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nümayi sun'u azîm, 267 - bret nümayi dier, 268 - Der beyan menafii
maslûkai hayye, 270 - Se;güzeti, 270 - Der beyan neticei Tiryak Faruk,
372, - Lâtifei mergub beray tayifei cemma, 273 - Der beyan havass
hayyei safi, 273 - Der havass hayyei acibe, 274 - Lâtifei ibretnümay
garibe, 274 - Hikâyi arebülg-arayibül acibe, 265 - Evvelâ bâlâda tahrir
olunan kursu ef iden hâsl olan Tiryak Faruklarn beyan ider, 275 Tiryak Hekim Halyuu beyan ider, 276
Fustat
Bimarhanei

olan

ELFASLÜS SADS VE SELÂSN
Ahalii
leri

Msra

hayat viren

ider,

ELFASLÜS
Msr

cereyan iden

icre

Msr

ehri

umumen beyan

icre olan
ider,

277

-

haliçleri

Acibei

ve bürkeleri ve

çeme-

Msr, 279

SAB VE SELÂSN

âb

ELFASLÜS

ve

sebilleri

ve cümle kuyular beyan

hayat çemeleri beyan ider, 280

SAMN VE SELÂSN

kuyular ve ac çemeleri ve sakiye ve havuzlar

281

ELFASLÜS
Sevad Muazzam

Msr

idüb cümle ehri rey iden

SAMN VE SELÂSN
içinden

haliçleri

cereyan

beyan

ider,

idüb

282

cem'ii

zîruhu saky
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ELFASLÜT TAS VE SELÂStN
ehri

Msr

cereyan iden

icre

yani köprüleri beyan ider

ialiclerin

üzerinde

olan

kantaralar

Temmet, 284

ELFASLÜL ERBAN
Ümmü

Dünya batnnda ve

haricinde derya misal bürkei

muazzam-

288 - Üçüncü Bürketür Ratl, 289Dördüncü Kiremithane Bürkesi, 289 -Beinci Bürketül Gasil, 289 -Altnc
Bürgetüt Tabbagîn, 289 - Yedinci Bürketül Karun, 290 - Sekizinci Bürketü evarib, 290 - Dokuzuncu Bürketül Habe, 290 -Onuncu BürketüL
Beybar, 290- On birinci Bürketül Keb, 291- On ikinci Bürke Aynüç
lar beyan ider, 288

ems,

291

nü ems,

-

On

-

ikinci Fil Bürkesi,

üçüncü Bürketül Haç, 291

-

On

dördüncü Bürketül

Ay-

291

ELFASLÜL

HAD

VE ERBAN

Evsaf ehri mamur benderi Bulak mehuru âfak derbenderi calenderi
alelitJak, 291 - Camii Sultan Meliküt Tahir, 292 - Sinan paa Camii, 293 Tershanei sultanî, 294

ELFASLÜS SANt VE ERBAN
Evsaf yayla

Kaytbay Sultan, 295 Camii Sultan Kaytbay,
296 Menakb resmi payi Kademün Nebi, 296 - Der beyan vakai Sultan Ahmed Han berayi Kademün Nebi, 298 - Evsaf Camii Sultan Ferec
ehri

-

-

bni Barkuk, 300 -Evsaf Camii Sultan Eref, 301- Evsaf Camiülkebir,
- Evsaf
Camii Sultan nal, 401 - Evsaf Camii Sultan Çakmak, 302Evsaf Camii Sultan Ferec, 302 -Evsaf Camii Sultan Tuman Bay yani
Âdiliyye, 303- Evsaf Camii Sultan Tavil, 305
301

ELFASLÜS SALS VE ERBAN
ehri Fustal Kadîm yani Ümmü Dünyay a?îm, 305- Der
beyan hâkiman Msr Atik, 306- Evsaf Kal'ai Msr Atik, 307 -Camii
Amr ibnül As, 309- Evsaf Camii Sultan Mehemmed ibni Sultan Klavan, 309- Evsaf Cami Emir Abidin, 310- Evsaf Camii Mehemmed bin
Hüseynül Kûfî, 310 -Evsaf Camii Sultan Çakmk, 310- Evsaf Camii
Meliküt Tahir, 311 - Camii eyh Hasan Süveydî, 311 - Evsaf anbaran
Hazreti Yusuf, 311 -Der beyan sakyehayi Msr Atik, 317
gfilâl Binay

Evsaf

ELFASLÜR

RAB VE ERBAN

Msr diyarna hayat viren ve gani iden Nili beyan ider, 315- Evsaf noktai Nili Mübarek, 315 - Eeyh Sâdat, 317 - Evsaf Cezirei Ravza
ve Ümmülkyas, 321 - Evsaf havzu Ümmülkyas, 322 - Evsaf Cezirei
Ravza, 325 - Evsaf alay Nil Kesimi, 327 - Alay ümeray Msr, 339 - Alay

XIV
musahibi Sultan Agag-ân Tavaiyan, 329 - Alay paa, 330 - Sitayii ketii
Msr, 331 - Der vasf kat' Nili Ahmer Sebil, 332 - Der vasf
fienkciyan âte bâzan ustadan, 333
veziri

ELFASLÜS SADS VE ERBAN
Evsaf nehri Nili Mübarek âb rahmet ve enhar azîmi mâi zülâli
Cennet,338 - Der beyan ahvali haseniyyat Msr, 340 - Der vasf cür'eti
kavmi cebbarîni Msr, 343 - Der vasf ismi uhur bilisan Kbtî, 344 Der beyan maza rat âb Nil, 345

ELFASLÜS SABÎ VE ERBAN
346 - Hassa, 347 - Ve
348 - Ve minelgarayib, 349-Hikâyeti garayibi timsah Nil, 350 -Hikmeti HudaHassai timsah
351 - Hassai sakankur, 351 -Tlsmat Mikyas berayi timsah, 352-Esbi Nil,
352 -Evsaf tetümmeiNil at, 353 -Hassai dier, 353 -Hassai dier, 353Hassai dier, 354 -Hassai timsah, 354 -Hassai dier, 354-Acibei mudNil içine

hâsl olan

minel acibe, 348

hike,

-

hayvanlarn beyan

ider,

Timsahn aduyi cann beyan

ider,

354

ELFASLÜS
Evsaf üçüncü

SAMN VE ERBAN

alay azîm Leylei rüyeti
yani muhtesib gicesi alayn beyan ider, 356

ehri Ramazanülmubarek

ELFASLÜT TASI VE ERBAN
Ümmü

Msr içinde nekadar esnafat ehli hiref dekâkînleri ve
nekadar neferatlar var ise an beyan ider, 358 - Evvelâ esnaf dihkan
yani çifti, 359 - Esnaf baban, 359 - Üçüncü Esnaf sakkayi hammal,
359 - Dördüncü Esnaf zeytiharaciyan, 362 - Beinci fasl Esnaf mimar
ba, 362 - Altnc fasl Esnaf marangozan, 364 - Yedinci fasl Esnaf
habbazan ve tüccaran glâl, 354 - Sekizinci fasl Esnaf kassaban, 366Dokuzuncu fasl Esnaf acyan, 367 - Onuncu fasl Bakkalan ve hirefi
bazarcyan ve hirefi sabuncyan ve hirefi leblebiciyan, 367 - On birinci
fasl Cerrahan, 367 - On ikinci fasl Esnaf klcyan, 368 - On üçüncü
fasü Esnaf haddadan, 368 - On dördüncü fasl Esnaf Kazanc ba, 369On beinci fasl Esnaf zergeran yani kuyumcyan, 369 - On altnc fasl
Esnaf hayyatan yani terziyan, 375 - On yedinci fasl Evsaf esnaf çadrcyan, 371 - On sekizinci fasl Evsaf esnaf otcuba yaycba, 341 On dokuzuncu fasl Evsaf esnaf Kürkciyan, 372 - Yirminci fasl Esnaf
Kisvebafan, 272 - Yirmi birinci fasl Esnaf tabbagan, 373 - Yirmi ikinci
fasl Esnaf döiciyan, 373 - Yirmi üçüncü fasl Esnaf sarracan, 374 Yirmi dördüncü fasl Evsaf esnaf attaran, 374 - Yirmi beinci Evsaf
esnaf sunufu ehli vukuf müzeyyenan berberan civanan, 374 - Yirmi alDünya
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Evsaf esnaf nakkaan keman, 376 - Yirmi yedinci fasl Han
Hacegiyan gûnagûn, 379 - Yirmi sekizinci fasl Evsaf esnaf sunufu
bazbazan yani cemii pehlivanan bilâdükkân, 377 - Yirmi dokuzuncu fasl
Esnaf sazendegân, 377 - Otuzuncu fasl Alay askeriyan Msr 377

tnc

fasl

Halil

ELFASLÜT TASI VE ERBAN
Msrn
380

-

gayri diyarlardan ziyade

Der beyan

ahvali

kubhiyyat

beyan

olan ehli sanayiatlarn

Msr

ve

suba

ider,

esnaflar, 381

ELFASLI HAMSIN
Msr

Gayri diyarlarda olub

ehrinde olmyan esnafat ve

sana-

ehli

yiatlarn beyan ider, 385

ELFASLÜL
Msrn
srüuru
sürür

dördüncü alay

Msrn

kanum

kanunun ve dârât unvann ve
Fasl Beinci Alay îdi Edha ve

SAN VE HAMSN

Msra

girince olur, 393

-

397

Evvelâ vüzerayi

•

duhulün beyan
Ihtirazname

Msrn

paaya

Sitayii alay vadii Adiliyye

rabbaniyye ve divan osmaniyye admanii

ziyafati

Paa eer

-

üzre altnc alay îdin beyan ider kim bu alay

mahsus alaydr kim
izziyye,

VE HAMSN

îdin ve tertibi

admann beyan ider, 386
adman dahi böyledir, 393

ELFASLÜS
ve

HAD

Msr

Kahirei

Adiliyyeden alay azîm

Mu-

Msra

ile

Fasl Neticei vüzerai Msr der fash terifat
Msr, 406 - Fasl Msrn yedinci alay azîmi
azilde muazzez çkarsa girdii alay gibi olur, 408 - Vaider,

318

-

berayi vüzerai
hîni

syyetnamei

Msr, 409

Fasl
mukarrer geldüi alay azimdir ki beyan
olunur, 410 - Fasl dokuzuncu alay azîm Msr hazinesi Asitanei saadete
gitdüi alay beyan ider, 412 - Msrn cümle kuralar ve cümle hazine
kisesi ve adedi ve dirhemi ve dank ve vakyyesi ve arpa ve buday
ve miskalin bildirir, 413 - Der beyan hazinei Msr, 414 - Fasl
onuncu alay hazinenin ocak alaydr, 415 - Amma öyle malûm ola kim,
416 Fasl on birinci alay Paann kendi malndan saadetlû padiaha giden
ceb harçhn beyan ider, 416 - Fasl on ikinci alay klç ve haftan
geldüidir, 418 - Fasl on üçüncü alay Msrdan Sam erife giden surrei
muhammedî alaydr kim beyan olunur, 419 - Fasl on dördüncü Hazine
alaydr kim Kâ'bei erifin siyah kisvesi alaydr kim beyan olunur, 419 Fasl on beinci alay Emirülhac ve masarifi hazinei Mekke ve Medine
ve huccac zevilihtiyac beyan ider, 422 - Alay azîmi mahmili erif âmeden
Kara Meydan, 423 - Alay Emirihac paa, 424 - Ibtida alay barhanei
sekizinci

arhm
-

fakir

alay

Msr

Evliyayi

vezirine

bîriya

berayi

vüzerayi

-

XVI
Huccac ve Emiri hac ubur ide, 426 - Evsaf alay mahmili erif, 427 Der beyan ibtida sebebi alay mahmili erif ve cümle esmai meayihi
kibar, 437 - Fasl on altnc alay Me'alciyan ve akkâmann Msrdan
sekiz saatde varub gelüb

ulemayi

Msr

ile

mahmili erif bizimdir götü-

deyu divan Msrda dava etdikleridir, 430 - Evsaf mahmili erif
432 - Fasl on altnc alay Msrdan Mekke ve Medineye varnca tariki
âm üzre olan Kabail, 433 - Fasl on yedinci alay Hazinei surre ve
masarifi tamir ve termimi Mekke ve Medinei beyan ider, 433 - Fasl
on sekizinci Hazinei alay Emiri hac ile tayin olunan askerin ruzmerre
masrufat içün ve yüz on günde hacca varub gelme masrufatyçün verilen hazinei beyan ider, 434 - Fasl on dokuzuncu
Hazine cemii vakfullahdan Emiri hacca teslim olur An beyan ider, 434 - Fasl on dokuzuncu
Ocaklara mahsus olan hacca memur askerin alaylarn ve dârât azametlerin beyan ider, 435 - Fasl yirminci
Alay Ferahad ki Ezlem askeri
alay ve hazineleri masariflerin beyan ider, 436 - Fasl yirmi birinci alay
Akabe askerin ve hazine ve masariflerin beyan ider, 438 - Fasl Alay
perakende 440 - Fasl yirmi ikinci alay Emiri haccn Kâ'beden menzili
Bürkiye gelüb Bürkede ol gice temaasn bildirir, 440 - Der fasl hayrat azîm benam Küpler, 441 - Fasl yirmi ikinci alay Emiri haccn
hacdan gelmesi alayn beyan ider, 443 - Fasl yirmi üçüncü alay Doan
hazinesi alayn beyan ider, ^15- Fasl yirmi dördüncü alay Msr vezirine
doan alvar ve klç ve kaftan geldüin beyan ider Temmet, 446 Fasl yirmi beinci Msr mollasnn ulema alay ile Msra dahil olduun
beyan ider, 447 - Msr mollas alayn beyan ider, 448 - Fasl yirmi altnc
alay Circe Bei alaydr, 449 - Fasl yirmi yedinci alay Suru Hümayun
donanmay alayn beyan ider, 450 - Fasl yirmi sekizinci alay Mekke ve
Medinenin em'i aseli ve buhur ve öd anberi masarifi hazinesin
beyan ider, 452 - Fasl 22 Hazine Matbah Sultanîye ve kilâr hassya
giden mekûlât merubat hazinesin beyan ider, 452 - Fasl 23 Hazinei
Msrdan kanunu padiahî üzre yedi bin kantar barudu siyah hazinesin
beyan ider, 453-Fasl Yirmi dördüncü Hazine Msr mollalarnn ve askerî
kassamnm ve eyaleti Msrda krk alt kadlarn tahsilleri dahi bir hazinei
msrîdir, 455 - Fasl Yirmi beinci Hazinei Msr Evkafat selâtîni mazi
ve evkafat vüzera ve âyân eraf kad, 455 - Fasl Yirmi dokuzuncu
Msrdan mirînin kendüye tahsil etdüü hazineleri beyan ider, 455 Fasl Otuz üçüncü Hazine Msr vezirinin yirmi üç mertebe sahibi aalarn kendüler tahsil etdükleri hazinei beyan ider, 456 - Fasl Otuz
dokuzuncu Hazine Msrn yirmi be ümeras ve krk Çerakese belerinin ve sair âyânn tahsil etdükleri hazineleri beyan ider, 456 - Fasl
Krk dördüncü Hazine Msrn üç hazinesin dahi bu esnafat kendüler
rürüz
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An

beyan ider, 457 - Fasl Krk sekizinci Hazinei
Msr, 457 Fasl Elli beinci Hazinei Msrn yedi benderinde tüccar
taifesinden hasl olan hazinei beyan ider, 457 - Fasl Altmnc Hazine
Msrn bu yedi benderine gelen tüccarn peyda itdüi hazinei beyan
ider, 458 - Fasl Hazine altm beinci Msr icre yüz yetmi aded esnafat
dahi iki Msr hazinesi kâr iderler, 458 - Fasl Yetmi üçüncü Msrda
Anbar Yusufa gelen hububatn hazinesin beyan ider, 458
iderler

içûn tahsil

-

ELFASLI

SNA VE HAMSN

Etterifat kavanîni avayidi vüzerai

Msr, 461

ELFASLÜS SALS VE HAMSIN
kutbu alevî hazreti Seyyid Ahmedül
Bedevi meayihlerinin alaylarn beyan ider, 463 - Evsah alay Mevlûdu
Hazreti brahim Dessukî Müvellünnühas, 465 - Evsaf Mevlûdu hazreti
eyh Bekrîzade, 465 - Mevlûdu âsitanei eyh brahimi Gülenî, 467 -

Menba

esrar

mercii

ebrar

Evsaf Mevlûdu eyh Ahmedür Rüfaî, 469 - Evsaf Mevlûdu eyh Ömer
ibnül Farz, 469 - Der beyan kefi eyh Mehemmedi Lebbanî, 470 Evsaf Mevlûdunnebi Ebüssüudül Carihî, 479 - Menakb pîri fanî acib ve
garib, 471 - Evsaf Mevlûdunnebi îmamü afiî, 471 - Evsaf Mevlûdunnebi be âsitanei eyh Ebülleys, 472 - Evsaf Mevlûdu eyh Ukbei Cüheynî, 472 - Evsaf Mevlûdu eyh ahin, 473 - Evsaf Mevlûdu eyh
Cuî, 473 - Evsaf Mevlûdu Kademün Nebi, 473 - Evsaf Mevlûdu sâdât
hazretleri, 473 - Der beyan menakb sâdât Ebüt Tahsis, 473 - Evsaf
Mevlûdunnebi eyh Bekrî hazretleri, 474 - Evsaf Mevlûdu Ümmülkyas,
475 - Mevlûdu Mahmudiyye, 475 - Mevlûdu Emirahuriyye, 475 Mevlûdu
sâdât, 475 - Mevlûdu Sultan Kaytbay, 475 - Mevlûdu ibrahimi Gülenî
der tekyei Bulakî, 475 - Mevlûdu eyh Bekrî Eeyh Tatuî, 475 Mevlûdu eyh a'ravî, 475 - Mevlûdu eyh Hanefî, 475 - Mevlûdu eyh
Halvetî, 475 - Mevlûdunnebi der âsitanei Hazreti imam
Hüseyn, 476
Kaidei hasenat Msr, 476
-

ELFASLÜR
Msr
ve

âm

kavminin bu

RAB

Mevlûdularndan

HAMSN

VE

sonra

içün mesiregâhlarn beyan ider, 477

-

zevk ve safa idecek has

Beledi teferrücgâh Besatîn

Teferrücgâh Kademün Nebi, 477 - Mesiregâh Anbar Yusuf nebi,
477
Arâmgâh Ümmülkyas, 477 - Safagâh
Ravza, 477 - Temaagâh ikârgâh Cebeleyni Herremeyn, 477 - Mesiregâh çeragâh
Emirahor, 478 - Teferrücgâh Kasr Bül'aym Tahir Beybars, 478 - Mesiregâh Tobatan baçesi ve Acem baçesi ve Frenk baçesi, 479 Ramazan Bey baçesi ve sahibi ayar Muhammed Celebi baçesi, 479 - Te-

477

-

-

Ba

XVIII
ferrücgâh Cemmiyül Abd, 479, Mesire§fâh Kasr Sittiyye, 480 - Teferrücgâh Rdvan Bey baçesi, 480 - Mesiregâh Turunciyye, 480 - Seyrangâh Tobhane, 480 - Mesiregâh Bebekiyye, 481, ikârgâh Ayn
Musa, 481 - Mesiregâh Ayn emsiyye, 481 - Teferrücgâh Kasr Gavriyye, 481 - Mesiregâh ziyaretgâh Bi'ri Matariyye, 482 - Menafii âb
Matariyye, 482 - Mesiregâh Bi'ri Muazzama, 483 - Teferrücgâh Kal'ai
Bürketülhac, 483 - Mesiregâh Kal'ai Sebili Allâm, 483 - Mesiregâh
Âdiliyye, 484

ELFASLÜL

HAM VE HAMSN

Msrn areb

ve garayihatlann ve ibret nüma tlsmat ve acayibatve halknn kâr ve kisblerin beyan ider, 485 - Acibe, 486 - Ve
minelgarayib, 488 - Ve minelacayib, 488 - Ve minelacayibül garayib,

larn

488

bretnümay

-

sun'u Huda, 490

-

Ve

minettesirül hacerül acibe, 490-

nümay arz Msr, 491 - Hikmeti
Ve minelhavassül hacerat, 490
Huda Nahli hurmann ve cevzi küliserin beni Adem ile akrabaln beyan
ider, 491 - Ve minelacayib, 492 - Ve minelacayib, 492 - Hassai arz
Ve san'at amelî üzüm, 493 - Ve
Msr, 493 Ve ameli nisadr, 493
-

bret

-

-

Havass hayvan acibe, 494 - Zikri
494 - Ve ibret nümayi ehri Ayni ems, 494 - Ve
minelacayibül garayibden Cebeli Heraman, 495 - Tetümmei Cebeli Hermin oldur kim, 498 - Zikri u'cubei lisan iberiyyei Belmihdir Hâlâ Ebülhevldir, 499 - Ekâli tlsmat Ebülhevl, 499 - hsan Huda beray Msr,
500 - Ve mineltlsmat, 501 - Ve minel havassul hacer, 502 - Ve tlsmat Ümmülkyas, 502 - Ve dier tlsmat Mikyas, 502 - Ve minelistihracatün Nücum, 502 - Ve tlsmat ç Kal'a, 503
san'at ameli kavun ve karpuz 494

maadini

-

zeheb,

ELFASLÜS SADtS VE HAMSIN
Msrda hasl olub Rumda olmyan mekûlât merubat ve nebatat ve
müsmiratlar beyan ider, 503

SAB VE HAMSN

ELFASLÜS
Msrn
507

ider,

-

haki pakinde hasl olan nebatat makulesi mekûlâtlarm beyan

Merubatlar beyan

ELFASLÜS
Msrda olmayan
beyan

ider,

myan

maadinleri

513

Bid'ati

-

512

-

ider,

511

SAMN VE HAMSN

sanayiatdan ve mekûlât

Ve ecaratdan olmyanlar
bildirir,

513

-

Msrda

hâkiman Msr, 514

merubat ve hububatlar
bunlar, 513

-

Msrda

hasl olan ükûfeleri beyan

ol-

ider,

XIX

ELFASLÜT TASI VE

HAMSN

Msrn âb

havas ve halknn mümkün olduu mertebe ef'al ahvalât
ve hasenatlann beyan ider, 514 - Esmai fellâhîni Msr, 517 Zikri nisvan sahib isyan, 518 - Esmai nisvan, 518 - Ayîni fellâh Msr,
519 - Der vash tac Firavn, 520 - Evsaf suru hitan bintan, 522 - Der
vasf suru hitan sbyan tflan, 522 - Haseniyyat ahaiii Msr, 523 - Dier
bid'atleri

haseniyyat

ehli

Msr, 523

g-arayibi haseniyyet,

524

-

-

Kâr

kisbi fukarayi

Msr, 524

Sergüzeti, 525- Der vasf

Der vdsf melâmiyyun, 525

-

-

Dier kâr

melâmiyyun, 525-

Der hakk evsaf mecazibunu

ilâhî,

526

ELFASLI STTÎN
Msrda müstecabüddave

olan ulemalar ve meayihleri ve fuzalây
dersâmlan ve eimme ve hutebalan beyan ider, 527 - Keramat
sbyan garibe, 532 - Srr acibei dier, 533

dehirden

HAD

ELFASLÜL
Msrda hukuk

VE STTÎN

kesb etdiimiz veliyyünniam efendimiz miri mîranlar

ve hanedan sahibi ayanlar beyan ider, 553

ELFASLÜL
Msrn

nücum ve

SAN VE STTN
heyet ve ilmi üsturlab üzre

akalîmin ve
arz beledin ve tuli neharm ve talii nücnmun ve beynessemai vel arz nekadar mildir ve uryi dünya nekadar mildir an beyan ider, 535 - Ekalîmi
evvel, 538 - iklimi sani, 539 - klimi salis, 539 - klimi rabi, 539 - klimi hami, 559 - khmi sadis, 539 - klimi sabi, 539 - klimi sani 541 - klimi sa541 - klimi rabi, 541 - klimi hâmis, 542 - klimi sadis, 541 - klimi
lis,
sabi, 542 - Zikri evsaf iklimi seb'iye Nevi dier, 542 - klimi sani, 542 klimi sadis, 543 - klimi rabi, 543 - klimi hâmis, 543 - klimi sadis, 543klimi sabi, 544 - Nevi dier Evsaf iklimi seb'a, 545 - iklimi sani, 545 klimi salis 545 - klimi rabi, 545 - klimi hâmis, 545 - klimi sadis, 545 klimi sabi, 545 - Darülmülkü Msr, 545
ilmi

ilmi

ELFASLÜS SALS VE
Msrn

STTN

kurafelerinde civar rahmete vâsl olan Selâtîni mazi ve me-

ayih kad ve kibar evliyann

<ii.J^\^^J\

emrine razi olan sahabei kiramn

beyan ider, 547 - MeZiyaretgâh ümmeti tabiîn, 554 - Mehedi

ve eyimmei müctehidinin merakdi pûrenvarlarn
hedi Hazreti

Sitti

Nefise, 551

eyhüüyuh

-

hümam

cenabül enam
merkadül mürid minhacüssakaleyn ve matlûbüttalibîn hazreti
afiî
560 - Kabri Eeyh Elfakih El imamüzzahid Hazreti mam Ebülleys bin
Seyyid Abdurrrhman Ebülharis, 563 - Zikri ahvali Selâtîni Msr min Be-

hazreti

El'imamül

El'alimül

allâme

mam

XX
Eyyuban bin adül Kürdî Elmelikün Nasr Salâhuddin Yusuf bin
Eyyub adiyül Kürdî, 569 - Zikri evsaf Mevlûdun Nebii hazreti Ebu
Hüreyre, 576 - Ihret nümay dier, 577 - Merhum ve mafurunleh sultan
niyi

a'lemülulema ve efdalülfudalâ hazreti
lerinin

keif keramatn beyan

ider,

ELFASLÜR
Ümmû

Dünya Msrda bu

seyhüüyuh

585

-

Ali

RAB VE

StTTN

ziyaret etdiimiz sultanlarn tariki

ve cümle âyân kibarn rah mahalleleri ismin beyan

Msr

tümmei ahrah

seksen

ider,

588

-

amlarn
Evsaf te-

Kahire, 589

ELFASLÜL HÂMtS VE
Bin

ümûrlisî hazret-

Hikmeti Huda, 587

üç tarihinde

sultan Seyyid

STTN
Ahmedül Bedevî

ziyareti

Mevlûduna ve benderi Dimyat ve benderi Reid ve benderi Iskenderiyye
ve gayri kura ve kasabat belideler seyahatine gitdiim menazilleri ve
âsitaneleri beyan ider, 589 - Kasabai ubre, 593 - Cezirei Batnül Bakar,
593 - Kantaratül Meliküt Tahir, 594 - Karyei Msrahim, 953 - Karyei frit,
594 - Menzili Kasabai Tüffahiye, 595 - Merkadi Seyyid Davudül Arab,
595 - Karyei Mebhum ve Karyei ubreteyn, 596 - Evsaf menzili Kasabai
Zifte, 596 - Evsaf ehri Zifte, 596 - Evsaf ehri azîmi Mît Gamr, 597 Ziyaretlerin beyan ider, 598 - Karyei Sirsine, 598 - Evsaf taht kadîm ve
ehri azîmi Menuf, 599 - Ziyaretgâh Menuf, 503 - Menzili Karyei Sirsine,
603 - Beledi Tuhu Nasârâ, 504 - Evsaf menzili kasabai Tanta Haki omher paki âsitan âiyanei Ebülyetamîn

Sultan aleuî Hazreti Kutbülaktab

Seyyid Ahmedül Bedevî, 604 - Evsaf Camii Sultan Kaytbay, 605 - Evsaf
âsitanei Seyyid Ahmedül Bedevî, 006 - Evsaf hrka ve destan erif, 509 Evsaf ziyareti eeyh Abdül Âli, 509 - Bu Sultan Bedevî hazretlerinin
tariknda olub Tanta ehrinin endurun birununda medfun olan evliyalar
beyan ider, 510 - Hikmeti acibe, 511 - Menakb Bedevî, 512 - Evsaf
Mevlûdu Seyyid Ahmedül Bedevî bisahrayi Tanla, 514 - Evsaf bazbazan ayyaran ferzendegân zindegâ ârifan pehlivan ruyi cihan, 618 acibei beyan ider, 619 - Garibe, 620 - Dier acibe, 620 - bretnümay
dier, 621 - Evsaf kasabai Mahalletül Merhum, 629 - Sengi garayib, 629Ziyaretgâh Mahalletül Merhum, 629 - Evsaf Kasabai Abiyar, 630 - Ziyaretleri beyan ider, 632 - Evsaf beledi kadîm ve ehri azîmi Nehariyye,
932 - bretnümayi azîm, 635 - Evsaf ziyaretgâh kibar evliyaulah ehri
Nehariyye, 636 - Menakb eeyh Mehemmed bin Zeyn, 636 - Beledi
Kabile, 638 - Beledi Farasdak, 639 - Evsaf kasabai Mahallei Sa, 639 Evsaf Mahallei Ebu Ali, 640 - Beledi Mecnun, 640 Evsaf kasabai brahimi Dessukî, 640 - Evsaf ziyaretgâh berukî hazreti kutbülaktab bra-

Kâr

-
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himi Dessukî, 641

-

Beledi Merkas, 646

-

Beledi Rahmaniyye, 647

-

Beledi

Davudiyye, 648 Beledi Senhur, 648 Eysaf ehri kadîm ve taht azîmi
Demenhur, 648 - Bu ehri Demenhurun enderun birununda asude olan
kibar evliyalar beyan ider, 654 - Menakb evlâd zevilihtiramndan eeyh Seyyid emsüddini Demenhurî, 654 - Hikmeti acibe, 659 - Evsaf
ehri kadîmi Huu îsa, 650 - Menakb mecazibun 661 - Der beyan Medinetül Ukab, 661 - Beledi Cebeli Kasm Bey, 662 - Beledi Bastra, 662 Beledi Zerkun, 662 - Beledi zaviyetül Gazal, 662 - Beledi Nasriyye, 662 Beledi Sintavih, 663 - Beledi Bersik, 664 - Beledi Nahl, 664 - Beledi Ebu
Hzr, 664- Beledül Kuravi, 664 - Beledül Kafile, 664 - Beledi Desu, 664664 - Evsaf metai sun'u Huda BuBeledi Burke, 664 - Beledi (^jjf)
hayrei Buyhib, 665 - Hassa sani, 665 - Hassai salis, 666 - Hassai raibi,
-

-

,

666

Hassai hami, 666

-

sai sabi,

667

667

-

Beledi

Beledi Muallefi,

-

-

Hassai sâdis Hikmeti Hallâk âlem,

Sükun,
667

-

667

Beledi

-

Bürke,

667

Beledi Akiriûl Bestelkonül

-

666

-

Has-

Beledi Ceyrun,

beyza, 667

-

Be-

Evsaf bilâd köhne ve dar kehene hasn hasîn ve
eddi tskenderi metîn kal'ai Iskenderiyyei gevhernigîn, 668 - Der beyan
fethi Kal'ai îskenderiyye, 672
Der beyan hazayini merkab Iskenderiyye, 673 Evsaf ekâli cirmi kal'ai Iskenderi Kübra, 679 - kal'ai Iskenderiyyenin dairen madar cirmin beyan ider, 680 - îlâhazel'an Kal'a derununda" bakyyetülimar olan âsâr binalar beyan ider, 684 - Kal'a içinde
mamur Kalan imaretleri beyan ider, 684 - Evsaf camiül Garb, 686 - Acibei dier, 687 - Evsaf Galyon Liman, 691 - Evsaf Kal'ai Garbî, 691 Evsaf Kal'ai arkî, 692 - Evsaf Kadirga liman, 693 - Evsaf kal'ai Kadirga liman, 693 - Bilâd kadîmi ehri Iskenderiyyede asude olan kibar
kümmelîn evliyaullahlar ve selâtîni selefleri ve sair suleyhayi ümmetden
âyân kibarn merakdi pürenvarlarm beyan ider, 695 Evsaf kal'ai Ebukir, 700 - Ve minelacayib, 704 - Han Ma'diyei Letum, 705 - Evsaf kasabai Etku, 706 - Bu ehirde medfun olan kibar evliyalar beyan ider,
707 - Evsaf ehri müzeyyen benderi Reid, 707 - Bu ehrin enderun
birununda asude olan kibar evliyaullahlar ayan ve beyan ider, 712 Evsaf Kal'ai Reid, 713 - Kal'ai harab Sar Ahmed paa, 714 - Evsaf
boaz Reid yani eddi girdab merecelbahreyn 714
ledi

Cinan,

668

-

-

-

ELFASLÜS SADS VE SÎTTÎN
ehri Reidden
canibinde seyir

lei

temaa etdiimiz

-

giderken

Nili

kura ve kasabatlar ve

beyan ider, 716 - Karyei
Kasabai Mahalletül Emir, 717
Diyyi Kasabas, 717 - Kasabai

ehirleri

716

Ümmü Dünya Msra

Mubarekin

iki

mamur âbâdan

Madi, 716 - Beledi Haddiye,
Kasabai irîni Bismbal, 717 - MahalIdfine, 717 - Evsaf Kasabai Mahallei
îzbitül

-
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Mutubis, 717
hallei

-

Deyrut,

Atf, 719

Cemire, 718 - Mahallei Fezade, 718 - Evsaf MaEvsaf Mahallei Sindiyum, 718 - Mahallei Mamuru

Mahallei

718

-

Evsaf Kasabai Fuhe, 719

-

-

Mahallei eref, 719

-

Mahallei Su-

rum Bey, 719 - Mahallei Salimiyye, 720 - Mahallei Mâlik, 720 - Mahallei
umuhzat, 720 - Mahallei Rahmaniyye, 720 - Mahallei brahimi Dessukî,
Mahallei Ebu Ali, 720 - Beledi Merkaz, 721 - Mahallei Diyeyi Kebir, 721 ubrahis, 721

Mahallei

721

-

-

ibri Ri, 721

-

Mahallei Sah, 722

-

Mahallei

Mahallei Mecalicse, 721

-

Mahallei

Mîti

Cenah,

Mahallei Kefri Cedid,

722 - Mahallei Nakle, 722 Mahallei Farazdak, 722 - Mahallei îlimiyye,
722 -Mahllei Tahiriyye, 722 -Mahallei Kefri Ziyad,723 -Mahallei abuj, 723 Mahallei Selimun, 723 - Mahalllei Kefri Nahe, 723 - Mahallei Kefri Cedid,
723 Mahallei Ebu Ahmed, 723 - Mahallei Buhayre, 723 - Mahallei Zaire,
724 - Mahallei Tunub, 724 - Mahallei Emruz, 724 - Mahallei Tayerne,
724 - Mahallei Alkamei Ebülcavî, 724 - Mahallei Temaliyye, 724 Mahallei
Cezi, 724 - Evsaf Mahallei Tarrane, 725 - Sun'u Huda natrun maadinin
beyan ider, 725 - Mahallei Zaviye, 725 - Mahallei Ebu Niane, 726 - Mahallei Imun Çurey, 726 - Kefri Çerke, 726 - Mahallei Kuta, 726 - Mahallei Ümmü Dînar, 727 - Mahallei iravî ve Mahallei Deravî, 727 - Beledi
Barudhane, 728 - Mahallei irini ubre, 728 - Mahallei Vetrak, 728 - Evsaf
ehri müzeyyeni in Baba, 728 - ehri Bulak, 729
-

-

-

ELFASLÜS

SAB VE

SÎTTÎN

Msrdan Burlos ve Dimyat ve Tine kaFalarnm kullar yoklamasna
gitdiimiz yollarda olan kura ve kasabatlar ve ehirleri ayan ve beyan
ider, 730 - Beledi zbe, 730 - Izbetül Hac, 730 - Evsaf kal'ai kadîmi Burlos,

731

-

Menakb

kutbu âfâk künmelîni alehtlak eeyh Isa ibni Becm
732 Evsaf Kasabai Beltîm, 733 - Ziyareti KaSergüzet, 734 - Kasabai Sinamiyye, 736 - Evsaf ehri

ibni ibrahimi Dessukîdir,

sabai Beltîm, 733

-

-

azîm benderi Dimyat kadîm, 736 - Evsaf kal'ai atik Dimyat eddi Nili
ribat, 744
Evsaf Kal'ai Garbiyye mukabelei Kal'ai arkyye, 745 - Ziyaret eylediimiz sükkân Kurafei Dimyatda asude olan kibar evliyaullahlar beyan ider, 746
Evsaf Kal'ai Tine, 749 -

-

ELFASLÜS

SAMN VE STTÎN

Banderi Dimyatdan Msra varnca Nili Mubarekin iki canibinde
raamur âbâdan belide ve kasabatlar ve ehri kebirleri seyrü temaa etdiimizi ayan ve beyan ider, 750 Evsaf menzili ehri kadimi Fars Fereskür 750 - Kefri, Süleyman Aa, 751 - Beledi erebaz, 751 - Beledi Miti
Ebu Galib, 751 - Beledi Re'sül Haliç, 751 Mîti Ebu Abdullah, 752 - Beledi Tahiriyye, 752 - Beledi Buat, 752 - Beledi Dinci, 752 - Evsaf Mahal•

-
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Evsaf mahallei Sirbîn ehri irin, 752 - Kefri irbîn, 752 Beledi Bedevi, 753 - Beledi Betra, 753 - Evsaf Mahallei Bermbal, 753 Beledi Diyast, 753 - Beldetül Hiyariyye, 753 - Beldei irni Ka, 753 - Evsaf vilâyeti Dahkeli mamure ehri müzeyyeni irin Mansure, 753 - Ziyaret eylediimiz evliyay kibarlar beyan ider, 757 - Menzele menziline revane olduumuz menzilleri beyan ider, 758 - Evsaf ehri kadîmi Menzele,
lei

Musat, 752

-

Ziyaretgâh Menzele, 759 - Beledi Talha, 760 - Beledi eyh Rama760 - Mîti Hami, 760 - Mîtül Garaka, 760 - Mîti Vi, 760 - Mîti
Assas, 761 - Mîti Npvesi, 761 - Mîti Sü'baniyye, 761 - Mîtül Meniye, 761 Evsaf ehri Lüt kasabai mamuru Semmenut, 761 - Ziyaretlerin beyan
758

-

zan,

761

ider,

-

Beledi

sanii vilâyeti

762

Ebu

Ali,

Garbiyye

762

-

Beledi Kaytas

Aa,

ehri azîm ve benderi kadîm

Evsaf ziyaretg-âh Mahallei Kübral 768

762

-

Evsaf taht

Mahalletül Kebir,

Kasabai Semennut, 768 Mîti Ebül Haris, 769 - Mîti Ebu Syr, 769 - Mîti Burkar, 769 - Beledi
Beneye, 769 - Beledül Manzara, 769 - Beledi Mîti Bedr, 769 - Mîti Dimsiz,
769 - Beledi Serenci, 769 - Beledi Dehnur, 770 - ehri azîmi Mîti Gamr,
770 - Kasahai irini Zifte, 770 - Beledi Ma'sara, 770 - Beledül Garib,
770 - Beledi ehric, 770- Beledi Misid, 770- Beledi Sayd, 770 - Mîtül
z, 770 - Mtül Harun, 770 - Beledüs Sffîn, 770 - Beledi Tegheni, 770 Beledi Sindî, 771 - Beledi Mîti Berrî, 771 - Beledi Ebun, 771 - Kefri
Müve, 771 - Beledi Millev, 771 - Beledi Behni, 771 - Beledi Batay, 771 Beledi Remli, 771 - Kefri Ebüt Tavafeti, 771 - Mîti Aattar, 771 - Beledi
eydi Hzr, 772 - Beledi Atf, 772 - Beledi Tuhla, 772 - Beledi Cuh, 772 Beledi Mîti Afif, 772 - Beledi Tant, 772 - Beledi Berumus, 772 - Beledi
Berum, 772 - Beledi Ebu a'ra - Evsaf ehri kadîm Kasabai Kalobiyye
772 - Beledi Subra, 773 - Beledi Servi, 773
-

-

ELFASLÜT TAS VE STTÎN
ehri Msrdan brahim paa
evailinde vilâyeti Saidi Ali
fine

emirleri ve

hâkimi

ve vilâyeti Berberistan meliki

nameleri

ile

bin seksen

iki

Özbek Beye ve vilâyeti Elvahat kâimeliki Dunklaba ve Foncistan meliki

Kakan melike gitdiimiz

vilâyetlerin kura ve kasabatlarn ayan ve beyan
775 - Beledi Besatîn, 776 - Iskelei Ma'diye, 775 - Menzili kasabai
Muhat, 776 - Menzili Kahvehane, 777 - Menzili Beledi Deli Hüseyin paa,
777 - Beledi Zaviye ve Beledi Komadeyr, 777 - Beledi Meymune, 778 ider,

Evsaf ehri azîm ve âbâbân kaîdm Beni Seyf, 778 - Bu haki amberpakde medfun veliyyüllahlar ziyaret etdiklerimiz beyan ider, 779 - Evsaf
Kasabai Fene, 780 - Evsaf ziyaretgâh Fene, 780 - Beledi Safed Ebu
Circö, 781 - Beledi Kilis, 781 - Der vasf ekâli dirahti acibül acaib, 782Beledi Semennutu Said, 782 - Evsaf ehri mamuru Minye, 783 - Evsaf
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ehri köhne ve darü diyar kehene kasabai Imuneyn, 786 - Evsaf Kasabai beddavî yani ehri Mellâuy, 786 - Evsaf kasabai Darudu erif, 787 Evsaf Kasabai kebiri Sanbu, 788 - Evsaf binayi Lût yani ehri azîmi
Manfelût, 788 - Ziyaretgâhlarn beyan ider, 791 - Evsaf Kal'ai Lût ehri
kadîmi îsyut, 791 - Bu ehrin ziyaretlerin beyan ider, 793 - Beledi utub,
794 - Evsaf Cebelüt Tayr Cebeli Tayliman dahi derler Ve acib ve garayibü vacibüsseyr, 794 - Evsaf kasabai Ebu Sîh, 797 - Hikmeti Huda,
797 - Beledi eyh ibni Âbid, 798 - Evsaf kasabai Tima, 799 - Evsaf kasabai Tahta, 799 - Haki pakinde asude olan kibar evliyalar bildirir,
799 - Evsaf hükümeti beledi Cezire, 800 - Evsaf kasabai Sohac, 800 Ziyaret etdiimiz sultan âlianlar beyan ider, 801 - Evsaf kasabai irini
Mensiye, 801 - Evsaf ehri azîm ve taht Saidi kadîm eyaleti dehlizi
Habe ve binayi Tote benderâbâd ehri mamuru Circe, 802 - Bu haki
tynetpakde hakâlûde olan kibar evliyalar beyan ider, 811 - Circeden
Esne ve Asvan ellâlât ve brim ve Say ve Berberistan ve Foncistan
vilâyeti

padiahna gitdiimiz menzilleri ve kura ve kasabatlar ve çekmeekkat iddeti har olan rah dirazlar ayan ve beyan

tiimiz mihnet
ider,

812

-

Beldei Halid, 813

-

Beledi Hamadî, 813

-

Beledi Mezadi, 813

-

Evsaf menzili Kasabai Belâbis, 813 - Evsaf kasabai Fohei Âli, 814 - Evsaf ehri mamur bina benderi irini Kna, 815 - Bu ehrin endurun birununda olan merakdi velileri beyan ider, 817 - Evsaf Kal'ai benderi Kusayr, 819 - Beledi Enbut, 820 - Evsaf ehri kadîmi Kus, 820 - Ziyaretlerin
beyan ider, 821 - Evsaf vilâyeti emuneyn ehri kadîmi Kasureyn, 822 Beledi Tut, 823 - Beledi efans, 824 - Beledi Deyri Ümmü Ali, 824 Menzili kabaili Hüceyze, 824 - Menzili aayiri Redesi, 824 - Menzili Urban iheyke, 825 - Evsaf kal'ai Silsile, 825 - Ziyareti eeyh Gûm Seyyah, 826 - Evsaf kal'ai Kolombo, 826 - ehri Smbas, 827 - Evsaf kal'ai
bîdad binayi Ad ibni eddad vilâyeti Sudan ehri Asvan, 828 - Vilâyeti
Alevî, 830 - Vilâyeti azîmi Nube ehri tövbe, 831 - Hikmeti Huda Acibe,
832 - Ve minelacayib, 833 - Ve minel ibreti garibe, 834 - Evsaf elâlât
Boaz, 835 - Evsaf Kal'ai Ebvab, 836 - Kabaili Kenuzeyn, 836 - Kabilei
Mihriyye, 837 - Kabaili âsi Kelâfi, 837 - Aayiri Abuhur, 838 - Kabilei
Senyal, 838 - Beledi Kûtamine, 838 - Beldei Kürt, 839 - ibret nümayi
Sebu, 839 - Vadii Arab, 840 - Evsaf ehri azîm ve binayi kadîm taht
Ezrak, 840 - Evsaf kal'ai kadîmi ehri Ibrim, 841

ELFASLÜL

HAD

Vilâyeti tbrimden mütevekkilen

VE SEBN

alâllah

deyüb bin seksen

yeti Foncistana müteveccih olduumuz menazilleri
ve belide ve kasabatlar ferden ferden beyan ider,

ve kal'a

844

-

mah

vilâ-

ve bilâdlar
Menzili vadii
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Evsaf memaliki ahirûlhududu Ali Osman Kal'oi Say bîeremi Rehveni Hindî,
man, 845 Evsaf tetümmei Sa, 848 - Sitayii
848 - Hikmeti garibe, 847 Dier sun'u Huda, 849 - Evsaf vilâyeti Foncistan kal'ai Marak zagistan, 849 - Evsaf Kal'ai Tinnare, 850 - Evsaf
Kal'ai Sese, 851 - Der vasf mencenik Nemrudu lâîn, 851 - Evsaf kal'ai
Narnarinte, 852 - Evsaf Ma'diyei Hafîri sagire, 852 - Der beyan kal'ai
Hafir ve taht kebir, 852 - Der vasf ziyareti Hafîr, 853 - Tarifi Kal'ai
Kandi, 854 - Tarifi Kal'ai Narvi, 854 - Hasn metîni Kal'ai Sindi, 854 Menzili sahray Danka, 855 - Der medhi Kal'ai Verdan, 856 - Sahrayi
azîmi Hankoc, 857 - Hulu, 859 - Evsaf Kal'ai Tomtosu, 859 - Der tarifi
Kal'ai Hilti ukjavî, 859 - Evsaf Kal'ai Hafîri Foncistan, 859 - Tavsifi
Kal'ai Meev, 860 - Kal'ai Tombol. 860 - Buhayrei Feyle, 860 - Sahrayi
Idrisin,
860 - Kal'ai Firdaniye, 861 - Kal'ai Difna, 864 - Emdah Kal'ai
Arku, 865 - Menzili Kal'ai Betni, 865 - Der medhi kal'ai întida, 866 - Der
sfat kal'ai reti, 866 - Kal'ai Cebiyye, 866 Kal'ai Hannak, 866 - Fash
Kal'ai Handek, 867 - Kal'ai Kuli, 867 - I'ar Kal'ai Bakar, 867 - Evsaf
bilâd Sudan ehri azîm ve taht kadîm kal'ai Donkolai Berberistan,
868 - Der vasf hayvan züraka yani zorkepa, 870 - ehri Zegave, 871 Evsaf Surtanusi, 872 - Vadiyül Afârit, 872 - Tarifi ekâli frite caduy
Mnelacayib ve minelgarayib temaadr, 872 Tavsifi Hisar Kenise, 874 Der sfat Camii kadîm, 874 - Ziyareti eeyh Dülib, 877 - Medhi hasîni
Abkur, 877 - Beledi Ark, 877 - Evsaf rbat Deffare, 877 - Ekâli kal'ai
Melik îdris, 878 - Kal'ai Grri, 878 ehri azîmi kal'ai Halfahi, 378 Evsaf mahmiyyei ehri azîmi Ilgunu Donkola, 878 - Hikmeti Huda, 879 Der sitayii ehri azîmi Koteray, 880 - fhri Idey, 880 - Kal'ai Cilletülmik, 880 - Kal'ai Noci, 880 - Evsaf ehri azîm ve kâr kadîm kal'ai Arbac, 881 - Kelâm acibei o, 881 - Tavsifi kal'ai Itan, 884 - Der beyan
vak hali pürmelâl, 884 - Der beyan sfat gergerdan, 885 - Tarifi dabbei
kazk boynuz, 886 - Kal'ai Bakîs, 888 - Kal'ai Hilletür Rikâbî, 888 - Hisar
Hiletül Cündi Sev, 888 - Evsaf vilâyeti Sudan ve taht Foncistan Kal'ai
Sennare, 889 - Der beyan haddi Sudan, 892 - Evsaf kal'ai taht Sudan ehri
Sünnare, 893 - Lisan Iberî, 995 - iiri Kakan Melik Beli kelimatlarmdandr, 895 Esmai beni Ademi Foncistan, 899 - Esmai nisvan Foncistan, 896 - ilmi heyet ve ilmi üsturlâb ve rub'u dayire ile
irtifam alub
arz beledin ve tulü neharn ve iklimin beyan ider, 898 - Zikri iklîmi
evvel, 899 - Ziyaretgâh taht Foncistan ehri Sennare, 899
Halfa, 844

-

ba

-

-

-

-

-

-

ELFASLÜS
Bin seksen

SAN VE SEBN

Ramazanülmubarek

plan ehri Sennareden bizzat melik

îdinin
ile

beinci

gün

taht

vilâyeti Rümeyletil

Foncistan

Himal ehrini

XXVI
gördüümüz

u'cubei dehrden ibret nümalan heyan
Apsuka, 902 - Evsaf ibret nümayi acibe,
903 - Dier ve minelacibe ve garibe, 905 - Ve minel mudliketüi acibe,
907 - Duayi Hindî, 909 - Beledi Ebu Temir, 910 - Evsaf ehri Barue,
910 - Menzili kal'ai Boruste ehri Iberistan, 911 - Lisam îberî, 911 iiri hazreti Kaffah aleyhisselâm. 911 - Makale, 912 - Hikmeti Huda, 912
Sindas
Medhi Kal'ai Donkude, 913 Evsaf ve acayibi garayibi Cebeli
Hazreti Idris, 914 - Hikmet, 917 - Vadi ülcelân, 917 - Evsaf ehri azîm
ve bilâd kadîm Rümeyletil Himal, 918 - Evsaf ehri Rümeyle, 920 Cebeli Dabbetül Arz, 920 - Ekâli Tavil Avc ibni Unuk, 921 - Cebeli
Servüddünya, 922 - Ekâli Melâikei mukarribîn, 922 - Vadii Nar Cahim,
923 - Vadii Me'va, 923 - Ekâli garibi sü'han acayib, 923 - Cebeli evam,
924 - Evsaf vilâyeti ehri Cersinka ve Nili Mübarek matlan beyan ider,
925 - Hikmeti Hudayi Rabbi lyzed, 925 - Sahrayi Hilâme, 929 - ehri
Cincife, 929 - ehri Rümeyletil Himal, 929 - Taht Foncistan ehri azîmi
Sennare, 929 - ehri Bakys, 930 - Kal'ai Itan, 930 - ehri azîmi kal'ai
Arpac, 930 - Hikmeti Huda, 930

seyrû

ider,

temaa

902

-

iderek

Binayi

kadîm

Kal'ai

ELFASLÜS SALS VE

SEBN

Diyar Sudanda Arpac ehrinden Habe vilâyetine gitdiimiz mena931 - Evsaf Vadii Koz, 931 - Cebeli Terca - 933 zilleri beyan ider,
Vilâyeti Dumbiye, 933 - Menzili ehri Borega, 933 - Ekâli misk kedisi,
934 - Menzili Ribde, 934 - Evsaf Kal'ai Nazdi, 935 - Menzili Vadü Abra
936 - Menzili Cebeli Azlûn, 936 - Vilâyeti Maymunistan, 937 - Menzili

Dnklab, 937 -

Cezirei Lü'lü, 937

-

Menzili Etle, 939

-

Menzili

Kum

liman,

Evsaf taht kadim Cezirei ehri Sevakim, 938 - Evsaf ehri kadîmi
Kif, 940 - Evsaf cezirei Dehiek, 941 - Minelacayib, 942 - Evsaf cezirei
kal'ai Musova, 942 - Evsaf Cerrar ba, 946 - Evsaf Kal'ai Harkova,
946 - Ziyareti em'i âlem ve çra hurrem eeyh hazreti Mazlumu âdem,
949 - Menzili Cebeli Vule, 949 - Evsaf Kal'ai Hindiye, 950 - Menzili
Kullei Tuzla, 950 - Evsaf menzili ehri harab Pehlûle, 951 - Evsaf ehri
kadîmi Zeylâ, 952-Zeylâdan gayri yollar ile Harkovaya avdetim beyan
ider 955 - Ziyareti sultan mahbub kibar bahzub eeyh Hazreti Mendub,
956 - Kasabai Seheria, 957 - Evsaf Kal'ai Vikat, 957 - Evsaf ehri
Hediyye, 957 - ehri Razdin, 958 - Sahrayi Ferran, 958 - Evsaf ehri
azîm ve taht kadîm mahmiyyei Mukdisu, 958 - Menzili vadü Hunha
859 - Menzili kabilei Hmkale, 959 - Menzili sahili Bahri Süvey, 960 Menzüi Kal'ai Harkova, 960
938

-

XXVII

ELFASLUR RABt VE
Bin seksen üç
menzilleri

beyan

Rebiülevveli gurresinde

ider,

961

-

SEBN

Habeden Msra

gitdiimiz

Menzili mukabelei cezirei Dehlek yani

mekân

ehri Kif, 961 Cezirei ehri Sevakin, 961 - Kum Liman,
mehlek, 961
962 - Vatle, 962 - Cezirei Lü'lü, 962 - ehri Dunklab, 962 - Vilâyeti
Maymunistan, 992 - Cebeli Azlûn 962 - Menzili vadii Abra, 962 - Elfaz
lisan Habeî, 962 - Lisan ateperesti kavmi Banyan Makam ehnaz
Usule safiyane Bestei Evliyay âk, 963 - Menzili Hanende Ova, 963 Lisanî Süryanî, 964 - Menzili kabilei Okut, 965 - Lisan Imranî, 967 - iiri
hazreti emuil nebi bivezni müfteilin, 967 - Menzili liman aha, 968 Menzili liman Cezire, 969 - Menzili Vadii Cenfita, 969 - Menzili ehic,
967 - Menzili Vadii Canic, 967 - Saidi harim Kal'ai Ibrim, 970 - Der tahkyk seyahati men, 970 - Vilâyeti Ibrimden Msn a gelirken temaa etdiimiz kura va kasabatlar ve ehirleri ve ibretnüma asarlar beyan eder,
971 - Menzili Beledi Sebu', 972 - Kabaili Künuz, 972 - Kal'ai Toman.
972 - Beledi Rukbe, 972 - Kabaili Karh Urban, 973 - Beledi Hammam
Firavn, 973 - Cezirei Baçe, 973 - Der beyan Kal'ai Etfu, 973 - Kabaili
Hüceyze Urban, 973 - Kabaili Urban Caferî, 974 - Beledi Kelh, 974 Kabilei Urban Baselî, 974 - Evsaf Kal'ai sne, 974 - Ziyaretgâh ehri
îsne, 975 - Beledi Isfun, 975 - Beledi Zikat, 975 - Beledi Ermen, 975 Beledi Kurna, 976 - Beledi Nakkade, 977 - Beledi Dendere, 977 Evsaf
Kasabai Hu, 977 - Ve minelacayibi Lâyezal, 977 - Evsaf Kasabai Farut
978 - Evsaf Kasabai Semenhu, 979 - Evsaf Kasabai Berdis, 980 - ehri
azîmi Saidi Circe, 980 - Circeden Elvahat vilâyetine gitdiimiz menazilleri ve ibretnümalar beyan
ider, 980 - Evsaf Elvah evvel ehri kadîmi
Harke, 981 - Evsaf arebülgarayibat Elvah kebirülacayibat ehri Felimon, 983 - Hikmeti Huda, 985 - Ziyaretgâh Elvah, 988 - Evsaf ziyaretgâh kadîmi ehri Behnisa ve ziyareti Seb'a Nisa, 989 - Menzili Beledi
Lâhun ve cisri Hazreti Yusufu ibretnümun. 994 - Cisri Lâhun, 994 - Beledi Havvare, 995 - Evsaf ehri kadim ve nazargâh azîm Behitâsâ
Meram ehri Fayyum binay taht Hazreti Yusuf aleyhisselâm, 996 - Zikri
vefat Hazreti Yusufu Sddyk melk aleyhisselâm, 997 - Tetümmei evsaf
Fayyumu rem oldur kim, 1007 - Fayyum ehrinde asude olan velileri
beyan ider, 1007 - Beledi Tiamiye, 1008 Menzili Han kahve, 1008 Evsaf vilâyeti ark Atfih, 1009 - Evsaf menzili kasabai Cize, 1009 Ziyaretgâh
Cize,
1010 - Ziyareti
Nahli
îsa, 1011
Ziyaretgâh
dier, 1012 - Der
beyan âmedeni Defterdar Ahmed paa ve kâr
akbeti 0,1018 - Hikmeti Huda, 1020 - Zikri ahvali asakiri Msr, 1024 -

-

-

Ba

-

Fatihi

Msr

Selim

Han

arndan

beru

zemanmza

gelince

valü

XXVIII

Msr

olan

izam beyan

vüzeray

nadiretülasn

Han

Selim

1025 feth idelden beru
ider,

bu

Dünya

Msn

Msra hâkimüer

olan

Ummü

mollalar beyan ider, 1029

ELFASLÜL HAMtS VE
Mahmiyyei
rife

Msrdan Abdurrahman paann

gitdiimiz menazilleri

sergüzet

yibatlar
kal'ai

Sebili

ems,

1032

SEBN

kura

ve

seramcamlar

Allâm,

1031

ve

ayan

-

Beledi

Hankah,

1032

istikbaline

Sam e-

kasabatlar ve acayibat

ve

beyan

Matariyye,

ider,

1032

-

1031

-

ehri

garaMenzili

Aynü

Hankah, 1033 Beledi Evvelâ Deramis, 1033 - Evsaf menzili vilâyeti arz Hâân ve
dar kehhanan ehri Belbis, 1033 - Der beyan Saidi Süflî yani arz
Hâân Belbis, 1035 - Ziyaretgâh Belbis, 1036 - Beledi Ri'ni, 1036 Evsaf Kal'ai Karin, 1036 - Ziyareti eeyh Abdurrahman Filistinî, 1037
Beledi Sennare, 1037 - Evsaf ehri kadîmi Salihiyye, 1037 - Ziyareti
Salihiyye, 1039 - Menzili kal'ai Karin, 1041 - Der beyan sergüzeti
men, 1041 - Menzili Âdiliyye, 1044 - Hikmeti Huda, 1045
Bir

Kadîr

-

âdem

Menzili

tefe'ül

hasbihaline

murad

münasib

-

Ziyaretgfâh

idinse her sahifei
bir

açdkca biemri Hayy

ehir kura ve kasabatlar

gele, 1051

Evliya Çelebinin kayd ettii tarihlerin Arap harflerile yaz-

llar

1063
1073

ndeks
Not:
iletinde geçen ve
eski

okuma eklinde tereddüt edilen birkaç has ismin
msralarnn Arap harflerile yaz-

imlâlar, ehemmiyetli olan tarih

l§ ekilleri, ayrca gösterilmitir. Keza, hattatlarn istinsah ederken
unuttuklar harfler de, kelimelerde kavis içinde gösterilmitir.

alt cildi kdam matbaasmca 1896-1900 tarihlerinde arap harfbaslan ve yedinci, sekizinci ciltleri 1928 de bugün lâvedilmi
bulunan Türk Tarih Encümenince yine Arap harflerile neredilmi
olan «Evliya Çelebi Seyahatnamesi» nin dokuzuncu ve onuncu ciltleri
de bu defa Türk harflerile ve resimli olarak Kültür Bakanlnca

lk

lerile

bastrlmtr.

rt7%"**3JiJj

Ve

hamdi bîhad ve senay bîad ol Hallâkul baki Rabbül
ibada olsunkim cemii mevcud mevcudat ve arz semavat ve mülevven
kâinat ademden hitab kiin ile (Ayet) J'^Jt^-^ Sj:-i / (k^ îi-j halk itdi
ba'de

(Âyet)

yAî

,gi

jr ^c

<\!ij\

(Beyit)

Halik hitaah Hudayi Kerim
azim
HaliUul arz Rahbi

ar

hikmeti ezelîsi kendü ilmi üzre ol
imi kim mahbub(u) Muhammedül Mustafa(i) edimi arza getirüb
beni âdem ile zemini zeyn itmegiçün yedi kudretile ebülbeer Adem
SafyyuUah türabdan halk idüb kendi ruhundan ruh urub kâmil ve
mükemmel Adem Nebi(i) halk itdi Ve civariyyete lâyik idüb Cenneti
Me'vasma koyub cemii gerrubiyanlar ile ülfet idüb Huri ve Glmanlar
ile zevk ve safa idüb bilâ vasta Cenab Barinin cemalin müahede
idüb kelimat iderdi ndi Hakda olkadar makbul olub cümle melâikei
ol saniul musavviri

mukarribîn Hazreti
Hazreti

ö'^'

jj^^o'
berinde

lemyezalin

Ademe

secde itdiler(Ayet) .^:->j

Adem ard

sakin olub

^i»

^^\

behitde âhiret sebebile

Havva Ana

ile

ay§ ve iret

V»

[

]

ÂjrjyiUiJise-j

sene huldü

iderlerdi

Ahir kâr

j**Uji-iV Allah murad ezlîsi üzre Hazreti Ademe bu Ayeti erifile
emir ve nehy itdi (Âyet) ^jdltUj,-. lyc:» s^uiJiju» L>^i Bu nass kata Adem
fermanber olub nice sene danei kendümden Âdem kendi kendinden
tenavül itmiyüb âhir insan isyandan mürekkeb olmaile emri Rabbi
feramu idüb Havva Ana ilkasile bir dane kendüm yiyüb Âdem
kendi kendüyi dergâhdan ruyi arzda Hindistann Serendil fj^jj^)
cezire Havva Ana Ciddiye sürdürüb ayinlerinden hiUe balarndan
tac gidüb üryan ac bir kendüme muhtaç olub ruyi arzda serseri

gezerlerdi Müfessirîn kavilleri
l.A;-öO kelimeleri

[1]

(.l-'^^j

[2]

Yldz nüshas

üzre

Badad Kökü

hubutdan sonra
nüshas No. 303,

Âdem

Yldz

ve

Havva

No. 48 de yoktur.

(ö>»^' c4^)

Evliya Çelebi
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sene vechi arzda feza' ve ceza' idüb seyyahat iderlerdi Ba'de(hu) krlangç tuyuru Ademin sakal telinden Havvaya hedaya götürdü Hayvann keysuyi amber buyinden bir kaç tel Ademe getirüb birbirlerile
Arafatda mülakat olmalarna bais tuyuru krlangç olmudur Âdem
ile Havva Cebeli Arafatda buluub görüdügiçün
Cebel Arefe dirler

Lisan Arabda
olduklarndan

arefe

bilimee

dirler

Adem Havva

birbirlerile

cem

idüb vasta olan krlangca dua itdiler Krlangç
Hizmetim mukabelesinde sizden recam oldur kim

safa

Ya Âdem
benim etim gayet leziz olduundan cemii ylan ve çyan bile hasmdr
Evlâdlarm yiyüb tenasül bulmam Sizden recam oldurkim siz kande
olursanz benim âiyanm hanelerinizde olsun Ya Âdem sen lihyenden bir kaç kl vir Havva dahi saçndan bir kaç kl versin Çamur
ile mülemma idüb hanenizde bir âiyan idüb sizin sayei himayenizde
dahi

ho

gecub tenasül

kca Âdem

ve

bulaym deyu

reca idüb recas kabul olub

Havva kllar virüb krlangç

ol

krlanmuyleri tyn ile

tahmir idüb beyti Âdemde bir âiyan sagire bina itdi lâ hazel an
tuyuru krlangç âdem sakin olduu hanelerde olmasnn asl oldur
Ve Âdem ile Havvanm bina itdüi haneleri Cebeli Arafatn dibinde
Matbah Âdem didikleri beyti erifdir kim hâlâ ziyaretgâh kadimdir
kim badettufan Âdemi sani Nuh neci nebi ol hanei tamir ve termim
idüb ziyaretgâh hacyan gaziyandr Ve Hazreti Havva Ana Site bu
Arafatda hamile kalmdr Hakknda nice müverrihler baz rivayetler
itmilerdir Amma kavli sahih ibni Âdemdir Rivayeti uhra oldur kim
Hazreti Âdem âlemi tecerrüdde menamnda ihtilâm olub menisi
zemine düüb bir yldan Hazreti it Hazreti Âdem gibi toprakdan
hasl oldu dirler Bir kavilde Beli Hazreti Âdemin düü azub menisi

düdükde Hallâk Âlem bir ot halk itdikim hâlâ ol ot Bingöl
yaylasnda ve Erci ve Demavend ve Kûhu Elbürz ve Bursada Cebeli
Ruhban misilli yaylalarda âdem sfatnda hasl olur Erkekli ve diili
yire

bir otdur Saç sakal vardr Piri civan ve merdi zenan var bir otdur
kim acib sun'u Hudadr Lisan Arabda f.'^^\j.fCj ^^\^)j^,_ dirler Baz
hukema bu otu edviye içün maacinlere korlar Gayet mukavvi ahabdr Hazreti Âdemin zemine düen menisinden bu kiyah hasl
olmudur Yohsa Hazreti it deildir derler Ve kavli akva dahi budur
kim Hazreti Sit Âdem ve Havvadan olmudur Zira Hazreti it kendü
(Âyet)
ile bir rahimden mütak olan kz almyub Hazreti Âdem

deyu Cenab Bariye reca^ idüb
Derakab Cebril Emin ile Âdeme
bir Huri gelüb nikâh ile Hurii Site virdiler Ol asrda akdi nikâh
merd zen ^«'^^(.jTaM.v^JiV kelimesi idi Badehu it enisi munisi gamkisar
j.^iij, jyCj i:j-y\,u>r^

Hazreti

it içün

bir

015 1:-*»

Huri

»jLi;

Uj

istedi
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Huri ile Sam cennetmeam hakinden Havran nevahilerine
varub anda bir müddet meks idüb bu Huru Hurandan galat Havran
dirler Balâdeki cild icre mufassal tahrir olunmudur Mekân evveli
Bin yaylasnda mekân Serendil [1] ikinci mekân Cebeli Arafat
üçüncü mekân izni Rabbül zzet ile Mekkei Mükerreme yerine
gelüb vatan idindiler Badehu Cenab Bari Ademe üns ülfet içün
Cenneti Mevada gördüü kasrlarn birin zemine nazil etdirüb Mekke
yerinde vaz olundu ismine Beytül Mamur derlerdi Bir rivayetde
kzl yakutdan idi Bir kavilde beyaz incudan idi Tufan Nuhdan
evvel Cenab Bari yine zeminden Cennete ref iderken Hacerül Esved
andan kopub Tufan suyundan siyah oldu derler Bir rivayetde
ussatlar yüzlerin sürmek ile siyah vin[2) oldu derler Sonra bu Beytül
Mamuru tavaf etmei Rabbül izzet Ademe farz eyleyüb Hazreti
Cebril Emin talim idüb Adem Beytül Mamurda ibadet iderdi Ve
nice müddet bu hal üzre Mekkede sakin olub bikavli müverrihin
Hazreti Ademin krk bin olu olub tenasül bulub her sene evlâd
evlâtlar ile Beytül Mamuru tavaf idüb edayi hac iderlerdi Amma
kefaf nefisleriyçün Mekkede ziraat yeri olmamak ile hayli iztrab
çeküb badehu emri hak ile arz Msra gelüb sahili Nilde tavattun
idüb dördüncü vatanlar haki Msr oldu Ve ol kadar ziraat idüb
hububat ganayime malik oldlar kim bir buday danesinden nice
yüz detik (baak) hasl olub her baakdan (Ayet) ;.» a:i.':^.l- hasl
olub mahsul olub ihtida Msra Hazreti Adem cümle evlâtlar ile bir
yire arz Msra dua etdüi lisan iber üzre ol dua budur Zira
Hazreti Adem Cennetden hubut etdikde Cennet lisan olan arabîyi
isyan sebebile nisyan üzre olub Cebril Emin tahmile lisan ibrence [3]
kelimat idüb Msra etdüi dua budur kim hakir kbtî tevarihinden
ahz idüb tercemesile bu mecmuamza tahrir olundu
olan

Adem

SafiyyuUah der hakk
belisan kelâmuliah iberî

Duai Hazreti
^1^

AUahm

^yA>

benim

imanm

kjj^j^^

eytandan

sakla

Msr
u^jiii

Ujjv»

kurtar beni kurtar beni

(Msra
etsinler

(Msra
[1]

sani)

>j 5/

^r:

rV

cümle meliklerin ^ y.A f* -5>> bana hizmet
buday ver Ekmek idem
j>/J 3I/j h yj Âhir
ölüm olur olur r'-^ r'-^^ benim

â*'^-

j^j^

salis)

Yldz Nüshas (Ve

H^zreti

[2]

»

»

(levin)

[3]

»

»

(iberîce)

Aden

ihtida Serendili

mekâa

idindi)
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Allahm

mamur

<s\ ^'3

J-.ji

ij>-

oullanma bu ehri

^.-^.^ J*-?

^.-^J

^^

mamur

eyle

eyle

deyu Hazreti

Adem Msr hakknda

lisan

iberî üzre

müfteilün

güne dua etmidir Annçün cemii
ilâ hazel an
ve mamur ve âbâdân bir ehri
nsf cihandr Ve amma ol Hallâk Aleltlakn emri erifile Msr
azîm mamur olub hubutu Ademden beru ilâ hazel an ne güne
kimesnelerin kabzai tasarruflarna girüb kimler malik oldu Ve ne
keyfiyyet ile hükümet etdiler Ve her mülûku düvel kaç nefer âdemler idi ve müddeti saltanatlar ve ömürlerin heyan ider

bu

müfteilün vezni üzre
derharlardan (1) evvel

Zikri

evsaf bilâd kadim ve ehri azîm mahrusei
nadirei asr yani ümmü dünya Kahirei
Muizziyye

'S:-'jNij

o^*Ji ol»Vr,.

Msr

44!iiii^

Evvelâ bu hakir seyyah âlem ve nedimi âdem Evliyayi bîriya
bin seksen üç Saferül muzafferinin yedinci gün Msra dahil olub
derunu birunu
im'an nazar idüb âlemi hayretde olub engüt
berdihen iderdim Zira Msrda olan binayi âsâr acibe ve garibeler
bir diyarda yokdur Ve bu mutalsamatlar ve kâh kasr sarayi âlileri
âyâ kim ina etdi deyu tecessüsü ahvali Msr iderken nice yüz kü-

Msr

tübü mutebereleri ve nefis mutemed
kitablarn esmalarn beyan ider

Esmai tevarihat

Msr

tevarihatlar tetebbu

etdiim

ve gayri kütübü nadirei
eder

asn beyan

Eyvelâ f*-4/^' ^^ d--''-*' ) gayet makbul sahih tevarihdir kim lisan
kbtîden ve lisan iberî ve süryanîden ve lisan dehlevî ve moolîden
bir muteber tevarihdir kim hâlâ
ve lisan lâtin ve yunanîden
•^j^"
makbulü hass âmdr Ve ^-^ '^'r
t--''^ sahibi tefsir kadim bir ulu

alm

kimesnenin tevarihidir J^.-. ,.U jc-^Hö^»- tarihi dahi gayet muteber kitabdr ve v.U -^j^y ve -4iiJuc v ^^» oU^ü Jcj' ve fx.Xiu.c Cx^ _r" J*^--«*
ve S3J Cr} «li^ve £.ijüJ\ ^w>. ^i:.r ve (t) jjad» ^u; ^-^ve ve ^t j-V ^lj^ ve
ve «ll\j.-ij CrV i«»-Ai vU-r ve yi\»/ ;J^\J.^ ^p ^-:« wVr
AIUf*
Jl->l»JL^. J*^' u^uiwU.r
j..

c/.

^

vej>»Ji jçM:.. i _^ij

ve

^^*jJ'*^ (r)
[1]

Yldz

[2]

»

[3J

giL^ J^-S'

j.^3::)i

•f_^S^

ve ju^iii^Ujuc

o-,

i-f-

ve A,bt^iv^i^j*u^»wi-^r

nüshas (diyarlardan)
di^/'ü'.-»^'^

»

(

'»

(<U-Jlj)

j^iJ*

^-»î*)

ve **-ni^_>*
JUjwUj^ ve ^liT

i^J^ b'^y» ö'y» ^'^'-^

ve ^Jl

<.^.)i

SEYAHATNAMES
^j!];iii(oiU»
6Ujj

j».

k>.^

ve
ve

J..V

ve

j^-J-

cr.'i

A.^iiJiöiiui>

SyaVIJlJiJ

^K:.rve by-J

^Ju^ ve

i;>l-i o:» jUjStoV^

j^

Cr.'i

a^< ^.jl" 3 Ji-O
^v 0..V J jjVi jU"»

^UbJ\
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crV

^V'^
oVU've

^UL>öUJ»

v^^ve

*'-^' v^l-^Tve

_,.ij

4=e*J;V j'^^ç^Ul .jtuf

jiy
ve ^u ji^
hazretlerinin .^iUU j;-.;^ nam kitabn terceme etmidir
olmudur ve bu tahrir olunan kitab müteberelerden
mecmualar Ve divanlar ehri Msrda tetebbu ederek

juJb^ Juj,j jJ^\

zmmzdan

ve

olan

evsafmz

ile

Ademden

ilâ

delili

kat'îleri

yi:j^

ve ravileri

viJ.\ j»5>

.UL

-^^

ile

hadisi

^».l\ O-»

VC

^U-r

^ViT

^- ^^^

eyh

Siyutî

Amma

lâtif

maada

nice

elzem levaerifleri kilki

seyahatnamemiz müsveddatma terkim idüb hubutu
yevmina Msrn evsafn ksm üzre münkasem idüb

tahrire cüret etdik

j^^-J'

•^ul'i

»is-^j

\}

Elfaslül evvel
Fi

evsaf Fustat

Msr

bekurbi Cebeiül Mukattam

Evvelâ hubutu Ademdensonra ihtida Msra kadem basub vatan
Adem Safiyyullahdr Ve olu Hazreti itdir Ve

idinen ihtida ebülbeer

ann olu Enu (J'y*) ve olu Knan(öU)dr Ve ann olu Mehlâildirfj^y**)
Hazreti Hud nebidir Olu Uhnuh {j;_y^^) ki Hürmüsdür Lisan
iberîde Uhnuhdur Ehli çift[l] lisan üzre melâikeler Uhnuh Hür-

olu

müse (^•/> c^**') Idris didiler Beni âdeme ve melâikelere ders didiiyçün Idris Nebi didiler Amma bu Mehlâil ilmi nücumda kehenei
asr idi htida ilmi nücum bundan münteirdir Amma Hazreti it
zemannda maaralarda sakinler idi Bu hakir diyar Msrda nice
bin gar yetimanlar gördüm ki içine Ali Osman askeri sar Amma
Hazreti it asrnda arz Msra Ilun (oAO dirlerdi Andan Hazreti Uhnuh
andan Hazreti Idris Msrda domudur Sayyah âlem olub ilmi nü-

cumu Me(h)lâyilden görüb Hazreti Cebril talimile ilmi kitabetde ve
derzilik ilminde kâmil ve mükemmel oldukda krk yanda kendüye
Asvan ehrinde nübüvvet gelüb Sabiyye kavmine biber[2] olub sahili
Nilde yüz krk pare ehir ina idüb ilmi hendesede ve fenni nücumda mahir olub cemii ulûmu garibe ve acibe andan ayi oldu Ve
hâlâ Idris nebinin Nil kenarnda bina etdüi ehirlerden âbâdan
beldeler vardr Hattâ
Fustatn mukabelesinde Cize hakinde
Hermin (,:n*,>) dalar Hazreti Idrisin talimile Surid (Je^^-) hakim bina
etdirdi kim ilim ile Tufan Nuh olacan bilüb cemii kitablarn künuzlardan bu Hermin dalarnda hfz etdi Ve Hazreti Adem ve Idris

Msr

|lj

(2]

Yldz nüshas (Cennet)
Yldz nüshas (peygamber)

O
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nebi intikalinden sonra bu Ehram
Her sene gelüb ziyaret iderlerdi

dalar
imal

Sabiyye kavmine Kabe idi
tarafndaki Cebeli Ehram
er kiiler ziyaret iderlerdi Cenub tarafndaki
Ehram avretler tavaf
iderlerdi Amma
Hazreti Adem hayatda iken her sene cemii evlâd
ensabile Kâ'bei erif yerinde olan beyti mamure varub tavaf hac
idüb kâh Msrda ve kâh Sam erifde [1] karib Havrana gelüb
sakin olurdu Amma bikavli Tevarihi Sabiyye Hazreti dris ilmi kitabetde yedi tulâ sahibi olmagile dünyayi mafihann cemii ahvalâtma
vâkf olub ruzmerre cemii vakayiat tahrir idüb bu Ehram dala*
rnda hfz iderdi Hikmeti Huda anlarn zeman basaadetlerinde Hazâhirete intikal idince
reti it nebi dünyadan
Hazreti Idris Hazreti
§iti ihtida Ehram danda defn etdi derler Ve Melik Msrayim (f}j-^')
ve Melik Baytar (>-) bin Ham bin Nuh aleyhisselâm bu iki köhne
Melikler dahi Ehram dalarnda medfundurlar Badehu it nebi evlâdndan nn evlâdndan [2] Melik Nekravu (J-j\_,ii) ül Kâhin minelkehhan kehenei asr idi Eski Msr olan yerde bir ehri azîm bina
idüb ismini ehri Emsus d/^— ) kodu berî Usannca Emsus (/^—
Yeniehir demekdir Kbtîler bu ehre Fustat (il.-.») didiler Badettufan
bu ehri tamir ve termim idi [3] Msrayim {f^_r-»-) didiler Hâlâ ann
çün Msr derler Lisan yunaniyanda Makdoniyye (a^ja*) lisan iberîde
Zarbint (c^^j) didiler Lisan Arabda Kahirei Muizziyye (a^j«î^\j) didiler
Zira sene 575 tarihinde Sultan Muizzüddin Marib
Zemin padiah
idi Msr padiah Sultan Ahidiyyun idi
Melik Muizzüddin Melik
Ahidiyyundan izin taleb idüb Msr içinde bir cami bina etmee
izin alub Kayid Ezher (^j\ j-ü) namnda bir arab memlûkûn bin Msr
hazinesi mal ile ve elli bin neccar ve benna ve ammal ve seyyal
âdemleri Maribden pürsilâh Msra gönderüb Ezher nam gulâm
sahih gâm Camii Ezhere mübaeret idüb yedi ylda itmam bulacak
mahalde yüz bin asker ile Muizzüddin Sultan Marib Zeminden lgar
ebhun idüb Msr içinden dahi Camii Ezher behanesile
ile
bina etmee gelen asker dahi huruç idüb Ahmed bin Ali bin Ahidiyyun elinden
cebren ve kahran aîub yeni
bina etdi
Annçün
cümle
[4] Kahire [5] Muizziyye derler Hâlâ
halk Ya Kahhar ve ya Kabz ismine mazhar olduklaryçün cümle
ricaluUah
inkbaz
üzeredir Ve cemii büld (a) n isimleri yad

Msr

Msr

Msr

[1|

Msr

Msrn

Yldz nüshas

(erife)

[2]

„

„

(evlâdnn)

[3]

„

„

(idüb)

[4j

„

„

(Msra)

[5]

„

„

(Kahiei).
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Msra Ümmii Dünya

oldukda

Ademden
kim

sonra bu Emsus

(

derler

^^^'\

)

u

7

Amma

bu Nakravu Hazreti
mamur abadan eyVe bu Nakravu ( J'i\/> )

Msn

mamuru

öyle

üç günlük yol idi
yüz seksen sene Msra malik olub terki fani eyledikde Heremin
ic^j»^) cebellerinde defn etdiler Andan yerine olu Natra ( J'ijö )
melik oldu Bu dahi atas gibi üstad kâmil sahibi kabil idi Vilâyeti
Elvahatda baz ehirler bina etdi Bu dahi fevt olub Cebeli Ehramlarda
asude olmudur Andan yerine karnda Msram (,.>y-»-) bin Nakravu
Msra melik oldu Hakimi mahir ve kehenei sahir idi Bu [1] ilm
ile cümle esedleri kendüye müsahhar idüb tahtn esedlere ve cündü
seyatîn [2] getirdirdi Bu dahi fevt olub Ehramlarda medfundur
Bunun akrabalarndan yine Msra Abkam ( ^u^ ) nam melik olub
ledi

tuli

adalet etdi

Bunun zemanmda

Hazreti

Idris

asuman olub ümmetlerinden Sabiyye kavmi

Asvan ehrinden ref'i
nebinin asumana

Idris

uruc etmesi firakile cümle müteellim olub feza' ve ceza' ve nali
idüb taat ibadatdan kalmlar idi blisi pür telhis aleyhüUâne beni
âdem suretine temessül idüb bu halka sureti hakdan görinüb Ya kavim
Sizler ne giryan ve cier suzan olursz deyu sual etdi Kavmi Idris
dahi macerayi serencamlarn nakl etdiler Derhal blis ider Ey kavim

Gam

suretin vücuda getireyim Herkes ann
pinhan idüb her gün ol sureti gördükde Idrisi görgibi olub tesellii hatr bulsun deyu bunlara Idrisin suretin yapub hanelerinde hfz idüb ol sureti gördükde hararetleri teskin olub
tesellii hatr bulurlard Kavmi
Sabiyye mürur idüb evlâd evlâdlan
bu suretleri babalarndan beru evlerinde görüb bu suretlere tapmaa
balyub cümle Sabiyye kavmi bu takrib ile putperest olmalarnn

yimen Ben

size Idrisin

suretin hanesinde

mü

ihtidas

Hazreti Idrisin

Melik

daki

Abkam

kavminden

kalmdr Ve

Hazreti dris asrn-

Aryak ( Jl.^ ) [31
Harut ve Marut Babil ehrinde bir gar içre ayaklarndan maslûblardr Hâlâ feza'lar istima olunur Ulu melikler idi Ceriri Taberîde
evsaflar masturdur Aryak dahi fevt olub yerine olu Elûhim ( ^^\ )
melik oldu ehri ark Ahmim ( ^J^^ J^-i ) i bu bina idüb yedi yüz
deyr bina etdi Bu dahi fevt olub yerine olu Huseylim (
f\^ ) melik
olub yedi yüz yl muammer olub ihtida ehri Asvan nehri Nil üzre
bu ina eyleyüb ihtida mikyas yani Msrdaki gibi Ümmülkyas
bu bina etdi Ve arz Msrda cemii tar'alar ilmi hendese üzre
[1]

Yldz nüshas

( ,.ü^ )

dahi fevt

(Ve)

[2]

,,

,.

(eyatine)

[3J

„

„

(metik oldu)

olub

yerine

)
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tar'alar ihdas idüb nehri Nili haki Msrda sokak
sokak cereyan etdirüb arz
rey idüb mahsulât ziyade hasl
olurdu Ve cümle tar'alar ruham somaki ve mermeri ham ile mebsut
idüb Nilin iki canibine sedler ina idüb ehirler bina eyledi Ve
bilâd Nubiye Nili getirüb on iki göz bir cisri azîm ina etdikim
hâlâ eseri binalar zahir ve bahirdir Ve Hazreti Nuh aleyhisselâm
bu Melik Huseylim ( ^^>. ) asrnda vücuda geldi Bu asrda ruyi
arzda olkadar beni âdem oldukim yer yüzünde beni âdemin izdihamndan ziraat etmee arz haliye kalmyub kaht gala olduundan
cümle halk derelerde ve deryalarda mahileri sayd idüb kefaf nefs
iderlerdi
Bu dahi fevt olub yerine Melik Tersan bni Husal
oldu Hazreti Nuha krk yanda nübüvvet
( JU^a. cr} ö*-/ i'^' ) melik
geldikde Tersan imana geldi Bundan sonra Melik eryak ( jl^
andan olu Melik ehluk ( 3^r' ) ann olu Melik Surid ( j«j^-. ) gayet
cebbar ve zalim olmaile ihtida ruyi arzda reaya üzre harac bu ihdas
etdi Ve Beni Seyf yanndaki büyük Ehram bu Surid bina etdiiyçün
Ehram Surid derler Ve kendü anda yatar Bir sengi harada iberî
hattile tarihleri vardr Andan olu Efrus ( ^j> ) melik oldu Bu dahi
fevt olub babas cenbinde defn olundu Yerine ibni ammi Fergan
melik oldu Tufan bunun asrnda oldukim kyameti evveldir Ve
cümle ilmi sihir batl oldu Ve cemii acibe ve garibe ve mutalsamat1ar ve teratibi arabiyye [2] cümle mahv olub Cenab Bari cemii cinailerde [3] mestur ve mahfuz olmu maadinleri ve enhar uyunlar ve
türabl ciballer içre yalçn kayalar telâttumu derya ile krk gün krk
gice derya cuu burua gelüb cümle maadin ve ciballer ve nihai
künuzlar zahir olub ruyi arz gayri güne oldu ( ,a\ 'j:- JT ^^^ -A j> ) Ol
Tufanda Hazreti Nuh Musul Kurbinde Cebeli Cudide ketii Nuh
derkenar olub yevmi aurede halâs olduklaryçün her kiide mekûlât
metubat ksmndan ne bulundu ise bir sahrye kazub sahr idüb
aure
olub cümle gemide olanlar ol adan tenavül idüb ükür

cerfler (1) idüb

Msr

a

a

ol
piirmek Ademi sani Hazreti Nuh sünetmek gerek Ve Hazreti Nuh bu cebelde selâmet bulduuna delili kat'î vardr kim Kur' an azimde (El'ayat) «^.- Lj i'.U ^bi j'S^ L jj^
t5>^t^ Oji-i s ^v ^^» s «vi j^:^ i g^^ Ayeti Habibi Hudaya nazil olmudur
Badehu Hazreti Nuh Cebeli Cudide keti ile selâmete çkub mübarek
arz olduundan anda sakin olub badettufan ihtida Hazreti Nuh
ehri Cudei bina etdi Hâlâ Musul kurbinde Cebeli Cudi dameninde

etdiler

Yevmi aurede

netidir tibar

[1]

Yldz

\2\

„

„

(arabiyyeler)

[3]

,.

„

(ciballerde)

nüshas

(hrefler)

SEYAHATNAMES
bir

beldei

Msra

sagiredir

Belbisi bina etdiler

Ham olu Baytar gönderüb
ehri Arii bina etdiler Andan
Zira Tufandan evvel dahi mamur olub on yedi

peygamber medfun idiin

Msra

gelüb

Eski

Andan Menuf

Sam bina
Amma bu

(

Msr

j^ )
Ve

Msr

Andan

Hasan

karib arz

9

(

ii-U

)

üzre

da

bilirler idi

Andan Baytar

bin

ehri Emsus ( j-^. ) dur
ehrin bina etdiler Hazreti
ki

Ham

An

(

fü

ina

j.

>^

)

etdiler

Nuh olu Sam

Kudüsü

bina idüb abadan etdiler
Htat Makrizî ( 5>/' ^^'^ )
muteber tevarihdir Zira lisan iberîde ve lisan süryanîde ve lisan
kbtîde ve lisan arabîde ve lisan Yunnîda yedi tulâ ve bazuyi tüvana
sahibidir Zira kesreti seyyahatde güya Fisago(r)su tevhididir Ann
bina iden hakknd(a) öyle ayan
kavli sahihi üzre ihtida Eski
ve beyan ve takrir ve tastir idüb der ki ihtida Adem aleyhisselâm
Eski Msrda tevattun idüb hitab Rabbül izzetle ama müteveccih
olduklarnda itin bir olu ( ^\>^ ) Grbab idi Ann olu Nekravu
ve reid ve cemii ulûmda
( Lfy> ) idi Bu Nakravu cümleden necib
mahir olmagile Hazreti Adem bu Nekravu sevüb ismini Msrayim
mamur etmee memur eyleyüb Hazreti Adem
( f_\j,^. ) koyub
caniblerinde Havran sahralarna ziraate gitdiler Bu Nakravudan
ismi Msrayim olan yetmi nefer taallûkatile Kabil zulmünden valid
validelerini karnda Tecbarin ( j->rf ) [1] ile terki diyar idüb ruyi
arzda kendülere münasib bir vatan bulmagycün kat' menazil ve
tayyi merahil iderek âhir Msr hakinde Cebeli Güdemas ( ^U.jr j-^ ) a
gelüb âb havasn ve dirahti müntehasm beenüb anda ikamet
etmee mübaeret idüb vatan tutdlar Zira dedeleri Hazreti Adem
Msrda çok durub bir eseri binadan bir ey etmedi Ol asrada çale
ve külbe içinde sakin olurlard Amma mezkûr Nakravudan Msrayim
haki Msrda tenasül bularak hayli airet sahibi olub baz binalar ihdas
eylemee balad Ve her sene dedesi Âdem afii Samda ve Havran ve
Bosrada ziyaret idüb hayr duasn alub Adem Safi bu Nakravua
Melik Msrayim deyu ad kodu htida evlâd Ademde iberî Usannca
Melik namile yad olan bu Nakravu Msrayimdir Yüz on sekiz yl padiah
olub cümle aayir kabayiline hâkim oldu Amma muammer oldukça
kati cebbar oldu Ve kendüden ulu karnda Zerayil (j^ij;) den çok
ulûmu garibe ve acibeler örenüb yerden defineler ve künüz hazineler çkarub cümle kavmine emir idüb dalardan talar cem idüb
ol cem etdüi malile çadr yerinde bir ehir ina idüb adn Emsus
{^^) koku ki hâlâ sahili Nilde Eski Msr didikleri yerdir kim kbtî
etdi

Filistin

ve

hakirin tetebbu etdiii Tevarihi

Msr

Msr

am

kavmi
[1]

ehire F ustat (i.u^») derler Tufan
Yldz nüshas (/j^< Tecbarir)

ol

Nuha

gelince azîm

mamur
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âbâdân belki mamure olmudu kim hâlâ yine ehri atikdir Ve eserî
binalarnda olan sengi kebirler meer Hermin (cjj*^) dalarnda ola
Her ta tulen ve arzan yirmier on beer arn talardr Baz kimseler göriib Can kavmi binasdr Beni âdem bu talar kaldrmaa
kadir deildir dirler Bu muarazai iden kimesnelerin haberleri yokdur
Hubutu Ademden sonra beni âdem (de) bu kadar tuvânâ ve zor bazuya malik kavim yok idi Ve her bir âdemin kaddi yüzer zira idi Ve
hâlâ zemanmz âdemleri ikier üç zirâdan tavil olmaz Amma ilmi
cerri ekal ile Kûhu Bîsütunu [1] kaldrub bir yerden bir yere nakl
etdirmee kadirlerdir Buna muaraza iden kimesne Jl.i\ ^i JU-^ic»-; i ve
ilmi cerri ekali bilmezler Andan bu Emsus ehri içre beni âdem çok
olub Melik Msrayim cüyuu kesire cem idüb Kabilden intikam
almak içün
üzerine azimet idüb Habil dahi azîm çeri ile Filistin

am

Anda iki asker birbirile cem olub bir
kim ihtida zeminde bunu Habil içün Kabilden
nice yüz bin beni âdem bunu zemine düüb ol cenk iden Msrayim
ile Kabildir kim cenk ol sahrayi
Remlede oldyçün lisan iberîde
Filistin derler Msrayim Kabili mümhezim idüb bu kadar malî gana^
yim ile Msrayim Msra gelüb mal kuvveti ile Nili kol kol kesüb
eriki [1] hâlâ Remle ehridir

sava pürha

haliç ve

etdiler

sahralara tevzi idüb ziraat

tar'alar ile Nili

idüb

vilâyet(i)

ganimet etdiler Mukaddema neri Nil kendi hali üzre cereyan idüb
bir kolu vilâyeti Nubiye Süvey deryasna bir kolu Marib Zeminde
Beni Hilâl vilâyetinde Oj^r') körfezine mahlut olurdu Amma bu
Msrayim ilmi hendese kuvveti ile her arzn irtifan alub ana göre
haliçler ve su arklar kesüb Nili murad idindii yerlere cereyan etdirdi
Ve Msr mukabelesinde Heremin dalarn bu Msrayim bina idüb
merkadi insan ve medfeni künuzu firavan olmagiçün ina eyledi
Ahir bu Msrayim 715 sene muammer olub ömür defteri dürülüb
kendüye medfen olmayçün bina etdüi Hermini Kebire cemii mali
(

defn etdiler Ta Tufan Nuha gelince hâlâ tahrir olunduu
inkraz bulmyub
milkiyyet üzre tasarruf iderlerdi
Mezkûr Nakravuun evlâd evlâd yetmi nefer kimesneler Msra
malik olub Tufan Nuh mahallinde bâlâda tahrir olduu üzre Melik
Fergan (o'«j») padiah idi Mezkûr Nakravu Msrayimin evlâdlarndan
Kalimon (j^«.») namnda bir kehene var idi Ulûmu ettaya malik idi
Hattâ ilim kuvvetile Tufan Nuh ile gazab Huda olacan bilüb
Tufandan evvel dedesi yurdu olan
terk idüb ehri Kûfe(de)
Hazreti Nuh yanma varub imanile müerref olub cümle iyalile Irak
hazayini

ile

Msr

üzre nesli

Msr

[1]

[2J

Mükerrer yazlm.
Yldz nüshas (ehri

ki)

1

SEYAHATINÂMES
vilâyetinde

1

Ham

adlu bir olu
bir olun [1] Baytar (J»^) idi Bü Baytara Kalimon
verüb Hazreti Nuha kurbiyyet hasl etdi Vakti zeman

sakin oldu

Badehu Hazreti Nuhun

Hamn

var idi

Kâhin kzn
Tufan ki eridi Hazreti Nuh ile gemiye cümle taallûkatile biniib
Tufandan halâs oldu Krk günden s.^\ ^ cy^^ nass kat üzre
krknc günde Cebeli Cudeye (.»^^ J..^) gemi vâsl olub selâmet bulub
Hazreti Nuh ihtida Tufandan sonra Cude («3^^) ehrin imar eyledi
Evvel imar hâlâ kasabai Cudedir Badehu Kalimon Kâhin ve damad
Baytar ile Hazreti Nuhdan mezun olub dedesi Msrayimin bina
etdüi ehri Emsus ki Eski Msrdr ana gitmee azimet etdiler Kat'
menazil ve tayyi merahil iderek gark âbdan halâs olmu payidar [2 J
rahlar ile tecessüsü tarik iderek derekden deree urayub Msr kurbînde Arî ij^.^) nam mahalle gelüb anda nüzul idüb oturdlar
Lisan iberîde Arî oturacak yire derler Anda âb gazabda gark olmu
bir dirahti müntehanm haebeleri zillinde bah bahlenmek içün ârâm
iderken hikmeti Huda Baytar bin Hamn bir olu Kalimon Kâhinin
kz Jüddeje i»j»ij) nam kzdan bir evlâd vücude gelüb bunun dahi
ismini Msrayim kodlar Tufandan sonra dünyada vücuda gelen bu
Msrayim Ibni Baytardr Bu Arîde azîm sürür admaniler idüb ol
diraht sayesi bir mübarek yer olmak ile mezkûr seçeri baz balâs
eyalar ile tezyin etdiler Andan Belbis (^»^t) e gelüb âb havasn
beenüb anda dahi meks etdiler Tufandan evvel Belbis namnda
seherenin ehri idi Harab buldlar Andan haki Msra geldiler Amma
Kalimon Kâhinin ecdad Nakravudu Msrayimi Evvelin bina etdüi
ehri Emsus ki Eski Msrdr Tufann telâttumu deryasndan âsâr
binadan

bir eser

bulmaldr llâ Nilin karu canibinde Hazreti Idrisin
Ehram dalar kalm Tufandan halâs olmagyçün

talimile bina olan
içine girüb

yatarlar

kapananlarn cümlesi gark olub cümle mallar

Bu Kalimon Kâhin

tedarik idelim deyu arz

gelüb gördiler

damad

Msr

kim âb havas

feza ve tarafeyni

ferah

ve

Ham olu

keti güzar iderek

lâtif bir

nehri Nil

ile

Baytar bir gayri

Arz Menuf

asude
vatan
(jy^*)

a

cayi safa ve canibi erbaas bir

içre bir cezirei ra'na

Kalimon

bir

görünce meks idüb anda nice müddet
külbe ve haymeler ile sakin oldlar Müruru eyyam ile bunda tenasül
bularak ziraat ile mali f iravana malik olub hayr berekât mütekâsir
yurd imi deyu bu mahalde bir belidei muhtasar bina idüb ismine
Menof i^y-) didiler Lisan ibrence [3] Safa Yeri demekdir Badettufan
[1]

(3

Yldz nüshas
»

[2]
1

bu

Baytar

»

Yldz nüshas

vadileri

(olu)
(tapeyda)
(iberîce)
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ruyi arzda ibtida bina olunan Musul kurbinde Hazreti Nuhun zevrak
karar etdüi karye Cudedir Saniyen bu Menofdur Bunda Baytar çok
muammer olub Menofu bir ehri azîm etdii mahallinde tahrir olu-

nur Andan Kalimon Kâhinin tahrikile Baytar bin Ham ehil iyalini
alub ehri Emsuski Eski Msrdr Kalimonun ecdad binas olmaile
Atik mamur etdiler Kalimon Kâhin bir sene mamur [ 1 ] olub
Hermini Âlâda ceddi Nakravu Msrayimin yannda defn etdiler
Tufandan sonra fevt olan ibtida bu Kalimondur kim Msrda Elvah
ehrin bina etdi

Msr

Fasl Sani
Tufandan sonra Msra malik olanlar beyan ider
Baytar bin Ham bin Nuhdur Tufandan halâs olub Kalimon
Kâhin kayn atasile Hazreti Nuhdan Msra gitmee mezun oldukda
Hazreti

my b

Nuh bu

Msr

azna

Baytara dua idüb

meliki olasn

sürüb

Ve mammer olub

inkraz

nesil bul-

saadeti dareyn

bulasn

Baytar haki Msra gelüb Menofu bina idüb
taht idindi Ve müverrihi âlemler bu Baytara Ebülkababta didiler
Otuz evlâd oldu btida evlâd Msra gelirken Ari nam mahalde
diraht bigayesine [2] tevellüd iden Msray imdir Otuz evlâdndan bu
âkil ve âmil olub anadan dedesi olan Kalimon Kâhin bu Msrayime
çok ulûmu acibeler talim eyleyüb feridüddehir bir fetayi tüvana oldu

deyu hayr dua idüb

cemii künuzlar Kalimon bu Msrayime göstermi idi Badehu bu
Msrayimin babas Baytar sekiz yüz elli sene 168 muammer olub
kayn atas Kalimon Kehenenin
vefat iddikde Heremi Kebir (e)
Aride
Badehu
doan olu Msrayime hilâfet
yannda defn etdiler
verdiler
Müstakil padiah olub Isne (j^\) ve Avan (j\^ii)a [3] ve
Sudan (jii,-.) a ve Foncistan ( jl;-*!/ a varnca hükmü namiz [4] bir
melik oldu Otuz aded karndalarna akalîmi Msr tevzi idüb her
biri hüküm etdüi diyarlarda birer ehri azîm bünyad idüb hâlâ ol
ehirler Hazreti Nuhun duas berekâtile Baytarn evlâdlar ismile
yad olunur ehirlerdir Meselâ Baytarn bir olu Reid (a^j) idi Reid
ehrin bina etdi Biri Dimyat i»Uo idi Biri skender ^a-C-i idi Biri
Beni Seyf (^.^ J-) ehrin yapd Ve biri
Tiner jau biri Seyfe ^v
Mine (<^) idi Ve j^«-ii ve i.^^\ ve a>.j>. ve -" ve Kos ^^y ve <:-. ve Asvan
ve Sennare o^- ve ö>*^- Sudan misilli
o^y\ ve JMi*j ve brim e,\ ve jX* ve

Ve

)

(

(

)

(

)

>

'.Hi-

[1]

(2i
|3J

14]

»

»

'

»

Yldz nüshas
Yldz niis las

(muammer)
(sayesinde)
(Isvan)
(nafiz)

(

)
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ehir ina idüb ilâ hazel'an ol ehirler
abadan
ehirlerdir Ve bu ehzadelerin her
[1]
biri birer boy beleri mesabesinde mutasarrflar idi Amma ulu biraderleri Msrayim cümle meliki azîmüan padiah cihan olub ihtida Ari
nam mahalde rahmi maderden mütak olduu diraht sayesine varub
ol dirahti dibaceler ile puide klub zîkymet ahcar ile ecar tezyin
eyledi Ve âdeti carileri üzre ol diraht altnda Hakka ibadet idüb ol
diraht kurbinde bir ehri azîm bina idüb ismini Dersan (öi-ji) kodu
ber dilince Cennet kapus demekdir Hâlâ Gazzeden Msra gelirken
ahrahm sa canibinde âsâr binalar ile zahirdir Buhtunnasr
harab etdii [2] Dersan ehrin dahi münhedim etmidir Badehu
Msr padiahlarndan Yusuf Salâhüddin Sultan Kayt Bay bu ehri
Dersann sengi somakileri ve ruhamlar ve amudu müntehalar ile
Msrda cami ve kaalar bina idüb
imar etmilerdir Ve ehr(i) [3]
bünyad iden Msrayimin bir olu bu harabe ehir içinde bir kubbei
serbülend içinde medfundur kim eflâk (e) serçekmidir Ol ehir harab
olub bu kubbei âbâdân olmasnn sebebi cemii Kbtîlerin sils (il) esi
buna müntehidir Hâlâ cümle Kbtîler ziyaret idüb imar iderler smi

esmal ehzadelerin her
sahili Nilde

biri bir

muammer

Msr

Msr

Kbtim

Msrayim

Ham

Nuh

aleyhisselâmdr
olkadar
âbâdân etdikim güya kasr müeyyed idi Ve iki yüz evlâd olub
evlâ [4] evlâd ve otuz aded kardelerinin evlâ (d) evlâd olkadar
tenasül buldlar kim iklimi Msr âdem deryas oldu Cümlesi dedeleri
Nuh Neci dininde idiler Bu Msrayimin evlâdlar birer iklime
hâkim olub Msrayim dahi yedi yüz yldan sonra »iljj'^>-ji emrine
ram olub Hermîni Kebirde babas Baytar ile Tufandan evvel
merhum olan Melik Surid ( j j^- yannda defn eylediler Ol asrda bu
Ehram dalar ziyaretgâh has âm idi Zira cümle Melikleri anda defn
iderlerdi Ta Hazreti brahime gelince Kâ'be misal bu Ehramlar tavaf
iderlerdi Bade (hu) hilâfet Msrayimin ehri Dersanda Kbtî kzndan
olan Kbtim (^>j) melik oldu Babas Msrayim bina etdüi ehri
Dersanda doduu aaç dibinde ibadet etmee balyub ecer perestlik
ihtida bu Kbtimden kalub dedesi Nuh nebi dinin terk itdi Ve cümle
karndalar ve otuz aded ammileri dahi mabeylerine tefrika düüb
her [5] birer mezheb ihtira idüb mez(a)hibi muhtelife Msrayim olt
ibni

Amma Msrayim

ibni Baytar ibni

yedi yüz yl

muammer

)

[IJ

[2j
[3]

[4]
[5]

Yldz
Yldz
Yldz
Yldz
Yldz

nüshas
nüshas
nüshas
nüshas
nüshas

(mamur)
(itdikde)

(Ve bu ehri)
(evlâd)

^bii)

ibni

olub

Eski

Msr
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Kbtimden kald Hayli itihar bulub ulu padiah oldu Cümle Kbtî
bu nesildendir Ve tevarihi Kbtî bundan kalmdr Hazreti dris neslinden bir kebene âlimden cemii ulûma malik olub Tevarihi Kbtî
yazmdr kim hâlâ Kbtî keferelerinde olan Tevarihat bir milelde
yokdur Zira hubutu Ademden sonra ilmi kitabet ve ilmi hisab ve
ilmi nücum dris nebiden münteir olub bu Kababta kavmine ol
ilimlerden müyesser olmudur Bir kavime benzemezlerdir Hâlâ Msr
ikliminde cümle erbab devlet anlara muhtaçlardr Zira ilmi hisabda
ve

fikri ferasetde ve

istikametde akranlar yokdur

Gayet ehli rz ve

müeddeb mel'unlardr Hattâ âyân Msr bunlara ehil iyallerin inanub
cemii meünat levazmatlarn bu Kbtî kavmi görürler Bir hisabî
mümsik kavmidir kim bir dank masruf etse hisab idüb istikamet

Amma Msr

diyarndan gayri diyarda yokdur Bu kavim
peygemberlerdir derler Amma yine hâlâ milleti mesihî de dirler Amma ekli ürblerinde gayet mutaassb kavimdirler Cemii
evkatda Ya Kbtim derler Bikavli Tevarihi Sabiyye Hazreti Hud bu
iderler

Melik Kbtime

Kbtim asrnda ehri Semudda vücuda

geldi derler Ve Hazreti A(de)mden bu Kbtime gelince efvah nasda lisan iberî tekellüm olurdu
Bu Kbtim ulûmu ettaya malik olmak ile elsinei muhtelife bunun
zemanmda ayi oldu derler Ve ilham rabbani ile Kbtî lisann fesahat
üzre tekellüm iderdi Ve bu Kbtim dörd yüz seksen [1] padiahlk
idüb âhir oldahi cam nii nu idüb Cebeli Herminde babas Msr [2]
cenbinde defn etdiler Andan karnda olan Emun (öj*i>) melike oldu
Emuneyn ( cr'»^»^^ ) iki ehirdir Bu bina etdi Lisan iberîde Emun
hamelei arz olan öküz sfatndaki melein ismidir Anmiçün bu Emun
ehrinde öküz gayet çokdur Msr Urban icre mehurdur Bir âdem
ebleh olsa Behey âdem Emuneyn
msn deyu darbmesel olmudur Amma hâlâ ehri olkadar mamur deildir Üç yüz payesile
âlâ kazadr Kuralar mamurdur Bu dahi fevt olub karnda Etrib
•<
melik oldu Bu dahi göç yeran görüb karnda Say (jU
_i/
melik oldu Bu Foncistan (b^z^^y) da sayd ikâr iderken kendüyi bir
Msrn Foncistan
fil helak eyledi Gayet ecî tüvânâ melik idi Hâlâ
hududunda intiha [3] serhad olan ayi (ju) ehri ve kal'as bu ayi
melikin binasdr Andan olu Terars (^j'j\/') ibni ayi melik oldu Hazreti
Salih bu Terars asrnda vücuda geldi Bu dahi fevt olub Terars olu

sr

)

)

Malk
«Idu

melik oldu Ancak

iki

Bilâ veled bakaya gitmek

ile

[1]

[2]
[3]

(jjL.)

Yldz nüshas (sene)
Yldz nüshas (Msrayim)
Yldz nüshas (inthai)

yüz sene muammer olub merhum
karnda Harbeta > ibni Kbtîm
(

li

)

I
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melik oldu Bu dahi bilâ
Harbeta melik oldu
dahi terki dünya idüb
âhir
idüb
bu
Bilâd Nubede hayli ehirler bina
olu Toti ((ji^t» melik olub azîm cebbar sahibi iktidar padiah oldu

Bu

melik oldu

veled fevt olub

dahi

fevt

karnda

olub

olu

Melbaye

(

jS-is")

(<-^Jl.)

ibni

Hikâye
Hattâ Hazreti brahim aleyhisselâm bunun zaman hilâfetinde
Sara Ana ile Msra geldiklerinde bu Toti Sara Anaya destdrazlk
etdikde biemriUâh eli kurudu Bedehu Hazreti ibrahim dua idüb yine
elleri ho oldu Yine nefsi emmarei zabt idemeyüb Sara Anaya vaz' yed
etdikde yine elleri kadid oldu Yine Hazreti ibrahim af idüb dua
etdükde elleri kelevvel dürüst olub derhal dürüst lisan ile Toti ehadet
parman getürüb vnj.ii. ^»»y\ .<\iV(*iiV diyüb slama geldikde ibrahim
Halile Hacer

Anay

verüb Hazreti smail bu Kbtî

kz

Hacer Anadan

Badehu bu Toti Hazreti brahime bîhisab hedayalar
Ve Süvey deryasndan Hazreti brahimi Ciddiye gönderdi
Badehu Hazreti brahime muhabbetinden nehri Nili Beni Süveyf
ehri mukabelesinden dalar kesüb üç günlük yol ile Süvey
(^i^-, s.
deryasna Nili akdub Nil ile Süveyse nice yüz gemi zahire gönderüb
Mekkeyi ganimet iderler ki yüz yl rauammer olub yüz seksen sene melik
tevellüd etdi

verdi

)

olub âhir âhir dünyaya dahi malik olub Herminde babas Harbetann yannda defn etdiler Badehu yerine kz Haruba (l^>) melike
oldu htida ruyi arzda nisvandan melike olan bu Haruba binti Totisdir Bu dahi brahim Halil dini üzre yetmi sene melike olub merhume oldu Yerine ammisi kz Zalika (ujj,) melike oldu Amma gayet
sehere kopdu Bu dahi merhume olub babas Memum (^^«U) yannda
medfundur Hâlâ Kababta kavmi bu Zalika avrete peygamberdir deyu
itikad batla idüb Behnisa (i-i>) ehrinde kubbesine varub ziyaret
iderler Sihrile izhar etdüi eyalar mucize ad idüb kavmi Kababta
tevarihlerine yazmlardr Amma Cenab Barinin yüz yirmi dört
bin peygamberleri vardr çlerinde nisvan tayifesinden bir peygambere var [1] gelmemidir Ve bu Zalika melike çok muammere olub
bunun zemannda Kbtî kavmi olkadar çok oldikim akalimi
dutdlar Ta Tufan Nuhdan Baytar ibni Ham bin Nuhdan bu Zalika
avret melikeye gelince iki yüz krk bir padiah gelüb cümle devletleri
2006 sene oldu Ve bu Zalika avretin asrnda Beni Amalika (.^üu J-)
huruç idüb Kababta askerin mühezim idüb Msra malik oldlar

Msr

[1]

Bu kelime

fazla.

EVLYA çelebi

16

Fasl

Der
Amlak
idi Desti

(jvtf)

Salis

zikri ahvali Âli

evlâdlarmdandr

Kababtada

Amalika

Aydos {^i\\) Velidi anid
abadan olduuna tama idüb

Melikleri

Msrn mamur

derya misal azîm asker idüb Zalika binti Memum ile neberdi azîm.
idüb âhir Kbtîler Amalika çengine takat getiremeyüb münhezim
oldlar Velidi pelide yüz yl tahakküm idüb
Ayasofya kilisesine
vakf eyleyüb hâkimi zalim oldu Badehu Cenab Bari ana bir sübû

Msr

Msr

yani [1] pelidi eki idüb halk
§uru errinden emin oldlar Bir
cüssekâr [2] aaç pertest pelid idikim bir dii on sekiz batman [3]
olsa [4] Velidin bir dii ol eye mevzun olmudu Yani kavmi Ama-

âdemler idi Andan bu Velidin olu Reyyan föb)
melik oldu Bikavli Tevarihi Sabiyye Hazreti Yusufa bu Reyyana fir*
avn idi Zira Msrda küfür üzre melik olanlara Firavn derler Cemi
olsa Feraine derler Bu Reyyan güncü uzlet ihtiyar idüb yerine Hazreti
Yusuf melik oldu Ve yüz sene dahi muammer olub âdil ile âlem
ârâ olub Msr diyarn imar idi
lika böyle cüssedar

Fasl Rabi
Hazreti Yusuf Fay yum ehrin bina idüb Bahirei
Yusufu biemriUâh tahfir eyledüü beyanndadr
Bikavli tevarihi
suf âlemi fetaliinde

eyh

Siyutî

Msr

vic <j)Wj

azizin

abdi

ider

Kaçankim

Hazreti Yu'

memlûkû olub Züleyha taa'

ukyle Hazreti Yusufa iftira idüb melik Reyyan Yusufu Cize (•>»-)
nam ehirde sicne kodlar kim Canab zzet Hazreti Resule alâ tarikulksas hu Ayeti erifi nazil idüh ö^ o^-'r* S*^^ buyurdu Hâlâ ol sicn
Atikin mukabelesinde Cize kasabas kurbinde belide (i) Busira
ijj-.y ) [5] Camiindedir Ve Hazreti Musâi validesi sanduka ile firavn
havfinden Nile atdu sanduka dahi ol camidedir Yani Hazreti Yusuf
ol sicinde sdk berckâtile halâs olub Msra padiah olub hu duai
okudu ^i\) J\ i^ ^>> J\ ^^\ buyurdular Ann içün cümle kul tayifesi
ve garibüddiyar Msrda berhurdar behremend olub aziz olub amma

Msr

(

[1]

Yldz nüshas

(arslan).

(2]

»

»

(cüssedar)

[3]

»

»

(gelür)

[4]

»

»

(olunsa)

[5]

»

»

(belide Busir)
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olub gözleri

cimloz olur

Ve

Hazreti Yusufun duas berekâtile Cenab Bari
vermidir Dokuzu Msra biri cümle dünyaya vermidir Zira iklimi
ahardr Mutalsamat acabat [1] ve maadin garayib çokdur Badehu
Hazreti Yusufa kbeli Hakdan yerlii izzet gelince krk yanda nübüvvet geldi Amma sinni erifleri otuza bali iken halifei ruyi zemin
olub Msr kavmi cebbarn yeri olmaile Msrdan hicret idüb Vadii
ruyi arza

on berekât

Fayyuma vard Taraveti havasndan haz idüb elf yevmde Fayyumun
ehrin bina etdi Elf yevmden galat Fayyum derler Lisan Arabda
tahfifi kelâm makbuldür Muarref biUâmm ref idüb Fayyum derler
Yani bin günde bina olunmu ehir demekdir Ve bizzat Hazreti
Yusuf dameni erifile halicin türabn tarken Cenab Bari Cebril
Emine emir idüb Yeti ya Cebril Yusufuma imdad eyle deyince

Emin berki hatif gibi nuzül idüb Bahirei Fayyuma bir
Cebril
kanat urub türabn asumana perran idüb tahtesserayedek ka'ra
endi Ve Said Aliden bir kanat urub bir tar'a açub Nili Fayyum
bahiresine cari idüb hâlâ bir bahirei fecci amikdir kim içinde nice
kerre yüz bin ecnas mahlûkat haerat bahir vardr Ve diyar Msrda
cemii tar'alar her sene nice bin srlar ile tathir iderler Amma bu
tar'ai Yusuf u Hazreti Cebreil ina etdiiçün ilâ inkrazüddevran
[2]
olmyub âb Nil cereyan ider Amma j^ ^ b^ [3] bahireye dahil
olunca ac olur Bu bahirenin canibi erbaas üç yüz altm alt pare
kuralardr kim herbiri iremizatülimaddan nian verir Inaallah mahal'
linde ehri Fayyumun evsaf dahi tahrir olunur Badehu Hazreti
Yusuf Fayyumda sakin iken babas Hazreti Yakub firak Yusufa
takat getirmeyüb Ken'an Elinden ehil iyalile Msra gelü(r)ken melik
Reyyan kûeniini cihan iken Hazreti Yakuba gelüb buludu Ve
duai hayrn alub azîm izaz ikram idüb Fayyuma gönderdi Hazreti
Yusuf dahi baba istikbaline çkub hâlâ Milleyni Yusuf derler Fayyumun haricinde balar kenarnda iki mildir Anda baba oul birbirlerin barna baub öpüüb görüdükde Hazreti
Yakub ad olub
hüznü Yusufdan nâbinâ iken mübarek nergis gözleri münevver oldukda Hazreti Yusuf doksan gulâm âzad etdi Hazreti Yakub dilad
olub Hazreti Yusufa dua idüb on alt sene Msrda sakin oldu Ve
intikal idinciyedek gözleri görürdü Ahir yine dünyadan göz yumub
vasyyeti ile Hazreti Yusuf babasnn na'n tabut ile Kudüsü erifde
Cebeli Cebrun (.öjj^) da Halilürrahman yannda defn etdiler Badehu

^

(acayib)

[1]

»

»

I2J

^

»

(cerf)

[3]

*

"

(nehri Nil)

.
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Zikri

vefat Hazreti Yusuf aleyhisselâm

Hazreti Yusuf vefat etdikde Reyyan

Asvan

(ji^-i)

memleketinde melik

idi

mürd olub olu Darem

(^^is)

Hazreti Yusufun intikalin istima

müstakil melik olub Hazreti Yusufun vasyyeti üzre bir tuc
sanduka ile Hazreti Yusufu Nile brakdlar Ta Hazreti Süleyman
asrnadek Nilde durdu Hazreti Süleyman ins cin ile sahili Nile gelüb
meks etdükde bir zeni pirezen fertude hredzen Süleymana gelüb ider
Ya Süleyman Bu mahalde bir tuc sanduka ile Hazreti Yusufun cesedin ilka eylediler Frsatdr kim çkarasm didikde derhal Hazreti
Süleyman divlere emir idüb sandukai Yusufu çkardub Kudüsü erif-

idüb

de yine Cebeli Cebrunda

pederi

Yakub nebi yannda defn

etdiler

Bir nuru münevvere türbei pür envarda hâlâ asudedirler Ziyaretgâh

ünasdr

Fasl Hâmis
Âli Reyyanyan zikrin ayan beyan ider
Hazreti Yusuf intikalinden sonra bu Reyyan (.1^) meliki cebbar
olub put perest olub Nilde gark oldu Andan Kâim ibni Ma'dan
(jtA.* Cx} fi'^) melik oldu Bu dahi mürd olub yerine firavn bni Harim
j.i)
ibni Kenurb ibni Zeyd Musa (^j,-^.
geldi Hazreti
j.\ v^ ^r ,>
f^^
Musâdan yirmi sene mukaddem melik Menufu (J,;*) taht idindi Ve
dört yüz yl muammer olub ekser evkat Hazreti Musa ile cenkde
mürur etdi Ahir Hazreti Musa ile cenk iderken Bahri Kulzümde
jk.;

boaz nam mahalde

cümle askerile gark olduu
masturdur Andan yerine Delûke
binti Zibake (-^u^ c^ <iij)nam avret melike olup ehri Menufu olkadar mamur etdikim cümle imadlarn hadid ile ina idüb cümle binalar() resas ile puide idüb cümle sutuhlarn dahi nuhas ile mestur
etdi Ve cümle ebvablarn sar pirinç ile tezyin idüb yedi yüz hammam ina idüb ehri Menuf gibi arz Msrda böyle ehir yok idi
Lisan Kbtîde Menuf bir arusun ismidir Yani arusu dünya gibi
müzeyyen bir ehir idi Badehu sene tarihinde Delûke («î^j) nam melike sihirle cihan ârâ oldu Amma selâtmei asl idi Yirmi sene hâki-

Kolundur

^j^V')

delili kat'îler ile

cemii tefasirlerde

yüz altm yanda mürd oldu Andan Dergûn (öyj>)melik
dahi mürd olub olu Tudes (^i/) melik oldu Andan Likas
(j-ui) melik oldu Andan Merina (-.,^) melik oldu Andan olu Esmaris
melik olub kati etdiler htida kati olunan melik budur
{^i\^\)
Zira zalim ve cebbar gaddar hâkim idi Andan (jrts;.-j;^_;.>j) melik

me

oldu

olub

Bu
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olub krk sene hâkim oldu Andan olu Balus (o»^Ij) melik oldu Andan
Miyakil
y^) melik oldu kim Lus {^)) un [1] karndadr Yüz
yirmi sene muhkem [2] idüb Arz Mukaddesi ve beyti Mukaddesi
bu harab etdi Ahir kendüyi bindüi at depüb helak eyledi Olu
(lt^-» melik oldu Andan {»jy,/-) melik: oldu gayet âdil ve re(a) ya
perver olub Msr ve arz Kudüsü mamur idüb altm sene v [3]
oldu Andan Likas (t/Uj) melik olub cenkde helak oldu Andan Kobi {j,iy>) melik olub berre ve bahre seferler idüb elli vilâyet garet
ve zemanmda Kürdistandan Buhtunnasr hunu Yahya nebi talebi
içün huruç idüb Haleb ve Sam ve {j^^ ve Taberistan ve Nablus
Remle ve Safed ve Gazze ve Msr ve Iskenderiyye velhasl bin yedi
yüz pare srail ehri harab yebab halkn esir kebab idüb hunu Yahya
kavmi kati eyleyüb Msr kâmil krk sene harab kald Ermiya (l-jO
ve 11ya (u) ve Daniyal (J-.b) peygamberleri dahi Safet (ci-) ehrinde bulub esir idüb ehir hapisde iken vahi geldiin Buhtunnasr
müahede idüb hapisden tlak idüb jc ^jj>'jy [4] peygamberin recasile
idüb ahalii
Msra sürüb Kudüsü erifi tamir ve termim etmeizin verdi
Bu asrda Rum kavmi Buhtunnasr kuvveti ile srail
üzre galib olub milleti mesihiyye cemii mülûke tasal [5] eyleyüb hattâ ran Zeminde dahi nakus erganun âyinleri
etdiler
Resaletpenah
asrnda (Ayet) c))\c.^ \\ Âyeti Rum hakknda nazil olmudur Bu
mahalde dahi Ali Amalika ve Ali Reyyanyan temam olub

Msr

e

Fasl Sadis

Msra

dahil olan enbiyai

izam beyan

ider

Evvelâ Hazreti Adem annla Hazreti it olu Hazreti Knan (a)
suhuf nazil olmudur Ve Hazreti Mehlail (jîi»4^) âlemi[6] nücumda

muVe Hazreti Uhnuh {^3-^\) Suhuf nazil olmudur Ve HazLâkab Hürmüs (^.^) dür Lisan iberîde eyh demekdir

var idi

cizesi
reti

(ö :J)

dris

Msrda

tevellüd idüb cezirei

Msr

serapa seyyahat idüb hâlâ cümle

karalar

diyarnda makbul isim dris ve

Cercis

ve

Kefil dir

olunmu

Hazreti dris

Hamd ve Hamud Huno ve
Msrda Sabiyye kavmine

cezirei

Yüz krk pare ehir ina eyleyüb ulûmu hendese
ve fenni nücumda mahir olub mucizeleri var idi Halka çok ders taba's

[1]

[2]
[3]

idi

Yldz nüshas
„

„

(Balusun)

(tahakküm)

(muammer)

[4]

(üç aded)

[51

(tasallut)

[6]

(ilmi)
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Badehu âsütnana uruc etdüine ûu ûtr^ .'l^j
olub hâlâ Hazreti Idris çift [1] me'vâdâ hilledanlar
biçer dirler Terzilikde ve ilmi kitabetde üstad kâmil idi Terzilerin ve
kâtiblerin silsilesi ana müntehidir Ve Hazreti brahim ve Hazreti smail Mekke(i) temam idüb melik Totis asrnda Msra gelmilerdir
Ve Hazreti Yusuf ve Hazreti Yakub Yusuf(u) görmee on iki evlâlim

etdüünden

nass katn

dyle

Msra

Yamen
Hazreti

(^L

(fs^j)

Büyük olu

geldi

o.\)

Hazreti

Yehuda idi Ve Hazreti bni
Yuhuda ibni Yakub ve

ve Hazreti Sayyah ibni Hazreti

Miyail

ve Hazreti
(.j^i)

Idris didiler

delil

(j.»u-)

Meshare

ve

Hazreti

f»^*-*)

Ruil

(j^i^)

ve Hazeti Zahil

ve Hazreti
(j;>'j)

emun

ve Hazreti

ve Hazreti Lâvi (t^jV) ve Hazreti Azerya (L^ji) ve Hazreti
ve Hazreti Hesyan (i)L-.») bu mezkûrun cümle Hazreti

(ö^-»-)

Darem
Radim
Yakub

Msra gelüb Hazreti Yusufu kuyuya atub kurd yedi deyu
etdükleriyçün Hazreti Yusuf ile helâllaub on alt sene Msrda
gelüb Hazreti Yakub merhum olcak cümle Safete gidüb Beytülhazen garnda medfunlardr Amma Hazreti ibni Yamen Hazreti Yusuf
ile bir anadan olmaile Hazreti Yusufla Fayyumda kald Ve Hazreti

evlâdlardr
iftira

Efrayim ibni Hazreti Yusuf Fayyumda tevellüd idüb Msrda Ömer ibni
Farz (j^jJv/.^f) kurbinde bu Efrayim ve ibni Yamen ikisi bir kubbede
medfunlar [2] Haki Msrda peygamberzadelerde bunlardan gayri [3]
yokdur derler Ve Msra kadem basan Hazreti Lût ve Hazreti Musa ve
Hazreti Harun bu iki karnda Msr hâkinde Asvan kurbinde ehri
Ermen {j-y)de domulardr Badehu Hazreti Musâ(i) validesi firav(n)
havfinden bir sanduka koyub Nile ilka etdi Hikmeti Huda firavnm
bir saray() dahi Nil kenarnda idi Alessabah firavnun hatunu Asiye
Ana Hazreti Musânm sandukasn açub görsekim bir lem'ai ilâhî bir
masum Taauk idüb hfz idüb perveri ider Hikmeti Huda Hazreti
Musânn pederi firavnun bevvab idi Validesi dahi hemçinan haremi
hasdan idi Ahir Asiye Ana Musâ(i) validesine verüb pes perdeden perveri idüb Musa ile firavn kssas cemii kütübü ksaslarda merkumdur
Ve Hazreti Davud ve Hazreti Melik Racim ibni Hazreti Süleyman
ve Hazreti Hud ve Hazreti uayb ve Hazreti Semud ehri Msra

Semud nebi her bar Msra gelüb Eski Msrda bir
deyr vardr Kbtîler Deyri Semud deyu ziyaret iderler Ve Hazreti
Lokman ve Hazreti Hzr (nü) büvvetinde ihtilâf vardr Amma Lokman yine Sudan (jb^) ehrinde esmerüllevin bir üstad hazk kimse
Iskenderi Zülkarneyn Bunun hakknda dahi nice kyl
idi Hazreti
karib olmaile

[1]

Yldz nüshas

(Cenneti)

[2]

„

„

(dr)

[3]

„

M

(medfun)
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vardr IBazlar hakknda Ayet vardr Peygamberdir demiler
Âyet Sure ) j^j^' j djA-i^ ^y^\. ^^4. dn^ JL'il; '^fö Bu güne dörd skender
gelmidir Rum kavmi Filkos olu Iskenderi Zülkarneyn Yunanîdir
kal
(

derler

Amma

bir tevarihde iskender ibni

(•*-;.'•)

dr smi

(1;^)

dr Kün-

yla bir karn derlerdi ki karn yani
neti
padiah oldyçiin Zülkarneyn
iki otuz iki sene yani altm [1] yl
didiler Bir rivayetde alnnda iki et paresinden boynuzlar olduundan
Zülkarneyn didiler
skenderdir Ol asr otuz

iki

Hikâyei erefname
Hanlarnn ecdad

Bitlis

Tarihi

erefname

sahibi ider Zülkarneyn

istirahat edemezdi Ahir bana nice bin hukehaidüb yine derdine derman bulmyub Zulematda
yatadek seyyahat etdi
Hayat bulmyub geru rak vilâyetine
gelüb attülarab zülâlinden nu idince boynuzlarnn veca sakin olub
istirahat etdükde âhir kâr menammda görür kim Ya skender bu
Hayatdan nu iderek Musula var atda mahlut olan sulardan nu§

boynuzlar vecamdan

Ab

may cem

Ab

Ab

Kang suyun nef'in müahede idüb istirahat dersen o
nehrin kenarnca gidüb ta tulûu nehir mahallinedek varub krk gün
anda mukim olub ulu sudan nu idüb bu kamlarn vecandan halâs
olursun deyu vakasnda böyle görünce cümle hukemasn cem idüb
Musul canibine azimet idüb nice nehirler ubur idüb vilâyeti Ceziretülumranca [2] gelen nehri Habur (j^) dan nu idüb taze can bulub rahat olur Andan ol nehrin kenarnca giderek nehir iki ak olur
Bir akk Hasn Keyfa (u.r'^^) dan geleni nu idüb safa ider Ann
sahilince gidüb Bitlise karib jxa^) kal'as dibinde nafi olan nehir iki
ide ide git

ak

olur

Mudki

(JS^*)

dalarndan

gelen

nehirden

nu

idince îsken-

ehri içinden gelen nehirden nu idince haz idüb atf inan ol canibe çevirüb Bitlis ehrine geldikde kal'a altnda nehir yine iki kol olur Çarsu içinden
gelenden nu idüb safa etmez Amma kal'a altndan gelen nehiri nu
idince hayat cavidan bulub ol saat boynuzun biri düüb biri kalr
Hamdi Huda diyüb ol nehir kenarnca gider Görsekim ol mahalde
bu nehir bir kayadan çkar Andan cümle askerile meks idüb krk
gün ol ayni zülâlden nu idüb öbür karn dahi düüb skenderin
boynuzlarndan halâs olub vecandan beri oldu Andan bu nehrin
bana bir kasr âli tekye bina idüb cemii dervian ve ehli irfan
derin feryad enîni

evce peyveste olur

[1]

(Dört) kelimesi atlanm.

[2]

Yldz nüshas

(Ceziretül

Ömer

içinden)

Bitlis
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Amma bu Iskenhazinedar varidi Gayet mubassr ve
müdebbir feta idi Ana mali firavan verüb bu nehrin menbamda bir
kal'a ina etkim azametimle bir gelüb fethe [1] âciz olur Hâlâ bin
altm be tarihinde Melek Ahmed paa efendimizle Bitlise var(d)kda
evsaf mufassalan tahrir olunmudur Amma hakknda bir tevarihde
dahi gördüm eddi Yecucu ve Msrda skenderiyye kal'asm bina
iden
Iskenderi Zülkarneyndir
Ibni [2] Tarh ibni Yafes ibni
Nuh aleyhisselâmdr Ve bir kavilde skender ibni Darab i^^j») ibni
Behmen (j.^) [3] Isfendiyardr Hulâsai kelâm bu skender Msra
varub skenderiyye kal'asm bina etdi Bu skender sebebile Hazreti
Hzr nebi skenderin askerî tayifesinden bir piri umurdide müsin
kimse idi skender ile Zulematda bile idi Hâlâ zindedir derler Amma
bunun dahi nübüvvvetinde ihtilâf vardr Lâkin Msra geldüi Kur'an azîm ile müsbetdir (Ayet) Sene 601 Müddeti hilâfet sene 64
Babilde merhum* olub skenderiyyede medfundur Zira Msrda Mercülbahreyn (4>^.*J'jr./') ki Nili Mübarek Dimyat boaznda deryaya
mahlut olduu yerdir Anda Hazreti Musa ile âlemi seyyahatde ol
Mercülbahreyn nam mahalle varub Hazreti Hzr bir semek gemisin
delüb gark iddükde Hazreti Musa lec idüb mabeynlerine mufarakat
düdiinde Cenab Bari Muhammedül Mustafaya Bu Ayeti erifi
göndermidir ( El Ayet ) îjw Uc ^j»i.r ^U ji.jU «iiJu dUi ^^ j\/ u* J5 Ayeti
nazil olmudur Bu Ayet delil yeter kim Hazreti Musa Msrda sakin
idi Mercülbahreynde Hazreti Musa ile Hazreti
Hzr refik olunca
Msra varm olur Ve Msra dahil olan nebinin biri dahi Hazreti
Yua'dr ehri Fustat ki Eski Msrdr Anda tevellüd etdi Yua' Bin
zevk safa iderlerdi Hâlâ yine mesiregâh
derin Bidlis (^jU)

namnda

bir yerdir

bir

Nundur Zinnun deildir Bu Zinnun dahi
Amma Kababta kavminden bir hakimi

Eski

Msrda domudur

hazik idi

Melik Mukavkis

tarafndan Hazreti Resalete elçilik ile üç kbtî cariyesi ve bir klç ve
bir katr hedaya götürüb Hazrete bu hedayalar teslim iderken Zinnununu Msrî dahi kendüyi Hazret kuUuma teslim idüb islâm ile
müerref oldu Hazreti Resalet cariyenin birin Hazreti Eba Bekire
ihsan idüb Giz emse ( <— ^ yt ) didi Mehemmedi Ekber andan mütak
oldu Ve birin air Hassana ihsan idüb ismine Dürre (oi) kodu Abdurrahman ibni Hassan ol kzdandr Ve birin Hazreti Resulü Huda
kendüsiyçün alub ismine Cariyei Marye didi Hazreti ibrahim ibni
Resul bu Mariye kbtîden tevellüd eyledi Badehu bu zinnun Msra
[1]

Yldz nüshas

[2]

Mükerrer

[3]

Yldz

(fethinde)

yazlm

nüshas

(ibni Isfendiyar

Dârâ)
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Msr

fethinde harr olub ehid
Cüheyniyül Amiri ^^u^.^- a^âc
dahi ehid olub Zinnun ile birbirlerine karib medfunlardr Amma
Trablusa varub anda
bu Yua' Bin nun peygamberdir Msrdan

Amr

Amir

ibnül

(•-uio.;

jf) [1] ile

oldukda sahâbei kiramdan

eyh Ukba

am

Ve

medfundur

Hazreti

Daniyali ve Hazreti

Ermiyay

Buhtunnasr

Msr

harab etmee geldükde bu iki peygamberi bile
getirmidir Badehu Kürdistana götürmüdür Ve Hazreti Isa validesi
Meryem Ana bile Nablus ehrinden hicret idüb Msrda Matariye
olub belisan aaçlar hasl etdi-j Ruyi arzda ol
(*>;.) de üç yl sakin
diraht görülmemi idi Ta ol aaçlar Ekradiyyun devletine dek zahir
idiib

esir

Amma hâlâ kökleri kalmdr
kazmdr Sahibi tali olan vüzera ve

Ve anda

etmi

Hazreti Isa

bir

kuyu

küber(a) nehri Nil çamur cereyan etdükde ol Matariyye içerler Hâlâ ziyaretgâh milleti mesihiyyeHazreti Isa ehri Behnisa (i_;^)ya varub üç sene dahi
dir Andan
anda validsile sakin oldlar Cenab zzet Habibine bu Ayeti erifile
Hazreti Isann Msra dahil oldum bildirir (Ayet) ji/ Cb ^^ »>j UU-yj
Isann Msra girmesi ile tefsir etmiCju*j Ayetin müfessirîn Hazreti
lerdir Cemii müverrihin
ve müfessirînin kavli sahihleri üzre Msra
bu zikrolunan peygamberler girmilerdir Amma Msrda bir peygamber medfun deildir llâ iki peygamber zadelerin biri Ibni Yamen bin
Yakub bin Efrayim ibni Yusuf medfunlardr Vesselam

Ve

ehli beyti

Resulden

Msra

dahil olanlar

beyan ider
htida

brahim

Hazreti

ve Asiye

it Havva Ana ve Sare Ana

Ana

zevce(i) firavn Bakire iken

Ahiretde Hazreti Resaletin

menkûhas

olsa gerekdir

zevce(i)

firavn

Hazreti

ehid

Ve ümmü

etdi

Hazreti

Musa Yuhine (*^-i>y) Ana ve ümmü Hazreti Yusuf ve ümmü Hazreti
Yehuda ibni Yakub ve ümmü Hazreti sa Meryem Ana Bu kavle
cemii müverrihin muttefakun aleyhdirler

Ve Msra

dahil olan

hukema kudemay beyan

ider

Evvelâ ihtida Hazreti dris kâtib ve hayyat ve hukema idi Ve Hazreti
Lokman ve Fisagorsu tevhidi ve Timon (ö^') ve Filisle (^Uji») ve Islavs
^s^) ve Yezdicürd (s^^3>) ve Bokrat ve Sokrat ve
(u-^y-O ve Kâvs
Eflâtunu ilâh ve Öklitis Jaii) ve Aristatalis ve ilmi rasadda Batlamo
(,

[1]
[1]

Amr

ibnül

Herkl

Âs

olacak.
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(_^j) [1] ve Ikletimos (j«^.W!>) ve Filikos ve Zinnunu Msrî Ebu Ali
Sina ve Ebülharis Bunlar huk(em)ayi zevilukul kimesneler idikim
hâlâ telifatlar ile [2] olunur vesselam ibu ümmü dünya Msrda
hubutu Ademdensonra ve Ademi sani Hazreti Nuh Tufanndan sonra
beni Adem edimi arzda tenasül bularak nice bin peygamberler ve
padiahlar gelüb Msra Mutasarrf oldlar Amma cümleden dârât

az(a)met

padiahlk davasnda olan

ile

Tabakai ulâ Ali Dadiyan
(i',i/jT)

dr Ve

dr Bu

zikrolunan

Maverainehre

ve

mülûklar

ve

dört

tabakadr

tabakai saniye Âli Kiyaniyan

Ekâniyan

tabakai salise Ali

Ali Sasaniyan (öIî^UUJT)

ran zemine
malik oldlar

dr Ve

{jlibjT)

diyar

dr Tabakai rabia
güruhu mekruhun çou

(oUsiiJ^)

ve

Irak

bilâd

Msra

Fasl Sabi'

Mucîzat Muhammedül Mustafa berekâtile
Kahîrei Hazreti

Ömer

feth i(t)dii
Evvelâ

Msrn

hilâfetinde

Amr

Msr

ibnül

As

beyanndadr

sebebi feth(i) oldur ki skenderi

Yunaniyan kavmi cihangir olub akalîmi

Kübradan sonra

istilâ idüb âhir
dahi malik olub kbt meliki olan Mukavkis (^«^2-) i baobei
payes(in)e koyub Mekke ve Medine üzre huruç etmek içün Beni Seyf
(,^J.) mukabelesinden Nil cereyan iderken yollarn kat' idüb Nil ile
Süveyse gemiler gitmediinden Mekke ve Medine kaht gala oldu Bu
mahalde Hazreti Resaletpenah dahi küffar hakisara ramen Hazreti
Ömeri seksen [3] asker ile Kudüse gönderüb Hazreti Ömer binefsihi

seb'aya

Msra

Kudüsü erifi

feth idüb akabince

Hazreti Halid ibni Vel(i)di Herkili

Sam erifi feth idüb bu kadar mal ganayim
Medinei Münevverede Hazreti Resalet(e) bulub Hazreti Resalet
Halide Seyfullah m(esl)ûl buyurdular Ve zeman saadetlerinde ihtida
peldi[4]anid elinden

am

Ruma sefer iden Hazreti Haliddir Badehu Kudüs
keferesi isyan
idüb Hazreti Ömer hilâfetinde defaten feth oldu Küffar Rum ve
kavmi Kbtî bu halden perian hatr olub Aya bu arab Muhemmed
ile hal niye müncer ola derken
Herkil Kral Antakyeden krk bin
atl ve krk bin yaya Rum keferesin kal'ai Iskenderiyye ve Msra
[IJ

[2]
[3]

[4]

Yldz nüshas
»
»

Yldz

(Batlimos

»

(amel)

»

(bin)

nüshas

(pelidi).

j^j^jilaj)
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imdad gönderüb cümle küffar ve kbtîler taze can buldlar Bu
mahalde Amr ibnül As zeman cehaletde idi Amma kavmi Kureyin
maldar ve mün'im vaka' vakarl bir kimesne idi Her sene Samda
ve ehri Bosrye ve Kudüsü erife bulunub bir diraht sayesinde
istirahat iderken bir ejderha misal bir ylan zahir olub gayri diraht
sayesinde ann üzerine hücum iderken derhal Amr ibnül As tirkârlk
idüb dest her kabza (i) keman idüb mara bir sehm ok nafaka i(t)di
Hayyei Ören dahi can havli ile pür pütür olub cevelân iderken
diraht sayesindeki hayye bîdar olub gördikim Amr bir hayye ile
cenk idüb kati itmi Ol âdem Amre sual idüb Bu ne haldir Amr
ider Zahir etmek ister didi Ben görüb bir sehmi muhammedî urub
kati itdim didikde bu âdem Amr ibnül Asm eline ayana düüb
yalvard Amr itdi Benim maskat re'sim Mekkedir Ali Haimyan-

danm

didi

eyilik

ve

ve âhiret karndam ol Sana nice
ivaz ola didi Amr itdi Ben ol eyilüi
hasbetenliUâh itdim Ticaret ile kefaflanr bir kiiyim Herif itdi Ey
birader Ben dahi Msr Iskenderiyyesinde bir tüccar azîmim Mal
firavana malikim Msr ehri icre nice bin kise ve milk ve emlâke
malik Hace emmas ^-^.i a>.i^ im Amma Kudüs (ü) ziyarete geldim
Hâlâ bunda garibüddiyarm Benimle Iskenderiyyeye gel Sonra on bin
mümessek sikkei kababta altun ve giranbeha cevahir makulesi
eyalar ve gûnagûn akmie(i) fahireler virüb seni Mekkiye (i)ki
katar deve yükü mal firavan ile Mekkiye göderem deyüb reca
etdükde cümle müstemiîn taraf taraf Makul deyüb Amr dahi muha*
lefet etmiyüb Kudüsden kat' menazil ve tayyi merahil iderek on
günde Iskenderiyyeye dahil olub emmasn hanesinde mihman olub
ol saat emmas vadesinde vefa idüb Amre on bin altun verdi Ve
ehrin teferrücgâh yerine emmas Amri götürüb seyir temaa iderken
bihikmeti Huda çukân topu gelüb Amrin ba§ üzre karar ider Cümle
huzzar meclis âlemi hayretde kalub taaccüb iderler Meer Iskenderiyye halk mabeyninde bir kavli karar varmkim her kimin banda
çukan topu berkarar olsa padiah olurmu Cümle halk bu Amrin
üzre top durduuna ri huda[l] idüb Amri ihtihzaya aldlar Bu Arab
melik mi olur Milke malik olsa gerek deyu tebessüm etdiler Amrin
emmasla hanesine gelüb derhal ammas ilmi üsturlabda yegânei asr
ve feridüddehir idi Amrin taliine nazar idüb gördikim Msr sultanl
taht ve baht var Alessabah Amr(e) yetmi deve mal verüb ve

Herif

ivaz

itdi

Dünya

eylediinin

ba

Msra gönderüb Amr
ahv alâtma vâkfulesrar o lub
Yldz nüshas (hand)
[IJ
Amri

bir ay meks idüb Msrn cümle
azîm kafile ile Mekkiye gelüb cümle

Msrda
bir
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ahalî(i) Mekkeye ve dahi cemii sahâbeî kirama hedayalarn verüb
kaPai Iskenderiyye ve ümmü dünya
olkadar mümeddih [1]
etdikim cümle askeri islâm Ah
feth olsa deyu dua iderlerdi

Msr

Msr

Bu mahalde Amr ibnül As huzuru Resalete varub hedayalarn arz
idüb Hazreti Resul hedayasm kabul etdükde el kaldrub erefi islâm
ile müerref olub sahâbei kiram zümresine ilhak oldu
Ve Hazreti
Resule Iskenderiyye ve Msrn evsafn bedürüstî vasf idüb Hazret
sürunundan j-^-^iV ~4 f,*u> buyurdlar Ve günden güne Msrn
Kostantniyyenin fethine sahâbei kiram tergib iderlerdi Ve bir
kaç kerre Msr meliki Mukavkisden Hazreti Resalete hedaya ve
nameler gelüb Ya Muhammed Rum keferesi destinden malûb ve
mazlum olduk
elimizden aldlar deyu aciznameleri gelirdi
Hazreti Resalet dahi Hicretin altnc senesinde Hudeybiyye gazasndan
mansur ve muzaffer Ebi Derda (iij>jtO ile (^ku ^c.>u.-a,) huzuru Resulullaha
gelüb yine bunlar mektubu dür(er)barlar ile Hazreti Resul Msrda
melik Mukavkise göndeüb Msra salimin vâsl olub melik Mukavkisi
dine davet etdiler Rivayet muhtelif Bir kavilde namei dürerbar
Mukavkis barna basub islâm ile müerref oldu Ve Hazreti Zinnun
ile üç kz ve bir katr
ve bir khc gönderdii bâlâda tahrir olunsafa ve

ve

Msrmz

mudur

(Beyit)

Ui \j^ ^^^

Amma

Hazrete gayet muhabbet etdüi tahkikdir

dehu Ebi Derda

merubat
safasndan

dema

ile (tu.

Msrn âb

Resalete

(jlUJ

^c^j^

^.t)

havasn

iSi\)\^c- Ct^^i\

Ba-

Mukavkis tarafndan gelüb Hazreti
ve nebatat kiyahatn ve mekûlât

hububatn olkadar medh etdikim Resalet Hazret [2]
Msr hakknda bir kaç hadisi erif buyurdlar Ve mukad-

Msr

hakkmdatasrihan ve tenzihen ve alâtarikulksas nazil olan
eshab güzîne tilâvet idüb Msr gazasna ümmetini
klndr rlard [3]
Âyeti

gerifleri

Fasl Samin

Msr hakknda

sarihan ve kinayeten ve tenzihen
nazil olan Ayeti erif eleri beyan ider

[2]

Yldz nüshas

(medh)

[1]

»

»

(Hazreti ResMet)

[3]

»

»

(kandrrlard).
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(Ayet)

alâtarikulhikâye

Cr^-

^^r Lsr.^ \jj

hikâye(i) Yusuf aleyhisselâm (Ayet)

Vean

(Âyet)

r^\i.,

yani

Oi>>

(Âyet)

i^\

0*^

J

*inüi^^* \^>\

i;.>.jij

(Ayet)

(Ayet)

An

<jji\ t^JJiJöj

Ve

;j:-.v

j>ij(Ayet)

^\\

\

n

(Âyet)

6'

^^Oji

.l»;j,

dan murad

derler
^x\.\

j=---.\î

j\} ö>i

(Âyet) ^^v^j ^-^ L.C
öy^z o» (Âyet) u^jVJ
i<^

;y^0 o^ci (Âyet) cUJij,.

^j'

î-.jdij

ve Meryen(Ayet)ö,.-.j

^ij^jVi

müfessirîn

ûu

,'jü

^^-^^

j^vV'j

j. ^"j>

.Vij

netmeamdr
^c\

j*

hakk sa

j^jV^

öiî-

.>U j.
.

y^-«

14U1 j. ÂUccn-

^~j j/^jAn

J

^,^*

j^î

(Ayet)

j.»

cç-''^

a^j^'j

j\

hikâyei firavn (Ayet) ^<^* ^.4 jVV» »l*^ «^^-. i^* ^ ^\
hikâye(i) Yusuf (Ayet) Çv >^i^
v-^" a*" ^***' ^^*-^ >J''' »V^' ^Jdij î^-i Jöj

j/\ o^v

»\jz-
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j=fi\

Amma

^.
t^..

j,>

^j

J'

\^uy^

(Âyet)

di!Â6

f^ü-^ U.>.j

<'»j

i5- j^J^'

l.'>

Cj^'

o>0 ^ v j./" O» (Ayet)
(Âyet) CA^ j« r**^^^
j,,
^''^

-^^

J»

(Âyet)

Bazlar

derler

Msr demi
j'i'i^

<^>

•'^^

bw

^;< o»
ji v> ^

Msrdr

aleltlak

(Ayet)

^i.3i

Ja-

(Ayet)<^ai.\^^>^:,- j^^

.u j^.-j

s>/. <:v

Sam

jiT

Cen-

cokdur

(Ayet)

Lm

(Ayet)

ij

fy

ba

irem
^ lijAîj (Âyet) iVi-i' j \jU« ji 4^11 iUJiö ^;»j\ Baz müverrihin
skenderiyyedir demiler Amma müverrihi âlem Htat Makrisî Msrn cenubinde Sebili AUam olan yerde idi Cenab Allah nihan eyledi
Hattâ ol Sebili AUâm mahallesinde baz cevahir talar bulunub bin
gurua beyi olunduun hakir görmüüz Baz müverrihin kavli üzre
irem
kurbindedir Hattâ Âli Emeviyyun asrnda bir a'rabî
devesin yitirüb ararken bir cayi behite girüb berk barandan semerat
müsmiratmdan ahcar ecaratmdan bir tobra doldurub Sanda halifiye
götürüb eyalar arz etdükde malûmlar oldkim
irem
kurbindedir Amma Msrdadr demi çokdur Zira
iremi bina iden
eddad ibni Âdn vatan aslîsi Msrda ehri Asvandr
irem
hakknda
(Ayet)
Msrda olmas akrebdir demiler Ezin canib Msr
jjj^. j^ ,u.j >*-J'j' li-j*'
o-"' ^'i (Âyet) cçi- UJ\ j>s j^jU. Hakkaki
askerî tayifesinde fasik ve zorba ve lûtî ve zânî gayet çokdur (Âyet)
^iyi

am

ba

am

ba
ba

'i'

Ba

Msrn

«.-.

berayas kavmi ferainedir Âb havaHabil Kabilden beru iki frkadrlar
Biri Beni Haram f\j^ j- ve biri Beni Cüzam f\x^ J- dr Suhbu mesa
birbirile cenk idüb galib olan malûbun avreti karnn yarub karnndaki olun kati ider Böyle bir cebbar anid kavimdir Ve âb Nili nu

Ve cümle reaya ve
i\^ y
snn hükmü üzre cebbarlardr

j.zj^

j>.

Ve yine atlarn hakknda Cenab Allah
etmidir (Âyet) û^^j.» »yVUj ^.y^ ö^c^s ^, j^ru b>3j Amma
Barinin nazar taallûk etdüi ehri kadimi olmak ile cebbar

iden atlar dahi erranîdir

bu Âyeti

Cenab
ve fasik

nazil

lûtî

ve zâni

ve

zorba

ve

zemmam

ve

nemmam

ve

fassal

muammer olmyub
Msrda muammer

belâsn bulur Ve hikmeti Huda çekirge dahi
olmaz BiemriUâhi taalâ cemiî zemanda mahsulâtna çekirgeden zarar isabet etmez Hattâ (tar) ihinde Abdurrahman

paa

i

Msr

valisi

iken öyle çekirge

yad

kim emsi

atef

tab

bîtab
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idüb ruyi sema ebri siyah olub [1]
nüzul idince azameti Huda
sagir kebirleri îdi Edha idüb

Msrn

münkati

Ve bakyyedüddan

etdiler

Ve

oldu Badehu ruyi arza
cemii kura ve kasabatlarn

ve

tenavül idüb bir günde vücudm
tayeran idüb nehri Nile gark

bakyyesi riyhi akimden helak oldular Hattâ
saadetlerinde ehri Mekkiye ve vadii Fatmiye çekirge [3]
Mekke Ya ResüluUah ehrimize çekirge
istilâ eyledi Hal niye müncer olur dikiklerinde Hazret el açub lâhi
Bu haerat Msra gönder deyu dua iderler Cümle sahâbei kiram
Aman Ya ResuluUah Mekke ve Medinede olan ümmetlerin maietleri
cümle Msrdan gelir Bu çekirge Msra varnca kaht gala olur derler
Hazret buyururlar kim Siz elem çekmen Msr Cenab Allahm hifz
emanndadr Ve kenanetuUah Msrdr Ve Msrn hifz hirasetine
necayib yani nüceba memurlardr Cümle yetmi ricaluUahdr Anda
zalim ve fasik ve muzr mahlûk muammer olmaz buyururlar Hakikat cümle çekirge Mekkeden Msra gelince cümlesi helak olur lâ
hazel'an öyle dua olmudur kim Msra hakaret nazarile bakan hor
ve hakir olur Adalet iden selâmet bulur (Beyit)
oldular

bir ri [2]

Resulü Kibriyann

zeman

Msr
an Msr

Adalet ideler

Kadime

Aziz ider

naime

Msr

hakknda nice yüz Âyeti erife vardr
zamz sebebile ilham rabbani olub bu Ayeti

Amma
L.}

Ade.

jji^-

Vjj %i

^«1

ö^

zürriyyetindendir

Ana
ji^\

fi'-i

Ifj

<a»t

l\jJi)

Cji^ yi^\

^Oa

VI

C.U

Ve bu

Ümmü

hakkndadr

Kbtîdir

j^j

f*

^it»

(f.y«j

ûL.j> ^.

(^i^^

j— l ^3

Msr

Muhammedül

'\J^i.

Msr

ve

kuvveti haf-

erifleri tahrir etdik

Mustafa L^-ü L^-. ^:-\5 ^^* ^^:*-j
Zira Hazreti brahimin evlâd Hazreti smail
Hacer Anadandr Hazreti Resul brahim smail
Resul Msrdan olmu olur Bu hadis Hacer

Resulü kibriya ve

Msrdan Kababta kz

Amma

^w

^4_y* y^^

U»3

jlîj)

.jj ja\

^,4»

'o^ '\j^

-iii

J>/J <t^j^ VI •>-}

kX\^» \A»} j-J»

hakknda

j^:

ji.»

tijj^Ji

^g^^ j^i\ u*^

f <>-L

(^^A
UjfLj

^^

ö^^^i-

yani esmerüllevin

iîiiJ'j»

^yA j^j(

Ct^\»t

^4=^j -ii^j^

nice hadisi erifler

ali

«^-J

^,'.

ji-s

ju*

Si!

">-^\

vardr

b^i

(f':^J^^^c

Jit)

Çadr Kavmi
o»

(^V-Ji-^JU^

J^îj)

(j.V-iUj'c J\î Uj)

buyurmulardr

Amma

hakir bu

kadar ile iktifa etdik Ve nice ulema ve meayih uara Msr hakknda kasideler etmilerdir Hattâ Msr hakknda Hazretüeyhül Kendi
ua *k\^j buyururlar kim o-j v^i^ ü* j!U ji/ j ^dc ^\ ^*\ j>j)!\ jlaii j jij ^^. v
[1]

Yldz nüshas

{gün yüzü görünmez)

[2]

»

»

(rivayete)

[3]

»

»

(istilâ

eyledi Ehli)
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Ve

imam

olkadar
ibnül Farz dahi
tülimad medh etmilerdir

medh

.^.

J.C.

^X5L

ol

A^^t

Vj ^-^1 11»

j.t£

Msr

Amma
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afiî ve Ebül Leys ve Ömer
etmilerdir kim güya remzaHazreti Resaletpenah sahâbei güzîni

Msr

fethine tergiben bâlâda tahrir olunan hadisi erifleri

medh

iderlerdi

seriyye

Amma zeman

saadetlerinde

etmeden ârâm bulmyub

sefer iderlerdi

Biemri

Huha

\^^)

civar

canibi

ile

Msr

erbaaya gaza ve

deyüb gayri diyarlara
rahmete terif buyrulub hilâfet
âj^*^ ^^-v»

L

emirülmüminîn Hazreti Eba Bekire intikal etdi Anlarn devletinde
dahi beynessahabe tefrika düüb gûnagûn hadisat zuhur idüb Msr
canibine bakmaa iktidarlar olmyub anlar dahi ^j Jt ^^j\ emrine
imtisal idüb eriri hilâfet Hazreti Ömerül Faruka nasib olub Msr
fethine azimet eyledi

Elfaslut Tasi
Zikri fethi

Msr

hilâfeti Hazreti

fi

Hattab an yedi

Amr

ibnül

As

Ömer

ibnül

L- ^l^j

Cemii müverrihinin kavli sahihi bunun üstündedir kim ihtida
bilâd Msr ümmeti Muhammed destine girdüi Hazreti Resalet penahn intikalinden on sekiz sene sonra Hazreti Ömer hilâfetinde Herkil (j-^>) nam kral Kudüsü erife istilâ idüb tekrar yine Ömer krk

Msr

üzre Amr ibnül
bin askerle gönderüb
kendüler Mekkei Mükerremiye müteveccih oldlar Beri canibde Amr
ibnül As dörd bin be yüz farisül hayl Urban ve dörd bin güzide

bin asker

As

ile

Kudüsü erifi

ve Esved ibnül

feth idüb vilâyeti

Mkdad Msr

fethine

askeri Arabistan piyade pehlivan yiitler

Msra

krk

cem idüb kat' menazil

ve

Remle canibine Amr ibnül
As gelüb meks etdükde Hazreti Ömer tarafndan bir kasd gelüb bir name
getirdi Mefhumu kelâm Ya Amr Namem vusulünde eer hakime kadem
tayyi merahil iderek

karib

Ari

ile

isen Msr üstüne yürü in Allah âsân eylesin Ve illâ eer haki
duhul etmemi isen askeri islâm ile avdet idüb beri tarafda
Irak memleketinde Umman gazas vaki oldu Elbette avdet idüb
gelesin Bu name kraat olundukda cümle i erlerin ve ahalii vilâyet(i)
cem idüb bu Ari arz Msr mdr Yohsa arz Filistin midir deyu
sual etdiler Cümle ahalii vilâyet Ya Amr Bu Ari arz Msrn iki
menzil dahilinde deyu ehadet idince Hazreti Ömere nameler tahrir
idüb heccanlar ile Hazreti Ömer tarafndan Amr ibnül As mütevekkilen alelah diyüb Msr üzre müteveccih oldlar Melik Mukaykis
(^^i^) Eski Msra âleti mülâhaza kapanub pes perdeden Amr ibnül

basm
Msra
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Asa nameler gönderdi Beri tarafda Rum kiral Herkil nam lâîn Antakyye ve Trablus ve Sayda ve Akke nam mahalden bin pare gemi
ile Belbis (^^Uj) nam ehir fezasnda cenge ahenk etdiler Bir ay kamil
cenk cidal ve harb ktal olub iki asker birbirine karld Tarafeynden
hadenk ve zenberekler atld Güya iki derya telâttum etdi Biri lekeri
din biri tersayi bîdin birbirine giriib guzati müslimîn meydan marekede retme girdi Kimi ba ald ve kimi verdi (Beyit)
Sökerdi ceveni

Veda

pulad

eylerdi ten

can

nize

azize

âub oldukim arz Hasanda kütelerden püteler oldu Askeri slama Cenab Bari nusrat verüb küffar münhedim (o)ldu Ol
cenkde (^üi) kpt nam Mukavkisden mektublar getirüb bu cenkde
bulunmu idi Rumîlerin münhedim olduun görüb Msrda MukavCengi

Rumîlere ta'nalar etmee baladlar
nam mahalde hayme ve hargâhlaetdiler
Ve
(Ka)
babta
kavmi bu askeri Arab ne kuvmeks
rn kurub
vetli askerdir ki bizim Mukavkis melik gibi melikimizi askerile münhezim idüb esir etdi Andan gibi kuvvetli asker Arab elinde esir bend
olub anlar da münhezim oldular deyu birbirlerile söyleirlerdi Bazlar
ider Bu Arab kavmidir kim bizim Mukavkis melikin muhabbet etdii
Muhammedi Arabî askeridir Anlar ne canibe tevveccüh iderlerse
mansur muzaffer iderlerdi Andan askeri islâm Belbisden kalkub (^sûü)
ehri kurbinde (^^ja ,.1) nam mahalde meks etdiler Eski Msrdan huruç
idüb sahrayi Hankah (. iU) da tekrar iki asker cenge durudular Ve
yedi saati nücumî uruda vakti gurub olmaile bardlar Ol gün
sahâbei kiramdan yetmi âdem erbeti ehadeti nu etdiler -Ot <i\ 3^3
Ertesi alessabah Hazreti Ömer tarafndan dörd bin bahadr pak ve
güzide askeri namdar imdada gelüb cüyuü müslimîn taze can buldu
Ve ölgün kaPai Babülyun ö^^'vV ^» u muhasara idüb anda dahi bir
cengi azîm oldu Ahir Zübeyr ibni Avam ve Esved ibni Mkdad serden gecdi olub darb manclk ile kal'ann münhedim olan yerlerinden yürüyü idüp kaPai feth idüb guzati müslimîn mal ganayim ile
mutenim oldular Hamdi Huda kal'a fethi mahallinde dört bin güzide asker iki bin heccana ikier ikier suvar olub imdada geldiler
Cümle asker seksen bin oldu Ve Hazreti Ömerden b}< 'i) -•*= V namegelüb askeri islâm içinde bir sürür admanlar oldu kim cümle
leri
diyar Msrda olan küffara bîmü ra*b müstevli oldu Andan Amr ibnül
As meveret idüb Msrn canibi erbaasn nehb garet idüb badehu
muhasara etmei reva görüb Iskenderiyye kal'asna müteveccih

kise

Andan

eyledi

askeri islâm

Kbtîler

Kavasr

(

Msr

(y^'y)

)
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kaPasn

oldular Bahire diyarndan kat'i menazil iderek Iskenderiyye

Amma

ne çare derya tarafndan küffar bedgirdarn
Amma askeri islâm derunu dilden kafiye sarlüb kâmil dokuz ay muhasara idüb içinde olan kbtî askeri
Isa
eman ile çkub Demenhur (jj^-o) ehri canibinde
^^^^ J-j>.
ehrine gitdiler Ve içinde olan Herkil lân cündu cünübü krallarnn
reyi tedbiri ile sulhu kabul etmeyüb cenge ahenk etdiler Ahirül emir
Hicreti nebeviyyenin on dokuzuncu alinde Kayeriyyede Hekil nam
kiral lâîn mürd olcak Iskenderiyyede mahsur olan küffar Ruma
vaveyla düüb askeri islâm dahi bu haberden agâh olub kafann

muhasara

etdiler

tazeden taze

imdad gelmekde

Hu

)

(

olan yerlerinden cüyuu muvahhidîn yürüyi
idüb Hicretin yirminci senesinin mah Muharreminde yevmi Cum'ada
kal'ai cennetâbâd Iskenderiyyei sengin bünyad feth olub içinde olan
küffar gemilerine suvar olub Akke ve Saydaya ve bazlar talii menhusunu remil idüb Remle ehrine gitdiler Askeri islâm kal'ai Iskenderiyyei zabt idüb diyur batrikhanelerin cami ve mesacid ve tekyeler
ina olunub ilâhazel'an âyini muhammedî olur Ve Amr ibnül As
Hazreti Ömere müjdesile on bin sanduka altun ve nice yüz bin âlât
silâh defterile gönderüb Hazreti Omere vâsl oldukda Hazreti Omerden yerli belilar gelüb Elbette Msra malik olasn Lebi deryada

manclkdan münhedim

olan kafalara naz?r etmiyesin Muhafazas mükildir Her çend küffar
gemilerle gelse istilâ ider Amma küffar kara caniblerine gelse biemriUâh

münhezim

olur deyu nameler

ile hil'ati

fahireler geldi

Askeri

iglâm Iskenderiyyede olkadar mal ganayime malik oldular kim edna
mertebe herkes yüz bin takyanusî altuna ve bu kadar kâlây zîkymete malik oldular Bu kerre Hazreti serdar ekrem Amr ibnül As

Kudüsden Iskenderiyyeye gelüb Hace emmasn
Çukân meydannda Amrin bana çukân topu
konmu idi Amrin hatrna gelüb doru emmas sahih fira buldu Bir
kaç gün mualece etdirüb emmas taze can bulub emmasa yetmi deve

zeman

cehaletde

hanesine müsaf ir olub

mal hazayin ihsan eyleyüb emmas dine davet eyleyüb bilâ tereddüd
emamas dini islâm ile meerref oldu Melik Mukavkis Iskenderiyyede
olan guzat müslimne etraf kuralarndan mekûlât merubat makulesinden hedayalar gönderüb askeri islâm ganimet iderdi
yine

Mukavkis Rum askerile Eski
mecbur idi Inaallahü taalâ
ahtrir

Msrda kapanm

aada

idi Zira

Iskenderiyye

Amma
Rum elinde

evsaf

alettafsil

olunur

Evsaf muhasara!
Hicreti

Msr

nebeviyyenin

bedesti Hazreti

yirmi bir senesinde

Amr

Hazreti

ibnül Âs
Ömer halife
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iken Hazreti Amr ibnül As derya misal asker ile ehri Fustat
U'^^i
ki Eski Msrdr an muhasara etmee izin olduu mahal Kudüsü erif fethinden sonra Sam erifin dördüncü seferinde
kurbinde
(

)

am

Habiyye

benam

(a^U)

nam mahalde

askeri islâm

Askalan

yat ve
andan

(ö^s-c)

i

ayrlub

Ömerden Amr

amdan Msr

ve kal'ai Yafai

kal'ai Berlus (j'^j)

Hu

Hazreti

u ve

ve

kal'ai

ibnül As dört bin
üzre giderken ihtida diyar

kal'ai

Tine

(-cJ) i

ve kal'ai Dim-

Reidi ve kaPai

J'» ehrin ve kal'ai Fayyumu ve kal'ai Behnisa u. ^ )y
Atika sarldlar Uç ay cenkden sonra üçüncü
feth idüb badehu
defada gelen imdad askerinin namdarlarndan Zübeyir hinül Avam
(

(

Msr

ve

M.kdad

ihni Esved ve lyadet ibnüs

kavkis melik cümle etbaile

çkub

Samt

Huu

Isa

ve içinde

eman

tarafna gidüb

ile

Mu-

Msr için-

de mutahassn olan Rum küffar dahi muhasaraya tahammül idemeyüb anlar dahi kal'ai eman ile teslim idüb Nil ile Dimyata gitdiler
Cemii keniseleri cevami ve nuru levami oldu Bu fethi fütuhun müjdesi Hazreti Ömere vâsl olub cümle sahâbei kiram ve ehli Mekke
ve Medine admaniler idüb Hazreti Ömer kbelinden Amr ibnülÂsa
yerli beli ile müstakiUen Msr hükümeti gelüb Amr ibnül As adil
imar etmee ihtimam etdi Hicretin yirmi bir
adalete balyub
senesinde Amr ibnül As haymesi yerinde bir camii kebir hammam
Fare kodular Ol hammamn temelinde
bina idüb ismine

Msr

Hammam

bir

Fare
Cize

gar

didiler
(

,j^

sçan müstevli olduundan
Hammam
cümle mularn mutalsam imi Ve ol sene

çkub dünyay
)

Meer

ehri canibinde

bir

kal'a

bina

etdi

Ve Ümmulkyas

ceziresinde dahi bir kal'a bina idüb ismine Kal'ai Ravza (Oj^ U-)

kodu

Ravza Adas derler ki ravzatun min riyazucennetden
nian verirmi Hâlâ âsâr binalar zahir ve bahirdir Ve Amr ibnül
Asa Msrn etrafnda muti olan Urban taifesinden evvelâ Kabaili
Beni Malik (iHU J-) Habir olu kabilesidir Andan kabilei Beni ükür
(/i 15^) Cebelül Kep üzre sakin olub Fustat nam haymeleri yerine
bir ehir bina idüb ismine Fustat (W3^«) didiler htida ismi Cebelül
Kep idi Zira anda kehenei kudema asrnda anda bir koç var idi
Gayet musanna tlsm idi Kaçankim ol koc einüb grgrsa Msra
koyun ziyade gelirdi Ann içün Cebelül Kep derler Ve kabilei Beni
Hacer (y*»- ^) ve kabilei Beni Seyf (^i.- ^^) ve kabilei Nafi (^.Sb) ve kabilei Hemedanî (au<*) bunlar gelüb Arab Amr ibnül Asa muti olub
Cize caniblerinde Marib Zeminde Ucle (4^y) ye varnca tavattun
Hümam (^u» cx}) ve kabilei Beni Cevvare
etdiler Ve kabilei Ibni
(•J»>^ tf:) ve kabilei Beni Ayid (j.\c er) bunlar dahi itaat idüb Said Alide
vatan tutdular Ve melik Mukavkis Amr ibnül Asa bir Msr hazi-

Hâlâ

ol cezireye
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mümessek verüb Msrn canibi kblesinde kal'iye havale
Cebeli Mokattam (J.2* ^y>.) üzre ve dameninde vatan idinmei reca
eyledi Amr ibnül Asa Mukavkisin verdii altun taftisi kabul etmeyüb
Hazreti Ömere neccab ile Mediniye arz etdi Hazreti Ömer rza vermeyiib mektubu dürerbarlarnda buyurmular kim Ya Amr Ol arz
mubarekedir Müminlerin mevtasyçün gurafe eyle Zira Anda kabri
evvel megafirden Hazreti Amir medfundur Ve (jçi->) den be nefer
kimesne medfundur Ve Hudafe olu AbduUah Sehimî ve Abdullah
ve Haris Zübeydî I§ (ju* j-;) ehirlerinden bir ehirdir Ve Ebu Nasr
Gaffar ve Âmir ibni Ukbei Cüheynî medfunlardr Ve kablettufan
nice bin peygamberler medfundur Ve badettufan nice bin peygamber zadeler medfundur Gurafei müslimînden gayri olmaz deyu Haznesi zehebi

Ömer namesinde

Amr

Mukavkise ol mahalli
kibar kümmelîni Msr
anda medfundur Inaallah mahallinde tahrir olunur Ve Ibnül Hakem (<j^-^\<rj) kavli üzre Kudüsü erifde Halilürrahman cebelinde
Msr üzre havale bu Cebeli Arafat andan nehri Murad kenarmca
Ruha ve Halebe Riyha ve Lâtkyyeden lebi derya ile yine ta Msra
gelince Arz Mukaddesdir demi Ve Kâ'bül Ahbar dahi bu kavle zahibdir Amma baz müfessirn ve muhaddisîn ve müverrihin müttefakunaleyh dirler kim Arz Hasan (ûUL J'jS) Belbis ehridir Andan Msra
varnca Arz Mukaddes deildir demiler ^.^ J^a ^\s Amma Kbtî
tevarihlerinde Cebeli Mokattam altnda medfun olanlar yevmi ba's
olcak bilâ hisab velâ azab Cinana dahil ola derler Hazreti Idrisin
ve Hazreti Daniyaln ve Hazreti Uzeyrin ve Hazreti Kaffah nebinin
hadisleri öyle isbat iderler Ve hâlâ bir âdem Msr diyarnda gayetülgaye hastahal olsa ol âdem yedi gün ol Cebeli Mukattam zillinde
yatlsa [1] biemriUâh ifa bulur Ve ems vakti tulûda bu cebelin
ardndan huruç etdikde sayesi ta Eski Msr ki Nil kenarna vaki
olmudur ol mahalledek bu cebelin zilli memdud olur Veheb bin
Süfpan (öLi- k> „Aj) kavli üzre bu Cebeli Mukattamn zilli düdüi mahalledek Arz Mukaddes ad olunur Zira kablettufan nice peygamberler ve peygamber zadeler medfundur Hakka ki Arz Mukaddes olsa
vechi vardr Zira enderunu birunun Msrda üçyüz krk sahâbei kiram'
medfundur Ve bir kavilde Amr ibnül As zaman hükümetinde Msr
ol kadar mamur oldkim henüz arusu dünya ümmü dünyada (n) dundu
Ve Hazreti ibrahim zemanmda Totis melik Nili Süvey deryasna
cereyan etdirmi idi Badehu melik Mukavkisin babas melik
Hazreti resaletin tulü zuhurun istima idüb Hazrete ramen ol halici
reti

tahrir idüb

vermiyüb hâlâ gurafei

[1]

Yldz nüshas

kübradr kim

dahi

cemii

(yatsa).
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sed idüb Nil Süveyse cereyan etmeden

kalm

idi

Amr

ibnül As bu

idüb yine Nil zevraklan Süveyse hububat götürüb andan
Cidde ve Yenboa gemiler gidüb Mekke ve Medine ganimet olurdu
Zira Cenab Bari Cinandan ruyi arza dört kapu meftuh etdi Biri
Benderi Ciddiyye biri vilâyeti Askalâniyye biri vilâyeti Gaviniyye
biri vilâyeti Iskenderiyye
kim vilâyeti Msrdr vesselam Andan
Hazreti Ömer Medinede merhum olub hilâfet Hazreti Osmana intikal etdi Anlarn zeman saadetlerinde Amr ibnül As Msrda merhum olub Hazreti Osman hükümeti
Hazreti Eba Bekrin olu
Mehemmedi Ekber Sddika ihsan etdi Amma Hazreti Osmann kâtibi Mervan Himarn murad gayri kimesniye idi Mehemmedi Ekber
Msra karib varnca Hazreti Osman tarafndan ahalii Msra hitaben
bir yerli iktiza ider Mervan kâtib bir hile ile bu güne emir ina ider
kim .jVJ\î j».^.Liii lâfzn
nukat tahrir idüb Hazreti Osmana mühürledir Badehu »yjtt lâfznn bai muvahhadesine iki nokta ile tâi müsenna klub .^ali eyleyüb bir neccab ile Mervan kâtib bu emri Msra
gönderir Hikmeti Huda ol emir Msrda Mehemmedi Ekbere vâsl olur
Ol dahi bu emri Medinei Münevvereye gönderir Ehli Medine bu emri
halici cerf

Msr

b

Hazreti

Osmana

gösterdiklerinde

Hââ bu

emirden haberim yokdur de-

âm

idüb kâtibi Mervan isterler Hazreti Osman
dahi kâtibini vermiyüp sarayna kapanarak krk gün sarayn ehli
Medine muhasara idüb krk birinci gün Hazreti Osman tilâveti Kuran iderken ehid etdiler Bâlâda Medinei Münevvere evsafnda masturdur Badehu Hilâfet Hazreti Aliye intikal etdi Amma devleti helcümelc olub Msrda dahi bîhad fitne ve fesadlar zahir olub günde
bir hâkim nasb iderlerdi Ol asrdan ta zeman Ali Osmanda Sultan
Mehemmedi Rabie gelince ümmeti Muhammedden Msra padiah
olanlar ve malik olmak kasdma Msr üzre huruç idenleri ve mutasarrf olan mülûklarn ismi resmi ve elkablar ile ve her mülûk nekadar nefer olub müddeti saltanatlarn ve müddeti ömürlerin beyan
yince cümle halk gulûyyi

ider

Elfaslül Âsir

beyan selâtin ve gayri
leti Âli Osman ilâ zeman
Fi

düveli mülükân ile DevSultan Mehemmed Han

ibni tbrahim

Han

Evvelâ sebebi telifi kitab ve baisi mustatiri mustetab olan Evliyay bîriya fehvayi tray bu yüzden ina ve imlâ kld ve sebebi hâ-
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dii

tahriri sülûf ve

sunuf ad olunan

ina eyledikim müverrihan
ferden ferda

..^« ^.. *!V

Rum

mazmunu

dilkûayi bu tarikle

ve nükteperdazan zevilmefhum ki

mumunca
makam idinen

i^« ^i

üzre ihtida edimi arzda
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[

1]

bâlâda

tahrir

Hazreti Ebülbeer

olunduu

Adem

Safi

aleyhisselâmdr Evlâd münteir olub vechi arza beni âdem müstevli
oldu Lâkin esnaf ümem i^ün ve eslâf mülûk içün nice ihtilâfat kesire vardr Amma sükkânan Msr ve bilâd Fayyum ve ecnas mütenevviai an merzübum bitakdiri Hayyül kayyum fermanile aslda M-

sr

halk etmeden

murad

kudretin

izhar idüb

habibi

Muhammed

Mustafann ümmetine cayi menas olsun içün Msr peygamberlerine
bünyad etdirüb nice bin mülûkleri hâkim idüb âhir Hazreti Resalet
penahm halifelerinden sene 2 1 tarihinde Hazreti Ömerin ihtida kabzayi tarsarrufuna girdi Bedesti Hazreti Amr ibnül As L^^c Aa\^^j Müddeti saltanat sene ve müddeti ömür sene Zeman hükümetlerinde cezirei

Msr

ceziredir
ri

ki

Bu

Marib Zemindir
cezire icre

meliklerdir Cümlesi

lüb mutî

hücum

Amr

mil bir
padiahlar ve gayhavfi hayetinden emana ge-

Ingilis ceziresi

cümle on

gibi sekiz bin

sekiz sikke sahibi

ibnül

Asm

münkad oldlar Zira niceleri derya misal asker ile Msra
münhezim oldlar Ahir haraç güzar olub asude hal ol-

idüb

dlar Zira Hazreti Amr ibnül As gayet eci ve bahadr namdar ve
müdebbir serdar zevil iktidar idi Hazreti Resaletden sonra halife olan Çaryar Güzîne Hulefaür Raidîn derler Ve Emirülmüminîn derHasan hüsnü
ler Hilâtetleri
Hüseynde inkraz buldu
rzalarile hilâfeti terk idüb Yezid ibni Muaviyeye feragat eyliyüb Yezidden biat etmedügiyçün amdan Yezidi nice bin yezidî cünudu cüHüseyn ile cengi azîm idüb sene 61 tarihinde
nüb ile Küfede
Hüseyn ehid olub Yezid ama müstakil padiah oldu Amma
Yezidin babas Hazreti Muaviye vahi kâtibi ve Hazreti Resaletin

mam

mam

mam

mam

olu

olub akrabayi Resulden

idi

Hazreti Ali hilâfetinde

am

padia-

hi idi Sonra

Ali

Emeviyyun

htidalar Muaviyedir Anas Hind bintî
Ayniyye bin Abdüemsdir Muaviyenin babas Ebu Süfyan nikâh ile
almazdan evvel Ebu Ömer ve Hafas binül Mugiretül Mahrumînin
avreti idi Muaviye bundan tevellüd i(t)di Ve Muaviye halife oldukda elli sekiz yanda idi Vo on dokuz sene üç ay pahiah oldu Altsekiz sene ömür sürdü Andan Yezid ibni Muaviye halife oldu
derler nefer 14 kimesnedir

m

[1]

Yldz nüshas

(mucebince)
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Evfa[l]

sene 3

ve

fiam Ebül Müslim

ehr

ömre

3 Müddeti

bir rivayetde

sene 36

Timur kabrin açub

Helak

cesedin terü

§üd
ta-

bulub âtee yakd derler Andan Yezidin olu Muaviye halife oldu
Andan Abdülmelik halife andan Velid halife andan Süleyman halife

ze

andan Ömer halife andan Yezid halife andan Hiam halife Velid halife andan ibrahim halife ve Mervanül Himar halife(i) Emeviyyundur Nehri Frat sahilinde
cenk idüb münhezim oldukda diyar
Msra kaçub Nilin canibi garbisinde Eski Msr mukabelesinde
nam karyede Amir ibni Cercanî ve Abdullah bin Mazini Mervan
Himarn ban kesüb köndür üzre sancub Ebu Müslime gönderdiler
Emevivyun da bunda inkr(a)z buldu Müddeti devletleri 91 sene oldu
Irak Araba ve Acem ve Msra veMarib Zemine yedi yüz pare cezirelere oldumuz
(oldular) Ve Eba Eyyubü Ensarî hazretlerin bunlar
Kostantaniyyeye serdar idüb Islâmbolun nsfna malik oldular Amma
evsaf küUiyyeleri Sam erif ziyaretgâhlarmda mufassal tahrir olunmudur Nazar) oluna [2] Andan devlet Ali Abbasiyana nakl etdi
Amma hilâfetleri sene tarihinde tahta cülus etdiler

Evsaf
Cümle on

Abbasiyan

devleti Âli

yedi neferdir

ihtidalar

El

Mustansr BiUâhdr kim

Msra malik olmudur Ali Abbasiyanm yirmisi dahi Badada malikler
idi Msrda sakin olanlar ile cümle otuz yedi neferdir Ali Abbasiyan
Badadî Mutasamda inkraz buldu htidalar Abdullah bin Abbas bin
Abdül Muttalibdir Cümlesinin müddeti hilâfetleri be yüz krk dört
sene olmudur Amma Ali Abbasiyanm Msrda inkraz bulanlarndan
El Mütevekkil Alellah Mehemmed ibnül Müfemessik biUâh Yakubda
gelir Sebebi oldurkim Nasr Tusî tahrikile Hegelüb Âli Abbasiyandan El Mutasam billâh halifei
ehid etdükde bu Mustansr Badad çölünde badiye Urbanmda buluhâkimi
nub Tatar derdinden Badada varamyub serseri gezerken
Tahir Beybars bu Mutansn Msra davet idüb sene 659 tarihinde

inkraz bulduu henüz
lâgû

Han Badada

Msr

Msra

müstakiUen bertaht seccadeniin olub Tahir Beybars ve cümle
azîm asker
hükümetin
ile
yine Tahir Beybarsa verüb kendüler Badada varub Ali Abbasiyan yine
taze can buldu Ve yine ol asrda Helâgû Han derdinden Ali Abbasiyandan Hâkim biemrillâh Msrda Kal'atül Kepde sakin idi Krk bir

Msr biat idüb sikke ve hutbe sahibi oldu Badehu
ama gidüb amdan Badada azimet etdükde Msr

âyân

[1]

Tam demek.

[2] Evliya
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Msrda

halife

namna muammer

oldu
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Amma

bu

Ali Abbasi-

yandan mezkûr Hâkim biemriUâh El Melikünnasr Mehemmed bin
Klvan (Klavn) asrnda krk bir sene iki ay ve yirmi be gün Hicretin
yediyüz on ylnda Hâkimin hükmü nafiz olmyub hicabndan yire
gecdi Âli Abbasiyandan bundan sefih kimse gelmemidir Ahir hemiresi
kati etdirdi Andan olu El Müstekfi billâh ibni Süleyman Hâkim
biemriUâh Msrda tevellüdidüb pederi sakin olduu Kal'atül Kepde
sakin olub eriri hilafetde idi Amma hükümet (710) yine Tahir
Beybarsm destinde idi Hikmeti Huda bu Müstekfi biemriUâh ile
Tahir Beybarsn mabeynleri münafk errinden müttahid olmyub
âyân tevabiile Said Alide ehri Kos (j»ji) a nakl eyleyüb anda vefat
eyledi Sene 737 Meer Hâkim biemriUâh hayatnda iken olu
Mehemmed de hilâfeti bildirüb lâkabna El Mütemessik billâh didiler
Amma bu Hâkimden evvel merhum olub andan Hâkim küçük olu

Ahmed

Müstekfi biUâha hilâfeti vasyyet etdi Amma Melik Salih
vasyyetin dutmyub karnda zadesi Ibrahime

Hâkim biemriUâhm
hilâfeti

lâyk gürüb lâkabn Elvasik

billâh didiler

Amma

lâ'b

ve lehve

megul olduundan Koa nefy olundu ibrahim olu Mehemmed halife
oldu Bu dahi sefih kopub Koa nefy olundu Bu halifeler Kosda
medfunlardr Andansonra
sene 13

Msrda

zemannda sene
asudedir Andan

Ahmed

Süleyman
Melikün Nasr

ibni El Müstekfi billâh

yine halife oldu Melik Salih

753 taundan merhum olub

ibnül
Sitti

Nefise

cenbinde

Muktasd billâh Bu dahi Msra malik olub Sitti
Nefise civarnda Medfundur Andan El Mütevekkil billâh Mehemmed
ibnül Muktasid billâh Ebu Bekir Msra halife olub sene 785 de
El

Barkuk Çerakeseden

deyu El Mütevekkili
haps ve alt ay mahpus
olub yine Barkuk hapsinden çkarub halife etdi Sene 797 Ali Osman
padiahlarndan Yldrm Bayezid Han bu Mütevekkil halifiye elçi
gönderüb teberrüken tecdidi biat içün izin taleb idüb halife Yldrm
Hana Allah mübarek eylesün deyu hayr dualar idüb menurlarile bir
seccade gönderdi Bu Mütevekkil halifenin hapsi ve hilâfeti ve azli
cümle krk be sene oldu Badehu Ferruh bin Barkuk (jy/
^j* ) asrnda
merhum olub Sitti Nefisiye muttasl medfundur Amma bu Mütevekkil
halife zemannda ahvali Msr ve
muhtel ve müevveül ahval
olub âhir sene 816 tarihinde Timur Han Sam harab etdikde Msrda
Nili Mübarek tamyub kaht azîm olub fitne ve fesadlar oldu Amma
El Vâsik billâh Ömer bin brahim ibnül Müstemessik billâh ibnül
Hâkim biemriUâh halife olub sene 788 Msrda merhum olub Sitti
Nefisede medfundur Andan El Muktasid biUâh Davud ibnül Mütevekhalife olub saltanata talibdir

hilaf etden ha'l idüb Kal'atül

Cebelde

(jJ.>;.u)

cr,

am

)

EVLYA ÇELEBÎ

88

Mehemmed 33 sene halife olub sene 845 merhum olub
Çakmak j^ iUaJU cenazesine hazr olub Sitti Nefise yannda
olundu Andan El Müstekfi biUâh Süleyman El Mütevekkil alellah

kil alellah

Sultan

defn

(

)

Mehemmed biraderi Muktasidden sonra mesnedi hilâfetinde berkarar
olub ancak dokuz ay halife olub El Meliküt Tahir Sultan Çakmak
bunun dahi cenazesine hazr olub biraderi Muktasid Sitti Nefisededir
bunu dahi ol kubbede defn etdiler Andan El Kayim biemriUâh
Hamza ibnül Mütevekkil alellah Mehemmed halife olub be seneden
sonra Sultan Msr nal (Jii>) bunlara hatrmande olub skenderiyyeye
nefy eyledi Sene 863 fevt olub biraderi Müstain biUâh yannda
Iskenderiyyede medfundur Andan El Müstencid biUâh Yusuf ibnül
Mütevekkil alellah Mehemmed Müddeti hilâfet sene 25 Ve dahi 884
senede Sultan Kaytbay cenazesine hazr olub Sitti Nefise cenbinde
sair
Ali Abbasiyan türbesinde defn olundu Andan El Mütevekkil
alellah halife olub Abdül Aziz bin Yakub ibnül Mütevekkil alellah
19 senede halife olub sene 903 de El Melikün Nasr Mehemmed
Sultan Kaytbay asrnda Sitti Nefise cenbinde medfundur Andan
El Mütevekkil alellah ibnül Müstemessik biUâh Yakub fatihi Msr
Selim ahda kûenisîni Cinanda bulunub Selim Han ile Islâmbola
gidüb hayli izaz ikram olunub zevk safada iken Selim Han vefat idüb
Süleyman Han dahi kendüye hadden efzun in'am ihsan idüb Süleyman Hana ihtida hilâfet emirin Eba Eyyubü Ensarde bunlar kuadub Süleyman Han bunlardan biat idüb cülus etdiler Zira hulefayi
kadim Ali Abbasiyandr Hikmeti Huda bu El Mütevekkil alellahm
pederi El Mütemessik biUâh Msrda merhum olduu haberi geldikde
Süleyman Hann iznile muazzez ve mükerrem Msra varub pederi
yerine halife oldu Müddeti hilâfeti 23 sene Ve sene 905 de Msr
valisi
Davud paa asrnda bunlar dahi fevt olub Sitti Nefise cenbinde defn olundu Msr içre halife olan Ali Abbasiyanm âhiri El
Mütevekkil alellahda inkraz buldu Cümle on yedi neferdir Müddeti
saltanatlar kâmil 332 sene olub amma Msrda bunlarn hilâfeti
Ali Abbasiyan olduklarna binaen tazim idüb eyhüüyuh mertebesinde idiler Zabtu rabt ve bastu akdi hal tagallüben Çerakese elinde
idi Ve almak vermek yasmmak asmak cümle Çerakese destinde idi
Bunlar hemen sahibi kelâm olub anlara biat verirdi vesselam Bunlara halifei ResuUah derler Bunlardan sonra
Devleti Ali Tahiryan

dr Memaliki Horasan Cümle be

(

ji^U. jT ^]j^

neferdir Ibtida halife Talha ve ha-

) )

)

seyahatnamesi
life

Abdullah

ve halife

natlar 78 sene olub

Ali

Msra

39

Mehemmed Müddeti

ve halife

malik olmadlar

Devleti Beni Leys Saff ariyan

salta-

Andan
{

jl^u^ -J

^

^'^^

diyar Horasana ve Belh rak ve (I) sfahana malik
idiler Cümle dokuz nefer kimesnelerdir Evvelâ Yakub Kis ve Ömer
KS ve Tahir Kis Bunlara Lityan (jUJ) derler ecî bahadrlile mehurlardr Müddeti saltanatlar 52 sene Amma Msra malik olmadlar Andan
Bunlar

dahi

Devleti Âli

Samaniyan

(

üLUU

JT o!jo)

Cümle dokuz neferdir Evvelâ Saman ismail ve Saman Ahmed ve
Saman Nasr ve Saman Nuh ve Saman Abdül Melik ve Saman
Mansur ve Saman Nuh ve Saman Mansur ve Saman Abdül Melik
Sultan Ve halife yerine bunlara Saman derler Cem olsa Samaniyan
derler Maveraünnehir ve Horasan ve Çine hüküm etmilerdir MüdAndan
deti saltanatlar

Devleti Beni Âli Ziyad

(

^^3

J'

^ - j^

Memaliki Horasan ve Cercan ve Taberistan ve Iraka mutasarrflar
Hattâ Enuirevan Badaddan Yemen memleketlerine azimet etmee himmet etmidi Amma Yemen teb'alar kendüye muti olub
feragat etdi Bunlar alt neferdir Bunlara müverrihin Adil Merdavunc
idi

(zy,^

JiW

(cT-^ö Js^)

)

ve Adil

ve Adil

saltanatlar

Hattâ

emkin

ve Adil Kabus
(c^O Ji\c) ve Âdil
ve Adil Enuirevan (o>j^>> Js\c) Müddeti
efvah nasda Hazreti Resalet buyururlar Kefere
çehr

Meliki asrnda vücuda geldiine Nuirvan gibi Adil zemanmda geldik
demiler Sene Amma bu [1] tarihde manzurumuz olmad Ve bu
Enuirevan çok muammer oldu Andan yine

Devleti Âli

On

Büveyh

On

jT j^îjO

yedi nefer kimesnedir Müddeti saltanatlar sene

Devleti Âli Sebüklekîn
idi

(<oy

dört neferdir

Müddeti saltanatlar

Andan
[1]

Yldz nüshas

(bir)

(

o^<^-C^

Andan

jT ^\j^

176 sene Memalike malikler

)
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Devleti

Be
idi

)

)

Müddeti

neferdir

Güre

Âli

saltanatlar

(

^j^^

JT c-j^

Ve memaliki

sene

mutasarrflar

Andan

Devleti Harezmiyan
Dokuz

neferdir

riyarlar idi

(

136 sene Memaliki

Müddeti saltanatlar

ve Maveraünnehire malikler-

Müddeti saltanatlar sene

dört neferdir Bunlara

Selçükyan Sani

Devleti

Kirman Bunlar

Memaliki

(öL'^>a-jT o-^o)

ran Zemin

tabakadr Tabakai ula

Cümle on
Andan

dir

dir

§eh-

Andan

Devleti Ali Selçukyan

Uç

d^^jj^^ ^j^

on

(ji»"

bir neferdir

j^^^

^j^^

Müddeti

saltanatlar

159 sene

Devleti

Selçükyan Rum

(

^jj

öM>7^

^>j^

Bunlar on dört neferdir Bunlar ibtida Maveraünnehirden gelüb
diyar Yunaniyana yani Karaman ve Konya ve Sivas Ruma malik
oldular Bunlara Kiyaniyan Rum derler Zira isimleri Keykubad ve
Keyhusrev Keyarslandr Ann içün Kiyaniyan Rum derler Ali Osmann sebebi rif'atlar bunlardr Mahallinde ina olunur inaallah

Andan

Devleti Tacüddevle
Alt

neferdir

maliki

am

Memaliki

cJj^)

Bunlara padiahlar elkabnda Ali Taciyan derler Me-

ve Iraka maliklerdir Müddeti

Devleti Âli Ata
dir

(aJj^Ji^i"

am Dimk

Alt

Beg

saltanatlar sene

(diirT

neferdir

Andan

jT cJj^)

Müddeti

saltanat sene oldu

Andan

Devleti Ali
Badel

Hicretünnebeviyye

Musul ve

Ceziretül

Ömer

Omeriyye
iki

ve

yüz yl

Amid

(*.y Ji ^^j^)

mürur

idüb zuhur etdiler

ve Malatyai feth idüb darülmülk
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Emir Ömer Bunlar üç neferdir htidalar Emir Ziyad
ann olu Emir Sokman ve ann olu Emir Ömer ki fatihi Ma-

etdiler Bedesti

ve
latyadr Badehu devlet kzlar
natlar sene oldu Andan

Devleti Âli Ata
Bunlar
far

evlâdna

Bei

intikal eyledi

Kebir

Müddeti

(^,"db iT jT ^j.)

alt neferdir htidalar Hazreti Nureddini ehiddir kim küfResul(ü) Kahrinden çkarrken Nureddini ehid

am

Hazreti

padiah

salta-

idi

Hazret

vakasna

girüh Yeti ya Nureddin deyüh kahri

ResuluUah (a) yetiüb küffarlar kati idüh ravzai Resulü dairen madar demir ve tunç ve resas ile mülemma sanduka içine koyub ihtida
Medinei Münevvereyi kal'a ina iden hu Nureddin ehid ihni Aksunkurul Bursukîdir
Irak ve Azerhaycan ve Basra ve Lehsa ve Sis
ve Tarsus ve Adanya malik; oldular Amma) hu Ali Ataheyan alt
frka oldular Her tahakas altar neferdir htida hir snf

am

Âli Salâhiyan (jUm^

JT)

Msr

diyarnda Reid ve Dimyat spanya firengi hedrengi istilâ idüh nehh garet etdükde ahalii
Msr Nureddini ehidden imdad taleh idüh Sultan Nureddin dahi
emirlerinden Esedüddin irkûhu ve karnda olu hu Salâhuddin
Yusuf hin Eyyuhu Msra serdar idüh yüz hin askerle gönderdikde
Askalân ve Yafa Reid ve Dimyat küffardan halâs idüh ehli Msr
hu Salâhuddinin ecaat salâhetinden haz idüh Msra hâkim oluh
sikke ve huthe efendisi Nureddin ismine kraat etdirmeyüh Badadda hulefayi Ahhasiyandan El Muttaki hiUâh ismine tilâvet etdirdiin
Samda Nureddinü ehid istima idüh gayet müteellim oluh hu Yusuf Saâhuddini ama davet idüh Salâhuddin havfinden ama gitmeyüh gûnagûn özürler eyleyüh sene 572 tarihinde Msrn iç kalfasn
gaza malile ina idüh ehri Msrn canihi erhaasna yirmi dokuz
hin üçyüz zirâi mekk hir sürü muhkemi üstüvar divar çekdikim ilâ
hazelan zahir ve hâhirdir Andan Nureddin Samda merhum oluh hu
Salâhuddin Yusuf Msra müstakil padiah oluh
ve Halehe dahi
malik oldu Ve cezirei Msrda on yedi padiah ziri destine ald Cümle yedi
neferdir Müddeti saltanatlar sene Ve hu Salâhuddin Yusuf
zeman hilâfetinde sene 562 tarihinde Merci Uzamda küffar Firengi
pürrengi hedcenk ile hir sava pürha etmidir kim hâlâ cemii tevarihlerde dasitan dostandr Ol gaza malile Msrda
afiîde
ki

Nureddini ehidin hizmetinde

idi

am

mam
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bir

medresei

yann

bir

âli

bina etdikim hâlâ vacibüsseyirdir

Andan

Ali Atabeg'

tabakas

Devleti Âli Eyyubiyan bin

adül Kürdi (^^X bU^ü o r>'-'^^b^)

Baz müverrihin bu Yusuf Salâhuddin

içün Eyyubiyandandr derler

Bunlar dahi yedi neferdir Bunlardan Melik Eref Halil bin Klavan
krk dört gün Akka kal'asn muhasara idüb cengi azîm ile feth idüb
bir dahi küffar istilâ etmesin içün Akka kal'asn esasndan münhedim
etdi
Mahallinde tahrir olunur Andan ElMelik Aziz Osman binül
Melikün Nasr Salâhuddin camiinde medfundur Ve Ali Eyyubiyandandr Andan El Melikül Kâmil halife oldu Andan El Melikül
Eref halife olub zemannda Kudüsü erifi sulh ile Firenge verdiler
Sene 935 Eyyubiyandan bir rüsvayi âm halife idi Derdi serinden altyanda Samda merhum olub medfundur Andan Elmeliküs
Salih Necmeddin Eyyub Msrda medfundur Bunlar Ali Bahriyyenin
âhiridir htidalar
ecrüddür Hatun melikedir Cümle 28 neferatdr
136 sene olub bunlara Memalîki Bahriyye derler Andan

m

Devleti Çerakese (o;X

.>^

o)ji)

Etrakden El Melikül Mansur Seyfeddin Klavanül Ekfiyyül Alâniyyüs Salihî (^^ii-Ji Jvul\^'i\ ö^jA cr.^\^t^ jy-l\ai\)Çera.'keze ve Abaza
kavminin veliniamleridir kim Ali Çerakezeye Memalîki Bürciyye
derler Andan Elmelikül Kâmil Mehemmed Kâmil altm yanda
Camiinde
Mansur(e)de merhum olub na' Msra getirüb
medfundur Msr içinde Beynel Kasreynde mezahibi erbaa içün dört
medrese bina etdi Ve Ravza ceziresinde bir kal'a bina etdi Hâlâ eseah bin El
ri binalar zahirdir Andan El Melikül Muazzam Turan
vefat
pederi
etdikde
Meliküs Salih Necmeddin Eyyub Mansur(e)dc
El Muazzam Turan ah kendüsi Kürdistanda Hasn Keyfada hâkim
idi Validesi ecrüddürredir Ehlinin Mansurede öldüün üç ay ifa
etmiyüb Hasn Keyfada olu Muazzam aha lgar ile pes perdeden
âdem gönderüb Muazzam ah üç ayda Msra dahil olub eriri hilâfetde berkarar olub sen 648 tarihinde Dimyata müstevli olan küffar
cümle kati idüb Dimyat feth etdi Andan bu Melik Muazzam üzre
kullar gulûyyi azîm idüb Muazzam ehid i(t)diler Hilâfet anesi ecerüddürreye intikal idüb Kâbei siyah setrini dahi tekellüflü ina etdirdi Hâlâ hayrat azîmedir Bir mülûke müyesser olmamdr Badehu
bu ecerüddürrenin ehli Ay Beüt Türkmanî halife olub lâkabna
El Melikül Msr didiler Andan Msrda
dir Selâtîni
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Devleti
Alt

[1]

kmaniyan

iji:^'fö'\

^j^^

esnafmdandr Badehu mezehli olan Ay Begüt Türkmaniye hatrmande idi
ahn katline bu Ay Beut Türkmanî sebeb olBe ecerüddür üzre Musul Beinin kzn alub
bulub cevarilerine tama idüb cümle cevariler

neferdir Bunlar Ali Atabegyan

kû(r) ecerüddürre

olu Muazzam

Zira

Âli

mudur Ve bu Ay
ecerüddürre frsat

Be

Be

âlât silâh ile Ay
üzre hammamnda hücum idince Ay
dahi gafil olmayub gizli yeran üryan idüb cevarilere karu durur
Amma yüz kaan arslana bir nefis nice takat getirsin Bu arbede iken
deliklerinden nigeran
ecerüddürre hammam kubbesi üzre [2]

Huda kubbe çöküb ecerüddürre Ay Beüt Türkmanînn yanma düüb hurd olur Ay Be bu hali görüb cariyeleri
eylerken hikmeti

brakub ecerüddürrei

Msrda

Sitti

kati idüb kendi dahi cariyeler

Nefise burbinde Sirkeciler mahallesinde

de medfundur

medfundur Ali

lâkabna

kubbe-

ah

bunda
Ve ecerüddürrenin olu ehid Muazzam
Eyyubiyan bu Muazzam ahda inkraz buldu Ve salta-

tanat kullarna intikal eyledi

nînin Musul

kati idüb hâlâ
ikisi bir

Bei kzndan

El Melikül

nmda Helâgû Tatar

Amma

Ali

Mansur

bu aralkda Ay Beüt Türkmanamnda be yanda bir olun idüb

didiler Sekiz ay

melik olub

zema-

Ye Atabygyandan

müstevli olub

bir

esnaf dahi

Devleti Ekradiyan (ol^/i ^ j^)
Bunlar adül Kurdî (^ja^^ObU) den müteferrik olmulardr Yedi
kimesnedir Msrda devletleri helcü mele olmudur Müddeti
saltanatlar sene Amma cümleden muazzam Sultan Mehemmed Ek-

nefer

mam

afiî elinden ald Ve yine Msra geldi Bahedu
raddr kim
sene 667 Nube diyarn feth etdi Ve sene 687 Firenk elinden
Trablusun feth etdi Ahir 689 Zilkade vefat idüb saltanat on bir yl
ve iki ay ve yirmi gün olub yerine olu El Melikül Eref Salâhuddih
oldu Ve Akke üzre kal'asm Firenk elinden feth etdi Andan El Melikün Nasr Mehemmed bin Klavan Msra üçüncü gelide sene 733
yine padiah olub hâkim BiemriUâh bunun eyyamnda Cebeli Cui
(<*ij^ Jr^) ^^ maktul bulundu Üzre bir kubbei âli bina idüb resas nilgûn ile puide idüb kendüler dahi
afiînin haki paklerinde
valideleri ile medfundur Andan

am

mam

[1]

[2J

Yldz nüshas
„

„

(Türkmaniyan)
(menfes)
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Devleti Âli

Kara Hatyan

(öi.-^'^'

jT

o!j:>)

Bunlar sekiz neferdir Ali Atabey andandr Amma hühûmetleri
vilâyetinde olmudur Müddeti saltanatlar sene olmudur Ve

Kirman

Devleti Ali Eyyubiyan

(jl-.J'J

Bu snf hâkimi Yemen olmulardr Yedi

jT -'j^)

Yemen diyarn

neferdir

imar etmilerdir Ecdadlar Ata Be Yemende
medfundur Müddeti saltanatlar sene Andan
bunlar

Devleti Âli Melâhide

ehrinde

(»a-M. jT jJj^)

Kuhsan

neferdir Hükümetleri Vilâyeti

Sekiz

(^^y»)

(6U*y)

dr Müddeti

saltanatlar 182 sene VeJ

Devleti Beni

Artk n](jr/^

oij.)

dur Memaliki Haleb ve Malatya ve Diyaribekir Nefer yirmi he kimesnedir Devletleri kaln devlet idi Padiahlar elkabnda bunlara
Merdziban (^l; j^) derler Müddeti hilâfetleri sene Ve

Devleti Âli

Mervan

(

jij^ jT^'j^)

Hâkimi Diyarbekir ve Musul ve Cezire
ti

sene

devletleri

idi

Yedi neferdir Müdde-

Ve

Devleti Beni Merdasül Kilâbî (jX-i^b^

^^ jT o'j^)

(«>.!>^"ü'i'^'
S\ c^ii) Hâkimi Haleb ve Mera idi Yedi neferdir Bunlara
elkab selâtinde Kürdün (i^jj^r') derler Halâ Cum Ekrad bunlardandr Müddeti devletleri sene Andan
is-,

Devleti Beni Âli Esed

Hukkâm

HiUe

bunlara Âli iran
(öî>)

ve Tekrid ve
(jijjiJT)

ehri Zor Yedi

Devleti Ali Beni

Hemedan

neferdir Saltanatlar sene
[1]

(J^^j>, J»

jiJj^)

Musul Harir ve Ardilân ve Zumiyye ve Dum Dumi
Dumbuli (J^r*») vilâyetlerine malik olmulardr Cümle alt

Hükümetleri
ve

neferdir Kürdistanda

elkab selâtinde isimleri Yezdin
derler Müddeti devletleri sene Ve

derler ve

ir Abdal ir Ziyaeddin ir

(jji ci>)

(^-i J' J, ^^j^)

Böyle harekelenmi.

olmudur
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Devteti Âli Beni Akil ibnî Ebî Talib(Uü.ji^,i j:i-^iJToij.)
Hazreti Alinin

hâkim

Msr

oldular

karndadr
On neferdir

üzre huruç idüb Âli

münhezim

oldular

neferdir

Krboa

(t>/

Müddeti
Emeviyyun

sene

Andan bunlar

vermiyüb azîm cenk idüb

Türkmaniyan

Bunlara elkab
j^\)

hilâfetleri

yol

Ve

Devleti Ali

Be

Evlâtlar Musulda ve HiUe ve Tekridde

dr

selâtinde

ic^'^jy J^ ^j^)

Emir

Antakyyede

Firenk ile
Isfahana giderek

htidalar Emir
cenk idüb münhezim
Huyda ehri haricinde
derler

495 ban alub
medfundur Müddeti saltanatlar senedir Andan

olub

sene

Devleti Âli

Danimendiyye

(a^^i^^I^

jT ^ij^)

Bafraya ve Amasyaya ve Kayseriyeye malikler idi Yedi
Bunlara Melik derler htidalar Niksar kal'asnda medfun
Melik Gazi ( .ijtdü') dir Âli Selçukyan ile ihtida Ruma klç uran
bunlardr Müddeti devletleri sene Ve

Sivas

ve

neferdir

Devleti Âli

Kara Yusufyan

(jU-^o j JT

ju)j^)

Bunlara Kara Koyunlu derler Ulu padiahlar idi Cümle on neferdir Memaliki Diyarbekir ve Azerbaycan ve Irak ve Fars vilâyetlerine mutasarrf oldular Bunlara elkab selâtinde Bey derler Uzun
Hasan bunlardandr Timuru bînura bu Uzun Hasan muti olub Timur un rikâbnda piyade yürüdü Amma Timur fevt oldukdan sonra
Timurun evlâdlarn krub milklerine malik olub azîmüan padiah
oldu Arzrumda Hasan Kal'sn bu bina etdüiyçün Hasan Kal'as
derler
Badehu Ebülfetih Sultan Mehemmed ile Tercan sahrasnda
cengi azîm idüb Uzun Hasann cümle askeri dendan tii Mehemme(Tarih)
îden geçüb Uzun Hasan ipin uzadub firar etdüine
(^;:îiu/ öMk) tarih
dümüdür Uzun Hasan Tebrize varub kahrndan
anda merhum olub camii sahasnda medfundur Müddeti hilâfetleri
sene

Andan

Devleti Âli

Ak Koyunlu

(J'^r^jT

J\

^^j^)

Bunlar dahi Diyarbekir Azerbaycan ve Irak diyarlarna malik olduDokuz neferdirler Bunlara Bay derler Gayet mün'im padiah olduklarndan Bay derler Müddeti hilâfetleri sene Gayet salih va âbid

lar
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ve zâhid padiahlar

idi Ali

Osmanm

bir silsilesi bunlara

müntehidir

Mahan diyarndan gelmilerdir Edirneli M.ehmmed Çelebi tevarihinde
Uzun Hasan bu Ak Koyunludandr demi Bazlar Kara Koyunlu
demi Hakir ikisin de koyun demiiz Andan
Devletî Ali

ah Sahan Iran Turan
eyh

(ji>yji.-i

jUU »U JT ^^^)

Memaliki Aceme
Andan olu eyh Cüneyd :» ^ i) Bu dahi Kutbu âfâk aleltlak kutbiyyete kadem basmdr Ann olu Eeyh ibrahim Han ibnüeyh Hace Ali ibnüeyh
Sadreddin Musa ibnü eyh Safiyyüddin Ebu Ishak Erdebilî ki cümahlarn ibtidasdr ah Abbasi Evvele gelince cümle be nefer
le
Tulûlar

Erdebilde

Safi (^^

ihtida halife olub kutbiyyet ile

j.i)

hazretleridir

hükümet

etdi

(j.

ahdr

Bunlara elkab selâtinde

Iran Turana Gence ve

ah

derler lâhazel'an Azerbaycan ve

Zemanmzda ah

irvana maliklerdir

gelince

ah

Bunlara lisan Acemde Hudavendigâr ve
sahan ve eh
ve ahinah ve Husrev ve ehriyar ve Server ve Tacdar ve
Sahibkran ve
ran Turan derler andan

ahdr
ve ah

ah

Devleti Ali Derbendiyan
Dokuz

neferdir Bunlara

Mülûkü Melik

(jU:^j^ jT cJ^o)

Enuirevan neslinden
bulub emlâklerine
Hâlâ Andan

idiler

Sivas

amak

Gayet sünnîlerdir
ahlar tasallut eyleyüb devletleri inkraz

kâh Ali Osman kâh

Devleti Ali

Gence ve

derler

ve Bagû ve Babül Ebvaba varnca hâkimler

am

haliyan

idi

ah
(jLili^

Cihan hüküm

(.u

iderler

jT ^ij^)

Bunlar dahi Enuirevan neslindendir Gayet mutaaassb sünnî kimesPadiahlarna hâlâ amkal derler Anlar amkal derler bir
alay ouz taifedir Hâlâ seksen bin askere maliklerdir Ali Osman
hutbesinde yad idüb andan kendülerin anarlar Kûhu Elbürzün cani'
bi imalinde
sakinlerdir Yedi hanlk yire maliklerdir Kara Budak

nelerdir

Hanlkdr

ehirleri

Tarhu

(.») ve

Kovez

(j^y)

ve Andri(5ja;\) ve

imal canibleri Bahri Hazer kenarnda Demir
(öi^-ili») dr
Kapudur Canibi arkîleri Gence ve irvan amahdr Kble canibleri
Gürcistanm Temir Han ülkesidir Saltanatlar hâlâ caridir (<cJj» Jbu)
Daima Acem ile cenk iderler Zira vilâyetleri sarp daistandr Ve
Tabiseran

kendüler eci gaziyandr

Andan

SEYAHATNAMES

Devleti Âli

Özbekyan

47
olC;.i jT c)j.

(

)

dr Memaliki

Belh Buhara ve Horasan Bunlara elkab selâtîncie
penahm bir namei erifile islân() kabul eyleyüb cemii kibar evliyauUah bu Horasandan zuhur etmidir Hâlâ

derler Hazreti Resalet

mümin
dan

ve

muvahhid kavimdirler

Msra

malik

Devletleri hâlâ

olmamlardr

iklimi

Zira

olmulardr Cemii eyyamda cenk
Andan

cidalleri

Deleti Ali Cengiziyan

sadis ve sabi'de vaki

Acem

öVjf^

(

müebbeddir Bunlar-

J

ve

^!j^

Hind

iledir

)

Tev (a) rihi Mirhanda cülusu Cengiz Han sene Bunlar on iki
frka padiahlardr Her snf onar on beer hanlar ve mirzalardr
ve Daistan ve Mool Bugol Komuk ve Kalmak Dahi on iki
Taysdr Yani padiahdr Her Tays ^j-jil. onar kerre yüz bin askere
malikdir Ve kavmi Kazak ve Özbek ve Nogay ve Hedek ve Moskov
ve Çin ve Hata ve Hoten ve Fafur ve Libka (aâj) ve Badran (öIjjL)
ve Hind ve Sind ve Acem ve Etraki Türkman ve Ali Osman dahi
cümle Tatardan müteferriklerdir Ve kavli Tavarihi Tuhfetüd Düvel

Krm

(

)

^.yy) hakikat bir tuhfe tev (a) rihdir Ann kavli üzre Hazreti
dahi Tatar sfatnda idi Cenab Bari ihtida ruyi arz konar
göçer evli Tatar ile müzeyyen i (t) di Badehu Arab Hazreti Ismailden
sonra zuhur idüb ihtida lisan arabî Hazreti Ismailden kald Ve bu
kavilde Hazreti itin hatunu Cennetden gelmi Huri olmak ile Cennet
lisan arabî tekellüm iderdi Adem oullar gayri lisan tekellüm iderdi
Ta ki lisan arabî Hazreti Ismailden ayi oldu Ey imdi hakikatülhal
yine ruyi arzda Arab Tatardan gayri çok kavim yokdur Bu hakirin
i

Jjjj^is!

Âdem

seyyahati Krm ve Daistan ve kalmk ve Nogay ve Hedek
Deti Kpçakda çok seyyahat eyledik Tatar kavminden çok bir
kavim görmedim Kalmokdan gayrisi mümin muvahhid kavimdir
Hâlâ islâm padiahlarndan
ekser

ve

Devleti Alî Cengiziyan {j\ij^ jT

jjj^

)

Hükümetleri Yedi yüz yetmi mil cezirei Krmda sakinlerdir Ve
yüz bin askere ve yüz kerre yüz bin ata maliklerdir Bunlarda esbab
ihtiam dârât azamet olmyub bunlarda mal at ve deve ve koyun
nahirdir Bunlara Han derler Giray evsaflardr Meselâ Bahadr Giray
ve Gazi Giray Han derler
Tohtam Han asrnda Cineviz
küffar elinden feth idüb müstevli oldular Hanlarn akrabalarndan
yahud biraderlerinden biri sa veziri olub Kalga Sultan derler Ak

Krm
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Mescid nam ehirde olurlar Ve sol veziri Nureddin Sultan derler
Orta vezirine Aka derler Ve boybeylerine irin ve Mansur ve Sücud
ve Olan ( öVj( ) derler Olan oldur kim meselâ Hann kzlardan tevellüd

Krm

beylere Olan derler Askerî taifesine Krac ( ^^î ) derler
kavmine Bardak jiijL ) derler Badehu Ali Osmanda Sultan Bayezidi

etmi

(

Krmdan Mengeli Giray
ahde vefa idüb Ali Osmana
imdad idüb' sikkelerinde kendü isimlerin tahrir iderler Hutbelerinde
ihtida Ali Osman badehu filân Giray Han tilâvet iderler Sultan
Mehemmed Han Rabia gelince yirmi Han idi Hâlâ devletlerim iiebbed ola Bu hakir anlarn ihsan in'amm görmüüz

Veli

Akkerman

Han

ihtida geliib Ali

Dier

ve Kili kal'asm feth iderken

Osmana muti olub

ol

Devleti Ali Cengiziyan Maveraünnehîr

Bunlar dahi nesli Ozbekdendir On iki padiahdr nkrazüddevran
devletleri müebbed ola Sene 119 tarihinde Hiam bin Abdülmelik
halifesi iken bunlara name gönderüb islâm () kabul eylediler

am

Saltanatlar hâlâ müebbeddir

Andan

Tabakai alisi Ali Cengiziyan

(jli>^r ^^

«^'^

^r^^

Deti Kpçag ve Çin ve Hata ve
Hoten diyarlarna malik olmular idi On sekiz nefer idi Nairi Tusî
tahrikile ve Alkama vezir hyanetile bu Tatardan Helâgû Han on
kerre yüz bin Tatar ile Badada getirüb Ali Abbasiyandan El Mutasam
biUâh () kati idüb Âli Abbasiyan bunda inkraz bulub Abbasiyann
berriyyede bulunan evlâd sagirleri Msra kaçub anda eyh mesabe-

dr Memaliki

Iran ve Turan ve

sinde halife olurlad Bu Helâgû Han azîm askeri bîgerana malik idi
Cümle 18 neferdir Devletleri 415 sene oldu Bunlara dahi elkablarnda

Han

derler

Tabakai Rabii Devleti Âli Cengiziyan Âli Timur
Gürgân Sahib hurucu cihan jl^C- JT ^-ij ^iJ- )
ve Hindistan Sind ve Moltan
ve Bulgar ve Leh ve
Moskov
ve
Hoten
ve
Hata
ve
Maçin
Çin
ve
Acem ve Bilâdür
Irak
ve
Arab
rak
ve
Gürcistan
ve
ve Daistan
krk bir padiah
idüb
feth
mahruseleri
cümle memaliki
Rum ve

dr Memaliki ran Turan Deti Kbçag

Krm

am
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almd

yüridüb ziri hükmüne
Hattâ Yldrm
Bayezid Hana name gönderüb muti olub Benden biat idesin didükde Yldrm Han elçisin kovub Timuru bînur derya misal askerle
sahrada cengi azîm idüb vüzerai
Yldrm Han üzre gelüb
Yldrm Hann sui tedbirile askeri Ali Osman münhedim olub

rîkâbnda piyade

Yldrm Han

da

derunundan

bra görmemi

kuyruk tay üzre
kova nâreside at altnda
deste

meydan marekede Tatar askerin kova
kalub tekerlendi Derhal Tatar askeri Yldrm Hann bana üüb
bir saat piyade cenk idüb âhir giriban ele virüb Timuru bînur huzuruna getirüb eciane nice kelimatlar idüb Timur Yldrm Hana
baka seraperde döiyüb daima saff âlide karar idüb Timur ile müsahabet iderlerdi Hikmeti Huda hummayi muhrikadan Timur yannda
olub na' Bursya getirüb camii hatiresinde defn olundu
Han
Andan Timur giderken Çelebi Sultan Mehemmed ibni

merhum

Yldrm

babasnn intikamn almayçün Timurun ardna düüb Taak Ovas
3^ ) nam mahalde Timur Gürgâna yetiüb öyle saturu Me( ^"j!^
hemmedî urdkim hâlâ dasitandr Ve cümle Tatar lekerinin derilerini yüzüb sayesinde meks etdikleriyçün bu sahraya Taak Ovas
derler Bir edebsizce ismi vardr Andan Timur firar idüb Kara
Balarda meta idüb andan evvel baharda Sam feth idüb bin Msr
hazinesi mal alub Msra azimet idüb zzetül Haim (^:i4J'c.;eJ e
varub askerile ol mahalle vardkda Msr Sultan Sultan Barkuk bir
tarafda Mir Ferec (^/jj*) bir tarafda Kurtbay (is^^'j<) bahadran cündiyan ile Tatar bîcanm ac kurd girer gibi girüb Msr askeri Timura
bir satr urdlar kim hâlâ ol çölistanda üstühanlar püte püte nümayandr Timur Msra malik olamyub münhezimen firar idüb
medfundur Müddeti saltanat sene Andan
ehri

Tabakai Hamisi Ali Cengizîyan yani Evlâd Timur

Gürgân

(j^j^^j^"

-^"^j'

j*

^Vj^P-^

J" ^^-^ ^t^)

dr Memaliki Iran ve Turan Hemedan Nahivan Isfahan nsfcihan
Van ve Geylân Azerbaycan mezkûr diyarlara mutasrrflar idi Amma
evlâd Ali Timur krk bir padiah oldu Ve herbiri birer vilâyete
padiah olub alt saf oldu Mabeynlerine tefrika düüb birbirlerin
krdlar Ak Koyunlu Uzun Hasan dahi Timurun rikâbmda piyade
yürüdüünün intikamn almak içün Timurun bir kaç evlâdlarn kati
eyleyüb Diyarbekir ve Musul ve HiUe ve Badad ve Basra ve Lehsa
ve Azerbaycana müstakil padiah oldu Amma bu mezkûr Timur
Evliya Çelebi

10—4
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evlâdlar çok

muammer olmyub büyük olu

kalub Hindistana

padiah oldu

Tabakai Sadisî Devleti Âli Cengiziyan yani Evlâd
Timur Gürgân padiah Hindistan ve Sindistan
Lâkin Hazreti Resaletpenahm mektubu dürer»
islâm() kabul eyleyüb hâlâ hanefiyyülmezheb azîmüan
padiahlardr Ve bilâd muazzamya maliklerdir Ruyi arzda ihtida
memaliki azîmiye malik olan Hindistan padiahdr Andan Ali Osmandr Gerçi Moskov kiral dahi büyük dünyaya malik oldu Karanla varnca mutasarrfdr Amma illâ vilâyetinin çou iddeti itadan
meskûn deildir Ve Hindistan iddeti harl yerdir Amma âb havasnn letafetinden gayet mamur âbâdân vilâyeti mamuredir Padiahlarna Raya derler Meselâ Ekber Raya Evrengizib Raya derler Bir
Devletleri kadimdir

barlar

reaya

ile

huzuruna gitse Padiahm diyecek yerde Rayam
Ve bu Hindistan on yedi padiahlk yerdir
mezhebdedir

padiahlar

der Elkablar
Herbiri birer

öyledir

Devleti

padiah

Sindistan (jl— a:- oU^

^ij.)

Padiahlarna Mogan (ö^j*) derler Mogan Seyyid Mogan Tad Mogan
Ray Mogan Serad Böyle isimleri vardr Amma yine Hind padiahlarna tâbidir ateperestlerdir Hâlâ devletleri müebbeddir Andan

Devleti
Bunlarn

isimleri

padiah Muntan
Dadya

(_i:^^--

»U^^ ^!j^)

Muntan Radud Muntan Helâs Muntan

Reayalar bünyandr Bu taife Habe Suvakeninde Harkovada
ve Musovada gayet çokdur Beyaz destar sararlar Cümle ateperestdir
Padiahlar Muntandr Yine Hind padiahna tâbidir Hâlâ da devletleri mümteddir Ve cümle kavmi
ateperest ve gâvperest ve filperest
ve emsperest ve Kamerperest dirahtperest kavimlerdir Yine Cenab
Bariye ikrarlar vardr Eer Tevarihatda tahrir olunan üzre tahrir
etsek tatvili kelâm olur Ve hakir ilmelyakin ve aynelyakin hasl
eylemediim eyi tahrir etmek mutadm deildir Amma iktiza hasebile tahrir olundu
derler

Zikri ahv(a)li Devleti
Hindistan

padiah

Haka(n) Çin(o^

(j)l»i- z.\j.

ülkesi kadar vilâyete malik deilse

J()^ /i)

sehldir Bahri
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Muhit sahilinde on iki bin pare ehire malikdir Padiahlarna Hakan
padiahdan havf hayetleri yokdur Ve reayas çokdur Bir
diyardan bir diyara tüccar gelse cümle maln Çin padiahna ol bazirgân hedaya çeküb Hind ve Acem padiah kulun selâm eyledi
deyu ol bazirgân Çin padiah huzuruna bu takrib ile varub sohbetile müerref olub ol tüccar(a) avdet mahallinde metanm yirmi kat
faidesi mertebesinde metalar ihsan olunub ol tüccarlar vatanlarna
azimet ederlermi Hâlâ devletleri müebbddir
derler Bir

Devleti ahvali

padiah Fafur

(;yi' oLi.^1 J^>-i

^j^)

Karanlk Dünyaya müntehidir Her kangt padi'
Bin otuz senesinde bu memlekete Kalmk
istilâ idüb nice kerre yüz bin kavmi Fafur krub yediler Hattâ Faöi^j)
bile piirüb yediler Zira Kalmak merfur Ruhcinan ah
dümhordur Ol asrdan beri Fafur inkraz bulub hâlâ Kalmak vilâMemleketinin haddi

ah

olsa

Fafur

derler

(,\ji,

yetlerine mutasarrflardr

Zikri ahvali Devleti

padiah Deylimyan

^^ Vv,^

t^.J

Bunlara elkab selatînde Kaaniyan derler On yedi nefer sünnîlerMüddeti saltanarlar iki yüz yldr Memalikleri Deylim (Um) ve

dir

Kirman Kaandr
Zikri ahvali

padiah Belh

{r^,

oli-^ j^>-i J^^)

Sünnî padiahlardr Elkab selâtînde bunlara Dârâ derler Yunaniyan
bu Dârâ
Musul kurbinde Karaderede münhezim idüb Rum
kavmi Iran Zemine müstevli olub Acem kavmi Yunaniyana haraç
güzar oldlar Hâlâ devletleri müebbeddir Sünnî padiahdr[l] Andan

ah

Devleti Âli Anculiyan

[2]

(jU^f T jT ^]j,)

idi Mool kavmi
lisan üzre padiahlarna
Memaliki Iran Zeminde idi Üç neferlerdir Bu
Ancuri sene 700 tarihinde kavmi Mogolu gol gulûyyi âm idüb Ancuri kati etdiler Bunlara Haydar Ancur Esad Ancur derler Andan

Kavmi Mogole padiah

Ancuf

ijyi'^)

derler

Devleti Âli Muzaff erat

dr

Fars ve Irak
[1]

12]

Kirman Nefer

Yldz nüshas
„

„

(padiahlardr)
(Inculiyan)

sekiz

(oi>^ jT J^^)
Bunlara

Cafer Muzaffer Ali
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Muzaffer derler

Hükümetleri yüz

be

sene oldu Bunlar dahi tavaifi

mülûkdandr Andan

Devleti Âli Çobaniyan

dr Memaliki

Iran

Müddetleri sene

Azerbaycan

Nefer

Vilâyeti Azerbaycan

yifi

mülûkdandrlar

sene

Andan

Alt

Amma

dr Memalik Horasan

(^L A'

-'^

Kam

^j^)
(j^) derler

gayet âdiller idiler Müddeti

Tava-

hilâfetleri

(^l^/ JT ^j^)

ve Guristan Hutbelerinde Melik Kurtbay deyu
idi
Sekiz neferdir Ve müddetleri

olunurdu Sünnî padiahlar

seksen sekiz

âmdr Andan

Devleti Âli Serabdâran

dr

Bunlara Emir derler

iki

neferdir Bunlara

Devleti Âli Kurtbay

tilâvet

on

J' ^j-)

Andan

Devleti Âli îlkâniyan

dr

(0^^^=:^

Vilâyet

Sebzevan

(6b»>.-.)

Zikri

ji^Ij^L-

J' ^'j^)

ve Horasan Elkablarnda
hasib ve nesib deillerdir

Yedi neferdir Amma
Serabdâran olurlard Bunlar dahi
derler

{

tavaifi

Serabdâran
Tagallüben

mülûkdandr

evsaf Devleti Ali Abbasiyan

(üi~-U jTc.)j^

^Uji r^)

dr Memaliki Badadi behitâbâd ve Basra ve Lehse ve Yemen ve
Mekke ve Medine ve ilâ bilâd ümmü dünya Msr nadirei ara

am

ve
ve Halebe ve Mera ve Diyarbekir ve Erzurum ve Gürcistana varnca Âli Abbasiyan hüküm iderdi Amma zeman kadimde
eski Badada mutasarrf olanlara Kesra {^Sj.^) derlerdi Cem olunsa
Ekâsire

derlerdi

Amma

Hazreti

Resaletden

sonra

Badad

Devleti

Abbasiyana müyesser oldu Cümle otuz neferdir Müddeti saltanatlar
be yüz yirmi üç sene bir ay ve bir gün oldu Abbas Hazretleri Hazreti Resalet penahn ammisidir kim ibni Abdül Muttalibdir Lâkin
Hazretden iki sene büyük idi Müddeti ömürleri 85 sene Hicreti
nübüvvetden otuz iki sene sonra fevt olub kabri Medinei Münevverede Bakide medfundur Yerine olu Seffah halife oldu Müddeti hilâdokuz sene sekiz ay oldu Elli sene muammer olub kabri küfefeti
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Andan olu Ebu Cafer andan olu Ebu Abdullah Mehemmeolu Ebu Mehemmedül Hadi andan Ebu Cafer bin
olu dahi Ebu Mansur Harunür Regid Bu Harunür
Reidin dört olu halife oldu Biri Ebu Abdullah biri Ebül Abbas
Abdullah biri Ebu shak Mehemmedül Mutasam billâh biri Memun
halife Bu Menun bizzat Msra gelüb seyir seyran keti cihan devran
idüb Ehram dalarndan kenzi azimler çkar [ 1 ] Yunaniyan elinden
dedir

dül Mehdi ann
Abdullah ve bir

ve Misis ve Kara Gürgezi ve Tarsusu feth idüb kal'a
içinde Camiünnurun sol canibinde bir muzlim güncde medfundur
Memun halifenin itikadnda halel olmagile mezmum olub ziyaret

Adanai ve

Sis

olunmaz Ve Ali Abbasiyann zemanlarnda hutbei otururken tilâvet
iderlerdi Amma Ebül Abbas Abdullahüs Seffah ibni Mehemmed bin
Ali bin Abdullah Abbas aya üzre tilâvet etdirdi Hâlâ ol âyin anlardan kald Bunlar lisan Arabda Halife ve Emirül Müminin ve
Emir ve Sultan ve Selâtîn ve El Melik Hakan ve Müeyyed min indiUâh deyu medh iderler Velhasl Abbasiyandan otuz halife Badaddan Msra kaim mekam günderüb Msra hüküm iderler Ta Helâgû
Han lâîn asrnda El Mutasam billâhda inkraz bulub evlâdlar
Msra firar etdiler Ve Mansur Devankî sene 305 Malatyai
bina etdi Ve Mekkiye gelüb Haremi erifi tevsi idüb bir minare ihdas
eyleyüb sene 85 1 altm üç yanda Mekkede merhum olub Muallâda
medfundur ^^^-^ Bu Ali Abbasiyann zeman hilâfetlerinde sair bilâdlarda on iki tabaka padiahlar var idi Cümlesi islâm selâtînlerinden
sikke ve hutbe sahihleri idi Evvelâ

Devleti Âli Sasaniyan (oV^^Dokuz

On be

neferdir Müddetleri

(4[^

On be

neferdir

bir

snf

Devleti Âli

Müddeti

Kürdistana

^j:>)

200 sene Andan

Devleti Âli Sülferyan
Abbasm

—'j^)

Andan

neferdir Müddetleri 91 sene

Devlet Dîyala

^''

hilâfetleri

düüb

(ji

^u jT ^j.)

]

103 sene Andan Devleti Ali

anlar dahi

Âbbasiyan Ekrad

on

(^^f\

iki

tabaka oldular

jL-U

jT jj^)

^ahakai Evvel Musula karib Ceziretül Ömerde Hâkimi Cezire Yirmi
tüfenk endaz askere malikdir Tabakai Sani Seyyid Han Krk bin
[1]

Çkd

olacak, fakat her nüshada böyle

yazlm.
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Tahakai Salis Hâkimi uran
jb^ f^ Yirmi bin
ademe malikdir Tahakai Rahi Hâkimi Erdilân öVj^\ ^u On bin
askere tnalikdir

(

)

)

(

Tahakai Ham^is Hâkim^i Harir (j-y- f u On be bin
tüfenk endaza malikdir Ve Tahakai Sadis Hâkimi Penyani ( ^^•Li Tu )
Be bin âdem olur Tahakai Sabi Hâkim.i Mahmudî Sekiz bin askere
malikdir Amma cümle Kürdistana beli demez bir eci ve bahadr
atefean askerdir Ve Tahakai Sam.in Hâkim,i Hakkâri ( isj^>- f\^) Hemen krk bin piyadecelü tüfenkendaz askere ve on bin esbsüvar
askere malikdir Altm be tarihinde bir paa efendimiz Melek
Ahmed paaya Van virüb hakir Hakkâri hâkimi Yezdin ire mukarrer
ile hil'at getürdüm Ol alay azimde askerlerin seyir temaa eyledim
Hakkaki atefean askeri Hakkâriyandr Amvasi Tahakai T a si Hâkimi
Hizan On bin askere malikdir Ve Tahakai Air Hâkimi Bitlis Yirmi
bin askere malikdir Zira ziri hükmünde yirmi aireti vardr Ve Tahakai
Hadi aer Hakimi Hazzu j^>. f\^ ) Sekiz bin Haleti ve Çekvanî ve
Yezidî kavime malikdir Ve Tahakai isna aer Hâkimi Palu
/ü f'u )
On bin askere malikdir Bu zikrolunan on iki hükümet Kanunu
Selim Han Evvelden beru azil ve nasb kabul etmezler Evlâd evlâda
vüzera arzile emri padiah ile hükûmetdir Ve bunlara taraf padiahîden Cenab zzetmeab yazlr deyu hâkimlere ahalii vilâyet Han
derler Amma bu zikrolunan on iki aded tabaka hâkimleri kendülerin
nesli Ali Abbasiyandan ad iderler Bunlardan gayri Arzrum eyaletinde
Diyaribekirde ve Vanda ve Musul ve ehri Zolda ve Badad eyaletlerinde kâmil iki yüz Ocak Beleri vardr Bunlarn azil nasblar ve
el vilâyeti elindedir Meselâ livai Ekil ( Jf ) ve Mefarikn
cn'ji^') ve
Karni Jj'€ ) ve Hirun (jj^*) speir (jj-jJ) Duzriki (^.j;j») ve Bargiri
gibi sancaklar vardr Hamdi Huda ol sengistan
iiSj/J\) ve Malazgir(d)
yerlerde yedi yl bu Kürdistan seyyahat eyledik Aynelyakin hasl
etdiimiz mertebe tahrir etsek bir mücelled kitab olur Ve Âli Osman
ile Acem mabeyninde bu Kürdistan eddi olmasa Ali Osman
huzur
edemezdi Zira Acem hasm kavi ecî ve fetadr Msra malik olanlar
bu Ekrad Abbasiyandandr Andan
askere malikdir

)

(

(

(

{

Devleti Ali
dir
leri

Kiyaniyan Acem

Memalik Iran Zemin ve Maveraünnehir
sene

(^^

On

jLirjT

j^ijO

bin neferdir Müddet-

Andan

Devleti Âli

Ekâniyan (öU<^

Yedi neferdir Hükümetleri

Hemedan

ve

JT ^'j

)

Dergüzin ve

Erdebildir

)
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Müddetleri 78 sene Bunlarn ecdad Hazretden evvel zaman cehaletde
padiahlar idi Memundan sonra bu yedi nefer islâmda halife olub

Ekâniyan

derler

Devlet Âli Krvanîyan (jVjJ
Alt

neferdir

Müddeti

hilâfetleri sene

Mamaniyan

Devleti
nefer Müddeti sene

J'î^

Ve

(

jUUU

(

jLi--L- jT

oJj^

)

Ve

Devleti Âli Sasaniyan

Devleti Âli

Mahan

j^Jj^

Ve

Müddetleri sene

nefer

-b^)

JUU JT

c.\j.)

htida tulûlar Maveraünnehirde Mahan diyarnda Cengiziyan
derdinden terki vatan eyleyüb Ahlat diyarnda Sultan EvhadehuUah
Bitlis
hâkimlerinin ecdaddr Anlarn yannda sakin
( •mej>.j\ ) ki
olub
eci
ve
bahadr kavim olmak ile
ahalii
memleket
bunlardan ükran üzre olub Bey etdiler Yüz yetmi sene hükümetleri Ahlatda olub yine Ali Cengiz derdinden Ahlat memleketinde olan milk emlâklarn terk idüb Konyada Ali Selçukyana
dahil dümee giderken nehri Murad sahilinde Caber Kal'as dibinde
Süleyman ah serdarlar gusül iderken gark olunca Erdugrul serdar
olub Ali Selçuka mülakat günü Konya sahrasnda bir azîm cenge du
olub bir cebeli âlinin zirvesinden temaa idüb gördiler kim Tatar
galib karu tarafda Selçukyan taraf malûb Hemen Koca Erdugrul
yedi yüz fetasile Tatar üzre dorlub tirleri bârân gibi yaub emiri
perran geçüb mukaddema canlarn actm Tatara öyle bir saturu
Erturulî ururlar kim cümle Tatarn irisni doru iderler Bu fütuhatdan Selçukyanm mürde dilleri hayat bulub Erturula izaz ikramlarn idüb atebei âlisinde kubbe belerinden
ider Ve mal Karuna gark idüb Bursa Tekûru caniblerinde nekadar yer feth idersen
milkiyyet üzre kabzai tasarrufunda olsun deyu serdar muazzam
idüb biemriUâh Erturul ne canibe müteveccih olursa mansur muzaffer gelüb mal ganayim ile Sultan Selçukî diyarn ganime [1]
iderdi Bu mezkûr Erturul Ali Mahaniyan Âli Osmanm ecdadlar-

Be

[IJ

Yldz üshae

(

ganimet

)
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dr Hâlâ ehri Ahlatda zeman hükümetlerinde on

iki kubbe tahtlar
Cümlesin bu hakir ziyaret etmidir Hattâ yârân mabeyninde bir âdeme tam yüzünden Ahlad kadidi
gibi ne durursun deyu darbmesel olmudur Ve bu Âli Mahaniyan
ceddi Ali Osman inkrazüddevran müebbed ola kim bu sülâle (i) pak
zülâldendir kim hâlâ Irak Badadi behitâbâd ve ümmü dünya
Kahirei nadiretül asr ve Mekke ve Medine ve bilâd Engürüsa ve
Rum ve Arab ve Acem hakan olub Sultanülberreyni velbahreyn
olmulardr Cümle hulefalar bu tahrir olunan selâtînlerdir Andan

üzre silâhlar

ile

terütaze dururlar

Msn

Zikri Devleti Alî Beni Resul

O^-j ^ JT

cJj^ jT-^)

On be neferdir Yemene ve Adene ve Sanana malikler idi Diyar
Yemene Cezirei Arab derler iklimi örfiyyedendir Bunu arkdan cenuba ve cenubdan garba varnca Bahri Kulzüm ihata etmidir Ve
mabakisi berriyye canibinden Bahri Lehsya ve Bahirei Yemene varnca arkdan garba bir hatt fasl klnmdr Amma vilâyeti Yemen
denmesinin

bir kaç nevi üzre
vechi tesmiyesi vardr Evvelâ Yekii canibi arka müteveccih olsa bu iklim canibi yemine
geldiiyçün Yemen derler Bir manada Kâ'bei erifin yemininde old-

mende

bir

gyçün Yemen didiler Zeman cehaletde padiahlarna Teba' (^") derlerdi Cemi olsa Tebayia («ujU) derler Amma bu sâdatlar mutasarrf
olaldan beru Melik derler

Amma

hâlâ

mam

derler

Sultan

Murad

Rabi asrnda diyar Yemene istilâ idüb mutararrf oldular Amma
hâlâ Zeyidî mezhebdir Nikâh mut'a(i) aikâre etmilerdir Bir avreti
ücretile bir kaç gün tasarruf idüb Andan bir gayrya varma reva
görmülerdir Ve bu iklimi yemen dört hükûmetdir Birbirlerine
muti deillerdir Dalarda sakin olanlar cimri Urban üryandr Amma
âtefeandr Ve bu ahalii Yemen gayet sulehayi
safi tüfenkendaz
ümmetdirler Çou ürefadr Ekseri evlâd sahâbei kiramdr Zira Hazreti Resalet asrnda
eshab Resulullah bu Yemene nakl etmilerdir
Zira Yemen hakknda bir hadis vardr
Ve keramat() zahir olmu nice kibar evliyaullahlar aikâre Andan
25
|,c.iii

Devleti ürefayi
Taht

tasarruflarnda

olan

Mekke Yani

Ali

haimyan

Hicaz ve Tayif ve Abbas ve Medine ve

Vadel Kura ve ehri Temudda nihayet bulub bir kaç kerre Yemene
ürefalarile cem olub Msr (a) malik olmaa bezli himmet etdiler
Amma müyesser olmad Cümle otuz sekiz nefer hasibünnesib rk
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tahirden Hüseynîlerdir Müddeti devletleri hâlâ müebbeddir
Âli Hayderî dahi derler Andan

Devleti ürefayi
(o^Us

Mekke

^_ JT ^.

-$^'

Âli Beni

Bunlara

Ktade

d'^r^ -^^J^)

Yirmi yedi neferdir Ali ibni Ebi Talibe müntehidir Bu ürefalarn
kavli sahihleri üzre Hazreti Ismailden beru peygamber zadeleriz derler Ceddimiz Beni Cürhüm kabilesi Yemenden hicret ibüb Mekkiye
gelüb tavattun" etdiklerinde Hazreti ismail Beni Cürhümden bir kz
sinni krka bali oldukda
alub andan tevellüd iden Hazreti
arabî kelâm ile suhuf nazil olub lisan arabî andan kald derler
Ve cemii ürefa Hazreti Resalete hatrmande olduklarndan nesli
kadim olma izhar etmegiyçün öyle derler Hattâ birkaç kerre hakir

Mekkede gördüm

ki cenazenin

Rumda

gidüb müezzinler

ba

ileri

gider

Amma

Mek-

demezler

v
kede ayaklar
Hakir baz yaranlarmz ürefalardan sual etdim Cevab etdiler
kim Nihayeti yok bir devadr Vallahi selef ecdadlarmza Hazreti
Resul hatrmande olub Mediniye hicret buyurub anda merhum oldu
Niçün vatan aslîsin terk idüb Yesrib gibi yerde kaldndan ecdadlarmz dahi Hazrete hatrmande olub .ui v oJW derler
,^-j a/ demezler
deyu cevab etdiler Bir garib acib davadr Öyle olur Anlar
hasibünnesiblerdir Naz niyazdan hali deillerdir Dahi etmemek gerek
Zira çelebilerimizdir Jur A\i\diw>. E?;m canih Ve bu seyyahat etdiimiz
memaliki mahruselerinde nice kerre yüz bin sahraniin boylar ve
beyler vardr Ve sengistan ve çölistannda nice bin aayir kabayil
beyleri var Amma sikke ve hutbe sahihleri olmadklarndan tahrir
olunmad Amma yine anlar dahi sahibüsseyfi velkalem idiler kim
anlarn da hükümetleri min indillâhdr kim ellerine âleti
hadidi
annla
halifei
ruyi
sunulmudur
Herbar
zemin
olan
âtetab
abîdi
anidin kellesin gaitan idüb mazlum ibadullahlar zalim kimesneler
ileri

-i

*S^

derler

-ii

J^-^jk/

-û)\

t

zulmünden emin

Ve Cenab
gavs âzam

iderler (Beyit)

Bari kullar

üzre

güruhu

halifei

pürsükûhun

nef'ini

gayb nef'inden ziyade etmidir U»w ^.«u Cihanban âlicah halifei ruyi zemin olmasa islâm iman ve itikad ve taat
ibadet emri cari olmyub dini mübin muhtel ve müevve olurdu
(Ayet Surei Hac) jl>.l.- i\_^-j ;..- j ^\^^ c-'J^^i >.- ^4^.j t/Ui *s\\^i i^j Âyeti
ve

ricalül

)
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kat'dr Ey imdi hemen Cenab Bari bu âdemi[l] arzda
u.; ^^ji^ u-^J'K ^ i,u^!\ -j^ hadisi üzre
daim eyliye (Hadis)
halifeleri
hâkim emirbaz olmasa halk birbirlerini yer idi
erifi delili

Msr

Zikri ahvali Selâtîni

Kahirei Muizziyye

muhammedîde ruyi arza ihtida halife olanlar Hazreti Resalet
penahn vekilleri Hulefaür Rasidîn ve müridin dir kim ismi erifleri
Eba Bakir ve Ömer ve Osman ve Alidir Bunlara lisan Arabda
Emirül Müminin derler Ve imam Hasana ve mam Hüseyne ve Ali
Emeviyyuna ve Âli Abbasiyana dahi Emirül Müminin derler Çar
Dini

riyan güzînden ihtida Msra malik olan Hazreti Ömerdir Bedesti
Amr ibnül As Andan Ali Emeviyyun malik olmudur Andan Ali
Abbasiyan malik olmudur Bunlar dahi iki tabakadr Bir tabakas
Badad (d)an kayim mekam gönderirlerdi Bir tabakas Helagû çenginde Ali Abbasiyan inkraz buldukdan sonra küçük evlâdlar çöl
urbannda bulunub Melik Tahir Beybars çölden Msra getirüb mes-

nedi hilâfetde berkarar idüb müstakil halife oldular

Diyar
Cümle

Andan

Msr ve Âli Ahidiyyun (J^.^-^

neferdir Müddetleri sene

yundan Muizzüddin Kahire nam
bir habeî arab kuluna yirmi bin
olsun deyu Ahidiyyundan izin

J'^j .-^-

Badehu Marib Zeminde
bir

padiah azîmüan

kise verüb

taleb

Msr

Ali Fatmiy-

Ezber namnda

içinde bir

etmi Recalar

A^)

hayratmz

hayyizi kabulde

vaki olub Ezber nam abdi memlûk temam Camii Ezbere sûru idüb
bu cami behanesile Marib Zeminde nekadar kûhgen ve benna ve
rgat var ise Msra leb berleb oldular Ve Ezher Arab ulemayi Msra olkadar ihsan in'am eylerdikim Camii Ezher natemam iken

cümle talibi ilim anda cem olurlard Camiin itmam karib oldukda
Kahire Msra geliyor Bire asker
bir gün iitdiler kim Muizzüddin
tedarik eylen deyince Muizzüddin Ahidiyyunun altndan[2]Msr feth
idüb Camii Ezberde ibadet etdi Ann içün Kahire derler kim Madevletleri sene
ribden Muizzüddin Kahire feth etmidir Nefer

olmudur Andan
Âli Beni Bahriyye
Yirmi
[1]

|2]

sekiz nefer

Yldz
„

kimesnedir

nüshas (edimi)
„

(elinden)

Devletleri

(

^j^,

J-

J'

yüz otuz alt sene oldu

Ve
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Hafzuddinullah olu Zafir billâh Msr kulun
Hafzuddinullah olu Ebül Kasm sa padiah
oldu Bu haber Badada Âli Abbasiyandan El Mütteki biUâha va^
rnca safasmdan derhal vüzeralarndan Melik Nureddin Mahmud bin
zabt
ve Msra hâkim idüb azîm asker ile gelüb
Zengîi
kaPasn muhasara idüb derunu hisarda mahsur olan
andan
halifesi Bahiruddin Togtekin cengi âub idüb âhirülemir basulh
kal'ai Sam Nureddin Mahmuda verdi Sene 562 tarihinde idi
Âli

Fatmiyyînden

kati eyleyüb

yerine

Msr

am
am

am

(

Andan

Yedi satr açk

braklm )

sene

Devleti Âli Çerakese
htidalar Barkukdur Ahirleri

^'^

(<-^L-

-h^)

Tuman Baydr Müddeti

hilâfetleri

sene

ve nefer Cümle ihtida bu Çerakise Necmeddinüs Salihden kalmdr
Cümle on iki bin ahrec ata suvar olmu on iki ahdi müteras vard
Bir kavilde Timuru bînuru Sultan Ferec basub mal ganayimile ve
cümle ahdi memlûklerile Msra getirüb Çerke ve Abaza ve Gürci
ve Rus Sultan Ferecden Msrda kald derler Bâlâda Msra muta-

sarrf olan selâtînler

sonra

alettertib

tahrir

olunmudur

Ali Çerakezeden

Amma
Ibtida

dan Sultan Selim

Msra malik olan Ali Osman
ah Evveldir Inaallah mahallinde Msr

azimet idüb cemii

vakayiatile tahrir olunur

diahlarna Firavn

derler

snfna

Birkaç cem olmaile

snfna Kababta

gazasna

Msr

pa-

Feraine didiler

Ve

Matekaddem

Cem

Akbad derler Sultan Selim feth etdükde Hadimül Haremeynü erifeyn
didiler
Kemal paazade Ahmed Efendinin ve Ebüssüud Efendinin
nutku eriflerile Hadimül Haremeyn didiler Süleyman Han Engürusu
feth etdikde Sahibkran Zeman didiler Ve yine Süleyman Han sene
929 tarihinde Malta küffar elinden cezirei Rodosu feth etdükde
Bahri Sefid içre yedi yüz altm pare cezayirler feth olunub yine
Kemal paazade ve Ebüssüud Efendi Sultanül berreyn ve Hakanül
bahreyn didiler Yine Süleyman Han Badadi behitâbâd feth etdükde ulemayi Rum Seyyidül Abrabu vel Acem didiler Ve Süleyman Han Marib Zeminde Tanca ve Cezayir ve Tunus ve Trablusu feth etdükde Fatihül Mearib didiler Msrda Tavai Süleyman paa Süleyman Han iznile Hindistandan yedi ülke ve yedi
bir

Aziz didiler

Bir

didiler

olsa
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bender feth etmeile

Süleyman Han krk

Fatihül Megaribü

Osman

feth idüb akalîmi seb'adan Ali

Amma

Ali

Osmana

Bey Murad Bey

evvel

derlerdi

Marik

vel

sekiz sene hilâfetinde

didiler

yedi iklimden

Hakka

ki

memleket

hissemend etmidir

*-u <i\lfj

Osman Bey Urban Bey Yldrm
Ta Ebülfetih Mehemmed Handa cümle
Gazi

Rum

Ulülemir didiler Zira Ebülfetih muhibbi ulema olub
akalîmi seb'adan cümle mütebahhirîni ulema ve meayihi cem
etmidi Kendüler dahi fâzl ve âlim ve âmil ve kâmil mücahidi fi
sebiluUah padiah idi Mesnedi hilâfetde bertaht otururken daima
seri saadetinde molla örfü ile oturub divan iderdi Bundan evvel bir
padiah örfü giymeyüb bunlar giyerdi Evvelki mülûklerin tadar
tabir ve tavsif olunmaz Bursya varan âkana hafi deildir Badehu
Ebülfetih Islâmbolu feth etdikde Arab ve Acemden Horasan ve rakdan yetmi aded kibar evliyaullah bile idiler Hattâ Ak emseddin
sultan ve Ensar Dede Gûranî sultan ve mücazibundan
sultan
ve ulemayi izamdan Molla Gûranî ve Emir Buharî ve
bunlar
emsali kibar ulemalar var idi Bu zikrolunan ulemalarn bazs Sultan
ulemayi

Mehemmed(e)

Ebülfetih

Mehemmed Han

didiler

Ulemayi

Rum

Ve cümle meayihan Acem ol fetih günü han ihsan
görünce Sultan Mehemmed(e) Hankâr dediler Ve Ebülfetih Mehemmed Han badelfethi Islâmbol cemii asakiri islâm Okmeydannda
cem idüb azîm ziyafetler idüb damenine han doldurub guzati müslimîne bezi etdi Lisan parsîde Han (ji^) ekmee derler Ol gün han
bezi eylediiyçün ulemayi Acem dahi Hankâr didiler Ve bir rivayetde Islâmbol muhasara olduu günlerde Ebülfetih Sultan Mehemmed
Levend Çiftlii nam mahalde iki yüz pare firkate ina idüb Okmeydanmdan dar üzre gemiler badbanlarn küade klarak Arabistan
askeri bu gemileri ah Kulu nam Kapudanm reyi ile Tershane Baâlât mühimmatlar müheyya olub
çesi kurbinde deryava endirüb
âmâde durdular Hâlâ ol gemilerin Okmeydan sahras icre güzer
Sultan dediler

etdüi yerler zahir bahirdir Islâmbol kal'as içinde Tekûr Saray nam
mahalde Tekûr kral bu krda yelkenlerin açub gelen gemileri görünce Kostantaniyyeden meyus oldular Zira kitablarmda nücum
kuvveti ile yamdkim Muhammed kavminden bir Mehemmed Melik

Banda kad sar

Cümle besat kay ola
Ve karadan gemiler
Ve
Ve ayanda âsûmanî
yüride Gelüb Kostantini ala deyu At Meydanndaki çarkûe Dikilitada
masturdur Im'an nazar ile temasa iden yârana zahirdir Hemanki
gele

ola

Ve katra

küffar

bu gemilerin

bine

çizmesi ola

sof giye

karadan

deryaya geldiklerin

tedarik idelim derken hikmeti Kadiri

görüb

bir

Kayyum Sarayburnundan

gayri

Fransa
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kalyon zahir olub imdada geldiler
Zira cümle küffar deryadan emin idi Ve bay gedas kara caniblerinde
cenk iderlerdi Ve Tekûr kral dahi Eri Kapuda Tekûr Saraynda
idi Ve derya taraflarnda ku uçmazd Zira bin pare balyemez toblar
Sarayburnunda ve yüz pare top Kzkulesinde ve begyüz pare top
Tophanei Atik ki hâlâ Galatada Kireç kapus derler anda idi Hakir
âlemi sabavetde o Kireç kapusnda toblar durub yevmi îdeynlerde
admaniler iderlerdi Murad Han Rabi Hafz Ahmed paay Badada
serdar gönderdikde ol toblar bozub hürde balyemez toblar ina idüb
gemilerle Iskenderuna andan üç günde Birecik kal'asnda nehri
küffarndan on

Murad

iki

pare patrona

ile

[1]

Badada

gönderdiler

Ezin Canib
Bu

sacaya boazlar böyle balyemez toplar
ile ârâste olduundan havf hayetleri olmyub imdada gelen on iki
pare gemiler küffarn Batrikhaneleri iskelesi olan Fener kapus nam
mahalle geldikde bir yaylm tüfenk ve bir yaylm top atub bir admani'
ler iderlerkim tabir olunmaz Badehu anda lenger endaht olub baz
zikrolunan Sarayburnu

karaya çkmak sadadinde iken beri tarafda Sultan Mehemmedin karadan inen iki yüz pare hazrba firkateleri ile
ah kulu Reis ejder ininden çkar gibi çkub Avanta kanalya
deyüb berki hatif gibi küffar gemilerine girüb biemrillâh on iki pare
gemiye tob ve tüfenk atdrmyub feth idüb kean berkean çekerek
Ter(s)hane Baçesine getirirken içindeki Fransa kefereleri lehcei
mahsuslar ile Ki perlâr sinyor Ki perlar derler Bizim asker dahi
nesârâ

Paralamazz Bütün alriz

almaa

Sizi

küree

dizeriz

Sizinle

vilâyet

vilâyet

Küffar hakisara bu bir rahnei azîm dahi
olub vaveylaya düdiler Ebülfethe bu gemilerin fethi haberi gidüb
Ebülfetih Edirne kapus mahasarasmda idi Yavedud iskelesinden Ebülfetih bir kaya binüb Tershane Baçesinde on iki pare kara cehennem misal cehennem kütüklerin görüb içinde olan mal ganayimin
kanun üzre örün çkarub mabakisin gazada bulunan mücahidine
tevzi etdiler Meer bu gemilerde Fransa kiralnn bir
âfitab
kz Islâmbol Tekûrna namzad imi Ol banuyi naüküftiye cevari
olmak içün Akke ve Gazze ve Remle caniblerin küffar garet etdükde
bin aded duhteri naüküfte pakize ahter ümmeti Muhammed kzlar
bile imi Anlar cümle Ak emseddine Allah emaneti ]]verüb Ebülfetih yine kal'ai muhasaraya megul olub biemri Huda Hicreti nebekâfir

[1]

gezeriz derler

Yldz nüshas

(kelekleri)
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viyyenin sene 857 tarihinin mah Temmuzunda Ak emseddin hazretlerinin tayin eyledii günde feth olub tarihi ( ö^>T ) vaki olmudur

Latif ei tasavvufa ne

Andan Ebülfetih Tershane Baçesine gelüb Fransa kiralnn kzile
koc kuca olub cihad ekber idüb kal'ai can mezariinin babn kal*
idüb içine askeri nefs koyulub rahim nam mahalle varnca yürüyü
idüb bu kal'a(i) dahi feth ider Hikmeti Huda ol cenkde Ebülfetih
Beli nam yerden ehzade Bayezid enüb rahmi mader nam mahalle
düüb dokuz ay on gün cenk ide ide halâs olub bir ehzadei civan
baht oldu Mukaddema bu Fransa kznn kaPasm ol gice Ebülfetih
feth etdükde badegusül Ak emseddin huzuruna Mehemmed Han gelüb dest bus etdükde Ak emseddin ider Bu gice hunkârlk etdiniz
yani kan aktdnz Fransa kznn bekâretin izale eyldiniz buyurdular
Ve yine Ak emseddin ider Sizden recam oldur kim hakikat üzre
hunkârlk idin Sizinle bu Islâmbol fethinde bulunan guzati müslimîne
(e)kmek[l] verin ki size Hünkâr demek sahih ola deyüb reca etdükde
koca Ebülfetih Sultan Mehemmed cümle guzati müslimîne timar ve

han

etdüiyçün Hünkâr didiler Her padiahn birer
Sultan ve Hadimül Haremeyn ve Sultanül
berrü vel bahr ve Seyyidül Arabu vel Acem ve Sahbkran ark ve Garb
Evvel
ve Hünkâr denmesinin asl budur vesselam Amma Selim
ziamet

elkab olub

ihsan
Ali

Osmana

ah

Msr

feth iderken

Msr Urban

^-

ö11>lj\^^:.

v derlerdi

Amma

lisan

Acemde Ali Osmana ah Kayser Zemin derler Ve kendü ahlarna
Sahi ran Zemin derler Ve Msr Emirülhaccna Sultanülber derler
Hakikatülhal Sultan denilse vechi vardr Ali Osmanm orduyi huccac
müslimînin muini bir ulu hizmetdir Ve çöl Urbanlarnda baz ocak
beyleri var Anlara âlemi seyyahatde çok mihman olmuuz Urban
taifesi

anlara dahi Sultanülber derler

Amma

am

çölü

Urban

ehir-

Beni Reid ve Ali Beni Ömer ve Âli Beni Ribag ve Ali
Beni Zühd derler Ve Nizamüddevle derler Ve Kâfili Msr ve Vali(i)

lerine Ali

Msr

derler

Subaya

Ve

Msr subal yol ile müteferrika ocandan olur
Msr derler Matekaddem subalk f iravndan

dahi Vali (i)
kald Firavnun tulûu

subahndandr Padiahn

gice

tebdili

came

bulub Salibe çarusmda padiah salb idüb yerine firavn müstakil
padiah olub ^^i\ -sq jH didi Müruru eyyam ile Msrda subalk kemnam olub ta Hazreti
af iîye gelince Msrda Suba yok idi

mam

[I]

Yldz nüshas

(etmek)
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Hikâyei garibe

mam

afiî Badaddan gelüb Msra kadem basdkda haramiler
hanesin garet idüb cemii ictihad etdüi telifatlarn ve tasihe geçmemi nice yüz mücelled kitab olacak evrak perianlarn serika iderler
afiî perian hal olub ifnayi vücud idüb telif etdii kitab nefisler ve mesaili azimler gitdüinden müteellim olub Sultan Mehemmed Ekrada varub ve Tiz bir gaddar hunhar kattal bir âdemi vali eyle
buyururlar Mehemmed Ekrad hazretleri recalarn kabul idüb bir
altn üstüne getirir Meer
edid âdemi Suba idüb ol âdem
bir müdebbir ve mubassr ve feraset sahibi âdem imi Bir gice hanemevlûda davet idüb esnayi
sinde mevlûd idüb cemii ulemay

mam

Msrn

Msr

musahabetde

mam

Suba ider Ya meayih Mesmuunuz olmudur kim bizi
çra idüb Suba etdi Bizden bir tl (j» ister Mezhebi

afiî
afiîde böyle etmek helâl midir

Sizler

ulemay

Msr

olsanz gerek

Bize bu zulmü reva görür misiniz deyu sual idince meer cümle ulederunlar
afiîye sahibi mezheb oluyor deyu
mayi

Msr

var

mam

imi Hemen ulemayi

da

Msr

Ya

itdiler

vali

Sakn

Biz ann mezhebin kabul etmeyiz Mezhebi kadim

bir akçe

verme

sahibi tefsir Cerirî-

ann nekadar kitablar var ise serika etdirdik Bir kaç günden
sonra cümle telifatlarn atee yakarz Ve kendüyi dahi recm ideriz
yahud vilâyeti Sudana nefyi beled ideriz didiler Suba nezaketle haberi alub ider Ya nukaba veya üstadina Siz mevlûdu tamam idin
dir Biz

deyu ehri kol dolar behanesine
gidüb doru Sultan Mehemmed Ekrada varr Ulemalardan istima etdüi kelimatlar bir bir takrir etdükde ol gice Sultan dahi atlanub
cümle ulemay Suba evinde haps idüb ulemann evlerin basub
afiîn cümle emvali erzak meydan muhabbete çkub alessabah diafiî iznile mutlak buyrulds
van padiahî olub Suba eline
afiînin hilâfnda olanlarn iki yüz müteaddid teeyyü
verüb

imdi

surre ve atyyeleriniz alrsz

mam

mam

mam

irtikâb'

etmi kimesnedir

kati iderler

Ve

iki

yüz

mikdar dahi

taib

mam

afiîden tecdidi mezheb idüb halâs olurlar Bu yüzafiînin kitablar zuhure gelüb mezhebi afiî dahi itibar
den
bulub Hâlâ Msr Subalar üçyüz eli nabutlu kavvaslarile ve on iki
cellâdlarile her sabah Suba kapusn açub cümle huddamlar hazr
olub badeddua Pirperverimiz ve sebebi rif'atimiz Hazreti
afiî
oic <a\ Âî-j deyu dua idüb badehu taraf taraf giçe ve gündüz
tecessüsü
tahir olub

mam

mam

ahval iderek enayi hrsz ve neal ve hemyan kesici varise elbetde
Subaglarn der deftebulurlar Amma gayri cümle veledizinayi

Msr

rindedir
ler

Suba

elinde mutlak buyruldus olsa ana Vali(i) vilâyet der-

Cümle akyalar andan havf

iderler Zira

eer

suçlu ve

eer

suçsuz
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bir

nahemvar evza

âdem

böyle

ideni bile kati idiib geçer gider

kati etraese

Hususa gözü sürmeli ve

Msr

fellâhnm zabt

ba

eli tesbihli

rabti'

Islah âlem içün
deildir

mümkin

vâz ve nashlar

misvakli

hrsz ve haramilere muin ve yatakdr Velhasl cemii naer'î eye
ulemay Msr [1] mürtekiblerdir Hattâ Icarei tavile namile bir vakfullah() doksan seneye bir herife beyi iderler Oul oula milki mevrusu olub cümle vakfullah() bile böyle uurlayub nice bin darkura
bile

ve darüldhadis ve medarisleri haneler eylemiler

Hemen Msra

bir

hâkimi cebbar lâzmdr Amma gulûyyi âm idüb hükümet etmee dahi
komazlar mdi ferman milk sahibinde kald Nice dilerse öyle iderler
Vesselam

Elfaslül

Msr

aer
krk sekiz

Hadi

ceziresinde olan
selâtîn ve
melikleri beyan ider

Seyyahan Ruma öyle malûm

ola

kim Cenab Bari

ruyi

arzn

rub'u meskûnunda Bahri Okyanus ve Bahri Muhiti ve Bahri Sefid
icre beni âdem ile müzeyyen nize kerre yüz bin cezayirat halk etmidir
( *i!u:^ ^n )Amma on iki cezire Hindistan ve Çin ve Sindistan deryasnda

olunmudur Hakir Hind canibine seyyahatimiz olmamaile taholunmad Amma Bahri Sefidde yedi yüz altm pare sagir

halk

rire cüret

Osmanm

hükmündedir Meselâ Kardenizde
cezirei Krm Akdenizde cezirei Kbrs ve cezirei Mora ve cezirei Yeni
fetih Girid Bunlar cümle yedi yüz altmar ve yetmier mil cezirelerdir Bikavli Batlimos (t/^-'l^j) mühendis ve bikavli Pader [2] o Kolon
ki fatihi Yeni Dünyadr Cezirei Midilli ve cezire limni ve cezirei
Sakz ve cezirei Istanköy ve cezirei Rodos bunlar dahi Ali Osman
hükmündedir Amma üçer ve dörder yüz mil pür mahsul ba behit
ve kebir cezayirat Ali

misal cezayirlerdir

Ve

desti

yine Akdeniz icre cezirei Misina

yedi yüz mil

kim mamur âbâdan olal içine ya aya hararami ba
Hâlâ spanya kiral hükmündedir Ve cezirei Miyorka
ve cezirei Minorka dahi yedier yüz milde bulunmulardr Bunlar
dahi mahsuldar beni âdemle malâmal cezirelerdir spanya hükmünbir ceziredir

basmamdr

dedir

Ve

cezirei

Korsika

yüz mil bir mamur
girmidir lâelan
Bahri Muhit icre

Bu

ceziredir

müne
çkub

[1]
[2]

Mükerrer yazlm.
Yldz nüshas (Padra)

dahi Akdeniz içinde Cezaire karib yedi
Kâh spanya ve kâh Po(r)takal hük-

spanyadadr
iki

bin mil

Amma

Marib

Sebte

Boazndan

canibine

gidüb

tara

Cezirei
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kim iklimi hami ve iklimi
kratlarnn payitaht Londrine ehri
nehri Londra kenarnda bir ehri muazzamdr Bu ehirden gayri yedi
yüz pare ehri mamureler var idüi seyyahan Rum mabeyninde
mehuru âfakdr Bundan gayri yine Bahri Muhit icre iki cezire vardr.
derler Dairen madar biner
Birine cezirei Biritede [ 1 ] cezirei
mildir Cemii zemanda Ingilis hükmündedir Amma Ingilis ceziresi
gibi mamur ve müzeyyen deildir
Ingilis sekiz

rabi içinde

bin mil bir cezirei azimdir

bulunmudur

Ingilis

ümmü dünyay kadim Msr

Sitayii cezirei azîm ve
Kairei Muizziyye hakidir

Amma Msr ceziresi

büyükdür Cemii mühendisin hukemayi
bahren devir idüb
dairen

madar on

mulardr Ve

âb

ümmü dünyay Msr

sekiz bin mil bir cezirei

ekli

Ingilis ceziresinden

bin kerre berren ve
havasile arz beledi ve tuli neharile tahrir idüb
selef

murabba

bir ceziredir

bul-

imale ve yldza nazr

Ar

denizine varnca iki bin mil
taraf Akdeniz Sebte boazndan ta
Akdeniz sahilinde Sebte ve Tanca ve Cezayir ve Tunus ve Trablus ve
Cirbe ve Kibrit ve Beni Hilâl ve üçer ay çöl ubur idüb skenderiyye

Reid ve Dimyat ve kal'ai Tine ve bahirei Aride temam olur
Andan iki günde Süvey deryasna varnca karadr Bâlâda iktiza habu mabeyni kat idüb sahih cezire olduu
sebile selef Padiahlar
mukaddema tahrir olunmudur Andan Süvey deryas sahilinde arz
Said Alide nice derbender [2] ehirler var Ve andan yine yldza ve
imale nazr Süves deryasnn kar kylar Kâ'be hakinde
ve

Muveylah ve Yenbo ve Cidde

kal'alar

Msr

kim

Habe

hakidir

Beri

canibi

yine

Süveysde Benderi
Burga ve Benderi Kasire ve Benderi Reyde ve Benderi Abra ve
Benderî Acun ve Benderi Dunklâb ve Benderat ve Benderi ehri
Suvaken Habe paasnn tahtdr Ve Benderi ehri Kif andan cezirei
Dehlek ve anden cezirei Kal'ai Musova ve andan Kal'ai Hark Ova
andan Benderi Zule andan Kal'ai Hindiyye andan Benderi Tuzla
andan Benderi Behlûle andan Benderi ehri Zeyla Süvey iskelesinden
bu mahalle gelince iki bin mildir kim bu zikrolunan Habe Benderleri yine Msr ceziresinden Bahri Kulzüm yani Süvey deryas kenarlarnda vaki olmu benderi mamurelerdir Andan öte Bahri Muhit
ceziresinde

kenarnca

Msr

Nilin tulûu
[1]
[2J

hakidir

ceziresinde Zeyla

bandan dolaur Ta

Yldz nüshas
Yldz nüshas

(

sahili

^.;

Sebte

)

bahri

boazna gelmi andan nehri
boazna gelince on dört bin

(Birine de)

(derbend)
Evliya Çelebi 10
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mil verinde olan benderler ve gayri

mamur

ehirler cümle

Portakal

kiralnn hükmündedir Kimesnenin tasarrufunda deildir Bu

Msr

krk padiahn

cezirei

etmidir
Evvelâ cezirei Msr öyle bir cezirei muazzamdr kim hatt istiva
Msra yirmi menzil karib derbend elâlâtda bulunmudur Hakir
anda vardkda rub'u daire ile leylü nehar beraber idi Ve iklimi evvel
ve iklimi sani bu cezirei Msr içinde bulunmudur Ve iklimi alisin
evveli bu cezirei Msrn Iskenderiyye ve Reid ve Dimyat ve Tine
kaPasmda bulunmad Böyle bir cezirei vasiülaktardr Ve bu cezirei
Nil Mubareki ta ortadan ak idüb cezirenin canibi cenubunda yedi
aylk yol ssz beyaban çöl çölistan mesmum hayvanatdan muhatara
yerlerde Cebelül Kamerden nehri Nil tulü idüb anda yine nehri
Nilden cem olmu bir bahireye dökilüb andan yedi aylk yol cereyan
iderek bir kolu canibi imale Reide ve bir kolu Dimyat kollar ()
ana kollardr Derya misal Akdenize mahlut olduu yerlere Mercülbahreyni yeltekyan derler Uçyüz mil ac deryay tatl idüb deryann
rengin humret üzre ider Kaçan Kumdan gemiler Msra yakin geldüklerin bilmek içün deryadan gücile nu§ iderler Eer leziz ise Reid ve
Dimyat iki yüz üç yüz mil kalmdr bilirler E^er ruzu ruen ise
içinde

deryann

rengini Nil

krmz

canibi

ider

selâsn

Msrn

canibi

garbnda Sudan

ihata

kim Reid ve DimNilin bir kolu dahi bu
memleketine cereyan ider Bir

Andan

yata karib geldik deyu kurbanlar iderler
cezirei

Portakal

bilirler

Ve

Marib Zeminde

Girid ceziresi mukabelesinde Beni Hilâl
memleketinde Akdenize munsab olurmu Hâlâ cereyan etdüi yerler

kolu da

aikâredir Badehu Seyfi Züleyezen ( ö>)ij u ,-) ellâlât boazlarn kat
idüb cümle Nil Msra cereyan idüb Hilâl vilâyetine nehri Nil gitmeyü.b muattal oldu Ve nehri Nilin bir kolu dahi Cebelül Kamerden
tulü etdükden sonra canibi garbda vilâyeti Sudana cereyan idüb Bahri
Muhite munsab olur Ve diyar Msrda nice kerre yüz bin tar'ai Nil
caridir Amma asl deildir Cümle amelîdir Nil tuyannda cereyan
ider Inaallah tar'alar mahallinde

beyan

iderriz

Ve bu

cezirenin hatt

istivasndan öte cenub canibinde bir iklim kadar arz haliyye var idi
iddeti hardan ve mahuf zehirnak haaratlardan beni âdem mutavattn
olmadu ecilden iklim ad olunmamdr Hâlâ anda Yeni Portakal
sakinlerdir deyu Foncistanda Hamed dris nakleyledi mdi cezirei
böyle bir ceziredir kim nsfndan ziyade Ali Osmanm kabzai
tasarrufunda olunan yerleri keti güzar i (t) diimizden maada cenub
canibine gitdiîmiz ehirleri ve sikke ve hutbe sahibi olan selâtinleri
ve gayri melikeleri elkablar ile beyan ider Evvelâ

Msr

SEYAHATNAMES
Selâtini
dir
(

Manb

Memalik

A-ijii

)

Zemin Nefer

Hazreti

derler

Müddeti

ürefayi Ali Idrase

hilâfetleri

JT

(«u-ij^

be htidalar

^i»^-i

Idris

^>I^^

olduyçün

Cümlesi

müntehilerdir

Aliye

sene

67

)

Idrase

Hüseynîlerdir

Andan

Selâtîni Ali

Hamud

(

^^^

J'

c^i-^^-

)

dur Memaliki Endelüs ( u-j^jJi ) Nefer htidalar Nasruddinullah kincisi
El Müminun hillâhdr Bu makule isimleri vardr Müddeti devletleri
Sene Andan

Selâtîni Ali
dir

lar

Memaliki Marih ve

amdandr

Muvahhidin
cezirei

^i->^y Jî

j^^^"^^

)

Endülüs Nefer on üçdür htida

tulû-

Devletleri Sene

Selâtini Âli Beni

dr Memaliki

(

Fas ve Mekinas

Ta
(

c^-^-C

)

^

jT jd,^^)

[1] Nefer yedidir

Müddetleri

Andan

sene Banlara Melik dahi derlerdi

Selâtîni Ali

[2] (^^l.

Mülsemmîn

(j-yi-

JT

o>^^^-)

Memalik Marih ve Endülüs Alt neferdir Amma Msr ceziresine
alelumum melik olmaa Hahe iklimi kalm idi Bunlarn asl yemenidir Himyer (jjj-) kahilesindendir Hazreti Ömer hilâfetinde
gazasna hile gelüh hade fethü
Msra Amr ihnül Asa Mülsemmîn cümle kahilesi ile gelüh Amr ihnül Asm hoyhei oluh Ucle
Tirine hâkim oldu Badehu Hazreti Amr ihnül As Marih Zeminde
Tanca üzre küffarn tuyann istima idüh Msrdan elli hin askere
Musa hin Nairi serdar idüh Ucle (^y^-^O hâkimi olan Mülsemmîni
hile memur idüh cümle askerle varuh Tanca (-^J») kal'asm muhasara
idüh kuvveti hazu ile Tancai feth idüh hu Mülsemmîn kal'ai Tancada sakin kaluh tenasül hularak halife oldular Hilâfetleri hu yüzden
vaki olmudur Müddeti saltanatlar sene
dir

am

am

Selâtîni Ali Beni

Min mülûkü Fas
[1]

Mekines

[2]

Yldz nüshas

ve

Harîn

Meranke On

(Tas)

(j^^-

yedi neferdir

J-^

jT

ki

c>i-^-)

yüz seksen yldan
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sonra devletleri

mezelletle gayre intikal eyledi

zillet

bahadr kavim imiler Bin pare gemi
garet idüb haraç güzar

spanya

ile

dr Memalik Marib

gayet eci

nehb

olmulard

ürefayi Âli Kâmil yan

Selâtîni

Amma

ve Portakal

j-^ JT

(jL

^i» .i j^L>\^)

Meranke Yedi neferdir Bunlara üreesmalar Nasriiddini Kâmili ve Süleyman Kâmili derler Ve Sübuu Kâmili (^.^ ^^.-.) Msr üzre huruç
idüb derya misal askerle Msra karib geldükde Bahire hakinde Huu
Isa (^^-Afr J-j>~) nam hâlâ bir ehir var Cümlesi anda riyhi sarsardan
kum deryas dalar gibi gelüb cümlesi anda helak oldlar ürefayi
Kâmil yan bu erif Sübuüddinde kâmil olub kemalinde nihayet
buldu
fayi

Kâmil yan

ve Fas ve

derler Meselâ

Devleti Âli Beni Agleb (^^ ^ jT o j^)

Hukkâm
derler

Vilâyeti

Daima cenk

Afrika

On

Bunlara

neferdir

spanya
âdem bir âdeme

cidalleri

Agleb yan

Marib Zeminde bir
Kavmi Agleb misin deyu efvah
âdemleri

dümen

üzre gitse

(iL

^)

sene Hâlâ
gûftügû eylese

idi Devletleri

ile

tasaddurane
darbmeseldir
BiemriUâh on
nasda
galib olurlard Ve devletleri sene Andan

Devleti Âli Beni Kelb der cezirei Saklye

Dokuz

neferdir

idiler Devletler

Maharetleri gemiler
sene

ile

dümenden

Devleti Âli Badis

{^A

dir Vilâyet Afrika Sekiz neferdir Devletleri

Devleti Âli Beni Hafaz

Hukkâm

intikam

almak

Andan
JÎ

o j^)
sene

(^^^ ^, JT ^j^)

Tunus ve Afrikyye Cümle yirmi iki neferdir
Sene [1] 103 Abdül Mümin Emeviyyun bu diyarlar bin pare gemile
feth idüb Beni Hafas bunda hâkim koyub münteir olarak halife
olub evlâdlarna Âli Beni Hafaz derler Hazreti Ömerin kz Hafasa
vilâyeti

evlâdlardr Andan
[1|

Yldz

nüshas

(603)
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Devleti Selâtîni Fas

Marib Zeminde
Fes padiah

(^»-l»

69

o-^^- ^^j^)

Fas derler bir ehri azimdir Selâtînlerinin taht

derler lâhazel an Abbasiyandan beru devletleri
müebbeddir Esmalar böyledir Harun Fas Mansur Fas derler Sevadlar ta Bahri Muhit sahiline varnca mutasarrflardr Amma kâhice
karalarna Portakal keferesi istilâ ider Zira bu Portakal firengile
müa'drlar Ve

olmala

Selâtîni azîmi Devleti

Meranke

(j^^^

^^j^

^

jri^M-)

devlet yukdur On kerre yüz bin
mezheb kimesnelerdir Devletleri bir canibinden rahne görmemidir Hâlâ Cenab zzet molla [1] karunu Hindusitan ile bu rürya [2] Merakûe vermidir Padiahlarna Sultan derler Cümle
beyaz nur âdemler imi Amma hakir görmedim Ve ol
diyara varmak müyesser olmad Bunlar dahi Portakal ile müa'dr
Ve bunlarn cenubunda
Cezirei

Msrda bundan kadim

askere malik malikîyyül

Devleti Selâtîni

Sudan

(ji^^-

jni»>t- jiJj^)

Padiahlarna Sultan yerine Sudan Mehemmed Sudan Abdullah
Sudan Ali derler Bunlar dahi maliki mezheb âdem deryas kavimdir
Birinden birine hilâfet intikal etse cümlenin ittifak olmaynca halife
olamaz Yedi yüz yldan beru devletleri müebbeddir Ve askeri bîpayana
malikdir Ve hâlâ yedi yüz pare hasn hasn ve eddi metin kal'alar
vardr Harbi ktalar daima Portakal iledir Gayet eci kavimdir Hakir
bu kavim ile Foncistanda çok ihtilât etdik Beyazülbeden çemi ebru
bedende semîn ve cesim âdemleri var Ekseri bihardr [3] Andan

Evsaf Devleti

Selâtîni Foncistan (jU^y ö^^^-

kenarnda

Nil

sakin

esmerüllevin bir kavmi

^'j^

^Uj)

Urbandr Hatt

cenuba yirmi konak içeri iddeti harl yerleri vardr
Padiahlarna Melik derler Msrda eyh Bekrî zadelere mutekiddirler
Gayet mümin ve muvahhid padiahlardr Sikkeleri yokdur Amma
hutbelerinde Melik Ataullah deyu meliklerin yad iderler Meliklerine
May (liL.) dahi derler May demek Sultan manasnadr Andan canibi
is(ti)vadan

imale
[1]

Yldz nüshas

(mal)

[2J

»

»

(bu diyar)

[3]

»

»

(neccardr)
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Devleti Meliki Berberistan

(jU-^^^- dU» ^)j^)

ehirlerine Dunkla {"^s») derler Nil kenarnda bir belide kadar
ehirdir Cümle halk esmerüUevindirler Amma gayet mahbub ve
mahbubesi olur Sikkeleri yokdur Amma hutbelerinde Melik dris
Melik Hamd Melik Hasan deyu yad iderler Mahallinde inaallah
Bu Berberistan gayet mümin ve rouvahhid afiîyül
tahrir olunur
mezheb kimesnelerdir Meliklerine Kulu Dunkul dris Dunkul Hamid
Dunkul dahi derler Ve lisanlar dürüst lisan iberîdir Zira Hazreti

dris bu diyarlara ba's

olmudur

Devleti Âli

Krmanka

{<^i*j

JT

^!j:>)

Meliklerine Kakan (iU?) derler Meselâ Adi Kakan Zeval Kakan
dris Kakan derler MüsHm ve çehreleri krmzya mayildir Bir kavmi
kâfirdir Esir idüb cellâbeler Msrda beyi iderler Bunlar süryanî
tekellüm iderler Bir mükil lisandr Andan

Devleti Âli Begevnski []

(^^j-^-;

J' -j^)

Ve Begenski derler Meliki canibi garbide çölde olur Sar gözlü
ahmerüUevin yüzlü Urban kavimdir Amma cirana eman vermeyüb
yetiirler Bunlarda dahi sikke yokdur Amma hutbelerinde meliklerine mran (ö»j*) derler Meselâ Sultan demekdir Ali mran Kemal
mran derler Elhasl isimleri her ne ise ana lâfz îmran muzaf idüb
Suheyb mran derler Bu kavim Habe ile Nili Mubarekin mabeyni
olan mabeyne müstevli olmu kavmi bîpayan üryandr Ta Bahri
Muhit kenarnda Portakal ile mua yerleri vardr Silâhlar ciran
boynuzundan heebetlerdir kim [2] âdeme niter gibi güzer ider
Ekseriya ihtilâtlar Portakal ile olub beyi ira iderler Bunlarda
bin sene muammer olmu pîl dii ve gergedan boynuzu ve keler
derisi ve zebad ve tehir gayet çok olur Ve bunlarn lisann bîr kavim
anlamaz llâ Portakal veledizinas anlar ma ve iaretlerile kelâmlarn
bir tertibe koyub muamelât mühmelât iderler mamlar hutbede Ayet
ve hadis hair ve neir nedir bildirirler Amma lisanlar umranîdir
derler Öyle bir lisan
tahrir olunur
[1]
[2]

Yldz nüshas
»

iitmemiim naallah icmalde baz

Andan
»

(Beganski)
(htleri var kim)

elfazlarile
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Mülûkân Zülyezan

71
(öij^!;

jO-

^j^)

Meliklerine Nasr yezan Kasm yezan derler Zülyezandan tahfifi
kelâm idüb Kasm yezan derler Yani ecdadlar Seyfi Zülyezene müntehi olduklarndan Ali Zülyezan derler Mümin muvahhid afiîyyül
mezheb siyah çerde canlardr Sikkeleri yokdur Amma hutbeleri
ve teberleri çokdur Kymetin dahi bilmezler Hattâ bu hakir Fonismine ulumkay ( »iU-jl^ )
cistanda
bir
ehir vardr
derler
Bu Zülyezan (ö^j^jj) vilâyeti ile muadr Anda Zülyezan âdemlerinden
baz âdemler buldum Amma kelimatlar mükil Hele Foncl bir âdem
anlarn lisanndan bilürdi An terceman idinüb sual etdim Biz on iki
padiahz Her yer milkimizde üçer dörder kerre yüzbin askere malikdir Habe diyarnn ardn ihata etmiiz Eer biz olmasak Portakal
Habei zabt iderdi didi Amma bunu nakliden âdemler öyle kimesnelerden idikim Huda âlimdir bir maymun aya üzre kalkub reftar
Çekirge bacakl kara karnca va zaif ve
etse biekil ana benzerdi
nahif kavimdir Amma cemii beni âdem bunlardan havf iderler Amma
öbür kavimleri küfür dalâlet ve hair ve neir ve Cennet ve Cehen-

nem
kir

imi Güya bir havyan natklar imi
görmedim Allah alemdir Andan
nedir bilmezler

Devleti Beni Âli Hilâl

Marib Zeminde Ucle
Girid ceziresine mukabil

{4>-j\)

canibine

bir ehirdir

(JM* JT

Amma

ha-

^ ^ j.)

düer Hâlâ Beni

Amma zaman

Hilâl ehri
kadimde ehri

azîm imi spanya garet idüb padiahlarn kati eyleyüb Ali Hilâl ulu
padiahlar imi Ol rahneden inkraz buldu Hâlâ zürriyyetlerinden Beni Hilâl kavmi derler nice yüzbin konar göçer urbandr Behayim makulesi hayvanatlar çok olduundan hakir askeri islâm ile Giritde
iken Hilâlden misk rayihal
gelirdi Ve Msra da getirirler Gayet
lâtif yadr Kadimi
evvelde padiahlarna NuruUah Hilâl Sunullah
Hilâl Fazlullah Hilâl derlerdi Ve Marib Zemin çölistanmda meks
andan kavimi

ya

Devleti Âli Afarika
derler

Hâkim
(<ü-j\sl)

Azîm

(-^^

lîT

Jî Jj^)

askerdir Hâlâ nice devletmenleri ehirlerde sakinlerdir
ve zabitlerdir Anlara Afrika (-»i^^) derler Cemi olsa Afarika

derler

Ve andan
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Devleti

May Bornu

[]

jU

(y^^

olj^)

Gayet sünnî hanbeliyyül mezheb melikdir Ve kavmi dahi kezave muvahhid kavimdir Padiahlarna May (t^U) derler

mümin
Meslâ May
lik

ve May Sadk Sultan yerine May
derler Sikkeleri yokdur Akçe yerine katr boncuun Msrdan getürüb
teber alrlar
Melikleri ve nisvanlar incu yerine balarna katr
boncuun zeyn iderler Her sene huccac Msra sekiz ayda çöl aarak
gelirler Amma
altun teberi ile ganimet iderler Hattâ padiah'
lan May Sencalüddin ( j-jijU:- ^U ) bin deve malile hacca gitmek içün
Msra geldikde hakir mülakat olmak müyesser oldu Namahreme
avret gibi yüzün gözlerin setir idüb yüzü koyu uzanub yerde yatub
öyle kelimat ider esmerüUevin bir âdem idi Hacca gidüb gelirken
Akabede ecel akabesine urayub mürur idemeyüb Akabede öyle mes [2]
ve mahbus kald andan ve

Sencal

May Abbas

Msr

Devlet Âli Afnu

G^^T jT

jlJj,)

Bunlar yedi kabiledir Bir kabilesi müslimdir Sikkeleri yok Hutvar EsmerüUevin kavimdir Öbür kavimleri dalâlet niydiin
bilmezler Amma sünnet olmadklarndan bunlar gayri kavim cenk
ile esir idüb
Ucile ve Msrda füruht iderler Ve bu cezirede nice
mülûkler dahi vardr Amma hakir varub görmedim Amma ol kadar
malûmum oldkim bu ruyi arzda nekadar mülebbes beni âdem varise bu Msr ceziresinde okadar üryan beni âdem var Ve
beleri

Devleti Vilâyeti Cezayir
Matekaddem spanya
hinde Süleyman

Han

krallk

elinde sikke sahibi

feth etdi Bedesti

eyaletdir Sikke ve hutbesi

(jjy>- «^jVj o'j^)

paa Hâlâ

vardr Ve hâlâ on

iki

idi

Sene

yine vezaret

tari-

ile bir

bin âtefesan askeri

vardr Andan

Devleti Vilâyeti Tunus
Bu

Han

dahi

spanya

feth etdi Bedesti

destinde

sikke sahibi

Durku(d) paa

UL

^Vj

(^^'>y

^j:>)

krallk

(>)yjjs

idi

Süleyman

[3] Eyalet(i)

vezaret

hâlâ yine sikke ve hutbesi tilâvet olunur Yirmi bin askere malikdir

olub

Ji\jj^iL>.

[1]

[3]

Acib ehbazlar vardr

Yldz nüshas

(jb^. BorDuk).

»

»

(mestur)

»

»

(Durlcud)
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Devleti Vilâyeti Trablusu Marib (^>« ur->^»> ^^j ^'j^)
Bu dahi spanya elinde idi Süleyman Han sene tarihinde feth etmidir Bedesti paa Hâlâ yirmi bin askere malik kim cümle küffar
bunlardan kan kaanr (1) Hâlâ sikke ve hutbeleri tilâvet olunur
Kefere destinde iken dahi sikke sahibi bir kralhk yer idi Cenklerinde [2] (tj.^ ;po\i. jLî-\ Cf\ 3\^ jllaUl ölkUIlj.» Ö*l»i-.J> ü1j*.J1 j^Ii^^JIs^jU ^I^U ^-J1^>U)
yazar Gayet

dur

Ve

mümessek altnlar

olur Zira vilâyetlerinde teberleri çok-

eyaletlerinde Mahallât deri çöl

hallât derler

Baz mahalde

Cezayirli ve

Arablar var Kim onlara MaTunus ve Trabluslu aske cem

idüb Mahallât Urban çengine giderler Zira üzerlerinde mali padiah
vardr Eer o Urban eyhlerin malûmumuz olduu kadar evsaflarn
tahrir eylesek bir

müdevven

olur

Amma

gayri selâtînlerin sikkesinde

Allahtan [3] sonra her diyar padiahnn ismi
ne ise an tahrir ideler Ve bu bâlâda tahrir olunan selâtînlerin ve
meliklerin ziri hükmünde Afnu (>»T) dan ve Bornu (yjy) dan ve Krmank (jiL..?) dan ve Bageniski (^-^ii) [1] den ve Fonci (y?y) ^^^
elbette bir kavmi mahbusu vardr Her selâtîn ve melikler anlar ile
cek idüb cellâbeler Msrda beyi menyezid iderler Cenab Bari de
oltatafta dahi böyle elence halk etmidir vesselam Msr ceziresinin
canibi garbisi tarafndaki selâtîn devletlerin beyan etdük mdi canibi
arkîsin beyan idelim Canibi arkî ve garbî itibar nedir deyu süal
buyurulursa cezirei
Nili Mübarek ta ortasndan cereyan idüb
canibi garbisi Cezayir Fes Meranke ve Sudandr ark taraf Habe
ve Dehlek ve Zeyla ve Foncistandr
ibtid(a)

^Sij^-j

^/

^iViaSiV

Msr

Mülûkü Dümbiyye

Devleti

(^:»j^

^^

^j^)

Haddi hasrlarn Huda bilür Siyah çerde kavimdir Mezhebleri
benanîdir yani âte perest kavimlerdir Amma malkaruna malik kavimdirler Andan

Devleti Ali Cabiyye
Bunlar dahi

da ta tutmu kavimdir

(v.lr

J^

— j^)

Meliklerine Radakay (JuiM^)
evlâd Ken'an (^v) zürriyyetinden geçinir esmerüllevin abusülvecih kavimdirler Bunlar Güne perestdir Elhasl iklimi
derler Hazreti

[1]

[2]
[3]

Nuh

Yldz nüshas (kuanur)
»

»

(sikkelerinde)

(Allah) kelimesi fazla

(Yldz nüshas)

EVLYA ÇELEB

74

Habede yetmi

melik vardr Herbiri birer mezhebdedir Cümle siyah
Har bu canibe dümiidiir Amma Marib
canibi abadan lebi deryasnda beyaz insan ile müzeyyen yerleri vardr.
çerde kavimdir Zira iddeti

Evsaf Devleti Mülûkü
Zeman

Habe

(j^^^

i)>i-

^'j^ ^«Uji)

padiahlarna Necai (^u) derlerdir Badehu
dünyaya malik olmala Sultan didiler Badehu sene
tarihinde Süleyman Han asrnda bakiyyei asker Sultan Elgavri Çerke Ozdem(ir) [2] Bey Sinan paa ve tavai Süleyman paa imdad'
lan ile Ozdem(ir) fatihi Habe olmudur Hâlâ cümle binalar ve kal'a
ve camiler ann hayratedr Sikke ve hutbe sahibi bir vezaret yerdir
Amma taht hükümetinde cümle elsinei muhtelife sahibi beni âdemlerdir kim biri de mezhebi islâmda deillerdir Zira daima ihtilâtlar
Portakal küffarile olub anlar dahi dalâtete düürmülerdir mdi Msr
ceziresinin içinde olan cümle bu mahalde temam oldu Lâkin mahalle
münasib olmaile ruyi arzda kadim ezelden beru dalâletâbâd tekiyesinin milleti mesihiyye krallarn beyan ider

büyük

cehaletde

devleti

Aer

Faslüs Sani

Ruyi arzda mürikinden kiral dali bedfial bedahval
olanlar beyan ider
zaman cehaletde krallk yani ehinahlk
Keyumers o^>;0 ahdr kim Nuh nebi evlâdlarmdandr
Anlara Amalika (^iJU) derler Ve Hazreti Isa asrnda zuhur iden
Evvelâ ruyi zeminde

ider ihtida

(

mülûkler dörd tabaka idi Bâlâda tahrir olunmudur Amma mahalle münasib olmaala tahrir olundu Tabakai evvel(e) Dârâniyan
(ijU^iî) derler Tabakai saniye Kiyaniyan ( ö^z'^.^) Tabakai Salise Ekâniyan öuK2i\ ) derler Tabakai Rabi Sasaniyan ( ö^^l.^ ) dr Amma hâlâ
Dârâniyann zürriyyetine Hazreti Resalet dua etmeile inkraz bulmamlardr nkrazüddevran müebbeddir Evvelâ
(

Devleti Kesra (j

r^j.)

Cem olunsa Ekâsire .j-^«'> derlerdi Bagdad Küfe
Lehsa ve Acem ve Horasan ve ran Turan bunlarn ziri
hükmünde idi Hattâ Hazreti Resul bunlardan Nuirevan Adl zemannda vücuda gelüb dua etdi Devletlerine Cengiziyan istilâ idüb Gürcistanda tavattun etdiler Hâlâ Gürcistanda
Dârâniyandr

ve Basra

(

)
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Âli Dadiyan

Osmana muti olub

Ali

(
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jl-^^ J'

)

matbah

alâtarikulhedaye

sultanîye yüz

doanlar ve mahbube Kzlar ve olanlar verirler
Bu Dadiyan kavmi âb havas lâtif cayi menas yer olmaile tenasül
bularak bu daistan cengelistan icre be tabaka oldular
bin bez ve sunkur

Tabakai Evvel Ali Gürciyan {ö^j^ â^^

^S^)

Hâlâ Sefer paadan beru Ali Osmana mutîlerdir

Tabakai Sani Ali

Açk Ba

(j'\ j>^T

jT J; XiX)

Kâh muti kâh isyan idüb Arzrum valilerin tayin idüb saçl
mahbub ve mahbubelerin ve zîkymet sim evan ksmndan metalarn
nehb

garet idüb

sulh kabul

Amma

iderler

Açk ba

ecî

kavmidir

Andan

Tabakai

Salis Âli Küril

Amma

Bunlar dahi krk bin âdem olurlar

avad

Tabakai Rabi Ali
Enuirevanm
kerdir

Amma

Hami

kadar

ol

ecrî

Kendü

teayyin deillerdir

Künye

olu

dahi

avad

mutîdirler
Ji ^\j

(^l-i-y-

(jU^i)

^L)

idi

Andan

<^'.)^)

Bunlar bîhisab

as-

mutîdirler

Tabakai
Bunlar

bir

(jj/jT^

Âli Mekril {6jC jT

.„.^ ^l,)

Gayri milelleri yannda müreyalardr Tabefzun yannda

deillerdir
hallerinde

Çorug ^ j^^»- kenarnda ve
Karadeniz sahilinde sakin kavimler Ve bu bâlâda zikrolunan kavmin
kal'asndan

aj:^,^)

(

içeri

nehri

)

(

cümlesi milleti mesihiyyeden olub ncilidirler illâ kaPalar ve ehirve havadar ülkeleri vardr nallah elli alt tarihinde seyyahat
etdiimiz mahalle müracaat oluna Anda mufassaldr Andan Nui-

leri

revânm
yanki

bir

olu

Kûhu

dahi Hürmüz tacdar Tac Nuirevan ile Irak DadiElbürz daminindedir anda sakin olub To(h)
Han

tam

istilâsnda

Tabakai Sadis Âli Tacdar yani Kavmi Macar
(

Egre

(

,/\

)

J^

(•>'

^*.

jl-*.^^"

J

1

(_r-^— "^'^

kurbinde Sultan Mehmedin

)

mansur olduu Hritos

)
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sahrasnda hâlâ bir toprak kaPa vardr Türk Uru derler
Anda sakin oldular Bunlara sual etdiklerinde Mençar yani Biz dört
kiiyiz didiler Mençarm deyu ol diyar krallarna haber verirler
(

u'>Lî>

)

[

1

]

Badehu taçlar Nemse Çasarna intikal
kal'asn Süleyman Han feth idüb tac anda
bulub hazinesinde hfz ider Andan Alî Osman Ferdinad [2] krale
tac balyub hâlâ Nemse Çaar divanhanesinde görmek olmudur
Bâlâda yetmi dördde Alman vilâyeti seyyahatimizde masturdur mdi malûm ola ki Macarn asl Gürcidir Ve Gürci Kavmi kadimdir
Mençardan

ider

galat

Macar

Anda Vigrad

Acemden

derler

(*\ysij)

gelüb Macar

olmulardr Ve

Tabakai Sabi Kiral Mosko

(y^- Jiy ^-i- ^1^)

Bunlar dahi Enuirevan evlâtlarndandr Amma ulu ülke sahibi
ki iklimde hükümleri oldukdan maada Karanlk dünya
dahi hükmünde ve ncilidir Hâlâ bir krallar mürd olsa Gürcistan
Dadiyanndan bir ahrah [3] ekilli bir pelidi anîdi getirüb kral
iderler Ve elkabmda Kral derler Bu dahi Tatar Hanlar ile üzerlerine
sefer etdiimiz sene tarihinde mufassaldr Nazar oluna Bu Mosko
diyar krk sekiz hanlk ve on sekiz urbaylk yani vezirlik yerdir
oldular

Andan

Leh Kiral

Devleti

(

Jiy

^j^)

^

Bunlar dahi Dadiyan neslinden geçinirler Alt
Cümlesi ncilidir Krallarna Ban ( o\> derler Ta

snf

kavimlerdir

)

Devleti
Krallarna Cehdam
dr edid kavmi vardr

Bî Devlet
Menuçehr

(

^Ia«».

)

Çeh
derler

Maçan

evlâdndan

{ <=^

Bu

Erdel

geçinirler

o j.
dahi sikke sahibi Çehdam-

(

J^j\

jU

Krallarna

^]j^ j

)

Yoramde

(

jj

f^\jy )

ve Betlângor
derler yani Ulu Kral demekdir Amma beyj^i-b'^.
nelhalk Kral derler Ali Osmana mutîdir Memleketi dört bölükdür
Bir bölüü Haydavah (j^Uj\j,U) dr Bir snf Erdel (J»J) dir Bir
{

)

[l]

Keesteç, Haç Ova.

[2]

Ferdinand olacak

[3]

Yldz

nüshas (ehzade)

)

SEYAHATNAMES
Bir
( ;U ) dr
Eflakdr Sikke sahibidir

kavmi Saz
kesilir

Mamur

vilâyetleri
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kavmi Siykel ( jÇ- ) dir Ve cümle reayas
yrtan guru {^) Banya kal'a [1]
vardr Bu diyarda hakir çok gaza etmeile

Kâz

Andan

nazar oluna

çok tahrir etmiiz Sene

Devleti Orta

Macar

(

M

ta

^'jj^

^h^

Bunlar dahi Menuçehr evlâdndan geçinirler Zira lisanlarnda
çok fars kelimatlar istimal olunur Fülek ve Semendire ve Kermat
ve Siçan kal'alar bunlarndr Ülkeleri azdr
hâlâ
dir Sikkeleri Zolata ( ^]jj ) dr

Amma

Amma

tenezzülde olub
derler

Nemçe Çasarna

tabilerdir

Ere

ehbaz

kefereler-

ellerinden

gideli

Krallarna Platno

(^/y.l.ii)

Ve

Beni Devleti Isfah

^U-i ^j^

(

^

)

Bahri Muhit kenarnda azîm ülke sahibi kuffardr Hattâ on kerre
Tatar reayaya malikdir Gayri askerî taifesinin
hisabm kendüler dahi bilmezmi Krallarnm elkabna Anpir Isfan
(öii-\^) Anpir Radal (Jbjyy\) derler Sikke sahibi kaln kâfirdir
Nemçe Çasar bu kavimden âcizdir Yüz yirmi iki yldr mabeynde
nice krallar geldi ve gitdi Hâlâ dahi cenkleri bakidir Ve
yüz bin göçer evli

Devleti

Atik Felemenk

(

eiji

^^

^j^)

Ve Fiyamenk
azîmin ark canibi

dahi derler Bahri Muhitden yirmi bir körfezi
nihayetin dutmu bir bînihaye memlekete malik
bir kraldr Elkabda bunlara Misterdam (^\i>«.*) yani cümleden âlikadir dimekdir Deryada üç bin pare gemiye malikdir Ve bunlarn
vilâyetinde olan dirahti azm bir diyarda olmamak ile bunlarda bina
olunan gemi meer Ingilisde ola Bu Felemenk dahi sikke sahibidir
Altn ve dökme riyalna ak olsun Tahtlar Amsterdamdr Bâlâde
sene vardnzda tahrir olunmudur Andan ve
( d;;*Li )

Devleti
Krallarna Enkür
dedir

ngilis

Danimarka

b

j^'j^

)

Bunlar dahi Bahri Muhit sahilinbunlara mukabildir Hattâ vasi vilâyetleri
tabi olan yedi kiraln biri dahi budur Sikke
{jXi\) derler

cezireleri

vardr Nemçe Çarna
sahibidir Altunu ve dökme
[1]

( <;,lf

Yldz nüshas

(kal'asnda)

riyali

vardr tahtdr Andan
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Devleti

Dünkar kz

(JtnîjUjj o!j^)

Krallarna Dünkarka («jUjj) derler Bu elkab krallara mahsusyerinedir Yine gayri isimleri vardr Hakir yetmi dört
Ramazannda bunda geldikde Krallar iki kz karnda itiraki soy
üzre dünkarlk iderlerdi Tahtlar Lunçat (ii^jl) dr Amma yedi kiraln vezirleri oturur bir ehirdir Zira karus Ingilisin büyük ceziresidir ve Yeni Dünya [1] iskelesidir Yeni Dünya âdemleri bunda çokdur Teber ve pelesante ve yeni Dünya aac ve kavsi kuzah misali
balk kemikleri getirirler Cümleden gümrük alnub yedi kral hisse
alrlar Islâmbol kadar Lunçat ehridir Amma tahtan balar ile
seyrek hanelerdir Ann icün büyük ehir görünür [2] Anki Islâmbol
gibi kat enderkat ola Amma âb havasna ak olunub bâlâda evsaf
tafsil üzre tahrir
olunmudur Nazar oluna Sikkelerinde iki kz tas
bir güne gemileri var yedier
virin yanyana yazarlar Ve bunlarn
dur Sultan

Ve üçer yüz tuc toplar ve üçer bin âdem alur \ e
bin âdem kâmil ketibanlar vardr Hinde ve Syne ve yeni Dünyaya ilerler Dünkarka gemileridir kim ça (r)us hazar ve at deirmeni ve hamam ve kçnda baçesi var Görmee muhtaç vacibüssekat anbarlar var

yir gemilerdir

Andan

Devleti

Nemse

(^-.^

oij^)

Ve Alaman kiral derler Amma sair krallar elkablar gibi elkab vardr Nemçe Çasar ve imparator dahi
derler ehinah demekdir Hattâ yedi kirala hüküm ider kim bâlâda
Leh kiralna varnca aziz olmudur Sevad muazzama ve askeri bgerane malikdir Ve bin yediyüz yldan beru kraldr Ve bin yedi yüz
kal'iye malikdir kim herbiri birer eddi kahkahadr Taht Beç (j^)[3]
ve Brak (ji/) [4] dr Ve sikkesinde kendü suretleri yazlur Huenk
ah evlâdndan geçinirler Ve tac Grona daima Pojen diy) kal'asmda
dururdu Âli Osman Üyvar j\yi\) feth ideli tac Brak kal'asma getirdiler Cümle
evsaflar yetmi dörtde vardmzda masturdur Nazar
oluna Ve

Nemçe

(*.^£)

dahi derler

(

Devleti tngilis
Kiralnn elkabnda rlanda
[1]

[2]

Amerika- Nouveau - Monde
Yldz nüshae (Ne)

[3]

Viyana

[4]

Pra?

(^^\ o j.)

derler

Sikke

sahibi

kaln kraldr
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Amma

vilâyetlerine

zuhur etmemidir
cezirei
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varmadm Cemii zemanda

Ticaret

ile

geçinirler

azîmelerdedir Tahtlar

ingiltere

narnda Londura (.^jjJji) ehri azimdir
içinde vaki olmudur Yohsa Alman
yokdur Ve

Devleti

bunlardan

bir isyan

Cümle hükümetleri üç pare

adasnda Londura nehri kekim sekiz bin mil bir cezire
yakalarnda

Küçük Macar (M

ngilisin

hükmü

iJ-^/^Lo)

Bunlar Nemçe Çasarna tabilerdir Bir kaç kerre Nemçeden dilgir olub Âli Osmana tabi olmulardr Memleketlerinin çou Ali Osman destindedir Pojega ve Kanije ve Össek ve Valpovva ve Pecevî ve
iklos ve Seyyidvar [1] bunlarn idi Hâlâ kendüleri Msloven (ö)^^')
vilâyetinde kaldlar Taht Elgradck ve Çakatorna (*\,> <i^) derler
Krallarna Hersek (>iL-.*) derler Amma yedi tabaka kâfirlerdir Herolunur Evvelâ ihtida Ziin Olu {^£.t\ j.y;) Torn
biri bir namile yad
(j^» da sakin olur Ve Begân Olu (^c.j\ jk) Isloven vilâyeti bunundur ve Nadaj olu (^^j\ ju) Hrvadistan bunundur Hayli yarar kâ-

VeKipan Olu

Sumay (^\f^) vilâyetleri bunundur Ve
§var Olu(^}\ J\^^) memleketi bunlarndr Nehri Rabe hududdur Gayet
dördde Köprülü olu vezir Ahmed paa ile
sa'b yollardr Yetmi
bunda münhezim olduk Berayi sui tedbir Ve Dodoka olu (^y <î^jija)
Bunlarn sikkeleri penezdir Zadradan içeri Venedik körfezi sahilinde

firlerdir

(.^tyoU'^)

Dodokistan azîm sa'b sengistan yerdir Amma sene tarihinde Melek
Ahmed paa serdarmz olub sekiz bin asker ile elin vilâyetin garet
etdiimiz masturdur Amma bu [2] Hersek dahi vardr Lâkin vilâyetine

kadem

basmadmz

ecilden tahrir

olunmad Andan

Devleti belâyi ekber Venedik
Krallarna Becperm (^^
Bay olur Yediden

yolile yedi

^

)

Krk

derler

biri

( v±l-^j

Beyi

j^ijM. cJj:)

vardr

Becberm olub hükümet

Krkdan
ider Taht-

lar venedikdir Cümle ehirleri ehirlerimizle müa'dr Her kaçan
sulha mugayir bir i olsa Firenk uyuzu gibi ular yirmi yirmi be

yl dolar Gücile

sulh kabul

iderler

Tammei

ekber

bir

müdebbir

mel' unlardr.

Devlet Dobre Venedik
Krallarnn elkab Çarna
[1]

Sigetvar

[2]

Yldr nüshas

(bir)

(l.;U.)

derler

(^> j
Lisan

"j-^^ -'j^)

lâtin anlarda istimal
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olunur Ali Osmann tulün kuvvetin ilmi nücumda cihangir olacak'
larn istihraç idiib Bursada Urhan Gaziye varub yetmi ahid üzre
tarafeynden sulh kabul iderler kim cümle yüz krk ahid olmu olur
kim gökde uçan deryada yüzen cümlesidir deflerlerindedir Bir caniblerine [1] yetmi bin selef padiahlarnn hatt erifleri ve ahidna'
meler ibraz iderler Amma camii zemanda cemii krallar ile ahid
imenlik [2] etmemilerdir Tahtlar Hersek sancanda Nove (.^y)
kal'asna karib Dobrevenedik kal'asdr Vilâyeti azdr Bunlarn karu
canibinde Venedik körfezi

an

Vilâyeti

Kzl Elma

Devleti

Papa

(il

cJj.

l

Jj? o.Vj)

Krallarna Papa (ty derler Cümle deryada gezen karada canndan bezen küffarlarn bilâ tebih Hazreti Isa vekili müftileridir Cümmesihiyye ana secde idüb itibar iderler Amma garabet
bunda kim nyazat perhiz ile olkadar kadidi mahz olur kim can
cismi murdarddan çkmaa bir eddi ramak kald dersen öyle Böyle
iken iki yüz sene muammer olur Murad Han Rabide mürd olan
Papa üç yüz sene muammer olduu müsbetdir (Misra)
le milleti

Hayf ana kim

Amma

dam

hakire bu baid deildir

ve üç yüz
perhiz ne

yanda

ata

kalmdr zebun
Deti Kbcada iki yüz illi

cehl içinde

Kalmah

iner ve biner

idüün bilmezken

yine olkadar

Bi Devlet Fransa

elli

tatar gördük Ryazat

muammer

(<Ji>

yüz

o)j:>

olurlar

Andan

j)

Kiralna derler Büyük kraldr Ve Âli Osman ile karabeti vardr Akdeniz sahilinde ve tara Bahri Muhit kenarnda hükmü vardr Tahtlar Paris (j-jL) ehridir Nice bin pare kal'iye ve kalyonlara
malikdir

Andan

Devleti Cineviz

(j^^ ^j->)

Krallarna Cenvan (i>>^) derler llâ vilâyeti azdr Ticaret ile geçinirler küffardr Hâlâ Âli Osman ile sulh etmidir slâmbolda yedi
kral Balyozu variken bununla sekiz Balyoz oldu Andan ta

Devleti Igranduka
Akdeniz sahilinde sakin
[1]

[2]

Yldz nüshas (yepsan)
„

„

(ikenlik)

milleti

(<>ja.> oîji)

mesihiyyeden

baka

bir Firenk
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kiraldr Payitahti Alagorna (<j>Vi) ehridir Ve malikdir Devletleri
Fransa kadar deildir Deryada karada ticaret ile geçinirler Krallarna Igrando 'jl^J-\ derler Askere ve kalyona malikdir Ve

Devleti Portakal
Krallarna
bir

mutaazzm

(J^j^^-*^)

Cemii zemanda kimse

derler

Amma

kâfirdir

etmemi

sulh kahul

ile

yine ncilidir Lâkin mezhebi ne papi-

taht Beste [ 1 ] boaz kurbinde dir Ve
sahili cümle bunun hükmündedir Ve
Hindistanda yedi yüz cezireye malik olmudur Çin ve Magine Hata
ve Hotene varub bu cihan ceziresin nice bin kerre devir iden bu
Portakaldr Cümle küffardan ekserdir Hindi zebun etmidir Ve zeve ne

tedir

Msr

man

Luteryanîdir

Bir

Muhit

ceziresinin Bahri

kadimde

Krah
Büyük

devleti var idi

Amma

Eflak
Ali

(jl^t

Osman

j

:)

elinde

zebun olub hâlâ

Tuna nehri sahilindedir imal
Erdel ile mü'adr Taht Bükre J-jy) ve Terkovi (/iy/
ridir Andan
haracgüzardr

Vilâyetleri

(

Devleti

Budan

(c^^^y

canibleri
)

ehirle-

^j^)

Bu dahi büyük devlet idi Sultan Bayezidi Veli Ak Kerman ve Kili
kal'asn ( u*:» lâfz tarihinde ellerinden alub haraç güzar oldular Bu
Rumeli kâfiristanmda nice krallar var idi Ali Osman devletinde
devletleri münkariz
olub elleri vilâyetleri sair bilâd slama zam
olundu Meselâ Islaven ve Kurul ve Tot ve Hrvat ve Srf ve Bulkar
ve Lâtin ve Hersek ve Voynik ve Lâz ve Haylaz ve Kazak Ak ve
Rusu menhus ve Arnavudu rz nabud ve Rum ve Mora Arnavud(u)
ve Çekona(i) Rum ve Manye(i) Rum ve Lazurum bu makule kiral
dallerin devletleri muzmahil olub herbiri birer kiraln sayei himayelerinde kaldlar Amma hamdi Huda Hrvad ve Bulkar ve Lâz ve
Srf ve Voynik ve Arnabud bunlar Ali Osmanm rea(ya) lan olmudur Amma Andolu canibinde
)

Vilâyeti Çerkezistan
Kral
[1]

deillerdir

Amma

Yldz nüshas

biribirleri

(oU-:i"^^

^^j)

mabeyninde beleri va(r)dr Anlar

(Sebte)
Evliya Çelebi 10

—

6
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Cümle airet sahibi belerdir Evvelâ Taman
paasna mutîdirler Andan nehri Kubanm karu
tarafnda (^ii^) Çerkezi Bu dahi sehl tabidir Andan Büyük (-T Vü)
Çerkezi Asîlerdir Andar Jana (lj) Çerkezi Asilerdir Andan
Büyük
Jana (ij) Çerkezi Asîdir Andan Mamalûka (aî^UU) Hatukay (5>iyw)
Asilerdir Andan Vilâyeti Çerkezi Poltkay ^^s^i-J^,) mutî deillerdir AnMemirze

[1] dir

(»;^^)

ceziresi Çerkezi

dan

Vilâyeti

(f^yijr)

Kefe

Bozduk

(Ji>;>) Çerkezi

Andan

Qekezi Bagîdir

Gayet

âsilerdir

Vilâyeti

Bisni Çerkezi

Vilâyeti

Memüh

Bunun beidir

Tavstan (öiia-jii») derler Amma cümlenin belerine Mirze derler Krk
bin askere maliklerdir Amma hakir bin yetmi yedide Mehemed
Giray Han olu Cenbe Giray Sultan ile Sohuma gitdik idi Hamdi
Huda ol senei mubarekde cümle Kabart Çerkez islâm ile müerref
olub cümle domuzlarn krub nehri Cincige (>ibc:^) dökdiler Ve cami
ve mesacidler yasadub hakir ezanlar okyub ihtida imameti hakir
etdim Amma gayri Çerakezeler bir mezheb kaydnda deillerdir
Kâfir desen âdemi kati iderler Müslüman desen taat ibadat yokdur
Bir garib kavimlerdir Inaallah anlar dahi islâm ile müerref olurlar
Andan Vilayeti Tavstan (öV:>.jii.) Çerkezi kâhice Daistan padiah

amhal Hana

Bu kavim Kûhu Elbürz dameninde sakin
kavminin nihayetidir Krmdan bu mahalledek cümle
Çerkezistan doksan yedi konak yerdir Amma bu Çerkezistanm imal
canibindeki Deti Kbcak içre dört padiah Kalmk vardr
tâbi olurlar

olurlar Çerkez

Deti Kbcakda ve gayride sakin olan kalmaklar
beyan ider
Evvelâ Heyhat

(0^-»)

sahrasnn

canibi

arknda

Terek

(J^)

kal'as

yannda

Devleti

On

kerre yüz bin

Kalmah

anda sakindir Küfrü
ve

Cehennem

nekadar zîruh

Tysa

dalâlet ve

bilmezler

ksm

ile

Dünya

ah

nehri

(oU

Edil (j^)

harü neir

gam

^-^1^

i

j-'ji)

beri

Kbcaa

geçüb

ve Ayet hadis ve Cennet

içün gussa yemezler Ruyi arzda
Derisin giyerler Su içmemi-

var ise etin yerler

ve ekmek yememilerdir Hastelik ve taun zatücezb ve stma ve
hastelii makulesi cemii emraz muhtelifeden berilerdir Pire ve
ve at südü içerler
kehle ve tahta biti nedir bilmezler Boza ve
Uçyüz sene muammer oluru vardr Edna mertebe yüz yüz elli sene
ler

ar

kmz

[1]

Yldz

nüshas (Mirze)
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mukarrerdir Bâlâda Daistana gelirken evsaflar mufassal tahrir olunmudur Andan Timurlenk mili kurbinde

Muyncak ah

Deleti

Tysa ah(oU ^~xL ^\ ^^-y

îbni

z^J:)

dahi on kerre yüz bin Kalmakdr Bunlar dahi islâm iman itikad
ve küfür dalâlet nedir bilmezler Amma cümle Kalmaklardan edid

Bu

ve secilerdir

Andan

Devleti Kuba(n)

Kalmk

(jJ^

(

)ty

oj.)

Bu taife yüz bin oba olur Nehri Kuban canibinde sakinlerdir Baz
mahalde frsat bulub Çerkezistan içinde sakin olan Arslan Bey ve
Nevruz Bey Nogaylarn garet idüb esir ider Bu Kalmak içinde hâlâ
öte
elli
bin Nogay müslim esir vardr Andan nehri Edilin
tarafnda

Devleti Çakar (1)

Be

kerre

Kalmk

(jHs jlsU

^ j.)

Amma hakir Edili bu canibden öte
germedim Amma cümle Kalmk bunlardan

yüz bin olurlarm

geçmedim Ve

ol taifei

gayet havf iderlermi

Andan

Devleti Gökdelen

Kalmk

(jHs J^i]/' o) j^)

Be kerre yüz bin mel'un olur imi Nehri Edil ile nehri Cayk (jU)
beynehümasmda sakinlerdir Bunlar(n) sihir efsunu öbür Kalmaklardan ziyade imi Andan
Devleti
Bunlar dahi

be

Urumbet Kalmk

kerre yüz bin mel'un

canibinde sakinler

(jils

^-jjji ^j^)

olurlarm

imi Bunlarda olan Nogaym
iderler Andan

Nehri Edilin bir
haddi payan yokdur

deyu gayri Nogay nakil

Devleti Sakar

Kalmk

(jHs

^^

z^^:)

mel'un Büyük Kbcakda sakinler imi
Cümle bu taife arabalar üzre obalarnda sakinlerdir Her gün bir
otlu meyval yerde meks idüb göçer Hasl kelâm bu mel'unlar on
yedi padiahdr Çin ve Maçine Hata ve Hotene ve Fafur ve BulBunlar sekiz kerre

[I]

Kaçar olacak

yüz bin
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Karanlk Dünyay buz olduu mahalden ubur
idüb öte canibde anlarn zumunca Ylmdrak [1] Dünya yani Ak
Dünyada sakinlerdir Ab hayat andadr Anda giderler Ann içün
muammer oluruz derler Cümle evsaflar bâlâda tafsil üzre masturdur
gara neticei kelâm ta

muhakkak Beni Asfar
Abaza kavmin beyan ider

Ve

bunlar

j>'\

Amma

^)i\

Zikri ahvali dalâlet ayînitaifei

dalâlet icre kalan

Abaza

(Ji^>

f^)

kavimdir Airet airet
Karadenizin kenarnda vaki olmu Cümle
cenk cidalde ve harb ktalde bir alay akl gözünde eci
kavimdir Mezhebleri ve kitablar yokdur Hair neir nedir bilmezler
Hemen bunlar dahi Çerez kavmi gibidir Ve Çerkez bunlarn sima*
linde mü'adr Baz zeman Çerkezle ve Mekril (J^c.) le cenk iderler
ark canibleri Mekrildir Mabeynlerinde Faa Çay ( ^U Ai\i ) hududdur
Bu Abaza ve Çerakezenin asllar Arabdr Mukaddema tahrir olunmudur Msrda olan Çerakese ve Abazalarn asl mekânlar bu mahallerdir ki airet airet beyan olunur Evvelâ Mekrilistan ile nüa
(mua) olan

birbirlerile

Vilâyeti Abazai Çaçlar
Mekrilce dahi kelimat ider Belerine Çaça
olur

(J^'^ âji o.Vj)
(<>^U)

On

derler

bin kavim

Andan
Vilâyeti Abazai Arlan (jV^

skeleleri

Lâçigat

(iVi^V)

Bunlar dahi

on bin

oVj)

tj\>\

bahadr kavim olur

Andan
Vilâyeti Abazai Çendalar

(M^

t}\\

^.y^)

Kakr (/lî) dr Beleri vardr Cümle on be bin âdem olur
Ve sahihünneseb Abaza bunlardadr Ve bu taifede olan mahbub ve

skeleleri

mahbubeleri Abazada olmaz Bunlara
1er Andan garba üç konak gidüb

[1]

Çendalar

Abaza Büyük Çendalar
Be kuradr Ve on be bin asker

Vilâyeti
Yirmi

Da

Yldz nüshas (Yldrak)

( J\j^:^

olur

Ve

(

^^u.>^

i]^-

»jU

^Ij )

der*

j^>yj )

iskeleleri

vardr
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Bu Abazalarn dalar ard serapa Mamuh ^^.U Çerkezidir Daima
Abaza ile cenk iderler Çendalar Abazasn bir konak garba ubur idüb
(

Vilâyeti Abazai Keçler
iki bin

lardr

kavim olur Ve atl

(

askeri dahi

if

)

oVj

â;»

)

çokdur Sipahliile mehur-

Andan
Vilâyeti Abazai Artlar (>jV

â;l ^.Vj)

Otuz bin âdem olur Amma yiitlikleri hrszlile mehurlardr
skelelerine Kepus (/j;^) derler Lâtif liman vardr Bender iskeledir
Ekseriya slâmbol gemileri bunda klar Ve bu Artlar danda

Vilâyeti Abazai

Sade

oVj)

(<^-u. SjU

Ne Çerkezdir ve ne dürüst Abazadr On bin kavim olur Hattâ eydi
Ahmed paa bizim vilâyete varm deyu cümle ve da ve dere depesi
ile sual idüb hakir cevab verdikde yemin
idüb Sen Abaza deilsin
Bizim Sade yiitlerindensin der idi Andan lebi derya ile canibi garba
üç konak gidüb

Kam

Vilâyeti Abazai

(

j^is

»jLi

^Vj)

Beleri var Ve on bin bahadr askere malikdir skeleleri olkadar
ilemez Zira pek âsilerdir Amma Msrdan Rumdan gelüb kalm
müslümanlar çokdur Ganimet diyardr Bunlara üç konak

Vilâyeti Abazai Suçalar (>^>Beleri ve on bin askeri vardr Ve

karu karudur Andan

2

»;V ^>yj)

iskelesi

gayet

iler

/^^

^.Vj)

Kefiye

konak

Vilâyeti Çerkezi

Bozoduk

(jj^^i^

Beleri ve iskeleleri ve on bin âdemleri vardr Bu kavimden
Mengeli Giray Han on bin kavmi bu Abaza bozduundandr Ve
Bozoduk iskelesinden 2 konak yine Karadeniz kenarnca

Vilâyeti Aireti
Abaza beleri ve

iskeleleri

Kotas

O-^y

ojrvi^

c^Vj)

vardr Ve yedi bin askere malikdir
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Ve Taman ö^t kurbinde Anapa Lb'T liman bu Abazaya iki konakdr Bu kavim gayet mutîdirler Zira içlerinde daima Krm ve
Taman askeri eksik deildir Bu mahalde dahi Abazann on iki kavmi
temam olmudur Hakka ki mahbub ve mahbubesi ve namdar yiitleri
olur eci kavimlerdir Asllar yine Arabdr Bu diyarlar Hazreti Ömer
)

(

(

)

hilâfetinde Cineviz küffar elinde idi Bunlar Arabistandan isyan idüb

Cinevize gelüb
etdiler

Amma

idüb bu diyarda sakin olub Abaza lisan peyda
bu Abazann dalar içinde on iki aireti dahi var

iltica

Amma

anlar seyyahat etmedik Amma isimlerin istima idüb âdemle»
Evvelâ Mekrile karib dalar içinde Aireti Posuhu

rile ihtilât etdik

Andan Aireti Ac Çepsi ^^^ ^ Andan Aireti Besleb (-L-j)
Andan Aireti Mekliyye
Andan Aireti Aypiga U-J Andan
Aireti Valakrp j/^/^ij) Andan Aireti J-jy^r;
Andan Aireti Maça
UU Andan Aireti Pancar (J^j'^l.) Bunlarn dahi hâkimleri Bey
(>^->J

(

(

(

(

)

«Jsr^ )

(

)

)

(

)

Her kabile onar on ikier on beer bin askere maliklerdir Sarp
olmak ile bunlar gayet hrsz kavimdir Abaza
ve Çerkez kavmi bile bunlardan âcizlerdir Amma Msr askerinin temeli bu Abaza Çerkez vilâyetidir Lâkin dalâlet içinde kalmlardr
Kâfir ile müslüman Abaza kavmine gösterüb Kangsn seversin disen
müslümana yaprlar Anmçün islâm ile müerref olduklarnda galiz
müslüman olurlar Zira bu Abaza ve Çerkezde kefere olmaz Varsa
bir kavmi
kati iderler Ve kilise ve kitab yokdur Hemen

dirler

çengelistan yerlerde

da ba

âsidir

Rusu menhus yani Kazak

Zikri Ahvali

Ak

Jl^^ J^j)

Leh ve Moskov krallarnn taht hükümetlerinde yetmi frka
mel'unlardr kim dünyay dutmu kavimdir Kâh Tatar Hana ve kâh
Moskovdan Lehe ve kâh Lebden Karako kiralna tâbi olur Ve kâh
isyan idüb be yüz pare gemi ile Karadenizin canibi erbaasn nehb
garet idüb yine gemilerile vilâyeti menhuslarna giderler Evvelâ nehri

Hatman Karda Kazak j>js J-^i} ) Andan
Andan Haiman Sirke ( -T^. Andan Hatman Ihji-» )
Andan Hatman Braba (J-[\f_) Andan Hatman
Andrya ( l>» ) Andan Hatman eremet {c.*j^) Andan Hatman Zaporoska (-a-jj^i; ) Andan Hatman Harnestiyan ( jLi-i^i[1] Andan Hat'
Hatman Çehril
jJj^r)
Andan
Andan
Hatman
Görlu
man Uman öUj\
küff arlarn nice yüz Hatmanlar dahi vardr Amma
jj^>.) Bu kabil
Özü

(

}ji\

caniblerinde

)

Dorozenka
mel Niç ( £
(

aÎjjs»

(

)

)

)

(

(

)

(

[1]

Yldz nüshas

(

Hristima)
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bir tarihinde elin vilâyetin slâm Giray Han ile nehb garet etdiimiz küffarlar olmaile tahrir olundu Bunlar cümle Lehe tâbidir
Amma Moskova tâbi olanlar yetmi Hatmandr Cümle Azak kal'as
kenarmdadr Evvelâ Ten HaU
dibinden cereyan iden nehri Ten
cx
yetmi Hatman serdardr Gayriler kal'alar ismile yad
man ( Ju»iolunur Cümle kaPalar nehri Ten kenarnda aacdandr Çerkez (/'>.)
Kirmen Andan Mince (a;*:^) Kirmen Andan Seva (^-) Kirmen Andan
sor j^- Kirmen Andan Mujik JJv ) Kirmen Andan Tokay {^s'^y)
Kirmen Andan Pras j^ij- Kirmen Netice ta Azakdan üç aylk yol
Ten kenarnca yetmi hatmanlk yerdir Kirmenleri namile anlr
Kazak Aklardr Bu mahalde bu mel'unlar dahi temam oldu Amma
Rum Ermeni ve Yahudi ve Karay Kbtî kefereleri her biri birer
kiraln taht hükümetlerinde reayalardr Hususa Ali Osmanda olan
Rum Ermeni bir diyarda yokdur Milleti mesihiyyedendirler ama
Halebe Antakyyeye malikler idi
elli

(

j-'

)

(

(

(

)

Devleti Ali Kayseri
Cemi

)

)

Kayasra

Rum

^jj

(

j-^ JT

cJ^^^

)

(»^^.u
derlerdi Hezkil [1] kral cümleden
olub Msra dahi mutasarrf oldu Zira bâlâdan bu
mahalledek tahrir etdiimiz eer müslim eer milleti nesârâ cümle
Msra ve Kudüse talihlerdir Msra malik olan

ziyade

olsa

)

muammer

Devleti

Kbtî

(

>,i

^j-

)

Mülûklarna Kababta ( 4»j^ ) derler Cem olsa Akbat ( i.»j derler
Müddeti devletleri 400 sene Bir tabakalar krk yedi nefer oldu An»
dan devletleri herkeste olub mabeyne üç yüz yl Amalika Devletî
girüb yine Devleti Kbtyyeye rucu idüb devleti sanide meddeti devletleri yine 168 sene oldu Ve nefer
Amma Hazreti îsa ve
Hazreti Yahya ve Hazreti Zekeriyya asrnda bulunanlara
)

Devleti Yunaniyan
derler Dini

Mesihay dutdlar Ve

bir

(

snfna

Devleti Kbtalise [2]
derler Sekizi

çün Batalise
[1]
[2]

(

)

dahi

okJ

c.^.

)

hukemalardandr Batlimos ( u'^.;ii=j ) hakim derlerdi AnnA_Jik
derler Cümle on dört nefer krallardr Amma
(

)

Yldz nüshas
»

c^^$_ ^3^

»

(Herkil)
(Batalise)
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akl Aristo herifler idi Müddeti saltanatlar 207 sene Ve Eflâtun
Bokrad Sokrad Ristalis Fisagors ve filosof cümle Yunaniyandr Ve
skender dahi Yunaniyandr Zeman hükümetinde ehriyar derlerdi
Ol zemanda cihana Yunaniyan müstevli olub arkdan garba hüküm
etdiler Hattâ dünvay Kafdan Kafa hüküm iden dört kiidir kisi
müslüman ikisi kefere slâmdan Hazreti Süleymandr Biri dahi skenderi Kübradr Yunaniyandan biri Yanko ibni Madiyandr Biri dahi
Buhtunnasrdr Ruyi zemini milleti
mesihiyye (i)
Yunaniyan
dutmu idi Hâla yine olkadar küffar vardr kim müversertaser

yazmlar kim ruyi adh [1] bir siyah öküz
eylemiler Cemii vücudunda nekadar siyah kllar var
ise kara abkal kâfire tebih eylemiler Ve ol
iki gözleri ve
boynuzlar arasnda bir beyaz nokta misal kllar olsa ümmeti Muhammede tebih etmiler Hamdi Huda mucizat Muhammed Mustafann
berekâtile cümle ümmeti
Muhammed küffar parekende ve perian
iderek mansur muzaffer olurlar Hususa Devleti Ali Osman bu bâlâda
zikr etdiimiz selâtîni dîni islâmdan sonra Ali Osman zuhur etmidir
Ve bâlâda tahrir olunan yüz krk milleti nesârâ krallar ve Groflar
ve Hatmanlar devletinden sonra Ali Osman tulü idüb bu cümle
mülûkdan sonra devlete kadem basdklarn beyan ider
rihin ve

ehli hey'et öyle

suretile farz

srn

Elfaslüs Salis

Devleti Âli

Osmann

Eevvelâ müverrihan

Rum

a er

zuhur tulûun beyan ider
ve

nükteperdazan

zevil

mefhum

ki

^^,M ^u> ^v li-^ Uj ) mucebince ruyi arzda bâlâda tahrir olunan selâtîn
(
mülûklar edîmi arzda sakin olmular idi Ve esnaf ümem içün ihtilâfat kesire olmudur Amma sükkân Rum ve ecnas mütenevviai
an merzübum bitakdirül Hayyül Kayyum fermanile aslda kavmi Rum
s bin shak evladdr Andan Yafese andan Nuh aleyhisselâma mün-

Bunlarn rk tabirinden ihtida Ruma kadem basan Ali
Selçukyandr Sene 476 tarihinde umerai Danimendiyye ile yek dil
yek cihet olub Malatyye ve Kayseriyye ve Alâiyye ve Konya diyarlarna müstevli olub müstakil padiah oldular Tulûlar Maveraünnehirdendir Hikmeti Huda bu mahalde Mahan memleketinden Ali
Osmann ecdad Süleyman ah ve Erturul Mool ve Bogol gülü
beyaban Tatar derdinden terki vatan idüb Ahlat ehrine gelüb anda
sene sakin olub andan dahi Rum arzusile Murad nehr (i) kenarna geldikde serdarlar Süleyman ah Caber kal'as dibinbe gusül
tehidir

[IJ

Yld

z

nüshas (arz)
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olub anda defn idüb Erturul cümle erlerile Selçukyan
Alâüddine donlub gelirken bir püte bana çkub Konya sahrasna
nazar etdükde görseler kim iki derya misal asker biribirile germa germ
cengi pürhada Amma Tatar askeri galib Beyaz destarl Konya askeri
münhezim oluyor Bire Var Alâüddin cani (bi) ne imdad idelim Bizler
dahi Tatardan dilgiriz deyu Erturol Bey bir beyaz livai muhammedî
kaldrub cümle
bu kadar Tatarn ensesine gelüb bir kemingâhdan Allah Allah(a) reha buldurub saturu muhammedî koyunca
Tatarn iç(in)e âtei muhammedî düüb karalar firara mübeddel
olub Ali Selçuk taze can bulub Tatardan bir can halâs olmyub Sultan
Alâüddin mansur muzaffer Konyaya gelüb Erturula hil'ati fahireler
ihsan idüb sa kol belii verüb Bursa Tekûru üzre serdar idüb Bursanm canibi erbaasnda Bilecik ve Ilbat (Ulubat) ve negün (inegöl)
ve Yalakâbâd bu makule yerlerden Erturul olkadar mal ganayim
ile Sultan Alâüddine gelüb mal gaza ile cümle Rum askerin mutenim etdi Alâüddin dahi günden güne Erturulun ianetile azimüan
padiah oldu Elkab kadiahîde Selçukyana Selâtîn didiler Ol asrda
Usküdara varnca küffar ba göstermee kadir deildi Zira Sultan
Alâüdbinin cemii ziri hükmünde yetmi tabi alem sahibi mirlivas
ve askeri var idi Evvelâ Marada Alî (Zü) Ikadriyye ve Adanada Ali
Ramazaniyye ve Sivasda Ali Danimendiyyeden Melik Qazi ve Kastamonide Ali
ve Amasyada Ali Ferhad ve Kütahiyyede Ali
Qertniyan ve Ankarada Ali Sübhan ve Sarhan vilâyetinde Ali Sarkan
Bay ve Imad elinde Ali Imad Bay ve Sunkur elinde Ali Sunkur Bay
ve Keskin elinde Ali Keskin Bay ve Teke elinde Ali Teke Bay ve
îderken gark

Hamid vilâyetinde Hem ayet Bay ve Mentee elinde MenteeBay ve Aydn
Aydn Bey ve Lârendede Ali Karaman Bay ve Yalakâbâdda

elinde

Erturul Bay

Hâsl kelâm bu

nin yetmi mirlivas var

idi

elkablar

Ve zeman

ile

müsemma

saadetlerinde

Sultan AlâüddiHazreti

Sulta-

nülulema Mevlâna Bahaüddin Mehemmed bin Hasanül Belhîyyül
Bekrî Sultan Alâüddin devletinde sene 681 tarihinde Konyada fevt

olu

Celâlüddini Rumî ki Hazreti Mevlânadr halife oldu Ve
bâlâdaki ümeralara Sultanülulema lâkab komudur Her biri mahallinde

olub

olunur Badehu Sultan Alâüddin Arzrum semtine azîm asker
gidüb Fenade
ojIJ
nam mahalde ikeste hatr olub hasta
yatarken olu Gyazüddin devleti dünya içün babas Sultan Alâüddine
zehir verüb ol mahalde asker dahi Gyasüddin (i) pare pare idüb
tahrir

ile sefere

ikisinin

nam

Selâ tini[l]
[1]

(

)

bu yirden Konyaya getirüb iç kal'ada defn etdiler
26 Ali Selçuk yan bunda inkraz buldu
Nefer Cümle

Yldz nüshas

(saltanat)
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devletleri
sene Andan cemii ulemayi Rum
idüb Erturulu Bey idüb halife olub cümle andan biat
etdiler Ol dahi Bursa gazasndan gelirken mecruhan Söüt nam kasa*
bada medfundur Ve Savuci Bey ibni Urhan Tomalc gazasnda ehid
olub an dahi Erturul yannda defn etdiler Badehu yine ulemay
Rum meveret idüb Erturul olu
müstakUen re'si seb'a
cümle ayan Selçukyan derunu
miede halife idüb
dilden biat etdiler Tarihi vilâdete sene 656 Evvelâ Osman sene 699

on dört Müddeti

gulgulei

Rum

Osmanc

Ömre

69 Saltanat sene 26 Vefate 726 Andan

Urhan Bey

halife

oldu Saltanat 35 sene olub Urhan Gazi olu Süleyman paa Kara
Mürsel Bey ve Ece Yakub Bey krk namdar ile Bahri Ebyaz Kapuda
kurbinde Babseki [1] nam mahalden sallar ile karu Rumeli tarafna
at çkarub Gelibolu caniblerin nehb ve garet iderek psala ihtida sala*
dan galat olan yeri ihtida Cuma gün an feth idüb ihtida sala okudk'
larycün htida Saladan galat ipsala derler Ve günden güne askerin
gerüsi gelerek Glibolu kal'asm feth etdikde Gazi Süleyman paa kal'a
tarih olmudur Sene 761 Kal'a (i)
kapusmda el urub f^J^j^-)
)
kabzai tasarruflarna getirüb mal ganayim ile guzat müslimîn bay
oldular Ve ikâr etdükleri nisvanlar akdi nikâh ile merbut olub tena'
sül buldular Badehu Rum Eli tabir klnan yerde on iki millet kefere
var idi Meselâ Rum Bulkar Li [2] Eflâk Srf Voynik ve Hrvat ve
Lâtin ve Bonak ve Laz makulesi küffarlarn dar diyarlarn harab
yebab iderek küffara göz açdrmyub ta Tuna kenarna varnca malt
ganayimler alarak ikâr gelen maryanlarna aan aykrlarmz dölünden
duizegânlar ve oul bal gibi zîanlar ve sîm ebdanlar hasl olub
anlar dahi dedeleri olan küffarlara emiri âtetab urmaa ahenk
iderek dar diyarlarn balarna dar idüb nice bin pare kura ve kasabat
(

*-'i\f^>,

ve belîdei muazzamalarn feth etdiler Badehu Süleyman paa Bolayr
nam mahalde yaban kazna doan salub ard sra at braub atdan
tekerlenince bana zahm irüb merhum olub Bolayrda bir kubbe

pür envarnda medfundur Hattâ cami ve imareti ve tekyesi vardr
Vefate sene 760 ( ^.ic ^a âi-j htida Ruma geçen bu Süleyman paa
ibni Urhandr Urbann dahi müddeti ömrü sene 83 Cülusu sene 726
Vilâdeti sene 678 Vefate sene 761 olub olu Gazi Hudavendigâr
Bey oldu Omre sene 65 Müddeti vilâdete sene 727 Müddeti
sene 3 1
Edirnei feth idüb
Kos Ova çenginde bir
saltanat
kâfir leler içinden kalkub kendüyi bçaile urub ehid etdi ehid
)

[1|

Lapseki olacalc

[2]

Fazla

yazlm

]
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Koblâki kâfiri dahi ol mahalde depelediler Andan
Bursada Eski Kabhcada defn etdiler Andan olu
Murad
Yldrm Han Gazi Bey oldu Vilâdete sene 748 ve Cülûse sene 972
ve müddeti saltanat sene 16 olub hakka ki eci padiah bavakar
idikim bir ylda Anadoludan Kümelinde Eflak ve Budan keferesi
üzre sefer etdiinden Yldrm Han didiler Gerçi Yldrm Bayezid
Han yarar idi Amma ömre sene 6 [2] Saltanat 16 Sebebi mevti
Timur çenginde Yldrm Han münhezim olub Timurun hapsinde
iken hummayi muhrikadan sönüb merhum olub nan Bursada Yl-

Minko

iden

na

[1]

Han

drm

Camiine getirüb defn etdiler Olu Çelebi Sultan Mehmed Han
Sene 804 Vilâdet sene 7176 [3] Müddeti hilâfet sene 30
Müddeti ömür sene Andan olu Murad Bey halife oldu sene 834
Müddeti saltanat sene 31 Müddeti ömür sene 49 Vefat sene 855
Andan olu Gazi Ehülfetih Sultan Mehemmed halife oldu sene 855
Müddeti hilâfet sene 31 Vilâdet sene 935 [4] Müddeti ömür sene 51
Vefat sene 886 Andan olu Bayezid Han halife sene 886 Müddeti
hilâfet sene 31 ve müddeti ömür sene 91 Vefat sene 917 Andan olu
Selim Han Evvel Vilâdet sene 872 Hîni cülûsda krk üç yanda
bulundu sene 926 vefat etdi Saltanat sene 8 Ömre 51 Andan olu
Süleyman Han halife o du Vilâdet sene 900 Saltanat sene 48 Ömres
sene Andan olu Selimi Sani ah Vilâdet sene 929 Cüluslar sene
974 Vefatlar sene 982 Andan olu Murad Salis halife Vilâdet sene
953 Cüluslar sene 982 Saltanat sene 21 Ömre sene Terki dünya
sene 1003 Andan olu Mehmed Han Salis ah oldu Sene 980 tarihinde Vilâdeti basaadetleri Manisada vaki olmudur Cüluslar sene
Selâse ve Elf Cemazel ulâsnn on altnc gün yevmi Cuma idi Sene
1003 Saltanat sene Ömre Sene 1012 vefat iden [5] olu Ahmed
Han halife oldu Sene 1012 Manisada mütevellid olub esnai cülûsda
halife oldu

büzürk yerine calisi erir ve devlet masir oldular
Recebin on sekizinci gününde vaki olmu idi Sene 1013 Ve
azmi dar sene 1026 Devlet sene 14 Ömre sene 976 Andan karnMustafa Han halife oldu ehri Zilkade 23 Sene 1026 Saltanat
sene 1 ehr 3 mazul Andan Sultan Osman halife oldu Sene 1037
Mah Rebiülevveli Saltanat sene 5 ehri Receb fi 8 ehadet sene
103 1 Defa Must afa hali fe Han [6] Sene 1031 ve ehr Halife olub
Yldz nüshas (Milo)
[1]

çarsale idi Pederi

Mah

da

[21

„

,.

[3]

„

„

(60)
(776)

„

(835)

„

14J

defa

yazlm

(vefatnda) olacak

[5]

iki

[6]

Yldz nüshas (Han

halife)
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Andan Sultan Murad Rabi ibni Ahmed Han halife oldu
sene 1032 Saltanat sene 17 Ömre sene Andan ibrahim Han bni
Ahmed Han halife oldu Sene 1049 Saltanat sene ehadet sene Anyine tnazul

Han Rabi hâlâ padiah Âli Osmandr Sene 1058
Omre sene Inkrazüddevran devletleri müebbed ola Âmin
Ya Muin Amma bu Devleti Ali Osmaniyana Cenab Barinin nazar
dan olu Mehmed
Saltanat

Yetmi mülûkün
Osmana malik olmaa

taallûk etmidir

Devleti

devletlerine mutasarrf

sebeb

olub Hadimül

olmulardr

Haremeynü

erifeyn Mevlâ Mülûkül Arabi vel Acem didirmee bais badi olub
cümle padiah ve krallarn üzerlerine tasaddur etdiren Fatihi Msr
Sultan Selim ah ibni Sultan Bayezid Handr Ut jUa-j Ne takrib ile

Msra

malik olduu ilâm ider

Sebebi gazayi

Msr

bedesti Selim

ah

hafi olmya kim ihtida Ebülfetih Sultan
Uzun Hasan Tercan sahasnda münhezim idüb

Müverrihan âleme

Mehemmed Han

gazi

Tarihi atf inann Karadeniz sahilinde Tarabefzun canib (in) e keide
klub berren ve bahren muhasara idüb kalilül imamda [1] fethi
teshire getirüb içine ehzade Sultan Bayezidi Veli (i) hâkim idüb adli
adalete bezli himmet idüb anda Selimi Evvel vücude gelüb bürcü

erefden âfitab devlet ziya verüb günden güne mihri âlem tab oldu
Bu mahalde Ebülfetih saltanat tarafnda Karaman Oullar nam
akyalar üzre sefere giderken Üsküdar kurbinde Mal Tebe nam mahalde merhum olub eriri saadet ve taht hilâfet Sultan Bayezide
nakl idüb olu ehzade Selimin yannda Tarabefzunda c-i- ^<i»
diyen
askerden yirmi bin asker ile Srf üzerine müstakil hâkim nasb eyleyüb
canibi erbaasmda fethi fütuhlar etmei tenbih ve tekid idüb kendü1er Asitanede mesnedi hilâfetde berkarar olub umuru müslimîni görf-.

mede

Beri

canibde

ehza

(de) Selim

Gürcistan

ve

Mekrilistan ve

Dadiyan caniblerin nehb ve garet iderek vukuf tahsil eyleyüb hayli
fütuhat iderek Uzun Hasan taallukatlarndan Mira Han ehzade Selim
Han ile pencapenc olub hahnahah Caniha (^kU) kal'asn Selim Han
kuvveti bazu

ile

feth idüb ve ücyüz kantar

gümü

evani hedayeler

ile

ehzadei Selime
mukarrernameler ile hil'ati fahireler gönderdi Selim Han da Canihai
taht idinüb on bin tüfenk endaz yiit asker dahi zamime eyledi Zira
Canihe hâlâ Gümühane didükleri yedi yerde gümü madeni rmak
gibi akar Hikmeti Huda ehzade Selim taliine bir altun madeni zuhur
Sultan Bayezide

[1)

gönderdi

Yldz nüshas

(eyyamda)

Bayezidi Veli safasndan
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idüb yüz bin mümessek altun andan kesdirüb sikkesinde (j>l ü^UJi\
c- A^U oyvi oj^'^ jü jl/ j>; deyu yüz bin altunu babasna gönderüb Bayezidi Veli safasndan Selim Memleket sana helâl olsun Feth etdüin
diyarlar sana ihsan eyledim Hemen gayret ve hamiyyet senindir deyu
böyle istimalet yerlii belileri gelince ehzade Selim ejderi haftsere
dönüb yedi sekiz senede krk be pare ehir ve Koyl hisar (jU> j..y )
ve Niksar ve Bayburd ve spir ve Tortum ve Erzincan misilli ehirler
ve metin kal'alar feth idüb her ne canibe müteveccih olursa biemrillâh mansur ve muzaffer olurdu Lâkin Sultan Bayezidi Velinin Teveccühü Venedik firengistannda Mora vilâyetinde Meton ve Koron fetihlerine mukayyed olmaile Kzlba evba ile Merada Zülkadir
Olu Alâüddevle yek dil yek cihet olub Tokad ve Sivas ve Amasiyye
ve Osmanca varnca Kzlba istilâ idüb günden güne Acem irinlendi Kâhice Selim ehzade ardlarndan çevirir Amma ne çare
düman Ah Ah deyüb döünürdü Bir kerre Bayezidi Veli derya
misal asker ile Turhal (jU-^y) sahrasna gelüb Acem ile mukabele
olub cengi azimde iken Zülkadriyye sahibi Alâüddevle tarafndan
Msr Süleyman [1] Gavri askerinden on iki bin ahrec atl

ar

Msr

askeri Bayezidi Veli askeri içine girüb
diller ile tabir

olunmaz

Ali

Osman

öyle bir

klç hazar

askeri vakti

gurubda

olur

kim

bir tarafa

Selim askerile Caniha dalarna gidüb beri tarafda meydan
Türkman ve Gavriyanda kalr Amma ehzade Selim Ah
Msrl Ah Msrl der idi Cenab Bari bana taht Ali Osman erzanî
klarsa Allah ile ahdim olsun ihtida gazam Acem ikinci Zülkadir
Olu üçüncü gazam Msr olsun Anlar islâm padiahlar olada Aceme

ehzade

Acem

imdad

ba

ve

ideler

Hayr

ola

(^\:>j\< j^-V»)

deyüb sabr iderdi

Amma

Kzl-

ba

alub Sivas hanlarna getirirlerdi Bu
hal üzre âhir Ali Osman Aceme çul tobra haraç namna vermee
balyub Devleti Ali Osman har hakir olmaa yüz dutdu Bayezidi
Veli ise halveti tarikmdan biat idüb taraf hakka mücahediye balta

Usküdardan çapar

ile

yub nefsin kati eyleyüb dünyadan el çekdi Sultan Selim Tarbefzundan Asitane tarafnda serikârda kimesnelerle pesü perdeden meveret
idüb Hemen Selim Sen bize bir tarafdan birez askerle zahir ol Biz
sana taht teslim ideriz
iden geçdi Elbetde yeti deyu haberler
varnca Selim Han olu Süleyman Han ehri Trabzanda vücuda
gelmidi Selim dahi Trabzanda mütak olmudu Ann içün ah
smail Süleyman Hana ta'nâmiz namelerinde Laz Olu deyu yazard Hemen ehzade Selim olu Süleyman dahi tüvânâ yiit
[I]

Yldz nüshas

(Sultan)
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oltnudu Babas Sultan Bayezide Süleymanna Kefe taht hükümetin
reca eyleyüb recas kabul olundukda olu Süleymana be bin (c*-i.X^r.)
diyen asker verüb iki yüz pare gemi ile Trabuzandan üç yüz mil
bir muvafk eyyam ile Kefiye varub ber taht niin olub bana asker
cem etmee balad Alelakib ehzade Selim dahi be yüz pare gemi
ile on bin asker gemilere dolub muvafk eyyam ile bir gicede
Kefe
limanna çkub Kefe kal'asma girüb Tatar Handan Mengeli Giray
Han ile mülakat olub kefi raz ider Tatar Han Allah mübarek eyliye
deyu krk bin asker koub Selim dahi yirmi bin asker cem idüb
kat' menazil iderek Pravadi (5> y^) nam mahalde Ura Deresi namnda bir mahalde meks idüb Bayezidi Veli tarafndan divan padiah
askeri dahi mukabelei Selimde meks idüb Bayezidi Veli Asker(i)
tekrar meveret gayri idüb Bir hunhar ehzade (i) civan bahtdr
Umiddir ki tahta cülus idince cümlemizin giribann deire [1] Hemen bununla cenk eylemek evlâdr deyu cenge ahenk etdiler Beri
tarafda Selim mahvdr Cenk yokdur mülâhazasile asude dururken
Selim

askeri

üzre

bir

yaylm

Ura

tob

yaylm tüfenkler atlub
urayub karlub katlnca

ve bir

Deresinde iki asker birbirine
yüz bin tir kemanndan atlnca ehzade Selimin askeri
münhezim olub Tuna canibine firar idüb ehzade Selim arifane yan
verüb Karadeniz sahiline smub Varna nam mahalde ârâste bir gemiye suvar olub yine taht kadimi olan Tarabefzuna varub gayret
hamiyyetinden ba göstermeyüb hâmuba oldu Amma kaim makaolan Sar Kaya Bey Tarabefzunda hüküm hükûmat etmede Ve
Canihde Mall Ali Bey dahi hfz hiraset etmede ehzade Süleyman
nice kerre

m

Kefei zabt etmede

Sergüzeti ehzade Selim Han
Hakiri pürtaksir bu sergüzeti sikkadan olmak üzre nakl iderimki merhum ve mafurünleh pederimiz Dervi Mehemmedi
yüz on yedi yanda dar faniden dar bakîye irtihal etdiler Ne an bu
hakir kadar seyyahat etmi ola Amma Ali Osmandan dokuz padiahn erefi sohbetlerile müerref olduundan maada Süleyman Han
ile gazayi
Seyyidvar [2] da bile imiler Ve Kbrs fethinde serdar
Kara Mustafa paa ile mevcud bulunub Magosa (<-jcL.) kal'as feth
oldukda miftahlarile Selimi Saniye gönderdikde belegan mabelag
ihsan idüb
ihsan in'amlardan sonra Dergâh Ali Kuyumcu

ZU

balm

[1]

Yldz nüshas

[2]

Sigttvar olacak.

(devirir)
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hatlar verüb Sultan Ahmed asrnda Mekkei Mükerremenin
Altun Oluun pederimiz ina idüb surre emaneti hizmetile sutuhu
Mekkiye mizâb rahmeti vaz eylemiler Bu bastdan murad yani perimiz umurdide ihtiyar âdem idi Süleyman Han rikâbdar Kuzu Ali

müebbed

Aa

yüz krk sekiz yanda merhum oldu Ve Zeyrek banda Pirincci
zade hanesi sahibi Abdi Efendi ve Arablar hamam kurbinde Kara
Kz Mehmed Efendi ve [1] zikrolunan ihtiyarlar bir yire gelüb musahabet etdükde hakir safa iderdim Bir gün yine bunlar bizim pe-

iderken bir ark

derle can sohbeti

huddamlar

kapudan

girüb

tirid

nahif

zahir olunca bizim

bale kalkub hayli tazim idüb

âdemin
pederle

koltuklarna

cümle

istik-

idüb taraf taraf Safa
geldin ömrümün var Halimi Efendi diyüb tazim ve tekrimler idüb
beresi rahikîler ve mutantan kahveler henüz rayih olmudu Bunlar
can sohbeti idüb keyfler [2] yetidirüb kellelerinden arakyyelerin
saff âlide karar

gec^klub Buruh Buruh dimee baladlar Hemen Süleyman Hann
rikâbdar Kuzu Ali
ider Canm Halimi Efendi Efendin Selim
Evvel ruhiyçün ve Efendimiz Süleyman Han ruhiyçün olsun bu

Aa

ah

I

mükilimiz hal idin Sultan Selim ile babas Bayezid Han Hac olu
Pazar kurbinde Ura Deresinde uraub bozuldukda Trabzona
varubda derununuzdan nice tebdili came idüb seyyahate gitdiniz
An"nakl 'eylen deyu reca etdiler Ol dahi al al olub bizim pederin
alub ider Vallahi akan Merhum Selim Han
Tarabefzunda münzevi iken bir gün hakiri ve Kara Nedimi yanna

arka^kaan

eline

çarub

dersiz

Ne

olanlar

Sizinle

bir seyyahat

idelim

Olur

mu

Ne canibe filan dimedik Hemen
^^-J -û^H deyüb
fatiha okuduk Hemen Selim Han koynundan bir Kelâm zzet ckarub Bu esrar bu mahalde kala deyu bizlere yemin verdi Biz dahi
didi Biz dahi

,-.»^

Ser ve{r)rnek olur

mazmunu

kasem

üzre

srr ayan eylemek olmaz

billâh idüb

hrkai^bektaiyan giyüb elde

teberi

Hazine Odasna girüb birer kat
müslimîn belde sapan Davudi

Vahidi gec klub bellerimize mümessek cild
bend klub bir heybe mecmuai tuhf ve
birer post ve birer ehram ketfimize urub meer bir cemender hazr
etmi Kitablar ve ehramlar himara tahmil idüb vakti sabah âlem
ayardan bihaber iken Tarabefundan tara çkub yola revane olduk
Amma Koca Selim Dede hayli tabanke çar darb bir mutarra tuvâserlerimizde

âfitabei

selatin [3] tennurei lâ'ilgûnu

[1]

Yldz nüshas

(Bu)

[2]

»

»

(keyiflerin)

[3j

*

>

(telâtin)
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nâ tab bülend nevcivan mehib yiit idi Hakir Halimi ve Kara Nedimi dahi yirmi yanda Zrtl Balaban köçekleriyiz yola revane olub
birdahi devlet kelâmn zebana getirmeyüb bu diyarlara çok saydü
ikâr etmi ve hayli fütuhat etmi bir ülkeye düelim deyüb yedinci
günde Daistan padiah amhal (juu) ahn ülkesinde Karabudak
Han diyarnda camilerde ibadet idüb yine kalka amkal Hana budede Rumdan gelimez
anda mihman olub andan Tarhu (>•>) ehrine
andan Kovm (o>»î) ehrine Acem budunda Demir Kapuya anda
Acem Hanndan nameler alub Bagû (y^L) kal'asna andan Geylâna
Genceye irvana varub Bahri Hazer sahilince Mazendrana varub
anda dahi üç gün üç gice meks eyleyüb andan Kum kean (iiir'^i)a
andan Cebeli Deylüm (^i?>j-^) e andan Horasanda imam
hazretlerinden tecdidi biat ve tecdidi sikke idüb bir ay anda hizmet
idüb Ruma Hac Bektai Velinin nefsi evlâdlarna mektublar alub
ve eyhden mezun olub Ispahana varnca yüz yetmi pare ehir sey»
yahat eyledik Ol mahalde Isfahana vardk kim Nsf cihan namile
olunurdu Isfahanda bir kalenderhanede meks
bir ehir bünyad

luub Derviler Kanden
didi Bir kaç

gelesiz

didiler Selim

gün

idüb her birimiz birer kûei cilvenererek çevk safa idüb ehr(i) seyir
iderdik Selim Dede Kahvehanelerde sadrancbazlk ile öyle
itihar verdikim bir üstad kâmil ann mukabelesinde bir paydak
kaldrmaa kadir deildir ehri Isfahan halk Selim dededen âcizmande kalub cümle Acem fal idüb didiler kim Eer bu dervi bizim
Güzelce ah ile satranç oynasa eman vermeyüb mat ider lâvalla deyu
yemin iderlerdi Âhir ah (a) bu Selim Dedenin satrançbazln derler
ah smail dahi Tiz ol dervi(i) huzuruma getürün didükde an
ola
gördük Kalenderhaniye kr eek arkasnda bir akay gelüb
olsun Cemali ba kemaline
Abdallar deyu selâm virdi Bizler dahi
didükde Buyurun sizi ah diliye duradr letelim didükde biz dahi
se yârân zarif an pak hrkai fahireler ile huzuru aha vard ()mzda
hemen Selim Dede belinden nefiri srafîli çkarub bir zemzemei muhammedî ard sra zemzemei Haydar Kerrar ard sra on iki bend

temaa

Ak

Ak

imamlar rumuzun gösterüb esmaülhüsnadan jsUJ» j»v vl'^*>j
^Uii >v>j JjV>^U deyüb on iki zemzemei dahi esmalara sur
urub Er Hak deyüb dest berbeste idüb pertab iderek huzuru aha
varub âfitabesin kec klub akane f%^\ ii.ic |XU|.vt-. fLt j* j\
tj^jy j^ *
eyledi
deyüb berkarar olub bu ebyat terennüm

on

iki

J.S\

jwu

1;

a,

Afaki §eha madeletin nuru pürate
gibi encümeni dehre i;rag ol

Hurid

,•
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Keh nafe gihi eyle deri deti muattar
Keh gönce sfat gülene gel zineti ha ol
Ra dar cihan eylemesin âleme sensiz
Her kande isen padiehim dünyede sa ol
deyu dualar etdükde ah ismail safasmdan aya üzre kalkub dest
berdest zanu berzanu yanma alub Kii sen ho gelmi sen Nere selâKayser Zeminde Hazreti Hac Bekgetürürsen didükde
andan
diyarna andan amhal Hana
perverde
olub
Velide
tai
hazretini ziyaret
andan Buharada Mehedi Sultan Horasan
güler cemaline
idüb eyhden nameler alub güzelce diyarna
geldim deyu nameleri desti aha sunub ah safasmdan Yüz basa gelmi sen kii didükde Selim dede Eyle ola aihm deyu bir rumuz
ah eyhin namesin tilâvet idüb bize
etdi Yani yüzün basam didi
saray âlinin bir köesinde mihmanhanecik gösterüb bir hayli zeman
sfahanda meks idüb ah smail sohbetinde Selim dede nedimi halislk ve kssaperdazlk idüb ah ile hüsnü ülfet iderdi Bir gün ah
Selim dede Seni yahi sadrancbazsm derler didikde Gerçekdir
ider
Gerçekdir didi ah ider Gel Seninle yekâyek meydan
Beli
muhabbetde oynayalm kim ya tah ola ya baht didi Dede itdi Men
deilim ahlk manidir dedi ah itdi
ile oynamaa kadir
Vallahi ahlk öyle dursun Elinden geleni taksirat etme Hemen
gör didi Selim dede Bu sözlerde çok tenezzül
meydan senindir
diyüb ah ile satranca mübaeret eylediklekerimdir
sözü var Huda
mat
rinde Selim dede derunundan sual idüb ider lâhi Eer bu
idersem eli ve vilâyeti benim darb emirimle mat olub frsat benimdir deyu oynarken hikmeti Huda ah mat hanesine gelince hemen Selim dede (Msra)

ahm

mn

Krm

ahmn

ahm

ahm

ah

Fil file
Fil

deyüb

fil

bir sillei

ahlk

hend olunca ah mat

evinden

ah

tiz

cek

mat idince
ile
ahî urur Selim dede

hem

ah

ah

gazab

ider

Be

mat
olub Selim dedeye
vadiye hulf buyurdnz

âlûde

ahm

Elinden geleni diri etme buyurdnz Biz dahi
marifetimiz mertebesince diri etmeyüb mat etdim Amma
(m)
ben de ahde vefa etmem Bir [l]ola yine
mat idem deyu bir
rumuz etdi ah anlamyub Bir güne kalm Hele bir dahi oynayalm
deyüb ol gün üç kerre oynadlar Üçünde dahi ah mat olub Bire
hey Korum mu sa Her bar ah mat
olur deyüb Selim dede tefe'ülünde meram murada vâsl olub ahdan nice cevahir makulesi ih[Ij Yldz nüshas (gün)
bertarafdr

ahm

ah

m
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Hac

Bektai Veli üstad Türkü Türkman Hace Ahmedi
mezun olub Isfahandan nice ehri azimler seyir
temaa iderek Yesevî Hazretlerin ziyaret idüb andan nice kibar
evliyauUahlar ziyaret idüb duai hayrlarn alub ve nice kibar evliyaullahn merkad eriflerin ziyaret iderek Tebrize ve Hemedana ve
Erdebile ve Dergüzine ve Badadi behitâbâda ve Derne ve Dertenk
Azama ve Abdülve ehribana varub krk gün mukim olub
kadirül Ceylân ve eyh ehabeddini Sehreverdî ve Selman Pak
ve Kassab Cömerde ve imam Musaya ve Marufu Kerhî hazretlerine
ve
Hüseyne ve
Aliye cümle [1]
sanlar alub

Yesevî ziyaretine

mam

mam

mam

ehzade

Selim

Han

Evvelin seyyahatde

Badaddan

Kâ*beye geldüi
Kibar

yüz sürüb ruhaniyyetlerinden istitndad taleb etdi Andan Badad huccacile on yedi
günde Kâ'bei erife gelüb hacc erif idüb anda dahi hayatda olan
kibar evliyalarn desti eriflerin bus idüb duai hayrlarn alub sayir
ziyaretler idüb
Msr huccacile Medinei Münevvereye gelüb ol
hamerde [2] pak gusüUer idüb doru Hazreti Resalete Selim dede
ziyaret idüb

evliyaullahlar

âsitanelerine

Ak ola Ya Resulullah deyüb ebekei Resulullaha yapub bir
haykrdkim bizim zehremiz çak oldu Ya Resulullah Namusu
muhammedî deyu cihana bir nam kodun Bu ne namusdur kim
Msr Çerkezi keferesi içinde böyle yatmak namus mudur Seninle
gelüb
na'ra

hazar üzre olsun kim Msr fethi [3] bana mühana vakf idüb kilâr idiyim Ümmetlerine her sene
kisve ve surre ve atyyeler idiyim Ya Resulullah deyu tazarrular ve
naliler idüb yedi kerre böyle reca eyledi Hemen ebekei Resul
dibinde bir kirli palasl kimesne Ya Selim Ben mütekeffilim Var
iine megul ol Amma -ibadullah (a) zulüm taaddi etme Ve ulemayi
Mrra riayet eyle Ruh Ruh deyu iaret etdi Hemen kabri erifden
Destur ya Selim destur sadas gelüb Selim dede hamdi Huda idüb

misakmz bu

ahdi

yesser eyle

Msr
(^Au..^

Msr

huccacile

krk günde Msra gelüb kurafei kübrada Meymendi
mihman olub ölgün Ebüssüudu Carihî Merzuku

tekyesinde

Kefafî hazretlerine varub

hemen Ebüssüudu
[1]

Yldz nüshas (kibar

niyyetlerinden istimdad taleb
[2j
[3]

buludmz gibi

Carihî

evliyaullahlar

itdi).

Yldz nüshas (Ohmerde)
„

„

(fethin)

Ve aleyküm
ziyaret

Selim dede selâm virdikde
selâm Ya sahibi Resulullah
idüb âsitanelerine

yüz sürüb

Serlevhadan sonra yazlan ayni cümle fazladr.
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î
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Mahremeynü [1] erifeyn Ya hâkimül Msr
^M- deyu kef etdiler Ve Merzuku Kefaf
f})\i'^, J j*ci ^3j i»:-M- ^
dahi böyle kef idüb dürkce fasih bilirdi Tiz koma varub tahta otur
Andan Aceme git Andan biz seni çardmz zeman gel Msrda da
durma deyu bizi acele ile kibar evliyauUah Msrdan çkardlar
ve

Ta

hâkimül

L

Amma

fk

fücur isyan bir diyarda
günde Msrda gördiimiz
görmedik Zira ol asrda Sultan Gavri Msrn su kemeri yollarn yapub ahalii Msra zulüm taaddi idüb ulemaya ta tadub askerî
tayifesin zabtu rabt etmezdi Bizler dahi ol zulüm taaddii görüb hemen Msrda birer küheylân atlara suvar olub yine meayihlerden

on

iki

Ramazan Oullarndan Halil bin Ramazan
Bee mektublar virdiler kim avdetde hizmet ideler Msrdan yirmi
günde Adana (tsO ya Adanadan yirmi günde Arzuruma dört günde
Tarabefzuna gelüb Selim dede validei müfikasna buluub duai
hayrn alub babas Veli tarafndan sual idüb meer Devlet herkeste
Adanada

mezun olub

yüz tutmu Erdel ve Eflâg Budan dahi keferesi krallar
isyan üzre olub kul birbirine girmiler Selimi davet idüb Ne güzel
zadei kâmGelmiken aldayub münhezim etdiniz ite öyle bir

olmal()a

ah

kârdan ayrldk ki yldr kim nam nian yokdur Yohsa ol cenkde mi
ehid oldu Bu Selim olu ehzade Süleyman Kefeden getürüb iclâs
etsek deyu gûnagûn rey tedbirler iderlermi Hemen saat Tarabefzundan dervi Selim bir muvafk eyyam ile Asitaniye mektublar yedi
günde varub cümle ümmeti Muhammed Bire ehzade Selim
deyu cemii ulema ve Ocakdan mektublar gidüb Aman ehzadem
Asker lâzm deildir Peymanemiz doldu Bir gün evvel gelesin deyu
nameler yedi günde Selim Hana (Tarab) efzuna vâsl oldu Selim
Han yedi yüz pare ayka ve karamüssel ile yine Kefiye gecüb SüSüleyman baz [2] yiit
leyman barna basub görsem kim bir
olmu Nergis gözlerinden bus idüb (meer) Mehemmed Giray Han cedid Han olmu Oldahi gelüb yetmi seksen bin askerle Edirne canibine karib geldükde hikmeti Huda Engürüs tarafndan küffar hareket idince ehzade Selim [3] Belgrad caniblerine gönderirler Selim
Sofya tarafna vardkda askeri islâ(m) Bayezid Han slâmbola götürürler Hemen Selim Bayezidin slâmbola teveccühün istima idüb ol
dahi Sofyadan gerü dönüb Bayezid kalkar Selim konar Bu minval
üzre Çorlu (jlj^^) nam sahrada
cümle kul guluyyü âm idüb
Selimi istemeyiz derler Munsf olanlar ider Bire Devleti Ali Os-

sam

ah

[1]

Yldz nüshas (Haremeynü)

[2]

„

„

(ahbaz)

[3]

„

„

(Selimi)
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man

elden gitdi deyu meveret iderler Ahir Selim askeri derya
ile gelüb cenge ahenk idüb germa germi cenk esnasnda Sultan
Bayezidi azil idüb Çorlu sahrasnda padiah olub Bayezidi Veli ider
Selim Hilâfeti elimden Çorh ovasnda zoru bazu ile aldn Yine Çorl
ovasnda cevirli olub çevriliviresin Omr(ün) az olsun Klcn keskin
olsun Ve yeniçerinin etei belinden ve çizmesi ayandan çkmasn
Üç akçe ulufeleri bedeli berkâtl olub oullarnn üzerlerinde tasaddur
eylesinler Ve leleri meydanda kalmasn Sipahinin ulufesi çok olsun
misal

Berekât olmasn Nimeti ziyade olsun Ve alâyileri ve itibarlar ziyade
meydanda kesilsin Cebeci dahi rabetsiz olsun Ve erbab
timar ve erbab zuama dava ve nizadan halâs olmasun Etmekleri
evlâdlarna miras dee deyu cümle Ali Osman kuluna böyle beddua
idüb Selim Han kendüyi Dimedokaya gönderirken Havasa^--U) nam
mahalde ruh teslim etdi Amma nice oldu Namalûm oldu vXc c^-j
ve leleri

*JJi

ehzade

Selim

Han Evvel

ah
Andan

sene

[

tarihinde müstakil

]

olduu

padiah olub slâmbol içinde
olunacak gün Halimi Çelebinin takriri
üzre vakti afiîde yine üç kii kelevvel libas dervianemiz giyüb
seraperdei süleymanîde verai perdeden çkub doru Eba Eyyuba andan Ebülfethe gelüb ziyaret idüb Eski Odalarda Solaklar Odas nam
mahalde girüb cümle odabalar Safa geldiniz dedeler diyüb hal hatr
soruub tahtelkahve fütur idüb esnai kelâmda Gaziler Size padiah
lâzm dedi Behey dede
enici binici mi lâzm yohsa küsenisin duac
ulufe vakfuUahdan helâl olsun Birez sefer idelim Dört
Yeni

Sultan Selimi Evvel müstakil

Baçe nam mahalde

m

Aldmz

yanmz

biat

alub el vilâyet kalmad Hemen sefer idelim
Bu ikrardan dönerseniz imannzdan dönmü
olun deyu yemin verdiler Ve anlar dahi yemin etdiler Andan Selim
küffar ve

Acem

didiklerinde Selini dede

dede Bab Hümayun önüne varub kanunu Bektaiyan üzre bir nefir
urub kapuclardan parsa alub Orta kapuya anda dahi bir sur urub
kapusuna varub anda
Kapuclar kethüdasndan in'am alub Ak
dahi sur urub ihsan alub dururken bir aralk bulub pertab idüb ç
diyince Selim Hann
Aalar içine bîtekellüf gider Bire gidi hay
nevünema bulduu hanedan kadim doru Has Odaya varub taht
padiahîde ol hey'eti mecmuacile âf itabesin gec klub eddi iskender
içeri girdi Bu Endevar berkarar olur Beri tarafda Bir(e) bir
runu hassa aalar görseler kim taht âlide bir dervi karar idüb len-

Aa

k
k

[1]

Yldz nüshas

(918)
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virmi Hemen krk Has odallar dalsatur olub hücum idince
Selim dede bazusm küad klub bazubendi ehzadei ayan idince bildiler kim ehzadedir Zira Selimi çok kimesne görmemi idi Bilen
huddamlar görüb Hay ehzade Selim diyüb payi erifine yüzler sürüb
ihtida krk Has odal biat etdiler
ger

Ey mürde

dillerin vuslat ile

Dil hastelerin i'erdine

can Selim [1]

derman Selim

asla cihaz fakr üzerinden ckarmayub eyhülislâm ve yedi vezir ve
cümle ulema ve suleha ve ayan devlet ol üslûb üzre biat idüb Yeni
Baçede biate muntazr olanlar haberdar olub güruh güruh bölük
halklar gelüb biat etdikde yeniçeri ocana nöbet gelüb Eski odallar
gerdiler kim odalarnda taam yiyüb yemin veren
padiahdr Akl-

k

balarndan gidüb yoldalar Ahdiniz(e) vefa ider misiz Beli padiahm Uruna durmuz Hemen imdi Üsküdara geçelim Ve Edirne
kapusndan tara çkalm deyüb ahdi eman tecyid [2] idüb irtesi gün
alay azîm ile Eba Eyyubu Ensarîden klç kuanub alay ile saray
lar

Yedi yl seferim vardr deyu dellâllar nida idüb ertesi ol
gün veziri âzam Piri paa bir otak Edirne kapus haricine bir otak
nühtak Usküdar(a) kurar Ve cemii kratlara nameler ile Kapucbalar gidüb cümle küffar dalâlet Selimden havf idüb azîm elçiler ile
hedayalar gelüb tecdidi sulh etdiler Bir name dahi ah smail (e)
yazub Çulcu Bayezid baba gitdi Seni Isfahanda üç kerre mat iden
topuzcu baba Selim geldi kim senden ol sille intikamn almaa üstüne
azimet etmi Vaktine hazr ol deyu ah (a) name varnca ah smail
ider Hay meded Bire geçen sene benimle satranç oynayub beni mat
iden dervi Selim Ali Osman zade Selim imi Vay vaveyla deyu kendüyi pare pare ider te bu hakiri kesirüttaksir(e) cümle ihtiyarlar
huzurunda koca Halimi Çelebi sergüzeti Selim Han bu yüzden nakl
etdi Amma sahihdir Zira akranlarndan Süleyman Han huddamlar
ve bizim pederimiz merhum bile idi Bu ahvale vâkf idi [3]
âliye gelüb

ah

smail ile Çaldranda cenk
itdiklerin beyan ider

Sultan Selim

r

Asla
[1]
[2]

[3

1

muaraza itmeyüb

samiînden

loldlar

Andan Selim

ah

(Ey murde dilin vuslatiüa can Seün:) olmak lâzm.

Yldz nüshas
Yldz nüshas

ayni cümle fazladr.

(tecdid)

(Asla muaraza etmeyüp samiînden oldlar) Serlevhadan sonra yazlan
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ah

derya misal askerle
Iran üzre [1] Çldr jj^) sahrasna
varub iki asker birbirine girüb cenk (e) ahenk etdiklerinde meer
Zülkadir Olu ile Sultan Gavr (i)
Msr askerile
imdad
etmiler
Cümle Acem askeri slama cenge rahne veriib dip
alaylarmza klç girer Zira Acem emirbaz serbazdr Mukaddema
bu mahalde tarafeynden top tüfenk atlmamaa ahid eman dahi olunmudu Hemen Selim Hann hatrna gelüb ider Ben
ile Isfahanda ahlk bertaraf olub satranç oynayub mat etdiimizde ahde vefa
itmeyüb bize bir sille urdukda Biz de
ahde vefay bir gün bozar (z) demi idim Ol dahi bozmak budur deyu toblar atlmasna
emir idüb Aya paa yeniçeri aas idi Toblara ate idince cümle
Kzalba toblar hurse idüb Bire Kzalba münhezim oldu diyince

ama

ah

ahm

yedi saatde

ran Zemin

askerinin vücudu

kalmyub

ah

smail yedi

kaçarken
bir avret ah smail (i) görüb ider Kurba (n)
olaym
Selim sana Hele bizim
eerine secarak [2] kaçrki der ah karye ihsan idüb kendi kendiye maaf ider Ckdr
(Çldr) gazas mehurdur Tahrire hacet yokdur Ve ah Ismailin
Tacil Hanm nam avreti ve iki yüzden mütecaviz mahbube cariyeleri
cümle esir olub mal karun ile Asitanei saadete geldi Andan ol sene
Amasyada klyub yine Acem mühimmatn görürken Meradan Zülkadir Olu Alaüddin yetmi seksen bin askerile Göksün ( by-<y)
yaylasna çkarken Sultan Selim
paay üzre tayin eyleyüb'^bir
cengi azîm idüb Alâüddevlei evlâdlarile kati idüb yetmi nefer taallûkatile dest berkafa Selim Han bunlar ve içlerinde dedemiz Ahmed
Bey karnda Salim Beyi bile kayd beyd ile Msrda Sultan Gavriye
gönderir Gavri Alâüddevlenin
ve cümle evlâd taallûkatlarnn
ban görünce Hay bir dümene karu durur carhacmz [3] dahi
var idi Ve simden geru tedariki Ali Osman bizedir deyu tedarikin
görür [4] mahbusvar anlarn cümlesini âzâd idüb bizim ammimizi
dahi âzâd idüb Kudüsü erife gelüb tob tabi alemden el çeküb Kudüsde Turu Zitada sengi mezarnda tarihile kabrin bilüb tamir terinim eyledim Beri Msr tarafnda Çerakesi nakesin isyan tuyanlar
sebebile raya ve berayann deil belki filân ibni filânn ehil iyalleri
vekâlelerde avan elinde kalub cümle halk asker akyasndan dilgir
olub ehri Msrda shhat selâmetde olan kibar evliyaullahdan nicesi
atl

ile

ahmz

Ik

d

ba

[1]

Yldz

nüshas (sene 920 turihinde)
»
(sçrarak)

[2]

»

[3]

"

»

(çarhacmz)

[41

»

»

(ve)
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Ebüssüudu Hariciye [1] ve Merzuku Kefahinden [2] varsan mesafei
baidedir Geliib mutsarrf olamaz Aceme varsan mezhebinde sübhe var
Ekrada varsan devletlerinde devam anlar [3] yokdur Gelin Ali Osmana varalm Hem mümin ve muvahhidîler Hem muhibbi ulema
ve suleha ve meayih ehli er, ve sahibüsseyfdirler Her ne canibe varsa
mansur ve muzaffer oluyorlar Gelin anlara varalm deyu ittifak idüb
fatihai erif tilâvet idüb Ebüssüudu Harihi [4] ve Merzuku Kefafî
me§(J.J ^jul J.Î ^L-l) deyu üç kerre nida iderler Sultan Selim Amasya
tasmda vüzeralar ile can sohbeti idüb otururlarm Tavai Sinan paa
lâfzn istima etdim
ve Yunus paa Padiahm üç kerredir (j.î ^_ L
Ayâ ne ola didiler Sultan Selim itdi Alemi seyyahatde Msra Halimi
ile vardmzda Ebüssüudu Carihî ve Merzuku Kefafî hazretleri kef
)

idüb

iJri

(

zeman

^

^c

t^<

'

'j

gel didiler idi

(^

[.

Hâlâ

)

didiler

Ve

Msra

biz seni

çardmz

ol istima etdiniz [5]

karndalarn ve karndalar
evlâdlarn ehid etdüidir

Selimi Evvel

Sadalar anlarn

kelâm dürerbarlardr

yurdular Bunlar
bir tarafda

Msr

karndan

Tiz

Msr

tedarikin görün

bu-

Padiahm
karndan Sultan

tedarikinde iken feryadclar gelüb

Sultan

Korkud

bir

tarafda

gitdi Sen Msra kande gidersin didik'
inan Sultan Ahmed üzre idüb Bursa Yeniehr(i) Yannda cengi azîm olub ehzade Ahmed cenkde atdan tekerlenüb dest berkafa Selim ah huzuruna getürüb asla eman vermiyüb
otakda manukan ehid idüb Bursada Koca Murad Sani yannda defn
etdiler Ve ol marekede ehzade Ahmedin bir olu ehzade Murad
Erdebile ah Ismailin yanna firar idüb üçüncü senede merhum olub
kabri Erdebildedir Ve yine ehzade Ahmedin mühter olu Alâüddin
ve bihter olu ehzade Selim aha iltica idüb masumlardr deyu
af
olunub Islâmbolda matunen merhum olub defn etdiler Ve
Selim ahn biraderi ehzade ehinahm olu Mehemmed Han ve
biri dahi ehzade Mahmud ve büyük oullar ehzade Musa ve ehzade
Urhan ve biri dahi Sultan Aliah olu Osmandr Bunlarn cümlesin

Ahmed

olub vilâvet elden

âsi

lerinde Selim

[1]

[2]

ah

Yldz nüshas
»

»

meveret idüb

Msr

[3]

Yldz

[4]

»

»

[5]

»

»

atf

(Carihîye)

(Kefafîye gelüb teekki iderler Anlar dahi cümle ulema ve suleha
Meg-aribiye)

nüshas (sebatlar)
(Carihî)

(sadalar anlarn

kelâm dürerbarlardr

buyurdular) Serlevhadan sonra gelen ayni cümle fazladr.

Tiz

Msr

tedarikin görün
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Ahmed Han üzre sefere giderken cümlesin
getürüb cümlesin §ehid idüb Bursada Urban G. zi
cenbinde asude kldlar Zira bu ehzadeler Sultan Bayezidi Veli asrnda
tavaifi mülûkâ dcnüb gûnagûn evza etvar garibeler idüb biribirlerile
cengi azimler idüb reaya ve beraya parekende ve ptrianhal olub
cümle ibadullah öte tarafa Aceme tâbi oldular Andan Selim ah atf
inan Sultan Korkud üzre çevirüb (Kor) kurd dahi korkusundan Etraki
haeratdan nice bin akyay bana cem eyleyüb âhir anlar dahi
Selim biraderi ehzade

birer takrib

ile ele

münhezim olub ehzade Korkud kethüdas

Piyale ile Teke sancanda
gün zelil ve ac ve muhtaç
olurlar Ahir bir Etrake atn birin urub Var bu at satub bize etmek
ve arpa getür derler Türk at alub gardan tara bir mesafe gidince
hâkimülvakit Sende niler bu at deyu Türke ibram idince Oldahi Çu
dada iki aa vard [2] deyu gara [3] gösterüb [4] ol an Korudu ve
Piyale kethüday kayd bend ile huzuru Selime getürüb eman vermeyüb ehid ider Ann dahi Bursya na'm götürüb Gazi Urban kubbesinde
defn olundu Badehu devlet kendüye münhasr oldu Müstakil padiah
olub olu ehzade Süleyman Han () Kefeden Edirniye getürüb hüküm
hükümata karub vukuf tahsil eylesin deyu Edirnede hâkim eyleyüb
cemii umuru ana tevfiz eyledi Zira Süleyman Han gayet reid ve
necib idi Ve kibar evliyaullah Selim sana karndalarndan faide
yokdur Yerine halifei zeman olsalar gerekdir deyu tebir etmidir Hakikakülhal Selim ahn Süleymandan gayri bir evlâd olmad Süleyman
dahi babas Selim ah gibi Tarabefzunda tevellüd etmidi Ve hâlâ
valideleri Bozdepe
de Hünkâr Camiinde medf unlardr Amma
^>jy
ehzade Süleyman [5]
re'si miede vücud (a) geldüi [6] Sahih zuhur
olacakdr Zira Hazreti Resaletden bir hadis vardr JT^r"*/ ^'^'«j^^i i»-'.
i^o'4!ja»" j. âjU hadisine mazhar düdüklerinde Selim ah Devleti nusbiraderlerin kati idüb
rat Süleymanmdr deyu cür'et idüb cümle
Bursada Emir Sultan ziyarete gidüb ( .,^11 jt>t ^-i^ (.m-îO didiklerinde
-ctlLuM »^.^- ^3\ yc]\i a.-.J»->UL f'iL^n.fr.u j) sadaskabirden[7l erifdenra(
yegânistima olunub cümle hazreti [8] meclis mebhud mütahayyir kalub
hemen saat Kemal paa zade Müjde padiahm Sana Msr fethi tebir
olundu
birer atlara [1] ile bir gara girüb bir kaç

(

)

•^il*ö')

(

cz'-'^

[11

Yldz
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Msra

Selimi Evvel

Gavri
Saadetle gayret

Selim

ah

den gayret

(

jux-

giderken Merci

ile

cenk itdiidir

klcn kuanub
^^iji

\

z.û

^«^^.

)
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Dabkda

Sultan

[1]

[2] ol canibe azimet

buyurun didükde

deyu Emir Sultan âsitanesinde iki yerzade bu niyyete Elfatiha

klcn kuanub Kemal paa

ah

serael
yüze iirdiler Andan edai [3] ziyaret idüb Selim
müftimezahibi
erbaa
Rumu
ve
ulemay
cemii
gelüb
Selimine
perdei
lerin izni er'ile Msr üzre sefer (e) fetva taleb etdi Hemen Tavai Sinan
paa veziri âzam idi Mukaddema Msrdan gelmi krk kt'a fetvayi
erifleri meydan muhabbete çkarub cümle ulemayi Rum cemii fetva-

diyüb

erifleri oldukda itdiler Anlarn
böyle fetvalar verince
evliyaullahlar
kibar
katline Msr
bunlardr
buyurdlar Mazbizler dahi evlâbittarik vereceimiz fetvalar
munu fetvalar budur kim Bir padiah islâm padiahndan olub Mekke
ve Medine ve Hadimül Haremeyn iddiasnda olub Kzlba bedmaa
ki sebbi Çaryar Güzin idenlerden ola ann üstüne gayri islâm padisebbi Çaryar men etmek içün Kzlba üzre iderken ol mahalde
Mekke Medine padiahndan Kzlbaa imdad gelüb sebbi laneti men
idem diyen padiaha klç çekseler elcevab ne lâzm olur Beyan huyunla Elcevab Öyle imamn imamiyyeti cayiz deildir Hal' farz
ayndr Revafz mezhebine girmi Eli vilâyeti garet olunub anlara
tabaiyyet idenlerin demi hederdir Katil olunub esir olunmaz Nisvanlar haramdr Cevari olunmaz Üzerine sefer eyleyüb milkin âhare
tevcih etmek[4] gerek Elcevab deyu fetvay ResuluUah() Selim ah
eline alub derhal on iki nefer kimesneleri Msrda Sultan Gavriye
elçi gönderirler Hemen bu elcileri Gavri divanhanesine getürüb namei
Selim Han ve fetvay Resulullah Sultan Gavri kraat idüb ider
Mukaddema Selim bizim Zülkadir olu Alâüddevle (i) yetmi nefer
evlâdile kati idüb bu kadar paybeste âdemleri ile huzuruma gönderdi
imdi sizleri dahi anlarn kanna bedel hakine feda idüb elcilik behanesile bana gönderdi deyu on nefer elcileri kati idüb ikisin âzâd idüb
ellerine ahidnameler virdikim Ben an sa iken Msr hakine komam
Vaktine hazr olsun Haleb altnda kendüyile Merci Dabk sahrasnda
görüelim Er ise meydanna gelsin deyu nameleri geldikde Sultan
Selim âtei mahz olub cümle ulema itdiler Cemii zemanda eyyamda

lar kraat idüb

mefhumu malûmu

ulemas

re'yile

ah

Aa

[2]

nüshasnda atlanm.
Bu serlevha Yldz nüshasnda var. Beir
(Gayret klcn kuanub) burada fazla yazlm.

[3]

Yldz nüshas

[1]

[4]

>

(eday)
(eylemek)
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bile katil yoiken islâm tarafndan varan resulleri
Gavrinin [2]
helâldir
Kalk hünkârm imdengeru
cürüm anlar tarafna düdü Elem çekme deyüb Selim cemii umurun
Islâmbolda Kara Piri paaya tevfiz idüb Rum serdarln ehzade Süleymanna ferman idüb kendüler Bursadan kat' menazil ve tayyi
merahil iderek Konyada Hazreti Sultanül ulema ve Hazreti Mevlâna
âsitanesine yüzünü sürüb ruhaniyyetlerinden istimdad taleb idüb andan
Ramazan Olu yaylasn aub Adanada Devleti Ramazaniyyede gelüb
meks idüb mukaddema âlemi seyyahadde Msrdan Ebüssüudu Carihî mektubile Ramazan Olu Halil Bede meks idüb Msr benim
olursa senin devletin ibka ideyim demidi Bu kerre yine derya misal
askerle gelüb Ali Ramazann cemii evkaflarn ve milkiyyet üzre mutasarrf olduu eyaletlerin ihsan eylediinden maada iki tu ile sancan ihsan idüb Ramazan Olunu Msr üzre çarhac idüb yirmi
bin güzide askerle bir konak mukaddem taliai asker oldu Bu mahalde Tarsusa Asitane tarafndan üç yüz pare kadrga ve iki yüz pare
ayka ve karamürsel ve galyon askeri derya misal ve bu kadar cebehane ve mühimmat levazmat ile geldi deyu Selim aha (a) haber
gelüb sururu admanmdan Selim Han taze can bulub Asitanei saadet
kayimmekam olan Piri paaya hayr dualar idüb Bab Muallâ kapucbalarndan birin Kapudan Palak Mustafa paaya haber gönderüb
Bu derya kenarnca yanmzdan ayrlmayasnz deyu haber varnca
Kapudan paa Tarsusdan kalkub skenderun limanna varub lenger
endaht oldu Beri tarafda Selim Han Adanadan seksen bin güzide
askerle kalkub Msr hududuna dahil oldu Zira ol asrda haddi Msr Adana idi Andan Kilis kurbinde Merci Dabk sahrasnda [3]
nam mahalde meks idüb bir dervi gelüb itdi Ya Selim Eer mansur muzaffer olmak dilersen bu Merci Dabk sahrasnda Cenab Barinin emrile Hazreti Davud Calud ile cenk idüb Calud münhezim
olduu mahalde Hazreti Davud makam vardr Gavri gelmezden evvel sen ol makama arka ver Ta ki sun'u Hudayi güresin Zira
ol mahalle Cenab AUahn nazar taallûk etmidir kim Habibullaha

kefere elcisine

katle

[1]

nazil olmudur Hemen
Ya Selim olmahalle varub eddi skender ol deyüb dervi gayib oldu
Hemen Selim Han andan kalkub tmab tinaba meks idüb canibi er-

bu Ayetini

nazil etdi

( '^^'

^m^.o

VjSU »ya

j-j)

baa karavuUar koyub âsudebal yat(d)lar

[1]

Yldz nüshas

[2|

»

»

[3]

»

»

(Icatl

ide)

(katli)

(sahras)

SEYAHATNAMES

Inhizam

evveli Sultan Gavri bedesti Selim

Ertesi alessabah Sultan Gavri yer

Âli

Osmanda meks eyleyüb

eyledi Askerinin

sair

ve miri

mukabelei

iki

eli

lobutlu saka ve

ve yirmi [1] sayis ve yirmi bin kavvas
bin alaca ahrec atl namdar ve yarar

bin gayri yegehsüvar ve seksen bin aavat mir miidi Netice bekavli [2]
Tevarihi ehab

ah
idi

askerle geliib

Çerakesi var

haeratndan

Selim
seksen bin

ile

hayme

Hemen on

krk

cündisi ve

götürmez

ah Evvel

yedi koldan çerhalar ve karaollar tertib

undan mülâhaza Yirmi

kesreti

yirmi bin mehteran
fellâh var idi

ran
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yüz bin klca gelür müsellâh asker
Dabkda karulad Amma Ali Osman cümle

gayri iki kerre

Merci
(Beyit)

Seher çûn germ olub hazar mîhrin

Asar altun terazusm sipihrin
Annçün Zöhre germ itmidi hazar
Ki nakdi ömre kzgn Müteri var
Meer mizane çekmi Yusüfû mah
Ki gene
Zûleyhayi sehergâh

açm

Seherden

dodu

çün nur i ilâhî

Zümürrüd kubbenin zerrin kûlâhi
Suvar oldu kamu sahibkranlar
Pelengi behre hindi pehlivanlar

Alaylar cirâste ve kemingâhlar piraste oldukdan [3] tarafeynden asgirüb yedi saati nücumî cengi sultanî oldukim ol sahrada Hazreti Davud ile Calut cengi öyle olmamdr Ne
keri bîpayan bibirlerine

Ahar nesimi [4] Hazreti Selim Han tarafna esüb cümle
askeri Gavri dendan tiden geçub bakyyesseyfleri Gavri ile bile
j^M^.c deyüb firar etdiler Baz müverrih Gavri bu cenkde kati oldu

diraz idelim

dediler

Amma

sahih

deildir Msra varub yine asker cem etdüi
yirmi gün Merci Dabk sahrasnda meks

ah

tahkikdir

Andan Selim

idüb öyle

mal ganayime müstarak oldkim

bir

ütürban ve

har-

bende ücret ile hizmetkâr iken kendileri birer ikier katar deve yükü
mal karuna malik olub ol gün bay oldlar Ve cümle Gavri askeri
Sabah cengi sultanîdir deyu cümle erzaklarn zemine defn idüb cümlesi cenkde gayib olunca
azameti Huda Ali Osman askeri zeminden
bu mal çkarub cümle gedalar ihtiyacdan beri oldular Andan Selim
[1]
[2]

Yldz nüshas (bin)
Yldz nüshasnda da ayndr,

[3]

>

.

(oldukda)

[4]

»

»

(nusrat)
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ah

meks etdi Ve askeri islâm Çerkez aske*
imi diyerek Gavri asker (i) da ve tadan koidüb maln alrlard Bu hal ile Gavrinin mukad'

Aziz [1] kal'asna gelüb

rinde

mal karun

var

va kova bulub kati

dema

ah

veziri

Senyal

J*^:^-

ve Geribay [2] ve

Kadabay

ricali

am

Ve Gazali hamun gazellerine kard Ve Haleb hâkimi Hayre Bay mukaddema Halebden firar
idüb kendü ayaile rikâb hümayuna yüz sürüb can dilden bendei
veziri

Can

bezdi

canndan bezüb

firar etdi

Selim Han olmudu Selim han dahi yemin billâh idüb istikamet ile
hizmet idüb Hayr(a) delâlet it Allah ile ahdim olsun
feth
idersem seni müstakil Msr hâkimi ideyim Murad maksudun kadar
sana asker vereyim Hemen i gör Göreyim seni deyu istimaletler
verüb haddinden ziyade ihsan in'amlar görüb Kümelinde Hayre Baya
Köstendil sanca ihsan olunub Msr gazasna gelirken Halebüehba
altna meks oldukda Hayre Bay hakkaki hizmetler idüb re'yile cümle
Haleb ulemas ve sulehas ve eimme ve hutabas ve meayih ve
cümle askerîsi Halebin miftahlarn Selim
huzuruna getürüb
cümlesi ihsan' padiah ile eref yab olub sene tarihinde Haleb emanile feth olunub eyalet (i) Karaca paaya ve mevleviyyeti Çömlekçi
zade Kemal Çelebiye sadaka olunub Selim ah derya misal mansur
ve muzaffer olmu askerle Halebde Hünkâr saraynda meks idüb
Ulu Camide Hazreti Zekeriyya ve sayir âyân kibar evliyaullahlar
ziyaret idüb ruhaniyyetlerinden istimdad taleb idüb canibi erbaada
olan vilâyetlere istimalet hatlar gidüb kal'alarn miftahlar ile gelüb muti münkad olan ahali(i) vilâyet(i) beyan ider Evvelâ Mara
ve Ayntab ve Riyha ve Maarra ve Ruha ve Birecik ve Harran ve

Msr

ahn

Uzeyr ve Haleb ve Hama ve Humus ve Medak ve ecer
Antakyye ve Lâtikyye ve Cebliyye ve Markab ve Hasn ve Trablus ve Berut ve Sayd(a)
ve Akke ve Safat ve Remle Zidaniyye ve
Kilis ve

ve

Balebeke ve akaf ve Taberistan ve Filistin ve Leccun ve Aclûn ve
Nablus ve Kudüs ve zzetül Haim bu makule yüz krk pare kal'ai
metîneler eman ile feth olub ahalileri muti münkad oldular Ve çöl
Urbanmdan Ali Beni Selâme ve Âli Reid ve Âli (Va)hidad ve Âli
Beni Omur ve Âli Beni Zühdi ve Âli Beni Ribah ve Âli Beni Türab ve Âli Beni Salim velhasl yetmi kabayili Urban ve cemii Duruzî ve Timanî ve Yezidî ve Mervanî ve Hobarî ve Maruknî ve Akl ve Kzll ve ehabî ve ehbazî ve Nuseyrî ve Sankî velhasl Sayda
Berut dalarnda mileli dallenin cümlesi kal'alarn fethi teshir olduistima idince alelumum Selim
payi semendi adaletine

ahn

un

[1]
[2]

Yldz nüshas

(Azez)

(Kurt Bay)

09
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rehin

sürüb

yüzler

âgaz etdiler

oldular

(

^ü aM J ^^lVij ) Ayetin tilâvet itmee
Halebden kalkub Hantimana andan

^-

ah

Andan Selim

Kara(i) Ma*arriye
Mirlivaln Ata

Bee

ahalisi istikbale
kal'ai

)

Andan

ata etdi

Hama

KaPai

U?

^_-^

(

çkub Selim Hann

(te)selim eyleyüb mirliva

^

Ji-i

^

is-

payi semendine payendazlar idüb

Turhan

Be

oldu

Andan

KaPai Humus
Cümle halk payendaz

ile

istikbale

çkub mirlival Ihtiman

zadeye

ihsan olundu

am

ve Trablus
•

Güzelce

Kasm paaya

verilüb

donanmai hümayun Trablusa gelmek

ah

ferman olundu Andan Selim ah azametle
[1] üzre gidüb ama
Hayre Bein hayrhakl sebebile Gavrinin
vezirin [2] olan Canbezdi cümle ehli
ile ahn payi
semendine
yüzler sürüb cerayiminden af olunub yine Can berdiye eyaleti
ihsan olunub mevleviyyet Monla Efendiye sadaka olunub Selim ah
bir alay azîm ile ama dahil olub cemii rahlarna diba ve eyb ve
zerbaf payendaz idüb sene tarihinde

am

karib vardkda

am

am

am

Fethi KaPai

Bunda dellallar nida idüb meta ferman olundu Ve ama iç kal'a
bina olunmak ferman olunub kaçan Selim ah ehzade iken Tarabefzunda tac ve taht ve raht ve bahtn terk idüb seyyahate müteveccih olduu mahalde Tarabefzun kayimmekam nasb eyledii Sar

nam

Sam metanet üzre bina itmei ana
fethindensonra
gelüb kal'ai Satemam bulunca banisinin ismile
kal'asna sarlub Arslan
didi Hâlâ Samn içkal'as Selimi Evvelindir kim Sar Arslan derler
Arslan

mirlivaya kal'a
ferman idüb Selim

(i)

ah Msr

m

ama

am

Amma
[1]

tara kal'as

Maaviye.[3] ibni

Yldz nüshas (am)

[2]

»

[3]

»

(veziri)
'

[Muaviye]

Ebi

Süfyanmdr

ki Ali

Üm-
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ama kanad nameli güvercinler gelüb
Canberdiye vâsl olub Canberdi dahi kadlar Selim ah huzuruna
güvercinler ile götürüb kanatlarndan kâgdlar çkarub Gavri askerile Merci Dabkda münhezim olub firar idenlerin cümle heccanlar
Katyye ve Ummül Hasan çölünde ac susuz helak olub halâs olan
Urban üryan
Ancak Gavri altm âdemle Msra yetmi
Hâlâ Tuman Bay() serdar idüb asker yazmadadr deyu mektub sabah yazub Msrdan ama vakti asrda gelüb Selim Han taaccüb ider
Hakikatülhal Msr bendelerindedir
meyye binasdr Ve Msrdan

krm

Beyan
Hikmeti Huda

bir

kabri

[1]

gün Selim Han metayi Samda Kemal Paa zade

kitab tetebbu iderken Muhiddini Arabînin bir risalesinde

j;~>ji-> Qj-.)'.U*i>)

Selimdir (cçii'J^»)
(c>;- ) den murad
den murad Selim ama dahil (^1^5/4^) den murad Muhiddin kabri
zahir ola deyu istihraç idüb Selim Han bu rumuzu cifre meer münkir imi Hemen saat Efendi Muhiddin (i) ziyaret idüb kabrin dahi
zahir ve ayan beyan idelim deyu ahalii Samn müsin âdemlerinden
sual etdiler Asla bir ferdi âferide haber vermee kadir olmadlar Kimi didi Bu rumuzatndan tualûm olur kim
etraf larmdadr Amma
kabir namalim olduundan (^Ia»/ .^t ) buyurduklar oldur deyu Selim
^lii

(|rl'Aî/

lâfz dürerbarlarn

görüb

am

Han

hayli

müteellim

olub

olgice

menamnda

ama

görür

kim Hazreti

gelmene muntazr idim Safa
gelüb Msr gazan müyesser oldu Sana tebir etdim Sabah itahlndan
siyah ata süva olub ol at seni bana getürüb bulur Beni haki mezelletden kaldrub bu Salihiyyede bana bir t(ür)be ve âsitane ve bir cami
ve imaret ve medrese ve mektebi sbyan ve hammam ve mahkeme
ve hâkim hane ve esvak muhtasaralar ve çeme ve arklar ile sular
getürüb benim Salihiyyemi maret ve yürü in Allah âsân idüb
Msr fethi müyesser oldu deyu Selim Han bu vakai görüb habdan
bîdar olub Tiz bir siyah at eerlen der Yokdur derler Elbetde bulun
deyu ibram ilhal [2] ider Bilâhare bir siyah çakal uyuz saka baygiri
var imi Cümle huddamlar bana üüb buna bir timar iderler kim
bargirin akl bana gelüb eerlerler Selim Han suvar olub licamn
eerhanesine braub ata sehl vurarak cümbüü merdane idüb haykrarak Salihiyye(ye) varub bir mezbelistan gömülüü üzre çkub
at einmee balar Olmertebe einirkim Selim Han üstünde takat

Muhiddin gelüb Ya Selim senin

[1]
(2]

Yldz nüshas
»

»

(Muhyiddin ibnüi Arabî)
(ilhah)
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getiremiyüb bizzarurî nüzul ider Ta ki ol at eine eine bir çarkûe
sengi azîm zahir olub at dahi einmeden fari olub güya edayi hizmet etmi gibi Selim Hann yanna gelüb epsem durub lisan hal ile
kabri Muhiddin der Ol telifat tasavvufatlarn mezayasna [1]
Selim Han taa nazar idüb güzel bir celi hatt kûfî ile (j.jJ\ju>î ^s ia»)
tahrir olunmu Meer zeman kadimde telifat tasavvuf atlarnn mezayasna vâsl olmyub tekfir idüb kabri erifi üzre mezbele haki
kabri erifi namalûm olmudu Derhal Selim
Samezellet
nekadar mühendis mimar ve bennalar ve rgatlar var ise cem

de

ah

yub

mn

dameni erifleri ile hizmeti eyhde bulunmak
içün mezbele taynca cümle askeri islâm dahi tayub taraftülayn
icre tathir idüb bâlâda tahrir olunduu üzre cümle resas ile puide
han ve cami ve imaret ve medrese ve mekteb ve türbe ve mahkeme
evsafnda
ve darüzzyafe ve darüifa ina etmidir kim alettafsil
klasnda
Badehu
Selim
Han
selikas
olunmudur
tahrir
[2]
ilmi cifre düüb erbab marifetden baz kimesnelerle i [3] ülfet idüb
cem sohbeti iderek bir gün Selim Han erbab fünun [4] kimseler [5]
iderken eyhe Nasr Tarsusî hazretlerinden
ile cifri Camii tetebbu

etdirüb bizzat kendüleri

am

am

u

biz fatihi Msr olabilirmiyiz
kim Aya Efendi
diyince
Nasr Tarsusî hazretleri
ile
olur
myz
ki
akran
yohsa gayreti
ide(r) Müjde Sana Beim Senin hakknda Hazreti Resalet huzurunda
Ali Osmaniyan Selim Msra malik ola deyu ehadet idüb ^^c c^^v jj)
(^jj ;j-j>- d«.£ f f^\) c)}^iu ö\^ J> frj^ j* -»V H^i'û (./' deyu buyurmulardr Lâfz
dürerbarlarndan murad Ceziretül Arabdan murad Msr ceziresidir ki
cezire tlak olunur Zira
Kababta meliklerinden Totis (j^>) Nil
nehrin Süvey deryasna akdub Msr cezirede kalmdr Ann içün
Msra cezire tlak olunur naallah padiahm Hazreti Alinin bu ke-

sual idüb

derler

dürerbarlar ile cezirei Msr feth olunub hadimülharemeyn
olursz Zira Âli Osmanda sizden evvel kimse hadimülharemeyn ol
fethin tebir etdi Ve bir âlim dahi
deyu Nasr Tasusî
Ya Selim Senin içün Cenab Rabbül zzet Kur'an Azimde fatihi
olacan aikâre eylemidir kim bunu dahi Hazreti Ali istihraç eyleHüseyne
Hüseyin Zeynel Abidine andan eriri
yüb

lâm

mamdr

Msr

Msr

mam

Sakatî ve

mam

andan Cüneyde tebli

Furkan Mecidin her hurufu

eylediler

devri

ksm

kyamete dek gelüb geleceine iayazlmtr.

[1]

(01) dan buraya kadar olan

[2]

Evliya Çelebi Seyahatnamesi c IX, s 547, 548

[3]

Yldz nüshas

(4]

[5]

(üns)

»

»

(zufünun)

»

»

(kimesneler)

kim Kur'an Azîmin ve

fazla
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ret

ifa

rumuz künuzdur kim (lu
^.) dir Amma ehil olan bu kadarca
etmee mezunlardr Ziyadiye ruhsat yokdur Ol Âyeti erif budur
L o

ö^'-«i5>;.c

V*/. J'^Vij>/'i>

ismi ^- dahi yüz
kuz yüz yirmidir

j'.

ü*

-'>.^'<J

krkdr Ve

I-;:-'' -')-•

Selim

,r»-j>'jj-j«jiy-j)

olduuna

Lâfz

(ji)j)

iaretdir

Ve

yüz
lâfz

krkdr
^r^

do-

Yani zikirden sonra yani dokuz yüzden
sona siz Msr fatih(i) olasz (^/ j^^V>oi) yani lâfz (j^js) muarref billâmsz zikrolundukda arz Msra iaret olunur Nitekim eliflâmsz olsa
mutlaka arz irade klnur yani ki kaidei cifrîde bu mana mukarrer
olur (öji-uj 5 Uc) yani sizi salih kullarndan ad idüb varisi Msr ola
buyurmulardr Bu müjde sana besdir Yürü Msr senindir Allah
mu(i)nin zah(i)rin ola deyu dua iderler Selim ah tekrar ider Ya
eyh Müddeti saltanatmz ne ola didikde (u>^) dan gayri bilmem Selimim (jj V^»iJiA.iV) Defi meclis idüb fatih(a) deyüb el yüze sürer Meer
lafz (\A>-) sekizdir
feth idüb Islâmbola varub sekiz sene saltanat olub vefat ider
(t) e ilmi rumuzu cifriyye böyle nihânî bir ilimdir
Andan bu haberlerin shhatin Koca Selim Han Sam erife zemistann
iddetin gecirüb âb rahmetler cereyan etmee bahyub amdan
(-v\i^^cjr>) deyüb koca bderman
asker (i) Samda Canberdi ve Güzelce
Kasm paa yannda alkoyub mat' [ 1 ] menzil ve tayy merahil iderek
askeri islâm Gazziye gitdiler Selim Han Cüneynden ve Nablusdan
Kudüse varub enbiyay ziyaret idüb ruhaniyetlerinden istimdad taleb
idüb yine lgar ile Halilürrahmana gelüb cümle enbiyay ziyaret idüb
yine lgar ile zzetül Haima askeri islâm ^U --J sene [2] tarihinde
(;<JJ"a.jj.)

dir

Msr

Fethi Kal*ai izzetül

Haim

Ba sulh anda yedi gün istirahat idüb savleti ehriyarîden cümle Urban
eyhleri gelüb payi semendi Selim Hana yüzün sürerler Evvelâ Beni
Zühd ve Âli Omur ve Âli Reid ve Âli Ribah ve Âli Maan ve Âli ehab
ve Âli Türab ve Âli Harfu ve Âli Habe ve Âli Said ve Beni Sualim
ve Beni Ata ve Beni Atyye ve Beni Amran ve Beni Havalim ve Beni
Havaran ve beni Bosra ve Beni Cafer ve meayihi Nablus ve meayihi
meayihi Akke ve meayihi Remle ve meayihi Filistin ve
meayihi Gazze ve meayihi Kudüs ve meayihi Halilürrahman ve meayihi Kerek ve meayihi Akabe ve meayihi Sakar ve tevabii il baserihüm yetmi yedi meayihi Urban paybuu ehriyar bus idüb herbiri iltifat ihsan Selim ah ile behremend olub cümle aayir kabayilSafed ve

leri ile

muti oldular Ve cümlesi

[1]

Yldz

[2]

»

nüshas (kat')
»

(922)

uuru padiahîde

can

ba

ile

hizmet
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kerre yüz bin deve yükü su
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Ümmül
Âli

Hasan

Osman

Gazzeden

(j>J-i,.) çölün
payine nisar et-

canibi

Msrn

çöl

baran rahmet öyle yadkim çolistanm susuzluundan havf iden kavim seyli deryadan mükedder hal
olub ruyi arz çemen yar olub Han Yunus (^y jU.) nam mahalle
geldikde Yunus nam paay anda Selim Han katil idüb malile han
Yunus kapasn bina idüb âyende ve revende uburiycün asker konub
andan kat' menazil iderek Arie geldi Bu mahalde veziri âzam Hadm Sinan paa ve Ramazan Olu Halil Bey ve Çerkez Hayre Bey
ileri çarha(y)a gidüb Katyye Ümmül Hasan
çölün ubur idüb Salihiyye nam mahalle varub hurma balar icre haerat Çerakeze nümayan olub cümlesi dendan tiden gecdiler Ve çöl yanndan binden mütecaviz Çerakeze getirdiler Cümle tu'mei emir oldu [1] âlât
silâhlar getiren Urban virdiler Andan Karin (ü-.i)[2] nam mahalle
vardkda ileri serdar iardan diller gelüb huzuru padiahîde söyledüb
çölistana

kadem basdkda

a1!U.

(

)j

sahrasnda Padiahmz Sultan
olman deyu haber verüb dilleri âzâd etdi
Belbis

(^j..ii)

Def ai saniyede Selim

ile

Gavri

sizi

katlanr

Gafil

Gavrinin cengi ve Gavrinin

akbeti beyanndadr
den Belbis(e) varlacak mahalde ol sahray bî payangirüb tob ve tüfenk sadasmdan iki asker bir birin
görmeden kalub emri Huda bir riyhi lâtif esüb gerdi siyah aradan
hicab perdesi gibi kald(r)ub gördiler kim sademat tob tüfenkden
Karin

da

(c//)

iki asker birbirine

kabilesinden olmulardr Bire
bunlara koyulub can kurtulmamak
sade(di)nde iken Tuman bey bir böürden ac kurd koyuna sunar
gibi sunub vakti zevalden vakti gurubedek bir cenk olmudur Tulûu
Merrihden beru tarefeynden böyle cenk olmamdr Tarafeynden tabii
asayiler çalmub Ali Osman ve Ali Gavri kullu kullarna konub her
kes yarasn beresin sarub zrh söküklerin diküb Ali Osman on yedi
bin âdem ol gice defn iderler Amma bu cenkde Ali Osmana imdad
iden Hayre Bey bir eciane cenk itmidir kim hâlâ Msr tevarihlerinden [3] masturdur Andan bildiler kim Hayre Bey Ali Osmana
kafadardr Ertesi alessabahki oldu yine cenk tablna turralara darblar

Gavri askeri sokak sokak olub

frsat ganimetdir deyu Ali

[1]

Yldz nüshas

(•oii/»Ly^>)

Osman

(olub)

[2]

„

„

(Kurenen)

[3]

„

„

(tevarihlerinde)
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ecel camn nu ider diyince azameti Huda
Gavri askeri hemen tobdan Ali Osman üzre belây siyah gibi hücum
idüb öyle geldiler kim kazai mübremdir gelir Dal klç eman virme-

urlub Gavri bu meydanda

yüb

askeri islâm içine

bu

klç bazar

Msr askeri

girince

Rum

eli

askeri

mehib esbab-

Kosdanice bazar idüb yeniçeriyan
bir tarafdan tüfenklere âte idüb murgu semendervar âtei Nemrud
içinde kalub toblar dahi üç yüz altm ahîler atlub zemin âsüman
barudu siyah icre kalub gördiler kim Gavri askeri yan virmiler Bire hiledir deyu Ali Osman karmcya binüb vara vara gördiler kim
kararlar firara mübeddel olub Belbis sahras hunu beni âdemden gayri krmz alvar ile lâlezara bir sahrayi çemenzar olmu Ta vakti gurubadek guzati Ali Osman Kassab Cömerd köçeine dönüb eli kan klc kan s (i) nesi üryan dillerde hazreti Kur'an tilâvet iderek seraperdei Selim önüne varan kelle ve paça ile belegan mabelâg ihsan padiah ile serfiraz olurlard Bade (hu) cümle guzati müslimîn yerlü
muhasara
yerinde olub asude hal oldlar Selim Han doru
idelüm Hemen bu yüzden kalkalm derken Hayre Bey rza vermeyüb ider Padiahm imdi atlar yorgun Askerdir iki defa [1] sngn
verdi geldi geldi yamandr Anlarn içinde elbette bir fitne kopar
deyu Selim
Msr üzre gitmeden men idüb üc gün Bel (b) isde
askeri islâm istirahat eylediler Hikmeti Huda ol gün cenkde Gavri
sahrann bir köesine [2] kbliye müteveccih bir seccade üzre merhum olmu Çerakezenin biri ban kesüb Osman [3] ban almasn
deyu götürür Seccade (i) le Selim Sah (a) lein getürürler Hayre Bey
Çerakezeleri görüb Gavri cesedidir derler
olmadundan namalûm olub Ol deildir derler Amma on yedi yl sonra Bel(b)isde bir
mekteb hocas merhum olacak mahalde Ben Gavriyim deyu vasyyet
idüb merhum olub parmanda hatemi ve kulanda klç yaresile
Gavri olduu isbat olunur Hasl kelâm bu Belbis çenginde Gavr(i)
gayib olub basz busuz askeri içine Hayre Bey didüi gibi bir güftügû kopar Ahir olu Sultan Mehmedi padiah iderler Askerin bir
snf i görmemi bir olan böyle kank Rum askerine ne cevab
verse gerek Biz Tuman Bay halife isteriz deyüb mabeynde hakka ki
Msr içinde bir ay klç bazar olub ganimet olub âhir Tuman Bay
canibi galib olub Tuman Bay Dündar Ou*j») halife idüb linefsine
lâkabna Elmelikül Eref didiler Ölgün cümle namdar kimesnelerle
salt gidüb Sultan Selim ile Cenk kurbinde bir cengi azîm idüb yine
1ar ile

içine girüb

Msr

ah

Ba

[1]

Yldz nüshas

(kerre)

[2]

»

>

(köesinde)

[3]

»

»

(Osmanl)
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münhezim olurlar Amm.a askeri islâmda dahi derman komazlar Ertesi yine Hankede cengi azîm idüb birbirimizle tob tüfenk cengi etmiyelim Atebazlk kâfir san'atdr deyu Selim aha haber gönderirler Zira tob ve tüfenkden âciz kalmlard Klca kalsa Msrlile mukabele olunmaz Hakka ki Acem gibi emirbaz mzrakbaz farisülhayl
canbazlardr Hasl kelâm Bel(b)isden Msr akibine gelinciyedek on
bin kerre musaf cengi etdiler Ahir bir dahi Zidaniyye(«-;u;) vad(i)sinde Sebili AUâm (,.vu j^) sahrasnda Ali Osman ile cenk etdiler kim
cengi Ali bile öyle olmamdr Ahir bu Osmanl ile biz nice cenk
idüb krlrz Hemen sancak dibinde Selim(i) kati id(e)lim deyu
ahid eman idüb Sebili AUâmda cenk germagerm iken Tuman Bay
biri
Kurtbay biri Bay içün sancak islâm dibine varub Tuman
Bay veziriazam Ha(d)m Sinan paay Sultan Selim sanub bir nize
havale idüb atdan ykar Zira Sinan paay Selim Han gibi sakalsz
çehre idi Ve Selim Han her ne ata binüb esbab giyse Sinan paa
dahi öyle giyerdi Bu Kurtba(y) dahi veziri padiah sanub ol dahi
an atndan ykar Hasl meram üçü birer veziri ykub Selim yoluna
paa olub vakti gurubadek sava
üç vezir gidüb veziri âzam
azîm olub Ali Osman Adiliyye (sJ*^) de meks idüb cümle Msrl
Msra girüb kapanurlar Ertesi alessabah yine köpek cengi ide ide
Msrly kal'aya dkub
muhasara idüb cem(i)i Urban beleri
Selim ah(a) mutî olub Msra bir dane hubub girmeyüb ehrin canibi erbaasn kat enderkat Urban askeri
ihata iderler Ölgün
Habir Olu ve Beni Seyf Olu ve Suvar Olu [1] ve
{m) Olu
ve Hamade Olu cümlesi Nilin karu tarafndaki Urban eyhleri
Selim Hann payi semendlerine yüzler sürüb ümniyyelerinden ziyade
tatyibi hatr olub her kes hil'ati fahireleri ile kabayili içine varub
cümle askerleri cem idüb Nilin canibi garbîsine ku uçurmyub muhafaza etdiler Askeri islâm ihtida iç kal'iyi kuadub on iki pare tob
ile Güzelce Kasm paa Cui (^^>-) dandan içkal'ai dömee balad

Msr

Msr

d

Rum

Hasan

Sultan

askeri

ili

Bab

Camiine girüb

Rum

li

Meydannda

âzam paa oltarafdan
meterise girdiler
paa Nizamiyye Camiinden meterise girdiler Ve
ehri cümle eyaleti Anadolu ve Mera ve Karaman ve
Sivas ve Haleb ve Adana ve Diyarbekir ve Arzurum Tarabefzun bu
zikrolunan eyaletler
ehri muhasara idüb eb ruz cenkde [3]
meterise

girdiler

vezir [2] derler Veziri

aa

aa

cidalde ve
[1]

harbi

Yldz nüshas

ktalde
(Avar

ogflu)

[2]

»

»

(Babülvezir)

[3]

»

»

(cenk)

tarafeynden Allah Allah

ile

neberdi azîm
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olu(r)du Cümle kapukulu ve cümle sipah ve zaim ve zuama ve
tobciyan ve cebeciyan yukaru iç kal'ai düerken hikmeti Huda iç
kal'a bevvablan
anlara Elvah Oullar derler Anlar Sultan Selime
haber idüb geru matbah kapusun açub Sultan Selim iç aalar
ve kapukulu ve yedi kubbe
veziri ile iç kal'iye girerken bir âmâ
Arab krk yl kapu dibinde beklerdi (a^ c^iaU iSj^ ^syi) der yatard Hemen Sultan Selim Han kal'iye girerken Selimin at dizginine yapub
(^ju l 5^i i$j^) diyüb ruhu teslim ider Hisab iderler Tarih olur Hâlâ ol
âmâ matbah kapus dibinde medfundur Ve hâlâ evlâd evlâda mirîden ulufeleri dayimdir Andan Selim Han Kaytbay divanhanesinin
nerdüban dibinde meks iderken kal'adan bir §ahî top güllesi ta Selimin
ucuna dokunub Selim Han andan kalkub hâlâ satrlarn
odalar alt kârgir mahfuz bina olmaile anda meks idüb iç kal'a
ehir
saray() serapa beyaz vire bayraklar ile zeyn iderler
halk görürler kim
iç kal'as feth olmu Hemen Msrl içinden cümle Msrl Ali Osmann sürür admanda olan askerine koyulub bir cengi Ali dahi iderler kim meer Gavrinin ol iki bin siyah
zengî Arablar Kara Meydannda olurlard Ann içün Karalar Meydaderlerdi Rum ili askeri bu Kara Meydanna girüb cümle karalan
kra kra can komazlar Leleri kara kara anda kalub Kara Meydan

ba

Aadan

Msrn

n

derler

Msr

ba cengi azîm (Tarihy
Güfte Kemalpaa zade ^rv -u- v^,«)> au ^^j (Dier
Tarih) Güfte eyh NasruUah jy- ^^-^ J^ j^i*^
922
(Dier Tarih) ^rr <:^ ..^ dülr ^\i

Sene 922 Fethi

kal'ai

<:-.

olub cümle vüzera ve vükelâ ve âyânt
her kes mertebelerince hil'ati fahire ile mesrur olub
devleti divan
vezaret
ah cüret idüb
( .\jj .a^c \i\ fjS>.\) mazmununca koca Selim
ihsan idüb mevleviyyetin Rumeli kad askeri olan
ile Hayre Bee
Kemal paa zade Ahmed Efendi(ye) sadaka olundu Ertesi gün Cuma
olub cemii askeri islâm iç kal'ada Kalvan Camiinde cuma namaznn
ö'^
ö*i'i-i> ls*>=i' •ic-j^V**'»-)
hutbesin Kemal paa zade okyub jb>L ö'1»if}(ûi;.
deyu hutbe okuyub Selim Han secdei ükür etdi Amma
kal'ada cümle Çerakesei nakese Hayre Bein Msr veziri olduun
iidüb cemii derbleri kapayub zahralar sular evler içinde olub yetmi gün askeri islâm ile kemakân cenk iderlerdi Damdan paça ve
girdab ve serdablar ve cümle minarelerden eb ruz cengi azîm
Gerçi yukaru

iç

kaPa feth

Msr

*>.'

olurdu Yine cümle

Msr

halk slöU>

öiu^^-i^ deyüb

aa

aa

ehirde
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yetmi gün hutbe T(una)n Bay ismine okunurdu Bu hal üzre Tuman
ehre imdad
Bay ve Kurtbay ^\Z f ve [ 1 ] yetmi seksen kerre
idüb sava olurdu Ve her haned ( n) larn demir kapularn sed idüb
dam hamlar üzre ve ahniinleri ve rev (z) enlerinden taifei nisvanüzre ve ta ve tob ve ss su ve kül ve necaset
1ar guzati müslimîn
{

aa

)

Ahir kâr Selim Han Msr havatinlerine ulufe tayin idüb
ehir feth oldu Hâlâ Msrda cevari ulufesi Selim Handan kald
Amma âhirülemir Selim ah Tuman Bayn izalesin Hayre Bee ilzam
idüb Hayre Be dahi Habir Oluna ihsan ve in'am vadei kerimeler
idüb ana ilzam etdi Habir Olu Fayyum canibinden bir sarb kal'a misal
yerde Tuman Bayn haberin alub Selim Hana haber ider Anlar dahi
Rumeli belerbeisi Mustafa paay gönderüb Habir Olu ile mahalli memureye varmada Olmahalde
Tuman Bay hah âlûd olub
Hazreti Resulü menammda görür Ya Tuman Bay Irzn içün
gayret
idüb namusu yerine getirdin Var Selime Seni bana göndersin ve
gazi Selim dahi yaknda bana gelsin der Yani lâfz Gazi Selim sene
1423 [2] Hakkaki Selim Han Msrdan Islâmbola varub 1463
günden sonra {^j J ^^j\') emrine fermanber oldu (ajla <\!'c.î-j) Amma
ezincanih Tuman Bay hâbdan b(i)dar olub tiz âbdest alub iki rikât
nemaz klub selâm virüb atna binüb giderken karudan Mustafa
atarlard

aa

Tuman Bay() dest berkafa Selim Hana getürürken
Han dahi vakasnda Hazreti Habibi görüb Ya Selim Tuman
Bay() bana gönder ve cenazesine hazr olub benimle ahdin üzre
paa

zahir olub

Selim

Msr

braub Islâmbola vardkda sen daSelim ider Ya ResuluUah
kime vereyim
Resulü Huda buyurur Ya Selim Msr Allahn himayesindedir nkrazüddevran islâm elinde olsa gam yeme
tarihinde yine senin
evlâdlarndan Melik Kâ'b Rabi ibni Ibrahimdir buyururlar Yani
lâfz Gam yeme 1003 dür Ol senede Msr içre bir ihtilâl olub yine
senin neslinden Kâ'b 92 Mehemmed dahi 92 dir Yani Mehemmedi
Rabi ibni brahim Gam yeme tarihinde yine Msra malik ola demilerdir
Bu vakadan hemen Selim ah serasime kalkub namaz
bana vakf idüb hali üzre

Msr

hi bana gel d(er)

klarken

Padiahm Tuman Bay

geldi der [3]

Der beyan mubahasei Melik Tuman Bay be huzuru
Selim ah ve akbetikâr Katli Tuman Bay [4]
Hemen Selim ah nemazdan fari olub tara çkar Safa geldin
[1]
[2]

[3]

Yldz nüshas (Bay)
Yldz nüshas (1463)
„

„

(derler)

[4]

Bu serlevha Yldz nüshasnda yokdur.
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Tuman Bay karde

der Hemen Tuman Bay ider Eyi Kardeha kabul etdiniz Evvel fetvalarla malmz elimizden alncyadak Kâfir mel'un
Çerakes idik imdi karda dersiz Kâfir karndan olursa sen ne
olur (r) sun Ey muhayyiri bazar der Selim
id(er) Milk içün öyle
olu(r) didikde Tuman Bay ider Milk olub babandan kalma milki

ah

muydk tama

mevrusun
helak oldu

dünya içün tarafeynden bukadar ibadullah

Ruzi cezada bunlarn

Aceme imdad

kim verir didi Selim
oldnz d(er) Tuman Bay

sualin

etdinizçün vacibülkatil

itdi

ider

Bizden bedmaa^a imdad gitmedi Alâüddevle Msrl nam olsun
Türkman eirrasma krmz alvar giydirüb Msr imdad demi Hââ Abâüddevle ann içün [1]
kesüb Gavriye
gönderüb intikam aldn idi Dahi talebin ne idi Selim Elcilerimizi
kati etdiniz didi Anlar huzuru Gavride zebandrazlk
idüb onu dahi
kati olundu ikisi zeban çekmeyüb azad olundu Selim itdi Ya benimle
bu kadar cengi niçün etdin didi Tuman Bay Ya sen benim ehil
iyalim üstüne gelirsen ve milkim elimden almaa gelirsen maherde
seninle çengim vardr didi Selim etdi Ya imdi huzuruma nice geldin didi Tuman Bay itdi Efendim Hazreti Resul gönderdi Anmçün
geldim didi Bilâhare Selim Han gördikim cümle sözleri hakdr Selim
itdi Ya sana
niçün (ö^> iU^^Uh ^^-^0 derler Fukaraya adalet iderdim
ehirde kapanub cenk iderler
Benden feragat etmeyüb hâlâ
Sen de adalet eyle Cenkden feragat idüb sana tabi olsunlar deyu [2]
didikde Hayre Bee Selim iaret idüb Bab Züveyl (jjj; ^l) de Sultan
Tuman Bay () salb idüb yedi saat maslûb durub yine endirüb cenazesine Selim Han hazr olub Bab Nasrdan tara Adiliyyeye varnca
Selim ah bile piyade gidüb bir kerre tabutun omzma ald Zira Sultan Bay hafz kelâmullah ve ehli ilim ve âdil idi Hattâ Adiliyye

Hââ
deyu

bir alay

ban

aa

ann binas olmaile anda medfundur Mermer sandukasnn
fnda

etra-

seramed kubbei âlidir
Ve bir irin camii ve canibi erbaasnda âyende ve revende mihman
olacak müteaddid haneleri ve Msr vüzeralar ârâm etmekçün bir
kasr âlisi var Msr vüzeralar Msra geldükde ihtida anda konub
üç gün üç gece admaniden sonra alay azîm ile andan Msra girer
Ve cemii Msrn mazul mevalileri ve vüzeralar ve cemii Asitaniye
gidecek hazine bu Tuman Bay kubbesinde meks idüb ruhu eriflerinden istimdad taleb idüb ne canibe azimet iderlerse andan müteirem mesivecih olu(r)lar Ziyaretgâh has âmdr Adiliyye bir
regâhdr Çünki Sultan Selim Tuman Bay salb idüb defn etdi Amma
yazub' tarihi

(

\U.-r

)

dir

Bir

ba

[1]

[2]

Yldz nüshas
„

„

(öyle itdigiyçün)

bu kelime yoktur.

SEYAHATNAMES

119

Msrn

dahi asude hal olmyub ehir içinde gûnagûn cengi
içi
olmada Zira Tuman Bay ve Gavrinin devleti büyük devlet
Gavriye dilgir olub Ali Osmana rehber olarak
idi Ve Hayre Bey
Msra getürüb yine Msra hâkim olduundan cümle Çerakezi nakes
haz itmeyüb ehir içinde kalyanub [1] cenk iderlerdi Ve Tuman
Bay içün Hayre Bey Arablara (^l jU> öV^^l-JI ^^-V») didirdüb Selim Hana
iitdirüb Ah Tuman Bayn katline Hayre Bey sebeb oldu deyu
Msrllar Hayre Beyden dilgir idiler Ahir gayret Hayre Beye düüb
var kuvveti bazuye getirüb cümle Urbana taahhüdler idüb ve ervamdan asker yazub bir tarafdan dahi Ali Osman askeri yedi ayda Msr
askerin kra kra gücile feth idüb Hayre Bay müstakil veziri Msr
olub Selim Han rahat oldu Bu mahalde donanmai hümayuna haber
gidüb yedi yüz pare gemi ile anlar dahi Iskenderiyye kal'asma gelüb
bîbak ve bîperva yetiüb tara er döküb feth etdikleri müjdesi Selim
aha gelüp Msr fethiyçün ve Dimyat ve Reid ve Iskenderiyye
fethiyçün yedi gün yedi gece azîm admaniler olub henüz Ali Osman Mekke ve Medine padiah olup Mekke ürefalarna Yemen
azimler

Habe

kaanlarna ve For (j^)
Bornu (j>jj>) meliklerine ve Sudan
Sultanlarna ve Fes ve Meranke padiahlarna ve Marib Zemin selâtînlerine ve Badad (d)a Ali Abbasiyan ve Hind diyarna ve Acem
ah Ismaile velhasl cümle meliki [2] düvel sultanlar ve
krallarna Benki fatihi Msr Hadimül Haremeynü erifeynim deyu
namei muhabbet nameler gidüp Selim ah Msr (a) müstakil padiah olup elzem levazmatmdan ne ise ana megul olup kue be kue
teba'larna ve

ve Dunkala

(iiijs)

necailerine ve Foncistan

Afnu

(yM) ve

ah

sohbet iderken bir kerre
vakti sabah bir

hay huy olub

tarafnda firengî ipler
mendler buldular Selim
bir

Kasr

Ayn

Msr

(^c ^^)

saray () içinde
bir

ey

Kasr Kayt

göremezler

Amma

ayda
kasrn da
(b)

krk elli kulaç yerde balanm keHan bunu görüp Msrdan nefret idüp
ile

kubbesidir

kim

hâlâ

âsitanei

bektaiyandr

dervi olmaile anda bir kaç gece mihman oldu Hâlâ ol kubbei âli
meramn sa tarafnda maksuresi mümayandr Andan kalkub
Ravza adas hakka ki ^^J'^jü'^'^j-' dir

Sergüzeti azîmi Selim Han ba Kurtbay Fedayî
der

Kasr Ummülkyas

Anda Ümmülkyasda Memun
[1]
[2]

Yldz nüshas
„

„

(kapanub)
(mil eli)

Halife

kökünde be on

gece mih-
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man olub zevk
padiah hfz

safa iderdi

hiraset

Amma

üzre

cümle hasodahlar didebanlk idüb
olmadan âciz olmulard Ve hakikat

Handa vehim

tari olub bir an gafil yatmaz imi Hikmeti Huda
Halimi Çelebi musahibi Selim Han öyle hikâyet ider Ol
gece nsfuUeyledek Mikyasda safa idüb camehablarmzda nefiri hab
çekmede idik Vakti sabah âlem ayardan bihaber kasr içinde Selim
ahdan bir feryad kopub Bire olanlar diyince bir üryan âdem
elinde tii Dahhakden nian [1] bçala v(a)rr Bir zeberdest âdem
padiah yanndan tara çkub ciran gibi kasrdan altm kulaç
kendüyi bile pertab idüb gayib oldu An gördük Bir gemi kasra
Yelken sereni ta kasrn kubbesi üzre durur Meer ol
feday(î) andan nüzul etmi Kasr Mikyas ise Nil deryas içinde bir
kasr âlidir kim hâlâ kaddi yüz kulaç vardr Selim ah cümle
huddamlarna azab idüb hasodallardan ol gece nöbetçi kim ise
anlar kati etmee çökerir Perviz
ol Msrda sulehay ümmetden
rikâbdar imi Vallahi padiahm Evvel bizi söylet Sonra katleyle Biz
feth ideli seni hfz hiraset etmeden âciz olub bu gece nöbet
ile hünkârmz bekliyelim derken kapudan Hazreti Peygamber zahir
olub yüzünden saru nikahn ref idüb arz cemal eyledi Ve hurma
lifinden hil'ati var idi Ve ayaklarnda sar çedikleri var idi Ve seri
saadetinde sar deve yününden destan erifinin iki yerden taylesanlar
var idi Selâm verdi Ve aleyke aldk Efendi siz burya nerden geldiniz
deyüb refiklerimiz kovmak istediler Ben hele söyledem didim Ben
Hazreti Peygamberim Selim ile ahdimiz var Ol bana hizmet ider
Ben dahi ana hizmet idüb kendüy ve inkrazüddevran ve ganiyyür
Rab [2] benim himayemdedir Siz huzurumuzda olun Safayi hatr ile
istirahat eylen Öyle bir ey olursa ben Selimim menamnda uyarrm
Siz elem çekmen diyüb nerdübandan
enüp gitdükde ard sra
endik Ne âdem ve âdemizad var Bu ne acaib hikmetdir deyu âlemi
hayretde kalub bu refiklerimiz ile meveret iderken cümlemiz eshab
kehf babna
varmz Bir zemandan gördük Padiahm dalklç
kapudan feryad etdiler An: gördük Bir üryan Urban kendüy (i)
deryaya atup gaib oldu ite mavak'a budur Ferman padiahmndr
diyince derhal Selim Han ider Vallahi billahi bunlarn nakli üzre

Selim

bikavli

aa

yapm

Aa

Msr

aa

Hazreti Resul ol esbablar ile girüb ider Ya selim Huddamlarna
tenbih etdim Sehl istirahat iderler Anlara muber hatr olma Hazr ol
Seni katle gelirler Amma korkma Andan sana zarar gelmez Kalk didi
Ve ben dahi uyandm Gördüm ki
ucunda ol mel'un Bire hay

vaka

bam

[1]
[2]

Yldz nüshas
Yldz nüshas

(verir).

(inkrazaddevran benim himayemdedir).
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Dal klç yerimden pertab idüb bunlara haber etdim Cümlesi uyurlar
Vakanz vakidir Sizi âzad etdim deyu cümle has odallarn defteri
cerayimlerine af kalemin çeküb krk has odaly çra efruhte idüp
herbirine
birer

mal

saray

âli

firavan

ihsan idüb

ve bir hanedan

krk

sahibi

Msr

bei idüb

havatînler

çra

herbirine

ider

Andan

Selim Han yine saraya gelüb dellarlara nida itdirir kim ahid eman
ahdi Âli Osman olsun Ol gece Ümmülkyasda katlime gelen kimse
gelsin Korkmasn deyu dellal nida idince bir zeberdest tüvana ehbaz
Yüzünden nur dam(l)ar [1] ismine Çerkez gazi Kurtbay derlermi
Esselâmu aleyk Ya Selim deyu bîbak ve bîperva gelüb otur dimeden
saf nialde karar ider Selim Han ider Sen misin ol gece benim
katlime gelen didükde Naam Benim didi Niçün böyle tedarik etdin
der Kurtbay ider Ya nice etmiyim Vilâyetimiz üzre yagî gelüb ehil
iyalimiz tasarruf idesiz Ve bu kadar ibadullah telef idesiz Ve etdiin
cenklerde yedi evlâdm ehid oldu Bu kadar milk emlâkim el eline
dütü Hususa Tuman Bay gibi hafz kelâmullah ve eci âdil Sam

akran bir veliniam efendimden ayrldm Ahir bu Selimi ben öldürürüm deyu Hazretden izin istemedim Devleti dünya böyle çirkindir
RzaenliUâh bunun üstündedir kim devlet Çerakesden yüz döndürüb
Ali Osmana yüz göstere Elbette Selim benim himayemdedir incitme
der idi Ahir ol gece Ya Resulullah karar kalmad Selimden intikamm
alrm te bu gece katline giderim didim Gidersen ben dahi Selimi
uyarrm didi Ahir sevdam ve oullarm firakn yenemiyüb
torbaya koyub geldim Bahil gibi sen de uyandn Can bama sçrayub
bilmem ne havf ile kendimi deryaya atdm Yohsa benim ol geliime
elli âdemden
dönmezdim Ve kerrat ile atmla be§ yüz âdeme at
komu yiitdim Amma bana ol gece ne hal oldu Yüze yüze karu
bir cezireye geçdim Andan bir göe [2] vardm Atlandm imdi ahdi
misak ile davet etmisin Geldim Emir Allahmdr diyince Sultan Selim
haz idüb Behey âdem Ne dost yüzlü sa sözlü dümen olursun deyu
kahkaha ile Selim Han gülüb ider imdengeru benim Msrmda
durma Var ykl git der Hemen Kurtbay ider Msrda senin ne
alâkan var Bu dünya eski Tahtakal'a gibi bir dam tezvir yeridir

bam

Kimsenin milki deildir Akln var ise Msrdan sen var ykl git Ben
öldüremedim Amma bunda nice bin can
âdemler vardr
Anlardan bir gün biri seni öldürüb bednamlk olur Selim ah bu
kelâmlarndan gayet haz idüb vafir ihsan in'am idüb gazi Kurtbay
Islâmbola bile götürmüdür Badehu Selim Han cemii umurun Hayre

acm

[1]
[2]

Bütün nüshalarda (damar) dr.
Yldz nüshas (köve).
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Bee

tevfiz

idüb kendüler alatarikulhirase Dimyat ve

Reid ve

Iskei'

deriyyeye revane olurlar

[1]

Refteni Sultan Selim becanibi Dimyat ve

Reid

ve Iskenderlyye
yüz pare firkate ve kalite Msr Blaidüb cümle gemileri zibi zinete
müstarak
mufid muhtasar on bin mikdar müsellâh
asker ile merakiblere suvar olub Bulak (jVj») dan adem [2] etdükde
yine bir yaylm top ve tüfenk adman iderek Nilin Dimyat canibindeki tarafnda iki yüz pare ehri seyir iderek be yüz milde benderi

Donanmayi hümayundan

gna

gelüb bir ayîn
idüp Selim

(jjtj)

iki

admanar

ah

ehri kal'ai Dimyada varub eyh Ebülfetih kurbinde seraperdesin
kurub âyân vilâyetden on Msr hazinesi hedaya gelüb cümle halka
ihsan in'amlar idüb Dimyat kal'asndan bir yaylm top ve tüfenkler
atlub Mercülbahreyne varub gusül idüp Hazreti Musa ile Hazretî
Hzrn mülakat olduklar yerde ibadet idüb yine ehri Dimyata
eyh Sata (iki) hazretlerin ziyaret idüp cümle kibar evliyauUahlar
dahi ziyaret idüp ruhaniyyetlerinden istimdad taleb idüb Ac Derya
ile
bir günde benderi ehri Reide vardkda lebi deryadaki kal'ai
Tineden top ve tüfenk admanlar olup ehri Reid (d )e karar ider
Cümle ayan vilâyet hedayalarn arz idüp kaPa miftahlarn teslim
iderler Anda Güm Efrah (r^i/i ,./) ve cemii kibar evliyauUah ziyaret
idüp ibadullah hammamma girüb gusül ider Hâlâ halvet hanesi
mesdud olup halvetdir Meer hasta içün açarlar BiemriUâh girüb
ifa bulmas mukarrer mücerrebdir Andan yine zevraklara suvar olup
Reid Mercülbahreyninden âb saf nu idüb altm milde kal'ai
Iskenderiyye
pare Ali

atlub

limanna

dahil olup

Osman donanmasndan

^(

c..fe.ii

bir

be

yaylm

semendervar

kal'ai Iskenderiyye

pare kal'adan ve yedi yüz
top ve bir

âtei

Nemrud

yaylm tüfenk
içinde

kalup

kurub cümle âyân
vilâyet be pare kal'anm miftahlar ile cihann mal firavann hedaya
getirüp herbiri ihsan padiahîye mazhar olurlar
iki

limann mebeyninde

Selimisin

seraperdei

Zikri hazaini Sultan Gavri
Ol zamanki Sultan Gavri Selim

be

kal'ai Iskenderiyye

Hann

tulu

zuhurun istima idüb

Msrn

ehli nücumlarna ve talii Selim (i) yokkendi kuvveti taliin
ladub cemii kehhan ve remmal ve ceffar ve fol küalar ve lmi Kef
[1]
[2J

Yldz nüshas
»

»

(Fasl Rabi)
(avanta)

i
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lmi Huruf ve lmi ane ve ilmi davet sahihlerin Gavriye itdiler
kim Bu niyyet etdüün kimesneden sana zarar isahet eder deyu cümle
ehli nücum ve ehli cafer [1] Sultan Gavriye bu kavil üzre haber
verdiler Gavri dahi ba tedarikine düüb cemii emval erzaknn geve

türmede hafif bahada giran eyalarn skenderiyye kal'as hazinesine
münderic idüb dahi etraf bilâddan yedi yl mukaddem mal karun
tahsil idüb skenderiyyede hfz idüb elli pare kadrga daima Iskenderiyyede elbette hazr idi Ve Marib Zeminde Sultan Yakub ile uhuvvetleüb Selimden mustar olursa elli pare kadrga ile Marib Zemine
firar idüb bu kadar mal karun ile Maribe varup anda istilâ idüb yine
Msr üzre sefer ide Bu mülâhaza ile cümle giran mal hazaini iskenSelim Han Msr üzre azimet etmezIslâmbolda kaim makam nasb eyleile ihtida skedderiyyeyi muhasara etdirüb
kendüler kat' menazil iderek Msr kurbinde Gavri ile cenk idüb
Gavri ol meydan marekede gaib olub cümle mal karun Iskederiyyede
kalub Selim ah skenderiyyeye gelüb fethi bab hazine eyleyüb der
cengi evvel elli yedi bin Msrî kese para çkd Ve on iki bin kise
mümessek zeri ahiz olundu Ve ihtida Haleb altnda Merci Dabk
deriyyede

idi

Amma

(jj.i aiiij

den evvel veziri Kara Piri
yüb yedi yüz pare yelken

/ji. .x..J )

paay

sahrasnda Gavri münhedim olub

etdükde Hazreti Resaletpenakabzai tasarrufuna girüb an uur tutub
hm sanca erifi Selim
yedi gün kendileri heccan üzre sanca Resulullah tayub Hac Ali
kanun idüb esed tasvirli
nam bir sipahiye sanca Resul
çkd Ve
(-uij-. j^l) hatl krmz alem dahi skenderiyye hazinesinden
Ohud
Hazreti
Resalet(in)
gabir cevahir ile musanna bir sanduka içre
zasnda ehid olan dendan erifi ve bir dutam lihyei erif kllar ve
firar

ahn

tama

çemi

nerkislerinin

mürmedan[2]

ve

mildan

ve bir

kt'a

içi

ziftli

hasrdan âbdest ibrii ve bir sanabru aacndan tebihi ve bir kt'a
çimirden naln erifi ve bir hezaran alaca asas ve paypuu erifi ve
iki kt'a hrkai erifi biri hurma lifi saruya mail beyaz kutun suzeni
kuak ve bir deve
cillây hil'at ve bir kara klç ve bir deve yünü
yünü rida ve bir deve yünü destan erif ve bir beyaz suzeni arakyye
Bunla cümle kat enderkat zer enderzer zerduz boçeler içinde mahfuz
deyu tahrir idüb cümlesine Selim
olub üzerlerinde -^j^-^ öUiü I*
Han yüzün gözün sürüb ( *^\^j L c'Ui deyub bizzat kendiler mühür
ururlar Andan bizzat Hazreti Yusufun destan eriflerin teberrüken
mübarek balarna giyüb sandukai mücevheri içre hifz iderler Ve yine
)

(

)

[1]

Yldz nüshas

(cifir)

[2]

»

»

(sürmedan)

[3]

»

»

(rida)
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Hazreti Yusufun bir

yapdu

bça

ve sicinde hapis iken vakti salât bilmek

görüb sandukasnda [ 1 ] mühür ururlar
Sonra Yusüfî destara göre destar sarub zeman hilâfetlerinde Yusüfî
sarile gezerlerdi Sonra Selimi destar icad etdiler Anmçün Selimi derler
Zira Ebülfetih ve babas Beyezidi Veli molla örfî giyerler idi Kendiler Yusüfî ve Selimî giyerlerdi Amma bu hazinei skenderiyyede kallâvi sarklar buldlar Meer Sultan Kallavandan kalmak ile kallâvi
derler imi Ve Çaryar Güzînin klçlar ve selef padiahlarnn tarz
ve tavr esbablar ve âlât silâhlar ve kisveleri ve kâmil elli bin musanna ve murassa tüfenk ve yirmi bin Msrî klçlar ve on bin zrh
ve yirmi bin keman ve bîhisab at ve bîhisab zemberek ve bîhisab cida
ve bilâhisab tirke ve yanck ve krk bin Haleb kalkan ve dmikî
kalkan ve on bin dmikî ht ve bilâ hisab dmikî topuz ve yirmi
bin zrh ve yirmi bin katlâvî ve otuz bin toulgay ve kâmil on bin
mertebanî tabak Gavrinin kendi kâr idi Mertebanî Msrdan gayri
bir yerden olmazd Ol dahi Gavrinin kendi kâr idi
Bir evliyauUah
nazar idüb daima mertebanî ileyüb her birin birer âyâna alâtarikulkedaye gönderdikde ol kimesne mertebanî dols altn gönderirdi Tamamdan an kâr idinmi idi Ve bunun emsali tahriri mümkin olmyan eyalar Irkenderiyye hazinesinden çkub cümle eyai donanma
gemilerine doldrub Asitaniye revane oldlar Selim Han dahi skenderiyyede hayatda olan kimesnelerin ziyaretine varub duai hayrlarn
alub merhumlarn ruhaniyyetlerinden istimdad taleb idüb yine Akaba
ve firkateler ile Msra bir adman ile gelüb ol hafta Ümmülkyasda
Nil kesimi idüb bir admanî olmu kim hâlâ Msr tevarihlerinde
masturdur Hattâ Selim Han ol süruru adman görüb
taht idinüb kalmak murad idindi Cümle ulema ve âyân devlet rza
vermediler
içün

saat ve besatlar

Msr

Elfaslül

Msr

Kavanîni

fi

Hami

ibni Bayezid

Ve Selim Han

a

er
devleti Sultan Selim

Han

Iskenriyyeden gelüb cümle ulemayi

Msrn

Han cümle ehli divan ile Eski Msrda Camii Amr
cuma nemazn klup iki kerre yüz bin âdem cem oldu
Selim

Han

iznile

ibnül Asda
Zira

ölgün

Ebüssüudu Carihî ve Merzuku Kefafî hazretler (i) hazr idiler Anlarn
izni erifleri ile Ebül Ula
'^.i\y\ ) hazretleri hutbei erifi
tilâvet idüb
(

[1]

Yldz nüshas

(sandukasna)
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tilâvet etdi

Ve
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yine ol sultanlarn izni erifleri

ile

erifi

altunundaki sikkesinde
jlkl—

(j-l

deyu tahrir

jU2.LJl^.3>tJlj j^^^<J

etdiler

Andan Selim

cemii ehli divan âlâ
eline

yapub

ve edna

bir

ah

ve pîr

sammur

)

divan padiah idüb
civan cem olub Hayre Bein

bir

gün

eriri hilâfetde berkarar idüb

bana

selimi

sogrucundan bir zîkymet otagai

giydirüb üstüne kendi

srtna

j-'^^jJ^ j^'}i\^^j\^ ^^^l]|^^l-i>

mücevveze

ah

koyub

ve beline bir zerrin kemer üzre bir
Selim bizzat Hayre Bee bu hizmetleri

hilati fahire

murassa hançer bend klub
kendü elile idüb el kaldrub dua idüb Hayre Bey Seni vezir etdim
Ve bu devlete kaim makam eyledim Göreyim seni Hazreti Resaletpenaha nice hizmet idersin Ben Msrdan bir ey ümniyyesinde deilim
Ancak ( i^i',j.ü^\ ij^-)'\fi^ namn kazandm Msrn cümle mahsulün
Hazreti Peygambere vakf eyledim ahid olun imdi simden geru Hayre
Bey sen vakfullah mütevellisi [1] Bir ho hizmet eyle deyüb on iki
ahun tal cevahir murassaata gark olmu satrlar ihsan eyledi Ve
üç yüz murassa kemer kuakl iç olanlar ihsan eyledi Ve on iki
cevahir eerli yedek ihsan eyledi Ve on ikier kat mehterhane hibe
eyledi Ve yedi kat küsü husrevanîler verdi Ve üç direkli ve krk sütun üzre sayebanl bir çedri mülamma' verdi Ve krk has odallar
ikier tu ile miri Msr etdi Ve yüz nefer seri kârda olan aavatlardan yüz nefer Çerakese beleri etdi Ve haftada üç gün divan olmyub
Cuma Cumartesi ve Çiharenbe günleri tatil olub be gün divana
kad asker gelüb divan padiah olub her divanda beher yevm ik (i)er Msrî [2]
padiahye üç bin sahan taam çkub cümle
ehli divan ve huddamlar ve baid yerlerden gelen ibadullah akileri
ve
tenavül etsin deyu kanun etdi Ve divan çavularnn
âsitanesine beher yevm beer koyun ve birer erdeb pirinç [3]
ades ve nohud ve on hamele odun ve iki vakyye em'i asel ve
)

imam ve müezzinlerine vazife etdi lâ hazelan
okurlar
Ve akalîmi Msrda cümle seksen keafdr Anlarn divanlarnda
mal padiahîden beher yevm sabah ve akam smad [4]
kezalik

smatlar

[1]

Yldz

[2]

»

»

(kise)

[3]

»

»

(ve iki kile)

[4]

.

»

(olup)

nüshas (mütevellisisin)

ve

yüz

Çerkese

belerinin

ve
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yüz nefer bölük aalarnn smatlar çekildükde âmmei hassa sofra
[1] her taam vaktinde köslere turralar urlub cümle cuan
haberdar olup nîmet tenavül etmei kanun idüb
nimeti
daimdir Velhasl böyle nimeti firavan bir padiah diyarna mahsus
deildir Andan kanunu padiah [2]
taraf padiahîden hass

hümayunu on

iki

yük krk yedi bin akçedir Ve gazalarda

Badad ve Habe [3]
Han bulunduu yerde
Yemen [4]
kaim olup

Msr

sorguç

Selimleri

üzre

Tatar Hann altna Msr andan
din oturur Bu be vezir sultanlar

ta()dyçün

sair vüzeralara

Msr

sorguç takub Tatar

rak andan

makamnda

tasaddur [5]

hass hümayununa göre eer Yemene ve Habee ve Irak
ve gayri yire serdar olsa kendü askerile
[6] sefer emek
kanunu Selimiyye oldu Amma imdiki asrda Msr kulu galib olmak
ile cemii mukataa [7]
üzre zabt idüb paa tevabiatma
bir ey kalmyub ancak Msr veziri bin âdemle iç kal'ada sakin olup
cemii aavatlar kanun üzre ulufeleri ile geçinürler Ve yirmi dört
aalklar dahi vardr Anlar ile kefaf nefs iderler Ve paann üzyüz
iç aalarna ve cümle aavata ve karakoUukculara velhasl üç bin
paa aavatlar huddamlarna varnca her sene banda çuka ve kumalar ve don ve gömlekleri ve pabuç ve mestlerine varnca ve
Kâbei erife kisve idüb Karadonlu Beytullah(a) andan ecerüddürre
nam hatunun vakfndan cümle aavat huddamlarna yllk vermei
kanun eyledi Zira ecerüddürre hatun selef padiahlarnn iç aalarna ve tara aalarna serapa yllk verir imi Andan Selim ah bu
ecerüddürre hatunun evkafn yoklyup Bir avret Kâ'bei erifi siyah
harir ile örterse hâlâ ben Mekke ve Medine padiah oldum Bir
veziri

Kâ'bei erifi serapa diba ile ve eyb ve zerbaf üzre incu ve cevahirli
eyalar ile zerduz perdelerle Kâ'bei erifi örterim deyu buyu(r)duklarnda cemii ulemayi
ve mezahibi erbaa sahihleri ve Ebüssüudu Carihî halifeleri destur vermiyüb Matekaddem kisve ecerüddürre hatunundur Ve ol hayrat kimseye müyesser olmyub Cenab
zzet ana muvaffak eylemi Hâlâ ann vakfdr (^j\jiA\^fiii^\ i.p) diyüb
rza vermediler Selim Han gbta idüb Hay gidi avret Ne güzelce hay-

Msr

rat

balam
[1]

Bir

mülûke müyesser olmyub ana müyesser

ola buyur-
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Amma biz Mekke ve Medineye ne hayrat idelim diyüp ol
kisveden ziyade Kâ'bei mükerremenin kapusnn yeil atlas üzre zer
enderzer perdei erifin ve Makam Ibrahim(i) müceddeden bina idüb
sandukai erifin zer enderzere müstarak etdi Ve Haremi erif minberinin kapus perdesin zer ederzer etdi Ve Haremi erifi müceddeden tamir ve termim etdi Ve Hazreti Resulün rahmi maderden mütak olduu beyti erifki Emine Hatun valideleridir ol hanei nuru
mübinin kubbesi resasm müceddeden bina etdi Ve ehri Mekke içre
kâmil bin âsâr idüb ihtida Ali Osmaniyanm hutbesin Mekkede
Koca Selim Han tilâvet etdirdi Ve Medinei Münevverede ve Hazreti
Resaletin kabri erifi üzre cevahirle zerduz bir çetri mülemma etdikim
cesimler hayrelenir Ve Medinede bîhisab hayrat hasenatlar etdirdi
bin
Dahi cümleden Msr mollas Kemal paa zade kalemile
gökde
uçan
pare kura ve kasabat ve belidelerin tahrir etdirüb elhasl
ve yerde gezen ve deryada yüzen cenii mevcudatlar tahrir etdirüb
ümera ve mültezimine mukataa tarikile verüp cümlesin Haremeynü
pare kura tahrir
erifeyne vakfeyledi Ve eyaleti Msr cümle
mular

Msrn

olunmudur Cümlesi

dört

ksma münkasemdir

Ksm

evveli

pare kuradr Cümle selef padiahlarnn hayrat ve hasenatlarnn evkafdr Hini tahrirde vakfa nekadar feddan yani nekadar dönüm her
art vâkf art etdiyse nazr anlardan mal tahsil idüp cümle eimme
ve huteba ve meayih ve muarref ve müsahhine vazifelerin verüp
mabaki ne kalrsa mal mirî tarafndan zabt olunmak kanun oldu
Ve bir ksm dahi keufiyye kuralardr Yani paann hass hümayunu içün ifraz olunan
pare kuralardr kim birinde birer kâif

vardr Yüzer cündi

ile

enüp binüp

paann

keufiyye mallarn

tahsil

Amma zemanmzda bir beld(e)
atl olsa ann sahibi olan mültezim maln vermede âciz olup köyünden
feragat idüb paa üstüne braub keufiyve köü [1] olur Paa dahi
reaya ü(ü)rüp taht [2] ziraat idüp maln çkar(r) Eer talibi olursa
paa birine feragat ider Zira kendi imar eyledi
Ve bir ksm
eyaleti Msrda mal padiah içün zabt olunan belik payesile cümle
kim

ider

senevi

on yedi kâif lik
tinde köylerdir

be

iki

yüz kise olur

yerdir Ve cümle
bin pare kâif hükümeHer kâife yedier bölükden yüzer âdem verüp kâif

yüz sekban ve cündiler besleyüb vilâyetinden mah
idüp tulütü (cjy) evvel tulütü sani ve tulütü salis ve
sayfî ve itef mallarn bukadar askerle cem idüb kul mevacibine ve
padiah hazinesine verirler Ve bu kâiflerle vilâyet bevilâyet gezen

dahi

padiah

[1]
[2]

alt

tahsil

Yldz nüshas
»

.

(köyü)
(idüp)
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halkna padiah kesesinden beer yüz ve altar ve biner
vardr Çorbaclar beer Msrî kiseye kanaat etmeyüp
kâifin zincirinden baz mücrimleri tlak etdirirler Ve ksm rabii bir
mültezim merhum olsa köü [1] mirîye kalub paa tarafndan dar
padiahî [2]
krk elli yüz kiseden mahlûl köler satlup cümle reayas ve gayri terekesile mezad sultan(î) [3]
füruht olan maln paa almak kanunu Selim Han oldu Ve ol beledi
yedi bölük

guru

avayidleri

alan mültezim hini tahrirde
aldysa beher sene maln
mevacib ve surrei Mekke Medine içün verüp mabaki bir kise ve yüz
kise [4]
yiz olursa dahi kendü mal olup köyü imar idüp
hali hayatnda ol köye mutasarrf [5]
evlâdna intikal
etmeyüb yine mirî olmak kanun olundu [6] Ve ksm hamisi Hazreti
Resalet [7]
nekadar kefere ve yahudi ve kpt ve ermeni
ve firenk hasl kelâm cümle harac havali emini baka hâkimdir [8]
divan padiahîde defterdara teslim idüb Mekke ve
Medineye surre baglanub her sene emiri hac
[9] sadisi
eyaleti Msrda nekadar mamur âbâdan kuralar var ise Asitanei saadetde Darüssaade aa
âzâd olmu aalar fevt oldukda
cümle kura ve muhallefatlarn paa zabt etmek kanunu Selim idi
[10] ibrahim paa asrnda hatt erif varid olub kara
lerin
aalar tarafndan baka bir aa beytülmal emini [11]
iznile cüzî ve küUî esbablar bir yire hfz olunup paa tarafndan
mühürleyüb padiah
dahi bir aa mübair konub cümle
veyahud bir
âlempenaha arz idüp Asitane tarafndan bir kapuc
ihsan
gelüb
mezkûr mal ve kur(a)lar bir kuluna
ider yohsa füruht oluna
buyurmu ana göre kara aalar mutasarrf olduklar köylerin mal padiahîsin eda idüp fayizi her ne kasabi
lrsa keyfemayea milkiyyet üzre mutasarrf olurlar Ve

ba

m

m

km

[1]

Yldz nüshas

(köyü)

[2]

D

»

(den köyü dellal mezad idüp)

[3]

»

»

(olup)

[4]

»

»

(dahi olursa ve nekadar fayiz)

[5]

>

»

(olup fevtinde kendi)

»

»

[6J

cümle varup gelmesi

(Selim
ile

sene

San Süleyman Han padiah
[7]

Yldz nüshas

ah

bir sene

olup sene 923

Msrda mukim
Ruma

oldu)

(penah eriati üzre

[8]

»

»

(yüz)

>

(ksm)

[9]

»

[10]

*

(Ve)

[11]

.

(olup)

Msrda)

olup

Reid

revane olup sen

925

ve Iskenderiyyeye
vefat idüp

olu
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cümle yeniçeriyan ve garbistan [1] ve müteferrikagân ve gönüllüyan
ve tüfenkciyan ve sipahan ve eytam ve cevali ve keide kaleminden
askerî taifesinin beytülmallarn paa zabt eylemek kanunu
Selim Han oldu Amma bin yetmi senesindtn beru mustahfzan yani
yeniçeriyan oca ve azab oca tegallüb eyleyüb beytülmallarn
ke(n)düler zabt idüb nice bin fellâhîn yoldadr deyu beytülmalin
zabt idüb bir sefere memur olsalar ortalarnn cemii masariflerin
beytülmalden görürler Ve bir kefere slama gelüb kapularna varsa
kisve iderler Ve garib yiide kisve ve dirlik verüb atlandrrlar Ve
bu yoldalar küffara esir olsa an on bin guru da olursa halâs iderler Ol seneden beru paja beytülmallerine vaz'yed idemez oldu Amma
maddei azimdir Amma gayri hassa ve âmin beytülmalini paa zapt idüb
yedi böJükden çavular ve asî [2] asker tarafndan kassam nayibleri
yazub çizüb paa aas iznile paa hazinesine teslim olur Zira paann
üstüne ilzamdr Tahsil olan mal mevacibine verirler Eer merhumun
varisi gelüb isbat vücud iderse akrabas maln paadan yedi bölük çavular ve kassam defteri mucebince devede kulak taleb idüb anlar andan
samini cemii eyaleti Msrda nekadar Mekke ve Medine köyleri
tahrir olund ise anlardan altm iki bin altun masrufile altm be ve bin
yedi
ahun Msrdan surre balanub paann bir aasile ve
bölüünden yedi yüz âdemle Sam erifde surre eminine teslim idüb
Mediniye götürmek kanun oldu Mukaddema kanunu Selim Han
Islâmboldan giderdi Ve yine Msrdan alt bin evkafdan alt yüz kise
Msr emirülhacc Mekkenin cümle ürefalarna ve gayri meayihlerine ve mücavirine surre götürmek Kanunu Selim oldu Ve
tasii
eyaleti Msrda ve Mekke ve Medine köyleriki meselâ ehri
(^^^k.) ehri Darudu erif (^.p i}j\>) ve ehri (^^) hulâssai kelâm cümle
yedi yüz pare köyden ve kura ve kasabatdan erdeb galâl Mekke ve
Mediniye muhammedî gemilerile gitmek Kanunu Selim Hanî olub
Mekke ve Medinei ganimet eyledi naallah gayri kavaninler cümle
mahallinde tahrir olunur

cümle

ksm

Msrn

ksm

Elfaslüs Sadis

Aer

Eyaleti Msrda olan hilâfetleri ve mirlivalar ve
içinde saliyane ile sancak belerin ve cümle
kâifliklerin Kanunu Selim Han üzre beyan ider

Msr

Msr

Evvelâ
[I
I

[2]

eyaletinde

Yldz nüshas
»

»

Sultanül

berreyn

Msr

Emirülhaccdr

(azaban)

(kad)
Evliya

Çelebi lo

—

9
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Msr belerindendir Bazs iki tu ile mutasarrf olur Kanun üzre
taht Süveysdir Cümle Kâ'be rah Urban Msr Emirülhaccna Sultanülber derler Azîm hük(û)metdir kim krk bin huccaca her sene
serdar muazzam olur Ve ikinci saltanat dahi Msrda Süvey beidir
Bu iki pare kadrga ile Süvey deryasndan iki yüz pare galâl gemihuccac Ciddiye götürmee

nice bin

leri ile

Msrda on iki
erdeb galâl

memurlardr

Divan

vardr Ve Anbar Yusufdan beher sene
cümle askerine ve nevatileri ve rebbanlarna ve

kise saliyanesi

alub

payzenlerine virüb [1] sefer ider Ve gemilerinde
fanus ve altun alem tar Buna dahi Sultanülbahir derler Hakka ki
saltanatdr Ve üçüncü hilâfet dahi benderi Cidde hükümetidir Gayet
müstakil paadr Baz zeman iki tula ihsan olunur Zira ürefa

mücrim ve

forsa

vermilerdir Arabi Urban
Hükümeti azîm(e)dir Zira Hind ve Sind
ve Yemen ve Habe ve Suvaken padiahlar cümle bu Cidde Sultanna
müracaat idüb Vekilüs Sultan deyu itibar iderler Ve daima Hind
padiahnn buna namesile hedayas gelir Ve dördüncü hilâfet eyaleti
Msrda Mekke erifidir Sultan ürefa derler Ali Osmandan sonra

üstüne

tasaddur etsin

deyu hayli ruhsat

içinde Vekilüs Sultan derler

anlarn ismi yad olunur Badada ve Basra ve Lehisse ve
Yemene varnca hükmü nafizdir Murad idinse krk elli bin hayyal
asker cem'eder Andan yine beinci hilâfet Msr eyaletinde Yemendir
Ta Sultan Murad Rabi asrnda sene 1033 tarihinedek Msr hükmünde hilâfet idi Ol sene Zeydî imamlar istilâ idüb hüküm etdiler
Andan Msr eyaletinde altnc hilâfet Habe iklimidir Hâlâ Ali
Osman vüzeralar mutasarrfdr Büyük sultanlkdr [2]
hutbede

Habe sultandr
demidir

Andan

Bekriler

takribile

güya

yedinci hilâfet

Msr

ki

bir

tfl siyah ohar

Foncistanda

vezirlerine

mutîlerdir

hâlâ melikleri

Ve

sekizinci

eyh
hilâfet

Trabulusdur Dokuzuncu hilâfet Tunusdur Ve onuncu hilâfet eyaleti
Cezayirdi(r) kim hâlâ bu üç hilâfet Msra tabilerdir Ve sikkeleri
dayimdir Her sene Msr vezirinden bu on hilâfete birer aa istimagidüb

letler

ile

içinde

krk

tabii

ranlar var idi

anlardan

Msr

vezirine

hedayalar

gelir

Ve

Msr

alem sahibi birer ve ikier tulu mirliva ve mirimihâlâ zemanmzda yirmi iki yerde tabii alem
Muhammedîsi çkar beler var Her biri birer ie

Amma

döilüb smmat
memurlardr Evvelâ bir be be yüz âdemile Asitanei saadete hazine
götürmee memurdur (Be yüz âdem ile Ali Osman padiahnn kilâr
[1]
[2]

Yldz nüshas
»

.

(yedirüb)

(Msra)
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nden[l] kise mal alub ehri benderi
den ve ehri (JL- ^\^-) ve ehri benderi
ve kantar [2] ferede kahve ve yarm erdeb

O^c^»)

Ridden

,^

erdeb pirinç
mercimek tahsil idüb benderi Reide [3]
de der anbar idüb[4]
muvafk eyyamla Asitanei saadete yollamaa [5]
be dahi
defterddar beleddir kim masdar[6] idüb cümle beler ve gayriler ana
.A.

muhtaçlardr Ve Kanunu Selim Han üzre krk aded Çerakese beleri
vardr Amma hâlâ yirmi bedir kim yüzer âdeme maliklerdir) [7] Ve
bir be Ali Osmanm mührine canibde serdar olur ise Msr beinden
bir be mühür ile sefere memurdurlar Ve bir be dahi be yüz yiidi
ehri Bla bekler Ve bir be dahi be yüz atls ile Eski

Msr

be

dahi be
bir be dahi be yüz atlile
ve huccac ve züvvar berrü
be yüz yiidile Süveyse
bekler

Ve

bir

Amma imdi

gayri

aa

ve tüccar ol götürür

yüz

atlile

Sebili

imam

AUâm

afii bekler

bekler

Ve

bihar götürüb
huccac ve kafile

kafile ya

Ve

getirir

bir

Ve

Âyende ve revende
bir

götürmee

be

dahi

memurdur

be yüz yiit ile huccac
dahi be yüz yiidile daima
zuhur iderse Msr veziri emrile

be

amadedir kim ne taraf
si
ol be ol askya üzre {\^A^ gitmee memurdur Ve gayri bel
iden aya hazr olurlar Ve daima mehterhanelerile âmâde dururlar
Ve bu cümle beler hizmetleri mukabelesinde
senevi onar on
ikier kise saliyane ve anbardan alrlar ve erdeb galâl [8]
[91

Msr

eyaletinde olan (^

oIjj^j)

belerbeilikleri

beyan ider
Msrdan

taraf padiahîden iki tu ile ihsan olunub divan
Ve alt kise dahi [10]
di vardr

senevi alt kise alr

Ve alt kise dahi ehirden badihavas vardr Bu cümle on sekiz kise
mahsulât mukabelesinde iki [11]
kadrga ile Kapudan paa
ile alt deryada
sefer idüb mah kasmda kadrgalarn
Dimyatda
[1]

Yldz nüshas

(33)

[2]

»

»

(eker

[3]

»

»

(endiriip

[4]

>»

.

(bir)

[5]

»

»

(memurdur Ve

(6]

»

»

(tasaddur)

[7]
[8]

ve)

andan cürümlere tahmil idüp skenderiyye)

Buraya kadar kerre içiadeki

Yldz nühsas

bir)

ksm

kitabn kenarna

(kadar at yemi alurlar)
(Evvelâ)

[9]

»

»

[10]

»

»

(Dimyatdan)

[11]

»

»

(pare)

yazlmtr)
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Andan Reid dahi sancakdr
limana balyub mutabassr [ 1 ]
Cem(i)i saliyanesi Dimyat bei gibidir Ve dahi iki pare kadrga ile
sanca dahi Dimyat Reit gibi
Akdenizde sefer [2]

Msr
ile

divanndan

saliyane

alub

pare

iki

sanca

Iskenderiyye

[3]

kadrga
âlidir

ile

Kapudan paa
ve Dimyat

Ve Reid

sancaklarnda Iskenderiyye bei serdar olub alt pare kadrga [4]
götürüb getirmee memurlardr Eyaleti Msrda dördüncü sancak
arkîdir Beinci sancak Garbidir Altnc sancak Menufiyyedir Ve
yedinci sancak Bahiredir Ve Selim Han gazi fethinden beru Marib

Zeminde

altun

azîm kâiflik

teberi

idi

Sene

ckarub Ucile

(^.>-i\)

nam

bir

madeni benam

brahim han asrnda

tarihinde

Msr

Maksud paa eyyamnda Trabluslu mezkûr Ucile kâifliin

veziri

tegallüben

alub ilâ hazePan mutasarrflardr Amma kim(y)a zeheb hasl olur
kâiflik idi Sekizinci sancak Mansure (»j^-»:') dir Dokuzuncu sancak
Klûbiyye (vj^) dir Ve onuncu sancak Cizei Yusuf (>.^y, tj^>-) dur Ve
on birinci sancak Beni Suveyf ( ^^- J-^ ) dir Ve on ikinci sancak
Feyyunu [5] Yusuf (^-> 6^») dur Ve on üçüncü sancak Minye (^u*) dir
Ve on dördüncü sancak Manflat (i»^:*) dur Ve on beinci sancak kebir
eyaleti

azîmi

azimdir

Ve on

Circe (o-^»-) dir
yedinci sancak

Ve on altnc sancak Elvahat (oLiJt)
brim (fj\) dir Ve bu sancaklara cümle

Msr

beleri birer â (de) mile ve yedi bölükden ocak askerile tulütdan
tulüta yani Kbtî hisabmca yldan yla zabt rabt idüb zimmetinde olan
mal padiahîi defterdara varub kula mevacib ve padiaha hazine balanr
Ve bu her sancakda üçer dörder yüz mamur âbâdan kura ve kasabatlar
var Ve bu sancak belerinin cümlesinden ebehi Çirce( *.>> )hâkimidir
ki Foncistana ve Berber Zemine ve Sudana ve Ucile ve Maribedek
hüküm ider Be bin askere malikdir Baz belere iki tula ihsan
âb ruyidir Senevi iki kerre yüz bin
olunur azîm eyaletdir Ve

Msrn

erdeb galâl Eski

Msrda ann

tahsil (i)nden gelür

Cümle

Msr kuluna

yüz kise dahi mal padiahî
bundan alik ve
Circiye yazlan
verir Ve seksen paaya kaliyye verir Ve yüz kise
kula ulufe virüb muhasebesine mahsub olur Ve kendüsi Sayda vilâ'
yetin dört kerre yüz bin erdeb galâle yürüdür Senevi kendüye iki
ciraye verilir

yüz msrî kise kalr

Msra

Badelmasarif

saiden ibaretdir

[1]

Yldz

[2]

»

(3)

»

[4]

»

[5]

»

Ve

Cenab

iki

Said Âli derler

Bari

bir

Saiddir

kim

böyle ganimet verdii Saidi

nüshas (mansur ve muzaffer safada olurlar)
»
(eer Ve biri dahi Iskenderiyye)
»
(sefer eer)
»
(ile donanmayi hümayun ile tüccar sefinelerin)
»
(Fayyumu)

sa-
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iddir Inaallah mahallînde
tahrir olunur
Ve bu Circe paasnn
divan Msr vezirinin divan nice ise ayni öyledir Cümle erbab divan
hazr olub bir alma verme ve bir asmak basmak atmak ve tutmak
bir akdi hal bazar bir divandr kim tabir olunmaz Ve Circe hâkiminin taht hükûmet(in)de cümle 24 kâiflik yerdir Cümlesine Circe
hâkimi hil'at giydirüb Msr veziri müdahale etmez Ol kâiflikler
bunlardrkim zikri beyan olunur Evvelâ kanundan bozma (t^i*) kâifi ve (<;.) kâifi ve (.ji3i jjJ.) kâifi ve ^i- J^î kâifleri ve (^ >)
)

(

ve

kâifi

Ve

dahi (aj:*) kâifi ve (^jH^, ) '^^
ve (U) kâifi ve (j^y) kâifi ve (j-^O kâifi Nilin
(J\cJy) kâifleri
garbndadr Ve (c^-^^) kaifi ^j>. ve benderi (a/^) kâifi garbdadr
Ve (J»^:-) kâifi garbda ve (ûL^ ^y j.» kâifi eyhül Arabdr Ve (^jp)
kâifi arkdadr Ve ( ^.>>J^ ) kâifi ve ( j^:^ ) kâifi ve :.^i^ kâifi
kâifi garbdadr Ve (J»^"-) Nilin garbndadr
ve (u^u;) kâifi ve (
Ve ( ^! V -î--' kâifi garbdadr Ve ( j^v kâifi Circeden yukaru
muttasldr Ve ( ^u" j^ kâifi ve (^c-'j^) kayim makamlarndr kim
Nilin garbnda ve ( »jj>. kâifi garbdadr Ve ( f^\ ) vilâyeti kâifi kanun üzr(e) (yi) rmi dört kös sahibi fasiklar idi [1] Kanundan
ve

(os:) kâifleri

(öLIjSi)

(

)

(

aj;-*»

)

)

)

)

)

)

hariç

aer

Elfaslüs Sabi

Kavanîni kaidei âyîni divan
Selim
Divan
vasi

Msr

Han

Fatihi

Msr

Msr

der ahdi Sultan
nadiretülasr

kim Sultan Gavri divan hanesi bir
bin âdem alr ki canibi kameriyyedir
ve muhasibleri halifelerile oturub defter

öyle bir divandr

be

divanhanedir kim

Yetmi aklâmn

efendileri

tetebbu etmededirler Divanhane ortasnda ol palas döenmi mermer
üzre erbab hacata haftada be kerre divan olub paa çkub sa tara-

fna

defterdar

paa

ve gayri beler

Sol tarafna ihtida sipah

perian

sarklarile

meks

iderler

gönüllü ve tüfenkciyan ve Yeniçeri ve
azablar aas oturub üç bin sahan taam tenavül idüb çavular kethüdas ve müteferrika
ve cebeci
ve mimar
ve suba
ve Yeniçeri ve azabba çavular smata oturmyub üst hilâtlereile
hizmet idüb cümle erbab divan âdâb üzre taam tenavül idüb cümle
sahanlar kalkub huddamlar Gavri lienlerin ve ibriklerin getürüb
cümle el ykanub divanhane duacs dua iderek Hazreti Resul yad
ve

ba

[1]

Ylz

nüshas

ilhak etdiler Lâkin

kim cümleleri

Msr

(

ba

ba

Ve bundan hariç alt aded kös sahibi kâifler dahi
eyhülareb kâifler ile cümle krk dört aded kâiflerdir

kâifler idi

baz kössüz
kullarnn

gallâlin

vermee memur

kaiflerdir).

)
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Ve bir kerre Âli Oskalkub badeddua halk dalub
erbab hacat kaldkda ikâyetçi var
deyu çavular kethüdas feryad idüb akiler var ise herbirin birer halile kat' alâka ve fasl
husumet olunub paa iskemle odasna gidüb meydan paa kethüdas
ve defterdar paa ve müteferrika
ve çavular kethüdasna kalub
eer mirîye intikal etmi mahlûl köler var ise beyi menyezid köy
dellal nida idüb satarlar Andan bakaya mirî mala defterdar ve ruz»
nameci el urub taraf taraf tahsiline çavular gidüb tahsili mümkin
olmyan mültezimleri getürüb bu divanhane ortasnda makaralarla
aslma kaln urga(n)lar vardr U»W ^^m ol meksur mültezimi kollarndan ol makarya balyub kik elli cellâd bî eman fakir âdemi üryan
idüb bukadar âyân devlet içinde kollarndan berdar idüb öyle filsiki
krbac foncî ururlar kim herifin feryad eflâke serçeküb kimse
reca itmee kadir deildir Zira reca idecek âdemler üç ay banda
ve bir nevi
isterler Gözünüzde ise tahsil eyle Bize ver
deyu baba oulu olgul babay reca etmez Bu halleri Msr [1]
Herifi biçare mal var ise verüb bir burya üzre kalr Mal yosa
arkhane tabir iderler Cehennem ann yannda arafdan [2]
iderler Bir gice
(a)nda duran hayat memat hazarnda bulur Ahir
kölerin ve emlâkin satub halâs olur Bu mahalde hüküm defter [3}
ceradiy yemiz Zira[4] mevacibi hazine tahsili defterdardan ve
çavular kethüdas ve müteferrika basdan matlûbdur Yine defterdar
ahîden iki tula
Msr belerinin bir ebehidir [5]
defterdarlk ihsan olunur Senevi eyaleti Msrdan 4500 kisei Msrî
tahsil idüb
para ve her kise yirm be vakyye gelir Ve
dört para bir dirhem gelir Her kisei msrîsi Msr guruu otuz
parya
[6] b üzre bir msrî kise 833 guru ider Bu
defterdarn elile senevî yirmi alt bin kise ira^l ve masraf
[7] ri destinde üç bin huddam vardr ah rahdan on iki Msr hazinesi bunun divan
mührile mühürlenir
ki hazine dahî
hasl olub cümle yirmi dörd hazine Msr hâkinden cem olur Her
oldukda

iki

kerre tazimen ayak üzre kalkarlar

man padiah anldkda aya

üzre

m

ba

hazinesi
[i]
[2]

1200 msrî
Yldz nüshas
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„
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(

[3[

„

„
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„
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„

„

[7]

,,

„

[8]

„
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paanndr
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Zir
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)
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(

ann

biliib

ârafdr Anda habs

ziri
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)

)
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)
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„
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(
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)
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Ve
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)
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Amma

gayri belerin yok'

Msrda birer kapu
gelen mal sarrafba

kethüdalar
dur Ve
sayub naks
ve birer sarraflar vardr Divana
gelirlerse kapu kethüda [1]
bu defterdarn eli altnda
divanhanede sarrafba yahudidir Ann eli altnda üç yüz sarraf yabirer yahudi sarraf varub vilâyetlerde hizmet
hudi [2J
iderler Amma cemii zemanda yahudiler muhayyel eytanatde bihter
mel'unlardr Amma bu Msrda olkadar müstakimlerdir kim ulufe
alan kul taifesi bir maksus ve nühas para bulsa yolda sarraflara rast
gelse deidirir
eyaleti

Sitayii Darbhanei
Ve Darbhane rz padiahîdir Bu dahi

Msr

deftardar

hükmündedir Hud*

dam Darbhane cümle be yüz âdemdir Cümle defterdara mensublardr Amma Darbhane Emini paa aasdr Amma söz sahibi sahib
ayardr Defterdar ana tâbidir Zira sikkei ayar sahib ayardan sual
olunur Kalb bir sikke bulunsa sahib ayarn elini keserler Cümle
Darbhane huddamlar ann ziri hükmündedir Elli yahudi simsar
vardr Elli furuncu elli kuyumcu ve on haddegân ve on mizandar
ve elli kehledar Meselâ telden gümüü kesüb kt'a kt'a iderler Ana
kehledar (der) ler Andan yirmi yassbaz andan yirmi sikkekâr ve on
dollabc ve on perdahç ve bir veznedar ve bir sikkezan ve yirmi dideban gayri ie memur deillerdir Herkes hanesinden geldükde üryan
idüb Darbhanede gayri mirî esbab giydirirler kim esbabnda bir
kalb ey olub sikke urmyalar deyu didebanlar daima gözedirler Ve
her eyi vezn ile verüb vezn ile alrlar Ve sikke uruldukdan sonra
bir dahi atee braub tavlarlar Eer akçe ateden siyah çkarsa akçiye sikke urann Darbhane içinde sahib ayar bey paaya danmadan iki ellerin kat iderler Ve sikkezan
yevmiye birer erifi
ulufesi var
Bir odada daima mahbusdur
sikkeleri sahib
ayara
teslim
idüb
hazinede
mühürlerler
Ve hazinenin elli
âdem nigehban vardr Azîm derdi serdir Msr Darbhanesin [3]
görmiyen bir diyarn darbhanesin görmek lâzm deildir Zira cemii
Msr ceziresinde teber gelüb ebruz Darbhanede tacnlara konub
teberi kal idüb toprandan ayrub tel idüp andan kehle idüp andan
yasshyup andan sikke urulup perdaht olup meydana gelince yüz

bann
Kazd

[1]

[2]
[3]

Yldz nüshas
„

Mükerrer

„

(

ve tekmil ider

(

vardr Ve her mültezime

yazlm.

)

)
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yetmi
Kaçan

geçer azîm derdi belâdr Amma cima gibi tatl
Amma ehline tatldr Amma naehline zehri mardan telhdir
Msr divanhanesine dalar gibi altun ylub gitdikde güya

kerre elden

belâdr

dünya olmyana yine bir hayaldir Tafsilden murad manzurumuz olduun tahkikdir Yohsa hamdi Huda kanaatimiz
yerindedir Msrda biz o mecnunlardanz kim kâh akda zevkimiz
vadisine âlâ ve edna rek ider
bir hayaldir Talibi

Evsaf hâkiman

Msr

ve hacegân

aa

hükümet çavular ketDivan Msrda defterdar paa (dan)
maada iki yüz
üzre
Cümle
Çavuandan
be olur
hüdasnndr Kanun
tevabiata malikdir Cümle çavular divan Msra mücevvezelerin giyüb
alay ile götürürler ve getirirler Cemii bevaki mal padiah defterdar
hükümet müteferrika basnnfermanile bu tahsil ider Andan
dr Mal keufiyye ve mal sayf î ve itef î bundan sual olunur ki yüz
hükümet terceman basnndr Bu dahi
âdeme malikdir Andan
akilerin arzuhallerin alup paa huzuruna getirüp müddai müddaâ
aleyh dava iderken bu tercemanlk ider Kanun üzre müteferrika
ba olur Elli tevabie malikdir Ve yeniçeri ocandan ba çavular

aa

aa

ocandan ba çavular be divanda mevcud bulunup
ocaklarna müteallik bir yoldalarnn davas olsa bunlarn marifetile
görülüp yollar ya hacca ya haziniye serdar olup kul kethüdas olup
ve azaban

andan sancak bei olur Ve divan Msrda bir hâkim dahi büyük
rüknü âzamidir Gökde uçan yerde gezen derruznamecidir
yada yüzen cümle bu ruznamecinin derdefterindedir Hini azilde dipaay müflis çkarr Dilerse mestur çkarrlar Defterdar ile
lerse

Msrn

yan yana makam vardr Ruznamcei kebirin alt yannda küçük ruznameci Baz aklâm ve Anbar Yusuf bunun der defterindedir Büyük
ruznamecinin dideban olmak içün Msr vezirleri kendü taraflarndan kitabete müstaid bir necib ve reid âdemin küçük ruznameci
ider Amma gayet ehil âdem gerekdir Zira hini azilde küçük ruznameci paann âb ruyidir Ve ruznamecinin canibi erbaasnda elli
aded halifeler ruznameci defteri dutarlar Her biri bir vilâyet defteridivan
ne memurdur Cümlesi yerli yerinde otururlar Andan
defterleri
ve
hacesi mukabeleci efendidir Yedi bölük neferatnn

aa

mevacibat terakkileri ve girüb çkmalar

Msr

vezirinin bir

mutemedün

ann

kalemile olur

aleyh âdemi olur

Msrldan

Bu

dahi
deildir

Senevi krk msrî kese hasl olur Elli nefer halifesi vardr Bir âdem
esamesin feragat idüb gayre tevcih eylese vazifesine göre bir ehriy-
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nsfn mukabeleci alr Maadasn halifeler bah khndrup
Ve gayri derametleri dahi çokdur Lâkin bu mukabeleciler

bir yerde halifeleri ile sakin

olurlar

Amma

Canpulad

zade

Hüseyin paa mukabelecisin

divanda oturmak ferman idüp sayir
efendiler gibi halifelerile otururdu Ve Msr divannda paann divan
efendisi bir köede oturur Yirmi iki kise keufiyye senevi avayidi
var Gayri tayyarat heda(ya)sndan gayri Ve bir köede Msr buyurducusu baka bir divan efendisidir Msra müteallik cümle ahvalâta
vâkf bir kimesne divan efendisi vekâletin idüp iklimi Msra cümle

buyurdlar ve cümle mekâtibleri

ol

Msr

kâtibi

kanunu

Msr

üzre

yazub paa divan efendisi pençe buyurdumun çeküp cümle avayidin
divan efendisi alup senevi bu Msrl divan efendisine iki kisei msrî
verir Ve bir köede defter emini dahi paa tarafndan olur Ve tara
hazîne kâtibi ve tara mahlûl kâtibi ve tara kaz emini ve hazine
emini ve mukabeleci efendi ve muhasebeci efendi ve eytam kâtibi
efendi ve havale kâtibi efendi ve erzak kâtibi efendi ve bakaya kâtibi
efendi ve kâtibi yeniçeriyan ve kâtibi azaban bunlar divandan sonra
kapularnda otururlar Ve yedi bölük kâtibleri dahi kapularnda dururlar Bunlar divan Msrda üst hil'atleri giyüp halifelerile otururlar

Amma Msr

divannda

den yü?; bine varnca
aklâmlarn ve

hiVatsiz oturan efendiler ve birden bine bin'

paa kullarnn

ve mütekaidin vazife

efendilerin beyan ider

aklâm piyadegân iki kalemdir Yani mukabele kalemi
Üçüncü aklâm keidedir [2]
idin ve beinci aklâm
Çerakese altnc aklâm sipah ve yedinci aklâm eytam ve sekizinci
aklâm tavaiyan [3]
ve onuncu aklâm cevaliyan ve on
birinci aklâm ümera ve on ikinci aklâm mültezimin ve on üçüncü
aklâm [4]
ncü aklâm hazinei âmire ve on beinci aklâm
surrei Mekke ve Medine ve on altnc aklâm sâdât kiram [5]
ve on sekizinci aklâm Anbar Hazreti Yusuf yani cirayeharan ve on dokuzuncu kalâm [6]
yirmi birinci aklâm
gönülliyan Yirmi ikinci aklâm tüfenkciyan Yirmi üçüncü aklâm[7]
Süvey Nefer yüz yirmi bedir Yirmi beinci aklâm tobcEvvelâ

fl]

Yldz nüshas

[2]

»

»

[3]

»

»

(kalenderi)

(Dördüncü aklâm müteka)
(dokuzuncu aklâm)

[4]

»

»

(deie

[5]

»

»

(ve on yedinci akla

[6]

»

»

(müteferrikagân ve yirminci
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(bahreyn ve yirmi dördüncü aklâm cemaati piyade)
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yan ve cebeciyan ve harbeciyan ve fienkciyan Cümle bunlar piyade
mustahfzana nakl olundu Ve aklâm ruznamcei kebir ve aklâm
arkyye ve aklâm garbiyye mukataacs ve ehir mukataacs ve
irad galâl mukataacs ve msr ve galâl mukataacs ve aklâm dei*
§ei sura ve aklâm Mehemmedî ve
ahlâm Muradiyye ve aklâm
Hasekiyye ve aklâm kâtibi mahlûlü enderunu hassa ve

Der beyan aklâm mudhikei emini bahreyn ve
adedi hazaini Msr nadiretül asr
Hasl kelâm

olunduu minval üzre cümle yetmi
kanunu Selim Han üzre divan Msrda kat

bâlâda tahrir

kalemdir Cümle haceler
enderkat mevcudlardr Amma bu divan Msrda sair eyalet gibi
timar ve ziamet defterdar ve defter emini gibi kimesneler yokdur
Kanunu Selim üzre cümle eyaleti Msrda timar ve ziamete müteallik
bir ey yokdur Zira Cümle Msr eyaleti hîni tahrirde cümle mirî
kayd olunmu kuralardr kim erbab timar ve zuama ve çeriba ve
alay bei istima olunmamdr Amma bâlâda tahrir olunan küttab
efendilerden bir kalem dahi Hürde emini aklâmdr Bir garib ve
acib kalem olmaile cümleden geru tahrir olundu Evvelâ Msr içinde ne kadar hokkabaz ve surahibaz ve kâsebaz ve zorbaz ve peren*
debaz ve ehbaz ve resenbaz ve atebaz ve canbaz ve resenbaz ve
kubaz ve mührebaz ve himarbaz ve ylanbaz ve gürzbaz ve matrakbaz maymunbaz ve haylbaz ve horosbaz ve simyabaz ve scanbaz ve
aybaz ve kssahan ve kameran ve araycyan velhasl cümle baz*
bazan
mudhikân ve cümle gümrükde arayclar ve hurdeciler
velhasl

bir

nukre

hasl

olacak

ey cümle Hürde Emini
hürde eyalardan ey

hükmündedir Ve nice bunun emsali
olunub
beher senede mirîye

kâtibi
tahsil

mevacib verüb bir
Msr hazinesi hasl olur Eyaleti Msrdan cümle seksen bir Msr
kuluna dokuz Msr
hazinesi hasl
olur Senevî cümle Msr
Mekke
ve Medine ürefalahazine
hazinesi mevacib verilir Onuncu

rna

ve bir

Msr hazinesi paaya ve

üçüncü hazine Emirülhac

Msra

bir

Msr

kise

hazinesi

aavatna

ve on dördüncü hazine

ve

on

huccac

ge-

masrafna gider Ve on beinci hazine her sene Mekkenin ve Medinenin tamir ve termimine ve zeyte
ve em'i kâfurna ve öd anberine ve sair masariflerine gider Ve on
altnc hazine Msrdan ama surre gidüb andan Medineye ve Mekkiye
gider Ve on yedinci hazine matbah padiahîye giden pirine ve eker
ve mümessek eribe ve kahve ve gûnagûn maacinler(e) gider Ve on

lirken Ezlemciler ve Akabecilerin
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mollalar ve askerî kassam

ve

eyaleti

Msr

etdüi üzre yetmi yedi bin evkaf idi Hâlâ on iki bini
mamur ve mevcuddur Her gelen Msr mollalar evkaf bana birer
altun alr Krk elli ve yüz altun ald evkaf vardr Bu evkaflarn
rezeka ve feddanlarndan ve gayri akaratlarndan iki Msr hazinesi
tahsil olub mürtezikya vazife verirler Ve yirminci hazine Msrn kâifleri tahsil iderler Ve yirmi birinci hazine Msrn ümena ve mülihtida tahrir

Ve
iderler Ve

tezimini tahsil idüp kendilerine sarf iderler

yirmi

ikinci hazine

yirmi ikinci hazine
Msrda kura eyhleri tahsil
ikliminde reaya ve fellâhîn kendüler içün tahsil iderler Ve yirmi üçüncü ve yirmi dördüncü hazine Msra akalîmi seb'adan gelen
tüccar hayr idüp tahsil ider Ve yirmi beinci ve yirmi altnc ve yirmi
yedinci bu üç hazine ad olunub her sene Anbar Yusufa galâl leb

cümleden

Msr

beberleb olup kula

i

erlerinin kavli

ciraye ve alik verilir

sahihleri

Hasl kelâm cümle Msrn
Msrdan otuz Msr ha-

üzre beher sene

hasl olur deyu tahrir olunmudur Ve her hazinesi
bin ikier yüz kisei msrî olmak üzredir Inaallah her hazinei mahaloludu imdi
lile tahrir ideriz Amma bu tarika alâtarikulf ihris iaret
zinesi mirî içün

bu hazayinler gökde uçan ve yerde gezen ve deryada yüzenden
hasl olur kim ahi fukaradr
azizim

Sitayii zirâi miad Nili Mübarek ve kesreti beni
âdem ve envai hayvanat kesreti ve himar hima-

ratn

vefreti

Ve Cenab Bari Msra Nil ile berekât verdiinden ganimet olup
mal padiahî cem olur Eer Nili Mübarek on sekiz arn taarsa mal
padiahî çkar Yirmi zira taarsa paa ve ümena mültezimin ve keaf reaya bay olup mallarn gallâk idüb halâs olurlar Eer on sekiz
vilâyet rey olmyup kaht gala olup cümle ümena
arn tamazsa iJV
ve mültezimin meksur olup mal padiahî çkmyup hazinei tekmil
idemezlerse paa kendü yanndan tekmil idüp cümle kula cebinden
^.«sii

mevacib verir Ve üç kerre yüz bin eli beratl eimme ve huteba ve
ulema ve suleha ve maayih sâdât ve cümle ehli hibat mütevelli ve
nazrlarndan ciraye ve ulufelerin taleb iderler ki Msr hazinesi mal
olur Ulufeleri vâsl olmasa gulûyyi âm iderler Amma Msr ganimet
olsa ulufe ve cirayalarn alup paaya ve padiaha sahibülhayrata dua
iderler Hasl kelâm kubbei minann altnda Ali Osman hükmünde
deil sayir selâtîn krallarn ziri hükmünde böyle bir âdem deryas
sevad muazzam ve böyle bir mahsuUü Ümmü Dünya ehri kadim
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Aokdur Ve amma [1] Dünya denmesinin vechi tesmiyesi oldur kim
cemii dünya kaht gala olsa Msr ol dünyay () besler Allah öyle
ganimet vermidir U* ^^« Msr bir gün kaht olsa bin ehir deil
cemii dünya mahsulü Msra gelse bir gün
ganimet idemez

Msr

Msr

âdem deryasdr Hususan Msra

bin seksen ikide
yüz hin âdem
matunen merhum olduu mezahibi erbaa siciUâtnda masturdur Hattâ
ibrahim paa bir köyü mahlûlden iki ayda dokuz âdeme yirmier
kise beyi idüp yine mahlûl olurdu Ve yine böyle iken sokaklarda
omuz omuza sökmeyüb esvaklar içinde izdihamdan geçilmez Ve bu
Msrda olan devabat makulesi yani at ve katr ve himar ve
ve
camus ve koyun ve keçi çaruyi. hazarda sürü sürü gezerler Ve eek
çokluu ehri
dutmudur Sokaklarda Zahrek ve cenbek ve vechek ve yeminek ve yesarek deyu hammarlarn feryadndan geçilmez
Ve baz hammarlar Tariki sapa eydi Tarik diyerek kasden Rum
âdemlerinin eblehlerin eee çinedirler Ve ehir içinde
evvel
temcidi segah makam [2] eek anrmasdr Bir kerre ki bir eek
(Ayet) j.i-1 c\^u.'^\ Ci ö\ fehvasnca nsfuUeylde bir [3] Aa himar ide
Zira

gelüb seyyahat etdükde

Msr

ehri içinde

hakir

sekiz kerre

sr

Msr

Msrn

oJ^ji ehri Msr içre kâmil iki saati nücumî himar anrmasndan
âdem mebhut olub güya yevmi rat saatde deccal huruç etdi zan
olunur Zira Msrn eraf âyân ve cümle nisvan sahih isyanlar harsüvardrlar Öyle farisülhimardrlar kim Ozbekiyye ve Salihiyye ve
'k)\

Eski Msr ve Blaka ve Kaytbaya varnca Zahrek cirid oynayarak
gümü rahtl ve katife abayili alaca hmnal eeklerle gezmek ayb

deildir Zira
celi Ali

Msrn kay ve

Beyin kâmil krk

peremeleri cümle eekdir Bir kerre Cirbin eei var imi Yevmiyye onar pareye

tarm

Diyar Msrda mehuru âfakdr Ve Emirülhac Rdvan
Beyin dahi krk bin devesi olduu müsbetdir Hâlâ yine Msr icre
saka develerinden ve saka himarlarndan geçilmez Ve Msr icre ylda
on iki bayram olur Anlarda mahallinde tahrir ideriz Ol günlerde
galâl

çarsuy bazay [4] içinde asla izdiham beni âdemden izdiham hammal
cemmaldan geçilmez Ibretnüma vacibüsseyir velvelei tantanai debdei
[5]

Msrdr

[1]

Yldz nüshas (Ümmü)
»

[2]

[3]
(4]

[5]

vesselam

(makamnda)

>'

"

(ahurda)

»

»

(bazar)

»

(debdebei)
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Samin aer

Kavanîni Selim ah üzre Msrn yedi ocak
askerin ve yevmiyye mevaciblerin beyan ider

Msn

Evvelâ Selim ah
feth etdükde üç bin üç yüz on üç nefer
azaban padiahn payi semendine yüzler sürüp kuUukda olup Selim
ah bu kullara hayr dua idüb kanunu kadim üzre vazifei muayyenelerin ve mekûlât merubatlarn kemakân ihsan etdi Zira Hazreti
Ömer ocadr Amr ibnül As hazretleri ile Msra ihtida gelen islâm
askeri bunlardr kim cemii zemanda mutlerdir Andan Askeri müte'
ferrikagân Msr Nefer
iki bin yedi yüz krk yedi âdemdir Andan
Askeri Çavuan Msr Aded bin dört yüz krk dokuz neferdir Andan
Askeri tüfenkciyan Msr Aded bin seksen sekiz neferdir Andan Askeri gönülliyan Msr Adedi bin üç yüz altm be neferdir Andan
Askeri mustahfzan
Aded yedi bin alt yüz otu sekiz neferdir
Bölükleri yüz otuz sekiz bölükdür Andan Askeri müteferrikagân mus'
tahf izan Msr Bölükleri birdir Nefer yüz âdemdir Andan Askeri
topcyan Bölük on Nefer
Andan Askeri arahacyan top Bölük bir Neferat kâmil yüz âdemdir Andan Askeri kaVai hazane Bölük bir Nefer kâmil iki yüz Andan Askeri Mülâzimîn Bölük bir Nefer
Andan Askeri Mütekaidini kal'a Bülük bir Nefer iki yüz
Andan Askeri ceheciyan Msr Bölük
Nefer
Andan
Askeri fienkciyan Bölük bir Nefer
Andan Askeri mehteran
kaVa Bölük bir Nefer elli Bunlar cümle yeniçeri ile mevacib kaldrup
anlarn defterindedir Askeri Çer akesei Mjsr Aded binyüz âdemdir Andan
azahan henderi Süvey Aded yüz altm be neferdir Kanunu Selim
Han bu tertib üzre Msra asker kodu Bugün askeri Msr yirmi bin
yirmi be asker olur Amma zemanmzda gördiimiz üzre tahrir idelim Amma Süleyman Han vezir ibrahim paa ile Dergâh Ali yeni-

Msr

Msra sancak bei payesi ile
idüb krk iki oda yeniçeri koyup iç kal'ada eyh Sari
hazretleri yannda Yusuf Salâhuddinin bina etdii Narin kalfada krk
iki oda yeniçeri kor Hâlâ odalar yerlü yerinde durur Amma bazs
muattaldr Ve aalarna baka bir âsitane etmilerdir Gayet muhte-

çeriyannn birinciden kul kethüdasn
yeniçeri

aas

emane aalkdr Hâlâ

kendüsi yüz tevabia malikdir Divan padiave sayir yedi bölük aalar ile üst hil'atleri
giyüb divanda yeri vardr Ve cümle aalardan
oturur Amma
vak' vakar vardr Aadan sonra hâkim yeniçeri kethüdasdr Divanda asla yeri yokdur Amma kapularnda almak vermek basmak asmak habs etmek ann elindedir Bir güne kallâvi alçak sark sararlar
hîde

cümle

beler

ile

aa
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Ve krmz pabuç ve sammur kürk ve
hüküm baçavularnndr

atlas kaftan giyerler

dur Andan

Sade

Kanun-

ferace ve atlas kaftan

sark ve krmz mest ve krmz pabuç giyer Divanda yeri vardr Güya ocak tarafndan paann muhzr aasdr Andan
hi'küm beytülmalcnndr Sade ferace ve atlas kaftan ve kallâvi
sark ve krmz mest pabuç giyer Amma orta çavuu ve küçük çavu
ve alay çavuu ve aa sarrac ve kethüda sarrac bunlar cümle orta
kuak siyah dolma ve kallâvi güne sark ve krmz mest pabuç giyerler Amma bçak tayamazlar Hemen beytülmalc olunca siyah
dolmai çkarub ve sade çuka ferace giyerler Ve Msr veziri Msra
girdikde ve mazulen eer muazzez çkarsa ve mahmeli erif emiri
hac ile Bürkiye çkdkda paaya huccaca tazimen mezkûr yeniçeriler
ve cümle Msr askerîsi alelûmum bir alay iderler kim tabir olunmaz
ve yine kallâvi

aa

Elfaslüt Tasi
Zikri

aer

alay Kanunu

Msr

paa Msra girdikde ahalii Msr tazimen vezirlerine veziri ya
etmee istikbale çkub Adiliyyede karularlar Andan ihtida paaaskerin arlklarn ile ehire yollyub her kes konaklarna meks

htida
zir

lar

alaylarna karu gelir htida suba
üçyüz aded kavvasla ve elli nefer zeban cellâd
bîemanlar ile yollar tevsi ve tathir iderek ubur idüb ard sra paal tatarlar atba beraber ubur iderek andan alay ve gönüllü gûnagûn bayraklar ve kaplan postlu yedekleri ve çifte köçekleri ve
sammur kabaniçese ve sammur tac ile ubur iderler Alay çenigir ve
kilârciyan atba beraber ubur iderler Andan mehteran hayme ve
sarracan dahi rikâb rikâba ubur iderler Andan ala (yi) müteferrikadan pürsilâh ellerinde kantar srklar ve çifte köçekleri ile ubur
iderler Andan vacibürreaya alay() mükellef ve mükemmel âlât silâha müstarak ubur iderler Paa askeri munkati olup ard sra alaçavuan Msr atba beraber cümle samur kürke müstarak serlerinde mücevvezeleri üzre ablak teller ve ellerinde mücevher ve sîmi
halis topuzlar ve atlar yanck ve hahr hotas ve sim raht ve kadda-

idüp pak

libaslarn giyüb yine

Bab Nasrdan

içeri

y

re ve atlarn

banda

yine ablaklar

ile

atba

beraber ubur

iderler

Andan Alay askeri gönülliyan Bunlar dahi zer enderzere
malik kantar srklar üzre krmz bayraklar ve çifte köçekleri [1]
aalar köslerin döerek ubur iderler Andan Alay askeri tüfenkeri'
dazan Pürsilâh âte fean tüfenkler
[1]

Yldz nüshas

(ile)
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ehbaz
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küheylan hssanlar üzre atba beraber aalar köslerine turralar urcümle pürsilâh pak libas
larak ubur iderler Andan [ 1 ]
fahirelere müstarak olup ellerinde bayraklar ve küheylan atlar üzre
köslerin döerek ubur iderler Andan Alay
köçekleri [2]
Bunlar muhteem ve mülebbes üzengi aalari'
askeri müteferrikagân
dr [3]
postl yedekleri ve enselerinde yirmier otuzar
bölük
cebe ve cevenli köçekleri ile aalar köslerin [4]
aalar atba beraber ubur iderler Yeniçeri aasile azab aas siyah
Andan Alay Çerakese beleri gayet muhtedolmal [5]

emane sammur

libaceler

ile çifte çifte

atba

beraber her

birinin

kafasnda krk ve ellier katife hil'at ile mülebbes köçekleri ile ubur
iderler Amma bunlarn kösleri yokdur Andan Alay miriliva beler
Bunlar dahi esbab ihtiamlar ile perian destarlar ile enselerinde
yetmier seksener pak besatl iç aalar ve tara aalar ve çifte satrlar ile mehterhanesiz ikier be yan yana muhteemane ubur iderler
Andan Alay piyadegân neferat azaban htida bayraklar yüriyüb
cümlesi pürsilâh tüfenkendaz kaplan postlu gazilerdir Balarnda
ebkülâhlar üzre cia telleri vardr Ve eski daylar fes üzre sark

Ve ortalarnda alay çavular orta kuak ve siyah dolma ile
Bu neferatlarn kanunlar sipah olurlar Aalar yeniçeri aas
yahud çavular kethüdas ve yahud Msr bei olur Ve bunlarn kul
kethüdas ve bakâtibleri ve baçavular atba beraber giderler
Hazreti Ömerden beru cümle yetmi iki bölükdür Ve cümle sekiz
çorbacdr Bunlara Reis derler Ve cümle yetmi iki odadr Her odasararlar

giderler

da birer odaba vardr Lâkin mücerred deillerdir Sefer eüp eskimekile odaba olur Cümle evlilerdir Ba çavular ve alay çavuu
ve orta çavuu ve küçük çavu ve aa ve kethüda çukadarlar cümle
bunlar dahi yeniçeri çavular gibi siyah dolma ve perian sark giyerler ve piyade yürürler Hemen beytülmalc olduu gibi ferace giyüp siyah dolmadan çkup ata biner Ve cümle çorbaclar küheylan
ata binüb atba beraber kethüdalarndan oturak ihtiyarlarla alay ile
gider Amma kösleri ve mehterhaneleri yokdur Ancak yüz âdemde
bir Hazreti Ömeri zikir idüb gülbangi muhammedî çeküp saday Allah Allah ile Msrn içinde velvele verirler Zira bunlar iyi güruhu
askerdir Cümle üc bin üçyüz on üc pakize dalyan tüfenkli askerdir
[1]

YUdz nüshas

(Alay)

[2]

»

»

(ve dahi)

[3]

»

»

(alfalardr önlerinde)

[4]

»

»

(dögerek ubur iderler)

[5]

»

»

(dolamal çukadarlar

ile

atba

beraber ubur iderler)
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Ve

âsitaneleri

Ve odalar()

Azab kapusndan içeri bir ulu âsitanei Ömerülfarukdur
Karameydana nazr yetmi iki beyti hattabîdir Bunlar

âdâb üzre ubur idince yeniçeriyann alemleri nümayan olur Alay
piyadegân mustahfzan Msr Ibtida bayrak dibinde fitirnev [1]
köçekler kendülere münasib tüfenkler ile çifte çifte ubur iderler Andan balabanlar andan dalyanlar andan daylar cümle pürsilâh iskerled dolmalar ile mülebbes olup krkar ellier dirhem mücevher dalyan tüfenkler ile balarnda keçeleri ve kaplan postlar ve ayaklarnda krmz yemeni pabuçlar ile reftar iderek ubur iderler Ve alaylar
ortasnda siyah dolmal ba üsküf keçeli alt nefer çavular ve sakalar ve alay düzerek ubur iderler Andan kr sakall ihtiyarlar kaplan
postlar

ile

odabalar

ve

keçeler

ile

geçerler

Andan yüz

otuz sekiz

bölüün

cümle piyade kaplan postlu ve
altun yaldzl iki bin mikdar kalkanl ihtiyarlar keçeler ile ubur
iderler Amma yüz otuz sekiz çorbacdrlar Amma iki yüzden mütecaviz
muazzam ve muhteem pürsilâh küheylân atl onar on beer
hizmetkârl çorbaclar
atba beraber ubur iderler Ve yetmi
ve gayri

ihtiyarlar

yine

kethüdahndan ve baçavulukdan ve serdarlkdan
ocak ihtiyarlar küheylân atlar üzre enselerinde krkar ellier hizmetkârl aalar ubur iderler Amma bunlarda asla krmz
Msr alvar yokdur Sipaha ve müteferrikya ve çavuana mahsusdur Bu
yeniçeri taifesi dahi mehterhane ve kössüz ubur iderler Saat besaat
günlbangi muhammedî çekerek güzer iderler Ve kethüdalar ve yeniçeri efendisi ve ocak imam ve sayir
kâtibleri atba beraber ubur
iderler Bu taife dahi azîm askerdir Cümle yedi bin iki yüz otuz sekiz
aded neferatdr Amma böyle müzeyyen asker Ali Osmanda yokdur
Bunlarn dahi odabalklar mücerredlik ile deildir Cümle evleridir [2] Murad idinen
çok sefer eüb ihtiyar olub ileri çekerler Ve
istidad var ise siyah dolmya girüb gelir kethüda olur Bir sene kethüda olursa bin msrî kise hasl olur Bunlarn alay () temam olduu gibi Alay yeniçeriyan mülazimin Bunlar yine yeniçerilerdendir
Amma keçe üsküf üzre balarnda balkçn tellerinden tu tarlar
Meselâ hünkârn iki canibinde sloaklar gibidir Bunlarn alay ()
ubura baladkda paann tular ve kapuclar ve kapuclar bölük
bass ve altm yetmi aded müsellâh levendatlar ile konakç
ve müezzin
yan yana ubur idüp andan ba kapuc baslar çifte
çifte on beer yirmier köçekler ile mülebbes ubur iderler Andan
dokuz aded zer enderzere müstarak mücevher zeynli yedekler her
seksen

kul

mütekaid

ba

ba

[1|

[2J

Böyle hareke'enmi.

Yldz nüshas

(evlilerdir)
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küheyl ata suvar olmu mücevvezeli yedekciler ubur idiib
yeniçeri mülâzimleri andan terceman
ve müteferrika
atba beraber ubur iderler Andan çavular kethüdas ruznameci
ubur iderler Andan paann on altun tal satrlar zer enderzere
müstarak olub geçerler Andan paa dahi sammur kabanicse ve katife alvar üzre zerrin kemer ve zerrin emir bend klub seri saadetinde iki çatal sorgucu padiahî ve altnda semendi sultanî ile iki
canibinde tüfenk endaz ve matraclar ile güzer idüb ensesinde krkeçe üsküflü silâhdar ve çukadar andan paa kethüdas ve
hazinedar ve yirmi mertebe sahihi iç aalar ve gayri iki yüz üçyüz
müsellâh ve mükemmel cebe ve cevene müstarak iç aalar yüz
aded pürsilâh eli tüfenkli mehterler çifte çifte ubur iderler Andan
paann imam hümam ve divan efendi (i) benam tevabile geçüb
andan yeil sanca Resul alâmeti ve iki tarafda krmz bayraklar
ve dokuzar kat mehterhaneler ard sra iç aalar sarraclar ve ferralar ve sakalar ile ubur olunur Ve bu askerin cümlesi paay() alay
top atlup mehterhaneler
ile saraya koyunca kal'adan iki yüz pare
biri birer

ba

iki canibi

ba

mz

çalnub admanlar olur Andan cümle kul paadan be kise alay ihsan alrlar Badehu azîm smmat muhammedî cekilüb badettaam
dua ve sena olub kanunu Selim Han üzre azîm divan padiahî olub
hatt erifler kraat olunub ferman ehriyarî bu divanda icra olunursa

Msr

veziri

çeridir

llâ

baka

hisabdr

Amma Msrda

bir

hâkim

dahi kapu kulu serdar vardr Asitane tarafndan bir yeniçeri çavuu
gelüb aa olur Cümle kapu kullarnn beytülmalin bu kabz idüb
mücrimlerinin hakkndan ol gelür Amma alaya ve divana gelmek
kanun deildir iktiza iderse çardklarnda gelir Amma bir

Msr

veziri rabet idüp Alaya çksunlar ve divanda hazr olsunlar die kapu kulu Msrda itihar bulur Ve bir hâkim dahi subadr Elinde

ferman var ie bulduun kati ider Nizam âlem subadr
Bu suba kapusnda bir od(a) Msr yeniçerisi ases ba yerine hizÇesakeze
met ider Ve bu Msr icre bâlâda mastur olan
ve tüfenkci ve gönüllü ve müteferrika ve çavuandan maada krmz
alvarl kavim var ise aybdr Haklarndan gelinir Amma bunlardan
mutlak

gayri

ve

Msr

kavmi ve yeniçeri azab
gûnagûn çuka dolma
balasmda serbend ve bellerinde muhattem kuak ve

harrani ve

gösdeli giyüb bellerinde

iri

aç bça

[1]

Zira hâlâ

Msrda

yeniçeri ve azaban muteberlerdir Çok aavatlar gördümki müteferrika ve sipahdan çkub yeniçeri ve azab oldu Amma Msrn kal'a
dizdar ve kuUe neferat ve mehterhane kavmi ve mütekaidin kal'a[1]

Yldz nüshas

(kullanrlar)
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dan tara alaya ve melâya ve halâya çkmaa kadir deillerdir Zira
daima iç kal'ada nice bin kise mal padiah vardr Daima dideban*
lk iderler Ve barudc ba dahi saray meydannda kârhaneleri olup

nsf

nsf

sarayda ve

mahbus olduklarna
kezalik

kim

Msr

Zira her biri bir vezirden

çra

vardr Ve sabaha iki
âlem(a)yardan bihaber iken
cierin hun iderler

müezzinleri

srn bu

ile

beklerler

Amma

kal'a mehterleri dahi

sekiz kat

mehterhane

ile

bir

mehterbalar kadir deillerdir
olub kalmlardr Ve gayet ar ulu-

vezirlerinin

fe [1]

uakann

hazinesin

ardr Ve

çkamazlar Badelaa

bir yire

fasl iderler

kal'ada barud

iç

göre ulufeleri

müttefiklerdir

saat

kaldkda

Amma
Ve

k

ve
bu hal üzre
kim uak makamnda

yaz

bir fasl iderler

acib hikmetdir

saatleri

Galiba

kadar bin camii müezzinleri temcidi

Msr

Hemen M-

olmak vardr

temam idüb sabah

mazn

okuyub temam idince mehterhane çalnmaa
zemanda böyle irtibat vermiler kim garib temaadr

ne-

balar Cemii

Bâlâda tahrir olunan askerî tayfesinin üç ayda bir
ve her ayda mevaciblerin ve icmallerin beyan ider
Kanunu Selim Han oldur kim yeniçeriye ve azabana ve tobcu ve
cebeciyana ve arabac ve mehterana üç ayda bir mevacib çkar
Amma müteferri(ka)gâna ve çavuana ve tüfenkciyana ve gönüllüyana ve çerakesiye ve keidiye ve eytam ve cevaliye ayda bir ulufe
çkar Bu minval üzre senevi mevacibleri ve yevmiyyeleri nekadar
akçe ve kise ider an beyan ider Evvelâ Cemaati müteferrikagân
bir Neferat 2745 Yevmiyyeleri 44626 Maa ihracat 7898076
para ider ihracat oldur kim bu neferatlardan bazs tara kâifler
üzre ve klâlarda muhafazya gidüb ulufelerin anda alrlar ihracat

Bölük

oldur

maa

Ve bakyyeleri 7705441 Mecmuu

senevi müstahak olduklar

tefavüt yalnz üçyüz sekiz kese ve küsuru

5441

ider

Ve

tefavüt

Tefavüt oldur kim mevacibat verildikde beher
krk parada bir para kat idüp hazine kayd iradna muzaf olur
Defteri Çavuan Neferat 1449 Yevmiyyeleri para 25055 hracatlar
4424720 Bakyyeleri 4226558 kise 173 küsur 1557 tefavüt 108162
Ve Defteri Tüfenkciyan Neferat 1087 Yevmiyyeleri 9709 ihracatlar
ile
1718488 bakyyeleri 1676665 kise 27 küsur 1665 ve tefavüt
41823 Defteri gönülliyan Neferat 1365 fi yevmiyye 12575 maa
ihracat 2225772 fi yevm 9940 sene 1759464 bakyye 1716551 kise
28 küsur para 16551 tefavüt 42912 Defteri azaban Atik Neferat

192535 para

[1]

ider

Yldz nüshas

(ulufeleri)
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3212 yevm 13848 maa ihracat 2450836 bakyye 2391061 kise 95
küsur 16061 tefavut Defteri Benderi azaban Süvey neferat 125 fi
yevm 267 senevi 47426 bakyye 46280 kise küsur 21280 ve tefavüt
1156 Defteri mustahfzan Neferat 7238 yevmiyye 63716 fi yevm
11278 bakyye 11002790 kise 440 küsur 2790 tefavüt 275069 para
ider Ve bu mustahfizann bölükleri cümle 138 ve yine mustahfzan
müteferrikas nefer 7 bölük birdir Neferatlar 100 Ve tobcyan kal'a
Bölük bir Neferat 500 Ve taifei tob arabacyan Bölük bir becemaat
1000 ve askeri kal'a(i) hazane Bölük bir becemaat 200 Ve meteka'
dîni kal'a Bölük bir 25 neferdir Ve mehteran kal'ai enderun Bölük
bir Nefer altm Ve neferat cebeciyan Bölük bir Cemaat
merkum zümre mevaciblerin cümle mustahBu mustahfzandan
fzanlar ile alnr [1] mevacibleri alnr Ve bu bâlâda tahrir olunan
yedi bölük askeri islâmn senevi mevacibleri ceman yekûn 124 kise
ider Ve küsuru 22167 para ider Vesselam

aa

Elfaslül

Irin

Msr mollasnn hüküm hükûmatn

ve avayid
fevayidin ve cümle Niyabetlerin ve eyaleti
Msrda olan kazalar beyan ider

Evvelâ

Ahmed

Selim

efendi

Han

evvel

Msr

Rumeli Kadaskeri

feth etdükde
idi

Msr

Kemal paa zade

mevleviyyetin

ihtida

hâkim nasb idüp eyaleti Msr Gazali
Kemal paa zadiye tahrir eylemei ferman idüp anlarn tahriri
üzre Msr Mollasnn mahsulü bervechi adalet iki yüz kise olur Ve
yüz âdem huddam kifayet idüp hükümet ider Ve divannda mezahibi
erbaadan mollalar vardr Ve seccal ve mukayyd ve ahidleri ve
mahkeme muhzr ve huddamlar dahi yüz âdem olur Ve Msr
anlara ihsan eyleyüb müstakil
ile

yeniçerilerinde bir oda yeniçeri çorbaclar ile er'i erife ianet idüb
hizmet iderler Bu yeniçerilere mülâzim derler Cümle siyah dolma
ve srmal üsküf keçe giyerler Ve Msrl terceman bass ve siciUât
emini vardr Baka bir kârgir kubbe içre Hazreti Omerden beru
siciUât muhammedî dalar gibi
Bu siciUât emini hükmündedir Andan molla kethüdas var Yedi rivet oldur Ve bab
nayibi ve ehir naibi vardr Ve âsitanei saadetden rüusu hümayun
ile serbevvaban Dergâh
âli kapuclarndan bir umurdide maslahat'
güzar ihtiyar âdem muhzrbas vardr Ann taht hükümetinde

ylmdr

[1]

Yldz nüshasna

göre bu kelime fazla
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kâmil üçyüz muhzr vardr Kendüye senevi be kese hasl olur
Haftada be gün divan ehinahî oldukda bu muhzrba bana
altun zerduz üsküfün giyüb efendi kethüdas bana perianîsin giyüb
önleri sra cümle eli asal muhzrlar ard sra siyah dolmal üsküflü
yeniçeriler ikier ikier ubur idüb molla hazretleri dahi banda örf

yannda

yeniçeri çukadar ve hazara gideni ve yirmi otuz
piyadegân ve ard sra sicillât divan krmz kiseler
ile geçüb bu tertib üzre divan padiahîye varrlar Bu tarz üzre mollalar [1] bir diyara mahsus deildir Ve bu diyar Msr(da) mollaya
Kadasker efendi derler Zira ihtida fetihde Kemal paa zade kadas'
kerlik ile mutasarrf oldlar idi Annçün ol zemandanberu Kadasker
derler Bir azîm vasî saray âlide sakindir Zeman kadimde Ali Fatmiyyundan Sultan Muizzüddin Kahiri Maribî saray () imi Ve molla
divannda âsitanei sevadnda [2] Anadolu kadaskeri canibinden bir
molla askerî kassam vardr Cümle askerî muhallefat ann iznile
olup muhallefat paa zabt ider Ve
tahrir olunub içinde
mollann daima Msr divannda paa yannda bir divan naibi ahidizafeti

ve

mikdar

sarrac

ve muhzrlar ile ruz [3] mevcuddur Zira belki badelaa bir ey
zuhur ide eriat tarafndan annçün bir naibi divan hazrdr
[4]nn Msr içinde yirmi dört niyabeti vardr Herbirinde birer naibi
huddamlar
Rum ve herbirinde dörder mezhebden kadlar [5]
vardr Evvelâ cümleden mükellef Mahkemei Bab Hark (j^^) ve

leri

Mahkemei Mehedi Hüseyn ve Mahkemei Bah ^asr ve Mahkemei
Bah
ve Mahkemei Kaysuniyye i<^y.^) ve Mahkemei cedidi
meydan Rumeli ve Mahkemei Taylûniyye (*^^) ve Mahkemei Bab
ve Mahkemei Derhi Cemamiz (>'lr v-O ve Mahkemei
a'riyye
Süveyfetüddellâlîn
(ctI^ji'ca^-) ve Mahkemei Bahuülhadid (j,ji.t._l)
kadimi
ve Mahkemei Haricüssur (j^ijrjU.) ve Mahkemesi Blak (JMj) ve Mah*
kemei Msr Atik Hasl kelâm cümle yirmi dört mahkemeden
cümle mahsulât efendiye haftadan haftaya gelüb vâsl olur Ve bir
naib dahi muhtesib ile çaruy hazarda kol gezerler Amma âleti
(-».^»i)

mülâhazadr Nerhi sultanî icra idemezler Zira cümle himayededir
Mani iderler [6] Ve Msr etrafnda nahiye naibleri dahi vardr
Beledi uhre ve beledi Besatîn ve Kaytbay gibi niyabetler vardr
[1]
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hükmünde

olan kazalar beyan

Msrda

eyaleti
ider

Evvelâ cümleden kazaî Sitte Evvelden Kazai Qarhiyye yani Mahallei Kebir taht badr Senevi krk msrî kise hasl olur Mamur
kazadr Bir kaç kerre be yüz akçe mevleviyyet ile sadaka olunmudur
kise hasl olur Andan Kazai Reid Otuz
hasl olur erif kazadr Andan Kazai Iskenderiyye Bervechi adalet
krk kise olur Andan Kazai Mansure Yirmi yahud otuz kise hasl
olur Andan Kazai Minyeteyn (^a..«vji») Bu dahi yirmi be kise hasl
olur Eyaleti Msrda bu zikrolunan kazalara Sitte Evvel tabir olunur
Cümleden ebehdir Ve bunlar [ 1 ] kerratile beer yüz akçe mevleviyyet paye [2] sadaka olunmudur Andan Kazai M.enufiye (AJ^;«tU»)
andan Kazai Bahire andan Kazai Burlos ( c'hj'. '^^» ) andan Kazai Fokra
«Us
andan Kazai Sindyun ( û^-^^ «i^ ) andan Kazai mahalle(i)
( Cjîyi
Ehu Ali andan Kazai Abyar (jU\ .u;) andan Kazai Nehariyye andan
Kazai MahalleiMerhum andan Kazai Bel (h) is andan Kazai Beyti Omer andan Kazai Zifte andan Kazai arkyye andan Kazai Selmun
andan Kazai Hannek andan Kazai Cize eyhülislâm Bolavî Mustafa
Efendiye ihsan olundu Andan Kazai Fayyum andan Kazai Benu Seyf
andan Kazai Tezmin (c>j*> •^^) andan Kazai Behnisa andan Kaza Fine
andan Kazai Mellûy ( ^^- .us) andan Kazai Manfalut ^ji»:. .^ ) andan Kazai Isyut andan Kazai Abutih anddin Kazai Tahta andan Ka'
zai Vaktaa ( aa.\j «u; ) andan Kazai Amunin (c:^^\ .l-is ) andan Kazai
Sanhut i.ü- »Us
Hazreti Resaletindir Sâdâtlarnda hükmünde gayet
mamurdur Andan andan Ka?:ai Cezire andan Kazai Sohac j^u^- .u; )
Kazai Mensiye (
. .« )
andan Kazai Elvahat andan Kazai Circe ati'
dan Kazai Farut andan Kazai ark Buit (
j^ .u; ) andan Kazai
Esne ( Ol .Us ) Bu kazalardan gayri Nilin canibi garbisinde kazalar yokdur
Cümle karalar vilâyetidir Ta bilâd Sudana gider Andan Nilin arkîsindeki Kazai âsümanî Say ki intihal hududu Msrdr Andan
Kazai îhrim andan Kazai Asvan andan Kazai Kus andan Kazai Kana
andan Kazai Fu andan Kazai arkül Hamim andan Kazai Süvey
Eyaleti Msrda cümle yetmi alt kazalar bu mahalde temam oldu
Bir kaç kazalar dahi vardr Amma mehur kazalar deildir Anlara
muzafat derler Ve bu cümle kazalar Asitanei saadetde berat padiah
ile Anadolu kadazkeri etdirüb sadaka olunur Msr
aklâm kazalar
baka aklâmdr Anadolu kadlar mutasarrf olamazlar Ve bu Msr

Andan Kazai Dimyat Otuz

kise

)

(

)

(

(

a.1.-.

j^j^ij.

[1]

Yldz

[2]

»

nüshas (bunlarn)
»

(payesle)
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kadlarnda Anadolu ve Rumeli menasblanna mutasarrf olamazlar
Amma Sitte tâbir etdükleri tahtba mansiblardan Garbiyye ve Dimyat ve Reid ve Iskenderiyye ve Mansure gibi menasblara mutasarrf
oldukdansonra kanunu Selim Handr kim Anadoluda ve Kümelinde
mevleviyyet mansblar ihsan olunub Msr menasblarndan halâs olur
Yohsa ebekei azimdir Ve kanunu kadimi Msrda mezahibi erbaa
eyhülislâmlar vardr Zemanmzda Girid Ceziresi serdar gazi Deli
Hüseyin paann katli içün fetva vermiyen Bolavî Mustafa Efendi
Köprülü Mehmed paaya vermedüiyçün Msra nefy eyleyüb bervechi
arpalk Cize kazas sadaka olunub hanefî eyhülislâm idi Amma fetvasma kimse muhtaç deil idi Zira haceti olan Camii Ezbere varub
bir ulemaya iki üç mankr verüb murad maksudu üzre bir fetvayi
erif alr Hasm dahi varub bir zaif kavil ile ol dahi bir fetva alub
elbetde ikisi de hüküm etdirirler Âhirül emir ( (.is:>Vu.-. jJLJi ) fehvasnca
sulhe çekerler Tarafeynden birinin hakk icra olunmyub sulha bizzaruri rza verirler Hâsl kelâm Msr diyarnda ihkak hak olmak ihtimali yokdur Zira elbetde bir canibden ilhah ile reca ederler Yahud
himaye idüb nahak hüküm olmak mukarrerdir Ve yirmi bin fetva
sahibi ulemas vardr Gûnagûn meselei mükilâtlar bulurlar Msr

bilmee muhtaç iklimi garibe ve acibedendir Ulema ve fuzalâs ulûmu
garibe ve fünunu ettaya malikdir Ve hukemas bî kyasdr Tabiatlerî
gayet zekilerdir Ve sbyan ebcedhanlar gayet necib reid ve tiz fehm
olduklarndan elli yedi bin hafz Kur' an vardr Hâlâ cümle dükkânlarda ve her

köe banda

ve ekser

hammam

kapularnda ve Rumeli

Meydannda tilâveti Kur' an ider âmâ hafz KelâmuUahlar vardr Ve
cümle yüz yetmi dört bin ulema ve kad ve dersâmlar vardr ilmî
hadis ve ilmi tefsir bu Msra mahsudur Ve on iki binden mütecavir
eimme ve hutebas ve on bir [ 1 ] meayihi kiram vardr Hemen Camii Ezher revak raylar icre mevcud on iki bin eli kitabl ve

ba

ulemas mevcuddur Ve bu ehri Msrda okunan ulûmlar
heyan ider Evvelâ hadisi erif vard (r) kim oLa^U*^ J^^-ih [1] Jy jUc ^\ )

misvakl

(

mazmumunca evvel lmi Tb ve lmi Ferayiz ve lmi Tefsir ve lmi
Fkh ve lmi Hadis ve lmi Tecvid ve lmi Hfz ve lmi Tevhid ve
lmi Ledün ve lmi Beyan ve lmi Kelâm ve lmi Kemal ve lmî
Âdâb ve lmi Sarf ve lmi Nahiv ve lmi Mantk ve lmi Maani ve
lmi Lügat ve lmi Aruz ve lmi Hat ve lmi Nücum ve lmi Cifir
ve lmî Kaf ve lmi Kef lmi Sim ve lmi Simya ve lmi [3]
[1]

Yldz nüshas

[2]

»

»

[3]

»

»

(bin)
i

iU.Vijic

(Kimya)

JiVl

)
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ve lmi Heyet ve lmi Hikmet ve lmi Ziyc ve lmi Daniyal ve lmi
Ful ve lmi Fal ve lmi Cerri Ekal ve lmi Remil ve lmi
ve lmi Vefk ve lmi Esma ve lmi Teshir ve lmi Davet ve lmi
Felsefiyyat ve lmi Edvar ve lmi Zayirce ve lmi Usturlâb ve lmi
Harf ve lmi Huruf ve lmi Nar Necat ve lmi Tay yi Mekân ve

lmi hfa

ve

lmi

Tabir ve

lmi

Sihir

ve

lmi

Feraset

Amma

edeb

yokdur

Evsaf

[1]

Bâlâda tahrir olunan hazinelerin cemii Msr kullarna ve gayri ulema ve hulefay ve duagûyana ve
cemii gayri masarif at bezi olunan Msr hazinelerin
ve cemii iradi hatt erif ile Kethüda ibrahim paa
cem der hazine idüb kuUei hazniye koduu icmali
defteri hümayun suret(i)dir kim beyan olunur
Sebebi tahriri kitab ve tast (i)ri shhat nisab oldur ki hususu âtii
celilüan nigâtei sahifei tahrirü beyad olmayçün hâliyâ muhafazai
tahtgâh kadimi Yusufî ve himayeti hicab eyaleti Msr ile memur
mudiri umuru cumhur pîraye bahsi besendi lûtfu mükilküayi her
âyini hafi bani (i) mebanii adlü dad hadimi esas zulmü fesad hafz
maalimi islâm nasr zuafayi enam reayay perveri madelet küster hamil hicab dinü devlet mahii âsâr zulmü bid'at âsaf mukerrem ve
düsturu muhterem devletlû ve saadetlû veziri dilir ibrahim paa
^sj ) hazretlerinin huzuru âli mahfufu bilmaalilerine
(
5 JUj.. a Juî
akdi meclisi er'i erifi amihül imad muhammedî ve tarh mahfili
dini münifi rayhül evbad ahmedî olunub ilticay rayat sultaniyye
ve irtikay erayiki emareti hakaniyye andan umerai namdan Msry*
yeden hâlâ kafilesalâr beyti atik olan Emirülhac Özbek Bey [2] mukaddemi ceyülümer (a) olan Noval Mehemmed Bey sabkan hizmeti
defterdar ile erefyab olan Hasan Bey ve Kansuh Bey ve Mustafa
Bey ve Yusuf Bey ve sabkan hükümeti eyaleti Circe olan Mehemmed Bey ve Ali Bey ve cündî Mehemmed Bey ve Abdullah Bey ve
Omar Bey ve aayan firak seb'adan gönülliyan aas Mehemmed
Aa ve Çerakese aas Mustafa Aa ve mustahfzan aas Mustafa
ve azaban aas Cafer Aa ve tahsili huddam divan msrî çavular
ve müteketühdas Süleyman Aa Terceman divan âli Mustafa
bölük
yedi
aas
Cafer
ve
cebeciyan
ve
ferrikas Mehemmed
ii.\

.o;\

Aa

Aa

Aa

Aa

[1]
[2]

Bu keiime Yldz nüshasnda
Yldz nüshas (ve)

yoktur. Zaten fazladr
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ketühdalar ve baçavular ve erbab aklâm msryyeden defterdar
hanei msryye ile erefyab olan vaz Bey ve ruznameci Abdurrahman
Efendi halife evveli Ahmed Efendi halifei sanisi Ali Efendi ve muhasebeci
Yusuf Efendi ve halifeleri Mustafa Efendi ve Salih Efendi ve arkyye

mukataacs Mehemmed Efendi ve halifeleri Ali Efendi ve Mehemmed
Efendi ve Garbiyye mukataacs Hasan Efendi halifeleri Ahmed Efendi
ve brahim Efendi ve ehir mukataacs Mehemmed Efendi ve halifeleri aban Efendi ve Mehemmed Efendi ve irad galâl mukataacs
Murtera Efendi ve halifeleri Mustafa Efendi ve Mehemmed
Efendi ve masraf galâl mukataacs Rdvan Efendi ve halifeleri Fazl
Efendi ve Osman Efendi ve kâtibi çavuan Efendi ve kâtibi müteferrikagân Efendi havale kâtibi Efendi ve yeniceriyan kâtibi Efendi ve
azaban kâtibi Efendi ve gönüUiyan kâtibi Efendi ve tüfenkciyan
kâtibi Efendi ve sipahan yemin ve yesar kâtiban Ali Efendi ve Hasan
Efendi ve cebeciyan kâtibi Receb- Efendi ve eytam kâtibi brahim
Efendi ve keide kâtibi Baltac Mustafa Efendi ve euvali kâtibi Efendi
ve erzak kâtibi mulâkkab Osman Efendi ve yeniçeriyann kâtibi
olan

Süleyman Efendi velhasl cemii sigar ve kibar erbab divan Msr
ve sair âyân huzzar mahzarlarnda mukaddema tahrir olunan veziri
mukerremi müarünileyh -kc jur ^i!\^ hazretleri taraf padiah ve
canibi zUuUahdan muhafazai eyaleti Msr nadiretülasr ihsan olunub
tahtiyei evkatolanes'ad saatde sadr melek fersay() divan âlii Msra
pertevendaz olduklarnda kalemi ruzname ve muhasebeden ve sayir
mukataat tarafndan harac arazi ve sayir aklâm müteferrikadan
dahili hazine tahsil olunan emvalin usulü defatirde müfredatile mazbuta ve mahfuza olduu minvali meru [ 1 ] üzre senevi irad ve masa-

mersum ve masun ve musahhah icmalleri huzuru saadetlerine
olundukda revnakbah sadr âlii divan Msr olduklar tarihe
nedek[2] vuzerai sabkyynin zemanlarnda olan ihtilâlden nai tahsil
olunan emval masarifi lâzimiye kifayet etmedüi ecilden belki marifinin

arz

seneviyyeden zaid olman beher sene taraf
Astanei saadete lazimülirsal olan bin ikiyüz kisei msrîden dört yüz
krk iki kise ile on yedi bin yüz elli üc para küsur ve noksan oldusarifi

irad

seneviyye

undan maada taraf Asitanei saadetde tahrir olunan minval üzre
mecmuu masarifi lâzimeden zahayiri sultaniyye ve gayri elzem levazmatlar içün klar âmiriye laz(m)ülirsal eyann masrafndan krk
bir kise ile yirmi üç bin yüz otuz be pra tenkis olman beher sene
itmamna ceman

hazinenin
[1]
[2]

Yldz nüshas (meruh)
„

„

(tarihedek)

dört

yüz seksen dört kisei msriyye on
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bebin ikiyüz seksen sekiz para lâzm olduun defatiri aklâm msriyye natk oldukda veziri muhteremi müarünileyh •kc. ^..i JU" <a ^.^
hazretleri imali efkar say(ib)e buyurub zeman emanlarnda vaki
olan malûlâtlar zabt ve emvali zayiai cem idüb tahsil olunan emval

zeman saadetlerinde
aklâm müceddeden

masarifi lâzimiye kâfiye olundukdansonra defatiri
tahrir ve tahsil üzre taraf Asitanei saadete irsal

ve ahvalât lâzimei memleketi telhis buyurduklarnda matrah nazar
kabulü ehinahî ve mevkii iltifat hümayunu zUuUahî olub irsal
olunan defatiri erif hatt hümayunu saadet makruna müzahir olub

badelvürud kraat olundukda mazmunu saadetmakrununda padiah
cem cenah cem hamet ve dârâ azamet buyurdlar kim Senkim hâlâ
nadiretülasr muhafazasnda
babül haremeynü erifeyn olan
olan vezirim Ebülhayr ibrahim paasn hatt hümayunu saadet makrunum vusulünde öyle malûmun olsun kim mukaddema hazinei
Msrn defterleri ve kâtibleri Dergâh muallâma ihzar olunub salâh
din ve devlet nizam ahvali memleket lâyk ve münasib olan vechi
meruh üzre hazinei mezburenin irad ve masarifi tertib olunub ve
ol anedek müahede olunan tevi ve ihtilâli tashih olunub müceddeden tahrir ve rikâb hümayuna irsal olunan icmalleri ve telhisin
manzuru hümayunum olub makbulü mülûkânem olmudur Berhudar
gam [1] olub saadeti dareyn bulasn Ve niam celiyyei husrevanem
sana helâl olsun Ve arz eyledüün üzre baz mevad içün tenbihi
hümayunum iktiza etmeile tenbihnamei hümayundur ki zikrolunur
mdi badelyevm marusei Msr hazinesinden gerek saliyane ve mevacibat ve gerek hazane ve alik ve feddan mahlûlden vetilmiyüb ihtidadan bir akçe ve bir habbe verilmiyüb Dergâh Muallâmdan verilmek üzre emri erifim varid olursa dahi deftere kayd olunmyub ve
kanuna mugayir idüi Dergâh madelet penahma arz oluna Ve Msr
valileri mazul oldukda vali cedid tarafndan kaimmekam nasb olan
miriliva ve mal defterdar ve ruznameci ve mukataaclar ve sayir
hazine ahvalinden alâkai hizmeti olan küttab ve huddam marifetlerile
hisablar hazine defterleri mucebince hak üzre görilüb kazyyede
medhali ve hazine ahvalinden alâkas o(l)mayanlar minbaad karmyalar Ve kayimmekam olanlar zemannda vaki olan mahlûlât asla
kayimmekamlar tevcih etmeyüb ihsan [2] eytam içün gelenlerin
arzuhallerin valii vilâyet gelinciyedek tevkif ve tehir oluna Ve mal
iradn senevisi sebk klnmyub mal senevi iki [3] tahsil [4] terk

Msr

[1]

Yldz nüshas

(berhurdar ömr)

[2]

„

„

(ihbar)

[3]

„

„

(iken)

[4]

„

„

(idüb)
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olunmya Ve bir ahar mukataada veyahud bir atl ve
batl karyede gerek mal karyesi ve gerek galâl karyesi
hahada ve tenzil olunmak iktiza ederse tenzili muktazi olan mikdar
ndan sonra
malûlatdan hazinemande olub senevi ol mikdar
tenzili lâzm ve muktazi olmadkça iraddan ziyade bir akçe ve bir
ha(bb)e tenzil olunmaya Ve her sene tut evvelinden bir (v)alii vilâyet
ve defterdar ve ruznameciler ve muhasebecileri ile hazine ve anbar
defterleri açlub ve hatt hümayun [1] mayur olan icmalleri kulle(i)
hazaneden ihraç olunub hazinenin hazineden irad ve masarifi hisab
görilüb müsavi bulunursa yine mahallinde hfz olunub ve illâ iraddan
noksan zahir olursa vali(i) vilâyet olanlara vaki olan mahlûlâllardan
ol mikdar hazinemande idüb mahfuza olan() defterd(a)rlar ile tatbik
idüb ziyade ve noksan zahir olmagiyçün kayd olunmas lâzm gelen
mevad kayd ve tahrir olunmaiyçün mahrusei Msrdan irsaliyye
tehiri ile tavik

hazinesile

mutad

üzre

hazine begi tayin olundukda

hazinei

Msrn

balyub zikrolunan icmali
ruznameci mühürleyüb hazine ile maan rikab hümayunuma irsal ve
teslim oluna Zikrolunan mevad vechi mesruh üzre cari ola Ve eyaleti
Msrn hâkimi ve mahkûmu bu babda sâdr olan ferman hümayunum ile amel eyliyeler Ve senki vezirim müarünileyhsin zeman
hükümetinde mevad mezkûreleri bu vech üzre icra idüb bunun hilaf
bir senede olan

irad ve masraf icmal(i)

etmeden hazer idesin ve etdirmiyesin nsaallahü
olmaçün bu hatt hümayuna
Msrn kuUei hezanesinde hfz ve ibka
evketmakrunumu
idesinki her tut evvelinde icmaller olundukda bu hatt hümayunu
madelet makrunum dahi ihraç olunub im'an nazar ile nazar
hümayunuma mugayir
namei
tenbih
sâdr
olan
olundukda
bir
i olunmu ise def ve ref olunub ferman hümayunnma
tevfik oluna deyu ferman erifim muktezasmca ferman kaza cihan
sultanî ve emri âli(i) vacibül ittiba hakan sâdr olmagile eyaleti
bir vaz'u halet irtikâb

taalâ

meddüddehir

Msrda

düsturülamel
mahrusei

tut evvelinden

ahirinedek

bir senede dahili

hazane

tahsil

olunan emvalin ve ruzuame ve muhasebe ve mukataat ve sayir aklâm
müteferrika defatirinde müfredatile tafsil(i) natk olunduu üzre eyaleti

Msrda
iskeleler

vaki olan kuralarn haraç arazisinde

iltizam

malndan

mal

ve sayir mukataatdan

keufiyyei kebirden
vaki olan emvali

müteferrikadan veziri müarünileyh hazretlerinin zeman eriflerinde
tahsil olan emvalin irad ve masarifi tahrir olunmagin hatt hümayedleyunu erifim ile mayur olub erbab aklâm kalem ve
müarünileyh
hazveziri
Asitaneme
rinde usulü defatirin icmalleri

Msrn

[IjYldz DÜshas

(hümayunum

ile)

15S
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erbab kalemlerin tahsili tashih ve
hazaniye
vaz buyurular aklâtn seb*olub
kullei
hatumlarile mahtum
anm müceddeden tahrir olunan defatiri müfredata tatbik olundukda
arkiyye kalemine tabi olan kurann haraç arazisinde bin seksen dört
kise(i) msriyye ile on iki bin ücyüz doksan dört para ve kalemi
Qarhiyye tabi olan kuralarn haraç arazilerinden yirmi alt kise ile on
kökde
yedi bin yedi yüz yirmi sekiz pare ider Hulâsai kelâm
uçan ve yerde gezen ve deryada yüzen yetmi yedi aded aklâmlarnn
nihayeti hurda amanetidir kim cümle aklâmlardan iki hinalt yüz

retleri

buyurmagin tekrar

irsal

Msrn

elli

be bin krk iki para masarif olunan emvalden ruznatk olduu üzre keüfiyyei kebirden be yüz altm
on bin para ve skele mukataas malndan kâmil be
kise ile dokuz yüz altm be para ider Ve Muhasebe

iki kise ile

name

defteri

dört kise

ile

yüz krk yedi

kaleminden tahrir olunan emvali müteferrikadan yüz

kise ile

be

bin

beyüz krk sekiz para ve beher sene valii Msr tarafndan berveçhi
maktu tekmili hazine içün mahlûlâtdan vaki olan Hilvan kura tahtnda matlûb krk kise mal ve ecerüddür Hatunun kisvei erif evkaf
kuralarndan yirmi iki kise ile on be bin yetmi para Ve Divan
Msrda vaki olan masarifi lâzimeden mutad kadim üzre krk bir
paradan bir para kat olunub tefavütü iâzime dinmekle maruf olan
mevatdan senevi elli be kise ile on iki bin beyüz para ki ceman
senevi bâlâda
âhirine

tafsil

ve icmali zikrolunduu üzre ibtidai tutdan lar[l]
ve keuffiyyeler ve Halvan kuralar ve yedi

dein harac araz

aded bender

iskeleler

ve

sayir

mukataat ve emvali müteferrika ve
olunan emvalin mecmuu üc bin

mezkûr aklâmlardan
dokuz yüz seksen bir kise ile yirmi dört bin sekiz yüz

gayri

tahsil

krk

dört para

muker(remi) müarünileyh hazretlerinin zeman eriflerinde bali oldukdan sonra masarif senei kâmilei vahidede ibtidai
tutdan ahirine dein umerai Msriyyenin senevi saliyaneleri ve me-

ider

kim

veziri

mansureleri ve gayri iki bin yüz krk iki kise ve yedi
yüz doksan dört para mevacibat ve Haremeynü erifeyn üç yüz krk
yedi kise ile on yedi bin dokuz yüz yirmi be para ider Ve Dergâh
âliye irsaliyye ihracat doksan yedi kise mal ile on bin beyüz altm
para [2] ihracat mukataat sayir [3] namile mahrusei Msr divannda masraf olan senevi on yedi kise ile iki bin üçyüz yetmi dört para ve eyaleti Msrda vaki olan cüsuru sultaniyyeler mühimmat ve
tur'a çraklar içün ve cümle keaflarn sayir levazmatlariyçün vilâ»
vacibi asakiri

yazlm

[1]

Fazla

[2]

Yldz nüshas

[3]

„

„

(ve)
(saire)
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altm üç kise
Msrda vaki olan

ile
yedi bin beyüz
zevaya ve (rJ^*0 ve
ulemayi izam ve meayihi kiram içün ve masarifi benderi skenderiyye
ulemas içün mutad kadim iizre sarf olunan âdât ve mürettebat ve
otlakat ve cerayat ve feddanat mallar Ve umerayi hisriyye ve asakiri

kâiflerine

yet

yirmi sekiz

tesl(i)m

para

Ve

manzure otlaklar

olunan

vilâyeti

mal cümle ulema mallar

ile

beyüz para ider Ve mahrusei ISAsrda
caca ve haddemat kisveye ve gayri seri kârda
kise ile

mndan

olub itira olunan

mede mazbut olduu

senevi yüz seksen hir

asakiri

hademat

huc-

olanlara elzem levaz-

eyalar bahasile müfredat defteri ruzna-

ile iki bin dört yüz yirmi dört
ulema
ümera ve hilât mevadlannn
olunan
ve
tahrir
bâlâda
para ki
mecmuu iki hin yedi yüz seksen bir kise ile yirmi dört bin sekiz yüz
krk dört para etmekle haki atebei aliyyei felek fersay hakanîye ve
süddei seniyyei selimah sultaniyyeye hazinei âmire içün irsaliyye
cümle bin ikiyüz kise Msr [1] ki ceman bâlâda zikrolunan üzre üc
bin dokuz yüz seksen bin kise ile yirmi dört bin sekiz yüz krk dört

üzre otuz üç kise

para masarifi seneviyye zabt ve tahrir olunub irad senevi masarifi
seneviyye ile müsavi olduun zahir ve mübeyyen oldukdansonra bâlâda zikrolunan mutahasslat seneviden maada veziri muhterem paai
müarünileyh hazretlerinin sa'yü tahsilleri ile zeman tasarruflarndan
tarihi kitabe dein ruzname ve mukataat ve defatiri aklâm müteferrika natk olduu üzre Âsitanei saadete irsal buyurduklar icmaldensonra ziyadei hazinei âmire yirmi üç kise ile yirmi bin paraya bali
veziri mükerrem ve düsturu muhterem mahzar
cumhura isti(n)tak ve istifsar buyurduklarnda cümlesi defatiri mezkûrede mastur olduu üzre senevi divan Msra irad olunan milk [2]
meemuu üc hin dokuz yüz veksen bir kise ile yirmi dört hin sekiz yüz
krk dört paraya bali olduu ve masarifi seneviyye dahi ruzname ve

olduu müarünileyh

sayir

aklâmlarn yedimizde olan

saadet tarafna beher sene

irsali

natk olduu üzre Âsitanei
lâzm olan bin ikiyüz kise ile maan

defatirleri

üc bin dokuz yüz seksen bir kise ile yirmi dört
bin sekiz yüz krk dört para zabt ve tahrir olunub irad senevi masabâlâda mezkûr olan mutahasslat senerifi seneviyye ile müsavi ve
viyyeden maada veziri müarünileyh hazretlerinin sai himmetleri ile
zeman tasarruflarnda tarihi kitabeti shhat nsabedek ruzname ve
muhasebe ve mukataat ve sayir defatiri aklâm müteferrika natka
olduu üzre Âsitanei saadete irsal buyurduklar icmaldensonra ziyade
ceriyye [3] âmire yirmi üc kise ile yirmi bin paraya bali oldn
masarifi seneviyye

[1]
[2]
[3]

Yldz nüshas
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bttav insaf ikrar ve itiraf eyledikdensonra badelyevm hatt hümayunu saadet makrun ile mayur olub diisturülamel olan defatir kayimmakamlar zamannda hazinei âmireye ve sayir irad ve masarif emvalinin bir pare ve bir

vaki defterdar

ve noksan ve halel ve hüsran
erbab aklâm mezkûre baserühüm

habbesinde zarar

mezkûr ve

sayir

deyniahde eylediklerin densonra (Ayet Surei) ^u ü^>-^i\ j^jVi>j> j^^ ,yi.^V>
nass mazmunu belagat mektuba mazhar olan veziri mükerrem hazretleri kendülere varid olan hatt hümayun
erif ile memur [1]

an

mazmunu itaat nümunu üzre itaati emri padiah ve imtisali ferman zUullahdan senin
sak ihtimam ve tahriki ikdam etmekleri ile badelyevm dahi sezavar
istihdam umuru din ve devlet olanlara imtisali itaat farz olduuna
vâkf olub umuru diniyyede de evamiri nevahi (i) vilât umur(a)
muhalefet ser'a muhalif olduu
minbadelmalûmlar olmagîle
yevm umuru
mezkûrede tegyyir ve tebdil ve tahrif ve tavzih ve
tahvil
cilvegeri meclâyi zuhur olmasndan ictinab matbah erzak
âlem ve menba Nili ksiv cereyan () maayii beni âdem olan
mahrusai Msr nediretülasr d(a) fukarai Haremeyni erifeyn tarafna
ve ayni meayihi kiram (a) atebei aliyyei husrevanîden bah olunan
mürettebat ve in'am maane sadakai cariye almagin (Ayet sureti)
olub (Ayet Surei)

^ j^^

Aüt

öl

«jSju-

^^

^Vijjij "i^-^j J)i\j^\ \y^\ j-J^^L

j-JHj^ a\ uii *«^l. j^

4j.

j

Ayeti

kerimesi

fehvas kabul

etmemeden hazer üzre olub minbaad cf^ Jii-^ ^uf 4
JU j* \>.^\ ba
ferman âli hatt hümayunu saadet makrun ile ârâyii berin olan
aklâm Msriyyenin defatiri irad ve masarifi ve bu kitab shhat nsab
dahi veziri mükerremi müariünileyh hazretlerinin ve bâlâda derunu
kitabda esmalar naki levhi beyan olan ümerann ve ümerai namdan
Msriyyenin ve sayir âyân aayan divann ve
aklâmlarn bilcümle
ittifaklar ile
mezkûr hatt erif kütb olunub ledelihticac düsturülamel ve ihticac olunmak üzre kullei hazaniye vaz olundu
i.j'j

J'jf^\

[1]

^X^\ cJj

^^t:^!

Yldz nüshas
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(^^

mahsusu

ahalii

Msr
Evvelâ bu bilâd

Ümmü Dünyay

Kahirei

Amma

Msr

âyân

erafnn

Msr

kavmi
Kureyî ve kavmi Sada ve kavmi
Gürci ve Mekril ve Dadiyan ve Açkba ve Rus ve gayri akvamdan
gûnagûn memalik kavmidir Cenab Kibiryann takdirile bu zikrolunan kavimlerin herbiri birer takrib ile Msra gelüb Hazreti Yusuf

stlahat ibar(a)tlar gûnagûndur
Cerakesei Haimî ve kavmi Abaza

gibi esir

deyu satlub

rifet tahsil

idüb

herbiri birer

ekseriya ehli

hanedana

ilim

ihtiyar olub

sahibi olarak

vak'a vakar

düüb

kemal maazizi

Msr

Amma diyar Msr Ara(bi)stan olmaile herbiri üc lehcei
mahsuslar terk idüb lisan arabîde tekellüm iderler Amma Abaza ve
Çerke lisan ar lisan olmaile ara(bî) ile türkî ile mülemma* kendülere mahsus bir güne stlahat ibar peyda idüb ahali(i) Msr
içinde istimal olunur Amma gayri diyarda asla istimal olunmaz Ancak
Msra mahsus bir güne stlahatdr kim beyan olunur Evvela (^.cj)Rgif
yani Ekmek (*iu^ij) Vahid Allah yani Allah bir (Allah sütr ide) yani
Allah örte Hfz ide (j^) Fütur idelim yani Kahvalt taam yiyelim (Bu
yurun gadve idelim) yani öle taam yiyelim Ave ide(lim) yani akam
olurlar

taam yiyelim (Ebrar oldu) yani Ramazan
Ana Ebrar derler (Selâm oldu) yani Sabah
itdi)

(jU^jj)

evvel temcid oldu

oldu (Nil vefa
Nil vefa itmedi yani gelmedi (^rJii-) Gaim yani
Düveydar yani suba kethüdas (v«->^-»-) Cündi
demek-

yani Nil

acami

gicesi

temcidi

güzel

Aa

dir (ö^) Seccan yani

zindanc

(^^^)

Muvakka

yani divan kâtibi

(ö\s.^)

Arafat yani divan kaidesin bilici (J"^) Ferra evleri süpürici (Jbj) Zeyyal yollar süpürücü (jiz-) Hammar eekçi (JU-) Cammal deveci (^\.Jp)

aç (>ji\f) Kâif hâkim (J\,) Vali suba demekdir (w>-L) Hakapuc (a^>y) Kavvas yay tayc hidmetkâr (^j-â-) Mukaddem hâkimlerin önü sra gidenler (<,ju_.,L) Nayibi anibe Taradan gelen reayalarn ilerin görici (^u^») Klçdar Hâkimlerin önü sra klç taTabbah

cib

yanlar (Lüij)

Ruenba

yani nöbet bekleyici

yani ruusu

nayiban de<iyj.^j) Rikâbdar yani hâkimlerin atlarna biner ve rikâbmda yürür (.s^-.) Müsvedde Smmat mahallinde taam üzre hizmet idendir (jU:-«) Üstüdar Çanigir
demekdir (Haslba) Açlar üzre hâkimdir (j-L) Hasl
Kilâr mazasd (a.^j) Reid köy hâkimidir (4.J(jç:-i) eyhülbeled Köylerde fellâhlar hâkimi (^vü) Fellâh Çiftçi demekdir (jjii) Gafir Bekçi
demekdir (j^^) Tahtir Ekin ekmekdir jl.W) Atl yani bîhasl köydür

mekdir yani nayiblerin

ba

demek

olur Sahih lûgatdir

ba

f

[1]

Yldz nüshas

(lehcei)

EVLYA ÇELEB

160

(Ray olmudur)
köydür Kalm

Sulanm

köydür

uraki

(J<^)

Sulanmam

kur(u)

olmu) ilenmi yani ölçülmü köydür
(kefereden feyiz geldi) yan köyden kayide mal geldi (<^*ji) umne
Buday anbar ve (li^*) curafa Srlar ile toprak çekecek sa(n)duka
buday döecek döen demirleridir
i^iy) Turc Buday harmannda
Curun
Buday
harmandr
(jju) Glâl
Cümle buday ve arpa
(ijj>-)
ve bakladr (^Ui^) Hmta [1] Buday (jü) Kamh yine buday (jjc) Alik
(Mesaha

Ciraye Buday tayinidir ve yeri Ciraye Ekin ekecek
mahalle derler Yani Tarla demek olur (Feddan yeri) Çayrl yer demekdir (jSCu*) Muhtekir yani Matrabaz yani ktlk isteyici (-*-*) Müsebbib
yani Kâr idici (Fad etdi) Temam etdi (Galâk etdi) yani Kapad [2]
yani borçlu zindan (*U.jj)) Ark hane Kadasker hapisha*
nesi (^j) Deylem yani suba zindan (Jîsjti) Vali deylemî Hammal
demekdir (Jij jLtj) Seyyal Neal yankesici yani Himyan kesici de-

Arpa tayindir

(<}j'-)

mekdir (vL-ü) Nassab Adem dolandrc demekdir (Jji/) Memlûk Köle
demekdir (.iiJif) Memalik Kara kul demekdir (^«» Tavai Hadm aa
demekdir (-J^^) Vekâle Han demekdir (^\j) Rab Evli odalardr (^>-i)
utuh Evlerinin damdr (tri^'v) Muvalis ki yüzlülükdür (aj^) Hürde
Gümrükdür (^ju) Gayale Öyleden sonra uyuklamakdr (aC) Kehak
Halka çörekdir (^»if-.i.) Baksmat Peksimetdir (juîiy) Karak Yal lokumdur (jJa.) Mutabbak yal kâhidir yan (Behtil etdi) yani o beni
olkadar urdkim bestil etdi (Beni vetah etdi) yani beni mecruh etdi
(Ben üvezmiyim) yani ben ana muhtaç
hazari Ya
i^$JJt>V) Ya
Sultanm d^Jüi.) Ya nazari ki gözlerim (JjiciV) Tulütü evvel üc aded
mirî maln yeri (J-'oJy) Tulütü sani kinci mirî mal ve (JU^j^) Sayfî
mal (oy) Tut Kbtî keferemal yaz günleri mal (JV*,^:ui) itefî mal
sinin y libasdr (^jj-i»-) Hamsin Msrn iddeti har olduu azab günarasna derler (^^) Lümum
leridir (3)K.) Melak Bir köyden bir köy
yani Arab âsi olub cemiyyet etdi (Bu etdi) yani bir âdemin derisin
dirler (eryüzüb içine saman doldurub Msr divanna girmee
ranî atdr) yani Haar atdr (Batran atdr) yani Tenbel atdr (Tur'ai
(Jif) Ammal
cerfe etdi) yani Su arkn ayrtlad (^.cn?) yani tula
Irgat (ü.) Benna Divar yapc (a«\» Garame yani Cerime (i»>'P) armut
yani eski ey paras (Jl^U) May bali yani öyle olur Gam yeme (Mala
oturdu) yani borcunu vermee ahid etdi Bir âdem bir âdemin (j.!»/)
Bertil Rivet (Bamza ebeke oldu) yani belâ oldu (stihaldir) yani

mym

K

Bu

yn

Laykdr
[1]

[2]

(Külfe verdi) yani tayin nafaka verdi
(On he§ satr açk braklm)
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Evsaf ulemayi sâdât kiram Nakibüleraf

Msr

Cümle ulemann serçeme ve serfiraz ve sâdât kiramn mümtaz Nakibül eraf Seyyid Burhaneddini Rumîdir Hamid sancanda
Eirdir ehrinde yine Seyyid Burhaneddin hazretlerinin rk tahirindendir Ecdadlarnn nice yüz kesif kerametleri zahir ve bahir olmudur Amma kendüleri Msrda yetmi yldr kim sakin olmular-

dr gayetülgaye
Acemden Hind

Msra

sahibi

kerem hanedan

ve Sind ve Semerkand

sahibidir

Buharadan

Rum

ve Arab ve
seyyahan cihan

ann

hanei bîminnetinde mihman olub erefi
sohbetile müerref olub nimeti nefisesin tenavül iderler Ve herbar
ihsan in'amm alub hrkai gûnagûnun giymek mukarrerdir Ve bir
mihman olmu can vardr Bir kimesne istiskal
iki sene hanesinde
etmee kadir deildir Hemen (Msra)

ki

gele elbetde

Ve daima meclisi eriflerinde ulemay erbab maarif ile mesaili er'iyye ve baz maarife mütaallik zevkler olurdu Ve dahi ziri hükümlerinde eyaleti Msrda yetmi yirde kaim makamlar vardr Cümlesinin
kâr mahsulâtlar mah bemah kendülere vâsl oldukdan maada kazai
Hankah kendülere bervechi arpalk sadaka olunmudur Ve iki medrese ve yedi nazarete mutasarrflar idi Ve mamur mahsuldar kuralar
var idi Ve desti hâkimlerinde [1] Msr icre ve eyaleti Msrda 46000
sâdât kiramdan hasibünnesib urefalar vardr Alay günleri paaya
istikbale çkub alemi ResuluUah altnda yeil imameli sâdât kiram
ahrah Muhammedi sebzezar idüb nuru Muhammedi a'aasmdan
ResuluUah temevvüc ider Cümle ürefa âdab ResuluUah
livai
üzre muhteemane küheylân atlar ile atba beraber ubur iderler
vesselam Ve bu Msrn askerî taifesi ve ulemas ve ümenas ve keaf mültezimini aklâmlar alelihtisar tahrir olundu Amma iaallah
mahallile bir

ho tahrir olunur mdi

Sultan Selim

ji .ai]L«;i-Ju.u

9 ay kâmil

Msrda

ve Reid(d)e Iskenderiyyede sakin olub bâlâda tahrir olunminval üzre •<i*^*ir tahrir idüb cümle askerî taifesin yerlü yerine
ve ulema ve suleha ve meayih alettertib yerlü yerine velhasl cemii
elzem levazmat gerei gibi kanunu Selim olmak üzre görüb shhatde
olan kibar evliyaullah ve cemii ulemaya ziyafet idüb ihsan in'amlar
virüb duai hayri ile erefyab Ruma azimet etmee mezun oldlar
Andan cemii merakidi kibar evliyaullah ziyaret idüb mehedi

duu

mam

[1]
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günde 100 hatmi erif tilâvet itdirüb ve cemii ervah
enbiyadan istimdad taleb idüb 9 aydan sonra Msrda
Adiliyyeye bir alay azîm ile çkub anda dahî cümle ayan dîvan
Msra bir ziyafeti âli idüb sa eline Kemal paa zadei alub ve sol
eline veziri mükerrem Hayre Bey paay() alub birbirlerile öpüdirüb
dünya ve âhiret karnda idüb Msr umurn Allaha smarladm Ve
sizleri hâkim nasb itdim Ve ikinizi dahi Msr ayanna Allah emaneti virdim deyu Kemal paa zadei Msr ulemas ve ürefasma teslim
eyledi Hayre Bei Msr âyân ehli divan belerine teslim idüb fatiha
tilâvet itdi Ve cemii umuru Hayre Beye tevfiz idüb sene 923 mah
Muharreminde Msrdan Asitaniye azimet idüb Hayre Bey ta Gazziye
bile gitmek sadedinde idi Selim Han ider Ey Hayre Bey vezirim Msrda hayr görmek istersen sen bu Adiliyyeden geru dön Yeni fetholmu
diyar kime brarsn Gözün aç deyu Hayre Beye bir gûmal virüb Hayre Bey giru dönüb padiah cem cenah ama varnca menzil bemenzil
Hayre Bey tarafndan padiah yoluna payendaz harirler ve mekûlât
merubatlar bezli hedaya iderek Selim Han Asitaniye revane olmakda beri tarafta Hayre Bey serikârda olub saadetli padiahn muhafazac tayin eyledii Rumeli ve Anadolu askerin cümle Msr ehri
içinde perian ve parekende idüb gavga ve cidal olmasn maslahat
içün cümle askeri islâm Kara Meydan kal'asna ve [1] kat ic kal'iye
doldurub Msr asude hal üzre olub bir ferd haddinden tecavüz et-

Hasanda

bir

evliya ve

mee

kadir

olmyub Hayre Bey

küm hükûmetde
itdikim gözün

cüret idüb

da

ile

kûsfend

adil adalet ve olkadar hü-

olkadar

ahalii

ba

Msr

ile

bir birine

Msr

o denlû hüsnü ülfet
gec nigâha kadir de-

Hakikatülhal Msr vezirine Sultan diseler vechi vardr Amma beart an
didüi gibi âhir Msr veziri azilde selâmet çksa hakka ki
( 4<^
oy^t
padiahlkdr naallah selâmet çkmann urut kuyudun dahi mahallinde tahrir ederiz Andan Hayre Bey Babülvezirde tariki âm üzre
bir camii ruen ina itdi Hâlâ bir münevver camidir Kendüler 255
sene [2] vezir olub Süleyman Han asrnda merhum olub camiinin
iller idi

(irjc

Ol ecilden cümle

ahalii

(tjL

»jji-

ö i.ju\ ^.^-^0

didiler

)

mihrab önünde medfundur Kanun üzre camiinin nazareti Msr vezirlerinindir Ve hâlâ Msr icre Ali Osmanm camii vüzeralarnn hayratlar Msr veziri nazaretindedir Bina [3] camii azimler vardr kim
inaallah cemii imaret hayrat
alâkaderülimkân tahrir ideriz
[1]
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Hadi vel Irin

Mahriisei Msr karasnn ibtîda banisi ve camii
imaretlerinin banisin ve cümle binayi azimleri
beyan ider

Msn

Evsaf Ümmü Dünya
bin kütübü tevarihlerde mastur

Kahire

(JurAii

.^) evsaf

Msr

nice

Amma

bu seyyah âlem nedimi
kesirüsseyyaha
bu güne müfid ve muhâdem Evliya kalilülbizaa ve
bin düvelden
tasar tahrir itmidir kim evvelâ bu fani dünya nice
geru kalm dünyadr Msr anden bir emmedir Ibtida bina iden
Hazreti Adem olu §it ann olu Gurbab Gurbab olu Nakravu
binasdr Tufandan sonra Hazreti Nuh olu Ham ve Ham olu Bayzar bina itdi Ol asrda bina olunan Eski Msr imi Gerçi Msr cümle
ehrin ismidir Amma ismi mahsus bu Msra alem olmudur Zira
bir banisi Nakravu idi Hazreti Adem ismini Msrayim kodu Ann
içün Msr derler Amma evvelki ismi lisan iberyanîde Makdoniye
dirler Lisan süryanîde Emsus (j«>-'i) derler Lisan yunanîde
{\^}xij,)
Fustat (tu»-») dirler Lisan kbtîde Msrayim {f_}j.^') dirler Lisan
dirler Lisan arabda Kahirei
dirler Baynennas Ummü Dünya (iJj
Muizzüddin Kahir huruç idüb
Muizziye
â^ü) dirler Maribden
,.\)

(h..j.*

Ahidiyyun elinden sene 358 kahrile feth eylediiyçün Kahire (.^-*l»)
dirler Hâlâ cemii halk Ya Kahhar ve Ya kabz ismine mazhar olduklarndan cümle ricalullah inkbaz üzredir Zeman kadimde öyle
imar imi kim Nil kenarnda tuli üçer günlük yol idi Fravn Musa
bu Msra malik olmaile hââ ve kellâ (^^v ^J^^O didi Marur olub
Hazreti Musa çenginde Süvey deryasnn kolondur boaz nam mahallinde deryaya gark olub eli vilâ (ye)ti ve taht Menufu berbad
kahr olduuyçün bu veçhile dahi Msra Kahire dirler Badehu nice
mülûk selâtinler gelüb mamur itmek murad idinüb günede zerre ve
tamir ve termim idüb ancak taht Firavn olan
Menufu bir kasaba mikdar imar itdiler Ve Eski Msr olan ehri
Fustat melik Mukavkis dedeleri melik Totis mamur itdi Amma
yine Kababta destinde iken sene 21 tarihinde kavmi Yunaniyan ile
Efrenciyan yekdil yekcihet olub Nili mübarek tuyannda 2000 pare
yelken ile Dimyat ve Reid boazndan içeri girüb Mansure ehrin
garet idüb ta Eski Msra gelüb nehb ve garet idüb nice kerre yüz
Msr hazinesi alub ve kbtî kavmin âdem deryas gibi sürü sürü getirüb esir idüb Eski
kabzai tasarrufa alub Ayasofya kilisesine
Msr () vakf eylediler Kababta kavmi Ruma haraç güzar olub

deryada

katre misal

Msr
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Eski

Msrn

canibi arkîsinde bir saat baid Cebeli

Mukattamn

hâlâ

Cebeli Cui ve Cebeli Becamim (^u j->.) ve Cebeli Takatu {^^i j;>-)
ve Cebeli arkî ve Cebeli Muktab (.t:* j^) yani Kutbul aktab
ve Cebeli Lukan (ö\Sj) j^) ve Cebeli Hcan (oUt j^) dirler Amma Nil
olan ciballer Cibali garb ve Cebeli Cüzam (^\->- j^x) ve Cebeli
Hiram (,.1^* j-.-) ve Cibali Heremeyn (,:s«>^JL^) dirler Bu zikrolunan

da

ar

arkî ve garb

ciballerin

mabeynleri

ta

bilâd

Foncistana ve bilâd

varnca iki taraflar vardr Ve
[
]
vasidir
kim
arasndan nehri Nil cereyan
yerleri
Msrdan
baz
idüb canibi cenubda Cebelül Kamerden geliib canibi imalde ehri
Dimyatda ve bir firkas ehri Reidde Akdenize munsab olunca
Nil kenarnda nice vasi sahralardan baid bîhisab ciballer vardr
Lâkin Msrn canibi arkîsindeki Cebeli Mukattam ve Cebeli
Cui namile mehur olan Cibali arkî Msra saba yeli gelmee
manidir Ve bu da ems ufukda olduu vakit arz Msr üzre
emsin nuru irakma manidir Ol sebebden ehri Msr üzre emsi
âtetabm nuru ikinci saatde dokunduundan mezkûr dalarn sayesi
güya serdab olduundan zeman kadimde Kbtî kavmi ol cebel icre
maaralar bina idüb anda sakin oldular idi Andan Yeni Msr bina
itmee baladlar Andan islâm mülûklar gelüb Amr ibnül Asdan
sonra Âli Emeviyyun ve Âli Abbasiyan ve Âli Fatmyyun velhasl
bâlâda tahrir olunan mülûklar gelüb Eski Msra rabet itmeyüb
imar eylediler Amma bu hakiri pürtaksir
cümlesi Yeni
otuz yedi sene on yedi padiahlk yerde nice tilâl ve cibal ve
tihi rimal irak on sekizinci padi(ah)lk yer Kâbei erifdir kim
cümlenin madsud meram oldur Hamdi Huda sene 1082 tarihinde
anda hac tavaf idüb Msra seyyahat iderek on dokuzuncu padi(ah)lk
yerimiz olub hamdi Bicun tiri arzumuz hedef iniana ve tedbiri çüstü
Kahiriye dahil olub bir gün kesbi heva ve
çalâklik payana erüb
safa
itmegiyçün
inan ihtiyar ele alub çarpa ve safitaraveti bah dahi
nata suvar olub Eski Msr olan Fustat ve Emsus ve Makdonye ve Msrayim ve Ümmü Dünya ve Kahire (i) Muizziyye namlarile müsemma
olan ol hasretül mülûkû gördüm ki hakkaki zeman kadimde nam
nian ve dasitan destan olduu kadar var imi Âlâyimat âsâr binalan cihan dutmu
Berberistana ve bilâd

Nobuye

1

aa

Msr

Msr

Hikâyei münasib
Seyyah herifin nakli üzre ve halife (i) Badadî
[1]

Yldz nüshsa

(Nubiye)

medh

itdiine göre
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Msrn

Ümmü

Dünya olan
bir mahallesi ola [ 1 ]
Hattâ ol asrda bir seyyah cihan keiye sual iderler kim Ey birader

Badadi behitâbâd

Ne diyarlsn

Arif herifi zarif

dirler

Msrlym

dimi

Msrn kan

Badad

mahallesindenim dimi Sail
demikim Ey zarif herif Badad ile Msrn mabeyni çölden üç aylk
yoldur Bu ne cevab viridir demiler Herif ider Msr didiim dünyadr Belki Msr Ümmü Dünyadr Badad ve Basra ve Lehse ve Yemen
ve Aden Said ve Asvan ve Sudan vilâyetleri Msrn etrafnda birer
mahallesidir dimi Hakkaki herif kelâmnda dür dizmi Rivayetdir
mahallesindensin dimiler Herif

kim Firavn Msrda rübubiyyet davas itdikde Badad halifesi Firavnun ahvalin istima idüb demikim Firavn Msr gibi bir belideye
malik olmaile tanrlk davas ider Ya benim Badadi behitâbâdm
gibi dünyaya malik olsa nelik davasn iderdi dimi Ey imdi mefhumu
kelâm oldur kim ol zemanda Badad dahi nice mamur âbâdân olmak
var idikim bikavli Tevarihi Yenvan ruyi arzda imarât azîmelerden
Evvelâ biri Msrdr Biri Badaddr Biri Sindir Biri Irak Dadiyandr
Ruyi arzda bu dört ehri azîm sevad muazzamlar imi Amma Msr

dünyann ortasnda

mamur imi Hâlâ

vaki olmaile gayet

Amma

yine edimi

912 tarihinde Çerakesei nakese
asrnda askerî taifesinin isyan tuyan olmas sedebile kullarna ruhsat
virüb zulümleri haddin aub ahalii vilâyet cilâyi vatan itmekle ehrin
yokdur

arzda naziri

sene

imar olan derü divarlar ve kûçe pazarlar haraba müsrif olmu Ve
cabeca yerleri türab ve rimal ve gömülük arasnda payimal olmu
Eski
bir merzubumdur kim kueleri bum ve masmasa ve kebu-

Msr

ter

âiyan olmu Müruru eyyam kurun

ile

ya

yetmi

bir

pîr

Azayi hanelerine palas gelmi her derü divan pîr dil
olmu lisan hal ile çok zemandan haber ve nice devrandan nian
virir Kenan Nilde ve güzergâh seyide Eski Msr namnda Fustat bir

ehri kebirdir

kadim imikim

kal'ai

dehr

imi

felek

âbâd imi

içinde çok müsafir

Ve

konmu

bir ehir imikim nadirei
hane ve nice hüma uçur-

mu

âiyane benzer ve elden ele dümü dar çok bülheves yüzine
gelmi gaddare ve sergüzet serencam bîgaye ve hikâyat ve rivayat
darayat bînihaye bir dar köhne ehirdir Ve derunu birunun acayibat
ve garayibat tlsmatlar ile mutalsam gördüm Ve nazar cihetinden
ahsen iklimdir Ve hayr yüzünden evsai ve kura cihetinden ekseridir
Ve eyaleti Msrn haddi Asvandan yukaru yirmi konak Fezay ^u») [2]
kal'as intihal hudududur Foncistan padiah ile muadr Ve imal
canibine nihayeti lebi deryada kal'i skenderiyyedir Ve kble canibinde
(

[I]

Buraya kadar olan satrlar

[2J

Yldz nüshas

(Say).

Yldz nüshasnda

yoktur.
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hududu Mekkedir Ve garb tarafnda haddi Üçledir Böyle bir
deryadr kim iki iklimde hassas yardr Ve bu arazii Msrda olkadar
künuzu azîme ve defayini cesime ve habayayi kesire ve metalibi azize
vardr Hattâ öyle rivayet iderler Ann bir yeri yokdur kim ol yirde
bir gene nihan olmya Zira Msrn halk hâlâ zemini mezheblerdir
Cümle mallarn yire defn iderler Hattâ bu hakir Msr valisi Kethüda
brahim paaya intisabmz sebebile paa aalar mabeyninde Züürd»
ler Yaylas nam mahalde kusunlu tlsm kuUesi üzre sakin idim Seher vakti hanemden çkub alay çavular kona önünde bir gavga
ve bir cidal ve bir kaç agâvat huddamlar mecruh olmu Hakir Asl
nedir deyu ileri varub sual itdim Meer olgice ol mahalde define
intîhai

bulmular Tarken yire bîhisab altun dökülmü Tatar huddamlar ve
aavat seyisleri ve harbendeleri rast gelüb hissemend olmyub cenk
cidalin asl olmu Hemen hakirin yan sra olan memlûklarn ac
kurd gibi ol gavga mabeyninde cüstü cu idüb yüz yetmi altun bulub

Amma

hanemize geldik [1]

Azîm
bir

define

imi mdi

kazlan yirin hafirine

hakikat

kenz olmya Zikrolunan

em'i

elinde

asel gibi

Bir tarafnda kûfî hat

nnda

selâtîni

Msrn

zeman

Msrn

bir yeri

altunlar öyle

zeri

be âdem sard
yokdur kim

halis

anda

idikim âdem
üçer miskal idi

yuvalamak mümkin idi Cümle
ile kelimei ehadet tahrir olunmudu Bir

(j^m

^^

canibi gatbîsinde Nil

,^^* ;•

ya-

olunmudur Ve bu
Calûtdur Hazreti Davud ile

^iu 6^4.) terkim

ar

Cebeli

Calûtun cenk itdii maaralar andadr Ve canibi bir top menzili [2]
Muazzamdr Ve Cebeli Takatu dahi dirler Ve Cebeli Cui dahi dirler
Zira eyh Cui hazretleri ol cebeli âlinin ta zirvei âlâsnda camii içinde
medfundur Ve ana Cebeli Takatu dimelerinin asl Msrn iç kal'asile
bu cebelin mabeyni Hat olmadyçün Cebeli Takatu dirler Ve Cebeli
Becamim (^.u jf>.) dahi dirler Zeman kadimde Beni Mücem ^f J-) [3]
kavmi sakin olurmu Bu cebeli azîm Msrdan cenub tarafna ta krk
konak Asvananadek biribirine muttasl kûhu bâlâlar Cebeli Ehramlar
ile bu Cebeli
Muazzam mabeyninden Nili Mübarek cereyan ider
i

ibtida binayi kaPai Msr bedesti Eyyubiyan
Elmelikün Nasr Salâhuddin Yusuf bin
Eyyub adiyüi Kürdî

Evsaf

Sene 572 tarihinde
[1]

Yldz nüsham

[2]

«

«

13J

«

*

Yusuf Salâhuddin

(Defineye sabah gördük)
(Cebeli
(

^<'n

Mukattamdr)

Becim)

am

halifesi

Nureddini
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gemi Nil tuyaidüb canibi erbaai
Âli Abbasiyan halifeleri ve Msrdan Sam
erife Nureddin ehid hazretlerine tazallüm idüb Nureddin dahi merhameten Salâhuddin Yusufu Msra seksen bin askerile serdar idüb Msra geldikde cümle küffar kati idüb Mansurede mansur ve muzaffer oldukdan Mansure didiler Evvelâ ismi Reyhan idi Andan Dimyat ve
Tine kal'asn küffardan halâs idüb salimin ve ganimin Msra geldikde cümle ahalii Msr gulûyyi âm idüb Yusuf Salâhuddin bir

ehid Sultann

veziri idi

nnda Dimyat boazndan
nehb garet itmee balad

spanya

lâîn bin pare

girüb Mansuriye

uurlu ve müdebir ademdir deyu Msra

istilâ

halife itdiler

Nureddin bu

Msr

iibüb Salâhiddini ama davet idüb Salâhuddin gûnagûn öz(ür)ler idüb ama gitmedi Ve sikkei hutbei ne kendü ismine
ve ne Samda efendisi ismine itmeyüb Ali Abbasiyan ismine tilâvet
itdirdi Bu kerre Nureddin Yusufa gayet dilgir oldum Salâhuddin
müahede idüb havfinden Msr ehrine havale Cebeli Mukattam üzre iç kal'asm ve
ehrin canibi erbaasma 29300 zirâi mekkeî
sur çekdi Ve imam afiî kurbinde bir medrese ina itdi Ve Merci
Uyunda yine küffar Firenk ile cengi azîm idüb mansur ve muzaffer oldukia Samda Nureddinü ehid merhum olub Merci Uyundan ama lgarub cemii hazayin defainin kabz idüb ama dahi mutasarrf olub Msra müstakillen padiah âli nijad olub Msr() imar
eylemee himmet itdikim Ümmü Dünya iken Arusu dünya oldu Ve
yetmi mülûk dahi gelüb herbiri müddeti saltanatlarnda olkadar
imar etdiler kim hâlâ hasretül mülûkdur Amma bu hakir ahvaline
vakf olduumuz mertebe evsafn tahrir idelüm jv :.\ -ilj
vak'ai

aa

Evvelâ evsaf

iç

kaPai

Ms*

Msrn

Evvelâ
yukaru iç kal'as Cebeli Mukattamm imali ucunda bir burunda vaki olmu bir yalçn püte üzre bir kal'ai zibadr Ve

Cuiden kal'aya bir top menzili yerdir Mabeynehümas iki yüzer
çukur tal deredir Cümle vilâyet kûhkenleri daima andan
Ferhadvar ta kesüb hendek iderler Ve kal'a ile Cebeli Cui mabeyni
Cebeli

zira bir

muhasarada meterise girmek mümkin deildir
taraf gayet metanet üzre mebnidir Ve bu iç kal'a Nil
sahilinden canibi arka kâmil 1500 adm baid bir kal'ai bâlâdr Ve
canibi erbaas cah gayyadan nian verir yalçn beyaz kayalardr Ve
gayet sengistandr Hini

Ve kal'ann

da

divan sengin bünyad 80 zira kaddi semaya serçekmi bir binayi
Salâhuddinî hasn hain ve eddi metîn kal'ai Zerâbâd dirler Zerâbâd
dinmesinin sebebi tesmiyesi oldur kim ihtida Salâhuddin esasn hafir
idüb hükmü müneccimin ile cümle temeline bir kat altun teberi
deri

EVLYA ÇELEB

168

mümessek altun nisar eyleyüb talii meytnundur
deyu esasn sa'd saatde altun üzre bina oldugyçün kal'ai Zerâbâd deyu cümle müverrihler tahrir itmilerdir Zira Msr altun teberi kândr Ve ilmi nücumda mahir üstad kâmillerin talimile ekli muhammes bina olmudur ekli müselles binada nuhuset vardr Ve ol mekânda daima fitne va fesaad(d)an hali olmaz deyu ekli muhammes
bina etdiler Amma (jai *}i\j jx a^\) hikmeti Huda bina ekli muhammesdir Amma talii nuhusetde olub içinde her sene birkaç kerre cenk
cidal ve harb ktal ve gulûyyi âm eksik deildir Ve matbah kapusundan ta yeniçeri aas kuUesine gelince cah gayya kesme kaya hendei vardr Serapa esas kaya üzre mebnidir Ve dairen madar on iki
külledir ark kuUesi ve garb kuUesi ve Firenk kullesi ve kapu kuUesi ve yass kuUe ve Selâhuddin kullesi ve Mimar kullesi
Bu mezkûr
ve burçlar yerine

kuUeler gayet musanna ve irin ve müzeyyen üçer tabaka kuUelerdir
Herbirine biner âdem sar burçlardr Ve bu kuUe üç kat bölme hisardr Bir katnda eyh Sari Babnda yeniçeri odalar vardr Krk

odadr Gayri ey yokdur Bir kapus garba nazrdr Bu kaVann
cürmü dairen madar alt yüz admdr Ve cümle iki[l] altm kademdir Ve buna muttasl bir kat kal'a dahi orta hisardr eyh Sari
Camii ve eyh mescidi ve Çavu zaviyesi ve Kethüda zaviyesi ve Aa
kapus ve baruthane mahzeni ve darbhane ve tabhane ve arabaclar
kârhanesi ve kal'a hammam ve sekiz yüz hürde evler ve yetmi aded
dükkânlar bu orta kaPadadr Ve üç kapus var Biri canibi garba iki
külle mabeyninde iki kat demir kapulardr Ve bu kapularn iç yüdört

kar

uzun demir toplar vardr Bir top dahi arabaclar
Ve darbhaneye muttasl iki kol Gavri çemesi
var Cümle kal'a halk bu çemiye muhtacdr Ve bir kapus dahi
yençeri aas meydanna mekuf kapudur Garba nazrdr Cümle yeniçeri divan bu kapu önünde olur Kâii Çin ile ina olunmu bir
Salâhuddin kapus sabah sabah küâsitanedir Ve bir kapu dahi
ade olundukda cümle kethüdalar ve beytülmalc ve alt nefer çavular ve eümle kapuclar hazr olub hayr duadan sonra kapuy
küade iderler Üç kat demir kapudur Ve bu iki kapu mabeyninde

zünde otuzar

kârhanesi dibindedir

aa

kal'iye girerke sa tarafda divarda dört kt'a
ahlarnn tarihleri var Bâlâdaki tarih

[1]

[?]

Yldz nüshas (bin)
Yldz nüshas Bu kelime

fazladr

mermer

üzre

selef padi-
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i'^}

i

4

A-w-.

olunmudur Ve bu mermer

üzre dahi Sultan Kaytba(v) tarihidir
bu zikrolunan üç bölme kal'a Yusuf Salâhuddinindir Amma Sultan Selim Han asrnda ihtida Msra vezir olub Hayre Bey
sene 923 tarihinde idi Be sene ve iki ay ve yirmi gün hükümet idüb
Süleyman Han asrnda merhum olub vüzerayi[2] Msr Palak Mustafa pa§aya ihsan olunub andan hayin Ahmed paaya ihsan olundukda
Süleyman Han Enürüs seferi ve caniblerine mukayyed olmaile beride Ahmed paa frsat ganimetdir Msra müstakil padiah olmak
sevdasna düüb bir alay bakyyetüs süyuf Çerakesi nakesi bana cem
eyleyüb Msrda velvele ârâ olub isyan etdi Süleyman Hana münakis
olunca berren ve bahren derya misal askeri Msr üzre gönderüb
donanmay hümayun ile maktul veziri âzam brahim paay üç yüz
pare kadrga ile Msra gönderdi Hikmeti Huda eyyam muvafk olmyub nekadar ihtimam itdiler ise olkadar heva müted olub âhir
kara canibine vezir ibrahim paa çkub müceddeden tedarik görüb
tahrir

Ve

bir

mermer

üzre

derya misal askerile Msra gelMsrda âyân divan ve eraf kibar ulema gulûyyi âm
idüb Selim Han çenginde çekdi(i)miz sadematm zahmi onulmadan
bu hain Ahmed paann hyanetile yine cenk cidal mi idelim Elbetde
paay istemeziz deyu gulgule idüb paay hammamda sabiyyan ile
safada iken dutub ol kyafetle Bab Züveylede salb eyleyüb Msr âsuadil adalet iderek zalimleri katliderek

mede

Beri

dehal oldu

Evsaf Narin Kal'a ve gayri
13 kat bölme hisardr Amma vezir ibrahim paa kat'i menazil
ederek Msra gelüb adil adalet itduine Celâl zade Mustafa Çelebi
tarih

dimidir
Asafî sultan âdil

Bir sene
[1]
[2]

hüküm hükümet

Yldz nüshas
Yldz nüshas

(ia^W)

(vczareti)

idüb

Msr

Msra

âbâd eyledi

müteallik baz

umuru muazza-
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ma

olan eylerden ibtida bu iç kal'iye bir kal'a dahi zam eyledi Hazinet virüb kal'iye metanet verdi Dayiren madar cürmü sekiz
yüz admdr Ve garbe nazr iki kuUe mabeyninde iki kat demir kapus
Sultan Süleyman kal'as dirler Salâhuddin kulesinin [1] ta ortasnda
ekli murabba bir kal'ai irin ina itdikim hâlâ [2] var Ve bir köesinde Galata kullesi gibi on tabaka bir seramed kuUe bina itdikim
üstad mühendis bir tiesin urmaa kadir deildir Gûnagûn mukarnezler ve cumbalar ve ahniinler ve köelerinde mazgal de(li)kleri
var Ve kubbesi evce serçekmi bir seramed resas nîlgûn ile mestur
bir kubbesi üzre alemi iki fersah yerden nümayandr Bu kulede
mal padiahîden gayri bir ey yokdur Cümle ziri zemindir Defterdar
tahsil itdüi mal bunda hfz iderler Amma kal'adan tara dizdar ve
kethüda ve'imam ve müezzin hanesinden gayri bir ey yokdur llâ
bir zaviye ve bir anbar ve bir su sarnc var Dizdar yerli yeniceriyandandr ebruz mahbusdur Bu hazine kulesinden tara Klavan
la

ehre

Camii önünde bir kat metîn kal'a divan bina itdi Ve Klavan Camiine nazr iki kat demir kapu idüb iki yanna seramed kuleler itdi
Ve bir kuUei azîm dahi mehterhane kulesidir On kat seramed kuledir içinde cümle kal'a mehterleri sakindir Ve bir kuUei bâlâ dahi
paa sarayna nazr ibrahim paa kullesi derler gayet büyük ve me-

ki bin âdem alur Ve bir külle dahi anbar kullesidir
dahi saraya nazrdr Ve bir külle dahi Yusuf kapus üzre ekli
müseddes bir kuUei mevzundur Bu dahi paa saray(yn)a nazrdr
Hasl kelâm cümle yedi kurun örtülü seramed kubbeli kullelerdir
Ve her birinde sagir ve kebir krkar ve ellier pare toplar var Cümle
paa sarayna nazrdr kim bir dahi paa isyan idüb saray toplar ile
berbad iderler Bu hisab üzre
üç kat bölme iç kal'a hisar()
bu mahalde temam oldu Andan iç kal'iye brahim paa sekiz bin
yeniçeri doldurub odalarn tamir ve termim itdi Ve Mekke ve Medine umurlarn görüb ve cümle vakfuUah yoklyub ve mal padiah
yerli yerinde idüb Msr vezaretin Güzelce Kasm paaya ihsan idüb
kendi Asitaniye müteveccih oldu Andan Güzelce Kasm paa dahi
mabeyni var idi Olmahalle bir kat
Babülvezirden
iki hisar
divar idüb bir kal'a kapus ina itdi Anmçün Babülvezir dirler Ankapusnda
dan yüz adm yoku yukar(u) bir kal'a kapus dahi
dua olan demir kapudur Sa kolda bir kat bölme hisar kapusdr
Yoku yukaru iki hisar divan mabeyninde gidüb iki kat demir kal'a

tîn külledir

Bu

Msrn

aa

Aa

[I]
[2]

sekiz yüz

Yldz nüshas
»

»

admdr Ve

(kal'asnn)

(ehre

zinet

garba nazr

iki

verüp kal'aya

metuet

kuUe mabeyninde

iki

verdi

Dairen madar

kat demir kapus)

cürmü
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1

kapus dahi vardr Andan içeru kal'a çarsus meydandr Bir vasi
meydandr Cümle erbab divann atlar bunda durur Canibi erbaas
dükkânlardr Bu mahalde bir kat kal'a divan vardr Alaca münakka divardr ki kat demir metin kapudur Top atan paa kapus
derler Klavan Camiile mehterhane kuUesi mabeyninde vaki olmu
metin kal'a divandr kim âlâ ah toplar cümle meydana nazrdr
Ve bir kat kal'a dahi paa aavatlannn konaklar old yirdir kim
gayri kimse anda sakin deildir ki ahrah vardr Bir(i) kisve kapus tarafnda ve biri Klavan divanhanesi direkleri mabeynindedir
Gayri yol yokdur Ve iki kat kal'a bölmesi dahi Azablar âsitanesi
semtinde ikier kat demir kapulardr kim Rumeli Meydanna nazr
büyük kapudur Cümle bevvaban anda nigehbanlk iderler ki kapu
mabeyni cebe ve ceven ve âlât silâh ile müzeyyendir

Meydan ve
Kara Meydan

Sitayii kasr Kara

tul

arz

Hayre Bey paa Msr veziri iken
Kara Meydann canibi erbaasma bir kal'a divan çeküb içine paalara
mahsus bir
irem etmi Amma kadim eyyamda Kara Meydan
Kasr Sultan Kaytbaymdr Hâlâ gül gülistan ve ba bostan bir
nahlistan yerdir Paalar her bar anda inüb cirid oynarlar Sekiz yüz
adm tutan bir meydandr Nihayetinde paa delileri odalar vardr
Bu kal'ann dahi dört yerden demir kapulan vard'r vesselam te
bu mahalde has âm içün iç kal'a cümle temam olub bu tahririmiz
minvali üzre Msrn iç kal'as bilcümle on üç bölme hisarlardr Ve
cümle bölmelerde alelhisab 19 kapudur vesselam

Ve

bir kat

bölme

hisar dahi

ba

ç

kaPada olan tlsmatlar beyan

Msrn

ider

serçekmi bir bülend kal'adr Anda
Züürdler yaylas namnda bir âli yer vardr Azablar kapusna nazr
bir kullei bâlâdr Hakir yedi sene ol kuUe üzre sakin idim Bir cihannüma uzlet hanemiz var idi Revzenimizin altnda bir azîm halice
cürmünde bir kitabe var idi Ol kitabenin ortasnda üstad kadim iki
âdem kaddi mikdar bir ku tasviri var ki kanatl ve iki aya
üzre kanatlarn açm Ve iki ba var Bir kerre höcremi tamir tertermim iderken pencereden tara çkub iskele üzre durub temaa
itdim Üstad mermer bu tasviri sihri icaz bir ku misal eylemikim
cihan mermerleri bir yire gelse bir tie urmaa âcizlerdir Bin yldan
Evvelâ

kal'as eflâke

IVLYA ÇELEB

172

beru henüz üstad elinden

çkm

zan olunur

Amma

ta dahi beyaz

nakka buna elvan boyalar ile bir hüsün
virmi kim güya zîruhdur ki ba var Bir (i) canibi arka nazr biri
canibi garba nazr Maali kelâm hemen zolata guruundaki ku tasviridir Asla fark yokdur Amma bunda olan san'at sihri mübîndir Ve
iki lisan var Kaçan imal rüzgâr iddet üzre eser ark canibindeki
bann lisan bir savt hazin ile ada verir kim âdeme dehet hasl
olub kartal kuu sadas istima olunur Kaçan yldz rüzgâr iddetle
esse ol suretin canibi gabra nazr olan bandaki dilinden bir mehib
ada ile leylek kuu sadas istima olunur Amma bu suretin iki basengîn

tadr Ve

üstad

nda

olan lisanlar birer pirine tenekedendir Biri pulad nahcivanîdendir Hakir im' an nazar ile dikkat idüb nazar itdim Ve bu dillerin
nihayeti yine ta icre bir perçinli Amma bçak gerdanesi gibi rüzgâr
urdukda lisanlar hareket idüb iki rüzgârda öyle ada virir Amma
gayri rüzgârlarda
kuu gibi ve saksaan kuu ve tavancl gibi

öü

sadalar istima olunur

parma sar

Ve

iki

kanad altnda

çi bodur Andan

birer delik

dahi acayib mehib
kadar vardr Tüyler

Ve karn bir sahibi ikem karn
Güya ta göbeinde bir delik dahi vardr

vardr

Adem

sadalar

çkar

nak

yerinde

âdem eli sar delikdir
içinde kâd mühreliyecek derya böcekleri var Kaçankim poyraz rüzgâr esse bir mühlik ada zahir olurdu Baz yârân Koma Evliya Çelebinin kuu kudurdu derlerdi Daima bu hal üzre [1] bu kuun ba
ucunda üçer satr hat vardr Öyle bir hat Deryada mut alsam bir
garib temaa kudur Azablar kapusmdan yoku yukaru giderken nümayandr Cümle ahalii Msrn malûmlardr Görmedim llâ Tuna
Belgradmda kal'ann hendei kenarnda Kazanclar canibinde bir
muattal çeme vardr Bu ku tasviri üzre olan hatt ol çemede gör-

düm Amma

ku

idemedim Amma
kim bu tuyur ne gûoe

tilâvet

takriri böyledir

ve

öü

Msrn
safir

erbab marifetlerinin

urursa

Msr içinde

evvel

Msrda

ebeden leylek olmaz Ve sakolmaz Acib
ve kartal ve tavancl ve srck

olmaz derler Hakikatülhal

saan

Bir

hikmetdir

Tlsmat
Yukaru kal'ada akreb vardr

Amma

akreb
âdeme zahmi isabet

etmez Bir kaç saatden sonra veca def olur

Tlsm

itse

Sultan

asla tesir

Klâvann

Divanhanei atiki vardr Krk dört amudu müntehadr ki rub'u meskûnda ol amudlar meer Asvan ehrinde ola Akreb tlsm ol amud[IJ

Yldz nüsiasmda

buradan (mutalsam) kelimesine kadar yoktur.
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büyük kemerin sa tarafndaki amudemir çenber ku§ak vardr Ol demir çember

canibindeki

yukarusmda

bir

kuakda tucdan bir akreb
imdi hâlâ aikârdr Ve

sureti

kuyruundan aslub dururdur imdi

Tlsmat ylan
Ol akreb tlsm olan amudun mukabelesindeki amudu kuatm
ylan sureti vardr Yine ol amudda iki satr hatt vefik
vardr Ylan tlsmdr Msrn iç kal'as virannda olan ylan ahmeran kal'asmda yokdur Amma biemriUâh bir ferde zarar itmer
Amma mahuf hayvandr Ve
bir alaca

Tlsm

çyan

amudda dahi pulâddan çyan tlsm vardr Ve
fik vardr Hâlâ çyandan zarar yokdur Ve
Bir

Tlsm humma

yani

iki

satr ve*

stma

Hamdi Huda bu iç kal'ada cemii zeman hummayi rubu ve
hummayi muhrika asla yokdur Gayri diyardan stmal bir âdem bu
iç

kal'ada

Mehmed

üç

gün

Aann

sakin

olsa biemrillâh

halâs olur Vefik

kapus dibinde amuda üç satr

Helvac

vefik tahrir olun^

mudur Ve andan

Tlsm
Bir

amudda dahi kulunc vefik vardr Ve

Tlsm
Bir

kulunc

taun

amudda dahi taun vefik vardr Ebu

Msrn

kaPasmda bu rahmetdir

Ali Si(n)

anndr

der'

mahsus deildir
Amma ishal ve zatüccenb ve lukve ve irpençe gibi emraz muhteliteden merhum olurlar Amma bâlâdaki tlsmatlar hamdi Huda da*
imdir Lâkin bu zikrolunan her birinde birer üstad zufünun gelüb

1er

iç

Bir diyara

amuda birer vefik itmiEvvelâ sar amuda kal'adan köle kaçmya ve bir amudda hrsz
ev açmya ve bir köle ve hizmetkâr aasna hiyanet itmee kasd iderse
yedi tulâlarn ayan ve beyan itmek içün her
ler

eli

bir amuda avret zaniye olmya Ve bir amuda Msrda
olmya Hele hamdi Huda bu tlsm muattal deildir Zira kat

kurya Ve

ihrak
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Msr

enderkat

bir bilâd

gibi

içinde

ebeden

ihrak

olmaz

Krmz

Ve bir amudda dahi her ayda
dörder kerre yamur yaa Ve bir amuda dahi sbyannm gözü müevve olmya Velhasl bunun emsali nice evfaklar her amudda hâlâ
vardr Amma baz Megaribe ve Hindiler ve baz dahme kua define
arayc bîkayd mel'unlar Bu amudlarda olan hatlar define alâmetidir
deyu tecessüs iderek baz amudlara kemendlerle çkub o nazenin
âsâr vefiklar kim her biri ömrü dünya deer marifetlere tizâb ve
somaki amudda olan vefikodur

dirler

simâb sürerek amudlardan ol hatlar hak idüb amellerin batl idüb
ne define ne mal kemine peyda idüb hayib hair çekdikleri bar
mihnet yanlarna kalur Hâlâ ol zemandan beru Msr içre pire ve
^i^ Msrn sivrisinei ile
kehle ve tahta biti âdemi kebab ider
tahta bitii bir diyarda yokdur kim beyitlerle diyardan diyara tahta
\.»\c

feryadnameler

bitinden

yaz(ar)lar

Hattâ

hakir

tahta bitinden bir

feryadname tahrir eyledim

Elfaslüs Sani vel Irin

Evsaf Saray kaPai vüzeray

Msr

muttasldr Lâkin kapular bakadr[l](Ve
Yine Msr icre Kantarai Emir Hüseyin ile
Kantaratül Musfî ortasnda ahrah üzre Hammamül Kelb namnda
hammamn temelinde bir kubbecik
bir küçük hammamdr Mezkûr
içinde iki aded tucdan kelb timsalleri vardr Birbirile ebruz harran
feharran dalaub boumadadr Annçün ehri Msrda kuduz köpek
olmaz Hâlâ Msrda iidilüb kuduz kelb görülmemitir Ann içün ol
hammama Hammamül Kelb dirler Tevarihi Kahda(b)tada masturdur) Miftahlar paal elindedir Bu kal'a ve saray () dahi Yusuf
Salâhuddin itmidir Ve nice mülûklar dahi zamime binalar iderek
bir saray âli olmudur kim güya saray Âli Osmandr Ibtida divan
kapus Arzuhalclar Kapusdr Andan içeri elli adm gidüb iki canibi
ubur idüb Sebil Kapus andan içeri elli adm
terzi dükkânlardr
gidüb iki kapudur Sa canibinde ehir havalisi yolunda Küçük kapu
bir
Sol tarafda büyük divan kapus Andan elli adm yoku
kat kabu dahi ubur idüb saray meydanna çkar bir vasi sahradr
Dairen madar bin adm bir meydandr Ve bu meydann canibi erbaas paa aavatlar odalardr Ve Düheye Camii bu meydandadr

Bu

kal'a dahi iç kal'iye

Tlsmat

kelheyni kuduz

An

aa

(1)

gelecek.

Yldz

nüsh sna

göre

kerre

içindeki

ksm

(

Elfaslüs Sani Irin

)

den

sonra

^
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ve çanigir

ba

ba

ve kilârc
divanhanesi

konaklar bu meydana nazrdr Ve Sultan Kaytbay
ve Gavri divanhanesi ve Mukabeleci Efendi kona ve Barudhane ve
ve kapuclar kethüdas ve atran ve tüfenkciyan konaklar cümle bu
saray

andan

meydanna nazrdr
içeri

girüb

bir kat

Ve bu meydana mekuf matbah kapus
kal'a dahi matbah keykâvüsdür Saray

Aas

bir göz kemer cisir ile ubur olunur
minare boy(u) gönüllüler konana gider Ol mahal dahi baka
bir köhne hisardr Amma bu matbah üç yerden kapul metin hisardr Sultan Selime bevvablar bu matbah kapusm açub cümle asker
ve Selim ah bu kapudan girdiiyçün Bab Selimiyye derler Ve krk
yl bir âmâ Arab Sultan Selim uvey uvey sene 922 deyu tarih
diyen âmâ bu matbah kapus dibinde medfundur Hâlâ oullarnn
mirîden ulufeleri ve matbahdan tayinatlar dayimdir Hakkaki acib
tarihdir Bazlar bu tarihi cifirdir derler Amma bu Bab Selim herbar ilemez Meer paa bir canibe gide yahud aavatdan bir meyyit
ola yahud bir nihanî basgn ve bir gizli maslahat olsa açarlar Azîm
metîn demir kapudur Ve bu matbah kal'asnda yüz elli aded aç

meydanndaki kapudan
bir

konaklar ve baka gusülhaneleri ve zaviyelerinde imam müezzinan
vardr Ve bu Msrn matbah Halilini göremiyen bir diyarda dar
nîmet görmemisdir Âyende ve revendeye ebruz üç kazgan çorba
tabh olunur Biri ades ve biri buday ve biri pirinç çorbasdr Sabah
ve akam cümle fukaraya nice bin ulbe ve kas'a nîmet mebzuldür
Amma ancak fukaralar içündür Ve matbahhane iki yüz ocak yeridir
Haftada be kerre 200 sahan taam piüb bu nimeti uzma divanhanei
Gavride has amma bîimtinan mebzuldür kim V;j aUi^^v^ J'jVi j ^,\i j'^j )
dr Ve cümle yüz aded abazile memlû kârhanedir kim âdem temaa itse
hayran olur Ve bu matbaha muttasl tara Saray meydannda Barudhane
çarhlar vacibüsseyirdir kim atlar çevirir Cümle tucdan krk aded
ha(y)vandr eb ruz kütür kütür ilemededirler Msr barudu Ingilis
barudundan keskindir Ve saray meydannn ehir havalesi taraf
dahi baka bir bölme hisardr Ve üç kapus vardr Üc kapus
sakyeler altnda bir kapu satrlar kana altndadr Bir kapus ehir
havalesinin kona altndadr Bu be kapu mükellef ve müzeyyen
zincir çekilmi demir kapulardr Ve bu kapular mabeyninde vekilharç
ve pazara giden ve masraf kâtibi konaklar ve bir kaç terzi ve sarraç
ve berber dükkânlar vardr Andan kethüda kona taraf kat enderkat konaklardr Amma kal'a bedenleri gibi bedenleri yokdur Amma
yine paa Saraynn kal'as divan üzre vaki olub evce serçekmi saray
âlidir Baka hammamlar ve havuz ve zazirvanlar ve müteaddid kaii
(

EVUYA ÇELEB

176

Çin odalar ve haremi vardr Amma Saray meydanna nazr Canpupaa kethüdas smail Aann kâii Çinli kaas var
Ve fskyye ve havuzunun bu Sarayda misli yokdur Andan

lad zade Hüseyin

Evsaf Saray

veziri

Msr

Nice düvelden arda kalm mihmanhanedir Her vezir nasibi
kadar sakin olub konub göçer Güya bir âyan kebuterdir Amma
binas yalçn kaya üzre vaki olmu zemininden yüz arn âli eddi
metin üzre üçer kat tak Kesradan nian verir binalardr Esasnn
her ta fil cüssesi kadar sengi haralardr Bu talar sene tarihinde
Sultan Salâhuddin Yusuf ibni Eyyubun Karaku namnda bir maslahatgüzar âdemi Cize ehir tarafndaki Ehram dalarnn talarn
ykub
Saray Kal'as ve Cize ehri kantaralarn ina etmidir
Amma Saray kal'as bedenleri yerine ahniinler ve revzenler ve
gûnagûn maksure ve kaalar vaki olmudur Cümle haneleri ve cenub
canibine
afiîye ve Cebeli Cuiye nazrdr kim ol canibe
Gurafei Kübra derler Nur berk urur azîm mezaristandr Ve cümle
uçyüz altm musanna ve münakka müteaddid hücrelerdir kim

Msrn

mam

herbiri bir vezirin ve bir

nin evsafn beyan etsek
bir vasi

meydan vardr

mülûk padiahlarnn asardr Eer herbirikelâm olur Amma iç aalar içinde
Cümle iç aalar anda cirid ve at ve mzrak
tatvili

klç ve tirke ve tüfenk ve kalkan ve matrakbazlk talim iderler
Bu meydann canibi erbaas ikier üçer tabaka iç aalar odalardr

ve

Cümle revzenleri havvya nazrdr Altlar paann kendüye mahsus
olan has tavlas itahldr kim küheyl ksraklar iç aalar içinde durur
Ve cümle yirmi nefer meratib sahihleri iç aalar bu mahalde olur
Hazinedar ve mühürdar dahi bu mahalde olur Bundan içeri paann
arz odas köhne binadr
Amma zer enderzer binayi Kaytbaydr
Pencereleri
afiîye nazrdr Hazine odas bu arz odasna mut-

mam

aalar meydanna nazr kethüda brahim
paa iki kasr ibretnüma ina etmidir kim tabir olunmaz Canibi
erbaas serapa billur ve necef ve moran camlardr kim kasr havernakdan nian virir Küçük kasra hakirin tarihi böyle dümüdür
tasldr

Ve buna

karib

iç

(Tarih)
Evliya bu kasra tarihin didi
Oldu itmam kasr kemyab bülend

Sene 1081 [1]
[Ij

Yld.z nüshas (1U83J
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Çelebi böyle tarih dimidir (Tarih)

Görünce Resmî dai didi tarih

Mükemmel kasr ibrahim paa(dr)
Sene 1083

Mezkûr Semti [1] Çelebi iç aalarndan bir necib reid bahri
maarif ve kâtibi maarif kadirinas zufünun zati erif idi Ve ibrahim
paa zade Mehemmed Bey efendimiz kendülere mahsus ders tilâvet
itmek içün bir maksurecik ina ildiklerine hakir tarih demidir
Evliya Çelebi bu kâha didi tarihin

Oldu itmam ey beim kasr bülend
Sene 1081

cihannüma kasr gazi paadr kim cemii
arz odasndan içeri iç aalarnn taam
yeri
idecek
bir
azîm
kaa
tenavül
imi Canibi erbaasnda deri divan
serapa hürde elvan talar kapldr Kapusnm atebei âlisi üzre mermer
kitabeler icre talik Çelebi hatt() ile müzehheb tarihi böyledir

Ve bu kasrn

Msr

bilâd

ji«^

jvIpM-.

fevkinde

rayegândr

jlkU

JI-I.VJ

Ve

;Jl^^U

JiJl

J^

JUl

jl$QiÂ* ^. as)

Bundan içeri Canpulad zade Hüseyin paa efendimiz iç baçiye
nazr nîm soffal Rum tarz bir münakka kaa ina itdirdi Inaallah
Msrda naziri yokdur Ve eyh Ahmedi Maliki bir vefik idüb asla
sivri sinek yokdur Ve meyannda bir havzu lâtif icre bir azirvan o^yf
ile ina olunub hakka ki saray Msrda bir cayi menas oldu Andan
içeri Bayram paa kaas Bu dahi tarh acib kâr kadim nîm soffal
bir kaadr Kapus üzre talik hattile tarihi budur
Hazreti Bayram paa kim odur
Zinet ârâifi saray i mi iki din
Az müddet icre ol sahib kerem
Yapd bu kasr lâtifi bî karin
Fethiya

itmamna

tarih

oku

Sene 1037
[1]
[2]

Yldz nüshas
»

»

(Resmî)
(ciVi)
Evliya Çelebi 10

—
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Ve bu

tarihin iç yüzündeki

Didi

kapu üzre bu

bir bendesi bir

Taalâllah

zehi

hoça

(tarih)

tarih

tak müferrih

Sene 1037

Ve bu Bayram paa odasnn

alt gayet serin

meydandr

iç

aa-

lar silâh talim iderler Andan içeri Sultan Kaytbay kaasdr Bir
afiî
kubbei âlidir kim eflâke serçekmidir Cümle revzenleri
canibine nazrdr Andan içerisi haremdir Kat enderkat höcreler ve
çile haneler ve hammam ve azirvanlar revan olmadadr Ve bu saray
icre iki kat fevkani hammam vardr Biri paaya mahsus lâtif havuzlu
hammamdr Biri iç aalarna mahsusdur Ve iki berber dükkânlar
vardr Yine iç aalar berber badr Ve iç aalar meydannn iç

mam

yüzünde

bir baçe vardr
nabka ve limon

Gül gülistan

ile

müzeyyendir

Ve

dirahti

ve turunç ve kebbat dirahtleri ve gûnagûn
irem icre
engûr fidanlar kameriyyeler üzre zinet virmidir Ve bu
Sultan Kaytbayn bir havuzu azîmi var Tuli yüz elli ayakdr
arz seksen ayakdr Derya misal bir havuzu azimdir Amma üstü
mesturdur Ve canibi erbaas sütunu sengi haralardr Ve ibrahim
paa bu havuz kenarnda bir maksurecik ina idüb anda istirahat
idüb nazenin iç aalardan havuza koyub üstlerine altunu avuç avuç
nîsar iderdi Bir hay huy ile zevk safa idüb dünyadan gâm alurdu
Ve bir baçe dahi Bayram paa odasnn altnda minare kaddi bir
ancak mezbelistan yer var idi brahim paa efendimiz an tathir
idüb bir senede öyle hyaban Acem misal bir baçe yetidirdikim

servi

ve

ba

yüz admdr Ve arz iki yüz
gülistan icre bir kameriyyeli bir neimen ortasnda
admdr Bu
bir havuzu azîm idüb bâlâda zikrolunan baçenin havuzu kebirinden
suyun açub ol havuzdan bu havuza bir minare kaddi yerden su

güya iremzatül imaddr Tuli kâmili

be

ba

künkler ile pertab idüb suyun gurultusundan âdeme dehet hasl
olurdu Ve fevvareler minare kaddi pertab iderdi Ve hâlâ bu bada
hasl olan üzüm Msr içinde olmazdr Ve bir baçe dahi yine bina
bir mezbelistan var idi Göz
itdii kasrdan bir minare kaddi
önünde durmasn deyu Msr içinde nekadar yüz bin zebbal himar
ve hammal var ise ve cümle rgatlar var ise cem idüb haftada iki
kerre yüz bin deve ve himar yükü müzahrefat çkarub önüne bir
eddi azîm bina idüb bir sahra itdi Badehu Msr icre yedi bin alt
yüz baçenin babanlarna tenbih idüb birer aaç getürüb üç günde
bir hyaban koyah etdikim güya hyaban Isfahan nsf cihandr
Ve gine yukaru havuzlardan sular uçurub Msr saraynn canibi

aa
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kal'a

divarn

baçelere inüb Ramazan edelüb yüz elli kademe ta nerdüban
rifde iftar ol hyabanlarda iderdik Andan bir yol açub Kavak meydanna nazr baçenin bir köesinde tahtan bir maksure ina idüb
cümle cündileri bu mahalden seyir idüb kursum ile hürre urana ok
urana ihsanlar iderdi Ve Kavak Meydan yedi yüz adm
ile kabak
tuli bir meydandr Cümle rimal döelidir Ortasnda bir gemi direi
dikilmidir Kaddi semaya çekilmidir Ta zirvei âlisinde bir altun
yaldzl tob vardr Cümle cündiler ol topa tirbaran bir temaagâhdr
Ve bu meydana nazr Maksud paann bir kasr vardr Hâlâ Canpulad zade Hüseyin paa efendimiz ol mahalle bir kaç münakka höchammam lâtif bina idüb âsitane tarafndan âyende ve
releri ve bir
revendegâna mihmanhane idüb zer enderzer ile döeyüb bir müsafirhane oldu Ve buna muttasl
ile

Evsaf Divanhane! Sultan Gavri
Fevkani bir divanhanei âlidir kim içine on bin âdem alur Sultan
Gavri Acem ile ülfet itdikde
bedhah Gavriye bir azîm elçi gönderdiin Gavri istima idüb dârât azamet göstermek içün
cümle üstadlarn cem idüb ücgün ücgicede bu divanhanei itmam etmiler Amma hakka ki makduru beer olmyub devleti itmama irmesine bir alâmet itmi Cemii deri divarlar gûnagûn ruham talar kapldr Ve tavanlar serapa naki bukalemun müzehhebdir Serapa beyaz mermer hemvare döelidir Tuli yüz seksen be ayakdr Ve arz
elli be ayakdr Ve
canibi erbaas otuz üç tuc penciredir Ve yirmi
all billur camdr Ve otuz be aded gemi direkleri kiridir Ve bu

ah

Msrn

tavandr Kârgir kubbe deildir Ve öyle zer ennakka tavandr kim âdemin gözü hayrelenir Ve üç kapus
var Biri paa içerisine biri
havluya yirmi kademe ta terdüban
ile inilir Ve biri
mezkûr olan müsafirhaniye gider Andan dahi aaa ta nerdüban ile inilir Ve bir canibi Saray Meydanna nazr etraf dehlizdir Cümle aklâm halifeleri divan günleri anda otururlar Ve
kirilerin üstü levha

derzer

aa

bu divanhane küad olmagiçün dört yerde bacalar vardr Ol bacalayerinde makara ile bir kaln ip durur Mirîye medyun olan ümena ve mültezimini cellâdlar kollarndan ol âdemi berdar idüb olkadar tazi(ya) ne çekerler kim tazya döndürürler ^^ c^^* Mahuf siyasetgâhdr Ve bu divanhanenin nsfndan ziyade ibriim haliçeler üzre
telâtin derileri döelidir Altun guru bu deriler üzre divan günleri
dalar gibi ylub sarraf Yahudiler ad iderler Ve bu döemelerin

rn
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nihayetinde Sultan Selim makamnn sol tarafnda Msr veziri cülus
idecek soffas üstünde iki âdem kaddi bâlâda fatihi Badad Sultan
Murad Rabiin bir levha üzre müzehheb celi hat ile turayi garras

vardr kim mübarek desti hatlardr Ve 9 kat incir aac kökünden
kalkanlar bir ht ile bir yerden bir darb ile deldii kalkanlar anda-

dr Ve paann

mudur

[Ayet]

ba

ucunda kaln hat

( ''•^*" '^:^-

•*^**

^^'

'^•*

ile

bu Ayeti erife

tahrir olun-

terkim olunmuyemin ve yesar divarlarndaki ru-

ü*

j*-"

^ «^^^

j

^nüiö»)

dur Amma divanhanei Gavrinin
hamlar üzre tahtan ve fevkani gûnagûn hatlar vardr Amma bu divanhanede paann sofas sanda ve solundaki köelerde çarkûe
çarkûe ruhamlar icre üstad mermer bir ilmi cifrin Sultan Gavriden
pinhan içün bir güne kûfî hat misal ile Sultan Selimin bu divanhaniye gelecein bir rumuz ile tahriri ruham itmidir kim güya sihri
mübîndir Nice yüz erbab maarife ol hatlar gösterdim Bir merd ferdi âferide kraat itmee kadir olmadlar Zira ol hat gayet rumuz ile
kraat olunur Evvelâ paann sol tarafndaki çarkûe ruham hatda
(

yaplmdr

deyu

[1]

Ve sa

yazlmdr kim

jlkUl lv^

taraf

^

)

köedeki rubamda

acayibdir

Andan tara iskemle odas Divan

paa bunda sakin olub akilerin
Saray meydanna nazrdr ki revzeni

leri

günikâyetin dinler iken revzeni
dahi Gavri divanhanesine na-

zrdr

Der medhi Divanhanei Sultan Kaytbay
divanhanei kadim Sultan Kaytbanndr Safi ruham
kim be aded mermer münakka sütun üzre zer enderzer
münakka tav(a)ndr Saray Meydanndan bu divanhaniye yirmi beg
kademe ta nerdüban ile çklr Ve bu divanhanede Selim Han çok
divan etmidir Makamnda hâlâ ruhaml ruyi divara yeil levha kapldr Yine ruyi divarda gayet kaln hat ile (Ayet)

Bu odadan tara
döelidir

yazlmdr Ve
\
[IJ

bu hattn mukabelesindeki divarda (Ayet)

Ö\^IâJ|^;i>-

wJij

Yldz nüshas (yazlmdr)

\^\ \A^

t>-'^

t^

rtlsi

l^J )
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bu divan hanei Gavriden küçükdür Tuli otuz adm-

dr Ve arz on be admdr Ve

üç penciresi ve bir kapus üzre tarihi

olunmugdur Elhasl padiahane bir saray âlidir kim medhinde
kasrdr Ve Kaytbay divanhanesinin alt kilârdr Malâmal
zahairdir Gümle aavata tayinat andan verilir Bu kilâr kapus Kaytbay asrnda divanhanesi kapus imi Hâlâ yine ol divan haniye dahi
kademe ta nerdüban ile çklr Lâkin muzlim yoldur Amma kadim
kapudur Hâlâ Kilâr kapus derler Bu kapunm yemin yesarnda
tahrir
lisan

tahrir

olunan tarihlerdir

^v^^llj :jiSJ\ j:^

^„jb

^

jUUlj

-d^ ^iJLs

j^\

,*>UVI

y\

dUH jlUJl IV>-

J^^i

JjA,

dU\ jlkUl ödül

Llki^

J

<Cj^j

Ja*]

Js^

olunmusdur Ve bu kapunm sol
Han makam vardr kim ihtida

tarafnd yeil parmaklk içinde
Selim Han matbah kapusndan
Selim Hana üç aded
içeri girüb bu mahalde oturur iken iç kal'adan
ol
zahirdir
kim
nian yanlarnda üç
yerleri
top gülleleri ururlar Hâlâ
aded müdevver daire içinde

tahrir

Selim

olunmusdur Bedehu Selim Han darabat topdan havf idüb
Saray Meydannn büyük kapus dibindeki satrlar kona kemerleri
altnda oturub darabat topdan halâs olub iki rikât salât ükrane
klar Badehu ol an ol mahalde divan feth ider Hâlâ cemii vüzerayi
Msr bayram nemazma gitmezden mukaddem bu mahalde divan
etmek kanunu Selim Handr Ve Msr veziri ihtida alay ile bu saraya
girüb atndan indikden sonra ihtida Selim Hann nerdüban ayanda
top güllesi yedii makamda oturub dua ide Andan bayram divanlar
olan mahalde dua idüb badehu bismillah ile yirmi be kademe
nerdübandan Kaytbay divanhanesinde dua idüb divan itdikde ihtida
tahrir

Haremeyn glâllar ve surrelei defterlerin görüb divan ide Zira
Hadimül Haremeyndir vesselam Msr yeniçerisine Mustahfzan dirler
Ve Saray Meydannn canibi erbaasnda be kapudur Biri Matbah
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biri Büyük Divan kapus iki kat
metin demir kapulardr
Hana miftahlar teslim eden Elvah Oullar kapuclar bunda
beklerler Biri dahi ehir Havale kapus biri dahi Arkhane zindan
muabelesinde zincirli Karanlk kapu kethüda kapusdr Biri dahi
ann kurbinde Kara Meydana iner bir demir kapudur Andan biri
dahi Kara Meydana inecek Karanlk kapu yoku
kesme kaya
yoldur Andan bir kapu dahi Tlsm kapusu derler Deli Hüseyin paa
Define vardr diyüp bir kaç top güllesi urmu Alâmet etmi Amma
zarar isabet itmeyüb feragat etmi Andan bir demir kapu dahi vardr
Yüz adm yine yoku
yüz adm gidüb sarraç hane kapusdr
kim paann cümle iç aalar sarraclan ve yedekcileri bu kapudan

kapus
Selim

aa

aa

olub orta yeri bir meydan
giderken mabeyni ahur
kaps dibinde bir hindî odasnda bir seramed hurma aac vardr
Andan elli adm
büyük ahur kapus paann ve iç aalarn
gidüb bir bölme
cümle atlar bu aburdadr Andan yüz adm
kollukclar
Emirahura
müteallik
kara
ve yetmi
hisar dahi budur
oda sarraclar cümle bu bölme hisarda dahi olurlar Bu kal'adan tara
içeri

seksen aded kârgir odalarda sakin

vasidir

Bu

saraç

haneden

aa

yüz

adm

aa

aa

Kara Meydan kal'asdr kim yaln kat divardr Mukddema yazlmdr
yeniçeri iç kal'asile bu paa saray () kal'as ve Kara Meydan
kal's ile dairen madar 8500 admdr Ve caninbi erbaas gayya misal
olmagile asla hendei yokdur Ancak Matbah kapus canibinde kal'iye
ta kesmeile 700 adm yerinde kesme kaya hendei vardr Ve bu
Amma
iç kal'a ve paa saray () cümle üstü açk 70 külledir
Kara Meydan Kal'asnda kulleler yokdur Ancak 4 kapus vardr
Rumeli Meydanna mekuf bir azîm demir kapudur Herbar zincir
gerilidir Bu kapu yldz canibine nazrdr Yannda bir küçük urn
kapu vardr Atl gücile geçer Ve bir kapus dahi Emirahur saray ()
dibinde ahur kapusdr Garba nazr demir kapudr Ve bir demir
kapu dahi deliler kona dibinde Zaviye kapusdr Kbliye nazrdr
Bu kapudan 20 adm bir kapu dahi Kurafe kapusdr arka mekuf
Bu mahalde iç kal'a ve paa saray () kal'as
bir demirli kapudur
ve Kara Meydan kal'as cümle temam oldu Amma tahrir itdiimiz
hisab cümle kal'a 18 kat bölme hisardr Ve bâlâda tahrir olundu
minval üzre sagir ve kebir 70 demir kapudur Her gice mesdud
olub ku uçmaz Yeniçeri iç kal'as kapularnm miftahlar yeniçeri

Amma

aa

aasnda durur
durur Paay [1]
[1]

Azablar
saray ()

Yldz nüshas

(paa)

miftahlar azablar aasnda
cümle miftahlar bevvablarda

kapularnm
kal'asnn
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paa kethüdasnda durur Ve Msrn cümle iç kal'as beyan olundu Amma bu yalçn kûhu bâlâ üzre olan kal'adakî ibadullahlarn ve
cümle devabatlarn beyan eder
ve

Evsaf sakyehayi Bi'ri Yusuf ve gayri çahlan
beyan ve ayan ider
iç kal'ai bina itdikde bunda sakin
mühendisleri ve cümle kûhkenleri
cem idüb bu cebeli münteha üzre bir su peyda itmek gerek deyu
meveret idüb re'yi tedbiri anda karar itdirirler Bu kal'iye su kuyudan gayri ilâç olmaz 200 kulacda su çkar deyu haber verirler Yusuf Salâhuddin ibram idüb bir veçhile elbette bu kal'iye su çkarmak
gereksiz Yohsa cümleniz seyfi müczimden geçiririm didikde cümle üstad cem olub bir kuyu kazmlar Yedi senede temam olar Kâmil 150
zirâi mekkîdir Buna ne ip dayanr ve ne de çekmee tahammül ider
Ahir cümle kûhkenler üüb bu kuyunun canibi erbaasndan yoku
kaza kaza meselâ ortada kubur gibi kalub canibi erbaas yoldur
Ve yolun her tarafndan pencereler acub bu yolda kuyudan aydnlk
gelür Meselâ Islâmbolda Ayasofya Camiinin tabakalarna çkacak yol
gibi yoldur Atl yayan refahiyyet üzre çkarlar ve inerler Ta çah gay
yaya inince 3000 adlmdr Amma
gayet muzlim mahuf yerdir
Vehham âdemin kâr olmahalle varmak deildir Ve andan üstad
kâmil bu kuyuy() 3 tabaka itmi Ve tabakai sefili 60 kulaç idüb
kuyunun bir canibin maaralar kesüb anda çarhlar bina idüb 2 çift

ihtidada Salâhuddin Yusuf bu

olanlara su

lâzmdr deyu

cemii

aa

aas

karndan suy dollablar ile çekub bu mahalde kayadan oyhavuzu azîme dolar Andan yukaru orta tabakada dahi kelevvel kuyunun bir canibin garlar idüb gûnagûn dollablar ile yine çift
srlar aaki havuzdan suyu ceküb ikinci tabakadaki havuza döker
Andan yukar yine dört çift srlar dollablar ile çeküb üçüncü tabakadaki havuza dökdürüb ehire tevzi olub yeniçeri ocana ve Tavai
Süleyman paa hammamna ve çemelere ve baz evlere gider bretnüma vacibüsseyir bir kuyudur Hazreti Yusuf kuyusu derler Amma
galatdr Sultan Salâhuddin Yusufundur Hazreti Yusufun deildir Temaasna varan âdemler fanuslar ve yel mumlar çr (a) gan idüb teöküz

ma

ta

bir

maa

iderler

Ta nihayetine

bir saatde enilir

Anda yüz mikdar

sr

vardr Her tabakasnda baka maara aburlar vardr Amma ta nihayetinde olan srlar küçükden
karanlkda büyüdürler Gayri
tahammül idemeyüb ölür Zira cemii zemanda kesbi hava idemez Vücudu muzlim yerde eprimidir Amma bu tabakadaki srlar yine

aa

sr
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iderler Ve sakyei fellâhlar cümle ehil evlâtlar ile
bu kuyunun üç tabakasnda sakin olur Ulufeleri sakiye emininden-

sehl kesbi hava

aa

Ta
sakyecilerin ulufeleri bâlâdaki sakyecilerden ziyadedir
Ve anlarn srlar çokdur ebruz bu doUablar deveran etmededir
Amma ta aadan âdem yukaru kuyu azna naz itdikde bir ibret-

dir

nüma carh

felek gibi doUablar Bira ^eldi ve bir griv

feryad ve bir

hay huy kim âdemi hayret alur Hulâsai kelâm bu dünyada seyyahat
idüb bu Bi'ri Yusufu görmiyen cihanda san'at ne idüin ve beni
âdem ne erefi mahlûk idüin ve mucize mertebesinde ne ie kadir
idiîn bilmez Arifi biUâh olan görünce JLi-Uii" JU^.;:.<' deyüb bu âsâr keramet mertebesidir Hakikat makduru beer deildir Amma sehl urcadr Lâkin zaruretde âlâ içilir Ve Gavri muhasarasnda cümle iç kala halk bundan nu§ iderlermi Ve hâlâ baz âdemler hep Yusuf kuyusundan içerler Amma ihtiyaç deildir Ortahisar dibinde bir sebil
var 12000 raviye su alr Ve aa kuyusu içinde bir sebil var 20000
raviye su alr

Ve eyh

Saride kezalik ve yine

iç

kal'ada çarsu içinde

Öküz Mehmed paann bir sarnc var 20000 deve yükü su alr azîm
evkafdr Her sene bu sular Nilden develer ile getirüb sarnçlar leb
berleb olur Ve hammam ile orta kal'a mabeyninde yüz amud üzre
bir sarnç
var kim derya misal bir sarncdr Hini muhasarada
Yusuf Kuyusundan ve Nilden nice kerre yüz bin deve yükü su getürürler.

Eski

Msrda

Sultan Gavrinin su kemerlerin ve

adedin beyan ider

Amma merhum

mafurünleh Sultan Gavri Yusuf Salâhuddin
900 tarihinde cümle iç kal'a halkna
ehri halkna su ziyafeti itmee himmet bezi idüb ma-

kuyusile iktifa eylemeyüb sene
ve

aa

Msr

lndan hasbeten liUâh bin Msr kise ifraz eyleyüb Eski Msrda Ravza ceziresi önünce kal'a misal bir sakiye bina idüb kaddi kâmil seksen zira zeminden zirvesine dolarak at ile çklr Ve be yerden dollablar ile srlar Nilden su çeküb havuzlara andan su kemerleri ile
ta iç kal'a sakyelerine gelince bir saatlik yerde 313 göz kârgr kemer

binalardr kim eflâke serçekmidir Baz yeri uçurum yire gelmek ile
80 kulaç baz yiri 50 kulaç kemerler ve alçak olan yirlerde 100 mikdar kemer gözleri mesduddur

Paa Saray
Bu

kaPasmdaki sakiye dolablar adedin
beyan ider

kemerler üzre Nil suyu

iç kal'a

dibine gelüb

azîm

kuyulara
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Andan

döker

bir kat sakyeler ile

Paa Saray

çeküb
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Paa Saray

dibindeki kuyuçeküb Paa SaraAnlar dahi çeküb matbaha ve

içinde bir kat sakyeler

y

ile

içinde bir kat sakiye dahi vardr
çemelere ve iç aalar için baçeye ve havuzlara ve çarsu çemelerine bu paa sakyelerinden gider Ve bu paa Sarayna dahi üç tabaka sakiye ile Nil suyu çkar Saray kalfasnda sakyei Nil iki yerdedir
Biri ibrahim paa kökü altnda bir sakiyedir Biri dahi ehir havalesi kona mukabelesindedir
Amma bu dört göz sakiyedir Sekiz
çeker Amma orta kubbe[l] sakyelerin çekdii azablar âsitanesine
ve aburlara ve baz çemelere gider Ancak sakyeler ac ile mahlûtdur Baz yere gider Ve Kara Meydannda paa delileri kona ardndaki ve Emirahur mahallesindeki ve Ömer ibnül Farz hazretlerindeki bir sakiyedir Amma cümleden derindir Ve bu dahi mirîdendir
Ve Yusuf kuyusu dahi ve beer göz sakyeyi kebirlerin cümlesi ve
orta tabaka ve azablar mahallesinde bir kuyu sakiye ve azablar aas saraynda bir göz sakiye ta saraydan[2] beru Sultan Hasan Camii
temelinden beru gelür Ve Eski Msrdaki ve paa kal'asndaki azîm
dollablardr Bu hayratlar cümle Sultan Gavrinindir Senevi 200 kise masrufu vardr 250
vardr Huddam var Yeniçeri ocandan
sekiye emini çorbac memurdur Ve hayrat azimdir kim Msr içinde
sudan aziz hayrati yokdur Zira Msr ehrinden Nil bir saatlik yir uzakdr Amma Gavri kemerleri ve suyunun
Msr ehrine nef'i
yokdur Cümle iç kal'iye gider Amma
Msrn ol kemer sularna
ihtiyaçlar yokdur Zira
Msr alçak yer olmak ile her hanede
ve saray âlilerde ve esvaklarda kupular çokdur

sr

sr

aa

Aa Msr kuyularnn

aa

aa

adedlerin beyan ider

Hattâ Sultan Murad Han Rabi sene 1037 tarihinde Bayram paa
Msr Valisi iken Bayram paaya ve Circeli Ali Bee ve Emirülhac
Rdvan Bee hatt erif gönderüb
tahrir idesiz deyu ferman
buyurmular Anlar dahi
cemii imaretin [2] Gazali defteri ve
Kemal paa zade tahriri üzre ferden ferda cemii han ve cevami ve
imaret ve mescid ve medrese velhasl cemii imarat tahrir idüb arz
eylediklerinden sudan aciz gösterüb (Ayet) <r
J^'^^'o*^
deyüb Msr
içinde ve Blakda ve Eski Msrda 2174000 kuyu tahrir idüb cümlesi
acdr Ve cümle hammamlarmz dahi acdr llâ
ehirde Kuyu

Msr

Msrn

V

aa

[1]

[2]
[3]

Yldz ni'shas
Yldx nüsSas
»

»

(tabaka)

(sarayndan)
(iamratn)
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[1] hammam kuyusu ve yedi kuyu dahi âb hayatdr deyu arz
itmiler Hakikatül hal Nili Mübarek gibi bir leziz su kenarnda ehri
vaki olub cümle kuyular §ur ola acib ve garib hikmetdir
(Ayet) rj-i -»lA c^j *"j-^. '-i^ ««L^.
hava cihetinde yukaru iç kal'anm
havas âdeme hayat verir Zira yaylakdr Ve gayet edid rüzgârlar eser
Ve sular hamasînde gayet sovuk olur Hattâ baz hasta ifakat bulsun
içün tebdili mekân itdirüb yukaru kal'iye götürürler BiemriUâh birseti

Msr

Âb

kaç günde shhat bulub halâs olur Havasnn letafetinden
gözleri mükehhal merali ve gazali gözlü olur Amma
gözleri cimloz ve koncoloz gözlü olur Acib hikmetuUahdr

evlâdiar-

aa

nn

Msrl

Elfaslüs Salis vel irin

Aa

Msr kal'asnn dairen madar cürmün ve
cemii ebvablarm ve cümle burç barularn
beyan ayan ider

Evvelâ bu hakir

iki

gulâmmla pak müsellâh olub

paylerimize çizme-

kal'ann Bab Vezirden tara çkub
canibi arka yoku
500 adm gidüb Bab Niz^miyye '-'^'^> -V Canibi arka mekuf bir tahta kapudur Andan imale yine 500 adm
gidüb Bah Çukur Qarafe **'> ^y^^ v^ ki kat tahta kapulardr Ve canibi cenuba nazrdr Andan kal'ann divan kararnca gömüler icre kâmil bin adm gidüb Bab Derebül Ahmeri ut [3] (j^ .2-^1 wj» ^l) arka
nazr iki kat tahta kapulardr Bu mahalde kal'a divan
icre
lerimiz giyüb vakti

gaib

seherde

aa

iç

olmu Amma Davud paa

içerden bir kat dahi tula bina kal'a

divan çekmiler Bu mahalleri ubur idüb 500 adm gidüb Bab Hahü
Marib{^jii\ »j>. ^L)Muizziddin asrnda Maribîlerin parafesi imi Kbliye
nazr bir küçük tahta kapudur Ve hâlâ divarlan yeni bina olunmu
Bunda olan mezaristan cümle eski kal'a divan içindedir Ve bu kapudan tara eski kal'a divan dibinden gidüb kâmil bir admda
KuUei Qömü i^/ '^i) Bu külle Msr kal'asnn arka nazr bir köesidir
Andan yldz canibine yine kal'a divan köesinden kâmil bin adm
dahi gidüb Bab Nazr (>l-L) Ikat demir kapudur Kaddi yirmi arn
bâlâ metin demir kapulardr Ve atebei âlisinde Caferî ile Salâhuddinin tarihi vardr Cümle huccac vüzera alay bu kapudan girüb çkar
Canibi arka nazr bir ahrah kapudur Andan yine kal'a divan di[1]

[2]

Y'ldz nüshas (Kaysunî)
»

»

(Bur)
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binden yldz rüzgâr canibine 500 adm gidüb Bah Fütuh (^pj\j)
Canibi arka mekuf iki kat demir kapulardr Ve yirmi arun bâlâ
vasi kapudur Bu kapudan tara bir varuu azîm olmagile kesreti
nas olub izdiham beni âdem kapudur Ve andan yine canibi garba
kal'a divan evler ve ba ve baçeler icre gaib olub ehri hakir
ehir kenarnca admladm Amma yine ehrin etrafnda mahalle kakular vardr Üstlerinde kal'a bedenleri ve mazgal delikleri ve bevvablar vardr Miftahlar mahalle imamlarnda durur Ve Bab Bahirden baçeler kenarnca 1000 adm gidüb Bahül Bahrül Lük (jji .«:Ji^L)
Garba nazr bir aaç kapudur Önünde haerat fahie haneleri ve
kahve hane ve boza haneleri vardr Babül Lûkdan tara cenuba 200
adm Bob Ihade (.iUc ^\,) Garba natr bir tahta kapudur Dibinde
Camii Valde bade krk sütun üzre tahtan ve bir minareli ve cisri
liman kebir ve [1] kurbinde Nil halici dibinden bin adm gidüb
Bahül Bahir (»Jic-L) Bu dahi iki kat garba nazr demir kapulardr
Ve kaddi on arn bâlâdr Bu kal'a divan kenarnda bir teferrücgâh
camidir Hareminde bir azîm nabka aac vardr kim misli Msrda
yokdur Andan yine cenuba haliç kenarnca 200 adm gidüb Acem
baçesin ubur idüb Bab Kantar atüd Dekke {4Z.\ »J»-J ^i) ye varnca 700
admdr Bu kantara dibinde Camii eyh azeli hazretleri anda medfundur Ve bu kantara altndan Özbekiyye halicinin suyu geçer Andan cenuba 1200 adm gidüb Bah Sakiniye (*,..<, ^i) ve Camii Sakiniyye bu mahalde bir müferrah camidir Andan ba ve baçeler icre
tula yapdklan mahalli ubur idüb cenub canibine bin adm gidüb
Bab Tohhagîn (cnei-i»^L) Garba nazr bir aaç kapudur Üstünde kal'a

Ve kapu önünde

vardr Andan bostanlar
icre cenuba be yüz adm varub Bab Sakkaniyye (^Jii- ^i) Garba nazr aaç kapudur Bu kapudan içeri girüb mellâha [2] içinden ubur
idüb Camii Cebbiyye varnca 200 admdr Ve
yalak yolunda
Bab Ismî (,/•-' ^Ij) ye varnca 700 adm dahi oldu Suku Nasriyye
bu mahaldedir Ve Camii Emirahur bu mahaldedir Müferrah fevkani dilküa camilerdir Andan kbliye 600 adm gidüb Kantaratüs
Sübu üzre geçüb Bab Cedid (j,a*v_,L) yani Yeni Kapu bir azîm ah
rah aaç kapudur Atebei âlisi üzre bedenleri ve mazgal delikleri var
Andan imam Ali kz Sitti Rukyye önünden ubur idüb cenuba 400
adm gidüb Bab Izzeddin (ü-.jJ'^ «-V) Camii Cemaleddin bu mahaldedir
Cenuba nazr bir kat aaç kapudur Andan kbliye Gömülük üzre
^L) Garba nazr
ubur idüb 500 admda Bab Hartun Nasara(5ji-*J»
bedenleri var

bir göz

cisri

W

[1]

[2]

Yldz nüshasna
»

-

jröe

fazla.

(mahalle)
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aaç kapudur Üstünde bedenleri ve naz(gal) delikleri vardr Bu kapunun iç yüzünde Msrn cümle meyhaneleri ve nisvan sahib isyanlar ve sbyan irfanlar cümle bu mahalde mevcudlardr Andan yine
ehir kenarnca kal'a divan gibi yaln kat divar dibinden 800 adm
gidüb Bab Sitti Nefise (^«xi\::._»_,L) Camiüs Sultan hayrülüm bu mahal[l]dir Bu bab Nefise kbliye mekuf tahta kapudur Andan Sitti
Nef ienin mahallâtnn tarasndan dolaub imal canibine 200 adm
gidüb Bab Qarafei Vusta (j^-^ vi^^L) Andan içeru kabri tavil önünden
güzer idüb canibi kbliye 500 adm gidüb Bab Karafei Kübra
(\j/k»\j ^ L) Bir ulu tahta kapudur kim canibi arka nazrdr
Ve imaafiîye ve Ömer ibnül Fariza bu kapudan gidilür Andan 500

m

adm

Kara Meydan kaPas divan dibinden gidüb Bab Far?; {j»j\j) L)
dahi arka nazr tahta kapudur Andan yine canibi arka 500
adm gidüb Bah Cammalin (^Lr-ol.) arka nazr bir aaç kapudur Paa
Saray() dibinde Kavak Meydanna karibdir Bu mahalde ehri

Bu

Msrn

canibi erbaasmdaki kapular

temam

oldu

Amma biz

dahi bîtab bîmecal

Kavak Meydan kal'as
geçub kal'a hendei
içinden admlyarak yeniçeri odalar olan içi kal'ai dolaub ta yine
Nizamiyye kapusna gelince 2000 adm dahi olub vakti gurub karib
olmadan temam
dibinden

olub

olub yine

gayret

iderek

yoku yukaru Matbah kapus önünden

Bab

hisab üzre

Nizamiyyeden

aa

Msrn

admdr Ve

yirmi

içeri girüb

varu

bir kal'a

konamza

bîmecal

düdük Bu

kal'as divan olan yerleri cümle

kapusdr Ve cümle 340

15500
700

külledir

Amma kal'a diva(r)sz olan yerlerdeki kapular cümle aded
kapudur Ve üzerlerinde bedenleri ve mazgal de(li)kleri vardr
Irtesi alessabah yine silâhlanub atlarmz ile Bab Nasra varub anda
piyade olub ( (.{'A v v^-i ) diyüb yine divit kalemi ele alub Bab Nasrdan ve Bab Fütuhdan tara kal'a haricinde olan varular ta koyun knaras mahalline varnca andan Tabir Beybars Camiine gelince
andan ta Kantaatül Özbekiyye gelince andan Kantaratül Meymune
gelince bu varuu azîm kâmil 1000 admdr Hasl kelâm evvelki
gün kal'a divarl yeri ile ve kal'a divarsz varu kapulan ile ve bu
1000 adm kal'adan hariç varu ile cümle ehri imarat Msrn etraf
dairen madar 43000 admdr Bir günde ve irtesi vakti zuhurda halâs
olub cümle 17 saatde devr itmi olduk Amma bâlâda tahrir olunan
iç kal'alar ve paa kal'as bölmeleri hisabdadr kim ehri Bulak ve
afiî
ehri Msr Atik ve yayla Sultan Kaytbay ve mahallei
ve mahallei
EbüUeys ve mahallei Ömerül Farz ve mahallei
Ebüssüudu Carihî bu zikrolunan mahallâtlar hisabdan haricdir Zira
bedendir
tahta

mam

[1]

Yldz nüshas

(mahalde)

mam
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mesafei baide tnahallâtlardr Dairen tnadar yekûnu
krk üç bin admdr vesselam Amma bu varuetraf mahrusei
§un cenub tarafnda ve kble arknda ve imalinde olan kal'a divan
hendee mezbele dolmudur Salâhuddin asrnda gayet mamur ve

Msrdan

birer

Msr

müzeyyen ve irin kal'a imi Amma baz yerlerde ehrin etrafnda
hendek yerine Özbekiyye ve Nasriyye tur'alar gibi haliçler cereyan
idüb hendek olmudur Bu haliçler kenarnda zikri sebkat iden kapulardr Her gice pasbanlar ve bevvablar ve suba ve düveydar ve
kavvaslar kol dolaub cümle kapular sed iderler Zira Msr içinde
olan fellâhîn ve kavvasîn ve munsr akyas hrszlar gibi aki haramzade bir diyarda yokdur

Msrn

aa ehir

içindeki cümle dereb
beyan ider

kapularn

Ve bu munsrlarn derdinden ehri Msr içinde köeden köeye
kapulardr Ve derebden derebe ve atfeden atfiye ayan
Msr ahiinler idüb revzenleri tariki ama nazrlardr Hîni mahalde
pencerelerden akyalara ok ve kurun ururlar Ve her köesinde birer
kapu mukarrerdir Cümle kapularn bevvablar suba hükmündedir

birer ikier kat

Ann

defteri mucebince ehri Msr icre cümle mahallât tedribe kapular 26000 kapudur Amma ehri Bulak ve ehri Eski Msr kapular dahi hisabda dahildir Ve bu cümle kapular h^r gice badela
sed olub bir âdem kapusmdan tara çkmaa kadir deildir Ve bu
kapularn cümle miftahlar mahalle imamlarnda emanet durub bevvablar kapularn ardnda nabutlarna dayanub nöbet beklerler Zira
ol gice ol mahalde bir ey zayi olsa bevvabdan sual olunub ikab
olurlar Bevvaba bu hizmet tahtnda günde birer divanî Msr paras
ahalii mahalle ulufe verirler

Elfaslur Rabi vel

Der

zikri

Evvelâ

Dünya

evsaf mahallât ve hanedan saray
ve gayri büyutlar beyan ider

bâlâda

Msr

rin

tahrir

olunduu

üzre ol

cürümde

olan

âli

Ümmü

tahriri üzre 740 mahallei müslimîndir Ve bu
cümle haned(a)n selâtîn yani selef padiahlarnn
78 aded saray âlileri var kim her birinin vasfnda lisan kasrdr
Evvelâ Fil Bürkesi sahilinde Sultan Kaytbay saray ve Kal'atülKebde

mahallâtlar

Gazali

icre
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Sultan Cavlî saray ve aasnca Mehemmed Bey saray ve mukabelesinde Nezir
saray ve Emiri hac Rdvan Bey saray ve Emi-

Aa

Bey saray ve

Emiri hacc sabk Yusuf Bey saray
ve Bykl Mehmed Bey saray ve Noval Mehemmed Bey ve Abbas
ve Baltac Mehmed
ve Rdvan
ve Müteferrika
aban
ve yeniçeri efendisi Bekir Efendi
rülhac Zülfikar
ve

eyh

Sara saray

Aa

ba

Aa

Aa

Kenan Bey ve

Aa

Tayatr

ve Yeni kapul Mehmed Bey ve eyh
Özbek Bey ve Mesud Aa saray ve bunlardan maada 22000 büyutu müslimîndir Ve 20 Kbtî mahallesi ve
600 büyutu keferedir Cümle 9000 haraç Kbtîdir Bahreyn emini
tahsil ider Cemaati Yehudi mahallesidir Cümlesi bir semtdedir Sokaklar zyk kendileri muzyk Yehudilerdir Tariklerinden at ve deve
geçmek ihtimali yokdur Beer altar kat hanelerdir Ve 50 admda
bir tedribe kapular mukarrerdir Cümle çaruy pazarlar mahalleve

Bekrî ve

Hac paa

ve

ihtiyaç deillerdir Ve bir oda yeniçeri anda
Cümle 6060 haracdr Ve 4 mahalle Urum 2 mahalle
Ermeni vardr Cümle 3000 haracdr Ve alt yedi bin müsafirîn

lerindedir

Gayri yire

kolluk bekler

yuva kefere harac olur Rum çingânesi yokdur Amma Msr kavmi
cütDe Firavn kavmidir Ve haliç kenarnda bir mahalle Firenk kefereleri vardr Amma yedi kiraln balyozlar bu Msrda sakin olmalar»
sebebile üçer bin Firengi bedrenk kefere vardr Biri bir habbe haraç
vermezler Hasl kelâm 70 miUetdirler Amma 140 lisan ehri Msrda mevcuddur 20 aded nesârâdan maada Maribî ve Endülüsî ve
Bornavî ve Afnu ve Duuklâvî ve Berberi ve Foncî ve Krmanka
ve Begenski ve Habeî ve Bünyanî ve Sudanî ve Telmesanî ve Rabî
ve Mayburî ve Farî ve Racavî ve Nuviyî ve bu makule elsinei muhtelife bile Msr içinde malâmaldir kim diller ile tabir ve kalem ile
tahrir olunmaz Amma bu hakir inaallah Msrn cemii ahvalât ve
ecnas mahlûkat mahallerile tahrir olunur

Sitayii

Bab

Msr

Züveyle

^i

Hâlâ Yeni
bina iden Muizzüddinin olu Hüseynül Kaid
biUâh halife iken sene 481 de mukaddema Ali Abbasiyandan Elmustansr billâhm veziri Emirül Cüyu Ebünnecm Bedrüddin Cemali
Muizzüddinin olu Hüseyn Kayid billâh vezir olub Cevheri Kayidin
yapd Msr kal'asnn cenub canibin münhedim idüb müceddeden
bir azîm kaPai üstüvar zamime idüb hâlâ Kaytbay tarafnda ol sur
divarlar gömüler altnda kalmdr Bab Züveyle ol asrda mezkûr
[IJ

Bu

ksm Yldz

nüshasnda yoktur.
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tarihi kitaba

dek

elli

bir

yldr

Amma bu kapuy Emirül Cüyu Bedrül Cemali bina itdikde bir tlsm âzm idüb
asla kapuya kanatlar etmeyüb daima açk dururdu Amma ol kapunm
eiindeki siyah tadan bir âdem Msr içine hainlik ve hunharlk
ve yalk içün eer at ile ve eer piyade Msra girmek dilese biseyyahatde öyle bir

bab musanna

bab görmedim

âli

hükmü mutalsam harami herifin at ayaklar siircüb depesi
düüb helak olurdu Yahud at irkilüb Züveyle Babndan içeri

üzre

ya

ve bagî ve

da

amelde
zorbalk

Bir gün Melikül Kâmil Msr içinde Camii Ezberde
kapanan akyalar krmak kasdna Bab Züveyleden içeri

âdem girmek ihtimali yokdur Zira mutalsamdan maada bu mahalde Hazreti Musa ile Hzr nebi buluub hâlâ
Krklar makam deyu ziyaretgâhdr Badehu Elmelikül Kâmil Nasrüddin Mehemmed hilâfetine gelince bu Bab Züveylenin mutalsam
idi
ile

ve harami

üzre yklub Melik
olub
Bab Züveyle eiinde
kâmil payimali rimal oldukda gazab alûd
yüz aded koyun kurban kanlar dökilüb mutalsam bozlub kapunun
girirken

at

eiinden

mahmiz

irkilüb

ol

ta

siyah

itdikde

çkarub

at

depesi

kapuya

iki

kanatlar

koyub

sair

kapular gibi açlr kapanr oldu Hâlâ azîm demir kanatl kapudur
Andan üçüncü defada sene 566 Sultan Salâhuddin Yusuf yukaru
Badehu sene 566 Bahaüddin Kara Müliyül Esedî
iç kal'ai bina itdi
padiahlarndan korkub dördüncü kerrede
bir tavasi ulu Bey idi
kal'asn dahi büyük idüb zirâi haimî ile 393000 zirâdr

am

Msrn

Elfaslül

Mahrusei

Hami

vel îrin

Msrda müstecabüddave

selâtînleri

olan cevamii

ve gayri cevamii kebirleri

alelumum beyan

îder

ehri Msr icre 156 aded selâtini selef camileri var kim Rum
ve Arab ve Acemde velhasl cemii memaliki islâmiyyede bu kadar
camii melikü

olunmamdr Ve

her biri cennet âbâd
itdüimiz gibi tahrir olunur
Amma cümleden Camii kadim ve mabedi azîm ve dua müstecabüddave olacak kâbei fukara ve meskeni zuafa
Atikde
camilerdir

selâtîn

naallah

bina

alettertib

ziyaret

Msr

Evsaf Camii
ki fatihi

Msrdr Bu

Amr

camiin sebebi

ibnül

As

{<ic<^\^j)

binas oldur kim kaçan Hazreti
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Amr

Msr

ehri Fustatdr an muhasara itdikde askeri
bu cami yerine cemii hayem atlar ile meks
idüb canibi erbaalarna hendek idüb ruzmerre cengi azîm idüb cümle
ühedalarn bu mahalle defn iderlerdi Hikmeti Huda kal'a feth olub
cümle haymeleri bozup ehre nakl itmek iktiza idince gördiler kim
bir güvercin Amr ibnül Asn haymesinin üstünde âgiyan itmi Amr
bu kebuteri görüb Ol haymei bozman Ol güvercin bizim konuumuzdur ikram lâzmdr Yavrularn hasl idüb uçurun Bizim dayiremize gelen hu tuyur ve insan ve hayvan emindirler Çadr bozman
buyururlar Ol yavr hasil idüb peçeleri âiyandan pervaz idüb herbar
Amrin önüne gelüb konmaa balyub üns ülfet itdiler Amr dahi
çadr bozub bu mahalde iki deyri kebir var idi Biri Kbtîlerin biri
Rumîlerin idi ikisin dahi münhedim idüb mukaddema hendek kazve Eski

islâm derya misal

ki

ile

braub

cami ina idüb yine ol güvercinler ol
bu camie Ktas ( j^lu» ) didiler Vechi
tesmiyesi oldur 40000 asker ile bu camii itmam idüb daima bunda
ibadet iderlerdi Ann içün ibadethanei kadimdir Menakb çokdur
Lâkin biz ihtisar üzre tahrir idelim Hâlâ çarkûe kal'a misal beden
bedene bir azîm camidir Tulen ve arzan 180 germe admdr Kble
taraf iki giru kapu taraf 280 beyaz mermer amudu müntehalardr
Ve haremin yemin ve yesarnda dahi 240 beyaz sütunu bâlâlardr
Ve ihtida bina oldukda canibi erbaasmda divarlar yoimi Cümle
amudlar üzre bina olunmu Hâlâ cabeca amudlarn balar ve baz
yerde nümayandr 300 amud dahi anda vardr Ve müezzin mahfili
dahi sütun üzredir Bu hisab üzre cümle 820 amudu münteha üzre
kavsi kuzah misal taklardr Ve kemerler üstü tavan münakkadr
Kubbeler deildir Badehu yine Amr ibnül As Camii metanet üzre
olsun deyu canibi erbaasna tula bina kal'a divan gibi divar itmidir
Minberi ve mihrab tarz kadimdir Minberi bir musanna hürde münakka aaç minberdir Mihrabnda Ramazan erifin âhir Cum'asnda
iki rikât nemaz klan dünyevî hayr muradat elbetde hasl olur Ve
sahra misal haremi beyaz küfei ta döelidir Haremin ta ortasnda
fevkani höcreler vardr Matekaddem kutbül aktab hazreti Seyyid Alâüddin Tayî sakin imi Hâlâ yine içinde sahib sülük eyh Yusuf
ennavî sakindir Hâlâ bu camiin canibi erbaasmda nice yüz muzlim
gncler vardr Her birinde birer arifi billâh gençleri sakindir Haftada
lan yerden temel

camide

âiyan

bir iftar iderler

Cümleten

keif keramet sahihleridir
haz

[

1

[1]

]

bir

etdikleriyçün

eyh Ali Farzi ve Ramazan Hatifei Kayseri
eyh Ali Farziye ilmi musiki okusalar

ulu sultanlardr Veher sene
Yldz nüshas (der)

Ramazan

erifin âhir

Cum'asmda
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bu cami îçre nice kerre yüz bin âdem cem olub camiin enderun
birununda âdem deryas olub ibadet id erler Elbette olgün ervah
evliya ve enbiya bu camide hazrdr derler Ve bu cami cümle yedi
kapudur 4 minaredir Camiin her köesinde birer minaredir Amma
ancak minarei kâr kadimlerdir Ve bu camiin sa köesi tarafnda
bir kafes içre vüzeralarn nemazgâh vardr Anda Hazreti Omerin ve
Hazreti

Osm ann mübarek

izzetler

vardr Ve ana karib

hatlar

ile

ciran derisi üzre

makam ühedada

medfun idii müsbetdir Ve bu camiin

sol

Kelâm

kûfî

7000 sahabei kiram
köede çarkûe

canibindeki

vardr Makam evtad dirler Ann baka mihrab vardr
Mihraba karib yerden üçer kar bâlâda çar kue bir beyaz mermer
üzre celi hat ile tahrir olunan tarihdir
bir ziyaretgâh

^Ulo'lj

tektib

jj"

^\X- <j^

4iU^

olunmudur Ve bu cami Bayram paa

ve termim itdiine minberin
celi

hat

ile

krk

elli

sa

beyit tahrir

Seyr iderken

j^\

<»o^^l J>J^\j^\,

valii

tarafnda bir

J^\r^

Msr

kulaç bir

olunmudur Msra

tarih

j^

y=

iken tamir
levha üzre

budur

iki eksikli didiler tarih

Eserin eyledi eshab güzînin ihya

Sene 1032

Der vasf acayibi Camii
Ve bu cami icre bir
önünde 2 mermer direk
kim âsi ve napak olan

masum

ise geçer derler

acib ve garib
bir yire vaki
ol

Baz

Amr

ibnül

As

temaa vardr Giru kble kapus
olmu Halk ol zuum üzrelerdir

amudlarn mabeyninden geçemez Eer
cüssedar âdem yldrm gibi geçer Baz

âdem geçemeyüb hicap ider Hattâ Msr Belerinin bir
mümtaz satr geçeyim dirken kslub geçemeyince cümle huzzar meclis
hay huy ile satrn kollarndan yapub yine beri çkmce hicabndan
ne hali acib oldu kimse| bilmedi Camiden tara çkub ruh teslim
idüb tarfatülayn icre gasl idüb^^bade salâtüc Cum'a bu kadar kerre
yüz bin ibadullah cenazesi nemazma hazr oldlar Acib hikmetdir Bu
Cami sair cevamiler gibi müzeyyen deildir ki yüzden mütecaviz

zaif

ve nahif

m

Evliya Çelebi 10

—
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huddamlar vardr Ve canibi erbaasnda yetmi seksen fukara haneleri
vardr Yohsa canibi erbaas Eski Msrn harabistandr Andan ibadet-

gâh

sani

Evsaf Camii Ezheri Kaid
Sene 358 tarihinde Âli Fatmiyyundan Sultan Muizzüddini Maribî
binasdr Bedesti memlûk Ezher nam bir kul idi Maribden nice bin kise
mal ile geliib Msr halifesi Ahidiyyun iznile bu camiin temeline sa'd
saatde mübaeret idüb on binden mütecayiz huddamlar ve cümle kavmi
Mearibe idi Cami temeline karib olunca Muizzüddin Maribden lgar ile
huruç edüb alelgafle Msra dahil olub Msrda Camii Ezhere hizmet
ider behanesinde olan Mearibeler silâha yapub Ahidiyyun elinden Muizzüddin Msr feth idüb müstakil padiah olub Camii
Ezheri öyle mamur eyledikim cemii dünya ulemasn Camii E(z)here
cem idüb mekûlât merubutlarn iri hurma ve kutru nebat verirdi
îlâhazelan

nam

abdi

Msr

kavi yokdur

içinde öyle bir evkaf

memlûk mübair

olmaile

hâla

Mübair

Ezher

müsemmadr

ol ismile

Amma Muizzüddin malile bina olunub olsebeb ile Msra malik oldu
Amma Msr içinde öyle bir camaati kesiriye malik bir cami yokdur
Zira

Msrn

ta aynülfiilinde vaki

idecek bir yir yokdur

Zira

olmudur kim eb

leylen ve neharen

ruz

içinde

bir

an secde

12000 talibi
âdemi dehet

mevcud(d)dur Kovan ars gibi bir adadr kim
alur Cümle mubahasei ilme megullerdir Bir kerre bu camide üstat
önünde bismillah diyen elbette mahrum kalmamdr Gayet mübarek
camidir Ve yan kapudan yan kapuya tuli 170 germe admdr Ve
Mücellid kapusndan içeri girüb küçük haremi geçüb büyük harem
kapusmdan içeri girüb ta mihraba varnca arz 150 germe admdr
Ve cami içi cümle 120 beyaz amudlardr Yirmisi amelî payelerdir
kim anlar harem ile cami mabeynine vaki olmudur Amma sütunlar
küçükdür Ve cümle 400 kemerler üzre yeil ve rengâmiz tahta
tavandr Kubbeler deildir Ve kaddi üç âdem yüksekliidir Sair

ilim

camiler gibi kârgir binayi
giren

çkmak

mihrab

istemez

âliler

deildir

Amma

ruhaniyeyt var

Ve mezahibi erbaa içün 4 mihrab var

içine

Amma

hanefî üzre (Ayet)

\S^j

ljA?=u«j

l_j«>

j \j^\ (jr-^'V^»/

oulunmudur Ve ilâahiri Ve minberi münakka aaç
Ve minberin sa canibinde bir tahta mihrab üzre silû

Âyeti tahrir

minberdir

lâciverd üzre beyaz isfidac celi hat

ile

(Ayet)
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olunmudur Ve bu cümle cami icre 200 dollabdr Her
birinin kaddi ikier âdm akdd altar yedier kat doUablardr
Bu
hisab üzre cümle 9000 dollabdr Ve malâmal kitabdr Ve talibi ilimlerin havayicatlar ve mekûlât merubatlar durur Ve bu cami
icre
daima iki üç bin âmâ hafz Kur'an eksik deildir Ve keakei mubahasei ilim sadasmdan âdem huzu huu ile tadili erkân idüb edayi
salât idemez Ve tara haremi bir beyaz balât döeli sahradr
Tulen
Ayeti

tastir

ve arzen 150

admdr Amma canibi erbaasnda
admdr Ve haremi beyaz

yan sofalar vardr
ve gayri musaykal
ve mücellâ senkler ile döelidir Baran rahmetden nazil olan emtar
bu haremin altnda sarnçlar(a) gider Ve camiinn evkaf tarafndan
bu sarnca 40000 deve yükü Nil suyu doldururlar Mah Temmuzda
cümle talihlere tevzi iderler Harem icre 3 yerden kuyu azlar vardr
Bu sarnç güya bir deryay zülâldir Ve yan sofalar icre dershanelere
revak tabir iderler Camiin canibi erbaasnda elli revakdr Yani elli
diyar kavminin mekânlardr Hakikatde yine her birinde birer islâm
diyar ulemas ile malâmaldr kim bir revakn halki bir revak âdeminin ne lisann ve ne hal ahvalin bilmezler Herkes kendi igallerine
megullerdir Vakti salât oldukda ^^ji.J> güya yevmi hairden bir gün
olub esbablarn ve kitablarn kaldrub tecdidi vuzu idüb eday salât
idüb ilme megul olulalar Hele hakir bu Camii Ezberde çirkefi dünya
kelâmn istima itmemidir Ve hakir her bar anda vardkça aylâyk

Anlar

ile

170 germe

î<lünyay() feramu idüb
Evvelâ cami içi ulemayi

baka

Msr

bir keyfiyyete nail
ile

olub safa iderdim

malâmaldir

170 yerde müderrisin
baka bir köedir Cümle

Andan ravak Rumî
Ervam kavmi anda sakinlerdir Ve gayet pakdir Cümle revak halk
revakna mayillerdir Ve evkaflar metindir Ve revak Arabi ve revak
Maribî napaklerdir Ve revak Endülüsî ve revak Foncî ve revak
ders takrir iderler

Ekrad ve revak Belhî ve revak Tatar ve revak Dastan ve revak
Belhî ve revak Acem velhasl cümle elli güne kavim revaklarda
talibi ilim vardr Ve cemii ulûmu garibe
ve acibe ruzmerre tilâvet
olunmakdadr Ve bu haremin canibi erbaasnda revak tabir itdikleri
mahallerde cümle 250 beyaz mermer amudlardr Amma ellisi amelî
payelerdir Bu hisab üzre cümle amudlar üzre 400 kemerlerdir Ve
camiin enderun birununda cümle 12000kanadillerdir Her eb çraan
olub talebeler em'a muhtaç deildir Ve bu Camii Ezheri Kayd bina
itdikde bir tlsm etmidir kim hâlâ bu cami icre leylek kuu ve serçe
kuu ve krlangç ve güercin ve çaylak misilli kular girüb vatan
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idemezler

kapus

Ve derunu camie

giremez Acib tlsmdr Ve giru mihrab
Beer tabaka Ve cümle 7 kapus var

üzre iki minaresi vardr

Cümlesi musanna sar pirine kapulardr Ve Karemin sol canibinde
bir §af iî havuz var kim ^»"» ^ic dr Ve bu camiin canibi erbaasnda
muttasl yerde medrese ve darülhadis ve darülkuralar vardr Cümlesi
haremi kebirin etrafmdadr Anlarn dahi dersâmlar ve talebeleri
malâmaldir Ve revaklardan maada camie muttasl kat ender(kat)
rablar vardr kim âdem ol höcrelere girse gayib olur Anda dahi
skarça âyân ulema ve suleha memlûdur Velhasl Camii Ezberde
12000 âdem mevcuddur Gulüv itse hemen Camii Ezberde ulemay
ilmi çkar i;9\c -4B1 Gulüvleri gayet fenadr Hattâ bir kanl ve bir hrsz
Camii Ezbere girüb tayib ve tabir olsa artk hâkim ana vaz'yed
itmee kadir olmaz Ve ruzmerre binden mütecaviz hatmi erif tilâvet
olunur Herkes valideyni ve üstad ve veliyyi niam ruhiyçün bir
hatmi erif tilâvet etdirmek murad idince 30 pare nergi vard vardr

Dahi ziyade verirsen kesesile gasben alrlar 7 saatde bir âdem bir
hatmi erif tilâvet ider Cari hafzlar vardr Ve subbu mesa matbah
Hudadan nimeti cemii fukaraya bir çanak pirine ve mercimek çor*
basil birer nanpare mukarrerleri vardr Ve her leylei Cum'ada pilâv
zerde ve yahni verirler eb ruz beni âdem sadasndan cami içi saika
gibi gürler Ve mezahibi erbaadan içlerinde hâkimleri vardr Rumîlere
Rum revakmda Mustafa Efendi hâkimdir Ve nice kanl ve mücrim
dersâm olmudur Msr halknn bu Camii Ezberiye itikadlar sebc'
bile çok tasadduk ve nezaret ve zekât vir(ir) 1er Ve gayri diyarlardan
dahi surre ve atyye gönderirler Evkaf azimdir Medhinde lisan,

kazrdr

Evsaf Camii Sultan Ahmed

ibni

Tulün

Marib Zeminden Âli Ahidiyyundan Sultan Ahmed
Tulün gelüb Hazreti Resaletpenah rüyasnda görüb bu camii

Sene tarihinde
ibni

Amma an

gören kal'a zan ider Zira kûebendleri ve
canibi erbaasnda bedenleri ve iki kat divarlarn metaneti bir kal'ada
yokdur ekli murabba bir camii azimdir Divarnm kaddi kâmil krk
arun âlidir Güya Kâ'bei erif cürmünde bina olunmudur Ve mihrab Hazreti Resulün tahmile olmagin cümle kblelerden sahihdir
Ve cümle mikatara ve kblenümalara müsavidir Hazreti Resaletin
nazargâh olmagile ruhaniyyet vardr Ve fukaralar kâbesidir Zira bu
cami mabedgâh kadimdir Kbtî tarihlerinde bile bu camiin evsafn
tahrir itmidir Ve bu cami zeminine tevarihi kadimlerde Arz Hamrayi Kusva dirlerdi Ve dana Cebelül Keb derler Amma Hazreti

bina etmidir
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itdikde Beni

Leker

(

/iJ ^.

)

kavmin bu mahalle Fustat nam haymelerin kurmaile bu mahlle Cebeli Leker didiler Amma ihtida ismi Cebelül Keb idi Ahmed Tulün
bir kal'a bina etmeile Kal'atül Keb didiler Zira Kababta asrnda bu
mahalde tucdan bir koc tlsm var idi Yüzü Cize tarafndaki Ehram
dalarna nazr idi Kaçankim ol tuc kac ayaklarile einüb grgrsa ol
sene Msrda koyun çok olub olmahalde koyun pazar olduundan
Cebelül Keb derlerdi Ve yine hâlâ koyun pazar anda olur Hazreti
Musa çoban iken koyunlarn bu mahalde otladub ibadet itdüi mahal
hâlâ

Ahmed Tulün Camiin mihrab

Hazreti

makamdr kim Hazreti Resul Ahmed
karndan Musa nebi makamnda bir

Musa

ve

Hazreti

Hzr

Tuluna vakasnda Ya Ahmed
cami bina eyle deyu fermanile

Cebeli Yeker [1] münacat Musa nebi yerinde ve resmi kdemi [2]
paki üzre Camii Tulün bina olub mabedgâh kadimdir Mihrabnda
bir vakit nemaz klann dünyevî ve uhrevî hayr muradat makbulü
dergâhdr Amma bu camiin kble kapusmdan Marib kapusma varnca
tuli 120 germe admdr Amma arzen 220 germe admdr Ve kble
tarafndan cami içi cümle 90 amelî sütunlar üzre serapa kârgir toloz
kemer kubbelerdir Ve haremi azîmin canibi erbasndaki sofalar üzre
dairen madar yüz aded amelî sütunlardr Ve kemerler mabeyninde
160 camlardr Ve cümle alt kapus vardr Büyük kble kapusndan

18 ayak ta nerdüban ile çklr Ol canibi uçurumdur Zeman ile Fil
Bürkesi bu nerdübanlarn dibinde akub cemaat andan abdest alurlar
imi Hâlâ asarlar zahirdir Ve haremi azîmin ta ortasndaki kubbe
güya Kâ'be misaldir Ol kubbenin altmdaa bir afiî havzu vardr Bu
havuzun sol canibinde bir azîm hurma aac vardr kim Msr iklina(in)de naziri yokdur Desturu Resulullah ile Medine hurmas hasl
olduu hurmasndan müahede olunur Ve haremi serapa beyaz mermeri ham döelidir Ve hareminde iki maksure dahi vardr Ve bir
acayib minaresi camiin imalinde yol
camiden baid çarkûe ve
üç tabaka ile bir minarei musanna bilâd islâmiyyede bir diyarn camiinde yokdur Meselâ cemii minareler içinden çklr Amma üstad
mühendis bu minareye bir san'at hare idüb müezzinleri taradan
çkarlar Üç tabaka ve iki yüz kedeme bir minaredir Hattâ Emiri hac
Rdvan Bein bir cündisi atile bu minareye
Yine olkadar
kaln minare deildir Ancçk üstad kâmil bir san'at hare etmi kim

ar

çkmdr

(Msra)

[1]

Yldz nüshas

[2]

Böyle harekelenmi

(üzre)
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Tabir ve tavsif
âlidir

Ve

ile

ta zirvei

olmaz Görmee muhtacdr Ve cümle minarelerden
âlâsnda alem yerine bir güne bakrdan gemi gibi

alemi yardr Tlsmdr derler Ve baz erbab maarifler Nil ta ol minare zirvesinedek taub Msr gark olmas alâmetidir derler Hele garib
temaadr Ve harem divarnm sol tarafnda bir besmelei erif var
Sultan Süleyman asrnda Karahisarî hazretleri Kâ'bei erife giderken

Msra urayub

asarmz

olsun deyu bir besmele
Vacibüsseyir bir hatt azîm
dir kim her elifi sekizer arun tavildir Ve besmelenin keidesi bir
seramed keide sihri mübîndir Ve ruyi divar ile musaykal ve mücel*
ladr kim güya sünbülei besmele bismi ilâh ile henüz yazlm zan.

tahrir

bu camii erifde
eylemi kim tulî kâmil 40

bir

admdr

olunur Ketebesi

olunmudur Rum

Acem seyyahan() mabeyninde
Camii Tulün ve besmelei Karahisarî mehuru âfakdr Ve bu besmele
canibindeki divarda bir Vav ve Allah tahri olunmudur Üç kar
kalemdir Ve haremin kble kapus sanda bir besmele dahi vardr
Homen evvelki besmele resmindedir Amma beyaz kalemdir Bu dahi

tahrir

adm

ve Arab ve

seramed besmelei mümteddir Lâkin Karahisarî Hasan
Ve bu camiin kble divarmda Mearibe
çarusna açlr iki kapus var Sa tarafndaki kapu köesinde iki ta^
baka bir minarei pes payesi var Ve sol tarafda mahkeme kapus köesinde yine iki tabaka bir minaresi var Mezkûr musanna olan minare
ile cümle üç minaredir Ve bir ibret nüma dahi haeb minberi manend sihri hilâl oymadr kim görenin akl perian olur Mihrab ke-

40

tavil

Çelebisinin

zalik

ruham

ketebesiledir

sadefkâridir

kim

sihri

icazdr

Evsaf Camii Hâkim BiemriUâh
bir ehzade idi Helâgû Han hâdisesinde Bagelüb Kal'atül Kebde sakin idi Sene 931 halife namuammer olub bu cami(i) ina itdi Bab Nasrile Bab Fütuh
mabeyin dutmu bir kal'ai azîm misal bir camidir Tulen ve arzen
kâmil ikier yüz admdr Ve cümle 150 beyaz amelî payeler yüze
naki bukalemun tavandr Toloz kârgir bina kubbeler deildir Ve
sahra misal haremi azîminin ta ortasnda çarkûe bir divar içinde

Âli

daddan

Abbasiyandan

Msra

mna

baçesi var Gül gülistan ve reyhan ve nabkadr Hattâ öyle nahlistandr Ve minberi oyma musanna aacdr Ve mihrab kâr kadimdir Öyle musanna deildir Ve 3 kapus var Biri kubbe divannda
bir
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Bab

Fütuh tarafna biri sa canibine nazrmihrab üstünedek minareye âdem çkamaz
Bir küçük minaredir Belki bir masum çksa olur Amma iki minaresi
kal'a kuleleri gibi metin minarelerdir
tabakasna 500 âdem
sar Beden bedendir Andan yukaru tabaka bir musanna erifedir
kim tabir olunmaz Andan bir tabaka dahi küçükdür Bu dahi mu'
sannadr Andan külah bektaiyan külah gibi dilim dilimdir Hasl
kelâm gayet musanna minarelerdir Bu camii Hâkim BiemriUâh bina
idüb cemaatine imaretinde iri hurma ve kutru nebat tayin ider Yine
böyle iken camiine cemaat gelmez Bilâhare Camii Ezheri mezbele ile
doldurub cümle cemaatin kendü camiine doldurur Cümle ulemaya
nisyan gelüb Camii Ezberdeki melikei bulamazlar Âhir birer birer
Hâkim camiinden firar idüb Camii Ezberde zebil üzre tilâveti ulûm
iderler Ve Camii Ezberden mezbelei arkalar ile tayub mesken ider1er Ahir bu hal üzre nice müddet geçinüb bir gün Hâkim BiemriUâh
emrullah ile sene 717 kati idüb ahalii Msr suru errinden halâs
oldular Hâkimin çok sefahetin tahrir etmilerdir Zira mezhebinde
mutezlî rayihas vardr derler Amma baz müverrihin asla bir mezheb
kabul etmemidi dirler Annçün bu camide çokluk nemaz klmazlar
Ancak hareminde mahkeme olmagile bu camiin ortas yol olub Bab
Nasrdan Bab Fütuha giderler

dr

tarafna

3 minaresi var

biri

Amma

Aa

Evsaf Camii Tahir Beybars
Abbasiyanm
ehir kenarnda vaki
Ali

halifesindendir

Msrn

canibi

imalinde

olmu Bu

dahi kal'a misal bir camidir Zeman
hilâfetinde Kudüsü erifde cümle küffar dendan tiden geçirüb Ku'
düü erifi feth itdikde bu camii bu gaza malile ina eylemidir Amma
vasfnda lisan kasrdr Huda âlimdir kim Msr icre böyle bir musanna
camii seril yokdur Tulen ve arzen 180 beer admdr Ve mihrab taraf

cümle 170 krmz somaki ve yerekani ve zenburî beyaz mermer
amudlardr kim herbiri birer Rum harac deer Ve mihrab üstünde
kubbei âli 12 somaki cesim amudlar üzre mebnidir kim ol kubbei
nühtak eflâke ser çekmitir çi serapa naki bukalemun müzehheb
ve hürde münakka camlar ile müzeyyendir Ve bu kubbenin etrafndaki divar serapa somaki ve gûnagûn mermeri ham ile kapldr Ve
bu mermerlerden yukars hürde minas ile gûnagûn ükûfe ve ecerei
tuba ve beharisten

nak olunmudur kim çemi

temaasnda
Ve 3 minarei

insan

Hareminde bir kaç nabka dirahtleri var
muhtasar var Allahü â'lem natemam minarelerdir Ve bu camiin
hayrelenir

[1]

Yldz

nüshas

(üç).

[Ij
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kapus

Msr

var

Amma

cemaati azdr

Mihrab kubbesi kurun örtülüdür

bunun ile [1] kurun örtülü kubbeler vardr Anlardan
gayri yokdur Ve bu cami içinden yol geçer Tariki âm olmudur Ve
cümle amudlar üzre silû ve lâciverd ile münakka tavandr Kubbe
kârgir deildir Ve canibi erbaas münakka camlardr Amma mihrab
içinde

minberinde ve müezzin mahfilinde olan tasannu bir camide yokdur
Ve haremin kble kapusmdaki san' ati mimarî bir diyarda yokdur
Hakka ki vacibütteferrüc camidir Andan demir kapu dibinde

Evsaf Camihayi Ata

Be

Sultan Hasan vüzeralarn (dan) dr Yine Sultan Hasan Camiine karib
srasnda Ivas Bey hanesi önünde sekizer kademe
Defterdar
ve
tarafeynden nerdüban ile çklr Cümle divarlarnn talar

hammam

krmz

münakka
Hemen kemerler

Ve derunu camide asla sütunlar yokdur
üzre müzehheb tavandr Ve mihrab minberi gayet
musannadr Ve iki kapus var Biri sa tarafda abdesthane kapusdr
Amma tariki âm üzre vaki olmaile haremi yokdur Ve kble kapus
ahraha açlur Bu kapunn yemin ve yasarndaki celi hatlar budur
beyaz

camidir

Âyetinden sonra kapunun

sol

tarafnda

^\jy»\ J\j\ ^Jjl\J[*}\ J^Vl^ii! "A^UI ;-jjJl ^[l\l^ .lt^i^\)

deyu

tahrir

olunmudur

Evsaf Camii Sultan Müeyyed
Ol bir padiah âlitebar imi kim böyle bir camii bîmisale malik
olmudur kim midhatinde diller kasrdr Ve bu cami fevkanidir
Serapa alt ziri zeminler ve dekâkînlerdir Üç taraf kapulardan on
beer kademe ta nerdüban ile uruc olunur ki canibinde 70 pencereleri cümle esvak sultaniyyeye nazrdr Ve izdiham yerde olmaile
Cami Ezberden sonra cemaati kesireye malik olan cami budur Gayet havadar dilküa camii ruendir Ve tulen ve arzen orta ayak mest
ile

320 ayakdr Adm deildir Amma adm hisabna bu dahi 160
olur Mihrab taraf semti 34 amudu seramedler üzre tak ke-

adm

fi]

Yldz nüshas

(üç).
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radan nian verir kemerler üzre münakka tavanl kubbele deildir
Ve hareminin etrafnda olan soffalar üzre dairen madar 95 mermer
amudlardr Bu hisab üzre cümle sütunlar 130 mermer amud üzre
serapa tavandr Ve mihrab taraf divan serapa üçer adm kaddi bâlâ
gûnagûn mermer kapldr Ve sahra misal
iri ve mevvac ve somaki
haremi öyle musanna ruhamlar ve öyle musaykal beyaz mermerler ile
mebsutdur kim Ümmü Dünya camilerinde misli yokdur Daima mücellâdr Zira bu cami fevkani olmaile zemini yübuset üzredir Ve
deri divarda olan mermerler öyle mücellâdr kim âdemin rengi ruyleri ve cemaatin rükû sücudlar nümayandr Ve evkaf gayet çok olmak ile huddamlar dahi çok olub camii daima tathir iderler Ve
hareminin ortasnda bir havuzu azîmi var 8 musanna mermer sütunlar üzre bir kubbei âlidir Daima azirvanlar cereyan idüb cemaat
tecdidi vuzu iderler Ve minaresi vardr Ve kapunn iki canibinde
üçer tabaka minarei âlilerdir Amma birbirlerine gayet yakndr Ve
gayet musanna mevzun minarelerdir Ve bir minaresi dahi mihrabn sol
taraf kösesi tarafna vaki olmudur Ve mihrab gayet musannadr Ve
minberi gerçi aacdr Amma Hind pusus kârisi misal hürde münakka
minberdir Ve bir maksure gibi bir musanna müezzinler mahfili hürde
sütunu mevzun üzre bina olunmudur Ve cümle 70 penceresi tuc kafes
pencerelerdir Ve cümle 120 aded kemer camlardr Elhasl gayet musanna camii ferahfezadr Ve bunda olan maslubat avizeler bir camide
yokdur Mihrab kubbesinde bir pirine fanus vardr Cümle 2000 kanadili
vardr Güya bir fanus münevverdir Ve bu cami kal'a misal bir metin
bina olmak ile sene 1072 de Ömer paa Msr valisi iken kul isyan
idüb gulûyyi âm ile bu camiye kapanub 3 gün 3 gice cengi azîm
iderler Ömer paa hazretleri bunlara istimaletler verüb cürümlerin af
idüb eman virir Yine muti olmyub cenge ahenk idüb cabeca ehri
garet iderler

Hemen Ömer paa

hazretleri

erifin çkarub Padiaha mutî olan alemi

Ol

klub be

alt

sanca
gelsün

yama balar padiahndr deyüb
itdikde Ömer paa Hazreti Ömer klcn kemerine bend
balyemez toplar çeküb Suba hammam tarafndan

asîlerin katilleri helâldir

dellallar nida

Hazreti Resaletin

ResuluUah dibine

Mallar

meterisler kurub pencerelerinden ve sutuhlarndan bunlar dahi tarade

çarsu pazar içinden germagerm cenkde iken

toplara ate idüb Camii
kaç tob urunca hikmeti Huda ihtida gülle zorbabanm
ban kelle bir ba nirana getirüb cümle askya bîserüsaman kalub
kararlar firara mübeddel olub sokak sokak bunlara ti âbdarden
bunlara ecel camn nu itdirüb paa hüsnü tedbir mansur ve muzaffer
kal'iye çkub bakyyetüs seyfleri bulub anlar dahi adem iklimine

Müeyyede

bir
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yoUayub Msn âsudehal
miin baz yerlerinde top

itdi

Hakkaki ecaati

güllesi alâmetleri

Evsaf Camii Sultan Hasan
ibni Sultan

adli

Omerdir Hâlâ

ca^

nümayandr Andan
ibni

Mehemmed

Klâvan

azîmüan padiah

Ahir kullar Sultan Hasan
Hasan ah ^ehid itdi Sonra
Yelboay dahi Sultan Mehemmed Klâvan neslinden Elmelikül Eref
Yelboa cezasn buldu Badehu
kati idüb vücudun pare pare idüb
Yelbomn Barkuk namnda bir Çerkez kulu var idi Ana Barkuku
Osmanî derlerdi Zira Ali Osmandan Gazi Hudavendigâra hizmet
itmidi Efendisi Yelboa kann almak içün Melik Eref cemii Çerkez
ve Abaza ile gulüv idüb münhezim oldular Ahir Barkuku ve cümle
Abaza ve Çerkezi Msrdan sürüb Samda Sultan Tahir Seyfeddin Ebu
Saide varub anda vezir olub efendisi Yelboa ruhiyçün ve Sultan Hasan Camii imaretiyçün bir Msr hazinesi altun gönderdi ite Camii
Sultan Hasan gibi azîmüanm anna göre Msrn Rumeli Meydannda bir binayi zîan cami etmi kim kubbei minann altnda bir
camidir Cümle dairesi ile baka bir eddadî sengin bünyad kaPai
mamur âbâddr Asla aaç bina yokdur Ve bu camie muttasl bir ey
AliEtrakden

üzre gulüv idüb

bir

Yelboa nam

idi

bir fedeyi

yokdur Canibi selâs tariki âmdr Ve esas divan serapa fil cüssesi
kadar azîm sengi haralardr Dairen madar etrafndan 2000 admdr
Hattâ fatihi Msr Sultan Selim Adiliyyeden bu camii gördükde §ol
iki minare kal'a nedir demiler Padiahm Sultan Hasan Camiidir
mutahassm olub cenk ider ki buyururlar
derler Acaba Gavri anda
Yani ta bu mertebe bir metîn ve hasim kal'adr kim Msr kalfasndan metindir Hattâ sene tarihinde kul isyan idüb bu camie kapanrlar Azablar kuUesinden nice bal yemez top vurmulardr Asla zarar
isabet itmemidir Hâlâ rahne yerleri nümayandr Ve bu caminin
canibi erbaasndaki divarlannda onar tabaka medrese pencereleri
vardr kim kat enderkat medrese höcreleridir Ve canibi erbaasnda
divarmm kaddi kâmil yüzer arundr kim evci semaya serçekmi divardr Tak kesradan 1 1 arun âli bina olunmudur Ve canibi erbaas
kerpi saçakdr Ve iki kapus var Bir canibi arka Sipah pazarna
mekufdur Bu cami fevkani olmaile iki tarafndaki kapulardan yirmier kademe ta nerdüban ile camie çklr Bu kapunn üstünde
mihrab tarz kemerleri vardr Eder [1] enderkat burma zhlar ve
kebirler ile üstad kâmil mermerde öyle san' atlar icra itmi kim güya

m

[1]

Yldz

nüshas

(kat)
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göstermi Semaya münkalib olmu seksen arun kaddi bir
kapu kemeridir Ve kapunun kanatlar musanna sar pirincdir Kaddi
20 arsun kanatlardr Ve bu kapunun yannda üçer âdem kaddi bâlâda çargûe tada kaln kûfî hat ile ehadet kelimesi tahrir olunsihri icaz

mudur kim

siyah

ve beyaz

kadar zemandan ber(u) fena
ince yoldur Oldahi

mermer ruhma

tahrir

olunmudur Bu

bulunmamdr Ve bu kapudan

ruham ham

döelidir

Bu

yol

ile

yüz

içeri bir

adm

gidüb

harem kapusna varr Ve harem kapus dahi ikidir Biri dahi Rumeli
meyddanma açlr yüz adm ruham üzre buna dahi yol ile gider Bu
dahi hemen sipah pazar canibine açlan kapu gibi öyle hâlâ ve âli
musanna kapudur Amma içeri harem kapus üzre tahrir olunan
budur

olunmudur Ve bu camiin tuli ve arz 180 ayakdr Adm
Ve haremi azîminin canibi erbaasnda birer azîm soffalar
vardr Herbiri birer cami kadar vardr Bu cami icre gayri camiler

tahrir

deildir

yokdur Hemen cümle toloz kemer binalar ve üstleri ve
700 medrese höcreleridir Hâlen müteehhil cami huddamlar sakindir Ve bu haremi azîmin ta vasatnda ekli müsemmen
bir havuzu lâtif var Canibi sümnünde 8 ince mermer sütun üzre bir
kubbei âlidir Amma kireç svaldr Ve gayet musanna kubbedir
Amma Tarihi Fazaîli Msrda öyle tahrir iderler kim kaçan Yezidi
bîmezid ibni Muaviye Msr kavmine ramen
Hüsynin seri
saadetin bade Hicretün nebevi sene tarihinde Msra gönderdikde bu
Sultan Hasan Camii yerine braub nice bin yezidîler re'si erifi
ayaklarile deperken nicesinin ayaklar tulum gibi ier Hâlâ
ol zürriyyetden nice bin tulum ayakl âdem vardr Badehu ol seri
saadeti Cenab Kibirya hfz içün re'si erif etrafnda bir göl aikâre
gibi direkler

canibi erbaas

mam

mam

re'si erifi depmee kadir olmazlar Badehu bir muhibbi
hanedan evlâdn boazlyub mam Hüsynin
alub yerine evlâd
koyub
hâlâ mehedî mam yerinde hfz idüb
badehu Ali Abbasiyanda Mehedi mam imar olunmudur Badehu
sene 764 mürurunda Sultan Hasan bu Camii ina idüb mam Hüseynin seri saadeti yerinde zahir olan gölün yerinde teberrüken bu havuzu azîmi yapar Hikmeti Huda Sultan Hasan askerî akyalar
mam Hüseynin ba durduu havuz kenarnda Hüseyin gibi Hasan

olub yezidîler

ban

ban

mamn ban
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ehid idüb hunu Hasan Hüseyn yerine rizan olub ol an havzun
suyu kurur Badehu evlâd Sultan Hasan ve vezir eyhun mezkûr havuza bir sakiye idüb hâlâ camii pürenvarn havuzu sakiye kuyusile
Hüseyndir
dolar Ve hâlâ havuzu Sultan Hasan makam re'si
deyu tecdidi vuzu idüb ruhu Hasan Hüseyni yad iderler Ve bu camiin
müezzinan mahfili mihrab soffasmda 8 ince amud üzre gayet [1] nüma ina olunmudur kim Msrda misli yokdur Ve mihrabnda olan
Hind pusus kârisi hürde ku gözü sadefkâri san'ati makduru beer
deildir Ve minberi vacibüsseyir bir minberi ibretnümadr kim bir
camiin minberine müabeheti yok mermeri ham bir tarz ahar minberdir Cümle Fahri oymas gibi çim enderçim burma zhlar ve
Rumî ve mihribanî güller ve islimi gûnagûn fuller ile üstad
mermer bu minareye bir kalem vurmu kim cemii kûhken ve mermerkârlar bir tie vurmaa âcizdir Güya bir muallâk minberdir
Altndan âdemler gelüb geçerler Ve bu minber soffasnm üçer
taraf divan üçer âdem kaddi beyaz mermer ve krmz somaki ve iri
ve yerekanî tahta mermer kapldr Ve Sultan Hasan bizzat mihrab
önünde eflâke serçekmi bir beyaz kubbe içinde medfundur Kullar

mam

ehid itmilerdir Amma Huda âlimdir rub'u meskûnda öyle bir müzeyyen kubbei pürnuru iUiyyîn yokdur Zer ederzer naki bukalemundan maada anda olan kütübü nefise ve kelâm izzetler ve zîkymet
maslûb avizeler ve giranbeha zerduz haliçeler ve nice yüz mücevher
kanadil ve sem'idan ve buhurdan ve gülabdanlar meer Hazreti Resaletpenahn kubbei erifinde ola Ve mihrabn biri sanda ve biri
solunda iki pencere vardr Sultan Hasan türbesine nazrdr Tuc kafesleri

vardr

Biri turbiye

girmee kapu

açlr

gibi

Bu

pencerelerin

kanatlar vardr Her biri üçer âdem kaddi bâlâdr Ve ennilii ikier
kulaçpr Serapa altun ve gümü üzre silû ve lâjiverd rummanî ve
simavî ve lâ'lî minalar ile münakka kanadlardr Herbiri birer Msr
hazinesi oldu derler Ve hakikatdr Hâlâ bir üstad zerger ana bir matraka ve suhan urmaa kadir deillerdir (Msra Beyit)

\Xto

Jkt«

UrljU /,xJ j

msra

bu camii pürenvar hakkndadr Ve mihrab divan üzre iki
âlisi vardr Sol tarafndaki
Defterdar brahim paa asrnda
münhedim olub esasndan bir minarei cedid ina itmiler Amma iki

minarei

tabaka alçak minare
[1]

Yldz DÜshas

olmudur

(ibret)

Amma sa

tarafndaki eflâke serçek-
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Be tabaka kanadil çraan olur Msr içinde bu
minare yokdur Cami içinde camiin sutuhuna çknca
90 kademe ile çklub kapusma çklr Anden minare icre ta zirvei
âlâsna dahi 90 kademe ile çklub cümle 180 kademe olur Amma
her kademesi nsf mimar arndr Hakir çkub üç gün dizlerimde
tab mecal yoidi Böyle bir minarei âlidir kim ilmi hendese üzre
minarei mezburun orta tabakas iç kal'a kapusnm eii ile beraberdir Ana göre kyas oluna kim iç kal'a dahi ne kadar âli havadar
yerdir Ve bu camiin altnda yol geçüb iki canibde kârgir bina elli
dükkândr Ve âbdeshane ve afiî havuzlar ve mihmanhane ve kubbe
leri vardr Azîm binayi metîn ve evkaf kavidir Nazrlar Msr vezir
lerinin hazinedarlardr Senevi üç kise halvani olur vesselam Ve bu
Sultan Hasan Camiinin mihrab önünde yol

mi

minarei

minareden

âlidir

âli

ar

paa

Esvaf Camii Mahmud
Süleyman

Sultan

ina idüb

olgice

Msr

vüzeralarndandr

valisi

vakasnda Mahmud paa görür kim

iken bu camii
Sultan Hasan

divan âli idüb cemii ulemay: Msra emir
derkim
Benim
Mahmud
paa ile er'î davam var Niçün benim
idüb
hududumda cami yapub cemaatim serika eyledi er'an buna ne lâzm
olur diyince cemii ulema iderler er'an buna hil'at lâzm Zira Allahm
rahmetine mazhar olmak ümniyyesile cami bina idüb rahmet uurlam derler Hemen Sultan Hasan gazeb alûd olub Ben bu Mahmudu
kati iderim deyu cellâd getirüb beni çökerüb kati eyledi deyu bu
eriri hilâfete geçüb bir

vakai
hüsnü

Mahmud paa imamna

nakl

idüb tabir

itdirir

mam

dahi

Mahmud paa alay
ile Sultan Hasan Camii önünden geçerken bir cündi Mahmud paaya
bir kuruun urub zalim herif firar iderken Mahmud pea askeri herifi
atndan endirüb Mahmud paann cesedi üstüne herifi ykub klç
ile boynun ürürken hikmeti Huda klç Mahmud paann nana rast
gelüb Mahmud paann kellesin teninden cüda iderler Katil herifi
dahi Mahmud paann yannda kati iderler Hâlâ Mahmud paann
libas ile tabir

idüb

hayrdr

mihrab önünde bir kubbei
bu msra tarih dümüdür

âli

derler Irtesi

içinde

gün

medfundur Sebebi ehadetine

Akbet Mahmud

ûd

Sene 975

Amma

camii bir fevkani

ta merdüban
bir minaresi

ile

çklr

bir

vardr Ve bu

Rum

tarz

küçük irin

Mahmud paa

camii zibadr 12 kademe
camidir Ve slâmbol tarz
Camiinin solunda yol

ar
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Evsaf Camii Emirahuru Kebir
Bu

dahi fevkani bir musanna küçük camidir

Ve cümle

deri

divan

münakkadr Ve sa tarafndaki kapuya iki tarafndan on altar kademe nta erdüban ile çklr Ve bu kapunun kemeri ürre beyaz mermerde

celi

J-X^^^
nass

hat

ile

bu Ayet

^^J>-'^) (JA^

erifi masturdur

üzre gayet

kaln

celi

Ve
hat

tahrir

olunmudur

S^^A ^»-^1 ^j

yine bu
ile

vJsj

ffJ^Û^J^'^'^f-^.)

kapunun yemin yesarnda mermer

böyle tahrir

olunmudur

deyu menkudur Ve kapus 4 tabaka ve çar kue bir minarei mevzunu
var Bu iki cami Sdlâtîn camileri deillerdir Amma Sultan Hasana
muttasl olmak ile ol takrib ile tahrir olundu Andan

Evsaf Camii Sultan Gavri

[i]

Sene 916 tarihinde bina olunmak ile karibülahd olub cümleden
camilerdensonra bina olunmaile üstad mühendisi her camiden birer
san* at serika idüb bu Gavri camiinde icray marifet iden üstad mimar
yedi tulâsn ayan ve beyan eylemi Deri divarnda olan sun'u Huda
gûnagûn ebrî mermerleri ve somakileri tertib üzre öyle hemvar idüb
birbirlerine öyle imtizaç itdirmikim bir pay pue iliecek yeri yokdur Ve zeminde olan ruhamlar olkadar mümtezic itdirmikim im'an
nazar ile nazar olunsa yek pare zan olunur Misli meer bu cami sahibi
aynülfiilinde
sarayndaki kaas ruhamlar ola Ve bu cami
Gavri çarusnda olmak ile gayet cemaati kesiriye malikdir Amma
edayi salât olub kapular mesduddur Zira camii Msr fellâhndan
halâs etmek mümkin deildir Zira bu cami bir havadar ferah fezay
dilküa kasra manend bir camii arz behitdir Heran küadeolsa mihman saraya dündürürler Ve bu cami fevkanidir Suku sultanî icre iki
tarafdan dokuzar ayak ta nerdüban ile çklr Ve bir kapus dahi
giru kble kapusdr Takyeciler içine mekufdur Buna dahi on kademe
ta nerdüban ile uruc olunur Ve bir mihrab musanna malikdir kim

Msrn

[1]

yckdur-

Buradan

(

Tiibei Sultan Gavri) je

Yldz uüshasndon ainmsdr.

kardar olan

ksm

Btir A^a nüshasnda
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öyle punuskâri nak etmee âcizlerdir Amma minberin
müfid muhtasar etmilerdimkim Od aacndan bina olmayçün sade
bir minber kalm Ve bu camiin canibi erbaas cümle toloz kemer
kubbelerdir Asla amudlar yokdur Ve gûnagûn zîmymet avizeler ile
müzeyyendir Ve suku sultanîye nazr pencereleri üzre sihri icaz hürde
ku göyü camlar var kim güne pertev urdukca camiin içi nurun
alâ nur olur Bu camlarn misli Islâmbolda Süleymaniyye camiinde
ola Lâkin bu cami tenk mahalde vaki olmaile asla haremi yokdur
Güya bir kasr âlidir Ve mihrab üzre kubbesi eflâke sercekmi bir
kubbei nilgûndur Serapa lâciverd kâi ile mesturdur Ve bir minaresi
var Dört tabakadr Ta zirvei âlâs çataldr Ve bu camiin mukabele*

Hind üstadlar

sinde yol

ar
Türbei Sultan Gavri

asumana sercekmi üstü kurun yerine lâciverdi kâi örtülüzaviyedir Cemaatle namaz klnr Huddamlar vardr Budahi fevkanidir 10 kademe ta nerdüban ile çklr bir zaviyedir
Amma güya bir kasr ehinsahdr Canibi erbaasmda revzenleri esvak
sultanîye nazrdr Ve bu kubbe zer enderzer naki bukalemun olmu
Güya sun'u Hudadr Bir san'ati azîm ile mebnidir kim irem kasrlarndan bir kasrdr kim diller ile tabir ve tavsif olunmaz Hattâ
merhum Sultan Gavri bu kubbei kendülerine türbe olmak üzre can
üzedüb böyle sun'düzedüb itmam etmi Amma j^_
jj, ju«j, Selim Han
çenginde gaib olmak ile hâlâ zaviye olmudur Ve bunda bir dollab
icre Hazreti Resalet penahn âbdest makremesi ve sürmedan ve
mildan ve rii erifinden bir haç kllar bir mücevher kutu icre
mahfuz doUabda mahfuldür Baz âyâna [1] teberrüken gösterüb ziyaEvci

dür Hâlâ

^Jiij

Hattâ hakir Fancistan vilâyetinden geldikde iddeti hardan
didelerim hayrelenüb sürmedan Rerulden küstahane bir kerre didelerim mükekhal itdim Kuvvei basarm ve baide tiri nazarm ziyade
olub nef'in müahede itdim Ve bu türbede ve karu camide bir tlret iderler

tlsm vardr kim acib hassadr Sivrisinek ve kara sinek ve tahta biti
olmaz Ve bir bitti garib âdem bir kaç gün gelmee müdavemet etse
piresi ve kehlesi kalmyub cümle mürd olur Garib ve acib tlsm
Hele hakir vâkf oldum Asla sivri sinek ve kara sinek yokdur Eksenazr ile anda varub eshab kehf nevmine müdavemet
iderdik Zira bir havadar serdab ve sinekden bîazab yer olmaile isti-

riya hakir

[IJ

Yldz nüshas (nazr)
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Ekseriya zurefayi erbab Msr anda can olur
kelâm vacibüsseyir camidir vesselam Andan öte [1]
rahat iderdik

Hasl

Evsaf Camii Sultan Barkuk
Ali Çerakezenin

padiah
Sultan

güzidesi

Bu
Hasan ehid

Sultan

idi

iden

Tebeni Çerkezi kabilesinden

Barkukun

bir

Barkukun

mücahidi fisebiluUah

ihtida tulûu Ali Etrakden cami sahibi

Yelboann bu Barkuk
bir

eci

feta idi Bir

müteras

ahdi

gün Melik Eref bu

Yelbaay Sultan Hasan kati itdiiyçün
hemen bu Barkuk bana krk elli bin Çerkez

efendisi

kati eyle-

ve Abaza
itmeiyçün gulüv idüb âhir münhezim
olub cümle Çerkez ve Abaza kavmi ile bu Barkuku ama sürdiler
TrabAnda azîmüan hâkim olub Akka ve eyda ve Berut ve
lusda azîm fetih fütuhatlar idüb andan derya misal asker ile Msra
padiah olub hutbesinde J\^c ^j ^ jyj. ju«->.» o-*i'^- ^lyidüU deyu hutbesin tilâvet iderlerdi Sene 800 htida Çerakizden bu padiah olub bu

diklerinden

cem idüb

efendisi

kann

taleb

am

)

(

camii gaza malile suku sultanîde ina idüb cemaati kesireye malikdir
ve fevkanidir 8 kademe ta nerdüban ile uruc olunur kâr kadim ve
binayi azîm camidir Tulen ve arzan 170 ayakdr Hareminin canibi
erbaasnda çar soffa toloz binalardr Ve hareminde bir havzu azimî
var Ve mihrab minberi tarz kadimdir Ve minaresi var Biri birine
asla müabeheti yokdur Üstad kâmil kasden herbirine birer himmet
sarf idüb sihri icaz minarei zibalar itmi Ve üçer tabaka minarelerdir
Ve çarsuya nazr kapus bir camide yokdur Eer taklar ve zhlar
ve eer pirinç kanatl kapus tavsif ve tahrirden müberra bir kapudr kim cemii cihanket seyyahan mabeyninde Bab Barkuka mehuru âfakdr kim diller ile tabir olunmaz Ve bu camiin mihrab üzre
(Ayet)

Ayeti masturdur

Ve bu Ayetin altnda

(vvv

<L-

tarih

Jy^. OlkJUi i^y

ç\:\j

olunmudur Ve bu cami icre asla sütun yokdur Hemen cümle
binadr Ve hareminde olan ruham gûnagûn bir camide yokdur

terkim
toloz

Ojl-^.^0

Sene 631 ve bu camie muttasl
[1]

Yldz

nüshas (andan öte sene 777 bina olundu)
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Evsaf Camii Sultan Elmelikül Kâmil Mehemmed
Eyyubiyann güzide padiahlarndan

bir eci namdar dindar
camii tahtan vaki ölmudur Ve asla tarif
ve tavsife hacet yokdur Sultan Barkuk Camii ne tarz üzre ise bu dahi
j^L J-J'jii' ikisi bir binadr Asla farklar yokdur Ancak fark bunun
minaresi bir gayri tarz âhardir Ve kubbesi evce serçekmi bir kubbei âlidir Amma aaçdan müdevver kubbedir Ve ku(r)un ile mestur olan kubbenin biri dahi budur Ancak fark minare ve kubbedir
vesselam Andan Camii Barkukyye bunun bir canibindedir Yine ol

Âli

kâmil padiah

imi

Amma

srada

Evsaf Camii Sultan Nasrüddin
Eyyubiyann mümtaz bir hasibünnesib gazi padiah Cem
akrandr kim asarndan bellidir Bir camii azîme malikdir kim güya
Sultan Hasan Camiidir Ve derunu olhendese üzre tarh olmu cayi
Ali

soffadr Ve toloz kemerli binalardr içinde asla sütun yokdur Tulen
ve arzan yüz ellier ayakdr Ve minaresi kuUe misal bir güne mu-

sanna
^i.i

münakka

ve

\jjis-

bir

havzu

minaredir kim tabir olunmaz Ve hareminde
afiî var Ve harem kapus üzre yazlan tarih

budur

deyu tahrir olunmudur Ve bu camiin sokak

ar

mukabelesinde

Evsaf Camii Sultan Meliküt Tahir
Bu

dandr Bu cami dahi

Âli

kademe
Tulen ve arzan yüz yetmi
Bir kaç

fevkanidir

ta nerdüban ile çklr bir camii atikd(ir)
ayakdr Ve hareminin canibi erbaasmda 4 sofa üzre toloz kârgir
kemer binalardr Ve hareminde bir havuzu var Ve mihrab minberi
tarz kadimdir Ve minaresi 3 tabakadr Haremi ruhamlar olkadar
musanna deildir Amma bu camide ruhaniyyet vardr Ve bu camiin
mukabelesinde yol

ar

Evsaf Camii Sultan Klâvanus
Âl

bir

azîmüan padiahdr

Çarsu

Salihî

icre

camii fevkanidir

Evliya Çelebi 10

—
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Kapusndan ta nerdüban ile çklr musanna kapudur Bu kapu
olunmudur

üzre

tarihi böyle terkib

merkumdur Bunun dahi haremi azîminin etrafnda 4 yan soffalar
vardr Üçü kârgir kemer bina tolozdur Amma mihrab taraf soffasnda sütun mermeri münteha üzre zer enderzer münakka tavandr
Ve mihrab gayet hürde sadefkâri mihrab musannadr Amma
minberi hürde ükûfe ile münakka levha minberdir Ve hareminin
meyannda hürde necef mermer sütun üzre tavanl bir kebbei
âli

tahtnda

\jju*

\j.^e-

bir

afi havuzu

var

Fevvareleri selsebil

âsâ

cereyan ider Ve yol üzre camiden baid kal'a kullesi gibi biribiri içinde
üçer kat minaresi var Eflâke serçekmidir Ve gayet cemaati kesiresi
vardr Zira bimarhane ve imareti sultanî cümle bundadr Ve evkaf
kavidir Ruzmerre be on bin garayib âdeme nimeti mebzuldür Inaallah bimarhane ve imaretin mahallinde tahrir ideriz Andan beru
yolun mukabelesinde bu Sultan Klâvanm pederidir kim

Evsaf Camii Sultan

Salih

Ali Ekrad(d)andr Msra nizam intizam virüb Mansure ve Reid(d)e
küffar münhezim idüb gaza malile bu camii bina etmidir kim Salâhuhhin Yusuf ibni Eyyub adiyül Kürdidir Tarz kadim camidir
Amma gayet ruhaniyyet vardr Mihrab taraf kapus toloz kemer
binalar ile soffalardr Amma haremin 2 yan taraf sekizer aded
hürde mermer sütunlar üzre medrese höcreleridir Pencereleri cami
haremine nazrdr Ve mihrab ve minberi sadece tarz kadim üzre
mebnidir Ve hareminin ortasnda bunun dahi bir afiî hvuzu var
Ve bir kapus ve bir minaresi var Ve hareminin solunda sebilhanesi
ardnda bir kubbei âlide Sultan Salih medfundur Gayet ulu padiahdr 7 nefer evlâdlar padiah olub dahi evlâd evlâd halife olmulardr Hâlâ evkaf mamurdur Bu camiin tamir ve termimine
mihrab üzre yazlan tarihdir

SEYAHATNAMES
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<L-

köhne

âbâd iken bir cedid âbâd olub dürrü beyrâsa
camii nur iken nurun ala nur pürnur olmu bir
camii kadimdir Ve bir camii selâtîni mazyye dahi bu tariki âmm
karu tarafnda
bir

nuru mahz

bir

Evsaf Camii Sultan Eref
Eyyubun aharidir kim bu camii fevkanidir [2] kademe ta nerdüban ile uruc olunur bir camii münevverdir Ve henüz üstad benna
elinden
gibidir Bir musanna ve ferah feza camidir Bu dahi
Ali

çkm

mihrab taraf soffalar toloz kemerlerdir
yanlarnda soffalar yokdur Hemen divardr Ve bu camiin
ortas açkdr Ve haremi yokdur Ve cümle münakkadr Ve canibi
erbaas birer âdem kaddi bâlâ gûnagûn mermer kapldr Bu dahi
suku sultanîde vaki olmaile cemaati kesiriye ve 3 tabaka bir minaresi vardr Ve bu bâlâda tahrir olunan padiah camii birbirlerine
divar divara ve minare minareye karibdir Ekser Msrn camileri
Sultan

Salih camii misal

Amma

öyle vaki

olmudur Andan Bab Nasrda

Evsaf Camii Sultan Canpulad
10 kademe ta nerdüban ile çklr bir fevkani camii
nümadr Bu camiin nerdüban kal' adan taradr Ve cami kaPa
divarnda bina olunmudur Hemen Bab Nasra muttasldr Haremsiz

Al

ibret

bir

küçük camidir

Amma Msr

içinde deil sair islâm

diyarnda

seyyahat etdiimiz yerlerde nazirin görmedim Evci asumana serçek2 kubbei âlidir kisi dahi çarkûe sivri kubbelerdir Serapa arn

mi

tadan bina

Ve

olunmudur Bir diyarda tadan kubbe görülmemidir
kurun ile mestur deildir Hemen tadr Bu

asla üstü kireç ve

tadan kubbe marifeti
tadan kubbeler vardr

Msra

mahsusdur Bir kaç yerde dahi böyle
Amma anlar gayri mükerrer resimdedir Ve
Msr bennalar zeman kadimde birbirlerine arz marifet itmek içün
iki eyi iltizam idinmiler Biri cemii camilerin kubbeleri birer güne
]1]

12[
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»

»
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(Alt.)
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bina
biri

olunmudur
dahi

Msr

Asla ve kat'a

birbirlerine

ehrinin cemii minareleri

müabeheti yokdur Ve
birinden musanna ve

biri

her biri bir tarr üzre tarh olunmudur kim ehri Msr icre zinet
virmidir Ve bu Canpuladiyye camiinin [1] tabaka bir minarei
mevz(u)nu var Bu dahi gayet musanna minaredir Ve bu camide
Emirülhac Msr mah Saferülhayrn altnc günü Kâ'beden Msra
geldikde mahmeli erif ile bir gice bu camide cümle ulemayi meayih ile ihya idüb ta sabahedek Mevlûdu Nebi tilâvet olunub tevhid
tezkirler olur Irtesi alessabah alay azîm ile mahmeli erifi Emirülhac paaya getürüb teslim iderler Canpuladiyye Camii böyle bir müvekâlesi
barek camidir Andan Bab Nasrdan içeri girüb Cafer
civarnda

Aa

Evsaf Camii Sultan Beybars
kuUarndandr Olkadar büyük deildir Amma gaza
olunmain ruhaniyyet vardr içinde asla sütunlar yokdur Canibi erbaas çar soffa üzre toloz kemerlerdir Ve hareminin
etrafnda olan divara kapl gûnagûn sun'u Huda iri talar kapldr
kim her biri birer seccade cürmünde gayet musaykal ve mücellâ ruhamlardr Ve mihrab ve minberi tarz kadimdir Olkadar san'ati
mimarisi yokdur Ve minaresi üçer tabaka tarz ahar musanna minanaredir Ve Suba kapus dibinde ve Demir kapu önünde
Ali Abbasiyan

malile bina

Evsaf Camii Sultan

Salih

Hac

Ali Bahriyyenin

âhiridir

AUahü

â'lem bu dahi Salâhuddin Yusufun ola Zira camii atikdir
Lâkin olkadar büyük cami deildir Cümle 40 sütun üzre mebnidir
Mihrab ve minberi olkadar musanna deildir Hareminde bir azîm
nabka aac ve camiin üçer demir kapus var Suba sarayndan tarafa kapus mesduddur Ve bu cami favkanîdir Alt ziri zeminlerdir
Hâlâ subann deylüm tabir itdikleri çah cahim misal zindanlardr
Cemii kanl ve mücrim vacibülkatil anda mahbusdur Ve bir minarei
atik var ki tabakadr Ve bu camiin kble babnda mahkemei er'i
Resulü mübini vardr Ve Nizamiyye Camii kurbinde

Evsaf Camii Sultan Kan Bayül Çerkezî
Ali

Türkmandan
[1]

Yldz nüshas

yedi
(üç)

padiah

bir

günde

azil

idüb

bazsnn

gözlerin
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oyub köe balarnda saiUik itdiler Yedisi dahi bu camiin mihrab
önünde medfundurlar Anmiçün bu camie Seb'i Selâtîn Camii derler
Ve Sultan Çakmak dahi yedi aded padiahlar mabeyninde medfundur Ve kbliye nazr ancak bir kapus var Bu kapunn iki tarafnda
mermer üzre celi hat ile tarihi budur
'J\

Âyeti

ilâ ahiri tahrir

olunub badehu

(aai

olunmudur

^\^)

<U-

^^

'^jî)

Amma

bu cami gayet küçük fevkani camidir
tahrir
Bir alçak minaresi var ki tabakadr Ve camiin kubbeleri tadan
mebnidir Cemaati azdr Amma havadar yirde vakidir Andan iç kal'amamül [1] Hasan Camiden [2] içeri
da ve Babül Vezirden
garafei mücavirinden içeri battal gömüler kapusnn iç yüzünde

aa

Arslan

Kay Camii

musanna camidir Amma küçükdür Ve haremi yokdur ki tabaka bir ibretnüma musanna minaresi
vardr Kible kapus meydannda Buday pazardr Bu cami kal'a
Alt ayak nerdüban

ile

fevkani bir

divarna muttasldr Amma gömüler topra
bu cami ahalileri Msr haramilerinden havf

kal'a

divarn gark idüb

iderler

Evsaf Camii Sultan Klâvan
Ali

Eyyubiyandandr Bu dahi

iç kal'a

içinde bir kat dahi

kal'a

misal beden beden bir camii azimdir Tulen ve arzan yüz ellier ayak'

dr Ve mihrab

taraf 38
mihrab üzre olan kubbei

bir

amudu müntehalar

üzre

tavandr

Amma

âli eflâke serçekmi beyaz kireç ile puide
nuru mahz kubbedir çi serapa müzehheb halkâri naki Behzad'

dr Ve bu kubbe on aded somaki krmzya amudu âliler üzre bina
olunmudur Ve mihrab hürde ta oturtma musanna mihrabdr Ve
minberi bir alçak beyaz mermer minberdir Ve minberin kapus[3]
Ayeti tahrir
[1] Yldi7.

olunmudur Ve minberin sa tarafnda çarkûe
nüshas (Ummiil)

[2]

»

»

(camiinden)

[3]

»

»

(üzre)

[4]

»

»

(«J'i^

^^-)

bir

de-
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mir kafes içre paalara mahsus nemazgâhdr Bu ebeke öyle musai'
na kafesdir kim güya Fahri oymas misal sihri icaz demir kafesdir
kim güya kâr Hazreti Davuddur Bu kafesin misli Medinei Münevverede ebekei Resulullahdr Ve bu camiin mihrab[l] etrafndaki
soffalar üzre cümle 21 beyaz mermer sütunlar üzre olan kemerler
üstü serapa münakka tavandr Ve cümle silû ve lâciverd ve lâ'lî elvan boyalar ile halkârî mina tavandr Amma serapa sekiz köe çukur çukur münakka tavandr Ve kâse kâse tarh olunmasnn asl
oldur kim Sultan Klâvann ruzmerre smmat Muhammedîsinde
üçer [2] bin merteban taam tenavül olunur imi Ol mertebanîlere
alâmet olmasyçün bu cami tavannda üç bin sahan misali münakka çukurlardr kim her birine birer âdem sar Ve bu camiin serapa
divan beer âdem kaddi naki Çin misal sadefkâr divardr Baz yeri
hürde ruhamdr kim sihri hilâldir Msrda böyle cümle deri divan mü-

nakka mermeri ham kabl cami yokdur Ve iki yan kapus var kble kapusm top atan paa mesdud etmi Amma yan kapulan musanna pirine yan kapulardr Ve müezzin mahfili hude on alt mermer
sütunu rakik üzre yine beyaz mermer bina bir müezzin mahfili var
bir maksurei iremdir Ve camiin bir kapus dahi mihrabn
sol köesinde âbdesthane kapusdr Ve bir minare bu havuz tarafnminarei mevzundur Ve haremi serapa beyaz
da iki tabaka yeil
mermeri ham döelidir Ve evkaf metindir Yeniçeri oca baçavular nazrdr Ve bunda olan müezzinan hub âvâz bir camide yokdur
Her eb temcidlerin paa istima eder Ve ekseriya paalar Cuma nemazm bunda eda iderler Ve bir üstad kâmil bu camiin hareminde
evkat selâse bilinmek içün bir güne mikat etmi Güya kim mikat Ali Kucidir Ve bir cami dahi paa saray meydannda

kim güya

ka

Evsaf Camii Sultan Elmelikün Nasr Ferec

Amma Düheye Cammii derler Kakabta asrnda Düheye (<^^»i)
namnda bir Kbt kznn deyri imi Ann çün Düheye derler Amdir

ma Cami

Sultan Ferec binasdr Alt kademe nerdüban ile uruc olunur fevkani bir camidir ki yan kapus var Kble kapus yokdur Derunu camide cümle aded çarkûe amelî paye direkler üzre yeil tahta tavandr Büyük kapunun yemin yesannda Sultan Ferec tarihi var
Saray meydannn imalinde revzenleri meydana nazr haremiz bir
küçük camidir Bir tabaka alçak bir minaresi vardr Ve mihrab
[I]
[2]

Yldz nüshas
»

»

(haremi)
(üç)
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iki

var

ho

âvâz müezzini ve sulehayi

kimi bî

akran

ve

bî

bedeldir

deyr imi
ümmetden eyh Salim haAndan Bürkei Özbekiyye

kurbinde

Evsaf Camii Sultan Özbek
dendir Alt kademe fevkanidir Tulen ve arzan yüzer
Ali
ayakdr Ve cümle otuz sekizer mermer sütün üzre nilgûn münakka
tavandr Minberi ve mihrab tarz kadimdir Ve iki yan kapus ve bir
kble kapus var Ve bir minarei mevzunu var Gayet musannadr Ve
üç tabakadr Ve Derebül Ahmerde

Evsaf Camii
fevkanidir

nerdüban

kim
ile

Ümmü

yol üzre olan

çklr Ve

Sultan Hasan

kapusndan camie

dört tabaka bir

minarei

sekiz kademe ta
mevzun musanna

musanna camidir Amma haremsizdir Revzenleri tariki ama
nazrdr içinde amudlar yokdur Serapa kemerler üzre münakka
tavandr Mihrab ve minberi sadedir Andan yine bu tarik üzre
var Gayet

Evsaf Camii Sultan Merdan
Ekradn tüccarlarndandr Zeman kadimde bu kimesne kasimi Ruzmerre bir hatun gelüb bu Merdandan birer koyun alurlarm Bir gün bu merdan bu avretin ardna düüb Aya bu [koyunu
Ali

sab

diyüb akabince gözedüb f,Cui danda bir
ile girüb meer ol garda bir mehib ay var
avret aynn önüne koyub tenavülden sonra ay avrete
cima eder Kassab Merdan bu ahvali görüb âlemi hayretde kalur Görseki ol garn içi bir kencine kim güya bir dahmei Efrasiyabdr Andan Kassab Merdan arifa (ne) dükkana gelüb yine alessabah avret bir
koyun dahi alub yine azmi gar yar'gar ayu deyüb gider Merdan kasab saturu Cömerdin merdane kemerine bend klub gara varub ayu
avret ile mahalli faslda iken bir narei Allah reha buldurub der cengi evvel vâsln hasl(n) Merdan kat idüb avreti öyledir Vallahi bu
kenze bu ay müekkil idi Babam beni bu vâsla getirüb vaslma irüb

bu

avret neriye götürür

maaraya bu
imi Koyunu

avret

koyun

bu maldan mal alub günde birer koyun alub getirir yedirirdim Ve
bana cima iderdi ite senin sebebinle ben dahi halâs oldum Simden
sonra bu mal karun sana kald Ne dilersen eyle der Merdan hayli
mal alub avreti padiaha getirüb kssai macerayi bir bir takrir ider
Padiah ider Ya Merdan örün bize virüb keyfemayea ol mala mu-
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tasarf ol deyu

Merdan tamadan bizar olub cümAndan bu camii ol kenzi güncfevt olub Merdan
müstakil padi
irin ve musanna ve müzeyyen camii fevkani-

Merdana

Msra

izin virir

mal
âverden bina iderken pahiah

le

fukarayi

ah

iderler

Amma

bezli

bir

ider

ah

-

Altm mermer sütun üzre münakka tavandr Bir vasi haremi
vardr Ve iki yan kapus ve bir kble kapus ve üç tabaka bir minaresi vardr Ve minberi münakka haebdendir Amma gayet musannadr Ve mihrab sadefkâridir Ve zikymet avizeler ile müzeyvendir
Ve pirinç fanuslarnda biner aded kenadiUer çr(a)gan olur fanuslar vardr Bunda olan ibriim haliceler gayri camilerde yokdur Zira
bu camiin cemaati cümle Ervam kavmi olduundan cami huddamlart
pak döerler Ve huddamlar çokdur Evkaf vardr Ve Sitti Nefise kurdir

binde

Evsaf Camii Sultan Hayrül

Um
Um

Yedi padiahn validesi olduundan Hayrül
derler Camii
Lâkin cemaati azdr Amma bu camide kâr kadim sanatlar var
kim diller ile tahrir ve kalemler ile tahrir olunmaz Minaresi fena
bulmu Efkaf berbad olmu Ve buna karib
atikdir

Evsaf Camii Sultan Abdül Aziz
Abbasiyandandr Bir küçücük camidir On iki mermer sütun
nüma tavandr Mihrab sadedir Ve minberi hasebi münakkadr Ve gayet musanna minarei mevzunu vardr Sitti Nefise hazretleri
bu caminin mihrab önünde medfun olmaile Sitti Nefise Camii derler
ehirde Kavukclar içinde
Evsafn mahallinde tahrir ederiz Ve
Ali

üzre ibret

aa

Evsaf Peykhane Camii
Tahtanîdir

Amma gayet

cemaati kesiriye malikdir

Ve

Vezneciler içinde

Evsaf Usamüddin Camii
Gayet küçük camidir Ve

Haffaflar

Rdvan Bey

saray önünde yol

Evsaf Mahmud Bay Camii
banda haremsiz bir küçük Camidir Amma

ar
gayet pak ve

musanna camidir Ve mihrab hürde ta ile münakka bir tarz ahar
mihrabdr ki canibinde kol kalnl sengi yerekani sütunlar var kim
güya kehrübadr Sarla mübtelâ olan kimesneler üc Cuma irtesi
müdavemet idüb bu sütunlar dilile yalasa biemriUâh yerekan mara-
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musanna minaresi vardr Ve

Canm

Pehlivan

Fevkanidir Alt kademe ta nerdüban ile uruc olunur Gayet irin
camidir Cümle minarelerden müsellem üc tabaka bir minarei mev-

zunu var kim

ibret

nümadr Ve buna

karib

Evsaf Camii
Bu dahi fevkanidir Ve cemaati kesire ile malâmaldr Bir minarei
seramedi var Üç tabaka minarei mevzundur Ve Çadrclar banda

Evsaf Camii Canbekiyye
Kapus yanlarnda

(Ayet)

Ayetinden sonra

tahrir

olunmudur Ve

camidir Fevkanidir

tarafeynden beer kademe nerdüban ile çklr
küçük camii ruendir Ve Suku Salibe

Lâkin

kurbinde

Bir

Evsaf Camii Emir Elmas Hacibi sultanî
küçük camii tahtanîdir Amma gayet pakdir Ve ruhaniyyat

vardr

Ve daima

cemaati eksik deildir Zekât verilmi mal ile bina oluniçinde hal sahibi kimesneler sakindir Ve bir âdem
müteellim olsa anda bir vakit ibadet itse taze can bulub dilad olur
Ve yirmi sekiz amudu mücellâ üzre müzehheb halkâri tavandr Ve
hareminde bir nabka dirahti vardr Ceviz kadar meyve hasl olur Ve
çar nahif mermer sütunlar üzre girec svah bir küçük kubbecii altnda
hanef musluklar vardr Ve mihrab tarz kadimdir Ve minberi beyaz

mudur Anniçün

mermerdendir Kapus üzre
*_-—

-c^ j^Y^ (3

tarih

»-'^^—^ ctUI

j\a\

j^j^\ iljLii jlsû.^

\Xai cLiJL

^1

)

olunmudur Bir minareli camidir Ve minaresi babayane
musanna makam bankdir Adan Salibe carusnda karu karuya

tahrir

bir
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Evsaf Camii eyhuniyye
Ve Sultan Hasan veziri Ekradül asl olduundan gayet eci olub
Ömer siret idi Ve ismi erifi dahi Ömer idi Ve asar binalar birbirine müabih iki imaretdir Amma tariki âmin sol canibindeki bir
camii ruendir

âli

ikisi

de yedier

ayak fevkanidir

Tulen ve arzan

altmar ayakdr Ve cümle krk be beyaz mermer sütunlar üzre
münakka tavandr Ve bir kapus var Ve haremi serapa ruham döelidir Ve evkaf kavi olmaile bu camiin huddamlar çokdur Ve
gayet pak dutarlar Güya dürrü beyzdir Bir musanna aaç minberi
vardr Ve mihrab elvan hürde talar ile müzeyyen bir mihrabdr Ve
yüz

tarafnda divarda bir levhai azîm üzre bir üstad kâmil kemalin
göstermeiyçün bir Kâ'bei erif resm itmidir kim güya j«;Jl >«:^)>j}U»
Mekkei Mükerremedir Ve karusmdaki imaret Tekyei eyhuniyye
hemen bunun tbkdr Amma tekyei Kadiridir Tekyeler evsafnda
tahrir olunur Ve bu eyhuniyyeden yukaru Rumeli Meydanna giderken sa tarafda
sol

Evsaf Camii Muhammedi
Bir fevkani küçük camidir
resi

vardr

Amma

Ve

münteha kad seramed minaitmedim Andan

bir

içine girüb ibadet

Evsaf Camii Altparmak Efendi
ve

Alt kademe ta nerdüban ile uruc olunur bir camii zibadr Vâz
ve cümle cemaati Ervam kavmidir Bir kapus var Amud-

nash

1ar üzre sade

münakka tavandr Amma

haremi yokdur

Fevkani

ol-

vardr
maile alt aded dükkânlardr Ve bir alçak
Nebi sahibi Altparmak Efendi mihrabnn önünde medfundur Ve
bu camiin mukabelesinden sehl
minaresi

Siyeri

aa

Evsaf Camii Merzbaniyye

Be kademe nerdüban ile uruc olunur bir dilküa camii irindir
Cümle yirmi amudu ra'na üzre halkâri tavandr Mihrab ve minberi
gayet musannadr Ve hareminde bir azîm nahli hurmas vardr
Evsaf Camii Sultan Davudiyye
Süleyman Han vüzeralarndan Tavai Süleyman paadan sonra
vüzeray
valii Msr olub bu camii bina itdi Amma hakka ki
icra idüb bir cami ina etmi kim vüzera camilerinde naziri yokdur
Üç taraf kapusmdan yirmier kademe ta nerdüban ile uruc olunur

an
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Cümle altm amudu musanna

üzre

ina olunmudur

altm aded kârgir müdevver
mesturdur Her kubbe üzre
mermerden hürde alemleri vardr Ve haremi bir vasi mermeri ham
döeli mermerdir [1] Ve mihrab ve minberi ve bir tabaka minaresi
cümle Rum tarzdr Ve fevkani hareminden gayri tahtan bir vasi
haremi vardr Cami bu haremin ta vasatna vaki olmu beden beden
bir küçük kaPa misal bir camii pür mealdir Bir yire ittisali yokdur
Ve cemaati gayet çokdur Andan
Mihrab taraf ve hareminin etraf cümle

kubbelerdir

Ve Cümle beyaz

kireç ile

Evsaf Camii iskender paa
Dukakin Mehmed paadan sonra valii Msr olmudur Bu dahi
Süleyman Han vüzerasndandr Amma hakka ki yerinde bîbedel bir
ruina güzel ruen camidir kim Islâmbolda güya Rüstem paa gibi
cemaati leylen ve neharen daimdir Ve fevkani bir camidir Bir kapusndan sekiz kademe bir kapusndan on be kademe nerdüban ile
çklr Camii münevverdir içinde sekiz aded sütunu var Revzenleri
ahraha nazrdr Mihrab minberi sade güzelidir Amma haremi yokdur

Tenk mahalle vaki olmudur Giru tarafndan
ider

Ve

minaresi

Rum

minaresi

gibi

halici

bir tabaka

Msr

ehane

cereyan
minarei

zibadr

Evsaf Camii Mencikül Yusüfî
Sultan

Hasan vüzeralarndandr kim

Sam

erifde

Gök Meydan-

daki Mencik kökü bunundur Bu cami Nizamiyye Camiinin altnda
bir alçak kaya üzre bir minareli camii atikdir

Evsaf Camii Fethi Nizamîi Isfahan
Babülvezir haricinde baka bir püte üzre cihannüma bir camii
ruen binadr Cümle ehri Msr paymal nümayan berkemaldir içinde
sütunlar yok bir lâtif münakka tavanl ve üçer tabaka bir mevzun
minarei âlisi var Ve bu camii eyh Nizamîi Isfahan Sultan Mehmed

Klâvanüs Salihî hilâfetinde helâl malile bina itdi Sene
736 tarihinde itmam buldu Ve eyh Nizamî IjFahanî hazretleri bu
cami içinde medfundur >.j*]u^- j-m Amma bu cami tariki halvetîde bir
tekeyi âlidir Tekyeler mabeyninde evsaf tahrir olunur Ve Azablar
kapusndan içeri
ibni Sultan

[1]

Yldz nüshas

(haremdir).
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Evsaf Camii Azablar
camidir Amma Azablar âsitanesinin

Bir küçük
önünde olmala
cemaati çokdur JLâkin haremi yokdur Ve ibrahim Kethüda Rum tarz
bir mînarei mevzun itdikim tabir olunmaz Ve bu camiden yukaru
yine kal'a divan üzre bir atfe icre

Evsaf Camii Sultan Müeyyed
Matekaddem Bab Vezir bu cami dibinde imi Hâlâ mesduddur
zahirdir Fevkani bir camii âlîdir Bab Vezir tank üzre olan
kal'a divan üzre pencereleri vardr içinde sütunlar yok bir küçük

Yar

Ve haremi dahi yokdur Müfid muhtasar
Ve yukaru iç kal'ada
camidir

Evsaf Camii Süleyman
Süleyman paa

bir minaresi

vardr

paa

Tavai beyaz Süleyman paa
olub iki yüz pare gemi ile Süveysden
Hindistana varub ehri Bend(er)i Div ve ehri Benderi Sarti ve yedi
pare ehri feth idüb cümle Portakal firenklerin dendan tiden geçirüb bu kaPalan Hind padiahna hibe idüb bu kadar mali ganayimle
Yemeni feth idüb Özdemir Bei Habee serdar idüb Habei feth idüb
gaza malile bu camii bina etdirmek için kal' ann can derundr Asla
ahabatdan bir ey yokdur Kârgir binadr Ve camii yekpare müdevver bir kubbei nilgûndur içinde asla amud sütun yokdur Camiin
deri divan serapa ruham gûnagûn tahta mermerler kapldr Ve
mihrab gayet musanna hürde talar ile ina olunmudur Ve mihrabn
iki tarafnda âdem kaddi altun yaldzl em'idanlarda ikier âdem kaddi
em'i aseller her eb çraan olur Msrda bir camie mahsus deildir
Ve minberi mermerden musanna irin kârl minberdir Ve cami icre
nice bin maslûb avizeler vardr Ve mihrab önünde krk kt'a Kelâm
izzetler var kim her biri birer gene averdir Ve haliceleri diller ile
derler

iki kerre

[1] vüzeralarndan

Msra

vezir

olunmaz Camiin iki yan kapus ve bir kble kapus var Tulen
arzan yüz yirmier ayak küçük camidir Amma dürrü yetimdir Tara
haremi dahi tulen ve arzan yüzer kâmil ayakdr Yan soffalan üzre
tabir

cümle on sütunu mermer üzre cümle hürde müdevver kubbecikerdit
Büyük kubbe ve hur^e kubbeler cümle lâciverdi kâi ile mesturdur [2]
Ve mihrab kapus öyl musannadr kim güya sihri icaz sihri mübindir
Ve bu harem soffalannm divarlan birer âdem kaddi dairen madat
[1]

Yldz

|2]

„

nüshas (Han)
(ve mibrab kapus
„

i'e

mesturdur)

)
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mermerler ve gûnagûn somakiler kapldr Ve bu mermerler
üzre kûfî hat ile üstad mermerberi zeminü zeman bir Ayetülkürsi
tahrir etmi kim bir hatt kûfîye müabeheti yokdur Seyyahan
erbab marifet gelüb temaa iderler Ve harem serapa beyaz mermeri
ham döeli ve öyle pak mücellâdr kim âdemin rengi ruyleri nüma(yan) olur Bu haremin üç kapus vardr ki yan kapu biri kble kapusdr Sahâbei kiramdan eyh Sari hazretleri anda bir kubbei âli
tahta

medfundur Ol

içinde
lerini

kim

Sariyedir

hazret hilâfetinde

Acem diyarnda Nehavend ehrine

bu

Sari hazret-

serdar idüb anlar

Acemde

cenkde iken Medinei Münevverede Hazreti Ömer Cum'a günü hutbe
okurken kalb gözile görürler kim Acemde Sari hazretleri bozuluyor
Hazreti Ömer hemen hutbei okurken (jJ.\ jJ-»J \j\.^ l) deyu na're ider
Cümle cemaat âlemi hayretde kalub Nehavend cenkde [1] an askeri
islâm içinde

nice

adm

ve Sari

hazretleri

istima idüb

daa

arka

verüb

biemrillâh

Ömerin na'resin
Acemi münhezim idüb
mansur muzaffer Mediniye geldüklerinde Cum'a günü Hazreti Omerin
(jj- ^ji- L) naresin istima idenler ve Medinede istima idüb tarih koyanlar Hazreti Ömere can gönülden bende olub ziyade muhabbet
iderler te bu cami içinde medfun olan sahâbei kiramdan eyh Sari
hazretleridir Kendüler bir garda medfundur Üzerinde kubbe ve tekye
ve türbedar ve höcresi vardr Ve camiin kble kapus üzre tahrir
olunan

tarihleridir

JT j.

ju. ^_Ji— âj

tahrir

(

'\^j

jiUJ

il^r

jUi

^['X\

jikUi -y^

üzre bir kitabe içinde

^f

^

Jl ^^^j >"l

müzehheb

û-ÂÎ< Jr--?

fT-^^

celi

<>^-

'

Msr

ve
hat

^

ji

kapus-

ile

'^'r*'-

^

kanadnda

Ayetleri tahrir
[1]

jiç^

olunmudur Ve bu kble kapusnm murakka*

nm sa kanad

ve sol

j^

Hazreti

olunmu

Yldz nüshas

bir

(çenginde)

bab muallâdr Ve bu

camiin bir harem
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kblenin arkmdadr Anda bir havuz ve azirvan revan olub
havuzun musluklarndan cemaati kesire tecdidi vuzu iderler Ve bu
cami Msrn gayri camileri gibi üstleri kireç sval deildir Serapa
lâciverdi kâii Çin ile örtülüdür Baidden gören kurun zan ider Ve
iki tabaka bir minaresi vardr Msrda cemii minarelerden âlidir Ve
aslnda zemini dahi âlidir Ol ecilden Msrda bundan âli minare yokdur Ve Islâmbol tarz bina olunmudur Ve bu camiin mihrab bir
nîm kubbe icre vaki olmudur Mihrabn pencerelerinden tara bir
gül gülistan baçesi var kim camide ibadet iden cemaatin dimalar
sükûfei gûnagûn rayihasndan muattar olur Bu camii ruenâbâdm
nazr Msr yeniçeri aalar olduundan metîn evkaf vardr Ve
evkat hamsei yeniçeri aas bunda eda itdiinden gayet pak ve ma«
dahi

murdur JU

*!!(

Ve Bab Lûkdan

.iiiü*

içeri

Evsaf Camii Bermei
Bir mamur ve müzeyyen camidir Ve cemaati gayet çokdur Ve
minaresi mevzunu üç tabaka seramed minarei musannadr Ve Derebül

Ahmerde

banda

iki yol

Evsaf Camiülkas yani Kaçmazyye

[^

Fevkanidir Altnda serapa dükkânlar sekiz kademe ta nerdüban
ile uruc olunur bir küçük camidir Amma gayet lâtif ve ruen ve
musanna cemaati kesireye malik camidir Amma haremi yokdur
Canibi erbaasmdan yol geçer Bir tenk yerde vaki olmudur Ve bu
camiden yukaru Habeli Mehemmed Kethüda vekâlesi dibinde

Evsaf mescidi Mihmandar Sene 953

Be

kademe nerdüban ile uruc olunur kâr kadim cami gibi
mesciddir Amma olkadar müzeyyen deildir Amma suku sultanî icre
olduundan cemaati cokdur Revzenleri tariki âma nazrdr Bir mina*
rei bâlâs iki tabakadr Ve yine Derebül Ahmerde

Evsaf Camii brahim

Msr

yeniçeri

çkm

den
nidir

aalarndan karibül'ahd olmaile henüz üstad elin*
mahbub ve müzeyyen cedid ve rana ve fevka-

bir camii

Mihrab ve minberin

[IJ

Aa

Yldz nüshas

(Camiül

tarif etsek diller ile tabir

Kamas)

ve tavsifi

mümkin

seyahatin ÂMES
deildir Ve minarei zibas kezalik üç tabaka
Ve ana karib
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serfiraz

minarei

Evsaf Camii Hayre Bayül Mehemmedî

âlidir

paa

Sultan Gavri vezirlerinden idi Gavriden rugerdan olub Sultan
Selime tabi olub bunun re'yi tedbirile Selim Han
feth idüb
sene ibtida Msr vezaretin bu Hayre Beye ihsan idüb be buçuk sene Msr Valisi oldukda bu cami(i) ina etmisdir Hayre Baydansonra
Msr veziri Lala Mustafa paa olub bir yldan sonra deri devletde
veziriazam olub yerine Kasm paa andan Hayin Ahmed paay kul

Msr

Amma

nuru mahzardr Cümle deri divan yeim barkan
ve somaki ve mermeri ebrîler ile kapldr Mihrab ve minberi sihri
mübindir Lâkin kârgir toloz bina deildir Cümle tavandr Ve
hareminde hanef î lüleleri ve bir kaç nahli hurmas vardr Ve kendüleri
salb etdiler

âm üzre bir kubbei âlide asudedirler Ve bir minarei irin kâmünakkadr Cemii minarelerden birer emme marifet bu minarede mevcud üç tabaka bir seramed minarei ranadr Amma Msrn Çerakese kavmi bu cami önünden ubur etdiklerinde camiine ve
tariki

r

ile

pürenvarna nazar itmeyüb ubur iderler Zira Msrl bu HayBeye hatrmande olmulardr kim niçün Ali Osnama vesile olub
Msra getirüb Çerakese elinden bu devleti aldrd deyu camiine bakmyub ubur iderler Amma camiin huddamlar ve evkaflarnn metaMsr camilerinin birinde yokdur Andan
neti ve pak ve pakizelii
Bab Nasr yolunda
türbei
re

Evsaf Camii Merzuku Kefâfî
Fevkanidir Çar sütun üzre münakka tavanl bir küçük camidir
Kefafî hazretlerinin tekiyesidir kim tariki Bedeviüzre
dir Bir musanna minaresi var Andan yine Bab Msr tariki
camie
karib
bu

Ve eyh Merzuku

âm

Evsaf Camii Camaleddin
Lâkin haremi yokdur
Andan yine buna karib Zülfikar Kethüda han kurbinde yol
Fevkani bir minareli

küçük

bir

camidir

ar

Evsaf Camii Sultan Sunkur
kâr kadim camii ruendir Ann bir

Fevkani bir
murabba bina olunub

biri biri içinde

maksure

minaresi ekli
misal minarei gayri
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Hareminin feri azîm mermerlerdir
Ve bu camiin yol

mükerrerdir

ve musaykal haremi zibadr

ar

Ve

gayat mücellâ
mukabelesinde

Evsaf Camii Hankah

sî

Tahtanîdir Ve otuz dört amelî sütun üzre serapa münakka tabir camii atikdir Mihrab ve minberi tarz kadimdir Ve bir vaharemi ve bir tabaka sade minaresi var Hayli vasî camidir Ve Ba-

b

Lûkdan tara

vanl

Evsaf Camii Veledi Ibade
Haliç kenarnda tahtanî bir camidir Hareminde bir azîm
Ve ana karib

nabka

dirahti var

Evsaf Camii
mermer üzre hayli vasi camidir Ve
Ve hareminde bir köhne nabka aac
meyvedardr Ve buna karib

Tahtanîdir Yirmi sütunu
alçak tabaka minaresi var

Lâkin gayet

bir

var

Evsaf Camii Ismî
Tahtanîdir Ve gayet musanna camii atikdir Hareminde azîm çemmiz aaçlar vardr Lâkin bu camiin cemaati azdr Kapus daima mesdud durur Ve buna karib

Evsaf Camii Emirahur
Fevkanidir Altnda dükkânlar vardr Bir ruen âbâd camidir Lâkin haremi yokdur Ve Kantaratül Bekriden içeri

Evsaf Camiül Ebyaz
Fevkanidir Haliç kenarna vaki olmu yirmi beyaz mermer sütun
üzre münakka tavanl ve haremli ve bir minareli camidir Canibi erbaasnda
irem misal bacelerdir Haliç kenarnda olmagile tefer-

ba

rücgâh camidir

Andan

Evsaf Camii Han Bay
camii ruendir Andan bir küçük minaresi vardr Amma
cemaati çokdur Cümle cemaati hzrîdir Ve bu camide küsenisin bir
kac hal sahibi kimesneler vardr Andan

Mahbub
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Evsaf Camii Abdülkadiri Tartuî
Ortas küade bir camidir Haremi yokdur Ve üç tabaka bir mivardr Ve mezahibi erbaa içün dört mihrab vardr Ve minhaebdendir
Andan Bab Hadidin iç yüzünde
beri
naresi

Evsaf Camiül Mearib
Yirmi alt amelî sütun üzre ortas açk bir camidir Tulen ve
Ve Bab a'rîden içeri suku sultanî içre

ar-

zane ellier ayakdr

Evsaf Camiül Amrî
Otuz bir sütün üzre münakka
ve üç tabakal camidir Andan

tavanl haremsiz

ve bir minare

Evsaf Camii Abidin Bey
Fevkani yirmi kademe nerdüban ile uruc olunur Alt serapa dükkânlardr Ve cami içi cümle yirmi dört aded beyaz mermer amudlar
üzre tavandr kim Mani ve Hassan ve Behzad kalemin çekmede âcizdir Ve bir Islâmbol tarz bir seramed minaresi var kim Msrda
deil ruyi arzda cemii islâm diyarnda böyle bir minarei sihri nak
bukalemun minarei mevzun yokdur On alt köe tarh olunmudur
Her köesi mabeyninde esasndan erifesine varnca üçer pay tabir
iderler bir güne zhdr Her tarhnda an çeküb icra etmidir Müzehheb hatay kâd üzre cedval ile çekmede âcizdir Ve her Köesin
ihtidadan intihayedek gûnagûn islimiler ve balamalar ve kerhler ve
rumîler icra eylemidir kim güya bu minare suru hümayunda bir
nahli sultanîye benzer Ve tabakasnda öyle mukarnez ve medine ve
keviler etmidir kim güya bir kadehi çarh felekdir Ve olkadar rakik bina

olunmudur ^uv Ve Yeni Kupu dibinde

Evsaf Camii Merde Bey

tnalî

e

Fevkani haliç kenarnda
sütunu âli üzre safi münakka tavanyokdur Pencereleri ahraha ve halice nazrdr Cami
içinde mahkeme vardr Ve bir kirhe kirhe furuka furuka bina olunüç tabaka bir minarei cihan mumadr Hattâ eyh Ali ümürlesi damad Kad Mansur Efendi bu camiin nazr iken tamir ve terinim idüb bu camii nuru mahz eyledi Hakka ki irin camidir Ve bu
camiin iki kapus var Sol tarafndaki kapuda haliç üzre bir haeb

dr

Amma haremi

mu

Evliya Çelebi

10—15

EVLYA ÇELEB

226
cisir

vardr Ve bu camiin

haliç

karusunda mahaUei Sukul

Dellâliy-

ye içinde

Evsaf Camiül Cündi
Alçak minareli

bir

küçük camidir Ve yine bu çaru

icre

Evsaf Camii Davudiyyei Kebir
Fevkanidir Dokuz kademe ta nerdüban ile uruc olunur
mii müzeyyendir Ve üç tabaka bir minarei mevzunu var
hürde sadefkarîdir Mermer minberi kapus üzre

Ayeti tahrir

olunmudur Ve cami kapus

üzre celi hat

bir

ca-

Mihrab

bu

ile

eb-

yat tarihidir
1)_J.^ -^Jv^-^ /C^^

\j^i>-

^[\\j^

U^

i^ o^

[1]

U^

Ve Bab Fütuhdan tara

Evsaf Camii Mutahhar
Cemaati

kesiriye

camidir

Amma

malik bir kâr kadim ve binay azîm bir minareli
olmak müyesser olmad Fevkani bir camidir

dahil

Andan

Evsaf Camii Bundukanî
Bir ziba fevkani camidir

çeri girmek

müyesser

olmad

musanna kapus ve bir münakka üç tabaka minaresi
karib yine Bundukanî rah içre

Amma

var

bir

Ve ana

Evsaf Camii Habeli Mehemmed Kethüda

Be

kademe nerdüban
[1]
[2j

Yldz nüshas
»

»

(!>»)

(olunur)

ile

uruc

olur [2] bir camii

cediddir

içinde

SEYAHATNAMES

krk amud

Rum

227

münakka tavandr Kbliye nazr

üzre

tarz minaresi var

Andan

bir

kapus

ve bir

[1]

Evsaf Camii hakim Kaysunî
Ve

Davudiyyei Kebir kurbinde yeniçri
Efendi hanesi önünde

Camii

Eeyh

merhum

efendisi

Mustafa

Kerimüddinül Debbueri ve
Camiül Hindî

haliç kenarnda sehl fevkani küçük camidir
kapusma sekiz kademe nerdüban ile çklr fevkani
camii sagirdir Altnda üç aded dükKân ve bir minarei musanna
var Pencereleri bürke üçre nazr münakka tavanl çaru icre cemaati
kesireli mabedgâhdr Fil Bürkesine karib tahtan bîr camii azimdir
Haremile cami içi tulen ve arzan yüz altm admdr Ve enderun
birununda ve mahfil altnda on aded beyaz mermer sütunlar ile

Babül Hark yolu üzre

Tariki

âm

üzre

cümle yüz aded amudu müntehalar üzre cümle münakka tavandr
Mihrab hürde ta ile ruhamdr Ve minberi gerçi haebdir Amma
^ayet musannadr Ve üç kapus vardr Atebei süflilerinde sengi zenburî talarda gûnagûn tasvirler vardr Ve bu camiin sahra misal
hareminin ortasnda çarkûe alçak divar icre bir bagçesi var kim
ükûfe rayihasndan âdemin dima muattar olur Ve azîm nahli
hurmalar var Ve kble kapus cenbinde bir zümürrüdvar yeil kâi
île mebni üç tabaka minaresi var
Gayet âlidir Ve kble kapusnm

sa

tarafnda

Ayeti ve

sol

tarafnda

[2](jUi-uc jur <üij

y^\

j^]\

ir^u

;^[l\

A*

.l^*L

^i)

Vu

bu camiin canibi erbaasnda cemaati cümle âyân eraf Rum
olmaile camii huddamlar gayet tahir dutarlar Ve bir mahdumu
mükerrem hatibi var kim Kur'an azîmi ve furkan mecidi tilâvet
«tdikde istima iden ta^e can bulur Sulehayi ümmetden çelebi âdemdir

Üstadmz eyh

maile bu
[1]
,[2]

hakirin

Yldz nüshas
»

r

Ali

Sümürlesi

erik (i)dir
(JUIÖ^--j»

Msr

hazretlerinin

hakinde

jjîiHj..JI)

(JUlJs^^s tahrir olunmudur)

telâmizlerinden

böyle

ol-

halim selim ve
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suzinak muhrik savt hazinli

sebükruh çelebi yokdur Yevmi Cum^'
kim camide
saat mukaddem bir yer bulunmak ihtimali yokdur Andan yine
Bürkesi kenarnda ve Kantaratül Sunkur kurbinde haliç kena*

ada hutbesin istima
bir
Fil

etmee

olkadar cemaati kesire gelür

rnda

Camii Kâtib
Tariki

âm

nerdüban

üzre ancak bir
ile

üzre celi hat

Ayeti

tahrir

Eeyh

brahim

kapusnm tarafeyninden altar kademe
kapunm yemin yesarnda mermer

uruc olunub mezkûr
ile

olunmudur

Amma

minareli bir irin küçük camidir
pencereleri halice

nazr

tarihi

Kble

yokdur

pencereleri

bir tuhfe bina camii

Ancak üç tabaka
ah raha ve imal

ranadr

Evsaf Camii Habbaniyye
Yirmi sütun üzre bir camii ruendir Alt kademe nerdüban ile uruc
olunur bir küçük camidir Amma gayet metin binadr Ve kapust
üzre üç tabaka bir minaresi var Selim Çavu bu camie nazr olub
dürrü beyz âsâ bir cami etdi Andan Bab a'riyyede

Evsaf Camii

eyh

a'ravî

On

bir kademe nerdüban ile uruc olunur fevkani camidir Alt cümdükkânlardr Olkadar vasi cami deildir Ve haremi yokdur Zira
bir taraf ehir içinde cereyan iden halledir On iki amud üzre tavandr Mihrab ve minberi müfid muhtasardr Ve bir musanna üc
tabaka minaresi var eyh a'ravî hazretleri bu camide medfundur
Üç yüz mücelled kitab telifatlar vardr Andan halicin karu tarafnda hemen kenarnda
le

Evsaf Camii

eyh

Halveti

Yirmi amud üzre münakka tavandr Kârgir
kubbe deildir Mihrab minberi sadedir Pencereleri halice nazrdr
Hareminde bir küçük baçesi içinde bir azîm nabka dirahti vardr
Gayet leziz nabkas olur Ve eyhin köesinde hemen meydanda^
yek pare yeil somakiden bir mihrab var Msr içinde misli yokdur

Tahtan

bir camidir
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Amma Kudüsü erifde vardr Ve üç tabaka bir münteha mînarei
mevzunu var Bu âsitani Halvetinin canibi erbaasmda yetmi seksen
aded fukara höcreleri vardr Mahallinde tahrir olunur Andan Derbi
(Çerakezedendir Sene 813 de Samda Timurlenge

Cemmamiz kurbinde
firar etdi)

[1]

Evsaf Camii
Tariki

âm

Beek

üzre tahtan bir lâtif ve irin ve

müzeyyen camii kadim-

Cümle enderun birununda on alt sütun üzre tavandr Hareminde nahli hur(ma)lar var Gayet musanna camidir Ve bir minarei
mevzunu üç tabakadr Andan
dir

Camii Nakibülcey
Kara Koca Camiine karibdir Amma gayet musanna camidir Ve kadimdir Andan yine Kantaratül Cemamizde

Evsaf Camii Kara Koca

Amma

Küçük camidir

mizde Kantaratül

cemaati çokdur

Evsaf Camii
Tariki

âm

vardr

Ve

üzre bir

gayet

Andan

yine Derbi

Cemma-

Ömer mukabelesinde

küçük camidir

c^f^)
Amma bir ibretnüma
(

musanna ve müzeyyen camilerin

Andan Babül Cedid yolunda

Kal'atül

Kep

biri

minaresi
dahi budur

dibinde

Evsaf Camii Emir Lâçin

Be

irin camii ruendir Minaresi
ile çklr bir
nahif ve seramed [2] on dört mermer sütun üzre ibretnüma
münakka tavanl camidir Sultan Meliküt Tabirin veziridir Ve Kal'atül Kepde kal'a divan üzre ziyareti

kademe nerdüban

gayet

Evsaf Camiüs Sultanül Cavli
[akir
»ir

girmek müyesser oldu Bir zaviyei

minaresi var
[1]

[2]

âlidir

Andan Camii Taylûndan

Ve üç

aa

Bu cüm'e'er (tariki âm) lu evveline gelecek.
(ldz nüshas (ve müzeyyen minaredir Revzenleri

tabaka çarkûe
mahalle içinde

tariki

âma nazr

bir camidir)
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Evsaf Camii Emir Yusuf Özbek
Bir

köe banda fevkani bir irin ve lâtif binayi
münakka tavanl ve murassa mihrabl

Çar kemer üzre

ziba

camidir

ve mukarnez^

haeb

minberli ve ibretnüma müzeyyen mahfilli canibi erbaa divan
hacerler ile kapl üç tabaka minareli bir camii dilküadr
içre olan bin cevamilerin cüm*
Amma haremi yokdur Eer bu
lein aIm. ^alT tahrir eylesek bir mücelled kitab olur Amma gayri ceva^
milerin esmalarn beyan
Hüseyn Cam.ii Ve
afiî yolunda
Mesih paa Camii ve ana karib Kaysunî Camii ve cenbinde Sultan
Hasan validesi Camii Kabri Tavil kurbinde Camii Seyyid Bedred'
elvan

Msr

mam

mam

Camii Hatuniyye ve ana muttasl Camii
Erefiyye ve buna karib Sirkeciler mahallesi içinde Camii ecerüddür
Kâ'bei erifi siyah harir ile örten ecerüddür Melike Hatunun camii
kadimidir Ve Kantaratül Musiki önünde Camii Zeyniyye bir minareli
bir küçük camidir Ve Babül Vezir dibinde tariki âm üzre Aytmu
Camii Tahir Beybars vezirinindir Amma bir minareli ve kubbeli
metîn camidir Ve Camiü eyh emseddini Hanefî Mamur bir cami
ve hankah ibadetgâh kadimdir Cemaati kesiresi vardr Ve hareminde bir ecerei kebiri meyvadar nabkas ve bir minaresi var Bu
camilerden maada mahrusei Msr icre nekadar bin vakfuUah var ise
dinül Vesaî ve ana karib

Kadasker Efendinin der defterindedir Zira ihtida Msra dahil oldukda
akalli her vakfdan birer altun
ve beer ve onar ve elli ve yüzer
altun aldu evkaf azimler vardr kim Kadasker Efendi cümliye
nazr nuzza(r)dr Ve teftilerine memur cümle evkaf anlarn der»
defterinde masturdur kim evkafdr

Elfalüs Sadis vel Irin
Mahrusei

Msrda

olan mehur Mescidi kebirleri beyan ider

Kim hakknda Ayeti erif vard(r) (u»! <i\^' ^cjji^» <mj»Lliu>j Ve secdc'
gâh müslimîn imar iden müminin hakknda Cenab Kibriya Kur'an
)

Azîminde ve furkan mecidinde

buyurur

(

^v>|.»J(jaBL j-Tj* ^U;^»„* ^..^u')

Msrn

hvan

zeman kazevilfehuma malûm olakim diyar
dimde kavmi olkadar marur ve mudemma ve sahibi unf imiler
kim bir âdem on âdeme malik olsa gayri âdemin camiine varub
ibadet etmee tenezzül etmeyüb elbette hanesinin bir köesinde bir
zaviye veyahud bir gayri yerde cami ve mesacid yapub cümle tevailâhiri

biile

anda ibadet idermi Ol ecilden

ve Ali Türkmanîde

Msr

icre

Msr

içinde Ali Eyyubiyanda

yüz yetmi yedi bin mihrab var

imi
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Hâlâ Kaytbay ve garafelerde divar divara minare minareye muttasl
ve bahirdir Amma hâlâ evka(f) daim ve cemaati kabin mihrab mesacid mamur abadandr Bazsnn minayokdur Malûmumuz olduu mertebe
resi var Bazsnn minaresi
mescidi Klâvan
mesacidleri beyan ider Evvelâ ç kal'ada

olduu zahir
yim krk alt

Açba

Aa

mescidi Kapu
mescidi ve Çar mescidi Içkat kal'ada Çavu
mescidi Narin kuUe mescidi Ve Azablar odalar mescidi ve Sarrachane mescidi ve Kara Meydan mescidi ve Kavaflar mescidi ve Gülmescidi ve Harratîn mescidi ve Sâdât mescidi ve Mearibe mescidi ve eyh Bekrî mescidi ve
Derbül Ahmer mescidi ve ibrahim
mescidi ve KantaratüUimon mescidi ve Hasan azelî mescidi ve
Bab Hark mescidi ve Cemmamiz mescidi ve Tabbagn mescidi ve
eyh Ken'an mescidi ve ücauddin mescidi ve Resul Efendi mescidi

en

Aa

Aa

mescidi ve Seyyid Ali
ve Zûlfikar Kethüda mescidi ve Reyhan
mescidi ve eyh Abbarî mescidi velhasl Gazali tahriratna nazar
idüb cemii mesacidleri tahrir eylesek makduru beer deildir Bir

mücelled

kitab

olur

Ve Kaçmaziyye Camii kurbinde mihmandar

mescidi

Elfaslüs Sabi vel Irin

ehri

Msr

Evvelâ Hazreti

beyan ider
Osmana gelince Msra

icre olan medreseleri

Ömer

fethinden sonra Ali

Emeviyyun ve Ali Abbasiyan ve Eyyubiyan
Ahidiyyun
ve
ve Fatmiyyun ve Ekrad ve Türkmaniyan ye Çerakese
ve Ali Osmana gelince on yedi devleti selâtînde üç yüz krk nefer
padiah Msra mutasarrf olub herbiri birer medrese bina etmiler-

mutasarrf olanlardan

Msr

Ve anlarn nice yüz vüzera ve vükelâlar ve âyân kibarlar
imar idüb üç bin alt yüz medresesi âbâdan var idi Amma müruru
eyyam ile evkaflar harab olub medreseleri dahi harab olmudur
Lâkin hâlâ imarlardan Sultan Hasan ve Sultan Klâvan ve Sultan
dir

Salih ve Sultan

Barkuk ve Sultan Ferec ve Sultan Kaytbay ve Sulve Sultan Eref ve Sultan Seyfeddin ve

Çakmak ve Sultan nal
Sultan Aybeüt Türkman

tan

velhasl

Msr

içinde yüz

elli

alt selâtîn

mamurdur Ve baka minareleri var Anlar gören cami zan ider Amma
deildir Cümle medresedir Ve Bab Hark kurbinde skeider paa medresesi Rum tarz hücreleri ve hareminde havuz ve azirvan revan olmada [1] Dersâm ve talebeleri mevcuddur Ve Medresei Davudiyye
ve ibnüs Sultan camileri vardr Cümlesinin birer medresesi hâlâ

[1]

Yldz nüshas

(dr)
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aa

ve Salibeden
Medresei Sultan Sargtm Cami gibi üç tabaka
minaresi var Mevleviyyet payesi ile dersâm var Nazr ve müteaddid
höcreleri ve hareminde havuzu azîmi ve mihrab vardr Ve eyh
Merzuku Kefafî kurbinde Medresei Karafiyye fevkani medresei kadimdir Ve Medresei Süleyman paa Sarrchane içinde Rum tarz
cümle höcreleri kârgir kubbedir Hareminde âbdesthane ile mamur
müzeyyen medresedir
kaPada eyh Saride camii olan Tavai Süleyman paadr Yeniçeri Aalar nazrdr Ve Medresei Bastyye üç
aded ahane medarislerdir Ve Ömer ibnül Fariza giderken Medresei
Meymuniyye tahtan azîm bina medrese [1] Dörd ve üç tabaka bir
minaresi var
görtn bir camii azîm sanur ki canibinde

ç

An

Ayeti tahrir

Ve

olunmudur Dahi altnda

(

tarih

)

mamur

medresedir Ve Medresei Elmelikül
icre darülhadis bu medrese bina
olunmudur Ve
afiîde Medresei Elmelikül Kâmil ve yine
afiî türbesi kapus önünde bir afiî havuzu ve bir azîm sebilhane suyun kariyei Besatîn kurbinde Bürketül Habeden su kemerleri ile Nil suyunu getirüb hayrat azîm iden bu Elmelikül Kâmildir Ve ehri Dimyatda dahi bînihaye hayratlar vardr Ahir kâr
Kâmilin devleti kâmil olub sene 635 de olu Elmelikü Adil Ebubekir
afiî
halife oldu Ve Medresei Sultan Salâhuddin sene 575 de
iç kaPasn
bina iden Yusuf
kurbindedir Ve sene 572 de
Salâhuddindir
Medresei Hisahiyye

Kâmil

Msr

mam

içindedir htida

mam

Msr

mam

Msrn

Elfaslüs

Msr

Samin

vel Irin

içinde selâtîni selefin bina
beyan ider

etdüi darülhadisleri

Msr icre cümle sekiz yüz altm mahsus darülhadis vardr
hadisden gayri bir fünun görülmez Hemen Camii Ezber etrafnda
darülhadis vardr Cemii Müeyyedde Müslimi Buharî tilâvet olunur Darülhadisi Ezherîde dahi Buharî görilür Hasl kelâm cümle
ehri

lmi
krk

darülhadisleri bir bir takrir eylesek bir

kelâm ehri
[l]

Msr

Yldz nüshas

hadis
(dir)

kâmdr

Elli

müdevven
binden

olur

Hem

mütecaviz

hulâsat

muhaddis
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kimesneler vardr Her birinin derununda ravisile yirmier otuzar bin
hadis vardr Ve Kur'an azîm huffaz gibi mehur hafz hadis â'mâlar
vardr kim gayri ulema yanlarnda bir hadis okunmaa kadir olamazlar Ve Msrda ulemayi muhaddisîn sayir ulemadan muteberdir kim
izaz ikram iderler Amma ne hikmetdir Her kim ilmi hadise malikdir Yüzünden nur dam (la) r Ve bu cümle darülhadislerde dahi birer
mihrab ve fukaralar ve höcreleri ve dersâmlar vardr Haftada üç
kerre azîm cem'iyyet olub muhaddisîn güruh güruh derse giderler

Elfaslüt tasi vel Irin

Msn

Kahire içre darülkuralar beyan ider

Msr içinde üçyüz yetmi darülkura vardr Ekseriya camilerde
eimme ve hutabas ve müezzinan ecza han içün
padiahlar
selef
herbir camide birer eyhi kura tayin etdüklerinden maada âyân kiblar
dahi gayri yerlerde mahsus kubbeler ile darikura ina etmilerdir
Cümle meayihi kurralar talebelerine vasyyet idüb Kitab Cezerîden
bu ebyat okur (Bezit)
Evvelâ

diyüb temam ilmi tecvid üzre maharici hurufu

<'».

^»If

icra

etdikden

sonra (Beyit)

h
kavli
riyye

lmi

temam olub hfz tekmildensonra bni Kesiri tekmil idüb Cezeve atbîde tahrir olduu üzre cemii mahazleri zabt idüp kraati
Kesire ve Kraati Seb'iye andan Kraati Aeriye

andan Kiraati
Takribi tekmil fünün iderleç Amma Msrda baz imamlar on yedi
kavil üzre mihrabda muktedayi nas olub imamet iderler Amma cümleden Msrda kavli Kalun ve kavli Ebu Amru kavli üzre okumak
makbuldür Amma Rumda Hafas kraati makbuldür Bu kraatler Haz-

Ömer hilâfetinde men olub kendülerindensonra kerimeleri Hafasa
Hazreti Osman ile Camiül Kur'an olub Hafasa kzdan ahiz olunduyçün Kraati Hafas derler Amma Rumda asrmzda Hafas kraatin»
den gayri bni Kesir ve Seb'a kraatleri itihar bulmam idi Amma
üstadmz Evliya Efendi Msrdan üstadlar eyh Ahmed hazretlerile

reti
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Islâmbola gelüb cümle ulemayi Rum ilmi hafasa mukayyed olub ilmî
Kraat dahi ayi olub eyh Ahmed merhum olub üstadmz Evliya
Efendi eyhülkura olub Kraati lmi kesir ve Seb'a ve Aere vs Takrib
i§ (ti) har bulub amma sair diyarda Rum kadar icray hu-

kraaetleri

ruf iderler

Rum

halk necib ve reid mukalliddirler

kavli üzre maharici hurufa riayet

çok lâhni

celi

(Beyit)

Ruma mahsusdur Amma Msrda

ve lâhui hafi iderler Ekseriya huruflar teshil ve terkiki

Amma serî hafzlar çokdur Hususan Msrdaki
asrmzda eyh Selâme ve eyh Abdülhak ve eyh Mehemmed Gamzavî ve eyh Hamdullah Isbutî bunlar fasihüUisan ve bediülbeyan
Aere ve Takrib sahihleri Ve bunlarn emsali yedi yüz eyhi kura
imaleile icra iderler

var idi Hakir tilâvet etdükde yemin iderlerdikim Siz Samîden tilâveti
Kur'an etmisiz derlerdi Ve
cümle hamelei Kur' an ulemas

Msrn

gayet muteberdir

Elfaslüs Selâsin

Msr Ümnü

Dünya içre cümle mektebi sbyan
ebcedhan beyan ider

Evvelâ ehri Msr icre cümle iki bin on be evkaf daim mektebi
sbyan tf lan püseran ebcedhan vardr Ve iki bin dahi evkaf muattal
mektebi hasbi vardr Ve yüz elli alt selâtîn camilerinin sebilleri üs^
tünde elbette birer mekteb mukarrerdir Ve sayir vüzera ve vükelâ
ve aniya sahibi hayratlarn sebilleri cümle dört bin aded sebildir
Elbette her sebili âli üzre münakka mukarnez revzenli kasr Yusuf
misal mektebler mukarrerdir Ayan
deb'leri böyledir kim
cümle mektebler sebiller üzre mebnidir Ve etrafnda gûnagûn perdei
zenburîler ile setr idüb içinde cemii sbyan tilâveti Kur'an iderler Bu
hisab üzre Msr icre cümle 6176 aded mekteb olur Amma cümleden
Selâtîn camilerinin mektebleri mükellefdir Evvelâ Sultan Gavri mektebi ve Sultan Hasan mektebi ve Sultan Klâvan mektebi ve Sultan
Eref mektebi ve Sultan Müeyyed mektebi velhasl cemii selâtîn

Msrn
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mektebleri ve vüzera ve ayan mekteblerinin haceleri nsf Ramazanda
cümle fakir fukara ve yetimi bînevalann körpe kuzularn haceler bacem eyleyüb boazlarnda kitab Kelâm izzetleri ile alay alay
sbyann nsf 6 ;>^ I ^«:> der
el ele verüb halifeleri vesile olub cümle
bazar icre ubur idüb mualile
çaruy
âlâ
savt
L
deyu
jU.
nsf
ve
^411
varub cümle sbyan vakhanesine
nazn
limleri akiblerince mekteb

na

fuUahdan
1er

birer kat

Msr

alacas ve harir

badan ayaa geyinüb krkar

ellier

hil'atler ve harir

Msr

paras

arakyye-

müretteblerin

alub yine azmi rah idüb sürür adman ile 0';* L û':>l diyerek ubur ider1er Bu hal üzre ehri Msrda nsf Ramazandan yevmi Arefiye gelince
mektebi sbyan güya tuyan idüb güruh güruh nazrlarna gelüb gitmededirler Hakka ki azîm evkaflardr Vakti zuhur ve vakti asr oldukda

cümle selâtin camilerinin minarelerinden Bilâlîler edayi ezan Muhamc-*üc Msrn her köe banda vaki olmu
medîye aaze etdiklerinde
krkar
ellier tiz bülend âvâzl püseran
mektebde
her
sebiller üzre
masumlar cümle bir âhenkde banki Muhammedîye reha bulduklalarnda kâmil bir saati nücumî Msr içinde makam hicaz ve segah
ve hüseyin ezan fasllar olur Böyle mekteblerde ezan virmek bir
diyara mahsus deildir Ve badesselât cümle sbyan bir yire cem olub
alelumum Surei Mülkü tilâvet idüb andan selât taviliye müdavemet
idüb sahibülhayarata sevabn hibe idüb ve hayr dua iderler Bu âyin
dahi bir diyara mahsus deildir Amma ekseriya mekteblerde mücellâ
birbirlerine hasmane müselsel ezanlar tilâvet
tiz nefesli sbyanlar
istima idenler hayat can bulur Baz âyâu devlet
etdiklerinde
ve baz vüzeralar alay ile ubur idüb sebil (1) erinden âb saf nu
etseler yukaru mektebden cümle sbyan (Ayet)
\jj4^ u^i ^^3 ^^3 )
deyu feryad iderler Baz ehli kerem anlara kerem iderler ite Msrn
cemii mektebleri bu üslûb ve tertib üzeredir Malûmu izzet ola vesselam Amma mektebi Ervam yetmi yerdedir Öyle sebiller üzre kasr
âli misal
mükellef mektebler deildir Mahalle içlerinde ekseriya
Gülenî hazretleri tekiyesi kurbinde üstad kâmil hattatlar haceler
dükkânlarda yetmi seksener Rum halk peçesi tfllar vardr lmi
hisab ve ilmi kitab ve ilmi kraat okurlar Bunlarda fellâhîn ve
hzrî sbyanlar yokdur Rum haceleri bu mahallerde sakinlerdir»
-O!

(

Hadi ve Selâsin
Kahirei Muizziyye icre olan tekyegâh âsitaneî
dervian beyan ider
Elfaslül

Msr

Evvelâ ehri

Msr

icre

üçyüz

altm

tarik

meayihleri kim vardr
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Cümle

ulema ve sulehayi

ehli eriat ve ehli
hakikat Muhammedîdir Andan tariki
sani Hazreti Ebabekrüs Sddk ve ol garalar refikdir [1] kim ihtida
Hazreti Resaletden cihaz fakr kabul idüb Hazretden biat idüb tariki
Nakibendiyye olmudur kim anlara Tariki Hacegân derler Velveleleri Belh Buhara ve Horasana ve Ruma ve Kiirdistana dümüdür
Bu tarikden on iki tarik müteferrik olmulardr Cümlesi Naibende

tariklerin sertac tariki

tarikat ve ehli marifet ve ehli

mam

müntehidir Andan tariki sani Hazreti
Alidir kim Hazretden
cihaz fakr k?bul idüb Halveti tariki olmudur Ve tariki Halveti gibi
üçyüz tarik bu Alinin Halveti tarikmdan müteferrik olub cümlesi
tariki Haivetîye müntehidir Andan tariki
Azam cümle tariklere sirac olmudur Andan tariki afiî andan tariki Maliki andan
tariki Hanbelî ve Kadiri ve Sa'dî ve Bedevi ve Rufai ve Rai ve
Dessuk ve Burhanî ve Vahidî ve Yesevî ve KembiUî ve Abbasî ve
Edhemî ve Bekrî ve Sâdâtî ve Veysî ve Alevî ve Hayderî ve emsî
ve Mevlevi ve Veledi ve Uakî ve Fenayî ve Yemeni ve Bektaî ve
Kalenderi ve Samudî ve Bayramî ve Hamzavî ve îdrisî ve Ömer Ru§enî ve brahim Gülenî ve Sinanî ve Zeyniye ve Nimetullahî ve
Nurbahî ve Mutavî ve enavî ve Suudî ve Leysî ve Farzî ve Hamuî
velhasl cümle ücyüz altm tarikden maada nice bin tarik meayihleri
vardr kim sertac Resulüs Sakaleyn hadisi erifinde buyururlar

mam

j^iol u**^» iJ*}
J> 3>i' mazmunu üzre nice bin tarik vardideduzu sahayif i âsâr iber olan erbab basara hafi deildir kim silsilei aliyye meayihi kiram bihasbelamearib bir kaç subiye
münaib olub herbiri birer diyara ahai sayedar berk barh kol salmlardr Amma üçer binden mütecaviz tariki fukara Msrda mevcud
olub âyini Muhammedi iderler Cümle ehli Msr ehli tevhiddir Halen bu tarikler içün ehri Msrda bin altm tekye vardr Amma
mamur abadan olanlar beyan ider Evvelâ cümleden evvel iki yüz
âsitanei Seyyid Ahmedül Bedevi vardr Ve eyaleti Msrda halifelerin
defteri mucebince iki bin altm tekyei Bedevidir Her sene halifeleri

kim (Hadis)

*»>'

dr Amma

Mevlûdu

kebiriye

gelüb tecdid ve biat iderler Zira

Msr

halk cümle

Ahmedül Bedeviye mutekidlerdir Hattâ bir ie mustarib olsaVe mahkemede yemin icab etse ^ j iSix j^^
5jju''>^'
^^k derler

Seyyid
lar

>^î-\:

deyu yemin iderler Msr içinde azîm âsitaneleri ve metin evkaflar ve üç kerre yüz bin beyaz krmz rdal ve gözleri sürmeli
fukaralar vardr Baka âsitaneleri Msrdan iki menzil imal canibinde
haki Garbiyyede kasabai Tantanm vasatnda bir azîm âsitanedir nC<«y>«

il]

Yldz nüshas

(garur refikdir)
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aallah mahallinde tahrir olunur .^ ^j^j Amma
Kadasker Saray kurbinde tariki âm üzre
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Msr

içinde ulu âsi-

tanesi

eyh

Tekyei
Halifei Bedevidir

Carih

ile

j.A\

cami içindedir
leri

Ahmed

^^\

j,.r

Krk

Merzuku Kefafî
Han Evvelde hayatda olub

Ebüssüudu
biri dahi bunlardr Tekyesî
höcre fukaras var Nimetleri mebzuldür eyh-

Selim
^iJ^ diyen eyhin

elli

halifedir ve

Tekyei

eyh

Rufaî

Sultan Hasan Camii dibinde bir ulu âsitanedir Tariki Bürhanîdir
Yüz bin fukaras vardr Msr içinde bu tarik halk dahi çokdur Mah-

meli erif alay() günleri

be

yüz aded beyaz alemlerle yollar tezyin
iderler Serçemelerinden brahim Dessukî Bürhanîdendir Seyyid Ahmedül Bedevi ile muasr olup Bedevinin ibrahim Desukî karnda
oldr Buna dahi Msr halk gayet mutekidlerdir Hattâ birbirleri
mabeyninde yemin etseler ^\^m Sy
derler Yani Bakr alemini dönderici ibrahim Dessukî derler Hakikat bir ulu alâmet zahir olarak
olsa ibrahim Dessukînin kabri erifi üzre olan bakr alem bir kaç
gün evvel dönüb hareket etmee balarlar Andan malûmlar olur
kim bir alâmet zahir olur Bu ibrahim Dessukînin dahi iki kerre yüz
bin Burhanî fukaras vardr Astanesi Reide karib Nil kenarndadr
Mahallinde tahrir olunur Ve yine Msr içinde

^

Tekyei

imam

afiî
be alt

bin fukara ve zuafa
Gayet ulu âsitanedir Her sebt gicesi
cem olub sabahadak ihya idüb iki yüz üçyüz hatmi erif tilâvet olunur Baka bir mahalledir Cümle fukarayi afiîlerdir Vakfullahndan
fukaralarna nîmetleri mebzuldür Ve Mevlûdu erifin de on bin âdem
mekûlât merubatlar ile varup ihya iderler kim ol gice ervah Resulü
Ekrem anda hazrdr derler Ve ana karib

Tekyei

mam

Ebülleys

Msrn

Bu dahi bir ulu âsinanedir Baka bir mahalledir
cenubu
canibinde ehir haricinde bir ulu ziyaretgâhdr Bunlar dahi Selim Han
asrnda hayatda olub j.A\ J ^^u\ ^»'i ^l.\ diyen bunlardr Nice bin keif
kerametleri zahir ve bahirdir Fukarasna Suudî derler Bir halim selim
âdemlerdir Ve ulu âsitanedir Andan
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Tekyei Sâdât
Bunlara

Msrn nsf

geldiklerinde üç sene
reca iderler kim Nili

vakf

Msrda

olunmudur Bunlar Marib Zemininden

tamyub

Nil

kaht gala olur Ehli

Msr

Mübarek taa Anlar Nile emir idüb derhal Nil
öyle cuu burua gelüp üç sene gelmedüi bir anda gelir Cümle Msr
halk oIjU
derler Azîm âsitane ve fukaralar çokdur Ve Cebeli
L

(

Cui

jj» L

)

dibinde

Tekyei

Ömer ibrahim

Fartz

be alt bin âdem cem olub Surei
idüp evrad ezkârlarndansonra tevhidi sultanî olup ar
erifler tilâvet olunmaa balar kim cemii hoelhan hafz Kur'an
imtihanen murad idindikleri ar erifden tilâvet idüp cana safa
verirler Andan cemii ho âvâz bülend savt hazine ile eyh Omerin
Taiyye kasidesin aazei hicaz
ile
tilâvet etdiklerinde cümle
mest medhu bîhu olurlar Zira ol gün anda cümle âkan
sadkan budala ve ümena ve evtad ve nüceba ve nukaba ve mecazibun melâmiyynn andadr Ve nice kerre Hazreti Resaletin cemali
Her Cum'a nemazndan sonra

Kehfi

tilâvet

uak

uak

bakemalin

müahede etmi âsk

serbaz

mümtaz

serfirazlar

vardr Ve

her Cuma bizzat Hazreti Resulü Kibriya hazrdr deyu böyle izdiham
olur kim âdem âdemin omuzunda otursa bir âdem rencide hatr olmyup cümle mahzuz olurlar Acib hikmetdir Ve bu âsitanede bay ve
geda dimek yokdur Cümle balk gibi biri biri dizine meks iderler
Alt yüz miktar fukaras vardr Nîmetleri ades çorbasdr Cümle hazr olan ihvana mebzuldür Andan yukaru

Tekyei

eyh ahin

Hakka ki ahin kayas misal bir kaya üzre ehri Msr taht payde nümayan bir âli âsitanedir Camii ve minaresi var Bunda dahi
bade salâtül Cum'a âkan cem olub tevhid tezkir olur ki yüz mik-dar fukaras vardr Andan

Tekyei

eyh Cul

Mukattam ki Msrn iç kal'asma havale bir cebeli âli
cihannümadr kim cümle Msr ziri yayde nümayandr Ve gayet havadar tekyedir Bir camii ve krk elli dervianlar
Cebeli

üzre bir

âsitanei

aa

Msrdan develer ile
vardr Ab hayat sular
garafede
durur Andan deyre gider Andan

aa

paa kethüdas

dol-
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Tekyei

eyh
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Akabei Ânirül Cüheynî

Sahâbei kiramdandr Sene 1063 tarihinde Haseki Mehmed paa
müceddeden cami ile ve minaresile ve tekyesile kal'a misal bir âsitane bina eylemidir kim tabir olunmaz Yetmi seksen fukaras var-

dr Andan

Tekyei Besâtîn
Nile karib bir beled içinde havuz ve azirvanl bir

ba

irem tek-

hükmündedir Fukaralar ürefalardr Müteâddid
maksure ve matbahlar vardr Andan
yedir Nakibüleraf

Tekyei Tirendezan
Kademün Nebiye muttasl bir tekyedir Cümle kemandaran ve
tirendazan anda gelüb kesbi hava iderler Baka matbahlar ve müteâddid haneleri ve sakyeleri vardr Ve her pehlivann birer nian
talar vardr Ve buna mattasl

Kademün Nebi
vardr Cümle bu hayratlar defterdar brahim paanndr naallah
mesirekâhlar mahallinde tahrir ideriz Zira hayrat azimdir Andan ehir kenarnda

Tekyei Hazreti

Sitti

Nefise

Bir ulu âsitanedir ki yüzden mütecaviz fukaras ve türbedar ve
tekyeniini ve nazr vardr Ayende ve revende(ye) nimeti mebzul
dür Andan Kabri Tavil kurbinde

Tekyei
ki

yüz

gömülük

eyh

NuruUahüi Bedevî

mikdar fukaras vardr Andan Gavri Kemerleri kurbinde

içinde

Tekyei Hazreti Zeynelabidin
Kal'a misal beden beden bir ulu âsitanedir çinde krk elli fukaras var Amma nimetleri yokdur Madekaddem azîm evkaf imi Andan ehir içinde ve yine Msr içinde Bab Hartus Sakkayin kur-

binde
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Tekyetü

eyh

Bir minareli bir kâr kadim köhne cami(i) var Meydannda fukaray müslimîn glâl satarlar Ve yine Msr içinde Kantaratüs Sunkur karbinde haliç kenarnda

Tekyei

Eeyh

Halveti

savmaalar var Ve bunda yekpare bir yevardr
kim
diller ile tabir olunmaz Aziz Abduril somaki mihrab

Ulu

âsitanedir Fukara

rahman Efendi

hazretleri seri saadatine siyah destan Ali sarub nice
bin fukarsaile mezkûr yeil mihrab dibinde tevhid tezkir iderler Ve
camii var Halveti Camii namile
bu âsitanede Cum'a klunr
ehre öhre olmu bir camii tahtanîdir Ve haremindeki baçiye muttasl bir âb hayat kuyusu vardr Ve matbahmda ebruz nimeti fukaraya mebzuldür Ve yine Msr içinde Babu a'riyye kurbinde

Ho

Tekyei

Eeyh

Hazreti a'ravî

Halen hayatda[l] eyh
dr Celebi Efendi nice yüz aded
ebruz tevhidi Rabbülizzete megullerdir Ve matbah ilamnda ebruz fukaraya nimeti mebzuldür Andan ehir içinde
fukarasile

Tekyei emseddinül Hanefî
Halice

s daima

karib ulu âsitanedir Camii ve tekyesi ve yüz

tevhid tezkir idüp mûteaddid

vardr
ve revendeye nimeti mebzuldür Andan Salibe sükunda
höcereleri

elli

fukara-

Ve âyende

Tekyei eyhuniyye
Sultan

Ceylân

Hasann

tekyesidir

veziridir

On

alt

Bir azim âsitanei eyh
sütun üzre mebni tavan

Abdülkadirül

münakka

bir

Hareminin vasatnda bir havuzu azîmi sekiz sütun üzre bir
beyaz kubbei âlidir Haremi serapa beyaz mermeri ham döelidir Ve
bu âsitanenin sa köesinde bir kapudan içeri üstü mestur bir meydandr Etraf kat enderkat fukarayi Kadiri höcreleridir Ve ol meydanda cümle fukara sima tevhid safa iderler ki yüzden mütecaviz
fukaralar vardr Fakr fakada riyazat mücahede sahibi kimseler vardr kim yüzlerinden nur dam(l)ar Ve mecma fukara ve ulema kâbir âsitanei Kadiridir Ve evkaf gayet kavidir Âyende ve revendeâsitanedir

n

[1]

Yldz

nüsSas(dr)
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imamlardr

Senevi dok-

helvan hasl olur Ve bu tekyenin ahrahdaki
Ve bu tekyeye naCamii eyhuniyye var Tekye ile cami
zire tariki âmin karusmda
ikisi bir tarz üzre bina olmudur Pencereleri ahraha nazrdr Ve bu
tekyenin eyhi Emir Çelebidir Halim selim sahibi tab sâdât kiramdan mahdumu mükerrem Çelebidir Ve ehri Msr içre dört yerde
tekyei Kadiri vardr Amma bu cümleden mükellefdir Ve buna karib

kapus

üzre ü(ç) tabaka bir minarei seramedi var

yine Salibe

çarus

içre

Tekyeî

eyh

Abbar

Halen hayatda mazannai kirame bir büyük kimesnedir Zatara asla çkmaz Münzevî ve
sakindir Hanesinden

viyesinde

perhizkâr

savm Davud

ile

geçinir

bir zati erifdir

iftarda

yirmi
.A.

dirhem arpa etmei yiyüb

bir

kâse

süd

içer

Gdalar

oldur Alim
müteverri
bir azizi

ve kâmil müstecabüddave
ve âmil ve fazl
ve ehli perhiz ve sahibi ryazat kimesnedir Menakh eyh Ahhar
Hattâ hakir Defterdar Ahmed paa nüzulinden üç gün mu( *n ^u )
kaddem eyh Abbarî hazretlerinde idim Esnayi kelâmda Paa ne kâr-

dadr buyurdlar Hakir idüb Mekke ve Medine hizmetine tekayyüd
idüp duai hayrnza meguldür didim Hemen kefidüb buyurdular
kim Acaba üç günden sonra bizim zaviye önünden geçüb bizi sual
idermiki buyurup bir rumuz iaret etdiler Huzzar meclis olanlar
eyhin iaretinden nak alub Paa fukara muhibbi deildir deyu baz
seham ta*n ve teni ile paaya zebandrazlk etdiler Hemen eyh
Lâ lâ Ne olursa min indiUâh olursuz Beddua etmen Biemrillâh bu
Msrda ziyankâr çekirge durmaz Helak olur Ve beni âdemin de ziyankâr durmaz Ve eb ruz fitne fesad iden dahi muammer olmaz
deyu iaret âmiz kelimatlar buyurdlar Hikmeti Huda üçüncü gün
Rumeli Meydannda cümle asker pürsilâh olub bir gulüyyi âm oldugibi temevvüc idüb Azablar kapus önünde Abdülfettah nam Anbar Yusuf kâtibin atndan ykub pare pare etdiler
Ve paann
enmesin taleb etdiler Bilâhare paay bilâsebeb azil
idüb
endirdiler Paa tevabii levahik ile Salibe çarus içinden
ubur idüb eyh Gabbarînin huddamlar paaya selâma durub paa
eyhin hal hatrn sual idüb alay ile Hac paa saraynda meks idüb
anda mihman oldu Hasl meram eyhin üç gün mukaddem Paa
buradan alay ile geçüb hal hatrmz sual ider mi iareti üçüncü gün
vücud buldu Böyle keif keramet sahibi aziz kimesnedir Cemii zemanda kendü eline ne ehil evlâd destine haramdan ve helâlden dir-

kim âdem derya

aa

aa
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girmemidir Amma alâtarikülhedaye pirinç ve bal ve
ya ve kamh makulesi hedayalar alr Kisveleri yine hîdaya boas
hil'atlerdir Böyle bir azizi Cemcenab sultan fukaradr Tekyesinde
cümle fukara rza lokmasile kefaflanrlar vesselam Ve Rumeli Mey-

hem

dinar

dannn ark

nihayetinde

Tekyei Hocegân
Bir

kân

fukara tekyedir

Cümle Özbekîler

ve Belh Buhara fukaralar

anda sakinlerdir Evkaflar zaif olmaiyle nezerat ile geçinürler Hattâ
Selim Han slâmboldan azmi Msr deyüb gelirken bir fukarayi Nakibendî dört yüz vakyye bir krmz sengin amudu somaki paresin
ketfine urub Selim Hann nazarnda bu ta ta Msradak getirüp
badelfetih Selim bu tekyei kendüye bina idüb hâlâ kendüsi tekyenin
cenbinde medfundur Ol amud pare tekyenin kapus üzre demir zincirler ile maslûbdur kim âyende ve revendenin manzurdr kim bir
deve bar parçei somakidir Hakka kim kerametdir Ve ana karib
Sultan Müeyyed Han bimarhanesinde

Tekyei Ozbekyan
Evkaf yokdur Hemen rza lokmalar ile geçinir
Belhî
ve Bengâlî ve Selmanî ve Mool ve Bogolî
Hindi
ve
Özbekî ve
bir alay fukaralardr Bir zaviyeleri var Ve eyhleri mazannai kirame
bir kimesne olduundan cümle fukara em'inc pervane olub cem
Bir küçük tekyedir

olurlar

Andan
{Bir satr

açk braklm)

Tekyei Nizamiyye
Sene 733 tarihinde eyh Nizamüddin hazretleri tariki Halvetîde bir
ulu sultan imi Kendü mallarile tekyegâh fukara olmagiyçün Sultan
Mehemmed bin Sultan Klâvandan mezun olub Babül Vezir haricinde
bir püste üzre cihan nüma bir âsitane bünyad etmidir kim Msr
içinde naziri yokdur Bir camii lâtifi ve iki yüz mikdar fukara hücreleri ve müteehhil fukara hücreleri baka mücerred baka ve bir
meydan âlide tevhid olunur Beyaz mermer ile döelidir Ve matbah
âlisinde âyende ve revendeye nimeti mebzuldür Hattâ hakir Canpuefendimiz asrnda bu hakir bir sene nazr
bir Msrî kise hare idüp cami ve tekye
fayzinden
olub canibi vakfn
dürrü beyzâsâ oldu Ve iki vakit taam mebzul oldu Senevi yedi kise
ladzade

Hüseyin

paa
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irad dört kise masrufu vardr Gayet mütemeyyin [1] evkafdr Hattâ
Islâtnbolda merhum olan Msr Ömer Efendi krk sene bu Nizamiyye
tekyesinde sakin olup fünunu ettaya malik olmu Bir ruhaniyyetli
tekyedir eyh Nizamüddini Isfahan hazretleri bu âsitanede âsudc'
dirler Ve Sultan Hasan Camii dibinde

Tekyei Vahidî
Cümle

Hindiler bunda sakinlerdir Yaz meydanlar ve

k meydanlar

ve birkaç höcreleri vardr Evkaflar yok idi Canpuladzadenin hazinedar ibrahim Çelebi iki ciraye ve tekye sakfnda on dükkân akarat
etdi Krk sene dünya kelâmn söylememi Hindi vardr Hemen (^
olup ruz eb ibadete meguldür Bazs üç ay aya üzre durur ibadet
idüp yine kayim olur Böyle fukaralar vardr Andan

(«-»

Tekyei

imam Hüseyin

Sene tarihinde Ali Abbasiyandandr Binas bir ulu camidir Camiin
içinde olan amudlar Kâ'bei erif cirminde olmak ile Kâ'bei erifin
siyah örtüsün paa seyr etdükden sonra bu camie getirüb mezkûr
direklere kuadub her sene kâ'be örtüsün bunda dikerler Bu tekyenin baka fukaralar ve türbedarlar vardr Nimetleri kendülere ancak kifayet ider Ulu âsitane olduundan canibi erbaadan nezerat ve
mekûlât merubat çok gelir Ve Demir kapu kurbinde

Tekyei Hazreti

eyh

Ibrahimi Gülenî

Süleyman Han asrnda kendü mallarile bina etüzre bir ulu âsitanesi var Hareminin
kapusmdan yirmi kademe ta nerdüban ile çklr Biri biri içre üç
kat kapudur Tariki âma mekuf evvelki büyük kapunm sa taraf
Sene 940 tarihinde

miler

ah rah Muhammedi

çerçivesinde

Ayeti tahrir

olunmudur Ve bu kapu

ebyatlar bir levha üzre celi talik hat

ile

ile

orta
tahrir

kapu mabeyninde bu
olunmudur (Kta)

Dergâh Gülenî kim pür zevk pür safadr
icra olan hep anda âyîni Mustafadr
Dergâh Gülenîden dûr olma ey Gedayî
An kim gedas halka hadii rehnümadr
{1]

Yldz nüshas

(metîn)
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deyu terkim olunmudur Ve bu kapudan içeri girerken sebilhaneî
fukaradr Sebilci dede cümle közeleri öd amber ile âb rakik ile mebzul ider Andan geçüb yedi kademe nerdüban ile büyük baremi seri'
fe çkar kim bir beyaz mücellâ mermeri ham döeli ak sahradr Ve
bu meydann bir mihrab musanna var Üstünde beyaz mermer üzre
celi hat ile (Ayet Surei Bakara)

Ayeti terkib

olunmudur Bu haremin canibi erbaas kat enderkat
Ve her höcrenin altnda fskyyelerdir Höcre sa*

fukara hccreleridir

hibleri merhum oldukda ol fskyye ziri zeminine defn iderler Ne
muhallefat kalursa beyi idüb malna göre eczai erif ve hatmi erif
vakf idüb cümle fukara ruhu erifiyçün tilâvet idüb Duac dede
merhumun ismin yad iderler Bir tekyede böyle hayrat yokdur Ve
her höcre alt mezarlk olmak bir tekyeye mahsus deildir Acib
tarz üzre tarh olunmu bir âsitanedir Ve halen bu dergâhda üç yüzden mütecaviz fukarayi Gülenî vardr kim pak ve pakize canlardr
kim herbiri kûei vahdetde ibadetle megul olub ryazat mucahede
ile melûflardr
Ve bu hareme her leylei Cum'da ibriim zîkymet
eda oluiub Surei Mülk tilâvet olunhaliçeler döenüb salât
dukdan sonra cümle uak hazr olup evrad ezkârlar temamndan
sonra tevhidi sultanîye balyub cümle uak el ele kol kola olub
deveran iderek sima safa idüp tevhidi eriyye megul olurlar kim
irem olur ki koldan zakir ve akir an»
âsitanei Gülenî güleni
delib âsâ nevasazlk ve nameperdazlk idüb makam uakda cümle
mest medhu idüp rast karar iderler Ve Haki dede baz fukaralar ile micmerler ile ödü mülebbesler yakub cümle züvvarn
yüzüne gülâb nisar idüb cümle uakana sükker erbeti bezi iderler
Yedi sekiz saat bu tertib üzre tevhidi sultanî olurken cümle zakiran
akiranlar ho avaz ile kol edvar üzre on iki makam ve yirmi dört
u'be ve krk sekiz terkibi ve yirmi dört usul üzre icra idüp savt
hazin ile zakirler birbirlerine hasmar^e müselsel kâr ve nak ve zikr
ve amel ve zicli dübeyt ve taksim ve savt ve haznegir ekilli tasni'
fatlar okuyarak dervian âkan sermest iderler Zakirin biri tevhide
fasla olup fukara sehl rahat olsun icün savt Davud ile Fuzulî ve
Ruhî ve Örfî ve Hayyam ebyatlarndan bir dübeyt yahud penç beyt
taksim idüp cümle fukara kendüden geçüb bir gayri makamde tevhid
tezkire ahenk idüb ilâmaaallah bu üslûb üzre tevhid iderler Vu bu
âsitaniye gelen cümle erbab marifet ve âyân devlet Ervam halkdr

a

ba

uak
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Bunda evlâd Arab giremez Ve bu

âsitane haremi muhtereminin
ortasnda eflâke serçekmi bir hubbei âli içinde brahimi Gülenî
hazretleri aded evlâd evlâdlar ile asudedirler Bu dergâhn canibi
imale bir musanna ve murassa misal simi halis ile yollar ve güller
ve kitabeler ile mebni bir bab muallâdr Atebei âlisi üzre (Âyet)
ta

{\^j

\^\ âÜl^^r"

Â:i-ijl j^"j

-?)

olunmudur Ve bu hattn fevknda bir kitabe icre celi
müzehheb ve lâciverd ile üstad kâmil bir âsâr etmikim
bu kadar müruru eyyam ile iddeti hardan ve matardan zerre kadar
Âyeti terkim

talik hat ile

rahnedar

olmyub

bir

âb

hayat

hatt

lâtifdir

Tastir

olunan tarih

budur

olunmudur

tahrir

Ve bu kapudan

dembeste
müzeyyen olkadar zîkymet

içeri

züvvar

girdikde

ve hayran olur Olkadar zerü ziver ile
maslûbat âvizei musannalar vardr kim beni âdem im'an nazar ile
nazar etseler âdem hayran kalur Binden mütecaviz sim kanadil ve
billur necef ve moran kanadiller ile müzeyyendir Ve sandukai eriflerinin canibi erbaasnda gûnagûn ebçra ve kandilden ve em'idan gûnagûn ve buhurdan ve gülabdan var kim biri birinden âlülâl musanna eyalar var Teberrüken Horasan padiahlarndan Seyfeddin Sultan iki çradan ve em' idan göndermi Gören anlar altun
zan ider Amma sar pirincdir Ve öyle musannadr kim zemanmz
üstadlar an icad etmee kadir deillerdir Herbiri birer âdem kaddi'
dir Ve nice bin em'i kâfurî ile her eb çraan iderler Zerduz haliçeler ile mefrudur Bu kubbenin ta vasatnda bizzat kendüleri sanduka icre asudedir Canibi erbaasnda Süleyman Han ve Selim Han
ihsan Yakutu Mustasamî ve eyh ve Karahisar ve Dervi Mehemmed ve AbduUah Krimî hatlar ile Kelâm' izzetler var kim herbiri

birer

Msr

hazine [1]

deer Ve hususan kendülerinin

nice yüz mücelledler ve kitab

manevîleri ve divanlar

telifatlarndan
desti

hatlar

kütübü mutebereleri hazrdr Ve kendüleri kubbenin kble divan
tarafnda yeil imameleri ile asudedirler Gayet mehabet vardr Ve
ile

kabri
[IJ

ibrahimi Gülenî zadelerden
Yldz nüshas

(hazinesi)

Eeyh brahim
•

Efendi ve

îbnü
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eyh

Ahmedi Hayalî ibni Hasan ibni Hayalî ibni
Gülenî >j.)i »^ ^.a» Ve alt yannda Eeyh Ahmedi
Hayalî Mate sene 977 Ve alt yannda Eeyh Alii Safvetî eyh Ahmedi Hayalînin oludur Nebirei Gülenîdir Mate sene 1005 Ve
ann alt yannda Eeyh Hasan ibni Seyyid Hayalî Mate sene 1012
Bunlarn yerine damad Eeyh Mehemmedî Efendi halife olub
mate sene 1014 Amma bu kubbe içre sand(u)kas yokdur Lâkin
yine bu dergâhda medfundur Zira bu kubbenin alt ve tara simahane
haremi alt serapa ziri zemin fskyyedir Cümle meayihi Gülenî ve
ayan Gülenî ve Ruenî anda medfundurlar Ve bu Ibrahimi Gülenî
Alii Safvetî ibni

hazreti Ibrahimi

Horasana ve Belhe varub Ömer Ruenî hazretlerinden cihaz fakr
kabul etmilerdir Ömer dahi Seyyid Yahyayi irvanîden izin almlar
Silsileleri Hazreti Alii Kerrara müntehi olur tarikdir Ve ulu dergâhdr kim Rum ve Arab Acemde ve Belhde böyle bir evkaf metîn
tekye yokdur Ve âyende ve revendeye nimeti nefisesi mebzuldür
Msrda naziri yok bir ruhaniyyetli tekyedir Ve bunda olan erbab
marifet dervian zîan bir tekyede yokdur Herbiri tekmili fünunu
tarik etmi arifi biUâh dilriler var Ve ilmi edvar gayib olsa cihanda
bir aaze kalmasa icadna kadir nefes sahihleri fukaralar var kim
güya herbiri Abdullah Faryabî ve Gulâm Nasrî ve Gulâm Sadî ve
Fisagorsu Tevhidi mertebesi üstad kâmiller vardr Ve vâkf esrar
olduumuz mertebe bu tekyenin evsafn tahrir eylesek tatvili kelâm
olur Ve bundan sonra ehri msrda

Tekyei Kasr Ayn yani Âsitanei

ehri

Msrn

garb canibinde

Hac Bektai

sahili Nili seyide bir

Veli

hyaban koyah

ba

irem misal bir mesiregâh yerde Kasr Bül Ayn dimek
içinde
ile müsemma bir teferrücgâh yerdir Nice mülûkü selâtîni selefin na-

Amma ihtida banisi Sultan Meliküt Tabirdir Ve her sahibi
hayrat birer âsâr ilhak etmek ile kat enderkat kaa ve soffa ve kâhlar
ve müteaddid höcreler ve havuz ve azirvan sahniinler ina etmiler
gelüp ol höcrelerde ay iret iderler Amma
kim cemii âyân
iremin ta ortasnda evce serçekmi bir beyaz kireç ile
bu

zargâhdr

Msr

ba

mestur bir kubbei azîm

âsitanei

Derunu kubbe bin
beyaz mermer ile döelidir

Bektaiyandr

âdem alur bir meydan azimdir Serapa
Bu dergâhn canibi erbaasnda kurban postlar döelidir Mihrab
dibinde eyh Mehmed dede alt yannda ba halife andan imam
andan müezzin andan duac andan eriatci andan tarikatci andan
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mihmandar
andan meydanc andan
alemdar
hasl kelâm cümle fukara
andan ekmekciba

gec klup
yollarnca berkarar olup taçlarn
ile
mukayyed
kimi
ders
olup
kimi
her biri
ehli
sünnet
velcemaat
tilâveti Kur'an kimi kesbi irfan idüp bir alay
abdalandr kim âyende ve revendiye hizmet idüp Safa geldin Can
deyüp ol müsafir cann yoluna can ba üzre kulluk idüp canlar feda
iderler Ve bu kubbei âlinin canibi erbaasnda olan tuc kafes penceüzre

postlar

yollu

kendü igallerinde

taras güya iremzatülimad badr Anda baz meayihan
Bektaiyan medfunlardr Ve bu kubbenin içinde dairen madar nice
bin koyun kurban aklar tebih gibi bir ipe dizilüp kubbei ihata
etmidir Baz müsafirîne reca idüp derler kim Ask Senin de bu
olsun deyu kurban reca iderler Ve bu
dergâhda bir kurban
tekye icre selefde gelen nice bin abdalanm zerdeste ve perdestesinden
ve palhenk ve kabak ve kekülü ve sapan ve teberi ve umman
kiramesi maslûbdur Ve nice alemler ve tabi kudüm nefir ziller ile
ârâstedir Ve mihrabn tarafeyninde alemler ve müzehheb em'idanlar
ve gûnagûn zîkymet çradanlar ve kanadiller ile tezyin olunmudur
Ve Selim Han âlemi seyyahatde Msra geldükde bir kaç gice bu
tekyede mihman olup badelfetih ahde vefa idüb cümle has odallar
ile gelüp yedi gice bunda mihman olup Kasr Bül Aynm demiler
relerden

an

(Beyit Güftei Evliya)

Denildi

Han

Selimin

Mecazî ger hakikî çün

mantkmdan Kasr Bül
ann tebihidir evlâ

Aynm

makamdr Hâlâ bu kubmahalde hâlâ bir maksurecikdir Kimse anda oturmaz Tekyenin vakf kitablar anda dur [1]
Ve bu dergâhn matbah Hayderîsinde pabürehne ve serbürehne
mutarra çardarb canlar vardr kim her biri filân ibni filândr Amma
tecrid olup masevadan el ceküp güncü uzletde güncinei râze malik olup
herbiri bir ie memurlardr Ve habbazîn furunnda kal olup kl ayb
dan müberra hassulhas olmu canlar has beyaz nan puhte idüp âkana
bezi iderler Ve matbah Halilinde sofrai bîimtinan subhu mesa
âyinde ve revendiye ve cümle derviana herese ve pilâv bîminnet
daim baki ihsanndan daimdir Ve bu âsitane icre baz zeman kibar
âyân gelüp dede efendiden baz derviann ebyat e'arn tilâvet etmesin
reca iderler Serçeme dede dahi erbab marifetden eyda dedei ve
Tahir dedei ve
dedei ve Kurban dedei ve Talebkâr dedei ve
Hakka

benin

ki

cayi

safagâh padiahane

sa köesinde

Selim

Ak

[1]

Yldz nüshas Mürur)

bir

Hann yatduu
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Ric'î dedei ve Gavvas dedei ve Civanmest dedei ve Medhu dedei
nazargâha
Baka Canlar Müsafirleritniz sizlderden birer ebyat
e'ar okumanz reca iderler Kerem idersiz dîdikde Eyvalla Ba üstüne
ömrüm diyüp ikier ikier hasmane meydan muhabbete çkup ellerinde zerdesteleri ve bellerinde mecmualar ile meydan nazma girüb
seraaze bed' idince köeden eyh Ber cemali kemali Muhammed
Mustafara salevat diyince uaralar dahi Ey dost

krub

^La)

^jb <)^

(jls ile

Ji j

müfredat ve dübeyit ve müselles ve murabba ve muhammes
ve müseddes ve müsebba ve müsemmen ve muaer ve kasayidi tercii
bend ve mersiye ve çar enderçar ve müstezat reddül aczi alessadr

diyüp

gazellera ve bahri taviUer ve nice

mükilât eyleri birbirlerine hasmane
Hassan ve Imrüül Kaysdirler Andan

öyle okurlar kim güya herbiri
dervianlarm ablak ve sablak ve aktoplak köçeklerinden Can gülü
köçek Ten bal köçek ve ir Ali ve Can Veli ve ahme Memi nam
köçekler âfitabelerin gec klup pabürehne
ve serbürehne telâtin

tennurelerin giyüp ve nefirlerin ve teberlerin ve zerdestelerin ellerine

Msr

gülü gibi seramed beyaz
alup anlar birbirlerine hasmane olub
gerdanlar arz idüp kâfuru em'i asel misal pazularn sayup meydan muhabbetde marekegirlik idüp letayife müteallik Kaygsz Abdal
ve Musa Abdal
lemeler okyup

güftelerinden ekil

ürbe müteallik

gûnagûn akalar idüp

lâtifeâmiz teker-

güne arz marifet
idüp müsaf irine tazeler taze can verirler Ve Bengilerin esrarna müteallik olkadar letayifatlar vardr Adem hande etmeden Bengi gibi

mebhut

herbiri bir

olur (Beyti Bengi)

Us» J:> jU-

Bu güne

nice

jl

j^jj

ebyatlar

^ -^

-?^

terennüm

'^^

C^J^

iderler

«3t

Ve her

gelen

erbab

maarif bu dergâha bir âsâr idüp tahrir iderler Hattâ bin seksen birinci
tarihinde valii Msr olan brahim paa bu Kasr Aynn bir köesinde
Cirid Meydanna nazr bir kasr âli ina etdükde hakiri pürtaksir
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küstahane bu ebyatlar tahrir etdik Cümle levha ve lâciverd
talik krk aded kitabei münakkadr

ile

hatt

Kasr Ayn

Tarihi

Taalâlîah zehi zatûlbûruci kasr nev bâlâ

Bu

Nilin cilvegâhnda

yapld

kürsü valâ

Hac

Bektai Velinin âsitannda
Ac b menzilgeh etdin oldu güya Cennetülme'va
Yedi iklimi ket etdim nazirin görmedim her gez
Meer tarh nda üstad Ezel mislin ide peyda
irem Kasrile Kasr Yusüfün ancak ad kald
Yapaldan bu havernak kasr gazi ibrahim paa
Menem seyyah âlem kim cihan serteser gezdim
Zeminde misli yok varise bu kasr saadetca
Tariki

O

denlû nimetin mebzul olubdur

Ne Cem gördü
ilâhi bu

Ummü

Dünyada

bu darat ne hod Iskenderi Dârâ

makam

âbâdn mebanisin
ki oldu menba ita

gülsen

Emin eyle kederlerden
Dua hengâmn hatm it durdukça sa olsun
Sözüm dinler meal anlar der bir himmeti âlâ
Dua idüp aidim ey Evliya bu kasra tarihin
Zemin durdukça dursun bu mekân asuman âsâ
Sene 1082

Bu kasr dahi bir ahane kasr olup Kasr Ayna hüsün verdi
Andan bir tekyei Bektaiyan dahi Azablar odalarnn ta ortasnda

Tekyei Bektaiyan Hasan Baba
Alemdar ResuluUahdr Amma bir küçük kubbe bina idüp tekyei
olmu Yirmi mikdar erbab marifetden hal sahibi fukaarlar var Nimetleri Azablar âsitanesi metbahndan tayndr Andan
Bektaiyan

Tekyei Bektaiyan

Kaygsz Baba

Kadasker kapus kurbinde beynelkasreyne karib bir atfe içinde
karanlk derbde bir küade dergâhdr Amma ol kadar vasi deildir Evkaf yokdur Parsa ile geçinir yirmi mikdar ihtiyar ehli rz
dervileri vardr Bir küçük meydan ve bir türbei pürenvar var Her
Cum'a edayi salâtdan sonra hak yetidirüb âyende ve revendiye elbette bir koyunu ve yogurdlu pilâvlar mukarrerdir Annla öhret
bir
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bulmulardr Cenab Bari
ada Mukabeleci

kona

hazayini gaybden

verir

Ve yukaru

iç kal*-

içinde

Tekyei Abdullah Ensarî
Sahâbei kiramdandr Amma Bektaiyandan bir kaç fukaralar
f mutasarrflardr Bir hayli evkaflar vardr Ve Kethüda saray kurbinde Melik Tahir zaviyesi dibinde

Tekyei Hazreti Abdülkadir Ceylânî
Eba Eyyubu Ensarî hazretlerinin biraderi ve eyh Sari hazretlerinin
biraderi anda medfundur Bir küçük tekyedir On mikdar fukara sakindirler Lâhm nanlar paa tarafndan ihsan olunur Her leylei
Cum'ada eyhuniyye fukaralar gelüp azîm tevhid tezkir iderler ç
kal'ada konamza karib olmaile leylei Cum'ada varup zikruUah
safas iderdik Andan Kara Meydanda

Kara Kaya Tekyesi
Emirahurun kona önünde bir darack Abdülkadir Tekyesidir
Yedi sekiz fukaralar eksik deildir Tayinatlar eyhuniyye imaretinden

gelir

Ve Rumeli Meydannda

Tekyei Musallâyi Sebilül Müminîn
Sene 912 tarihinde Sultan Kansul Gavri binasdr On iki kademe
ile uruc olunur bir dergâhdr Kubbe kemerleri üzre beyaz

nerdüban

ham mermer
(jSls-

üzre celi hat

<^ (^j^lj^te

f.J'

(

deyu

tahrir

ile tarihi

«0)1

'ij'

J.^

budur

j^\y\

j

^ll

ffJ^Cr^J^^'^f''^, )

yp\

olunmudur Ve Rumeli Meydannda

er'ile

nekadar

olunursa ve Msr içinde nekadar ayan kibar merhum
tekyei
mü (mi) nînde nice bin âdem ile nemazlar klnr
olursa bu
bir tekyei musallay müslimîndir Etrafnda höcerelei ve sebili var
Amma matbah yokdur Ancak dört sütun üzre kârgir kubbe bina bir
âsitanedir Her Cum'a tariki mutavaa fukaralar cem olub bade salâ-

âdem

tül

kati

Cum'a

tevhid

bir tevhid

etmee

ide(r)ler

kim üçyüz altm tarikin biri böyle
esmas ile nefeslerinde

kadir deildir Meselâ bunlar

|,4J!\

meddi cezm halinde iken yani soluk alub verirken

^,4111

sadas istima
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bazs küheylân

bunlar haleti vecde geldükde

klç

suvar olur gibi bir elinde cida ve bir elinde

at üzre

çalar gibi birbirle-

Ve bazlar ok yay kullanr gibi tir keman atarak
ol ann okundan halâs olur eklinde bazs urulub az köpürüb zir
zeber düer Bazs piyade elinde ht atar gibi dümenin urup ikâr
hamle

rine

iderler

dönüb azndan lök deve gibi köpükhaykrarak birbirlerine hamle iderler Baz zeman

olur gibi gözleri tas pürhuna
ler

saçarak na're

eyhleri gücile halas ider Bazs birbirlehamle idüp yan verir Bazs gürleyüp
na'reler ürürken kedi ve köpek gibi temellük idüp yire yuv(ar) lanmaa balar Bazs ejderi heftser gibi gzlarken biri dahi ana grgrub

olur

kim

rine

kaan

ikisin birbirinden

arslan gibi gürleyüp

bu grgran hemen

gelirken

aznn köpüü

kesilüp

beti benzi berki

hazana dönüb gömleinin yenin yüzine örtüb mahcub avret gibi bir
köede oturur Biri dahi bu avret gibi oturann üstüne gelüp na're
urdukda görürsekim bu avret evza ideni güya sar'a tutup gözleri
tas pürhuna dönüp öyle na'reler reha buldurur kim istima idenin
zehresi çak olur Hemen üstüne kgran âdem ya eyhin yahud bir
gayri

fukarann ardna gizlenüp

hamu

olur

Hasl kelâm Kur'an

azîm hakkyçün bu âsitanede bir halet ve bir esrar Huda var kim
temaa iden mest medhu olur Görmee muhtaç bir tariki Mutaviîdir
kim ilmelyakin ve aynelyakin hasl etmeyince mezayasna vâsl olun-

maz

Zira

(Msra)
ojji -C-U ij)

3

<

demilerdir Ve Hâkim Biemrillâh Camiinde dahi yevmi Cum'ada
bu Mutaviî tarikinin on yerde tevhidleri olur kim diller ile tabir ve
kalemler ile tahrir ve tavsif olunmaz Andan ehri Bulakda

Tekyei Güleni
ahane tekyedir Amma ol kadar
mikdar pak ve pakize sahibi
sülük dervileri vardr Evkaflar metin olduundan âyende ve revendeye nimetleri mebzuldür Ve senede bir kerre Seyyid Ahmedül Bedevi gemileri avm (avd) idecei günlerde Msrn nekadar ulema ve
suleha ve eraf var ise bu tekyeye gelüp azîm Mevlûd olur Andan
Sahili Nilde fevkani

vasi

deildir

tahtan

Erbab maarifden

bir

otuz

yine ehri Bulakda

Tekyei
Bu

dahi sahili

Eeyh

Ferecullah

Nilde bir küçük tekyedir

Amma

eyhi mazannei
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kirame ve
rat gelüp

aizzei

krk

tekyeleri bir

izame büyük kimesnedir Etraf erbaadan hayli nezefukarasile öyle geçinürler Tarikleri Yemenidir Ve

elli

küçük binadr Cümle asarlar

cemmiz ve

dirahti

dirahti

Asla güne tesir itmez Güya bir hyaban Acemdir Ayende ve revendeye bir mutantan fincan kahvei Yemenisi mebzuldür Amma bu kahve Güya cellâb züllâbdr Bir ayan devlet hanedannda piirmek ihtimali yokdur Ve bu kadar kahve bir devletmend
hanesinde bezi olunmak ihtimali yokdur Bir acib berekât azelîdir
Ve tekyede bizzat Eeyh Ferec hazretleri medfundur Anlarn ruhani-

nabka

sayesindedir

yetleridir

kim böyle berekât

yeler var

Amma

Andan

Sultan

bunlar

Halil var

ile iktifa

etdik

Ve Bulak ehrinde nice tekCümle krk be tekye vardr

Kaytbay yaylanda

Tekyei Sultan Eref
Yekpare

Ayn

bir

azîm

beyaz

kireç ile

puide kubbei

tekyesinin kubbesidir Malâkelâm içinde bin

âlidir Güya Kasr
âdem sar ahane

müdevver kârgir bina bir kubbei minadr Tariki Halveti içün
bina olunmu evkaf metin yüzden mütecaviz fukaralar ve her birinin baka höcreleri ve kifayet mikdar taamlar vardr
bir

Tekyei Sultan Kaytbay
Bedevi tariknda bir ulu âsitanedir Kaytbay Camiinin karusndadr
Ylda bir kerre Mevlûdu azîmi olur Tekyesinde müteehhil üçyüz
fukaralar vardr Nimetleri Kaytbay imaretindendir Ve bu Kaytbayda on bir tekye vardr Andan Adiliyyede

Tekyei Sultan Tumanbay
Tekyeleri

tahtanîdir

Msr

içinde

kasrnn altnda bir hayli vasi
mikdar fukaras vardr Andan ehri

Müsafirîn

tekyedir Tariki Halvetîde yirmi

Suku Salibe kurbinde

Tekyei Mevlevihane
Bir ulu âsitanedir Kat enderkat höcreleri ve ziba simahanesi ve
mesnevihan fukaralar var Hattâ Hasan zade Efendi Msr mollaln
terk idüb fakr fahr ile kanaat idüb küsenisin oldu Hattâ Islâmbolda
KuUe kapus mevlevîhanesinin eyhi Adem Efendi Kâ'beden Msra
gelüb bu tekyede medfundur Mevtine tarih
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iderek gîtdi

Cinane

Sene

Ve Msrda Camii Taylûniyye

oldu

tekyesi

yire

Kal'atül

Kep§ ve
mahalde

Cebeli Leker dahi derler Hazreti Musa Cenab Bari ile ol
çok kelimat etmilerdir Ol cebelden kayalar tecellii cemale tahammül
idemeyüb [2] hâlâ anda dua müstecabdr Tekyesinde fukaralar ekseriya Maribîlerdir eyhleri Aziz NasruUahdr Ve müstecabüddave
kimesnedir Daima hüsnü hali savm
Davud ile mukayyeddir

Ve

aIaJU

Evsaf Tekyei Tophane

Msrn

ark

canibi

haricinde ehirden ruhu baid

Sultan Kayt-

bayn hayratdr On be kademe nerdüban ile çklr bir kubbei
münakkai bukalemundur kim bunda olan naki Mani ve Veli Can
Yemanî

yokdur Kubbei nilgûn icre silû ve lâciverd ve
ile gûnagûn
ükûfe ve islimi ve balamalar
var kim didei beni âdem gördükde hayrelenir Böyle sihri icaz kubbedir Amma beyaz kireç ile mesturdur Resas nilgûn deildir Ve
mihrabnda olan san'at sadefkâri ve çar divarnda kapl olan yeim
harkanî talar üzre müzehheb Msr balamalar bir âsâr binada yokdur Tariki Ahmedî içün bina olunmudur Uç yüz(ü) mütecaviz
fukaralar vardr Nimetleri kifayet mikdar evkaflarndandr Kal'a
misal bir tekyedir Cümle fukara anda sakin olur Ve senede bir kerre
azîm Mevlûdu olub üç gün üç gice sohbeti hassulhas olur Ve bu
dergâhn kble taraf bir hyabanvar nahlistan gül gülistandr
lâ'lî

bir diyarda

ve cengârî boyalar

Andan

Sitayii Tekyei

Timurta

dahi Tophaniye karib tariki Halveti içün bina itmidir Amma
kubbei azîm dergâh imam Alidir Her leylei Cum'ada
nice bin
gelüb âyini Hayderî iderler

Bu

bir

âsitanei

uak

Yerinde camii

Sene

Bal

ve baçeli

âli

1075

ve fukara höcreli

esas bihemta
[3]

ve

simahane meydanl

mamur

mekân derviandr
[1]

Yldz nüshas

[2]

„

[3]

Buraya

„

fazla

(dedemiz)
(pare pare

yazlmtr.

olmudur Ve)

Yeri

aada

air Zekinin söyledii tarih kitabesindedir.
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Tekyei Sultan Gavri

Msrn arknda bir saat baid bir âsitanei Tariki Bedevi içün bina
olunmudur Bu dahi Tophane tekyesi gibi nigârhanei naki Çin güya
naki mihri nigin gibi hürde bahar ile münakkadr Ve feri öyle
hürde ruhamdr kim tabir ve tavsif mümkin deildir Ve bu âsitanede mihrab minber dahi vardr Cum'a eda olunur Ve bu Gavri
baka esvak muhtasar ile bir mahalledir Cümle bin mikdar fukaEvkaf

rayi Bedevidir

lanrlar

Amma

zaif

sulehayi

vardr Bunda dahi ylda

olmagile nimetleri yokdur Kendiler kefaf*

ümmetden
bir kerre

bir salih

kimesne

Mevlûdu azîm olub

tarik

eyhi

tevhidi sul-

tanî olur

Evsaf Tekyei Kademün Nebi Aleyhisselâm
Sene 1074 tarihinde defterdar ibrahim paa hazretlerinin muhabbeti Resulü Huda Muhammed Mustafa içün kendü malinden
elli Msrî kise ifraz idüb
Hazreti Resulü Mübinin kademi erifine
eflâke gerçekmi bir kubbei âli ve ana muttasl bir camii kebir ina
etmidir kim vasfnda lisan kasrdr Ve lebi Nilde fevkani tahtan
ehli teferrüç içün kaa ve maksureler ve müteaddid nîm sofal divanhaneler ve Cirid Meydanna nazr bir kasr âli ina idüb tahtanîsin

cümle

ehli teferrüce

olunmu

kübradr
mermer üzre ekli murabba mü-

sofalar ile araste

Ve
nakka

bir âsitanei

sütunu
tav(a)nl ibadetgâhdr Ve mihrab sade güzelidir Ve minberi
münakka hasebi hamradr Ve cami içi zîkymet ibriim haliçeler
camii zibas alt beyaz

mefrudur Ve gûnagûn avizeler ile cami içi müzeyyendir Ve mihönü bir ükûfezar baçedir Tulen ve arzan yüz ayak camidir
Kble kapus üzre altun levha ve lâciverd ile münakka talik hat ile
ile

rab

tahrir

olunan tarihdir
Camii Cennetmisale didii tarihi temam
Oldu ibrahim, paa camii dar selâm
Sene 1078

Ve bu camiin
bidir Bir

erifleridir
tesir

içinde

gümü

etdüi

sa

tarafnda

kapakl dolab

çi gülâb

ile

icre

lebberlebdir

kapu

icre

kubbei

Hazeti Resulün

Cümle züvvar

Kademün Ne-

mübarek kademi

payi erifin hacere

yire yüzlerin sürerler (Beyit)

Güli gûlzar nübüvvet o kadem sahibidir

Ahmeda durma yüzün

Ve bu kubbe

icre serapa

sür kademine

o gülün

kâii Cindir Ve gûnagûn

hüsnühat ketebe
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dahi vardr Ve ibrahim
paa bir levhai müzehheb üzre bir turai garra çekmigdir kim sihri
mübindir Ve dolablarda giranbeha zîkymet eyalar vardr Ve bu
kubbe kapus üzre terkim olunan tarih budur
asarlar vardr Hakirin

sahibi kimesnelerin

Bu makam dilküada

resmi payi

çemine oldu gubar

Kâinatn
Bu kadem resmine

Batn
Hatifi

olur

Mustafa

tutiya

kim yüz sürer
münevver zahiri hem ruina
ihlâs ile her

gaybî pesend idüb didi tarihini

Oldu hakka kim müferrih resmi payi
Sene 1077

Mihabm

sol

tarafndaki levha üzre

eyh

Mustafa

tarihidir

Bab

resmi kademi pak Nebiye tarih
ibrahim
paayi cihandad âbâd
Itdi

Bu

tarih

kubbe kapus üzre

Cün temama

merkumdur

talik ile

iricek hatif didi

(Dier

tarih)

tarihini

Böyle imale muvaffak oldu Firdevsi irem
Sene 1074-

Ve

dahi ta tara kble kapus üzre yine talik hat

ile tarih

ile

levha ve lâciverd

yazlmdr
Cenah Hazreti Sultan Mehemmedi Gazi
Vücudu pakini hayrata mazhar etdi Huda
Dua idüb didi itmamna Zeki tarih
[1]

Ve

dollablar üzre tahrir olunan tarihdir

Bu binay eyledi resmi kadem, üzre cedid
Klsun ibrahim paann Huda ömrün mezid

Ve

lebi

Nilde olan kasr âlinin kitabeleri icre talik hat

ile

tahrir

olunan tarihdir
Didi

Nak

Kasr eyvan

bu bina tarihini
üzre oldu

.

.

.

Sene 1083

Ve bu camiin Rum tarz bir tabaka bir minarei mevzunu var kim
güya bir servdir Ve bu tekyenin bir matbah keykâvüsü var Ve eyh
Mehemmed Çelebi tariki Halvetîde salih kimesnedir Ve bu âsitane[1]

Yldz nüshas

(Yerinde camii

âli

esas

bî

hemta Sene 1074)
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den baid baka

ba

iremi var Gûnagûn limon ve turunç ile mü'
üzümü olur Ve bu mahalde bir sakiye ve
ve bir havuz azirvan revan olmadadr Ve bir zaviyesi var Mihrab
üzre müzehheb ve lâciverd üzre Karahisarî tarz celi hat ile kitabet

Ve

zeyyendir

bir

yedi nevi

olunan tarihdir

Vaz olundu sakiye Sultan Mehemmd namna
Bir sebil dahi

Cûn temama

Bu

yapld sakyenin yanma
iricek hatif didi tarihini

sevab oldu revan Sultan

Mehemmed adna

Sene 7077

Hâsl kelâm bir ziyaretgâh has âm tekyei benamdr Ve mahalolunmu bir hayrat azimdir vesselam ehri Msr icre nice
tekyeler dahi vardr Amma mehur olanlar ve binayi kebirleri

linde bina

yüz

bunlardr Ve bu dergâhlarda bir zaviye ve cevamiler olmas hasebile
cami ve mektebi sbyan tertibinde tahrir olundu Amma kadim eyyamda hemen Garafei Kübrada mamur abadan evkaf cari üçyüz

altm

alt tekye var

imi Msra

bir fukara

müsafir

gelüb

mihman

olmak murad idinse her gece bir tekyede mihman olub ^.^\\ ff\ fehvasnca ol müsafire ikram idüb sabah olunca tekye eyhi ol müsafire
bir Msrî para hammam akçesi ihsan idermi Dilerse ol müsafir bir
sene sakin olsun Yevmiyye birer para canibi vakfdan in'am olunurVe sene banda bulunan seyyahana bir hrka dahi ihsan olunurmu Baz fukara her gice bir tekyede mihman olub bir parei muayyene alub bir gayri tekyeye gidüb bu minval üzre Msrn Garafe
tekyelerinin üçyüz altm alt tekyei devir idermi Ve ehir içinde olan

mu

lâyuad ve lâyuhsa tekyelerden bâlâda tahrir ve tavsif etdiklerimiz kalNimetleri hemie daim ola

mdr

Elvaslüs Sani ve Selâsin

Msr

içinde bay gedaya nîmeti mebzul olan
darülimaretleri beyan []

Ümmü

Evvelâ bu

Dünya

Msr

içinde

bu kadar tekyelerin ima-

retlerinden gayri yediyüz selâtîni selef cevamilerinde birer darünni'me
imaretleri var idi Müruru eyyam ile evkaflar harab olub rezeka ve

feddanlarn ve belidelerin mirîye muzaf ide [2] nicesi muattal olub
Çerakese asrnda yüz elli alt camiin matbah darünnimeleri kald
[1]

[2]

Y'ldz nüshas (ider)
»

>'

(ide ide)
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Anlarda dahi Islâmbol imaretleri gibi ruzmerre kerreteyn taamlar
mebzul deildir Cum'a giceleri ve aziz günlerde nice bin sahan taamlar mebzuldür Ve Msr içinde nimeti daim olan imaretlerin cümlesinden Paa saraynda olan matbah keykâvüsde ruzmerre üç kazgan
azîm sabah ve üç kazgan kebir badelasr bay gedaya ve pr civana
orba mebzuldür Andan

tmarati Sultan

Klâvan

Subhu mesa has ama zuafa ve mesakîne mah sal JUV>i jj^V sofrai
imtinan mebzuldür kim ( {^ijj «oii^^ v» j^^^ j \U jj\*j dr Cemii mürtezikaya bin sahan taam muayyeneleri virildikden sonra cümle fukaraya nice bin kas^a ve ulbe ve sefal ve mücver çorbayi ades ve hnta
bezi olunur Amma her leylei Cum'ada fukraya dahi lâhm ve ruz
verirler Gerçi fukrann taamlar eimme ve huteba ve mejayihîn taambî

)

lar gibi deildir

Amma
(

daimdir Zira

matbahnn kapus

^_jp^\ «^iji 3\jj\y^

<lîi

üzre (Ayet)

jl )

yazlmdr Bu kârhanenin krk a§ baz ve krk kilârcisi var Ayandan
baz kimesneler imareti temaa iderken bir sofra taam mahazar
getirirler Kâr kadim Klâvan sahanlar ve münakka sini ve tt ve
ibrikler getirüb müsafirîne riayet iderler Azîm hayratdr \c- ^\c^j Bunlardan gayri sayir selâtînlerin nimetleri daim deildir Zalimler evkaflarn harab etdiklerinde ylda bir kerre her camii selâtînde Mevlûd
oldukda nîmetleri mebzuldür Amma nazrlar yine cami huddamlarna
mah bemah lâhmiyye ve em'iyye ve haberiyye hebalarn vazifei muayyeneleri ile beraber verüb evkaf namesine mahsub ider
Elf aslül Salis

Msr

ve Selâsin

Nadiretül asr olan

ruina menzil

hammamlar beyan

tahir

ider

Bâlâda tahrir olunan nice bin vakfuUah cami ve mesacidlere ve
vakfuUahlara akarat ehri Msrn âb ruyi olan hammamlardan
ibtida yukaru iç kal' ada Tavai Süleyman paa hammam üç halvetli
ve bir afiî havuzlu bir küçük hammamdr Amma binas lâtifdir Suyu
Yusuf kuyusundandr Sehl urcadr Amma cümle askerî tayifesi girsayir

hammam ve dellâkleri pakdir Lâkin
badezzuhur bizim valideler ve hemireler girer NsfuUeylde havuzun
tathir idüb pak su doldururlar Ve Sultan Hasan Camii kurbinde
diinden cemii esvablar ve
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paa hammam Büyük hammamdr Msr
hundan hüyük ve müferrih ve germah ve âh havas ve havuz
ve azirvan daima revan olmada böyle hir hammam yokdur Ve
Sipahi hazarnda Mustafa

içinde

be halvetinde birer hanefîsi mukarrerdir Ve zemini serapa elvan
ruham ile mefrudur Ve camlar rengârenk billur ve necef ve
moran camlar ile müzeyyendir kim herbiri ahteran sema gibi ule
verir Ve azirvan germah ile pertab idüb ta kubbeye müntehidir
Ve tarada ve camekânnda bir havuz icre mahiler inaverlik idüb
fevvaresi kubbeye pertab ider Ve cümle dellâkleri pençei âfitab
gülçehre mahbub ve merali ve gazali Hoten ahusu göz'ü ve irin
süzlü ve münevver yüzlü dellâkleri nilgûn futya bedeni üryann sarub
hizmet iderler Ve cümle esbablar pak harir ve kuskusî petemal havllardr Gayet pak havas ho hammamlardr Ve çiftedir Nisvanlar
hammam bakadr Andan Beek Hammam dahi çiftedir Ve gayet
pak hammamdr Ve Altparmak Camii kurbinde Kayseriydi brahim
Kethüda hammam Andan Derbül Ahmer hammam çiftedir Amma
küçükdür Suba hammam dahi çifte müferrih hammamdr Ve ekerciler hammam cümle hammamlardan pakdir Zira Yehudi ve Kbtî
ve Urumlar girmez

Sahibülhayrat öyle art etmidir

Ann

içün nice

bu hammama girerler Gayet lâtif havadar hammamdr AnHarabe
hammam küçük olmaile gayet izdiham hammamdr
dan
Ancak erler girer Yektadr Çifte deildir Andan Bakrc paa hammam hubhavay germa hammamdr Andan Saka hammam erlere
iler Ve Kadasker hammam çiftedir Mercis hammam Mercis çarus içinde bir lâtif hammamdr Ve Bab Nam hammam andan
sulehalar

a'riyye hammam çiftedir Andan Sa'rav hazretleri hammam
çiftedir Ve Kantaratül Musikî hammam çiftedir Ve Cici Ali Bey
hammam Yahudiler mahallesine karib olmaile cümle Yahudiler anda girer Ve çiftedir Ve Hammamül Kelb bir çukur yerde kesif hammamdr Erlere ve avretlere rayegân hammamdr Zeman Kadimde
bina olunurken temelinden iki kelb sureti tuçdan birbirile dalar
görinür Meer kuduz kelb tasviri imi Sahibülhayrat ol suretleri incitmeyüb hammamn temelin bir gayri yirden iderler Hâlâ ol kelb
suretleri durduyçün Msrda kuduz kelb olmaz Ve âdeme zarar isabet itmez Anniçîin Hammamül Kelb derler Ve Huzu Nefis hamma-

Bab

m yine Huzu

hammamdr Amma
hammam yalnzdr Amma gayet
izdiham hammamdr Mehdiyye Sultan hammam çiftedir Ve Babül
Hark hammam yalnzdr Ve Emir se [1] kantaras hammam ve

havas

[1]

hubdur

Nefis mahallesi içindedir Yalnz

Ve Bundukani

Yldz nüshas

(Hüseyn)
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Kapudan hammam çiftedir
musanna ve ruen camlar
yalnzdr Ve Abidin Bey mahallesinde

hammamdr Ve

ve

gayet

vardr Ve Taht Rab hammam
Abidin hammam çiftedir Ve Kantarai Sunkur hammam yalnzdr
Ve Habbaniyye hammam ve Derbi Cemamiz hammam yalnzdr
Ve Mustafa Bey hammam ve Sukud Dellal hammam ve Yenikapunun iç yüzünde Merzuk hammam yalnzdr Ve Hazretül Hindi
kurbinde Avretler hammam Ve Sultan Hzr kurbinde Küçük ham'
mam andan Taylûn hammam birbirine karib üç müferrih hammam-

Cümle Mearibe bunlara girerler Ve Salibe hammam çifte
kadimdir Ve havas asla baa urmaz Ve Dud hammam
Kaysuniyye hammam çiftedir Hakim Kaysunun hikmet ile bina

lardr

hammam
ve

etdüi âb havas lâtif hammam ruendir Babül Vezir hammam
yalnzdr Ve
Hüseyn kurbinde Salihiyye mahkemesi hamma'
kadim hammamdr KantaratüUimon hammam yalnzdr Bu tah'
rir olunan krk bir hammama kerratile girmek vaki olmudur Amma
girmediimiz on dört hammam dahi vardr Bu hisab üzre nefsi M*
srda elli be§ hammam has âm vardr Bunlardan maada selef selâtin*
lerin saraylarnda ve miri miranlar ve sâdâtlar ve me§ayih ve ulema
ve karaaalar ve anka bazirgânlarn saraylarnda birer hammam has
mukarrerdir Ve bazsnda ikier hammam vardr Amma Emirihac
Rdvan Beyin ve Kaytas Bein ve Circeli Ali Bein [1] ve Zülfikar
Bein ve Ebu evar Bein ve nice musahib aalarn saraylarnda dörder beer hammaml saray çokdur Bu hisab üzre ehri Msr icre
tahrir olunan saray hammamitar dokuz bin altm hammamdr Sultan
Murada böyle arz olunmudur Amma hikmeti Huda cümlenin sular
urcadr Meer Nil tuyan etdükde ehir içinde haliçlerden cereyan
iderken halice karib olan hammamlarn sular lezizdir Meselâ Kaysun hammam gibi lezizdir Amma bikavli hukema ac su germa ola
gayet nafi olup âdemi tendurüst ider Ve her hammamda fskyye ve
selsebil ve havuz elbette mukarrerdir Zira Msr halk cümle Ervamdan gayri afiîyyülmezheblerdir afiî havuza girmese pak olmazlar
Ve Msrn âb havasna afiî kuUeteyni nafidir Ve Msrn cümle
hamma(m)larnn altnda cehennemlii yokdur Ve canibi erbaasndaki
divarlarnn ard dahi bo deildir Hemen kuru divardr Hammamlarnn scakl hemen suyunun gayet scak olduundan snr Ve
cümle azirvanlar dahi scak sudur Kue kue kuUeteynlere mâi
germa ile leb berleb ve havuzlar dahi leb berleb ve cereyan iden
cirkâbn yolu yokdur Hemen hammamm ruhamlar üzre çalyub

mam

m

[1]

O

tarihte Circeli Ali Beyin serveti

hakknda Naimâda

tafsilât

vardr

(c v, s 448)
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Anlarn iddeti harnda hammam öyle iddeti har üzre olur
kim âdem yire basamaz Ve asla bir hammam baa urmaz Zira alt
açuk deildir Ve sular asla sovumak bilmez ebruz germab durur
Zira her hammamn biri biri üzre dörder beer kat kurun kazanlar
vardr Birbirinden taub hammam içine cereyan ider Ann içün
daima ssdr Amma kumda scak su hazinesi ve sovuk su hazinesi
bakadr Ve anlarn kazan bakrdr Amma Msrn beer altar kazan cümle kurundur Acib temaadr Bir diyara mahsus deildir
Vacibüsseyir akla muhalif bir san'atdr Ve cümle hammamlarda asla
odun yakmazlar CiUe tabir etdükleri nebatat kiyahatdan hasl olan
tezei didikleri eyi yakarlar Ve hammamcmn ücretile tutulmu
dört be dane zebballeri yani süpüründicileri vardr Cümle ahrahlar
gezüb öyle pak süpürürler kim bir zerre har haak komazlar Cümle
külhana getirüb dalar gibi yarlar ve an yakarlar Hammamclarn

gider

sr

re'si

malleri

zebildir

eb

ruz zebballer zenbil

zenbil

zebili

tayup

Msrn

cümle hammamlarnm zabitleri Msr valisinin
çadr mehterbasnn taht hükûmetlerindedir Hammamclar ve
dellâk sbyanlar ve sahib isyanlar birbirlerine incinüb gavga etdüklerinde mabeynlerin mehterba slah ider Ve bu hammamlardan
hasl olan mali hazayini cümle vakfullahlara masruf iderler vesselam
yakarlar

Ve

Elfaslur Rabi ve Selâsin

Selef

padiahlarnn ve vüzera ve vükelânn vekâlelerin yani

hanlarn beyan ider

Msr

Evvelâ ehri
icre cümle handr Cümleden metin ve mamur
ve kavi kal'a misal
Halil Tulen ve arzan yüz adm bir han
azimdir Canibi erbaas iki yüz kârgir bina dükkânlardr Ve fevkanileri
dörder kat odalardr Herkes haremile sakin olurlar Ve ortasnda
bir abdest havuzu üzre fevkani bir camii var Alt cümle dükkânlardr

Han

Camii cümle ahabatdandr Kârgir deildir Ve cümle cemaati Rum
Ve bunda nice bin kiseye malik anka bazirgânlar
vardr Misilleri meer Bulakda ola Cümle Msrn mal karunu
bu Han Hallidedir Ve kal'a kapus misal iki kat demir kapular
vardr Ve bu hann tarasnda canibi erbaas kârgir dükkânlardr
Msrn bezazistan olmamak ile bu Han Hallide cümle akalimi seb'ann zîkymet eyalar bîkymet firavandr Andan ana muttasl Kna
Han Rum ve Arap Aceme hnna bu handan gider Havlisinde nice
yüz çuval hnna dalar gibi
Bu dahi vasi handr kat enderkat üç yüz höcre Ve cümle esir bunda beyi olunur Ve buna karib
bazirgânlardr

ylmdr
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Büyük Düveydar Han hakka ki büyük handr Küçük Düveydar Han
Han iki azîm hanlardr
mamur handr Ve Hafz çarusunda
Andan Kasm Kethüda han ve Cevali han azîm handr Ve Bundu-

han ve Kbrsh Ahmed Aa han ve Akka han ve Murteza
Aa han ve Ebutakiye han ve Mehmed Aa han ve Cafer Aa
han ve Esir han ve Cellâbe han ve Receb Aa han ve Zülfikar
Kethüda han nevbina kal'a misal bir han azîm oldu Canibi erbaas

kani

dükkânlar ve üçer kat hanelerdir Her birinde ehil iyalile sakin olmagiyçün tarh olunmudur Tuli yüz elli admdr Arz seksen admdr

Ortasnda

bir zaviyesi var (jî^^J'^-^)

Evliya gördüünde etdi pesend
Didi tarihini Binayi Azîm

Sene 1083

Habeli Mehemmed Kethüda han Bu dahi nevbina
Ve Bab Nasrdan içeri Nasryye han ve mukabelesinde
Zeyt vekâlesi Cümle am ve Kudüs ve Gazzeden zeytun ve zeytun
ya bunda gelir bir yal handr Anda sakin olanlarn dahi esbablar
ve yürekleri yaldr Ve buna karib Bekâriyye han ve buna karib

Ve buna

bir

han

karib

zibadr

Sabuniyye han ve buna karib Kürdiyye han ve kurbinde Caferiyye
han ve Behar Vekâlesi Paann ehir havalesi Hind ve Yemenden

Habe

meta beharn gümrüü bunda aldyçün
Behar Vekâlesi derler Bu gümrük paann üstüne 2000 kiseye
iltizamdr Zarr nefi kendünündür Ve Habeli Camii kurbinde
ve

Adenden

gelen

Habeli Kethüda han ve ah Merdaniyye Camii kurbinde yine
Habeli han kat enderkat yeni handr Ve Davudiyye Camii
kurbinde Mesud Aa han ve Babül Vezirden
Hafz paa
han Bu vekâlelerden maada nice vekâleler var Amma herbiri atfe
içinde kalm müteaddid hanlardan deildir Amma bu zikri sebkat
iden hanlarn herbiri birer kal'a misal üçer yüz höcreli kat enderkat
hanlardr kim her birinin kapularnda onar bevvaban pasban didebanlar var Bunlardan maada Msr içinde sekiz yüz elli rab vardr
yani evli hanlardr Mücerred âdem komazlar Avret ve olan ve
merd zenan bir yerdedir Mahrem namahrem yokdur Bir turfa kâr-

aa

hanedirkim
(Bir satr

grenin burnunun orta
Neuzübillâh cüml fellâhîn ve
içine

açk braklm)

dirgei

Hadar

düüp âdem

am

cinnine döner

kavimleri sakindir Gayri kavmi

dahi komazlar Kat enderkat mukassi höcrelerdir
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Elfaslül

Fustat

Msrda

Hami

ve Selâsin

olan bimarhane ve

darüifay

beyan ider
Evvelâ kadim a'sarda Msr icre dan mecazibun ve darüifa var
eseri binalar hazrdr [1] Evkaflar mirîye muzaf olmaile

imi Hâlâ

muattaldr Lâkin elhaletühazihi zeman
timarhane vardr Biri Beynelkasreyn kurbinde

hâlâ

Bimarhanei

seyyahatimizde

dört

Makam Musa

Evkaf yok bimarhanei hasbîdir Sahibi hayr olan kimesneler
herbar taam gönderirler Ve baz fukaralar bimarhanelere
hasbî hizmet idüb herkes anlara malnn zekâtn ihsan iderler Andan
hastalara

Timarhane! Camii Ezher
Bu

dahi hasbîdir

ihsan in'am

Amma

Amma

it'am gelüp

avkaf

metin olandan

Camii Ezher evkafndan deildir

zaviyesindedir

ziyade nezerat

huddamlar mün'am kimesneler olmudur

Andan Bab Vezirden

aa

eyh Mehemmed
Özbekîler tekyesi

Matvisî

olduu

mahalde
I

Bimarhanei Sultan Müeyyed
Ve cümle kârgir banayi sulMüteaddid kaalar ve höcreleri vardr Özbekîler tekyesi içinde
eflâke serçekmi bir kapus vardr Ve hastalar kesbi hava etmeiyçün
gûnagûn maksureleri var Gayet musanna binadr Lâkin bunun dahi
evkaf yokdur Ol ecilden huddamlar Özbekî tekyesinin fukaralardr
Ve dervian Özbekiyan sakinleridir Andan ehri Msrn aynülfiilinde
Bir havadar yerde bir binayi âlidir

tanîdir

Evsaf bimarhanei âbâdan Darüifayi Sultan Klâvan
Bâlâda cami ve imareti tavsif olunan Klâvan camii hareminin
kuesinde bir binayi azîm bimarhanedir kim Rum Arab ve
Acemde misli yok bir binayi ibretnümadr kim tarh tarznda akl
perian olub hukemalar ilâç idüb âdem ziakl olur htida tulen ve
arzan bir mücellâ ve musaykal mermer ile döenmi yüz ellier
adm bir haremi azîmin ta ortasnda bir havuzu azîmi var Fevvarebir

[1]

Yaldz nüshas

(zahirdir)
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Ve bu havur kenarnda

bir

musallas

var Ol havuzu azîm üzre on iki sütunu mevzuun üzre münakka
tavanl bir kubbesi var Ve bu haremin canibi erbaasnda birer kaai
azîm vardr kim her birine biner âdem sar ki canibi soffalardr
Ve kârgir kemerler üzre münakka tavanlardr Ve bu kaalarn feri
serapa gûnagûn ruham ile döenmidir kim güya naki Erjenkdir
Ve bu kaalarn ta nihayetinde ikier âdem kaddi bâlâ sebiller vardr
Silâbvar revan olur Bu soffalarn ortasnda cereyan idüp haremin
ortasndeki havuza munsab olur Ve dört kaa dahi bu tertib üzre
bina olunup soffalar üzre bîmar gamharlarn camehablar ve harir
yarkanlar icre yatarlar Baz bimar ifakate karib olunca ol cereyan
iden selsebillerin kenarmda istirahat iderler Ve huddamlar pervane
var hizmet iderler Amma deli biraderlerimizin bazs muzlim güncde

ve

bazs küade

dergerden

Bazs

höcrelerde havuz ve azirvanl höcreler içre

halkai zencir

durur

âsudehal

ile

§ir gibi

mukayyed olup baks ra'd
bu Msrn âb havas yübuset

âsâ gürler

Amma

üzre

olduundan cümle halk sevdayîdir Ve meer zeman çok olmaile
ekseriya halk mehur ve memkûrdur Hemen ol âdemi ahalii mahalle
paaya arz edüb buyurdi erif ile bimarhaneye koyub timar iderler
Buyurd olmasa bimarhaniye komazlar Zira ruzmerre bir guru
masraf vardr Ol ecilden asrmzda Klâvan bimarhanesinde üçyüz
alt bimar ve mecnun kimesneler var idi Imaretden taam çkacak
mahalde cümle on iki etbba telâmizleri ile herkesin tabiatine göre
taam ve maacîn edviyeler verirler Ve hukemalarn. cür'et sahibi
cellâd mereb huddamlar var Anlar deli biraderlerin bazsna kzlck

denei hoab
sahib fira
rengi ruyi

Akl bana

Bu âsitaniye üç yllk
mecnun gelse biemriUâh krk günde ifakat bulub
verdi hamraya döner Zira bu kân ifada Bokrat ve Sokrad
yedirirler

gelir

ve

ve Eflâtun ve Fisagorsu Tevhidi ve Ebu Ali Sina misilli hukemalar
her biri Mesihâsâ mürde dili ihya iderler
bu ehir halknda

Amma

hukema hasl olmaz Cümle garibüddiyardr Yine kavmi Arabdr Zira
ilmi Tb evlâd Araba verilmidir Cümleden elzem levazmndan ilim
lmi Tbdr Zira Hazreti Resalet buyururlar (Hadis) d^j^y^^ JjV» öUU ^
jlsVyc a^ü'i nutk etmilerdir Bu hadisi erif mazmunu üzre lmi Tb
arabdan ayi oldu Gerçi Ademi Sani Nuh Neci asrnda ve îskenderi
Kübra asrnda lmi Tb Filosof [1] ve Filikos ve Calinos asrnda
var idi

Amma Resaletpenahdan sonra kibar evliyauUahlann kerameti
lmi Tb ile hukema itihar buldlar Andan Yuna-

bâhireleri sebebile

niyan ve Firenk dakikma vâsl olub
[1]

Yldz nüshas

(filosok)

hukemayi Yunaniyan Firenk
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itihar

buldlar

Amma

Arabn zühdü takvas

yine

Araba

muhtaçlardr

Zira

bu kavmi

ve ilmi kuvvetile bir bastya can ve gönülden

yapub hizmet etse biemriUâh ifa bulur Hususan bu Klâvan bimarhanesinde cemii üstad kâmil ve fassad âmil ve bazik ve âdil bu
Klâvan bimarhanesindedir Bir hastenin nabzna el urup tabîatine
münasib mualeceler ider BiemriUâh ifa bulur Zira bu Msr diyarnda iklimi evvelde Said ve Elvahat ve Habe ve Foncistanda ve Cebelül Kamerde gûnagûn nebatat kiyahat hayvanlar vardr kim belki
Hindistanda olmaz Ol edviyeler Msra gelüb hukemalar ile marizlere
mualece idüb ifa bulurlar Anmçün Arab ve Acem Rumda Msrn
Klâvan bimarhanesi mehur ve bu darüifanm bir tarafnda nisvan
bimarhanesi vardr Bu dahi azîm tekellüflü binadr Cümle huddamlan yine avretlerdir Ancak hukema mahremdir Anlar bîbak bîperva
girüp emraz muhtelifesine göre deva iderler Amma [1] hikmetdeyim
baz havatîni marize ve mecnune bu bimarhanede evlâd hasl iderler
Acib hikmetdir Hattâ ibrahim paa asrnda bir gulâm tevellüd idüp
ismini ifay kodlar Hulâsai kelâm böyle bir binayi azîm darüifa
keti güzar etdiimiz diyarlardr manzurumuz olmamdr

Evsaf ameli

maacD

tiryak Faruku

Âzam

Seyyahan zufünuna malûm ola kim nitekim edimi arzda hukema vardr Her diyarda Tiryak Faruk yaparlar Amma Msr Faruku
kadar olmak ihtimali yokdur Zira Faruk kursu Msra mahsusdur
Evvelâ kurs tabir etdiklerin beyan [2] Evvelâ bu kurs ylann vücudundan hasl olur Bu Sultan Klâvan evkafndan vazifeharan krk
nefer kimesnelerdir kim ylda bir kerre hizmet iderler Cize nahiyesinde Habir Olu kuralarnda sakin olurlar bir ocakdr Ylda bir
kerre mah Temmuzda tiryaki Faruk ylan sayd iderler Amma
kaçankim yla(n) sayd idecekleri mahal oldukda cümlesi bir yire
cem olup serapa kaln geceden esbabrar giyerler Ancak gözleri görünür
Yüzlerin dahi setr iderler Uzun srklar üzre beyaz keçe pareleri
balyup Behnisa ve Fayum ve Cebeli Ahzar caniblerine varub
Faruk ylanlar olduu mahalle sabah sovuunda varrlar kim iddeti
har olmadan ylanlar bîcandr Yine böyle iken Faruk ylanlar ile
cengi azîm iderek nice binini sayd idüp Faruk ile mülemma olmu
zenbiUere koyup mest medhu olurlar Yine böyle iken zenbiUerin
azlarn dikerler Baz zeman vaki olmukim sayyadlar ylanlar ile
cenk iderken ylan sayyadn yüzüne atlup gözünden urursa halâs
[1] Yldz nüshas (bu)
Yldz nüshas itdikleri nice eydir beyan oluna
[2]
[

]
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olurmu Zira gayet semmi helâhil ylanlardr
kulandan katr trnandan sokup ân vahidde helak

sayyad ehid

devei

ylanlardr Bunlar sayd etmek bu mezkûr heriflere mahsusdur Yohsa gayri beni âdem bu kâra tahammül idemez
BiemriUâh anlarn ocana mahsus bir alay tariki Sa'di âdemlerdir
Amma gayet salihlerdir Bu tayife bu kadar ylanlar sayd idüp zenbiUer ile himarlara yükledüp ehire götür(ür)ken Besatin nam bir
irem kurbine geldükde ylann biri reha bulup zenbili getüren
himar sokup fakir himar tepesi iizre yklup tarfatülayn icre himarn
ider Böyle bir kattal

ba

vücudu

iüp

cüssesi kadar olup

can teslim etdükde her payleri
sütunu azîme dönüp sayyadlar baz yakinde olan âdemleri baide
kovarlar imdi himarn aesi çatlayup rayihas size tesir ider deyu
halk kuvarlar Ol himarn yükü olan zenbiUer ile ylanlar alup bir
gayri himara yüklediken me(s)mum olan himarn aesi çatlayup
cemii üstühanlar bile su olup cereyan ider Hamdi Huda bir kimesniye zarar isabet itmeyüp ol mahalde olan kimesneler filhal himarn
cifesi üstüne toprak
setr idüp defn iderler Gayri himarlar yükile Klâvan bimarhanesine getirüp
hekimbaya ve nazra teslim
iderler Hakir mukaddema temaas içün hekimbaya reca etmidim
Ol saat hakire haber etdiler Derhal ata suvar olup Klâvan bimarhanesine vardkda Farukhanenin kapusn açup hakiri içeriye alup
yine kapuy sed etdiler Zira (j.. Cîj-J'üO deyüp marifetleri aikâre olmamak içün ve nice bin ylan bîeman ile malâmal bir muhatara yer
olduyçün ecnebiden kimse komazler Amma bu Farukhane bir azîm
medresedir Cümle deri divan ve zemini serapa gûnagûn mermeri
ham ile kapldr Ve öyle medresedir kim ilmi tbdan gayri bir ilim
görülmez Bu medresenin haremi etrafnda sofflar vardr Ölgün soffalar döeyüb bada hekimba ve nazr aa ve evkaf kâtibi ve evkaf
müridi ve hekimbanm on aded halifesi ve duac ve on iki nefer
fil

yup

sayyadlar ve piiriciler
idi

ve

kassablar

hulâsai

kelâm

cümlemiz otuz
girmek murad

Taradan kapuy dak idüb içeri
Nenin haddi payan yok idi Amma kapuy gayet sed idüb hakire

nefer kimesne idik

Sak havf etmiyesiz deyu bir kandil yakacak alçak sepa üzre çkub
temaaya âmâde oldum Cümle otuz nefer kimesneler kalkub pak
abdest alub ikier rikât kaza nemaz klub cümle âlât besatlarn
meydan muhabbete getirdiler Evvelâ yüz mikdar kütük pareleri ki
her biri üç kar olmak üzre ve her kütüün ortasnda birer kar
kaddi gevele ekserisi mahalli tomruklardr Ve yüz mikdar ti
Dahhakden nian verir kassab satrlarile arkas kaln Frengi demirden keskin satrlardr Ve yüz mikdar srçal büyük toprik ttucverler
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âdem sar çleri âb nabile memlû Bazs bo ve
Klâvan zeman anndan kalm siniler ve bir erdeb mikdar ince elenmi tuz ve elli mikdar enderun birunu srçal azîm
su küpleri gibi Amma dibleri vasi Azlarna bir âdem kellesi sar
Cümle bu güne nuhas ve türab evani eyalar hazr idüb duac kyama gelince cümle huzzar meclis dahi ayaa kalkub ihtida besmele
ve hamdele ve tarziye ve tasliyeden sonra ihtida Ali Osmana ve
sahibülhayrat velhasanat Sultan Klâvana ve Lokman Hekime ve
Fisagorsu Tevhidîye ve Sultan hukema Ebu Ali Sinaya ve sayir hukema ervahlarn alettertib yad idüb hazrun selâmetliiyçün ve hekim

herbirine birer

nice kalayl

kimba

ve

nazr

aa

açba

ve cümle halifeler ve sayir
yad idüb badeddua tekbir idüb fatihai
erif tilâvet olub el yüze sürüldükden sonra koca sayyad
ve üç
ylan kassablar haremin ortasnda duran on iki zenbilin birinin
azn sokunca Aaic..la-J» nice bin ylan bîeman semmi helâhil nii can
reha bulunca hakir kerçi mürtefi mahalden temaa iderim Amma
aklm bamdan gitdi Ylanlarn kimi saa kimi sola âdem boyu
pertab idüb girgrarak safir urarak kendulerin divara urarak hevlile
sçrarken hekimba huddamlar ve sayyadlar cümlesin bir yire cem
idüp Faruk ile mülemma sar ihramlar vardr Anlarn içine koyunca
cümle ylanlar harekâtdan kalup sakin oldlar Andan mezkûr tomruk
tabir etdiimiz direk parçalarnn yanna koca sayyad ve üç kassab
oturub ellerine saturlarn alub ihramlar içinden birer birer ylanlar
çkarup bir nevi küçük beyaz ylanlar sayyadlar koymalarna korkorlard Anlarda olan misk rayihas hakiri mest etdi Hekimbaya
sual etdim Misk ylandr Bunlar Faruk olmaz Gayri edviye ideriz
imdi görürsün didi Ani gördüm Ne kadar küçük beyaz ylancklar
var ise cümle bir yire cem idüp bu Faruk yaplanmedresenin bir
küsnük bir muzlim yani gölge yere bir uzun ibriim krmz gaytan
ip balayup cümle ol beyaz küçük misk ylancklarn
ol kaytan ipe
boazlarndan alettertib sra ile dizüp mezkûr ipi bir divardan bir
divara feerüp cümle ylanlar kald Badehu ol ylanlarn azlarna
penbe ile susa zeytun yandan damladnca ylanlar mürd olup herbalad Bu hal üzre bu ylanlar krk gün ve gice asl
biri
durup cümle icre kakule içi gibi dane dane misk olup kuvvetinden
âdemin burnu kanar Ta bu mertebe Andan bir güne küçük ksa
münkair ylanlar balar güya yarm ceviz kabuu gibi müdevver
bal ylanlardr Anlar dahi baka kodlar Sual etdim Bunlara Hay-

huddamlarn

ve kâtib

selâmetlerin

ba

imee

Adem

ylanlarn nesUndendir Bunlar dahi Faruk olmaz Gayri derde devadr didi Andn
yetüs Safi derler Hazreti

ile

Cennetden

sürilen
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ylanlar cümle arayup misk ylan [1] ve mezkûr müdevver ba§(l) Safi ylanlarn baka saklatd Meer Safi ylan gibi
yumurtadan yavru çkarmazm Sayir hayvan gibi duururmu Hilkati
hayyiye muhalif bir hikmetullahdr Andan cümle Faruk ylanlarn
saydlar Sagir
ve kebir sekiz bin üç yüz ylan olub teslimi
guruluk ylan olduunu kâtibler ve
mütevelli olup sekiz yüz
müridler deftere kayd etdiler Badehu koca sayyad ve üç ylan
kassab tomruklarn bana oturup u^ c^ aüi^ ^,.^1 jrj\ a1!(^ deyüp
ihramdan bir büyük ylan çkarub mezkûr tomruk üstünde ekserya
ylann ortasn koyup sol elile ylann ban kuyruun beraber dutup
sa elindeki satrla bir kerre edirüp ylann vücudu basz ve kuyruksuz mermer üzre pertab etmee balad Ba ve kuyruk koca sayyadn
elinde kalup elindeki saturun arkasile ylann ban eyüp mermer
üzre brakd Ve bir kerre (ami .jl^^) didi Cümle huzzar meclis (*av 4»
deyu haykrdlar Amma ylan kesdükde çekerek dutup ba ve kuyruu üç parmak giru braub keser Badehu kesilen ylanlar bir
kassab dahi alub altun bçala karnn yarup barsaklar ve yumurtalarn çkarub bir gayri kassaba atar Ol dahi alup ylann derisin
trnaile koparub çekince badan baa soyla [2] Güya evvelden dahi
derisi ariyeti imi Deriden zrpadak bir beyaz et çkar Amma ylan

on

zenbil

'i)

yine pertab ider
etmezler

Hekim

Andan

ba

gayri

halifeleri

hukema eline düer Kassablar vaz'yed
soyulmu ylanlar alup mezkûr müc-

pak gasil idüb mezkûr srçal küblere tuzlyub korlar
Malâmal olup atee koduklarnda hekim ba saat dutub küplerin
altna germagerm santa aac yakarlar Amma cümlenin lisannda
tevhid tezkirdir Cümle havf ve hayet üzredir Baz ylanlar ihramdan
çkardkda azna tükürüp tomruk üstüne kodukda ylan mest medhu
olur Andan kat iderler Elhasl on iki sayyad ve kassab bu minval
üzre on zenbil ylan cümle krup ba ve kuyruklarn baka bir deva
içün saklarz deyu büyük katramiz ieleri vardr Ana doldururlar
verler içinde

Hakir ibram idüp sual etdim Kat'a cevab vermediler Amma allahü
a'lem akl kasrm ile banda olan zehirin çkarub Frengistana gönderirler Zira bir kerre Dunkarkz kiralna bir ipde dizilmi bin mikdar ylan
Msrdan hedaya getirdiler Kiral bedfial haz idüb
ipinden yapub Grofa teslim etdi

ba

ibret

Amma
[1]
1^2]

bu

nümayi sun'u azîm

ylanlar kassablar

Yldz nüshas
Yld^ nüshas

(

ylann

(soylub)

)

kati

iderken

saturu

bir

dürüst
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ya ba yahud kuyruk bir zerre denli ilise hemen
yerinden sçrayub {a.I\ /j\ ^/ji) deyu feryad ider Yani At
At ylan deyu feryad etdükde der an ylann basile gövdesin

urmyub gövdede
hekim

ylan

ba

ylanlarn barsaklar ve yumurtalar içine atmyub baka bir
yire brakdlar Derhal kol kalnl olub ol ylan idi Amma aslnda
ba parmak kalnl idi Bir ho kesilmemek ile bandan zehir vücuduna tesir idüb idi Anmiçün hekim ba feryad idüb atdrd Ve
tomruk ile ol saturu dahi atub gayri tomrug ve satur getirdiler Ölgün
hikmeti Huda on zenbil ylandan yetmi be ylan ho kat olunmyub
cümle âlâtile atdlar Amma ol atlan ylanlar vakfa yazmyub sayyad
sayir

ve kassablarn

üstüne

yazub

tahtelhisab

vazifelerine

mahsub

olur

Acib temaadr

bret nümayi dier
Bu kati olunan ylanlarn derilerin ve barsaklar ve yumurtalar
dalar gibi ylub kassablar cem olub her ylan muzahrefatlarna
mezkûr biraz dalanm ince tuzu saçub mülemma iderken kassabn
biri elin çeküb bir âh serd cekdi Ve vavelda deyu feryad etdi Derhal

ba

herifin parmana az yarn ilka idüb mücverlerde
ylanlardan üç ylan getirüb herifin parma üzre sard
Derhal ylann üçü dahi kol kalnl oldu Anlar kaldrub üç ylan
dahi sardlar Anlar imeyüb levinleri mütegayyir oldu Anlar dahi
kaldrub koca sayyad
herifin parman azna alub cerahat
yerin emüb sar tükrüü yire tükürüb herifin parmana sehl Faruku
Azam sürdiler Veca teskin olup herif mesmum olmadan halâs bulub
ve kuyruu
taze can buldu Meer kati olunan ylanlarn birinin
bir çalda dürüst kesilmeyen ylanlarn birisi sehven ylan yumurtalar ve müzahrefatlar içine sehven brarlar Badehu bu kassablar

koca sayyad
gasil

olmu

ba

ba

yumurtalar ve cierleri ve barsaklarn tuz ile mülemma iderken
mezkûr dürüst kat olmyan ylandan herifin parmana zehir tesir
eylemi Bâlâda tahrir olunduu üzre herife mualece idüb halâs eylediler Hasl kelâm bu sayyadlar ve kassablar gibi can pulad ve senk
,dil âdemler görmedim Hââ ki anlar beni âdem ola Gerçi hakir bir
ibret

nümasn gördüm Amma

her derice ve dakikada

aklm bamda

deil idi Seyrine vardma nadim oldum Ve hekim basdan yine
sual etdim Bu ylanlarn derileri ve barsaklar ve cierleri ve

yumurtalarn tuzlyub küpler içinde salamura idüb hfz etdiniz Bunlar neylersiz didim Hekim ba Sen neylersin Sual etmen didi bram
ilhah idüb tekrar sual etdim Cevab etdikim Bunda Frenk balyozlar
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itira idüb Frengistan hukemalarna götürüb
her uzvun baka baka deva iderier kim
muhtelifiye
emraz
cemii
tarfetülayn icre tesir ider didi Badehu cümle tathir olmu tuzlama
ylanlarn on iki kt'a kt'a srçal küplere koyub haremin bir köesinde matbah ocaklar üzre koyub altna santa aac âtei germagerm
verüb hekim bann bir elinde asas ve bir elinde saati açlar yine
kendü halifeleridir kim her biri tekmili fünun etmi üstad kâmil
telâmizlerdir Ancak hekim ba hazr olub evkat gözedir Üç saat

vardr Anlar bizden

ylanlar küpler icre kaynayub küpler üzre kehrübar misal sar sar
kendi eline kepçe alub ol sar ylan
yalar zahir olub hekim
yalarn kepçe ile alub iri katramiz srça ieler vardr Anlara doldurdu Cümle küplerden böyle yalar cem idüb katramir ielerine
doldurub yine ylanlarn küpleri altna germagerm âte urdlar Malûmu
saadet ola kim ylanlar tabh olduu bakr âleti tencere ve kazgan
deildir Zikrolunduu üzre içi ve
srçal toprak küplerdir Badehu

ba

dya

ba

üzre Marib vilâyetinde Susa
kepçe ile aldu ylan
ile ylan yan vezn idüb
ehrinin âb hayata benzer alülâl zeyt
ve be vakyye zeyti halis
be vakyye ylan
beraber ielere
doldurub ieleri atei nerm üzre koyub badehu atei germ idüb üç
misal mük amberi ham rayihal bir
saatden sonra endirüb say
rayihai
tayyibesinden
huzzar meclisin dimalar muattar
ya oldkim
oldu Hakir sabr tahammülüm kalmayub hekim basya sual etdim
Vallahi Hindistanda emraz cüzam ve behak ve beras misilli marizler
gayet çokdur Ann âb havasna bu ya gayet nafidir Bir kerre bu
yadan ol maraza mübtelâ olanlarn vücudna sürse biemrillâh vücudnda illet kalmyub dürrü beyz olur Amma bu iklimi Msrda nef'i
yokdur Bin kerre sürseler tesir etmez Amma Msrda cerebe ve hafakana mübtelâ olanlara krk gün bir dirhem yediriniz Biemrillâh halâs
olur Badehu ylanlar küpler içre üç saat dahi piüb suyu bir kar
mikdar tenezzülde olub cümle küpleri ateden endirub cümle

hekim

ya

ya

ya

ya

pimi

muharra

sovumaa kodlar

olmu

ylanlar

Beri tarafda

iri

bakr

içine koyub
ylan maslûkasn

sinilerin

küpler içre kalan

Msrn

aydan beru nece efaat nameler ile gelen âyân
kâseleri
ve ibrklar ve bakraçlarn dollablardan çkarub her kesin ismi resmi
bir

maraz bakraçlar üzre bir mikremede kâdlar icre yazlub ol ylan
çorbas suyundan kâse ve bakraçlara doldurub baz marizlerine göre
maslûka üzre dahi edviyeler zam idüp her kese kâse ve bakrlarn
teslim idüb nice yüz yire böyle ylan çorbas gider Badehu cümle
huddamlar ylan çorbasn sahanlara doldurub etmek dorayub yeme-

ve

e

balarlar

Benim aklm

gitdi

Andan hekim

ba

ve

nazr

aa

ve
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huddamlar fincan fincan ylan maslûkasmdan nu§
etmee baladlar Hakire de bir fincan getirdiler Kabul etmedim
Hekim ba ve nazr aa Vallahi sultanm mukavvidir Kuvveti basar
ziyade ider ve reyhi bevasur kat ider deyu ibram ilhah eylediklerinde
Emir AUahm deyüb var kuvveti bazuya getirüb El ile gelen düün
bayramdr Anlar içdiler Ben dahi içerim deyüp cür'et iderek gözüm
yumub dilerim skub Bismillah Niyyetüifa diyerek filcandan nu
etdim Amma bir misk rayihas istimam etdim Andan bir fincan
dahi getirüb mezkûr zeyt yaile ylan yandan bçak ucile cüzî ya
filcana ilka idüb nu etdim Amma Huda âlimi danadr Misk rayihas

kâtib ve

sayir

bir hafta

dimamdan

gitmedi

Der beyan menafii maslûkai hayye
Hamdi Huda Mekkeden kalkub Bedr Huneyne geleceimiz gice
olunmudur Ol mahallerde sklub vücudumda bir hararet zahir olmudu Bu
üzerimize Arab enüb bir hayli cenk etdiimiz bâlâda tahrir

ylan maslûkasmdan
zerre ve

emme

rüt oldum ve nice

iki

fincan

nu

idüb

kalmyub vücudum

illet

nef'in

müahede

bir

vücudumda
dönüb ten dü*

haftada

simi halise

etdim

Sergüzeti
Cümleden bir nef'i dahi sene 1056 tarihinde Venedik kabalarndan Bosna serhaddine mua ebenik kal'asm Benli[l] Mustafa paa ile
muhasara idüb krk gün krk gice kal'a gûp toplar ile kal'ai döüb
fethi

müyesser

meks etdükde

olmyub

canibi

bîfetih

erbaasn

avdet idüb Danilova nam mahalle
yüz bin Uskok ve Dudoka

iki kerre

Hrvad kâfiri ihata idüb yedi saat cengi azimden sonra
Osmana inhizam vaki olub küffar bir tarafdan ümmeti
Muhammedi krmaa balyup hakir ol asrda yeniçeri odasile gidüb
vekilharç idim Yedi kölemi ve üç yüz seksen yoldalarm cümle
gözüm önünde dendan tden kâfir geçirdiklerin görüb cümle emval

ve Frenk ve
askeri Ali

braub bir canibe bir küheylân atm var idi Veziri âzam
Kara Mustafa paa ihsan etmidi Bir tarafa at brakdm Ol sahrayi
bîpayan küffar bu hakire seyran devran etdirdiler Ahir payime ire-

erzak

meyüb nam nifanm

Hfz

iden Allah göstermedi Ahirülemir vakti gurubda
dar olub at braub bir ormana
ve tirkeimle girüb yedi gün alt gice dalar icre vahi huu
tuyur ve canavarlar ile ülfet idüb nebatat köklerin ve baz meyveleri

göremediler
cihan

bama

klcm
[1]

Yldz

nüshas (Tekeli)
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kefalenirdim Amma piyade yürümek ile tirke klç ve kemerimde seksen esedî ve yüz elli altun kemerim kesüb bîtab bîmecal etdi
Âhir tirkeden oklar çkarub yay kabzasndan kabzma alub tirke
ve iki tabancal kol tüfein ve silâhn ve belimde kemeri gurular
ile yaylk içine koyub bir kaya altnda iri talar kaldrub klc ve
tüfenkleri ve kemeri anda Allah emaneti idüb defn etdim Andan
sebükbar olub bir dereye gelüb pak abdest alub iki rikât hacet nemaz klub cemii enbiya ve evliyadan bu Evliyay briyai zaif ruhaniyyetlerinden istimdad taleb idüb âlemi hayretde iken bonak lisan
ve lehçesi ile Bire Mecu deyu bir ada zahir oldu Ol sadaya karlk
bir ada dahi Ito veli yani lisan bonakca Ne dersin didi Hodamu
ile

gel canm oul gel didi Hakir bu
canm yerine gelüb taze can buldum
Amma efkâr fasideye düdüm Ayâ bu dalarn reayas cümle Hrvat
Uskok mudur Kâfire tâbi olub Ali Osman klcdan geçirdirler Ayâ
bu ada anlardan mki deyu fikir iderken bu evvelki istima etdiim
ada sahipleri meer olu ile daa gelüb odun keserken vakti zuhur
olub ezan okudu Hemen hakir bildimki ümmeti Muhammeddendir
leri varub bunlara selâm verüb ainalk etdim Hemen koca herif

Hodamu
bonak lisann
sinko

didi

yani Beri

istima

idüb

bonak

lehçesi ile Ya sen safa celdun Ya samisun Ya sen bu dalarda nelerisun didi Ha(k)ir hemen Bir kaç yoldamz var Anlar ile
bu bildiimiz dalardr Av avlamaa çkdk Helone kal'as yeniçerindeni zdidim Ya bozulan askerlerden haberiniz var
didi Yedi gündür
anlar bozlub Kinin kal'asna ve Helona kal'asma geldiler didim Baka
seran didi Ya kâfir Kilis kal'asn nice ald didi Hakirse can pazarndaym kim kenin kal'as muhafazasna memur olub can çekiirim
Neticei kelâm bunlar ile refik olub aheste revi Glamoç kal'asna
giderken yolda Glamoç kafasnn dizdarna rast gelüb ahvali pürmelâli
bir bir takrir idüb ol saat huddamnn birini atdan endirüb hakiri
bindirüb Cenab izzete bin hamdi senalar idüb bügâlar eyledim ki
saatde Glamoç kaPasma alay ile girüb dizdarn hanesinde evvl mihman
olduk Hikmet budur kim islâm kal'as yannda Bir saat peri havfin-

m

den yedi günü gicesi enisi munisim tilki ve çakal ve erneb ve geyikler olub yatardm Ertesi dizdardan on atl reca idüb dada kayalar
dibinde enisi munis yârân yargarlarm bir dada brakmm Anlar
yoUym deyu on refik ile dalara girüb geldiimiz yollar ile doru
tirke ve tüfenkler ve kemerim brakdm mahalle vardkda atm
refiklere verüb
mahalde bir teselsül ideyim deyu ileri varub ta-

u

kayn

lar devirüb silâhlarm aldm Amma tirkein
tilki mi çakal
yemi bir hal ile belime bend klub kemeri dahi alub tüfenkleri

m
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belime takub hamdi sena iderek refiklerim yanna gelüb atma suvar
olub yine bir saatde Glamoç kal'asma gelüb yedi gice kal'ada mihman oldum Hikmeti Huda Bir gice habâlûde iken ihtilâm eklinde
bir ey vaki oluyor Amma belimin arsndan habdan bidar olub
camehab üzre dururken belim boanub kzl kan ve irin ve nefis bir
saat cereyan idüb vasla vasla nazil olub yedi gün dahi hasta kaldm
Badehu ifakat bulub dizdar Mehemmed
bir at ve bir kat esbab
devlet
ikramlar
ir
âvân
idüb
tatyibi
hatrm ile mukayyed
ve say
olub bize bir hizmetkâr verüb bir hayli âdem ile bizi Helone sahrasnda Benli [1] paaya vâsl olub taze can bulduk Amma dostlarmzdan kimse bulmadk Cümle dost [2] küffarda ehid olmular
Küffar kal'ai Kilisi almlar ve içindeki askerin krmlar Lâkin Tekeli
paa nefiri âm idüb ahalii vilâyet ile vilâyeti muhafazya balad
Hakir varub kendüye buludum Bir at ve bir kat esvab ihsan etdi
Ainalk ezelî idi Bizim Melek Ahmed paann kayn babas ve Kaya

Aa

Sultan validesin dutard Neticei kelâm c>\sü\^ (.>\5:.n mazmununca bu
sergüzet serencam nakilden murad ol giceki Glamoç kal'asmda belim

boanub

hakirden sâdr olmyub ihtilâm bile olmazoldu deyu bu hakir meyus idim Ta ki
yirmi yedi sene ubur idüb bu hakir Msra gelüb bu Klâvan timarhanesinde bu Faruk günü iki fincan ylan maslûkas yaile içdiim
gice birbiri ard sra iki kerre ihtilâm oldum Alessabah yine timarhaniye varub hekim basya sergüzet serencamm nakl etdim On vakyye

dm

asla bir reculiyyet

Netice zürriyyet

munkat

ya

verdi Be
ylan maslûkas ve bir hokka zeyt ile mülemma ylan
alt gün ylan maslûkasn istimal etdim Olkadar tendürüst oldumkim
lâhm
üzre fndk krlrd Olkadar senkten oldum Ve nice

ahmm

nefilerîn dahi

müahede

Der beyan

etdim

neticei kursu

Tiryak Faruk

ba bu ylan maslûkasn cemii ibadullah (a)
ylan yahnileri siniler icre sovuyub hekim ba

Hasl kelâm hekim
bezi idüb biirdikleri

ve telâmiz ve halifeleri sinilerin

ykyub

ve kollarn

bana

oturub

cümlesi

svayub mezkûr ylan yahnilerin

ylann arkasnda onurka kemii

ellerin

pak

birer birer elle-

tabir etdükleri bel kemicanibinde kalemtra sap kalnl her ylann arkasnda
ylann kesilen kaddince öyle uzun ipler çkar Güya bir sicim ipdîr
te Tiryak Faruk kursu deyu tabir etdikleri budur kim tiryak âzam

rine alub

inin

iki

[IJ
[2]

Yldz nüshas
*

»

(Tekeli).
(desti).
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ip gibi andan hasl olur Her ylan birer miskal kurs içündür
Cümle pimi âzas asla Faruk olmyub yabana atarlar Ve fukaraya
bezi idüb bazsn ayak basmaz yire defn iderler

bu

mergub beray tayifei cemma
cimadan kalm âdeme verirler Ol âdem ylan yahnisin te-

Lâtifei

Ve bazsn

navül idüb hatunile be on kerre cima idüp kanaat etmedii ecilden
ehli müteezzi olub alessabah mahkemede bir cima davas olmak mukarrerdir Hatun Maazallah bu derde tahammül idemem deyu ikâyet
ider Ylan eti yiyen herif on kerre cima etdim deyu hikâyet ider
Kadasker efendi mabeynlerin yir [l] cimaa sulh ider Bu davay()
istima idenlerin çou çorbasn içüp ^. ^\ deyu bu duai iderler Husrt etlerin aaç dibeklerde ve yine
lâsai kelâm mezkûr ylanlarn
aaç havan el ile döüb macun misal sahk idüb mizanda vezn
iderler Bu mahalde buna Kursu Ef'i derler Beyaz bir macunu ekber
olur Badehu cemii edviyeleri ince elekden geçmi hazr ba olup ev*
zanlar üzre vezn idüp Rumun mükerrer kaynam halis bal ile
cümle edviyeleri kursu ef'i ile mahlut idüp beher sene üç kazgan Tiryak Faruk bier Ibtida iki kavanoz saâdetlû padiaha ve bir kavanoz
paaya ve Asitanede veziriazama ve eyhülislâma ve hekim bana ve
Msr Mollasna hedaya gönderüp mabakisin Klâvan nazr vakfuUah
içün hfz idüp bimarhanede sahib fira olan bimarlarn marazna
göre virirler te Rum ve Arab ve Acem ve Frengistana velhasl akalîmi seb'aya Tiryak Faruk Msrdan gidüp bu tertib üzre hasl olur
Daima ylda bir kerre piermi Amma bu fakir Msrda iken hekim
bir üstad hâmil olmaile bir senede üç kerre pierdi

ba

Der beyan havass hayyei

Safi

Amma bâlâda tahrir olunan beyaz Adem Safi ylanlar binden
mütecaviz olup Tiryak Faruk yaplan medresenin kapusn açub bir
küçük caml höcre vardr Ol höcre icre bir köeden bir köiye bir
kaln

Badehu

ba

hekim
ol beyaz ylanlarn cümlesin
ibriim ile kuyruklarndan balyub mezkûr ipe
asup alettertib zeyn etdi Cümlesi can havli ile çabalyarak birbirlerin
sokarak ince beyaz ydanlar kol kalnl kadar olup kapular ve höc'
relerin menfezlerin
cümle kapayup tara çkdlar Krk günden sonra
yine höcrei açup cümle Safi ylanlar ince sicim gibi olmu ve cümlesinin içlerinde kemikleri bile kakule danesi gipi siyah siyah dane
ip çekdiler

birer birer

[1]

krmz

Yldz nüshas

(yirmi)
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dane daruyi huser

medhu

olmu Kokusundan âdemin akl

gidüp sermest

olur

Dier havass hayyei
Ve bâlâda

tahrir

olunan

yarm

ceviz

kabuu

acibe
gibi

müdevver

bal

y-

lanlar kassablar bellerinden cümle iskier idüb alaca derisile anlar
dahi alup kursum hokkalar içinde hfz etdiler Zira karnca pek üer

Ylan

eti

ve insan

eti

gayet lezizdir

ibretnümay garibe

Lâtifei

Adem

etinin lezzetin

Heyhat sahrasnda sakin olan merdüm hor

Kalmuk kavminde gördüm
esirleri

Birbirlerinin

mürdelerin

yerler

Ve baz

boup yerler Amma kan gitmesin deHemen boub piirüp yerler Anlarn kavli dahi

olan Nogay fakirlerin

yu boazlamazlar
eti ve ylan

eti ve domuz etinden leziz yokdur derler Ve cümleden hmzirin kuyruu ve beni âdemin dahi kuyruu yeri gayet lezizdir derler Hahikatülhal Rumda bu lezzetden haberdar Kalmuk mezhebli âdemler çokdur Amma hakirde beni âdem lâhmi leziz idüin

âdem

müahede

etdimki bir kerre bir âdem mahbubun bus etse hayat cavidan bulup mesrur oldur Andan bildimki insan eti lezizdir Neticei
kelâm Msra varup bu Faruku Azam nice hasl olduun görmiyen
ruyi arzda bir ibretnüma görmemidir vesselam Ve Msrda bir âdemin evine veya güvercin kümesine ylan müstevli olsa hanenin huzuru gitse mezkûr ylan sayyadlarn birin bulup elbette birkaç pare
verirsin Eve girüb bir kerre nare idüp belinde bir düdüü var
çalar ve azile bir güne slk vurup savt safir gibi bir ada zahir

An

olunca hemen ylanlar tararaf taraf görünmee balyup balarn kaldrup sayyad ile cenk etmee gelir gibi pertab iderek geldikçe sayyad
cümlesin tobrasna doldurup ol hane ylandan emin olur Amma bu
ylanlar Faruk olmaz Faruka münhasr ba^ka ylanlardr Berriyyede
olurlar Ylan hikâyeti gibi yalanmz dahi tahvili kelâm oldu
Amma <a-^^j ^iic böyle olmudur Sene 1085 tarihinde Canpulad zade
Hüseyin paa efendimizin imam Ahmed Efendi var idi Ann
odasnda ylanlar cemiyet idüp imam höcresinden kaçrdlar Bir
gün imamn bir küheylân at yem yerken burnundan bir ylan
at sokup öldü Lei fil kadar olup bir tarafa götürmek mümkin deil
Ahir ol mahalde bir hafir kazup defn etdiler Amma asla imamn
hanesine varlmadan kald Hakir bir gün sayyadm birine rast gelüp
imamn odasna getirdim Bir nare çkarub bir kerre düdük çalmaa
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birer

kulacdan

tavil

ylanlar

balarn kaldrub sayyadn bana üünce cümle halk firar idüp hakir
divan efendisi konana firar idüp pencereden temaa etdim Bir saat
ile cengi azîm etdiler Ahir on bir danesin çuvalna koyup
Allah berekât virsin deyu dua iderek gidüp kona ylandan halâs
imam yine odasna gelüp meks oldu

belki sayya

Hikâyei arebülgarayibül acibe
Birkaç günden sonra Rumeli meydanna vardk Meer sayyad
ylanlar Rumeli Meydannda on bir ylan ylanbazlara on bir gurua virmi Amma Huda âlimdir her biri birer ordu misal mehib ve
müfrit ylanlar idi Ylanbaz bu ylanlar birkaç günde öyle talim etmikim Rumeli Meydannda maymun gibi raks iderlerdi Bu sayyadlarda ne acib ve garib efsun ve sihri füsun vardr AUü â'lem kera-

mat

evliya ile anlara verilmidir vesselam

Amma

garabet

bunda Bir

meydannda ylanbazlar
imamn ylann oynadup raks itdirirken hemen vahi ylann biri yerinden pertab idüp bir masuma ayandan sokar Hikmeti Huda ol
mahalde bir tariki Sa'di fukaras bulunub masumun ayandaki zehrin emüp yire tükürdü Filhasl masumun aya zehri mardan halâs
olup kelevvel oldu Amma hemen Sa'di fukarasnn karar kalmyup
deyüb ol masumu sokan ylan kavrayub
»ijdtjj ^y ^^ <.y-^ fj^\ rV
Beri
yemede
tarafta
cayr
ylanc Paa imam ylandr On bir
cayr
gurusa aldm Vaveyla deyüb feryad etmede Ahirkâr ylanclara hâkim
olan hürde emini yasakçs gelüb fukaray Sa'diyi paaya getürüb paa
huzurunda bile bakyyei ylan tenavül iderek az köpürmü Ylanc
ise Ejder gibi ylanm gitdi deyu feryad idüb kudurmu Paaya eyhin
masumu zehirden halâs etdiin huzzar meclis ehadet etdiklerinde
paa eyhden haz idüb iki ylan dahi huzurunda yedirüb elli altun
eyhe ve on altun ylanbaza ve bej altun zehirden halâs olan gulâma
ihsan idüb defi meclis etdikim garib temaa idi Ve bu mahalde
mashariyyatdr kim tabir olunmaz Rumeli

{

)

Tiryak Farukun evsaf ve münasibile gayri ve ibretnümalar tahrir
olunub Klâvan bimarhanesi dahi temdih ve tavsif olunub Msr içre
Klâvan bimarhanesinden lâtif binayi azîm ve evkaf metîn yokdur
Hattâ mecnunlara ve hastalara hanende ve sazendeli bir dar ifa
Kân devahanei bîhemtadr kim rub'u meskûnde naziri yokdur Her
hususda tarif tavsifden müberra bir hayratdr Ibtida Tiryak Faruku
peyda iden cr^L. i,\ J-yj dur kim Kbtî melikleridir
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Evvelâ bâlâda tahrir olunan kursu ef'iden hâsl olan

Tiryak Faruklarn beyan ider
hukemay kudemay selef nice güne tiryak telif etmilerdir
cümleden muteber tiryak ekberdir kim yüz yetmi alt güne
derde devadr Ve altm yedi edviyeden hasl olur Ve Faruku Erhaa
Hassas midede ve em'ada olan riyah galizay ve krk güne emraz
dahi def ider Ve Tiryak Tyni Sahtum Bir âdem semmi katile içse
ve ylan ve sayir haarat sokmu ola bir miskal yese biemri Huda
halâs ola Ve Tiryak Tyn Bikavli Hâkimi Cürcanî ylan sokana ve
tenkyei tam istiyene gayet nafidir Ve Tiryak Yabis Hassyyeti cemii
haarat sokmua nafidir Ve Tiryak Ahbanu Cemii riyha ve ylan
ve çyan sokana nsf dirhemin su ile ezüb içe Ta ki ifa bula Ve
Tiryak Hurmüsü Kebir Cemii sümuma nafi olduundan maada vasfnda
lisan kasrdr Ve Tiryak Emir Ealiyus Garib terkibdir nsan mahbub
ider Ve levni saf ider
olunan tiryaklar cümle Klâvan
bimarhanesinde tabh iderler Amma asrmzda yapdklar
Gerçi

Amma

Aada

Tiryak Hekim Halyuu beyan

ider

Evvelâ bu bir tiryakdr kim dünyay buna bedel verse bedel olmaz Ve buna malik olan dünya ve dünyay mafihaya malik olmudur
Her ne emraz muhtelife içün yise ifa bulur Evvelâ cüzama berasa
ve bunlarn emsali emraz mühmeliye birer miskal yiyen biizniUâh

bedeninden arak ile her maraz çkub ten dürüst olur Terkibi budur
Evvelâ Kursu ePi ve karanfil ve sadç ve zencebil ve cevzi bevva ve
kakule ve cintiyana ve mcy'iyabis ve kasb mürr ve asl kebre ve
hnna ve udülkahr ve bezri kermes ve bezri cezr ve fülfülü esved ve
dar fülfül ve habbül kar Bunlardan üçer dirhem Ve za'fran ve nuhve
ikiger dirhem ve lUi^ dörd dirhem Bu cümleyi kifayet mikdar aseli
halis ile macun idüb üç gün bir srça zarf içinde alkoyub badehu
afyon ve laden ve za'fran her birinden üçer dirhem ve meyiai sailiyye
Bunlar dahi tekrar sahk iderler Ve bir miskal himar mayesinden
bu meshuk eczaya muhkem halt etdiler Bu kerre ol srça kab içinde
olan macuna bunlar dahi ilhak etdiler Ve arpa içinde Faruk gibi ve
sair maacin hfz ider gibi sakladlar Ta ki mahallinde birer miskal
yiyeler Nef'ine had ve gayet yokdur Buna malik olamaz kimse

'
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Elfaslüs Sadis ve Selâsin

Msra

hayat viren sebilleri ve haliçleri ve
bürkeleri ve çemeleri ve cümle kuyular

Ahalü

beyan ider
Zira cemii halkullah (a)

sudan

azir

ve

bir

leziz

ey yokdur kim

ann hakknda bu Âyeti erifi nazil etmidir (Ayet) iT /^ y »^^c
buyurmudur Hususan ehri Msr suya muhtacdr Nefsi Msrda
sudan aziz hayrat hasenat olmadundan Amr ibnül As fethinden bu
âne gelince yedi vüz yetmi padiah Msra mutasarrf olub herbiri
birer cami ve camie muttasl bir sebil ve gayri köe balarnda dahi
mahalle münasib yerlerde nice bin sebil ina etmilerdir kim herbiri
onar on beer bin deve yükü raviye su alr sebiller vardr Ve sayir
vüzera ve vükelâ ve âyân eraf ve kibar kümmelînler su hayr azîm
olduyçün her köe banda üçer dörder kademe ta nerdüban ile
uruc olunur pirinç ve tuc kafesli musanna pencereli münakka sebiller
var kim herbiri kâii Çin ve yeim yerkan ve mermer ve somaki
ruhamlarla müzeyyen sebillerdir Ve bunlardan gayri saray âliler
cenbinde ve baz haneler altnda lâtif sebiller var Neticei kelâm ehri
Msr icre Gazali tahriri üzre krk alt bin sebil var imi Halen dö(r)d
bin sebilhanedir Ve bunlardan gayri her köe balarnda ve baz dekakînler mabeyninde bilâ hisap ta tekne sebiller vardr Amma Msr
içinde cümle sebillerden azîm sebil Sultan Gavrinindir Suku sultanî'
nin izdiham yerinde olmaile pek iler Dört huddam vardr Sabahdan vakti gurubdan mâi tahir bezi etmededirler Amma yirmi bin
deve yükü su alr derya misal bir sebildir Ve efkaf metindir Ve binas kavidir Öyle hikâyet iderler ki sarncnn canibi erbaas serepa
kursum dökülmüdür derler Ann içün suyu lezizdir Ve penceresi üzre
celi

hat

ile

(

lT

^cr-

cK

''^'â^

J

)

olunmudur Baz sebilde tj^\ U bazsnda ^^.j ^.s-j)
bazsnda (l^^) V^zlmdr Andan iç kal' ada Öküz Mehemmed paa sebili ve kal'a kapus sebili Bunlar dahi onar bin raviye
su alr Ve yeniçeri aas âsitansi dibinde yeniçeri aas brahim Aa
sebili dahi on iki bin raviye su alr Penceresi üzre tarihi budur
Ayeti tahrir

(

)

(

hj4^ Cjip

Mazhar

lûtfu ilâhî zübdei

Ql cenah akbet

erhah cah

endi§ ibrahim

Aa
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Sa*yi

himmet

etdi tahsili

Böyle bir ra'na

Nu§

Bu

iden

mâi zülâlinden

sebile cuyi

Hak

rzayi

sebili selsebil etdi

içün

bina

didi tarihini

aynndan dola

daima

su

Sene 1037

Ve bundan sonra gayet iler Sultan Eref sebili ve Sultan Hasan sebili
velhasl suku sultanîde olan sebiller daima caridir Ve her sebili evsafile
tarihlerin tahrir eylesek hemen evsaf sebil bir Hümayunname kadar
divan olur Amma asrmzda Darüssaade Aalndan mazul Abbas
bir sebilhanei cedid ina etdi On bin raviye su alr Ve öyle münakka ve müzeyyen sebilhane etdikim güya nigârhanei naki Cindir
Üstünde bir mektebi sbyan dahi ina etdi Ve hazinedar Sultan Mehemmed Han Ali
ol dahi bir sebilhanei münakka ihdas etdikim
cemii atsana hayat verir Bu bin yaviye
alr Bunun dahi üstünde
mektebi ebced han vardr Ve Davudiyye kurbinde Musahib Ahmed
dahi bir sebili ziba ve mektebi tflan ebcedhan etdikim güya

Aa

Aa

u

Aa

naki Mâni Erjenkdir On bir bin raviye su alr Ve Kundakç hanesi
kurbinde Abdülbaki çorbac bir sebil ve mektebi püseran bina etdikim cümleden müsellemdir Ve Derbi Ahmerde Habeli Mehemmed
Kethüda

han

bir vekâle

ve sebilhanei

saade

Aas
Aas

ina

ve bir sebil
beyii

men

etdi Felek

yezid idüb

Kethüdas Mustafa

Aa

müsaade etmeyüb

Asitanei

alub

saadetde Darüstemessükât hüccetlerin

Yusuf Aaya gönderdi Amma cümle sebillerden ilekdir
yirmi bin raviye su alr Ve üstünde bir münakka mektebi
glman var Müzehheb ve münakka bir sebildir Ve Bab Nasrda

Kzlar

Ve

Kethüda sebili ve mektebi cedid münakkadr Ve ana karib
Habeli Mehemmed Kethüda sebili ve mektebi Bu dahi bir
sebili ibret nümundur Bu bin deve yükü raviye su alr Hâsl kelâm
yedi ylda yetmi sebil hanei cedid bina olundu Amma kadim selef
padiahlarnn cümle sebillerinin içi ve deri divan serapa kurunluZülfikar

yine

dur

Ve

mah Temmuzda

sular buz

paresi olup

her sene canibi

vakfdan tathir idüp yine Nilden tayup doldururlar Zira Msrda
su hayratndan büyük hayrat azîm yokdur Nil Msrdan bir saat
baiddir Ve eyh Ukbei Cüheynî hazretlerinde Haseki Mehemmed

paa

kal' a misal bir tekye ve cami
ve imaret ve medrese ve sebil
etdikim on be bin deve yükü su alr Penceresi üzre tarihi budur

Sebili

selsebili

cuyi

Sem

kevser
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bu dört bin sebilden gayri nice kerre yüz bin himar
ve at ve deve ile Nüden su tayup ahrahlarda ili» ^ji»- ii.^!; diderek
su götürürler kim bu sakalarn izdihamndan Msr sokaklar içre
Msrn âdem deryasna su kifayet
geçilmez Yine böyle iken
itmeyüp saka ba defterile yirmi alt bin nasranî ve gayri sakalar
vardr Ve cümle hanedan sahihlerinin birer at ve deve sakas muiçinde

karrerdir

Acibei

Msr

kaçan baran rahmet yasa su ktlk olur Amma
yasa cümle halk safa idüb âb rahmete müstarak
olurlar Msrda yamur yasa su kahtndan birbirin yerler Zira Msrn türab yaldr Sehl Msra rahmet yasa ne at ve ne âdem ve ne
deve evlâbittarik kapudan tara çkub su getirmedikleri ecilden öyle
kaht olur kim bir arka sakasnn keçi tulumu suyu be pareye çkar
Sebiller ise merubat içün açlub bezi olunur Sayir levazmat içün su
ktlk olur Ol ecilden valii vilâyet yani suba krk elli bin zebbal
hammarlarn türab yabis ile getirüb tariki âmlar üzre döküb halk
sehl gezmee balar Zira ehri Msr içre asla kaldrm yokdur Ann

ehir

Msr

içre

gayri diyarlarda

içün çamur olurkim AUahümme âfina Böyle çamur meer Silisre
ehrinde ola Lâkin diyar Msr sevahil memleket olmaile ylda bir

yamur yaar Eer Rum gibi herbar yamur yasa
harab olur Hattâ seksen üç tarihinde yedi gün yedi gece karl
yamur yaub âdem âdeme varmadan kalub nemazgâha duai istiskaya
gitmee kadir olamadlar Yirmi aded hazerî fellâh evleri münhedim
olup bir kaht ma oldkim hâlâ dasitandr Ve kar yaub damlar
üzre ve halk üzre beyaz beyaz yadkça evlâd Arap (.(^-Jij- ij* jii)
lâfzn derlerdi Yani nedir bu kökden pamuk yaar derlerdi Rum
kavmi Elhamdüllâh AUahn rahmetin görün deyu kar yerlerdi Evlâd
Arab cabeca cem idüb kar azna
saat (jUb/. L »U.) derlerdi
Yani sovuk ate demekdir Amma kar sehl yad ve gayib oldu
Amma Bahirede be saat kâmil kar
Ve ol sene Msrda bir
dolu yadkim her danasi beer altar dirhem geldi Amma biemrillâh
kerre iki kerre

Msr

kod

yam

Msrda
barek
batar

nebatat hububat

tuyan
Badehu

ile

yamur

(a)

muhtaç deildir

Zira

Mü-

Msr kibkrmz derya olub
Altm günde mahsul kemalin

geldikde üç ay akalimi

su çekilüb ziraat iderler

der enbar iderler Ann içün yamura muhtaç
Adetullah bunun üstüne böyle caridir kim acib hikmetdir

bulub

Nili

deilerdir
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Elfaslus Sabi ve Selâsin

Msr

icre

âb

cereyan iden

hayat çemeleri

beyan ider
Yukar

iç

kal'ada

cümle yirmi

bir

çemedir Anlar dahi cümle

Sultan Gavrinin hayrat hasenat olan Nili Mubarekden üçyüz
göz kemerler

ile

iç kal'iye

gelen sulardandr

ç

kal'a dibine

altm
gelüb

andan dollablar ile ebruz çekilüb azîm su hazinesi kubbeleri vardr
Anlar malâmal olub alessabah be yüz kal'a sakalar ile çemeden
tayub kal'a hanelerin sakyiderler Dört krbada bir pare alrlar
Mezkûr çemelerin biri iç kal' ada Darbhane dibinde bir kubbei
azimdir Ve iki kol kalnl lüleleri vardr Paa Saray kurbindeki
sakyelerden

gelir

Ve

bir

çeme

dahi

eyh

Sari

çemeleri

ve havuz

azirvanlarnn baka sakyeleri vardr Sehl nemkind (ir) Yeniçeri
kal'as harici imalinde Camii Kan Bay Sultan Camii kurbinde yal'
çn kayadan kesme bir çah gayya kuyudan sakiye gelür Bir çeme
dahi tara kal' ada paal konaklar içinde krk direkli Sultan Klâvan
divanhanesi

âb

dibinde

bir

kubbei azîm(e)de

iki

lülesi

kol

kalnl

çemei canfezadr Cümleden paallara bundan sakalar su
tarlar Bu dahi Gavri kemerlerinden gelen zûlâldendir Ve bir çeme
dahi paann saray meydannda dirahti zeytun ve nahli hurma
altnda bir kubbei azîm(e)de iki lüleli bir âb nab safîdir Bu dahi
Gavri kemerlerindendir Ve bir çeme dahi Ekmekçi ba kârhanesinin
kurbinde alt lüle çemelerdir Ve abdest alnr musluklardr Cümle
paallar bu (n) dan defi atsan iderler bir serab taburdur Bu dahi
Gavri Bakiyelerinden gelir Ve bir çeme dahi paa matbah içinde
iki kol kalnl ve iki lüle çemei can perveridir Bu dahi Gavridir
Ve bir çeme dahi paann has ahun içinde iki lüleli ab safîdir kim
cümle hassan safinatülciyad küheylân atlar bundan nu iderler Bu
dahi Gavridendir Ve bir çeme dahi Azablar odalarnn ta ortasnda
alt kademe nerdüban ile enilir bir kubbei âli çemei aynülhayatdr
Kol kalnl yan yana iki lüledir Bu dahi Gavridir Andan bir çezülâl

Kapusnm iç yüzünde huccac müslimînin askerî
konaklar ve menzil hissanlar ahurnda bir göz çeme
cereyan idüb cümle atlar bu mâi rakikden nu iderler Bu dahi
Gavridir Bu çemelerden gayri Msr içinde ve iç kal' ada âb hayat
çeme yokdur Eer sual olunursa bu yirmi bir çeme böyle bir
sevad muazzam âdem deryas Ümmü Dünya
Kahirei Muizziyye
nice kifayet ider dinirse bâlâda Sultan Murad Rabi ferman ile tahrir
me

dahi Azablar

tayifesinin

Msr

SEYAHATNAMES
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kuyular

çeme

ve

ve sakyeleri

müteaddid

sakyeleri

ve besatîn
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ider

zikr

Amma ba

ve

baçeler

ile

Anlar

deildir

hisab olunur

Elfaslüs

Msr

Samin ve Selâsin

ehr(i) icre olan kuyular ve ac çemeleri ve
sakiye ve havuzlar umumen beyan ider

Badad

Evvelâ fatihi
Msr valisi iken

Sultan

ferman ehriyarî

sultanîlerinde olan dekâkînleri

rad

Hana

mâ tahrir
ahlarnn

Murad

arz etdiklerinde

olunup

iki

olundu

üzre

Rabi asrnda Bayram

Msrn

paa

cemii imaretleri suku

mevcudat tahrir idüb Muyüz bin ve yetmi dört bin cah

ve cemii
kerre

olunan selef padivüzera ve vükelâ ve âyân ve eraf kibar kümmelînin
hanelerinde ve saray âlilerinde beer ve alter kuyular vardr Akalli
birer kuyu mukarrerdir Ve nice bin cami ve mesacid ve han ve
imaret medreselerde dahi birer ikier cah mâlar mukarrerdir Ve her
sokak banda ve baz atfeler icre âyende ve revende müsafirînin
atlar ve sevir ve cemal ve himarlarn sulamak içün her kö|ede birer
havuzu taviller vardr kim her biri musanna sütunlar üzre münakka tavanlar ile mebni sakyelerdir ç yüzünde kuyulardan dolablar
her bir sakyede üçer yerden arslan kellelerinden ve div
ile çeküb
kellelerinden ve ejder kellelerinden sular cereyan idüb havuzlar leb
berleb olup cümle hayvanlar nu idüb defi atsan iderler Ve ehri
Msr icre böyle dokuz hin iki yut havuzlu sakiyedir kim herbiri
birer padiahn ve birer vezirin
ve ayanlarn hayratlardr Ve ehri
icre
cümle
Msr
eer ahrah ve eer derbi mahallât ve eer suku
sultanî alelhisab
sekiz hin dokuz yüz tariki âmdr On yedisinde
mahalle kapus yokdur Hemen ahrahdr Her gice suba alt yedi
yüz âdemleri ile ve düveydar ile kol dolaup hfz hiraset üzre olurlar
Ve alessabah bu tariki
cemii hamma<nclarn zebballeri pak ve
pakize silüp süpürürler Badehu her hane sahibi ve dükkân sahibi
bâlâda tahrir olunan kuyulardan yollar sulyup suku sultanlîeri ve
arz

Zira bâlâda

tahrir

âm

tariki

kim

müslimînleri ve

ahrah

has ve

âm

öyle

tahir ve serdab olur

kalmyup cümle ehli suk rahat olurlar
Ekseriya ahrah azimler böyledir Ve baz atfelerde dahi hanenin
sakalar dahi yollara sular nisar idüp serdi rah olurlar Ve Msrda
Nil kesimi olduundan sonra Msrn içinde ve tarasnda krk yerden
Nili Mübarek cereyan idüp cümle haliçlerden sakalar su tayup bir
gerdi

gbardan

bir zerre
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deve yükü su bir Msrî pariye ve bîr keçi tulumu su iki mankra olup
Msr halk âb nab içüp taze can bulmaa balar Evvelâ bir (i) Halici
Gavri sakyeleri dibinde Cisri Ebül Menca halicikim ana efvah
nasda Nil kesimi halici derler Ve Cebeli Cui dameninde fnay d^U)
nam bir kuyu vardr btia Harut ve Marut asumandan yer yüzüne
endiklerinde bu cah kazup ilmi rasad bu kuyuda peyda idüb kevakiblere

bakard Ve cümle

ve Marut

Msra

ehli

öredüb cümle

ilmi

Msr

nücumu

ve ilmi sihri Harut

Hâlâ ol fnay
kuyusu durur Amma susuz olmak ile muattaldr Hâkim BiemriUâh
tathir idüp Harut gibi rasad çkarmdr
ehli

Samn

Elfaslüs

sehere oldlar

ve Selâsin

Msr içinden cereyan idüp cemii
zîruhu saky idüp cümle ehri rey iden haliçleri

Sevad Muzzam

beyan ider
Evvelâ âdetullah bunun üstüne caridir kim mah Temmuzda
cemii dünyada sular tenezzülde olur Amma bu Msrda Nili Mübarek mah Temmuzun Kbtî senesi banda Tut tabir etdikleri günde
Nil cuu burua gelüp derya misal temevvüc iderek gelüp Tutdan

yetmi gün sonra Ümmülkyasda yirmi arun mile Nil beraber oldukda cemii Msrn âyân eraf ve ulema ve sulehas vüzeras ve mirimîranlar Sultan Gavri sakyesi dibinde Ebül Menca nam bir göz
cisir banda krk elli bin âdem
cem olup dua ve sena ile Kbtî
meliklerinden Mukavkisin bina etdüi halicin sed olan topran kaldrup *a\c^\!,c Nili Mübarek derya gibi cuu hurua gelüb kati yaydan
ok çkar gibi çkup ehir su bassnn kayn ehir içine götürüp ehir
içinden cereyan idüp üç saatlik yer ta Gavriyye köküne varnca
Msr ehri içre bu cereyan iden halicin iki taraf kat enderkat kaalar
ve müteaddid höcreler ve havuz ve azirvanl saray âlilerdir Ve bu
halicin sahilinde ba iremli maksurelerde herkes yaran basafalar ile
ay§ ve iret idüb ebruz hanende ve sazendegân ile sohbet perçin
idüp Hüseyin Baykara meclisleri olup bu haliç kâmil üç ay cereyan
idüp Msr halk sudan müstani olurlar Bu haliç üzre ahalii Msr
kâmil

be

ay zevk ve safa idüp giceler Kadir ruzu ruenleri ruzu îdi
Edha olur Ve herkes ahbabile mukarnezuli [1] ve münakka ahniinlerde honiinlik idüp ebekeleri ile mahi sayd iderler Ve
cümle dilberanlar bu halice gelüp can cananlar ol mahbub civa-

Msrn

[1]

Yldz

DÜshasl

(

mukarnezii

)
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bilâhicab

futasz
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halice

maarifvar gümü
maliki Nilvar gavvaslk iderlerken baz

münevveri

girüp saf billur

bah

bahri

ile
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âkan

gibi

nur

teni

inaverlik idüp

bu mahi mah

pareleri

sayd idüp derkenar iderler Ve bu haliç günleri Msrda
kim desturu ahîdir Herkes gûyagûy sohbetdedirler Ve
bu halice girüp âklar ile bilâvasta bîbak
cemii dilberan
ve bîperva koc kuca deragu olunurlar Ve bu haliç icre nice bin
kayk gelüp gitmede ve nice kyasa gemileri münakka idüb gûnagûn
kçnda herkes Arab civanlar ile
bayraklar ile tezyin idüp
dil ritesile

öyle günlerdir

Msr

kayn

meclis kurup (Msra)
Piyale elde

deyüp camlardan

uak

iderler

Hanendegânlar neva ve

segah çargâh idüp rastda karar iderek (Msra)

Durman

âaz

durma badenu olalm

arab nab nu

ve buselik ve

diyerek

iken

idelim

zevku safa böyle dem olmaz

kim sadayi ho cihanlar istima iden uaVe baz kimesneler iki kay yanyana balyup

(l] iderler

kana taze can verir
üstünü döiyüp sazendegânlar cenk tanbur ve santur ve rübab ve
ney ve musikar ve çartay ve kanun üzre fasl idüp on iki makam
ve yirmi dört usulü icra iderek daireden çkmyup ubur iderler Güya
fasldr Bu üslûp üzre ep
ki fasllar fasl Faryabî ve Gulâm
ruz kanadiller ile müzeyyen olmu kyasa ve kayklar mehterhane

ad

ve sade cura zurna ve na're
günlerde asla ayb deildir

ile

âkan

na'rei

hu

ile

güzer iderler

Bu

Msrn

bu mahalli cemii kubhun setr
idüp hissiyyat zahir ve bahir olur ikinci Haliç Kasrül Ayn dibinde
Halici Sultan Özbek derler bir vasi halledir ehrin ba ve baçeleri
icre cereyan iderek Özbekiyye bürkesi içine girer Andan Acem Baçesi dibinden cereyan idüp ta Kantartül Limona varnca nice bin
ba ve gaytanlar rey idüp Tahir Beybars katarsandan ubur idüp
Kalyop y^\i ) hakin rey idüp anda gayib olur Amma Msr içinden
cereyan iden haliç ehrin imalinde Kantaratül Cedidi ibrahim paa
{

Cemizül Abd

kenarndan geçüp üç konak ta Belbise gidüp
Amma bu Özbekiyyeye gelen haliç hemen
baçeler icre cereyan idüp bunda dahi nice bin gûnagûn zevk safalar
olur Amma erazil ve h aerat yeridir ehir içindeki haliç gibi ehli rz yeri
deildir Üçüncü Haliç Bulak kürbinde Barudhane dibinde Sultan Barkuk halici Bu dahi Bulak ehrinin ba ve baçe ve gaytanlar içre rey
idüb Kalyob hakine gider Bunda dahi cabeca zevk safa olur Dördüncü

rey ider halici

[1]

(

juJ>>:r

)

azimdir

Yldz nüshas

(

â^aze)
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VLalic

Bulak

ile

Kasr

Sebtiyye

mabeyninde Halici Sultan Kaytbay

Bu

dahi bir azîm halledir Kalyop hakini ve arkyye hakini rey ider
halici azimdir Beinci Haliç
Bulak ile Beliedi übre mabeyninde
Halici Sultan
haliçleri selef

Nasruddin Ta arkyye (ye) cereyan idüb rey ider Bu
mühendisleri açub cemii vilâyeti rey iderler Ve alt ay

kâmil bu haliçlerde gemilerle gezerler Ve vilâyet vilâyet gilâl götürüb
getirirler Amma bu halici kebirleri sonra gelen mülükler tur'a kesüb
Msr ehrinin canibi selâsnda olan gaytanlara taksim idüb be ay
anlarda dahi gemiler ve kyasalar gezer Cümle krk tur'adr kim
ehri
krk be yerden ak itmidir Bu haliç tur'alar mevsi
minde Msr cennet olub suya gani olurlar Ve bu halicilerin tathi-

Msr

Msr

kethüdas memurdur Her hane sahibi'
ise ol kendü haddini tathir ider Maadasn
Cize ve Kalyop ve arkyye hâkimi reaya ve âdemlerinden cürafa
srlar gelüb tathir iderler Beher sene yedi kise masrufu vardr
Üstüne bir kapuc ba memur olup üç ayda pak idüb bilâhisab
müzahrefat çkarrlar
rine her sene

valisinin

nin hududu ne mertebe

Elfaslüt Tasi ve Selâsin

ehri

Msr

cereyan iden haliçlerin üzerinde
olan kantaralar yani köprüleri beyan ider temmet
icre

Evvelâ Nil kesimi olan Gavri sakyesi dibinde Ebül Menca cisri
Amma gayet metindir Zira Nil kesildikde ihtida Nilin
snrn bu kantara çeker kinci cisir Kasr Ayn yolunda Cisri Sultan
tarihi Sene 841 Bir göz bir metin köprüdür Üçüncü cisir Yeni kapu
önünde Kantaratüs Sübbu derler Ve üç göz bir eddadî binayi
metîn kantaradr Sene tarihinde Sultan binasdr Kantaratüs Sübbu
ismile müsemma olmsnm asl cisrin Bulak canibinde beyaz merbir gözdür

at cüssesi kadar iki dane mehib arslanlar vardr Gören
anlar zîruh zan ider Bir vasi cisirdir Ve bu mahal Haliç iskelesidir
Cümle kayklar bunda hazrdr Suvar olub ne canib (i) murad
idinirsen götürürler Ve buna muttasl Yenikapu Camii hareminde
Dördüncü kantara Sultan nal kantarasdr Gemi direklerinden
aaç kantaradr Piyadeler ubur ider Halicin karu tarafndaki cemaat
cimaa [1] ubur etmesiyçün bina olunmudur Amma hâlâ tariki âm
olmudur Beinci kantara Omresi bir gözdür Amma metîn cisirdir

merden

[1]

Yldz nüshas

(camiç)
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Cemamiz Bir göz vasi cisri azimdir Üstünde ah
yannda kahvehaneler ve yirmi aded dekâkin*
1er vardr Kahvehanelerde oturan kimesneler volta ile balk avlarlar
Yedinci kataratüs Sungur Bir gözdür Amma gayet vasi tak kesra

Altnc

kantaratül

niinli ve höcreli

iki

azimdir Üstünde iki tarafda krk elli dekakînler ve
müferrih kahvehaneleri vardr Cümle pencereleri halice
erbab marifet (i) bu kahvehanelerde sakinlerdir

misal kemeri

münakka
nazrdr

Msrn

ahrah

azimdir

skender

paanndr

var

Sekizinci

Cümle cemaat

cisri

Bahül Hark

Kazanclar tarafnda

bir

Süleyman Han

ahane

veziri

fevkani camii

Bir havadar camidir Cisir bir

halici seyir iderler

gözdür Amma cümleden enli ve metin ve müstahkem binayi kudret
kemeridir Cisir üzre krk aded ahane dükkânlar vardr Amma
kahvehanesi kantaranm öte banda Bulak canibindedir Gayetülgaye
izdiham rah cisridir Dokuzuncu hantarai Emir Hüseyn Bir
ayndr Lâkin bu dahi vasi cisirdir Bunun dahi üstünde mükellef
kahvehanelerinin maksureleri Nile nazrdr Ve otuz adet zübbad
ve attarîn dükkânlar vardr Cümlesinin revzenleri halice bakar azîm
ahrahdr Onuncu kantaratül Musikî Bir göz vasi ve âli sratdr ki
canibi serapa münakka dekakînler ve üç adet paki [1] maksureli

Msrn

kahvehaneleri var kim Hâkim BiemriUâh padiahn sazendelerinden
Miskal erf zad binas olduundan kantaratül Musikî derler Amma
hakikatüthal bir küade cisri lâtif olmaile cümle erbab marifet ve
ilmi musikînin ummül edvar bu kahvehanelerdedir Bir hay huytlur
kim subhu mesa sohbeti dara iderler On birinci kantaratül Feyt
tariki âm deildir Ancak bir cisir üzre bir kasr âlî gibi bir ahane
hanei zemane vardr Ve buna karib On ikinci kantaratül Büyüt Nev
bina bir

Amma

cisirdir

bu dahi

hassulhas cemii ehli dilânn

tariki

âm

deildir

Hasdr

Amma

ârâmgâh

ve safagâh bir hanei zibndr
kim âyende ve revende (ye) nimeti mebzul Kâtib Çelebinin h?nei
bîminnetidir On üçüncü cisri Bah a'riyye Bir göz kâr metîn bir
cisri
azimdir kim cümleden vasidir Ve öyle izdiham tariki âmdr

kim ammeten cümle erbab hacat andan ubur
kinlerdir

Bir göz

Amma

kâr musanna

iderler

Gayri
cisir dir
[I]

cisirdir

ider

On dökdüncü

Üstünde

ki

taraf dekâ'

kantaratül

bir kahvesi var

Huzuh

Tahtanî ve

âramgâhdr Baz
kâh kâh ayaklarn suya sokub ebekecikler ile balk sayd
îstiyen suya girüb inaverlik ider Bir müzeyyen kahvedir

fevkanidir
canlar

kahvehanesi baiddir

Tahtanîsi

bir ferah feza

yokdur On beinci kantaratül Haha Bir göz
ütünde d ekâkînleri yokdur Mamur deildir Zira ubur

dekakînler

Amma

Nil kenarnda

Yldz nüshas

(pak)
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Ancak altndan kayk ile güzer iderler Andan On altnc
kantarai Ebülhayr brahim Paa Sene 1083 tarihinde Yemen müetmezler

himmat

ubur idüb Süveyse

keresteleri geçsin içün

nevbina bir göz

ehrin haricinde Tahir Beybars Camiine karibdir
Amma gayet musanna cisirdir On yedinci kantaratül Lûz yani Kaz
Köprüsü Bir gözdür Ve ehirden taradr On sekizinci kantarai
Cemmizül Ahd (a-J >«- ehrin imal taraf haricinde bir göz ibret
nüma cisirdir Melik Tabirin hayratdr Bu cisirden iki taraf
Cemmizül Abd derler azîm cemmiz dirahtleridir kim Msr diyarnbir

metin

cisirdir

)

yokdur

da misli

idermi

Ann

Bir abdi

esved diküb

Cemmizül

içün

Abd

her birinin

derler

Msrn

altnda ibadet
ayanlar

baz

kayklarla gelüb sayelerinde zevk safa idüp giderler Haliç kenarnda
bir mesiregâh ve teferrücgâh ârâmgâh yerdir Ve bu mahalde Msr
ehri icre cereyan iden haliç üzre olan cisirler temam oldu Hulâsai
enderun birun ve canibi erbaasnda tur'a ve
kelâm ehri
canibi
cümle üç yüz krk alt cisir vrdr Zira
haliçler üzre
erbaasnda baçeler ve besatînler mabeynlerinde Nil cereyan idüb
üstünde cisirler vardr Ve bu haliç ve tur'ala cereyan iderek

Msrn

Msrn

Msrn

enderun birununda

olan haliçlere lebberleb olur

Elfaslül Erbain

Ümmü Dünya

batnmda ve haricinde derya misal
bürkei muazzamlar beyan ider

Evvelâ
Özbekiyye

ehri
bir

Msrn

bahirei

ta aynülfiilinde

azimdir

Canibi

cümleden büyük Bürkei
dayiren madar iki

erbaas

Nil tuyannda leb berleb olub derya misal
yerdir
idüb içinde nice yüz kyasalar ve kayklar halk evden
eve saraydan saraya tarlar Ve gûnaûn mahiler sayd iderler Ve
nice Ebülhayr kayklar var Yani bir büyük kaykdr kim içi bazarc
dükkândr Mekûlât ve merubat müsmiratdanne murad idinsen
derler Evden eve saraydan
içinde mevcud (dur) Ana Ebülhayr
saraya azup [1] nakli tarab füruht ider bir güne kayklardr Ve bu
Özbekiyye bürkesinin dayiren mader etrafnda kat enderkat kaal ve
ahnîinli ve maksur (e) ve kameriyyeli gûnagûn hyabanl baçeler
icre kâb havernak valâl naki Çin haneli saray âliler ile ârâste ve
Ve canibi erbaasnda çemenzar sofa
piraste bir bürkei muazzamdr
camiler var kim herbiri birer mülûkü selef hayrat hasenatlardr kim
saat ihata ider

temevvüc

kay

[1]

Yldz nüshas

(gezüp)
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midhatinde lisan kasrdr Bürkiye an virmi camii dilküalardr Ve
bu bürke kenarnda cümleden mamur saray âlilerde anbar emini
saray ve Cidde bei Baklac Mehemmed Bey saray
Ramazan
ve Hüsam zade saray ve nice yüz saraylar dahi vardr Amma cümleden hazreti eyh Bekrî zade Aziz Mehemmed Efendi hazretlerinin
ecdad izamlarndan intikal idüb milki mevrusu kadimeleri olan saray
âlidir kim bu bürkenin cenubî taraf köesin dutmu bir kâanei
azimdir kim kat enderkat kaalar ve divan haneler ve gûnagûn maksure vs havuz ve azirvanlar ile müzeyyen üçyüz altm müteaddid
höcreleri ve baka müsafirîn ve mücavirin haneleri var kim bir iki
sene sakin olmu âdemler vardr eb ruz smmat Muhammedîden
tenavül idüb sene banda bir kat libacesin alup duai hayr ider Ve
Aziz hazretlerinin iki ferzendi nurudidesi var Biri Uluhaca da dül

Aa

Mevahib Çelebi sahibi kerem mahdumu mükerremdir Andan bihteri
zati erif Zeynelâbidin Çelebidir Sebük ruh ve garip dost ve diluüvaz
ve sahib kerem pür marifet ehli dil bir necib reid çelebilerin dahi
hanedanlar baka haremleri ile birer hammaml âsitanelerdir Amma
Azizin hanedannda iki hammam vardr Enderun birunda mükellef
hammamlardr Hazreti Eba Bekrin rk tabirlerinden hasibünnesib
çlebilerdir Ecdad izamlar Hazreti Ömer hilâfetinde Amr ibnül As
hazretleri ile gelüb sakin olmulardr Ol asrdan beru mutbahlarnda
âteleri sönmeyüb has ve âm ve bay gedaya subhu mesa nimetleri
mebzuldür Ve âteleri daym olduuna iftihar idinürler Msr eyaletinde nice bin evkaflar ve belideleri ve feddan ve rezakalar vardr
Msr ayanlarnn biri dahi eyh Bekrilerdir kim padiahane zevk
safalari var Hususa eyh Bekrî hazr (etler) inin mutad kadimleridir
kim her sene mah Rebiülevvelin on ikinci gice isneyn gecesi oldukda
Mevlûdün Nebi aleyhisselâm iderler kim vasfnda lisan kasrdr Ol
mahallerde iddeti hardan bürkenin suyu alt ay durub kurur Bir çemenzar feza olur Ol Mevlûd günleri yüz krk tarik meayihleri bu bürke
sahrasna hayme ve sayebanlar ve sahabeleri

ile

gelüb

be

alt yüz

çadr ulema ve suleha ve meayih nice bin fukara ile def ve kudüm
çalarak üç gün üç gice tevhidi sultanî iderler Ve bürkenin canibi
erbaasmda olan hanedan sahihleri herkes hududu mertebesin ve ahniin ve deri divar revzenlerin nice kerre yüz bin kanadiUer ve me'al
ile
çraan iderler Ve bürkenin etrafnda olan cevamilenazrlar kat enderkat minareleri ve camiin bürke kenarnda soffalarn öyle zeyn iderler kim güya Resalet penah ol gice rahmi maderden mütak oldu Ol gice Msr üzre nur lemean ider bir acayib

ve fanuslar
rin

bürkei azimdir

Andan
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kinci

Fil

Bürkesi

Bu bürke Özbekiyye bürkesinden sehl küçükdür Amma canibi
erbaas olkadar mamur abadandr kim bir zirâi mekkî arz haliye yeri
yokdur Kat enderkat kaa ve fskyye havuzlu ve
iremli hanedan*
lardr Ve havas gayet lâtifdir Cenubdan imale tulânî vaki olmu
bir bürkei azimdir Ve bunda âyende ve ravende kayklar girüb çkacak yeri yokdur Nilden suyu Yenikapu tarafnda ziri zeminden gelir

ba

Bürke
filika

hanedan
kayklar vardr

içinde

ve

gelirler

Gayet

mamur abadan
lesinden

ehli

rz

kendilere

sahihlerinin
Birbirlerinin

yeri bürkedir

mahsus

firkate ve

saraylarna kayklarla

kim

ehri

Msrn

varub

müzdeham

olmudur Etrafndaki hanedanlarn cümHaimyandan rk Hüseynî Burhaneddini

yerinde vaki

nakibüleraf

Ali

Eirdirî bir piri natuvandr Doksan yldan beru hanesi hanei bîminnetdir kim âyende ve revendiye nimeti mebzuldür Ve haznedar mü-

abih ahin Ahmed

Aa

Aa

saray ve kzlar

ba

aalndan

Aa

hanesi va müteferrika
aban
rinin bihteri hanesi ve yeniçeriyan kâtibi

mutak Abbas

hanesi ve sâdât

Bekir

Efendi

hazretle-

saray () ve

Kansu Bey saray () sultan saray imi Vasfnda lisan kasrdr Ve
musahib Salih Aa hanesi ve baltac Mehemmed halife saray ve
damad saray () ve Süleyman Aa saray () ve yeniçeri efendisi mustafa Efendi saray () ve musahib Halil Aa saray () ve Kaytas Bey
saray () ve kzlar aalndan mazul Nezir Aa saray () ve Bonak
Mehemmed Aa saray () ve Emirülhac saray () ve sâdât hazretlerinin
muhteri Ebül Mevahib saray () ve tüfenkciler aas Mustafa Aa
saray() Yeniçeri ba çavuu Ahmed Aa saray () ve Süleyman Bey
saray () ve Süleyman çavu hanesi velhasl bu Fil Bürkesi sahilinde
yetmi aded saray selâtîni selef ve iki yüz hanei muazzam vardr Ve
bu bürkede ancak bir Ebülhayr gemisi vardr Saraydan saraya gezüb
mekûlât merubat füruht ider Ve bu bürkeye Fil Bürkesi tesmiye
olunmassm asl oldur kim Firavn sahirlerinden bir sahir arz marifet
idüb kendüyi fil suretine koyub bu bürkede ve sahilinde otlayub

sulanrm Anmçün Fil Bürkesi derler Ve bir rivayetde Badaddan
Memun Halife Msra geldükde iki yüz fil getürüb bu mahalle koyub
kesbi taravet iderlermi Annçün Fil Bürkesi derler Ve baz hanedan
sahihlerinin

Mevlûdlar ve surlar oldukda

erbaasndaki saraylar kanadiUer

ile

bürkenin

canibi

kayklarn ve

firkate-

ol gice

tezyin idüb

müzeyyen idüb toplarn ve tüfenklerin
endaht iderek nice bin fiengi havayîler ve badaloçka ve âsümanîler
evce münkalîb olub sehmi nücum gibi nüzul ider Ve nice bin bahrî

lerin filandra ve bayraklar ile
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fiekler birbirlerile gavvas var inaverlik idüb dalub

puhte

mahileri

Ve bu bürkenin suyu kâmil on

iderler

yerlerini bostan iderler

Gayet

leziz

ay baki kalub yabis olan
âbdar kavunu ve karpuzu mahsul-

dar bu bürkedir

Üçüncü Bürketür Ratl
ekli müdevver bir bürkedir Bir saatde devr olur âb hayat suyu
vardr imal ve garb canibi safi olur [1] baçelerdir ark ve kble
ve cenub canibi serapa kat enderkat saray âlilerdir Cümleden Darbiremdir Azîm ve azirhaneci Mehemmed Çelebinin saray güya
vanlar vardr Ve bir firkatesi vardr Ve Seyyid Ahmed Gazi saray()
ve Hasan Bekri saray () ve nice âbâdan saraylar vardr Ab havas
gayet lâtifdir Ve buna âyende ve revende kayklar çok gelüb giderler

ba

Bulaa

karibdir

Dördüncü Kiremitane Bürkesî

Ab

zülâl bir

ekli murabba bürkedir

Beinci Bürketül Gasil

Âb

zülâl

âb

rakik

olduundan cümle ehrin meta napaklerin bunda

Bürketül Gassal derler Hassa Hattâ
Fayyumu Msra bir gün bir gicelik yoldur Anda mahileri sayd idüp
zenbiUer ile Msra getürüp bed rayihasndan âdem yanma varamaz
Hemen himarlar yükile cümle balk zenbiUerin bu bürkiye braub
birer kerre ykyup biemrillâh mürde iken güya ihya olub
her
idüb pak

gasil

etdiklerinden

bal

kulaklarndan kan tamup zindevar olur Amma bir leziz balk olur
kim Msrl an yama ider Semeki Yusuf Mayidei Yusuf ve Hutu
Yusuf derler bir münakka balkdr Amma hakir Fayyumda ^—.Jiois'
^fh j» kavli üzre Yusuf bal yedik Amma bu Bürketül Gassalde gasl
olunmu Yusuf baln tenavül etdik Asla balk rayihas yokdur Mük
rayihal ilik misal bir balkdr Biemrillâh bu bürkede gasil olunduu
ecilden kudret mayidesi gibi bir balk olur Bu Bürketül Gassal öyle
bir hassal bürke idüi mehuru âfakdr Cüzam olan kimse krk gün
girüb gusül etse ve zülâlinden nu etse vücudu dürrü yektaya döner

Altnc Bürketül Tabbagîn
Abidin Bey mahallesind(e) ekli müdevver
[1]

Yldz nüshasna

bir bürkedir

Canibi

{[öre (olur) kelimesi fazladr.

Evliya Çelebi 10

—
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erbaas üç [1] dörder kat hanesi mamurelerdir Bir canibinde tabba1ar kârhanesi vardr Bu biirke dahi âb zülâl olduundan leziz mahileri vardr Bu bürkiye mahsus kabakdan kayklar vardr Sayyad mahiler suvar olub ebekeler ile balklar derkenar idüb sgya çekerler
Hassa Bir âdem Msrda berkan yani sarlk zahmetine mübtelâ olup
yüzü gözü ve cümle vücudu sar kehrübaya dönüb asfarüUevn olsa
üç Cumaertesi alessabah defi cu etmeden bu bürkiye girüb üç kerre
âb nabmdan nu§ etse zerd gûn vücuddan çkub beyaz simi halis
vücud olur

Yedinci Bürketül Karun
Karun binasdr ekli muhammes bürkedir Canibi erbaas mamur
baçelerdir Hassa Bir âdem krk gün girse nühusetden halâs olup
eline mal girer Hâlâ tlsmat öyle cari bir bürkedir Amma su>u
sehl surdur Asl Nildendir Amma yine nemkindir

Bürketü evarib
olunmu Amma Ebu evarib namnda

Sekizinci

Kadm a'sarda ihdas
Msr bei bu bürke üzre

bir

saray

âli

bir

ina itmeile Bürketü eva-

Hassa Bir masru âdem yedi gün iddeti harda yani vakti
zuhurda girüb gusül idüp âbndan nu etse biemrillâh halâs olur
Öyle mutalsamdr ve mücerrebdir Ve
rib derler

Dokuzuncu Burkul

Habe

ekli murabaa bir bahire misal âb zülâl bürkedir Hassa Bir
hâyza avret girse olan nifasdan halâs olur Ekseriya suba defterinde
olan zaniye nisvan sahih isyanlar bu bürkiye girerler Acib hikmetdir
Hakir bir kaç havatîne sual etdim Tahkik öyledir didiler

Onuncu Bürketül Beybars

Msrn

imalinde Sultan Beybars Camii kurbinde bir küçük
bürkedir Hassa Nebatat makulesin cümle bunda gasil iderler Ispa(na)k
ve salata ve mülûhiyye ve bamya ve turb velhasl sebzevat bunda
ykandndan öyle ter ve taze ve sebzgûn olur kim zeminden henüz
kal' olmu zannolunur ki üç gün pejmürde olmu nebatatlar dahi
gasil ederlerler tazelenir
[1]

Yldz nüshas

(üçer).

Acib

tesirdir
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Birinci Bürketül

Cebeli

Keb

dibinde

Keb

ekli

müselles

bir

bürkedir

Hassa Keheneler asrnda bunda bir tadan oyulmu kayk var idi
Dörd âdem biniib bu bürkeden Nile varub gelirler idi Hâlâ ol tekne
kayk Kal'atül Kebin cenbinde bir kemer altnda durur

On
Kurbaa

ikinci

ve ylan

Aynü ems

Bürke

çyan h aerat ma olmaz

On üçüncü

Bürketül Hac

Hâlâ mutalsamdr Havass oldur Bu bürkeden bir tulum suyu
hacca götürüp getirseler ve bir sene bir cerre icre hfz etseler asla
lezzetine tegayyür gelmez Ve

On dördüncü

Bürketül

Aynu ems

Mutalsamat kadimdir kim bu bürke yerinde çarkûe bir dikili
ta vardr Ol amudun canibi erbaasnda gûnagûn tasvirat acibeler
ve gûnagûn hatt garibeler var Amma bu amudun ta zirvei âlâsnda
bir hatt Idrisî var Kavmi Kbtî kraat ider Gayri ferdi âferide kraat
idemez Ol hatt rumuzun netice manas budur Bak yüzüme Kaz
dibimi Gafil [1] kande ise mal andadr demi Bu hatt istihraç idüb
çalan âdemlerden nice âdem helak olmudur Ahir bu amud dibinden su çkup her sene alt ay bahire olur Ve alt ay kara olub define kazclardan kavmi Mearibe ilâ haz el'an kazmaa çalrlar
vesselam velhasl ehri Msr icre on dört bürkelerdir kim herbirinde
vardr Zeman kadimde herbirin bir üstad kâmil ina
birer hassa
idüb birer tlsmat etmilerdir kim hâlâ hükümleri caridir Ve ehri
Msr icre bu bürkeler an verüp mâi tahirlerile ahalii Msr taze can
bulub kesbi taravet iderler

Elfaslül

Hadi ve Erbain

Evsaf ehri mamur benderi Bulak mehuru
âfak derbenderi calenderi aleltlak
Msrdan
sahili
[1]

Nili

canibi garba

baçe

ve

Yldz nüshas

(Âkil).

bir saatde varlr
ehri muazzamdr Lisun

gaytanlar icre

Mubarekde kat enderkat

bir
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Arabda Bulak demekdir Kbleden garba tulânî kâmil iki bin be
adm bir ehri mamurdur Ve arz yedi yüz ve sekiz yüz baz yeri üç
yüz ve baz mahalli be yüz adm enli bir ehri müzeyyendir Ve Nil
kenarnda vaki olmala gayet mamur abadan iskeledir Ve Msr ile
bu ehrin mabeynehümas serapa mamur mahsuldar bag ve baçe
ve besatînler ve feddan ve gayetandr Hâkimülvakt padiah tarafndan
yüz

krk

ile resale aas kâkimdir Paaya senevi yirmi
verüb kendüsi dahi yirmi Msrî kise hasl ider Dim-

tevabi levahik

kise mirsaliyye

yata ve Reide ve Isne ve Asvana varnca sagir ve kebir on bin pare
gemi bu resale aasnn derdefterinde olub cümle reisleri taht hükümetinde olub Said Aliden mirî glâl tadup Anbar Yusufa korlar
Bu »eri kârda resale aas ehri Bulakda hâkimdir Amma Bahreyn
muarrifi cümle gemilere hâkim olup ann defterinde gemiler Said
vilâyetine gidüb glâl getirirler Ve eriat tarafndan Msr mollas
hazretlerinin hükmünde üç yüz payesile nayibi hâkimdir Ve Msr

defterdar canibinden

mal padiah

emini hâkimdir Beher yevm

tahsile

üzerine birer

iki

yüz

Msrî

âdem

gümrük
Ve
çorbac gümrük

kise

ile

iltizamdr

Msr yeniçerisi ocandan bir oda yeniçeri ile bir
mukabelesinde yeniçeri tekyesinde hükümet ider Mükellef âsitanedir
Cümle deri divan âlât silâh ile ârâste ve piraste Hac Bektai Veli
âsitanesidir Ve bir Msr bei yüz tevabiile kul beklemek kanundur
Bir aydan sonra bir be dahi gelir Ve bu ehir cümle krk be mahalledir Alt bin yedi yüz mamur âbâdan hanei âlilerdir Ve cümle
üç yüz altm mihrabdr Ve elli alt hutbedir Cümleden mükellef
ve mükemmel suku sultanî icre cemaati kesiriye malik
Camii Sultan Meliküt Tahir
Camii kebirdir Cümle otuz

iki

mermer sütunu münteha

üzre

münakka tavandr kim ehri Bulakda misli yokdur Camlar ve
tavanlar öyle münakkadr kim güya naki Erjenkdir Ve sadefkâri
minbere malikdir kim misli meer Sinab Camiinde ola Ve bir münakka mihrab ibret nümunu vardr içinde celi hat ile müzehhep
ve lâciverd

(Ayet)

olunmudur Mermer üzre âb hayat hatt Yakutu MusVe bu Ayetin zirinde yine celi hat ile mermer üzre

Ayeti tahrir
tasamîdir

ile
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olunmudur Bu camiin haremi safi ruhamhdr Üç kapus
Bu camiden sonra Nil kenarnda

ve

bir minaresi üç tabak ahdr

Sinan

Rum

paa

Camii

tarz yek pare müdevver kârgir kubbesi resas

ile

mestur bir

Mihrab ve minberi gayet musannadr Tulen ve arzan
ayakdr Ve tara yan soffalar üzre dahi serapa kursum örtülü
kubbelerdir Gerçi Msr camileri gibi ruham ham rengârenk il müzeyyen deil sade güzeli bir binayi lâtifdir kim hâlâ Msr mimarlar
camii nurdur

yüz

elli

gördüklerinde

pesend

kim

Rum

üstadlar böyle
kubbei azîmî nice berkarar etdi deyu taaccüb iderler Zira
iderler

yek pare
Msr kub-

santa aacndan müdevver binadr Yahud tavandr
yahud Canpuladiyye Camii kubbesi gibi arn tandan küçük kubbelerdir Amma bu Sinan paa kubbesi tula bina bir müdevver kubbei
ra'nadr kim güya çerh felekden çkmdr Amma lebi Nilde olmak
ile haremi yokdur Amma yannda âbdesthane ve mus(luk)lar vardr
Ve Rum tarz bir tabaka bir minarei mevzunu var Mihrab önünde
gül gülistanl baçesi var Hâlâ evkaf metin bir camii ra'nadr Ve
Gülenî tekyesi önünde Camii (j-tj^jj.) tahtanîdir Ve haremi yokdur
Lâkin cemaati çokdur Bir alçak minaresi vardr Ve Camii Üstüdariyye
Bunlardan maada mesacidlerdir Ve on bir medrese ve alt darülkura
ve üç darülhadis ve krk mektebi sbyan ebcedhan ve alt tekyei
dervian Cümleden sahili Nilde Tekyei Ibrahimi Gülenîdir Otuz
adet erbab marifetden tekmili fünun idüb Gülenîden ruene erüp
beleri ekseriya

en adman olmu
âklardr Hattâ
de

iki

cümle

gün

kim herbiri bir celâl sahibi
Ahmedül Bedevi Mevlûdu günleri bu âtitaneâyân Msra ziyafetleri olup Mevlûdün Nebi idüp
ârif biUâh canlar var

Seyyid

iki gice

âkan

hidmeti piri civanda olup tevazu meskenet birle hizmet
Alessabah Bedevi gemileri alay azîm ile avm iderler azîm
âsitanei Gülenîdir Ve ehri Bulakda cümle sagir ve kebir yetmi üç
han vardr kim her biri kal'a misal demir kapulu ikier üçer höcreli
ve haremlerinde birer zaviyeli hanlardr Cümleden büyük zeyt vekâlesi
ve natrun vekâlesi ve Sinan paa vekâlesi ve Karamanl vekâlesi ve

iderler

birine

vekâlesi ve

yemi

vekâlesi ve Zülfikar

Kethüda

vekâlesi ve

kethüda vekâlesi ve Kulkran vekâlesi ve mehuru âfâk olup kal'a misal olan hanlardr Gayriler yüz ellier höcreli
hanlardr Ve her birinde birer Msr hazinesine malik bazirgânlar
vardr kim Hind ve Yemen Sindde ve Aden Frengistan Rumda erikleri var anka bazirgânlar sakin olur Bunlardan maada Nilde kâmil
Kayseriyeli

ibrahim
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vardr On ikisi mirî anbarlardr kim Mekke ve
hfz olunur Evvelâ gumnei kübra ve umnei sura ve
umnei deiei kubra ve umnei deiei sura ve anbar Mehemmediye
ve umnei Muradiyye ve mahzeni Hasekiyye ve hâlâ fatihi Kandiye
ve fatihi Kamaniçse olan Sultan Mehemmed Han Rabiin Haseki
Sultan Mekkei Mükerremede bir darüifa ve bir darüzzayf ve bir
imarat t'am ina etmilerdir Anlarn zahiresi hfz olunmasyçün arpa
emini Mustafa Efendi bu Bulakda kaPa misal bir umne bina etmidir
On pare topu olsa bir ay muhasara götürür bir mahzendir Dairen
madar cürmü alt yüz admdr Ve ehri Bulakda cümle alt hammamdr Nil kenarnda Sinan paa hammam alt kademe nerdüban ile
uruc olunur tarz Rum bir müferri(h) hammam ruinadr Ve çarsu
içinde Nevbina hammam Lâtif germa hammamdr
hammam Ve
cümle bin alt yüz dükkândr Lâkin bezazistan yokdur Amma Sinan
paa çarusu iki
demir kapul iki yüz dükkândr Ortas bir ah»
sahdr Ve cemii zîkymet eya anda bîkymet bulunur Ve yirmi adet
mükellef ve müzeyyen ahane kahvehaneleri vardr Cümle bazirgân*
larn ârâmgâhlar kahvehanelerdir Ve cemii esvaklar olkadar izdi'
hamdr kim âdem deryasndan omuz omuzu sökmez Zira akalîmi
seb'ann âdemleri bu benderdedir Cümle yedi iklim metalarn götürüp
getürmededir Ylda on bir pare gemi ve kayasa ve çerim ve firkati
ve ayka ve kalite gelüb Rumdan ve Nille Foncistandan meta getirirler
Cemii vilâyetin benderidir Ve cümle halk tüccardr Ve gemi bina
idici neccardr Ve cemii glâl ve mekûlât ve merubat ve ahabat bu
Bulakda mevcud olub ganimet benderdir Ve dahi iskele banda
iki

yüz

Medine

mahzen

glâlleri

ba

Tershane(i) sultanî
andadr

Canibi erbaas kal'a divan gibi bedensiz bir divarlardr
Dayiren madar iki bin admdr içi nice kerre yüz bin kereste ile
malâmaldir Zira Yemen mühimmat içün Rumdan gelmi mal padi'
ahîdir Süvey kapudan hükmünde emini ve krk nefer kethhüdalar
ve nazr ve havaleler ve anbarcs ve didebanlar ve bevvablar vardr
Tulânî vaki olmu üstü mekuf bir binay azimdir Derunu bîhad ve
bîkyas gûnagûn âlât mühimmat ibret nümün ile memlûdur Ve
mahazinler var kim anda münderic nice Msr hazinesi mal hazayin
deer bakr ve kurun ve kalay ve demir ve mismar ve top ve gülle
ve gayri âlât ketileranda münderic nice Msr hazinesi mal hazayin
ile lebberlebdir ki bab âlileri var Biri cenuba mekuf kara canibindedir

Biri Nil

kenarndadr

Amma

Kethüda brahim paa

Yeme
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memur oldukda bu mühimmat levazmatlar

ilmelyakin hasl

etmeiyçün her bar bu Ters haniye gelüp aram etmekçün bu Nil
kapus üzre bir ârâmgâh bir kâh havernak yapdkim ehri Bulakda
misli meer kasr Sebtiyye ola Ve gûnagûn müteaddid höcreler ve
kilâr matbahlar bina idüp padiahane zevk ve safa idüp mühimmat
Bulak ehrinin
taraf
sefere mukayyed olurdu Bundan

aa

aa

imalinde kasr Sebtiyye nam bir âli kat enderkat kasri havernaklardr
Ve havuz ve azirvanl kaalardr ahniin ve revzenleri Nile nazr bir
teferrücgâh mesiregâh kasrdr Cemii vüzeralar haftada bir kerre bunda
gelüb bah bah taravet kesb ider Zira bu Bulan âb havas gayet
lâtif olduundan halknn rengi ruyleri humret üzredir Ve evlâdlar
firavandr kim biemri Huda çifte çifte tevellüd iderler Ve
halk daima pür zevk ehli evk ehli ak ve ehli tevhid âdemlerdir
Ve cabeca lâtif baçeleri vardr Kibar evliya ve ziyaretlerile mahal'
linde tahrir olunur
olkadar

Elfaslüs Sani ve Erbain

yayla ehri Kaytbay

Evsaf

Sultan

padiah Cemcenab olmaile enüp binüp sayd
bu ehrin havasndan haz idüb imar etdi Zira
ehri
Msrda hamasîn günleri tabir iderler alt gündür U.»W ^«
Msr icre halka bir nuhuset vt kesafet ve emraz muhtelifeler arz
olup elli gün Msr halk bîtab ve bîmecal sersem ve serseri gezerler
Ve bu günlerde taundan bezerler Hal ahvali pür melalleri perian
hal alup dörd be aylk masumlarnn beyinleri üstü çatlayup merhum olur Ve müsin âdemlerin diine bana kana ve kuuna inhidar
enüp kimi merhum kimi halâs olur Hazreti Musânn kavmi Firavna
beddua idüp elli gün belâ nazil olan hamasîn günleridir kim Msr
halknn cj-i»- A'^^ <j^^
deyu havf etdikleri günlerde Msr paasnn yüzü güler Zira çok köyler mahlûl olub nice bin akçe dahi
mahlûlât gelüp paaya ayid olur Amma hikmet bu Msrda hamasînin bed günleri Rumun bahar mevsiminde letafeti günleridir Acib
hikmetdir Bu hamasîn günlerinin kesafetin def etmekçün Sultan Kaytbay bu mahalde alt ay sakin olurdu Ol ecilden bu yayla imaKaytbay Yaylas derler bir havadar dilküa ve ferahret idüp hâlâ
feza ve can safa yerdir y^'j^
[1] Msr ile bu Kaytbay Yaylas ekli
Bay

ikare

sahibi tab bir

mayii olup

Aa

»i

müsellesdir
çei

Mabeynehümalar birer saatlik yerdir Serapa ba ve baMsrn ark tarafna Bab Nasrdan tara Adiliyyeye

imaristandr
[1]

Yldz nüshas

(Bulak

ile)
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varnca

Islâtnbol

vaki olup ol

yolu

tarîki

Ve Kaytbay bu ahrah ürre
yemin yesarnda on bin mamur abadan

ve hac yoludur

âmin

kabzai tasarrufuna Msr girelden beru
inkraz gelüp Kaytbayda hanedanlar harab olup ancak on bir saray bin mikdar hane (i) fukara ve yetmi dekâkîn ve

saray

etmi AH Osman

âliler

Ali Çerakesiye

bir

hammam

Amma

herbiri

yetmi mihrab ve on yedi camii selâtîn kalmdr
binay azîm ve selâtîni kadim camileridir kim tahrir

ve

olunur Evvelâ

Camii Sultan Kaytbay
mamur âbâdan ve müzeyyen camidir Ve sekiz ayak ta
çklr fevkani bir camii ruhanîdir içinde asla sütunlar
taklar üzre münakka ve zerke tavanl ve caml nuru
mübin camidir Canibi erbaasnda deri divarlar serapa ebrî yeim
Cümleden

nerdüban ile
yokdur Çar

harkanî ve mermer gûnagûn somakidir Biçilmi mücellâ ve musaytalar kapldr Ve bir minbere malikdir kim üstad hurdekâr
böyle bir sadefkâr zerkâr minber ina etmemidir Ve mihrab Hind

kal

gibi hayalpesend bir mihrab nurdur Ve müzeyyen mahdahi bir maksurei sihri icazdr Ve camiin feri ku gözü ahcarat
ile meratibi sihri
îcaz dümüdür Ve gûnagûn avizeler ile zîkymet
maslûbat kanadiller ile müzeyyendir Ve camie muttasl eflâke serçek-

pususkârisi

fili

mi

cümle tadan mebni bir kubbe icre Sultan Kaytbay medfundur
Gûnagûn zîkymet haliç(e)ler ile mefru bir kubbei münevverdir

Menakb
Bu

resmi payi

kademün Nebi

Hazreti Resaletpenahn taa tesir etdüi payi erifleri
vardr Hattâ Ali Osman padiahlardan Sultan Ahmed Han
Yeni Camii [1] bina bir gammaz gamz idüp Padiahm Msrda Sultan Kaytbay türbesinde kademi Resulullah vardr Arap içinde kalOl padiahmm camii erifine lâykdr deyu tahrik iderler Filhal
âsitanede

alâmeti

m

Ahmed bir hatt erif ile Murad Reisi Msr vezirine irsal
Anlar dahi kademün Nebiyi Kaytbaydan kal' iderken bir ra'd
ve berk ve riyhi sarsarlar esüb kademi erifi çkarmadan ftragat idüp
vukuu üzre deri Devlete arz idüp yine müstakillen bir hatt erifile
bir serbevyaban dergâh Ali gelüp Kaytbay kubbesinde bir en'am
erif tilâvet idüp âhir kademi erifi skenderiyyeden kadrga ile Murad Reis yüz bin rene ina ve âlâm edayid çekerek yedi ayda Sultan
Ahmede haberi varup ol gece kademi erifi Sultan Ahmed Eyyub
Sultan
ider

[1]

Sultan

Ahmed Camii
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gönderüb askeri Ali Osmana alay azîm tenbih olunub slâmbolun pîr civan kebir sbyan ve merd nisvan alessabah kademi
Sultana

erifin istikbaline

çkub muntazr

diah

azîm

olurlar Sultan

Ahmed kanunu

pa-

Eba Eyyubu Ensariye varub payi erife
koyub gezdirirken bilbedahe nutku eriflerinden bu ebyat dürerbar cevahir nisar sâdr olur (Kt'a)
üzre alay

yüz sürüp

seri saadetleri

ile

üzre

Nola tacm gibi bamda getürsem dayim
Resulün
Kademi resmi dürür hazret i
sahibidir
gûlzar
nübüvvet
kadem
Güli
o
Ahmeda durma yüzün sür kademine o gülün

ah

bu ebyat terennüm idüb badehu bu ebyat ilmi musikide üstadmz olan babayi âlem sultan hanende Dervi Omeri Gülenî
pençgâh makamnda leylei Ramazanda tilâvet olunacak tebih balad Amma musanna ey oldu Andan Sulta(n) Ahmed alay derya
misal ile Eyyub Sultandan kademi resmi erifi bizzat rk tabirden
deyu

olan

nakibüleraf

hazretlerinin

âdem deryasnn

deraguna verüp

alay

ile

Islâmbol

âmmdan

efaat ya Resulullah diyüp feza* ceza' idüp nakibülerafa sarlan âdem deryasndan
bizar olup bilâhare solaklara ve asesba ve subaya ferman idüb anlar bîrahm cellâdlar halk ziyaretden men iderler Yine böyle iken
Eyyubdan ahamadek kademi erifi Yeni Camie gücile vâsl iderler
içine girdükde

gulüyyi

Der beyan vakai Sultan Ahmed Han
berayi

kademün Nebi

Ol gece Sultan Ahmed vakasnda görür kim cemii islâm padiahlar
alelumum bir divan âliye cem olmu Hazreti ResuluUah kad olmu
Hemen Sultan Kaytbay ayaa kalkub Ya ResuluUah Senin er'i mübinin üzre Ali Osmaniyandan Ahmed kulunda davam vardr er'i
erifine davet eyle der Derhal Hazreti Resul Ahmed benimdir Bana
hidmet etdi Ve beyti erife hidmet etdi Ben davet iderira deyu Ya
Ahmed taal deyu ferman iderler Hemen Sultan Ahmed Lebbey(k)
ya ResuluUah deyüb huzuru seyyidül kevneyne varub -üij^-^L oiac ^m_!i
der Hazret ^^2(.jcj ^.ic,« buyururlar
Ya Ahmed akndan ve senden
akiler var Hasmnla mürafaai er' ol deyüb Sultan Ahmed Sultan
Kaytbaym alt yanna durur Hazret Ya Ahmed Sen hayatdasn Üst
canibe dur der Sultan Ahmed mafevkna durur Hemen Hazret Dava
eyle ya Kaytbay der Hemen Kaytbay Ya ResuluUah Dini mübinin
uuruna mücahidi fisebiluUah idim Gaza malile sekiz yüz camii bina
L
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Malûmu

etdim

kendime

saadetindir Bir cami dahi ina idüp dar baki içün
âiyan etdim Anda kademi erifinden bir resmi erifi

bir

rk

tabirinden Seyyid Alii Ebtabîden

zer

sandukla

krk bin altuna alub zer ender
amade
türbemde
etmidim An ziyaret sebebile beni
dahi ziyaret idüp nice bin fatihai erife sevabn ticaret idüp garik
garik rahmet iderdim imdi bu zalim benim efendimin payi erifi
resmin serika ideli rahmet yüzün görmez oldum Ferman ya Resulullah senindir deyu cevab idince Hazreti Resalet Ya Ahmed Sen ne

Neam

Hâlâ vekili mutlakm Hadimülharemeystima etdimki nam gâm içün Kaytbay kulun
ve karndam bir kaç cami bina etmegile müruru eyyam olub cami
harabe ve müsrife [1] olmaile efendimin payi erifi resmin fellâhîni
napak içinde payimali rimal olduuna vâkf hal olub tevliyyetim
hasebile muhabbetimden Ruma getirdüp tazim tekrim ile camiime
Hodum Emir seyyidül kevneynindir deyu hamu oldukda hemen
Kaytbay Ya çünkim mütevellii bîgaraz idin Nice hakkane benim
evkafm tefti ve tefahhus iderek benim evkafm tamir termim etmeyüp fayizin dahili hazine etdün Yohsa benim evkafm öyle on evkaf imar eder didi Hemen cümle selâtini selef Ya Resulullah Msr
devleti Ali Osman eline gireli evkaflarmz cümle harab idüb mali'
mz mirîye muzaf etdiler Bunlarn elinden Msr devletin alup gayri
dersin

nüerifeyn

devlete

ya Resulullah

benim

ver

deyu

reca

Mehdi

onlar

rillâh

iderler

Hemen

Hazret

ider

Yok

Âyetülkürside
zuhurunadek
ise
nekadar
huruf var
olkadar

*S'.v<a"

Biemdan

gelince
mülûk
[2] ye
Osmandan gelüp Msra ve cemii kâfiristana malik olub bu ruyi
arzda küffar kalmyub Yeni Dünya arzna giderler Andan rat saat
olur Amma Ahmed bunda hikmet vardr Benim biçare âklarm
var idikim hakipayime yüz sürmee tene idiler Bu takrib ile resmi
payime yüz sürüp murad maksadlarna nail oldular Sen dahi
^cur jiij^c ju
üzre sevaba nail oldun Lâkin Kaytbaymn gaza
*jLVi

Ali

(

)

alnan resmi payim tiz Msrda türbe (si)ne gönder Yohsa
sen bilirsin deyu ferman idüp halli meclis olur Ol saat Sultan Ahmed
habdan bîdar olub eyhülislâm Zekeriyya Efendi ve nakibüleraf
Kudsî Efendi Kara Sünbül Ali Efendi ve Evliya Efendi üstadmz ve
Usküdarî Mahmud Efendi ve pederimiz Dervi Mehemmd Zilliyi ve
Dervi Omeri Güleni(i) huzuruna davet idüb vaki olan vakai bir
malile

idüp anlar dahi hemen vakfullah yerine gönderin didik'
hazineden bir kantar simi halis çkup hakirin pederi ol

bir takrir

lerinde
[1]
[2]

Yldz nüshas
«

*

(harabe müsrife)
(>*VI ^IV<>10

dan

(^'ilVO ye gelince

asrd(a)

mün

ser

zergerî
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Krk

gün krk gecede bu kade-

zergeram Dergâh Ali

Nebiye kalemkâri

minalar tezyin

kâr
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idüp

yokdur

Reise kademi

bir dellab

Hemen

idi

kitabe ve mutallâhaller

altun

etmitir

kim hâlâ

idüp

Msr

sibî

ve

içinde öyle

temam olub yine Murad
bir eyyam muvafk olur
gelmiyen resmi paki kademün

dolla(b) nice

erifi teslim etdükleri

kim

saat

yedi ayda yüz bin rene ina ile
Nebi yedi günde
Iskenderiyyeye bir günde Msra dahil oldukda
cümle âyân Msr alay azîm ile Kaytbaya getirüp yine kelevvel
yerine vaz iderler Hamdi Huda bu zaif Evliya yüz sürüp zinde oldum Ve pederimiz ameli hattn gördük Hakka ki ibret nüma musanna doUabdr Ol dollab sîmi müzehheb üzre tahrir olunan tarihî
hüsnü hatdr

^

jSW

^AaJ t^ y* eJ^J

«J«

»lAîl *lj^l

^c

fi

A— _•

\^

L-'j

\Ss.
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Bu ebyatlar cümle sîmi halis
tahrir olunmudur Ve bu resmi

üzre pederimin

kalemkârl

hattile

mukabelesinde yine
vardr Ol dahi iki kademdir
Dollabnn içi kâfur mük amberi ham ile memlûdur Ve bu kubbede divara gerilmi bir seccade vardr Üstad kâmil anda ebyat
e'arlar dokumular kim her gören kerametdir derler çi kâfur misk
ile lebberlebdir Cümle züvvar yüzamberi ham ile ve gülâb tri
lerin sürüp ziyaret iderler Ve Sultan Kaytbaya rahmet okurlar Bir
musanna türbe ve bir camii münevverdir Amma haremi yokdur Ve
üç tabaka bir sera(med) minaresi vardr Ve bir sebili ve bir mektebi
sbyan ve medrese ve darülkuras ve bir imareti t'am hass âm
vardr Ve bir han müsafirîn ve bir han mücavirini vardr Kal'a

bir levh dollab icre hazret

payi Resulün

kademi

erifi

ah

han âlidir Cümle iki yüz hücrelerdir Amma munsr havfinehli rz duramaz Cümle fukara sakinlerdir Ve krk
hanelerde
den bu
mikdar dükkânlar var Gayet mamur evkafdr Bir ulu azîmüan
misal bir

padiah imi Hakir bir kerre nazrnn muhasebesin gördüm Bu camiin senevi on Msrî kise fayizi vard(r) Köylerinden tahsil olur
Üçyüz huddam var Her feth etdüi vilâyetlerde birer ikier camii

Ve nice bin hayüç yüz hayrat vardr

var Hâlâ hutbesi tilâvet olunur yedi yüz camii var
rat

^

hasenat vardr Mekkei Mükerreme
;2-j Ve bu camie karib

icre

*\i

Evsaf Camii Sultan Ferec
Tuli yüz seksen ayakdr

Arz

Barkuk

ibni

yüz yirmi ayakdr

Ve

otuz sekiz amelî

sütun üzre naki bukalemun ibret nümün tavan müzehhebi nilgûndur Ve hareminin vasatnda bir müzeyyen baçesi içinde nahli
hurma ve dirahti nabka ile ârâstedir Ve yine hareminde âbdesthanei
hanefîsi vardr Gayet musanna ve müzeyyen ulu camidir Lâkin garib beyabanda kalm cemaati azdr Ve iki minarei seramedleri var kim
asrmz kûhkenleri ve mermerberleri bir tie urmaa kadir deildir
kisi de bir kalemde ina olunmu üç tabaka minarei bâlâlardr Ve

camiin

sol

tarafndaki kapud(a)

Âyeti tahrir

olunmudur Ve bu

-j^O O^^-J^^j^ -^ 'C\^\^ 'Cs-j

tarih

merkumdur

JU)' '^SIo-ujÜ' a^jjül

^^j o^^ û ^j
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Ve bu camiin iki canibinde biribirine
kt'ada miinakka ta ile mebni kubbei

müabih

resimde ve bir
Sultan Barkuk
evlâd iyalleri ile anda medfundur Amma âsitanede olan Kelâm
kadim hüsnühatlar bir camide yokdur Hattâ bir büyük Kelâm zzet
eczalar var
pakize ahter

Kz Kelâm
etmi

tastir

On

derler

izzeti

Amma

icaz

sihri

âb

bir

içinde

âliler

yanda

iki

bir duhteri

mertebesinden bir hatt
Yine tahrir iden kerimei
bir cami emdah ve evsaf-

hayatdr kim Ayetün minâyatullahdr
olmaile anda medfundur Elhasl
dan ari bir pak camii ruen âbâddr Ve buna karib
selâtine

Evsaf Camii Sultan Eref
Bu dahi fevkanidir Ve
ey yokdur Kapus üzre

binadr Asla ahabatdan
muhtasar minaresi var Bu
camiin cümle pencereleri tucdan ina olunmu bir camii ruendir
Sebili ve sakyeleri ve tekyesi ve mektebi sbyan ve yüz mikdar
haneleri vardr Ve buna karib yol
bir

serapa kârgir
bir

müfid

an

Evsaf Camiülkebir
Bu dahi fevkani
Bu cami hemen
sidir Bir

kapus

ve

haremsiz

Sultan

[1]

ve bir minaresi

üç tabakal camidir
bir üstad bina*

Kaytbay resmindedir kisi

üzre tarihi

('^Ic*-^'

i'j-^J

Ve bu cami(e) muttasl bir kubbei âli içinde Emirülkebir medAmma Huda âlimdir tadan bina olunmu enderun birunu
öyle hurdegir münakka kubbedir kim zirvei âlâs semaya serçekdiinden maada diyar Msrda bîadîl bir kubbei bnazirdir Ve camiin dahi deri divan safi elvan zîkymet ahcarat kapldr Ve cenbinde bir sebili ve fevkinde bir mektebi sbyan ve mukabelesinde
yirmi dükkân var Yüz mikdar höcreli han var Cümle halk müteehhillerdir Ve bu camie muttasl divar divara
dir

fundur

Evsaf Camii Sultan
Bu

dahi fevkani

ma(n)

çar

hürde ruhamdr
[Ij

ve haremsiz Dahili

kemer üzre

Yldz nüshas

zer enderzer

camide

inal
asla sütun

münakka tavandr

Ve minberi ahab musannadr
(

Camiül Emirül Kebir)

Ve

yokdur He-

Garaibi gayet
feri meratibi

)
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ruhamdr Revzenleri üzre safi biUr camdr Kulkethüdas
Kundakç merhum tamir termim etdükde güya kasr huldü berin
olmudur Endern birunu deri divan serapa münakkadr Ve kapus üzre bir nahif ve musanna minaresi var kim güya servi gülis'
sihrâsâ

Amma sayir camiler gibi büyük deildir Amma kati ibretcamii müz(eyy)endir Ve tariki âm üzre vaki olan sol kapu
yanlarnda beyaz mermer üzre kazlm

tandr

nüma

(ajlj. diaijj;
Ayeti tahrir

cuu^^iju (^1 ji

olunmudur Badehu

(^jU

'uU

jrC- *lcj

J_jVU_^j ^„jL

^-aJ J>-

JL\

Merkumdur Ve bunun mukabelesinde yine ahrah üzre Camii
Sultan Qavri bir binayi azîm imikim feleki atlasda böyle bir kâr
olmazd Lâkin Gavri Selim Han ile cenk idüb Gavri cenkde nabud
nabeydan [l] olduundan bu cami natemam kalmdr Eer itmam
müyesser olsa memaliki islâmda

öyle

cennet âsâ bir camii

lâtif ol-

mazd Andan

Evsaf Camii Sultan Çakmak
dahi bir camii zibadr Ve bilcümle kârgir binadr Bir minavar iki tabaka alçak minaredir Amma bu cami dahi cemaatden

Bu
resi

Andan

tarafa garibdir

Evsaf Camii Sultan Ferec
Tariki

âm

üzre fevkani bir camii ahanîdir

büyük deildir
iremzatülimaddtr Enderun birunu

kiyanîdir Olkadar

Amma

kim binas manendi
Güya bir kasr

kati irindir

safi münakkadr Ve mihrab minhürde ruhamdr Minberi ahabdr Amma
o dahi sihri mübindir Ve cümle pencereleri tariki âma nazr tuc
kafes pencerelerdir Ve iki rakik ve musanna minarei ibret nümas

beri dahi Fahri

var
var
tab

oymas

gibi

kim bir birlerine müabih sihri icaz minar(e)lerdir Ve bir kapus
arka nazr gayet musanna kemerli ve zhl kapudur Ve yannda
hanesi var Msrn baz âyân anda istirahat iderler Ve bu camiin

mukabelesinde yol
kaalar var Haftada
[1]

Yldz

ar

bir teferrücgâh

iki kerre

nüshas (napeyda)

kibar

Msr

kasr

âlileri

gelüp zevk

ve müteaddid
safa

idüp

ok
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tüfenk atup cirid oynarlar Ve î^«v î^^ bir havzu azîn(i) var Ve bu
tnastabaya muttasl bir azîm bahar vekâlesi Maksud paa asrnda

Hind ve Yemenden gelen baharn gümrüün bunda alrlar imi Amma makul iderlermi Kat enderkat iki yüz höcreli bir vekâledir Mebaideden

safei

an

gören kal'a zan ider

Andan

Evsaf Camii Sultan Tuman Bay
yani Âdiliyye
Fevkani onar kademe nerdüban ile çklr bir camidir Enderun
birununda amud yokdur Çar kemer üzre münakka tavandr Cümle
divarlar rengârenk hacerler kapldr Ve mihrab ruhamdr Ve minberi münakka ahab çamdr ki sütun üzre müezzin maksuresi gayet

irkârldr

Ve

[1]

feri [2] Eski

Msr 43

[3] tarihinde otuz alt bin

mescid ve sekiz bin ilek sokak ve bin yüz yetmi hamam hass âm
ve iki kerre yüz bin dekâkîni esnafat var idi Badehu sene 428 de
Ali Fatmiyyînden Elmustansr Billâh kul(l)ar Msr içinde cengi
azîm idüb asla askeri [4] kalmyub ol sene bir kaht gala ve bir
taunu azîm olub cümle halk Fustat mezkûr Elmustansr Billâh Ebu
Temim sa'd ibnuz Zahirül Aizzad ibnuUah Ebi Hasan Ali ki hulefayi
Fatmiyyînin güzidesi idi Fustat halk Elmustansra gelüb ikâyet
etdiklerinde Elmustansr ehli Fustatdan on nefer âdem Kostantiniyyeye [5] âdem Ali Selçukyanm boy beyi olan Erturula zahire talebiyçün Ayasuluk ehrine âdemler gitmede Amma beri tarafda derakab Kostantiniyyeden Msra gemilerle zahire gelirken biemri Huda
Msrda Elmustansr Billâh merhum olub zahire giru Ruma gidüp
Msr dibelik kaht galadan harab ve yebab olub yine ^^f. ^Aj [6]
âdemler gönderüb »j^j. [7] dahi Tekûrdan Msr içün zahire iste(y)üb varan elçi Ayasofya deyrinde cemaatle bir cuma nemazm klreca ider Elçi üçyüz âlemile buluup recas makbule geçüb
Ayasofya kilisesinde bir Cuma nemaz klub hutbei Âli (8) EmriUâh
is(m)ine tilâvet etdi Amma Msra zahire gelmezden mukaddem Ka-

ma

fi]

Yldz nüshas

(irinkârldr)

Burndan 304 üncü sayfann 31 inci satrndaki; (ham) kelimesine kadar olan
Yldz nüshasnda 43 üncü fasla yazlmtr.
[3] Yldz nüshas (435)
[2]

[4]

»

»

(taifesi)

[5]

»

»

(de bu on

[6]

>

»

(Ertug^rula)

17]

»

»

(Erturul)

[8]

»

>

(Fatmiyyundan Kaim

uefer)

bi)

ksm
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yim BiemriUâh açlkdan asakiri Msr ile Kudüsde nesârânn Kamamesin açup yüz Misiz hazinesi mal firavan aldklarn Kayasra Kral
istima idüb bin pare gemile Silifkeden ta
Trablus ve Birut ve
Sayda ve Akke ve Remlede olan islâm kal' asna cümle kefere istilâ
idüb Kudüs Kamamesinden alnan mallarn bei kadar hazinei firavan alub bu kadar [1] ehri ol hadisede [2] küffar istilâ etmesin deyu Nilden bir saat baid Cebeli Mukattam damenine sene 357 tarihinde MuizziddinuUah veziri Cevher kayid Magribden gelüb ihtida
Msr Cedidi ol bina etdi Cevher kayid Muizzin babas kulu idi Ve
Ehil Hasan deyu ana lâkab takmt Aslnda Rum gulâmdr Sonra
tavai Çenher Kayidi terbiyet idüb tarihi Hicretd(en) sene 348 Muizze Kayid (ve)zir olub Maribde Fas ehrin ve Telmesan ve Merankei ve Tanca ve Sudan ve Asvan ve Habei ve Yemende rakda
ve Fars ve Hind ve Çine varnca yirmi padiahlk yeri alt ylda
feth idüb yine Maribe gelüb andan Msra sene 358 de Msr bina

am

.

etdi

Amma Msra

Kahire

didiklerinin bir kaç rivayeti var

Amma

Msra temelin korken cümle
müneccimler sa'd saat gözetmek içün bir ipe bir çan asub talii meymun gözedüp cümle ammal benna ellerinde hacerleri temele braa1ar Amma
jj, ^\i
j.,n Hikmeti Huda bir karga müneccimlerin çanna dokunub çan çalndkda cümle ammaller Msrn temelin bramca müneccimler Bire nilersiz Bire Kahire firkatidir yani stlah
münecciminde talii Kahire Merrih yldzna derler ki felek celladdr
Annçün Msr içinde kan ve cenk cidal ve fitne ve fesad eksik dedeildir mdi talii Kahire de temeli braldndan
Kahire(i)
Muizziyye derler Elbud bin Kafat bin Msra bin Ham bin Hazreti
Nuh Neci Sala'amdr Ve bu Elbud ehri Fustat imar idüb nehri
Nili ehir önünden ihtida Ebulbud (a^Ji^) akdub ol asrda Nilin ad
Belûn (ö^j) idi Hâlâ vilâyeti Nube kavmi nehri Nile Cerbelûn (i^^»)
derler ham gûnagûndur Cümle
pencereleri tuncdur ki mukarnez bablar var Biri mihrab divarnda biri giru kble kapus Dairen
madar haremi yokdur Ve bir mümtaz bâlâ üç tabaka minaresi vardr Nazr bu camii tamir termim idüb kasr huldü berîn oldu Ve
bu camiin sa tarafnda ayyuka serçekmi bir kubbei seramed içinde
Sultan Tuman Bay bir mermer sanduka içinde medfundur Sanduka
sahihi oldur

kim kaçan Cevher Kayid

j,ju

Msr

etrafnda Ayetülkürsi tarihinden sonra tarih

[1]

»

»

(Rüsvay oldu ve

malik olub on sene kamil
[2]

Yldz nüshas

Msra

ol

senr 459 tarihinde

taun isabet idüb Fustat)

(Hadisei förüb

bir dahi)

Msra

dahi

Rum

ve Frenk
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Tahrir olunmudur Selim ah ile Gavriden sonra bu Tuman
Bay padiah olub dokuz ay cenk idüp Selim ah Tuman âhir ele
getirüb Bab Züveylede bu Tuman Bay salb idüb cenazesi nemazm
Selim Han klub bu kubbede defn etdi Enderun birunu münakka
kubbei zerkedir Ve cümle arn tandandr Üstü kireç ve kursum
ile puide deildir Ve bir havlisi var Canibi erbaas muhasara getürür
kal'a divandr içinde yüzden mütecaviz müteaddid höcreler ve kaa
ve müsafirhaneler ve zaviyeler ve paalara ârâmgâh içün kasr âliler
ve müteaddid kilâr ve matbah ve kahvehane ve kasr âliler ve sakiye ve havuz ve üç yerde sebil(l)er var Ve tarasmdaki meydan muhabbetde Adiliyye didikleri kasr âlide Tuman Bay haftada bir kerre
Msrdan anda varup adalet etmekçün divan iderdi Böyle bir cayi
adalet camii imaretdir Ve Kaytbay kurbinde

Tahtandir

Hamdi Huda

Evsaf Camii Sultan Tavil
Ve bir minaresi var Amma hakir içine girüp görmedim
dahil olup içinde

ibadet idüb ilmelyakin aynelyakin

etmei iltizam etmiizdir Ve bu
olkadar
harab
Kaytbayda
ve
yebab cevami ve minare mescid
Yayla
ve medrese ve tekye ve han ve hamam sebil ve sakiye hayratlar
var kim zeman kadimde Msra muadil bir ehri azîm imi Huda
imar eyliye Ve bu yayla Kaytbay gerçi virandr Amma havas gayetülgaye lâtifdir Ve hâlâ erbab tabiat ola(n) kimcsneler Msrn
menhus hamasîni günlerinde iki üç ay ehil iyalile bunda sakin olub
döl dö dökerler Ve baz âdem evlâdlarn bunda süd anaya verüp
kesbi havadan gözleri gazal gözlerine müabih olur Amma Msr ehhasl etdiimiz

imaretleri

rinde hasl olan evlâdlarn

tahrir

biemriUâh

gözleri kul

olu

gözlerine dö-

Msrn

bu kelâm darb meselidir yani gözleri cimroz olur Ve
hamasînde Msrl cima idüb ehli hamile kalsa rahmi maderden

ner

mütak oldukda masumu biemriUâh bir emraz muhtelife ile tevellüd
ider Ve be alt aylk masumun beynisi üstü deilüb tara boza gibi
çkub sirke gibi kokarak masum helak olur Amma bu Kaytbay
yalanda perveri
havayi

lâtif

olan masumlar bu âfâtdan berilerdir Böyle bir
can safa yayladr Anmçün baz âdemler göçerler

Elfasüs Salis ve Erbain

Evsaf ehri Fustat kadim yani
Dünyayi azîm

Ümmü

Evsaf nice yüz bin mücelled kitablarda ve nice bin kütübü muEvliya Çelebi 10

—

20

)
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ne güne

teberelerde

mamur abadan

idii masturdur Lâkin bu ha-

gördüü mahallerdeki mamur âbâdanh beyan ider [1] Evvelâ
babettufan öyle imar olmu kim garbdan cenuba tuli üç menzilde
vardr bir ehri azîm imi Buhtunnasr Sam ve Kudüsü ve arz Hasanda Beldisi [2] ve bu Fustat Msr harab ider Andan yine mamur
kirin

idüb Hazreti Resalet asrnda Yunaniyandan Herkil nam Rum Kayser
Kiral spanya Efrenci ile yekdil yekcihet olub Nil tuyannda
Dimyat ve Reidden bin pare gemi ile Nilden Msra gelüb kuvveti
Melik Mukavkis elinden Yunaniyan alub slâmbolda
bazu ile
ihtida banisi HazAyasofyaya vakf eylediler Amma bu Eski

Msr

Msrn

evlâdlarndan Nakravu Msramîdi Andan Tufan Nuhdan
sonr(a) Hazreti Nuh olu Ham ve Ham olu Bayzar Kalimon kâhinin kzn alub Hazreti Nuhun iznile Ar ie gelüb andan Beldise [3]
Msra gelüb mamur etdükleri bâlâda tahrir olunmudur Lâkin elhaletühazihi asrmzda mamur olduu üzre beyan olunur Msrdan bir
saat canibi cenuba me(yi)lli sahili Nilde Gavri sakyesi dibinden ta
gümrüe varnca cenubdan imale bin sekiz yüz adm tulânî bir ehri
kadimdir Ve sekizer kat ve beer kat saray âlilerdir Ve bu ehrin
arz üç yüz ve dörd yüz ve be yüz ve baz yerleri alt yüz adm ensiz

reti

Adem

ve müzeyyen yerleri Nil kenarnda vaki olmudur
Nil kesimin seyir temaa etmek içün
âyân

ehirdir

Mamur

Cümle

Msr

Msrn

ba

ve baçeli
kat enderkat kaal ve ahniinli ve müteaddid odal ve
ve fskyye ve havuzlu eremzatülimad misilli münakka saraylar var
kim diller ile tabir olunmaz Cümle sagir ve kebir ania ve fukara
alt yüz hanedir Lebi Nilde olmaile bender iskediyarndan ve Say vilâyetinden ve Nube vilâFoncistan
keledir Ta
yetinden ve Elvahat ve Said vilâyetinden ylda on bin pare sagir ve
kebir glâl gemisi gelüb bu Eski Msrda derkenar olub hâkimlere
haneleri

dörd bin

teslim olur

Der beyan hâkîman

Msr

Atik

Msr

[4] Eski Msrda yedi himesnedir ihtida
üç yüz
güzide gerrüfer ve darat sahibi bir

be

belerinden bir

pürsilâh cündisile

saray âli vardr Anda sakin olub hüküm hükûmat idüb bir ay kâmil mehterhanesin çalub smmat Muhammedîsin

belere meruta

[1]
[2]

[3]
[4]

bir

Buradan itibaren

Yldz nüshas karktr.

Yldz nüahas
Yldz nüshas

Belbis

»

»

(

)

(Belbise)
(

Evvelâ birinci hâkim

)
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bevvabdan gayri muhafazac be gelir Kanun budur Kank
zemanmda âyende ve revendeden ve ehir içinden
muhafazas
be
bir ey nehb ve garet ve serika olunsa bee ilzamdr Elbette isbat
olundukdan sonra bee hüküm iderler j^iî-ji^V be hrszlar ya bulur
ya garame verüp mal sahibin müteselli ider ikinci hâkimi er'i mübezi idüb

bin tarafndan yüz

elli

akçe

payesile

Msr

Mollasnn

nayibi hâkim-

kapucba yüz neferatile
dir [1]
üzre
nazr aa deyu cümle
Yusufun
anbar
hâkimdir kim Hazreti
küttab ve emin ve tarras ve seyyal havf iderler Bir güzide aalkdr
Ve paa tarafndan

bir

mükellef

Amma ilmi kitabetde ve istikametde bir âdem yeridir Zerre kadar
hyaneti zahir olursa arzuhalle mankrna döner Ve bir hâkim dahi
anbar eminidir Msr kullarndan bir büyük aalkdr Yüz aded nefehuddamlarna ve cemii ketibanlara hüküm
ratile bin aded anbar
ider Ve [2] hâkim dahi Yeniçeri ocandan bir çorbac krk elli
tevabiile hüküm ider Ve 6 hâkim dahi gümrük eminidir Gökde uçan
yerde gezen deryada yüzen eyay mevcudatlardan gümrük alr Ve 7
hâkim dahi Eski Msr subasdr eb ruz altm adet kavasile hfz
hiraset üzredir Ve 8 hâkim dahi Yeniçeri ocandan bir çorbac iki
yüz müsellâh Yeniçeri ile muhafaza iderler Amma lebi Nilde bir
kim diller ile tabir olunmaz Asla güne
sayesinde güya cezire [3] tekyedir
müntehalar
tesir etmez
Gümle sakalar eb ruz Nilden nisar idüb zemini serdab olur kim
âdem hayat bulur 9 hâkim dahi Sultan Gavrinin sakyesi emini
Yeniçeri ocandan bir çorbacdr Yetmi seksen neferatile sakyeye
hidmet idüb
teski ider
âsitanei ra'na

tekyeleri var

dirahti

Msr

Evsaf Kal'ai

Msr

Atik

Camii müverrihinin Msr deyu tahrir etdikleri bu ehir Eski
on sekiz kerre imar olmaile on sekiz ismi vardr [4]
ismi Emsusdur 3 ismi Kasrü
dir Bir burcu âlisinde
bir mutalsam çraan var idi
Tufan Nuhdan ta Hazreti Musâya gelince ol em* yandndan Kasr em' ehri derlerdi Hâlâ ol burcu
âlinin esas zahirdir Badehu Fustat ehri haricinde bir ehri azîm
bina olunub [5] ismine Makarr Asker denildi kim sene 22 tarihinde

Msrdr kim

em (^^)

[î]

^

[2]

.

[3]

^

(3)

»

(5)

Yldz nüshas

(

koyah

W

»

»

(2)

15]

»

»

(4)

•

.
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Ebi Avn (o>t o}) sultansenede diyar Irakdan Ahmed
imar idüb ve Biil Avn bina
nam bir ehri müzeyyen bina

Makarr Asker ehrin imar eden

ve mezkûr

dr kim babas Abdümelikdir Badehu

Msr

ibni Tulün gelüb dahi ziyade
etdii sarayda sakin oiub Kutayi (ç..Ha)
etdikim kâmil yüz bin hanei muazzamlar

Ol asrda bu ehir
Ahmed Tulünün tahtgâh idi Badehu Ahmed TuIun devleti temam
olub Kutayi ehri de harab oldukda Maurib zeminden Cevher Kayid
askeri bîhad ile Msra gelüb Kahire ehrin bina idince Mearibeden
ve diyar Acemden Msra on alt padiah hüküm idüp bunlarn
kimi Askerî Makar ehrinde kimi Fustat ehrinde kimi Kuta* (j)W)
[1] ehri harabesinde sakinler idi Bu halifelerin evvelkisi Mehemmed
bin Süleyman idikim Ahmed Tulünün hem kulu ve hem kâtibi
lâkabna Kâtibi Lord dimekle maruf idi Zira Lord
idi kim
ad [2] olmaile Kâtibi Lord derlerdi Hâlâ Msr içre camii vardr
Süleyman ve bunlarn
Sene 292 de mezkûr Mehemmed bin
Ahid idikim bunun elinden devleti
âhir kei Melik Ahmedül
Muizzüddin
alub
Cevher Kayid
Magribden gelen mezkûrlar
Beni
Abbasm
devletleri
ihtimahallerde
olduu
padiah
Msra
Bunlardan
sonra
sene
geçmidi
yüz
yirmi be
dasndan temam iki
otuz dört yl ve on ay ve yirmi dör (d) gün geçüb Ahidiyyandan
Ahmed bin Ali binsene 358 tarihinde idi Bazlar kavlince bu ehri
Fustat yerinde hni Arslavu J-j'Huj'i cr} nam bir melik bir kasr âli
bina etmidi kim her ay banda güne bir burcdan bir burca intikal
etmelü olsa ol gece ol kasrn üzerinde âte yakarlard Andan emsi
âtetab bir burcdan bir burca intikal etdigin bilirlerdi Annçün bu
Sehrin[3] ismi Arslavu Lisan iberîde ems Evi demekdir Badehu bu
ehri Firuzu Dalkidanî (J\jX.\\» jjjji) olu Buhtunnasr harb idüb kâmil
be yüz yl berbad yatd Andan bir ehir dahi zamime olub [4]
ismine ehri Yeki Koda hazar olan yerdir Ve buna karib bir ehri
azîm dahi bina olunub sene 7 ismine Hamrayi Kusva (sy» «'/-) didiler
Bedehu sene 258 Marib Zeminden Ali Fatmiyyun halifelerinden
Muizzüddinin gulâm Cevher Kayid Msra gelüb hâlâ Yeni Msr
bina idüb 8 ismine Kahirei Muizziyye didiler Badehu 9 ismi Kutayi
bina etmidir
(^^lUî) kurbinde ehri müzeyyen idi kim Ahmed Tulün
Badehu Rum krallan Kababta krallarna galib olub Msra Ercaiis
hin Mkrats {^^<>.
u-i^j^) hâkim olup Fustat yerine bir ehir yapub
cr.

[IJ

Yldz

[2]

»

»

(âdemi)

(3]

»

»

(5)

[4]

»

»

(6)

nüshas (^>i)

idi
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10 ismi Fusta Ercalis (^)U.j< ^u^») idi Baz müverrihler kavli üzre BuhFürs padiah [1] ateperestler idi içlerinde
tunnasrdan sonra
Hasn Kesra Cu(^^^ ^^-T ^^) nam bir padiah Msra bir ehir ramime
bina idüb 1 1 ismine Kubbetiid Dühan jU.^\v) dediler Zira bunda bir
azîm âtegede etmidi Hâlâ Eski Msr haricinde âtegede kubbeleri
âsâr zahirdir kim hâlâ Eski Msr hâkimi bu kubbe kurbinde

Msr

Amma

Msr

hâkimi Cebeli Mukattam dameninde
Emun bin Kbtim (-Lj öj*ii) bir ehir bina idüb ismine Oti tis
(eri* J"^') didi Ve Cize tarafnda ehri Etrib (v»/') yine Etrib Melik binasidir Ve Msr kurbinde Kandume ehrin Hirun vezir Haruba Melik
içün bina etdi (A)mma bu hâkimlerin birisi Eski Msr kal'as içine
hüküm edemez Hazreti Ömerden beru içinde olan Kbtîlerin ahidna*
meleri vardr Bir ferd vaz'yed idüb duhul idemez Zira cümle Kababta ruhbanlar sakin olub deyri kadimleri var Meskeni atikamzdr
deyu içinde bin mikdar Kbtler sakindirler Ve deyrleri içre meliklerinden Kbtim ve Filbatr ve Mihayil ve Mikâyil ve Totis melikler
yatr Ve kal'as bir köhne âbâd kal'ai beraddr Amma munsr havfinden tamir ve termim idüb garba nazr bir alçak küçük kapu
etmilerdir At girmez Amma himar ve piyade âdem girer Bu kal'a
dayiren madar iki bin admdr Bir ahane kullei azîm misal bir deyri
Ve hâlâ
âlileri vardr Bu kal'anm canibi esbaas amik hendeklerdir
her sene tathir iderler Bevvablar kendülerdendir içinde asla gayri
âdem yokdur Ve komazlar da Ve bu kal'a zeman kadimde azîm
kal'a imi Hâlâ deri divarlar ve burç barular zahir ve bahirdir
Lâkin bu Kbtîlerin sakin olduu iç kal'a imi Ve ehrin canibi kblesine vaki olmudur Canibi erbaas gömistan ve harabistandr Amma
sakindir

Eski

^>.

Msr

mamurdur Ve iki yüz yetmi mihrabdr Ve iki
camii sultan vardr Cümlede kal'a misal camii kebir
müstecabüdua ve kâbei fukara
varuu

Eski

mamur âbâdan

Camii
Bâlâda
içinde

alettafsil

Amr

ibnül

cemii evsaf içre tahrir

Âs
olunmudur

birer ikier minareli camilerden [2]

Andan Gavri sakyesi kurbinde

Evsaf camii Saltan Mehemmed

ibni Sultan

Nil kenarna karib bir camii garibdir Tulen
[l]
12]

Amma Msr

bundan büyük ve dört minareli cami yokdur Gayri cevamiler

Yldz DÜsha
„

„

(padifahlariDdan)
(camilerdir)

Klâva(n)

ve arzan

yüz onar
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ayakdr Amma kble taraf münhedim olup amudu müntehalar yerde
yatar Hareminin canibi erbaasnda cümle altm sekiz amudu gûna*
gûn üzre köhne tavandr Uç kapus ve iki minaresi var Kble kapU'
snn iki canibinde âdem kaddi bâlâda tahrir olunan tarih budur
JUr ^\ J\ j^\ A^l iljUl

terkim

^li-l IJ^

cLiJL

^1 ^^J\ js-J\ A^\^

)

olunmudur Ve gümrük kurbinde Ümmülkyas mukabelesinde

Evsaf Camii Emir Abidin
amudu lâtif üzr (e) sekiz kagir bina müdevver
Ve ortas açkdr Kafes urmulardr Ve cami
içinde deri divan serapa kâii Çin kapld(r) Ve mihrab kezalik
münakka çinidir Ve mihrab münakka$ haebdir Minber kapus
Nil kenarnda dörd

kubbeli bir camii

lâtifdir

üzre tarih
StîTie

Ve Rum
demir

tarz bir tabaka minarei

Ve

âlisi

Ve

var

Islâmbolean gelmi
çaru içinde minaresi eri

pencereleri

pencerelerdir

1070

cümle

tariki

Msrda

amma nazr
naziri

yok

Evsaf Camii Mehemmed bin HüseynülKûfî
Bir taraf harab olmudur (Lâ) nazir muharref minarei âlisi
AUahü âlem öyle bina olunmu bir acib ve garib minaredir
münhedim olmaz Sol kapus bablarnda (Ayet)

(0_^r>)|»blj O'^-ail

aIsIJ J>-

VIj c_^IJ

^\

*CI

^

«tU^Jb-L.^ j^aJ^

U

var

Asla

\)

Ayetinden sonra

terkim

olunmudur Andan UzunÇarfu

içinde

Evsaf Camii Sultan Çakmak
Camii hasenat derler

Otuz

sekiz

alçak

sütunu

gûnagûn

üsre

SEYAHATNAMES
mebni

münakka

cami içinde

Ju^ y\ ü

bir

JJ-

^UJl

Ve kapus

tavanl

musanna
d\^\

bir
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küçük camidir Kapus yanlarnda ve
budur

kursî levhasnda tahrir olunan tarih
( j)

IkUl IV^ iljUl ^ifl

üzre bir alçak minaresi var

Ve ana

^Aa .UlJI

^\)

[1]

Evsaf Camii Meliküt Tahir
Bir minaresi var Camaati az olmaile daima

ile duhul

etmedik

zevavilerdir

Amma

Bu

Camii

tahrir

olunan

eyh Hasan

Zaviye iken cemaati kesiresi olmaile

bab mesdud

cevamilerden

gayri

olma'

cümle

Süveydî
sonradan

cami

olmufdur

musanna ruen camidir Yukaru çaru içindedir Ve bu ehir içre
üç medrese ve yirmi mektebi sbyan ve be tekye var Amma GümBir

rük kurbinde eyh Ali ya Hay tekyesi ziyaretgâhdr Öyle binayi
azimleri yokdur Amma mehib ibret nüma cemmiz aaçlar ve ziya*
retgâh has âmdr Amma evkaf yokdur Ve Nil kenarnda be yerde
dahi tekye vardrBinalar ve evkaflar yokdurHemen müsafirîn ve mücavirine ârâmgâh ve ibadetgâh sayei dirahtistan tekyei bimennetdir Güya
hyaban Cennetdir Baz sahibi hayratlar mihrab ve soffalar bina etmiler Huddamlar vardr Bu tekyenin yerinde yeniçeri çorbaclar
âyende ve revende meta sahihlerinden hac hakk alrlar Azîm zulüm
hanedir Huda ref ide Bir fukara malnn nsfn vermeile halâs olmaz
htida Firavnun hac alduu mahal bu Eski Msrdadr Kbtler bu
mahalden ubur etdükce âdab sernigûn idüp geçilir [2] Mehuru âfak
yerdir Firavun lâînin seyyiesidir kim bu zulüm hâlâ cihangir olmudur
Ve bu ehirde matekaddem yedi yüz hammam var imi Hâlâ
çaruda bir hammam vardr Ve on bir vekâle vardr Ve on kahvehane vardr Amma Nil kesimü günleri muattal olan kahvehaneleri
tezyin idüb her birinden saz söz ve Hüseyin Baykara demleri olur Ve
cümled(en) seksen küade dekâkînleri var Nicesi mesduddur Amma
bezazistan yokdur Ve bu ehrin ta ortasnda lebi Nilde

aa

Evsaf anbaran glâl Binayi Hazreti Yusuf
Bu Anbar Yusufun
[1]
[2]

hikâyeti cemii kitab tevarihlerde masturdur

Yidlz nüshas (karib)
Yldjz nüshas (geçerlçr)
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Amma

bu mahalde ifadesi elzem levazmndan olmaile ihtisar üzre
Ol zemankim Msrda Melik Reyyan padiah idi Hazreti
Yusuf (u) esir deyu Msrda satub Msr aziz aldkda Züleyhann
taauku kesretinden Hazreti Yusufa iftira idüb sicne kodlar Andan
yine zindana iki yiit dahi kodlar (Ayet) J u*jl»^i jlî jVai j,».J\ ^ ^ii)
tahrir idelim

(,:>c-iij* 4./

I»*

-^ki^l^' <» j;UiJf(j îja

oldur

kim

birer

vaka görüp

Hazreti Yusuf

ile

Hazreti

^b

i5>

zindanda

>»-'

iki

Jij*

li»

>V» JÖj î>

ju,f^\ ii\j\

Tefsiri

komulard Bunlar
itdi Bamdan ekmei

yiit dahi

Yusufa didiler Biri

kular yedi didikde hemen Hazreti Yusuf tabir idüb Seni salb iderler
didi Hikmeti Huda ol saat ol fetay hacibler zindandan çkarub salb
etdiler Neticeikelâm Hazreti Yusuf zindan icre mahbus dururken
muabbirlik ile itihar buldu Andan Melik Reyyan dahi bir vaka
gördü (Ayet) (cU t ,j~\j jj,^ ö^ll- ^f ju
sji J» tm Jlîj)
j^\ i>]^ o\yi.
Ayeti Melik vaka gördüü kssasdr Hazreti Yusufu zindandan çka-

^

^

rub Melik Reyyann düünü tabir idüb ider Ya Melik Milkinde yedi
sene kaht azîm olur deyu tabir idüb Melik Hazreti Yusufu sicinden
halâs idüp Hazreti Yusufun re'y» tedbirile Melik anbarlar bina etmee
mübaeret etdi Amma ecel Melik müsemmas [ 1 ] temam olup müruru
eyyam ile biemri Huda hilâfet Hazreti Yusufa intikal idüb bu anbarlar ina etdi Hakikat yedi yl kaht gala olup Msrn Yusuf
mehurdur ite Anbar Yusuf larn asl böyle bina olunmud(ur)
Amma nice bin mülûk elinden girüp çkup gûnagûn tarza girmifdir
Amma esas binas evvelki zemindir Hâlâ ekâli binas ekli murabba
birbirine mukabil iki ka'adr Ve acib ibret nüma vacibüsseyir bir
yirdir kim dillerde dasitandr Divarlarnn kaddi krkar zira âlidir Ve
eddi skender misal krmz tula binalardr Dahi fevknda kamdan
kafes örtülmüdür çine âdem girse valih hayran olur Amma üstü
açk olunduundan bilâhad velâ ad remma remma kumru ve kebuterler
kara bulut gibi konub içinde olan hububatdan tenavül idüp yine
güruh güruh tayeran etmededirler Hikmet ruzu eb nice kerre yüz
bir hu tuyur bukadar hububat tenavül iderler Hamdi Huda bir habbe
eksilmez Acib ihsan Hudadr Hattâ bir kerre bu kadar murgan glâli
yediklerinden eksilir deyu umnelerin üstüne sutuhlar yapub setr
iderler Ol sene Msra bir kaht azîm müstevli olur kim Kaht Yusuf
ann yannda ganimeti suru hümayun idi Badehu anbarlar açup hfz
etdikleri glâlden bir habbe kalmyub cümle kap kara kül olmu ve
damlar üzre nice kerre yüz bin tuyur mürd olmu ^\z.J^ Ehli Msr
birbirlerini cüdan tenavül etmek mertebesine varrlar Cümle ulemayi

Ktl

[1]

Yldz nâshas

(Melikin eceli

müsemmas)
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arifi

biUâhlar bir yire gelüb meveret

dikleri

dam bamlar münhedim

Amma

sene

banda Msr

iderler

ile
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Anbar Yusuf

Hâlâ

ol

üzre bina

et-

asrdan beru mekufdur

cemii ümenalar ve yedi bölük aalar
Yusufa gelüb anbar emininin ve nazrn muveziri

ve defterdar ile Anbar
hasebesin gördüklerinde on iki bin erdeb gark âb ve zayiat ve tenavülü huu tuyur içün muhasebeleri naks görilüb mali padiahye

icre cümle kerre yüz bin erdeb budaydr
bakladr Ve kerre yüz bin erdeb aîr Bu
cümle hububat Saidi Aliden yani Circe semtinden gelir Msrdan
Reid Dimyat semtinden Msra asla bir habbe gelmez Ve mahsulleri anlara dahi yetmez Zira anlarn mahsulâtlar eker ve kna ve
penbe ve keten ve pirincdir Glâl az olur Hasl kelâm Ummü Dünya
o besler Ve bu
Msr Saidi Âli vilâyetidir kim Msrn anasdr
mezkûr glâli padiah üzerine iki Msr hazinesine mahsub olub Msr
hazinesinin biri dahi bu Anbar Yusufdur Mekke ve Medine ve Deie
ve Mehemmediyye ve Muradiyye anbarlar cümle Bulak ehrindedir
Ann kâtibi ve nazrlar ve eminleri ve keyalleri bakadr Ve gayri
aklâmdr Mukaddema ol Deie aklâmlar kara aalar destinde olub
nazrlar evkaflar harab olman Kethüda ibrahim paa saadetlû
padifaha arz idüp hâlâ Hatt erif ile yeniçeri ocana meruta olup
yeniçeri aas nazr oldu Ve cümle Haremeyn glâli krk iki bin
erdebdir Saidi Alide Mekke ve Medine kuralar vardr Evkaf nazrlar
kuralardan tahsil idüb Bulakda umnelerine korlar Andan Deie
Urbanlar on bin deve ile benderi Süveyse götürüb anda Mehemmediyye ve Muradiyye ve Hasekiyye gemileri vardr Defter ile cümle

mahsub

Ve

olur

Ve bu anbar
bin erdep

kerre yüz

aa

Msr

glâli reislere

idüp anlar Ciddiye ve Yenboa

teslim

götürüp

Mekke

Bu Mekke ve Medine glâlinden asla
Anbar Yusufa dahil olmaz Mukaddema Çerakese asrnda Mekke ve
Medine glâli Anbar Yusufa dahil olurmu Sultan Selim Msr feth
ve Mediniye teslim

iderler

Msr

Padiahm

Bizim ciraye ve alikmz icre
yer olduk Malmzn rzve nimetimizin bedi berekât gitdi Padiahm ref eyle deyu
reca etdiler Selim Han Evvel ref idüp Bulakda mezkûr anbarlar
ihdas eyledi Amma azîm hayrat eyledi Anlarn dahi üstleri açkdr
Amma bu Eski Msrda nice yüz anbarlar vardr Msrn âyân eraflarnn umneleridir Cümlesinin üstleri mesturdur Amma yine berekâtlar yokdur Msrda nice glâli kaht olsun deyu derambar iden
elbette bir zarar idüb malna ve canna ve evlâd iyaline elbette bir
zarar isabet ider Amma Cenab Bari bu Anbar Yusufa bir berekât
Halil vermidr kim Msr içre askerî tayifesi yetmif kalemdir kina
etdükde

cümle

Mekke Medine

kmzn

glâli

kulu

kard

VakfuUahdan
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aab ve müteferrikagân ve çavuan ve gönüllüyan ve
sipahiyan ve tüfenkciyan ve cebeci ve topc ve keide ve mütekaidin
ve cevali ve eytam ve tavaiyan ve nisvan ve aklam eimme ve huteba
ve meayihûn ve sâdât velhasl bu tahrir olunan yetmi aded aklâm'
yeniçeriya ve

larda krk yedi bin üç yüz yetmi eli beratl padiah kulu ciraye
harcn vardr Bunlar Anbar Yusufdan ciraye ve alikalarn her mah
sal juviiJAiJl. alrlar Bunlardan maada Bayram paa tahriri üzre ehri
Msr icre on alt kerre yüz bin beni âdem tahrir olunmudur Anlar
dahi Anbar Yusufa
muhtaçlardr Zira gani ve fakire matlab
civan ve pire habbei kamhuUah bu ecnas mahlûkata mebzuldür
kim cemii akl Aristolar vâkf esrar olamayup engüt ber dihen

idüb azmi iklim etdiler Yine böyle nimeti Huda mebzul iken
mucizei Hazreti Yusuf ile bina olunan anbar hazayini gayb mala'
madr ki (Âyet) ^jv •*> J^ Vi o^^V» j ^,\> j» j Hakka ki Rabbül zzetin
kelâm kadimidir kim Rabbül âlemindir Cümle mahlûknm rzk
ann üstünedir Bu dahi bir ahid deil midir kim bu kavtnin sahibi
elbette vardr kim cemii mevcudat ol perveri ider (Beyit)

Msrn

Hulâsai kelâm
nice bin ibretnümay temaagâh var Biri
dahi bu ibretnümayi sun'u azîm Anbar Yusufdur Hakir devleti Âli
Osmana hayli tekipum vardr Amma bu dörd nesniye akl kasrm
valih olur Biri Islâmbolda Tershanei Amire biri dahi Matbah Âli
Osman biri dahi Mekke ve Medine ve huccac masrufat biri dahi
Anbar Hazreti Yusufdur Bu dördünün irad masrafna cemii ukalâ
dembeste ve hayran kalmlardr

Der beyan sakyehayi
Ve bu

Eski

Msrda

canibi nihayetinde
bir kal'ai metindir

bir

Sultan

Msr

temaagâh dahi
Gavri

Kaddi seksen

Eski

Atik

Msrn

aa

imal

kim ekli müsemmen
mekkîdir Ta zirvesine yoku

sakyesidir
zirâi

yukaru atlar ve srlar çkup sekiz yerde çarhlar ile sakyeler dönüb
Nilden su çeküb kemerler ile Msrn iç kal'asna gider Baka sakiye
emini vardr Taht hükümetinde on bir mahalde cümle 36 doUab-
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Ve cümle üç yüz
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hidmetdir

Msrn

kim

sr
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iki yüz huddamlar vardr Senevi
masraf vardr Azîm hayrat ve mühim
kal'asma bu sakyelerden üç yüz altm

ve

kise
iç

Nil suyu gidüp iç kal'ada olan ibadullah defi
atsan idüb Sultan Gavri ^jUi c^j -uit hazretlerine dua ider Sekiz sene
etdik Ruhiyçün
bu hakir dahi hayrat hasenat âb nabndan
Melik Mukavkis
dibindeki
Gavri
sakyesi
Eski
Msrda
fatiha Ve bu
icre Nil kesiminde Ebül Münca kanbina etdüi haliç ki ehri
göz kantaralar

ile

nu

Msr

taras altndan cereyan iden Nili Mubareki beyan ider.

Elfaslür Rabi ve Erbain

Msr

diyarna hayat viren ve gani iden kat'
Nili beyan ider

Evvelâ Nil kesimi Nil kesimi deyu cihanârâ olan Nil kesimi
oldur Akalîmi Msrda âdetullah bunun üstüne caridir kim yamur
yamaz Yaarsa da kifayet etmez Ol ecilden Hazreti Idris mucizesile
ilmi hendese üzre Nili Mubarekin mürtefi olan yerlerinde kehenei

mütekaddimînler Nili

tur'a tur'a

ve haliç haliç kesüp vilâyet vilâyet

cereyan etdirdiler Arazii Msr temam
ibadullah Nil ile gelen çamur üzre ziraat
alub kuvvet

idinirler

Hikmeti Huda

rey oldukdan

sonra cemii
idüp yetmi günde mahsul
âdetullah bunun üstüne böyle

kim cemii dünyada sular mah Temmuzda noksan üzre olur
Amma bu Nili Mübarek Avustos günü Kbtî hisab üzre anlarn sene
ba ehri tut derler bedâyin günleridir kim zünnarlarn kuanub
nare ihrak olacak melât mühmelât çilât puhlât lilâçelerin giyüp nar
nura ihrak olacaklar yine adman iderler Hikmeti Huda bu günlerde
Nil ol Temmuz günleri cuu burua gelüp Nile nokta düer Yani
Nil suyu kp krmz balçkl derya misal cereyan ider Amma bir
kerreden gelmez Teenni ile kâmil yetmi günde gelir Badehu Nil
caridir

kesimi olur

Yetmi gün mukaddem tamasna nokta

Evsaf noktai

Nili

derler

Mübarek

Evvelâ kbtî tutundan yetmi gün evvel yeniçeri baçavuu Msr
veziri koltuunda muhzr aa yerinde cemii yeniçeriler umuru içün
hizmet ider Mezkûr nokta günleri karib oldukda baçavu paadan mezun olup Ümmülkyas [1] tathir etmee giderler Zira Kanunu Selim
[1]

Yldz nüshas

(havuznn)
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Hanîdenberu anlar beha
etmeseler Nili

tathir

Mübarek kaç

iderler

Anlarn dereidir

arn tad malûm

olmaz

Zira tathir

Msr

içinde ne-

kadar bin arka sakas var ise ol gün Ümmülkyasa cem olup Ümmülkyas havuzun pak pakize idiip bir katra su kalmadu gibi yeniçeri
çavular Msr içinde nekadar yedi bölük ocann aalar ve ihtiyarlar
var ise her gün birer bölük askerini davet idüb yedi gün yedi gece azîm
smat Muhammedîler çekilüb yedinci günü paay Ümmülkyasa davet
idüb krk yerde smat Muhammedi çekilüp paaya azîm ziyafetler

Badettaam paa yedi bölük aasna ve ziyafet sahibi yeniçeri
baçavuuna cümle on iki hilkati fahire giydirüp paa baçavuun
huddamlarna yüz guru mikdan ihsan ider Amma Canpuladzade
Hüseyin paa baçavudan gayri aalara hil'at giydirmeyüp baçavua
bir kise guru ihsan etdi Anlar paaya bir at veyahud bir gayri hedaya vermezler Haliye deildir Andan paa bir akabe gemiye suvar
olur

olub Nil

ile

cereyan idüb

iki canibi

Anden yeniçeri ocann
Ümmülkayasda paann

temaa

iderek Kasrül

Ayne gider
çavular

cümle ayan eraf kethüdalar ve

gelüb

bir ziyafeti azîmi olub

krk

yerde

smat

Her smat ikier yüz sahandr Bu remma dahi
dua ve senadan sonra buhur ve erbet nu olunub giderler Andan
badelasr Msrn cemii ulemas ve sulehas ve eimme ve hutebas
ve meayihi izam gelüp bir azîm ziyareti has olur kim tabir olunmaz
Zira ulema gelince Ümmülkyas Camii içind (e) malâmal olan avam
nas yeniçeriler cümle birer yaylm kurun atub ba çavudan iki Msrî
kise ihsan alub iki bin mikdan oda baslar ve daylar cümle giderler
Amma ol gece leylei Cum'a olmaile ulema asla gitmeyüb sabaha
Kadar ihya idüb Mevlûdu erif tilâvet olunub yine ba çavu Mevlûdu
erif okunurken petemal petemal nebat hamevî ve nebat akide
ve sükker erbetleri mebzul olub kalanlara nisar olarak ödü maverdîihrak olarak sabaha kadar ihya iderler Alessabah yevmi Cum'a olub

Muhammedi

çekilir

yine tahtelkahve bir müfid muhtasar

smat

Halil çekilüb badettaam

Ümmülkyas havuzunun kenarna cümle ulema ve suleha varub Ümmülkyas eyhi bnür Reddad (*is^i>>) dua idüb cümle ümmeti Muhammed Âmin deyüb
Ümmülkyas

gice

herkes mesalihi mevanilerine gidüp sekiz gün sekiz
olunmas temam olur Zira on

ziyaretleri ve tathir

Msrî kise masrufu vardr Azîm dahiyedir Zira sekiz gün sekiz gicede
bu zivafetde ikiyüz abaz hidmet idüb kâmil bin adet koyun ve elli
bin tavuk ve elli bin güvercin ve kerre yüz bin ekmek yüz bin yal
çörek ve buna göre sayir mekûlât ve merubatn hisabn [1] Selim
kethüda baçavu iken böyle masruf gitmidir Zira beher yevm ikier
[1]

Yldz oöshas

(bir

mevi^

bilür)
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sahan taam Ravza balarnda ve Msr ehrinde ve Ümmülkyas
odabalara nimeti bîimtinan firavan çekilir Bu ziyafetler dua ve
senadansonra Nil Mübarek havuzunun canibi erbaasndan sza sza

ana Nil ne mertebe cereyan iderse
dahi ol beraberlikde havuz içre gelir
Tathir oldukdan yirmi gün sonra Nokta bu gice düer deyu paaya
haber idüb paa dahi sürür admanmdan vekil harcna tenbih
ziyafete ulema ve
idüb iki gün iki gece azîm ziyafetler olup bu
suleha ve sâdât kiramlar ve meayihi izamlardan gayri asker
tayifesinden bir ferd gitmez Ancak Ümmülkyas nazr ve çavular
kethüdas ve müteferrika
ve yedi bölük aalar ve terceman
giderler
Paa
aavatlar ile kalr Zira ziyafet paagelüb taam yiyüb
nndr Amma paa gelmez Ve badelasr ve alessabah ziyafet tercemagelüb

tarada

cereyan

Ümmülkyas havuzu

iden

içre

ba

nmdr Amma
kâfurîler

ile

ol gece bir

ba

Mevlûdün Nebi olur kim

Ümmülkyas bîkyas

nice yüz em'i
dahi zeyn olup sabaol gün ya ol gece Nile nokta

kanadiller

ile

hadek ihyai ulema olur Hikmeti Huda
düer Nokta tabiri oldur kim Ümmülkyas havuzu içre tathir olunduktansonra âb rakik su dururken kpkrmz kan gibi çamurlu su
zahir ola düer Cümle ulema hamd idüb iki gün iki gecede hafz
Kur' anlarn tilâvet etdikleri iki yüz hatmi erifi nokta nümayan olunca
Mikyas havuzunun canibi erbaasna oturub cümle hatmi erifleri
temam idüb sâdât hazretleri anda bir dua ve sena ider kim güya âdem
mebhut olub paa vekil harc yüz kurban idüb cümle ulemaya bezi
iderler Ve baz meayihlere ve sâdâtlar ve eyh Bekrilere birer beyaz
sof giydirüb mahkeme tarafndan nokta dütüü mahalli sicilli erife
kayd idüb Nil nadilerinin bir ihtiyar paaya müjde idüb bir beyaz [1]
giyüb yetmi seksen altun ihsan dahi alub cümle ulema hamd sena
idüb herkes hanesine giderler

Eeyh

Sâdât

[2]

Sene tarihinde eyh Sâdât Maribden Msra gelüb münzevî iken
Hikmeti Huda Nil bir sene tamyub kaht gala olup ahalii Msr mu(z) tarih olub Sâdâtdan dua reca etdiklerinde bir kerre el açub dua
idince bir yldan beru gelmez Nil öyle gelüb vefa ider kim hâlâ ol
andan beru Nil ol günlerde gelüb vefa ider Ve ol mahalde Sultan
Sâdâta ziyafet idüb Msrn nsfn ana temlik ider Anmçün hâlâ
Sâdât evlâdlar bu mahalle gelüb dua idüb ziyafet annçündür Hakka
[1]
[2]

Yldz DÜshas
»

»

(sof)

(Menakb hazretü eyh Sâdât

)
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ki ulu nesildir

^lij

jj^>

Ümmülkyas

^^u

^ja.-.4:iij>t

eyhleri

üçyüz

ve

Reddad oullar cümle Ümmülkyasda sakindir Ve her gece Nili
Mübarek nekadar tad ise cümle Ummülkyas huddamlar ve eyhleri
bir yire gelüb bir tabak kâgza sar za'fran ile kaç parmak tadm
tahrir iderler Ol hat budur
nefer

U-UI

^Vl,.^_

^U»l

ö^ri ^>^•Jt^'crV-'> l^Vl[N] j\

v-»"^^ J^" -^^U»
iJjU.1

JJIj

—

oj

<*jjl

.

:>lj

JU

"Ulljl

o^;,ü; vi.)W (3*'^^'
ljr.i-

(

U

|»M

d^riJ

t-i-'lj

|»4!1

'^»lft4!lv_-if

övjU j

tiüiS^ liüi

»^

^^

<:—

^! ^Ul

:,Vjl

JU

^"^^- j

^^j

^^:--

JjVl^ilf
»^"j Icljj

>i)l

<ÜIJ1

/—^

^j^'

^i£ \Sk

jU

Bu hatt Ummülkyas eyhinin mührile

ve imzasile eyhinin mührile
hatt paay
azize götürüb beher yevm birer altun paann
hazinedar verir te nokta düdüü günden biemriUâhi taalâ günden
güne Nili Mübarek tadkca Msr icre bir surur admaniler olub
cemii emsal ve mültezimin ve keaf ve nazran ve âyân ve Msr
veziri tasadduk ve nezerat verirler Zira Msr halknn ekseri ümena
ve mültezimindir Nili Mubarekin tamasna muntazrlardr w\c ^\
Tamasa kaht gala olur Ve Nili Mübarek ne mertebe
neden
malûmdur (de) nilirse Ummülkyas eyhi mikyas havuzu icre otuz
arn âli bir amudu münteha vardr Anda parmak parmak kertikler
vardr Ana nazar idüp her sabah birer hüccet yapup ihtida paaya
bir aham gidüb paann (ta) haremine girer Ana kapu baca yokdur Her ne mahalde olursa girüb aJH.U-^ <^\iU4i>. J»^» i,\LL,l\^j L ^çic ,.M«n

Msr

ol

tad

(jo^jU

(2) JUj;

j»b jur

aS»^L jjJU» jJjUi j^Ji'U-

Badehu Bir

arn

bir

parmak

olub kâmil seksen dört gün
ilâm
paaya
ider
Amma
bu paaya gelen nadinîn eli
bu üslûb üzre
altnda kâmil üçyüz altm neferatlar vardr Herbirine birer ikier
mahalle verüp bu nadileri Msr içre tevzi ider Amma her nadi hududunda nida ider Gayri mahalliye varlmaz Zira her hanede her
gün haliye tabir iderler avayidi vardr alr Annçün gayri kimse varamaz Biri dahi gelse ve hane sahibi kangsma ihsan edeceini bilmeyüb avayid ve fevayidleri muhtel müevve olmasn içün her nadi hududunda nida ider Ve bu nadiler muhteem yüzü nurlu ve
boaz ridali ve gözleri sürmeli eli asal ihtiyar deil ise de eline el-

deyu nida iderek

li]

[2]

Yldz nüshas
»

»

bir altun

(ol»L.)
(

y/,

Cfti-lJ )

haliyesin
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yannda üç

her nadinin

[1] dörder beli

betemall mahbub Arab olancklar boazlarnda sar ve yeil ve
ve gûnagûn allar takub her kapunn önüne geldükce Esselâm
aleyküm ya Emir Mahmud ya erif Ahmed ya eydi Ali yahud ya
Emirülümerail kiram deyu her hane sahibinin elbette ismile nida
iderler ijju j.j ^L *si\^l bir arn alt parmak ve iki arn üç parmak
her nekadar oldysa her gün meserret haberlerin Msr içine böyle
tebli iderler Her kesin istidadna göre ihsan iderler Gerçi bunlar
ayan Msrdan ve paadan beher yevm birer altun alub mal tasil
iderler Amma bu üçyüz altm Reddad nadilerin ve Ümmülkyas
eyhlerinin mirîye para keufiyyeleri vardr Mal padiah verir Ve
iklimi Msrda cümle ikiyüz yetmi alt pare kasabat ve ehir benderler vardr Cümle ehirlere nadi Reddadlar gitdikde bu Msr nadisi
basdan [2] izin alub keufiyye avayidin verüb kaz almaynca vilâal

gezüb

Nil

Msrn

iki

yet vilâyet

deildir

r

Ve

filân

bin

mertebe

altm ba

tad

deyu nida etmee kadir
ve baçeleri bu Reddad oulla-

babanlara dahi bunlar müjde iderler Zira
cümle baçeler Nile muhtaçlardr Ol ecilden cümle balar ve gaytanlar bunlarn ziri hükmündedir Paa ve âyân Msra benefe ve
gül ve siimbül ve âbdar serab engür ve gayri müsmirat lâzm olsa
bunlarn dereindedir Bunlar bulur Kâmil seksen dört gün Nili böyle nida ider Ta nihayeti yirmi arn Nili Mübarek gelse
{^^h «vi»^!)
deyu bir kavaid misal nahviyyun vardr Musannif bu misali Msrda
bu nadilerden almlardr (âjl'j «ü.»^!) derler Yani Ümmülkyas havuelindedir

Zira Nili

zu icre olan

kertiklerinin

amudu

üzre

baebe yani

aaç

bir

tahta

demekdir Yirmi arn geçüb
yirmi dörd arn olduu zeman (jJ-i J jJ-ij>-) deyu nida iderler yani
Bir dadan bir daa Nil tad demekdir Dadan murad Msrn canibi garbisinde Cize tarafnda Hermin dalar vardr iki büyük bir
küçük amelî dadr Anlara beynelhalk Ehram Dalar derler Amma
derler Nili Mübarek anlarn damenineefvah avamda Firavn
dek tara (jJ.« Jt Jr^-'j-) derler Amma Msrl
y^b ^^ aS!x^i derler Zira
yirmi dörd arn bu cebellere geldükde Msrn içinde Demir Kapu
derler bir kal'a kapusu var Ta Msrn mamur âbâdan yeridir Anda
Nil kapu eiinden zahir olmaa balar ^^ (^^ Yirmi be yirmi alt
arn gelse
Nil gark ider Ol havfden Reddadlar j-i-i J» Jji-ij')
didikleri zeman (ejjl. ^J didiklerinin asl garkdan korkarlar Zira bu
Ehram Dalarn muciz (ei) Hazreti idris talimile melik Surid bina etcisir

va

(r)

dr

ana beraber

Nil

oldu

Da

^

Msr

il]
[2]

Yldz nüshas
»
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(paadan)
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midir kim Hazreti Idris I'a j* ilmile Nili Mübarek Msr gark ide*
cein biliib bu Ehramlar melik Surid ina itdiriib tlsmat eyledi
Anmçün baz sene Nil ol cebellerin dibine gelir Amma rat saatleri
karib bir padiah gelüb bu dalar barudu siyah ile koparub münhedim etdükd (e) dokuzuncu harab Buhtunnasr idi Onuncu harab
Nilin tlsmat bozulduundan bu Ehram dalarn geçüb Msr Nil
harab etse gerekdir Sam nehri Mize harab ide Badadi attularab
harab ide Amma Msrda Nili Mübarek on alt arn gelse mal padiah tahsil olur Amma ümena ve mültezimin ve keaflar meksur
olub on sekiz gelse âlâ Cümle keaf ve ümena mestur olurlar Yirmi zira gelse cemii akalimi Msra asla bir eraki yer kalmyub rey
olur yani kuru yer kalmyub cümle yeri Nil b.sar Bundan ziyadesi
zarardr

\j\c

^'i\

Amma

Ne mal padiah

aa

yine

ve ne

i;t\c

^\ on

mal ümena

be arn gelse yine zarardr
ve keaf çkmyub Paa uur-

kökünde habs idüb cümle kul azvezir gelince paa habs durub
Msr belerinden bir be kayim mekam olub meksur olan ümena
ve mültezimin ve keaflar ark haniye urub kerrat ikence ve Divanda makarya çeküb cümle maln zabt eyleyüb füruht iderler Ve
cümle mal padiah tahsil idüb halâs iderler Amma Nil tuyan üzre
suzdur deyu
liyçün Asitaniye

gelse

cümle

endirüb Yusuf

arz idüb

muhtekir ve

bir

gayri

müsebbibler

umne

ve mahzenlerde olan

meydan muhabbete çkarub Msr öyle ganimet olur kim
dörd vakyyei osmanî ekmek bir pareye olur Elkssa Nili Mubarekin
gelmesi acib hikmetullahdr kim bir sene bir seneden mukaddem
ve muahhar tamaz Elbette âdetuUah üzre ol tut Kbtî günü taar
Amma az gelmesi ve çok gelmesi alettertib deildir Cenab Barinin

glâllerin

kabzai kudretindedir

Ve bu keramat

aliyye Hazreti

Omerden kald

derler Hikâyet Hazreti Ömer <^ aih^^j hilâfetinde Hicreti nebeviyyenin
feth etdüi sene biemrillâh
21 senesinde Hazreti Amr ibnül As
idüb tamaz Ehli Msr Ya Amr âdeti kaâdeti cari üzre cereyan
dimimiz oldur kim Nil tamazdan bir gün evvel her sene Nili Mubareke bir mahbubei müzeyyene pençei âfitab duhteri pakize ahteri
lâ'il yakut cevahir
murassaat ile ârâste idüb nice kantar kelle eker
ve nice bin erdeb glâl ve nice kerre yüz bin ekmek ve buksmat
kz ile Nile brarz Andan ertesi yahud ölgün nokta düüb Nil
tamaa balar didiler Amr ibnül As etdi Hââ Bu âyini keferedir
Nil tamasyçün nahak kan etmek ve bukadar nîmetullah israf etmek dinimizde yokdur deyu cevab etdi Hasl kelâm bu minval üzre
krk gün ubur idüb Nil tamyub yeni feth olmu memleket icre
imi deyu efvah
nice bin kylü kal cidal olup Arabn aya

Msr

um
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nasda gûnagûn güftügû olup misler dahi glâli hfz idüb Msr icre
kaht galaya müeddi oldu Ahir Amr ibnül Âs hazretleri Hazre(ti)
Ömere bâlâda Tahrir olunan Nile brakdklar kz ahvalin alettafsii
neccab ile arz idüp on günde arz Mekkede Hazreti Ömere dahil
olup

mefhumu

Amr

ibnül Asa

malûmu saadetleri olunca Hazreti Ömer dahi
name yazub Berhurdar ol Küffarn âyini batllarn
nesh etdirüb Nile kz atdrma men etdiine isabet etmisin Bu
kâz Nile atasn deyu bir kâza tahrir etdüi kelâm Ömer budur

Manas Bu name (i) Ömer ibnül Hattab Nili Msr (a) göndermiEy Nil Eer senin taduun dendü kuvvet kudretinle ise tama
Ceçdik Bizim sana ihtiyacmz yokdur Ve eer taduun Hak sübhane
ve Taalânn kudretile ise tiz ta§ demekde ve bu kelâmlardan sonra
(Ayet) ^^j^^iijij j\ »^-/-j Vj*^
Ayetin dahi yazub Amr ibnül Asa on
günd(e) gelüb name vâsl oldu Amma halk meyus olmulard Ve
dir

"^«"(r-}

nice kimesneler

Msrdan

hicret idüb gitmilerdi

Hemen

Hazreti

Amr

Ömerin namesin tilâvet idüb âyân kibar Msr ile hâlâ Ümmülkyas olan nam mahalle gelüb Nile Hazreti Omerin selâmn
tebli idüb derakab hatt Omeri Amr Nile ilka idince azameti Huda
Nili Mubareke ol hatt mübarek düünce Nil derya misal cuu burua gelüb ol emri Ömer ve Ayeti erife berakâtile Nil taub cümle
ahalii Msr ad handan oldlar Hamdi Huda ol andan beru bir gün
tahallüf etmeyüb elbette nokta düer Ve nokta düen havuzu ve ÜmHazreti

mülkyas

ve banisin ve [1]

mebnasn beyan

ider

Evsaf Cezirei Ravza ve Ümmülkyas
Ol mahaldir

kim Eski
cenubîsinde

Msr

mukabelesinde

köede

Ravza derler

bir

enderkat bir kasr
âlilerdir ve müteaddid kaalar ve günagûn höcreler ve kilâr ve matbah
ve iki yüz kat enderkat Ümmülkyas eyhi oullar hanesi ve bir
köede krk sütunu mermer üzre fevkani Sultan Kaytbay Camii ve
bir tabaka alçak minareli ve bir vasi haremli bir cami ve bu evsaf
mastur üzre binai alili kasr âlâdr Ve Tara haremi vasi meydandr
Canibi erbaas ceviz aaclarile ârâste bir sayedar teferrücgâh fezadr
cezirenin

ciheti

Ve bu Ümmülkyasm
[1]

bir

ibtidai banisi

kat

Kababta

devletinde bir kehene

Yldz nüshas (ekâi)
Evliya Çelebi 10

—

21
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smine Kalimon hakim derlerdi Ann inasdr kim Tufan
Nuhdansonra bina olunmudur Andansonra Hsaylem (^--^) derler
var idi

bir kehene dahi gelüp ilmi hendesede misli yok feridi asr bir üstad
kâmil idi Mikyasa baz eyalar kendü ihtiramdan gûnagûn eyler
ann ihyasdr Ve Msrn
icra idüp Ümmülkyas bu hale koyub
cemii haliçlerin ve tur'alarn hikmet üzre tarh idüb nehri Nili vilâyet
vilâyet ol cereyan itdirmidir Badehu müruru eyyam ile Ümmülkyas harab olub sene 198 tarihinde Ali Abbasiyandan Memun Halife

Badaddan Msra

gelüp Ehram dalarndan gencine ve gûnagûn kiçkarub bu Ümmülkyas ol define malile tamir ve termim
Badehu sene 785 tarihinde yine Ali Abbasiyandan Elmütevek-

tablar
etdi

kil Alellah

Mehemmed

ibnül Muktasid bilâh Ebubekir

zeman

hilâ-

kaim makam olan Sultan Barkuka ferman idüb andan dahi
bir güne zamime itdiler Amma Memun Halife Msrda kalmyub
Ehram dalarndan çkard mal firavan ile Antakya Kayserleri üzre
sefere gidüb cemii dar diyarlarn balarna dar idüb deyrlerinde difetinde

yar bir küffar

bedgirdar

her

karar

kalmyub cümlesinin

kararlar

mübeddel olub gelüb Tarsus kal'asn muhasara idüb an dahi
eman virmeyüb feth etdi Badehu Memun krk sekiz yama bali
iken kendü karnda Memunu ehid itdi Sene 199 Hâlâ Tarsusda
Camiün Nurun kurbinde bir muzlim köede mermer sanduka içinde
medfundur Tarihile hakirin mazbutudur Ziyaret etmiizdir Amma
firara

merhum Memun

Halifenin

Msrda Ümmülkyasdan

gayri

hayrat

çokdur

Evsaf havzu Ümmülkyas
Ümmülkyas

galatdr Lisan arabîde sahih lügati Mikyasdr yani
Havuzun hüsnü tabiridir Amma efvah nasda
Ümmülkyas derler Galat mehur evlâdr Ve bu Mikyas havuzu
Ravza ceziresinin ucunda Memun halife kasrnn altndaki haremin
bir köesinde sekiz beyaz mermer sütun üzre bir aaç münakka
kubbe vardr Ol kubbenin altnda ekli murabba safi bayaz mermer
ile mebni bir havuzu azîm vardr Umku kâmil otuz arndr Canibi
erbaas seksen ayak nerdübandr Ylda bir kerre bir haftada yeniçeri

Su

kilesi

oca

demek

olur

etdüi tahrir olundu Ve bu havuzun ta ortasnda ehane
mermer amudu münteha var Kaddi kâmili yirmi be arndr Bu amud bir canibe meyi etmeyüb karardade olsun içün havuzun
bir tarafndan bir tarafna bir haeb cisir komulardr Ol haeb amud
üzre basmdr Ve amud annla kayimdir Musannifinin ^^iij .uy:-\
didüi bu haebdir Ve mezkûr amudun
taraf ta yirmi be arna
tathir

bir beyaz

e

(

)
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•çknca onar kertik kertik parmak hesabdr Darbmeseldir kim Bana
Msrn parmak hisabn verirsen derler Buna mümasil uaranm birisi
bir ebyat etmidir (Beyit)
ntizar cebr ile oldu helâl it'am nas
Nice bir parmak hisahn gösterir Ümmülkyas

Bu parmak hisabndan malûm

olan ruzmerre gelen Nil Zira her

parmakdr Üstad mühendis öyle ina etmilerdir Ve
mezkûr kertikler saylmasyçün havuzun iç yüzünde yine mermerden
nerdübanlar vardr Ta havuzun nihayetine enince kâmil krk sekiz
kademedir Her sabah Mikyas eyhi ol merdübandan
enüb ol
gece nekadar Nil geldi ise mermer amud kertiklerinden malûmdur
Ve eyhi Mikyas bir ucu za'franl kâda Nili Mübarek kaç arn
olduun yazub paaya ilâm ider Ve havuzun kenarnda mermer üzre
kertik birer

aa

Caferi hatt kûfî

hanndan

ile bir

gûna

Amma Arab ve Acem seyyatemaa idüb kraat idemezler Amma
tarihidir kim mermer amudu dutan
tarih var

cemii erbab marifet

Allahu a'lem Memun halife
hasebe kenarnda altun hat

ile

Ayetülkürsi nihayetinde

yazlmdr Ve mermer amudun banda altun teneke tahtya
kapldr Ve bunlar altun ile münakka idenin tarihi havuzun kenarnda mermer üzre müzehheb celi hat ile tarihi budur
tarihi

jj-^aL»

j^

Ç'\:>

cLlj^U

j[^

^ft'lj'^

'mij—i,

l-^l)

[\]

jU-

^Ij-^

-^ jlkL>^^^

j^J^

oj^Ai

Ls-I

j^\ ciim

IV^

)

z^^j\S5 ^La^\jU/lc j

merkumdur Ve bu Ümmülkyas havuzu kenarnda sekiz adet beyaz
mermer amudlar üzre bir müebbek ve mukarnez ve münakka kubbei
naki bukalemundur kim ibret nümundur Mezkûr amud pervazlar
üzre zemini lâciverd ve rummanî beyaz hatt celi ile tahrir olunan
sure olan Ayetler bunlar

ilâhirî

tahrir
[1

Ayetden sonra

olunmud

(ur)

Yldz nüshas

(crl)

Bu hatdan yukaru kubbe kenarnda
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k^^Â^J

v>9'^l

^^^

^^\j

il> tV^

y^-J'

Andan yukaru kubbe ortasnda

ilâhîri

Andan mameliki

beyaz

ile

ortasnda

Ayeti [1]

d.l!U)

hat

ile

yazlmdr Andan

müdevver ve musanna hatt beyaz

bir

dAlliT

(Sure)

Ayeti ilâhiri bir müdevver hat
ta

celi

(jrVl^-lij

ile

kubbenin

(Sure)

Bu havuzun

nemaz klnan

bir

canibi erbaas zaviyedir Cemiyyet günleri
güncde mihrab üzre müzehheb celi hat ile

Ayetinden sonra
jlçL- jlki~Jl

âyJi\

o'^\J^j ö- jj^ jUaJU

jUj

J

iJjUl

«^I-IAa

cl-lJI

)

olunmudur kim Ve bu mihrabn kble divarndaki kapunun
yüzünde sol tarafda çar kue bir beyaz mermeri ham üzre hürde
kûfî hatt lâtif ile böyle tahrir olunmudur
tahrir
iç

(^VL_J|j

4SI;

^y

^y»\

'K\i\j.y~\^A

j^

\s.\

(

ojy^

)

j^

)

f^J^

Cj'^J'^f-^J

Ayetinden sonra
(

Andan

'>^\j^

sonra

Dua müstecab
[1]

^y ^j

Yldz nüshas

olacak yerdir Ve bu kubbei
(tahrir

oluamudur)

münakka aaç

olma»
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ile canibi erbaas pirinç telli ebekedir Ve havuzun canibi erbaas
bakmaa cüret idemez vesselam Ve
dahi parmakl (k) dr Adem
bu havuzdan tara azîm bir kaa vardr Canibi erbaasmda revzenleri
Nile nazrdr Ann fevkinde krk kademe ta nerdüban ile çkarlar

aa

kasr havernak vardr Cümle Msr selâtinlerinin teferrücgâh
imi Hâlâ gâhi begâhi Msr vüzeralan anda gelüb istirahat iderler [1]
Amma fatihi Msr Selim Han bu Msrda bir gice hab âlûd
iken Çerakese tarafndan bir fedayi davay merd ile bir cerime
suvar olub NÜ üzre cereyan iderek Mikyas dibine yanaub çerimin
direine fedayi nam âsi çkub serenden kasrn kubbesine jj, Selim
Hann camehabma nüzul idüb tii Dahhakden nian virir ti ile
Selim Han ehid iderken hemen Hazreti Resalet Selim Han habdan
bidar idince hemen fedayi can havli ile kendüyi minare kaddi
kasrdan Nile atub halâs olur Selim Han has odallara itab idüb
bir

.s

cümlesine Msr belii ihsan idüb ve ahdi eman ile kasd iaen fedayii
getirdüp Islâmbola götürüp izaz ve ikram etdüi bâlâda tahrir olunmudur te bu kasr Ümmülkyas canibi erbaas revzenli ve sivri
kubbesi beyaz kireçle mestur bir seramed kasr âlidir Ve bu Ümmülkyas olan cezirei beyan eder

Evsaf

cezirei

Ravza

kim Cize tarafndan Nili Kebir cereyan eder Eski
tarafndan Gücük Nil cereyan ider Baz zeman yübusetde Nil
kuruyub piyade âdemler geçüb glâl gemileri geçmez oldu Sene 1086
tarihinde Canpuladzade Hüseyin Paa efendimiz iki yüz Msrî kise
masruf idüb üç ayda krk elli bin âdem ve nice bin curafa srlar
üürüb bir hayhu ile (A)nbar Yusuf yollarn tathir idüb hâlâ ana
Nilden cemii Nil bu canibe cereyan idüb Ravza adas bir azîm cezire
oldu htida Necmüddin Salih bu cezirenin canibi erbaasna tula bina
bir kal'ai âlâ bina ider Hâlâ Cize canibine nazr mahallerde
burç
barular eddi skendervar nümayandr Amma bir kaPaî hasn hain
ve eddi metîn musanna binadr kim bu kadar yüz yldan beru Nil
içinde fena bulmamdr Ve bu cezire ta Mikyas köesinden Bulaa
varnca tuli bir buçuk saat cezirei gülsen âbâddr kim padiahlara
mahsus hâlâ bir
irem zatülimat misilli bir ceziredir Ab havas
gayet lâtifdir Ylan ve çyan ve haerat arz olmaz mutalsam ceziredir
Hâlâ bunda hasl olan ükûfei gûnagûn ve limon ve turuncun ve
idenin
gayri baharn rayihai tayyibesi bir saat yere tesir idüb
Bir ceziredir

Msr

ba

em

[1]

Yldz

nüshas*(Sergüzeti Selim

Han

Evvel der kasr Ümmülkyas).

EVLYA ÇELEB

326

muattar olur Hâlâ içinde âyân Msrn yüz altm müteaddid
ve gaytanlar vardr Ve içinde gûnagûn kasr âliler ve kameriyye ve kaa ve selsebil ve su azirvanlar ve hammam camekânlan
var kim bimekân olan mekân idinecei gelir Hâlâ yedi saray ve üç
cami vardr [ 1 ]
âJ.» jA,j j. ^j^ bu cezire hakknda olsa sezadr
Amma balar [1] ve baçeleri hâlâ mamurdur Lâkin tevarihde tahrir
olunduu üzre mamur âbadân deildir Hasl kelâm yine Msrn
iremidir Âj-iji'Lj ^ u^j deseler vechi vardr Zira bir gece mihman olan hasta hayat cavidan bulub terü taze olur [2]
Bu Ummülkyasda mah Temmuzun
tut günü nokta düünce
paa çavular kethüdasna ve müteferrika basya ve terceman aaya
ve yedi bölük aalarna ve sayir i erlerine tenbih ve tekid olunub
Inaallah seksen dörd günden sonra Nil kesim ideriz Cümle âyân
Msr kanunu kadim üzre hazr ulsunlar Bir âyin admanl Nil kesimi
olsun deyu paa tenbih edince .aic^c Msr halkna sürür adman
etmee bahane gerek Der cengi evvel Eski Msrda yüz iki yüz be yür
gurua kira ile haneler dutarlar Ve Bulak ve Reide ve Circeden
nice bin pare gemilere mukaddem tarih ile yüzer ikier yüz guru
büyük cerimlere kira verirler Herkes gemileri ve hanelerini nice bin
bîhisab kanadiUer ile zinet etmee bahyub ahniin ve revzenleri
münakka idüb deri divarlar beyaz kireç svayub Eski Msr Ümmü
Dünyasn nev arusu dünya iderler Andan cemii ümera mültezimin
ve keaf ve mirimiran ve ümerayi Msr velhasl kanunu kadimi
terifat üzre cümle âyân paaya hedayalarn hazr ederler Ve paa
aalarndan bir aa Nil kesimi olacak halici tathir etmee memur
olub be on bin ammal ve rgat ve curafa srlar ile halici krk elli
günde on kise masruf olub pak ve pakize iderler Bu bin pare aaya
ücreti kadem verirler ki kise masraf kuralardan hane sahihlerinden
alub paa kethüdasna iki kise ve paaya be kise olur Ve zeman
Hseylem ve Kbdün Melik [3] bir haliç fissayf ve itada cereyan
idüb cümle ehli Msr andan defi atsan iderlermi Ve zemini serapa
ruham döeli imi Hâlâ müruru eyyam ile tyn türab ile memlû
olub alt ay kurur Alt ay Nil kesiminden sonra cereyan ider Bu
halici tathir iden aaya külfe ve bin pare ücreti kademin verüb
itmam olunca Bab Nasr mahkemesinde sicille kayd olub mezkûr
aa yedine hücceti er'iyye alub paaya verüb artk Nil kesimi
alaylar tedarikleri görülüb ve bu mahallerde Nili Mübarek dahi

dima

hyaban

ba

[1]

Yldz nüshas
»

[2]

[3]

„

»

„

(biri

Sultan Müeyyed evkafdr)

(Elfaslül

Hami

ve Erbain Evsaf alay sani

(Hseylem Melik Kbtîde)

Nü

kesimi)
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on alt ve on yedi zira olduu mahaldir kim Nil kesimi olacak yerde
Ebül Menca cisri vardr Halici tathir iden aa mezkûr cisir dibinde
Nil cereyan etmesin deyu bir toprak bend alkor Bend üzre ehir
toprak üzre
subasmn bir büyük müzeyyen ve nxünakka
âmâde durur Ve muhtesib aas bu mahalde iki bin kelle sükker
miad ve iki bin kutru nebat ve nice bin batman meyva ve yetmi
seksen deve yükü beyaz has ekmek dalar gibi ylr Ve mekûlât
merubatn envam Huda bilür Bunlar muhtesib aa cümle paa
kisesinden âmâde ider Ve suba alt yedi yüz tevabiile bu mekûlât
merubatlar muhafaza ider Ve Nil kesimi olacak mahalden ta Bulaka
varnca bir saat yerdir Ve karu Ravza adas dahi hemçünan bir saat
yerdir Bu iki tarafda lebi Nilde asla ine brakacak
yer yokdur
Cümle kat enderkat hayme ve hargâh muteberan cetri mülemmalar
ve matbah ve kilâratdr kim iki taraf âdem deryasdr Nil kesiminden be alt gün mukaddem yer tutub âmâde olurlar Ve ehri Bulak
Sebtiyyesinde paa kethüdasnn ve ehir havalesi ve divan efendisi

kay

kethüdasnn ve resale aas ve gümrük emininin ve
anbar emini ve nazrn gûnagûn müzeyyen akabeleri ve
yirmi
aded ümeralarnn ve yedi bölük aalarnn ve Çerke belerinin ve
kadasker ve nakibülerafn ve ruznameci ve defterdar ve kapudanm
velhasl Msr âyân erafnn bin bin iki yüz pare akabe ve firkate
ve kayklar ve cerimler ve kayasalar ve sandallar atlas diba ve
iyh ve zerbaf kâmha va darayi valây kâlâ ile cümle gemiler zer
enderzer zerbaflara müstarak idüp elvan elvan zerduz bayraklar ve
filandra ve sancak ve tular zeyn iderler Velhasl geminin bir âlât
reseni tehi deildir Cümle tezyin olunmudur Ve cümle gemilerin
enderun birunu âlât silâh mütenvvia ile müzeyyen iderler kim güya
cenge amadedirler Ölgün olkadar gemi müzeyyen olur kim Sebtiyye
kasrndan ve Bulakdan ve kasr Ayndan ve Eski Msrdan ta Kademi Nebiye varncyadak üç saat yerdir Nilin yüzü keti ile malâmal
olup güya bir lâlezar hyaban gemi ormandr Beri tarafdan bir âdem
karu tarafa gemiden gemiye pertab iderek ubur etmek mümkündür
Ta bu mertebe izdiham olur Ve cemii ahalii Msr Nil kesime [l]
âmâde olduklarn paa istima idüp alaylar yürümee balar
ve kapucdar

Msrn

Evsaf alay
Bu

alay dahi bâlâda

Amma bu alayda
[1]

Yldz nüshas

paann

ulema ve suleha
(kesimine)

Nil kesimi
alay

ve

ile

Msr (a)

girdii

gibidir

ürefa ve tavai aavatlar vardr
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yürümeden evvel sabahdan yahud bir iki gün mukaddem
âyân eraf ve pr civan ve merd nisvan dükkânlar dutup yollar
üzre iç kal'adan ta Bulaa varnca kat enderkat iki saat âdem deryas
gibi pür olub paann gelmesine muntazr olurlar btida alay banda
suba iki yüz eli nobutlu kavvasile ve on nefer cellâdlar ile yollar
tathir idüp tevhidi sultanî iderek ubur iderler Ardlar sra cemii
eimme ve huteba örf izafetleri ile mevc mevc ubur iderler Anlarn
ard sra nice bin meayihi kiram anlardan sonra mezahibi erbaa
ulemalar mülebbes siy ablar ile fevc fevc ubur iderler Andan sonra
Ibtida alay

Msr

Msr

yüz altm be yüz akçe mevleviyyet payesile
mollalar atba beraber ve afiî ve Maliki ve

içinde iki

saçakl

tayan

mam Azam

harir

Han-

mezhebi eyhülislâm Boluvî Mustafa
Efendi ile Kadasker Efendi ubur ider Anlardan sonra alay sâdât
miran Msr içinde krk alt bin sâdât kiramn mülebbesçeleri ileriye suvar olub ubur iderler En nihayetinde nakibüleraf BurhaneddinEfendi Hazreti Resaletpenahn yeil alemi dibinde âdâb vakar ile
canibeyne selâm virerek ubur ider Andan alay çavuan balarnda
mücevvezeler üzre ikier aylak ve atlarnn banda birer aylak ve
krmz alvar ve ellerinde gûnagûn bozdoan bulgur kuzduranlar ile
mutaazzmane ubur iderler Andan alay gönülliyan ellerinde sipah
bayraklar ve küheylân atlar ve çifte köçekleri ve krmz alvarlar
beraber aalar köslerin çalarak ubur iderler Andan
ile atba
alay tüfenkciyan Bunlar dahi sipah misal bayraklar ve krmz alvarlar ve küheylân atlar üzre çifte köçekleri zrh zrh külaha müstarak aalar köslerin çalarak bayraklarn açarak güzer iderler Andan alay müteferrikagân Bunlar semmur kürkleri ile beer onar
eli srkl köçekleri ellerinde srklar ile aalar köslerin çalarak ubur
iderler Andan Alay Çerakese Bunlar dahi sipah gibi krmz bayrak
tayub enselerinde çifte köçekleri ile aalar köslerin çalarak ubur
iderler Andan krk elli Çerakese beleri alay Bunlar güya Msr
beleri gibi gayet muhteem ubur iderler Kösleri yokdur Andan alay
arabistan [1] be bin kâmil piyade asker addolunur Amma bu Nil
kesimi alaynda on bin piyade eli çatal fitilli beli klçl dalyan tüfenkli ehbaz çifte çifte yiitler ubur iderler Andan alay Yeniçeriyan
sekiz bin addolunur Amma ol gün yirmi bin tokmak tüfenkli pürsilâh
kaplan postlu zerduz üsküflü Yeniçeri alay() ubur ider Andan alay
aavat paa btida iki yüz küheylân [2] atl beli sodakl tatar yarakl yiitler çifte ubur ider Andan alay gönüllüyan dörder yüz
belî müftileri ve

[1]
[2]

Ydz
»

nüzhas
»

(

Azeblistan

(

Küheyl

)

)

-

Azabyan

olacak.
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ahn

kaplan postlu yelken takyeli ve salihlî tach
cal çifte köçekli
gönüllü ehbazlar güzer ider Bunlarn ardsra alay deli Bunlar
dahi elinde kosdancalarnda kurd postlar sarlm avuçlarnda elvan
filândralar ve balarnda semmur taçlar üzre turna telleri ve zaanos
ve ahin telleri ve atlarnn banda aylaklar ve Hasenî ve Hüseynî
Tuna keçidi knalar ve yanck ve bahrî hotas ve alt pare âlât yanck

beer onar köçekleri müzeyyen ubur
mehteran hayme ellerinde mzraklar ile güzer
ile

atlar ve

çanigiran Bunlar

dahi

küheylân

ve sipah bayraklarile ubur iderler

atlar

iderler
iderler

üzre ellerinde

Andan alay
Andan alay
karg srklar

Andan alay tara kilârciyan BunAndan alay sarracan hassa Bun-

dahi bayraklarile ubur iderler
dahi pürsilâh ellerinde srklar ve avuçlarnda bayraklar ile
ubur iderler Andan alay müteferrikagân Bunlar dahi küheylân atlar
üzre bayrakl srklar ile ve birer ikier köçek ile ubur iderler Bu
Msr paasnda sarca sekban bayraklar olmaz Cümlesi müteferrika
ve çanigir ve kilârci bayraklarna girerler Andan alay vacibüraaya
aalar muhteemane küheylân atlar üzre enselerinde beer onar
karg srkl ve zrhl köçekler ile ubur iderler Andan alay kapuCümlesi müsellâh ve müzeyyen semmur kürklere müstarak
atlar yanckl ve bahrî hotasl ve her birinin önünde küheylân yedekleri ve enselerinde on beer yirmi ve otuzar zrh ve serpenahl iç
olanlar ile atba beraber güzer iderler Andan
lar
lar

cba

Alay ümeray Msr
Yirmi alt

be

Cümle perianî

destarlar ile zer enderzere

müstarak

mücevher rahtl ve zerduz abayileri ile küheylân atlar üzre önlerinde
dörder mülebbes satrlarn ellerinde teberi müslimileri ile ve enselerinde yetmi seksen müzeyyen çarkab tirkeli iç aalar ile atba
beraber iki be yanyana rikâb rikâba ubur iderler Anlardansonra

Alay musahibi

Sultan

Aagân

tavaiyan

Bunlar padiah lalalndan mu'tak olub Msrda dörder beer yüz
akçe ulufeleri var Kimi Darüssaade aalndan kimi hazinedar balkdan kimi eyhülharemlikden ve kimi musahiblikden âzâd olub
koltuk vüzeralardr Bunlar bin mikdar muhteem aalardr kim
herbiri padiahane zeri zivere müstarak olurlar Bunlarn alay gibi

eer Msrd(a) ve Islâmolda böyle muazzam ve muhteemane

alay

yokdur Zira bunlarn herbiri Asitanei saadetde otuzar krkar sene
hidmet idüb nice bin kise ile ve bîhisab cevahir ile âzâd olub M-
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günlerinde dârât azamet ile ubur iderler kim
anberi
tariki âm üzre temaac âdemlerin dimalar bunlarn
rayihasndan muattar olur Ve herbirinin ensesinde yetmier seksener
pençei âfitab mehtab memaliki çarkab tirkeli gulâmlar ile ubur

srda böyle

bir

alay

mük

iderler

Gayet müzeyyen alaydr Andan

Alay paa
KaraAalardan sonra paann yirmi alt meratib sahibi üst haftanl
perian destarl pak raht ve abayîli muhteem gedik sahibi aalarn enselerinde krkar ellier zrh külâhl iç aalar ile ubur iderve bayraklar vard sra paann dokuz
1er Andan paann tular
yedei zeri zivere ve cevahir murassaatl zeyn ve raht ile müzeyyen küheylân atlarn herbiri ba mücevvezeli yedekciler kean berkean ubur
ve

ba

Msrn

alt yüz
otgaal zerduz
iderler Bu yedeklerin iki canibinde
üsküflü mülâ(zi)m yeniçerileri elleri tüfenksiz bellerinde klçlar ile
yedeklerin iki canibinde ubur iderler Andan bizzat paa Klâvan
divanhanesinden azameti daratile semmur kürk üzre cevahir çarkab
alvar giyüp selimi üzre iki sorguç
tirke kuanub ve katife
iderek
Kaytbay
divanhanesi nerdübanmdan
reftar
takup
mücevher

krmz

ve mücevher

eerli ata suvar olub saray meydamakamna nüzul idüb iki rikât nemaz klub anda
Selim
hazr olan cümle ulema ve suleha ve meayih huteba ganimete dua ve
senalar idüb çavular kethüdas paann sol tarafna paa kethüdas
sa tarafnda kultuuna girüp ihtiyar divan çavular hayr dua ile
alklayub paay ata bindirirler Sekiz aded altun taslar üzre aylakl
satrlar diba ve seyb ve zerbaf kunturalar ile ve ellerinde teberi
müslimleri ile paann önü sra gezer giderler Ve paann yan sra
dolmal zerduz üsküflü keçeler üzre otagalar ve ellerinde
matara ve mücevher dalyan tüfenkler ile paa ile ubur iderler Ve
paann ensesinde silâhdar ve çukadar balarnda
zerduz
keçeler ve bellerinde çarkab tirkeler ve silâhdar elinde paann
seyfi müczemi ile ubur ider Dahi ard sra yirmi dörd
mertebe
sahibi ve iki yüz dahi cebe ve cevene müstarak eli kantar

enüb altun

nnda

zincirli

ah

krmz

krmz

srkl küheylân

aalar

omuzlarnda
tokmak tüfenkler ile ubur iderler Ard sra paa kethüdas ve hazinedar atba beraber ubur iderler Ardlar sra paann divan efendisi
ve imam efendi ve müezzin ba ubur iderler Andan sonra sancak ve
bayraklar andan dokuzar kat mehterhaneler eve arak makamnda fasl
iderek ubur iderler Ardlar sra sarraçiyan gulâm enderun andan
atlar üzre iç

ve

elli

iç

mehterleri
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akkâm ve me'aleciayan me'allerin ükûfeler
ubur iderler Bu tertib darat azamet ile paa Azablar
ile donadub
Kapusndan tara çknca kal'adan yetmi seksen pare ah darbzenler
sakkalar andan piyade

ve kolomborna toplar endaht idüb
Bu ada asude olunca mukaddema

Msr

içi

ra'dvar

güm

[1] gürler

giden yeniçeri askerinden bir
Allah Allah ile ve sadayi
kopar
kim
narei
gülbank
Allah
Allah
sadayi
malâmal
olur
Bu üç nöbet gülbangi
gülbanki Muhammed ile Msr içi
ileri

temam idüb andan azabistan askeri gülbank çekerler Anlar
dahi üç kerre idüp tekrar yeniçeriler gülbank iderler Bu tertib ile
giderler Paa hazretleri iki canibine derya misal âdemlere selâm
virerek gerrüferi evket ile kâAil üç saatde Bulak ehrine bu alav
azîm ile dahil olub Sebtiyye kasrnda nüzul idince ^ü' c..ü«n Nil üzre
âmâde olan bin iki bin pare gemiden bir yaylm tüfenk ve bir yaylm
top atlub ta Kademün Nebiye varnca Nil üzre malâmal olan gemilerin top tüfenkleri sadasmdan Nil âtei Nemrud içinde kalr Andan
paa Sebtiyye kasrnda kapudan bein ziyafetin yiyüb be kise ve be
tavai ve be küheylân at hedayasm alup
yeniçeriler

Sitayii ketii veziri

Msr

Paa

akabesine imam müezzin ve kadasker efendi ve baz sebük»
ruh ulema ile akabesine girüb reyyan mellâhlar akabenin badbanlarn
açub bir top atub avm idince AiH^jiJi yine Nil üzre bin iki bin pare
gemiden bilâhad velâ gayet tüfenkler ve toplar atlub dudu barutu
siyah âfitab bîtab ider

Ve
Ve

kç

ve

ba

Ve paa

nice yüz zerduz

akabesinin badban harir kemhadr
ve bayraklar ile müzeyyendir

sanca

cemii âlât resenleri gûnagûn münakkadr Ve paann oturduu
mahal geminin kçnda üstü atlas ile puide bir vasi kaadr Canibi

erbaas
V'^

zer

paann

enderyer

mihaddeler ve gerde

canibi erbaasmda iki yüz

glman

halisler ile

müzeyyendir

hassa ve cümle mellâhlar

yüz pak libasl ketibanlardr Ve badban sereni ucunda iki
çatal Cezayirkâr zerduz filândralar var kim yüzer zira kaddi vardr
Bir ucu Nile isabet ider Ve sütunlarn zirvesinde olan orsa bayraklar
dahi hemçünan zerduz elvan sancaklardr Bu tertip üzre Nil üzre gider
cemii âyân erafnn akabeleri hemçünan zer enderzere müstarak ve müzeyyen olub bir hay huy ile bir admani fasl ile def
kudüm çalarak ve kol kol hanende ve sazendegânlar fasl iderek

dahi

iki

Msrn

paann
Ali

dokuzar

Osmanyan
[1]

kat mehterhanesinden

ve bin yerde

Yldz nüshas (güm güm)

maada krk be yerde

küsü hakaniyan

çalmub

ol

tabii

gün güya
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can bulub debdebei Msr velvelei
olub bu âyin darat ile paa kâmil
Nilin
iki
canibinde
kat enderkat hayme ve harüç saatde giderken
gâhlarda olan ibadullah paaya el kavrub paa iki canibine selâm
verüb anlar Aleyke alub Msr [1]
aded mektebin sbyanlar
ûUai-i y-^Vi deyu dua iderler Bu tertib üzre üçüncü saatde mezkûr Nil
kesimi olacak halicin azna paann akabesi gelüb lenger endaz olub
derkenar olur

âlem

mürdediUer ihya olub

Msr

gulgulei

Msr

taze

tantanai

Msr

Der vasf kat'

Nili

Ahmeri

sebil

Bu mahalde nice bin ulema ve' suleha ve meayihîn ve sâdât
erbab hacat el açub dua ve sena olunub el yüze sürilüb mah Temmuzun

tut

kayna

evvelinde

haliç

aznda sed olan durak [2] üzre suba
Urban üryan beni insan mezkûr sed
derya misal bükünmu Nil yol bulub ol

girüb derhal nice bin

^ji.\\
olan topra bozunca
halleden içeri ra'dvar gürliyerek girdii gibi cümle meayih Fatiha
Fatiha deyu feryad idüb derakab cümle akabelerden bir yaylm tob
ile topar
ve tüfenk atub yine kyamet kopar Ve subay Nil
lyub Msr içine kati yaydan ok çkar gibi gider Ve mukaddema Nil
kenarnda muhtesibin hazr etdüi iki yüz koyun ve elli deve kurban
idüb Urban yama ve efgan iderler Ve muhtesib ve paa vekilharc
bâlâda tahrir olunan iki bin kelle ekeri ve iki bin kutru nebat
hamevî ve nice bin batman ve seksen deve yükü ekmek ve elli kantar
beksmat cümle Nile atarlar Al!^^li.)^ bu dahi maherden bir niandr
Nice bin Urban üryan bu mekûlâtlarn ard sra Nile atlub Nil
bunlar birbirlerine katub toparlyarak Nile atlan eyalardan bir ey
zayi olmyub cümlesin Nilden çkarub Nil ile bir tarafa çkarlar
Hamdi Huda bu kadar Urban beni insann birine bir zarar isabet
etmez Hakir ol gün ol mahalde Bazar üryan giran [3] didim Hakka
ki bu üryan insan ol gün güya suru srafil urulup kabirden kalkmlardr Ve bu Nil kesimi günü Nile bu kadar nimeti uzma atmak
zeman cehaletde zerü zivere müstarak bir duhter gelin atmaa mukabil bir eydir Ve bu Nil kesilüb bu halicden içeri girüb Msr ehrinin ta ortasndan cereyan iderek enüp Kalyop ve Mansure ve arkyye vilâyetlerin rey idüp reaya ve beraya ziraat idüb ganimet olur
-.yi

kay

te Msrn

vesselam

Vechi arzda
[IJ
[2]

|3]

bir diyara

Nil kesimi tabir etdikleri bu tertib üzre olur
mahsus deildir Hasretülmülûk ibretnüma

Yldz nüshas (Msrda
..

»

»

»

(toprak)
(giryan)

6176)
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vacibüsseyr bir tetnaagâhdr Cemii tevarihlerde masturdur

Anda paa

bu acibe ve garibeleri seyr idüp halici tathir eden aaya ve sakiye
eminine ve subaya ve muhtesib aaya ve paa vekilharcna bu alt
kimesniye hil'ati fahireler giydirüb lenger koparub Nilden yukaru
yine admanhklar iderek canibeynine selâm vererek kasr Ümmülkyasda lenger endaht olub cümle askerile ve âyân Msr emiri ümera
ile tara
çkub salât zuhru eda idüp Nil kesimi olduuna secdei
sena ider Andan cemii ayan Msra Msr
smat Muhammedi olur kim vasfnda lisan
kasrdr Bu mahalde paay yeniçeri aas alessabah Kademün Nebide
ziyafete davet ider Paa dahi davete icabet nola deyüb cümle erbab

sükr idüb

paasnn

bin bir

ziyafeti

hamd

olub

divan ve ulema ve ürefay âyân badettaam paadan mezun olub
herkes dayiresine gidüb ilmi musikide daire ile zevk safa iderler
Amma daireleri usulden çkmazlar Ol gece paa Ümmülkyas kökünde zevk safa idüb Eski
ve Nil üzre olan iki bin pare gemileri ve bahri
hisabn Huda bilür kanadiller ve fanus me'aller ile
zeyn idüb ebi zulmanî ruzu ruen olur Ve Ümmülkyas kasrn paa
vekilharc kanadiller ile müzeyyen ider kim güya kasr Mikyas fanusu
cinan olur Ve taraf taraf tabi ve kudüm ve nefir ve surna ve
nice bin küsler çalnub ta vakti sabahadek velvelei Msr olur Ve her
saat berren ve bahirden nice kerre yüz bin top tüfenkler atlub zemin
cemii hanedanlarnda
asuman güm güm öter Ve Eski ve Yeni
ve cemii akabe ve çerim ve ketilerde ve tarafeynde olan ota ve

Msr

ba

Msrn

çerge ve haymelerde

gûnagûn

seyin Baykara meclisleri olur

canperveri olmada ve bir

mada

ve

kayk kayk

ay

uak

mtrban hanendegân
kim her ne

saz söz

olup halk âlem
birbirlerine varup gelmede
ve iret

ile

Hü-

tarafa nazar etsen bir safayi

adman

ol-

Der vasf fienkciyan âte bâzan ustadan
Evvelâ esnaf âtebazan yani tariki Ebu Ali Sina kayklarla Ümmülkyas kasr önüne paa huzurna gelüb bir fasl havay fienkler
atarlar kim her biri evci asumana uruc ider Asuman fiekler nüzul
iderken her birinden nice bin kanadil necmi ahab gibi nar nurlar
nüzul idüp zemini ruen ider Ve bir güne sürahiler var kim üçer kaüçer kerre havaya çkar Evvelâ bir fienk iki vakyye barut

ml

sagire gibi nümayan olurken ana mutdahi var ol âte alub evvelki zemine düüb oldahi eflâke çkar Bu dahi temam olacak mahalde buna muttasl
üçüncü fiek olup öbür yanan yire düüb bu dahi verayi ebre girüp
ile

asumana uruc idüb necmi

tasl

bir

fiek
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ile sarlm bir badalokca taraf vardr
Ol âte alub güya bulutlar pare pare olup cemii gerrubiyan iJii>- ^\
^'j\ olivij» deyu taviz iderler Evci semaya
biri biri üzre üçer kerre
olur Amma garib ve acib san'atdr Ve bir güne havay fiek
dahi evci asumana suud idüb ol temam olunca andan krk elli dane
fienk gök yüzünde canibi erbaye birbirlerin kovarak tarumar olur

içinde keskin barutdan demir

çkm

Bu

dahi bir garib

temaadr Ve

bir

güne semay dahi ber hava gidüp

hm

andan krk elli adet fiek zemine
gibi süzülüb rast geldüi yeri
ykub halk parekende ve perian ider velhasl ol gice sabahadek
paa huzurunda ve âdem deryas nazarnda nice yüz bin elvan fienk
ve tark ve habuçka ve âsümanî ve havayî ve semay ve evci ve peve bahrî ve tavusî ve horosî ve kep ve sürhabî ve cünunî ve
kestene ve azirvanî ve ra'dî ve kelebek ve semekî deryaya yedi sekiz
kerre girüp bir gayri yerden çkar ve Nil içre gavvasvar Nilin dibin

rian

de §ina(ver)lik etdüi nümayandr Yine çkub yine dalar garib temaadr Ve kazdan kal'alar birbirlerile birer saat âte feanlk idüb
cenk iderler Ve fiekden ekâli papaslar ve Frenk ve Yahudi ve Kzlba suretleri bir birile cengi azîm iderler Ve ekâli at ve himar ve
hnzir ve peri ve divler ve sahih himarlara ve kelplere bend fiengi
zeyn idüp âte iderler Temaaya gelen halk icre bu hayvanlar reha
içün girüp cümle halk birbirine katub mudhikâne bir temaadr Ve
gûnagûn badaluçka ve havan ve tulumba ve nerdüban ve emsi cihanlar ve kafesler ve çatal âsümanîler ve ra'dîler ve oran ve ejdeha1ar ve kunbara ve havanlar ve hurrevanîler
hulâsai kelâm bin yüz
pare illâ âtebazlk san'at frenge mahsus iken bu Msr üstadlar bu
Nil kesiminde sihir mertebesinde san'atlar icra eyleyüb arz maharet
idüb fiekler ile ebi muzlimi ruzu ruen etdiler ve geceleri kadir [1]
ruzu îd olur Msrn cemii sigar ve kibar
(Dört satr, sayfay doldurmak

için,

açk braklm)

bu eski Msrda yedi gün yedi gece zevk safa iderler Ve baz yal
saraylarn günde yüzer gurua kira ile alrlar Ve baz evlere kasden
fiek atub halk tarumar idüb temaa iderler Neticei kelâm âtebazlk ilmi Frengi pür renge mahsus iken bu Msr Azabnn âtebazlna ak olsun Edimi arzda misilleri yokdur Bu Msrda

açk brakdm)
san'at semenderî(i) bir diyarda görmedim Zira gece ve gündüz nice kerre yüz bini âte bazla müteallik sanayiat gösterüb ruyi
Nil murgu semendervar âtei Nemrud içinde kalub yüz bin guruluk
(On

bir satr,

sayfay doldurmak

gördüüm

[1]

Yldz nüshas

(ruzlarj

için,
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nice yüz akabede ve iki yüz çerim
ve gayri akabe gemilerinde ikier üç bin fienkden kal'alar ve nice
bin fiekler vardr atlur Beer altar yüz gurua olur Bu hisab üzre
yüz bin guru âte feanla masruf olduu muhakkakdr Ve cümle
gemiler paa önünden birbirleri ile cengi azîm iderek ubur iderler
Ve cümle beler akabelerinin canibi erbaasm cemii zîkymet zer
enderzer eyalar ile akabelerin donadub top tüfengin atarak mehterhanelerin çalarak paann önünden ubur iderken paay selâmlyub
Cize canibine giderler Bu gemi alaylarn dahi paa her kesin istidadna göre seyir temaa ider kim her gemi kanadiller ile nur olmudur
Alessabahadak bir hay huy ile nice top ve bilâad tüfenk ve hitek
[1] atlub cah cahim olur Ertesi alessabah paa iki üç yüz adet aavatlarnm her birin birer Msr beine ve yedi bölük aalarna ve
davet
gönderüb ziyafete
devlete
cümle serikârda olan âyân

fienk atlr derler Hakikatülhal

dahi her varan aaya yüzer guru ve bir çuka
ve bir kuma ihsan idüb ve kadasker ve nakibi eraf ve afiî
ve Malikî ve Hanbeli müf tileri(n) velhasl cümle ulema ve suleha ve
meayih ve eimme ve hutabaya varnca ve yedi bölük âyân ve aalarna varnca cümle erbab divan sahih unvan cümlesi Ummülkyas kasrna gelüb öyle bir nefise ziyafet olur kim efvah nasda yüz
kise masruf olmudur dirler Kâmil üçer saat bu ziyafeti azîme tenavül olunub badettaam erbet gülâb ve buhurlar bezi olunub cemii
iderler

ehli

Anlar

manasba yetmi kuaklk

cümle
olunub anlar dahi

ve

yetmi evsab ve yetmi edna hil'ati
mansblar ibka ve mukarrer

ehli meratibe giydirüb

fahireleri

mansblarnn

keufiyyelerin verirler Zira Nil
kesimi sene badr Ve paay alay ile getüren yedi bölük askerî
kyasda
taifesine be kisei Msrî paa ihsan idüb yine ol gice
olmaile aavata birer bender aalklar
paa sakin olub sene
ihsan idüb hiPati fahireleri giyerler Bu günki ziyafet paa kethüdasnmdr Cümle gedik sahihleri aalara da ziyafet eder Badettaam
paa kethüdas bir semmur kürk giyer Ve paann mal keufiyyesin
tahsil ider Ve yine bu gice Mikyasda kelevvel kanadil ile Eski (Msr)

Ümmü

ba

zeyn olub top ve tüfenk ve fiek sadasndan
zemin ve asuman dirdir didrer Alessabah Ravza ceziresinde Kenan
Bey banda defterdar paa âsaf Msr azize izaz ve ikram idüb bir
on kise ve on tavai ve bir donanm
âli ziyafet idüb badettaam
at [2] on iki mertebe sahihlerine dahi birer yelkendez küheylân at ve
ve Mikyas ve akabeler

[1

1

[2J

Yldz nüshas
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baz hedayalar virüb

paadan

defterdar

paa vakti
Emirülhac paa paa-

semmur kürk

[1]

zuhurda esbi sabareftarna suvar olub giderken
rikâbna sarlub yine Ravza balarnda Ali Bey saraynda paay
davet idüb azîm ziyafetler ider Ve bu kadar mtrban ve hanendegân
ve hokkabaz ve surahibaz gözebaz zarbaz ve atebaz ve kâsebaz ve
ve kuklabaz ve perendebaz gürzbaz velhasl cümle yüz yetmi esnaf
bazbazan bu Emirülhac ziyafetinde arz hünerler idüb her biri ihsan
vezir ile behremend olub badehu Emirülhacca paa bir semmur hil'at
giydirüb atma binüb giderken her kank Bey paann kaimekam
old ise vakti gurub ziyafetin ol ider Ol dahi hemen Emirülhac
ziyafeti gibi idüb hemen hedayas dahi Emirülhac paa gibi be kise
ve mücevher donanm at ve be yelkendez ve nice tuhuf ve tefa-

nn

Ve on iki meratib sahibi iç aalarna birer
Badehu bu kaimmekam bey dahi paadan bir semmur

rikler ve hedayalar verir
at

pike

virir

kürk giyüb badelleyl yine Ümmülkyasa gelür Yine ol gice sabahadek
adman kyamet kopar Andan alessabah serdar ümerailkiram ahbenderi mirülkelâm olan bey gelüb paaya yine Ravza balarnda azîm
ziyafet idüb be kise ve be tavai ve bir altun zincirli ve murassa
eerli at ve gayri zîkymet makulesi hedaya çeküb pahadan bir hil'ati
fahire giyüb behremend olur Velhasl üç gün üç gice beler ziyafet
idüb hedaya virirîer Ve birer semmur kürk giyerler Andan yine ol
gün yeniçeri aas paa akabesine binüb cemii mirimiran ve ayan
sahih unvan ile akabelerine binüb paadan ileru geçüp top ve
tüfenkler atarak ve gûnagûn akalar iderek cümle beler mehterhanelerin çalarak cümle akabelerle iki saatde Mikyasa varub yeniçeri
aasnn ziyafetin tenavül ider Bir Msrî kise ve be tavai ve mücevher tüfenk ve müzeyyen rahtl küheylân cülfidan at virir Paa dahi
bir semmur kürk giydirüb ytniçeri aas paa kethüdasna
ve ehir
havalesi ve divan efendisi ve hazinedara ve

dez at hedaya

çeker

Andan paa

mühürdara

akabelerine

döküb top ve tüfenk atarak Mikyasda ehir

suvar

birer yelken-

olub

yelken

havalesi ziyafetin tenavül

idüb ehir havalesi üç kise ve üç tavai ve üç at paaya ve bir at
kethüdaya virür Ve paadan bir hil'at giyer Mansb kendüye
mukarrer olur Neticei kelâm yedinci gün baz vüzera halk iinden
gücünden kalmasn ve masruf ile mütezzi olmasn içün üç gün üç gice
padiahane zevk safa iderler Üçüncü gün yine akabelerine suvar olub
hay huy ile cereyan iderken Kasr Ayn önünde bir kayk ile azablar
aas ve kethüdas paay Kasr Aynda ziyafete davet idüb bir ziyafet
olur kim tabir olunmaz Badettaam paa üç kise ve üç at ve bir at
[.J

Yldz

nüshas (giyüb)
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kethüdaya verüb paadan bir hil'ati fahire ihsan olunub mansb
kendüye mukarrer olur Ve yine paa alay ile akabe suvar olub
admaniler iderek Ramazan Bey baçesinde çavular azîm ziyafet
idüb üç kise ve üç tavai ve üç at virir Paa dahi ana hil'at giydirüb mansbn ibka ider Andan Ravza adasnda müteferrika
nice
yüz hayme bargâhlar kurub bir çetri mülemma içinde han bîimtinan
keide idüb badettaam üç kise ve üç tavai ve üç at çeküb paadan
bir hil'ati fahire ile mesrur olur Mansb kendüye mukarrer olur
Andan paa yine zevraka suvar olub kelevvel tabiin döverek ve top
ve tüfengin atarak kasr Sebtiyye gelür Badehu Nil üzre nice bin
gemilerden ve Nilin iki tarafndaki hayme ve hargâhlarda olan
asakiri islâm bir yaylm top ve üç nöbet gülbank çekilüb admanlar
bozlub güya bir hayali zil idi Halk tarumar olub yine paay alay

ba

Andan paa Sebtiyye kasrnda ruznaUç kise ve üç at ve bir sim devat
ve on kt'a kütübü nefise hedaya virüb paadan bir kakum kürk
giyüb mansb mukarrer olur Badettaam paa âdeti kadimesi üzre
ile

saraya

götürmee

meci efendi

cümle
salis

giderler

ziyafetin tenavül ider

Msr

asakiri

iderek saf saf

ile

olub gider

esbi saba reftarna suvar

mevc mevc

Alay ()

fevc fevc alay alay bölük bölük

asakiri

kavanin ve kaideleri üzre alettertib çifte çifte atba beraber
muhteemane evket ve vekar ile güruh güruh ubur iderler Paa dahi
padiahane selimîsi üzre iki otagasm seri saadetine zeyn klub semmur kabaniçse üzre murassa tirke ile ubur idüb bu Msrn ahrahnm her tarafnda katenderkat pir ve civan ve sagir ve kebir merd
ve nisvan istikbale durub paa bunlara selâm virdikce nisvan taifesi
islâm

(cJUj)
j,aA

naresi

jlU-n J/31

Ve

eyh

ve ablar(Lj j^# >;*L <«( jiju ^\ Aiti*
j^ *\yA deyu gûnagûn elkab ile hayr dua itdiklerinde

iderler
L

ihtiyar

matarac ba bir tarafnda atrc ba huddamlar elle*
Msrî kiseden paann muvacehesinde dua iden fukaraya

bir canibinde

rinde birer

mazmumunca ksmeti üzre ol kiselerden
mal taksim ve bezli nisar iderek paa obur iderler Andan cümle
mekteb sbyanlar tariki
âmlar üzre (jiku ^^ ^i) deyu
dua
idüb anlara dahi ihsanlar olunub bu tertib üzre paa Azablar
babndan içeri girerken kapuclar(a) ihsanlar idüb kal'ada saraya
(Ayet)

vâsl

.jjks ^j».

olunca

cümle

Ayeti

yine

kal'adan

yetmi

ziyafet

yetmi seksen

divanhanesinde

olunub yedi gün
olub

yedi gice

ve

pare

bunda temam

olur

esrar

toplar

atlub

smat Muhammedi

bin

dört

(Nil) kesiminde

admanlar hakirin vâkf
olundu Amma paaya Nil kesimi

ve alaylar
tahrir

jos \as

askere Gavri

tenavül

kâmil

-ili

te

bu

ziyafet ile

Nil

kesimi

olduu bu mertebe

haliyeleri dahi ziyade gelir
Evliya Çelebi 10

—

22

EVLYA ÇELEB

338

Anlar kavanîni terifat Msrda inaallah tahrir olunur Amma Canpuladzade Hüseyin paa asrnda Msrn gayet tenezzülde olduu mahal idi Nil kesimi olmyub yine haliyetül haliye tabir etdükleri hedayalar verdiler Amma ey'i kalil hedayalar geldi Ve paa kethüdas
ve sayir aavatlara dahi cüz'î pi keler verdiler Zira Msr halk
Kethüda ibrahim paa asrnda müflis olduklarndan Nil kesimi etmediler Amma Msrn kanunu kadimi selâtîni seleflerden beru on
iki bayramn biri dahi bu Nil kesimidir Rum ve Arab ve Acemde
ve cemii müverrihi âlem lisannda öhre (i) âfak olmudur Ve nice
bin uara ve fusaha ve bülega ehrengizler etmilerdir Hasl kelâm
ruyi arzda naziri yokdur

Elfaslüs Sadis ve Erbain

Evsaf nehri Nili Mubareki âb rahmet ve
enhar azîmi mâi zülâli Cennet
ihvan durbin

efkâra ve

seyyahan

ruyi arzda cereyan iden enharlar

zeviliktidara

hakknda

malûm

nice ihtilâfat

ola

kim

kesire

et-

milerdir Amma Ibni Abbas -cc -^v^^^ dan Avkî rivayet ider kim
edimi arzda cümle uyunu sagire ve kebire beni âdem vücudunda
uruklar nice ise yer yüzünde sular dahi öyledir der Ve Bat (1) imos
hakim kavlince ruyi zeminde iki yüz nehri azîm vardr Ve krk dört
bin uyunu sagirei cariye vardr Ve iki yüz nehri azîmin birbirinden
bu'du tuli elli fersah yerden bin fersaha varncadr kim bin fersahd(an) zayid ve elli fersahdan naks deildir Ve iki yüz nehri azimlerin
cümlesinden dört nehri kebir vardr kim halk katinde ve Hak yannda memduhdur kim cümleden âzami Nili Mubarekdir kim hakknda Cenab zzet Kur* an Azîminde ve Kur'an [1] Mecidinde
alt yerde Ayeti erife vardr kim oi-*j,. i^j^.»)
hakile ve nehri Nil ile
{f/ f\ii» ^jjji by^i Ayetin müfessirîn bu
tefsir etmilerdir Ve bir A(ye)ti erife dahi (Âyet) .i.x-\i '.U .i<.Jij* ^'j^t
Ayetinden murad arz
ve mâi Nildir Ve nice Ayetler
cr»jV'j

tasrihen ve tenzihen

on

Msr

Msr

dahi vardr
(Â.i.\

jK^\

jm

\4)s

müteferiddir
[1]

Ve enhar
o»^Hi

Ve

Yldz nüshas

j-;)i>

nice

Nil

hakknda
^3
vardr

j>*r^J öj":^

hadisler

(Furkan)

nice hadis vardr

-».*

hadisi

Amma

aü\^-

-^liij^-j

ji

ihracndan
müsllim
bununla iktifa etdik
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<iÇj j^ j^ ^j^ ber kavli

Batimos

sahih

hakim tahrir etdüi üzre nehri Nilin mebdei Msrn canibi cenubîsinde yedi ayhk yolda Cebeliil Kamerden çkar Ve menba on iki
ayni azimdir Ve hatt istivadan cenuba hulf bu on iki ayni azimler
bir bahirei kebireye mansub [1] olurlar kim güya ol bahire derya

Bu bahireden

olur

Nil bir kol dahi olub canibi

imalde

iklimi evvel-

salisde vilâyeti Krmanka ve vilâyeti Kaan ve vilâyeti
Foncistan ve vilâyeti Berberistan ve vilâyeti Nube ve vilâyeti Say ki
nihayet hududunda bir kal'ai azimdir
bölük kulun-

de ve iklimi

Msrn

Msrn

An

muhafazaclar vardr Msrdan iki aylk yoldur
ubur
idüb vilâyet Esne ve vilâyeti Asvan ve vilâyeti Saidi Ali olan Circeye urar Andan bir ayda cereyan iderek ehri Meniyye ve ehri
Tahta ve ehri Ebutic ve ehri Isyut ve ehri Manfalût ve ehri
Sanbu ve ehri Melluy ve ehri Menye ve ehri Fene ve ehri Beni

dan

askerî

Seyf ve andan

mil baid

Ümmü

Dünya Msra urar Anda Msrdan

Batnül Bakar

(^iJijiaj)

namnda

bir

mahalden Nil

aa

be

iki

kol

olur ehri Dimyata

giden frkas üzre olan ehirlerin güzidesin beyan ider Evvelâ ehri Mitgam (^c^«) Mansure kâifi hakindedir Ve
mukabelesinde Garbiyye hakinde kasabai Zifte (<»;) ve ehri Mansure
Nilin arknda Mansure hakindedir Ve kasaba(i) Semennut (i»>u-)
Garbiyye hakindedir Ve ehri Kus gur (j^^^'r) Canibi arkîde Mansure hakindedir Andan ehri benderi azîm Dimyat dahi Nilin §arkyye hakindedir Anda Nili Mübarek Mecmaül Bahreyn nam mahalle varub Bahri Sefide mahlut olur Ve Nili Mubarekin bir kolu
mezkûr Batnül Bakardan Reide giderken Nili Mübarek uradu
zikrolunur Evvelâ mahallei Tunub (^j-^) ve mahallei
mahallei Ebu Ali Garbiyye hakindedir Ve mukabelesinde mahallei Rahmaniyye Bahire hakindedir Ve buna mukabil
mahallei brahim Dessukî Garbiyye hakindedir Ve mahallei Malik
ve mahallei (ji;>«) Garbiyye ve mahallei Emir Ali Garbiyyededir
Ve ehri benderi Reidi Bahire hakinde ubur idüb Mercül bahreynde
Nili Mübarek Akdenize mahlûtdur Bu bâlâda tahrir olan ehirler Nili
ehirlerdir ki

Beir

ve

Mubarekin iki tarafnda vaki olmu yüz altm pare ehirlerdir Ve
Say kaPasna varnca üç aylk yoldur Bin sekiz yüz pare mamur ve
müzeyyen kuralar vardr Nil kenarndan maada olan kuralarn hisabn Huda bilür Ve fersah hisab üzre ihtida Nilin menbandan âhiri
Akdenize varnca üç bin fersah yerdir Ve bâlâda tahrir olunan Nilin
menbanda olan bahireden Nili Mübarek dokuz(a) münaib olub memaliki Sudana ve Fes ve Meranke canibleriki canibi garbdr kol kot
[1]

Yildz nüshas (munsab)
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ol taraf lara cereyan

m^a hatt istivadan

idermi
içeri

Amma

hakir ol taraflara

varmadm

Ari'

Nil kenarnca canibi cenuba arz 12 derice
gitdiimiz inaallah Foncistan seyyahatinde

41 dakika olan yerlere
mufassalan tahrir olunur Ve minelacayibdir kim kendi seyyahat
sergüzet serencammdr Ve Fes Merangû canibine akan NiUerin
dokuz bölüü dahi canibi garba cereyan idüb cümlesi bin fersahda
Bahri Okyunus ki Bahri Muhitdir ana mahlut olur deyu Foncistana
varan kimesnelerden sual ttdim Ve Nilin ol caniblerinde timsah
olmaz deyu cevab etdiler Sultan Müeyyed zeman hilâfetlerinde
bir kaç kerre Nilin bana âdemler gidüb sekiz ayda varub metalarn
alub gelmiler Ve daima Foncistan âdemleri dört be ayda varub
öte tarafda metalarn Portakal frengine füruht idüb yine be ayda
Foncistana gelirler Ve bu Foncistan padiah Maliki mezheb padiah
olmaile Msrda eyh Bekrinin mutekididir Anlara daima âdemleri
gidüb gelmededirler Ol takrib ile Msr paasna dahi elçileri ile
fil derisinden
kalkanlar ve fil dii ve gergerdan boynuzu ve kiler
derisi
ve abno aac ve zübad misilli hedayalar getirirler Nil
Kenarnda sakin kavimlerdir Amma bu vilâyetlerde Nilin sahili ol'
kadar imar deildir. Zira bir ala(y) uuz akvamdr Amma Nilin mamur âbâdan yerleri Say kal'asve Der (ji) ehri ve Ibrim kal'as ve elâl
vilâyeti ve Asvan ve Esne ve ehri Kos ve ehri Kana ve Kava ve
Circeye andan bâlâda tahrir olunan Msra varnca ehirler ve Dimyat
ve Reide varnca Nilin iki canibi kat enderkat mamur abadandr
Htatda ve heyet papamonta ve Atlas ve Minör ve corafya kitabla^
rnda
berren ve bahren ekâlile âbâdanlarn tahrir eylemi-

Msrn

lerdir

Der beyan ahvali haseniyyat

Amma
dim Bu

Msr

hakir seyyahat idüb aynelyekin hasl etdiim tahrir eyle-

Msr

Nili Mübarek taub cemii
vilâyetinde yedi hin haliç
ve on hir hin tur*a vardr inaallah anlar dahi her biri mahallile ina

olunur Mezkûr turbalardan Nil cereyan idüb cemii Msr rey olmak
ile ziraat olunur Yohsa iklimi Msrda yamur yamaz
Ancak ylda
bir kerre ve iki kerre baran rahmet nazil olur Nili Mübarek tamasa
4^1 jL.)\ kaht gala olur Anmçün bu Nil kesimine itibar idüb sürür a»
dmaniler iderler Yohsa Msr pek cezire bir yerdir Amma Nili Mu»
barek murad üzre gelse cemii eyaleti Msr derya olub arazii Msrda
eer keufiyye ve ümena ve mültezimin ve Mekke ve Medine evkaf
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ve gayri evkaf kuras ve belid(e)

ve kasabalar ve meclûtlar [1] ve
Cümle kura ve belidelerse
keferleri cüme cümle
birer mürtefi yerde vaki olmudur Derya gibi Nilin içinde cümle
pare kuradr

kuralar cezire cezire kalub cemii

Ve bu

hurmalar evce serçekmi nahlistan

Msr

memleketini ilmi hendese üzre
kuradan kuraya mülâka tabir etdikleri iki köy
mabeyninde olan yerlerdir Kaçan ol vadileri Nil basar köyden köye
gitmee toprakdan cisirler ymlardr Beer onar âdem kaddi
Kaçan Nil tadkda ol sedler cemii halk atlar
seyyid [2] bâlâdr
ve develeri ve çemenderleri ile ubur iderler Ve Nili Mübarek ol
sedlere dek malâmal oldukdan sonra on gün bir yeri Nil rey idüb
andan ol sed(di) binden [3] aub bir vadiye dahi Nil gidüb derya
olub gayri beled hakini rey ider yani suvarr Ve cenk cidal olmasn
içün hâkim tarafndan askerî âdemlerden mutemdün aleyh âdemler
pur silâh olub Nili köylerden köylere koyverüb rey iderler Yohsa
hâkim tarafndan âdem olmasa Urban ve Fellâhîn birbirlerini katil
iderlerdi Ve baz yerlerde kantaralar yani köprüler vardr Altndan
Nil cereyan idüb bu kuraya dahi giden Nil yoluna tur'a derler yani
rmak demekdir Ol arklardan Nil cereyan idüp vilâyeti suvarr Elha*
sil cümle Msr haki böyle kol kol haliç ve tur'a ve bürkelerdir kim
hendes(e) ilmi üzre Hazreti dris talimile selef keheneleri ve mühendis*
leri haki
bu güne tarh eylemilerd(ir) kim görmee muhtacdr
Ve bu Nil kesimi [4] sene(i) mazi ahari olmak ile cemii keaflar
Msr [5] ve ümena ve mültezimin reaya ve bevvaban [6] mahsulâ'
tn bittemam alub kabz etdükde [7] kâiflerin hükm(ü) nafiz olmi'
yub yerine bir kayim [8] ve bir müsellim ve bir havaletü hal i\ nasb
iderler Andan paa tarafndan cemii keaflara birer aa tayin olunub
cümle kâifler Msr divanna ihzar ve davet olunduklarnda varan
aalara dörder bin pare ve birer küheylân at haliyedir Elbette verirler Anlardan ziyade
verirse kâifin kendi keremidir Ve kâi(f)
Nil deryas icre kalrlar

tarh

olunmudur

Zira

Msr

lerin azli günleri

kbt

senesi

badr

kim ölgün

elbette Seyyid

Ahme-

dül Bedevinin ihtidasndan infidadna on be gün onbe gice bir hay
huy Mevlûdu Nebi olur Bu dahi vacibüsseyir ibre(t) nüma bir cemiy[1]

Yldz
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yetii uzmadr Baz keaf ve ümena ve mültezim müflis olduysa paa
tarafndan buyurd erif ile ihzara gelen aadan müflis kâif firar
idüb Seyyid Ahmedül Bedevinin âsitanesine dahil düüb padiah varsa almazlar Zorbazu ile çkaraym diyenin eli kurur Ve anda olan

ulema ve meayihîn fukaralar kanl ve hrsz ve müflisi vermezler
Amma hâkime ifaat idüb mestur olan kâifler divan padiahîye gelüb muhasebesi görilüb zimmetinde olan mal padiahîyi eda idüb
Ve kimini müflis ise arkhanehil'ati padiahîi melbus olur [1)
keserat
ve
naksibendeler iderler Ve diolub
ikence
ve
mahbus
de
van Gavride makaraka çeküb U\c ^\ kollarndan berdar idüb fil siki
cellâdlar bu üryan kâife olkadar sik çekerlerkim U\c ^'i\ yiyen
ile
bilür Baz ehli edeb âdem hicabndan helak olur Baz halâs olur
Mal mamelekin mezad sultanîde satub kâifi bir borya üzre bir boryaya [2] koyub mal padiah [3] iderler Eer veziri Msr merhamet
iderse yine senei âtiye içün hil'at giydirüb mansbn mukarrer idüb
mesruru ad olur Amma alt ay kâmil Nil kesiminde vilâyet derya
olub kâifler alt ay menasblarna gidemeyüb gemiler ile kayasalar
beer altar yüz âdem ile hüküm hükûmat ide
ile kayimmakam
Amma ol mahalde cemii Fellâhîn yedi bal ejderi heftsere dönerler
leri ve güçleri yok Ve bir de ziraat olunmu mallar yok Ve askyalan çok nabuduna gözedüb [4] vilâyetden vilâyete hrszla gidüb
beldeleri nehdi garet iderler Zira kâifin yedi bölükden askeri öyle
olmaduundan kayimmakamdan asla havf etmeyüb cemii Fellâhîn ve
Urban üryan hâkimsiz kaldklarndan ba kaldrub birbirlerinden
intikam almak kasdma say iderler Zira hikmeti Huda bu Msrn
Hazreti Âdem evlâdlarndan Habil ve Kabil zamannfrkadr Bir firkasna Beni Haram derler eci âdemler
olub Kabilidir Ve bir kavmine Beni Cüzam derler Habilîdir Gayet
mekkâr ve harami nabekâr garet ikâr kavimdir Bir yire musallat
olsa bu Beni Cüzam cüzam uyar üleir bir pûr marizi arizdir Amma
Fellâh

Urban

dan beru

iki

Bunlar Habilîdir Ve ellbette bir köyde
bir köyde cümle Beni Haram kabilesidir
Ve birlirlerine hasm kavi aduyi canilerdir Hattâ birbirleri üzre levm
idüb yani asker cem idüb karada cisirleri üzre yahud kayasya gemiler ile
köyleri basub döüe döüe elbette biri galib gelüb malûb
olanlarn eyh ahlarn cümle cüda ve akave ve klcdan geçirüb avret-^
gayet dilâver fetalar vardr

cümle Cüzam

[IJ
[2]

kabilesidir

Ve

Yldz nüstas (Derbeyan
"

>

(bir

dili

kubhiyyat

borya üzre)

[3]

»

»

(aalik)

[4]

»

»

(tükürüp gemilerle)

Msr)
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karnn yarub masumlarn çkarub atee yakarlar Ve av(r)etlerin
memelerin kesüb medfun olan mallarn sual iderler Elbette cümle
mallarn bulub ve cümle hayvanatlarn sürüb beledi atee urub
ihrak binnar idüb harab yebab milkin türab ahalisin kebab idüb
bîbak bîperva bukadar mal ganayim ile meval türküleri çarub

lerinin

bir hayi hu ile aka
iderek beledlerine giderler
Beled sahibi
köyünün nehhi garet olub ihrak olduundan müflis olur
^\. MFiravun
sr Fellâhlar kavmi
bir alay kavmi cebbarn ve anud
hasud fessak kavmidir Görmee muhtaç kavimdirler Amma üç
\:i'<c

aydan Nil deryas çeki(l)üb balçk kalan yerlere cümle Fellâhîn
mallarn yire saçub ziraat balyub ayaklar balanr Ol zaman keaf
ve ümera ve mülteziminin yürekleri yalanr Andan cümle keaf
Kbtî serserisinin Babe ve Henur aynda kendü askerile vilâyetin
hatire[l] yani ekin ekmee gidüb iki aydan yine andan cemii keaf ve yedi beden Kanunu Selim han üzre muhafazaclar alub her
keafa bin bin be yüz atl esker ile Circe hâkimi vilâyetlere çkub
menasblarna mutasarrf olurlar Ve cemii mültezimin dahi murad
üzre Rum yiitlerinden krkar ellier ve yüzer namdar ve feta yiitler
yazub kölerin zabt idüb hükümet iderler Artk kayimmakamlarn
ve yedi ocak iznile tayin olan müsellimlerin hükmü cari deildir
Hüküm hükûmat cümle kâiflerindir Ve Nil tuyannda isyan idüb
kura ve kasabatlar nehbi garet idenleri zemini ketrun gâv ahmer
bonuzunde pinhan olmu bir tedbiri ahsen ile sayd idüb eeddi ukubet ile cümle refiklerin ,j4> ^c söylede söylede cümlesin ele getirüb
hayatlarnda derilerin yüzüb ellerin ve ayaklarn krub cümle nehbi
garet olan mallar tahsil idüb cümlesin slah âlem içün katil idüb

Der vasf

cür*eti

Garabet bu kim kaçankim
suru [2] bir takrib

ile

kavmi cebbarîni

Msr

Fellâhnm

bir

Msr
harami

man-

kâiflerin eline girüb katil idecei mahalde

ol

verüb beni bo idüb alay ile beni
divan Msra çkar deyu reca ider Derhal kâif kiseleri alub recasm
kabul idüb ol haramii cellâdlar meydan siyasete getirüb çarmha
gerüp hayatda iken arkasndan derilerin gösüne ve gösünden derilerin arkasna yüzerken kendüsi tütün içüb meval murabbalar çarub kendünin âdemleri
ve asdn medh idüb bir kerre ah
dimeden cellâdlar ellerin ve ayaklarn krub badehu bütün derisin

harami kâife

iki

üç kise mal

krdn

[1]

[2]

Yldz nüshas
„

,,

(tahtire)

(munsn)
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yüzüb saman doldurub lâe(i) murdarn alay ile divan Msra Filân
haramidir deyu libaslar ile ata bindirüb Msra götürürler Garib
temafadr Bu tertib üzre gökde uçan yerde gezen deryada yüzenden
mal padiahîi tahsil idüb paaya teslim idüb hazinei sultanî balanr
Amma bu kadar mal padiah Fellâh reayadan hasl olur
açk
yaln ayak bir aba al içindedir Amma mallar çokdur Gayet Ferhad
var çalr Fellâhlar ve mellâhlardr Zira Cenab zzet Msra rahmeti
nazar etdügünden altun biter derler Hakka ki altun biter didikleri

Ba

^^

Zira hakknda kelâm ekâbir vardr ^ie. ji j'j ^i ^ijij
buyurmulardr Hakka ki Msra kim galib olursa ol hâkim olurdu

gerçekdir

Hrzreti Yusufdan beru

tagallüben

Halk

zabt iderler

Selâtinleri

hasib ve

meskenet deildir Cümle askerî tayifesi
isyan tuyan üzre olub zorbazu ile tega (1lü) ben hâkim olur Ve haki
Msrda altun biter didiklerinin ehli [ 1 ] bir kile bulub zer iderler
Yirmi kile mal biter Füruht idüb altun iderler Ve bu Nil suyunun
ve baklasnn hassasndandr ki suyundan üç sene içen eer Rum
rahim ve cebbar olur Ve zenanesi gayet mah'
âdemi dahi olursa
bub olub kalilüledeb ve kalilülhaya olur Ve atlar Nil suyun nu
idüb erranî ve batran olub Katiye ve Ümmül Hasan çölün çkub
deme halile ve gayri diyara varmaz Amma himar gayet müdrik ve
muklem [2] ve yorgadr Ve Nilin cemii arklar ve haliç ve tur'alar
cerf iden yani tathir eden srlar Adana camusu kadar iri srlar*
dr Gayet cefakârlardr Cümle Msr hâkimi nice kerre yüz bin
srlar ile selef keheneleri kol kol hendek hendek cirafeler ile yani
bir nevi kzak sandklar ile topran tayub haliçler kazmlardr
nesib

deillerdir

ehli

b

kim görmee muhtacdr

Der vasf ismi uhur bilisan Kbtî
Bu Nii Mubareki
böyle tertib

selef

hükema

ve keheneleri

idüb Nil haki dahi ylda dörd güne

hendese
giyüb on

ilmi

libas

ile

iki

idüb her ksmn üç ay tarh idüb on iki
jehr olur [3] Evvelâ Kbtî lisanmca aylarn ismi c^\ [4] ve ,$^i-ve»j/
Bu üç aya lisan arabîde Zilkade ve Zilhicce ve Muharrem derler Bu
aylarda akalimi Msrda âdetullah bunun üstüne caridir kim ö> ay ki
mah Temmuzdur dayimdir uhuru arabî gibi deveranda deildir Bu

ay

dört

[1]

ksma münkasem

Yldz nüshas

(asl)

„

(muallem)

„

„

(Fasl evvel)

„

»

ic^})

[2]

„

[3]

[41
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Msr

gark idüb
Tutda üç ay Nili Mübarek derya misal olup arazîi
ol mahalde kp krmz çamur
libas giyer Zira Nilin suyu
cereyan eder Üç aydan tenezzülde olduu mahalde bu aylardr Fasl
sani Bahe («L) ve Henur (j^;») ve Qeyh.ek (^/) aylar Lisan Arabda
Cümle arazii Msrdan Nil
Safer Rebiülevvel Rebiülahir aylardr

krmz

çamuru siyah mük anberi ham misal bir yllk yolldan gelmi
süzülmü yedi kudret ile tahmir olunmu akrabamzdan
tyni âdem üzre reaya ve beraya ziaraat etmee mübaeret idüb bu
mahalde arz Msr siyah hil'at abas giyer Ve cümle dihkanîlerin
ekdükleri bersim tabir etdikleri tohmu bersim bir günde biembalarlar Yonca gibi bir
riUâh bir kar aikâre olub hayvanat
kiyahatdr Hayvanata gayet nafi olub semin ve cesim iderler Msr
eninden hrkai peminei abasn çkarub sebz elvan yeil zümrüd var
kubalarn giyüb taze taze civan olub cemii devabat ve beni âdem
kyamet iken Msrda taze
taze can bulur Bu mahalde Rumda
bahar olub atlar çayra çkar Fasl salis bu aylardr Tuba (*^1») ve
Imis {.za^'\) ve Bermehan (öUv) ^^ aylara lisan Arabda Cemazielevvel ve Cemazielâhir ve Reiceb aylar derler Haki Msr yeil rehavî
katife camesin çkarub sar za'fran misal hil'ti fahireler giyüp zehebi
çekilüb

cüllâb misal

k

halis misal altun olub cemii kiyahat

harman

olur

Ve bu mahalde

Msrn

nebatat kehrüba var olub vakti

on

iki

Msr

hazinesi

mal

padi-

ahîsi ve gayri evkaf hazineleri hasl olub hisad vakti olur Fasl rahi
Lisan Kbtîde Bermudi (i^j^j:) ve Benes (,jSti) ve Budine {^ij>) yani
ehri aban ve Ramazan ve evval aylardr Bu üç ayda hisad kalkub
yine zemin sar altun misal olub w.*i ^^jh
bulub
^^-i kelâm yerin
cemii devabatlar bu kuralarda çorun yani harman yerlerine kopurub
cümle kiyahatm hayvanat tenavül idüb yine arz Msr üç ay siyah
Abbasî hrkalar giyüb yine Nile nazar adetullah böyle cari olub dayimüddehr inkrazüddevran böyledir Acib hikmeti Hudadr Her [ 1 ] deni
böyle devam etmededir Amma deveran iden bizim aylarmzdr
Yohsa Kbtî aylar sabitedir Elhasl hali ahvali dünya böyledir
Akalimi
Yaz ve
kuzusu
bir iklime müabeheti yokdur
ikier kerre hasl olur Ve sebzevat ve meyvesi biri biri ard sra
hasl olur Acib sun'u Huda memleketdir

^

k

Msrn

Der beyan mazarrat

âb

Nil

Ve bu Nil hakknda nice kylükal olmudur Amma hadisi erif
mazmununca alelittifak Cennet nehirlerinden nehirdir demiler Hakka

ki
[1]

mâi Cennetdir Bu
Yldz nüshas

(dehr)

Nili

Mubarekde olan

lezzet

meer

Erzuru-
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mun

kal'asnda Cennet punar suyu ola Yahud Islâmbolda Krkçeme
Amma Nil tulu etdüi yerden beri gelince gayri nehirler
kendüye mahlut olmaz Olursa yine kendüden müteferrik nehirler
vardr Anlar munsab olur deyu cemii tevarihlerde ve hey'etlerde
masturdur Lâkin tabiati kabz üzre balgamîdir Ve nokta Nile düüb
tamaa baladu mahal yeil cereyan ider Kâmil bir ay böyledir
Sahibi tabiat olan kimesne ol mahallerden ihtiraz idüb Nilden içme*
mek gerek çerse âb rakik yani bardaklardan damlyub sakz ile kaynadub içmek gerek Yahud
canibi arknda iki saat baid Ayni
ems ehri kurbinde Hazreti Isânm validesi Meryem Ana ile kazdu
kuyuya Matariyye derler Andan su getürüb içmek gerek
hayat
nafi ve mucizei Isa bir mâi canfeza sudur Ve bu Nil bir ay cereyan [1] yeil cereyan idüb muzr olmasnn asl oldur kim senei sazülâli ola

Msrn

Ab

bkdan haliç ve tur'a ve buhayrelerde yllam sular vardr iddeti
harda zehirnak mahlûkat haerat ve akreb ve ylan ve çyan ve kepçe
kuyruk misilli mesmum mahluklardan ölüb kalm kurdlanm ve
müstamel olmu nice bin buhayrelere Nili cedid girüb dahil olunca
cümle zehirnak sular sürüb çkarub Msrda cereyan etdikde Nili
Mübarek yem yeil akar Andan nu idenlerin elbette ya aya tulum
gibi ier yahud bedeninde ur olur yahud hayas debe olub ol ma*
halde hatunu gebe olur Mütevellid olan masum cüzam olur Pek ih*
tiraz lâzmdr Bir ay sebillerde âb hayat sular içmek gerekdir Ve âb
Nil ata ve avrete gayet nafidir Lâkin Feraane memleketi olmak ile
âb havasnn hükmü cebbar ve mütekebbir olur Ve sehl zemane ve
halleri mükedder olur Devletleri her de(v)am deildir Zira maietlerine vakfullah
Ve Nilin nice hassas var Amma bununla

karmdr

iktifa

i

(t)

dik

Elfaslus Sabi ve
Nil içinde

Erbain

hasl olan hayvanlarn beyan ider

Evvelâ Nil içinde nice bin elvan mahiler vardr Amma cümleden
timsah derler mehib ve ziyankâr hayvandr kim Rumda hasl olur
bir güne kertenkele ve keler ve vezka tabir iderler üç nevi hayvanlar
var Bu timsah dahi hemen aynile anlara müabeheti vardr Dört
aya ve kuyruu vardr Lisan Arabda ana timsah derler Lisan
Farsîde nehenk derler Türkîde levi (^j)) derler Lisan Mogolîde elkun
(o^iu) derler

0*^V) derler

Vilâyeti

Nubede

vuli (da) derler

Mel'un mahlûkdur

[1]Bu kelime fazladr.

Amma

Vilâyeti ulvîde

unar

bu timsahn kaddi on bej
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terdir

kula

Andan

murad

Ve arkas

pul pul olub âleti harbden tüfenk dahi kâr
alt gayet yumakdr Güya kim kulak ahmesi gibi
ururiar Yahud kalleine dirhemli tüfenk isabet iderse

tavil olur

etmez llâ
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olur

Hassa
Ve

sz

sayyadlar

yan

iddeti harda
def olur

alub

insann bedeninde olan

Ve cemii hayvanatn alt
çenesi oynar Bunun üst çenesi açlr kapanr Alt çenesi asla hareket
etmez Ve üst çenesind(e) altm difi var Alt çenesinde krk dii vardr Ve alt çenesinde iki uzun dii vardr Üst çenesinde burnunun
delikleri yannda iki delik vardr Ol iki uzun dilerin alt çenesinden
yerlerine

sürseler biemrillâh

tara çkar Amma hakir in'am nazar [1] ile
nazar etdim Küçüklerinin yokdur Amma büyüklerinde ti Dahhakdan nian verir iki büyük dileri alt çenesi ucundadr Nil kenarnda
koyun kurd adam ve at ve
ve deve su içerken sine sine ihtida
kuyruile çarpub urduu hayvan Nile çeküb eman virmeyüb götürür
Amma adam koyunu eman virmeyüb yudar Hikmeti Huda dübürü
yokdur Takazayi haceti oldukda Nilden tara çkub cezirelerde deve»
ran ider Biemri Huda sahili Nilde pervaz ider Bir koca [2] alaca
tuyur vardr Rumda ördek gibi ayaklar ksa minkarl ve nahanli bir
kudur Hemen hüma var pervaz iderken timsah ol kuu görünce safa
ider Baz timsahn teka(za)y haceti gelmemidir Cezirelerde esile
seyran iderken mezkûr kuun karn ackub timsahn burnun kakarak
hah nahah timsahn azn açdrr Baz timsah kendi açub mezkûr
ku timsahn azndan içeri girüb ta karnna varub muzahrefat depe
depe ee ee emek çeküb mel'unun necasetin azna getürdükde hemen timsah Gartiman [3] megak azn açub cümle muzahrefatn
mezkûr ku tara çkarub timsah safa ider Ol ku dahi muzahrefat
içre kur(d)lar bulub tenavül idüb defi cu ider Hem kendiye nefaka
hasl ider hem timsah sikletden halâs ider Acib hikmetdir Darb
meseldir kim Saksaana danai sümüüne bitlemez arkasnda kurdun
ve akrasn bulub yemek içün danai bitler dedikleri gibi bu ku dahi
öyle hizmet eder Baz ku kendine yarar nev(a)le bulmyub yine
timsahn karnna girüb bir hayli muzahrefat dahi çkarr Amma
timsah yudarken kuu dahi bile yudar Hemen ol murg timsahn
üst çenesi deliklerinden

sr

[1]

Yldz nüshas

(im'an nazar)

[2]

>

»

(nevi)

[3]

»

»

(Gar Yetiman)
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kikmeti Huda kuun tepesinde bir sivri kemii vardr
darlub timsahn dimana ol ku tepesindeki sivri kemii bir
kaç kerre urub timsah acsndan ejder misal azn açub ku tara
gider Bir hikmeti garibe ve acibedir kim dübürü olmyub her timsaha
birer huddam tuyur tayin etmidir ^"jj^* .lijU *î)\j.a

azna
Ol

gelüb

ku

Ve minel

acibe

Bu timsah Nili Mubarekin ejderhasd(r) Cümle mahlûk andan
havf idüb cümlesin ekil ider Nil içinde andan çapik andan edid
hayvan yokdur Amma karada gayet batidir Zira elleri ve ayaklar
ksadr Karn yere sürünüb kendi cüstü çapik hareket idemez Ve
çok gezemez Ve tarada üç günden ziyade duramaz Hemen mürd
olur

Timsah [] aduyi cann beyan

Amma Cenab

ider

mevt halk
etmi] Bunda gelincik derler dört ayakl mua hasm bir hayvandr
Hemen ana benzer tüylü bir hayvandr Nil içinde olur Timsah gibi
karada da sürüne sürüne gezüb timsah arar zira gayetülgaye timsaha
hasmdr Ve timsahn muzahrafatm çkarr kuu dahi sayd ider Bir
küçük gelinçikdir Hemen timsah tekazayi hacete tara çkub gezerken bu gelincik kum üzre yürüyerek timsahn yanna varub timsah
an görmez zira biemri Huda timsahn gözleri tepesindedir Ve gerdan
yokdur Yekpare gül tendir Saa ve sola karada bakamaz Yire kaçan
mezkûr ku timsaha defi cu içün hizmet etmee geldükde timsah
azn açub ku içeri girince azameti Huda timsah bicenah pürgünah sadlek ah iderek kendüyi yerden yere urub can havlile kendüyi
Nile urur Hatta Asvan ehrinden gemi ile gelirken bir timsah azîm
Nili derya misal temevvücledüb berki hatif gibi Nil icre saa ve sola
kati
yaydan ok çkar gibi çkub inaverlik idüb azndan Nil suyu
minare kaddi havaya çkar Hakir mülâhaza etdim Ya Hac Reid
Bu timsah niçün bövle ider deyu sual etdim Ya sultanm kendüden
büyük bir timsah an kovar dedi Ya o görünmez dedim Ey imdi eini
arar derken hemen Timsah bizim geminin yanna gelüb memaliklerine Bire urun kurunu didim Bir iki kursum atdlar Tesir etmeyüb
âhir Nilin canibi garbisine çkub pür patr idüb rene ina çekerek ol
bayra trmaub kald Biz dahi ard sra gemile varub tara çkub
[1]

izzet

Yldz nüshas (Timsahn)

böyle bir ejderhaya

bir sebebi
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temaa iderken timsah azndan bir gelincik çkub seirderek Nile
kaçd Timsah orada mürd oldu Kaddi kâmil otuz iki ayak idi
Krk elli ayak olur timsahn kaddi vardr Hakka bu Esna ve Asvan
olan müfrit timsah Nilin gayri yerinde yokdur Hatta
Kebir derler bir kal'a vard(r) Foncistan melikinin veziri
mesabesinde Kör Hüseyin Bein kal'asdr Bu kaPann kapusna
demir yerine bir timsah azîmin derisin kapu kanadna iicer vekyye

vilâyetlerinde

Hafiri

demir mismarlarile

mhlamlar

Ba

ve

kuyruu yokdur Hamam

ölçdürdüri On dört zirâ[l]
ve yedi zira arz etdi Taaccüb etdim Baz Foncistan ihtiyarlar Dahi
müfritleri olur didiler Amma timsahn bir hasm dahi Nil atdr
Nube diyarnda ve Berberistan vilâyetinin Dunkala ehri hudutlarnda Nil at çok olmala ol diyarlarda timsah azdr Amma Nube diyarnda timsahn ismine vuli idyj) derler ve ulvî vilayetlerinde uar
gövdesi derisinden hakir kasden zira

ile

(jl;^) derler

Ve minelgaraib
Bu timsah ei ile cezirelere çkub cima murad idindikde diisin
arkas üzerine yatrub cima iderken baz arab taifesi belsovukluu marazna mübtelâ olub ann def'iyçün yahud nefsi emmaresiyçün mezkûr
herif kendüyi rimal ve çengelistan içinde pinhan idüb dahi timsah
cima etmede Diisi arkas üzre yatarken keminkâhdan zahir olub bir
na'ra haykrnca timsah erkei firar idüb kendüyi Nile atub halâs
olur Lâkin diisi a(r)kas üzre kaskat kalr Güya kaplumbaa gibi
kalr Asla harekete iktidar() olmaz Zira elleri ksackdr Mahareti
suda kuyrugile ve aziledir Ta ki erkei cima ibüb diisini srt üstünden döndürmeyince hali üzre kalr Ve kç [2] ayaklarndan
ferci kalr Cima murad idinen melâîn timsahn kç ayaklarn kum ile
örter Kuyruu üzre daha hayli kum yar Badehu havf hayetsiz fiili

aa

enia mübaeret ider JblS^.i Amma cimandan lezzet alan fa' ali lâîn
yemin idüb bikri nevüküfte cimandan lezizdir deyu medh idüb gayet
iddetli har vardr Ve her cima bikriyyet üzredir illâ kan nazil olur
der Cima idenin bir hafta avret yerinde misk rayihas âdemin dima-

n

muattar idüb bir hafta zail olmaz Ve ferci cevari(i) habee
gibi beyaz hatay feredir derler ve gerçekdir Circe hâkimi Özbek
(1]

Yldz nüshas

[2]

Kenarda

(jj--) derler beni

dutdu kalur»

u

ferci

Bee

^kaddi)

yaz vardr: «Ve minel acayib Mahlûku
âdem sfatl ve kaba vücud(l) balkdr Mur

Nil
ile

eyhülbahir yani
ica olur

Amma

cisî

mekân
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Dii idi Hemen tahrir etdikleri [ 1 ] gibi bir müdevver
Ve bu timsahn oyla münakka ve müzeyyen zahr
kim güya hayvan nak bukalemun idi

birin getirdiler

küsam
var

idi

var idi

Hikâyeti garayibi timsah
Hattâ

hakir

ellâl

Nü

diyarn keti güzar iderken esnayi kelâmda

bu timsah sadedi açld Hane sahibibiz Ebu CedduUah dirler bir
eyhi kebir ve Felein germi serdin çekmi yarandan bir kimesne idi
O hikâyet ider Alemi fetaliinde Nilde benim bir timsahm var idi
O hikâyet ider Alemi fetaliimde Nilde benim bir timsahm var
Dii idi Ol asrda ebeke ile balk sayd idüb baka kordum Bir
idi
gün bu timsah inaverlik iderek ubur etdi Amma gayet bir mahbub
timsah Hemen sayd etdiim semekelerden bir kaçnn balarn urub
Bu hal üzre gidüb geldi Her gün bu güne balk verirdim Bir gün
karaya bîbak bîperva çkub reftar iderek kuyruunu kaldrarak srt
üstüne yatd Benim hatnmdadr kim bizim arab taifesi timsah ile
cima ider Hemen biz dahi etek dermeyan idüb bir kerre vardm Saaklm bamdan gitdi Badehu elime nabudu alub
fayi hatrmdan
timsahn arkas ile kum mabeynine sokub bir canibe durdum Oynyarak gidüb bana bakarak Nile girüb olkadar oynadkim divane oldu
der Üç sene kamil bununla geçindim Cümle ellâlde olan airetim
Bir gün ben varmasam beni arard Amma sair timsahlar
bilirlerdi
havfinden Nil kenarna varamaz oldum Her bar bu benin timsahm
Nil kenarna gelse zebat gibi bir rayihai tayyibe bir ya Nil kenarna
yaylrd Alub bir saksya doldurub onar gurua üç yladak satardm der

Huda bir gün Nil cezirelerinden bir cezireye vardm Hemen
benim timsahm ardm sra gelüb cezireye çkd Ve biraz gezüb yuvarland
Hikmeti

An gördüm Karanlk olupfilhal zulmet gidüb benim
ba ve gövdesi bir pençei âfitab kz çehresikim aklm gitti

ve can teslim etdi

timsahmn

Amma ayaklar ve ferci yine timsah ferci idi Meer Künuz (iy-f' Urban
eyhinin kz olduu sabit olub shrile timsah olub biiemri Huda
)

haleti nezide sihir

batl

olub yine

kelevvel

hilkati üzre

ruh teslim

deyu nakl eyledi Ve
ahalii vilâyetden baz kimesneler hazr idiler Beli böyle idi deyu
ehadet eylediler Zira ol diyarda timsah ile cima eylemek ve timsah
kati idüb derilerin kapularna mhlamak ayb deildir ve yiitlikdir
Ve timsah ile cenk etmiyen feta deildir Anlarn mabeynlerinde
baka mubahaseleri var Timsah katil idene ve fil öldürene kz verirler Zira timsah oldiyarlarda ejderdir Gayet muzrdr Adem hayvanat
idüb cümle

[1]

Yldz

halk

ile

ol cezire (de)

nüshas (etdiimiz)

defn etdik

SEYAHATNAMES

351

«u içerken ve sbyanlar Nil kenarnda inaverlik iderken kapar Gayet
ziyankâr mel'undur Ve bu diyar halknn timsah ile cima etmelerinin asl oldur kim ekseriya halknn belleri gevekdir Sk sk bel
def içün cima idüb halâs olur Bazs
sovukluuna mübtelâkerdir
timsah cima etmei irtikâb etmeyüb siyah habee cariye veta idüb
halâs olur Habeenin dahi olkadar iddeti harareti olub cezzab olduundan vücudu insanda meni ve gayri eyadan bir ey komyub

An

cezb ider

Hikmeti Huda Hassai timsah
Timsah ei ile karada cima idüb diisi yumurtlar Deve kuu
yumurtas kadar olur Lâkin müdevver deildir Sürahice ve münakkadr Diisi yumurtasn kum içine gömüb yine Nile gider Ve her
gün gelüb nazar ider Bazs tarada kalub iddeti hardan yumurtann
içinde beyaz pier Sarsndan krknc günde sakankur (j^a^— hasl
olur Amma timsahn kum içinde kalan beyazlarndan biemkillâh
)

timsah hasl olur Timsahn dimanda bir zar perdesi hasl olub
Nil içinde gezmee müstaid olur Amma sajkankurda ol zar bitmeyüb
karada kalrlar Ve timsahn on on iki yumurtas olur Kimi timsah
ve kimi sakankur olur Amma bu sakankur Nile girüb çkar Nilde
tavattun idemez Hukema buna sakankuru mahî derler Amma bu
sakankurdan hasl olanlar (a) sakankuru berrî derler Asla Nile girmek deil ömründe su içmez Rimalistckn ve çölistanlar (da) olur

Hukema

gayetülgaye nef'in

yazmlardr

Hassai sakankur
Hikmeti sun'u Girdigâr erkeinin iki hayas olur Diisinin iki
Sa yanndaki fercinden sadr olan sakankur olur Sol fercinden tulü iden keler olur jii 3 .lij u 4\ ji< Bir âdem cimaa takviyet
içün bu sakankuru sayd idüb ban ve kuyruun tiryak Faruk ylan
gibi kesüb yabana atub gövdesin gölgede kurudub bir miskal
yani bir altun
sakankur etinden ve iki miskal siyah üzüm ile
havanda sahk idüb aç karnna yese olgice on cariyesi var ise pehlivanlk idüb güleüb cümlesin eline alub yene Ve hatrlarn ho ide
Böyle mukavvidir Tesiri helak Amma sakankur bir âdemi srsa ol
âdem derhal suya girse halâs olur ve sakankur ölür Amma eer
sakankur evvel suya girse sokduu âdem helak olub sakankur halâs
olur Hemen sokulan âdem ol an suya girmek gerekdir

ferci olur

Msr

ar
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Tlsmat Mikyas
Ümmülkyasn
kaviller

âfitab

vardr Bir

kz

var

idi

berayi timsah

hakknda efvah nasda ayi nice
kavilde bir padiahn Mikyas namnda bir pençei
Hikmeti Huda ol kz sahili Nilde inaverlik idersebebi tesmiyesi

ken bir timsah kapub götürdüü padiaha münakis olub padiah
ah vah derken Hikmeti Huda ol mahalde kibar evliyaullahdan eyh
Ebubekri Batrinî hazretleri bulunub kzn halâs içün dua idüb biemriUâh timsah kz salimen yine ol mahalle [ 1 ] kz halâs olur
Padiah dahi ad olub ol mahalle bu kasr bina idüb ismini kzn
namile Ümmülkyas korlar Sebebi tesmiyesi oldur Badehu eyh Batrinî hazretleri mermerden bir timsali timsah etdirüb Ümmülkyas
havuzu altna ol mermerden timsah suretine bir vakf âzam konub
anda defn ider Hâlâ ol zemandan beru timsah bu Ümmülkvasadan
geçse hemen arkas altna gelüb kenara çknca depelerler
Annçün Msrda asla timsah yokdur vesselam

aa

Esbi Nil
elâlatdan yukaru ve Nube vilâyeti derler Anda Nil at olur
Gayet müfrit hayvandr Güya atdr Amma yelesi ve kuyruu gayet
çokdur Karada çok seyran idüb bir siklet görse Nile firar ider Ve
karada taayyü idüb on at kadar yiyüb tarlalar harab ider Ve baz
ksraklara aub kulûni hasl olub karada kalur Gayet mahbub heyeti
mecmua olur Amma sair atlar gibi cefaya tahammül etmez Amma
yine binilir Hattâ Kos hâkimi Ali kâifin bir Nil at olu var idi
ki yanda iken bir gün Nil kenarnda bir mastabada cümle aavatlar ile cirid' oynayub zevk safada iken sahili Nilden bir at sahili
zahir olub cümle atlarmz oltarafa müteveccih olub kulaklarn dikdiler Hemen saat bir sahili ra'd var dahi istima olunca Nil at olu
iki ayak üzre kalkub licamile kavvasn elinden reha bulub eerile ve
rahatile seyridüb kendüyi Nile vurunca cirid meydannda olan atllar
akibine düüb vardlar Amma kalûn Nile girüb gayib oldu Bir
zemandan yine tara çkub burnundan kanlar akarak Nilin kar
tarafna çkd Hemen ard sra dabbetülarza benzer bir dabbetülmâ
Nilden tara çkub tayn ard sra kovarak srarak tay yine Nile
kodu Tay ile ikisi gayib olub tay ol saat yine tara Nil yüzine çkub
inaverlik iderek Nil toparlyub
cereyan ider Hemen beri

aa

(1]

Yldz nüshas

(bragfub)
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tarafdan bir kaç fedayi kavvaslar üryan [ 1 ] kendülerin Nile atub derakab taya yetiüb bizden tarafa çkardlar Tara çknca bir hayli
cünbü eyledi Derhal ard sra Nil at çkt Ve olkadar kursum

urdlar kim haceti

olmyub

yine Nile girüb gayib oldu Üçüncü gün
gördiler Amma hakir bu temaai

çkm

Kna ehrinde kenara
müddeti ömrümde görmemi idim Oldiyarda Nil at gayet çok olur

legi

Evsaf tetümmei

Nil

at

Gayet eci at olmaile Nil icre timsah ile cengi azîm idüb tim*
saha galebe ider Ve at olduu yerde timsah tavattun idemez Gerçi
kara atlarna müabihdir Amma kuyruu gayet rakik olub aavatlar
kuyruu gibi uzundur Ön
atlarna bahrî hotaz idüb ve kuyruu

sr

ayaklarnn trnaklar çatal olduund (an) eti helâldir Ve vücudunda
tüyleri gûnagûndur Amma biemri Huda timsah gibi üst çenesi oynar
Ve küheylân at gibi kiner Ve derisinden diyar Nubede ve ehri
Dunkalada kalkan yaparlar Asla ok ve klç ve köndür ve ht geçmez Amma kurun geçer Ve zekerinden krbaç idüb Msrda cellâd'
1ar âdemi at sikile döer jli^.» Hikmeti Huda yine Nilde bir balk
olur semeki riade derler Her kim dutub yemek isterse ol an eli kurulur [2] Elinden brarsa eli yine iyi olur Anmçün cümle sayy adlarn ebekelerinde çkdkca âzâd iderler iki vakyye gelir bir sar
balkdr Amma baz zeman ölüsü karada bulunub hassyyeti içün

Ban

ar

alrlar
hastas olan ban getüsarla mübtelâ olan veya
rüb kâhi kâhi koklasa sa (r) lkdan halâs olur Tevatür ile mehurdur Ve ban tuzlyub nsfn er ve nsfn avret misk ile getürseler
birbirinden asla ayrlmayalar Gayet mücerrebdir Amma yemiyeler
Belki âdem helak olur Ve bu balk iki vakyye gelir
müdevver
yumua (k) ve tulum gibi bir semiz balkdr Kaçan biri sayd olunub
ölse öbür ei de helak olur Acib hikmetdir Andan

Ba

Hassai dier
Istma dutan âdem olbaln ölü (ün)

gerdanna bend

eylese

bal

dirice

biemrillâh halâs olur

Hassai dier
Bir

âdem suda yani ba arsna mübtelâ

olba aryan kimesnenin
[1]
[2]

Yldz nüshas
„

„

ba

olsa

bu

üstüne koalar biemrillâh halâs olur

(uryanen)
(kurur)
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Hassai dier

baln

Bu

etinden ya erde ya avretde bir yaresi olub yannda
getürseler birbirine muhabbet idüb ta ölünce birbirlerinden ayrlmya

Bu baln tesiri sebebile nice bin âdem Saidi Âli vilâyetinde bir
zenaye [1] mekkariye rast pabend olub kalmdr
Bu bala Havt Idris dahi derler Alabalk gibi münakka bir
balkdr kim nice derde devadr Kaçan Hazreti dris bu diyarlarn
olundukda Cenab Bari Idrise gökden maide yani pimi
tere gönderüb tenavül idüb defi cu etdikde kemiklerin Nile
atdkca bu balk halk olurmu Andan Hazreti dris ümmetini bu
bal yemeden men idüb hassyyetlerin ümmetlerine bildirdi lâhazelan mualece içün istimal iderler Amma yemee cüret idemezler

halkna
balk ve

ba's

Hassai timsah
Bir âdemi sar'a yani dutarak dutub lm

derde mübtelâ olsa
bir timsahn cierin atee [2] masru olan âdemi buhurlasalar yani
cierini dütsi verseler biemriUâh ol âdem ifa bulur
^'i\

ol

Hassai dier
Timsahn
setden bir mil

azndan çkar Zira dübürü yokdur Ol necaak düen ve duman düen göze çekseler biemrilBa bölük ba olan Msr Babül Lûguna vara

necaseti
ile

lâh ifa bulur [3]

cüzam zahmetine mübtelâ olub [4] iüb burnunun orta direi
a (?) cinnine döneyazd Bir kaç vakyye timsah eti yiyüb ve
gözler çkarub yannda tayub olann vücudu mukaer beyza döndü
Bu hakirin manzuru olmudur Hakir gulâmdan sual etdim Vallah
timsah eti mümessek kokar deyu cevab etdi
gele

düüb

Acibei mudhike

gibi

Nil kelbi derler bir hayvan vardr Hemen zub yani srtlan kurdu
alaca tüylü bir hayvandr Nilde ve berde taayyü idüb gezer

[2J

Yldz nüshas
Yldz nüshas

[3]

Kenarda: (Hassai dier Timsah

[i]

telâ olan
[4]

(zenanei)

(yakup)
diri

iken gözün

kimesne boynuna assa biemrillâh deva bulur)

Yldz nüshas

(yüzü ve gözü)

çkarub cüzam zahmetine müb-
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Timsaha gayet hasmdr Timsahn yavrularn dutub yer Eer bu
timsah yavrularn yemese Nilde timsahdan geçilmezdi Ve iri timsah'
larn koltuu altna bir kerre girerse timsah elinden halâs olmyub
hah nahah öldürüb timsahn cierin yer Gayet mudhik ve hiyel ve
eytanata malik elleri ve ayaklar ksa bir mahlûkdur Kaçan kim

karn pek açksa timsah bir hile ile yer kim âdem hayran olur Evvelâ timsah olduu yerlerde bu kelp N ilden tara çkub çamura uyup
Nil kenarnda günee karu yatar Timsah bîfelâh bunu görüb bir
ikâr sanub kuyruile çalub alub yudar Derhal kelb timsahn karnndan cierin yiyüb karnn yarub tara çkar Timsah dahi can
havlile çkub helak olur Annçün sevahili Nilde sakin olan Fellâhîn
kavmi bu maülkelbin bir uzvun bile götürüb timsah errinden emin
olurlar Amma hikmeti acibe budur kim kaçan kim bu kelbi Nili halk
avclar dutub yine kelbi Nile atub âzâd iderler Zira hayalar ar
hasteliine ve hummay muhrikye tasalar gayet nafidir Bade zemann kelbi mâ hayasz hayat bulub yine sayyadlar ebekesine girdikde
hemen kelbi mâ arkas üzre kaldrub sayyadlara hayas olmadum
gösterir Sayyadlar bilirler kim hayasz kelbdir kim mukaddema bir
dahi dame dümü deyu sayyadlar güle güle taaccüb idüb kelbi âzâd
iderler Gayet müdrik ve mudhik kelbi irindir vesselam Eer bu Nilde olan ecnas mahlûkatlar gördüümüz gibi evsaflarn tahrir eyle-

Mübarek derya misal bir nehri
cenubunda bilâd Ulve derler bir
memleket vardr Amma olkadar imar deildir Ol diyarn ark canibinde nehri Nil kenarnda Ebvab derler bir nahiye vardr Anda
Nili Mübarek yedi bölük olub canibi garbda nice memleketlere cereyan idüb rey ider Badehu yine asl Nile (rü) cu idüb mahlut olur
Amma herbiri bir renk ile gelüb mahlut olur Hattâ sene 1082 tarihinde Ebülhayr ibrahim paa asrnda nehri Nil kâmil iki ay yem
yeil Nili Mübarek cereyan idüb sahibi tab olanlar içmee havf
sek

bir

müddevven

olur

azimdir Asvan vilâyetinin

Zira Nili

canibi

idüb matariyyeden ve gayri leziz sakyeler ve sebillerden nu etdiler
Baz anka kimesneler sekiz saat Kalyobda Firavnun veziri Hâmânn
Bi'ri Hâmân derler bir azîm kuyudur Hâlâ on iki
yerden sakiye dollablar döner bir âb rakikdir Baz tenperver ve server
dilâver kimesnelerin huddamlar Bi'ri Hamandan su getürüb nu idüb
ve Nilin ol yeil suyundan içemezler vesselam Bu mahalde dahi Nili
Mubarekîn kat' ve evsaf ve havass ve donanmas ve içinde olan
haaratlar ve havassn ve alaylarn temam idüb gayri alaylar beyan
olunur

bir

kuyusu vardr
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Elfaslus

Samin ve erbain

Evsaf üçüncü alay azîm Leylei rüyeti ehri Ramazanülmubarek yani muhtesib gicesi alayn beyan ider
ehri azîmi Msrn on iki alay îdi vardr Bu muhtesib gicesi
alay azimdir ki âkan arifan bu alaya îdi Nisvan derler Zira bu
gice ehri Msrda avretin zabt etmek mümkin deildir Elbette ol
gîce alay temaasna giderler Zira akdi nikâhda bu gice alaya gitmek
artile nikâh olunmudur Kanunu Msrî böyledir Bir hafta evvel
kira ile esvak sultanîde be on gurua ve bir gurua dükkânlar dutmulardr Ve yahud âinâlar hanelerine gitmilerdir Hasl kelâm
baz âdemler ol gice ehline Kande idin deyu sual idemez Acib temaadr Ve cümle halk Msr Ramazan erif gicesidir deyu safalarndan eb bük fasl iderler Ve bu muhtesib gicesi ta sabahadak Msrn
cemii çarsuy hazar küade olub nice kerre yüz bin kanadiUer ile ol
gice ehri
tezyin idüb herkes kâlâye metalle ruyi dükkânçesin
zeyn idüb herkes yârân basafa ve maukyle muhtesib alayna muntazr olu(r)lar Bu alayn ihtida sebebi oldur kim
asrnda Ramazan erifin gurresi ne güne düeceinde ek übhiye
düüb cemii ulema ve âyân ve ümerai erbab divan âcizmande kalrlar Ahirülemir muhtesib aa hisabdr deyu abanül muazzamn
yirmi dokuzuncu gicesi muhtesib bei gerrüferile Msr mollasna
gönderüb Yevmi ekden haber alasn deyu tenbih etdiler Muhtesib
dahi alayile kadaskerden safi haber alub padiaha müjde idüb hâlâ
ol zemandan beru Ramazanül mubarekin gelmesine tazimen ve tev-

Msr

kiren

eayiri

bir âyîn

lemler

kalmdr kim

ile

cemii ibadullah eriat kapusna alay ile
beru kanun olmudur Ve hâlâ öyle
bu alay adman dahi diller ile tabir ve ka-

islâm içün

varub haber almak

tahrir ve taysif

olunmaz Ve

Msr

içre

serbest

hâkimin

günler muhtesib bedir Elinde mutlak emri
olmamak ile katil idemez Amma cemii esnafa hüküm idüb siyaset
ve örf idüb habs ve tecrim etmee kadirdir Evvelâ rüyet gicesi ola
biri

dahi bu gice ve

yani ay görünür

aa

mü

sair

görünmez mi yevmi

ek olaca

gice

muhtesib

ba

ve suba aa muhteemane beer yüz kendi âdemlerile at
beraber subasile köslerin çalarak alay ile Azablar kapusundan içeri
girüb badelasr paaya çkub divan Gavride paaya varup buluduk-

da yer öpüb sabit kadem olur Hemen paa ferman idüb muhtesibin
sammur kürkü üzre bir sîm ve zerduz kuaklk hil* ati fahire giydirüb pasa kendi elile selimisin muhtesibin bana koyub ve kendü
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otagalarndan iki mücevher sorgucu sultanî muhtesibin bana geçirüb ve evbab er'i Resulü mübîne ve mezhebi erbaye [1] eyhülislâmlarna ve kadasker hazretlerine selâm eyle Haberin al kim yarn
Ramazan erif midir Deil midir bir ho haber alub getür deyu tenbih eder Nola deyüb muhtesip yer öpdükde paa kethüdas paaya
ider Sultanm Muhtesib kulunuza bu hil'ati fahire ile bu sorgucu sultanîye erzani gördünüz r^"^^ ^' jV-^Vi kanunu kadim üzre sultanmn cemii alay besatlar ve mataraclar ve tüfekçiler ve satrlar ve yedekler

cümle mehterhane ve cümle aavat kullarnz alayna binmei
reca ider deyu paa kethüdas yer öpüb reca ider Paa dahi recasn
kabul idüb Var imdi elzem levazmatmdan gerei gibi alayn tedarik
eyle deyu ferman idüb muhtesib tekrar yer öpüb kethüda ile tara
gidüb ve muhtesib ile paa kethüdas yerine kapuclar kethüdas
cümle paa aalarna serdar olub paadan bir hil'ati fahire giyüb
zemin bus idüb gider Ard sra muhtesib ile yedi bölükden alaya
memur olan askerî serdarlar dahi birer evsat hil'atler ile erefyab
ve

olub anlara paa basiret üzre olub Bu gice tevabileriniz bir ho zabt
idin deyu tenbih tekid idüb anlar dahi f^* z*^* deyüb zemin pus idüb
tara giderler Andan suba gelüb düveydar ile yer öpüb birer hil'ati
fahire giyüb buniara dahi paa azîm tenbihler idüb tara çkarlar
Andan saray meydannda cümle paa askeri âmâde olub ihtida suba
cellâdlar
iderler

ile

yol

iderek ala (y) ile paa huzurundan güzer
tatar ve alay deli ve alay gönüllü ve alay

tathir

Andan alay

çanigiran ve alay kilârciyan ve alay mehteran hayme ve alay serracan glman hassa ve alay müteferrikagân ve alay vacibürreya ve
alay kapucbalar ve paann dokuz mücevher eerli yedekleri ve
altun taslar

ile zer

limîleri ile ve

ayni

Msr

enderzere

müstarak satrlar

aas kapuclar
paann dokuzar

muhtesib

veziri

gibi

ellerinde teberi

kat

müs-

ba

beraber

mehterhanesin

döerek

kethüdasile at

paann huzurundan ubur idüb kaPadan aa iner Amma bu alayda
tu ve sancak ve bayrak ve alemi ResubuUah yokdur Bu tertib üzre
Bab Vezirden aa enüb yedi bölükden ikier yüz asker gelir Ziyade
gelmez Zira bunlar askerî

Alaydan sonra ihsan alrlar Çok
muhtesibin iktidar yokdur Ancak yedi bölükden bin dört yüz âdem pürsilâh mükellef ve müzeyyen
asker gelüb paal askerinden ileri ihtida suba ard sra iki yüzba
telli ve eli topuzlu askeri çavuan ard sra iki yüz gönüUüyan andan
alay tüfenkciyan andan alay çerkezan ve andan alay müteferrikagân andan dolay azabistan andan alay yeniçeriyan
telli
asker gelse anlar (a)

taifesidir

bahi vermee

ba

[1]

Yldz nüshas

(erbaa)
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mülâzimanlar

üsküflü

zerduz

paa satrlarnn tarasndan muhtesib

bein yansra piyade ve alay sipahiyan ve cündiyan atba beraber
alettertib akam nemaznda Rumeli
Meydannda Mahmud paa
Camii ününe cümle alay gelüb tevakkuf idüb merterhane dahi
durub muhtesib be ve gayri âyân Mahmudiyye Camiinde salât maribi eda idüb sehl tehir iderler kim leylei muzlim
mahalli olub muhtesib bein desti hükümetinde olan cümle ehli hiref
âsudehal

alaylar

temam

ola

Elfaslus Tasi ve Erbain

Ummü Dünya Msr içinde nekadar

esnafat ehli hiref
dekâkinleri ve nekadar neferatlar var ise an

beyan ider
Bu zikrol (n) cak erbab suk cümle muhtesib beyin ziri hükmünde olman tazmen ve kanunen bir alay admani iderler kim
güya suru hümayundur Camii Mahmudiyyede muhtesib beyin hamdü
sena idüb esbi sabareftarna suvar olunca askerî taifesinden bir yaylm tüfenk admanisi olub ve bir nöbet gülbangi muhammedî çeki-

Msr içi sadayi Allah ile pür olub ihtida yine alay suba yedi
yüz elli nabutlu kavvaslar ve bin mikdar Ayal [1] Urbanile ve üç
yüz me'ali ile ve
cemii mtrban ve çengileri ziri hükmünde
olmagile nice yüz sazendeler ve rakkas ve çiftebaz ve gûnagûnsazve söz
ile ubur iderler kim güya bir deccaldr kim hay huyden güya kyamet
kopar Ve suba cellâdlar kol kol herbiri bir tarafda dellâllk idüb
lüb

Msrn

öUai_j\

[2]

deryasna

öViai~ J^ 'A» deyu temaaya çkan âdem
j
deyu tenbih iderek gidüb suba dahi esbab
yannda srklar üzre nice bin kanadilden iareler

>iV

JiaAüi^

*V^>J

Eman Osman

ihtiamile gelüb iki
yannda çr (a) gan olub krk elli pençei âf itab mehtab misal zrh
zrh külaha müstarak gulâmlar ve ard sra dörder kat mehterha-

ile ubur iderler Amma bu muhtesib gicesi alaynda asla âyân
eraf ve ulema ve suleha ve meayih sâdât ve eimme ve huteba ve
mevalli ve kuzat yokd (ur) Cümlesi suku sultanîde alay temaasna
muntazrlardr Yohsa alay binmee memur deillerdir Ve ol gice
ehir içi sabahadek öyle çragan olur kim Leylei Kadir olub desturu
olub avret ve olan yer yer cem olub ve zurefa mabeyninde bu
muhtesib alayna Alay Dilberan derler Zira ol gice ehri Msr icre
nekadar mümtaz müstesna güzide dilberan var ise peder ve made-

neler

ah

[Ij

Yldz

[21

>

nüshas (Hayal)
»

{^y\)
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rinden ve mevlâsmdan reca ile ariyeti esbab alub zer enderzere müs'
tarak olub küheylân atlar üzre esnaf eyhlerinin oullar ve akrabaszlar zîkymet mücevher raht ve eerler üzre sammur kürkler ile

olu

elbette her ehli hiref
ile

bir

güne

libaslar ile

mehterhaneleri çalarak ubur iderler

kameran

derler

Ve mudhikân

nekadar mashara var
kalar iderler

ise

derler

evlerinden

Ve baz

balarnda sorguçlar
bu alaya Alay

arifan

Hakikatülhal

çkub

Msrn

içinde

bazar içinde gûnagûn a-

Badehu bu suba alayndan sonra

Evvelâ esnaf dihkan yani

çiftçi

ihtida bunlardr Zira cümleden evvel kadim esnaf zürradr Bilâ
had velâ ad akvamdr Pirleri Hazreti Ademdir Ve andan Esnaf keyyal yani buday ölçücü Nefer iki bin Esnaf grhalân Bunlar arpa

ve

buday

çalkalar

nohudu

Buday

ve arpay ve

mercimei

ve pirinci ve

haha

cümle bir yere mahlut olsa tarfetülayn icre birbirinden ayrrlar Ve grbal icre buday çalkanarak
^1^1 4IV yazar ve jj\^ ve ji L ve jul ve J^TL bu gûnagûn esmalar yazarlar Dükkânlar yokdur Amma cümle bin neferdir Be yüz (ü) Anbar
Yusufda glâl çalkar Be yüzü Msr ayanna hizmet iderler Andan
Esnaf elekciyan Bunlar elek ve grbal yaparlar Cümle yüz yetmi
bakla ve

dükkândr Ve

ve danei

nefer [1] üç yüzdür

Andan

Esnaf baban

Msr
Hazreti

içinde

Ismaildir

iki

bin

altm ba

Ve cümle dokuz

bostan ve gaytan vardr
bin üç yüz

babandr

Pirleri

Ekinciler

cümle balta ve kazma ve çapa ve
Ya Halik ve Ya Hazik Ya Mün'im Ya
Muni ve Ya Gani esmalar dillerinde ve serapa kendülerini gûnagûn
ükûfeler ile ve reyhan ve sünbül ve mersin ve hnna ve gül nesrin
ile balarn zeyn idüb ellerinde limon ve turunç ve hammasili dallar
ve keyyal

kürek ve

grbalc ve babanlar

belleri

ellerinde ve

ba

ba

ile keyyal
ve baban
atba beraber yine mahbublar
mehterhanelerin çalarak ubur iderler Andan

ile

Üçüncü Esnaf sakkayi hammal
Bunlarn dükkânlar yokdur Cümle üç bin neferdir Esnaf sak'
kayi hammal [2] Bunlarn dahi dükkânlar yokdur Sekiz bin kâmil
[1]

[2]

Yldz nüshas
Yldz nüshas

(neferat)

(himar)
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hammal vardr kim Msr içinde anlarn izdihamndan geEsnaf sakkayi piyade Cümle sekiz yüz neferdir Esnaf dük'
kân mâ füru§ Bunlar dahi krk bin dükkândr Ab rakik damla suyu
satarlar Ve dükkânlar gûnagûn bardaklar ve kâseler ve taslar ile zeyn
idüb nu iden keremine göre edna mertebe bir nukre verirler Cümle
yüz kiidir Baz piyade mümessek tulumlu pak sakalar vardr Bu
dükkânlarn su doldurub erbab devlete âb nab su bezi ider Pak
taslar var Zehebi halis gibi musaykaldr Ve gûnagûn kâse közei
tutiya ile mâi hayat bezi iderler Esnaf dükkân rk sus yani beyan
kökü suyu kaynadub satarlar Rumda Mentee ve Aydn ve Sarhanda
ve cezirei Istenköyde çok hasl olur bir tatl kökdür Suyu Msrlya
gayetülgaye nafidir Tezkerei Davudda balgam içün ve mesane idrar
içün olkadar nef'in yazmlardr kim tabir olunmaz Hakikatülhal
Msrn nehri Nili balgamdr Cümle Msr halknda öksürük mukarrerdir Cemii diyarda evlâd Araba oho oho deyu ulaub lâtife iderler
Bu Irk sus suyundan içüb Ehhu tu didikde lâkoz gibi balgamlar
çkub halâs olur Nafi sudur Cümle elli dükkândr Amma neferatlar
cümle iki bin âdemdir Çareler ile yani toprak detiler ile çaru hazarda Ya Irk sus deyu feryad idüb bir kâsesin bir mangra verirler
Ve iddeti harda nu idenin vücudu buz paresine döner Bu esnafn
pirleri Halvayi Ömerîdir Esnaf hoahc Dükkân cümle krk nefer
yetmi Gûnagûn meyve hoab mevcuddur Amma hakir mümessek
saka ve

çilmez

ak

Ve beher yevm birer kâsesine
Hu didim Esnaf sübyacyan Dükkân krk nefer yetmi Sübiye tabir

temirhindi erbetine

olsun didim

etdikleri Dimyat ve Firiskür ve Menzile pirincinden beyaz süd gibi
boza yapub içine darcm ve karanfil ve cevz bevva koyub ve eker
ile dahi nur olub bir keyfiyyet ve germiyetcik verüb vücuda takviyet
erhetciyan Evvelâ
def ider Esnafan hîdükkân
harareti
verüb
kalayl bakraçlar ile cüUâbyan Zerdalû ve kays cüUâblar füruht
ebetidir içinde
iderler erhetciyan herheris Siyah üzüm kurusu
bahar vardr Sovuk nu olunur Bir humuziyetcii vardr erbeti sa'leh
Lisan Arabda Hussatüs sa'leb yani Tilki hayas dimek olur Yaylalarda ve Bursada Cebeli Ruhbanda çokdur Sarmsak dii gibi di di
bir beyaz nebadatdr Kurudub havanda sahk idüb seker ve asel ile
erbet idüb zencebil ile nu olunur Amma piirmesinin art oldur
kim paluze gibi kartralar Tob tob olmya iki fincan içen veca
sadrdan halâs olub kuvveti basar ziyade idüb bedene takviyet verir
Esnaf palûdeciyan Dükkân alt nefer yedi Esnaf lehban germa
Dükkân yetmi nefer üç yüz Bunlar yourtçu dükkânlardr Amma
Alessabah scak süd satarlar Urban taifesi gayet raübtelâdrlar içine
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dorayub tenavül iderler Bazlar fincan ile nu§ ederler erbeti
çay ve badiyan Dükkânlar yokdur Yirmi âdemdir Ibriklar ile ss

gâcik

gezdirirler

Amma

Buharl erbetciyan

ekseriya

hammamlarda

Bunlarn

cabeca dükkânlar vardr
ve bunlarda ibrikdar ile gezdirüb
ve yüz elli neferat Esnaf sirkeci

on bir dükkân
ecerüddür Camii kurbinde bir mahalle serapa üç yüz hane sirkeci
Dükkân krk nefer
evleridir Neferat bin âdemdir Esnaf turucu
kahveciyan
Bulakda ve Eski Msrda ve Kaytbay
altmm Esnaf
yaylasnda ve Msr içinde cümle alt yüz krk üç kahvehane vardr
Muazzam kahvehaneler vardr kim biner âdem alub dörder maksure
üzre hanende ve sazende ve bir kasrda meddahan ve bir kasrda
pahbub civanan ve bir kasrda uarai üstadan bediulbeyan ve fasihullisan uaralar cem olur Ve baz kahvehane Nil kenarnda çemen
sar sofa ve maksureler ile mebni yaz kahveleridir Amma cümleden
itihar veren Harabe kahvesi ve Gavriyye kahvesi ve Yeni kahve ve
Bab Fütuh kahvesi ve Bab 'ariyye kahvesi ve Sunkuriyye kahvesi
ve Habeli kethüda kahvesi ve Rumeli Meydan kahvesi ve Sultan
Hasan kahvesi ve kal'ada üç kahve ve Cemamiz kahvesi Bunlar
fskyye ve havuz ve sebilli kahvehanelerdir Ve her birinde günagûn
üstad kâmil hanende ve sazendeleri vardr eb ruz bir hay huydur
kim tabir olunmaz Amma bir hüsnü oldur kim Rum ve Arab ve
Acemde bir seyyah âlem gelse kahvehanei bîminnetin bir köesinde
mihman olub cümle erbab marifet ile göriecek bir mecmaülirfan
yeridir Ve bu kahvehanelerin cümlesinde üç bin âdem olur Esnaf
kahveciyan piyade Bunlarn dükkânlar yokdur Nazük ibrikler ile
suku sultanîlerde mutantan ve mümessak kahve füruht iderler Bakarsan bunlarn baz kâr ider Amma cümleden Harabe kahvesi her gün
birer ferede kahve sürer Ve her gün Habeli kahvesi yevmiyye birer

füruht

kantar

iderler

kahve

sürüb

azîm kâr iderler

Paann atrbasna

avayid

Bunlarn
verirler Zira ann himay esindedir Esnaf lÛ2Ün nebi füru
dükkânlar yokdur Ancak kahvehanelerde kavun çekirdei ve abdüleziz
çekirdei satarlar Neferat cümle üç yüz Esnaf duhan füru Alt yüz

krk üç kahvehanede

Msr

birer

tütün satc

olduundan

maada

ehri

vardr Suba
cümle iki bin âdemi vardr
Kahveciler ile alaya binerler Esnaf kahve döici Yetmi dükkândr
Her birinde beer onar dibek havan vardr Ve cümle yedi yüz neferdir Esnaf meddahan Nefer yedi yüz Bunlar kahveciler ile alay iderler
Esnaf mukallidin ve mudhikân Nefe üç yüz Bdnlar kahvehanelede
ve bozahanelerde ve meyhanelerde kamerlik iderler Amma alayda
içre

bin

altm dükkân duhan füru

masturdur Neferatlar ve

dellâllar

ile

defterinde
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kahveciler icre gûnagûn akalar iderek ubur iderler

nm

yetmi

çilesi

Yetmi be bozahane

vardr
ve

Esnaf

boyacyan

kim

veledi zina*

Bunlar müslimlerdir
(fi) meyhane'

alt yüz neferatlar vardr Esna

ciyan Bunlar serapa keferelerdir

Dükkân

iki

yüz neferat alt yüz

Bu

naerî olduundan baka alay olmyub kahveci basdan sonra
ubur ider Zira menkûb ve mezmumu âlem keferelerdir Amma bâlâda
üçüncü fasldan beru tahrir olunan sakagân ve âbc ve erbeitcyan ve
cümle mrubat satclar cümlesi kahveciler alaynda bir hay huyu
azîm ile her âdemin elinde birer em'i kâfurî ve nice bin kanadil
eareler ile cümle rakkas ve civan baniler ile def ve daire ile gûnagûn fasl iderek kahveci
ve sirkeci
atba beraber olub ard1ar () sra mehterhaneleri ile ubur iderle
taife

ba

ba

Dördüncü fasl Esnaf zeytiharacîyan
Yani bezirciyan Kârhane
esnaf anka âdemlerdir

kavimdir Esnaf
asfur

zeyti

ankalar

Amma

bin sekiz yüz Bu
ve mülevves
yüz neferat yedi yüz Bunlar

yüz yetmi
gayetülgaye

neferat

kirli

ve pasl

irlûanc Kârhane iki
badem ve zeyti sim sim çkarrlar Bunlr

ve zeyti

Ve amma yal

ve kirli âdemlerdir

Msrn

dahi
cemii fukaralar

ve zeyti sim sim ve zahine [1] yerler Her gece nice bin
batman zeyti har yanar Bahusus Mevlûd giceleri ve Ramazan giceleri
ve bu muhtesib gicesi nice yüz bin batman ya yanar Ve cemii
vilâyete Msrdan
bezir ya gider Anmçün bu esnaf mün'am âdemlerdir Amma bunlarn alayna bir esnaf tâbi olmyub bunlar kendü
tevabileri ile gûnagûn dehniyyatdan me'aller yakub
ve palas palas
esbablar giyüb bazs üryan olub ya tulumlarn iirüb omuzlarnda
getürüb suku sultanîde izdiham idenlerin üstlerine ya tulumlarn
zeyti

har

sürerek cemii esnaf ve halk gülerek yollar tulumlar

ile

açarak defi

mehterhanedilberanlar
lerin çalarak ubur iderler Cemii Msr halk bu esnafn havf inden
be on gün mukaddem dükkânlar dutub seyir temaa idüb esbablar
dair (e) ve deplek çalarak bunlar dahi

ile

rüsvay olmadan halâs olurlar

Beinci fasl Esnaf mimar

ba

Bu esnafa tâbi çok ehli hiref vardr Hirfeti neccaran Dükkânlar
yokdurAmma müslim ve gayri müslim cümle üc bin âdemdir Hirfeti
[1]

Yldz nüshas

(tahine)
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kûhken Yani ta kesen Cui danda ve Kademünnebi kurbinde
Ferhad gibi dalan kesiib kûbu bîsütun etmilerdir Cümle iki
ve
havuz ve
âdemdir
Hirfeti mermerber
Yani rubam
bin
hammam feri d(ö)eyici Dükkân altm neferat üç yüz Bunlarda
olan marifet bir diyara mahsus deildir Msr imaretleri ruham ile
mehuru âfakdr Ve hirefi çah âbken yani kuyu kazc Nefer
üç yüz Ve hirefi sakiye dollab ve at deirmeni yapc Neferat
iki yüz altm Ve hirefi ammal yani rgat Cümle Berberistan kavmidir Fellâhîn azdr Cümle iki bindir Defterlilerdir Herkes rgat
olamaz Msr acayib diyardr Cümle mirî olmaile mazbutdur Ve
hirefi lamc yani beytülhalâ tathir idici Msrn cemii ayak yollar
keriz deildir Gümle kuyulardr Her sene bu lamc esnaf tathir
idüb tara gömülüe dökerler Bu esnafn dükkânlar yokdur Lâkin
her sabah Salîbede ve Rumeli Meydannda ve gayri köelerde kazma
kürekleri ve zenbiUeri ile dururlar Cümle bin iki yüz âdemdir Hiryani tulac ve kerpiçci Bunlarn dükkânlar yokdur
feti tohcyan
Ancak Nil kenarnda balçkl yerlerde kaminleri vardr Neferat cümle
alt yüz âdemdir Hirfeti çömlekciyan Gavriyye sakyesi dibinde ve
Eski Msrda ve gayri yerde Dükkân yüz elli Neferat bin kâmil
Balgam eribe ve maacin hokkalar yaparlar kim güya kâr Cindir
Ve hirefi hammamkâr Bunlar baka üç yüz elli üstad kâmildir
Hammam bina eylemek bunlara mahsusdur Ve hirefi kireçciyan
Msrn haricinde Sitti Nefise kurbinde Eski Msrda ve gayride
cümle yedi yüz ocakdr ki bin âdemdir Ve hirefi Cihirciyan yani
alç deirmenleri Dükkân iki yüz Neferat bin iki yüz Ve hirefi halat
deskesici yani mermer gibi bir beyaz tadr Gayet yumuakdr
tere ile kesüb cümle haneler ve camilere mermer yerine an döerler
kesenler cümle alt yüz âdemdir Ve hirefi Keresteciyan Cümle
iki yüz dükkândr Neferat be yüzdür hirefi tabutcyan Dükkân on
nefer yirmi Ve hirefi mahafeciyan Huccaca mahfe sahabe ve tahtrevan yaparlar Dükkân krk Neferat yüz altm Ve hirefi serirciyan

An

An

Hurma çubuundan

Ve eker kafesleri ve tuyur
kafesleri yaparlar Dükkân elli nefer seksen Ve hirefi harratîn yani
çkrkçlar Dükkân yüz elli neferat alt yüz Ve hirfeti doramacyan
Derbülahmerde Dükkân sekiz nefer yirmi Hind sadefkârisine manend san'at gösterirler Ve hirfeti kundakcyan Dükkân yirmi neferat
otuz Ve hirfeti nakkaan Dükkânlar yokdur Evlerinde ve ina olunan
hanelerde ilerler Neferat yedi yüzdür kâmil Behzad Mani kadar
üstad kâmil nakkalar vardr kim kalemin çekmede sayir diyarn
nakkalar () âcirdir Ve hirefi kutucyan Dükkân yirmi nefer seksenerirler

yaparlar
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Ve hirefi tanhura çökürciyan Dükkân dokuz nefer yirmidir Bu
beinci fasldan beru tahrir olunan yirmi dört esnaf cümle 1546
aded güzide asker olub cemiisi mimar aaya tabidir Herkes hirfetile
alay alay güruh güruh akalar iderek ve gûnagûn arz kalay idüb
saz söz ile ve nice yüz bin kanadil ve sem'i kâfurîler çragan iderek
ubur iderler kim güya meydan arasat günü oldu Andan mimar
ve nakka
at
beraber cemii dilberanile mehterhanesin
çalarak ubur iderler
dir

ba

ba

ba

Altnc

fasl Esnaf marangozan

Yani gemi neccarlari Bunlarn pîri Hazreti Nuh olmaile mimar
alayile gitmeyüb kendü hirfetlerile kapudan kethüdas serdar olub
alay iderler Evvelâ Esnaf bihar merakib Dükkânlar yokdur Bulakda
Tershaniye muttasl Anda tekyeleri vardr Cümle neferat sekiz yüz
altmdr Ve hirefi kalafatcyan Nefer be yüz Ve hirefi tulumbacyan

Dükkân

nefer

iki

on Ve

be Ve

hirefi ziyt

ve

katran füruht

Dükkân

yedi

katranl keten bükücü Dükkân yedi nefer
krk Hirefi halat büküciyan Dükkânlar yokdur Nefer yüz elli Bunlar

on

neferat

Msrn

hirefi

kuyularnn sakiye iplerin halfa otundan
Dükkân üc neferat yimi Bu esnaflar
cümle Bulak ehrinde mevcud olub cemii gemiciler pürsilâh olub
küçük kayklar ve kayasalar kzaklar üzre filândra ve bayraklar ile
yetmi

bükerler

Ve

dört

bin

hirefi yelkenciyan

donadub matar [1] içinden bu gemileri çekerek Eyamola Eyamola
deyüb feryad iderek Bulak reisleri ile Eski Msr reisleri birbirlerile
tob ve tüfek atub cenk ider eklinde admaniler iderek bu ecinne
askeri ile Süvey kapudannm kethüdas filândra bayraklarn ve orsa
filândra ve sancaklarn açub yetmi seksen dilberanile muhteemane
marangoz basile atba beraber mehterhanesin çalarak ubur iderler
Bunlarn alayndan gayri sancak ve bayrak yokdur Andan

Yedinci fasl Evsa(f) esnaf habbazan
ve tüccaran glâl

Msr gibi Ümmü Dünyada cümle yetmi etmekci dükkân vardr Böyle âdem deryas dünya anas oullarna nice kifayet olunur
denirse aniya ve âyânn saraylarnda birer furun mukarrerdir Ve
her fukarann hanesinde birer tennuru küçek vardr Herkes hanesinde beyaz has etmekleri piirüb çarsuy hazarn her köesinde tabla
[I]

Yldz nüshas (Msr)
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hubzlar sbyan ve nisvan ve bintan füruht iderler Anmçün
yetmi aded etmekci dükkânlar kifayet ve bu dükkânlarda neferat

tabla

cümle alt yüzdür Amma cümle furunlarda at tezei ile etmek piiMezhebi afiide necis haram iken bizzarruri odun ktlndan
at
yakub etmein yerler Ve etmekcilerin piri Amr ibni Berberidir Hazreti Resalet huzurunda Selman Pak belin balad Seksen
yedi yanda merhum olub Baki'de Hazreti Abbas yannda medfundur Andan Esnaf çörekciyan ve hörekciyan ve gevrekciyan ve kâkci'
yan ve kâbciyan ve gurahiyeciyan ve simitciyan ve katayifciyan ve
lokmaciyan ve ehriyeciyan mutahhakciyan ve gözlomeciyan ve peksi'
metciyan ve temür ayciyan hurmal çörekciyan ve ayi çaklciyan yani
çakl ekmei Bu zikrolunan on be hirefin iki yüz elli dükkânlar
vardr Bunlar tezek yakmazlar Bakla saman ve leblebi kabuu ve
nacakc tala ve bu güne sazlar yakub bu fatrlar () piirirler Ve
cümle furunda cebrü noksan iki bin âdemdir Ve esnaf niastaciyan
Kârhane on bir nefer yüz elli Ehli hirefi elekciyan dakik Bunlarn
furunlarndan un alrlar Neferat iki yüz Hirfeti tuzcyan Mahazinleri
yüz yirmidir Ve esnaf natrunciyan tuz ile malâmal mahzenlerdir
Ve Msrda tuz ile soandan çok bir ey yokdur Neferat tuzciyan
dört yüz âdemdir Gayet gani âdemlerdir Ve esnaf deirmenciyan
esh Cümle iki yüz bin deirmendir Yüz ellisi muhtesibe tabidir
Maada ocaklar ve aalar himayesindedir Amma yine bu alaya gelir-

rirler

fks

ler

Cümle

üç bin yüz

neferat

altm deirman

yatadr Amma deirmenlerin

birer

at

yahud

esbdir

sr

Amma

hrsz

döndürür Garib

temaa esbablardr Bunlar

(dan) maada saray âlilerde birer deirmen
mukarrerdir Amma muhtesib bee sual etmediimizden malûmum
deildir Esnaf tüccar glâl Bunlarn Bulakda ve Eski Msrda ve
dahili Msrda kâmil iki bin mahzenleri vardr Anka bazirgânlardr
Cümle üç bin sekiz yüz âdemdir Anbar emini ve anbar nazr def-

mektublardr Zira hini mahalde glâl
pürsilâh ve müzeyyen olub
yedinci fasldan beru tahrir olunan yirmi ehli hiref ile cümle kârlarn
icra ederek gûnagûn çörekler ve halka lokumlar halka bezi iderek

terinde bunlar ismi ve resmile

lâzm

olsa anlardan

alrlar Bunlar dahi

ve katayifden libaslar ve peksumatlardan tebihleri ve iri somundan
molla sarklar ve glâl füruhtlar halk üzre glâl nisan iderek gûna-

gûn akalar idüb
enselerinde

ubur

iderler

etmekci

pençei

ba

ile

müsebbib

âfitab püf-silâh gulâmlar ile

ba

beraber

olub

mehterhane çalarak

,
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Sekizinci fasl

Esnaf kassaban

Dükkân alt yüz neferat bin sekiz yüz Pirleri Cömerd kassabdr
Künyeti Ebu Akil Vadi Nasr kassabdr Laab Cömerd kassabdr
Badad içinde medfundur ehri Msr icre yevmiyye bin iki yüz
koyun boazlanr Evsaf salhaneci Bab fütuhdan tara bir kârhane'

sr

ve keçi ve deve ve camuslar
Msrn cümle koyunlar ve
anda zebh olunur Zira mirîdir Üstünde emini ve bir yeniçer (i) çorbacs vardr Gayri yerde koyun boazlansa tecrim iderler Bu kârhanede iki yüz neferdir kim yüzlerinde nur yokdur Bu kârhanede nekadar hayvanat boazlanrsa derileri mirîdir Ali Cellâd namnda
kassah Dükkân yetmi nefer
bir fellâhm iltizamndadr Evsaf
iki yüz Bunlar deve eti dahi satarlar Hirefi yehudi hassab Dükkân
yirmi nefer otuz Bunlar (da) n bir kimse lâhm almyub kendülere
mahsusdur Ve hirefi katalehban yani yogurtclar Dükkân seksen nefer
iki yüz Hirefi lebhan tis Nefer iki yüz Bunlar çaruy hazarda sürü
ile beledî keçileri gezdirüb süt satarlar Bir vakyye süt almak murad
idinsen gulbesine keçiden südü saub bir vakyyesin sana verüb
ziyadesin yine keçinin azna döküb esvak mahalle icre <ijil^i-» deyu
keçilerle feryad idüb gezerler Andan hirefi cehni calûm yanj peynirciyan
Dükkân iki yüz nefer üç yüz Cümldeden lâtif peynirci Bulakda Meyit
Olu derler bir Arab âdemi var Anda olan peyniri gûnagûn bir yerde
yokdur ve anda olan cebni ganemin lezzeti Sam erif kariesinde
yokdur Gayet seriülhazm cebni cabumdur Amma yehudi peynircileri
bakadr Kaç nefer olduu malûmum deildir Esnaf ba baz [1]
baciyan Dükkân krk nefer yüz yirmi Bunlar kassablara yamakdr
Hirefi koyun ciercisi Pimi ve çi furuht iderler Dükkânlar yokdur
dir

sr

füruht iderler Neferat iki yüz Hirefi ikenbeciyan
seksen neferat yüz yirmi Bunlar dahi kassablara yamakdr

Tabla zenbiUer

Dükkân
Açlara

ile

tabi deildir Esnaf mumciyan Kârhane krk neferat üç yüz
Zikrolunan on esnaf mükellef mükemmel ve pürsilâh olub herkes
metalarn arz iderek kassablar semiz koyunlar diba ve siyb ve zerbaf
çullar ile ve mücevher kemer kuaklar üzre mücevher hançerler ile
ve beer altar boynuzlu koyunlarn boynuzlarn veraklyüp gümü
zincirler ile kean berkean çekerek ve boazlanm semiz koyunlar
seyishaneler üzre tahmil idüb ubur iderler Ve kassab
pürsilâh
dilberan kafadarlar ile mehterhanesin çalarark ubur iderler Amma
gayet müzeyyen alaylar vardr

ba

[1]

Yldz nüshas

(ajbaz)
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Fasl esnaf dokuznncu[l]
paa

Dükkân alt yüz neferat bin yüz Pirleri
aç bass himayesindedir Hâkimleri

acyan

Hazreti Ibrahimdir Bunlar

oldur

Döer söer öldürür
aa vaz yed ide-

kovar Cümlesinin zabt ve rabt elindedir Muhtesib

aç bann ba

halifesi ve ehir aç bass
Andan Esnaf kehahcyan Dükkân
yüz nefer iki yüz alt Esnaf yahnici Dükkân yüz neferat üç yüz
Esnaf südlü aç ve palûdeciyan Dukkâ (n) krk nefer yetmi Esnaf
sehzevatcyan Bunlar salata ve spanak ve mülûhiye ve bamya ve

mez

Amma

ala (y)

da

bu alaya

atba

beraber olurlar

badyan ve kurkas ve karnabit ve

ve tere ve acur ve
yüz nefer iki yüz ellidir Esnaf
iki yüz Msrda sürülen halviyyat
ve zülbiyat bir diyarda tenavül olmaz Pirleri Hazreti Omeri Halvayîdir Esnaf ekerciyan Dükkân yüz elli neferat iki yüz Ve kârhane (i)
ekerhane krk neferat üç yüz mirî miad ekerleri ilenüb padiah
vekilharc Asitaniye gönderir Esnaf acyan balk Dükkân seksen
neferat yüz Esnaf halik sayyad Nefer alt yüz Cümle mirîdir Bu
cümle esnaf matalar ve kârlarn arz idüb çragan ve gûnagûn aka*
halifesi atba beraber meh'
1ar iderek ehir
bass ile paa

hyar satarlar Dükkân
helvacyan Dükkân seksen nefer

kissa ve

zater ve turb

iki

aç

aç

terhanelerin çalarak ubur ederler

Onuncu fasl Bakkalan ve hirefi bazarcyan ve
hirefi sabuncyan ve hirefi leblebiciyan
Uza bin Nebbadr Selman pak belin
olub kâbei Kudüsü erifde Ayni
Selvan kurbinde medfundur Bu taifenin cümlesi birlikde olmak ile
cümle bin altm dükkândr ve iki bin âdemdir Pak mükellef ve
Bunlarn cümlesinin

balad Yüz

mükemmel

yirmi

pîri

yanda merhum

esbablar giyüb gûnagûn akalar idüb bakkal

atba

bera-

ber mehterhanelerin çalarak ubur iderler

On
Dükkân yirmi
Pak

belin

birinci fasl

altm

Cerrahan

Ebu Ubeyd kassabdr Selman
balad Kabri Lehsadadr Esnaf hukema Dükkân on dokuz
nefer

Pirleri

krk Pirleri hazreti Lokmandr Ve Hazreti Resalet asrnda
Zünnunu Msrîdir Hazreti Ali belin balad Andan Esnaf maacnciyan
neferat

[1]

(Dokuzunea faul Eanaf) olacak.
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Dükkün

iki

yüz neferat

ziyade istimal olunur

iki

yüz yirmi

Haimî

ve esrar

Esnaf mâi devakâr Bunlar

macunu

zater ve

gayet

na'na ve

lisan sevr ve hidiba misilli kiyahatdan su çkarrlar Bu ehli hirefin
cemlesinin dükkânlar yokdur Amma hanelerinde ilerler Yetmi
nefer kimselerdir Ve bu bâlâdaki esnaflar cümle üçyüz altm asker
olup pürsilâh müeddebane hekim
ve cerrah
atba beraber

ba

mehterhane

ubur

ile

On
Dükkân
otuz nefer

ba

iderler

ikinci fasl

Esnaf klcyan

yüz on nefer üç yüz Esnaf mzrak demrencisi Dükkân
mzrakzencisi Sultan Hasan Camii di-

altm be Esnaf

binde on dükkândr Yirmi neferdir Amma cümle Urban bunlara
muhtaçdr Esnaf bçakcyan Dükkân iki yüz neferat iki yüz
altm Ve Esnaf knacyan Dükkân yirmi nefer otuz Sadc yokdur
Esnaf tüfenkciyan Dükkân otuz nefer yetmi be Esnaf vezne
ciyan Dükkân
yirmi nefer elli be Esnaf tufenk fiekçisi Dükkân on nefer on sekiz kâmil Ve esnaf harutc Demir Kapu dibinde
Dükkân on nefer on sekiz Pirleri Cemidedir Ve bunlar cebecibaya tabidir Esnaf tüfenk jitilciyan Dükkân alt nefer on bir Amma
bin dahi Berberi kavmi keten çöpünden ve yedek fitil bükerler
Bunlar dahi ellerinde birer ikier kandiller ile ve omuzlarnda uçlar
yanmi fitiller ile lisanlarnca akalar iderek bu bâlâda zikrolunan
cümle iki bin sekiz yüz elli iki âdem tüfenklerin atub arz kâlâ iderek klçç
ve tüfenkci
beraber mehterhanelerin çalarak
ubur iderler
iki

ba

On üçüncü

ba

fasl Esnaf haddadan

Dükkân iki yüz neferat sekiz yüzdür kâmil Bunlarn piri Hazreti
Davuddur Amma Resaletpenah asrnda Ebu Zeydi Müslîmdir SelmaPak belin balad Kabri San'andadr Esnaf nalkesen Dükkân krk
nefer yüz elli Esnat mismaran yani enserci Dükkân yirmi nefer yüz
yirmidir kâmil Esnaf eeci Gülen tekyesi altnda Dükkân alt nefer ondur Ve esnaf keserci Dükkân alt ve nefer yirmi Esnaf minarciyan yani destereciler Bunlarn testereleri gayri günedir Dükkân
alt nefer yirmi Esnaf kömürciyan Bundukani kurbinde ve Nizamiyye cenbinde ve gayride Dükkân elli ve neferat altm Esnaf kilidci'
yan Dükkân on nefer on be Esnaf çilingiran Dükkân elli neferat
yüz doksan Esnaf üzengiciyan Dükkân krk nefer yüz elli Esnaf

n
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makasciyan Dükkân yirmi nefer altm Esnaf nalçaciyan Dükkân
on be ve nefer on be Esnaf âhenfüruht Mahzen on be nefer yirmi Esnaf hurdeciyan eyhniyye dibinde ve Rumeli Meydannda ve
gayride dükkân altm ve neferat seksen Esnaf nalhendi hassan yani
at nalband Dükkân seksen neferat iki yüzdür kâmil Esnaf nalbendi
himar Dükkân iki yüz neferat üç yüz Msrn himar çok olmala
eek nalband çokdur Bu on be esnaf cümle 2003 pürsilâh asker
olub herkes besatlarile kâlâyi metan arz idüb admaniler ile çragan
iderek demirciba ve nalbend ba rikâb rikâba olub cümle dilberanlar
pürsilâh ve müzeyyen mehterhaneleri ile ubur iderler Andan

On dördüncü Fasl Esnaf Kazanc
Pirleri

be

ba

Ebu Habil MuhyidJini Buhardr Dükkân cümle

neferat alt

yüzdür

kâmil

Amma Rum

altm

üstadlar gibi üstad kâ-

mil deillerdir Esnaf szrciyan Kârhane üç nefer krk Bunlar eski
bakr szrur Esnaf taciran Han Halilde ve Salihiyye ve Klâvan
kurbinde cümle yüz on be dükkândr Nefer iki yüz onbedir Anka
bazirgânlardr Herbirinin dükkânlarnda ve mahzenlerinde beer onar
bin guruluk bakr avadan [1] eyalar vardr imaret kazanlar ve
kâif tancereleri bunlarda bulunur Msrda yapamazlar Cümle Rum-

dan gemilerle gelür Esnaf kalaycyan Dükkân yüz elli nefer üç yüz
Esnaf dökmeciyan Hakka ki bunlar acayibi ruzigâr ve tiekâr üstad
kâmillerdir Cümle cami ve imaretler kafeslerin pencerelerin ve gûnagün musanna sebil pencere ve kapularn bunlar ider Amma hakka
ki bir diyara mahsus deildir Dükkân yetmi neferat be yüz Bu be
esnaf cümle 1065 nefer olub pürsilâh olub herbirinin ellerinde em'i
kâfurî ve me'aller ile çragan iderek kazanc ba ve dökmeci
yanyana olub mehterhaneleri ile ubur iderler Andan

ba

On

beinci fasl Esnaf zergeran yani kuyumcyan

Pirleri Nasr ioni Abdullah zergerîdir Selman Pak belin balad
Dükkân be yüz neferat iki bin Ekseri kbtî taifesidir Acayib üstadlar vardr Esnaf cevherfüru Dükkân on nefer yirmi Esnaf saatciyan
Pirleri Hazreti Yusufdur Dükkân be nefer on iki Esnaf sikkeciyan'
ba Darbhanede olur Bir âdeme mahsusdur Gayri olmak ihtimali
yokdur Ve kimse ile ihtilât etmez Ve yanna âdem dahi komazlar
Ve tamgac ba Bu dahi bir âdeme münhasrdr Esnaf domatclar
[1]

Yldz nüshas

(avanî)
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On dükkân

yirmi âdemdir Kuyumclar ve sarraflar ve gayri yerlerde
süpüründilerden gümü hurdeler çkarrlar Esnaf darbhaneciyan Cümle üç yüz neferdir Emin aa birdir Nazr aa birdir Sahibi ayar birdir

Veznedar

aa

Sarraf

birdir

ba

birdir

Amma

Esnaf sarrafan

Dükkân iki yüz nefer üç yüz elli Bunlarn nsf divan Msra
memurdur Her divanda mülteziminden gelen mallar sayarlar Esnaf
kalciyan Dükkân üç nefer yirmi Esnaf kalemkâran Dükkân yirmi
nefer otuz Esnaf hakkak Dükkân krk nefer altm Esnaf mühürken
Dükkân üç nefer üç Esnaf srmakean Dükkân alt nefer on iki
Bunlar daima kisvei srma ilerler Esnaf davatc pirinç [1] Dükkânesvak

ve nefer bir Emir Çelebiye mahsusdur Misli yokdur Gayet üstad
kâmildir Kâbei erifden birkaç çift koyun getirüb biemriUâh ikier
ikier kuzulyub hâlâ Msrda Mekke koyunu andan münteir oldu

Esnaf

tenekeciler

Dükkân

sekiz

nefer

on

sekiz

Cümle

yehudilerdir

Farun içün ve baz

eyalar içün kalayl tenekeden kutular yaparlar
Bu bâlâda tahrir olunan on dokuz kuyumcu esnaflar cümle 2931
nefer olub her biri marifetin izhar idüb pürsilâh akalar iderek paann kuyumcu bass ve darbhane emini ve nazr ve tamgac
bunlar cümle cevahire gark olub atba beraber mehterhaneleri ile
ubur iderler Andan

ba

Esnaf on altnc fasl [2] hay yatan yani terziyan

Amma Resulü Ekrem asrnda pirleri DaSelman belin balyub pîrperver oldu Dükkânlar

Pirleri Hazreti îdrisdir

vudu

zahirî olub

yedi yüzdür Neferatlar üç bindir Ekser Rum Kbtîdir Müslimleri azdr Ve Esnaf sipah hazar Sultan Hasan dibinde krk dükkândr

Amma
tesi

ve

bir vasi tariki

âm olmaile be

pençenbe gün

Han

bin

Halile gider

âdem cem olub bazar erEsnaf hallacyan Pirleri

J^--Mansur ^^
dr Selman belin balad Rey diyarnda yatar
Badaddaki Mansur hallaç deildir Beli eyh Mansurdur kim berdar
olub berhurdar olmudur Andan dükkân hallacan yüz elli nefer
iki yüz Esnat kf^llepuciyan Dükkân krk nefer altm Esnaf takyeci'
yan nisvan Dükkân altm nefer yüz Esnaf kavukciyan Dükkân
yüz nefer üçyüz Esnaf yorganciyan Dükkân elli nefer yüz altm Esna'
fi gömlekciyan Yüz elli nefer iki yüz altm Esnaf örüciyan zîkymet eyleri güve yese ya bir hata He hark olsa bu örücüler örerler kim kelevveldir Dükkân on iki nefer otuz Esnaf penhe duz Pirleri Ammar bini
<

J'-^*'*

[1]

Yldz

[2]

(Oa altnc

)

nüshas (pinoç devatc)
fasl Esnaf) olacak.
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SEVAHA NAMES
Yarüsdür Selman belin
ciyan

Dükkân

elli

balad Dükkân krk

nefer yüz

elli

nef6r üçyüz

Esnaf sazzcz

Pirleri

Esnaf

iplk-

Abdullah bin

Dükkân üçyüz nefer bin alt yüz Esnaf dümeciyan
Dükkân krk nefer yüz elli Ekseriya yehudilerdir Esnaf ipeUciyan
Gavri çarusmda Dükkân yüz neferat yüz elli Bu on dört esnafn
cümlesi 6046 aded pürsilâ ve müzeyyen diberanlar ile arz cemal
ederek pa§a terzi bass ve ehir terzi bass atlar ile baaba be kat
mehterhanelerin çalarak güzer iderler Andan
Caferi Tayyarîdir

On

yedinci fasl Evsaf esnaf

çadrcyan

Pirleri Nasr bin AbduUahül Mekkîyyül Hayyandr Selman
balad Kabri Badadda mam Hüseyn yanndadr Dükkân yüz

belin

nefer

altyüz Gayet üstad kâmillerdir Gerçi Haleb ve Islâmbol hayyamlar
kadar deillerdir Amma hub ve mergub kt'a ota ve çerge ve çadr
yaparlar Esnaf kolancyan Dükkân ellin efer yüz elli Esnaf tmafccyan Dükkân deildir Hali yerlerde ilerler Neferat üçyüz âdemdir
Esnaf hahbal yani ipciler ve firengî sicimciler Bunlar dahi muattal
yerde ilerler Nefer bin be yüz fukaralardr Esnaf zincef üiüc sü
Dükkân üç nefer alt Bunlar çadrclarn kârlarn dahi ütülerler

Esnaf muttafan Kolanclar

olmaile çaolmaile mutaflar çadrclara
yamakdr Dükkân iki yöz nefer alt yüz Esnaf cane§uyan dükkân
seksen nefer iki yüz çamarlar ve bez çrpclar çadr bezlerin gasil
etdikleriyçün çadrclar ile alayda bile olurlar Bu alt esnaf cümle
müzeyyen ve pür silâh kâmil ve mükemmel 3256 aded pak asker
olub gûnagûn akalar iderek çadrcba mehterhanesile ubur ider
gibi mutaflar bir marifetde

drclara mutaf ilte ve ilye maznac

On

sekizinci fasl

[

1]

Evsaf esnaf

okcuba yaycba

Bunlarn pîrî Ebu Muhammed bin Umranül Kavvasdr Hazretin
okun ve yayn tadyçün kavvas dirler Ok yay yapard Amma Sa'd
ebi Vakkas atard Kemankelerin piri oldur Sonra yayclara Hazreti
Ebubekir olu Mehemmedi Ekber pr oldu Msrda Zeynelabidin
kurbinde bir gömistan içinde medfundur Yayclar ve okçular elbette
bir dükk. nda
olurlar Cümle dükkân krk sekiz neferat yüz altm
Esnaf kemandaran Dükkânlar olmaz Ancak pehlivanlardr Aletleri
sünneti Resulullahdr kim (Ayeti erif) ^/j ;n^cj,c,.ji' o. j-> nazil olmudur Bu pehlivanlar cümle sekiz yüzdür Kimi piyade kemanlar
[\]

Yidz

DÜaiids (matbah)
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çekerek kimi

esbsiivar kepazelerin

kean

her

kean

Velhasl

ler

Msrda hemen

mervahacyan yani

yelpazeciler

kubaz Dükkân yirmi

neferat
getirir-

kuundan çok yokdur Esnaf

Dükkân on

iki

nefer yirmi alt

Esnaf

Hüseyin aa Bir
Bu yedi esnaf cümle 1629 aded âdem
yüz gürzbaz ve yüz matrakbaz kârsazlk
atba§ beraber mehterhanelerin döerek

neferat otuz

kimesnedir Gayri yokdur
olub pürsilâh çraanlar ile
iderek okcubag ve yaycba

ubur

göçgün

ubur

iderek

Esnaf sayyad tuyur Bunlar okclara yamakdr Cümle
alt yüz Cümle murgan sayd idüb okçulara cenah ve perlerin
iderler

Esnaf

zekirci

iderler

On dokuzuncu

fasl Evsaf esnaf kürkciyan

Bunlar pa§ann kürkcibas kuvveti ile ve anka olduklar ecilden
var kuvveti bazuya getirüb kimesneye tabi olmyub alay etdiler Pir-

Huenk ahdr htida
zarif olub tüün içeri

kürkü ters giymek anlardan kald Badehu
gizlemee baladlar Amma Hâlâ Daistan
ve Kazan ve Tararistanda cümle tüün tara giyerler Dükkân kürkciyan Msr iki yüz nefer sekiz yüz Zira kurd [1] kürkü Fellahîn
çok giyerler Esnaf kalpakcyan Dükkân alt nefer on alt Esnaf avcyan Cümle alt yüz âdemdir Bu cümle üç esnaf bin müsellâh neferatlar olub arslan olub arslan ve kaplan ve bebir ve kurd ve vaak
leri

halk

derilerine âdemler girüb ikier üçer zincirler

ranclarn
kürkci

üstlerine pertab idüb

ile

çekerek giderken seyPaann ve ehrin

halk perian iderler

bass baka mehterhanesin

çalarak ubur iderler

Yirminci fasl Esnaf kisvebafan
Yani Kâbei erifin

kökünde

Amma

örtüsün dokuyanlardr Bunlar Yusuf
üçyüz kimesnedir Gerçi gözleri cimrozdur
kâr insan deildir Sihri icazdr kim makduru beer
siyah

ilerler Neferat

kârlar

deildir Ve bunlarn harirlerin boyayan Ehli hirefi hoyacyan Cümle
on yedi Kârbaneleri mirîdir Neferat üç yüz âdemdir Esnaf çit hasma'
çyan Dükkân krk neferat yüz seksen Esnaf hezzaz Dükkân iki yüz
neferat üçyüz yirmi Çömlekçiler bâlâde tahrir olundu Esnaf cüllab
Pirleri Hazreti itdir Dükkânlar bin sekiz yüzdür kâmil Neferatlar
üç bin âdemdir Bu ehli sanayiin kesreti Msra mahsusdur Haneler*
dekilerin

hisabm Huda

dokurlar

Dükkân

[1]

Yldz

iki

bilü(r) Esna/ kerekeciy an Alaca Arab kerekesi
yüz neferat bin sekiz yüz Esnaf halcyan kâr»

nüshas (Kuzu)
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hane yirmi neferat üçyüz Bu dahi Msra[ll gayri bir diyara mahsus
Meer sfahan ve nsf cihande ola ki bin üç bin gurua
dokurlar kim çemi insan hayrelenir Esnaj atlas ve
kaliçeler
ibriim
hatife haf Kârhane yüz ustadan alt yüz Bu on esnaf cümle bin nefer
âdem olub arz kalay iderek kisve nazr ile harir emini atba beraber enselerinde müzeyyen ve mahbub köçekleri ile mehterhanelerin
deildir

çalarak ubur iderler

Yirmi birinci fasl Esnaf tabbagan
Ahi Oran

ocadr Amma

pirleri

Zeydi Hindidir

Ve

ravii hadiS'

huzurunda Selman belin balad Kabri Mekkededir
Dükkân iki yüz ve mualliman iki bin Esnaf keçeciyan Dükkân elli
nefer yüz elli Esnaf taciran yani sahtiyan ve mein satc Dükkân
alt nefer dokuz Bu tabbagan cümle âdemdir Meinden ve sahtiyandan dolma ve külahlar giyüb serçeme Ahi Baba at üzre muhteemane ensesinde köçekleri ile tabi kudümün döerek ubur ider
dir Hazreti Ali

Yirmi ikinci fasl Esnaf döiciyan
Bunlar
bîhisabdr

pabuç döerler

Dükkânlar
Cümle

azdr

Amma

vekâlelerde

be yüz
sarbanu
dikerler
Bunlar
Esnaf
pabucu
çerkezî
gayri esnafdr Dükkân iki yüz neferat alt yüz Esnaf
dikici
Dükkân yetmi nefer iki yüz Esnaf mestciyan Dükkân yüz
neferat sekizyüz Esnaf terlikciyan Dükkân elli nefer yüz elli Esnaf
cizmeciyan Dükkâ(n) krk nefer yüz elli Bunlar ancak paalya ve
müsaf irine çizme füruht iderler Yohsa Msrl çizme giymezler Cümle
Dükkân

iki

yüz

zarhuncyan Beyaz meinden

neferat

be

bin

fellâh

eskiciyan Hammam kapularndan maada
yetmidir Neferleri cümle bin iki yüzdür
Camilerde ve gayride babuç serika iden bunlara beyi men yezid
ider Esnaf kavvafan Bunlar Demir kapu kurbinde ve Han Halilde
cümle ücyüz dükkân bakdr Neferat altyüz elli Bu pabuç dikenlerin
ve tacirlerinin pirleri Mehemmedi Ekberi Yemenidir Selman Fars

çerkezî filar giyerler

dükkânlar

alt

Esnaf

yüz

balad Yüz yirmi sene muammer olub kabri Cezairi Ummandadr yani Basra diyarndadr Bu yedi esnafn cümlesi bin müsellâh
belin

güzide ehli hiref

döüb
[1]

olub

dikici

ba

ve

kavaf

gûnagûn aka ve çaragan iderek ubur
Yldz nüshas (MsrdaD)

ba
iderler

ile

tablhanelerin
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Yirmi üçüncü fasl Esnaf sarracan
Pirleri Ebün Nasr Hatemi Badadîdir Selman belin balad Dükkân alt yüz neferat bin altm âdemdir Amma anka ve salih kimesnelerdir Andan Esnaf ka'takciyan Bunlar eerin aaçlarn yaparlar
Dükkan yirmi nefer elli be Esnaf tekleticiyan Dükkân krk nefer
altmdr kâmil Esnaf tulumc'yan ve saka meki yapc Dükkân yüz

neferat alt yüz

Msrda

elzem

levazmndan

bunlara muhtacdr Ala kâr iderler

Esnaf

Cümle huccac

çlerinde ehli hal âdemler vardr

sandkcyan Dükkân krk nefer yüz elli Esnaf semerci'
Dükkân seksen be nefer üçyüz be Bin müsellâh âdem

sepet

yan [1]

olub arz kemal

em'i

marifetdir

kâfurî

ile

iderek ve dilberanlar arz cemal iderek ellerinde
ruzu münevveri ulesi bir yire gelüb güya ebi zul-

metd(e) mihri âlemtab tulu etdi Dilberan sarracan mehurdur Bunlar
tabiin döerek ubur ederler Andan
yüz bin aka ile sarrac

ba

Yirmi dördüncü fasl Evsaf esnaf attaran
Pirleri

Hüssam bin Abdullahül

Basrîdir Hazreti Pesalet huzurunda

balad Nice

yüz esnaf bu attarlara tabidir Zira
Selman Fars belin
cemii mevcudat attarlarda mevcuddur Dükkân bin iki yüz nefer bin
sekiz yüz Esnaf suku kahhamîn Bunlar hukema atlar ve edeviyyeleri
satarlar Dükkân yüz hacegân yüz elli Bunlar cümle hukemalardr
Esnaf dükkân §em*i asel Aded krk nefer seksen iki Esnaf miskciyan
Dükkân on nefer on be Esnaf misk sabuncyan Dükkân yedi
nefer on iki Esnaf öd ve amberciyan Dükkân on nefer yirmi
Esnaf mâi gülâh iüru Dükkân krk nefer yüz kâmil ve esnaf huhuT'
ciyan bunlar Mekke ve Medineye muamberîn buhur ilerler Dükkân
yîmi nefer yirmi Esnaf finconcyan Dükkân krk nefer elli Esnaf
attan çömlekciyan Dükkân iki yüz neferat iki yüz Zira dükkânnda
çömlek ve mücver ve bardak ve cerreden bir âdem ancak sar Amma
bunlar gayet suleha âdemlerdir Esnaf Uihritciyan Bunlar dükkânda
iliyemezler Rayihas beddir Evlerinde ilerler Nefer iki yüz Esnaf
fiekciyan Dükkân sekiz nefer krk Bunlarda nice bin muhayyel
eytanat ile yaplm gûnagûn fiekler vardr Hattâ bunlarn dükkânlar Demir kapu dibinde olurlar ibrahim paga asrnda ruru idde
sbyanana bir delice figek satar Derhal delice olan delice fiee ate
idince fienk delilenüb derhal dükkânn içine girüb nice bin fiengi
[1]

Yldz nüshas

(Pirleri Ebazeri

Gaffardr)
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ve bir kaç kantar barudu tutudurub ol izdiham tariki anda cümle
dükkânlar haraya püftire gibi atub krk elli âdemi fiekçi baba ile
kebab idüb iki yüz âdem kadar mecruh oldu Böyle bir mel'un kârdr
Amma yine böyle iken bu esnaf bu attaran alaynda ol âdem deryas
esvakm tavanlar köhne ve âiyan ankebut olmu
icre ve cümle
yerlerde bu kadar bin tüfenk ve fienk atarlar BiemriUâhi taalâ bu
kadar ate feanlkda asla ihrak olmaz Eer ol ate Islâmbolda olsa

Msr

hfz emanda
olurdu Huda
etmidir Esnaf kârhanei ieciyan kârhane üç neferat iki yüz Arclar
çokdur Esnaf knacyan Baka bazirgânlardr Neferat üç yüz Vekâlelerde mahzenleri vardr Esnaf hasrcyan Dükkân seksen neferat iki
tarfetülayn icre Islâmbol berbad

Gûnagûn münakka hasrlar dokurlar kim ibret nümadr Ve
kim baz âmâ hasrcdr Ve garayibüliber baz âmâlar
hurma yaprandan münakka yelpazeler örer çinde Ya safi ve Baki
ve ifaülkulub misilli kelimatlar yazarlar Garib temaadr Esnaf kenetciyan Dükkân iki yüz neferat iki yüz elli Esnaf kahve tüccaran
Anka bazirgânlardr Cümle atl yüz âdemdir Amma bu alayda hud'
damlarn gönderüb halk üzre kahve nisar iderek ubur iderler Pak
gulâmlardr Esnaf pirinccîyan Bunlar dahi anka bazirgânlardr Huddamlarn pürsilâh idüb alaya gönderirler Neferat bin beyüz kâmil
Esnaf kapancyan Dükkân üç yüz nefer beyüz Esnaf balka örücü
Dükkân yedi neferat on bir
ve bu attaran alay cümle
yüz

ibreti garibedir

Bunlarda olan mehabet ve daratl alay azîm bîr
alayda olmaz Ve bunlarda olan dilberan ve çraan bir esnafda olmaz
Attarba dörder kat mehterhanesin çalarak iç gulâm buddamlar ile
bir hayhuy ile ubur iderler kim tabir ve tahrir olunmaz Andan
askerdir

Yirmi beinci Evsaf esnaf sunufu ehli vukuf
müzeyyenan berberan civanan
Pîrleri

Ali belin

Selman Pakdir

balad Üçyüz

Hazreti Resalet huzurunda Hazretî

Bizzat

otuz sene

muammer

olub

Badad

kurbinde

medfundur Ylda bir kerre acayib cemiyyeti olur Dükkân sekiz yüz
neferat üç bin Esnaf ayak berberi Cümle neferat iki bir Esnaf ham'
mamciyan Cümle hammam elli bedir ve hammamc dahi elli bedir
Pîrleri Muhsin bni Osmandr Esnaf deUâkân Bin iki yüz Esnaf
natran Bin Pîrleri Mansur bin Kasmdr Esnaf ustura çarkçs Dükkân yedi neferat on be Esnaf sarkciyan Berberlerden gayri yukaru
kal'ada Dükkân bir nefer Üç Cümle erbab divana mücevveze ve
perianî ve kallâvi bunlar

sarar

üç nefer

dilsizlerdir

Bu

yedi nefer
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esnaf

cümle

askeri

civanlar arzuhal idüb

pürsilâh

berberba

olub

pak

müzeyyen mahbub
ardndan

ferah kesb idüb gulâmlar

tahllarn döerek ubur iderler

Yirmi altnc fasl Evsaf esnaf

nakkaan keman

Hanelerinde ilerler Nefer üç Amma herbiri fenninde Behzad
Manidir Esnaf zergûb yani altn varakç Dükkân üç nefer on bir
Esnaf müzehhib Dükkân yedi nefer on birdir Amma üstad deillerdir
Esnaf mücellid Cümle krk sekiz dükkândr ve yüz elli âdemdir
Esnaf sahhaf Dükkân yirmi nefer otuz Pirleri AbduUah yetimdir
Habein Hark ovasnda medfundur Üç kerre ziyaret müyesser oldu
Ziyaretgâh has âmdr Andan Esnaf Uâdciyan Dükkân elli nefer
altm sekiz Esnaf mühreciyan kâd Dükkân on bir neferat otuz
Esnaf remmalân Dükkân ve nefer krk kâmil Amma gayet kâmilleri
vardr Esnaf Kâtibi arzuhalcyan Dükkân ve neferat krk be çlerinde
yine Ervamdan seriülkalem kimesneler vardr Esnaf mürekkebciyan
Dükkân üç nefer alt Amma bunlar Rum mürekkebi gibi dibekde dömezler Atede kaynadrlar Esnaf musavviran Neferat yirmi Dükkânlar
yokdur Her kande bir cemiyyet yeri olsa anda divarlara tasviratlarn
divarlara mhlyub arz cemali bîcan etdirir Esnaf camcyan Dükkân
Bu bâlâda tahrir olunan esnafat
sekiz nefer yirmi
nefer âdem olub arz meharetler idüb çragan ve
cümle
admaniler iderek nakkaba mehterhanesin döerek güzer ider

Yirmi yedinci fasl

Han

Halil

Hacegiyan gûnagûn

Cümle bin be yüz doUabdr Bunlar her

gice

bekliyen

Esnaf

pasban alt yüz berberidir Ellerinde harbeler ile âmâde eci kavimdir
Ve her gice bu Han Halil etrafnda üç bin kanadil çragan olub
didebanlar nigehbanlk iderler Esnaf eli beratl dellâlân Nefer üç yüz
Esnaf kefilli dellâlân Nefer alt yüz Esnaf at bazar dellâllan Neferat altm Esnaf at canbazlar Nefer iki yüz Ve emin aa bir ve
çorbac ve kâtib üc Esnaf meyancyan at bazar Neferat iki yüz Es'
naf meyanciyan Han Halil Neferat üç yüz Ve dahi Esnaf simsa'

ram Ban Halil Neferat elli Bu taifenin marifetler (i) oldur kim bir
âdem nadiratdan bir ey murad idinse simsarlar pulub haber iderler
Esnaf çukacyan Dükkân on nefer sekiz Ve Atlasciyan ve katifeciyan
ve hiVatciyan ve

halcyan

ve gebeciyan ve

ve sofçyan ve bezzazan ve esirciyan

abacyan

ve dülbendciyan
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Bu

bin müsellâh
zikrolunan esnaflarn cümlesi
alaynda
olan akalar
misal
bunlarn
olub
ve müzeyyen askeri derya
sürür adman ve çraanlar tarif ve tavsifden beridir Bazirgân
atbalar beraber tabii*
ve sahhaf
ve ah bender ve nakka

ba

ba

ba

larn çalarak ubur iderler Andan

Yirmi

fasl Evsaf esnaf sunufu bazbazan
yani cemii pehlivanan bilâdükkân

seli:izinci

Cümle bazbazan bâlâda fürade üfrade tahrir olunmudur kim
cümle yetmi bin nefer esnafdr Eer herbirinin mahiyyeti evsafn
tahrir eylesek tavil kelâm olub deccali medh etmi oluruz Amma
bunlarn ol gice etdikleri aka ve ibretnüma temaalar pirleri olan
Ebu Ali Sina etmemidir Cümle temaaclar engüt berdihen idüb
valih hayran olub gülmeden mebhut olurlar Hakka ki Msrn Arab
veledizinas Frengistanda ve Hindistanda yokdur Bunlarn içinde
pehlivan atebazan bu alay icre nice âtefeanlklar ile çragan iderBu tayifenin mehterhaneleri yokdur Zira kendüleri mehterhaneden ziyade temaagâhdrlar Bunlarn akibince
ler

Yirmi dokuzuncu fasl Esnaf sazendegân
Bunlarn

pîri

hakim Fisagorsu Tevhidi ve Abdullah Faryabî Bu

cümle yedi yüz neferdir Krk yedi güne
ubur iderler Andan bunlarn akibince
tayife

saz ile fasl

Otuzuncu fasl Alay askeriyan
Kanun

iderek

Msr

alay alay mevc mevc ve fevc fevc ve güruh güruh
alayn mabeyninde bu kadar bin çragan ve kanadil ve
me'al ile ubur iderler Ve her bir frkann içinde piyade çörekçi [1]
ve airler ve hanende ve sazende fasl iderek ubur iderler Msrl
alayndan sonra bâlâda tarif olunduu üzre mükellef ve müzeyyen
ve mükemmel paa aalar alay mürettebleri ve çraanlar ile atba
beraber ubur idüb paann yedekleri ve iki canibde Msrn tulu
mülâzim yeniçeriler (i) ve altun tal satrlar ve mataraclar ile muhtesib aas zer enderzere müstarak olub padiahane serinde iki otaa
ile esbi saba
sür'ati dahi mücevher zeynli ve altun zincirli at üzre
herbiri

[1]

üzre

bir

Yldz nüshas

(çökürcü)
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canibine selâm virerek paann kapuclar kethüdas ile atba be*
raber ensesinde zer ender zere müstarak yüz çift zrh külâhl mahiki

bub iç gulâmlar ile dokuz kat mehterhanesin çalarak ubur iderek
kâmil altnc saatde bu alay azîm ile Msr mollasnn sarayna dahil
olub bir yaylm tüfenk admanilerî olub Msrn divan çavular alkhyub kadasker efendiye varrken efendi istikbale tara çkub tazim idüb sad (r) alîde karar etdükde kahve ve gülâb buhurdan sonra
muhtesib aa mollaya hitab idüb iderler kim Sahibi devlet efendimiz
cenab erifinize selâmlar idüb bu leylei mübarek Ramazan olub
sabah yevmi Ramazan erif midir Yohsa yevmi ek midir Tatavvuan
niyyet idelim mi Bize ilâm buyursunlar deyu bu kullarn vekil idüb
Ramazan erife tazimen sultanma gönderdi deyüb hamu oldukda
kad asker hazretleri buyururlar kim Tiz mezahibi erbaa eyhülislâmlar gelsin deyince cümle ulema ve suleha ve eyhülislâmlar gelüb
Eer hilâl nümayan olduysa isbat olunur icillâtda masturdur Beli sultanm Alessabah yevmi Ramazandr deyu hücceti er*iyye(i) muhtesib
aasna verir
dahi kethüdasile müjdesin paaya gönderüb paa
hüccet (i) kraat idüb ^5j v*-» manzumunca siyama niyyet idüb
ihtida Saray meydannda Dehie Camii minaresinde andan Kalvan
Camii minarelerinde tabaka tabaka kanadiller çragan olunca iç kal'adan azametullah krk elli pare toplar nsfulleylde atlnca zemin asuman dir dir ditreyüb cümle Msr içinde sekiz yüz altm minareler
kanadiller ile müzeyyen olub nurun alânur olub her kes teravihe
gidüb edayi salât idüb sabaha niyyet iderler Eer muhtesib aa molla
efendiden sual etdikde hilâl görünmediyse tehir içün kanun üzre
kad asker efendinin summat Muhammedîsi gelüb tenavül olunu (b)
cümle avam ve âyân erbab divan defi ciyan iderler Andan cümle
esnaf molla saraynn havlsnda gûnagûn aka ve hay huy iderek
alay alay esnaf esnaf çraganlarile hulûsi asker [1] ve muhtesib aa
huzurundan ubur iderler Andan fiek bazlar Nil kesiminde etdikleri
gibi 7000 lûubdebazlk öyle fiek âtefeanlklar idüb üç saat dahi
bunun temaas olunub hanendegân ve sazendegân alay temam
olunca Msrn yedi bölük alay dahi yürümee balar Bu mahalde
etraf eknafdan mah Ramazan görünmedi deyu haber gelirse paaya
öyle ilâm idüb kanadiller yanmayub Ramazan olmayub yevmi ek olur
Bu hali züvecheyn üzre elbette muhtesib haberi paaya gönderüb
molla efendile veda mahallinde paa tarafndan muhtesib mollaya bir
samur kürk giydirir Zira mollann bu gice ziyafetinde bin guru (u)

Aa

gider

Ulema

[1]

taifesinin bir

Yldz nüshas (kad

guruu

asker)

gitse

akl

gider

Ol ecilden kanundur

SEYAHATNAMES

379

Bu üslûb üzre yine muhtesib alaya girüb aheste
yakn cümle alay ile hanesine varub nüzul etdükde her

Bir kürk gönderir
aheste sabaha

kes esnaf eyhlerin dahi alaylar tarik tarik akalar idüb bir hay huy
için dolaarak eyhlerin hanelerine kovub her kes vatanna
ile

Msrn

Amma

muhtesib aa hanesine alay ile vâsl oldukda kerrüferi evniin olub cümle yedi bölük aalarna kahve ve erbet ve
buhurdan sonra cümle askerî taife terifatda tahrir olunduu minval
üzre iki Msrî kise haliye bahiini verüb cümle asker Msra gider
Ve paa aavatlrna dahi iki kise ve paaya iki kise ve kethüdaya
yarm kise ve paann iç aalarnn on iki mertebe sahihlerine ve
tarada on iki mertebe sabilerine cüz'î ve külli hedayalar virüb tatyibi
hatr ider Bu tertib ile Msrn muhtesib gicesi alay ibret nümas
temam olur Badehu muhtesib aas Bu haliye deyu paaya ve kethüdaya ve paa aalarna ve Msrn yedi bölük halkna verdikleri
bahii piin kiseleri Msrn enderun birununda taht hükümetinde
olan otuz aded tabii hane sahibi esnaf eyhlerinden ve anlar dahi
hiref kethüda ve nakib ve
ziri hükmünde olan yüz altm nevi ehli
ehli sanayiden
çavular ile bâlâda tahrir olunan
on
kise tahsil ider Amma bir kaç esnaf paa huddamlar taht
hükümetlerinde olmaile anlardan bir hare havayic almaz Evvelâ
cümle açlar paann aç bass himayesinde ve cümle kahveciler
atr
himayesinde ve paann
himayesinde ve cümle etmekci
kuyumcu bass himayesinde cümle kuyumculardr Padiah hizmetindeyiz deyu darbhane huddamlarndan Emin aa bir ve sahibi ayar
bir ve sikkezan
bir ve nazr aa bir ve veznedar aa bir ve kehle
bir krk ve haddeke on be ve dollab ke on ve subeke ke yirmi ve
kalc yirmi ve furuncu be ve yassc on ve sayc on ve sikkeciler
on ve mizanclar on ve kurucular on ve cilâclar on ve körük keanlar on ve gümü arayc simsarlar on ve oduncular on ve sarraf
bir ve sarraflar on Bu cümle be yüz âdemdir Bu darbhane huddamlar muhtesibe bir ey vermezler Ve cümle terziler paann terzi
bass himayesindedir Bir ey vermezler Ve cümle kürkciler paann
kürkçü bass himayesindedir Bir ey vermezler Amma cümlesi alaya
çkar Amma bu esnaflar zahiren muhtesib aa (ya) imdad vermezler
Amma paann hini azlinde atr
ve aç basdan derman olmaz
deyu havf lerinden pesü perdeden yine muhtesib aaya imdad verirler
Zira serbest hâkimdir Korkarlar Ve cümle ehli hiref muhtesibin alay
masrufna imdad iderler Kanunu Msr böyledir Ve Msrda alay
bayramn biri dahi muhtesib gecesi ala>dr kim ruyi arzda misli
yokdur kim hîni nikâhda ehlin bu alay gecesine koyuvermek üzre
gider

ketle sandal

Msr
ba

ba

ba

ba

ba
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nikâh olunur vesselam Eer bu temaay gerdiimiz üzre mufassalan
tahrir eylesek bir mücelled kitab olur Amma biz muhtasar kldk ta

temam

Sabi [1] ve Erbain
gayri diyarlardan ziyade olan ehli sanayiatlarn beyan ider
Elfaslüs

Msrn

bâlâda timarhane evsafn tahrir olunan Klâvan Sultan
rub'u meskûnda yokdur Akalimi
seb'iy kursu ve Faruku bu Msrdan müstevli olur Ve muristanda

Evvelâ

dar ifasnda pien tiryak Faruk

yaplan semmî helâhil ata katra trnandan tesir ider Ve ameli panKen'an bu semmi helâhili kat ider bir iksiri âzam makulesi
panzehirdir Yüksük gibi bir sar levin ve sengîn bir eydir Hamdi
Huda birine malik oldum Ve mezkûr Ken'an merhum ilmi hafi
ararken bu pan zehri hasl etdi Amma ilmi kâfda dahi kâmil zeri
halis ayarna malik idi Ve Cemidi fen idi Elinden asla bir marifet
kurtulmazd Hattâ kendi ihtiramdan yetmi icad vardr kim pesenzehri

didei âlemdir

Ve macunu

dkreh

Bu

dahi bir ibret

temaadr Klâvan

evkafndan vazifehar veled âdemler vardr kim eytan anlar () gördükde Ai!lj^6\ der Anlara sayyad akarib derler On kiidir Kaçan

hekimba

akreb macunu yapmak murad eylese ol sayyadlar viranis'
varub yerleri çukur çukur kazub her hafir içine birer srçah
kâse kenarndan topraa müsavi idüb her kâse içine birer pare cier
paresi korlar Ve gayri cier paresi mezkûr srçah kâse kenarndan
yire süre süre cieri çeküb yine cier(i) hfz ider
Ta ki nsfuUeylde
akrebler ikâre çkub seyran idüb mel'abe idecei mahalde gezerken
cier rayihasn yirde duyub kelb gibi suylrarak kâsenin kenarna
varnca gelen düer gelen düer Sabahadek kâse akreb ile leb berleb
olur Tara çkamazlar Sayyadlar gelüb akrebleri torbaya doldurub
Klâvan muristanmda hekim basya verüb anlar dahi kuyruun ve
ayaklarn mikras ile kesüb çömlekler içinde piirüb yan baka
tana

alub vücudun ekker ile macun iderler Bir âdem habsi bevle îîanei
ekerhane Bu dahi vacibüsseyr bir ibret nüma temaagâhdr Ve kât'
hanei niadrcyan Bu dahi görmee muhtaç bir marifetdîr Mahallinde tahrir olunur Ve kârhanei güherçileciyan Bulakda bir karha*
nedir Amma görmee muhtaç bir ibret nümayi azimdir Gayri kuralarda dahi çokdur Cümle mirîdir Barudu siyahi bundan yaparlar Ve
[]]

Yldz nüshas

(Tasi)
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maadini natrun Bu dahi toz gibi bir maddedir Msr halk ekseriya
taama tuz yerine bunu korlar Tarfetülayn icre eti ve gayri ve taam
hal idüb piirir Lâkin dahi taam çi iken eridüb hal ider Annçün
Msr taamnda lezzet yokdur Msrda odun az olduundan taam tiz
pissin deyu bu natrunu korlar Amma çok istimal idenin hayas debe
olub sidiin dutmyub selsülbevle miibtelâ olur Ve ieciler istimal
iderler Islâmbola Msrdan gider Sehl ate ile srçai su gibi eridir
Msr Bulanda mahzenlerde dob doludur Ve baka emanetdir Mirî
mal verir Esnaf hammam kazanlar yapc Cümle hammamlarn suyu
stan kazanlar kur$umdandr Acib temaadr

Derbeyan

ahvali

suba

kubhiyyat

Msr

ve

esnaflar

Cümle mel'un ve bîdin kavim bu tayifedir Esnaf fahiei Bahül
Lûk Cümle sekiz yüz fahiedir Nisvan ehli isyandr Gömüler mabeyninde ve Babül Lûk kapus hisar dibinde kubbeleri vardr Esnaf fahû
ei hanei Bunlar mesture ve ehli rza mel'unelerdir Hanelerinde pes
perdeden geçinirler Amma vastalar vardr Cümle iki bin yüz fahiedir Subanm derdefterinde olub mirî mal verirler Ve askerî tayifelerinin kabzai tasarrufunda olana suba vazyed idemedüi fahie
hisaba gelmez Ve Babül Lûk shyan{) Kahvehane ve boz(a) hane ve
meyhane be Rumeli meydandr Cümle âvâre me'bunan hizan andan
bulunur Bunlar dahi mirî mal verirler Ve eyhülarasat Üç âdemdir
Biri Bulakda biri Eski Msrda biri Yeni Msrda Cümle
fahie ve
glman bunlarn der defterlerindedir Mal bunlardan matlûbdur Ve
Çavuan Babül Lûk Nefer krk Bunlar her fahienin hanesin bilüb
kang avret evinde yatd yatmad bunlar bilür Esnaf deyyusan Ba'
hül Lûk Bunlarn ellerinde akçe tahtas olub
pazar meskede hane
behane gezüb at bazar ider gibi bazar idüb kâr iderler Ve Esnaf
vastai nisvan Bunlar koca karlardr Gelen
zanilere
âlâ fahire
zaniyeler bulub ücret alr Üçyüz fertute zallei zaman mel'unelerdir
Ve esna/l hazara gidenler Bunlar Babül Lûkda olan boza hane ve
meyhaneden ve kebabc dükkânlarn ve sair âleti tarab nakillerinden
baz eyalar getirüb kefaflanrlar Ve baz esfehüssüfeha taze civan
makulesi aalarndan hamam bahanesile mezun olub Babül Lûka
gelüb

bir

külbede

bir

nigâre

ile

sinesaf olurken nigâr

bir pare

erab ve kebab ister Derhal hazara gidene bir üç akçe verüb
murad idindii eyalar âmâde idüb bade ve boza içine ak karanfil
ve tatule ve kulak kiri ve hasr külü koyub ol civan bir kadeh içince
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çelebi

kna çuval gibi

devrilüb

ve kise gidüb forra ruba olub

der an cümle esbab bçak ve hançer
baz ipden kazkdan kutulmu haarat-

murad meramna vasl idüb bir günce veya bir yire (e)
birarlar Çelebi aylub görseki üryan kalm Çi faide kefi rar dahi
edemez Gitdi gider dahi gider Eer yannda mal çok ise der an kati
idüb gömerler AUahu â'lem ve danadr Can pulad zade Hüseyin Paa
asrnda böyle ahvaller vaki oldu didiklerinde bir kapuc bassna
ferman verüb Mal padiahiden geçtim Ben aramesin çekerim Tiz
feseka haneler mün (he) dim et deyu ferman idince merkum
varub
aa bukadar bin berberi ve fellâhîn cem idüb cümle Babül Lûklar ve bo (za) hanelerin yire beraber idüb cümle fahielerin nefyi
beled idüb
tathir eyledi Ve bu güne evsaf türehhat yazmadan
lar çelebiyi

u

Msr

kim Msrda böyle ihtiraz
bilen bilir Her köesinde
Ve §eyhi sailân yani dilenciler eyhi bir âdemdir Rumeli Meydannda tekyeleri vardr Cümle
dilenciler anda cem olurlar Ve on iki nefer çavular vardr Paa
kapusmda ve kad asker kapusmda hazrlardr Paa ne canibe azimet
murad mahsudumuz

ten (b) ihül gafilindir

Msr

edecek yerler vardr htiraz edeler
birer kemingâh ve hatarnak yerler vardr

etse

cümle

dilencilere haber idüb ol tariki

âm

üzre kat enderkat olub

Cümle sailân Msr dokuz bindir kâmil Ve dilenciler eyhinin defterindedir Paadan ve ayandan takdir olan mertebe ihsanlar
alub hayr dua iderler Amma bir dilenci bir âdeme zeban (mashariyyat dier)[l] drazlk etse eyhine tenbih idüb ann hakkndan
gelir [2] Ve kisvei erif çkduu gün dilenciler eyhi bir himara suvar
olub banda örf izafeti ile ve yannda bir gözlü ve bir kollu ve kel
bal huddamlarmda falaka dineile nice bin dilenciler ubur iderler
Bu dahi bir diyara mahsus deildir llâ Msr Esnaf kandilciyan
Dükkân krk nefer iki yüz Bunlar Mevlûd geceleri ve donanma geceleri ve ehri Receb aban ve Ramazanda cemii dükkânlar her gice
küade olub kanadiUer ile zeyn iderler Ve açk olmyan tüccar dükkânlar önüne elbette birer kandil yakarlar Ve donanma giceleri
kezalik ehri bunlar çraan iderler Nekadar bin kandil yakmak murad idinirsen anlar ile bazar idüb hane ve tariki âmlar tezyin ve
çragan ederler Bu dahi Msra mahsusdur Ve esnaf cellâbyan yani
dururlar

kara esirleri tüccar Nefer iki bin Bunlar Msr içinde vekâlelerde
olub her sene birer kerre ta Foncistana ve Afnustana ve Krmanka
ve Beganska vilâyetlerine gidüb siyah esir getürürler Bu tayife esmerüllevin Elvahî ve Asvanî ve brim vilâyetinden âdemlerdir Esnaf cer[1]

Yiidz nüshasmda kerre içindeki kelimeler yokdur.

[2]

Yldz nüshas

(Mashariyyat di^er)
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on âdemdir Hanelerinde olur Bunlarn kârlar t»W ^\
ve yüz aded kavmi Mayburnî ve Cacuvî ve Krmankî ve

cellâb Nefer
elli

Begenskî Habeî ve Foncî ve Afnuvî siyah çerde masumlar tavai
etmek içün badettaam za'franl erbet verüb alettertib yüz ikiyüz ibadullah masumlar dizüb bir ucundan ustura ile zeker ve hayalarn
sokup vilâyeti Sudandan hasl olur bir
kesüb zekeri yerine bir
nebatat gbardr an eküb biemriUâh kan munkat olur Ve üstüne
santa aac yapra tozu ve dahi üstüne siyah yal mein pareleri
koyub armut bez pareleri ile sarub cümle masumlar bu hal üzre

kam

kat' tenasül ider

On

nefer bîrahm

bîeman

kim yüzlerinde

cellâbedir

ve gözlerinde nursuz ve uursuz abus zit ve esmer çehre âdemlerdir
Kethüda ibrahim paa hedaya içün yüzer ikier yüz sM*^ [1] kesdir-

midi Hakir ankasd varub temaa etdim l:»W ^\ Kimi can havli ile
boazlanm tavuk gibi Kürd lisan üzre pur putur olurken anlar
balarlar Kimi üst endam yatar Kimi bir kaç günden merhum
olur Böyle cellâd bîrahm bîeman cellâbelerdir Bu dahi Msra mah'
susdur Ve esnaf hahciyan Kârhane yirmi neferat üç yüz ibriim
halice ve seccadeler dokurlar kim metdhinde lisan kasrdr Gerçi

Uak

ehrinde ve Kulada ve Alaehirde haliçeler dokurlar Amma
Msrdaki gibi bir diyarda yokdur Meer Esfahanda ola Ve esnaf
himaran Neferat üç bin kâmil Zira Msrn peremesi
himardr
Öyle yorga çemenderler varkim yorga atlar yetimezler Amma Msr
içinde krk bin himar vardr derler Cümle âyân Msr himar suvardr

kay

Ayb

deildir Sünneti Resulullahdr kim Hazreti Resulü Ekrem ve
Nebiyyi Muhterem daima Yakur namnda bir hmarlar var idi Ana
suvar olurdu Annçün himara binmek sünneti Resuldür Hattâ bir
âdem dahi istihzaen Himara binenin hali budur die kâfir olur dimi1er

Esnaf himartra

Dükkanlar yokdur

vardr Anda dururlr Ayda

Amma

baz

cayi

mahude-

Msrn

cemii himarlarn
ve develerin mikras ile krkarlar Neferat iki yüz Öyle krkarlar kim
güya ustura ile tra olmudur Tüünden asla bir alâmet kalmaz
Esnaf neallân yani hemyan kesiciler Bunlar suba hükmündedir
Öyle âdemlerin cebinden ve koynundan bîteessüf ve bilâ tereddüd
kiselerin ve bçak ve hançerlerin uurlarlar Cümle üçyüz neferdir
leri

bir kerre

ihtiraz lâzmdr Böyle üstadlardr kim
Sürme yerinde kalr Bu mertebe hay yal [2]
üstadlardr Baka sancaklar vardr Suba murad iderse serikadan

izdiham yerlerde bunlardan pek

sürmeden gözü

eyay
[1]
[2J

ol saat

çalarlar

bulur Zira cemii nesal ve hrzslar

Yldz nüshas (kara arabcklar)
Yldz DÜshasmda bu kelime yoktur.

ann

defterindedir
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yani hurma aacndan eker kafesi ve âdem yatacak
Nefer
Bu dahi gayri diyarda yoadur Esnaf
erirler yaparlar
Bunlar cümle tariki âmmm kar baaklerin
Z^hhal Neferat
süpürüb külhanlara ve iehanelere ve ekmekçilere ve cebiscilere ve
kireççilere ve bardakçlar furununa götürüb yakarlar Amma bu esnaf
gibi Msr içinde bir turfa hey'eti mecmua ve çehre ezkâr acibe ve
garibe turfalika kavim yokdur Güya nesh olmu bir mahlukdur Amma

Esnaf

serirciler

(Msra)
Ehli hal olan hilür hali ne hacet söylemek

ebyat mazmunu üzre hakir gördüm ki Msrn baz sulehayi ümmetden kimesneleri gördüm ki bu menfur ve medhul mezmum zebballeri
tenha gördükleri zaman ellerin pus idüb geçerler Çok kimesne ol

kim Msrda

itikad üzredirler

ve melâmiyyun

evliyaullahlar ve zebballerde ve budala

eskicilerde ve ayak berberlerindedir derler

(Hadisi erif) ^j^*^ ^i
ve deve cieri satc

-inv ^.ü i.i^

Ve Esnaf pimi deve eti satc
nefer on Rumeli meydannda fuka»

yj V ^i: c^< s^h^

Dükkân ve
taamdr Amma gayet lezizdir Hakir çok yedim Esnaf pimi
sçan satc Dükkân deildir Rumeli Meydannda külbe ve çadrlar

ralar

içinde satarlar

simi
beyi

Nefer yirmi

zeman oldukda
iderler

Küçük

Amma

bu sçan mevsimi vardr Nil

sayyadlar sayd idüb Rumeli
bir

hayvandr

Meydanna

ke-

getürüb

Amma güya tavan sfatmdadr
olur Nsf toprak ve nsf türab

Taalâ toprakdan hasl
demiri âiyanma urayub kan akarken hakir
görmek olmudur Annçün mezahibi erbaada tenavül olunmas mubahdr Kâmil oldukda yeri küme küme köstebek gibi
ider Andan bilirler kim kâmil bir sçan vardr Yeri kazub çkarrlar

BiemriUâhi

çift

sürerken saban

yn yn

altm dirhem
mukavvidir
Ve
hafifdir Ve
gelir Amma gayet semindir Lâhm
gayet seriulh azimdir Hakir Elvahata giderken çok yedim Ve riri
zeminde ann ekli ürbü nebatat kökleri ve otlardr Zîruh ksmndan bir ey yemez Esnaf erbetciyan bengi bade Rumeli Meydannda dükkân iki Bengilii geceden sladub suyun süzerler Ve içine
iden abdalan
sehl aseli musaffa koyub erbabna kâse kâse satarlar
ebyat e'ar
bin
bir
canlar cananlarn yüzlerine bakdkca hayran olub
bir ayak üzre okurlar Hayal keyfiyyeti var (dr) derler Ve Esnaf
sübyeciler Pirincden bozadr Bâlâda tahrir olunmudur Msra mahsusdur Esnaf rk sus erbetçileri Bâlâda tahrir olunmudur Bu dahi
Msra mahsusdur Esnaf temirhindi erbetçileri Rahatülebdan bir
Bir zincabî tüylü

lâtif

suret

hayvanckdr Ve

zindesi

ahm

Nu

erbeti candr

Bu

dahi

Msra

mahsusdur Ve Esnaf

akveciler

Klç
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hançeri yaparlar Rumda yokdur Ve Esnaf hasr'
çyan münakka ibretnüma hasr ilerler kim krk elli guru kymet
alurlar Ve Esnaf acyan Kuskus pilâv ve mülûhiyye ve bamya ve

kadar ak ve Ar ab

kurkas ve

bu taamlar dahi

karlebit

Msra

mahsusdur

Ve Esnaf helvay miray Bunlarn dükkânlar yokdur Amma cümle
krk neferdir Helvayi miray oldur kim münakka aacn ucuna
bir ayna koyub ekeri kvama getirüb helva ider Badehu ol helvay
âyinenin altna yapdrub ayna aacnn ucun yenine sokub helvay
çeküb uzadarak yollar (da) ebyat e'ar okuyarak her dükkân önüne
varub bir beyit okuyub bir pare helva verüb bir paresin alub duai
hayir ile gider Bu güne bir helvayi dervidir Esnaf dervian haharî
Ekseriya bunlar dervian Yemenilerdir Bir petamal içine gûnagûn
reyhan ve sünbül gül ve yasemen koyub ahrahlarda rast geldii
âyâna ful ve akayik Noman verüb ihsan alr Bunlar cümle yetmi
seksen neferdir Bunlar dahi ehri Msra mahsusdur

Elfasl

Hamsin

Gayri diyarlarda olub Msr ehrinde olmyan
esnafat ve ehli sanayiatlarn beyan ider
Evvelâ ârifan nükteînasan mabeyninde mehuru âfâk olub
darbmesel olmudur kim Msrda at çokdur Üstad kâmil nalband
yokdur Cümle himar nalbanddr Ve mariz çokdur Ve hekimi hakim
yokdur Ve alil âma çokdur Kehhal yokdur Bu darbmesel gayet
sahih kelâmdr ki âdemin biri biemri Huda alil olub gözleri cimriz [1] olur Bu dahi darbmeseldir kim
bir âdem bir eye bir ho
nazar idemese senin gözlerin Msr kulolusu gözüne benzer derler
Hakikatülhal biemri Hayyi Müteal eer Ervam olu olursa da Msrda
mütevellid olan sayanlarn [2] gözleri müevve olub ertegan cereyan ider Ve hekim yokdur didikleri hâkimi er'e ve hakimi örfe
hükümet itdirmezler Cümle ey himayededir Ancak veziri bir mültezim mesabesinde mal tahsil iderler Ve dahi su deirmeni yokdur
Ve ayazma yani su kaynar bir pnar yokdur Amma kuyu çokdur
Unkapan ve yakapan ve balkapan mahsus yokdur Mizan harir
ve em'hane ve pençikhane ve srmakehane ve tahmishane ve esirhane ve bedasten bu mezkûrunlar vardr Amma mahsus mirî içün
bir müteayyin mekân yokdur Amma bedasten asla yerile yokdur
Hemen bedasteni güya Han Hallidir Mahsus uncu dükkân ve kelli]

[2]

Yldz DÜshas
Yldz nüshas

(cimroz)

(sbyanlaro)
Evliya Çelebi 10
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dükkân yokdur Ve puslac ve kblenümac yokdur Vetar yani
yokdur Ve hirdülcin [1] yokdur Ve salta yapc yokdur Ve
adac dükkân yokdur Ve zrhc dükkân ve kalafatç dükkân ve
sarc dükkân ve tabancac dükkân ve tüfenk açc dükkân yokdur
Zrh zrhkülâh Dastan ve Çerkezistandan Kalkan Halebden gelir
Sar her diyardan gelir Ve tüfenk tabancas Cezayirden gelir Makbuldür Ve papuc kepekcisi ve demir kantarcs ve pirinç terazucs
ve burgucu ve mahsus keserci ve destereci dükkânlar yokdur Ve
yüksükçü ve ine yapc ve kuyumcu ve haddeci ve ok temrencisi
ve mehterhane borucs ve zurna ve davul ve beni miskal nakkare yapc dükkânlar yokdur Amma acayib kâif kösleri yaparlar Ve cam
taçlar ve tuc sahan dököcüler yokdur Ve elmas hakkaki dükkân
ve demir tel çekici dükkân dahi yokdur Frengistandan hazr gelir Ve
kalay dümeci ve kurun berber koseresi ve kurun tahtac dükkânlar dahi yokdur Amma Hac Nasr namnda bir reid âdem hakirin
talimile dezgâh ve kalbn peyda idüb bin mikdar kurun tahta döleci

kiriçi

Mükerremede Haseki Sultan imareti ve dürüifasna
yapub gönderdi idi [2] Ve zihkerci ve hilâlci ve talimhaneci ve dutkalc ve matrakç dükkânlar ve sorguccu ve göderici
ve dülbend börkcü ve yeniçeri keçecisi ve kamçc dükkânlar yokd(ur)
Bu olmyan esnaflarn metalar canibi erbaa vilâyetlerden gelir Cemii
eyay zîkymet bîkymet bulunur Ve kâici ve tizab ile gümü çkarc ve esnaf varulcyan ve horasanciyan ve lükünciyan ve suyolcyan ve kiremitciyan ve kaldrmcyan bu zikrolunan esnaflarn biri
yokdur Ve Msr ehri bu esnaflara muhtaç deildir Ve cemii giranbeha eyalar Hind Yemenden fravandr Esnaf

kilüb Mekkei
su kuburlar

(

Elfaslül

Bir satr

açk

)

Hadi ve Hamsin

Msrn

dördüncü alay idin ve tertibi kanunun ve
dârât unvann ve süruru admanm beyan ider

Msr

vezirinin Msra dahil olmas alay ve ikinci Nil
Evvelâ
kesimi alay üçüncü muhtesib gicesi alay ve dördüncü bu Ramazan
idî

alaydr kim
[1]

[2]

Yldz nüshas
Yldz nüshas

mahbuban cihann müzeyyen olduu
(hardalc)
(sfönderildi)

günlerdir
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Ve Msr nîsvannn akdi nik'âh bu îdin temaasna gitmek üzre
nikâh olunub art olunur Muhtesib gicesi alayndaki gibi yabanda
yatmyub gice hanesine gelmek artda dahildir Evvelâ her Ramazan
îdi alay ve divan içün arefe günü paann saray meydanna mehter
seraperdei süleymanîleri kurub ve mehterhane calciyan içün saye-

ba

ban kurub tmab tnaba saray meydan ârâste olur O gice mehterba
krk nefer tevabiatla dokuz kat mehterhane küsü hakaniyan tabii Ali
Osmaniyan getürüb on iki makamda sabahadek on iki fasl iderkim
her fasl güya fasl Hüseyin Bayka olub ota içinde cümle aavatlara
mutantan ve mücevher kahve ve erbet ve buhur bezi olunur Bu
üslûb üzre vakti sabah olub azizi Msr bayram nemaznm [ 1 ] kendü
saray içre klar Ve tarada saray meydannn yüzün hasrlarl döenüb
cemii mirimiran ve eraf âyân ve erbab divan saray fezasnda salât
fecir sünnetin eda idüb divanhane müezzini segah makamnda kamet
idüb divanhane imam îdi erife müteallik Âyeti erife müteallik
Ayeti erife tilâvet ider kim ^- u"( ^ l.->\^ u^V 'x^ u ö^ct .|(-JIj- 'îaU ljia J>» lij
Ayetlerin okuyub salat subh eda olunub cümle hasrlar ferralar ref
idüb cümle ehli divan alettertib herkes merkezinde sabit kadem olub
dururlar Ve paann kethüdas ve on iki üst hil'atli nöbetçi aalar
hilkatler perianî destarlar ile âmâde dururlar Paa dahi içer'
den kerrüfer dârâtile krmz semmur kürk ve banda selimi üzre
iki otaa mücevher zeyn idüb yemin ve yesarnda silâhdar ile Kaytbay divanhanesine çknca paann koltuunun sa canibine kethüda
ve sol canibine ehir havalesi girüb silâhdar paann ard sra ban*
da krmz keçe zerduz üsküf lipaçesi iyb ve ayanda sar çerkezî ve
an çiçekli katife alvar ve elinde mücevher bir emiri âtetab ve
çukadar dahi böyle müzeyyen ikisi yan yana paann kafasnda kafa*
darlk iderler Ve on iki mertebe sahibi iç aalar dahi birer seyfi
müczem ile semmur kürklere müstarak olub paann ard sra gidüb
paann önü sra çavular kethüdas ve yannda müteferrika
ve
dahi ileri terceman
ve kapuclar kethüdas ve dahi mukaddem

semmur

ba

ba

paann on

divan aalar ellerinde gümü asalarla Kaytbay
divanhanesi nerdühanmdan
paay endirüb sengi rikâbda zer
enderzere müstarak mücevher zeynli at üzre suvar olunca muhtesib
ve suba cellâdlar ile ileri gidüb cümle aa vatlar dahi alettertib
paann önü sra piyade gidüb yüz adm gidüb cümle mirimiran
istikbale çkub paay Selim Han divanhanesine i(n)diririler Amma
Canpuladzade Hüseyin paa Kaytbay divanhanesinden Selimiyye
divanhanesine tevazu eyleyüb ecdad âsitanesine teberrüken ve teyem[1]

iki hiPatli

Yldz nüshas (nemazn)

aa
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münen
1er

ve tazimen piyade geldikde cümle ehli divan duai hayr etdiki dervilik etdi ^i)^ Bu divanda Selim Han tahtnda ber-

Hakka

karar olunca tara çetri
ralar ile darblar

mülemma

ve sayebanlar içinde tahllara tur-

urlub çengi harbî usuller harbce çalnrken

rafda ihtida Emiri

Hac paa

ve

kayimmakam paa

beri ta-

ve defterdar

paa

ve ebülkelâm ve sayir ümeralar dahi musafaha idüb tara çkarlar Ve
andan krk Çerakese beleri ve çavular kethüdas ve müteferrika
ve terceman aa ve sayir ihtiyaran erbab divan alelacele destpus

ba

idüb badehu paa atna suvar olub cümle aavat atlerile ileri camie
gidüb andan cemii ümeralar dahi ikier ikier atba beraber gidüb
muhtesib ve suba cellâdlar ile ve paann yannda cümle mülebbes
alun tash satrlar ve tüfenkci ve mataraclar ile paa Klâvan camiine ol mahalde varrkim güne kuUei felekden ba gösterüb cemii

müezzinan dokuz tekbir ve iki rikât bayram nemaz deyüb rik'ateyn
salât îd klnb hatib minbere çkarken kapuclar kethüdas hatibe
bir beyaz sof ferace giydirüb hatib minberde tilâvet iderken iç mehterleri micmereler ile öd ve anber ile camiin için muattar iderler Hatib ve meayih musafaha idüb biner pare ihsanlarn alub yine paa
alay muhtasar ile saraynda Gavri divanhanesinde berkarar olunca
cümle divan çavular alklyub paa smmat Muhammedi bana
otururkim kâmil üç bin sahan mümessek ve muamber bir nimeti nefisei hassulhas taam kat enderkat sahan sahan üzre bir âdem kaddi
nimet gelüp sofras bana paa oturub sana Emirülhac
be ve kayimmekam be ve gayri beler ve solunda defterdar be
ve ebülkelâm bölük aalar ta saff nialde azablar aas oturur Amma cebeci
ve topc
ve tob arabac bass ve muhtesib aa
ve kafile
ve suba ve çavular kethüdas ve müteferrika
bunlar divan padiah huddamlardr hidmet idüb
ve terceman
paa ile smmata oturmazlar Amma dalar gibi ylan sahanlarn
öte tarafnda yedi bölük ihtiyarlarn çavular kethüdas ve müteferrika
davet idüb smmat bana güruh güruh gelüb otururlar
Paa bunlara tazimen eninde [1] kebablardan ve tavu ve güvercinlerden herbirine birer vasla atarken kiminin banda mücevvezesine urub mücevvezesi düüb
bir
handei nihanî olur Ve kikebab
minin çehresine urur ve kiminin
sakalna güvercin
kanadlarmdan iliüb tebessüm iderler Bu hal üzre paa herbirine birer parça taksim idüb Bismillah diyüb taam yemee mübaeret idince gerude büyük Gavri divanhanesinde sahra icre iki âdem kaddi kat
enderkat on iki bin sahan nimet deryasna bukadar ehli cugan gav-

ylm

ba
ba
ba

ba

ba

[1]

Yldz

nüshas (öaÜDd«)

ba
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cümle yeniçeriler ve erbab divan huddamlar tarfetülâlimdir on iki bin sahan taam yama idüb pir
ayn
pak iderler Ol yama mahallinde beni âdem hay huyundan ve
bakr avani sini sahan sadasndan Msr saraynn içi ra'dvar
vas var dalub
icre

giirleyüb

fetülayn

Huda

âsudehal

Andan

olurlar

yüz

iki

cümle sahanlar didebanlar

icre

ile

paa

aa

çanigirleri

tar-

yollyub dalar

smmat

has banda herkesi tazim idedahi Çerke beleri gelir Anlar
kalkub yine yedi bölük ihtiyarlarndan ve yetmi yedi kalem divan
hocalarn davet idüb anlara dahi paa birer parça atub mücevvezesi

gibi

yarlar Ve paa yine

rek

smmata

davet idüb bir

remma

bandan düer Bazs hicabndan aar Paa eer
ve çavular ketdüdas tercemana otur derse
yine hizmetde olub

on

iki

divan

ihtiyarlar davet iderler

derakab

Ba

kalkub

Amma paann

aalar ve hasl here aas bunlar aya üzre
Badehu taam yenüb paa yerinden kalkub Selim Han

hil'atli

hizmetdedirler
seccadesi

smmata

müteferrika

oturub

üzre Qturub cümle ümeralar kalkup el

iken kapuclar kethüdas

ykamaa

çalc mehterbaya iaret idüb

baçavuu

muntazr-

çengi

harbî

kuUesinden topc basya
iaret idince \jj~ c^fec krk elli pare toplar atlub Cebeli Cui cuu burua gelüb azîm sytu ada kopar Beri tarafdan paann çanigir bass
iki yüz neferatlar ile derakab
üç bin sahanlar pasa iderken baz
sahanlar üzre akideden kubbeler vardr içinden çngrakl güvercinler
ve horoslar ve tavanlar çkub bu erbab divan icre bir temea olur
Badehu cümle sahanlar ref olub divan ferralar ve arraflar Sultan
Ferec ve Sultan Klâvan ve Sultan Kaytbay asrndan kalm kân
kadim altuna benzer pirine lien ve ibrikler ve gûnagûn sabundanlar
ile arraf
ihtida paann önünde yer öpüb paann dizine mahalle
mikramas koyub biri dahi mümessek ve muamberîn sabun verüb
paa elin ykyub cümle bu tertib üzre ellerin gasil idüb herkes
tablna turralar urub yeniçeri

kal'a

ba

yerli

yerinde berkarar olub

duac

efendi

Kuran Azimden

Ayeti surei

maidede L-ju^ j>» i: j Ayetin tilâvet idüb dua iderken Hazreti Resaletpenah yad oldukda cümle âyân eraf tazimen ve tekrimen ayak üzre
kalkarlar Ve ik kerre Âli Osman padiah yad oldukda yine cümle
ayak üzre kalkarlar Andan dua temam olub el yüze sürüb ihtida
beler kalkub kçn kçn gidüb halice kenarna vardklarnda cümle
alettertib dizilüb selâmladklarnda cümle divan çavular
alklyub
selâmlarlar Andan krk Çerakese beleri selâmlar Yine çavular selâm
alub alklar Andan yedi bölük aalar selâmlar Andan ocak ihtiyarlan ve çavular kethüdas ve müteferrika
ve terceman ba
selâmlyub cümle erbab divandan divan çavular kalkub paa dahi

ba

EVLYA ÇELEB

390

paay alklyub paa içeri
giderler Paa Kaytbay odasnda

kalkub çavular selâmhyub anlar dahi
arz

odsna

girer

Çavular hanelerine

sandalya üzre destarile oturub ihtida kethüda beg dest bus idüb bir
hil'at semmur giyiib berkarar olur
Andan ehir havalesi ve divan
efen id i i ve imam efendi ve müezzin efendi ve mukabeleci efendi ve

ba

kapuclar kethüdas ve ba kapuc
ve resale
emini ve hasl hare ve on iki meratib sahihleri
ve vacibürraaya aalar
tevabiat alelumum ve deli

aas

ve beytülmal

badehu

cümle
alettertib ve mütemaa tevabiihüm ve
ve

kapuc baslar
ferrika ba maa
ba
gönüllü aas maa taifetühüm ve se mehteran calcyan maa neferatühüm ve ser mehteran hayme maa tevabiat ve vekilharç aa ve
açba tevabiile ve etmekci ba ve matbah emini ve kilârc ba
alettertib

ve masraf kâtibi ve kilâr kâtibi ve etmek kâtibi ve beytülmal kâtibi
ve arpa emini kâtibi ve ahur kâtibi ve mataracyan ve atran ve
çanigir
maa tevabiihüm ve emirahur aa maa neferatühüm ve
ve kethüday stabl ve sarrac
arpa emini ve enikci
ve
ve sârban
ve harbende
ve ciUâvdar
yedekcî
ve seyis
ve me'al
ve akkâm
bunlar cümle yllk çuka ve kuma
hila*tlerin giyüb paann destin bus idüb iltifat olunurlar
Zira hini
seferde bu karakollukcu lâzmdr Amma çalc mehterba ve çadr
mehterba ve vekilhac ve
ve çanigir
ve me'al
bu alt sefer kimesneler hil'ati fahirelerile erefyab olurlar Zira mehleylei idde sabahadek on iki makamda on iki fasl ider Ve
ter
çadr mehter
saray meydann serape(de) 1er ile tezyin idüb yüz
elli neferatile
hizmet ider Ve
be gün be gice on be bin
sahan taam piîrince kendi piirüb kebab olur Ve çanigir
dahi
iki yüz tevabiile bu kadar bin sahan tarlar
dahi
me'alci
Ve
elli neferatile leylei dde saray meydannda iki yüz me'al ile ve Kaytbay ve Gayri divanhanesin nîçe bin kanadiUer ile çragan iderler

ba

ba
ba
ba

ba
ba

ba

ba

ba

ba

aç ba

ba

ba

ba

aç ba

ba
ba

hizmetleri mukabelesinde hil'ati fahireler ile behremend
Bunlardan sonra alay çavular dahi onar altun ihsan alub
cümle aavatlar selâmhyub giderler Andan Esnaf iç aalar ki anlar
gulâman hassadr ihtida babayî âlem imam hassa ve müezzini hassa

Bunlarn bu
olurlar

Andan hazinedar aa ve silâhdar aa ve çukadar ve
ve mühürdar ve hazine kâtibi ve mahlûl kâtibi ve kilâ(r)c
ve kahveci
ve çamarc
ve mif tah gulâm() ve sarkç
ve
ve bekirci
ve kaftanc
ve dellâk
ve berber

dest pus ider

nianc

ba
ba

ba

ba
ba

ba

ve em'idan

ba

ba

ba

ba

bu yirmi meratib sahibleri alettertib
dest bus idüb güzer iderler Andan gûnagûn akmiei fahiriye müstarak pençei âfitab misal civanbahtlar yollan ile âdâb üzre turnalar
sofrac
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Andan dahi küçük penenoz körpeleri dest pus iderler
Andan hedaya gelmi yetmi seksen Habei Foncî ve tavailer dest
pus iderler Andan iç mehterba otuz neferatile busu yed iderler
Andan alt aded iç olan çavular dest bus iderler Badehu paa istirahat idüb badezzuhur yine baz nekadar ayan ve eraf kimesnelerden
dest bus iderler

gelüb musafaha iderler îdi erifin ertesi alessabah yine çavular ketve terceman aalar gelüb hazr dururlar
hüdas ve müteferrika

ba

Ibtida müteferrikagân ihtiyarlarndan

krk

nefer kimesneler gelüb

bayramlaub dest bus
aalar cümliye birer kahve mikremeleri verüb avdet
sra yine bir remma mülebbes ic aalar tavusî reftar
iderler

ile

bir

cümbü

harekâtile

Derakab

paa

müstarak

zerenderzere

iderler

iç

Ardlar

iderek her biri

ve sar
kahve verüb fincanlar almaa
olunca yine âdâb üzre fincanlar ve kahve

her birinin

elinde zeytuni

ve hatayî ve münebbfed fenacinler

ile

muntazr olub kahve nu
mikremelerin alub giderler

sonra bir

Andan

remma

ve nefti

iç

aalar dahi

gûnagûn münakka yalklar getürüb cemii müsafirîn yanlarna
koyub giderler Akiblerince bir remma dahi iç aalarnn sa ellerinde
gûnagûn mücevher zîkymet fafurî tabaklar icre giranbeha çargül
ve armudî ve zihlî ve ehane ve diheni gül ve hatayî ve pani kâseler
icre gûnagûn eribei muamberîn ve mümessek sandal ve benefe ve
ribas ve anber hars ve gül limon ve nilüfer ve humma ve dud ve
temir hindi ve koruk ve gayri nice güne merubat makulesi eribei
ile memlû kâselerler ile
birer ellerinde münakka Kaya
yalklar ile iç aalar her âyânm önüne ber zanu durub

ergavanlar

Sultan
kâseler

ile

erbetler virüb destimal tutarlar Anlar dahi

azlarn

silüb

aalar gelüb sa ellerinde zîkymet gülabdan içinde gülâb ve mâi
buhur ve tri ahî ve mâ(i) kâdi ve mâi ükûfe ve mâ(i) zmran
iç

triyyatlar ile birer ellerinde gûnagûn zîkymet tabaklar ile
aalar gelüb cümle âyânm ellerine gülâb nisar idüb giderler Akiblerince bir remma ve bir güne libas fahireye müsrtarak olmu iç
aalar dahi gûnagûn buhurdanlar icre ödü maverdî ödü mülebbes
ve amberi ham ihrak idüb cümle âyân rayihaî tayyibiye müstarak
olub dimalar muattar olur Amma Msrl mabeyninde bulunurken
balarna al örtmek memnudur Zira bir kaç kerre buhur verüb
örtülü iken dilemilerdir Ve bazs kahve ve erbeti içer içmez ekli
ider Zira bir kaç kahve ve erbet ile zehirlenmilerdir Andan havf
iderler Andan bu müteferrikagân ihtiyarlar gidüb çavuan ihtiyarlar
gelüb anlara dahi üslûbu sabka üzre izaz ikram idüb paa bunlara
misilli

ba

yahi dilnüvazlk ider Andan sipah ihtiyarlar andan tüfenkciyan
ihtiyarlar andan gönüUüyan ihtiyarlar gelüb her (bir) ine hadle-
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rinden ziyade tazim ve tekrim olunub revane olurlar Andan yeniçeriyann ba çavular gelüb sahibi devlete buluub Ocamz ihtiyarlar sultanma idi erif mubarekiye gelmek isterler deyu destur
alub yetmi seksen aded minkale koca kokonoz ihtiyarlarn ihtidas
kul kethüdas ard sra ann üstad dahi ard sra alettertib deste bus
[1] idüb her kes makamnda kaim olub gûnagûn kelimat iderler
Bunlara dahi ziyade riayet olunur Zira Msrda yeniçerinin azîm
itibarlar vardr Ve bunlar yeniçeri kethüdalndan ve ba çavulukdan ve serdarlkdan mütekaidin biner kiiye malik anka kimesnelerdir
Bunlar dahi tatyibi hatr olunub giderler Ardlar sra azaban ocann
ba çavuu paadan izin alub cümle azaban ihtiyarlar gelüb dest pus
iderler htida ba kethüda ve ard sra alettertib meks idüb bunlara
dahi bâlâda tahrir olunduu üzre bîkusur riayetler idüb bunlar dahi
revane olurlar Amma Canpuladzade Hüseyin paa yeniçeri ve azaban
ocaklarn bir yerden huzurna çarub bayramladlar O dahi nezaket-

Bu iki ocan gayet i(ti)harlar olmak ile ziyade tazim gerekdir
Bunlardan sonra baz meayihîn gelüb îdi erif mübarek sultanm
deyüb cerre yecirrü babna girüb gider Bunlar gidince hemen paa
At diyüb cümle askerile mehterhanesin çalarak bir mesiregâha gider
Kanunu Msr böyledir Ve bu îd umum alay() dahi bu güne tahrir
bir mevhibei ilâhîdir kim ol
olundu Cümle âyân erafa desturu
günlere erien canlar zer enderzere müstarak olub güruh güruh bir
birlerine varub id mübarek derler Bu günlerde Msr içinde asla bir
evde erbet içilmez Subiye tabir olunduu pirine obzas içilir Bâlâda
evsaf tahrir olunmudur Amma bu günlerde üç dört gün mukaddem
yapub içine eker ve darcn ve karanfil koyub biraz dilberan olduu
mahalle bir hümüzetcik müahede olunduu mahal zalim gayet nafidir
[2] Hararet ider Bu dahi Msra mahsusdur Ve bu îdi erifde üç
gün üç gice öyle admaniler olur kim giceleri Kadir ruzlar ruzu id
olduu bu günlerdir Rumeli Meydan ve Kara Meydan ve Imrahur mahallesi Meydan ve Eski Msr Meydan ve Bulakda ve Bab
Nasrdan tara ve Mahallei Abidinde ve Msrn nice yüz meydanlarnda nice bin salncak ve dollab ve beik ve atl karaca ve çkrk
tabir etdükleri sbyan civan mahiyan binüb iki üç kolan ile bir

dir

ah

canibe salnrlar Bir

temaadr

(Beyit)

Idgâha varalm ol günde dollab seyrine
Görelim âyinei devran ne suret gösterir
[1]

Yldz nüshas

[2]

ii'ldz

(dest bus)

nüs'ns (afi ve mkavvî ve müft-rtihdir Ve defi
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âkan sadkane müahedei cemal idüb tesellii hatr
Eer aina eer bigâne bir âdem bir dilberan
temaadr
olur Ve bir
gördükde bîbak ve bîperva yanna varub îdi erifin mübarek ola deyu
gül cemalinden buselik makamnda güllerin dirersin ve muradna
irersin Kanunu Msr böyledir Ayb deildir Ve bir ibret ey dahi
fehvasnca baz

bu

Msrda

oldur

kim böyle levendat

askya ve

ve

erazili

çok diyarda

îdi erifin desturu ah günleri ola avret ve olan güruh güruh remma remma gezerler Bir merd bir nisvana ve sebyana ve glmana
dest drazl etmek ihtimalleri yokdur Bu hususda gayet emn emandr
Ve bir ibret dahi budur kim bu kadar kerre yü(z) bin âdem deryas
içre bir serho âdem tariki âm üzre yklarak dalbçak olarak ve baz
âdem urarak bir mest âdem görülmemidir Gayet mayub eydir Eer

görseler derhal

Kbrsa
kaPasma

dutub kapusna götürüb ya esamesin cellâdlar yahud

ve yahud Foncistan
sürerler

erab

gayri melanetleri vafirleridir

krmz

idüb

etmededirler

hududunda

intihal

serhadleri olan

içüb yolda gezmek gayet menfurlardr

Amma bu îdi

ayi

Amma

erifde birbirlerine ziyafetler

alvarl dilberanlar ile küheylân atlar üzre gûyî sohbetler
Hâsl kelâm bu îdi erifin ve alaynn vasfnda lisan

kasrdr Malûm

ola

Fasl Beinci Alay

adman

idî

Edha Ve sürür

dahi böyledir

Lâkin bu îdi Edhada yevmi arefeden ahir selâs gününün vakti
asrnadek cümle halk ve meayihler ve fukaralar tekbir ide ide birbirlerinin hanesine varub Eyyam erifi Arafat müyesser inallah diyüb
birbirlerine tazim ve tekrim idüb [ 1 ] idiirler Ve kethüda ibrahim
paa Msr mütevellisi iken koyun emininin defterile be kerre yüz
bin koyun ve
ve camus ve deve kurban olduu makyud ve
murakkamdr Ta bu mertebe âdem deryas ehri muazzamdr Ve

sr

böyle bir îdi

kim

Edhadr Sürür admani Ramazan îdinden

dillerle tabir

ziyade olur

olunmaz

Hamsin
Msrn kanun üzre altnc alay îdin beyan ider kim
bu alay paaya mahsus alaydr kim Msra
Elfaslus Sani ve

girince olur

Bu paay alay
[1]

Yldz nüshas

bâlâda tahrir

(musafaha)

olunmudur

Amma Msr

kulunun
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alaylar ve yollar ve erkânlar ve payeleri ve frka frka
adedleri ve senevi mevacibleriyçün tahrir olunmudur Amma bu
alay paaya müteallik elzem levazmat ve cümle ahvalât beyan ider

Kanun

Evvelâ bu alaya

Msrl Alay

istikbal

derler

Paa Msra

gelirken bir

ay mukaddem asakiri Msr dârât azamet ve evket unvanlarn ve
derya misal cüyularn göstermek içün canibi erbaadan asker cem
etmek içün vilâyetden vilâyete çavular gidüb birden bine binden yüz
bine varnca asker cem idüb Msr içinde derya misal asker olur
Amma beri tarafda paa Msra gec gelirse müsellemlige gelen ehir
vezirine elzem
havalesinin kâr kisbine çok ihtilâl verir Evvelâ

Msr

ard sra ulaklar
gönderüb te filân günde filân yire vâsl olmu deyu haber gelince
kayimmakam Bey metanet bulub güftü
ehir havalesi ve Msr
gûdan emin olurlar Badehu Gazzeden elbette bir ulak dahi Mah
filânn filânc günü inaallahürrahman Gazzeden kalkarz deyu
haber gelmesi elzem levazmmdandr Zira evvel cümle Msrn ocak
aalar hedayalan ile hayme ve hargâhlar ile istikbale çkarlar
Evvelâ çavular kethüdas çetri bargâhile ve mahal bengâhile elli
deve nil suyu ve bin kutu sükkeri nebat ve yüz kavanoz eribei
gûnagûn ve bîhisab meyve ve yirmi deve has ve beyaz etmek
ve bir mücevher
ve çörek ve gûnagûn mekûlât ve merubat
eerli ve altun zincirli ve altun kaddare ve cevahir topuzlu ve murassa rahtl ve zerduz abayili bir küheylân at ve bir tav(a)i ve bir
yelkendez at ve üç kise hedaya istikbale getürür Bunlar haliyedir

levazmndan olan

oldur

kim ehir havalesine

biribiri

Bunlardan maada Msra gelince virecei tuhf hedayalar paann namna ve unvan kevkeb ve cür'etine göre verirler Gayet sarraf ve

mdr

mdr

ve zehir
ve ya
görünce bal
miheke
urub
midir ve Ilbat suyu tabiatinde midir Gördükleri saat
ayarn bilüb ana göre çerisi çarh [1] iderler Ve bu çavular kethüdasil iki yüz mücevvezeli üçyüz tadan geçmi semmi helâhil çavulardr kim her biri kr(k) elli paa yollam söz ebesi akl Aristo
çavular gider Ve ikinci Müteferrika has dahi çavular kethüdas gibi
he(da)yalar getürüb amma at altun zincirli deildir Amma cümle
hedayalan pakdir Ve iki yüz müteferrikagân ile ve hayme har(gâ)'
hile azmi rah ider Üçüncü Tercemanha Bu anlardan alçak hedaya
verir Ve bunlar ile on nefer cellâdlar bile gider Ve dördüncü Yeniçeri
tulu ve güocandan baçavu Krk elli haymesile ve iki yüz

nakka

heriflerdir

Paay

ba

mü

yünlüklü ve zerduz yeniçeri keçeli mülebbes mülâzim neferatlar ile istikbale çkarlar Amma bunlar paaya bir hedaya getürme[1]

Yldz nüshas

(hare)
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û>l. I jy beher
öniisra piyade yürüyüb
sakas üç yüz pare alr Ve

yüb cümle nül(â)zimler (1) piyade piyade yürüdenler

yevm

biner pare

alrlar

Baçavu

dahi

paa

yevmiyye yirmi pare alr Ve yeniçeri
cümle çavuan Hanekede paadan üç yüz guru alr Ve mütefe(rri)kagân kezalik üç yüz guru alrlar Beinci Paa müsellemi dahi bunlar ile paaya istikbale gidüb alay mühimmat içün üç deve yükü
mest ve papuç ve çizme ve gayri eyalar paaya bir
iç aalarna
sammur kabanice ve bir mücevher tirke ve bir murassa emir ve bir
krmz katife alvar ve bir selimi ve iki sorguç ve bir çift çerkezî
filâri

ve bir

mücevher

zeynli

ve

altun

zincir ve cevahirli raht ve

küheylân at getürür Altnc Kayimmekam
kethüdas Kezalik bir murassa rahtl ve mücevher eerli bir küheylân at ve bir yelkendez at dahi getürür Bunlar Msrdan dördüncü
günde Salihiyye ehrine varub anda meks idüb cümle asker paann
gelmesi ne muntazr olurlar Zira andan öte garba varnca Ari ve
topuz

kadarasile

bir

Katiye Ümmül Hasan çölleridir -âl iu» Susuz bir vadi ve çöl çölistan
ve bir bîeman yerdir Amma paa tnüsellimi hedaya ve mühimmatlar ile Salihiyyeden arkyye kâifi bin atls ile ehir havalesin bu

çölden Arie paaya vâsl ider Paaya hedayelerin teslim idüb elzem
levazmndan ne cevablar var ise söyleirler Amma bu mahalde ehir
havalesi hayrhah devlet olub gayet mutedil âdem gerekdir Ol gice
paaya arkyye kâifi paaya (2) bir ziyafet idüb bir küheylân at
haddince çeküb ve iki yelkendez at çeküb paa ol gice Ariden kal-

kub sabahadek alt saat (3)
cisrine gelüb anda sahabeler
kurub istirahat iderken çavular kethüdas ve müteferrika ba ve
terceman ba ve kayim mekam kethüdas cümle hedayalarile gelüb
bu mahalde (4) gelüb paaya buluub hedayeleri arz olunub kabul
olunur

Amma

yeniçeri

baçavuu

Salihiyyede

kalr Ve anda

paa

alessabah cüzi fütur yiyüb yine azmi rah idüb alt saatde Salihiyyeye
karib oldukda yeniçeri baçavuu piyade mülâzimlerile selâma durub

zeminbus idüb paa iltifat idüb paann önüne düer Güya muhzr
aa yerine kaimdir Bunun dahi banda balkçl tellerinden süpürgesi vardr Orta kuak ile krmz çizme ile piyade yürür Lâkin Abdi
paa gemici baçavu ihtiyar olmaile Ata bin deyu tenbih etdi Devletli

kanun deildir

karz deyu özür
[1]

Yldz nüshas

[2]

Bu kelime

[3]
[4]

ata

diledi

binmek Asitanei saadetde ocamzdan kordüsturu mükerremim Ben Hac Bek-

Paa Ben

(mülâzimîn)

fazladr.

Yldz nüshas
Yldz nüshas

(saatde)

(bu mahalle)
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ta

Krk

yl evvel Âsitanede süpürge çaldm Ben izin
bizzzaruri paann dizin öpüb Devletli
ihtiyarlarmzdan beni kurtar Kanunu bozdun dinle-

Veli kendiyem

verdim Tez ata bin

Msr ocamzda
sinler

deyu uuzane öz(ür)

bindirdi

msn

diyince

Paa

dahi

lâtife

1er

içün

dileyüb
itdi

Yedi

çavuu
âdem

yedi

âdem

gücile ata

gücile bindirdi Koca-

Yedi âdem bindirdi Koca vezir Amma yirmi âdem
at sçratd Paa haz idüb yetmi dört altun ihsan
etdi Bu üslûb üzre paa alay azîm ile Salihiyye ehrine dahil olub
seraperdei âsaf berhiyasnda karar idince sandalyesinde berkarar olub
ihtida divan Msr bunda olub azîm davalar is(ti)ma olunub kat'
alâka fasl husumet olunur htida defterdar Ahmed paadan Msrl
bir konakda havf etdiler Zira kimseden bir habbe ve bir cübbe
almyub herkese istidadna göre ihsanlar idüb kadasker gibi davalar
fasl etmidir kim fark olunmaz Ve bu Salihiyyede paa otaa nüzul
idince iki yüz koyun ve elli
ve on deve kurban idüb urban ve
üryan yama iderler Temaadr Salihiyyeden kalkub Karine varnca
hedaya gelen Nil sularn cümle askere bezi iderek nîm rahda yine
arkyye kâifi azîm ziyafet idüb yine bir yelkendez küheylân at
hedaya çeker Andan paa Karin kasabasna gelüb çetri mülâmmanda
meks idüb bunda dahi divan idüb yedi bölük aalarndan hedaya
gelir naallah cümle haliye hedayalarn kanunnamei Msr terifatnda tahrir ideriz Karinden ehri Beldise (1) karib gelirken cümle
ehli belde istikbale çkub ruznameci ve cümle erbab divan ve Çerakese beleri ve yedi bölük aalar istikbale gelüb destbus iderler
Anda dahi azîm divan olub yine arkyye kâifi taht olmaile ziyafet
ve cümle mekûlât merubat dört günde anndr On be kise masruf
ider Ve bu divanda Ayid Urban eyhi sahibi direk olub asakiri
islâm bir ho ubur etdükleriyçün meihati gidüb kendi mukarrer
olub hil'ati fahire ile behremend olub küheylân feres ve ferise ve
diyince

endiremez diyüb

sr

hayaller getirdiler

kim

herbiri

safinatülciyat

misilli atlardr

Andan

kalkub Hankaha nîm rah kaldkda cümle ümera ve Emirülhac ve
mal defterdar ve sayir ümera ve gayri erbab divan gelüb paaya
buluurlar Andan alay azîm ile menzili kasabai Hanke yani Hankah
Bunda dahi azîm divan olunub Kalyob kâifi haki olmaile azîm
ziyafetler idüb be küheylân imke çeker Herbiri biner guruf deer
Bu divanda Desife Urban s^yhi eyh Safer hil'at giyüb eyhlii
kendüye mukarrer olur Ve Msrn âyân erafndan çok kimesneler
gelüb buluurlar Anda kaim mekam bir alay azîm ile gelüb destpus
idüb cevahir makulesi koyun i^i hedayalar getirir Kahve ve erbet
[ij

Yldz nüshas

(Belise)

seyahatnamesi
ve buhur

ile

sonra

lardan
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ikram olunub ehir havalesile yine Msra giderler Bui'
yine kibar Msr güruh güruh gelüb destpus idüb

giderler

Sitayii alay Vadii Âdiliyye ve ziyafeti rabbaniyye

Msr

Kahire (i)
ve divan ostaniyye admanii
Muizziyye
Ertesi gün büyük alay ile paay Adiliyyeye be saatde getirüb
seraperdesinde padiahane karar idüb smat ba olan be paann
payine yüz sürüb Hizmetdeyiz Sultanmn kuUuundayz Buyurun
paay ziyafete davet ider Paa kalkub smat banda
oturub sa tarafna Emirülhacc ve sol sarafma defterdar ve tertib
üzre ümeralar ve Çerakese belerin ve yedi bölük aalar ve sayir
ocak ihtiyarlar oturub smat muhammedî tenavül olunub badehu
alay çavular cümle aavatlar divana davet idüb Adiliyyede paa
Adalet soffasna oturub mehterhane ve küsü hakaniyan çalnub
davalar dinlenüb kat' alâka ve fasl husumet olub divan yarna
kalub alay çavular nida idüb Üç gün üç gice oturakdr deyu tenbih
iderler Ve
sagir ve kebiri bir haymiye malik olmyan ücret
ile yahud ariyeti ahibba ve asdikasile Âdiliyye sahrasna gelüb
çadr
ile meks iderler Bu vadide bu kadar bin hayme ve haregâh [ 1 ] kur-

taama deyu

Msrn

kim güya çemapur

askeri meks etmi'
hanede ve bir kesde bir çadr
ve
Âdiliyye sahrasna ve Tophaniye ve Sebili
AUâm fezalar ve Gavriyye vadileri cümle çetri mülemma ve saha'
beler ile lâlezar misal günagûn çadrlar ile tezyin olub orduyi Dara
ah manendi olur Üç gün üç gece meks olunub eb ruz öyle adma*
niler olur kim geceleri nice kerre yüz bin kanadil ve me'ale ve
fanusu cihan ile çragan olub geceleri Leylei Kadir olub ruzlar
ruzu id olur Ve her eb nece bin çadrlardan toplar ve tüfenk ve
fienk ve âtei pürrenk atlub zemin âsüman dirdir ditrer Ve her
hayme ve otaklarda gemi direkleri üzre ikie; üç bin kanadiUer iare
icad idüb kanadilden emse ve mührü Süleyman ve servi ve azirvan
ve kasr ve emse suretleri idüb encüm âsâ çragan olur Ve paann
ota önünde ikier gemi direkleri biri biri üzre balyub eflâke serçekmi Ann ta zirvei âlâsnda gemi ipleri üzre krk elli bin kana'
diller çragan iderler kim ebi zulmet ruzu ruen olur Ve bu Adiliyyede üç gün üç gicede pikeler yürür kim iç mehterleri tamaa

lub öyle bir orduyi bazar olur
dir

Ve bu günlerde Msr
çerge ve ota kalmyup

[1]

Yldz nüshas

(harg^âb)

içinde bir
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Cümle belerine

tekrar birer cevahir rahtl atlar çekerler
defterdarn iki atlar mücevher eer ve rahtl ve
altun zincirli maadas sîm eer ve sîm rahtldr Ve zîkymet hedayalar
dahi verirler Ve yedi bölük aalar ve musahibi sultan kara aalar
ve Çerakese beleri ve ruznameci efendi ve yetmi aklâm efendileri
ve yetmi ümena ve yetmig keaf ve bîhisab mültezimin cümle
paaya at ve tavailer ve gayri hedayalar çekerler Velhasl paa kethüdasndan yirmi be meratib sahihleri aalar ve seyis basya varnca
namnda nekadar
ihsanlar mebzul olur Neticei kelâm paann
birer tuhfü tefaruk
seri kârda huddamlar var ise Msrl anlara
verirler Elhasl paaya iki yüz kemer rahtl küheyl atlar ve iki yüz
dahi sade yelkendez atlar gelir Ve yirmi be mertebe sahihlerine dahi
birer at hedaya gelir Emirahurun Salihiyyeden bu Âdiliyyeye gelince
paa kehüdasile avayid fevaid almada beraberdir derler Eer
bu Âdiliyye evsafn malûmumuz olduu mertebe tahrir eylesem bir
Ceriri Taberî olur Ve bu Adiliyyede üç gün üç gece ziyafet cümle
padiah kisesindendir kim Selim Han Kanunudur Krk kise masruf
alub
hemen be bin para amber iki bin para öd akçesi miskci
defterdar mahsub ider Azîm ziyafeti israfdr Cümle taamlar sükkerîdir Üç gün bu seraperdede bir âdem su içemez Cümle eker erbeti

âciz olurlar

llâ kaim

makam

ba

Msrn

ba

nu

Bu

Msr

halk

bu üç gün gicede sohbeti
haslar idüb olkadar mal sarf idüp israflar iderler kim güya her biri
birer miras yedi çelebilerdir Baz âyân bin guruluk fienk atmdr
Krk guru fienk atan bir pesü paye âdem kârdr Amma bunda
garaib oldur kim Msrn kevakibi Zöhreye mensubdur Halk sürür
admana behane isterler Ve Hamdi Huda Msr halk gayet mün'imdir En ednasnn be on pare vazifesi var Avretlerinin bile ulufeleri
â'malarn bile ciraye ve camekiyyeleri vardr Sefaheti etdiren âdeme
maldr darb meseli türkmanîdir kim Arabm ya çok olsa kimin
yer kimin hayasna sürer derler Msr Ya Gani Ya muni ismine
mazhardr
iderler

Evvelâ

[1]

israfata

göre

vüzerayi
ile

Msra

Msrn

Âdiliyyeden alay azîm
dühulin beyan ider

Ve üç gün üç gece nsfnda Msrlnn ve cümle paa aalarnn
hayme ve hargâh bozlub cümle bar bengâhlarile Msra geçüb ehir
havalesi her aaya tahrir etdüi konaklara göçüb her kes yurdunda
[1]

Yldz nüshas

(btida)
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^9^

braub

pakce besat ve nazif lâtif esbablar giyüb
konaklarnda birer huddam kalub yine Âdiliyyede paa alayna gelüb
vâsl olurlar Bedehu andan alessabah yeniçeri aas ve yedi bölük
aalar ve azablar aas ve paa ile salât fecri eda idüb taht [ 1 ]
tenavül olunub alelfevir alaylar ârâste ve kemingâhlar piraste
bîümar yemin ve yesar âmâde olub
olub cümle asakiri
bededdua ve sena azizi Msr muazzez ve mükerrem padiahane
ikram ile esbi zülcenahna bilâ rikâb suvar oldukda cümle
izaz
uzun olsun Yaricin Allah olsun Tanr padia»
çavuan [2]
hmza ömürler versün Devletile çok yaa diyüb alklayub
iznile saf inatülciyad sürüb Âdiliyyede
sa'd saatde müneccim
Sultan Tuman Bay kabri önüne gelüb bir fatihai erif ruhiyçün tilâvet
idüb sevabn ruhuna hibe idüb alaya gelir Bu mahalde âsüman âsâ
dokuzar kat mehterhaniye turralar urlub güm güm gürliyüb alaylar
esbab ekallerin

Yan

bann

iki eli gümü çukânl zer enderzere müstarak
balarnda
sam suvar telleri ve atlar banda
çavular
olmu
ablak ve çalar ve bahrî hotas ve alt pare yancklar ile müzeyyen
atlar üzre çavular tablbazlarna turralar urub alay düzüb asker içine
girüb yemin yesar diyüb Aadura hayhu diyüb gûnagûn akalar ide-

yürümee balyub on
alay

rek ala(y) tertib idüb yürüdür Ibtida

suba

yedi yüz harcüssyf teva*

biile yollar tathir iderek yürür Andan paann Tatar askeri pürsilâh
sodakh ve savatl iki yüz askerdir htida bayraklar yürür Andan
Alay deliba üç yüz kaplan postlu ve yelken takyeli ve salihli
takyeli ve sammur taçl ve ahin ve turna telli gazilerle her atlar

geçidi knal gaziler alaca
Hasenî ve Hüseynî Tuna
bayrakl
gönüllü
aas
dahi
iderler
Andan
Alay
Bunlar
hemen
ubur
deliyan
gibi mülebbes ve müzeyyen ve çifte köçekleri ve alaca bayraklarile
ubur iderler Bunlar deli alayndan müzeyyendirler Andan Alay çanigiran Bunlar dahi bayraklarile ubur iderler Alay
kilârc Bun'
lar dahi bayraklarile ubur iderler Amma bunlar müsellâh ve mükemmel aa yollu âdemlerdir Alay mehteran hayme Cümle beyaz
bayraklarile ve kantar srklarile müzeyyen ubur iderler Andan Alay
sarracan glman hassa Bunlar dahi (pür)silâh küheylan atlar üzre
ellerinde beyaz bayraklar ile ubur iderler Andan Alay müteferrjkagân
Bunlar dahi küheylan atlar üzre ellerinde krmz bayraklar ve çifte
köçekler ile ubur iderler Andan Alay vacihürraya aalar Cümle
köçekleri zrh külâhl ve elleri sarg (3) srklar üzre sar bayraklar

d

[1]

Yldz nüshas

[2]

„

„

{3]

.

.

(tahtelkahve)
(

çavular)
(karjf.)
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ile ubur iderler Amma bunlar mükellef ve mükemmel aalardr Andan Alayi kapuc baslar Bunlar dahi sammur kürklere ve cebe ve
cevene müstarak olub enselerinde yirmier otuzar eli kargl taze
civan ser kaplanlar ile ubur iderler Amma bu kapuc baslar gedik

Andan paa aa vatlar alay() temam
olub Msr alay yürümee balar Evvelâ Alay çavuan Mükellef
ve mükemmel sammur libaslar ile mülebbes olub mücevvezeler üzre
olmala

sahibleri

ikier

Amma

ileri

ablak ve atlar

giderler

banda

birer

ablak

teller

ile

ubur

iderler

Anlarn huddamlar
alaylarda Kanunu Selim Han kavvaslardr Andan Alaiyi) sipahiyan
Bunlar yeil bayraklar ile mükellef ve müzeyyen krmz alvarlar
ile enselerinde elli karg srkl çifte köçekleri ile yan yana rikâb rikâba atba beraber ubur iderler Ve bunlarn yüz nefer çorbaclar
ikier ikier ubur iderler Amma ellerinde srklar yokdur Srklarn
önleri sra kavvaslar Direfi Gâviyan alemi gibi diküb götürür Bu
aavatlarn çorbac olduklar andan malûmdur Ve herbirinin ardnbunlarn enselerinde

köçeklei yokdur

da onar yirmier âhenpu silâhdar ve kafadar mahbub köçekleri

var-

dr Andan bu

tayifenin iki yüz nefer çavular mücevvezeleri ile
ubur iderler Ellerinde topuzlar ve enselerinde köçekleri vokdur Zira

bunlar sipah taifesinin bölük çavulardr Bunlardan sonra iki sipah
kethüdalar ve huddamlar pürsilâh srklar ile ubur ider Andan
küttablar çifte köçekler ile ubur iderler Andan sipah aas önünde
iki klcdarile ve canibi erbaasmda krk elli piyade kavvasyle ve en-

gûnagûn akmiei

sesinde

krk

bayraklar

ile

kat küsü

hakânîlerine

yine bunlara

elli

manend

fahiriye

pürsilâh

müstarak

hampa

eli

kafadar

karg srkl yeil

silâhdarlar

ile

dört

vesselam

Andan

Alayi sipahi tüfenkciyan Bâlâda tahrir

olunan

zarblar

urub güzer

sipah askeri gibi kethüda ve küttablar ve

iderler

aalar

ile

köslerin çalarak

ubur iderler Amma bunlarn anlardan fark soldur kim ellerinde
bayraklar sardr Andan Alayi sipahi gönüllüyan Bunlar dahi bâlâdaki gibi rikâb rikâba pürsilâh krmz alvarl [1] ile çavular kethüdalar ve küttablar ve aavatlar ile köslerin döerek atba beraber ubur iderler Amma bunlar cümle krmz bayak tarlar Öbür
askerden farklar uldur Andan Alayi Çerkezan Bunlar da bâlâda
tahrir olunan kaideleri üzre güzer iderler Bunlar dahi krmz bayrak
tarlar Andan Alayi müteferrikagân Bunlar Msrn âyân kibarlar
muhteem ve mülebbes ve müzeyyen askeridir Kafalarnda onar on
beer yirmier müzeyyen ve müsellâh katife anterili ve safi krmz
alvarl köçekleri ellerinde sade karg srkl huddamlar ile aheste
[1]

Yldz nüshas

(alvarlar)
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Andan Alay Çerakeze beyleri Müsellâh ve Müatlar ile balarnda perian destar ile her
birinin enselerinde kantar srkl atlas ve katifeye müstarak krkar
ellier müstesna mahbub köçekler ubur iderler Lâkin bayra ve
sancak ve kösleri yokdur Hemen sade güzer iderler Andan AIa>
ümerai Msr Cümle bunlar sammur kürklere müstarak olub balarnda perian destarlar ile önlerinde dörder satrlar beyaz sarkl
aheste güzer iderler

lebbes ve

mücevher eerli

ve pak atlas hil'atleri ve ellerine teberi müslimî ve belerin yanlarn-

da krkar ellier kavvaslar ve enselerinde yüzer ve yüz ellier zer ender-

müzeyyen olmu eli srkl iç aalar ki
Nerimandan nian verir hali haimî nian

zer ile

herbiri

pürsilâh

Sam

anl mahbuban

atl
bayrag ve sancak ve kösleri yokdur
Andan Alay Kapuc bayan meratih sahihleri Bunlar paann emekdarlarndan yari kadimleri ve nedimi haslar olmak ile bunlara birer
aalk vade olunub paaya karib sammur kürkler ile muhteemane
balarnda perian destarlar ile ikier ikier atbalar [1] beraber ubur
köçekler

ile

revane olurlar

Amma

aalar

kapuc

ba

aalar
Ancak bunlar onar on beer pak çukadar ve
ile pürsilâh giderler
sarraclar ile atba beraber ubur iderler Bunlar yirmi yedi kapuc
baslardr kim mansblar() bunlardr kim zikrolunur Evvelâ cümleden
serdar(a) müsellimlik ile gelen ehir havalesi olur Sa vezir kethüda
ve sol vezir ehir havalesindedir [2] Ve risaliye aas anbar emini
ve beytülmal emini ve arpa emini hasl hare ve vekilharç ve Süvey
iderler

aas

Lâkin yedekleri ve

ve Dimyat

aas

iç

ileride

sade

ve havale kâtibi ve küçük

Reid aas ve Iskenderiyye aas ve Menzile aas ve emirahur ve
Bulak gümrük emini va darbhane emini ve darbhane nazr ve mukabeleci ve küçük ruznameci ve defter emini ve selâm çavuu ve
ba kapuc ba ve Beni Seyf aas ve Meniye aas ve Manfelût aas
ve Circe aas ve kapuclar bölük bass ve kapuclar kethüdas bu
yirmi yedi aalar cümle perianîler ile ve sammur üst hil'atleri ile

ve

ikier ikier ubur iderler

Bunlardan sonra tular ortasnda alay bayra andan dokuz aded beler kim herbiri lâil cevahir zümrüd ve
elmas ve lâli Bedahana gark olmu cümle altun zincirli ve murassa
eerli ve incu dikme abayili küheylân atlardr kim herbiri bir Rum
harac deer yedeklerdir Ve bu safinatülciyad misilli yedekleri kean
berkean yedekciler çeküb anlar dahi mülebbes ve balarnda mücevvezeler ve krmz alvarlar ve ayaklarnda çerkezî fellârlar ile esbi
tazileri arz kâlâ iderek ubur iderler Andan imrahur aa ile kapuclar
[1]
[2]

Yldz nüshas (atba)
Yldz nüshas (havalesi

payesindedir)
Evliya Çelebi
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bölükba

piyade ubur iderler

Amma

Ve imam

efendi ve müezzin efendi pak

Huddamlar piyade ubur
kethüdas
iderler Ve kapuclar
ve selâm aas küheylân atlar üzre
tevabileri piyade ubur iderler Bunlar dahi perian destar giyerler Bunlardansonra Msrn Ala> asakiri Arabistan [1] bayaklar yürür Krmz
zerduz baydaklardr htidalar küçük taze oullar ard sra kâmlar [2]
dahi ardlar sra fituz yiitleri dahi ardlar su-a yaya daylar ve oda
baslar cümle âlât harbe müstarak kaplan postlu ve altun kalkanl
gazilerdir kim balarnda ahin çkal ve turna telli bir güne turfa
ebkûlâhl ve krkar ellier dirhem badalocka top misali tüfenkli
müsellâh ve müzeyyen askerdir Yüzer admda bir duaclar gülbangi
Muhammedi çeküb cümle guzati müslimîn sadayi Allah AUaha reha
buldurub Msr içi sadayi Allah Allah ile lebberleb olub bu tertib
üzre ubur iderler Amma tabii kular yokdur Bunlarn çavular ve
dib bayraklar ubur idüb andan Alay Yeniçeriyan htida bunlarn dahi
köçekleri ve yanaklar gök çikçekleri gibi piyade yürümeden verdi
handan olmu cananlar hande iderek güzer iderler Andan dalyan vasla*
lar ubur ider Andan daylar ubur idüb nicesi kart yiitlerdir Herbiri
yetmier seksener dirhem dalyan tüfenk çekerler Bu kadar ar silâh
seirdirler Bunlar cümle gûnagûn çuka sefer
ile piyade ciran gibi
dolamalar giyerler Ve serlerinde cümle gûnagûn destar sararlar
Andan baba daylar geçmee balar Cümle gümü yuklül zerduz
üsküf keçe ile ubur iderler Andan koca yayalar cümle kaplan postlu ve
balar turna telli yayalar ubur iderler Andan eski mütekaid odabalar
pürsilâh olub ketflerinde altun yaldzl kalkanlar ile âdâb üzre krkar
ellier dirhem tüfenkler ile ubur ider Andan ihtiyarlar aheste aheste
cümle asker mevc mevc fevc fevc alay alay saf saf güruh güruh getdükçe ortalarnda siyah dolamal alay çavuu ve kapuclar ve sakka*
lan bile ubur ider Ve yüz admda bir duac gülbangi Nebi çeküb
cümle asker can dilden Allah Allah didiklerinde zemin âsüman dir
dir ditreyüb âdeme bir dehet gelir Her bir bahadran dilâveran civanan ve tüvana zeberdest yiitler çifte çifte ciran misal sekerek ve gülbangi Nebi çekerek tavusu irem gibi reftar iderek gayet müeddebane
ubur iderler Kim kadirdir kim bir ham ve dam ve penceriye bakub
iderler Ve askeri Ali
dil taziri
söz ata Ol dem an dembeste idüb
Osman askerinde bir güzide cüyuu müsUmîndir Ve gayet çok
askerdir Zira cümle topcyan ve cebeciyan ve fiekciyan ve tob arabacyan ve kal'a mehteran cümle bu nezkûrunlar Yeniçeri alay içinde
ve pakize ve mülebbes

[1]
[2]

Yldz nüshas
Yldz nüshas

(azaban)
(kâmilleri)

perian

giyerler
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natndardr

askeri

Amma

yirmi bin

Amma

bunlarn dahi tabii kular yok'
dur Hemen cümlesi piyade ubur idüb büyük bayraklar geçüb alaylar
asker kadar öhretleri vardr

temam

olur

Amma

Ve bu

çalarlar

aas

azablar

alay yürür

sammur

üzre

bir serdar ile iki yüz üç yüz yiit sefere gitse kös

piyade yeniçeri askeri
Ibtida

geçüp yeniçeri aas ve
çorbaclar küheylân atlar

dahi

azablar

libaçeler ile ve önlerinde

cidalar

ile

ve

enselerinde

cümle krmz alvarl ve kantar srkl gilmanlar ile ubur ider Bunlarn sanda Yeniçeri çorbaclar hemcünan küheylân atlar üzre sam'
mur çuka feraceler ile ve önlerinden cidalar ile andan eski çavular
ve serdarlar ile ve eski kokonos kethüda ihtiyarlar ile sol taraf
arabistan [1] sa taraf yeniçeriyan atba beraber ubur iderek ba
çavular paa yannda dur (ur) [2] Beytülmalclar kapularnda kalr
Ancak azab kethüdas atba beraber ve Yeniçeri aasile azablar aas
beraber enselerinde pürsilâh köçeklerle ubur iderler Andan yeniçeri
mülâzimleri yürür Dörd yüz gümü yüklükler ve zerduz üsküflü ve
balkçl telli otagal beli klçl elleri tüfenksiz piyade gûnagûn çuka
dolmal pak askerdir Andan paann satrlar zer enderzere müstarak
olub ellerinde teberi müslimî ve serlerinde altun talar [3] üzre ota-

paann yemin

galar ile

rian

yasarnda ubur

balkçn

destar üzre

iderler

atrba banda

paann sanda

sorgucile

pe-

bir cebi altun

para fukaraya bezi ider Ve matarac ba dahi
dolama ve zerduz üsküf ve mücevher matara ile ve
cümle tüfenkciler dahi krmz saya dolama ve üsküf ile paann
damenin dutarlar Ve paa dahi altun zincirli ve murassa eer ve
mücevher rahtl incu çarkab düme abayîli esbi sabareftar üzre
eninde sammur kabaniçse üzre mücevher tirke kuanub ve katife

cebinde

ve bir

sanda

çil

krmz

ayana

sar çerkezî fellâr giyüb seri saadetine selimi destar
takub sanda sekiz cellâd ve solunda piyade
suba ve muhtesib bile paa ile mutaazzmane ubur iderken paa iki
canibine tevazula selâm vererek fukaraya ihsan iderek ubur iderken
alvarile

üzre iki sorgucu sahi

bayi

geda

ve

pir

ve

civan

(v^-* '«i'^k

j^*\^\.

-r** '«i^li «r** oUJ,-.

L

^\ iUü-

)

Ve paann ard sra zer enderzere müstarak olmu
silâhdar elinde emiri murassa balarnda zerduz krmz üsküf
ve çukadar hemcünan ve ard sra paa kethüdas ve divan efendisi
mülebbes sammur kürkler ve balarnda perian destarlar ile ve arddeyu dua

lar sra
[1]

[2]
[3]

iderler

paann

yirmi

Yldz nüshas
Yldz nüshas
Yldz nüshas

iki

(azaban)

(Ve)
(taslar)

mertebe

sahihleri ve gayrileri

cümle kü-
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altar pare sîm yancklar ve bahrî hotasl atlar
üzre
nahcevaniye miistarak olub cümle günâgûn makaremelerit taylesan muhammedîlerin sarkdub ellerinde on yedier
ile ubur iderken iç çavular iç aalar icre tertib üzre
buu
dizerek ubur ider Andan iç mehterba krk
iç mehterleri ile
ubur iderler Andan paa hazinedar ve iç müezzinba ile atba beraber andan sancag ve bayrag ve mehterhane ra'dvar güm güm gürliyerek ubur iderler Andan iç aalar sarraçlar andan sakka
yetmi seksen neferatlar ile cümle sakka bargirlerin gûnagûn ükûfeler
ile zeyn idüb misk ve delveleri dahi sebzegûn yapraklar ile tezyin idüb
ubur iderler Andan akkâm ve me'alciyan dahi cümler me'allerini
heylân atlar

üzre

ba

elvan elvan beharlar

öi»i-.)i^^v
ile tezin idüb raks idüb pertab idüb
urarak J^"
haykrarak ubur idüb bu tertib üzre paa Msra
dahil olunca cümle sipah ve tüfenk endaz ve gönüllü ve Çerekes ve
müteferrikagân atba beraber Rumeli Meydannda kat enderkat

diyüb

el

(

<

)

)

yemin ve yesar zülcenahvar selâma muntazr dururlar Paa gelüb
badesselâm ubur idince cümle atllar kendi hanelerine giderler Paa
Azab kapusmdan içeri Bismillah ile kadem basnca azablar ocandan yüz koyun kurban idüb ganemlerin kan paann pay semendine
doru cereyan idüb paaya hayr dua iderler Amma Azabistan[ll ve
yeniçeriyan paa ile piyade ta Saraya giderler Andan paa bu kerrüfer
ve azamet ile saraya dahil olunca iki yüz koyun kurban olub duaclar
dua idüb paa fatiha tilâvet iderek binek tanda esbi saba sür'atinden enince cümle çavuan alklyub paa nüzul etdüi yerde fatihi
Msr Selim Hann ihtida oturduu makam vardr Anda paa teberrüken ve teyemmünen sehl oturub andan Bismillah ile yirmi beer
kademe ta nerdübandan yukaru Sultan Kaytbay divanhanesine çkub
sa tarafnda paa kethüdas ve sol tarafnda çavular kethüdas kol
tuuna girüb Sultan Kaytbay seccadesinde cülus idüb cümle çavuan
Allah mübarek eyliye Kademin kuvvetli ola Devletile çok yaa deyu
alklarlar Hemen yeniçeri baçavuu kal'aya mikrame gösterüb
tobhane kuUesinden krk elli pare atlub Saray Meydannda müfid
muhtasar bir divan mehterhanesi fasl temam olub çavular kethüdas
deyince cümle erbab divan yemin
Davaclar ve maslahatllar var
ve yesar merkezinde hamuba dururken karudan Mekke ve Medine

m

havalelerinden alt kimesneler zahir olub içlerinde bir maslahat güzar
mustalah kimesne ileri gelüb Ya vekili Sultan hadimül haremeynü-

erifeyn

Hayr makdem

Safa geldin

deyüp Mekke ve Medine umuruna
htida paa ol arzuhalleri eline

müteallik elbette bir arzuhal verirler
[1]

(Azaban) olacak.
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alub teberrüken Bismillah deyüb sah çeküb buyurdu verir Zira
veziri ve Ali

Osman padiahnn

Osman

Msr

hadimül hareMekke ve Medine hizmetine

vekilidir Ali

ise

meyndir Ol ecilden ihtida divan Msrda
vaz kalem olunub divan hane duacs bir azîm dualar idüb fatiha
tilâvet olunur Andan Msr ayanlar ve eraflar kanunlar üzre esnaf
esnaf dest bus idüb tecdidi biat iderler Bu mahalde kal'a mehter
Meydannda Mübarek bad fasln çalub bin pare
hanesi Saray
haliyelerin alub giderler Cümle erbab divan bir saatde el öpüb
divanhane duacs fatiha deyub çavular kethüdas ve müteferrika
ba paay Sultan Kayt bay yerinden kaldurub paa cümle
erbab divana selâm verüb cümle çavuan alklyub selâm alrlar
Badehu
paa içeri gidüb cümle cemiyyet tarmar olur
Bu saatde Gavri divanhanesinde krk kii En'am erif tilâvet
idüb mutad üzre her sabah yine En'm erif okurlar Paa içeri
iskemle odasna varub istirahat içün soyununca yedi bölükden alay
çavular gelüb haliyeleri olan alay ile getirdikleri bahlarn isterler

Canpulad zade

iki kise

alay

cümle Canpulad zade

ocana

verdi Birer kisei Msrî yedi
Ve bu tahrir etdiimiz evsaf
Hüseyin paaya olmudur Zira andan gayet

Yeniçei

ocaa verüb cümle dokuz

kise

oldu

hicabda idiler Zira Msra padiahane geldi Paa ol gice istirahat
idüb alessabah smat divanî olub üç bin sahan taam haftada iki
kerre kanunu Selim Handr Paa etmeyüb an hazineyi yahud kendüye
korsa hîni azilde paadan muhasebesin isteyüb her smat ikier kise
hisab idüb senede doksan iki kise paadan taleb iderler Badehu üç
bin sahan taam tenavül olunub divan padiah olub nice davalar
ihkak hak olundukdan sonra keide ve eytam ve cevali ve müteferrikalarn mahiyye ulufeleri paann huzurunda verilüb müstahak
namüstahak olduu malûm olub herkes isbat vücud idüb ulufesin
alrlar Bu gün dahi divan bu hal üzre olur Ve yine âyân Msr
güruh güruh mübarek bada gelüb üç günde bu hal üzre derya misal
âdemler mubare [1] gelüb gitmededirler Bu üç gün üç gicede gelen
hedayan;n hisabn Cenab Bari bilür Amma almamak âklâne hareketdir Eer bir maslahat tahtnda alnrsa JL ^s^* (me'vi hali) derler
Msrl kelâmdr Eer bir maslahatn eda etmeyüb alrsan hîni azilde
maldr isterler Hulâsai kelâm
beinci alay dahi bu âyin üzre
tahrir olundu [2] vesselam

Msrn

[1]
[2]

Yldz nüshas (mübarek

Yldz nüshas

(temmet)-

bada)

EVLYA ÇELEB

406

Fasl Neticei vüzerai Msr Der fasl terifat
htirazname berayi vüzerai Msr
Bâlâda tahrir olunan alaydan sonra Msr
idüb ehli menasba giydirilen hil'atler padiah

âklâne kareket
tarafmdandr Ziyade
giydirilirse paa tarafmdandr Azîm masarifdir Hîni azilde paaya
hayli rahnedir Bundan gayet ihtiraz lâzmdr Kethüda ibrahim paa
hâkimi Msr iken bu hil'atleri üç babend eyledi Âlâ ve evsat ve
edna diyüb üç güne hil'atdir Hil'ati âlâ iki bin pareye evsat bin
pareye edna be yüz pareye tahrir idüb bir Yahudii hil'atci ba etdi
Senede alt bin hil'at ider htida paa Msra geldii gibi cemii menasblar ve keaf ve ümeralar tecdid etdükde ihtida Salihiyyeden
alay ile yollarda ve Adiliyyede ve sarayda cümle bin krk be hil'at
gider Kimi padiah kisesinden kimi paadan ihsan olunur Zabt olun'
mak gerekdir Ve bu kadar hil'at gidüb tecdidi menasblar olub yedi
gün yedi gicede paaya bin iki yüz der cengi evvel deramed hâsl
olur Bikavli kethüda brahim pasa Amma âkil olan paa bu menasblar tebdil etdükden sonr(a) bir smmat Muhammedi idüb cemii
âyân devlet taam tenavül idüb meveret iderler kim paay sabkn
zimmetinde bevaki var
yok mu Ruznameciye müracaat idüb
malûmu ola Eer mazul paann karnnda bir mal var ise kethüdas
ve ehir havalesi ve divan efendisi ve beytülmalc ve haslül harc
divan Msra ihzar idüb ruznamede paayi
velha[l]
atikn zimmetinde mahlûlâtdan ve hazineden ve desiseden [2]
bine binden yüz bine varnca gökde uçan yerde gezen deryada yüzenolunmasyçün mubassr ve tahden sual olunub paann
sil(e) lecuc
ve bî edeb ihtiyar çavular ve her bölükden ihtiyarlar
kethüdalar alelûmum gulüyyi âm
ve çavular kethüdas [3]
ile mazul paaya varub hukuku sabkya asla riayet itmeyüb [4]
vezir Karnnda filân kadar yüz kise bakya mal padiah vardr
deyu ruzname defterin paann eline verirler Paa dahi Paa karnveziri

m

damzla yarn müerref

oluruz Borcumuz var ise veririz derse tehir
inad ve muhalefet ederse Kasr Yusufa ve yahud
ehirde Tayatr saraynda habs idüb her bölükden bir çorbac nefecanibi erbaasn muhasara ve muhafaza iderler
ratlar ile saraynn
Zira bir kerre Koca Mustafa paa bir gice sarayn bir canibin mün«
ederler

[1]

[2]

[3]
[4]

Eer

Yldz
Yldz
Yldz
Yldz

nüshas (velhasl cemii serigârda olanlar)
nüshas (kaç sene Msrda hâkim olduysa birden)
nüshas (ve cemii ocaklarn)
nüshas (paann hu/uruna Jfelüb Baka)

aa
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ibka ve

dendan tignden

paay
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ile

geçirüb

namna Kulkran

didiler

Ve eer

yeni

Bu mal benim zimmetimdir Be otururum

dirse

habs idüb göz habsine alr

Hâlâ

ol

ecilden

paa merhamet

idüb
molla mezahibi erbaa

eyhülislâm ve âyân kibar ve ulema ve suleha huzurunda paann
üstüne derzimmet çeküb sicilli er'i Muhammedîye kayd iderler Paa
baki kalan yerlerden tahsil

idegidüb

hini azilde

paann

giribann

deirüb muhasebe isterler Ve eer mazul olan paann bevakisi(n)e
oturmam derse yani deyni üstüme almam derse devletli vezir mazul
veziri Asitanei saadete arz idüb Selefimiz filân paa
zimmetinde u
kadar bakaya mal padiah kabul haziniye noksan üzre vâsl olmak

padiahmmdr

deyu arzlar gönderir Krk elli günde
yahud bir salahor gelüb Senki
Msr veziri filân lalamsm Muzul lalamn zimmetinde kalan mal padiahîi tahsil idesin deyu ferman erif sâdr olursa neuzübiUâh
mazul paay ve seri kârda olan aavatlar cümle Yusuf kuUesine
habs idüb cemii emval erzak ve memaliklerin hazara çkarub füruht
idüb paa ve cümle tevabiatlar bir borya hasr üzre kalub sekiz
dokuz ay ve bir yl habs olub fülûsu ahmere muhtaç olurlar Bade
edaildüyun hapisnden halâs olub bir saraya göçer yahud yine ol
sarayda kalr Amma üzerinde dideban kul tayifeleri kalkarlar Badehu
canibi erbaadan davac ve ikâyetçiler yürür Her nekadar naer'î ve
mesalihi müslimîni görmeden aldklar bertyl eyalar var ise an
taleb idüb dava iderler Eer Msr veziri ianet idüb kadasker syanet
iderse her kese cüzi ey virüb mabeynlerin slah iderler Eer paa ve
kadasker ve yedi ocak müddailere zmaz iderlerse paa ve aavatm
hali harab ender harab olub aavatlar kapudan kapuya kean berkean sürüye sürüye rüsvay âm iderler Neticei kelâm Ve illâ paa
arif ve müdebbir ise hini azilden be alt ay evvel Msrl ile muha*
sebesin görüb paann üzerinde deyni çkar ve çkmaz Msrlya
itimad etmeyüb Asitane tarafna müracaat idüb hîni azilde müsellim ile
yahud kapu kethüdas âdemile bir emri padiahî ve yahud bir hatt
erif sâdr ola kim Senki filân Msr vezirimsin Hatt hümayunu saadet
makrunum vâsl oldukda Msrdan mazul olan filân vezirimi muazzez ve
mukerrem Asitanei saadetime irsal idesin deyu ferman ehriyarî sâdr
oldukda *ü c-J^c bu kerre mazul olan paay mücidden bir iki ay mücidden koyvirmezler Zira deri devlete gidiyor Ebette veziri âzam olur
deyu ne Msr veziri ve ne kadasker ve ne cümle Msr kullar çun
çera dimee kadir olmyub paann zimmetinde bir habbe kald diicab ider
bir

Ferman

emri padiahî

ile

bir

kapuc

ba ve
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mee

kadir olmazlar

Ve

bir iki

ayda

paa kapus levarmatm

tedarik

idince iki yüz üç yüz kadar deve ve bin mikdar atlar ve tavailer ve
mal firavanlar gelir kim hini azilde Msra mutasarrf olmak kadar

hedaya

kim brahim paaya bin kise mal hedaya geldi
muhterem Asitaniye giderken kendüye Sam erif

gelir

azzez ve

ve

mu-

eyaleti

geldi

Msrn

Fasl

azilde

Baz

yedinci alay azîmi Paa eer hîni
muazzez çkarsa girdüi alay gibi olur

vü^eraya dahi alay iderler

L»\c

^'i\

eer menkûben Msrdan

mazul olub Asitane sahib çkmazlarsa ne tazim ne tekrim Bir
tevabi

ile

Adiliyyeye

çkub

ahi

enin

ile

Msr

gice

revane olur Âkil.
mutasarf iken basiret

Asitaniye

veziri bunlardan ibret alub Msra
olub hfz hîraset üzre ola Ve selef (i) zemannda Arkhanede
mahpus olan ümera ve mültezimin ve meksur olmu keaflarn ahvaline vâkf olub her birinin birer tarik ile tlak eylemee sai ide
Ve Deylim ve mahpushanei medyunda ve çavuhanede velhasl yedi
bölük ocaklarnda mahpus olup mal matlûb olanlar tefti ve tefahhus
idüb mal taleb ide htida elzem levazmatmdan bunlardr Hîni azilde

olan
üzre

sual etsen

Halâ hapisdir

gerek

Kim mani

idin

idi

Zeman hükümetinde
derler

Ve

bir

gözünden almak
elzeminden dahi mirî glâl
iki

bakayas kimin zimmetindedir An sual ideler Ve zalim ve zorbalardan mazlumlarn hakkn alverüb zalimlerin her birinin barna bir
tiri tiz ve bir nizei sertiz âb tiz semmi tir urub Rumeli meydannda
hengâmei can hazarnda nakdi hayatlarn füruht idüb ke em serleri
cellâd felek elinde çukân tob misal galan eylemek gerek Ve bazlarnn defteri cerayimlerine kalemi af keide klnub rakam keremile
merkum oluna ki ^^c uc\i ^ij ^^ yc |»4\n fehvasnca af olunub halâs

Ve nice ihsan in'am ve niceler dendan tii berrandan elzem
levazmatndandr Zira kanunu Msr böyledir Bu hal üzre gidüb
kimseden rivet alnmya Zira hîni azilde yine alrlar Ve ehli fesad
ve gammaz ve hemmaz ve fessak sözüne itimad etmiyeler Keyfemayeâ mutasarrf olub salâh elden komyub rahat olurlar Ve her
mah ruznameci ve cümle ehli divan ile muhasebe görüb bakaya tahsiline gayet mukayyed olalar vesselam Ve Msr vezirine lâzm olan
bir müstakim ve dindar ve mutemedünaleyh âdemi ruznameci ide
Zira hîni azilde cemii muhayyel eytanat ruznameci elindedir Ruznameci Abdurrahman Efendi Kethüda ibrahim paann iki yüz kise
iderler
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ibrahim paa üzerine ahi yüz kise
zimmetinde yedi yüz kise bakayas
kalmken ruznameci tahrikile ibrahim paadan alt yüz
badehu Canpuladzade bir hyanetin duyub ruznameci Abdurrahman
alelakib bir ferdin agâh
Efendi badettaam gö
Yezdan idüb elinden
hamdi
yok iken katil idüb erbab divan cümle
ve dilinden fiilinden cümle halk âciz ve nalân ve zebandrazl-iindan

ihsann görüb
Benderi d

yine hîni

azilde

ümera ve keaf giryan olmulard

cemii

Vasyyetname (i)
Ve

»;\c

(»4H!\

Msr

ârâyiine

paalar bâlâda

ve

sayir

hükûmetde marur ve

levazmndan

elzem

beray

fakir Evliyay bîriya

vüzeray
alâyi

te

lâzmdr

ruznameci bir dindar âdem

Msr
evsafile

tazim ve tekrim

vu^ju

hareket

ider

tahrir

olunan

alaylarn

ve iltifatlarna aldanuub
Zira âb Nili nu§ idenin

cebbar ve mütekebbir olmakdr Zira Feraane tahtdr Amma
hüsnü ülfet idüb rfk ile muamele idüb cümle mesalihi
müslimîni er'i erife havale ide Ve hazinei padiah çavular kethüdas ve müteferrika
ve defterdara havale idüb her saat tahsiline

hükmü
herkes

ile

ba

(i)

bram

eyleye Ve gelen mahlûlât füruht etmeyüb zabt ide
tarafndandan hatt erifler ile mu'tak Darüssaade aala'

ilhah

Zira Asitane

r

ve gayriler

evamiri

Medineden
gidenlere

ve

emsal(i)

nice

gerekdir

padiah

ile gelüb
terakki isterler
giden ve dühan ile giden ve
neccablgile gelenlere ve sefere gidenlere ve ceb

giden ve Islâmbola

kim

be

haziniye

dil getirenlere

kimesnelere
senevi

ve cebel müjdecilerine

terakki

yedi bin akçe

lâzmdr
terakki

ve

Ve hacca
Mekke ve

harçlna
bunlarn

Mahlûlât

vermek

Handr Cümle paadan matlûbdur Ekseriya Msr
dan ve Anbar Yusufdan ve ruzname kaleminden

zabtetmek
kanunu Selim

bu tarafnve meksur ve müflis
keaflara kâiflik vermeden mezmum ve müttehem olurlar Ve
hîni azilde mal padiah ve terakkiler paadan matlûbdur Ve Msr
hâkimleri vakfuUahlara vaziyed etmiye Yani evkaf tarafndan celbi
mal etmeyüb hasbîce tefti ve tefahhus idüb tamir ve termim etdi-

mamur

vezirleri

idüb akibeti hayr ola Ve bir müfsidin sözüne itimad idüb
Ve Zülfikarl ve Kasml
kuludur bu askerî taifesine tabî olub akyaya muin ve zahir olmya
Ve ayda on iki kalemden muhasebe j^örüb mukabelei zab ide Neticei
kelâm daima padiah veziriazam tarafn elden komya Lisan türkde
bir darbmesel vardr Bu mahalde münasibdir Eere virecein haya

rüb

gavre ermeden bir kimesnei katli nefs etmiye
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Bee verecein paya ver fehvasnca hemen padiah tarafna
dokuz ve on al Padiah vezir tarafn elden koma Ve Msra azîm askerle gelme Otuz aa ve üçyüz kara kollukcu kifayet ider Eer
zorbazu ile zabt iderim deyu on bin âdem getirsen deryada katra
günede zerre Eer bin asker getirsen ehre komazlar Vilâyetin tahammülü yokdur Ziza cümle kuralar mal mirîdir Cümle Msr kulu
ver

Msr

huddammdr Hemen

suhuletle cümlesini kullan

Ve

herkesle itidal üzre

geçin (Beyti ra'na)

Ne yavuz
Ne yava

ol
ol

asl ey dil
da basl

itidal üzre geçin arif isen

Elhasl herkesle hüsnü zindegâne etdükde înaallah bervechi adalet Msr senevî iki bin msrî kise dutar Eer kura mahlûlatlar dahi ziyade
düerse üç bin kise olur Ve senevî bin kise hedaya gelir Amma art

an

vardr Ol âdeme gelir kim unvan ve
evket sahibi ve nan ve
ti sahibi ve sadkulkavil vakar sahibi olanlara riayet idüb mal verirler Yohsa Msr halk nice bin hümapervazlar görmülerdir Herbiri
nice vüzeraya ve nice padiaha hizmet etmi Darüssaade aalar ve
beleri vardr Bunlarn herbirile hüsnü ülfet idüb geçinmek gerek
(Beyti bînazir)

Herkesin gerçi gönlünce deildir âlem

Mümkün

oldukça geçinmek gerek âdem

Bunlar ile hîni mansbda geçinmek güzel
mel'undur mel'un

Amma

ah ah vah vah hini

azli

Fasl Sekizinci alay Msr vezirine mukarrer geldüi
alay azimdir ki beyan olunur
Evvela Msr vezirinin bu mukarreri Belis ehrine gelince ileri
haber gönderirler kim alaya hazr olalar Ol gün paa kethüdas alay
çavularna tenbih idüb cümle aavat alaya âmâde olub vekilharç
cümle matbah Âdiliyyeye getürüb ziyafet tertib olunur Ölgün ol gice
Msr içinde bir velvele olub cemii ahalii Msr alay temaasna dük-

kânlar Bab Nasra varnca icariye ve dutarlar Ertesi alessabah paa
kethüdas paann iznile sade mehterhane fasl iderek alaya gider
Amma Kethüda ibrahim paa asrnda mukarreri padiahîi ve hil'ati
ehriyarîi ve seyfi sultanîdir gelen dârât ile getirmek gerek deyu kethüdasna umumen mehterhanei ve cüml iç aalarn âlât silâha müs-
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tarak idüb giderken sade mehterhane ile gitdik Mukarrer ile geHrken
mehterhane tahl döerek gelin deyu tenbih idüb ihtida Tatar alay
ve deli alay ve gönüllü alay ve ca§(ni)gir alay ve kilârci alay ve
sarracan alay ve müteferrikagân alay ve vacibürreaya alay ve kapu'
cba alay ve kethüda alay ubur ider Kethüda ile çavular kethüdas atba beraber ve müteferrika baiyle ehir havalesi divan efendisil kapuclar kethüdas cümle zer enderzer köçekleri ile müstarak
Msr içinden güzer idüb Bab Nasrdan tara çkarlar Amma
bu alayda Msrn askerî tayifesinden bir âdem yokdur Cümle suku
dükkânçelerinde seyir temaaya muntazrlardr
Andan
sultanîi
Adiliyyeye varub mukarreri getiren emriaharu sultan mdr kapuclar kethüdas ve salahor veziri âzam aalarndan
her kim ise
kethüda ayaa kalkub badelmusafaha smmat Muhammedi çekilüb
cümle aavat ve âyân tenavül idüb kahve ve buhurdan sonra yine
atlara suvar olub bâlâda tahrir olunduu minval üzre alaylar yürür
Amma paa kethüdasile mukarrer getiren aa kethüda ile at
beraber giderler htida aann hazinedarnda hil'ati fahire kethüdasnda murassa emir ve aann giribanmda mektublar ve elinde
iyb kise ve zerduz bu
hatt hümayun ile ubur iderken dokuzar kat mehterhane çalarak Bab Nasrdan içeri girüb zülcenahîn
var iki bölük asker alay alay saf saf ve mevc mevc ve fevc
fevc ve güruh güruh ve sürü sürü ve katar katar ve remma remma
esnaf vezir Msr içine bu tertib üzre girerler kim ahalii Msr dârât
Ali Osman ne idüin bilirler Amma
üzre iseler
mukarrer geldüünden haz idüb çaruy hazar olkadar izdiham olur
kim nice
bu tertib üzre Msr içinde bir hayhu ile
tabii Osmaniyan döerek
kal'a(i)
Msrda saray sultanîde Sultan
Gavri divan hanesine çkarken paa ta nerdüban bana varub istikbal idüb Selim Han tahtndan
paa durur Derhal mukarrer ile
gelen aa zer enderzer hil'ati padiahîi boçeden çkarub ellerinde
dutarlar Ve hatt erifi ve emri padiahîi dahi boçei zerduzdan
çkarub öpüb bana koyub paann eline verir Paa dahi öpüb
bana koyub divan efendisine verir Ol dahi öpüb bana koyub
ile
turayi garra tahrir olunmu mührün bozub hatt erifi
çkarnca Gavri divan hanesi kat enderkat âdem deryas olub bin bir
ayak bir ayak üzre durub saminden olurlar Badehu divan efendisi
bîhicab pür cevab bîbak bîperva savt âlâ ile hatt erifi tilâvet idüb
ekseriya hayr dua ve reaya ve beraya ve Mekke Medine ve hazine
ahvali yazlub bu senei mubarekede senki ibka ve mukarrer etmiim
deyu hatt erif kraat olunub cümle çavuan alklyub cümle erbab

m

ba

aa

^^
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divan

ad

kendü

giribann
eylesün

paann

ve handan olurlar Derhal gelen

paaya

elile

giydirirken

paay

kapuc
zîan

ba
hil'ati

hil'ati fahirei

padiahînin

idüb geyince yine cümle çavuan Allah mübarek
deyu alklarlar Ve yine akabmca gelen aa kendü elile
beline mücevher emiri padiahîi kemerine bend klub

bus

aa paann koltuuna

paa kethüdas

ve gelen

seccadesi üzre

paa çkub

ahîler yine savt âlâ

amel

ile

girüb Sultan Gavri
ayag üzre dururken varid olan emri padikraat olunub her neki ferman olunmu sa

olunmasyçün

buyurdlar ile çavular
bozulunca iç kal'adan yetmi
Mübarek bad admanileri olur Ol saat kal'a
mehteranlar gelüb bir fasl azab çalnub bin pare haliye ihsanlarn
alub giderler Ertesi alessabah smat divanî olub cemii erbab divan
ve cümle ehli menasb cem olub mansblarn ibka ve mukarrer idüb
serapa hil'ati fahire ile mesrur olub herkes hanesine revane olub
paa mehterbas Mübarek bad fasln çalub bin pare haliye ihsanlar
ve çuka ve kumalarn alrlar Ve anlardan sonra paann yirmi dörd
mertebe sahihleri güruh güruh mübarek bada gelüb ihsanlarn alrlar Ve bu divanda bazlar menkûb olub mansb ahare tevcih olunur
Ve ehli menasblarn cümlesinden paann keufiyye mal tahsil
olunub ve terceman basdan be çavular kethüdasndan on kise ve
müteferrika basdan on ve ruznamecidcn be yeniçeri aasndan alt
ve azablar aasndan be ve be bölük aalarndan dörder kise ve
suba ve muhtesib aasndan beer kise velhasl ol mukarrer gelüb
cümle menasblar tecdid olub yedi yüz yetmi hil'ati fahire giyenlerden cümle üçyüz altm kise hasl olub yirmi otuz kisenin mukarrer getüren ser bevvaban
yahud veziri âzam aas mdr ana
ihsan idüb ve on kise mikdar dahi at ve raht ve tavailer ve sayir
ol saat

ve aavatlar tevzi olunur
seksen pare toplar atlub

taraf taraf beyaz

Divan

Msr

mdr

heda(ya)lar

sblar
Neticei
ider

dahi

Ve paa kethüdas

verir

ziyafetler

meram

te Msrn

idüb

ve

hedayalar

Msrn

sayir

verüb

Asitaniye

erbab manyollarlar

Msra mukarrer ile gelen aa yüz kise mal intifa
mukarrer alay dahi bu yüzden temam oldu

Fasl Dokuzuncu alay azîm Msr hazinesi Asitanei
saadete gitdüi alay beyan ider
Evvelâ bâlâda tahrir olunan muharrer gelüb cemii menasblar
olmaile Msr hazinesi paaya ilzam
olunduu gibi sene
olub tahsiline ihtimam olunub defterdar paa ve çavular kethüdas
ve paa kethüdas ve ehir havalesi ve havale
ve müteferrika

ba

tecdid

ba

SEYAHATNAMES

413

*

bu serikârda olanlar ihtimam ile ümena keaf ve mültezimin
zimmetinde bevakileri tecessüs idüb Tüliti evvel J«\
ve Tüsalis
ve sayfî ve itefî mallarndan galik almaliti sani ve
Tüliti
nyub baki kalm mallar meksur ümenalardan yüz bin rene ina
kâtibi

valiler

c-Ij"

çekerek tahs(i)l idüb der hazine ider Baz husuli mümkin olmyan
ele getürüb Gavri divan hanesinde makariye kollarndan

keaflar

çeküb salb idüb üstühanlarndan kanlar cereyan iderek Ark hanede
hapis iderek
mal padiahîi tahsil iderler Buna Hazinei Kebir
derler Acib dahiye güzadr Bu hazine kan ile kanden tahsil olduun
beyan

Msrn

cümle kuralar ve cünle hazine ki&esi ve
adedi ve dirhemi ve dank ve vakyyesi ve arpa
ve buday
ve miskalin bildirir

arln

Evvelâ eyaleti
bin pare belidedir

duu

Msr

cümle yedi yüz

Ve bu altm

üzre cümle eyaleti

Msr

altm

pare kal'adr

yirmi dörd

ehirdir Ve üç
bâlâda tahrir olun-

pare

Ve

kazadr Ve

eyaleti

Saidi

kazadr Ve cümle

keufiyye ve evkaf ve ümena ve
evkaf Haremeyn ve âyân ve gayri
belidelerden beher sene yirmi dörd Msr hazinesi tahsil olur deyu
Gazali defterinde masturdur înaallah mahalli ile herbiri alettafsil
tertib üzre tahrir olunur Amma on iki Msr hazinesi mal padiahîye müteallikdir Anlar dahi beyan olunur Amma bu Hazinei Kübra içün divan Msrda ve Asitanei saadetde mal padiahîdir deyu
feryad etdikleri bu hazinedir kim Ramazan îdi erifinin mevacibine
o'€ ^j ii\ irise gerekdir kim beher sene bin iki yüz msrî kise hazineAli otuz alt

mültezimin

dir

Ve

ve evkaf

selâtîn ve

her kise sekiz yüz

kr

alt

gurudur Ve her guru otuz pare

Ve her pare bir
dankdr Ve bir dank on a(r)pa ardr Ve dörd dank bir dirhemdir Ve bir dirhem krk semin arpa ardr Ve bir miskal yüz hmta
ardr Bu hisab üzre bir msrî kise
vakyye gelir Divan
Msrda telâtin köseleler döenüb cümle üçyüz sarraf sarrafhyub ve
olmak üzredir Ve her

kise yirmi sekiz bin paredir

cümle veznedarlar tartub hver birer saylub divan mührile defterdar
paa âsaf Msr muvacehesinde mühürliyüb hasl harca teslim olub
anlar dahi Gavri divan hanesi icre hazr çam sanduklar icre üçer
kise koyub her sanduk mismarlarla mhlyub üstüne ve içine keçeler

kaplyub dahi üstüne
ile

muhkem

hazine tahsil

sarub

ya

sr

krmz

derileri

kilimler
bir

ile

çekerler

Ve

setr iderler

maldar mü'min

seferi

frengi

habller

Bu tertib
açk olan

üzre

bey-
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lerden birin getürüb hazinei

Hazr ol deyu tenbih
kethüdala
mü'min ihtiyarlar ve

padiah

olunub
sra yeniçeri ocandan
bölükden dahi birer yolu gelmi
seferine

ve tekid iderler
ve
birer

be

çavular ve

Ard

birer bayrakdarlar ile

memur

olanlardan yetmi iki nefer
kimesneler hil'ati padiah ile dilad olub âmâde olurlar Ta ki mah
Recebiilmüreccebin gurresi ki oldu bir azîm smmat divanî olub
cemii erbab divan ve cümle ulema ve suleha ve kadasker ve nayib
divan ve ahidan kâtiban sicilhan meydan muhabbete gelüb
divan hanede dalar gibi ylan sanduklar paa kethüdas birer
birer paa ve ulema ve suleha ve hazine bei huzurunda ad idüb
hazine beine ve yedi ocak serdarlarna teslim iderler Ol mahalde
Padiahn bin iki yüz kisesini
paa hazine beine hitab idüb
bîkusur benden alub kabz etdin mi Ol dahi Aldm Kabz etdim Hâlâ
kabzai tasarrufumdadr didükde paa ahid olun diyüb sicilli er'i
mübîne ketb olunub divan hane duacs dua idüb fatiha tilâvet olusaray
nur Andan cemii sanadikleri Gavri divan hanesinden
meydanna endirirler Andan paann iki yüz müsellâh ve müzeyyen
bagil katarlarn erdilâvükerek(?) ve bin burçlar ve gûnagûn çmgrag
ve celacilleri ile kean ber kean çeküp cümle memur olan keçeli
yeniçeriyanlar bir tarafna ve azabanlar bir tarafna ve her katrn
ba(n) birer üsküflü yeniçeriler tutub her katra ikier sanduk tahmil etdüklerinde altar msrî kise olur cümle yükledüb
velhasl bu haziniye

Be

aa

Derbeyan

hazinei

Msr

yürümee balar Ibtida paann kanun üzre tahrir olunan
Andan Msrn yedi bölüünden memur olan yedi yüz asker
gönderegidüb paa huzurundan sarayda ala(y) gösterirler
ile cümle
Cümle alemlerin açarak her serdar köslerin çalarak hazine bei dahi
banda perianîsile sammur kürk üzre pürsilâh ensesinde cümle pençei
Alaylar

alaylar

âfitab kafadarlar zerüzivere

ve alt kat köslerin çalarak

müstarak olub dörder

tu

ve alemlerin açarak

kat mehterhanesi

paay

selâmlyub

aa

paa

dahi Yürü Allah âsân götüre deyu bu tertib ile kal'adan
kanun üzre on sekiz bin vazifehar kullar tazimen
enince
alaylarna esnaf esnaf mahlut olub aheste aheste Msr içinden güzer
iderken yine tarîki âmlar icre kat enderkat âdem deryas seyir temaa
idüb naallah Ba selâme deyu ricalleri dua iderler Nisvanlar savt
âlâ ile caj; urub
mauk birbirlerine rast gelüb anlar dahi c^; urur-

Msrn

âk

1ar Asakiri

islâm

ise

tavus gibi reftar iderek

gûnagûn akalar

ile

güf'
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herkes kullu kuUa-

bein otana dalar

gibi

yub

der-

akab zencirke gelüb ve sayclar ve yedi bölük ihtiyarlar gelüb cümlesin ad idüb her sandukda birer demir halka vardr Ol halkalardan
zincirleri geçirüb iki ucu bir yere gelüb kildlerler Badehu cümle
sanduklarn üstüne kimleri örtüb hazinenin canibi erbaasm cümle
halk ihata idüb beklerler Ve cümle askerîler dalub memur olanlar
kalr Ve cümle sanduklarn üstlerin krmz kilimlerle setr iderler
Allah setr eyleye lâfz bundan darbmesel kalmdr Hâla Msrl
içinde istimal olunur Uç gün üç gice Adiliyyede meksolunub azîm
sürür admaniler ve cenk ve çegane ve mehtehane fasllar olub ha-

Bu mahalde hazine çknca Sebili AUâm beine ve
Kalyob kâifine ve ehir su bassna fermanlar gidüb cümle askerleri
ile hazine askerin Adiliyye sahrasnda ortya alub nice yüz me'aller
ve kanadiUer ile askerin canibi erbaasn çragan idüb beklerler Ve
ehir subas Adiliyyei bekledüi hatriyçün düveydar askeri ehri
beklemee kifayet etmiyüb yeniçeri kulkethüdas her gice Gavriyye
altnda bin iki bin yeniçeri ile pürsilâh sabahadek ay iret idüb
nice yüz hanende ve sazendeler ile sabahadek sohbet idüb pürsilâh
beklemek yeniçerilerin direidir Ve haziolub kol dolaarak
neye memur olan neferatlar birer aylk pein ulufelerin alrlar Ve
hazine bei kalkaca gün Kalyob kaifine ferman varid olub hazinei
padiahîi arkyye kâifine askerinle vâsl idesin deyu emir olunur
Ölgün yine alay azîm olub cümle ocak aalar ocaklarndan sefere
memur olan serdarlar Adiliyyeye çkarrlar

zinei beklerler

Msr

Fasl onuncu alay hazinenin ocak alaydr
Üçüncü gün paal ve gayri asker yokdur Hemen cümle ocak
ve ankalarnn alaydr Bu alay gayet müzeyyen ve mü-

ihtiyarlar

lebbes

alaydr içlerinde

Amma memur
ile

ve

memur olanlar cümle pürsilâhlardr
klç ile ubur idüb azîm hayhuy
Adiliyyeye varr Ve sefere memur olanlar
sefere

olmyanlar sade

köslerin çalarak

birer

kalub mabakisi helâllesüb avdet iderler Andan hazine bei nefirlerin
çalub üçüncü borda küsü rihletler çalmub Kalyob kâifi üçbin
hayyak ile menzili Hanike andan Belisde arkyye kâifine salimin
hazinei teslim etdüine hücceti er'iyye alub paaya gelir arkyye
kâifi dahi Gazze paasna teslim etdüine hüccet alub paaya gelir
Paa dahi Elhamdülillah henüz hazinei hazine beine teslim eyledim
Elhamdülillah
hududma girdi deyu paa rahat olub gayri umuru

am

mühimmelere mukayyed olur
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Amma
Bu mezkûreynin

öyle malûm

iki

ola

kim

yüz msrî kise olan hazine zerre ve

emme

nukre masarfma varnca ve mumur olan askerin mekûlât
merubatile ve hil'at ve ihsanlar ve kira katarlarnn masruflar ve
katr üzre kilimleri ve askerîlere hayme ve hargâhlar ve bengâhlar ve
ve bir

ve bu askere edayi hizmet idiib Msra dahil olduklarnda belerine terakki ve yedi bölük aalarna ve üç odabalar
ve çavu bayrakdar ve teberdarlarna velhasl sekiz yüz âdeme birer
masarifi sanduklar

akçe terakki yetmi hil'atliye ikier akçe terakkiden kâmil bin akçe
yevmiyye terakki idüb selâmetle gelirlerse behremend ve hissedar
olurlar Bu masraf hisab üzre beher hazire kâmil iki bin msrî kise
ider Zira bu terakkiler cümle paann kendi avayid fevayidi
üçyüz dokuz guruadr Paaya bu hayli
rahnedir
yüz kise mal ider Hakkile bu
kim
ve namevcutlarn
tefti ve tefahhus idüb ana göre terakki vereyim die ve edayi
ve el idince ol saat paann bana kyamet koparrlar Ahirülemir
mahlûlât yok ise her akçe içün
hemen yedi ocakdan
yirmi beer gurua sulh idüb akçesin alrlar Alelgafle yokladlar Uç
yüz âdem mevcud bulunub brahim paaya emirler gelüb üç yüz
ademe terakki verüb gayri çün çera diyemediler Azîm derdi serdir

lâ maaallah kanunu Selim Han böyledir

Fasl

On

detin

birinci alay

Paann

kendi malndan saa-

padiaha giden ceb hatçln beyan

ider

Evvelâ büyük hazine Sam erife varub vâsl oldu müjdesi habei ve ocak aalar mektublar neccablarla gelüb mesrur dilad
olub mah abann gurresinde ceb harçl hazinesi balanmaa

zine

Msr

balar

Bunda

rndan

bir vaki vakar sahibi

paa

memur olmaz Ancak paa

belerinden
ve

aala-

bir kerrüfer dârât ve katar sahibini

serdar idüb

dan pürsilâh

Tatar ve deli gönüllü müteferrika ve gayri ocaklarmutemed yiitlere ihsan in*am idüb üç yüz âdem

Msrn

yedi ocandan atna silâhna
akçe terakki ile yazarlar Zira bunlar lgar ile
gidüb büyük hazinei ubur idüb on be yirmi gün evvel deri devîdi erifde padiaha ceb harçldr
lete varsalar gerekdir
Darb-

paaldan

kadir

ve üç yüz

âdem dahi

salt yiitleri birer

hanede mahsus onu
sîmi halisden

kesilir

kisesindendir

Cümle

bir

Bu

dirhem gelmek üzre
hazineye
kisei

kesilir

mahsub deildir
Ve bu

msrîdir

Ortas halkal

Paann
hazineye

kendi
kar-
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üç yüz kiselik dahi Hind ve Sind ve Acem ve Yemen ve
tefaruklanndan zîkymet akmiei fahireler ile yüz yetmi
bogçe meta balanr Evvelâ on bagçe Valide Sultana ve beer bogçe
Haseki Sultanlara ve beer bogçe ehzadelere ve beer bogçe gayri
Sultanlar Valide kethüdasna üç bogçe Kzlar aasna be bogçe ve
bakapu alarna iki bogçe hazinedar basya ve iki bogçe ba oda basya ve ikier bogçe silâhdara ve çukad(ar)lara ve rikâbdara ve Eski

Habe

aasna ve baltaclar kethüdasna ve kahveci basya Bunlar
cümle Saraya mütealliklerdir Andan veziri azama on bogçe ve on bin
altun ve veziri âzam kethüdasna be bogçe üç bin altun ve reisi küt»
Saray

be

bogçe ve bin altun ve tezkirecilere birer bogçe üç yüz altun
ve mektubcu efendiye ve ruznameci efendiye birer bogçe üç yüz altun veziri âzam kapuclar kethüdasna ve sadr âzam hazinedarna
ve kapuclar bölük bassna ve çavu basya Bunlara cümle birer
bogçe ve defterdar paaya ve eyhülislâma ve kad askerine ve Islâmbol mollasna birer bogçe verirler Amma eyhülislâma ve defterdar
paaya beer bogçe ve biner altun dahi verirler Ve yedi kubbe vezirine dahi birer bogçe verirler Hasl kelâm bâlâda tahrir olunan yüz
taba

olunub kifayet etmediinden maada kapu kethüdas yüz
sureti defter gönderüb ve bu bogçeler ile vebin
on
iki
altun îdiyyesinden maada bu hazine ile on
ziri âzamin
bin altun dahi sayirlere îdiyye içün gönderilir Msr vezirlerine azîm
ebeke ve belâdr Bu cib harçl hazinesinden sonra ibrahim paann bir mükellef aas yirmi aded pençei âfitab cündî gulâmlar beer re' s küheylân atlarile saadetlû padiaha gönderüb yüz aded küheylân havvare atlarn dahi âyân devlete hedaya gönderdi Amma
garabet bunda kim bu bâlâda tahrir olunan îdiyye bogçeleri Islâmbol
ayanna verildiinden maada beri tarafda Misiz veziri Kethüda brahim paa bir mutaazzm kapucbasma seksen bin kilei slâmbolî
pirinç ve yüz bin kile mercimek ve yüz kile nohud ve bakla ve alt
yüz ferede kahve ve bin kantar eker ve bin kavanoz muanberîn
eribei gûnagûn ve beyüz çift münakka hariri bukalemun ve yüz elli
re's mahbub tav(a)i aalar ile sayir tuhf ve yadigârlar cümle âyân
devlete yüz re's koçlar ve cikanlar ve yaban 9 srlar ve yüz kafes

yetmi

tevzi

bogçe dahi

tuti

aldm deyu

6 ve minav papala ve deve

kularn Reid

ve Iskenderiyyeden

hedaya gönderdi Bu [kadar mal
menali paa hazine aasna teslim idüb yine kelevvel kanun üzre
paal alay müsellah ve müzeyyen ve mükellef alay ile Adiliyyeye
giderken paa kethüdas ve hazine aas atba beraber bir alay azîm
Adiliyyede meks idüb cümle hazine (i) aann çergesine
ile paallar
yarar gemilere

koyub

deri devlete
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yarlar Anda paa kethüdas hazine aasna dörd msrî

paalya dörder bin

kise

harcrah

Ve

hazinenin canibi erbaasna Msrl ve paallar kat enderkat olub konarlar Ve yine Sebili
Allâm bei ve Kalyob kâifi direi olmas takribile iki atl ile üç
gice hazinei ihata idüb hfz hiraset ider Andan hazine aasile ketdüda
vedalaub yine kethüda Msra girüb andan hazine Hankiye varr
Andan Belise varub arkyye kâifine teslim idüb ol dahi on günde
Gazze paasna Gazze paas
dahi Hamaya andan kat'
ve her

pare verirler

ama am

menazil ve tayyi merahil iderek îdi erifden evvel bu hazine defterdar paaya vâsl olub andan saadetlû padiaha arz olunub hazinei
padiahîye teslim olub cümle tahrir olunan îdiyye hedayalarn kapu
kethüdas defter mucebince yerlü yerine bezi idüb ard sra nsf
Ramazanda Msr kulundan müjdeciler varub hil'ati fahire ve terakkiler ile behremend olurlar Ramazann yirmi beinde alay azîm ile
Msr bei hazinei teslim idüb cümle serdarlar ile hil'ati ehriyarî ile
mesrur olub bir vezir saraynda meks iderler Bu hazinei sayub sarraflyub elbette be on kise naks getürüb bapu kethüdasndan tazmin
iderler Andan
Bayram mevacibiyçün kula ulufe verirler Andan bu
Msr beile gelen askerleri yoklyub nekadar mevcud bulunursa ukadar âdem edayi hizmet idüb hazinei teslim idüb terakkiye müstahaklardr Bu esamelerden maada namüstahaklardr deyu Msr paasna fermanlar gelüb alelakib hazine ve ceb harçl vâsl olduu
tahtnda paaya bir kapuc basile klç ve haftan gelüb paa ol klç
ve hil'at getiren kapucbaya ve yahud bir salahora on ve on beer
kise verir

Fasl
Bu

On

ikinci alay

Klç

ve haftan geldüidir

olunan mukarrer alay gibidir Asla fark
bu alaya çkmyub cümle paa askeri sade nukre ile
Adiliyyeye bir gün mukaddem matbah gidüb nimetler tenavül olunub gelen aa ile paa kethüdas beraber Bab Nasrdan içeri Msr
içinde temaac benî âdem içinden alay azîm ile ubur idüb kal'ada
saraya varub divan padiahîde emirler tilâvet olunub Hazinem gelüb
bittemam vâsl oldu Berhurdar ol Sana hil'ati fahirem ile bir §emirim irsal etmiim Reaya ve berayra ve Mekke Medine hürmetile
mukayyed olasn deyüb paa hil'ati fahirei giyüb emiri âtetab
meyanmda bend klub paa bir hayli tabu tuvan sahibi olur vesselam ite alay ceb hazinesi ve alay hil'ati sultanî ve seyfi padiahî
gelmesi alay dahi bu tertib üzre tahrir olundu Amma gayet müzey-

yokdur

dahi bâlâda tahrir

Msrl

yen ve mükellef alaydr
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On üçüncü alay Msrdan Sam erife
muhammedî alaydr kim

giden surrei

beyan olunur
Kanunu Selim Hanide bu hazine yok idi Sene 1082 tarihinde
Kethüda brahim paann re'yi tedbirile ferman ehriyar
Mediniye Asitaneden surre eminile gitmek emri asr olub
ile
Msr mabeyni yirmi konak
gidüb surre eminine teslim olub teslim iden muteayyin âdem elbette
paas ve surre

am

am

emini Asitaniye

hafif gitmesi vechi

hasen görilüb

mah

am

Ramazanül Mubarekin on beinde
müdebbir
aaya serdar olmagyçün hil'ati fahire ihsan olub paa a(a)larndan
on bayrak yiit
cümle üçyüz
ehbaz namdara biner pare
ve Msrldan yüz pürsilâh yiide biner pare verilir
mirîden terakkileri yokdur Bu sefer anlara ocaklarndan
suhre hidmetdir Ve paa aasna bir kise harcrah ihsan olunub divan Msrda cümle ulema ve suleha ve âyân huzurunda paa kendi elile altm iki bin sikke (i) basene furunii erifi atlunu aaya teslim ider Amma bu altun öyle mümessekdir Güya misk za'frandr
kim cümle kzlgadr Ve herbiri kâmil birer miskal bundukîdir Her
miskal yüz hnta
Ve yüz altun yüz on alt dirhem gelmek
üzre kâmilülayar tamülmizan olmak üzre kesilmidir Bir altun bir
ihsan idüb

Amma

ardr

hnta naks gelse Mekke erifi ve Medine eyhülharemi Bu sene
surremiz naks geldi deyu arz iderlerse hal ahvali veziri Msr müevve olur Ol ecilden pak ve pakize zeri halisden altunlar gider Cümle
bu altunlar Msrn saray meydannda yine paann müzeyyen katarlarna yükledüb cümle paal ve muayyen olan Msr kullar alet-

Amma mehterhaneleri yokdur
serdarlarnn köslerine turralar
urlub Msr içinde âdem deryas içinden ubur idüb Adiliyyede meks
iderler Andan yine direk hâkimi Kalyob kâifi arkyyeye ol dahi
vâsl idüb andan surre
paasna
Gazzeye Gazze paas dahi
eminine teslim olunub elli günde yine Msra dahil olur Bir alay
hazine dahi budur vesselam
paa huzurundan ubur

tertib

Ancak paa

aasnn

iderler

ve hazinedar

am

Fasl

On dördüncü

fin

Hazine alaydr kim Kâbei erisiyah kisvesi alaydr kim beyan olunur

Bâlâda bir kaç kerre bu kisvei erifin evsaf zikri sebkat etmidir
Amma bu dahi bir hazinei sultanîdir Ali Osman hayrat deildir
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Ali Ekraddan yine selâtmei zemane ecerüddür nam bir hatunun
evkafdr Cemii mülûke nasib olmyub bu hatuna nasib olmudur
Hâlâ Msra karib on pare mamur abadan kuralar vardr Ol kura'
lardan senevi yüz yetmi kise hasl olub kisve nazr yetmi kantar
harir ve üç kantar simi halis alub mahî Mevlûd(d)a üstadlar üru

idüb mah Recebde kisve nazr numune içün bir kaç vasla temam
idüb paa huzuruna getürüb âlâ nazif ise nazra ve üstadlar(a) hil'at
ihsan olunr Eer musanna deil ise tazir ve itab ikab olunurlar Andan mahî evvalin gurresinde kisvei erifin itmam müjdesi paaya
vâsl olub alay tenbih olunur Amma bu alayda askerî taifesi azdr
ve terceman aa ve
Ancak çavular kethüdas ve müteferrika
kisvei erif nazr ve kisve emini maada cümle yüz yetmi tarikin
fukaras alay ider Alaydan bir gün mudakddem kisvei erifi ve bab
erif ve makam brahimin sütrün paaya getürürler Kantara urub
srmas ve haririn tahmin idüb kisve nazrnn muhasebesin görürler
Makbule geçdiyse nazra hil'at giydirirler Eer zerduzunda noksan
var ise nazrdan bir kaç kise bertil alrlar Ertesi gün alessabah kisvei
erifi ve bab erifi cümle Yusuf kökünden çkarrlar Zira anda
ilenir Andan çkarub Bab Vezirden tara Mekkei Mükerremenin
bab erifi perdesin bab erif cürmünde çerçive misal aaçlar
gererler Ve
bu aaçlar kzaklar üzre bina idüb Megaribe kavmi
çekerler Bu bab erif perdesi gayet yüksek olub kal'a kapusna smadndan kal'a kapusndan tara açarlar Ve yirmi tabla siyah Kabe
örtüsü ve yirmi tabla beyaz pembe urkanlar kim kisvei erifi Kâ'bede ipler ile balarlar Ve tabut gibi yirmier zira tuli ve sekiz aded
tabutlar kim üzerlerinde Kâbei erifin sekiz parça kuaklardr
Ve Hazreti ibrahim makam dahi bir çar kue çerçive haebleri üzre
örtülmü Cümle bunlar tedyin idüb andan cümle meayih lere haber
olub Bab Vezirden alay ta Bab Hüseyn mehedine yürümee balar
htida tabla tabla kisvei erifin habilleri gider Andan beyti erifin
kara donu tabla tabla gider Baz âdemler teberrüken götüren Meribîlere ihsan idüb tablasile yanma götürüb teberrüken ve muhabbeten yüzlerine sürerler Ve bu tablalarn her birin birer Maribîler
balar üstünde götürürler Bu günki gün meydan muhabbet Megaribe karninindir Andan cümle Megaribe jnj^j ju? ^ VuSV deyu götürürler

ba

kua

cümle siyah harir üzre mevcî jbivuv tahrir olunAnn içün Kara donlu Beytullah derler Ve bu
kisveden sonra kisvei erifin dairen madar kuaklar mezkûr uzun kafes tabutlar üzre tulleri yirmier zira uzun tabutlar üzre zer ender zer
kuaklar kim her birine âdem nazar etdükde gözleri hayrelenir Ve bu
Zira beyti erifin kisvesi

mudur Cümle

siyahdr

SEYAHATNÂMESt
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)

<*-»

^i

5^0,

^v' o'

-«'ii

*^>..ti

olunmudur Zemin zeman cümle zerduzdur Gayri elvan
nak yokur Bu kuaklarn arz ikier zirâdr Tuli yirmier arndr
Ve sekiz parça kuaklar dahi cümle Maribin götürür Andan bunlarn yanlar sra askerî tayifesi gider kim bir kimesne zarar etmiye
Bu tertib üzre zeyn idüb Kara Meydanna paann huzusruna götüÂyeti tahrir

rüb manzurlar oldukda kisvei erife yüzlerin sürüb dua ve sena olub
alettertib paa huzurundan cümlesin ubur etdirirler Andan yüz yetmi
tarikin meayihleri ve krk elli bin fukaralar ile tevhidi sultanî ve
zikrullah yezdanî idüb nice bin âlem ve saraf ve def ve kudüm ve
nefir ve zil ve bem ve nakkare ve tabii kûs ve kudümler çalarak
cümle âkan mest medhu olub tariki âm üzre umumen tevhidi
erreler iderek ubur iderler Ve ho elhan savt hazinli ve ho elhanl
zakirun ve akirunlar zikir ve meval azzal ve gazeller okuyarak ubur
iderler Bu cümle meayihler on bin bayraklar tevhid iderek kâmil
dörd saatde ubur iderler Badehu Hazreti Ibrahimin makam ubur
ider Bu dahi gûnagûn münakka ibriim ile zerduzdur Çar kue bir
sanduka örtüüdür Bir âdem banda
den
âklara hafi deildr Andan kîsvei erifi dokuyan krk üstad kâmil
paadan
yana ubur ederler Ve bunlara tebeiy yeten Msr içinde nekadar atlasc ve katifeci ve kâmha
c ve dara çkarlar Amma bu alay izdihamnda çok âdem
mecruh olur Zira kisvei erifi ve makam Ibrahimi
tariki âmin iki tarafnda âdem deryas tablalar içre olan kis'
velere yüzlerini

sarnn

sürmede

damlardan

kisve

üzre

aada

teberrüken kisveye dokundrayn derken
haaratn biri destarlar alr Sahibi damda baka kalr Bu asakiri
ustadan dan sonra emiri hac askeri ubur etmee balar Anlar dahi
çifte
çifte
müsellâh ve müzeyyen rikâb
rikâba
ubur
iderler
Andan Kâbei Mükerremenin bab erifi örtüsünü
Maribîler

kzak
zer

ucun

üzre tevhid tezkire

enderzer

Bunda dahi

ile

kean berkean

naki bukalemun

çekerler

ve bir ibretnümun

On arn

bâlâ

kapu örtüüdür

j^^^'VUV hatlar tahrir olunmudur Bu
hmnal mahbub deve üzre mahmeli erif
ubur ider Canpulad zade Hüseyin paa azizi Msr iken mahmeli
erifin kisvesin zer enderzer mücedded idüb güya nuru ilâhî olmu
Hulâsai kelâm vasfnda lisan kasrdr Bu sene mahmeli erif bu

zerduz

ile *;ij^j

dahi ubur idüb ard sra

alay ile dahi ubur etdi Gayri zeman Emirülhac ile ubur ider Mahmeli erif ann bab erif yannda nece bin akkâm me'alciyan def
kudümlerin çalub a-v^-JL
Ujij o^^^\ ^.^v» deyu feryad
iderek ubur
viii
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Andan esnafbalar andan kisve nazr ile Emirülhac kethüdas ve kisve emini paadan Kara Meydanda giydükleri hit'at ile at
balar beraber enselerinde müsellâh ve müzeyyen iç aalar ve dahi
iderler

akiblerinde Emirülhac paann mehterhanesi ve köslerine turralar
urlub ubur idüb Msr içinde âdem deryas temaa idüb izdiham
Hüseyn makamna varub kisvei
azîm (i) sökerek kisvei erifi
erifi ve sayir mühimmatlar anda koyub yedi gice anda cemii ulema

mam

cem olub ihya iderler Ve kisvei erifin asdarlarn ve kolanlarn
dikerler Zira mehedi Hüseynin cürmü hemen Kâbei erif cürmünde
hayrat azimdir Zeman kadimde Yemen tebba'lar her sene münak-

ka Yemen
Cemi

hasrile ö(r)terlermi Tebba' Yemen padiahlarna derlerdi
Tebabia derler Badehu Ali Abbasiyyundan Harunür - Reid

olsa

alaca diba

ile sütr

ider

Memun

halife

krmz

diba

ile

puide

klm

Rabian Ali Etrak Mekkiye malik olunca Sultan Ay Beiyyül Türkmanî namnda perian ahn Secerüddür hatunu bâlâda tahrir olunduu minval üzre siyah harir kisvei erif ann evkafdr Köyleri muaf
müsellemlerdir Her kim kisve nazr ise iki yüz msrî kise ann iltizamndadr Gayet mamur kuralardr Amma Sultan Selim Msr feth
idüb dahi hayrat zamime idüb ol zerduz kuak Selim Hanndr Ve
bab erif örtüsü Süleyman Han hayratdr Ve altun oluk Sultan
Ahmed Han hayratdr Ve makam Ibrahimin her sene tecdidi
Sultan Ibrahimindir Ve hazineden birez mal padiahîler dahi ilhak
etdiler
^^ •»i^^-j Hakka ki an padiaha lâyk olan hayratdr Ve
bu alay bir alaydr kim bir padiah Cemcenab malik olmamdr
cj}«r*

kim

vacibüsseyirdir u^-j

^\

q\u>i

On

beinci Alay Emirülhac ve masarifi
hazinei Mekke ve Medine ve huccac
zevilihtiyac beyan ider

Fasl

ahalii Msra bir alay iddir Mah evüçüncü günü bir alay Emirülhac olur kim cemii Msr
halk be on gün mukaddem beer onar gurua kira ile dükkânlar
dutub ehil iyalleri ile ve mekûlât merubatlar ile dükkânlarda ve
tariki âm üzre sakin olurlar Zira bu alay ve mahmeli erif sabahdan
vakti asrdan sonra ancak ubur ider Ann içün herkes taamlar ile
dükkânlarda sakin olurlar Bu âdeti kadime ta Sultan Tahir Beybarsdan beru kalmdr Evvel mahmeli erifi bu âyîn üzre alay ile çkar-

Alay Emirülhac Bu dahi

valin yirmi

mazlar

imi

Sultan

Tahir acib âyini tahir etmi

aJc

aUi;^-^

Evvelâ alay
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cemii

meayihî izam ve

Alay azîmi mahmeli erif âmeden
Kara Meydan [2]
Cümle

alem def kudümleri ile ta madonadub tezyin ile çkarub alay ile Emirülbaccn cemii müsafirîni huccacn nice yüz katar arlklar ve cemii
asker ve nice bin fukara

halden mahmeli

erifi

Kâbei erife gidecek

sahabe

develeri

yani sebil

develeri

nice bin

krba yükü mâi tahrle ve bar giran ile askeri bîpayan ve meayihi
dervian zîanlar ile Emiri hac kethüdas köslerin döerek alay ile
mahmeli erifi Kara Muydana getirüb Tabir Beybars sebilhanesi
saffasnda mahmeli erifi devesinden endirüb anda korlar Ve cenbinde
Emirülhac kethüdas çergesin kurub meks ider Ve sayir Emirülhac
askeri ve sayir ve meayihan Msr cümle hayme ve bargâhlarn ve
bar ütürgâhlarn kurub meks iderler Ve cümle nice bin develeri
Kara Meydanda tavla tavla balyub karar idüb paaya mahmeli
erifi Kar Meydana geldi deyu haber olunub derhal paann sayebann
emirahur soffasna korurlar Bu gice Kara Meydanda hükümet Emirülhac kethüdas ve kisve nazr hükmündedir Ve Magrib ezanlar
okunub edayi salâtdan sonra ol gice Kara Meydanda nekadar
haymeler var ise nice yüz bin kanadil me'al ve fanus ile Kara
Meydan çragan idüb ak meydan nur olur Ve ahalii ehirden nice
bin meayih ve fukaralar gelüb mahmeli erifin canibi erbaasn ihata
taraf taraf tevhid tezkir iderler Ve
ta sabaha dek ihya idüb
paa tarafndan bu meayihlere on smat muhammedî taamlar gidüb
paa anlara ziyafet ider Zira paaya misafirlerdir Riayet iderler Ve
paa iç mehter ba ile nsf vakyye öd gönderüb buhurdanlar ile

idüb

beralev buhurlar yakub
gülâb ve mâi kâdi nisar ider
alev

cemii meayihan ve dervian üzre
Ve sabahadek Mevlûdu Nebi tilâvet

olub nice yerde hatmi erif ve nice yerde tevhid ve tezkir iderler
Alessabah olub Emirülhac kethüdas ve kisve nazr köslerin çalub
cümle haymeleri ve kan adilleri bozub barlarn develere yükledüb
âmâde dururlar Andan vakti seherde cümle erbab divan ve ümerai
Çerakese ve mirimiran ve cümle emiran gelüb paann çetri mülâmicre
sedelyelerde karar iderler Ve cümle hacca memur olunan
çorbaclar ve serdarlar ve çavular ve bayrakdarlar ve teberdarlar ve

ma

\\]

Yldz nüshas

[2]

Keoarda öy.'e düzeltilmi

(badelasr)
(

Alay

azîmi mahmeli erif Kara

Meydan âmeden

)
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khcdarlar ve ayan ve eraflar ve sahabe sakkabaiar müselâh ve
müzeyyen yançakl ejderi heftser misal tavusî develer serlerin keide
klub hicaz heccanlar ile Kara Meydan fezas malâmal beni âdem
ve devabat olub develeri gezdirirler Ve her devede elli altm hürde

münakka

bayraklar

ile

ve gûnagûn sancag ve bayraglar ve

mahafe ve sanduka ve havuchaneler

Ve

ile

münakka

tezyin olub deveran etdirirler

nakkare ve nefir ve kudüm ve
kara donun çkarub sürür adman donun giyüb müzeyyen olur Andan kadasker yirmi
dört naibleri ve
taraf taraf tahl ve

Kara Meydan

cümle tayifesile herbiri örf izafetleri ile gelüb paann çetri
sadr âlide karardade olub Emirülhac gelmesine muntazr olurlar

ta

Andan

eddin hazretleri Hazreti risalet penahn
nice bin piyad
alemi erifile kendü alaylar ile gelüb kadasker hazretler
ve meayihan ve eimme ve huteba ve eyh Bekriler ve sâdâtlar
alay alay gelüb paa çetrinde
nüzul idüb kadasker srasnda
meks iderler Andan yedi bölük askeri ile Kara Meydan hncahnç
olub bin ayak bir ayak üzre berkarar dururlar Andan

Alay Emirihac paa
Msr ümeralarndandr Amma

tulu miri mirandr Çöl UrTaraf padiahîden masarfyçün otuz alt kise ihsan olunur Ve Emiri haclara mahsus mamur
kuralar vardr Krk kise dahi kuralarndan olur Ve divan Msrdan
on iki kise saliyane ulufesi vardr Hakikatülhal Msr Emirülhacc
azîm dârâta malikdir Hattâ kethüdas Msr sultan gibi mücevvezesi
üzre bir otaa sorguç sokar Zira vekili sultandr Ve mirîden iki
yüz deve verirler Ve bin deve dahi kendü malile alub kifayet etmeyüb dostlar imdad idüb be yüz deve dahi hasl ider Cümle iki bin
deveye malikdir Zira cümle Msr huccac kendüye muhtacdr Ve
Gerçi

ban bu

Emirülhacca

iki

Sultanülber derler

be yüz kul ciddavî asker verirler Nsf Süvey derCiddiye meunetlerin götürürler Nsf Emirihac ile gidüb serdarlar ile bir sene muhafaza idüb Mekkede kalrlar Ve be yüz kul
dahi Yetmili tabir iderler Anlar dahi Emirihac ile gidüb gelirler Ve
Emirülhac bukadar alay ile mehterhanesin çalarak nümayan olunca
Kara Meydan içinde olan derya misal asker iki ak olub bir tarafa
azabistan [1] ve yeniçeriyan dizilüb selâma durur Ve bir tarafa yedi
bölük atl sipahiyan kat evderkat zer evderzer olub pürsilâh esbi
hur hur üzre cidalar ellerinde Emirihac selâmna muntazr olub
yedi bölükden

yasile

[1]

(Azaban) olacak.
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Emirülhac dahi alay ile bu iki askerin meyanndan güzer iderek iki
canibine selâm verüb mehterhanesin döerek paann otanda nüzul
idüb cümle emirann üzerlerine tasaddur idüb karar ider Andan alay
toblarn meydan muhabbete getirüb bir harman cürmünde meydan
idüb alemi Resulullah deve üzre ve mahmeli erifi dahi deve üzre
ol meydanda deveran etdirirler Andan paaya Emirihac geldi Ve
cümle asker alayile seyre muntazrlardr diyince paa dahi alaya
binüb ihtida vacibürraaya aalar piyade kapuc baslar birer at
üzre birer ikier hidmetkârlar ve perian destarlar ile ve selâm
ve müteferrika
çavuu ve kapuclar kethüdas ve terceman
ve çavular kethüdas atlar üzre andan paa sammur hil'at ve
selimi sile ve enselerinde silâhdar çukadar üsküflar ve alvarlar ile ve
yirmi dör(d) mertebe sahibi iç aalar atlar üzre birer klçlar ile Kara Meydanda çetri mulâmmaa nüzul idüb cümle çavuan alklyub
paa yerinde karar idince ihtida Emirihac dest bus idüb yerinde karar ider Badehu ^-^*- >"-H kelâmda paa Emirihacc cümle âyân Msr icre huzuruna davet idüb cümle masrufatn ve cümle yollar üzerinde olan direk eyhleri surrelerin ve cümle Mekkei Mükerreme
masarifi ürefa surresin ve sayir masrufatlar ve mühimmatn cümle
benden aldn kabul etdin mi deyu paa sual idince Emirülhac Aldm
Kabz etdim Bir cübbe ve bir habbe kalmad diyince paa Monla
Efendi yazn deyu ferman idüb ol mahalde sicille kayd iderler Andan paa hacca memur olan serdarlara ve çavulara dahi cümle mühimmat ve levazmat mekûlât ve merubatlarnz ve ütür ve katarlarnz ve birer sene pein ulufeleriniz alub kabz etdiniz mi deyu üç
kerre sual idüb anlar dahi Aldk Kabz etdik didiklerinde paa ahid
olun deyüb sicille kayd olunur Badehu Emiri hacca bir hil'ati zeri
eer Emiri hac paann katinde muazzam ise bir sammur kürk giydirir Andan kethüdasna ve düveydarna ve yedi bölük serda(r)larna
ve alemdara ve mahfil çavuuna ve mahmel kadsna ve mahmel
imamna ve müezzinana ve paa aalarndan beytülmal aasna ve
kâtibine velhasl bu alayda kâmil iki yüz on hil'ati fahire giyerler
Andan paa hazretleri ^.^^'o*"-^ **'V'*^ diyüb yerindenjkalkub etek dermeyan klub piyade mest ile yürüyüb mahmelij'erif devesi yanna varub yüzün ve gözün mahmeli erife sürüb *"*r^ deyüb devenin gümü
zincirin eline alub bir kaç kerre ol Kara Meydanda devei devir etdirüb sütürban Resulullah olub hizmet ider Ve cümle beler dahi yaln ayak paa ile bile gezdirüb asker icre bir griv feryad kopub efaat Ya Resulullah feryad asumana peyveste olur Paay bu halde
deveci suretinde gören canlarda alamadk can
jkahr Badehu pa-

ba

m

ba
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Mekke ve Medine padiah Ali Os'
mandr kim hadimülharemeynül mükerremeynü erifeyndir Ben ann
bu günki gün vekiliyim ve abdi memlûkiyim Vekâletim hasebile sana
mahmeli erifi teslim etdim Dini mübîn unna etek dermeyan idüb
§a

Emirülhacca

hitab idüb

ider

huccac müslimîni salimin ve ganimin
Allaha smarluyub tardm Mahmeli erifi aldn
der Emiri hac
dahi Aldm Kabz etdim deyu gümü zinciri eline
gibi paa
ahid olun deyu sicille kayd iderler Andan paa sayebannda karar
idüb Emirülhac mahmeli erifi gezdirirken alaylar yürümee balar
Bu mahalde olan huzzar meclis cümle uhudülhal sicilline kayd
olunub bir azîm dua ve sena ve gülbangi Muhammedi çekilüb alaylar
çekilmee balar Emirihac paa ile vedalaub esbi hicazna suvar olub
mahmeli erifin licamn eline alub azmi hicaz ider
var kuvvet(i) bazuye getirüb

m

ald

Ibtida

alay barhane(i) Huccac ve Emiri hac
ubur ider

Evvelâ nice bin müzeyyen

kâm

me'alcileri

ile

ubur

mahbub tavusî develer ütürbanlar ve akAndan Muraddiye ve Mehemmediye

iderler

sahabe develeri sular bezliderek cebeciyan ve top çyan ve alt pare
toblar gara cümle üçyüz asker ubur andan Emiri haccn cemii
barhanesi ve hayme ve hargâh ve bar bengâh ubur ider Andan fukara develeri eyhlerinin alemleri ile develeri üzre ubur iderler Andan yetmi seksen mahafe develeri ki rah hacda hasta kalan fukaralar() bindirirler Bunun emsali nice barhaneler ubur idüb andan

ah

alay Msr yürür Ibtida alay çavuan andan gönülliyan andan tüfenkendazan andan sipahan andan müteferrikagân andan yedi bölük
aalar ve Çerakese begleri andan cümle Msr beleri ve andan alay
Emirihac rikâb rikâba pürsilâh ubur iderler Amma öyle müzeyyen
alay ile ubur iderler kim midhatinde lisan kasrdr Andan cemii ulema ve suleha ve eimme ve huteba ubur iderler kim cümle örf izafetleri ile muhteemane ubur iderler Andan nice bin yeil destarl
hasenî ve hüseynî mülebbes ve müzeyyen küheylân atlar üzre cümle
sâdât kiramlar licam licama beraber ubur iderler Andan alemi ResuluUah dibinde
çavular önü sra giderler Bunlar
salâvat
gören
getirirler Bunlardan sonra Emiri hac yedekleri
si ile Emirülhac banda
mücevvezesi ile atba beraber ubur iderler
ard sra dahi ard paPaa kethüdasnn iç aalar ard
a mehterhanesi ile dahi ard sra kethüda tevabileri ubur idüb
ahalii Msr mahmeli erifin gelmesine muterakkb olurlar
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Evsaf alay mahmeli erif
mahmeli erifi Emiri hacca alâmeleinnas teslim etdi
Emiri
hac
Kara Meydand(an) tara mahmeli erifi çkarnca
Amma
eyh Merzuku Kefafî hazretlei tarikinin serçemesi eyh Mustafa(i)
Rumî ile Seyyid Ahmedül Bedevi meayihleri ve Burhan tarikinde
eyh Rufai Emirihacca sarlub cümle meayihun Emiri haccm elinden
mahmeli erifi alub devenin Ucamn Merzuku Kefafî halifesi eyh
Mustafa çeker Zira cemii meayiha serçemei eyhülüyuhdur Emirihac
mahmeli erifi bu eyh Mustafai Rumîye teslim idüb alayile gider

Der beyan ibtida sebebi alay mahmeli erif
ve cümle esmai meayihi kibar [1]
Ve bu mahmeli

erifi

meayih götürmesinin

asl nedir deyu sual

buyururlarsa ibtida bu mahmeli erifi böyle tazim tekrim Adiliyyeye
alay azîm ile götürmei kanun iden Çerakez padiahlarndan Sultan
Elmeliküt Tahir Beybars kanun etdükde Merzuku Kefafî hazretleri

kibar kümmelînden ulu sultan imi

Anlar ol asrda hayatda olub
Tahir Beybars elinden mahmeli erifi alub sütürbanlk iderek cri-j''''
tr^J uriyi»' deyüb feryad iderek piyade mahmeli erifi Kâbei erife götürüb Medinei Münevvereye dahil olub ravzai mutahharay ziyaret
idüb ebekei Resulullahdan içeri girüb tara çkdkda Merzuku Kefafî
hazretlerinin banda bir murassa ve mücevher deveci külah görürler
Andan yine mahmeli erifi piyade Msra getirir Nitekim hayatda
idiler Her sene fukaralar ile Mekkiye gidüb mahmeli erifi ol getürdü
Ol ecilden hâlâ kanundur Kefafî eyhi Mustafa Efendi Emiri hac
elinden alub ta vakti gurubadek Adiliyyeye götürürler Bu kanunu
kadimdir Bu günki gün mahmeli erif meayihan fukaralarnndr
Buna çünü çera olmaz Mahmeli fukaralar götürmesinin asl budur
içlerinde asla askerî tayifesinden bir ferd yokdur Cümle fukaralardr
Eer askerî tayifesinden var ise bir tarikden biat idüb fukara zeylinde
yürür Zira (Hadis) tfv*»^^!» buyurmular (Beyit)

Fakr

fahrile tefahür ideriz

Ann

içün gezeriz biz fukara eklinde

vallahi

mazmununca Msr icre bin on yedi tarikin fukaras vardr Amma
yüz krk serçemedir Bâlâda tekyei dervian evsafnda mufassalan
tahrir olunmudur kim bir tetümmei terkyne dahi muhtaç deildir
[IJ

Kenarda

u

yaz vardr

(

^U»J1

jliaJLJI

4^ J*^' i'j^»^'

)
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Amma

yüz

krk serçeme

sahibinin

Msr

içinde üçyiiz

altm

tekyesi-

nin fukaralarndan cümleden Ahmedî çekdur Yani Seyyid Ahmedül
Bedevi fukras bîlâ ve bîhisabdr Bedevinin velvelesi arz Msra
dümüdür Ve afiî mezhebi dahi Msra ve Kürdistana dümüdür
Amma seyir pivayi tariklerin velvele ve gulguleleri her diyar slama
dümüdür Abdülkadiri Geylânî debdebesi Hindistana ve Badada
dümüdür Amma Mevlevi Halveti ve Celvetî ve Bektaî Ruma dümüdür Amma Vahidî ve Hayderî ve emsî ve Bektaî ve Kalenderi
ve Liveysî ran Zemine dümüdür Msrda Ahmedîden sonra tariki
Bürhanî fukaras çokdur Haddi hazrlarn Cenab Bari bilür Amma
fukaralar birbirlerin görünce ne tarikde olduun bilirler Ezin Caib

Mahmeli erif alaynn ihtidas serbazan

âkan mütakan

yani tariki

Mutavuiyan cümlesi sermest medhuan hayran can cananlardr
Eller(i) cida ve mz(r)ak klç ve kalkanl iki bin fukaralardr Alaylarnda def ve kudüm ve tahl ve nakkare ve zil hem ve zurnai çalarak ve

be

alt yüz alaca

alemelerin

açarak

tevhid

ve

tezkire icre

birbirlerine cenkde hücum ider gibi hücum iderek keysularn mergule
mergule ve fitile fitile tarmar misal perian klub tevhidi erre ile
ubur iderler Bunlardan sonra tariki Vahidî ve Hamzavî ve Bayramî
ve Samudî ve Uakî ve emsî ve veledî ve Alevî ve Veysî ve Sâdâtî
ve Bekrî ve Edhemî ve Abbasî ve Yesevî ve Bürhanî ve Dessukî bunlar cümle nice bin fukaralar alemlerin kaldurub tarik tarik meayihleri atlar üzre canibi erbaas alemler ile zeyn olub gûnagûn tevhidi
sultanî iderek def kudümlerin çalarak öyle tevhid iderler kim sadayi
hudan Msr içi malâmal olur Bu tarik icre Dessukî ve Bürhanî
fukarasndan çok yokdur Beyaz ve nefti sancaklar ve sakai alemleri
vardr Ve bunlardan sonra tariki Hasanür Raî ve tariki Ahmedür
Rufai ve Sa'dî ve Ahmedül Bedevi fukaralar -ûioJi-n yirmi binden
mütecaviz gûnagûn fukaralardr kim evsaflarnda muharriran cihan
âcizmandedirler Amma Ahmedînin livalar krmz sancaklardr Meayihlerin at üzre ortuya alub önünde nice bin uak hu ismine
megul olub nice bin tabii kudüm def ve nakkare ve ziller ile ubur
iderler Bunlardan sonra tariki Abdülkadirül Ceylânî fukaralar nice
bin keysudar pabürehne ve serbürehne mücazibun âkan tevhid iderek
ubur iderler Ve tariki Merzuku Kefatî ve tariki Keunasî ve tariki
nbabî ve tariki inavî ve tariki Kemeylî ve tariki Nakibend hace

Kâli ve tariki

Sinanî

Ruenî

ve tariki

ve tariki NimetuUahî ve

Leysî ve Farzî ve Zeynî ve

ve Ali Abayî ve

Gülenî ve
tariki

Fenayî ve

tariki

Hamuî

ve tariki

Nurbahî ve tariki Suudî ve
Yemeni ve Cüneydî ve Idrisî

ahini ve Giyusî ve Cüheynî ve
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turukuUah herbiri âyîni kaditneleri üzre

nakkare ve kudüm ve
boru ve zurna ve def ve ziller çala -ak mest medhu ubur iderler
Andan tariki Yemeniler Bunlar cümleden meczub bir esnafdr Cümdal üryan klç ve gûnagûn
teber ve topuzlar ve kalkan ve aacdan klçlar ile ubur iderler Ve gûnagûn sancaklar var Amma tevhidleri mesmuum olmamdr Bunlardan sonra tariki Fenayîler Ekseve pabürehne ve serbürehnelerdir
riya bunlar bpirehen sineçak
pemineler
giymiler Hrkalar krkar ellier vakyye
Ve bazlar hrkai
gelir içlerinde gûnagûn cibleri vardr Mekûlât merubatlar ve kahve
ibrii ve kahvesi ve tütünü ve nevaleleri cümle hrka içindedir Güya
bir ayakl höcredir Ekseriya bunlar haneberduandrlar Kande murad
idinse anda yatrlar Fülûsü ahmeri yanlarnda komazlar Hezar hezaran pare hrkalar vardr Ve bazlar musanna zerdeste ve teber ve
mzrak ve hit ve nabut ve bozdoanlar ile balarnda gûnagûn âfitabelerin geç klub güzer iderler Ve külahlar üzre deve yününden püskül
püskül Fenay destarlarile her bir bunça birer ihlâs erif ile yaplm
tevhid ve tezkirlerin

iderek

tabii ve nefir ve

e

Fenayîler

sarmlar Ve

üzre kemerlerinde

dide

kemerinde

abdalanmn

bellerinde

yeim

münakka

yerekani ve
ve umman

ve müzeyyen tennureleri

balgam ve

piruze palehenk ve

ci
kirame ve sapan davudi
gûnagûn mecmualar zeyn Acem
nefzirenlerine pesend iderdim

Amma

hakka

ki

bu

üzre

Msr

Yemenilerinin nefirzenlerine
fil var dembedem dem ururlar
Demlerine dembedem ak olsun Surlarn istima eden haya
ve tariki Farzî ve tariki ahini ve tariki Cuyuî ve tariki Cüheynî ve
tariki Yesevî bu
kasayidelerin ve gayri arab esrarlardan kraat iderek ubur iderlr Bu mezkûr tarikler Msra mahsusdur Gayri deryada öhret bulmamlardr Bunlardan sonra tariki
Halveti âdâb üzre vakarlar ile ukkalarn açub tevhid ederek ubur
iderler Andan tariki Celvetî Bunlar dahi hulû ve huu ile tevhidi Ali
iderek ubur iderler Andan tariki hacegân yani tariki Nakibend hazreti Ebabekire müntehidir Ekseriya Özbekî tayifesidir Tevazu meskenet üzre tevhid iderek ve ulemalarn[l] küade klub ubur iderler
Amma def ve kudüm ve tabii ve nakkare ve boru zurna ve davullar
yokdur Âdab üzre herbiri birer tarz tavr üzre tevhid ile ubur etdiklerinde âdemin zehresi çak olub mebhut mütehayyir kalub dembeste
güce ve hazarnda nur a'aa
ve hayran olur Ve ol gün
urub Ümmü Dünyadan nur doar Ve ölgün üzerine nur yaar Andan tariki hazreti Ömer Ruenî ve tariki ibrahim Gülenî Bunlar

Msrn

[1]

(Alemlerin)olacak
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dahi def ve kudümsiiz ve hay huysuz be yüz pak aselî ve suzenî
nükündeli cellâyî hrkalar giyüp balarnda kimirî lâharî ve bahar
allar sarub fukaralar tevhid ile ve eyhleri Çelebi Efendi at üzre
alemlerin küade idüb ubur iderler Andan tariki Hac Bektaiyan yeniçeri ocana riayeten tnahmeli erife yakn giderler ki yüz pak ve pskize
beyaz hrkal pabürehne ve serbürehne canlarn balarnda duvar
deh imamann akna penbezar dalar ile ve çaryar Hayder Ali ve
Ömer Veli ve Osman Celi ve Ebabekiri atik Beli akna çargül dalarla ve ehidan deti Kerbelâ akna bazularnda dalar ve sineçaklerinde maktelül Hüseyn erha erha srmlarn ayan iderek bî pire
cesimleri mükehhal ve cisimleri mükemmel eli kolu kan dilinde hazreti Kur' an ve cierleri püryan sinei bîkineleri üryan bir alay âikan
ve sadkan derviler dilrian ismi Celâle mazhar düüb ubur iderler
Baz köçekleri ellerinde zerdeste ve bellerinde palehenk güldeste âfitabelerin gec klub çarsuy bazar içre ubur iderken yek beyit ve dü beyit
ve mü(se)llesve murabba ve muhammes ve müseddesler ve muaer
ve kaside ve çar enderçar ve medhi Nebi okuyub
bu güne e'ar beli okurlar (Medhi Nebi)

^

ijy, J^y-*-

(X^ ^j-

birbirlerine nazire

i*-^>»-

deyu buna muadil nice vasf Resulü Haimîi

tilâvet iderek

ubur

iderler

Me'alcîyan ve akkâmânm
varub gelüb ulemayi Msr
mahmeli erif bizimdir Götürürüz deyu divan
Msrda dava etdikleridir

On altnc Alay
Msrdan sekiz saatde
Fasl
ile

Bunlardan sonra bir askeri bîpayan sadas istima olur kim her
kim iiderse iki dizi üstüne gelüb dehet alub cieri hun dili pürhun çemi ya siyli Ceyhun ve siriki Seyhun didei pürnemden
nemi yem gibi cereyan ider Ve def ve kudüm ve dübelek ve tahl
sadas evce peyveste olur Bu

ve nakkare ve

ziller

aheste gelerek

meer

ada

sahihleri aheste

bunlar yetmi bin huccac müslimînin akkâman

ve me'alciyanlar on bin mikdar ecnas
kavmi haerat derunu dilden ve can gönülden *>ii-.)L ^Lii'

ve mehteran

deyüb tevhid dua iderek ubur

iderler

Amma

vallahil

mahlûkat
öU»i-l.r«^.

-^^

azîm bu güruhu
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pür usulün savt hazinlerinden âdem dembeste ve valih olur Ve gûnagûn safalar iderek omuzlarnda mesaileri için elvan üfufe ükûfeler
ubur iderler Bunlarn içinde yedi bölük
ile memlû me'aller ile
serdarlarnn ve Emirülhac ve diveddar ve sakka baslarn me'al
baslar on iki kiidir Bunlar hakemül Msrdr Bu kadar bin me'alciyana bunlar serdardr Cümle huddam me'alcileri bunlar zabt ider
Hazreti Omer(e) sils(il)eleri müntehi derler Azîm davalar vardr Ve bu
on iki serçeme seirdimle meydan almlardr Vakti hanef îde Msrn
Bab Nasrndan tara çkub yirmi dört saatlik yer Belbise varub
mahkemiye urayub hücceti er'iyye taleb idüb asla durmyub Belbisden öte kâmil bin âdem gidüb yine avdet idüb mahkemede hücceti
yazlm bulub badelveda azmi Msr deyüb yanlar sra be on çapgun atl âdemlerin ellerinde uzun srklar ucunda sünger ile sular
seirden âdemin azna urarak Msr(a) gelirken baz atlar çatlayub
kalr Ve bu me'alci yine arkasnda on iki vakyye çrasn yaka
yaka gidüb ta vakti asrda Msra girince J)i'c^^.l\ bu dahi Msrn bir
temaa günüdür Cümle me'aleciyan def ve kudümleri ile a>IJL4a-«
deyüb Bab Nasrdan içeri hay huy ile paa saraynda serçemeleri olan
atr basya varr Ol dahi paadan bir hil'ati fahire giydirüb buyurolub peyki Resulullah olub
di erif ile mahmeli erife mea'leci
cümliye serçeme ve zabit olur Her kim bir me'alci murad idinse
bundan alub kefilname bir guru alr Amma baz me'alci böyle
seirdirken çatlamdr Ve nicesi Msra gelemeyüb yolda kalmdr
Bunlar kâmil bir ay itman idüb sonra seirdir Ve paadan hil'at
ehre inüb yine asla durmyub
deveran idüb badelgiyüb
gurub hanesine varub ol gice zeyt yal esbablar giydirüb huddamlar
cemii vücudun ova ova rahat olub yine kalkub elnik deyüb raks
ider kim beli helak olm(y)a Hakka ki pehlivanlkdr Böyle meydan
muhabbet alub mealci
olmaa müstaid olub ol alay günü yine
paadan hil'a giyüb mahmeli erif önü sra cümle meayihi kiram
içre bu tertib ile gûnagûn akalar iderek ubur iderler Ve bu me'alciyan ile meayihanm brahim paa asrnda azîm mücadele ve mubahaseleri ve münaazalar keçdi Meayihan didiler kim Tahir Beybars
kanunundan beru mahmeli erif getürmek bizimdir didiler Me'alciyan didiler kim Eer Kâbei erifedek mameli erifi bu tertib üzre
götürürseniz hakka ki size üstahaldir Allah mübarek eyleye Feemma
eer Bab Nasrdadak getürüb tara çknca bize teslim idüb sizler
herbiriniz Msrda huzurda kalrsz Amma bizler mahmeli erifi Mekke
ve Medine(ye) biz götirüb getiririz Msr sultan mahmeli erifi bizim
Emirülhac paaya verdi Biz dahi padiah vekilinden hil'atler giydik

ba

aa

Msr

ba
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Bu

önü sra gideriz deyu dava etdilerAhirülemir
buyurdular
kim cümle meayih fakara Msrda kalub
bîgaraz âdemler
cevab verüb sicille kayd olunub me'alciyan ellerine senedi
kat'î
jiy diyerek ubur
habli metin alub cümle
Bunlarn akabince bir azîm
etdiler kim âdemin zehresi çak olur
met kopub bir hatifi Rabbani sadas gibi bir meh ib
yüz krk tarik meayihleri
ada zahir olub içinde asla
nice bin sancag ve bayrag ve alemleri altna girdiklerinde rzay
ehli hal ve ehli sülük meayihlerin yanlar sra halifeleri ve nakibler ve çavular cümle meayihler ile cem olub tevhidi sultanî ile
ubur idüb nice bin alemler içinde mahtneli erifi ortaya almlar Bir
hayi budur kim güya gulgulei Msrdr Mahmeli erif devesi ise zer
Cennet misal hramanî hramanî
enderzere müstarak olub tavusu
iki canibine reftar iderek ubur ider Ve nice bin âdem mahmeli erife
yüz sürer Yetitniyen üstüne destarin ve makrimesin atub mahmele
sürer ve ucundan destan ve makrimei çeküb teberrüken mahmele
dokunmu makrimei yüzüne sürer
alayda mahtneli erif

ba

Evsaf Mahmeli erif
Mahmel oldur kim Hazreti Risaletpenahm hudcdur kim içinde
hrkai erifi ve misvak ve nalin ve içi ziftli hasrdan âbdest ibrii ve
bir Kelâm izzeti velhasl gayri cihaz fakr yüklenüb haremi Resulullah olub Ayiei Sddika suvar olurlard Hâlâ ol resimdir Amma teberrüken selef padiahlar ve Ali Osman muhabbeten çarkûe ibriim
zarf h bir sivri siyah harirli kubbedir Ve ta zirvesinde bir sürahi altun
top üzre bir altun alemi vardr Ve canibi erbaasmdaki kuelerinde
dahi birer altun toblar vardr Ve serapa siyah harir üzre endenrzer
srma bükme münakka icre ^j^-j j/ ^v-iv tahrir olunmudur Dahi
ard sra mahmeli erifin arabî mehterhane ve tabii ve nefirleri ve
zilleri develer üzre çalarak ubur iderler Ve baz dekâkînlerde temaaya
çkan âyân kibardan kimesneler var ise cümle meayih mahmeli
erifi ol dükkândaki azizler önüne uradub sehl tehir idüb ol kimes'
nelerin muvacehesinde alelumum cümle meayihan ^sCîho ^>ö> Ayetin
tilâvet idüb ubur iderler Ve her âyân gördükleri dükkân önünde
böyle iderler Ann içün mahmeli erif sabahdan Kara Meydandan
çkub vakti asrda Bab Nasra gelüb badehu Adiliyyeye varub tevhid
tezkir ederler kim Msrn enderun birunu tevhid nurile pürnur olub
kablelgurub cümle fukara ile mahmeli erifi Emiri hacca teslim
idüb cümle meayihan Emiri hac ile vedalaub herkes vatanna
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Emiri hac

meks idüb levazmatlarn
dahi

temam
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etdirüb üç gün Adiiyyede
tertib üzre Emiri hac alay

oldu.

On altnc
varnca

alay
tariki

Msrdan Mekke ve Medineye
âm üzre olan kabail

Evvalâ kanunnamei Selim Handan beru Msrdan Mekke (ye)
varnca tariki müstakim üzre istikamet sahibi olan kabail meayih
urbanlarnn surreleri ve atyyeleri ve kisveleri ve nefakalar bir
hazinedir Ve ol meayihan ihtida Msrdan Süveyse varnca Ali Benî
ve Akabe caniblerinde Ali
Safer >Ji ve Ali Beni Abid a.W J^ JT
JT andan Hazereti §uaybd(en) Medyen ehrine varnca
Beni Salih ^u
Ali Beni ahin j*ii j- JT andan Yenboülberre varnca Ali Beni Zeyd
J^ ve dahi nice Kabaili Urban surreleri vardr Her sene Emirül'
hac elile bu meayihlere ihsan olunur Amma ol art ile kim her
konakda huccac müslimînin yollarnda mekûlât merubatlar ve kuv'
getirüb orduyi huccac ganimet ideler Ve menzilden
vetli develer
menzile imdad idüb yol göstereler Ann tahtnda surre ve atyyeleri
verilir Amma imdiki halde huccaca hidmet etmeyüb bîkusur mevaciblerin alrlar Bir nukre naks verilse huccacn rahlar üzre sular
gesüb çah malara leler bragub kuyular senk saz ile pür idüb hucca*
cm yemin yesarndan ve kuddam akîbinden rehzenlikler idüb gûna*
gûn kemingâhlarda haramiler ile çkub huccac nehb ve garet idüb
geçirmezler Ol ecilden surre ve atyye ve kisveleri Msr divannda
hazine olub paa kethüdas paa asker ile alay azîm idüb Adiiyyede
Emirülhacca teslim idüb hüccet alr Ertesi gün yine
^;.

J-^

•>'.}

*^,

Fasl

On

yedinci alay Hazinei surre ve

tamir ve termimi

Mekke

masarifi
ve Medinei beyan ider

Evvelâ bu dahi kanunu Ali Abbasiyan ve kanunu Sultan Kaytbaydr Amma Selim Han Msr feth idüb ahidnamesinde ürefayi
Mekkiye dahi ziyade ihsanlar idüb surre ve atyye ve kisveleri ve
Mekke ve Medinenin tamir ve termimi masarifi dahi bir Msr hazinesi ad olunur Ve hakikatülhal öyledir Her sene Emiri hac elile
cümle ürefaya taksim olunur Bir altun naks gele WW|^> Alelumum
cümle ürefa saadetlû padiaha arz idüb Ecdad izamn Sultan Selim
Hann sadakas bu sene kâmil gelmeyüb vâsl olmad deyu arz
iderlerse
Msr vezirinin bana kyamet kopar Ve ürefalarm baz
Evliya Çelebi
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Osman üzre ürb hakkmz olan Rum harac geldi
derler Sadakai padiah dimezler Haraç alrz derler Esfehüssüfehalar
çokdur Netcei meram bunlarn surre ve atyyeleri Msr divannda
balanub paa kethüdas paal alay ile azîm vezni üzre mükellef
Ali

tarikleri

ve müzeyyen alay

ile

Adiliyyede bu hazinei dahi Emirülhacca teslim
sicilli er'i Resule kayd olunur

etdüine temessük alub

Fasl On sekizinci Hazîne alay Emiri hac ile tayin
olunan askerin ruzmerre masrufat içün ve yüz on
günde hacca varub gelme masruf atyçün verilen
hazinei beyan ider
Evvelâ kanun üzre Msrdan Mekkei Mükerremiye otuz alt
konakdr Ve yirmi günde Mekkede meks iderldr Ve on günde Medinei Münevvereye gelirler Ve iki günde Medinei Münevverede meks
iderler Ve yine otuz alt günde Msra dahil olurlar Bu cümle yüz
dörd gün olur Amma tekaüdleri ile yüz on gün olur Amma murad
iki
günde Msra dahil olsa yüz günde
hacca varub gelmi olur Elhasl bu konaklarn her birinde
yevmiyye biner altun masruf olunmasyçün yüz yirmi bin altun divan

idince

Süsveyse geldikde

Msrdan

Msrda balanr kim

Emirülhac huccac müslimîne

usret çekdirmiye

Amma brahim paa

asrnda baz
harc namakuldur deyu on bin altun tenzil olunub kanunu Selim
aha riayet olunmadndan Msr huccac Medinede iki gün meks
idüb aml gibi on iki gün meks idemeyüb alelfevr Hazreti ziyaret
Bir Hazine (i) Kebir dahi budur

idüb avet iderler Ve bir hazine dahi Emirihacca askerî tayifesiyçün
ve mekûlât merubatlarnn tahmili içün bin deve alnr Bin be yüz
alnca huccac zevilihtiyac rahat olurlard Zira bu Kâ'be yolu dimek
deve krlmas yolu dimeden ibaretdir Ehli basiret olan bu Mekke
suvar olub Kâbiye gitmee tövbe idüb kuvveti
kudreti var ise atile yahud piya
olursun Hâsl kelâm bu

huccacn yevmiyye mesariflerin yine

paa kethüdas paal

bin altunu teslim idüb vakti hacetde ibraz

ala

olunmasyçün

paa kethüdas Emirülhacdan

Fasl

On dokuzuncu Hazine
hacc(a) teslim olur

cemii vakf ullahdan Emiri

An

beyan ider

Evvelâ cemii Selâtîn evkaflarndan ve vüzera ve vükelâ ve âyân
kibar evkaflarndan ve hayatda olan has ve âm sahibülhayrat velha'

SEYAHATNAMES

425

Ve nice bin esvab
haddi hasrn Cenab Irret
bilür Msrdan Mekkiye giden iki hazine dahi bu olur derler Amma
bu alay ile gitmez Ancak evkafat nazrlar Emirülhacca teslim etdik*
lerinde ellerine sened almak içün birer temessük alrlar Eer bu
Emirülhac ahvalin malûmumuz olduu mertebe tahrir eylesek bir
mücelled divan olur
senat surrelerinden nice kerre yüz bin altun olur

ve ekal

ve seravil ve kamis gider

kim

Pasl On dokuzuncu Ocaklara mahsus olan hacca

memur

askerin alaylarn ve dârât azametlerin

beyan ider

Amma

bu alayda hazine ve ne paal askeri yokdur Ancak hacca
memur olan ne ekâlde askerdir deyu yedi ocakdan tayin olunan
askerler isbat vücud iderek paa huzurundan ubur iderler Bâlâda
evsaflar tahrir olunan hazine alaylarnn üçüncü gün alessabah yedi
ocakdan yetmi âdem olduundan bunlara Yetmili derler Amma
Kâ'be rah rah mübarek olmagile ikier yüz âdem yazlr Tevabileri
dahi ziyade olur Hâsl kelâm cümle bin aded müsellâh ve müzeyyen
ve mükellef ve müretteb can olur Bu asker huccac götürüb getirmee memurlardr Bu yedi ocakdan yedi serdar ve yedi kethüda
ve yedi çavu ve yedi bayrakdar ve yedi teberdar ve yedi oda ba
ve yedier çorbac cümle bin aded güzide askere bunlar hâkimdir
Ve bunlara muadil bir aded pak ve pakize askeri ciddavîdir Bunlar
Mekkede bir sene kalub muhafaza iderler Bu mezkûr iki bin güzide
asker herbiri bölükleri ve aalar ve çorbaclar ile paann gözü önünden âlât silâha müstarak olub mevc mevc sarayn bir kapusmdan
girüb bir kapusndan güruh güruh çkub her aa köslerin çalarak ubur
iderler Lâkin mehterhaneleri yokdur Cümle serdar ve çorbaclar ve
kethüda ve çavular kalub divan hanei Gavride cümlesi hil'ati ehriyariyarî ile erefyab olub cümle yetmi pare hil'at giyüb badeddua
vessena paa bunlara tenbih idüb duayi hayr ile veda idüb giderler
Andan yine alaylarna vâsl olub Bab Vezirden tara birden bine
binden yüz bine cümle asker hacca gidecekleri göndermek içün atlanub bir alay hassulhas iderler kim tabir olunmaz Bu alayda ancak
Msr vezirinin on iki gümü çukânl alay çavular alay tertib etmek
içün gelir Andan gayri cümle güzide askerdir Gayri alaylara Msr
ayannn maldar ihtiyarlar suvar olmazlar Amma huccaca riayeten
bay ve geda cümle binüb bir alay müzeyyen iderler kim tabir
olunmaz Amma bu alayda küheylân arabî ksraklar ve tavusî mü-
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zeyyen punçaklar

ile

bezenmi heccanlar ve nakalar

ile

güruh,

güruh

Andan malûmdur Bunlar hac askeridir Mukaddema
Emirihac Ue alt pare toplar gitmi idi Bu alayda toplar yokdur Bu
asker ubur ider

Msr
Amma bu

askerî tayifesi

içinden

iderler

askerin

tüfenkler

âdem âdemi söküb ubur idemez Bu
kâlâ iderek

Adiliyyeye

atarak

izdihamndan

varub

tertib

hazine

gülbeng çekerek ubur
alay yollarnda

Msrn
üzre

cümle asker

ve hargâhlarnda

arz

mçks idüb

Msrda

kalanlar ile vedalaub kalan kalr Giden gider Andan
Emirülhac ol saat tum Bürkiye gönderüb ertesi kendüsi dahi rihlet
idüb cümle huccac müslimîn ile dört saat Bürkiye varub meks
iderler

Fasl Yirminci Alay Ferahad ki Ezlem askeri alay
ve hazineleri masariflerin beyan ider
Msra müteveccih oldukla^
Msrda huccacm imdadna yedi bölükden askeri

Evvelâ huccac müslimîn Mekkeden

rnda

beri tarafda

Mükerreme ile Msr mabeyninde Ezlem
kalas nsf rahdr kim on sekiz konak yerdir Cümle asakiri Ezlem
anda giderler Sultan Tahir Beybarsm hayratdr Huda rahmet eyleye
Acib hayrat azimdir kim diller ile tabir olunmaz Evvelâ Msrdan

islâm tayin olunub Mekkei
^;»

Çerakese belerinden bir

be

hil'at

Msrn

yedi bölükden üçer yüz

Amma

bunlarn

terakkileri

giyüb Ezlem seferine memur olub
pürsilâh güzide asker yazarlar

âdem

yokdur Suhre

sefer iderler

Amma mekûlât

merublarna ve hayme ve hargâhlarna imdad idüb mal padiahîden
krk kise masruf iderler Ve cümle iki yüz bin askere külfe ve barha'
cemal verirler Muhtesib aas cümle develeri
zahayir ile âmâde idüb masrufu muhasebesine mahsub olur Zahireleri beksimat ve cibni halûm ve bal ve ya ve kahve ve pirinç bakla
ve §aîr ve gayri zahayirdir Ve alt ahî top ve bir oda tobc ve ser
oda cebeci tayin olunur Ve bir oda tob ara(ba)cs dahi gider Bu
sefere memur olanlar cümle huddamlar ile be bin müsellâh âdem
olur Ve be bin âdem dahi tüccar kavmi olur Anlar dahi pürsilâh
giderler Zira Akabe derler bir tenk ve tar ve mahuf muhatara dar
boaz vardr Bir kerre Urban bu Ezlem askerin anda hasare idüb nice
yüz âdemi rumhu sinandan geçirmidir Ann içün bu asker mükemmel
mazbut gider Ve ziyade mal götürürler Bu asker huccaca varmasa huccac
selâmetle Msra gelmemesi mukarredir Zira tüccar iki üç bin deve
yükü bakla ve aîr ve pirinç ve un ve bal ve ya ve beksemat velhasl kug südü yumurta an dahi götürürler Ve nice yüz deve Nil

neleriyçün

bin

re's
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«uyu hedaya götürürler Ve herkes dostlarna nice bin kutu sükkeri
nebat ve halviyyat ve zülbiyyat ve yogurd gönderirler Huccac âcirmande iken ve zar ve zebun fürumande iken ve cümle hasta ve
yorgun argn ve develeri durgun ve huddatnlar dargn Ezleme
geldikleri gibi taze can bulurlar Ve paaya bu seferin hüccaca böyle

oldun

bîgaraz kimesneler

ilâtn idince cemii tüccara ve
olunur
Ve asker ziyade çkmasna gayet
cümle cemmallara tenbih
ihtimam olunub Cümle memur olan asker huzurumdan bir bir ubur
etsin deyu ferman olundukda mah Zilhiccenin yirmi beinde be bin
güzide asker alaylarîle saraya çkub paa huzurunda bölük bölük
köslerin çalarak gülbangi Nebi çekerek ubur idüb yetmi
velhasl serikârda olanlarn
aded serdarlar ve kethüda
müslimîne
cümlesi paa huzurunda hil'ati padiah huccac
bir ho hürmet idün deyu vasyyetler idüb cümlesi zemin
lerin çalarak kalfadan tara çknca her ocan cümle askeri bunlar
alay
askeri bir yire cem
olub alay azîm ile güruh
güruh Msr içinde nice kerre yüz bin temaaya
âdemlerin
düai hayrlarn alub j^ üi/^l^ L j)^^ v derler Zira bunlar huccaca vâsl
olunca ferah ad olduklarndan bu alaya Alay Ferah ad deyu tesmiye
olunmudur Böyle alay temaa ile mehterhanesin çalarak tüfenklerîn atarak gülbangi Muhammedi çekerek Bab Nasrdan tara çkub
Adiliyyede üç gün meks idüb nice bin tüccar bilâhisab metalar ile
gelüb meks iderler Üçüncü gün vakti af iîde toplarn atub nefirlerin
ve küsü rihletlerin çalub dörd saatde menzili Bürkiye varub anda
dahi üç gün meks idüb azameti Huda arkyye ve Kalyobiyye ve
Buhayre ve Reid Dimyatdan yedi bin sekiz bin deve yükü mekûlât
merubatlar dahi gelüb Ezlem bei andan dahi toplarn endaht idüb
tayyi merahil surlarn çalub azmi rah Ezlem idüb kat' menazil ve
tayyi merahil iderek on günde Akabe kal'asna varr Anda bir gün meks
idüb sulanub cemii develeri su ile yükledüb sekizinci günde Ezlem
kal'as sahrasna dahil olunca bunlardan bir yaylm top ve tüfenk
atlub kal'adan dahi bir yaylm top ve tüfenkler atlub cümle asakîr
ve tüccar kaPanm dibinde ta bir saat yire varnca huccac youlunuh
tarafey(ni)ne orduyu bazar çadrlar kurulub herkes cüz'î ve küUî metâmeydan muhabbete çkarub arz kâlây iderler Ertesi alessabah Ezlem
bei üç bin askerile ve Ezlem aas üç yüz askerile huccaca istikbale
çkub vakti çada huccac derya misal dahi gelüb bunlar Emiri hacc
selâmlyub yine alay azîm ileEzlem kaPasma gelince kal' adan bir yaylna
top atlub admanlar olur Badehu cümle huccac Ezlem fezasna mek
idüb taze can bülub üç gün meks iderler Yorgun argn durgun develeri

fayidesi

çkm

n
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braub

Ve

cümle metan
bu Ezlem askeri
icre nice bin dinca dine neal ve hemyan kesici ve sürmeden
den gözü çalc hrsz vetahc ve kemendci ve ayyar haramiler
huccac bîrevac içine girüb bu rah meakkati çekmi bîtab ve
bîmecal zar zebun asker içine bu taifei melâînler girüb aç kurd
koyuna sunar gibi sunub gice ve gündüz Said Arab ve Karayazc
ve Canpulad Olu vurduu gibi huccac müslimîni öyle nehb ve
garet iderler kim
yolunda Kara Ali paa asrnda Rüyed Olu
huccac öyle urmamdr Gafil olan huccac bu Ezlemde fülûsü ahmere muhtaç olur Akil olan basiret üzre olub sahibi havayic olur
Netice her gece huccac icre taraf taraf Bir (e) Koma gitdi Ha vard
ha diyerek hrsz kollarlar Yine böyle iken yarlmadk garar ve serika
olunmadk havuç ve yarlmadk hemyan kalmaz Bu Ezlemde gayet
yeni

kira

Ve herkes

satarlar

dutarlar

develeri

deveciklerin

katarlar

herkes

Amma

am

lâzmdr Hattâ

bizim evvelki senemizde Emiri hac at üzre
iderken atndan rikâbn çaldlar Nevatir nam menzilde yine huddamlar havflerinden ol serika olan üzengiye muadil
bir rikâb bulub yerine koyub setr etdiler Ta bu mertebe haramileri
çokdur Gayet hazer gerekdir Ve bu mahalden Msra huccac müjdeihtiraz

hüküm hükûmat

cileri
ile

shhatde olanlarn ve merhum olanlarn haberin heccanlar
âdemler gider Bu Ezlemden huccac üç günden

yedi bölükden

sonr(a) kat' menazil iderek

Fasl Yirmi

Msra

gelmededirler

Andan

birinci alay Akabe askerin ve hazine
ve masariflerin beyan ider

Buradan dahi yedi ocakdan bin âdem tayin olunur Ve mazul

keafdan

ve müteferrikadan biri
olur Bunlar cümle iki bin asker
darlarnn hidmeti mukabelesine
de bir kâiflik yahud bir aalk

merubatlaryçün bin deve

Ve

dahi üç yüz askerile Akabe serdar
olur

Amma

terakkileri

yokdur

Ser-

selâmetle edayi hizmet idüb geldik-

ihsan olunur

Ve bunlarn mekûlât

zahire ve bin deve huccaca

imdad

verirler

pare top ve bir oda tobcu ve cebeci ve bir oda arabacyan
tobcu meunet mühimmat levazmatlar ile âmâde idüb on kantar barudu siyah verirler Ve cümle masraf larile bunlara dahi krk msrî
kise gider Bu Akabe askeri hisab ile Msrdan öyle çkarlar kim
huccac müslimîn dahi Ezlem kal'asma gelmi ola Bunlar varub huccac gelüb Akabe kalfasnda mülakat olurlar Badehu mah Muharrem
alt

mülharamn

nn

bir

yirmisinde cümle

kapusmdan

girüb bir

iki

paa saray-^
paa huzurundan

bin pürsilâh kal'ada

kapusndan

alay

ile
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iderket yetmi aded serçesine aalar ve kethüda ve çavular
cümle hirati fahireler giyüb paann hayr dualarn alub yine alay*
lan ile kaPadan tara çkub cümle alay kebirlerine karub Msr
icre alay azîm le güruh güruh Msrn temaaclar icre ubur iderek Bab Msrdan tara çkub üç gün Adiliyyede meks iderler Anda
dahi etraf vilâyetlerden be alt bin deve ve bagal ve hîmar ile alt
yedi bin tüccar pürsilâh gelüb bilâhisab mekûlât merubatlar getürürler Hemen üç bin deve yükü Nil suyu Msr ayanlar huddamlar
ile dostlarna mukabil gönderirler Zira Akabeden beru Tih sahrasn*
da ve Mesani Acerut menzillerinde su yokdur Ve cümle tüccarn
barlar arpa ve bakla ve eker ve bal ve yadr Dahi ziyade getürdükleri bo develerdir Bu mahalde paa emir idüb Msr içinde negüzer

ve ta kean develeri var ise cümlesin Akabe seferine
Badehu Akabe bei Âdiliyyeden toplarn atub Akabiye gitmede Hikmet Sene 1089 Muharreminde Abdurrahman paa Msr
mütevellisi iken Akabe bei bu kadar mal hazayin ile Akabe boatarafndan Beni Zühd ve Beni Rüseyd ve Ali Omur
zma varub
kabileleri haeratlar Akabe askeri ile Akabede bir cengi azîm idüb
bir yaylm top tüfek atub yüz mikdar Urban Üryan helak olub
cümle Urban Akabe boazn alub meks etdiler Beri tarafdan Akabe
serdar âklâne hareket idüb Akabeden avdet idüb bir otlu ve sulu
vadi içinde meks idüb canibi erbaasma karavoUar koyub derakab
Akabede bamza böyle akabei ikab elîm geldi deyu üç gün üç gice
neccab Abdurrahman paa hazretlerine haber gelince hikmeti Huda
divan padiahî idi Cümle erbab divan engüt berdihen idüb valih
hayran olub Devletli vezir Huccaca bu Akabe bei imdad yetimeyin-

kadar

hammal

sürerler

am

dirgûn olur didiklerinde paa hemen hazinedar çarub
hazinesinden krk msrî kise meydan muhabbete koyub atile donile
âmâde olub Mal istiyen yiit gelsin deyu yedi ocaa ve sayir Urbana
alay çavular haber idüb derhal bir beyaz sanca Muhammedîi paa
saray meydanna diküb tarfetülayn icre Emiri haclikden mazul Yu
sana gerek ise be yüz yiit kendü askerinle
nde tiz

ce halleri

ban

ve bin yiit benim malimle ehir
diah baiyçün ban keserim deyüb srtna bir
myüb demir pencereden tara çkmaa

b

çkasm Yohsa
hil'ati fahire

çaldm

pa-

giydirüb

cümle erbadeyüb vakti

divan görüb taaccüb etdiler Ertes
f^^
be yüz pürsilâh güzide asker ile tahl alemin döerek paa sarayndan mükellef ve mükemmel alay ile paa huzurundan ubur etdükde paa safasmdan bir zer enderzer hil'ati fahire giydirüb bana sorgucu ahî takub alay ile Msr içinden ubur idüb Adiliyyede meks

asr
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Ol gice sabahadek ehri Msr içinden c^ /i» fi diyenlerden bir
yüz bahadran dilâveran yiitler yazlub Adiliyyeye çkdlar Akiblerince üç ahî top varub derakab toplar atub andan lgar ile salt
iki bin âdem dört gün dört gice Akabe askerine vâsl olub cümlesi
bir yire gelüb daa taa piyade askeri döküb askya Urban bu hali
^e. îj\jt
görüb derya misal asker gelir Hemen kaidei nahviyyun üzre
cijLsrj deyüb kararlar firara mübeddel olub cümle asakiri islâm selâitdiler

iki

^^

öte tarafda huccac müslimîni konmu buldular
dirgûn buldular Cümle huccac bu Akabe askerin
görünce taze can bulub derakab shhat haberlerin Cebel müjdecileri
ile paaya gönderüb dördüncü günde
paaya haber vâsl olub paa
adman olub müjdecilere beer akçe terakki ve hil'atler ve surreler
ihsan etdi Andan huccac müslimîn Akabede kalm develerin tebdil

metle Akabei

Amma

aub

halleri(n)

iderler Ve huccac müslimîn öyle ganimet olur kim bir yem bir
msrî pariye olur Andan huccac aheste aheste Msra gelmek üzre
iken Msrn cümle erbab divanlar paadan kanun üzre divandan
âzâd olmak taleb idüb huccac müslimîn istikbaline mezun olub
giderler Bu günlerde alt divan smmat masrufu alt kise paaya kalr

Fasl Alay perakende
Bunlar yedi bölük aalar hayme ve hargâhlar ve bar bengâhar
ile her aa bölüile alay çkub köslerin çalarak Bab Nasrdan ta Bürkye varnca ol vadiler ve fezalar çadr çadra tnab tmaba kurlub
meks iderler htida Bab Nasrdan tara ehir havalesi gümrük alma-

gyçün ad Bey kökünde meks ider Andan Tophanede azablar kethüdas meks ider Sebili Allâmda tüfenkciler aas meks ider Ebu
Camus mastabasnda gönüUüyan aas meks ider Mehmed Aa sebimastabasnda Çerkesler aas
linde tüfenkciler aas meks ider
meks ider Ve Bürkede müteferrika ba ve çavular kethüdas ve paa
kethüdas ve divan efendisi cümle bu aavatlar Bürkede meks idüb
huccac gelmesine muntazr olurlar Amma Yeniçeri oca Bürkeden
baid sahrada be alt yüz hayme ve hargâh ile meks iderler

Fasl Yirmi ikinci alay Emiri haccm Kâbeden
menzili Bürkiye gelüb Bürkede ol gice

temaasn

bildirir

Temam mah Saferin beinci ve altnc ve yedinci günleri olunca
huccacn ihtidas yürür Emirülhac mahmel ile Dar Hamra nam mahalde meks etdüi haberi Bürkede paa kethüdasna haber gelir
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benam

Küpler

üç gün

mukaddem

dahi

nam mahalde yetmi

Küpler

deli ve
seksen pare mükellef

Msrn

neka»
ve mükemmel çergeler ile hasl hare meks idüb ölgün
dar bin deve su sakkalar ve himar sakkalar varise eümle hasl hare
ile gelüb cümle sular mukaddema vüzeralar ve sahibülhayratlar ina
etdükleri küplere ve havuz ve sarnelara doldurub badehu Bürkeden

cümle develer ve

atlara

nn

ve

Tatar askeri

hueeacm dermanszlarn

deli

gönüllü

ve

bindirirler

Ve paa-

müteferrika askerleri hueeaem

yollar üzre durub gelen ehli atsan hueeaea âb Nili bezi iderler Ve
yüz deve yükü ekmek ve bin deve don ve bin gömlek ve yüz koyun
ve mükellef ve mükemmel smmat Muhammedi ile gelen eian huccac toplyub ve âb rahmet ile saky idüb defi atsan etdirüb eümle
fukarayi üryan huecac giydirüb hayr dua iderler Amma acib hikmet»
dir Msr ayannn nice bin su develeri ve sakka bargiri vardr Bu
günki gün her kim devesin ve bargirin hasl hare aa ile bu Küplere
su tamaa göndermese cümlesi uyuz olub sahibi hayrn görmez Ve
bugünki günlerde Kalyob kâifinin direidir Hueeacm yolun ta Dar
Hamraya varnca üç gün üç gice hfz hiraset üzre olub hueeacm evvelinden âhirinedek ikier yüz Arab hayya ile didebanlk ider ki bir
tarafdan Arab akyas âcizmande kalm huecac nehb garet et-

mesin deyu mukayyed olur Zira huccacdan ol mahalde bir ey zayi
olsa Kalyob kâifine ziyan lâzm gelir Zira bu mahaller ann hudududur Ve her gice kâif hasl hare haymesinde nöbet bekler Bu tertib
üzre üç gün hasl hare paa kisesinden t'am âm idüb siyab ve seravil
ve kamis bezi ider Ve sayir kul beleri ve ocak aalar direkleri
olan yerleri hfz hiraset üzre olub huecac müslimîni bir ho ubur
etdirüb

bazsn haymelerine

aas adn önünde yetmi

davet

seksen

idüb

küb

ziyafet iderler

su bezi iderler

nice bin haymelerde nice kerre yüz bin kanadiUer

ile

Ve her ocak
Ve her eb

zeyn idüb top

ve tüfenk sadasndan Sebili AUâm sahras velveliye varr Ve Sebili
Allâmda olan kul bei dahi hayli masraf çeküb âyende ve revendeye
nimeti mebzuldür Üç gice bu dahi at üzre huecac muhafaza ider
Ve bu Tabhaneden ta Bürkiye varnca dört saat ahrahn iki
taraf kat enderkat hayme ve hargâh bar bengâh ve seraperdeler
ve namusiyye

ve

sayebanlar ve

sahabeler

ile

sahrayi

Adiliyyede

dad olub hayemat gûnagûnler ile lâlezar olur Üç gün üç gice
Msrl huecac istikbal sevabdr behanesile ay ve iret ve zevk safa
iderler kim bir diyara mahsus deildir Dillerde dasitandir Bu dahi
adli
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bir âlemdir Msrn evlâd Arabi bu istikbale Ceyiyyei pah
pahül huccac der yani Huccac Safas Askeri derler Emirülhac saba(h)
Bürkiye gelecei mahallerde paa kethüdas divan efendisi paadan
mezun olub Bürkede çadrlarna giderken ihtida Tabhanede azabîler
kethüdasna urayub ziyafetlerin tenavül idüb birer at haliyyelerin

baka

alrlar
ciler

Andan

sipahiler

aasna urayub

aasna andan
ve birer

gönüllüler

aasna andan

smmat Muhammedi

tüfenk-

taamlarn eki

idüb birer küheylân atlarn alub Bürkede kendü haymelerine varub
ol gice nsfuUeyl olunca atlara suvar olub nice bin Msr âyân nice
bin me'aller ile çragan iderek paa kethüdas ve Divan efendisi ve
ve çavular kethüdas ve sayir paa aavatlar esbi
müteferrika
sabareftarlarna suvar olub paal me'alleri ile ebi zulmanî güya

ba

ruzu

ruen

olur

Bu

Emirülhac Hazretin

hal üzre alessabah

sanca

erif ile

ve

Aa

mastabas
mahmeli erif ile

zahir olub

cümle âyân eraf ile bulukûs tabii kudümün döerek
§ub görüüb alaub öpüüb kocuub bir sayeban Muhammedi
tilâvet idüb salât fecri eda iderler Andan tahtelkahve tenavül olusuvar olub cümle istikbale
nur Mutantan ve Nilde
çkan mütakanlar ile görüerek alay azîm ile Bürkiye gelind
bir azîm ziyafet tenavül olunub paa kethüdas bir mükelmükemmel
donanm at pike Emiri hacca çeküb Emiri hac
lef ve
suvar olub otana gider Amma Abdurrahman paa kethüdas Ali
donanm at aa mastabasmda çeküb Emiri hac ol ata suvar olub
Bürkiye geldükde kendi otana enüb paa kethüdas ziyafet etmedi
Amma Nili Ali kethüda azîm ziyafet idüb paal alay ile Msra
giderler Emiri hac paa ol gice Bürkede kalub azîm top ve tüfenk
admanlar iderler Ve etraf belide kasabatlar huccac dahi ol gecede
Bürkede kalrlar Amma cümle Msr huccac ve sayir diyar huccac
mah Saferülmuzafferin beinci ve altnc ve yedinci gün bu üç gün
içinde Msra dahil olurlar Cümle seferleri yüz on günde hac idüb
ibrahim paann bir aas bir mühim müstacel maslahat
gelirler
içün Msrdan neccablile on dörd günde gidüb erif hazretleri
Arafatda vakfiye durmu bulunub huccac ile hac idüb yine erifden
mektublar alub bir gün Mekkede sai tavaf idüb ertesi azmi rah
Msr deyüb on beinci günde Msra dahil olub otuz günde kâmil
Mekkiye varub gelüb hac etdi Yani Msrdan hac etmek pek
yakn ve emin tarkdir Ve ol gice Emiri hac Bürkede kalub cümle
istikbale çkan âyân Msra ve bölük aalarna ve çavular kethüda-

Aa

sna azîm ziyafetler idüb ol
temaa olur Ertesi gün

yib

gice tob tüfenk f ienk

alessabah

admanisinden

aca-

Emirülhac kendü askerile ve
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Msr

ile mahmeli erifi önüne alub yol üzre
çkar Ayan
olan yedi bölük aalan çadrlarna urayub cümle aalar selâmlyarak
ubur ederek Bab Nasra karib vardkda Abdurrahman paa t-jU <iî>j.-i
alaylar nümayan olub alayn braub derhal at boynuna düüb seirderek mahmeli erifin yanma vardkda atdan nüzul idüb krk elli

istikbale

adm

seirde seirde mahmeli erifin damenin bus idüb efaat ya
ResuluUah deyu yüz sürüb efaat reca ider Hemen oldem Emirihac
mehterhanesin dikdirüb kendüsi andan piyade olup paann payi
saadetine yüz sürüb badelmusafaha Abdurrahman paa Emirülhac
paaya bir sammur hil'at giydirüb Emiri hac zemin bus idüb paa
Adiliyede karar ider Emirilhac alay ile Bab Nasra varub ol gice
anda Canbuladiyye Camiit^de mihman olub mahmeli erifi camiin
kapus önüne koyub cümle ahalii Msr gelüp ziyaret idüb yüzler
sürerler Ol gice Canpuladiyye Camiinde cemii ulema ve suleha ve
meayihan cem olub sabahadek ihya olub Mevlûdu erif tilâvet olunur Msrda ihtida tilâvet olunan Mevlûdu erifin evveli budur ikincisi eyh Bekrî ve Gülenî ve sâdât Mevlûtlardr Mahallinde tahrir
olunur Amma bu Canpuladiyye Mevlûdunda Emirülhac ulemaya bin

guru mevlûdu

mah
hnç

erif tilâvet etdikleriyçün ihsanlar ider Ertesi alessabah

Saferin yedinci

günü cümle

ahalii

Msr

çaruyi hazarlar hnca-

olub Emirülhaccn hacc erifden gelmesine muntazr olurlar

Fasl Yirmi

haccm hacdan gelmesi
alayn beyan ider

ikinci alay Emiri

ehri Ms'-da alay îdeynin biri dahi budur kim nisvan tay ifesinin nikâhnda bu temaaya gitmesiyçün zikrolunur Nikâh olunur Ve
bir ay mukaddem alay ubur idecek tariki âmlar üzr(e) dekâkinleri
icare ile dutarlar Evvelâ
yetmi aklâmmda birden bire binden
yüz bine varnca ulufe haran cümle eimme ve huteba ve ulema ve
suleha ve meayihan cümlesine huccaca istikbale çkmaa farz mesabesinde oldugyçün cemii âyân eraf tavaan ve yüz krk tarik fukaras bile cümle istikbale çkub dükkânlarda ve çaruyi hazarlarda
sayir temaaya âmâde olurlar Ve huccac evvel gitdüi gibi cümle fukara ve meayihan sancag ve bayraklar ile alaya çkub mahmeli
erifi getürmezler Ve bu alayda azabistan[l] ve yeniçeriyan askeri dahi
çkmazlar Kanun deildir Ancak be bölük halk ve Emirülhac alay
ile ubur ider Cümle ata dona kadir olan tüfenk endaz bölüü ubur
ider Andan gönüUiyan andan Çerakeze ve andan çavuan andan

Msrn

[1]

(Azaaban) olacak
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müteferrikan çok çok[l] alay alay ubur iderler Andan be bölük aalar
köslerile güzer iderler Andan Emiri hac alay alettertib yüzü gözü
asker ile ubur ider Andan yeniçeri askerinin
iddeti hardan
zerduz üsküf lü ve
iki yüz beli klçl ve
otagal yeniçeri
mülâzimleri andan cümle Msr beleri ve Çerakeze beleri Bunlar
kös süz ubur iderler Ve iç aalar pürsilâh ve müzeyyen olurlar
Andan Emirülhac paann yedekler(i) andan satrlar ve Emiri hac
önünde mahmeli erif reftar iderek ve Emirülhac mehterhane ve
köslerin döerek alay azîm ile Bab Nasrdan içeri girüb cümle ahalii

yanm

ba

ba

Msr

Kara Meydanda at ban çeküb
Andan molla hazretleri ve cümle [2]
âyân divan zevilihtiram çetri mulâmmada hazr

huzurundan ubur iderek

paann

ta

seraperdesinde karar ider

emirülkiram ve
olub paa dahi saraydan bizim asker ile enüb seraperdesinde karar
idince Emirülhac zemin bus idüb paann eline mahmeli erifi teslim
ider Paa dahi ütürban Resululiah ve vekili zUuUahl hasebile üç
kerre mahmeli erifi seyran ve devran etdirüb kend(i) kethüda eline
teslim etdüi gibi Emirülhac paaya mahmeli erifi teslim etdüi
sicille kitabet olunub çetri mulâmmada baz kelimatlar olunur Paa

paa askerile mahmeli erifi alay ile Kara Meydandan
Kapus önünden Bab Vezire getürüb mahmeli erif Kal'a
Kapusma smayub mahmel devesin anda çökerüb cümie besatlarn
soyub kisve nazrna teslim idüb ol dahi cümle besatlar Yusuf kökünde senei âtiyedek hfz idüb mahmel cemelin Emirülhac emirahuru
kethüdas
Azaplar

Beledi Rife götürüb cümle mirî develer

ile

sene(i) âtiyedek beslerler

Kara Meydanda paann çetrine gelirler
Ol mahalde Emiri huccaca paa Berhurdar ömr ol Padiah ekmei
sana helâl olsun deyu hayr dualar idüb zer enderzer iki hil'ati fahirei
Emiri haccm za .rina korlarken Emiri hac giriban hil'ati bus idüb
zemin bus idüb mezkezinde cülus ider Badehu hacca serdar olan
yedi bölük serdarlarna ve çavularna velhasl yetmi aded ocak
aalarna hil'ati fahireler ihsan olunub Emiri hacdan maada cümle
hanelerine revane olurlar Emiri hac ile paa um^ j,u.j ahvali Mekke
ve Medine ve Yemen imam ahvallerin ve ürefay bivefayî pür
Emirülhac Medine eyhülharemeynin ve
cefa {3]
Mekkei Mükerreme ürefalarnm ve bizzat erif hazretlerinin ve
sinin mekâtib arzlarn paaya verüb Kara Meyve gayri
paa defterdanda otak divannda kraat olunub mefh

Andan paa kethüdas

[1]

(Fevc fevc) olacak

[2]

Yildz nüshas (emiri)

[3]

Yldz nüshas

(lan)

yine
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paann

muhasebesin
deyu ferman ider Zira deramed mahallidir
hak adi üzre
Cümle erbab divan muhasebesin görmee üru eylerler Alacak var
ise alrlar Virecek var ise verirler Andan Emirülhac dest bus idüb
hanesine gitmee mezun olub kapuclar kethüdas cümle paa aala*
rina serdar olub alay azîm ile ve mezkûr yeniçeri mülâzimleri yine
Emiri haccn önine düüb Emiri hacc hanesine vâsl idüb Emiri hac
asude olur Bir kise kapuclar kethüdasna alay ile getiren paa aalarna
nail beha ve mülâzimlere yüz guru verüb safayi rahatde olur Ertesi
alessabah Emirülhac kanunu terifat üzre on kise zîkymet Hindusitan
tefaruklar yirmi emame amber ve elli göbek mükü a(n)ber yirmi
vakyye ödü tutî [1] mina ve erirler panzehir ve on karn zebad Halebî
ve on tavaii Habeîi yahi ve on hiçini tavusî ve on hassan Hicazî
ve bir kiselik hedaya kethüdasna ve on iki mertebe sahihlerine he^
dayalar verir Inaallah terifat faslnda tahrir olunur Ve yedi bölük
serdarlarndan kezalik hedayalar gelir Velhasl eer paa bir vaka
vakarl azimüan bir kevkeb sahibi veziri zîan ise hemen huccac
hedayasmdan yirmi bin guruluk hedaya gelir Ve on bin guruluk hedeya Mekke ve Medine ürefalar ve ayanlarndan gelir Ve on
kiselik hedaya Cidde beinden gelir Zira bunlar cümle Msr vezirlerine muhtaçlardr Surre ve cerayalar cümle Msr veziri elile gelir
Eer Msr paas apurdasu mekerus ise bir kaç f ilcan ve kâse ve Hind
servileri ve karg srklar ve bir kaç külce destar ve Kabe sürmesilie
gözün boyayub aldadrler Hemen Msr vezirinde dârât ve öhret lâzmdr vesselam te bu tertib üzre Eöiri haccn Msra dahil olmas
alay temam oldu

Fasl Yirmi üçüncü alay Doan hazinesi alayn
beyan eder

Msrn

Evelâ Kanunu Selim Handr Msr keaflarndan yahud
Çerakese belerinden biri paadan hiPati fahire giyüb doan hazinesine memur olub ziri destinde Msr hazinesinde doan hazinesine
bal yedi yüz âdem doanc badr Bunlar cümle muaf ve müsellemdirler Bunlarn kârlar yalçn kayalarda ve mahuf ve muhatara yerlerde nekadar ahin ve zaanos ve balaban hasl olursa sayd
idüb talim iderler Bu Msrda olan kara ayakak makulesi yani balaban ve zaanos bir diyarda yokdur Zira azîm yalçn dalar vardr kim
semaya ser çekmidir Ve ormanistan ve çengelistan olmamak ile Msr
[1]

Yldz nüshas

(ve)
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diyarnda dal

doan

yokdur Sair diyardan

kuudur Ormanhkda hâsl

yayla

olur

gelse dahi

Msr

sevahil

durmaz Gerçi cemii diyarda andan doan durmaz
doan hiç durmaz (Beyit)

Yaar

kerkes kemâzâr

yaamaz

olmagile

Zira

doan

Amma Msrda

olduunca

Doan durmaz ziyankâr olduunca
mazmunu üzre Msrda doan olmaz Msrn bahar eyyamlarnda sekiz
yüz aded huu tuyuru Msra getirüb Gavri kantaralar kurbinde
akya talim etdükleri mahalde doan yazs olub yedi bölükden terakkileri ile yüzer yiit yazarlar Yüz yiit dahi doanc bann tevabii
olur Ve yedi yüz âdem dahi arab doanc baslardr Cümle iki bin
âdem olub bunlar alaylar ile paa huzurundan pür silâh ubur iderVe cümle doanc Arablar himarlar üzre herbirinin elinde ve ko-

1er

lunda ve banda birer
paa huzuruna çkub

doa (n)
doanc

ile

ubur idüb on yedi nefer kimse

basile

ve

kethüdasile ve on aasile

ba

ile ubur iderler Lâkin bu doanc
be olmamehterhane çalmyub dörder kat kösün çalarak ubur iderler
Andan Msr içinde kendü alaylar ile cümle hümabazlarm bazular
üzre tezyin idüb Adiliyyede meks iderler Bunlarn alayna gayri asker

hil'atleri

mak

giyüb alay

ile

Zira olkadar muazzam alay deildir Amma masarifleri bir
hazine deyu arz olunur Bu kadar iki bin âdemin mekûlât merubatlar ve melbusatlar ve kira bargirleri ve sayir masarifleri bir hazine
ad olunur Andan kat' menazil ve tayyi merahil iderek dergâh saadet medara varub sadrazama saadetlû padiaha arz olunub alaylar

karmaz

huzur ehriyarîden ubur idüb cümle bazlar doanc basya teslim
doanc
hil'ati padiah ile behredar olub kendünün baz
doan hedaya hedayalarn murad etdii oire teslim ider Bu hazine
makbulü ehriyarî olunca Dergâh âli kapucbalardan yahud haseki ve
ile

ba

olunub

müabihlerden birine saadetlû padiah bu doan hazinesile
gelenleri yoklama emr idüb mevcud bulmadklarna emirler alub
cümlesi Msra gelüb müstahak olduklar terakkilerin paadan alelakib
salâhor ve

alrlar

Fasl Yirmi dördüncü alay

Msr

vezirine

doan

alvar ve klç ve kaftan geldüin beyan
Temmet t]
ile

ider

Âsitanei saadete bu doan hazinesine varan askeri izni padiahî
her kim tefti idüb mevcud olan yoklad ise yine saadetlû padi[1]

Yldz nüshasnda

bu kelime yok.
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doan alvar klç kaftann

kat' mesafe ve tayyi merahil iderek

Msra

verüb on

be âdem

ile

geldükde
bir âdemin ileri paa kethüdasna gönderüb ol saat Âdiliyyeye mat'
bah gidüb ertesi alessabah cümle paal sade zurna ile fasl iderek
karib

Belbise

Msr

içinden ubur ider Amma bu alayda Msr
askerinden divan çavular ve çavular kethüdas ve müteferrika
ve terceman aadan gayri yokdur Cümle paal alaydr Amma mükellef alay iderler Bu tertib üzre Âdiliyyeye varub taam yiyüb andan
atlanub alay ile Bab Nasrdan içeri girüb gelen aa ile paa kethü'
das atba beraber olub Msr içinden alay ile sade mehterhane faslile ubur iderek temaa iderler ö^^{j^'j\ deyu ubur iderler Asker] dahi
âdâb üzre kal' ada saraya varub Gavri divan hanesinde nüzul etdükle*
rinde paa istikbale çkub gelen aa ile dest bedest sadr âlide karar
idüb emri padiah ve hatt erifi paa öpüb bana koyub divan
efendisi kraat idüb mefhumu malûm oldukda gelen aa hil'at padir
paaya giydirüb ve paa dahi
doanc kadife alvarn

paa

,

kethüdasile

ba

ah

krmz

giyüb ve kltc beline kuanub Kanunu Msr üzre cümle yedi bölük
aalarna ve cümle menasb sa [1]
yetmi pare
hil'ati fahireler giydirilir Ve cümle divan çavular
uzun olsun
versin Devletile çok yaa deyu alklHiPatin
yub cümle erbab divan hil'ati fahireleri ile divan
haneden yetmi seksen pare ra'dâsâ toblar gürliyüb admaniler olur
Darakab kal'a mehteran gelüb
bir leziz [2] cümle
hil'at giyenleri paa mehterleri devir idüb tahsili mal iderler Badehu
cümle hil'at giyenlerden deramed hasl idüb gelen aaya
on kise virüb Asitanei saadete ganayimle yollarlar

Yan

Fasl Yirmi beinci

Msra

île

Msr mollasnn

ulema alay
dahil olduun beyan ider

Msr mollalar sitteynde mazul olub Msra karib Hanke
mahalle geldükde vekilharc matbah Âdiliyyeye gönderir Ertesi
gün paa kethüdas ve çavular kethüdas ve müteferrika
ve terceman
ve paann cümle askeri ve Msrn kale yekulü der ulema
ve sulehas ve eraf ve eimme hutebasi ve cümle meayih küberas
mülebbes olub cümle Âdiliyyeye istikbale çkarlar Bu alayda iki yüz
yeniçeri mülâzimlerinden ve molla kapusmda bekler iki yüz yeniçeri
gediklilerinden gayri askerî tayifesi yokdur Cümle ulemadr Paa ketElbette

nam

ba

ba

[1]
[2]

Yldz nüshas
»

»

(hibleri

(andan)

erbab divana seraser yüz)
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hüdas molla

hazretlerine

ziyafeti

yedirüb

cümle

atlara

suvar olub

paal alaylar umum üzre mevc [1] fevc ve esnaf esnaf ubur
iderler Andan paa kethüdasile çavular kethüdas andan cümle ulema
ihtida

güruh güruh ve kimi atda iri oturur Kimi eer
bir

izafetin

cimroz gözleri

kim

çeker

jdjLj

donsuzdurlar

kana

yapm

gibi

Kimi dizgini eer hanesine brakm
görmez atlarn bicann huddamlar kean her kean

örf

elile

^i

0L...

Amma

dutar

deyu ubur

balarnda

iderler

örf izafet

Bir seyri

azimdir

Ekserisi

mukarrerdir

Gerçi bunlar
farisülfesahati velbelâgadr

ata binmede farisülhayl deildir Amma
Takrire gelseler fasihüUisan bediülbeyan fuzalüddehrden hafz hamelei
Kur'an mükilküayi mesaili ediyan sahibi rahmet âdemlerdürür
Bunlarn hakknda (Hadis) J^'^' <*. «LV l?'4>*'«v.* buyurmudur Fahri
âlem Bir esnaf dahi eimme bir esnaf dahi huteba ve bir esnaf dahi

meayihan

eyh

kürsi ve bir

snf

dahi

be

yüz pare payesile saçakl aba-

andan mezahibi selâse müftileri andan
cümle piyade yeniçeri mülâzimler ba tulu andan kadasker kapus
gedikli yeniçerileri andan bir esnaf cümle müderisîn ve bir esnaf
cümle muhaddisîn ve bir esnaf dahi yirmi dörd mahkeme nayibleri
v€ bir esnaf cümle hazr kuzat tayifeleri ve askerî kassam ve divan
nayibi ve cümle sâdât kiram ile nakibüleraf ve cümle ulemayi
Camii Ezher mahkeme muhzrlar ve keçeli muhzr paas ve molla
kethüdas andan molla efendi Hanefî eyhülislâm Boluvî Mustafa
Efendi atba berabler ubur iderler Tabi lhane kös 24 ve sefir sadas
olmadan bu tertib üzre molla hazretlerin paa kethüdas sarayna
endirüb paa kethüdas saraya gelüb mollann selâmn paaya tebli
idüb yine ölgün molla hazretleri paaya çkub mülakat olacak
yiU

Bekriler ve sâdâtlar

Msr

mollas alayn beyan ider

Evvelâ molla hazretleri sarayna

kendüye mahsus
riye

Msrn

yirmi

geldüi gün yiahud

ertesi

paa divanna revane oldukda ihtida
dörd mahkeme muhzrlar yedi rivet olan

tayifesile

gün
ile-

pîri

natüvanlar ellerinde asâlarile piyade çifte ubur iderler Andan elli
çifte mülebbes küheylan atlar üzre molla divanna memur mücevvemülebbes
zeli divan çavular andan yirmi dörd mahkeme nayibleri
küheylanlar üzre piyade huddamlerile andan yerli muhzrlar piyade
andan yüz aded balar üsküflü ve siyah dolmal balar otagal yeniçeri mülâzimleri andan bir yeniçeri çorbacs cümle neferatlarile andan molla kethüdas perianî destarile ve yannda Asitane kapucla^
[1]

Yldz

nüshas (mevc ve fevc)
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zerduz üsküflü kapuc muhzrba andan bab nayibi ve divan
nayibi yanyana atlar üzre andan mezahibi erbaa kadlar ile kassam
efendi andan keçeli mülâzimlerin
ardlar [1] kadasker küheylân at
üzre banda örf izafeti ve yannda menevi dolmal ve zerduz üsküf-

rndan

lü

çukadar ve üç

bazara

gideni ve

on aded piyade çukadarlar ve
mahbublar ile ubur

ensesine [2] yirmi aded mülebbes küheyl atl
idüb saraya vardkda paa divan haniye karu

çkub görüürler ziyaazimden sonra umuru muazzamiye müteallik nice kelimatlar
olub badelmuhalle gidecek gidecek mahalde paa efendiye bir sammur kürk giydirüb muhabbet iderler Ve bir hil'ati fahire kethüdasna ve bir hil'at muhzr basya ve bir hil'at bab nayibine giydirüb
kahve ve buhurdan sonra ve dalaub yine tevabileri ile sarayna
revane olur te kadasker alay budur Amma hini azilde alaylar
yokdur
feti

Fasl Yirmi Altnc alay Circe

Bei Alaydr

sonra cemii keafflar ve ümeralar ve beler
divanna muhasebelerin görmee geldiklerinde bu Circe bei
alay azîm ile gelir kim tabir ve tavsif olunmaz Zira Urban buna

Nil kesiminden

Msr
bir

J|JJ'J^'\

fl.j

Msr

Ju

a..-J> ö^ioi-

derler

Yirmi alt kadlk

halk buna muhtacdr

gün paa Kara Meydanna

Zira

yire

büküm

ider

Cümle

Msrn

nüzul

ganimeti Saidden gelir Ölidüb Circe beinin eer mansba

eer gelmesin Kara Meydan kasrndan temaa ider Muhabbeten Msrllar dahi alayna karub bir alay azîm olur kim
vasfdan müberradr Hâsl kelâm bâlâdaki alaylar ^ibi bu dahi bir
alaydr Ammma bunun sayir alaylardan siyah zengî üç bin piyade
her biri kara ylandr Ve iki bin
ceberti tüfenkendazlar var kim
kantar
srkl namdar Urbanlar ve
farisülhayl
havvare
atl
ksrakh
gitmesin ve

bin Elvahat sbyanlar ki bunlar kara memleketinde ve Foncistan
diyarlarnda cenk idüb mali ganayimden siyah çerde gulâm ve bintan
getirirler Andan bein muhafazac askeri ve kendi askeri güruh güruh

kudümleri ve Habe makrakalann döerek piyadeleri
ciran gibi sekerek ubur ider Bin fitil Rum yiidi olmymca ve on
bin asker olmaynca Circe iklimi zabt rabt olunmaz Zira Circe bei
iki iklimde hissesi vardr Hükmü nafizdir Büyük memlekete
malikvilâyetidir Andan
kendü dahi mehdir Ve Msrn âb ruyi Circe
tabi ve nefir ve

terhanesin
[1]
[2]

döerek

Yldz nüshas
Yldz nüshas

yüz pürsilâh

iki

(sra)

mümtaz glman haslar

ile

paa

_

(ensesinde)

Evliya Çelebi lO

—
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huzuruna gelüb mehterhanesi ârâtn idüb kendi atndan

nüziil idüb
serberzemin idüb paann payi saadetine
yüzler sürüb berkarar olur Paa sehl ta'namiz kelimatlar idüb yine
kâifile ve gayri
bir zerenderzer hil'ati padiah giydirüb yirmi dörd
tevabi ve deftarlar ve kethüdalarile cümle yetmi yedi hil'at giydirilüb paa defterdara ve ruznameciye hitab idüb Bein muhasehesin

paa huzuruna

geldikde

ho

görün deyu ferman idüb mal tahsiline bir aa tayin olunub
taraya çkub yine alay ile paa aas atba beraber bein sarayna giderler Ertesi gün bein paaya hedayalar yürür
beyan
ider Evvela krk re's havvare küheylân hassan atlar gelir Ve on ksrak
ve on tavai ve on kise ve be bin erdeb aîr ve üç bin erdeb hnta
ve bunun emsali nice zîkymet tuhf ve hedayalar gelir Ve paa kethüdasna üç kise ve üç tavai ve be hsan küheylân gelir Ve on iki
mertebe sahihlerine dahi meratiblerine göre hedayalar gelir Bunlar
haliyülhaliyedir Ziyade ve noksan kabul etmez Bu hedayalarndan
sonra elbette muhasebesin görüb zimmetinde olan mal padiah bîkusur tahsil olunub kula mevacib verilir.
bir

be

An

Fasl Yirmi yedinci alay Suru Hümayun
donanmay alayn beyan Ider
Bu

alaydr kim

alay ol

padiah Cemcenab Cemhamet

kendileri bir vilâyetde bir kal'a feth etse ve bir

ah

zadei

bizzat

civanbaht

yahud bir suru hitan ve yahud bir suru zifaf olsa
padiah cülusu olsa Asitanei saadet tarafndan bir
hünkâr kapuc bass veyahud haseki aa ve yahud bir musahibi
ehriyarî veya emirahur aa veya silâhor aalarndan biri gelüb

vücuda
ve

***^

gelse ve

(•**''

bir

Belbisden filân hizmet ile memur olub gelmiiz deyu gelen aa paa
kethüdasna haber gönderüb derakab mutad üzre paa kethüdas dahi
yedi oca askerisine
matbah Adiliyyeye gönderüb cümle
haber olub alessabah yine paa kethüdas mutad kadimeleri üzre
paa askeri ile pürsilâh olub cümle mehterhane bile gider Amma

Msrn

giderken

fasl

olunmaz

Msr

içinde

bu

alay

ile

Bab Nasrdan

emirahor aa ile
iderek
farislikk
alay admaniyle
paa kethüdas fers
beraber
Msr içinden mehterhane ile ubur idüb divanhanei Gavride paa
karu çkub divan Msrda fetahnalar kraat olunub hatt erifde ne
tahrir olundu ise giydirilüb cümle divan çavular alklyub dua
iderler Andan paa subaya hatt erif [1] gün krk gice desturu

tara

varub

ziyafetler

tenavül

olunub

ba

[1]

Yldz nüshas

(de

olduu

minval üzre krk)

gelen
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deyu ferman idince vali
erafa divan hil'atleri giydirilir Badehu kaPadan toplar endaht olunub
mehterhane fasllar havalesine konak verirler Badehu ehri Msr

içinde

siiruru

krk gün krk

Msr

tahriri üzre

kalemler

ile

gice

dünya

Dellâllar nida etsin

yahud yirmi gün yirmi

donanma

icre

tahrir ve terkim ve tavsif
eJji

JS~>[a

j:>J>

olur

gice

kim

hatt

hümayun

diller ile tabir

ve

olunmaz (Msra)

^

j-L„v.-l

ehri Msrn nekadar maldar ve mün'im ve
devletmend âdem(i) var ise ayan ve beyan olur Zira herkes niye malik
ise cüzi ve küUî zerü ziverden ve cevahir murassaatn ve ibretnümuna
metalarn hazar hüsne çkarub ruyi dükkânn bezeyüb arz kâlây
idüb
fertute Ümmü Dünya iken Nev arusu dünya olur Hattâ
hakir sene tarihinde Kethüda ibrahim paa asrnda Msrda bulunub
Sultan Mehmed Han Rabiin Kamanise[l] kal'as fethinin admanisini
gördüm Engüt berdihen idüb âlemi hayretde kaldm Halknn giceleri
Kadir ve ruzlar ruzü idi Ekber idi «ûic-Ji.!! Askerî tayifesinin evvel ve
âhir zabtu rabtlar mükil iken desturu padiah olmagile ^^ ^^ diyüb
bu günlerde olan fezahat kubbei nilgûn altnda olmyub yine Msrda
olur Zira gulgulei Msr ve debdebei Msr ve velvelei Msr ve tantanei Msr ve ccai Msr ve Ümmü dünyai Msrdr Gerçi slâmbol
büyük ehirdir Amma halk zabt rabt ve rabta üzredir Amma Msrn
askerî tayifesi ekavet üzre olduklarndan cümle pîr ve civannn bay
ve gedasnm pay bendleri alnub eranî atlar gibi bir depime ve bir
hudur kim bir kimse bu günlerde evlâd ve hizmetkârna ve memalîk
ve ehil iyaline tahakküm idemez Herkes taraf taraf ay iretde ve
sohbeti hasdadrlar Her ne güne donanma olsa böyle hengâmei §ad-

demiler Bu günlerde

Msr

maniler olur

donanma

Amma

veziri

âzam

bir

kal'a

feth

eylese

on

iki gice

olur Zira

Mühr kimde

Amma

sade serdar

yahud yedi gün yedi

ise

muazzam

gice

Süleyman oldur
bir

admani

kaPa feth
olur

etse

on gün on

gice

Ve bu Msrda bu mertebe

mehuru âfâk olmas(n) m asl iklimi âhardir
vilâyetdir Halk sehl behane ile depimee balarlar

sürür sadmaniler olup

Ve

Kahire
Zöhredir Saz ve söze ve lûbu lehve halk mayildirler Ve
gayet çokdur Ve mal firavana malik olduklarndan zevk ve
safaya sarf iderler Ve azizi Msr hatunu Züleyhaya nice malûb idiyse
hâlâ Msr halk ol zamandan beru avretleri ve huddamlarna malûb
cezirei

Tab'
halk

[1]

Msr

Kamnieç

kalesi.
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olub alelgasb zevk ve safa ve ekaya mayiUerdir Frsat bulunca azîm
admaniler Hattâ Kethüda* brahim paa Kamanise donanmasyçün

Kara Meydanda etdüi admani devri Ademden beru ne olmudur
ne olacakdr Cemii bazbazana ve âtefeanlara ve Msrn arz marifet
iden erbab maarifine yirmi msrî kise masraf idüb Kara Meydan
yüz bin kanadiUer ile müzeyyen idüb nur meydan etdi ^'^'> ^^ -i^"

Fasl Yirmi sekizinci alay Mekke ve Medinenin
em'i aseli ve buhur ve öd anberi masarifi hazinesin
beyan ider
Evvelâ bâlâda tahrir olunan hazine alaylarndan sonra tertib üzre

bu alaydr kim bunda asla askerî alay yokdur Ancak miskci ba
ve paann hasl harc cümle em'i kâfurî ve em'i mulimlerin cem
idüb ve Bulakda nekadar srk hammallar var ise cem idüb em'a
haneden kantar beyaz em'i kâfurî(i) bu kadar esnaf tablalar ile balarnda götürürler Ve bukadar tabla kamlar içinde mümessek ve
muamberîn buhurlar ve elli kazan kuUe gülâb ve elli emame amber
ve on iki bin kubbe kanadiUer bu Msra mahsusdur Bir kubbe kandil
içinde bir kandil dahi zeyt bunda durub yanar Ve Marib zeminden
her sene bin kantar süse zeyt ya âb hayata benzer Bunlar dahi
cerralar ile srk hammallar divana çkarrlar Ve be yüz sandk
kanadilleri cümle alay azîm ile balarnda tablalar ile cümle esnaf
c,\iaLJ\j.^y\ diyerek Gavri divan hanesinde paa huzuruna
çkarub paa
bir kaç balmumunu krub cümlesi hilesiz kâfurî ise miskci basya ve
hasl harca ve mumcu basya hil'atler giydirilüb kapanclar gelüb
cümlesin kantardan geçirüb ruznameçiye kayd olunub miskci basya
maln defterdar paa bir sa yerden gösterüb tahsil olunub ve bu
em'i kâfurlar cümle keçeli sandukalar icre hfz idüb paa huzurunda
Süvey reislerine teslim olunub kiralar dahi canibi mirîden eda
olunur Bu dahi hazine budur Amma kirlice masrufdur

Fasl 22 Hazine Matbah Sultanîye ve kilâr hassya
giden mekûlât merubat hazinesin beyan ider
(Beyan ider)
Bu
cak

hazinei padiahî tahsilinde

Msr veziri ümerai Msrn

padiahî bei ider Gayri
kendüsi
[1]

be

yüz

âdem

Yldz nüshas

ile

bir

Msr

askerisinin alay yokdur

ebehine

hil'ati fahire

sefere ve gayri kullara

eyaleti

(Friskürden)

Msrda

kazai

An-

giydirüb kilâr

memur olmaz Ancak
Mernkürden

[1] ve
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Menzil ehrinde ve Benderi Dimyatdan ve kazai Birmgaldan ve
benderi Reidden ve §aîr pirine hasl olan yerlerden be kerre yüz
bin erdeb pirinci ve iki bin kafes sükkeri ve miad ve üç yüz ferde
kahve ve iki yüz bin erdeb mercimek ve iki yüz bin erdeb nohud ve
yüz ktma kna ve be yüz resid hurma ve sayir mekûlât ksmndan
tahsil idüb Reid ehrinde bir azîm mirî mahzenler vardr Cümlesin
malâmal yarlar Ve Asitane tarafnda helvahanei hasdan hassatan
bir halife gelüb emri padiahîlerin divan Msrda paa huzurunda emri
eriflerin ibraz idüb Msrn cümle balarnda ve baçelerinde ve ehri
Fayyumda nekadar hyarenbe aac ve nekadar hummas limon aac
bunlar mevsimile hyarenbe
var ise mirîye kabz olunub helvac
emini marifetile cümle ve Fayyumdan mâi gülâb ve mâi kâdi ve nice
yüz elvan triyyat dühniyyat hebalarn defterdar hazinei padiahîye mezkûr eyalar cem idüb yüz kantar mümessek gül limon ve benefe ve
hummas ve temir hindî ve nilüfer Msrda bu nevi eribeler olur Beyaz
ve amberi baris makulesi olmaz Ve maacinlerden yetmi nevi macunu
mümessek ve mukavvi ve müferrih ve nafi maacinlerden tiryak Faruk
ve Faruku erbaa ve macunu akreb ve macunu sakonkuru beri ve
macunu sakonkuru mahî ve ayneyi timsah ve kalbi timsah ve[l]
göze gülen mil ile çekeler biemriUâh gözü müceltimsah () ak
lâ idüb kuvveti basar ol mertebe ziyade ide kim vakti zuhurda semadaki seb'ai seyyarei göre Bu kadar maacinler ve reçel eribelerin
enyamdan paaya on kavanuz kethüdaya üç kavanoz helvac

ba

dümü

ba

ba

kilâr hassa[2]
verüb mabakisin helvac
[3] hücceti er'iymevsimile Asitaekeri
ve
birine
ye alr Andan kilâr bei bukadar
bender elli pare gemi teçhiz
nei saadete göndermek içün
yelenkenlerin dahi alr [4] Halâs ider Baz zeman kaidüb
nun üzre skenderiyyiye on iki pare kadrga gelüb cümle kilârci
bey kadrgalara koyub cümle kadrga belerinden hücceti er'iyye
alub edayi hizmeti temam olur Bir hazinei Msr dahi kanunu Selim

Han

üzre

budur

Fasl 23 Hazinei Msrdan kanunu padiahî üzre yedi bin kantar barudu siyah hazinesin beyan ider
hazine alaynda cebeçiyan ve barudcyan ve fienkciyan alaylarndan gayri askerî alaylar olmaz Paann saray havlisi köesinde

Bu
[1]

Yldz

[2]

»

[3]

»

[4]

>

nüshas
»

(siani)

(ya teslim eder)

>>

(Ve)

»

(1ar)
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ehane kubbei âli
vardr ebruz çarhlarn

barudhane

vardr Herbirinde krkar civanr
barud döerler Acib temaagahdr Amma temaas dahi barut gibi mel'undur Anda cümle barudkâmil olub divan Msrda paaya çani göster(ir)ler Hak1ar
ka ki Msrn barudu Badaddan âlâdr Zira güherçilesi gayet lâtif
beyaz deirmen ta kadar olur Yetmi pare mirî kuralar vardr
Mültezimleri bu ile memurlardr Her hafta ikier katar deve güherçile gelüb köslerin çalarak mültezimler cebeci basya teslim iderler
iki

atlar çevirüb

dahi her bar paaya gösterirler Eer siyah ise red
Yahud mültezimler cebeci basya teslim iderler Badehu bu
barudu siyah paa beenüb cebeci basya ve bölük çorbaclarna ve

Bu

gühercileleri

iderler

kethüdalarna hil'atler ihsan olunup iç kal'ada barudhanede yedi bin
kantar barud kean keten çuvallarna koyub edde edde deve deri'
lerine sarub

Msrn

üçer bin

hammal

beygirlerine ve

velerine tahmil idüb ihtida fienkciy alay() ellerinde

hammal

asalar

ile

deileri

gidüb çorbaclar atlar üzre Kardeler tütün içmen Ve usta kazanc
ve usta demirci ate yakman deyu tenbih iderek ubur iderler Ol
gün ol sokaklarda bir kimse duhan içmez Mezbur [1] demirci ve
kazanc ve kuyumcu ve çilingir dükkânlarnda ate yanub ileyemezler
Ve bu ahrah üzre olan hanelerde dahi ate yanmyub kimse evinde
duramaz Azîm derdi serdir kim nice bin at yükü atei gazab çeker
(A)dan yükler katar katar yürümee balar Herbirinin yannda bir
âdem elinde dineil çarparak halk urarak tütün çubuklarn krarak
bu üslûb üzre ubur iderler Ve alt bin kantar dahi keten fitili geçer
Bunlar dahi edde edde Yemen ferdeleri içr(e) atlar ve katrlar
tahmil idüb bu fitilleri büken üç bin Berberi kavmî dahi fitil yükleri yannca pabürehne ellerinde asâlarile fellâhlar urarak ubur ideraalarnn müflisleri 6 lâtife içün Ben Msrdan üç
ler Hattâ paa
7 istiyedekle çkdm ve be yedekle çkdm deyu yemin eder
ma iden küheylân at yedeile çkd zan ider Ol müflis ise Msrdan
Andan çorbaclar at üzre alay alay güzer
fitil
yedeile
iderken tenbih iderek barudu siyah belây siyah gibi götürürler An-

An

çkmdr

dan cebeci
sinde

krk

ba
elli

eninde sammur kürkü üzre hil'ati fahire ile ensegulâm haslar ile köslerin döerek alay âte ile bir

belâdr ubur idüb Bulakda cümlesin gemilere doldurub andan Reide Reidden cirmelerle Iskenderiyyeye andan kadrgalara tahmil idüb
kapudanlardan hüccet alub halâs olur te bizim [2)(M)sr
cebeci
hazinesi dahi budur vesselam

ba

[1]

[2]

Yldz nüshas
»

»

(a bir)

(ite bir)
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askerî kassamnn ve eyaleti

kadlarn
Fi

455

Msr mollasnn

ve

Msrda krk

tahsilleri dahi bir hazinei

alt
msrîdir

zemanina dahi ziyadedir Zira baer'î tahsili mal ider oldular
mollasna senevi bervechi adalet üç yüz kise hasl olur

Amma Msr
Gayet
bidir

lâtif mevleviyyetdir Andan hâlâ Kanunu Mehemmed
Mekke mollas olub andan Islâmbol olur

Han

Ra-

Fasl Yirmi beinci Hazinei Msr Evkafat selâtîni
mazi ve evkafat vüzera ve âyân eraf kadi
Sultan

Selim

Msn

feth itdükde

Hayre

Be Msr

veziri

olub

Kemal paa zade Ahmed Efendi Msra kad askeri olub Gazali kalemile hakan Msr tahrir etdiklerinde nefsi Msr icre yetmi yedi
bin evkâfuUah imi Hâlâ on iki bin mamur abadandr Her gelen

Msr

mollalar emri padiah ile bu evkafuUahlarn tefti ve tefahhusuna memurdur Senede bir kerre yoklayub en edna vakfdan bir
altun ve krk elli ve yüz iki yüz be yüz ve bin altun alduu evkaflar vardr Ve bu eykaflarn azîm mamur kuralar ve rezeka ve feddanlar ve mürettebatlar ve mirîden mallar vardr Gazali tahriri
üzre bu evkaf kuralarndan üç Msr hazinesi dahi hasl olur deyu
defterhanei Msrda musturdur

Fasl Yirmi dokuzuncu
tahsil

etdüü

Msrdan

hazineleri

Msr

mirînin kendüye

beyan eder

hass hümayun mukabelesinde dört yüz yetmi kisei msrî keufiyyesi vardr Ve yine
taraf padiahîden beher yevm hare tasaddukat fukara üzre bin paredir Senevi doksan kise(i) msrî ider Anlardan maada beher sene
alâtarikulhedaya bir Msr hazinesi miktar zîkymet mücevher eyalar ve giranbeha tefaruklar gelir Ve bunlardan maada senevi ikier
Msr hazinesi mal dahi elbette tahsil olur Hele bu hakirin zemanmda Kethüda brahim paa Msr veziri iken üçer Msr hazinesi tah,Köprülüzade veziri âzam Fazl
sil itdirdirdi Zira Asitane tarafndan

Kanunu Selim Hanidir kim

valilerine

Ahmed paa hâmisi idi Ve Cenab zzet ann tevliyyeti eyyamnda
Msrda bir taun oldkim bir köy üç ayda dokuz kerre mahlûl olub
divan Msrda beyi olundu Bu baht halidir Bazlar istidracdr demiler Âhir muammer olmad Amma merhum Hatemi Taî Caferi Ber-

EVLYA ÇELEB
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kerem kân bir veziri âlicah idi Üçer hazinesinin
harc makulüne sarf idüb ikisi kendüye kalrd

tnekî misal

birin

Fasl Otuz üçüncü Hazine Msr vezirinin yirmi üç
mertebe sahibi aalarn kendüler tahsil etdükleri
hazinei beyan ider
Evvelâ kethüda bir mubassr ve müdebbir âdem ise bin kise mal
ol tahsil ider Eer naehil ise azn havaya açar Ve be§ yüz kise ehir
havaleleri

kazanmdr. Hakir Dervi Mehemmed paa

veziri

âzam

Tabanyass Mehemmed Paa Msr veziri iken ben
idim Be yüz msrî kise kâr etdim deyu vezaretinde

hakire didikim

ehir havalesi

hakire nakleyledi

Divan efendisi ve mukabeleci ve kapuclar kethü-

das ve hazinedar ve mühürdar ve mahlûl
beytülmalc ve hasl hare vekilharç

kâtibi ve emirahor ve
ve kethüdas ve anbar emini ve
aas ve Reid aas ve skende*

aas Dimyat aas ve Süvey
riyye aas ve Beni Seyf aas ve Minye ve Manfalut ve Circe aas
Bu yirmi be aa dahi kendülere iki Msr hazinesi mal tahsil iderler
Ve hir hazine dahi gayri aavatlar ve gayri kara koUukcular be aa
risale

dahi kendülere

iki

Msr

hazinesi

mal

tahsil iderler

Fasl Otuz dokuzuncu Hazine Msrn yirmi be
ümeras ve krk Çerakese belerinin ve sair ayann tahsil etdükleri hazineleri beyan ider
kurann mirî mallar galk
Evvelâ eyaleti Msrda cümle
yani kapanub eda olundukdan sonra ruznamçe defterinde mastur ve
üzre cümle âyân Msra be Msr hazinesi fayiz
mal hasl olur deyu tahrir olunmudur Hakka ki dahi ziyade hasl
olur Hattâ Kethüda brahim paa azizi Msr iken Islambolda sakin
padiah mukarriblerinin ve gayri âyân erafn Msrdaki köylerinin üç
Msr hazinesi mal hasl () olur deyu ruznameci Abdurrahman Efendi
brahim paaya arzetdi Paa dahi deri devlete telhis etdükde ruznaidüb muvameci Abdurrahman Efendi(i) huzuru ehriyarîye [1]
cehei padiahide yine o minval üzre cevab yerdikde padiah Cemce-

murakkam olduu

kim ya mal fayiz kalur deyu sual buyururlar Ruznameci Vallahi padiahm Be Msr hazinesi mal ümera ve âyân eraf
kullarna kalur deyu cevab virüb iltifat ehriyarîye mazhar olub muriab buyururlar

azzez

ve

[1]

mükerrem yine

Yldz nüshas

(ihzar)

Msra

geldi

Ve ann zemannda

Msrn
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masraf beraber olub tedahül ref oldu Badehu ibrahim paa
Mekkiye üç bin kul yazub seksen iki haccnda erif Sa'di hal idüb
yerine erif Berekât erif oldu Ruznameci Abdurrahman Efendi huzuru padiahîde böyle kefi raz etdiiyçün âhir Canpuladzadiye ruznameci(i) katil etdirdiler te Msr hazinesi bu tertib üzre sekiz Msr
irad

hazinesi dahi böyle tahsil olur

Msrn

Krk dördüncü Hazine
üç hazinesin
dahi bu esnafat kendüler içün tahsil iderler

Fasl

An

beyan ider
Msrda ve eyaleti Saidde cümle bin pare kuradr
ksma münkasemdir Bir ksm cümle mirî mal padiah

Evvelâ eyaleti

Bunlar dörd
verir

beledlerdir

ikinci

yahi keufiyye kuralardr

Üçüncü

ksm

ksm

vakfullahdr Dördüncü
keaf ve ümera ve mülteziminin kuralardr Lâkin bu kura sahihlerine fayiz hazineleri tahrir olundu idi
Amma bu kuralarn eyhülbeledi ve sahibi direkleri ve ahidler ve
müridleri ve kâtib kbtîleri vardr Bunlar dahi kendüler içün bir
Msr hazinesi mal tahsil idüb kendüler setr olur

Fasl

Krk

sekizinci Hazinei

Msr

Bâlâda zikrolunan eyaletlerin kuralarnda bilâhad velâ gaye velâ
âdem deryas olan reaya ve beraya var ise arazi(i) Msrî ziraat
idüb senede yedi kerre eküb yetmi nevi mahsul hasl olur Böyle
mahsuldar türab ve böyle Ferhad gibi çalr reayayi Arab cezirei
dünyada böyle dihkanî fellâh ve böyle kavmi cebbarîn ve bîslah
reaya yokdur Gökde uçan yerde gezen ve deryada yüzen jis" -o-^ jb kendüler içün mal tahsil idüb öürlerin aalarna ve nazrlarna ve mültezimlerine ve keaflarna mal mirî verub deyinlerin galk i(t)düklerinden sonra bu reayaya be Msr hazinesi mal kalur deyu tahrir
olunmudur kim bu reaya kâr hazinesile elli üç hazinedir
hisab

beinci Hazinei Msrn yedi benderinde
tüccar taifesinden hasl olan hazinei beyan ider

Fasl

Elli

Kethüda ibrahim paa Reidi ve Iskenderiyyei yevmiyye birer
kise iltizama verdi Ve Dimyat benderi senevî yüz krk kise verdi Ve

Msr

Bula ve Bab Nasr ve Eski
ve Besatîn mukabelesinde
Ma'diyyei dahi bunlar tahrir eminine senevî yüz elli kise verdi Ve
üçyüz kise [1] dahi benderi Tenvisi virdi ki ana bahar emaneti der[1]

Yldz nüshas

(kise)
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Bazsnda be§ yüz kise hasl olur Bu hisab üzre iki Msr hazinesi
dahi bu yedi benderden hasl olur Cümle elli yedi hazine alelhisab
1er

Altmnc

Hazine Msrn bu yedi benderine
gelen tüccarn peyda itdüi hazine (i) beyan ider

Fasl

Evvelâ Arab ve Acemden Hind ve Yemenden velhasl eka (limi)
seb'adan cemii tüccar meta getirübfüruht idüb üç
hazinesi mal

Msr

tahsil iderler

Fasl Hazine [2] altm beinci Msr icre yüz yetmi
aded esnafat dahi iki Msr hazinesi kâr iderler
Ve

ekalîmi seb'ann islâm diyarlarndan gelen huccac müslimîn

dahi üç hazinei msrî mal sarf iderler deyu arifler ve vâkflar tahrir
itmilerdir

Fasl Yetmi üçüncü

Msrda Anbar Yusufa

hububatn hazinesin beyan
Bu anbarlar Hazreti Yusuf bina etdüi Eski Msr

gelen

ider
evsafnda mev'

Ve

bina etmesinin sebebi surei Yusuf Ayeti erifelerile musarrahdr kim (Âyet) jLa ^^^^-Ji-u* j>-îj Ayeti ve Melik Reyyan vaka gördüü (Ayeti) ^oUl ^i-ij ^^i> öv-i- »J^ t*" o**^-*^^'' '-''Â t'" ^'^ ^'* ^^'^'^^ Ayetsufdur

Yusuf hakknda Habibi Hudaya alâtarikulksas nazil
olmudur Cemii tefasirlerde musarrahdr Amma biz ihtisar üzre tahrir
etdik 01 asrda Melik Reyyanm vakasn Hazreti Yusuf tabir idüb
yedi sene kaht gala olur deyu tabir etdi Badehu Melik Reyyan bu
anbarlar bina iderken ömür vefa etmeyüb merhum oldu Müruru
eyyam ile Hazreti Yusufa hilâfet ve nübüvvet gelüb anbarlar Hazreti
Yusuf bu anbarlar bina etdüi masturdur Hâlâ mezkûr anbarn
dördü dahi hububat ile her sene malâmal olduunda cümle ahalii
vilâyet ve cümle ocak ihtiyarlar ve yedü bölük aalar ve paa ve
molla Anbar Yusufun bablarn küade klub dua ve sena ile dörd
bayraklar dikilüb anbar emini paaya bir azîm ziyafet idüb bir sîm
eerli ve mücevher gaddare ve topuzlu bir küheylân at çeker Ve bir
leri

Hazreti

yelkendez at çeker Üç msrî kise ve üç tavai ve bin erdeb glâl
hedaya verüb hil'ati fahire ihsan olunub stikamet eyle deyu tenbih
olunur Ve badelasr ziyafet paa aas anbar nazrnmdr Badezziyafe
dahi bir mükellef ve müzeyyen bir küheylân at ve bir tavai hedaya
[2]

Yldz nüshas

(Fasl

Altm

beinci Hazine)
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bir hil'ati

Dünya

Msr
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behr(e)mend olub anbar çorbacisi ve
cümle yirmi üç nefer kimesne hil'ati
aziz ile azizi Msr olup mLesrur
handan hanelerine giderler Andan
Anbar Yusuf leb berleb olub bayrak dikilmi deyu Msr ahalisi
admaniler iderler Amma cümle müseebbib ve muhtekirler
mahzenlerinden hububatlarn tara çkarub cierlerin dalyarak gilâllerin ucuz verdikleriyçün alyarak metalarm beyi iderler Ve bu anbarlar dolmymca Ümmü Dünya Msr ganimet olmaz Zira Msrn
cümle askerî taifesi ve keidede ve eytam ve mütekaidin ve cevali ve
tavaiyan ve tayifei nisvan ve gayri cümle eli beratl krk yedi bin
yedi yüz beni Adem ve Bayram paa tahriri üzre on alt kerre yüz
bin âdem bu anbar Yusufa muhtaçlardr Ve askerîlerin alik ve
cerayalar vardr ki ay nefakalarn almasalar paann bana Ümmü
kâtibi

yetirdirler

berekâtile

yetmi

fahire

ve

ile

keyyal

dar idüb herkes gulüv idüb cerayelerin paaya tadan
Ve bu Anbar Yusuf r^-''
Circe eyaleti ve Saidi Ali vilâyeti
dolar Ve bu anbarlar kâtibleri baka aklâmdr Cümle
'^''^

yetmi

yetmi kehhal

yetmi grbal yeBunlar askerî taifesinin glâlin galburlyub pak verirler
Bunlar cümle anbar huddamlardr Amma küttaplar krat bekrat hisab
etmilerdir kim Anbar Yusufa beher sene gelen glâl hnta üç kerre
yüz bin erdebdir Ve glâl air
erdepdir Ve glâl ful
erdepdir Bu glâlleri suku sultan(î)de beyi men yezid etmek iktiza
etse seyrünnas sekiz Msr hazinesi mal olur deyu tahrir olunmudur
UV^s Eer Nil tamyub ganimet olmasa cümle kul bu sekiz Msr
halife ve

tarras ve

ve

dindedir

hazinesi (n)
paadan taleb iderler Ve sekiz hazine glâl olduu
muhakkakdr Ve mehuru âlemdir Ve cümle beni Ademden maada
semada tayeran ider
leri cümle Anbar Yusufdandr Anbann üstü mestur olmamak ile cemii huu tuyur remma remma
konub tenavülü ful
iderler Ve ber heva pervaz per ururlar
Bu Anbar Yusufun irad masarfma cemii vüzera ve >^-i' A^ diyen
ehli kalem olan feridüddehr akl Aristo kimesneler bu Anbarn irad
masarfma akl ergürememiler Hazel an bir kâhanei devrandr
r.

Daimüddehr deveran idüb dolub boalub cümle mahlûku Msr andan
J^'-û» l^O Sekiz sene bu hakir dahi andan hissemend
idik Amma bu hakirin akl kasn üzre cemii Msr vüzerasnm hîni
azilde çekdikleri âlâm edayidler bir âdemin mesahilin bitirmeden
alduklar hedayalardandr Ve meksur ve müflis kimesnelere kâiflik
vermeden ve Anbar Yusuf nezaretin naehle verüb mah bemah mu*
hasebesin görmemelerinden meksur olup mahpus olurlar Bu üç ey-

kefaf lanmadadrlar

den

ihtiraz iden vüzera

Msrdan

selâmetle halâs

olur Inaallah Zira
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Msr

ibrahim paa gibi bir
müdebbir ve bir mubassr vezir Msra karibülahdde gelmemidir Ve
ilmi muhasebede yegânei asr idi Bu mertebe ehli kalem iken irad ve
masarifi beraber etdim ve bukadar bin akçe yevmiyye mahlûlât cem
idüb cümle defterleri gümü kafesli sanduka koyub Msrn hazinesin
Tuta balyub Msr bikr etdim derken badehu mazul olub selâmetle
Adiliyyede karar etdi Amma iki aydan sonra Canpuladzade Hüseyin
paa hazretleri Msra dahil olub ibrahim paay muhasebiye davet
idüb Anbar Yusufdan zimmetinde iki yüz yetmi kise bakayas kalub
ibrahim paadan taleb olundukda tarfetülayn icre eda etdi Zira
müna'im âdem idi Ve gayri keaflar ve ümena ve mültezimîn zimmetlerinde brahim paann üç yüz kise bakayas kalup Hüseyin
paa ibrahim paa borcuna oturmad Ben kendü malim tahsil etmee
ancak kadirim Yerime bir âdem ko Tahsil idelim deyüb ibrahim
paa kapuclar kethüdasn Msrda bakaya üzre koyub ibrahim paa
eyaletine mutasarrf olub gitdi Yani Anbar Yusuf böyle kaza
zeminidir Zira hrszlar çokdur Müstakimleri yokdur Hemen ol anbar pür iden Cenab Hakdr Yine Allah setr ide Neticei kelâm Msra
Ümmü Dünya didikleri kadar vardr Hakka ki cemii dünyay() ana
gibi besler Alem harab olsa Msr yapar derler Ve ahvalâtlarna vâkf
olamaz diller Ve bir vech ile tarz ve tavr va âyin ve kavanîni diller

mekri mekri azimdir

Hattâ

Kethüda

am

ile tabir

olunmadan müberradr Ancak bu

ve tahrir ve tavsif

pürtaksiri kalilülbizaa ve kesirüsseyyahe alâkaderüttaka

mertebe

kilki

bîzebanmz

kale getürüb

küstahane

hakiri

mümkin olduu

deryada katra ve

günede zerre kadar evsafn tahrir eyledik hvan zarifana öyle malûm
kim bâlâdan beru tahrir olunan eer alayl ve eer alaysz minvali

ola

meruh
ider

Ve

üzre tavsif olunan

Msr

hazineleri cümle seksen hir hazinei

her hazine hin ikier yüz kiseden cem'an

kank diyarda hasl
dan malûmu saadet

Hemen

Msr

bu kadar mal hazayin

Msrn Ummü

Dünya olduu bunola Ve bukadar mal hazayine kank Selâtîni ruyi
^i^j i^ û>jjjJ' j^^ J» ov-^ -ûu» Ve Msr vezirizemin malik olmudur
olur

^'^

«J'c'=

çkmas ve Nil kesimi alaylar
he alay azimler dahi hu mahalde
temam oldu Amma paann ylda bir kaç gün Anbar Yusufa gitmesi
alay() ve ylda bir kerre Ramazan erifin âhir cumasnda Msr
Atikde Amr bnül As Camiine alay ile gitmi ve haftada iki kerre
Kademünnebi ve Besatîn ve Ümmülkyas ve Kasr Ayn ve Sebtiyye
ye Kaytbay ve eyh Çuî ve Kasr Gavriyye ve Kasr Adiliyye ve

nin ihtida

Msra

alay

ile

girmesi ve

ve hazine alaylar dahi cümle Otuz

Kasr Tabhane

misilli seyir

seyrana alay

ile

gitdüi alaylar hisabda deildir. Ve bu hazine

mehterhanesin
tavsifleri tahrir

döerek
olunur-

seyahatnamesi
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ken cabeca mahalle münasib olmala kavanîni Selim Han terifatlar
tahrir olunub tiz geçildi Amma bir mahalde kuUiyyatfie yazlr.

Elfasl isna ve hamsin

Etterifat kavanîni avayidi vüzerai Msr
Evvelâ paann hass hümayunu Ana keufiyye derler Senevi

dörd

yüz seksen kise olur Ve taraf padiahîden tasadduku habib içün
fukaraya bezi oluna deyu yevmiyye üçer bin pare tayin olunmudur
Senevi doksan kise ider ve yeniçeri beytülmalinden gayri cümle
beytülmal (i) paann beytülmal emini zabt ider Ve yedi bender
gümrüü ve köylerin mahlûlâtlar ve ulufe mahlûlâtlar cümle paa-

nn

haliyesidir

Paa

zabt ider

Ve

Msr

yeniçeri

aas paaya

alt kise

Aa

dahi yeniçeri beytülmalinden on kise alr Ve yetaht hükümetinde yedi nezarei var Süleymaniyye ve
büyük deie ann nezaretidir kim Mekke ve Mediniye beher sene
erdeb glâl yeniçeri aas yedile vâsl olub deiei kübra Urbanma
deie
ref etdirmek içün paadan yeniçeri aas yirmi iki kise alub
Urban(n) skar Arab eyhine verir Bu deie Urban eyh olmaa paaya üç kise ve üç küheylân ksrak ve elli deve verir Ve yeniçeri
aas hükmünde olmala aaya dahi bir kise ve paa kethüdasna
bir kise haliye verüp
nice yüz bin deve ile Bulakdaki anbarlardan
glâli Süveyse tar Andan gemilerle Mekke ve Mediniye vâsl olur
Ve çavular kethüdas ihtida paa geldikde Salihiyyede bir gümü
eerli ve altun zincirli ve murassa rahtl ve murassa sorukdal [1]
bir küheylân at ve on kise verir ve nice mücevher zîkymet hedayasenevi paaya sekiz kise keufiyye verir
1ar verir Ve müteferrika

keufiyye
niçeri

verir

aasnn

ba

ve iki kise

paa kethüdasna

verir ve müteferrika

ba

verir

Ve

dahi eyaleti

yirmi bin pare divan efendisine

Msrda

nekadar kal'a

dizdar-

kanunu Selim Han üzre müteferrika ocandan olmalar
sebebile mazul idüb yahud mukarrer etdükde yetmi bin pare alur
ve Reid (d) e Paa Han nezareti müteferrika baslara mensubdur
Ol nezaretden üçer kise gelir Ve miskci bann paa Msra geldikde
bir donanm at haliyyesi vardr ibrahim paa ol at almyub Msr
mollas geldükde miskci ba mezkûr at Msr mollasna vermei
haliye olunub miskci bann keufiyyesine mahsub olur Ve sekiz bin
pare Msrn arn hizmeti miskci basya ilzam olunub paaya teslim
ve miskei ba paa Jtazinedarna on bin ve kethüda hazinedarna
dörd bin kethüdaya bir kise pare verir Amma hini mahalde mirîden
lar var

[1]

ise

Yldz nüshas

(topuz ve aaddareli)
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ba

mallarn kurtarmak tahtna verir Zira miskci
paaya ve kethüdaya ve ehir ftavalesine nekadar balntumu giderse andan alnur Ve
Mekke ve Mediniye nekadar kantar em'i asel ve buhur ve amber
giderse andan alnur Ve paa ihtida Msra geldükde
Adiliyyede üç
gün üç gice nekadar buhur Ve amber ve misk sarf olunursa cümle
miskci
yedile Sumat begine teslim idüb akçesin mirîden alur
ve paa miskci
mukarrer etdikce bir kise keufiyye alnr

ba

Eer

ol

mahsub

bal

mahalde

Msr

monlas

ve anhar emininden

gelirse

paa on

Msr

monlasna

yedi kise ve yedi

at paa Msra vâsl olunca hedaya
paa kethüdasna verir Ve bir at ve bir

küheylan üryan

Ve

virecei ata
tevai ve üç

verir

Maliyedir

tavai dahi verüb
cümle on dokuz kise keufiyye olur Amma anbar emini üç bin pare
bana beer pare alur Ve reisler glâle toz ve toprak müglâl
lâmma etdükleri çün hakk sükût reis bana onar yirmier krkar ve
ellier guru alr Ve kerreteyn tabir iderler yani ikinci gelide her
reisden beer onar guru sükker beha alr Ve bir kise tarras
ve bir kise kbt kitabetlerin füruht ider
ve bir kise keyyal
Ve sair tayyarat eytanatdan cümle elli kise olur Ve baltama derler
mal alsa yüz kise hasl olur
bir eytanat vardr Eer andan dahi
Amma ona kul taifesi rza vermezler Gavga olur Zira ol mal kulun
glâlinden hasl olur Ana rza virmezler Ve paann aasndan biri
anbar nazr olub paaya üç kise keufiyye ve bir tavai verir Nazr
aa dahi anbar emininden murad üzre ya mahiyye ya îdivye senevi
nazr ilmi kitabetde akl Aristo
iki kise ulufe alr Amma anbar
âdem lâzmd(r) kim cümle glâl muhasebesi hini azilde andan mesuldür Ve her kimden birer ikier guru mühür akçesi alr Ve nice
hedayalar getirirler Ve risale aas paaya yirmi be kise keufiyye
krk elli kise tahsil ider Ve paa kethüdasna üç kise
verir Kendisi
verir Divan efendisine on bin pare ve hazinedara on bin pare verir
iki kise

bal

bal

Ve paa kethüdasna Dimyat
Circe aalarndan birer kise

ve

Reid

ve Iskenderiyye ve

avayid gelir ve

paaya

Circe

Minye ve
beinden

hedayalar Circe bei alaynda tahrir olunmudur
Divan efendisinin cümle kanun üzre avayidi on be kise haliyetülhaliyesi vardr Cemii keaf ve ümena ve mülteziminden alr Ve gedik
bana krk pare alur Ve senevi krk at hedaya gelir Ve yirmi raht
emininden ve yedi emanetden ve
gelir Ve paa kethüdasna hürde
cemii kâifleri ve mültezimden ve belerden ve füruht olan kuralardan cümle senevi dörd yüz kise hasl olur Haliyyesi vardr Ve Nil
kesiminde krk raht ve elli at haliyyesi vardr ve ehir havalesinin
yedi benderden ve cümle emanetden ve hürde emininden ve darb-

gelen keufiyye
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hane ve bahar ann kalemidir Cümle senevi mahsulât iki yüz kise
Cümle nan ve lâhmi tayi (n) dir Hattâ atlar cahaliyyesi vardr
rya [1] gitdükde cemii paybend ve kösdekler ve gayri mühimmat'
lan hürde emini görür Ve ehir havalesinin iç aalar darbhane
nazrndan on sekiz bin pare hrliye alrlar ve ehir havalesi sarraflar
üç ayda bir mevacib banda sarraf basdan yirmier guru haliye alr
Ve bahar gümrüünün kantarclarndan ve kâtiblerinden ve simsar
yahudilerinden ve saraf larndan ehir havalisinin ve hazinedarlarnn ve
sarraclarnn haliyeleri vardr Bâlâda nice haliyeleri mahallile tahrir
olunmudur Ve divan efendisi kisedarile cümle divan huddamlar
efendilerin kisedarlar otuz iki neferdir Yevmiyye ikier akçe mirîden
vazifeleri var idi ibrahim baa ref etdi Ve paa kethüdasnn ve ehir havalesinin velhasl paann krk meratib
sahibi aavatlarn kanun üzre cümle keaf ve ümena ve mültezimin hvdudlarnda otlakve bersîm haliyeleri vardr Istiyen aa vat atlarn gönderir Istiyen otlak hakk alur Ve paa hazinedarnn kezalik cümle keaf ümena
ve mültezimin üzre krk kise olur haliyesi vardr Paa emirahoruna
senevi dört yüz kise olur haliyesi vardr Paa emirahoruna senevi
dört yüz kise hasl olub çayr ziyafetinde paaya üç kise ve üç tavasi
ve bir müzeyyen at ve iki safinatülciyad atlar hedaya verüb cümle
paybend kösdek ve çul ve topra ve cümle atlara ve develere saman
emirahorun boynunadr Amma senede paaya iki yüz at gelir Her
at bana bir çuka ve kuma ve destar haliye alr
{ki satr bo braklmtr)
Bâlâda tahrir olunan alaylar ve hazine alaylar ve kanun üzre
terifat avayidleri
alnmas tamam olub mah Temmuzda kbtî
hisab üzre Tut gelüb sene âhiri olur Gayri alay ve hazineden bir ey
Seyyid Ahmedül Bedevi Mevlûdunun alay() kalur Ve
paadan ve molladan ve mirîden âlâtarikussadaka memerubaf ve gayri ilhak levazmatlar kalr An beyan ider

kalmyub
terifat

kûlât

illâ

üzre

hamsin
Menba esrar mercii ebrar kutbu alevî hazreti Seyyid Ahmedül Bedevi meayihlerinin alaylarm
beyan ider [2]
Elfaslüs Salis ve

Evvelâ kbtî senesi evveli olmaa baz Nil kesimine altm günkalub nokta düdüü gün yani Nil tamaa baladuu gün Sultan
[1] Yldz nüahas (çayra)
[2] Kenarda (Kar sahifadaki Mevlûdu eyb Bekrî mah Rebiülevvelde olmagfile ihtida bu mahalle ol Mevlûd yazla Gaflet oiunmya) Yldz nüshasnda buraya yazlmtr.
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Seyyid

Ahmedül

ray alâm

Biedevînin pabürehne ve serbürehne keysudar fuka'
Def ve dayire ve kudümler ile çaruy

derler bir kavimdir

bazarda def ve kudüm ile kaside ve mevaller okuyup tevhid iderek
Mevlûdu Bedevî(i) halka ilân iderler Badehu Nil kesimine elli be
gün kalarak mehuru âfâk kutbu aleltlak hazreti Seyyid Ahmedül
Bedevi Ebülyetamîn hazretlerinin fukara çavular üç gün üç gece

Msr içinde cümle meayihana ve derviana haber idüb mah mezburun evvelki gün on be yirmi bin fukaralar ve meayihleri nice bin
krmz sanca ve bayrak ve alemler ile esvak sultanîler lâlezara dönüb altun alemler ba kaldrub tabii ve kudüm ve def ve nakkare
ve surlar suru srafilvar nefhi sur urarak yedi yüz meayihi kiram
ve nice hin bî pirehen sine çak ser bürehne ve bî pak fukarayi babullak tevhidi eriyye megul olarak ve Ya Rezzak ismile saf saf ve
güruh güruh alay azîm ile paa saray() meydanna varub anda tevhidi sultanî iderler kim cemii münkirin âlemi hayretde dembeste
ve valih hayra(n) kalrlar Badehu cemii meayihan divan hanei âli'
de Canpuladzade Hüseyin paa hazretleri huzuruna çkub badeddua
vessena Ya Sultan Seyyid Ahmedül Bedevi hazretinin kanunu Sultan Kaytbay üzre Mevlûdunebi olmas içün ferman erifiniz reca
iderüz deyu recalar makbble geçüb divan efendisine hitab idüb ferman erif tahrir olunur Siz kim meayihan halifei Bedevi eyhlerine Mah Cemadelulânm evvelinde cümle fukaranz ile alay gemileriniz ile Bulakdan avm idüb ehri mezburun
idesiz Ve ziri destinizde olan fukaray ve züvvaranlar bir ho gözedüb hiraset üzre
olasz Ve senki Garbiyye hâkimi Hasan Besin ve senki Menufiyye
hâkimi Mirza Kâifsin Taht hükümetinizde ve civarnzda âsitanei
Seyyid Ahmedi Bedevî Mevlûdunun evvelinden infidad gününedek
cümle askeriniz ile Mülâka meydanna haymei hargâhlarnz ile gelüb mek sideriz Tüccar ve züvvar basiret üzre olub gözedesiz Ve Urban akyalarndan bir ferdin elinde nabut ve belinde akvei kut ve
askerî taifesinden gayri eli mzrakl Urban bulursan katil idüb hfz
hiraset üzre olasn deyu kâiflere hitaben buyud(i) erifler tahrir ollunub eyhlere verirler Cümle meayihi kibarlar paaya hayr dualar
idüb badeddua paadan cümle meayih haliyelerin isterler Evvela elbuyudu verir
li pare gemi fukara doldurmaa risaleden isterler Paa
Ve muhtesibden elli kantar beksamat ve soan ve cibni halûm içün
büyürdüm

isterler

Ve

selef

vüzeralar viregeldüi terifat haliyelerin-

den ihsan olunageldüi üzre Seyyid Ahmedül Bedevinin kabri erifi
ne iki yeil destar ve iki batman öd ve bir ibriim seccade ve iki
em'i asel ellier vakkye ve elli hatmi erif için elli altun paadan
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badeddua paa

meydanna

ile

cüm-

nüzul

idüb cümle
fukaray() tevhidden dindirüb cellâdlar eyhi buyurd(i) erifi Saray
Meydannda cümle ehli divana karu tilâvet ider Badehu yine cümle âkan sadkan yine tevhid tezkir ile ehir içinden bir hay ve bir
le

hu

gûnagûn fukaray mecazibun reftar iderek halife hazretleri at
Merzuku Kefafî hazretleri halifesi
eyhüüyuh eeyh Mustafayi Rumî cümle eyhlere serdar olarak
dahi ileride filân gün Mevlûdu Bedevidir deyu dellâllar haykrarak
ubur idüb eyh halife hazretlerin alay ile Merzoku Kefafî hazretleri
âsitanesine endirüb eyh halife hazretlerin alay ile Merzuku Kefafî
âsitanesine endirüb cümle meayihan ve fukarayi âkan
hazretleri
vatanl vatana giderler te ferman vezir ile olan Mevlûdu erifinin
evveli budur Andan yirmi gün sonra
ile

üzre iki canibine selâm virerek ve

Evsaf alay Mevlûdu Hazreti ibrahim Dessukî
müvvelünnühas
Bu

dahi bir alay azîm ile nice bin fukara ve meayihan def ku*
dümlerin çalarak sancaklarn açarak yaln ayak balar kabak esmai
Ya Rezzak çekerek tevhid tezkir ile âdab ResuluUah üzre hulû huu
üzre ubur iderler Bunlarda melâmiyyun ve mecazibun yokdur Zira bu

Burhanî tariki sultanîdir Üslûbu sabk üzre divan Kaytbaya
paadan izin buyurdlar alub tevhidi erreye megul olarak ubur iderler
Bunlarn terifat üzre haliyeleri yokdur Amma Msr veziri merhameten
bir yeil destar ve bir vakyye öd ihsan idüb eyhi erfüddin hazretlerinin
dadi hayrlarn reca ider Anlar dahi alay azimler ile eyhlerin hanelerine getirüb herkes vatanna giderler Bu Mevlûd alaylarndan sonra
Msr içinde her gice birer Mevlûdunnebi olub cümle üçyüz altm
Mevlûdunnebi olur kim giceleri leylei isra ve leylei kadir ve ruzlar
ruzü îdi Ekber olur On ikisi ferman vezir ile olub dellâllar nida
ider Biri bâlâda tahrir olunan Seyyid Ahmedül Bedevi mevlûdudur
tariki

ikincisi

brahimi Dessukî Mevlûdu Üçüncüsü Emiri Hac huccac

ile

Saferin yedinci gicesi Bab Nasr dibinde CanMsra beled ve
buladiyye Mevlûdu Bâlâda hac alaynda tahrir olunmudur Bu dahi

mah

ferman

vezir ile

Ve dördüncüsü

Evsaf Mevlûdu hazreti

Mah
altm

eyh

Bekrîzade

Rebiülevvelin on ikinci gice isneyn gicesi
tabaka minaresi nice kerre yüz bin kanadiller

Msrn üç bin
Msr mina-

ile

Evliya Çelebi 10

—

'O
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ehir içi nuru münevver olur Ol gice Özbekiyye
kenarnda Mevlûdu eyh Bekrî hazretleri Mevlûdu gibi bir
tantanarakl ve tumturakl Mevlûdunnebi olmazdr Zira on gün on
gice evvel cümle ayan Msra esnaf esnaf ziyafet ider Bir gün eimme
ve hutebaya bir gün ulema ve sulehaya bir gün meayihan ürefaya
ve bir gün âyân erafa ve bir gün nakibülerafa ve bir gün mezahibi
erbaa eyhülislâmlarna ve bir gün müderrisine ve bir gün mollalara
ve Msr mollasna ve bir gün Msr vezirine eer mutekid ise muhabbeten gelirler ve gelegelmilerdir Zira ulu âsitanedir Ve bir gün cümle
ümeraya smat muhammedîler çeküb ziyafetler iderler kim Keykâ-

releri

tezyin olur

bürkesi

vüs dahi böyle nimeti firav(a)n bezi etmee kadir deildir eb ruz
yüz yire smat Ebabekrî çekilüb ihsan in'amlar hass ama bezi olunur
Ve Özbekiyye bürkesi içinde ol mahalde su kalmyub bin feddan
sahrayi vaside nice yüz otak ve sayeban çerge ve

ayihan ve âyân meks idüb yüz krk

çadr

tarikin fukaras

ile

cümle me-

cem olub

tev-

hid tezkir olur Ve bir tarafda orduyi bazar kurulub mekûlât ve merubat füruht olunub gûnagûn hazarlar olur Ve bürkenin canibi erbaasnda olan hanedan sahihleri deri divarlarn ve dam ve ham ve revzenlerin ve bürke kenarlarn nice kerre yüz bin kandiller ile zeyn
idüb encümü ahteran misal çragan olub nice bin tüfenk ve fienk
endaht olunub admaniler olur Ve bürke etrafnda olan mirlivalarn
kûsu hakan ve tabii Ali Osmana turralar urlub sadas evci asumana
peyveste olur Ve eyh hazretlerinin saray âlileri kat enderkat maksureler ve ahniinler ile ârâste bir hanedandr kim tabir ve tevsifde
meddehan Msr âcizmandedirler Ve bu âsitaneler serapa kanadiUer
ile müzeyyen olub taraf taraf kue kue derya misal beni Adem anda
zevk ve safa etmededirler Ve eyh hazretlerinin kadi azîminin havuzu
kenarnda cemii ulema ve suleha ve meayihler Mevlûdu Nebi kraat

etmes hazr olub hoelhan müveihler savt hazin ile bir ahenk dutup Mevlûdunnebi okurlar Ve krmz alvarl yetmi seksen mahbub
huddamlar musanna ve murassa micmerler ile öd amberi ham yakub
mük anber ve sünbülü Hatay rayihasndan uaklarn dimalar
muattar olur Ve mümessek sükker ve nebat hamevîler tabla tabla
yaran safalara bezi olunur Andan mümessek ve muamberîn eribeler
günagûn mücevher fafurî ve münebbet kâseler ile bezi olunub ta
sabahadek ihya olunub üç kerre Mevlûdu erif kraat olunub alessabah
müveihîn ve karilere ihsan ve in'am olunub herkes bir canibe müteveccih olurlar Elhasl midhatinde lisan kasrdr ve yine bu gice
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Rabiülevvelin on ikinci gice isneyn gecesi olur Baz
Bekri Mevûdma giderler Baz canlar Ibrahimi Gülenîye

Baz yaran eyh Bekriye andan Ibrahimi Güleniye gelirler
bu Gülenî Mevlûdu cuh çuhunlu ve fellâhîn ve avam nas

içün deildir Havassulhas içündür Cümle Ervam ve askerî taifesi ve
tarikat ve nazif ve zarif ve air ve erbab tasnif
kimesneler gelirler Gayri enayi ve ecnebi ve cümle ve mühmel âdem'

erbab marifet ve

aziz hazretlerinin merkadi amber haki olduu kub»
münevverenin önündeki mücellâ ve musaykal haremi azîmi musanna zîkymet ibriim haliçeler ile döenüb cümle uakan güruh
güruh gelüb cemaati kesire ile salât aa etdükdensonra âyîni eyh üzre
cümle fukara yek dil ve yek cihet olub tilâvet idüb yirmi zakir bir

1er

gelemez Badelaa

bei

megul iken baz uak vecde gelüb ayag üzre kal'
kub simaa balarlar Andan cümle dervian erbab dilrian fakr faka
tarafda zikruUaha

zîan azimüan canlar deveran etmee balar Zakirler ve akirler
tarafndan gûnagûn savt ve remiller ve tasnifat ve ameller ve ilâhiler
ve zikir ve cemiUer [ 1 ] ile yekgâh ve dügâh ve segah ve çargâh ve
âgâzede âgâze() Davudile musanna hüzüngirler idüb
pençgâh ve
kâhice üaka neva mahbub buselik idüb makam uak gerdaniyyede
karar idüb üçden hariç etmezler Ve bir kol zakirleri köçekler cem
ile

e

idüb nekriz ve ahnaza ve harak makam zengûlden geçüb gerdaniyye iderek kavli sfahan üzre rast karar idüb mabeyninde on iki
makam üzre on iki bürucdan nian verir on iki halka küre küre
piç ender piçi uak birbirlerine sarmasub birbirlerin deragu idüb
muhabbet rekleri germagerm olub cemii uakan birbirlerini kemer'
lerinden zabt idüb halkai gülende zikruUaha megul olub tevhidi
erre ile mest medhu bîhu olub arsa (i) muhabbetde valih hayran
olurlar Ve cümle zakiran ve akiran retar ruenî iderek Hayalî ve
Cemalî ve Abdül Ahad ve Gafurî ilâhilerini zakiran birbirlerine hasmane müselsel hazin esvat ile hanendelik idüp yina cemii uakan meddü cezm tevhidiki AUahümme lâfzdr ana müdavemet etdüklerinde
Huda âlimdir can kulagile istima iden can bîcan ve bîmecal iken pürmeiki makamda on iki fasl
meayihanm birinde olmaz
Meer tariki Mutaviîde ve yahud tariki Burhanîde ola Bu fasllardan
sonra Çelebi Efendi halvet hanesinden çkub cümle mütakan tazim
idüb dest pusuna varrlar Amma kimisine dest pus etmee rza ver-

cal olur

HuUassai kelâm bu üslûb üzre on

tevhidi sultanî olur

[1]

Yldz nüshas

kim yüz krk

(zeciUer)

tariki
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kimesne kendüden biat idüb cihan fakr kabul etmi ola
Ol mahremi esrar olub tarikde olduyçün yedi yümnasnm keffini
pus iderler Ve bu Çelebi Efendi asla hanesinden tara çkub avam
nasdan bir merd ile ve gayri bir derdmerd ile asla ihtilât etmez
Ancak senede bir gice Meludünnebiye çkar Daima giiftügûdan perhiz
üzre gice kaim gündüz saimdir Daima taat ve ibadet idüb tilâveti
Kur'an ile mukayyeddir Ve kendünün sebebi maiet(i) içün hüsnü
hatt vardr Baz resayilâtlar yazub teberrüken baz yârana hedeya
gönderir Ve Mevlûd gicesi tara çkmalarnn asl baz fukaralar biat

tnez llâ bir

idüb tarika girerler Baz müstaid kimesneler asitanede krk elli sene
ifnayi vücud idüb bir diyarda post sahibi olmaa istidad tahsil etmi
an irad idüb sahibi seccade ider Ve baz dostan muhibban ile ylda
bir kerre müerref olub anlara hayr dua iderler Ve mihrabn sa
tarafnda seccadeniin olur Sükûn üzre dururlar Badehu tevhid tez*
kirden dahi fari olub kol edvar üzre bir üstad kâmil kürsiye çknca
aada cümle müveihler ve zakirînler bir savt tilâvet idüb andan
kürsi üzre Mevlûdhan Bursal Sarmsakc zade Süleyman Efendinin
telif

etdüi
Allah

Mevlûdunda
dört

ubede

sahibi telif

krk

ve

ninde zakiranlar
üslûb üzre
saadetle

beste

etdüi üzre on

sekiz terkib üzre

has olur

ho âvâz

Ve

tilâvet

hazreti

iki

makamda

ve yirmi
idüb mabeysabahadak bu

ile tilâvet

idüb

Risaletin

ta

rahmi maderden

olduklar mahal gelüb

Dodu
diyince cümle

zikr idelim evvelâ

nice savt ve zikirler

sohbeti

mütak

adn

âka(n) pr

ol

civan

fahrül enam

ayag üzre kalkub tazim iderler

Bu

kerre zakirler (Beyit)

Ya Resulullah cemalin kefüddecca deil mi
Habiba senin kelâmn belâgululâ deil mi

ebyatlar savt hazin ile pencgâh makamnda okunub andan cümle
huddam fukarayi Gülenî tabla tabla eker ve nebat ve halviyyat ve
zülbiyyat ve gûnagûn hamevî kandünnebatlar âyân erafa bezi iderler
Ve baz fukaralar futalar icre eker ile mülebbes badem ve leblebi
ve mukaar Rum
ve envandan nakiller ve
ve

fnd

am fsd

muamberin

mümessek

kâsei fafur ile bezi
sra bir remma fukaralar dahi cemii hazrunlara mutantan ve mücevher kahveler ve çay badiyan ve sa'leb ve malleb(i) ve
balûde ve lebni halis ve buharl eribeleri taraf taraf gülü gülenî
iderler

Ard

ve

eribeleri rengârenk

SEYAHATNAMES

469

fukaralar bezliderler Andansonra bir sürü fukaralar dahi gülabdanlar
ile mâi gülâb
ve kâdi ve tri ahî ve mâi buhur makulesi rayihai
tayyibeli mâlar cümle huzzar meclis üzre nisar idüb badehu buhurdanlar ile öd ve amberi ihrak idüb cümle âkanm dimalar muattar
olur Bu mahallerde dahi Mevlûdu Nebi temam olub giden gider

Kalan canlar demler ider Yine fukaralar tevhid tezkire balarlar
Tevhidden sonra âkan arhan (Ayet) \^j ti.» J ^y yUi
Jî-i a" erifin tilâvet idüb badeddua aziz hazretlerin baz âkan ziyaret idüb
hanelerine revane olurlar Baz canlar canan fukaralarn höcreciklerine
varub mihman olurlar Elhasl pak pakize tariki âsitanedir kim medhinde lisan kasrdr vesselam Ve bu ayda bu Mevlûd giceleri Mevlûd
okutmak içü(n) sahibi hayratlar gündüzden minareleri mikrame ve
Cr.Ji'

kumalar

destar ve

ile

minareleri zeyn iderler

Andan malûmdur

ol gi-

camide vardr. Cemii halk ol camide olurlar Ve ol gece ol mahallenin cümle sokaklarn evden eve ipler gerüb kanadiller ile kahvehaneleri ve çaruy bazar zeyn iderler Bir diyara mahsus deildir

ce ol

Msr

asrdr Ve baz mevlûdu minarelerde okurMevlûd iderlerse minarelerd(e)ki harir
derstarlar anlar alr Ve bir minareye krk elli altm âdem sar
Zira her minare kuUe misal tabaka tabaka bina olunmudur Her tabakas ellier âdem alur Ta sabahadak bir mikrama içün krk elli
Arab feryad figan idüb sadalar evce peyveste olur Bittemam Ve

Hakka
lar

ki

nadirei

Nekadar kimesne

tilâveti

Evsaf Mevlûdu

eyh Ahmedür

Rüfaî

Mah

Recebülmüreccebin evveli Cuma gicesi
olur Asitaneleri Sultan Hasan Camii dibinde mzrakçlar içinde bir
tekiyei azimdir Bâlâda tekyeler icre evsaf masturdur Bu Mevlûd dahi
izdihaml deildir [1] sulehayi ümmetden can [2] sahihleri mazanni
kirame kimesneler cem olurlar Acib sohbeti hassulhas olur kim diller
Tariki Burhanîdir

ile

tabir

olunmaz

Evsaf Mevlûdu

Msrn

eyh

Ömeribnül Farz

cenubunda Cebeli Cui dameninde bir âsitanei
Mevlûd olub iki yüz bin âdem cem olur
Ulemayi Msrn cümlesi bu kavle müttefiklerdir kim ol gün anda
ervah ResuluUah hazr derler Zira ol Mevlûd mahallinde cami içinde
nur berk urur Gayri camilere mahsus deildir llâ Ömeribnül Farz
azimdir

[1]
[2]

canibi

Ylda

bir kerre

Yldz nüshas
*

»

(Cümle)
(hal)
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Ve bu Mevlûda mutaazzm ve mütekebbir
camiine mahsusdur
kimesne varamaz Varrsa ol âsitanenin muhibbidir Cümle fukara ve
gureba ve mesakîn ve budala ve melâmivy undan kimesneler varr
Ve ölgünde nice kimesnei keif keramet izhar ider

Der beyan kefi

eyh Mehemmedi

Lebbanî

Hattâ Defterdar Ahmed paa imam() ile hakir müezzin mahfilinde otururduk Hemen mecazibundan Mehemmed Lebbanî ayak üzre
kalkub bu kadar ecnas mahlûkat içinde imama hitab idüb /;>/;^* f\*\ I
(.U L f.iCJL («jjij ^ij ^\d\ jeJL J> J>> deyüb ol mahalde yine çöküb oturdu
kim krk yedi senedir ol amud dilinde sakindir Bu kelâm istima iden
L j>» didi
Ayâ imam ölür mü yahud imamn oturduu mahfil
j,;j!
yklr
deyu gûnagûn haiyeler verdiler
havfinden
endi Hakir asla yerimden
hareket etmiyüb metanet etdim Yedinci günde Defterdar Ahmed paa ve imamn
Msra atdrub
gulüyyü âm ile mazul etdiler Meer eyh Lebbanînin iareti bu imi
Yani ol âsitanei Ömer ibnül Farzda nice mazannei kirame kimesneler
vardr Tarif ve tavsiflerinin midhatlerinde zeban bîzebandr Zira ol
.A.

f.v.\

m

mam

aa

Aa

makam

kuesi olmak ile nice meaiyyun ve irakyyun kavmi gibi bîzeban kelimat ider âdemler vardr Ruyazat mücahede ile ol
mertebiye varmlardr kim haftada bir iftar ider mücerred pak
âdemler vardr Hudaya malûmdur Hakir nitekim Msrda idim Her
ehli hal

Cuma namazndan

âyinleri olup nice bin âdem cem olurlar
ölgün ol cemiyyeti hassada hazr olurdum Nice
kerre baz alâyimatlar ve nice keif ve kerametler zuhur iderdi Hakir
Msrda oldukça bir Cuma münfek olmazdm Zira bir safa kesb ider-

Hakir dahi

dim Ve gûnagûn
her

Cuma

sonra

elbette

günleri

ahvalâtlara

vâkf

esrar

olurdum Vu bu âsitanede

Ömer

âkan aklarndan

ibnül Farzn taiyye kasidesi okundukda baz
vecde gelüb balarn amudlara ururlar Biemrillâh

etmez Ve nice hoâvâz kimesneler savt hazin ile
hasmane ar erif ve kasayid na'ti erif tilâvet iderler
Neticei kelâm (b)âlâda tekyeler evsafnda tahrîr olunmudur Bir dua
müstecab olacak âsitanedir u.i) ^^t Bunda olan Mevlûda Mevlûdu fukara derler Cümle âkan sadkan cem olurlar Andan sonra
asla bir zarar isabet

birbirlerine

be

Evsaf Mevlûdunnebi Ebussuudul Carici []
Eski Msr ile Yeni Msr mabeyninde bir belidedir Her çiharsengünü Mevlûdu olur Amma senede bir kerre bir azîm orduy bazar
[1]

Yldz nüshas

(carihi)
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kurulub nice kerre yüz bin kanadiUer ile tezyin olub üç gün üç gece
sabaharadak tevhid tezkir sadasmdan zemin ve asuman dir dir ditrer
Ve bu mahal Msrn cenubuna üç bin adm baid baka bir kasaba
olmak ile iki kerre yüz bin âdem himarlara suvar olub ol vadi himarlar ile malâmal olub beni Adem dahi mevc mevc olub âdem
deryas olub hac hacunu azîm olur Zira Ebüssuudu Çarc [1] hazretleri

olmak

karibülâhd

iderler

ile

nice kerametlerin

Han asrnda

Bunlar Sultan Selim

diyen bunlar

bilüb

Mevlûdma itibar
^< c^ ^> jul jj

hayatda olub

idi

Menakb

pîrî fanî acib [2] s^^rib

Ve bunlarn erefi

sohbetleri ile müerref olub muammer olmu
kimesnei Canpuladzade Hüseyin paa hazretlerinin huzuru eriflerine ol kimesnei getirüb paa desti erifin bus idüb duai hayrlarn
alub behremend oldlar Amma bu pîri fani Msr içinden deildir
havas lâtif olduundan muammer olmu
Menufiyye hakindendir
âdem vardr Hamdi Huda bu abdi hakir Evliyay sahibi bîriya Ebüssuudu Carci hazretlerinin münevver cemalin görüb erifi sohbetile
müerref olmu pîri fani yüz yetmi yanda âdemin desti erifin pus
idüb duai hayirile behremend olduk Ulu sultan olduundan Mevlûdu
bir

Ab

azîmi olur

Andan mah

Evsaf mevlûdunnebi hazreti

tmamu

afiî

<C£

<ü\\!t-

Her Cumartesi gecesi nice bin âdem ziyaretine varub ta sabahadak nice yüz hatmi erif idüb ihya etmei mezahibi afiî ulemalar
art etmilerdir Krk elli seneden beru terk etmemi âdem hadden
efzundur Amma bu Mevlûdunnebi [3]
üç gün üç gice orduy
bazar kurulub Ima(m) afiî kasabas âdem deryas olub baz sene
izdihamdan kubbei âli içinde âdem ehid olmak vaki olmudur Bu
mertebe izdiham olur Tatvili kelâma hacet yokdur ihvan hasafaya
sefa ile

undan malûm

ola

kim bizim zamanmzdaki Mevlûd

gicesi

erif tilâvet olundu Zira anda ol gicelerde
nice bin hafz kelâmuUah cem olur Defterdar ibrahim paa senesinde
yedi yüz krk hatmi erif tilâvet olundu deyu rivayet iderler Ve ol
gice anda cemii ervah aktab ve evliya ruhaniyyetleri hazrdr derler
âyân eraflar be on gün muVe bu Mevlûd giceleri içün

dörd yüz yirmi üç hatmi

Msrn

[1]

Yldz nüshas

(Carihi)

[2]

»

»

(ve)

[3]

»

»

(senede)
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mam

afiî kasabasnda beer onar gurua haneleri icare ile
kaddetn
dutub ehli iyali ve mekûlât merubatlar ile gelüb zevk iderler Ve
nice yüz hayme ve hargah ile mekûlât merubat füruht idici tüccar
gelüb meks idüb azîm orduy bazar olur Ve nice yüz züvvar çadrlar
giceler kanadiUer ile ve minareler ve her hanenin dam hamlar nice
kerre yüz bin kanadiller ile çragan idüb ehri tezyin iderler Neticei
afiî
kelâm midhatinde kilki dürer nisar dilim dilimdir Ve bu
Mevlûdu temam olub bir ferd perian olmadan alelumum
afiîye karib Ebülleys hazretleri Mevlûduna giderler

mam
mam

Evsaf Mevlûdunnebi be
Bu dahi hakeza kyasü remev

âsitane(i)

eyh Ebülleys
mam afiî Mevlûdu

gibidir Yani
musannifin ve müellifinden nice kimesneler telifatla*
rm Ebülleys Mevlûdna getirüb mezahibi selâse eyhülislâmlar bunda
cem olub telif etdüi kitab ve risalei huzuru ulemaya koyub cümle
fuzalâ tilâvet iderler Eer cümlenin muteberi oldu ise memhurlyub
ve sahifei kitaba imza idüb tilâvet olunsun deyu izin verirler Ve ol
telifat bir iki gice Ebülleys hazretlerinin seri saadetleri ucundaki
sanduka içinde korlar Çok vaki olmudur kim bir kaç günden evvel
nüshai sandukadan çkarub baz yeri hak olunmu bulunur Ve baz
yerleri tashih olunmu bulunur
Bir kerre bir kimesnenin akayide
müteallik bir risale telifi sanduka içinde muhterik bulunub sabah
cildi kavrulmu bulunur Ebünnur Mehemmed paa asrnda olmudur
Yani hazreti Ebülleys
hümamdr Mevlûdunda ulema ve suleha
kelâmullah
cem
olub
ta sabahlaradek üç gün üç gice nice
ve huffaz
bin hatmi erif tilâvet olunur Böyle ulemayi kibar mevlûdu olur kim
vasfnda lisan kasrdr Andan cümle uak eyh Ukbiye giderler.

gibidir

Amma

mam

Evsaf Mevlûdu

eyh

Ukbei Cüh(ey)nî

<Ac^\<^j

Matekaddem harabe olmaile Mevlûdu muattal idi Badehu sene
1063 tarihinde Ebünnur Mehemmed paa yani Haseki Mehmed paa
vakasnda görüb müceddeden bir camii âli ve bir tekye ve bir sebil
ve iki sakiye ve bir matbah ve eyh hazretleri üzre bir mahbat
pürenvar bina idüb iki yüz msrî kise masruf idüb bir hayrat azîm
etdi Ve her sene Mevlûdu erifi masarfma bin guru vakf idüb üzerine yeniçeri ocan nazr etdi Ve bu Mevlûd dahi kesayirüttahrir
Mevlûdu sultanî olur kim eyh Ukbei Cüheynîyyül Amirinin ruh(u)
ad olur Zira evkaf tarafndan mekûlât merubatlar firavan olmaile
ulema ve suleha ve fukaraya nimeti mebzuldür Bundan sonra Cebeli
Cuî dameninde

SEYAHATNAMES

Evsaf Mevlûdu

eyh ahin

473
/jJi

o.-^-

^^-^^

nüma yerdir Bunda dahi bir gün
yalçn kayalar üzre vaki olmagile dar
Olkadar izdiham olmaz Amma acayib Mevlûdu sultanî olur

Bir teferriicgâh ziyaretgâh cihan
bir gice

yerdir

Mevlûd

olur

Amma

Andan

Evsaf Mevlûdu

eyh Cuî

Bu âsitane dahi Cebeli Mukattam üzre ta zirvei âlâsnda haymekurlub Mevlûdu azîm olur Bu cami ve hazreti sahibi Ali Abbasiyandan Elmustansr Billâh veziri emirülcüyu Ebünnecm Bedrül
Cemalîyan veziri âlitebar bina etdiinden Cuî
derler Amma
1er

da

dann

ismi Cebeli

Mukattamdr Andan

Evsaf Mevlûdu Kademün Nebi
Azîm

âsitanedir

Camii

kebiri ve resmi

kademi

erif üzre bir

kubbei âli ve tekyei tir endaz tekyesi Defterdar brahim paanndr
Bâlâda tavsif olunmudur Bunda dahi bir gün bir gice Mevlûdu
azîm olub sahibülhayr Defterdar brahim paaya hayr dua iderler

Andan
Kurafei

Evsaf Mevlûdu sâdât hazretleri
kübrada mah Sabanülmuazzamn nsfnda nam mahalde

ecdad izamlar medfun olduu mahalde âsitanede üç gün üç gice
nice hayme ve haregâh ile orduyi bazar kurlub baz Msr ümeralarndan muhabbet (i) olanlar otaklarn getirüb camiin minaresin ve
divarn ve cümle haymelerin nice kerre yüz bin kanadiller ile tezyin iderler Ve âdem deryas gelüb cemiî âyende ve
revendeye nimet mebzul olub bir mevlûdu azîm olur kim vahidi
kefdir Ve nice kerre yüz bin sigar ve kibar ve merdi zenan cem olub
deti sahray hadden birun ve kyasdan efzun beni âdem cem olub
Zira bu mahalde nice bin sahabei kitaraf taraf ziyaretlere giderler
ram ve kibar evliyaullahlar medfundur Ve peygamber zadelerden
bni Yamen ibni Hazreti Yakub ve Efrayim ibni Hazreti Yusuf Fayyumda tevellüd idüp bu mahalde medfundur Ve bunlarn emsali
niceler dahi medfundur Ziyaretgâh mahallinde tahrir olunur
âsitanenin deri

Derbeyan menakb sâdât Ebül Tahassüs
Ve

evh

Ebül tahassis hazretleri bir mutaazzm bir Cencenab olmagile huzuruna âyân erafdan gayri ulema
ve sulehadan gayri bir ferd varamaz Sohbetleri inkbaz üzredir Amma
ecdadlar âsitanesine leylei Mevlûda geldiklerinde bin iki bin measâdât hazretlerinin uluçasi
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yih kiram ile gelüb eriri hilâfetde karar idüb türbei pürenvar içinde nice yüz bin kanadiller ve em'i kâfurî ile nuru münevver olub
iki bin beni Âdem azndan evrad sâdât tilâvet etdüklerinde vallahil
azîm âdeme bir vecd hasl olub cümle masevadan geçüb kalb gÖzü
pür envar olub ve mahalde eyh hazretlerinin desti erifin bus idüb
ihtida kimesnenin ismin sual idüb ana bir künye yani lâkab koyup
gerdenine iki üç zira dülbendi rda sarub fukaralarndan olmaa
mezun olur Her Mevlûdda üç bin dört bir âdemin bazuuna rda
sarub hir lâkab buyururlar Acib hikmetdir Bir âdeme buyurduklar
künye(i) bir âdeme dahi komazlar Ve müddeti ömründe hilâfetleri
asrnda

lâkab

bir

•U-Ji^. J>r

)i\

>\f

iki âdeme dememilerdir
Acib surullahdr kim
ilham rabbani ile lâkab korlar Hakire Ebussafa deyu

verdiler Hamdi Huda nefesi mübareklerinin sebebile zevk ve
safadayz Ve hakirin gerdenine bir kimirî al sardlar Ve baz erafa
dahi gûnagûn al lâhurî ve geylânî verub duai hayr ider Ve bir
kerre künye koduu âdemi on senedensonra görse künyesile Ji«^'>>
ve ^j'^.' deyu namn söyler Ne kuvveti kudsî mertebesi kuvveti hafzya malikdir Ve bir kerre rda verdii âdeme elbette sene gelse yine
verir Bu dahi azîm mal bezi etmekdir
Hulâsai kelâm bir vech ile
ahvallerine vâkf olunmu [1] Ve bu sâdâtlarn her biri birer sene
üçyüz kadar deve ile ve be yüz alt yüz huddam ile kâbei erife
gidüb azîm mal sarf iderler ve selâmet gelirler Elhasl müeddeb ve
anka ocakdr Hengâme ve hacc cehuna mayii deilderdir Amma

künye

li

!i

bizzaruri

ylda

müerref

olurlar

bu Mevlûdu azîme gelüb cümle
ve bundan sonra

bir kerre

Evsaf Mevlûdünnebi

eyh

ahbab

ile

Bakrî Hazretleri

mam

afiî Kubbesi dibinde

eyh Bekrî hazretlerinin ecdadlar âsitanesindc
karlk bir Mevlûdu erif iderler kim nîmet

sâdâtlarn Mevlûduna
ile ve ihsan ve in'am

Mah
ve esvab
iderler

Ve

Temmuzda hamasîn gününde

ile

cümle

Bunda dahi

Msr
nice

halk ve bay gedalar ihtiyacdan müstani
hayme ve hargâh orduyi hazar olub cami

kaalar nice kerre yüz bin kanadiller ile çragan
olub ruzu ruen olur Sabahadek ihya olub üç fasl Mevlûdünnebi
tilâvet olunur Bu dahi bir Mevlûdu azimdir Andan
minareleri

Bâlâda

vuzn
[1]

ve

Evsaf Mevlûdu Omnülkyas
evsaf tahrir olunmudur kim yeniçeri oca

tathir etdüklerinde yedi

Yldz nüshas

(olunmaz^

gün yedi

gice

adman

Mikyas

olub

ha-

sekizinci

SEYAHATNAMES

475

taifesi gidüp
Cuma gicesi Mevlûdu azîm olub alessabah
dahi ziyafetlerden halâs olur Andan sonra Nile nokota gicesi

gice askerî

baçavu

Evsaf Mevlûdu sani der Ümmülkyas
Bu Mevlûd Ummülkyasda

Nil

taaca

gice olur

Cemii ülemay

Msr

cem olur Üç nöbet paann vekil harc
paa kisesinden smmat muhammedîler çeküb Mevlûdu erif olur
Ve cemii ulema Nilin ziyade olmasna muntazr olurlar Ve bu Mevlûd terceman bann direidir Âthma masrufu paadandr Bu dahi
bâlâda mufassal tahrir olunmudur Andan sonra Sultan Hasan
sulehay ve sürefay

kurbinde

Mevlûdu Mahmudiyye
ve ana karib

Meylûdu Emirahuriyye
ve Camii Ezher içinde yine

Mevlûdu sâdât
ve ehir haricinde

Mevlûdu Sultan Kaytbay
Bu

dahi

ve y edaya ve

Mevlûdu azimdir
ve

zuafa

cemiyyeti kübra olur

maretinden nimeti bîimtinan bay
mebzuldür Ylda bir kerre azîm

fukaraya

Ve

Mevlûdu brahîmi Gülenî der tekyei Bulakî
Inaallah mahallinde tahrir olunur Ve dier

Mevlûdu
Bab

eyh

Bekrî

sultan a'ravî kurbinde Mevlûdu azîm olur

Mevlûdu
Bu

Eeyh Tatuî

dahi cümle

eyh

».--

u-^

Ve

a'ravî

ulemayi kibar Mevlûdudur Zira Camii küçük
Amma Mevlûdu erifinde acib ruhaniyyet

olmagile kesretünnas olmaz

vardr Ve

Mevlûdu
Bunda dahi cemiyyeti kübra

Mevlûdu
Bu

dahi

eyh
olur

Hanefî

Ve

eyh

Kantartus Sunkur kurbinde

Halvetî

meayih Mevlûdudpr Gayri izdiham olmaz Ve
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Mevlûdunnebi der âsitanei Hazreti

mam

Hüseyn

Mukaddema yetmi seneden beru Mevlûdu erif münkirin ilka
olmudu Badehu sene 1089 tarihinde ürefalar
Abdurrahman paa huzuruna çkub bu senei mubarekede ceddi izammz imam Hüseyn üzre Mevlûdu erif olunmasn reca ideriz dedik'
lerinde olan recalar hayyizi kabulde vaki olub subaya ve muhtesibe
ve igvasile muattal

ve kadaskere

on

buyurdlar

hitaben

aura

cemii

tahrir

olunur

Mah

Muharremin

kanadiUer
yana ve cemii çaruy bazar gice ve gündüz donanub kandiller ile
çragan ola deyu dellâllar nida idi [1] Mehedi
Hüseyn icre
Mevlûd içün alt bin pare ve bir yeil destar ve bir vakyye öd ve
bir kantar em'i aseli
kâfurî verüb ilâhazelan imam Hüseynde
Mevlûd olmak Abdurrahman paa hayratdr Hâlâ cemii ürefa ve
ehli Msr dua iderler *.n ii»ikinci

gicesi

tninarelerde

kat enderkat

mam

Kaidei hasenat

bu mah

Muharremülharamn on

Hüseyn Mevlûdu

gicesinin

ehri

üçer bir sra gelüb ellerinde

buhurlar satarken
esvakda

Msr

büyük

Msr

ikinci

gününe varnca

üçü bir yerden öyle feryad

ve mahallat

derblerinde

mam

bin Yahudiler üç[2]
zenbiller icre gûnagûn triyyat
icre nice

iderler

kim cemii

feryadlar asumana çkar

Bu

dahi

Msr

mah Muharrekadimdir Ve buhur rayihasile ehri
min on ikisine dek muattar iderler Temaayi ibretdir Ve bu mevalidlerden maada Msr içinde her sahibülhayrat hanelerinde ve cami
bir âdeti

ve zaviyelerinde nice bin Mevlûdu erif iderler Sair diyarda Mevlûdu
Msrda yln on
erif etmek
Rebiülevvele mahsusdur

mah

Amma

aynda nice bin Mevlûd cemiyyeti iderler Baz mahalde be alt
Mevlûd bir giciye vaki olur Zira Msrn halk Hazreti Risaletpenaha
kereti muhabbetlerinden bezlimal idüb Mevlûdu erif etmek ile mehuru âfâk olmulardr Zira itikad mezhebleri dürüst ehli sünnet
velcemaatdir Musalli kavimdir Ve bâlâda tahrir olunan Mevlûdlarn
bazs ferman vüzera ile olur Bazlar âyîni meayihan üzre iderler
Bu tahrir olunan mevalidlerin dahi nice yüzüne vardk Amma tahrir
olunmas mükil olmagile bu kadar ile iktifa etdik Amma tara kura
ve kasabatlarda hâkim fermanile olan Mevlûdu erifleri ekseriya ol
dua harmanlarnda hazr olmuuz naallah her biri mahallinde
iki

alâkaderülimkân tahrir olunur
[1]

[2)

Yldz

nüshas (idüb)
»

(üçer)
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hamsin
Msr kavminin bu Mevlûdlarndan sonra zevk ve safa
idnenk has ve âm içün mesiregâhlarn beyan ider
Elfaslur Rabi ve

Evvelâ

Msrn

cenub canibinde

iki saat

baid

Beledi teferrücgâh Besatîn
Bir
dedir

mamur

Bu

karyedir

Cümle nakibüleraflarn

beled icre sahili Nile karib bir azîm

hükûmetleriniremin ta vasatn-

zîri

ba

da bir kasr havernak ortasnda bir havuzu lâtif ile ârâste bir mesigâh ârâmgâhdr Ve cabeca fevkani müteaddid höcreler ve matbah
ve sakyeler ile mamur bir dilküa yerdir Ve

Teferrücgâh Kademün Nebi
Defterdar

âsâr

lâtifdir

ibrahim paann hayrat hasenatmdandr kim azîm
Gûnagûn kasrlar ve kaa ve cami ve matbah Keykâvüs

ve tekye tirendazan

tekyesi ve zaviye ve sakyeler ve höcreler

paa hayratdr kim
olunmudur Andan
ibrahim

bâlâda

tarihatlar

ile

cümle

mufassal

tavsif

Mesiregâh Anbar Yusuf nebi
Acib ve garib temaagâhdr Ve

Ârâmgâh. Ümmülkyas
Bu

dahi mufassal mevsufdur

Safagâh

Andan

ba

yine bu cezir (e) de

Ravza

Nice mülûk eline girmi bir anedir Sahihleri
elden ele

intikal

etmi

bir

hyaban

ve koyah

âiyann
içinde

terk idüb

î^.»

t^c bir

havzu azîmin ortasnda bir kasr âli hauz icre mebni olunmu cisir
ile ubur olunur
bir temaagâh su icre bir kasr lâtifdir Ve kat
enderkat müteaddid höcreler ile ârâste vacibüsseyir bir teferrücgâhdr

Andan

Temaagâh ikârgâh

Da

Efvah nasda Ehram
lar derler Lisan kbtîde

Cebeleyni Herremeyn

derler

Avam mabeyninde

Berabî derler

Bikavli

Firavn

Da-

Tarihi ibni Celâl
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bu Hiremler dalarn bina iden Kayn olu Hunuh olu
Mahvil olu Dermil olu Berab bina etdigiyçün bu dalara Hermini

ibtida

Berabî derler

Amma

Nilin canibi

olmu

garbisinde vaki

büyük

iki

ve bir küçük dalardr Canibi erbaas ciran ve kav beyaban ve
kurd ve hargû makulesi ikârlar bulunur naallah
mahallile
banisi ve ne içün bina olunub mutalsam olundu an beyan ideriz
vesselam Ve

aada

Mesiregâh çeragâh emirahor
Bu
çemen

Cebire [1] hakinde
zar bir

vadidir

n Baba

Kim eümle

hududlarna

gelince safi

Msrn

çayr ve

Msr vezirinin
ahzaristandr Amma Huday

ahalii

cümle atlar anda çayrlar bir ferah feyyaz
deildir Amelîdir Bersim derler bir otdur

An

ve

tohumdan ekdükleri

biemriUâh sabahbdak iki parmak biter Üçüncü gün hayvanat
otlamak mümkindir Msrn cümle atlar annla çayrlar Bunun
yonca tabir eidükleri misilli bir kiyahdr Cümle Msrn askerî taifesi ve paa emirahoru anda hayme ve hargâhlar ile kâmil üç ay
atlar çayrladub seyir ve safa ayü iret iderler Bir lâlezar ve çemenBunda paa emirahor(u) mutlak buyurdsile müstakil
zar sahradr
hâkimdir kim aki ve haramilere asla eman vermiyüb kati ider Ve
Habir Olunun hududu olmak ile her gice bin küheylân atl hayyal
Urban gelüb paann ve gayri askerî taifesinin atlarn muhafaza etmee memurlardr Ve emirahor aann paaya bir ziyafeti azîmi
olub paaya üç kise ve üç tavai ve üç küheylân at biri mükellef
besatl ki mücevher rahtl atdr Paa dahi ana bir sammur hil'at
ihsan eder Ve paa kethüdasna ve hazinedarna birer at keide
ider Sayir aavatlara dahi hedayalar mebzuldür Zira Msrn emira^
horluu kethüda ile avayid fevayid beraberdir Msr emirahorluundan belerbeis olmak kanundur Senevî iki yüz kise çayr satar Ve
iki yüz kise sayir tayyaratdan olur Paaya senevî iki bin at hedayalar
gelir Akalli mayekûn her at bana birer çuka ve birer kuma emirahora virilmesi mukarrerdir Bundan kyas oluna kim Msr emirahurunun mahsulâtlar ne mertebededir Eer efendisinin katinde vaka
vakar dahi ziyade ise kethüda ile beraber kâr ider Andan

gice

Teferrücgâh Kasr Bülayn Tahir Beybars
Sahili

Nilde âsitanei bektaiyandr

gâhdr Bâlâda
[1]

tekyeler evsafnda tahrir

Yldr DÜshas

(Cize)

Ab

havas

lâtif bir

seyran-

olunmudur Lâkin Kethüda
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brahim paa

ba

ireminin

köesine

bir
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kasr

ina eyledükde

âli

hakirin bu ebyat ana (tarihdir)

Dua

idüb didim ey Evliya hu kasra tarihin
Zemin durdukça dursun hu mekân asuman ârâ

Sene 1083

Ve bu kasra

muttasl

Abdurrahman paa

mahbub

kasr

bir

dahi zam eyleyüb Zeki Halil Efendi bu tarihi etmidir

Cayi müferrih dilkiia
Sene 1088

Ve
leri

krk

Nil kenarnda

elli

yerde dirahti münteha cemmiz draht'
kim her biri

sayesine mastabalar yani sofflar var
Zeki daî didi

ann

tarihin

Buna Kasr Cennet denilmek

seza

Sene 1088
Tarihi Bekrî

Düci seyr etdi didi hu kasr
Bîbedel rana zehi

Ve

âli tarihin

[1] ruhefza sayedar yerlerdir [2]

Mesircgâh Tobatan baçcsi ve Acem baecsi
ve Frenk baçesî
Ve Bulak yolunda

Ramazan Bey baçesi ve
Çelebi
Ve bunlarn

emsali

baçeler vardr kim he
gâhlardr Ve

avam
biri

sahibi ayar

Muhammed

baçesi

ve hassya kapular meftuh yüz

iremzatülimad misilli gaytan

yetmi

ve

mesire'

imal tarafnda

halicin

Teferrüegâh Cemmiyül Abd
iki

ehir içinden cereyan iden halicin tara
canibinde azîm cemmiz aaçlardr kim
[1]

[2]

Yldz nüshas
»

»

her

.

birinin

sayesinde

(Cayi miiffersh dilküa sene 1088)
(Nil

kenarnda krk

elli

yerde dirahti

münteha

sayesinde mastabaha yani soffalar varkim her

cemmiz

biri)

dirhtleri
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koyun sayelenür

Ve her biri Nil üzre
âfitabn tesiri yokdur
Ve her dirahtin dairesinde ihvan safa ve ahibban bavefa ile sar söz
fasln idüb Hüseyin Bayka (ra) zevkin iderler Ve Bulakda
biner

birer ferahfeza yerdir

sahalar salub koyah gölge

olmudur kim

asla

Mesircgâh Kasr Sittiyye

[i]

ahniler ve müteaddid höcpaalara ve baz ayanlara mahsus ârâmgâhdr Paalar
Asitaneden Msra deryadan gelse ve Ümmülkûyasa Nil kesimi alayn
etse bu Sebtiyye kasrndan alay iderler Sultan
tavannn
etrafnda banisinin tarihi budur
Sahili Nilde kat enderkat kaalar ve

reler ile ârâste

(

jV'j?^

"^ '^

V

Andan

Teferrücgâh Rdvan Bey baçesi
Ana Rdvaniyye derler Bir baa cinan ravazai Rdvandr Msrda
manendi yokdur Andan Kantartiil Liman haricinde halici eyh
Bekri kenarnda

Mesiregâh Turunciyye
andan

Seyrangâh Tobhane
Sultan

Msrda

Kaytbay hacca gidüb

ve Medayinde yokdur

gelince veziri bina etmidir

Evci

Naziri

asumana serçekmi bir kubbei
Ve iki ta kademe zeminden âli-

(mü)nakka bu kalemun zaviyedir
Ve bu kubbenin içinde olan deri

divarda sun'u Huda rubamla'
ve zîkymet elv[2] elvan somaki ve yeim ve harkanî ve burkan
ve arakan ve sengi ferah ve balgamî ve ebrî talar meer Kudüsd
erifin Sahratullahndan ola Amma bunda olan hatt kûfî ve musanna Fahrî oymasna müabih gûnagûn mermerler üzre olan [ükûdir

r

feler

ve

Msr

Ve kubbei

balamalar

âlü sernigûnu

münakkadr kim Mani

ile

müzeyyen

cihan

ârâmgâhdr

ârâ bir

içinde asla bir hali yer

olmyb

sihri icaz

ve Hassan ve Behzad Erjenk ve Frengi sahih renk kalemin çekmede âcizlerdir Hakka ki evayili a'sarda acayib
[1]
[2]

Yldz nüshas
Yldz nüshas

(Sebtiyye)
(an)
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üstad kâmiller var imi Ve bu kubbei âlinin sol taraf bir ok meniremdir Ve sa canibi âyende ve revende içün kaalar ve
mihman hanelerdir Hasl kelâm ibretnüma teferrücgâhdr ^\ujJâk>.

ba

zili

Andan

Mesiregâh Bebekiyye
Cümle cündîlerin Atmeydan ve Okmeydandr Müteaddid kaalar
ve matbah ve havuzlar var teferrücgâhdr Andan ann canibi cenubunda dalar icre bir saat baid

ikârgâh Ayn Musa
Yani Cebeli Becamin Bir sengistan içinde Hazreti

Amma

Musann nadeildir Cüm-

urcadr Nil gibi leziz
silâhna dayanan baz Msr cündileri
anda varub gazalleri ve harami Arabi Urban ve üryan sayd iderler
Muhalif yerdir Andan

zargâh() bir ayndr
le

sehl

Urbann ârâmgâhdr Atma

Mesiregâh

Ayn emsiyye

Amma bu Ayn ems ehrine mutmebni üç kat kai'alar ta Hazreti Isânn kazd Matariyye kuyusuna varr Ferna ehri -imi Anda bir
çarkûe amudu münakkadan gayri imar kalmamdr Cümle harabdr Müverrihan Arab sebebi harabîsin öyle tahrir etmi kim kaçan
Hazreti Yakub olu Yusufu ziyarete giderken bu Ayn ems ile Ferna
ehrine cümle yetmi nefer e^âdr zevilihtiram ile konub asla izaz
ikram etmedükleri cün Yakub nebi bu ehirlere beddua idüb âhir
harab olmudur Ahir Hazreti Yakub Fayyumda Hazreti Yusuf ile on
alt sene gözleri açlub Yusuf ile görüüb Fayyumda badelvefat vasyVe bâlâda

tahrir

olunmudur

tasl ehri Ferna hâlâ türab

yetleri üzre

na'

rund a defn

etdiler

ile

erifin Hazreti

Yusuf Halilürrahmanda

Cebeli

Ci-

Andan

Teferrücgâh Kasr Gavrîyye
Sultan Gavri binasdr Nilden baiddir Amma Nil tuyannda
kasr Nil içinde kalr Evce serçekmi bir tarz kadim kasr âlidir Bu
kasr altnda bir kaai azîmi var Ve birkaç hücreleri var Amma gayri
asarlar yokdur Lâkin bu kasre karib
iremler içinde hemen Töbhane kubbesi gibi fevkani musanna ve münakka kubbei âlidir Lâ-

ba

kin camidir

Hemen Tobhane

kubbesinin

tbkdr Andan
Evliya Çelebi 10
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Mesîregâh zîyaretgâh

Msrn

imalinde

iki

saat baid

Hazreti Isa aleyhisselâmdr

Msr

Matariyye

Bi'ri

ba ve baçeler içinde nazargâh
Yunaniler destinde iken azîm bi-

imi Hâlâ ancak kir kaa ve bir zaviye kalm Ve anda bir
havuz vardr Cümle mariz andan giriib ifa bulurlar Cemii tevarihlerde ve Tevarihi Yunanîlerde masturdur kim Hazreti Isâ validesi
Meryem Ana ile Nablus ehrinden hicret idüb bunda sakin olmulardr Ve nesârâ zu'munca bu Matariyye kuyusun Hazreti Isâ ile validesi ile[l] kazub gusul etmi ola Ve bu havuz anlarn binasdr derler
Ve sahihdir Zira Msrn cemii kuyular acdr Amma bu Matariyye
kuyusu mucizei ResuluUah ile olmaile âb lezizdir DoUablar ile mâi
nazifin srlar çeküb canibi erbaasndaki
iremleri rey ider Ve
nalar var

ba

matekaddem bu bada belsim ve belisan aaçlar var imi Hazreti Isâ
mübarek desti erifleri ile dikmi Msrdan gayri diyarda olmaz imi
Yan çkarub teberrüken padiahlar hazinesinde hfz iderlerdi Ve âdem
zehir yise andan bir krat tenavül etse halâs olur Ve bir âdemi akreb
ylan ve çyan ve bir srsa sokduu yir[2] belisan dürtseler ve yedirseler halâs olur Ve szya sürseler ifa bulur Hususan küffar krallar
mabeyninde gayet muteberdir Ömründe bir küffa(r) belisan yandan
sürünmese ve yemese dürüst hristiyan yani dürüst kâfir olyedi iklim ve çarkûeden küffarlar gelüb
ziyaret idüb havuzunda gusül iderler Ve bu bada hasl olan sarsan
aac yapraklarn deste deste karup birbirlerine vilâyet vilâyet hedaya göndürürler Ve yapraklarn baz kitablar içine koyub hfz iderler
Amma belisan ve balsam aaçlarn hakir anda görmeyüb huddamlarma sual etdim Msr Osmanl el^e gireli kurudu deyu cevab eldiler Amma kâbe yollarnda hâlâ belisan aac gayet çokdur Ahalii
bir pare

maz Ve bu Matariyye(ye)

vilâyet

yn yn

çkarub huccaca

Menafii
Ve

[3]

cerre cerre satarlar

âb

Matariyye

Msr paalarnn

sahibi tab olanlar Nil tuyannda yeil cereyan ider Badehu humret üzre olur Ol mahalde paalar ve sahibi
tab olanlar Nili içmezler Sebebi oldur kim
tur'alar ve haliçleri icre senei sabkdan kalm semmi helâhilden nian verir yeil
sular kalmdr Yeni Nil gelince ol yeil sular haliçlerden sürüb
cereyan iderek Msrdan ubur ider Ol yeil sudan her kim nu

Msrn

[1]

Fazladr.

[2]

Yldz nüshas

[3]

»

»

(yire)
(b'iri)

SEYAHATNAMES
îderse elbetde bir marize

tab olan ayanlar
iderler

bir ay

mübtelâ olur Ol ecilden paalar ve sahibi
bu Nilden içmeyüb Bi'ri Metariyyeden nu§

âb hogüvardr Ve

Gayet
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Mesiregâh

müferrih havadar yerdir ve

bir

Bi'ri

Muazzama

Muhallak katinde Hazreti Musa binasdr Baz hukema Matariyye
kuyusundan lezizdir ve nafidir deyu tarif ve tavsif iderler Amma
hakir içememidir Ve

Teferrücgâh Kal'ai Bürketülhac
Cümle huccac Msrdan çkub bunda üç gün üç

gice meks idüb nice
Nil suyu doldurub ve götürürler Acib hayrat
azimdir Nilden bir bürke yapmlardr Güya bir buhayrei azimdir
Msra dörd saat karibdr Baz vezira [1] ve ayan Msrdan o tarikile
gidüb yine Msra gelirler

kerre yüz bin tulum

Mesiregâh Kal'ai
Ayda

Msr

bir kerre bir

idüb Güleciler

âb havas lâtif
mehurdur kim

yerdir

AUâm

ümeras be yüz âdemile

33ekliyüb âyende ve revendei bir

dan bir ikârgâh
^ahmud Pr yar

Sebili

Amma

ho

hfz

nöbet kolu

hiraset üzre olur Cirid

mey-

Urban dahi kâhice âdemi ikâr idüb

gibi (â)demi Urban üryan püryan [2]
pehlivan gibi âdemi üryan iderler Amma
bir sahradr kim diyar Msrda Sebili Allâm sahras

Veli

köçei

tekyesi

Sultan Selim Msra gelirken Tuman Bay Sultan ile
altnc cengi bu Sebili AUâmda olub veziri âzam Tavai Sinan paa
bu meydan marekede ehid oj^b yedi bin guzati müslimîn Ali Osmandan yirmi üç bin âdem Ali Msrîden ehid olub hâlâ Sebili
Allâm vadisinde makabiri ühedadadrlar Ziyaretgâh hass âmdr Ve
bu Sebili Allâm kal'asmdan kol beyi sakin olacak kaalar ve müteaddid fevkani höcreler ve sakyeler ve canibi imalinde teferrücgâh
iremler vardr Ve anda bir mükellef ve mükemmel kubbe bina
Rum tarz minareli ve sebil hane ve mastabalar vardr Ve alt kademe nerdüban Cümle kagir bina olan camiin mihrab solunda celi

ba

Jat

ile

(Tarih) böyle tahrir

olunmudur

Itdi bu camii erifi bina

Kâr nam
[1]
[2]

Yldz nüshas
»

»

(viizera)
(piryan.)

gibi

kamu

hasenat

'
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Miri ekrem. Hasan

Bein

eseri

Ecrini vire rafiüdderecat

Böyle nu (r) anî camie tarih
Lâmiiûnnur camiül hasenat
Sene 1063

Fevkanî bir tarz cedid alt sütun iizre bir camii müzeyyendir Lâkin
haremi Ve Sebili Allâmdan Msra gelirken Msra iki saat karib

Mesiregâh Adîliyye
Zeman kadimde bu vadide kabayili Adilî sakin oldugycün ve Tuman Bay Sultan bu mahalde adalet kökü ina idüb divan adalet
etdügiyçün Adiliyye derler Havas gayet lâtifdir Bîr ferah feza yerdir
Hasta varsa ifa bulur Sultan Selim ile Tuman Bayn bâlâda bir kaç
yerde arbedeleri tahrir olunmudur Amma nice cenk cidalden sonra
Selim han Tuman Bay ele getirüb Bab Züveylede salb idüb
içinden fitne fesad munkat olub Selim Han yine Tuman Bay ()
endirüb cenazesi nemazm bile klub bu Adiliyyede merkadinde defn

Msr

etdi

Ve

sulehayi

ümmetden

hafz kelâmuUah

bir

padiahdr deyu

evkaflarna vazyed etmeyüb türbei pürenvarn müzeyyen klub her
bar Selim Han gelüb ziyaret iderdi Hâlâ evci semaya serçekmi bir
kubbei nüh takn ortasnda bir mermer sanduka içinde medfundur

Sandukann
kürsi

canibi

kazlmdr

ve

erbaasmda celi hat
bu tarih yazlmdr

(^jU«-^ ^

<>C^

ile

mermer üzerine Ayetül-

'C—

olunmudur Âli Çerakeze bunda inkraz buldu Sahibi hayrat
padiah imi Han ve cami ve tekye ve imaret ve sebilin ve sakiye
ve matbah ve zaviye ve müteaddid höcreler ve kaalar ve paalara
mahsus kaalar ve kasrlar ve kal'a misal haviller ve etrafnda nice
<i^<f>
müsafirhaneler cümle Tuman Bay Sultann hasenatlarndantdr
tahrir

'^^'^

Mahallinde teferrücgâhlar vardr Amma ilmelyekin deil aynelyakin
hasl idüb zevk safa etdiîjimiz bu tahrir olunan teferrücgâhlardr
Tavsifine cüret olundu uU:-U-*\iLi Amma cümleden lâtif teferrüçgâh
ziyaretgâh âsitanei Kademün Nebidir

SEYAHATNAMES
Elfaslül

Hami
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ve Hamsin

Msrn areb

ve garayibatlarn ve ibret nüma
tlsmat ve acayibatlarn ve halknn kâr
kisiblerin

beyan ider

ibu Ümmii Dünya Msrn ahvalâtma akl kannz erdüi üzre
lalknn rengi ruylerin ve kâr kisiblerine ilmimiz lâhik olduu mertebe tahrir idelim Evvelâ bu bâlâda tahrir ve tavsif etdiimiz Msr
kadim eyyamda mamur ve âbâdân olan ehri Fustat ki Eski Msrdr
Jhâlâ bu Yeni Msr ann bir mahallesi deildir Zira müverrihi âlem
ve âlim ve âmiller öyle tahrir ve tastir iderler kim Msrn haddi
Reid ve Dimyat ve Iskenderiyyeden ta Ibrim ve Say kaPas hududuna
varnca üç aylk yol Nil kenarnca öyle mamur âbâdân imikim
Keideden bir mektub baban elinden baban elile Saidi Ali ve Min"yeden ve Esne vej Asvan ehirlerine vâsl olur imi Ve Msr Atik
öyle mamur ve müzeyyen imikim Nil kenarnda olan saray âlilerin
<lamlar üzre horos damdan dama pertab iderek Bulakdan Eski Msrdan Makdenya ehri ki Kademün Nebi olan mahaldir horos ol mahalde
varr imi Böyle mamur âbâdân imi' Msr ehrinin bir taraf imal
canibine alt saat ta Ayni emse muttasl imi Nehri Nilin tarafeyni
öyle âdâdan imi Bir taraf iki konak yer ta Fayyuma varnca ol
mabevninde [1] gül gülistan ve ba bostan imikim mabeyninde bir

arz haliye yok imi Hâlâ yine nazar cihetinde ahsen iklimdir
Ve hayr yüzünden evsa ve kura cihetinden ekseridir Ve bu arazi(i)
Msrda künuzu azimdir Ve defayini cesime ve habayay kesire ve
metalibi azize vardr Bikavli müverrihi âlem eyh Msrsî [2] buyururlar kim Msr zemininde bir zirâi mekkî arz haliye yokdur kim
anda bir güncinei kehene olmya derler Hâlâ yine her sene bir iki
iiç define bulunmadadr Ta bu mertebe Nil kenarlar mamur imi
Nitekim Cenab zzet Kur'an azîminde ve Furkan mecidinde Msr
hakknda Habibine alâtarikulksas Firavn hakknda bu Ayeti erifi
nazil etmidir kim f.X c^^' ^ U^'^' o,^ ) ^'^'^ ö'^/j Ayetin müfessirn bu arz
Msr ve nehri Nil ile tefsir etmilerdir kim badehu salifüzzikir Fravnun kabih er a'mali ve er ef'ali sebebi ile ehri Msr ve halk
Hazreti Musânn bedduasna mazhar düüb imarat harab ve ba ve
l)ostan türaba tebdil olmudur Nitekim Kur'an azîminde (Ayet)
zira

[1]
[2]

Yldz nüshas (mabeynde)
Yldz nüshas (Makrisî)
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^i o^rlV* j Msr Firavndan sonra harab olduundan
maada ehli hikmet Msr içün yedi kerre harab ve yedi kerre imar
olsa gerek derler Amma Muhyiddini Arabi hazretleri Fütuhat kitabnda Msr bin yüz tarihinden sonra öyle mamur ve abadan ola kim
sünbülistan [1] ve gömistan üzre bir zira arz bin altuna beyi olunub
Âli Osman padiahlarndan bni Kâ'b gelüb safa îdüb taht idine der
Ve milkin tesiri sebebile cerhi felek devir iderek Msrn cümle çöl
cölistan ta Mekke ve Mediniye varnca beni âdem ehirler bina îdüb
ba ve baçe ve besatîn idüb imar ola Ve âb hayat nehirler zuhur
idüb cereyan idüb Akdenize munsab olub Gazzeden cezirei Kbrsa
ve deve ile kârban giJüb gele Ve
bir ah rah açlub at ve katr
üzre bir padiah cem cenabn himmetile Nilî
Msrda
Mübarek san at ile cereyan ide Ve ehri Msr icre üç yerden germabzahir ola yani lca suyu çka deyu koca Muhyiddinül Arabî rumuz;
künuz ile tahrir eylemidir j^i'\. j^^- f**''
ö^j^. j'VUj A»y

3 6>Cj9

Cu da

Acibe
Hakikatühal

Msrn

mukaddem

müsin âdemleri hikâyet

Msrda ba

iderler

kim yetmi

baçe

bilmezdik Ancak
Kara Meydanda Kaytbay baçesi ve ehrin haricinde cabeca cemmiz
ve nabka aaçlar var idi Anlardan gayri meyve bilmezdik Hâlâ
seksen sene

imdi

yirmi güne

biz

meyve hâsl

ve

olur dediler

yamur yaar ve yamaz idî Ve Msrda
in bilmezdik Ve beylerden maada kürk

Ve ylda

bir kerre cüzî

kimesnenin kürk giydigiymek ayb idi didiler Ve
olmazd Amma imdi iddeti ita olup azîm yamurlar yaub sovukdan kürk giyerler olduk dediler Hakikatülhal Kethüda brahim
paa asrnda bir sabah baya kar yaub zemini beyaz eyledi Ve yine
on mahallerde bir azîm teerk yani dolu yaup herbiri otuzar krkar
dirhem gelirdi Evlâd Arab kar görüb birbirlerine li» J-\ deyu sual
ederlerlerdi
Biri dahi ^^ii\ .|<-J\j>i J> yani gökden
pembe yad derdi
Evram kavmi hamle [2] idüb kar yerlerdi Arablar eline alnca ate
gibi yakub ^s/ jWi j^^i jî* Â* derler ve doluyu gördüklerinde j:UJJij^c
'^îj
derlerdi Hamdi Huda günden güne Msrn âb havas lâtif olub iddetli kar gidüp bârân rahmet yaub matar ile Msr öyle ganimet
olur kim misli ruyi arzda olmyub henüz Ümmü Dünya arus gibi
bir

k

.i<.-

müzeyyen olmaa balyub uaklar sayd etmee balad Ve Msra
Ummü Dünya didiklerinin asl budur kim cemii dünyada olan ecnas
[1]
[2]

Yldz nüshas
»

»

(mezbelistao)

(hamd)
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mahlûkat ve yetmi iki millet ve yüz krk lisan kelimat iden halk ve
mezahibi erbaa kavmi bu Msrda mevcud olub Msr sebebile bu kadar

mahlûk (u) Huday Cenab Rab besler Anmçün Ummü Dünya derler Ve Msrn her kang ehrine varub im'an nazar ile nazar eylesen
âdem deryasndan omuz omuzu sökmeyüb tariki âmlar icre a^>.j 4^
Ve çaruy bazar icre
iJjL-jj dU-ij .iiA»j ve tarik [1] sadasndan geçmezler
at ve katr ve deve ve hmar ve sakayiîn izdihamndan rahat üzre
ubur olunmaz Zira halk gayet fellâhdr yani rencberdir Ferhad gibi
il

çalub Msr() ganimet idüb bu cümle devabat mahlûkat beslendiiyçün
Ummü Dünya derler Ve cemii dünyayi ana gibi besliyüb cümle
Cümle dünya kaht olsa Msr
metal akâlîmi seb'ya mebzuldür uic
mader gibi dünyay besler Amma Huda hfzide Eer Msr kaht olsa
j^^u

Msr (1) besliyemez Zira cemii dünyada nekadar hayvanat var ise hemen Msr diyarnda andan ziyade gûnagûn bîhad ve
bîhesab devabat ve mahlûkat vardr Ve beni Adem dahi kezalik öyle
bîhad ve bîpayandr Amma askerî tayifesi zulmünden reayas kavmi
Firavnî olub Ya Kahhar ismine mazhar olduklarndan fakir ve hor
ve zelil olmulardr Cümle tahsilatlarn askerüs Sultan alub fellâh
zelil kalr Bu Msr hakknda ve reayas hakknda Kâ'bül Ahbar hazretleri bu msranda Msr azndan lisan hal ile buyururlar kim
cemii dünya

di*.

Û

JÂ!l Jlüj

Buyururlar Hakikatülhal bu manayi celile üzre Msrn zaif ve
zuafas ve zelil fukaras hadden efzundur Hattâ sene tarihinde Abdurrahman paa mütevellii Msr iken glâl hububat ganimet üzre
iken hükûmatda sui tedbir olduundan müsebbibler habsi glâl idüb
Msr içinde bir kaht müstevli oldukim baz fukara meyyit tenavül
etdi Ve baz kimesneler ehli ile bir gömlee malik olub gündüz ehli
giyüb kefaf nefse çalrd Gice kamis ile setr olunub yirmier bakla
ile kafaflanrlard Nice yüz bin âdem müflisi mendebur olur Ve bu
mezkûr hazineler cümle yetmi güne mahsulden hasl olur Hâsl kelâm hemen keçiden ve kazdan ve odundan baç ve gümrük alnmaz
Yohsa gökde uçan yerde gezen ve deryada yüzenden gümrük almub
hazine hasl olur Cümle eya mukataadr Bir fakirülhal bîtüvan
bal [2] fülûsü ahmere muhtaç pürmelâl anlar dahi mirî mal verirler

Mukataadr
[1]

[2]

Amma

Yldz nüshas
«

«

(tarik)

(bîneva zebbal)
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Ve minelgarayib
Msr içinde baz fellâhîn sürü sürü semin kazlar gezdirüb ol izdihamda çaruyi hazarlarda ol âdem deryas icre fakir kazlar payimali
rimal oluh remma remma gezdirüh füruht iderler Ancak bunlardan
gümrük alnmaz Yohsa cemii mevcudatdan bac ve örü Sultan alnur

Ve minelacayib
Gümrük hasl

olan mudhikenin biri dahi budur kim deryada ve
fellâhlar yatub sakin olur Bir âdem bir kaz
yahud bir ördek almak murad idinse ol külbe içinde olan Araba varub Ya haci Bize bir viz yani kaz yahud bir ördek disen derhal
Arabn yannda bir k^bak parças var Arab ol kaba bana giyüb
krk elli kulaç knnab eline alub derhal Arab deryaya dalub ördee
talih kenarda kalub Arab inaverlik iderek kaz ve ördeklerin yanna
varub bu kadar hu ve tuyurun mabeynine girüb elinde olan ibleri
rast gelen ördeklerin paylerine paybend idüb fakir murglarn ruhlarhaliçler sahilinde

nice

nn

Zira

haberi olmaz

yanlarnda

kabak deliinden kular temaa

gezen bir kabakdr

iderek

Amma

Arab

kayd bend badehu kendüsi

ucun ördek

talibine verir Ol dahi
çeküb kenara yakn gelince fakr kular ne hale uradklarn bilüb pürputur olmaa balar
Sen dahi muradn üzre birkaç dane semînlerinden alub birer pare veMezkûr Arabn ol murglar iltizarirsin Maada zaiflerin âzâd idersin
mmdadr Mal padiahî verir Gayri âdem ol murglardan sayd ileseler
tecrim Ve her kaçan olsa âzâd idilen kaz ve ördekler yine ol fellâhmdr kim güya bu tuyura bir mekr eylemidir Msr fellâh bu güne acib ve garib eytanata malik

beri kenara

gelüb

elinde

habli metîni elden

resenin

komyub kean berkean

Ve minelacayibül

garayib

Ucubei dehrden biri dahi budur kim on bir yumurta (i) ve at
içine gömülüb yirmi günde on bir tavuk yavrusu çkub civ civ
diyerek ol an gezmee balar Akl insan perian olur Acib ibret nüma temaadr Amma bu kâr her kes idemez Abyar kazasnda Msr
ümeralarndan [1] Süleyman beledlerinden Berme nam köydür Anda
bir asl nesil nesle vardr Fkda tavuk çkarmak anlara mahsusdur
Piliç çkarmak murad idinen kimesne anlardan bir âdem alub kangi
kazaya götürmek murad idersen gidüb anda ihtida bir furun ina

fks

[1]

Yldz nüshas

(serdar)
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çkmak içün mahsus furundur Güya etmek furunu
kubbe ve alt bo büyük bir furundur çi tula ile bölük
bulub her hane ikier parmak kaln yanmam penbe gibi atlm
döer Ve her haniye ellier yumurta kor Amma her
yumak
yumurtai günee tutub nazar ider Eer taze yumurta ise kor Eer
clk ise komaz Zira
hararetinden parelenüb sayir yumurtalara
dahi zarar isabet idüb yavrular çkmaz Ol ecilden cümle taze yumurta korlar Ve kang yumurtadan horos ve kag beyz(a)dan dii
piliç çkma yumurtasndan bilürler Ve bu yumurtalarn üstlerine
dahi ikier parmak
örtüb frnn için yumurta ile böyle zeyn
idüb badehu altna nerm âte ider Amma yine fk' yakar Odun yakmaz Bu hal üzre kâmil üç gün dör(t) [1] Dördüncü gün mezkûr
piliçci baba üryan olub furunun içine girüb tavuk gibi kürk kürk
diyerek serapa cümle yumurtalarn altn üstlerine döndürür Amma
elinde yine tavuk tüünden yaplm bir güne eldivandr Ann ile
her hücredeki ellier yumurtalar birer birer devr itdirüb mabeynlerinde bir kaç tavuk tüleri kor Ve bir güne bohur yakub dütsi verüb
furunun azn kapayub gider Amma bu kâr kimsiye göstermez Amma hakir kasd idüb ol beledde yirmi iki gün meks idüb aynelyakin
hasl etmegiçün temaa iderdim Ve yirmi günde üç kerre piliç anas
herif furuna girüb cümle yumurtalar devr iderdi Yirmi gün temam
olmadan ecinne askeri gibi piliçler huruç etmee balyub furun icre
emee balar Derhal anlar tara çkarrlar Zira dahi
içinde mestur çkmam natemam yumurtalar vardr Anlar harab etmesin içün hemen yumurtadan çkan yavrular tara çkarud kuluçka
olmu yavrular tavuklar vardr Cümle yavrular ann ard sra civc
civc deyüb sürü sürü [2] Amma hikmeti Huda bu fkda hasl olan
piliçler tavuk altnda hasl olan piliçlerin lezzetinde deildir Tenavül
vardr Firavn doan çaylak kuu bu
olundukda bir ar lâhm
piliçlere gayet hasmdr Dideban olancklar vardr Anlar gözedirler
Yohsa çaylak cümlesin bir günde tayub dügeldürdü Msr içinde
çaylakdan muzr ku yokdur Badehu bu mezkûr piliçleri on günden
sonra dipsiz kilelere doldurub reaya üzerine beer onar kile tavuk
ider

kim

piliç

gibi üstü

fk

fk

fk

k

fk

ahm

[

verirler Hamdi Huda tavuk kile ile beyi ira olunduu Msr diyarnda gördük Ve paa kilârc bass tarafndan baka bir aa memur
olup nice bin biliçler yapdrub paa matbahmda yevmiyye beer yüz
tavuk boazlanub tevabiata tayin verilir Ve bu biliçler nice hasl

olduun görmiyen
[1]
[2]

Yldz nüshas
»

»

Msr

fellâhnn ne mertebe eytan idügin kimse

(gün)

bu kelimeler

fazla.
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bilmez

Ve

^>l J./U

j^j

hakikatülhal
*"jAi .LijU

-i>jiiî.

akl ihata etmez

U Âyeti

delili

bretnümay

bir

srr

acaibdir (Ayet)^

kat'îdir

sun'u

Huda

Bâlâda evsaf tahrir olunan Sebili Allâm nam mahalde bir güne
elvan hürde talar olur Msrda Sebili Allâm ta mehurdur Ol sahrade yüz gurua ve be yüz gurua lâil yakut ve elmasdan mücellâ
gûnagûn talar bulunur Ve beer onar guruluk Aynulhür ve Aynüssemek ve Aynülhir makulesi talar firavandr Baz zeman iddeti ruzigâr zurgâr cümle rimali perian idüb bilâhad ve lâgayet talar bulunur Amma hakkak bu ham talar hakkidüb perdaht idince her biri
bir surete girüb bîkymet iken zîkymet fürüht olunur Lâ'li Bedahandan âbdar ve elmasdan fertur talar bulunur Amma Msr müverrihleri ve ulemalar bu zu'm üzrelerdir kim remzatülimad binayi eddad
Ibnül Ad bu Sebili Allâmda bina etmidir deyu müttefakunaleyhdirlef Hakikatülhal bu Sebili Allama vadisinde cabeca binay azîm temelleri zahir ve bahirdir Ve Kethüda ibrahim paa hini azilde bu
Sebili Allâm sahrasnda yetmi yedi gün meks idüb âvâre huddam1ar minkale oynamak içün bu Sebili Allâm talarndan cemi idüb
minkale oynarlard Bazs hakkake verüb yüzük ta iddirüb cümle
huddaman sahibi hatem oldular Yani bu mertebe zîkymet talar bulunur Acib temaadr

Ve
Yine bu

Sebili

minettesîrül hacerül acibe
Allâm sahrasnda pürnür asferüllevn

bir

sengîn

ta bulunur Dayima Frenk hukemalar ol iddeti harda gelüb ararlar
Hassas oldur kim bir âdem mezkûr ta iki elile dutsa derakab müdesi bulanub istifra idüb ta ol ta elinden brakmymca ol âdem
gaseyandan feragat etmiye Amma cemii ahlâtdan safra ve sevdadan
halâs olur Ve miidesinde bir ey kalmyub pak miide olur
'

Ve minelhavassül hacerat
Yine

Sebili

Allâm

fezasnda

bulunur boncuk

misal

bir

alaca

tadr Kank hatun an cima mahallinde beline balasa her kez hâmile
kalmya Hattâ bu ta Msr Babül Lûgunda olan fevahielerde çok
bulunur Hattâ bu hakirin vaz' hamil iderken re'si kebirimiz validemizin masdarndan usret üzre çkduundan ferci naüküfte dar tarmar olub kabih oldu ecilden hâmile kalmadan ihtiraz etdüinden

SEYAHATNÂMES!
bu
line

Sebili Allâtn

balard Ol

tandan daima tayub

ta

491

peder

ile

haleti

mahzda

be-

namubarek validemizde dahi bulunurdu

bret

nümay arz Msr

Bilâd Msrda Arablar sçan yer derler Hakikat imi Amma ne
güne fare idüin an beyan ider Msr arznda hasl olan bir nevi
sçandr Ana farelgayb derler bir mudhik heyet mahlûkdur Kaçan
Nili Mübarek taduu mahal cemii arz
gark ider Ol zeman
yeri kalmyub taar çkarlar Ol mahalde cümle sbyan ve nisvan sahralara çkub su gark iden kenarlarda mezkûr sçanlar sayd idüb tobra
tobra dolduruo hanelerinde hoazlayub yerler Ve çilden füruht ider1er Gayet semindir Ve kuyruu ksa ve burnu uzun ve
üst duda
tavan gibi yarkdr Ekâlde bir boz sçandr Her biri yüzer dirhem
gelir Ve birer batman gelir mahlûkdur Bunlar biemrillâhi taalâ yerden hasl olur Hattâ yeri
ider Sayyadlar andan bilirler
kim anda fare vardr Kazub sçan çkarub tenavül iderler Hikmeti
Huda bazs belinedek sçan olmu Belinden
dahi toprakdan
ayrlmam Kan toprak ile mahlut Amma toprakda yine sçan
heyeti vardr Lâkin dahi et olub ruh gelmemi Böyle iken yerden
çkarsan kesbi hevadan helak oluyor Zira kemalin bulmamdr
Arablardan sual etdim Ya bunlar çiftleir mi didim Naam Çiftleirler
Amma biemrilillâh yavru hasl etmezler [1] didiler Ve hakir nef'in
sual etdim Gayet seriül hazmdr Ve âdemi semin ider Ve gayet mu-

Msr

yn yn

aas

kavvîdir

Cimaa

takviyet verir dediler

Bu

dahi garib ve acib hikmetdir

Amma

bu sun'u Hudaya kasrulakl olan mutezilî tayifesi istibad idüb
kabul etmezler Amma bu hakir kendü gözümle görüb çkaran Urbanlara beer onar pare verü (b) temaa etdüm Nsf canl nsf türab
ile kanl Bazsnn nsf kanl Dahi can gelmiyüb nsf türab idi Ve
Haktaalânn sunguna göre bunda dahi ibret nüma beni Adem deil
midir kim (Ayet ) ^miJjUj ^iT Cuii. .L'.iüi Li- o_,-X» düc ;ij.u uu» %j^*c.â'i\ uu. ^
CjjiiuH j-* Ayeti delil burhan yeter Mutezilî mezhebine nazar
etmiyüb
ehli er'in mezhebine nazar idüb mutekid olan kimesne j^'^^y^c aHIj».
deyüb hamuba olur

Hikmeti Huda Nahli
beni

Âdem

ile

hurmann ve cevzi küliserin
akrabaln beyan ider

Her sene diyar Msrda dii hurmann kalbi yani
erkek hurmann bir daln sokup cima etdirirler Ol sene
[1]

Yldz DÜshas

(etmez)

beynisi
ol

üzre

dii hurma
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on be yirmi salkm hurma verir Eer böyle cima iddirmeseler hurma vermez Ve hurma aac ayda bir hayz görür Adem gibi beynisi
vardr An kat etsen hurma kurur Amma gayri dallarn kessen dahi
seramed olur Ve hurma beynisine kalbülbelh derler Gayet leziz ve

Msrda cimadan kalm âdemler istimal idüb ol gice
müstamel idüb bizar ider Bir güne beyaz kat peynir gibi
süd lezzetinde bir güne leziz eydir Nahli hurmann beni Adem ile
karabeti vardr derler Kaçan Cenab Bari vücudu Ademi bir kabza
toprakdan halk etdi Bakyyei toprakdan CenabuUah nahli hurmay
mukavvidir

ehlini hayli

ve gülser aacn yani kara Hindistan cevizi aacn ve ecerülvakvak
aacn halk etdi Ve yerde olan hakinde Yebruhussanem yani Abdüsselâm derler Yerde hasl olur âdem gibi saçl ve sakall ve diili ve
erkekli biter Hemen âdem sfatnda bir otdur Ol dahi beni Adem

toprandan hasl oldu

derler

.lijU

i«ij..a

Ve minelacayib
Msrda

bir

bu âdemlerden

kavim vardr Diri ylan
biri ol

yerler Ve bir evde ylan olsa
haniye varub bir gûna düdük çalub cümle
cenk ide ide cümle ylanlar dutub torbasna

ylanlar bana üüüb
koyub götürür Ol ev ylan errinden halâs olur Ve bu herifler baz
âdemin yanna gelüb ol âdemin haberi agâh yok iken cebinden ve
koynundan ylan ve akreb ve çyan çkarr Ve baz âdemin cebinden
elma ve emrud ve eftalû ve üzüm çkarr Halen ki ol meyvelerin
mevsimi deildir Ve baz âdemin koynundan ate yahud su çkarr
Ve baz âdeme iaret idüb sarn gösterir Herif bandan sarn çkarnca sarndan su cereyan etmee balar Yahud bir ylan ve akreb çkub hemen herif sarn yere urub serbürehne bîdestar firar
ider Merhum brahim paa bu güne akalara mail idi Amma hakka
ki sihri icaz mertebesi bir marifetdir Ve
Asvan diyarnda
fellâhlar timsah ile cima etdükleri bâlâda Nil mahlûkat evsafnda

Msrn

tahrir

olunmudur

Ve minelacayib
Msrda cemmiz aac derler bir dirahti münteha aacdr Msr
diyarnda andan büyük ecerei azîm olmazdr Güya Rumun çnar
müntehalanna müabeheti var bir sayesi hohavay dilküa dirahti
müntehalardr Meyvei bu keyfiyyet ile verir^Tlsmat böyle bulunmudur Her kimin ba ve baçesinde ol diraht hasl oldysa ol baçe sahibi bir

kaç âdem

ile

ittifak

idüb

ba

sahibi

mukaddem

bir
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balta ile baa girüb mezkûr cemmiz aacna çkub bir kaç yüz balta
urub cemmizi zahimdar iderken müttefik olan kimesneler gelüb Bire
âdem Bu Allah mahlûku taze aac ne kesersin derler Herif ider
Kendü malimdir keserim ki bamda olur Asla mahsul vermez Sayesi
düdüi yerde çemen bitmez Kesüb atee yakarm der Aadan herifler Lûtf eyle kesme Dahi taze aacdr Ah Ne güzel dallar ve budaklar ve yapraklar var Kesme Meyve versin deyu reca etdükçe
herif balta ile aac delik delik etdüi yerlerden krmz kan misal

yalar cereyan ider

Aadan

yine herifler reca idüb

Ylde

yedi kerre

versin Biz mütekeffil deyu yemin idüb ol herifler diraht sahibinin elinden baltasn alub bir canibe atub cümle aacn vücuduna ellerin kuadub kucaklarlar Ve bir kaç âdemler dahi hazr olub

meyve

ylda
Ve
meyvesi
olunmaz
yedi sekiz kerre öyle meyve
güya incir gibidir Amma içinde incir gibi dars yok çi bodur Her
biri yirmier otuzar dirhem gelir hazmülifrat leziz meyvedir Levni
ahmer ve sar ve beyaz olur Ve garayib bu kim say ir meyve ince
dallarda hasl olur Amma bu iki üç âdem kaln' gövde aaçlarnda olur Ve öyle verir kim aacn gövdesinde hâli yeri olmaz Gayet
mahsuldar aacdr lmi tb üzre tabiati itidal üzredir Be alt danesin tenavül idüb üzerine su içsen iki amel idüb kuvveti basar ziyade ider Ve bir âdemin lineti olsa yeil yapran döüb suyun nu§
etse kabz ider Ve aacnn vücudu sebz gûndur Nece hassas vardr
Amma hukema mezhebinde olanlar dahi âlâ bilür Bir temaa aac-

ahid

olurlar

Badehu

ol

balta deliklerinden ve gayri yerlerden
verir

kim

tabiri [1]

dr

Hassai arz

Msrda

Msr

keçinin boynuzun yire gömerler ve sulayub timar iderler
yeil filizler seramed kamlar hasl olur

Bir kaç günden sonra yeil

Ve ameli nisadr
Msrda âdem necasetinden nisadr hasl iderler ibret nüma kârhanei acibelerdir kim bâlâda evsaf mufassal tahrir olunmudur

Ve san'at amelî üzüm
Üzüm
hur yakub
[1]

dahi koruk fiken Msr fellâhlar kibrit yakub
bir ay evvel üzüm olur Acib eytanatdr

Yldz nüstas

(tabii)

korua

ba-
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Ve san'at amelî kavun ve karpuz
Msrda güvercin necasetine re'sülmal derler Msr fellâhlar

gü-

mukaddem

âb-

karpuz köküne döküb bir ay

kavun ve
kavun hasl olur

vercin tersin

dar

lâtif

Havass hayvan acibe

kam

olduu yerde gelincee müabeheti var bir
Msrda eker
hayvan munisdir Bir turfa akrakoz ve mahrakoz mudhik bir hayvandr Hattâ baz evlerde beslerler Âdem ile gayet ülfet ider hayvandr Hattâ Fayyum ehri balarnda gayet çokdur Ol olduu yerde
ann rayihasndan ylan ve çyan kaçar Asla durmaz Zira rayihasndan
hemen ylan helak olur Amma insana rayihasnn nefi vardr Acib
hikmetdir

Zikri

Msrn

canibi kblesine

Musa dalarna Cebeli

maadini zeheb
iki

saat baid Cebeli

Bicamim

derler

Anda

Cui ardnda Ayn

bir

kzl renk

kireç

topra hasl olur Ol türab atede yaksalar altun çkar Amma
kaht olduundan çkan altunun harc haslndan mahsul olmaz Hâodun

halife iken yedi sene çkardub badehu mesdud etHâlâ asarlar zahir ve bahirdir Msrn canibi garbisinde Cebeli
Halûtda '^^^ Jtî- gümü madeni vardr Ve canibi arkîsinde Cebeli
Mukattam ki Cui dadr anda altun madeni vardr Said vilâyetinde
zümrüd madeni var Ve Buhayre hakinde nazrun [1] madeni vardr
Ve her kuralarnda güherçile madeni hasl olur Ve cemii buhayrelerinde tuz hasl olur

kim BiemriUâh

mi

Ve

Msrn

ibret

nümayi ehri

Ayn ems

imalîsinde iki saat baid Matariyye kurbinde bir
harabedir Zeman kadimde darülmülk imi
Hâlâ âsân binalar ile amali tayilden ve a'lâm hayilden ve ebnayi
azîme ve etvan acibeden nice eyler zahir ve bahirdir Evvelâ Islâmbolda Atmeydanmdaki gibi çarkûe bir amudu seramed vardr Kaddi yüz zirâi mekkîdir Canibi erbaasmda Kababta hatlar çokdur Ve
suvar olmu mücevveze sarkl
îta zirvesinde
bir çaryah [2] üzre
canibi

ehri azîm imi Hâlâ

[1]
[2]

Yldz nüshas
«

«

(natrun)
(çarpa)
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âdem sureti var Selim Han Msra gele deyu iaretdir Canibi erbaas
Atmeydanmdakinin nak gibi münakkadr Ve hâlâ bunda olan
mesdud tlsmat garibe bir diyarda yokdur Hâlâ meftuh olmamdr
Cümle rayegândr Feth etmee ciddü cehd idenler cümle anda medfundurlar Ve müverrihan Msr bu Ayn ems evsafnda bir kasr
medh etmiler kim yüz seksen penceresi var imi Her gün ems bir
pencereden girüb kasrn için taban etdüiçün Ayn ems derler Ve
bir rivayetde Ayn ems namnda bir melike bina etdi derler Ve
bu kasra yüz seksen menzilde ems temam olub evvelki menzile
gelince avdet ider Hâlâ eseri binalar zahirdir Ve zeman kadimde
kal'ai azîm imi Esas divarlar bahirdir

Ve minelacayibül garayibden
Nilin

Heraman

canibi

garbisinde

Cebeli

Heraman

Cize kasabasndan bir saat baid Cebeli

dadr

Ruyi arzda bunlardan çok evvel
bina yokdur Güya üçü dahi Cebeli
kafdr Azîm binal dalardr Herbiri birer sanem heremanlardr
Büyük heremana Cebeli Belbehis ^.fOj ^y^ ortadakine Cebeli Mülheviyye
<*_.«* j.> ve ednasna
Cebeli Ebülhevl J^V >» J^^ derler Bu amelî dalarn hakknda nice bin güftü kylü kal vardr Baz müverrihler
^^^j"

bina yokdur

derler üç

Ve bunlardan

âlî

Tufandan evvel Ad bni eddad binasdr

derler Ve bazlar Tufandan
kehenelerinin ilkasile kendüye medfen bina etdi
derler Ve itmamndan sonra bu üç ehramlar mali hazayin ile pür
idüb âlât silâh ve Hazreti drisin cemii ulûmlarnn kitablarn koyub

evvel Surid melik

nasb idüb heremeynlerin üzerlerin dibace
Ve sahili Nilde bir ehri muazzam bina
idüb heremeynlerin muhafzlar ol ehirde sakin olur Ve her sene
vakti rebîde cemii dünya halk gelüb Kâ'be misal tavaf iderlerdi Ve
hâlâ imal tarafndaki ehramn yine imal canibine nazr bir kapusu
vardr Andan içeri sa tarafdaki talar üzre iberî lisan üzre kazlm
hatlarda Ben ki banii heremanm Alt senede temam etdim Sonra
gelenler alt yüz ylda temelinden ykmaa kadir olsunlar Ykmak
hod yapmadan ehvendir Ve ben dibace ile setr kldm Gelen mülûklar
burya ile puide klmaa kadir olsun deyu yazm Hattâ Memun
halife Badaddan Msra gelüp heremeynde medfun genci firavan
feth etmee bel balyub yedi ay kâmil ihtimam himmetiniz [1] ile
bezli himmet idüb odunlar ydrub ateler yakup üzerlerine srklar
dökerek ve mancnklar ile sengi azimler atarak yirmi arn mikdar

tlsmatlar
ile

ile

müekkiller

puide klub kenz

[1]

Yldz nüshas

etdi

(himmetler)

EVLYA ÇELEB

496

münhedim idüb zeberced murassa küb bulur içinde bin altun
bulunur kim her altun bir vakyye idi Ve bir hacer üzre yazdm
bir hat kim Ey bu dahmeden defayin fethi içün temenni iden Her
nekadar cid ve cehd idüb mal sarf idersen olkadar mal çkarrsn
Ziyade tama idersen bu dünyay faniden gidersin deyu mastur ta
görünce cümle askeri Memun valihi hamun olub yedi aydan beru
çekdikleri renci ina ile bu kadar masruflar mukabelesinde ol zikrolunan bin altun bulundu Ve mukaddema zikri sebkat iden imal
tarafnda kapudan içeri ta§ üzre tahrir olunan hatda gelen mülûk
hasr ile puide klsn didüünden bu rumuz(u) fehm idüb derhal
Memun ferman eyleyüb ol ehram nsfna dek Msr hasrile mestur
etdükleri mahalde bir riyhi âsf zahir olub hasr ve huddamlann
hevaya doanc püfterisi misal perran idüb hasrlar çaki çak idüb
herifler bîcan olurlar Ahirülemir Memun halifenin veziri Hüseyn bin
Sehlin reyi basen (i)le feragat idüb rücu iderler Hâlâ ol ehramann
Memun halife asrnda münhedim etdüi yerler nümayanlar Amma
Yusuf Salâhuddin Msr kal'asm müceddeden bina etdükde Heremeyn
yerin

cebellerinden talar

çkarub

Msrn

iç

kal'asin ve

aa

kal'asin bina

etmidir Ve badehu Sultan Müeyyed dahi heremeynler kurbinde on
bir kantarai etmidir Cümle Heremeyn dalarndan çkan talar ile
bina etmidir Hâlâ yerleri aikaredir Bu hakir e^^dim Heremeyni bina
iden Surid Alt ylda bina etdim Benden sonra gelen mülûk alt
ylda münhedim idebilsin deyu davayi murad etmi Bu hakir ana
yüz kantar barudu siyah ile alt hazineli bir Kandiye kal'as
atsam Ehram dalarn ihram gibi hevaya münkalib idüb an saatde
ka'r zeminde Nile âsâr binadan temeli bile kalmazd Amma hakikatülhal vechi arzda böyle bir binay azîm görmedim Hamdi Huda
ibrahim paa asrnda ehramlar tarafnda aharmz çayrda iken be
on gün anda zevk ve safa iderken ol takrib ile bir kaç kerre varub
seyir temaa idüp hayran durduk Bir kerre dahi varda Emirahur
aann ve Behlûl aann ve gayri aavatlarn baz tevabiatlarndan

lâm

kr be âdem

olub me'aller ve

muammal

fanuslar ve

em'i

riyhler

beremi kebirin imal canibindeki babn rimal ve har ve
haakin tathir idüb neuzü besmele ile girdikde hakir kblenümay ve
saate nazar idüb cenub canibine kâmil yedi yüz adm yüriyüb bir
ahrah yoldur Üstü toloz kemerledir kim yirmi zira alîdir Ve tarikin
vüsati on zira enlidir ki canibinde müteaddid maaralar ve mebnî
kaalar var Ve kubbeleri kesme kayadan mutallâ ve müzehheb ve
münakka kim güya henüz üstad Behzad elinden çkmdr Ve her
höcresi beni Adem üstühanile malâmal idi Ve her bir kelle yüz kilegetirüb
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kendüm
bilür Ve

alur Sagir ve kebir

kellei

sarlm
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gûnagûnun hisabm Cenab Bari

kemii var idi Hakirin
Ve bunun emsali nice üstühanlar firavan
idi Ve bir gar azimde malâmal hurma lifi kefenli beni Ademler
yatrlard Ve nice yüz kadidler var idi Her birinin kadleri yetmi ve

kar

ile

yol üzre derisine

yetmi

adm

kar

bir

bir incik

idi

Amma

gurab kadar yarasa kularnn necaseti rayiCemii kayalarda minkarlarndan herbiri
aslub dururlard Ve bazs fanuslara ve me'allere kendülerin urub
perü halleri ihrak olurdu Ve bazs çehremize ururdu Bu mahalde
bir kaç refiklerimiz bir iki fanusu ile havflerinden rücu eylemiler
Amma biz yine otuz be âdem ile kalub cüret iderek sehl eni [1]
Amma bikavli müverrih bni Celâl bu Ehram dalarna lisan kbtîde
Berabî ^\j derlerdi Zira ihtida bu heremeynleri bina iden Kayn olu
Hunuh olu Nahvil oludur Neid olu Berabdr Annçün bu dalara Berabî derler Bazlar d(e)rler ki avret firavndan evvel melike
iken ol avret yapd Zira ol feraanelerden idi Annçün Firavn dalar()
derler Zira müruru eyyam ile diler ki kar neslinden gelen melikler
Validei kadimimiz binasdr deyu imar iderlerdi Andan anlanr kim
diler ki avret binas ola Ve bazlar Tedre Çadu jiU .jj; binasdr
derler Ve Esmun 0^.-1 ve Esrib ^J\ ve Sa u keheneler idi Tarihlerile
ehramlarda yatrlar Amma bikavli Tarihi ehabî Tufandan evvelâ
bu ehramlar bina iden evvelâ Surike bin ehlûk bin iryak bin
Tumidun bin Tedresan bin Husal melikler yapmdr
ehramlar bina idüb (2)
Kble nümamz muktezasnca kble
canibine kâmil bir saat dahi gidüb Tak Kesradan nian verir kaalar
ve her birinde kadid âdem cesedleri var Kimi oturur ve kimi yatarlar
idi Bunlar cümleden kaddi kametde kyamet âdemler idi Yanlarnda
çürümü buryalar ve hurma lifinden bezler paymali rimal idi
gidüb bir havzu
Bundan ileri elli adm mikdar yoku
azîm âb safî ile memlû idi Amma canibi erbaasmda ikab misal
kular ve kaz kadar mahuf kular havuzun kenarnda
oturmular Hemen bizi görünce cümle kanatlarn kakub bir ra'd var
gü(rü)ldü zahir old kim beyinlerimiz güya kulaklarmzdan akdi Ve
ebpere yani yarasa kular bizi ve esbablarmz risvay eyledi Ve
seksener

idi

hasndan âdem helak

olur

aa

me'alciler

çra

az

kald

didiler Neticei

kelâm cümlemize

bu ikab

kularn kanad gürüldüsinden bir vehm tari olub ol havuzdan ileri
bir kadem atmaa iktidarmz olmyub alelittifak avdet idelim derken
kular tarafndan bir riyhi akim kopdu kim iddeti itasndan helak
mertebelerine varub me'aller ve fanuslar sönerse halimiz
[Ij

Buradan

(2) iaretli yere

niye varr

kadar yldz nüshasnda yok.
Evliya Çelebi 10

—
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deyu geru avdet iderken ebperelerin her biri kebuter kadar kendülerin peravanevar atee ura ura ve yüzlerimize kendüleri kanadlar ile
çarpa çarpa bizleri bîzar etdiler Hulâsa(i) kelâm her nehal ise rücu
idüb giderken bakdmz talar alâmetleri ile cümlemiz shhat ile
tara çkub ol firar iden yarenlerimiz bize rihand idüb Ne bu mülevvesane çehre ve ne bu ekâli ucube deyu akagûne kelimatlar
iderlerdi

Amma Huda

âlimdir

bîtab

bîmecal selâmete

ve

çkdk

Amma
te bu

azîm seyr ve temaalar etdik Havuzdan ilerisin Huda bilür
hakir hiremin birin böyle gördük Ne hazine ve ne define
gördük llâ medfun âdemler gördük Amma mutalsam olduuna
übhe yokdur Zira mezkûr havuza vardkda cümlemiz mebhut olduk
Tara çknca bîcan çkub kesbi hevadan yine can bulduk Ui'c -4«\
Bir dahi girme müyessr olmya Badehu tarada çadrlar içre füturlar
ve kahveler içilüb ehramlarn canibi erbaasn temaa etdük ki
ehramlar tulen ve arzan çar kueleri ikier yüz admdr ,Bu hisab
üzre her biri dairen madar sekize yüz admdr Ve her tann cüssesi
tulen ve arzan yirmier otuzar arndr Ve kaddi bâlâs ta zirvei
âlâsna varnca iki yüz arndr Büyük ehramn imal canibinde
girdiimiz kapu dar Amn\a öbür ehramlarn
kapular aikâre
deildir Amma Ebülhevl ehram gayet küçükdür Amma ikisi eflâke
serçekmi çar kue sivri dalardr Hakir girdiimiz ehramn üzerine
çkdm Ta zirvesinde on hazineli bir tenk etir çadr kurmak olur bir

meydandr
clklar

Ve baz ta

ve güvercin

deliklerinde

ahin

küpeleri ve balballar

ve

doan

buldum

gündeleri ve

Cümle Msr
Ve bu ehram-

pada nümayan idi Ta bu mertebe âlî ciballerdir
larn canibi erbaasmda kara ta ile mebni mutalsam binalar

ziri

kim evsaflar

tahrir olunsa bir

müdevven

vardr

olur

Tetümnei Cebeli Hermîn oldurkim
Melik Mukavkisden
gelen Zinnunu

Msrî

Hazreti Risalete

Saidi Alide

ile
gidüb paymane
nahiyesinde müstevli
kimesne kii idi Badelfetih

elçilik

ark Ahmen

olmu feridüddehr bir fusahay bülega
Amr ibnül Asm iznile bu Zinnun Ehram dalarna
ibretnüma
budur)

hatlar

okyub

lisan

arabîye

terceme

girüb anda olan
ider (Ol

hatlar

SEYAHATNAMES
Türkçe

manas Sen

olmu kullardan ve yetimilerden ve
yabandan gelüb harb içinde kalm Nabt

azad

ibadet idici askerden ve
tayifesinden

korkun dimekdir (Dier hatt ahar)

kazas güler

Adem olu
(Amma) Küçük ehram

binasdr

anda

(Yani)
ki
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Bir nesnei

tahrir

Ana Hak Taalânn
Kalimon hakimin kablettufan

tedbir ider
ki

olunan beyitdir
iS 3-^

^

j^ j\ji

^

*

^JiuL

(Yani) Sen yldza bakarsan
yldzlar yaradan istedüin iler

bir

*iPsl)L
-»c^jl

i

j

J>i

Oj^

ilersin

Bundan habrin yok

Zikri ucubei lisan iberiyyei Belmîhdir

ki

Hâlâ

Ebülhevldir

Ekâli tlsmat Ebülehevl
Küçük ehramn arkî tarafndan hammam kubbeyazdan bir kellei kebirdir Ancak gerdeninden
yukarus vardr Maada vücudu ekâli yokdur Hemen unkunedek bir
ve gözü ve dii
ve
kelledir Ve yüzü canibi arka nazrdr
üzre yüz
ve kulaklar ve gerdan var Bir kellei azimdir kim
âdem otursa mümkindir Ve usta [1] selef buna Ferdad var bir tie
urmukim güya zuruh bir kelledir kim tebessüm idüb durur Ve
âmili mermerber bu kelliye böyle bir güne keysuler göstermi kim
çim ender çim ve ham ender ham ve mergule mergule ve fitile fitile
ve küre küre mebrum mebrum tarmar kâküller ve keysuler göstermi;
kim güya sihri icaz idüb san'atn izhar eylemi Ve zeman kadimde
bu kelle âyende ve revenede ile kelimat idermi Öyle tlsm olmu
Msr üstüne bir bagî padiah gelecein ve kaht tam olacan ve
bârân yaacan ve yamyacan ve Nil tuyan üzre nekadar gelecein ve gelmiyecein ve kim ölecein ve ölmiyecein ve elhasl cümle
mugayycbat hamseden haber verirmi Hazreti Musâya bu Ebülhevlin

Bu

dahi üçüncü

besi kadar bir sengi

Ka

ba

ba

[1]

Yldz nüshas

(di)
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gayet [1] haberlerin, verdüi haberi vâsl olunca Hazreti Musa Ebülhevl katine gelüb bir hayli kelimatdan sonra Hazreti Musa buyurur-

kim Cümle kelimata kadirsin Allah Hak peygamberine iman
buyurmular Ebülhevl dris peygamberi bilirim Gayri bilmem
deyince Hazreti Musa gazub bir padiah idi Elindeki asa ile Ebülhevl
tan bir kaç yerden yarub azn burnun krub ö^-i'^i jC-t deyüb gider
Hâlâ Hazreti Musâdan beri dünya kelâm etmeyüb hâlâ âsa darbn
dan ba gözü krkdr Amma acayib musanna kâr insandr Ve bir
lar

getir

yine

rivayetde

sehereler sihir

ile

öyledir

Amma

nisvan

taifesile

kelimat edermi Bir avretin bir hayli mal zayi olub ol nisvan sahib
isyan Ya Ebülhevl Benim eyalarm kim ald Filân âdem ald der
Derhal avret hâkime varub herifin hanesin basub cümle eyalarn
dilinden Ebülhevlin
bîküsur bulur Mezkûr sarik herif
üstüne çkub edebde yestehi bârânzede ider Ol zemandan beru tlsm

da

ba

bozlub kelimat etmez oldu derler Hazreti Musa hikâyeti

kavli sahih-

dir Zira ülülazimdir Ann mucize darbile sümmün hükmün kalmdr
Hâlâ temaagâh ibret nüma bir kelledir Ve buna karib bir temaagâh dahi vardr Bir deyr kapus var Rimal ve haâk ile mesdud
olmudur Lâkin kapunun atebei ulyasnm kemerinde bir güne
hatlar vardr kim mermer üzre tahrir olunmudur Hakir gûnagûn
hatlar kraat etmede maharetim vardr Amma bu hatlara manend
bir hat

görmedim Bir hurufu kraat

olunmak

tlsm kellemi [2] yani kelle (i) Ebülhevl
sene 781 tarihinde Hankah alâhîde sakin
mutaassb Hayvan

muhaldir

Amma

bu

bikavli tarihi Ibni Celâl

Mehemmed

Sofi

nam

bir

haramdr deyu bir gün hâkimden izinsiz
burnun Hazreti Musa krdndan ziyade krarken

suret(i)

Ebülhevlin azn ve
hikmeti Huda ölgün bir riyhi akim esüb Cize ehri mezruatlarn
kuma gark idüb bersim ve glâr gelmez olub derhal Mehemmed Sofii
hâkim huzurunda pare pare idüb Ebülhevl yannda defn iderler
Hâlâ Ebülhevlin temaasna gelen bu sofi (i) nadürüstün kabrine ta
atarlar

hsan Huda beray Msr
Diyar Msrda asla çekirge olmaz Sayir diyardan gelse muammer
olmyub cümle helak olur Hattâ Hazreti Risalet asrnda Mekke ve
Mediniye çekirge istilâ eyleyüb sahabei kiram Hazreti Risalete hallerin ilâm idüb ceradm defi içün reca etdiler Hazret el açub dua etdi[1]

[2]

Yldz nüshas
»

»

(gayib)
(hemii)
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kim Ya Rabbi Bu cerad senin kenann olan Msra def eyle didile(r)
Sahabei kiram eldiler Ya ResuIuUah Mekke ve Medinei ganimet
iden Msrdr Çekirge Msra varrsa mahsulât tenavül idüb kaht
gala olur didiler Hazret buyurdu kim Msr AUahn hfz emannda»
dr Her kim Msra ve ahalisine hakareti nazar idüb zulm iderse ve
ziyankârlk iderse muammer olmaz mdi bu cerad Msrdr Msra
varnca helak olur buyurdular Hakikat yine öyledir Hâlâ Msrda
çekirge olmaz Ve Camii Ezbere güvercin ve sinek ve ylan ve çyan
ve gayri huu tuyur girmez Tlsmatlar vardr Hâlâ amel etmededirler

Ve mineltlsmat
Msr

Hâlâ

dr Ana

içinde Kal'atül

Kep

derler

Anda

atik

kal'a var-

karib Sultan Caveli zaviyesi vardr Ol âsitanenin

nerdüban

bir

altnda bir yeil yek pare mermer havuz vardr Gemi gibi tulânî
bina olmudur Zeman kadimde bu ta gemiye dörder âdem binüb
nehri Nili öte ve beri ubur iderlerdi Be âdem suvar olsa gark olurdu Kehenei kadimler öyle tlsmat etmilerdi Ve halk geminin mutadn bilüb dörd âdemden ziyade binmee havf iderlerdi Binenler
berki hatif gibi giderlerdi Ta Kâfuru Ahidî zemanna gelince ol gemi Nil üzre tarfetülayn icre varub gelüb inaverlik iderdi Bir gün
melik Kâfuru Ahsidî ider Bire canm Bu tan
suya batmakdr
Ya bu ta gemi ise bu kadar yüz yldan beru dörd âdem ile Nil üzre
gemi gibi varub gelmededir Ayâ asl ne ola Ve bu ta gemi kesim
dördü ola deyu ferman idüb gemii Nilden karaya çevirdiler Gördiler kim ta geminin
altnda bir satr hatt iberî ve bir balk tasviri
var Balk ekâli üzre kazlm bir vefk var Bunlardan gayri bir ey
cem idüb ne güne hat idüyok Kâfuru Ahidî cemii ulemayi
in istihraç etmede âciz oldular Badehu yine ta gemii Nil kenarna
koyub yine kelevvel dör(d) âdem suvar olub gemiyi Nile atverdiler
Gemi ve âdemler Nile gark oldular Meer nazar insan taalluk idince
yahud karaya çknca ameli batl olub gark oldu Ol ta tekne hâlâ
mezkûr Sultan Caveli zaviyesinin merdüban altnda mâi zülâl ile
ebruz memlûdur Ayende ve revende hayvanatlar suyn nu iderler
Yine lebberlebdir Suy(u) ne canibden geldüi malûm deildir Bulak

an

Msr

rah

üzre

âlemdir

divan

hu

âyende ve revendenin nazarnda bir temaagâh
tekne geminin canibi erbaasmda Hazreti Süleymann

olmak

Ve

ol

tertibi

ile

yazlmdr kim

ve tuyurlarn

yazlmdr Amma

mevcudatn ins cinnin
ta gemide saf saf alay alay
güya kalemi Behzad ah kulu hattdr Bir vacibüsenvai

cemii

ekâlleri

ol

zîruh
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seyir divan Süleymandr
Gören divane olub yüz divane dutar Zira
bu ins cin ve huu tuyura hüküm iden Süleymana kalmad dünya
deyüb terki maseva ider -r-i ,^>

Ve minel havassul hacer
Msr
her

güne alaca ta olur Ol ta
ekmek hamuru taub frndan
hakir görmedim Lâkin Marb huccaclarn

diyarnda Cebelül Ahzarda
koalar

bir

kank etmek furununa

tara

çkarm Amma

hakir ibrahim

Behce

v«#:

[1]

paa fermanile tahrire gitdiimde Huu
Cünad ^^^'-^ Urbanlar nakletdi Ve

ve

Isa

ehrinde

hâlâ birim

Izzeddinede vardr deyu nakl etdiler

Ve tlsmat Ummülkyas
Mikyas havuzunun canibi erbaasnda bir hatt garibe vardr Ann
tesirile her sene elbette
Kbtî Tutu geldükde ol gün Nili Mubareke
nokta düüb tuyan ider

Ve dier tlsmat Mikyas
(Mi) kyasn havz (u) içinde eyh Batarnî hazretleri bir timsah
timsali
ina idüb ol suretin sadrna bir vefk âzam kazmdr Olcereyan etmez
zemandan beru Nil ile timsah Ümmülkyasdan
Eer Nilin tuyanndan ubur iderse batn yukaru gelüb mürd olur
Ol mahallerde timsah havfinden azîm talar yudub
olur Ta Nil
tuyan zeman güzer idüb Nil berrak olunca üç ay Nilin dibinde
timsah yahud tyn türab ile kefaflenir Andan Ümmülkyasdan gerü
dönüp timsah Mikyas tlsmndan halâs olur

aa

ar

Ve
Msrda

Babül

Kadim zeman

minelistihracatün
Kasrda

bir deyri

azîm

Nücum
vardr Hâlâ

medresedir

keheneleri anda tucdan bir sureti münevver etmiler

Yüzünde mutallâ ve müzehheb bir nikab vardr Ahir zeman peygamberi bu suretde olub ümmetleri Msra malik olalar ve adalet
ideler ve feth idecek

Hattab
beyaz

olu Ömerül
deve üzre sar

âdemler badel Muhammed sene 18 tarihinde
Faruk ve vezir Amr ibnül As ola deyu bin

hrkal

münakka yazmlar Ve
[1]

Yldz

nüshas (Behice)

sureti

beyaz

mermer

üzre

hazreti tuc sureti üzre beyaz

kazmlar

ve

mermere Ayetül

SEYAHATNAMES

503

ncil Ayetin Bu âdem An Riyun Âzer aullardr Yerfenutun peygamberdir Tunuminin Ann ismi Mevanis Muhammeddir Bistuhis iki
dünya sahibidir deyu lisan yunanca hatlar var Amma Amr ibnül
Ag Msr muhasara iderken keferei fecereler Hazreti Omerin mermer

bozmular

üzre suretin

Ve tlsmat
Klâvan divan

iç

kaPa

krk sekiz amudu müntehalarnm her
olduu bâlâda iç kal'a evsafnda tahrir olun-

hanesinde

birinde bir ervefk azîm

mudur
(On

Amma Huda

Ve

nice

açk hraklm)

satr

âlimdir Eyaleti

ve acayibat vardr

âdem

iki

Msrda

nice kerre yüz bin garayibat

görmüüzdür kim her

yüzünü

birinde

valih hayran olur

Elfaslus sadis ve

Msrda hasl

hamsin

olub Rumda olmyan mekûlât
ve nebatat ve müsmiratlar

merubat

beyan ider
Evvelâ diyar Msrda on yedi güne hurma olur kim Badad ve
Basra ve Lehsede olmaz Msra mahsus leziz hurmalardr Evvelâ
beyaz hurma üç nevi Badadin hastavî hurmas gibi mevzundur
Biemrillâh di di olub güya sükkerdir Ve gayet terdir Ademin di-

manda mahv

andan ksadr Amma çekirdei
hamevî gibi terdir Ve briri dahi
baya beyazdr Misk rayihas müahede olunur Amma bu üç nevi
hurma iddeti hardan kuruyub bir diyardan bir diyara gitmee
arpa kdar

olur

Bu

olur

Ve

bir nevi dahi

dahi

nebat

Hemen ratbiken beyi olunur Ve
Andan sar hurma Bunun dahi enva() vardr
hurmadr Bu dahi kemali nezafetinden kurumyub taze
olunur Ve krmz hurma be nevidir Bir nevi beleddir

tahammül etmez

Zira gayet terdir

kesret üzre deildir

Gayet

leziz

iken füruht

kim

Msr

ehri

madr

Birine

ahm

ve birine

icre

bostan

Ve bundan maada
bulub sükker [1]
[1]

nehri Nil

hurmay selvan

Yldz nüshas

(sakz)

perveri

birine

olmu

medenî

Ratblar

güne mor
olur Gayet

bir

gibi

derler

ile

hurma
lezizdir

Gayet
olur

Ve

bir cesim lâtif hur-

birine
leziz

hamevî

Nahlinde

siyah

birine

ve mukavvîdir

hurmas

kemalin
dahi üç
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Biri uzun olur Biri miidevver olur Biri hürde olur Amma
bunlar dahi kemalin bulunca gayet leziz olur Ve hurmay elvahî yedi

güne olur

hurmas olur Deve derilerine koyub Msra
ve gayri diyara gider Çakl ta gibi çakl çakr öter Bir yerde on sene
dursa asla zarar ermez Ve an fare dahi yiyemez Ve gayri diyarlarda
suda sladub yerler Gayet [1] hur(ma)dr Ve bir nevi dahi Saidîdir
Belki on nevi olur Ve hurmayi Asvanî Bu dahi leziz hurmadr Ve
Asvan ve ellâlede âsi hurma dahi olur Cümle hurmann seramed
nahiler(i) olur Bu âsi hurma çatal çata(l) olur Berkleri yass yass
olur Hurmas yüzer dirhem ve yetmier dirhem mikdar olub cüssesi
nevi olur Bir güne kuru

yumruk kadar

Çekirdeinin

olur

içi

bo

olub

içine

biber

korlar

Ve hurmayi tyn Zenbillere
malâmal idüb vilâyet vilâyet tarlar Ve hurmay kaderi Bu dahi
bir güne akik Yemeni gibi hürde hurmadr Amma gayet lezizdir
Meyvesi

leziz

deildir

Fellâhlar

yerler

Islâmbola ve Selânie ve gayri diyarlara çok getirirler
ile
güne hurma dahi Burullusî derler iri ve krmz hurmadr Ve
müdevver ekillidir Bu ratb iken olkadar yenilmez Bunu cerreler ile
turu yaparlar Gayet lâtif olur Ve ekisi cier tazeler Ve bu hurmadan
dahi sirke olur Amma bundan lâtif olur Ve bu Msrda Soan turusu
Rayihas âdemi helak ider Amma fellâhlara gayet nafidir Balgam
def ider derler Ve Cihni halûm turusu yani peynir turusu Tuzlu
suya koyup be alt aydan sonra küplerin azn açtklarnda Rum
âdemleri rayihasn itimam etdükde helak mertebesine varub firar

ZenbiUer

Ve

bir

iderler

Amma

yuna hoâb

Arablar cerreler

banda

karar idüb kurdlu peynir su-

etmek dorar Ve içinde kanadlanm kurtlarn atarak
birbirlerine annla ziyafet iderler Ve Limonu Uatus
semmum Bir güne küçük ve müdevver sar limondur Amma safi
pûrâbdr Mevsiminde yüz danesini bir pariye verirler Amma bir
pariye âdeme can otu olub âdeme hayat cavidan verdigiyçün katus'
gibi

tenavül iderler

semmum

Ve

derler

Ve Hummas limon(u) Bu

dahi

vefret

üzre

Msrda

olur Asitanei devletden helvahanei hassa halifelerinden bir muallim

gelüb

cendereler

ile

bu

hummas ruhun çkarub padiah

içün nice

Ve burunc olur Amma
eki olur Ve tatl limonu çok olur nciri ve nar ve yedi güne engürü
ve eftalisi ve zerdalûsi olur Amma kays olmaz Ve erii ve zeytunu
olur Amma az olur Ve armudu ve ayvas Fayyumdan çok gelir Ve
Turu Sinadan gemilerle Süveyse andan develer ile elma ve emrud ve
ayva gelir Zira Msrda elma az olur Ve muz gayet çokdur Ve cemmiz dahi gayet çokdur Çnar aaçlar gibi dirahti müntehalarn dal'
yüz kavanoz mümessek

[1]

Yldz nüshas

(berk)

erbetler biir(ir)ler
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larnda olmyub seçerin kaln gövdelerinde olur Turfa mesire disahtdr
ncir gibi bir meyvesi olur Beyaz ve sars ve krmzs gayet lezizdir
Suretde incir gibidir Amma içi bodur Tohumu yokdur Ve iki yüzü
üç yüzü bir yerde tob tob olub biter Yüzü bir pariye beyi olunur
Amma meakkat ile tasil olunur Ham iken trbanlar ile âdemler
aacna çkub her birinin göbein bir güne iri bçak ile kesüb sünnet iderlerse gayet leziz olur Kesilmese lezzetli olmaz Ve mümessek
rayihal bir seriulhazm ve mukavvi semerdir Bu meyvei serçe ve florine
ve saka kular tenavül edemesin içün meyve olan dallara cümle
balk alar çekub huu tuyurdan emin olur Ve dirahtin sayesi gayet
hevadar koyahdr Asla güne tesir etmez Ve zillinde istirahat iden
hafif kalkar Güya uyumamdr Ve Meyvei nahka Bu dahi Rumda
alç tabir etdükleri meyve ktasnda ve lezzetindedir Amma ann içinde
çekirdei altdr Bu mezkûr nabkann birdir
günleri hasl olur
Ceviz kadar Ve dahi hürde al ve sar ve krmz elvan olur Hemen güya
alçdan azîm dirahti müntehalar olur Ve gayet muammer olur [1] sene
muammer olmu Eski Msrda Mansuru Ensarî âsitanndaki dirahti
müntehalar Ve herdem taze meyve verir Çekirdei kiraz çekirdei gibidir Annnçün Msrl Bizim kirazmz nabkadr derler Amma tabiat
kabz üzredir Ve Meyvei
I'umda Trabuzan hurmasnn tazesi
lezzetinden bir turfa eydir Ademin azna dutkal gibi yapr Amma
lezizdir
ve mukavvidir Ve dirahti müntehalar olur Ve Meyvei
hyarenhe Ceviz aadan gibi ecereleri olur Berkleri dahi ana
karibdir Ve sar çiçekleri olur Meyvesi birer zira ikier zira uzun fç
gibi meyvesi olur Bir tarafdan bahardr Bir tarafdan meyvesidir
Ylan gibi uzun uzun temaa meyvedir htidas yeildir Kemalinde

K

siyah siyah olur içinde yine boum boum siyah bal olur Hukemalar
maacinlere korlar Gayet müshildir Ve lâtif reçeli olur Müshil gülbe
eker kadar nefi vardr Gayet makbul ve muteber edviyedir Sar
çiçein dahi hamire ve reçel iderler Gayet makbulü hass âmdr Amma
cümle aaçlar mirîdir Sahibi bir hyarenbe koparmaa kadir deildir
Baka emanetdir Mirîden (sa)hiblerine on yedi yük akçe virilüb meyveleri zabt olunub mülûk içün Asitaniye gider Ve mirîden füruht iderler
Meyvesi her aacda taze iken birer birer ad idüb deftere kayd iderler
Biri naks olsa ba sahibin tecrim idüb hakkndan gelirler Ve serv
vardr Nakibüleraf niçesinde[2]
aac firavandr Ve Dirahti
vardr Ve Çam
Bu dahi nakibüleraf hanesinde bir aaçdr
Gayri yokdur Ve Ceviz aac Kal'atülkep dibinde Nazir aann gayta-

am fsd

aac

[1]

[2]

Yldz nüshas
Yldz nüshas

(Bin)

(bahçesinde)
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Gayri yokdur Amma Fayyumda çokdur Ve Tebih
dirahti Bu dahi ceviz aacna benzer bir aaçdr Amma yapraklar hürdedir Dallarnda salkm salkm tebihler biter Kemalin buldukda delüb
tebih iderler Ve Sübhanallah deyu taaccüb iderler kim Cenab izzet
kullarm sevab edeler deyu tebihlerin müdevver müdevver dirahtde
halk itdiiyçün Elhamdülillah deyu ükür ederler Ve sun'uUah müahede idüb otuz üç kerre dahi AUah ekber derler Ve Dirahti santa
Bir iki âdem cüssesi kadar seramed dirahtlerdir Berkleri
aac

nnda

bir

aaçdr

lm

yaprakldr Amma meyvesi olmaz Hasebinden gemiler yaparlar Ve
atee yakarlar Asla külü olmaz Krmz kor olur Gayet kuvvetli aaçdr
Yapra ishale nafidir Havanda sahk idüb bal ile mahlut idüb beer
dirhem aç karnna istimal etseler ifa bulur Gayet sa'b aac olur
Deryada gemisi yüz yl muammer olur Ve baz binayi atkiler kim
biner bin beer yüz sene olmu esaslarda abanoz olmu santa aaçlar
bulundu Maahaza ruyi arzda bundan ve çe(m)irden sengin aaç
yokdur Bazlar Yeni Dünya aac budur derler Amma Msrn âb
havas levnin mütegayyir eder derler Ve Sac aac Bu aaç olkadar
büyük olmaz Bunun dahi yapra lgn gibidir Yaz ve
dayimdir
Nil kenarlarnda çok olur Bu dahi Msrda makbul aaçdr Amma
meyvesi yokdur Ve Kna aac Rumun erik aaçlar kadar olur Bunun
bir güne ükûfesi olur Rayhai tayyibesi âdemin diman muattar ider
Babanlar ayanlara hedaya götürürler Amma meyvesi olmaz Hemen
rayihas canlara can balar Amma bu hatunlar knas aac deildir

k

Dirahti

hnnay

desti payi

zenan Belis ve Karin ehirlerinde firavan

Küçük aaçlardr Daima sakiyeler ile svarrlar Mevsiminde sbyan ve nisvan cem olup yapraklarn yolub deirmenlerde öüdüb
kna ederler Öyle lâilgûn olur kim bizim validenin topuklarnda gördükde safa iderdim Ve Söüt aac firavandr Msrda yapra sarla
nafidir Aac havanda sahk idüb suyun skub bir kâse ile bir gice
ayazda dura Sabah istimal ide Biiznillâh halâs olur Ve yürekde kurdu
krar Ve Kavak aac Cabeca sulu baçelerde vardr Ve Kara sakz
aac Bu dahi cabeca vardr Ve Dud aac Beyaz ve mor ve eki
siyah dudu olur Amma Nil bürkesi kenarnda Emirülhac Zülfikâr
Beyin saray havlisindeki dud aac rub'u meskûnda naziri yokdur
Vücudun dört âdem kucaklar Amma cemii dallar sarayn havlisini
sayedar idüb cümle dallar altnda krk alt sütunlar vardr Ve sayesi
bir azîm divanhanedir Ve mastabasmda iki bin âdem her bar taam
yerler Leziz beyaz ahdane ve âbdar dudu olur Hâsl kelâm cihanda
misli yokdur Ve Mersin aac Gayet çokdur Amma Haleb mersini
gibi meyve virmez Ve Atle aac Servi yapra gibi berki olur Amma
olur
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aac sürahi deildir Bunun dahi meyvesi olmaz Ancak
hasebin kereste yaparlar ve hatabm atee yakarlar Ve Temir hindi
Cabeca bahçelerde bulunub meyve verir Amma mashara yap-

servi gibi

aac
ra olur

ammer olmaz

ann

olub

aac

Bâlâda masturdur Ve Seksehan aac Mugüne küçük aaçdr eker
balar etrafna [1]
ükûfesi rayihasndan ol baa sçan ve gelincik haeratlar

Ve

Ceviz

kam

bir

eker kasabn yemezler Ve aacnn kömürünü parladakorlar
vardr Amma tatvili kelâm olub sayir tahriratmza mani olmasn içün bu hadar dirahtlerin evsafile iktifa olundu
girüb

Ve

nice seçerler dahi

Elfaslussabi ve hamsin

Msrn

haki pakinde hâsl olan nebatat makulesi

mekûlâtlarn beyan ider
Evvelâ muz bir turfa eydir Aaç desen deildir Amma kaddi
aaç kadar vardr Her sene yerden iki âdem kaddi kadar çkub ve
âdem uyluu kalnlnda olub içi malâmal sudur Skarsan suyu çkar
bunun hakkndadr Ve yapraklar yorkan kilim kadar yeil yeil filândra bayraklar gibi yapraklar olur Ve yapraklar mabeyninde ta zirvede birer salkm muz verir Ve her salkm mum sofras gibi bir yeil
tekerlek

kenarnda ikier

ve noksan

kehrübar

sar
olur

kat sra sra derilmi ya ikiyüz dahi ziyade
patlcan misal muzlardr Kemalin bulunca sapsar

Andan koparub

tenavül

ederler

htidas

yeildir

patlcan misal mevzundur Amma içinde patlcan
tohumu yokdur Hemen leb beleb bir macunu mukavvidir Ucundan kabuu soylr Ve eker ile tenavül olunsa dahi lâtif olur Dört
be tanesi tenavül olunsa lâhm yemi kadar gna verüb gayet tok

Gerç(i) suretde
gibi

Seriülhazmdr ve gayet nafidir Bedene kuvvet verüb menii ziyade
idüb kuvveti basar dahi ziyade ider Ve tabiat itidal üzre ider Hakknda Hazreti Uveys içün halk olundu derler Kaçankim Hazreti Risaletin Ohud gazasnda mübarek dendan erifleri ehid oldukda
Hazreti Uveys istima idüb Ayâ bu diimi ehid oldu Ayâ bu mu
deyüb otuz iki dilerin muhabbeti Resulullah içün çkarub mübarek
az yarlarn zemine ilka idince biemrilillâhi taalâ ol yarn az yarndan bu muz hâsl olub Yemen diyarndan sayir diyarlara müstevli
oldu Ve bu Yemen ulemalar bu kavle müttefiklerdir Amma aac
kam aac gibi yerden bitüb biri meyve verince an kat iderler Yanndan biri dahi biter Böyle halk olunmu Berut ehrinde gayet çok
tutar

[1]

Yldz nüshas

(etrafnda)
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baldr Baka aas

olur Hattâ mirî male

vardr Ve

Msrda

ve

Dim-

Gayet çok olur Amma tohmu
her sene amdan gelmee muhtacdr Zira Msrda hâsl olan hyarn
tohmu senei mazide acur olur Ol ecilden her sene hyar tohmun
amdan getürürler Ve Açtr Bu dahi hyar gibidir Lâkin 2ih zh ve
iri bürü olur Ve
Bu dahi hyarn bir nevidir Tabiati büruyat

ehrinde dahi ziyade olur Ve

Hyar

Kaa

Kuranda i^^jj Ayeti vardr Ve Batihul asfer yani kavun
Msrda yedi sene kavun olub üç kerre kavun ekerler Bir ylda
üç [1] kavun hâsl olur htida dümeyrî (SJi'i^) derler bir güne müdevver dilim dilim yeil kavun olur Gayet lezizdir Andan ellâye
det üzredir

(

)

hâsl olur Hanke hakinde hâsl olan gayet leziz ve âbdar olur
«iti
Ve Karpuz Her ehrinde ziyade olur Amma givek olur Lâkin Burlur
karpuzu büyük olur Ve kabuu ince olur çi ekseriya burun kan
gibi lâil gûn olub âbdar olur Ve Mavi karpuz Bu dahi bir güne
karpuzdur Amma içi clkdr Rumda yabana atarlar Amma Msrda
(

)

baz mahalde
âdeme hayat

birer
verir

satarlar Zira Msrn âb havasna göre
çüUâbdr Ve akik misal kutrdur Bir hasta

altuna

çi

safi

iddeti hardan helak mertebesine varsa bu mavi karpuzun suyundan
bir iki filcan nu etse vücudu buz paresi olup harareti def olur Acib
hikmetdir Hakim Davud Müfredat telfinde ol kadar nef'in tahrir
etmikim Tabiri [2] olunmaz Ve bu batih geyri diyarda bulunmaz

baka

soydur Ve Abdüllâvi Bu dahi kavun ta'mmda abdüllâvi
derler bir turfa eydir Ortas yumru iki balar ikier üçer kar sivri
ve iri ve bürü ve bir zarf bürü ylan alacas misal alacadr Ve
içi yine kavun çekirdei gibi çekirdei var Amma lezetde sehl humuzeti var Ve hikmet üzre tabiati bürudet üzredir Amma mesane mecrasna gayet müdrirdir Amma ylan ekâlinde olmak ile tenavül olunmada âdeme ikrah gelir Amma tb kitablarnda bu abdüllâvi
Hazreti peygamberin mucizesile halk olunmudur derler Sebebi
oldur kim Hikâyet kavmi Kurey kâfirleri Hazreti Risaletin tulu zuhurundan muztarib olub Hazrete nice bin ihanetler itdiler Âhirülemir
intikam almada âciz olub hile ve eytanata salik oldular Dasitan [3]
Acemden bir kutu akrebi kâiyanî getirdiler kim LW ^«« niteri seni
bir

haradan güzer ider kim hâlâ Kâiyan akrebi rub'u meskûnda mehuru
âfâkdr Kutu ile ve bir gayri hedayalar ile Kurey melunlar huzur
Resulullah.a alâtarikulhedaya götürdiler kim Hazret açdukda sokub
helak ide Hazret buyurdlar kim Bu hedayanz nedir didiler Anlar
[1]

[2]
[3]

Yldz nüshas
Yldz nüshas
»

''

(kerrr)
(tabir)

(Kâiyanî)
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dahi Ya Muhammed Nevzuhur smi namalûm bir kavundur didiler
Hazret buyurdlar kim Biz bu mahlûka Abdüllâvi diyeUm didiler
Zira Hazreti Risalet kavunu pek severdi Hemen cümle Kureyîler
muvacehesinde Bismillah deyüb kutunun kapan açnca biemrillâhi
bu Msrda olan Abdüllâvi olmu Hazret Bistaalâ cümle akrebler
millah ile tenavül idüb cümle huzzar meclis olan sahabei kiramlara
taksim eyliyüb tenavül etdiler Kurey münkirleri bu hali görüb ol saat
yetmi nefer kimesne imana gelüb maadas Hakkaki Ya Muhammed
sihri efsuna maliksin deyu gidüb dalâletde kaldlar (Ayet) ^4» jijiy. j.j
Risaletin mucizesidir Ve ylan
ia:4U dr Ve hâlâ Abdüllâvi Hazreti
akreb gibi olmasnn asl oldur Msra mahsusdur Ve Acururul ahzar
Bu dahi Abdüllâvi gibidir Lâkin yeildir Ve alacas dahi yeildir Ve
ekâlde hemen Abdüllâvi gibi iri bürü dür Ve içinde çekirdei vardr Ve tabiati sovukdur Ve ta'm bir nimete müabeheti yokdur Ve
Rumda Msr kaba derler bir müdevver kabakdr kim fakir müzebzebinde kalm kabakdr Gayet çokdur Ve sürahi dolma kaba ve su
kaba ve Frenk kaba ve Elvah kaba Bunlar gayet çokdur Ve
Habhülleziz Nil kenarlarnda biter nohud gibi olur Sarmtrak bir
eydir Gayet leziz ve mukavvi nukuldur Ve KasahussüUker yani eker
Her kuralarnda bîhisab olur Azm mahsuldür ve Kurkas
Bursa turpu gibi bir siyah nîmetdir Vukarlar [1] istimal iderler Kestane lezzetindedir Ve Karnehit Laya [2] misal bir nîmetdir Lâkin
sar sar çiçei var Frenk inciri Ve iki âdem kaddi yeil aac olur
Lâkin aac güya babuc gibi yeil yeil biri biri üzre yaym aacd(r)
Ve yapraklar dahi papuç gibi kaln yapraklarn kenarlarnda beer
onar incir biterAmma inciri sürahice ve sar ve al günedir Ve incirinin canibi erbaas dikenlidir Ve içinde incir gibi darusu vardr
Amma ta'm bir meyveye benzemez Amma gayet mukavvidir Ve
levzün nehi yerde alçak küçük mugeylandr Her birinde ikier üçer

kam

biter Hemen badem lezzetindedir Hazret Sam erife gelüb
iderken ol yollarda Cenab Bari Habibi içün halk etmi
hakinde dahi çokdur Mukavvi ve lezizdir Ve Mulûhiyye Baz zurefa-

badem

Msr

ticaret

1ar

muhabbetinde mülûkiyye

Nane

derler

Baz padiahlar taam odur

[3]

yeil otdur Ispanak gibi burani iderler Seriülhazm
ve mukavvi ve kara Arablar taamdr Ve tevailere gayet nafidir Ve
Banya [4] Yeil yeil ehane plaçminde bir taamdr Üstü keler derisi
[1]

[2]

misal

bir

Yldz nüshas
»

»

(fukaralar)

(lahana)

[3]

»

»

(ola)

[4]

»

»

(bamya)
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Amma tabh oldukda dikeni mahv olur Lâhm
biince ve içine limon suyu koyunca gayet nafi taam olur
Ve içinde mercimekden küçük krmz mercimekleri vardr Bazlar
sarmsag ve yogurd ile biirüb burani iderler Acib nimeti leziz olur
Ve Sarmsak Olur Amma fena olur Ve semmi helâhil kadar âdemi
helak ider semumiyyeti vardr Ann içün makbul deildir Cümle
Rum sarmsa istimal iderler Ve soan ve tuzundan gayri ucuz ey
yokdur Ve Ketan Gayet çokdur Amma cümleden Nehariyye ve Fay-

gibi dikenlicedir

ahm

yum

ile

olur Bir tob keten bezi on be
çok dayanmaz Ancak bir kamis iki ay giyilir Ve
çivit Bir yeil ile gök mabeyninde bir otdur
Kemalin bulub azîm
küpler içinde biirüb yine küb içinde tokmaklar ile döe döe hal
idüb suyun alub gayri küplerde suyun kaynada kaynada zübdesi dibine çöker Badehu külçe külçe kurs idüb boyaclara füruht iderler
Vakyyesi dört guruadr Amma çivit Hindistanda olmazdr Ve Bersim
Ol eydir kim ol ziraat olundu günün ertesi bir kar zuhur ider
Cümle hayva(na)tlarn çayr oldur Yohsa biemri Huda Msrda çayr
Hayal içe[l] boum boum seramed kam'
olmaz Ve'Reyhanî

keteni gayet kuvvetli ve nazif

Amma

pareyedir

kam

dr Tütün çubuu iderler Ve Msr hasr Gûnagûn naki bukalemun Buhayrei Fayyum hasrlar () olur kim krkar ellier gurua
ilenir Bu dahi Msra mahsusdur Baz üstadlar sihri icaz ilerler Ve
termus Bakla gibi yassca ve müdevverce ve sarca bir nmetdir Tuzlu
suda asladuvirirler Bazlar biirirler Ve bazlar bu turmusu deirmende çeküb un iderler Badettaam ellerine sürüb su ile gasil idüb
cümle taam zefirin âdemin elinden izale idüb âdemin elin bezm ider

Cümle

Msr

an

istimal

ter

olur

hanedanlarnda sabun

yerine el

ykamaa

badettaam

Rayhai tayyibesi vardr Baz ten perver olan
âdemler hammama girüb bu turmusu cümle vücuduna sürer Cümle
kiri ref idüb âdemin vücudun öyle yumak ider kim güya palûdei
iderler

Ann

içün

dilberanlar

hammamda

vücudlarna

sürerler

Hazz vardr Amma esbab ykamaa olmaz Ve gasul Bir güne
sabundur kim skendeiyyeye giden Nasriyye tur'as kenarnda
hasl olur bir nebatatdr Dalar gibi bir yire cem idüb ise ururlar
Tütünden biemri Huda srça olur Msra girüb natrun ile bir dahi
kal idüb

billur

döüb hamur
ve

tanmyub

[2]

mezkûr atrdilde

[3]

mahlut idüb çörek çörek iderler Âlâ aba ve kebe
makulesi eyalar annla ykanub sabun gibi köpürüb

çuka
[1]

olur Anlar ise

ile

Yldz nüshas

(ince)

atee yakmyub)

[2]

»

»

(ejer

[3]

»

»

(dübekde)
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Amma ince dülbend ve ince gömlekler gasil etmee
Acib srdr kim asl otulûkdur Atede yanub srça olur
Otluu toprak ile mahlut olub sabun olur gasuldür Bir temaadr
Hülhe u* Bu dahi mercimek gibi bir hububdur Surre
«lijU -il J.A ve
sladub Arab saç gibi birbirine bakub
ile su içinde
surre
bezler
sbyanlar tenavül iderler ve çorbabiter Beyaz beyaz filis verir
sn dahi piirirler Gayet leziz taam olur Ve Msrda buday ve aîr
beyaz ider

yaramaz

An

nohud ve

mercimek ve pembe ve

pirinç ve susam
cemii diyarlardan çokdur Van ve Geylân ve Hindistan pirincinden
pirinci lezizdir ve danedardr Hususa Menzile ve Fereskür pirinci

ve

bakla

ve

olmazdr Ve içinde ta yokdur Ve sultanî
beyazdr Ve Natrun tuz gibi eydir Msrda
odun kaht olduundan bu natrunu taama koyub tarfetülayn icre
eti
ve gayri taam maharri ider
Amma âyini devletde istimal
etmezler Gerçi taam tiz tabh ider Amma an istimal idenin edebde
hayasn debe ider Ve devletli gibi salnr Ann içün Msr halknn
çou debedir Anlara zurefa devletlu derler Ve esnay kelâmda Msrlya Behey devletli desen müteellim olur Zira nezaketle debe demekdir Ve bu natrunu Msr Buhayre vilâyetinde Tarrane ^i\J» kaiflii hakinde canibi garbn dalarnda yalçn kayalar üzre üç aded
nam kbt deyrleri vardr Ol deyrlerin önünde bir azîm göl vardr
Cümle natrun develerle andan gelir Hâlâ cümle mirî maldr Ve
ruyi zeminde Karunun malinden bu natrun ve tavuk kalmdr Andsn maada malile hâlâ Karun bu Buhayre ikliminde yire geçmekde
temaadr çine at ve katr velhasl cümle
dir kim natrun garib
mevcudat düse ol an natrun olur Ve diyar Msra mahsusdur Cemii
dünyaya Msrdan gider Ve Rumda ie hanelerde istimal idüb ie(i) su
gibi
mahv ider Ve diyar Msrda üç kerre bir senede kuzu
hasl olur Ve sayf itada sebzevat eksik deildir Ve

gibi vechi arzda

pirinç

cümleden

pirinç
âlâ

Merubatlar beyan

ider

subya yani pirinç bozas Bâlâda tavsif olmudur Ve Mav?;a
Bu budaydan hasl olan bozadr Amma gayet sekir verir mel'un
eydir Ve Berberlis Kuru siyah üzüm erbetidir içinde bahar ve sükkeri vardr Ve Hurma raks ve mâi asel yani bal suyu Rumda gibi
deildir Bu âdemi ayakdan alub köe ban bekledir mel'un eydir
Ve Benki bade Rum bal ile esrar sladub bir gice mayalanub

Evvelâ

süzüb yeil renk bir bade benk pürrenk bicenk
olur kim bir ayak içen ayan kande atdun bilmez Ve Maî esrar

sabah elekden
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Halilürrahman bekmezin bir yire halt idüb
berrak olub cümle har haki
iki gün cellâb su
çöküb Rum ili Meydannd esrar harlara kâse kâse beyi idüb nu§
idenin esrar dili ayan ve beyan olur Ve Ab rk sus yani beyan kökü suyu Rumdan gelir Dibeklerde sahk idüb bir gece su içinde ya-

Bu

dahi

bengilik

ile

aa

içinde yatub

Bedehu cedid at tobralan içinde süzüb bir krmz âb nab katra
akub nu iderler Ve keyfiyyet ve germiyyeti yokdur Amma Hakim Davud yetmi aded nef'in tahrir eylemiler Cümleden hassa(i)
kübras mesanei gayet pak idüb idrar ider Ve cümle fazalat balgami
yerinden kal idüb çkarr Zira Msrn Nili balgamîdir Ve vücudu
tur

katra

insanda olan harareti refider deyu menafii kesiresin yazm Ve Msr
halk bu rk susu nu etmeseler iddeti haradan cüzam olurlar
deyu yazm Hakikatülhal J —Vii^Ji' cemii Msr kavmi âb rk sus içerler Hakikat gayet nafidir Ve Mâi temir hindî Bu dahi Msra mahsusdur Keyfiyyeti yokdur Lâkin cier tazeler Ve safra ve sevda pareler bir humziyyetlice erbetdir Ve nice merubat makulesi eribeleri
çokdur Amma malûmumuz olan bunlardr

Elfaslüs

Msrda olmayan

samin ve

haikisin

sanayiatdan ve mekûlât

merubat

ve hububatlar beyan ider
Evvelâ

Msrda çemi

alil

ve

müevveüluyun âdemin hisabn Cena-

b

Bari bilür Maahaza yine böyle iken üstad kâmil kehhal yokdur
At çok nalband yok Marizi çok hek(i)mi yok Debesi çok kat' ftk
ider cerrah yok Ademi çok hâkimi yok Hükm
etdirmezler Kads

çok ve lecuc kavmi çok Meskenet ile kelimat ider yok Ve askerî tayiçok zabitleri yok Askere müdar[l] iderler Ve tahsil hazinesi çok
Müstakim muhasebecisi yok Bu kelimatlar hâlâ Msr içinde darbmesel olmudur Efvahi nasda söylenir Ve mekûlat hububat ksmndan
olmyanlar bunlardr Evvelâ Yulaf ve kaplca ve çavdar ve deri ve
lazut ve heldine ve burçak ve
börülce za'fran ve pamuk ve fsdk
ve kiraz ve vine ve mumula ve üvez ve karayemi ve kocayemi
ve çilek ve göknar Trabzan hurmas kzlck ve kükem ve kays ve
kestane ve pelid ve alç ve ku yemii ve

fesi

[1]

Yldz nüshas

(müdara)
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Ve ecaratdan olmyanlar bunlar
Ve ergavan ve çnar ve kavak ve gürgen ve çemir ve kzlck ve
ve hlamur ve kayn aac ve dibudak ve çam ve tuz aac

dç

ar-

ve

mürver aac ve mee aac ve sarma aac ve fndk aac ve kara
çal aac ve bîdi sernigün aac ve
Hulâsai kelâm bâlâda tahrir olunan meyvelerin ve ecaratlarn biri
bu Msr diyarnda olmaz Cümle kereste ve ahabat Kumdan gemilerle gelmee muhtacdr Anmçün odun ktdr Bir hamele odun seksen
vakyyedir Yirmi otuz paraya füruht olunur Baz mahalde tutya misal
attar dükkânlarnda vakyyesi bir paraya beyi olunur Rumdan tüccar
odun getirsinler deyu odundan gümrük alnmaz Annçün cümle Msrn âyân eraf kibar nebatat kiyahatdan hasl olmu g(iy)âh ve bakr
cilas yani
tezei yakarlar Cümle halk boka muhtacdr Ve

sr

Msrda olmyan

maadinleri

bildirir

Evvelâ demir ve bakr kurun ve kalay ve gümü ve cva olmaz
hasl olan maadinleri bildirir Ayn Msrda Cebeli Becamimde

Amma

Amma nefi eyi kailidir Ve Saidi Alîde zümrüd madeni
rayegândr Circeli Ali Bey daima istihraç etdirirdi Ve Nube diyarnda
zeri halis teberi vardr Altunu kâfurî balmumu gibi eldu [1] uvalanur ve yuvarlanur Öyle bezme ram altunu olur Ve Cebeli Ahzarda
ve Uclede ve Karalar vilâyetinde velhasl bu Msr ceziresinde müverrihi âlemlerin tahriri üzre yedi yüz yerde teberi vardr derler Çou
Karalar vilâyetinde kalm bir alay behayim makulesi âdem içinde
kalmdr Maymornu [.2] vilâyetinde altun teberin katr boncuile
mübadele iderler Andan kyas oluna kim altun anlarda nekadar
bîrabet imi Ve Msrda cibz madeni vardr Yani alç madeni ta
vardr Ve bâlâda mahallile nice maadinlerin evsaflar tahrir olunmudur Msrda nice bin namalûm maadinler vardr Ve
altun

olur

Msrda hasl

olan ükûfeleri beyan ider

Ibtida Msrda bina olunan bakçe Eski Msr mukabilinde Cezirei
Ravzadr Lisan arabîde baçiye derler Andan sonra nice bin gaytanlar mamur olub badehu karibülahd Tobatan
iremzat imi

Ba ba

Andan

nice baçeler dahi imar olub hâlâ anlarda gül gülistanlar ve
reyhan ve bülbülü dasitan firavandr Gülünden mâi gülâb hasl
[1]

[2]

Yldz nüshas
»

»

(elde)

(Mayburno)
Evliya Çelebi 10

—
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kim âdemin

dma

muattar olur

Karanfil ve benefe ve yaseve reyhan keysudar ve reyve ebbuy ve nergis ve marlâle ve miski rumî ve akgül
ve karg henüz zuhur etdi Ve ekayik ve zerrin deve boynu ve buhuru
Meryem ve süsen ve amberbuy Bu bâlâda tahrir olan ükûfelerin
envamdan firavandr Amma ilmimiz lâhik olan bunlardr Dahi ne
olur

men ve fulü katmer ve reyhan katmer
han mekkî ve reyhan knay ve sadef
sama ve hmna ve zanbak ve sünbül ve

güne ükûfe hasl etmek murad olunsa vücude

gelir

Amma Msr

hal-

k

olkadar zarif ve nazif deillerdir Bu ükûfe makulesi eyalara takayyüdleri yokdur Yohsa Nil hakinde ükûfe deil can canan gülü
hasl olur kim ana can otu derler O kim buday otkim [1] Hakknda Ayeti erife vardr Cihan an hasl ide ehr(i) ganimet ide

Bid'ati ef'ali

hâkiman Msr

[2]

Evvelâ Msr ehrinde bir yahudi mürd olsa iae (i) murdar içün
cümle yehudiler Subadan âdemler alub ve nice yüz me'aller çragan idüb askerîler pürsilâh olub gece ile Besatîn kurbinde mead-

murad olan yehudileri üçyüz guru hare idüb getürürler
Gündüz götürmek gayet memnudur Hele bu kavmi yehudiyye gayet
azab elimdir Allah ziyade ide Amma Keferenin meadlar bir kaç

lari^a

Msr

yerdedir Bir(i) Eski

kurbindedir

Elfasluttasi

Msrn âb
mertebe

ve hamsin

havas ve halknn

ef'al

nümkin olduu

ahvalât bîd*atleri ve hasenatlarn

beyan ider

Msrn

Ümmü

Dünya
Evvelâ bu hasretül mülûk olan
âb âb
Andan gayri suyu yokdur Bâlâda gûnagûn tabir ve tavsif ile
temdih olmudur Amma havas Tebrizi dilâviz kadar lâtif Ve asla
Nildir

Msr

halknda stma olmaz Hususa bâlâda

kaPanm havas canfezadr

Aa ehir

tenezzüldedir Lâkin bina cihetinde

sehl

tahrir

olunduu

andan hava

evsadr Ve bostan ve

ba

üzre

iç

cihetinde

ve

baçe

kue kue müteaddi(d) havuz ve kaalar icre azirvanlar ile âblar
revan olub bülbüllerin naamat hoelhan tuyurlarn esvat âdeme
hayat verir Bu safalar yukaru kal'ada yokdur Amma havas hubdur

ve

[1]

Yldz nüshas

[2]

Bu parça kenara yazlmtr

(otudur)
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Aa

âdem hasta olsa yukaru kal*a(ye) çkarrlar
ehir kat enderkat binalar
ehrin yukaru kal'a darüifasdr Ve
olmak ile tarikleri tenk olub muzlim olmudur Annçün cümle evler
birbirine havaledir Her evde kesbi heva içün damlar üzre birer badban misal badgirleri vardr Andan kesbi heva iderler Badgir Ebu
Ali Sinadan

bir

kald

aa

derler

Msrn

cemii ruzigârn

ilm

ile

hapsidüb

herkes istidadna göre Ebu Ali Sinadan birer masara ruzigâr birer
altuna alub herkes aldu masaralar sutuh üzre koyub andan ruzigâr
girüb halk Msr teneffüs iderlermi Bu badgirlerin asl Ebu Ali Sina-

aa

ehrin havas muttard deildir Bir
dan kald derler Ol ecilden
tiyab
havas canibi
Amma
eser Rumda
günde on hava olur
derler Msr halkna rahat candr Amma cerrelerde
ana
ve kal'alerde suyu sovutmaz Ve Melisi derler bir ruzigâr vardr Rumda
Gerçi scak eser Amma sular buz paresi ider Ve
dahi ana Mezkeb ^r> derler Halk serasime idüb ka'r
toz ile malâmal idüb cümle halk
zemindeki gbar kaldrub
risva ider Amma edid esdiinden cümle Cidde gemilerin huccac ile
haricinde lâtif havadr Ve MsrMsra getürüb ganimet ider
da aleddevam poyraz ve lodos beer ay eserse Rumdan gemiler gefîib
ganimet ider Andan Süveysden yine poyraz ile huccac getürüb
Ciddeye ve Yenboa huccac götürüb Mekke ve Medinei ganimet ider
Ve be ay
günleri lodos eserse Cidde ve Yenbodan huccac ve
bahar Süveyse gelüb
ganimet ider Ve yine lodos ile Ruma gider

ana lodos derler
ruzigâr

bir

Msr

Msrn

Msr

k

Bu

iki

lâtif

hava

Cebeli

Msr

ve halkna gayet nafidir Ve Msr icre havas
Mukattam yani Cebeli Cui ve Kaytbay yayla ve Adi-

Msra

liyye Sebili AUâm ve Matariyye ve Bürketülhac bu mezkûr yerlerin
havalar gayet lâtifdir Amma
ehir icre bürkeler kenarlarnda
olan hasretülmülûk nice mülûk sahihlerin mülkü mevruslar olan mü-

aa

Selâtîn
saraylarn dahi ferah feza ve dilküadr Amma yine
ehir içinde vekâleler ve rablar vardr kim beer altar kat evlerdir
NeuzübiUâh anlarda hamasîn günlerinde tahta biti ve pire ve kehle
ve sivri sinek derdinden ve bed rayihadan fellâhînin rengi rular
masru olmu âdem ekline döner Zira Msrn keriz yollar cümle
kuyulardr Hususa bu Msrn hamasîn günlerinde cümle beytülhalâ
keriz yollarn ol günlerde tathir idüb bir güne ufunet peyda olur
Amma ahalii mahalleye haber iderler kim neuzübiUâh baz sahibi
tabiat olan kimseler dört be aylk masumlarn Kaytbay mahallesine
yahud iç kal'iye ve yahud gayri kuralara kaçrrlar Li\e^\ Ol mahal-

lûkû

ufunetinden masumlarn tepesinde bngldayk tabir etdikleri
beynisi üstü kabarub delinir Ve beynisi boza gibi ekiyüb tara çkub
lerin
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masum

hamsinde hava gayet beddir Ve hamasîn tabir
kim Cenab Bari Beni israil kavmine be haftada
be belâ verdi Taun ve akreb ve ylan ve kaht ve bed havayi semum Bu
be belâyi âsümanî elli günde temam olub Hazreti Musa duasile def
oldu Hâlâ yine ol be§ hafta günleri geldikde Msr halknn etekleri dutuub zekât sadaka vermee balarlar htiyarlarn bana kyamet kopar
Zulemat ve kesafet müstevli olub ölecekler ölüb paalarn yüzü mah»
lûlât geldiinden güler Zira cümle mahlûlât paanndr Ve hamasînin
bed havalarndan elli gün sahibi tabiat olan kimesneler ehillerinin
yanma varub cima etmezler Zira cümle vücud ölgünlerde süstendam
ve menide kuvvet yokdur Eer sabr etmiyüb cima iderse velâdlar gülnücül ve güncül ve a'ma ve nîmendam topal kopal olur Ve Msrn
bu nuhuset günleri Rumun Cennet âbâd ve ferah âbâd olduu mevsiölür Elhasl

etdükleri ol günlerdir

mi behar

günleridir

Amma Msrda

Cahim

günleridir

Ve Arîden

Msr

tarafna badi saba ve riyhi nesim esmez Amma sam yeli
dahi esmez Amma sayir diyardan bir âdem Msra gelüb mutavattm
olsa âb hevasma alub ten dürüst olur Zira Hazreti Yusuf duas
berekâtile garibüddiyar ve kul tayifesi gayet ten dürüst olub anka
olurlar Amma yine hikmeti Huda oullarnn gözleri elbette ve elbette
cimroz olub kul olu gözlü olur Asla tahallüf etmez Acib hikmetdir
Biemri Huda baz evlâd tevellüd etdükde müevveülayn yani Msr
gözlü doar Ve halknn çou natrunlu taam yediklerinden debe
olurlar Ve avretleri ol hal ile gebe olurlar Ve fellâhînin birer ayak*
lan tulumlar gibi olur Ulemay Msr öyle kikâyet iderler kim kaçan
kim Yezidi bîmezid
Hüseynin seri saadetin ama gönderüb
anda ziri hükmünde olan Msr Sultanna gönderdi Oldahi seri saadeti Rum ili Meydadnda Sultan Hasan Camii yerinde braub
beri

mam

mam

Hüseynin ban Yezidîler put pa ile gaitan etdiler Zira Yezidîler ol
Hüseyne depme
asrda Msr icre vefret üzre idiler Amma re'si
tulum gibi olanlar ol yezidîlerin
ile her kim urd ise urdu aya
veledi nabekârlarmdandr deyu ulemay Msr böyle nakl iderler Ve
yine bu âdemlerin birer ayaklar idiinden maada yüzleri ve gövdeleri fuska fuska imidir Ve fukarasnn çounun ve gayri âdemlerin
yüzünde ve gözünde ve gövdesinde sugara zahmeti derler bir marizdir Çok âdemler ol derde mübtelâlardr Rumda ol maraza Frenk zahmeti derler Yani Frenk uyuzunun hüsnü tâbiridir Msrda gayet çokdur Ve ayb deildir >^i- U« deyu eli aya dökülmü âdemler ile Msr fellâhlar ihtilât idüb bile taam yerler Bu emraz muhtelife saridir
deyu asla havf etmezler Zira Msrn miskin haneleri yokdur Amma
sayir diyarlarda baka miskin haneler vardr ehir içine komazlar

mam
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mallarnn zekâtlarn

Avet(i) erife emri üzre
sadakatlarm anlara verirler
Amma bir habbe vermezler Ve bu mariz Msrda çok olmasnn sebebi
Babül Lûklar mubahdr Fevahieler sürü sürü gezerler Ve halknn
rengi ruyleri esmerüUevndir Ve kadleri vasatülhaldir Amma kura
fellâhlar dabbetülarz misal zeberdest ehaslar vardr Lisanlar arabî'
dir Amma Mekke Medine ve Badad ve Meval ve
Urban gibi
fesahat ve belagat üzre tekellüm iderler Fellâhn ve kavmi Firavnî
CnrL.il ^.

,\y^*i\

u nassma

olîj-!i

îmtisalen

am

ve cebbarn olduklarndan galat kelimat iderler jum j«r yani gel otur
diyecek yerde tahfifi kelâm idüb jmî der Ekmee ^j der Ve jLi kaldr der Ve sf suya der li* diyecek yire tf> der Bunun emsali elfaz
mühmel ve cühmeleleri çokdur Fesahat üzre ea (r) larmdan budur
<Beyit)

c\,\j^

amma

jA Js

-lSL

mezhebleri pek mutekid afiyyülmezheb ademlerdir

Esmai

fellâhîni

Msr

CeduUah ve AtauUah ve HayauUah Abdülhalik ve Abdüssamed
ve Abdülgafur ve HamauUah ve Hakem ve Taha ve Yasin ve Merzuk
ve HmduUah ve Hamd ve Seray ve Tahir ve Abdülhay Ve bu makule
esmalar var Bu zikrolunan esmalar avan [2] esmalardr Havaslar mahallinde
zikrolunur
Ve zikrolunan Msr kavmi esnaf
esnafdr Bir snf dahi tüccardr Anka bazirgânlardr
Ekseriya
kavmi hazarîdirler Mümin âdemlerdir Ve bir snf ehli hiref ve
sanaat ve kanaatdir Ve bir tabakas Ervamdr Cümle askerî tayifesidir Ve eksesiya kul tayifesidir
Abaza ve Çerke ve Gürci ve Urus
ve kara Arabdr Cümle mükellef ve müzeyyen ve mülebbes pür silâh
Rum askeridir Msr fellâhma taban yass derler Askerî olmak
[1]

[2]

Yldz nüshas
«

«

(

r^-'O

(avam)
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memnuu

Selim

Handr Ve

her kes

istidadna göre esvab giyerler
alvarlar ve mutallâ dülbendler giyerler
Amma ehli hiref bu esbablarm yerlisin
giyse bana ukubet getirirler Ehli sanaatin libaslar Msr alacalar
ve gûnagûn bezler giyerler Amma asla çakr giymezler Fssayfu veita baldr çblak gezerler Ve nice yüz bin donzuz gezer Fellâhlardr
Cemii Msr kavmi donsuz ve odunsuz ve dutumsuzdur Ulemas ise
evlâbittarik asla don giymezler Hemen allak gezerler

gûnagûn çuka havraniler ve malûtalar ve

krmz

nisvan sahib isyan
Ve cümle zenaneleri dahi donsuzdur Meer Rum hatunlar ola
kim don giyeler Ve saçlarnda gümü takya ve altun ve murassa
Zikri

takya

ve sorguç

haftan mukarrerdir
ler

Ayan

ve kollarnda bilâzikler ve mudiba ve iyb ve zerbaf ve atlas
beyaz hare ve siyah izar örtünür-

ve istefan ve tavk

rassa kemerler elbette mukarrerdir

Ve

üstlerinde

Ve

havatinleri selâmiyye takye giyerler

paypuç

ve âsümanî

giyerler

Ve

Ve ayaklarnda âsümanî

ve bazlar sar paypuç

ve sar iç edik
sokak sokak gezerler Mükü amberancas esvak sultanîi muattar ider Amma cemii diyarn mahbub
mahbubeleri memduhu âlemdir Amma biemriUâh
merd
zenanmda mahbub ve mahbube olmaz Acib hikmetdir Meer baz
devletmend âdemler Behce ve Hmadi ve Hazari Urbanmdan kz
alrlar Ve Rumdan mümtaz müstesna mahbube duhteri pakîze ahter
naükafte goncefem bakireler getürür kim her biri birer Msr hazinesi deer sahibcemal ve lâtifülitidal hubmanzar ve peri peyker
hadden efzun emsitâbân misal hüsnü cemal sahibi mahbubeleri olur
kim fjs: j-* j oV-iVUiujJU âdem hakknda nazil olmudur Ve mahbub
gulâmlar yine tara diyarlardan gelmidir Yohsa Msrda dilber olmaz Olursa muammer olmaz Ve bu mertebe memduhu âlem olan
mahbubei cihandan bir dürrü yetimi yek dane tevellüd etdikde
hikmeti Huda yine gözleri cimroz olur Amma Hazar kzlar var
kim seramed ve serbülend kaddi bülend kyafeti eh levend balaban
kzlar olurkim güya bizim validemizdir
iç

himarlara

edik

suvar olub

Msrn

Esmai nisvan
ve Havva ve Azra Safa ve Verka ve Ummehan ve Gülve Rabia ve Rukyye ve Zeyneb ve Sitiyye ve Züleyha ve Zilha
ve Saliha ve Demriye ve Acibe ve inas ve Tabire ve Samia ve Mahiye ve nice turfa esmalar var Amma bu kadar tahrir etdik Ve

Meryem

süm
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Habee

esmalar

ceva(r)iler

var

Hasise ve Festise[ll ve Nefise

emune

kim âdem hayran olur Meselâ
Emitne ve Semsiyye ve

ve Fitne ve

ve Reyhane ve Hediyye ve

ve Cemile

Ve bunun

Amma

melâlet vardr

emsali

ehri
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Hamra

nice

Msrn

namlar

ve

Kamra

vardr

ve Amberiyye

kim

tahririnde
haricinde kura ve kasabatlarda

Bedevi mahbublar olur kim merali ve gazali Hoten âhus
mükahhal gözlü irin sözlü ve münevver yüzlü peri peykerleri
kim medhinde lisan kasrdr

Saidî ve
gibi

olur

Âyîni[2]

Abâ

fellâh

Msr

Hazar fellâhlarnm kaid(e)leridir kim
Arab kzn bir müslümana vermek murad
edinse kaide üzre nikâh olunub zifaf sancas bir vasiye bir iki akraba ve teallûkat ve gayri müteallikat haarat ol vadiye cem olub
mülûhiyye ve bamya ve kurkaz ve cibni halûmlar tenavül olunub
bu ziyafeti azimden sonra badeaa bu fezann bir canibinden bir taze
civan yeniçeri banda al ve serbendi ile ve belinde muhtem kuak
elinde gümülü bçak bir elinde nacak mest evkâr haykrarak halk urarak bukadar âdemleri yuvarak kimin kovarak baz eyalar krarak meydan muhabbdtde dal bçak mestane var reftar ve güftar iderek gelirken baz âdemler kalkub o dilberin önün alub yüzün bus idüb bir kuede oturddlar Meer bu ekâlde olan dilber askya olan gelin imi Yine
yerinden kalkub Uju- cç» deyu feryad ider Meer kocasn arar bulub kati
etse gerek Nice
âdemler reca idüb ^^\. ^^ j^ deyüb huzzar meclisler
ile
öpüüb görüüb çuka dolmasnn eteklerin dermeyan idüb çifte
bçaklar yerine koyub gider Meer bu nazenin arusu dünya imi
Ol gidince derhal damad bulub getürüb bir kuede esbab ihtiamile
meks ider Baz yaranlar varub ükür Elhamdülillah Maukum geldi
Gazab alûde olmu Seni arayub bulmad Ebette bir hata iderdi
didiklerinde ol dahi aya üzre kalkub Bah benim maukam beni
kati etmek
ister imi
Çevrim nedir Yoluna on kise cihan ve filân
filân diyerek bir iki aydan beru nekadar masruf etdi ise dilli defter
gibi cümle huzzar meclis mabeyninde bir bir beyan ider Amma hakikatdir Annla tefahülenirler kim filân çelebinin kz bu kadar mal
olub kocaya varm deyu ferah kesb iderler Yine damad dahi dalbcak
olub cümle sur halk icre gazab alûd gelüb bu kadar mal sarf etdim
deyu takrir idüb maukumu bulsam kati iderdim deyu reftar iderken
ve ecdadlarndan

zikrolunur

[1]

[2J

Kaçankim

Yldz nüshas
»

)

bir

(Fesise)

(suru)
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ol

fezann

bir

tarafnda yine arus nümayan olunca hemen damad
köede muhtefi olur Arus yine gayri ekâl ile gelüb

krmz

eninde
bir

bir

idüb

firar

mahbub

sof ferace ve

çelebi zat

yahud mükellim
filân kes ile yani

babam
meta

ve

kaç âdem

bir

kocam

ile

banda ulema sar

gelice istikbaline

çkub

akrabalarndan

Yok benim
davam vardr Beni öldürmek istermi Beni
yer gösterirler

anam ana bu
deyu

veridi

ile

[1]

boaznda rda

ulema kyefet

kadar kise cevahir ve sîm ve zer ve evani
dahi cümle cihan huzzar meclis(e) bir bir

ol

arz kâlây ider Andan bilirler kim filân bakire bukadar mal meta ile
kiiye varm derler Ve kz mütekellim deil ise yanndan ak-

filân

rabalar

telkin iderler

Badehu kz yine

bçan

çkarub güvei

arar

oldukda damad bir köeye firar ider gider Yine arus dahi gider
Andan damad dahi bir gayri kyafetle gelüb ol dahi bukadar maldan
çkdm Anasna bu kadar babasna bu kadar haletesine ve ammesine
bukadar mal ve hedayalar verdim deyu bir bir takrir ider Andan
arus piyade krmz alvarl beli hançerli cündi üslûbunda gelir Yine
dal hançer olub damad arayub nekadar zîkmet cihazlar var ise bir
bir
beyan idüb gider Andan meayih kyafetile gelüb eyhane evza
etvarla idüb nasihat âmiz
sözler söyleyüb gider Andan damad dahi
gibi

bir elinde asâ bir elinde

eyh

[2]

ban

salarak gelüb bir hayli tevhid

idüb gider Hasl kelâm ol leylei tavilde ta vakti afiîye varnca gelin
ve güey onar kerre gûnagûn kyafetlere girüb gelirler Ve gûnagûn
münakaalar idüb gider Beri tarafta ise nice yüz me'aller çragan
olub küsü harbîler ve beer kat mehterhanelsr çalnub nice bin kanadiller ile ol feza
zeyn olub herkes çok çok zevk evk iderler Ve
her canibde bülend âvâz ile kasayidler ve mevaller okunurken yine
bir tarafdan me'aller zahir olub bukadar piyade tevabiatile arus bir
murassa eerli at üzre sammur kürke müstarak olub cemii zeri ziveri
giyüb banda Firavn tac ü^re üç çatal sorguç ile yine yüzü açk iki
canibe cemiyyetde olanlara selâm virerek cümle fellâhînler ayag üzre
kalkub selâm alarak arusun iki canibinde nice yüz eli mumlu sbyan
nisvan o^AJ» j^\ ^ deyu feryad figan iderek arusu meydan muhabbete
getürürler Elinde destitaali bandaki Firavn tacna sürüb ol makremei cümle halkn üstüne saldkça cümle fellâhîn tobuklar

Der vasf tac Firavn
Deve

gönünden

sekiz

köe

bir

büyük tencere kadar bir kavukzeman kadimde incu ve mu-

dur Lâkin göesi zerduzdur Mabeynleri
[1]
[2]

Yldz nüshas
>'

»

(mütekellim)

(tebih)
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yerleri zahirdir Ve içi katife kapl nükündeli ve içi
kavukdur Ta zirvesinde elma kadar Seylân ta var Kenarlar cümle piruze akikî yemeni talar ile müzeyyendir Ve kenar
künküre künküre yani beden bfcden bir turfa garayib tacdr Badehu
bu meydanda arus atndan enüb Kani bencileyin âlicenab almak
deyu damad ister Damad daha gerrüfer ile gelince arus dalhançer
olub damadn sakalna yapub altna alub balamak sade (d) inde
iken mabeyne muslihîn girüb arusu bir eve yahud bir baa ve yahud
bir kaç cariyeye ve yahud bir kaç kise mala elhasl damadn istidaddna geru [1] olmahalde huzzar meclis mabeyninde bukadar eyaya
arusu sulh idüb hazrun cümle ahid olub fatiha tilâvet olunca hemen damad arusu bukadar âdemlerin mabeyninde koyub bir odaya
yahud bir haymiye ve yahud bir köede derhal damad kz Firavn
tacile alt idüb bir âlâ salk çeküb Firavnn taç ve tahtn tarmar idüb
kzn bekâretin izale ider Derhal kz kann akdarak yarakdan kurtulmu gibi soluyarak babasna ve anasna ve bu kadar kavme kann
göstererek ikâyet güne kelimat ider Bu mahal dahi anlara bir tefahürdürkim kzmz pakize bulundu derler Zira Arab tayifesinde bahusus bu cemiyyeti iden Hazar fellâhîn kabilesinde kzlar pakize
bulunmak mükildir Andan kza babas ve anas ve akrabalar teselli
verüb ve kzn bandan artk Firavn tacn alub veolda [2] deyüb
baba ve ana kzn kann silerek cemaatin üzerine al kanl bezleri
atarak damad ol meydana davet idüb Niçün böyle kan etdin deyu
sual iderler Damad dahi inkâr ider Hemen kz esbabna bakn Hâlâ
benim bekâretim kan üzerindedir didikde damadn esbabna cümle
hazrun bakarlar Görseler kim damadn üstü ba kan Damadn zekerinden kz yapr Baba ve ana herifin belinden yapub Jr-'^tj^
deyüb güeiden kan beha isterler Yine beynehümaya girüb muslihun ana ve babaya dahi hayli kan beha hadayalar verüb dahi meta
isterlerken bir tarafdan damadn dahi babas ve akraba ve taallükatlar gelüb bir azîm cenk cidal idüb Bizim olanmz üryan idüb
nahak maln almsz deyu dava idince Beli Aldlar deyu hazrun
ehadet iderler Yine tarafeynden âdemler girüb kzn anas ve babas
damadn anasna ve babasna ve akrabalarna hakk sükût hayli hedayalar verilüb barlub göriilüb cümle bir yerde oturub ay irete
megul olurlar jjic.ii«J' Andan ta sabah nemazmadek bir sürür adman ve tüfenkler ve fienkler atlub kavazî çengiler ve mtrblar habaziler
ve hanendeler fasl iderler kim Firavnun ruhu habisin ad

rassa

imi Hâlâ

penbeli bir

[1]

[2]

Yldz nüshas
Yldz nüsham

(aöre)

(Vavelda]
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idüb cima ile yad iderler Ayîni fellâh
ecnebi ve enay (i) kimesne komazlar
iderler

Daima mutad

fellahîn

Hazar böyle Amma içlerine
Ve ol tac Firavnu gayet hfz

budur

Evsaf srr hitan bintan
Böyle bir

düün

azm

Azîm

olur

suru sürür dahi kzlarn sünnet etdüklerinde azîm
ile nece bin nisvan pür isyan harsüvar olub

alay

ile kz hammama koyub yine alay nisvan ile hanesine
getürüb ol nice avret cerrahlar vardr
ol kestanelik korusu
çatlanda bîzeban bir krmzca dili var imi Diline mil girüb andan
dilberler mütak olsun deyu ol dili keserler imi Azîm düün olur
Hele bu hitan bintan Hazreti brahimden beru kalmdr kim kaçan
ibrahim nebi Mekkede iken Msr meliki Totis brahim nebiye

mehterhane

Kzn

Hacer nam cariyei hedaya gönderdikde Sare Ana kskanub bir nice
Hacer Anann fercindeki lâhmi zayidi keser Amma bihikmetin olmu
kim cima dahi leziz olurmu Hâlâ ol zemandan beru Arab Urbananlarn sünnet etmek Hacer Ana(d)an kalmdr kim Hazreti smail
Hacer Andan domudur

Der vasf suru hitan sbyan tflan

Msr

cümlesinden lâtifdir Kim sünneti Resulullaha ittieer edna ve eer aniya ve fukara kaçan evlâdlarn
sünnet etseler birbirlerine imdad idüb evlâdlarn sekizer kat mehterhane ile on onbe yirmi masumu pakleri pak pakize idüb cümlesin
zerü zivere gark idüb küheylân atlar üzre suvar idüb cümle balarnda ahane sorguçlar ve önü sra pürsilâh murassa ve mücevher eerli
ve altun kalkanl yedekler çekilür Ve dahi önü sra mahallesi ve ci-

Bu

âyini

baan eer

âlâ ve

var mahallesi

ihtiyarlar pürsilâh zer enderzere

gark olarak gûnagûn

akalar iderek saf saf alay ile ubur iderler Ve bu asker meyanmda
gûnagûn musanna nakiller ve kanadiller ve alemler ve bayraklar ile
ubur iderler Andan muallim cerrah bir küheyl at üzre suvar olub
önü sra cemii sünnet idecek âlâtlarn bir güne sanduka üzre zeyn
üzre ol sanduka ubur idüb muallim dahi halifeleri
idüb âdem
piyade güzer iderler Ve sünnet
ile
ile mülebbes ibriim petimallar

ba

olacak sbyanlarn önlerince

ruu

hotasl srlara

ve

knal

himarlara

ve hasrdan

ve

ahgeda

yanckl
atlara

ve

tilki

suvar

kuy-

olmu

kamer ve dahk ve mukallidler gûnagûn akalar iderek ubur iderler
Ve Msrn cemii esvaklarn bu hal üzre mehterhane çalarak sünnet
olacak glmanlar deveran etdirirler Bay geda bu haldedir Ve sayir
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düünleri dahi üç gün üc gece böyle bir hay huy ile ziyafetler olub
k(y)anet kopar Ve her gece ehri Msr icre böyle yüz yerde hengâme sürür admaniler olub düünler ve mevlûdlar olur Ve ol gece ol
mahallelerin cemii sokaklar nice bin kanadiUer ile çraan olub nimeti uzmalar mebzul olur Ve üç aylar olunca vali tarafndan dellâl'

nida idüb ta sabahadek kahvehaneler ve civarnda olan mekûlât
dekâkinleri cümle meftuh olub sabahadek beyii ira ider1er Amma düünleri cemiyyetine ak olsun Zira bu hadisi erife amel
iderler (hadis) jûjiL j)j l\sj5>,Uci deyüb azîm vezni üzre hay hu ile azîm
Elhasl tantanai Msrdr Bir diyarda
seyir temaal sözler iderler
1ar

merubatç

olmaz Ve

Haseniyyat

ahalii

Msr

âdem Msrda hasta hal olsa cümle ahalii mahalle hastann
hatrn herbar hedayalar ile sual idüb vasyyet etdirirler Merhum
olduu dem beytülmali mübne haber idüb teçhiz tekfin (in) hazr
idüb cümle ahalii mahalle kapus önüne gelüb tevhid tezkir ile gasil
Bir

hal

idüb kanun üzre canibi erbaas parmakl yahud Rum tarz tabutlu [ 1 ]
koyub gül gülâb ve reyhan ile zeyn idüb cemii ulema ve suleha

içine

ve

meayihan alem

(E)zher

içine

götürürler

ve saraflar

koyub cemaati

Yahud Rumeli

ile

tevhid tezkir iderek cenaze(i) Camii

kesire

nemaz klub andan kurafiye

Meydanna

Müminin nam mahllede nesmaz klub

Zaviyetül Cenaze yani Sebilül

mam

afiiye yahud on iki
kurafenin birine götürürler Amma efdal kurafe Cebeli Cui dameninde Hazreti Yusuf karnda Ibni Yamen yahud eyh Ukbe yanlarnda defn iderler Amma fellâhîn Eski Msr kurbinde defn iderler
Zira kurafei atik oldur Firavn suba iken ol kurafenin canibi erbaasna sur çeküb gelen meyyitden bac alrd Fellâhlar cenazelere
alemlerle ve avretleri cenaze akabnca himarlara suvar olub ellerinde
makremeler çevirerek ve yüzlerin açub saçlarn yolarak alyarak ubur
iderler Amma bu fellâhînin tabutlar Rum kefereleri harputeri gibi
ayakl nerdübanlar ile götürürler Amma gayet tezyin idüb mevtaya:
riayet iderler Ve teçhiz ve tekfin ve iskat salâtm er' ile iderler
vesselam

Ehli

yüz

bin
[1]

Dier haseniyyat
Msrn bir âyini lâtifleri dahi
harsüvar merdan

Yldz nüshas

(tabutun)

ve

ehli

Msr

elbette her

nisvan on

iki

Cuma

kurafiye

gecesi nece

gidüb

âdem
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deryas olub hatmi erif ve yasini erif tilâvet olunub cümle fukaraya
tasadduklar verilüb ziyaret iderler Ve cümle merkadleri kagir bina ile
mebni fskyye tabir etdikleri ziri zeminde mahazinlerdir kim herbiri

Baka kapular vardr Toprak

mesduddur Hîni
fskyyeye defn
iderler Amma toprak ile örtmezler Hemen kefenile öyle korlar Kimi
çürür ve kimi kadid olur Badehu kapus(n) horasan kireç ve cibs
iderler Zira Msrda kefen hrsz gayet çokdur Hattâ
ile mesdud
Canpulad zade Hüseyin paa asrnda bir kaç ahz olunub slah âlem
içün Rumeli Meydannda boaznda ugurladuu kefenile alaca kaza
urdlar Bedehu her mezarn hece talarnda tarihi musanna ve müzehhebler kazarlar Ve gûnagûn üstü açk kubbele düzerler Ve huu
tuyur içün sular ve budaylar dökerler Ve her bir kabrin ba ucuna
gül gülistan mersin ve reyhan korlar Ve bu günlerde bir hatun asla
ehlinden mezun olmyub Kurafe ziyaretine gider Ehli dahi kand(e)
idin deyu sual etmee kadir olamaz Zira nikâh böyle munakid olmudur Gayri hususda dahi ehli Msr Kande idin deyu sual idemez
Zira azizi Msr Züleyhaya nice malûb idi Hâlâ ehli Msr ol zemandan beru avretlerine malûblardr Hasl kelâm kanunu msrî böyledir Ehli kubura etdükler(i) muhabbet bir diyarda olmaz Ve
beytülhazenlerdir

mahalde açub defn

Yüz

iderler

iki

yüz meyyiti

Kâ(r) kisbi fukarayi
Ve halknn

ile

bir

Msr

maietleri dünyada cemii mevcudatdan gûnagûn musannaat eyalar peyda iderek vücuda getirüb kâr iderler
vechi

Dier kâr
ehri
sinin [1]

garayibi haseniyyat

Msrda mah Muharremde Mevlûdu

Msr

icr(e) nice

mam

büyük zenbiller
yehudiler hüsnü savt ile teganni idüb feryad ederek
satarlar kim tabir olunmaz Adeti kadimedir kim ta
ellerinde

Hüseyn

gece-

bin yehudiler üçer üçer bir yere gelüb
icr (e) gûnagûn buhurlar yakub satarken
bir

güne buhur
Hüseyin

mam

Nefiseden beru âdet kalmdr
derler Amma bîkâr beler(i) zurkâr dilencileri çokdur Cuma geceleri
mezkûr kurafelerde sayili cebbardan geçilmez Ve baz bir muhteem
âdem yanna gelüb selâm verdikden sonra bir hoça kelimat ederken
neticei meram cerre yecirrü babna çkar Hemen pak ve bîperva
ehrahten ^_ j^ Jij^» c^vli- L Jsci deyu ehlinin iyalinin harçln ister Fukaras ise çaruy hazarda âdem gezdirmezler
seri saadetleri

[1]

Yldz

Msra

gelelidenberu

nüshagi (gicesiade ki)

Sitti
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Sergüzeti
Hattâ hakir bir gün tekazayi hacet defiçün Suhan Hasan Camîgidüb babn sed idüb âlem ayardan bihaber
idüb defi hacet ederken bir herif halânn
bana
âlem
bah
deyüb
kapusm açub elin azadub cMs^ fV^u L J^ deyüb el açt Hakir dahi ol
mahalde taharet elimde ne bulund ise diri etmeyüb verdim Herif
dahi j£-u Aa\ £>\j deyüb gitdi Anda hakir taharet idüb tara tecdidi
vuzu idüb Sultan Hasan Cami (i) icre edayi salât idüb bir yar vefadarma rast gelüb serencam sergüzeti buna takrir eyledim Hemen
ol itdi Bire âdem Vay meded Sen divane misin Allah seni slah
slah eyliye Hiç öyle âdemin eline âdem necaset sürer mi dedi Hakir
dahi itdim Ya öyle âdem ayak yolu kapusn açub âdemin avret yeri
inin hacethanelerine

idüb akçe ister mi didim Ol yar itdi Bire ol âdem
boylu
ve yass alnl ve deirmi yüzlü tatar çehreli
sar sakall orta
bir nuranî âdem mi idi didi Hakir Beli Tatar çehreli sar sakall

mekuf

iken

aü» '^^

Msrn

kutbudur Seni anncata[l]
Ah zalim te ol
sana öyle göründü Niçün hakaretle nazar idüb eline
necaset sürdün Ol dahi sana dua etmi ^z-^4 ^>^j dimi Bundan sen
çok ihtiraz eyle diyince aklm bamdan gidüb bihud [2] oldum Hakikatülhal badehu iki ay mikdar zahir marazna mübtelâ olub .iti-U: •)ai;

adem

idi

didim

beyti halâda

didüi nefsi vücud buldu Hamdi Huda yine bu hakir tasadduklar ile
shhat selâmet buldum mdi her fakaras icre böyle binam bînian
indi Hakda azimüan âdemler vardr (Beyit)

jj:.[,

aI^

cLLIj^

4i

-\)l-^

Der vasf melâmiyyun
Ve Msrda

nice bin götü

kimesneleri var

ba

pabürehne ve serbürene mecazibun

kim akçe alr Kimi almaz Ve kimi ekmek alr Ve

kimi almaz Ve kimi asla kelimat etmez Bîzeban gezer Amma Hazret
Kur'an tilâvet etse âdemin barn ezer Ve bazs kisve alur Herbiri
bir güne evza etvar hareket üzredir Ve nice bini Marib küpü kadar
çuka kenarlarndan sarnr kim bir pehlivan yiit yerinden kaldr*
maa kadir deildir Seksen doksan ve yüz vakyye gelir sarklardr
Ve baz [3] hurma lifinden sark sararlar Bunlar dahi hammam kub[1]

Yldz nüshas

[2]

»

[3]

»

»
»

(imtihane)

(bihu)
(s)
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besi gibidir

doma

Amma

hafifdir

üryan gezerler

Bunlara EbuUif derler Ve bazs anadan

Hammama

girse futa tutarlar

Tara çksa

bey-

nelhalk üryan gezerler Böyle budalalarn haddi payan yokdur Ve
fukara ve mecazibun ve melâmiyunlar dahi lâyuad ve lâyuhsadr Bunlarn hakknda hadisi kudsî var ^y^ ^«'^»iV ciM »^^5» bunlar hakkndadr
Dahi taarruz etmemek gerek Zira anlar fakru faka ihtiyar etmilerdir
kim anlarn hakknda Fahri Alem buyurur ^^4» ^lJi (Beyit)

VaVru fahrile tefahür ederiz vallahi
Ann içün gezeriz biz fukara eklinde

deyüb fakr faka ile fahirlenüb
Bir habbe ve cübbeleri yokdur

geçinirler

Amma

muhtaçlar çokdur

Der hakk evsaf mecazibunu
Cümleden mazannei kirame Bulak yolunda

ilâhî
mahalle'

keif kerametleri zahir ve
bahir olmudur Amma cümleden biri defterdar Ahmed Paa damad bey
ve mühürdar Ahmed aa ve hakir ve çanigirba ve birkaç yaran ihvan
bir kaç vakyye fevve nar alub hedaya getirdik Bir eekhane vekâlesi
içinde sakin olurdu Vardmz saat eyhi toprak içinde yatr gördük
§eyh Ismaili Sanafirî

sinde

*u»

a.i-

Nice

bir beyaz kisvesi var Yenlerin giymi Amma avret yerinden
üryan haki mezelletde pirehen yatr Yanndaki fukaralar bizi
eyhin yanna davet idüb bilâselâm biz dahi oturduk Herbirimize
birer lisan hal ile iltifatlar idüb narlar önüne koduk Hemen yatd
yerden narn birin ol zehrimar kabu ile tenavül edüb ve fukaralarna birer nar ve cümlemize birer nar verdi Bizim getürdüümüz
cümle dokuz nar idi Anlar on sekiz nar taksim etdiler Ve her bi-

Zahrnda

aa

rimize birer parça yatan talar verdi

Bir

büyük ta dahi Bunu

pa-

Askeri versün Ruma gitsin Badad gelsin Badad gelsin
deyu tekrar idüb gayri kelimat etmedi Velâ dua velâ sena etdi Bizler
dahi kalkub saraya gelüb mezkûr ta paaya verüb eyhin kelimatn

aya

verin

paaya

takrir eyledik

Paa

kodu Dokuzuncu günde

aa

Ahmed Paay
Huda alimdir böyle

bir gulüyyi

endirdiler

vaki

ta

kitablarnn yanma
kopub asker ba kaldrub

Sübhanallah deyüb

âm
Msrda

Mazulen

olmudur

(Dört satr

açk braklm)

oturub gelmesi

imi
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Elfasl Sittin

olan ulemalar ve meave fuzalây dehirden dersâmlar ve eimme
ve hutebalar beyan ider

Msrda müstecabüddave
yihleri

Msrda cümle ulema ve suleha ve meayihi izamn sereyhüüyuh ve sahibi temyizi hazreti Eeyh Ali ümürlesî

Evvelâ

çemesi

J jur Ai!u.ju ehli hal
vahi (i) Msrda ümürles

(fJL»j>-\

ve ehli verâ

ve dindar bir zati erifdir Ne-

nam bir belidedendir Lâkin biemriUâh
Camii Ezher icre dört yerde ders takrir
idüb on iki bin telâmizi var idi Mubahasei ilimde lânazirdir Ve hanesinde dahi iki kerre ders der idi Mükilküa ulemayi mütebahhi'
rinden büyük kimesnedir Ve veli olduuna übhe yokdur kim cemii
kütübü muteberlerde olan mesaili er'iyyeleri görmü gibi Bu mesele
Kad hann yahud Tatar haniy yenin yahud Camiüssagirin filân
satrdadr deyu iaret buyurdu Hamdi
sahifesinde ve yedinci
Huda bu hakir erefi sohbetleri ile müerref olub teberrüken ve
teyemmümen anlardan oiz-^y gördük Fazileti bahire sahibi feridüddehr kimesnedir Ve bir keif keramatlarndan
dahi oldur
kim ömrü içinde bir âdem ana selâm verüb ainalk etse ismi
resmin kura ve kasabasn ve pederi ismin sual iderdi Be on yirmi
seneden sonra yine ol âdem gelüb selâm verse Ve aleyküm selâm Ya
ibini filân deyu pederi ismile ol âdemi bilirdi Cemii telâmizlerine
evlâ bittarik selâm verince Ya filân der idi ^i4.t- Andan Eeyh Ahmedül Acemî lmi hadisde bunlar dahi yegânei asrdr Amma bunlar
a'ma deildir Kuvveti hafzada fer(idü) ddehrdir
ve Jjii- ve gaydadis
ri kütübü mutebere hadisi eriflerinden ravileri ile yetmi bin
hfzmdadr deyu ibrahim paaya nakletdiler Ve eyhülislâm Boluvî
Mustafa Efendi Ali Osman devletinde eyhülislâm iken Köprülü veveziri âzam cezirei Giridde olan Deli Hüseyin paa Kandiye kaPasm
maderzad bîbasar

idi

^jJ^

Amma

^sJ\.ii

etdiiyçün katline fetva taleb etdi Boluvî Efendi dahi vezire Biz
Deli Hüseyin paann katline ol zaman fetva veririz kim siz dahi anlar gibi mühürsüz serdar olub cezirei Giride varub feth iderseniz Deli
Hüseyin paa tekâsül etmi olur Ol zaman dahi katline fetva veremem Zira fethü nusrat Allah ihsandr Hüseyin paa katline fetva
veremem deyu cevab verince Köprülü vezir itdi Ey imdi Efendi bir
dahi sahibi seccade olub iciAiHs^^ olur olmaz diyemezsin deyince hemen Boluvî Efendi Ne güzel te imdi ben kendimi hizmeti fetvadan azl eyledim deyüb Köprülü meclisinden kalkub gitdi Akibinde

feth
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gönderüb avdet etmedi Ve bir dahi fetvaya imza etmedi
fetvay() Esir(î) Mehmed Efendiye verdikleri saat Deli Hüseyin paann katline fetva verüb Yedikullede mahbusen ehid olunub
Boluvî Efendi(i) Msr(a) nefy eyleyüb kendüye Cize kazas bervechi

âdemler

Andan

arpalk ihsan olunub

may Msr

Msrda

fakih oldular

ilmi

fkh

cümle

aikâre eyleyüb

Güya hanesi medrese

idi

Cümle

ule-

talebeleri-

ne merreteyn nimeti nefisesi bîimtinan mebzul bir Hatemi taî Caferi
Bermekî mereb ve bir cömerd sabihi vekar va fazl salâhda namdar
ehri Boluvî diyar ve bir ulema kimesnedir -»siii^a- Ve Dersâm Abdülkadir Efendi Haki Badadi behitâbâddandr Cemii ulûmda tekmili
fünün etmi bir ehli dil kimesnedir Kethüda ibrahim paa bunlardan Msr valisi iken ol igali kesire icre ^jji j^» ve jj\.'< >_>.
bunlardan tekmil etdiler Hâlâ zemanmda umman maani belki Noman
i

Sanidir Ve ilmi aruzda selis farsî ve türkî pakize e'ar dürerbarlar
ve gayri çar ender çarlar vardr Kadiri tahallus ider bir zati serifdir

Ve Eeyh Ahdullah Maribî
Camii Ezberde
feyizyab

Gerçi kürsi

vâz

deildir

talebelerine vaiz nasihat etdiklerinde

olurlard

Zira

Merhum Menuf hakinde

Amma

cümle

yine

telâmizleri

gayet müessirdi Ve
eyh Amed
Mahalletül Merhumdandrlar eyh ümürlesî
nefesi

hazretleri efendimizin telâmizlerindendir Amma ilmi tasavvufa salik
olub ilmi ledünne malik olmu sahibi usul bir mahbubülkulûb çelebidir
ve Eeyh Yahya Maribî Sultan Mehemmedi Rabi huzurunda Vanî Efendi ile mubahasei ulûm idüb ilmi tefsir ve ilmi hadisde Vanî Efendi (i) mat idüb Msr hazinesinden yüz akçe yevmiyye
ihsan ehriyarî olub Cenab Barî yarî klub Camii Ezberde rakrevak vustada dersâm idi Bir sebükruh ve lâtifegûy mütebahhirînden
kimesnedir Ve eyhi Sâdât Ebüttahsis Bâlâda Mevlûdu eriflerinde
evsaflar tahrir olunmudur Alim ve fazl deildir Amma âmil ve
devletmend âdemdir Ve salâh hal ile marufdur Ve nimetleri ile
mehurdur Ve Eeyhi Sâdât Ali Efendi Bunlar Ebüttahsis hazretlerinin biraderi mihteridir Ve Eeyh Hazreti Mehemmed Bekrî Hazreti
Ebabekrüs Sddikm rk tahririnden sahibi seccade Bekrî tarafndan
müridi kâmil âmili fazl ilmi esmada sahibi hal çelebidir Nîmetleri
Msr halkna mebzuldür AiJiiisi; Ve Ibnü§§e\h Çelebi Bülmevahib Salâh
-^l!\iJ.i=

hal

ile

sahibi perhiz dindar çelebidir Azizin

büyük oludur Ve

Eeyh

dahi azizin küçük evlâddr Amma yarandan
zarif ve nüktedan ve nüktesinas ve nedimi hassulhas çelebidir Cümle ahalii Msrn mahbubülkulûbudur Ve Eeyh Seyyid Burhaneddini
Çelebi Zeynelâbidîn

Eirdirî

Bu

Rumda Hamid sancanda Egir(d) ir nam kasabadandr SekMsrda sakin olub nakibülerafdr Ve âyende ve revende-

sen senedir
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ve müsa-

hrkas daimdir Bir Hatemi Taî sahibi hal ve pîri zal
Ve Eeyh brahim Çelebi Efendi Bizzat hazreti eyh bra-

Hayalî Çelebi ann
Seyyid
Efendidir
kim hasibünnesib olduuna bir
Ali ann olu: bu Çelebi
alâniet bu yeter kim bir kerre vechi erifin gören
[1] olub bin
can ile kendüye bend olub anlardan cihaz fakr kabul idüb fukara*

himi

Gülen

olu

Seyyid Hasan

hazretlerinin

evlâd

zevilihtiram

ann olu Eeyh

Ali Salvetî

âk

Gülenî olur Zira vechi erifleri tarikleri gibi güleni nuru münevverdir Amma daima uzletniin ve meayihi pîîn gibi bir pîri misyi

kin recülü salihdir
det ider Senede

Andan
meden

Ve halkdan munkat kûe(i) vahdetde

gayri hanesinden

âlemi vahvarub Mevlûdu erife çkar
tara çkmayub halk ihtilât et-

âsitanelerine

bir gece

bir

kadem

Ve eyh Mehmedi KeyMehmed
Efendi demeile
sudar Mukaddema
maruf birkimesne idi Bir ebi Mevlûdda eyh Gülenî Çelebi Efendi
bunlara bir nazar idince Keysudar Mehmed Efendinin cazibesine
beri

olmu

sahibi cazibe bir çelebidir
tariki

kadirîde

Saçl

tarmar klub kadiri tarikndan feragat
idüb Çelebiden Gülenî tarikma inabet etdi Badehu Çelebi Efendinin bir kerimei afif esin tezevvüc idüb damad eyh Gülenî oldu Bir
laubali ve bir yârân âli ve uhu engül mereb bir gülü Gülenî
takat getiremeyüb keysularn

çelebidir

Ulûmu

kesire(de)

mahir ve tevarih muhazaratda kadir ve

e'ar vafir ve
mütefennin ve hüsnü hat(t)
türkî ve arabî

tel(i)fat kesiresi mütekâsir

ve bir hayli

müteayyin lezizüssohbe ve hasenülmuhavere bir azîzi nadirülmevcud bir ehli cuddur Hatâ üç senede bir ziyareti beytülharam iderdi Ekseriya Mekke(ye) piyade giderdi Ve daima böyle hac iderdi Ve Eeyh Haraî Hara namnda
bir belideden olmagile karyesinin ismi kendüye alem olub eyh Haraî derler Amma ismi erifleri
dir Müfessirîn ve muhaddisînden bir muhaddis ve fazl kimesnedir kim sjvk i-, ve ^sj^i-s ^^*lî
Cümlesi hfzmdadr Bundan mave ts^yr c^ ^^
üJJ'g* u*^-'
Camii Ezberde
ada
ulûmda ders takrir idüb
cemii
binden
mütecaviz talebeleri vardr Kimi bni kesir ve Seb'a ve Aere
ve
Takrib Kraati tilâvet iderler Amma takriri
ders iderken
atepare ve gazubdur Ekmen [2] feyzi var Bir kerre talimin istima
idenin derununda .;=ei\r jâJ\ olur Bir dahi simaa muhtaç olmaz
Ve E§§eyh Ayya eyh Ali ümürles hazre(ti) nden telemmüz idüb
Sultan Müeyyed Camiinde dersâmdr Bir vakar heyet vecahet ve fakesret

ile

'^.j'^^

[1]
[2]

Yldz nüshas (âk)
»

»

(Lâkn)
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sahat ve belagat kimesnedir Bir miinim ve kerimiilkerem ve beynelhalk sahibi kelâm ve bir recülü salih ve fazl kimesnedir Lisan türkî kelimat etdiinden sayir ulema Osmanl ile ihtilât ider deyu hased
iderler Amma bir hamul ve mutedil sakin âdemdir ve Eeyh
Abbasî
Suku Salibe kurbinde zaviye
hareminde küsenisin âmil ve âlim
ve fazl ve kâmil ve müstecabüddave bir miiteverri ehli perhiz ve
sahibi riyaza kimesnedir Bâlâda

Ahmed paay

menakbi tahrir olunmudur kim
azizdir Ve Eeyh Ahmedi Iskenderanî

etdüklerinde

yok

bir

deyu kef

azl iderler

misli

Ümmü

Msr

Dünyada

Kahirede nadi'

retülasr ekmeli fuzalâi a'sar ve efdali ulemayi kitab ezvar ve hoâvâz
sahibi niyaz ve garib dilnüvaz ve âlüfte ve aüfte ve hohal bir ki-

Cemii

mesnedir

Nebi
Zira

olsa

ulemayi

elbette

bunda nice bin
davudi

nülfarzî

bülend âvâz ile kraat etdükde istima iden âkan
güya maru olurlar Nefsinde garib hal var kim

sadkan vecde gelüb
âdemi valih hayran

mdr Ve
badettavaf

ider

gayet sulehayi

ki üç senede

bir

kibarda ve mirimiran sigarda Mevlûdun

eyh Ahmedi skenderanî olmaynca olmaz
kasayid naati erif ve kasayidi taiyyei Ömer ibbu

eyh

Ali (i)

ümmetden

Üryan

hazretlerinden feyz

hacc erife onar on beer cemel barhane

Medinei

al-

recülü salih ehli tevhid âdemdir

Münevverede Hazreti

Risalete gelüb

ile

gidüb

muvacehei

Resulullahda makam azal ile *'-^' >.^^W>iy.l. >\*\.\ ^)^,i deyüb savt âlâ ile
feryad etdükde hakir hazr idim Ol an mest medhu olub valih hayran oldum Ve ara [1] hacdan Msra gelince bunlar ile hem inan
olub ol leyle(i) tavilelerde Emirülhaccmz olan Özbek Bey ile atba
beraber olub bu eyh Ahmedin naati erifelerin istima iderek zevk
safa ile menzile gelirdik Ve cümle huccac rah[2] iken bu eyh Ahmedin naati erifi sadasmdan taze can bulurlard Ve herkes duai
hayr idüb destin pus iderler babayi âlem bir kimesnedir Ve Eeyh
Bekrî zade Efendi eyhül âzam ve hümamül muhterem bir hanedan
sahibi kimesnedir Hazreti Ebabekrin bunlar dahi [3]
tahirindendir
lmi kasayidde ve naati erifde yedi tulâ sahibidir Hattâ bir naati erif
etmilerdir kim leylei Ramazanda teravih mabeyninde tesabih yerine
tilâvet olunur Makam segâhda karar bulmudur Cümle ulemai izam
ve matbuu fuzalâyi zevilihtiram olmudur Ve Nakibüleraf Seyyid

Mehmed

Efendi ibni Seyyid Burhaneddin Efendi Merhum olan nakib
Burhan Efendiden kamil ve fazl ve Süleymaniyye medresesine vâsl
ve kelâm hakka kayil ve hüsnü hatda kâmil bir mahdumu kayildir
[1]
[2|

Yldz nüsbas
»

«

(rah)

(meakkatdan

[3] (Nesii) kelimesi eksik

bîzar)
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Pederi Burhaneddin yüz krk yanda dan gururdan dar sürura ubur
idüb bukadar mülk (e)mlâk Fil bürkesi sahilinde hanedan çelebiye
intikal etdikde cümle taksid ve hüccetler çelebinin üzerinde bulundu

Ol asrda Canpuladzade Hüseyin paa vali(i) Msr bulunub bu hüccetler ve bu taksidler sahtedir deyu medreseleri ve Hankah kazasn

Ve Farasdak ve Besetîn beledtemessükâtlarna dahi amel etmeyüb bunlarn ibkas içün bir
hayli mal alub çemi ahvali felek gec nazar idüb çelebiye devleti
dünyay() çok görüb let üzdü Ahir çelebi Canpulad zade azlinde
maln dava idüb bir hayli §ey alub mabeynleri sulh olundu Amma
yine
derunundan âsitanei devlete gitmek içün çelebi skenderiyye
kalasine varub anda Kamniçse(ye) memur olan Msr askerile salimin
ganimin deri devlete varub hummayi muhrikden ol vücudu nazenin
ihrak olub Krkçemede krkyerden âb barideler dökerek âtein teskin idemeyüb tomar ömrü yanub dürüldü Ve huddamlarnm kemerleri kad keman olub büküldü Edirne haricinde Emir Buharîde medfundur ^Jjd^*>>^^ij Ve Seyyidina Hakim Beylûnî zade Darüifayi Klâvan medresesinde talebelerine haftada iki gün Kanunu ifa ve Müfredat Davud okudurdu lmi Tbda güya Firagorsu Tevhididir Bir
salih ve dindar ve
haziki sahib itihar sehiyyülvücud kimesnedir
Hanesine varub müerref olan kimesniye elbette tehi gitmemek içün
ol kimesnenin nabzna el urub tabiatine münasib mekûlât merubatdan bir maacin edviye verirdi Bir tabibi mahir ve haziki kadir ve
Msrda nadir bir üstad âmil idi Ve Camii Ezher hatihi
Efendi
Salih ve mütedeyyin âdemdir Ve Hatib eyh ahin Paa saray()
meydannda Dehie Camii hatibidir Vazmda tesir var Salih müteverri
âdemdir Ve Seyyid Ahmedi Cezi Mahkeme huddamdr Ve Seyyid
Tacüddin Bu dahi mahkeme huddamdr Ve Kadasker shakzade
gayriye arz idüb gayri(ye) tevcih etdi
leri

da

Ulemayi Rumdan tekmili fünun etmi

çelebidir

Ve Kad

asker

Hsm

Abdülhaki Efendi Müni ve mustalah ve sahibi sülük fuzalayüddehirden kimesnedir Ve salâh hal(i) ol mertebedir kim evkat ömründe
bir vakit nemazm kazaya koymamdr Ve Kad asker Kebiri zade
Alim ve âmil ve kâmil ve müteerri ve çeri molladr Ve Kad asker
Tezkireci Efendi
Hoca tevarihinde hayli mahareti vardr Ve ilmi
sarfda masdar çukurunda tehave katele ve fesaka sagale masdarlarn
ve tahsili mal ilimlerinde âlim ve tahsildardr Ve Kad asker Uakî
zade Sâdât kiramdan âlim ve hâkim ve zahid ve edid ve çeri kimesnedir -»û'J^ '•** didii yerden dönmek ihtimali yok bir sabit kadem hâkim idi Ve Kad asker
Hfz Efendi Hafz Kur'an hâkimi edyan
âlim ve sari müslüman babay âlem idi
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(Be§ satr

bo hraklm)

Ve bu bâlâda tahrir olunan ulemay ve sulehalarm içinde fuzalâyüdde'
Kirden tekmili fünun etmi nice bin zufünun kimesneler vardr Eer
ile ihtilât idüb her birinden
birer emme gördiimiz ve
bildiimiz mertebe keif ve kerametlerin alettefsil tahrir eylesek Huda
hakkyçün on mücelled kitab olur Ancak arz marifet olmasn içün
gayri seyyahat etdiimiz memaliki mahruseler evsaf ve tarifi gibi
alâkaderüttaka tahrir olundu Kusuruma nazar olunmya Amma meayihi kibarnda keif ve keramat mukarrerdir Amma

bu sultanlar

Keramat sbyaDi

garibe

Kethüda ibrahim paa valii Msr iken Kamaniçse seferi duasyçün
cemii mekteb hocalarna tenbih olunub haftada iki kerre
Camii Ezberde duaya cem olunub dua ederlerdi Badehu ferman
vezir ile gayri Selâtîni selef camilerinde dua olmaa balyub Kama-

Msrn

niçe fethi

mümted

olub fetih fütuhat ve meserret haberleri gelmedü-

ünden halk meyus olub duaya gitmee bati oldular Bir gün bra»
him paa bâlâda tahrir olunan Msr mollas shakzade Efendiye
esnayi kelâmda Efendi Mekteb hocalar sizin

taht hükûmetinizdedir

unlara tenbih ve tekid edin Fetih duasna müdavemet etsünler dedi
Kadasker Nola diyüb mahkemeye varub cümle mekteb hocalarn
getirüb her birinin dizlerine krk (ar) ellier aaç urun Zira Arabistanda falaka yokdur Zira cümle fellâh dinsizdir [1] Ayaklarna döseler dübürleri açlr Annçün Arabm dizine ve götüne kzl aaç ile
ururlar Nice fukara hoca dizlerine götei yiyüb âh enin iderek mekteblerine varub canlar acsndan anlar dahi sbyanlarn ol mahud
fena yerine tenhada kzl kzlck aaçlarn çekerler Sbyanlar dahi ol

mabudun acsndan feza' ceza' ederek badelasr azad olub bir
sbyan mekteb bir yere lâ'bü lehv mabeyinde yedikleri aaçlar
paa ve molladan bilüb bedduaya balarlar Baz musannifler Paa bize
herbar ihsan ider Ana beddua itmeyiz Amma kad hasis ve leîm ve
hem üstadlarmza darb edid idüb ol ecilden bizler dahi tazir olunduk Gelin kadaskerin cenazesi nemazn klalm deyüb bir eski püskü
mahalli

nice

meyta üslûbunda bir tahta üzre koyub nice yüz glmanlar pederlerinden gördükleri üzre kimi hande iderek kimi gülüb kimi tevhid iderek
esvak sultanî icre ubur ederken ehli suk li* J-\ jL-* I deyu sual i (de)r1er Anlar dahi (.^^ JL^ ^^li jl.j derler Baz âzâr ider
Baz mukayyed
olmaz Bu üslûb üzre cümle sbyan ehrin haricinde bir gömülük üzre
[1]

Ydz

nüshas (donsuzdur)
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mam afiî yannda defn iderHay yüreim ve canm evi deyüb ertesi
gün ruh teslim idüb imam afiî yannda ta sbyann ol armutu defn
etdikleri mahalde defn iderken armut yarleri [1] yerden çkub yine
cem olub

1er

ol

ol

artnutun nemazm klub

Beri tarafda kadasker

mahalle defn iderler Uc *»c^j

Srr

Amma

acibei

armutu düzüb nemazm kgüya ykyan ve dört glman götü-

Çünkim sbyanlar kadasker eklinde
lub filân ve müezzinlik iden

cümle on

ve

dier
ol

hâlâ ol günden beru
olub bîzeban üryan ve giryan mecazibundan olub on ikisi dahi
gömüstannda ve harabistannda serseri gezerler Acib srruUahdr Badehu ibrahim paa havfe düüb bu masumlarn tazirine bais
bari ben oldum deyub havfinden cümle mekteb sbyanlara ve hocalara olkadar ihsan ve in'am eyleyüb geda [2] bay bay [3] yani [4]
idüb zaruretden müstani etdi
renler

iki

necib

ve reid masumlar

lâl

Msrn

Elfaslül hadi ve sittin

Msrda hukuk

kesb etdiimiz veliyyünnian efendimiz mirimîranlar ve hanedan sahibi âyânlan

beyan ider
Evvelâ Emirülhac Özbek Bey ibni Ebüevarib Ulu hanedan sahibidir kim beyüz askere malikdir Beyolu beydir Ve Noval Bey
Bir sahibi hanedan nimeti firavan bir eci bahadr pehlivan hâkim

Ve Kansu Bey

âdemdir

Msr

kuloludur

Ve

sulehayi

ümmetden

kimesnedir Ve Mülâkkah Ali Bey Yarandan
alüfte aüfte meclisârâ babayi âlem bir merddir Ve Ramazan Bey
Kandiye gazasna serdar olub giderken Hanya kurbinde küffar ile cengi azîm idüb esir oldu Kasm Bey Beiktal Kasm paa zadedir Bir
namdar ehbaz yiitdir Farisülhayl ve namdar be yüz pürsilâh askere
malikdir Ve AdbuUah Bey iki kerre defterdar oldu Muhassl âdemdir Ve Bosnaviyülasldr Ve Zülfikâr Bey Abaza âdemi idi Circe hâkimi olub Kaid diyarn emni eman etdi Andan Dilâver Bey Abaza
ve ehli fazl

ehli ilim

[1]

Yldz nüshas

(pareleri)

[2]

»

»

[3]

»

.

()

[4]

»

»

(geda)

(yi)
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âdemi idi hrahim Paa Circe hâkimi idi Sahibi kerem veliyünniam bir mer(di) Hudadr Ve vaz Bey Haseki Mehmed paa hazinedarlndan oldu Gürciyyülasldr Badehu Canpuladzade Kamaniçseye serdar oldu Ve Defterdar Hüseyin Bey Anadolu hakipakindendir Bir ho sohbet âdemdir Ve Kaytas Bey Çerkeziyyülasl bir müdebbir âdemdir Emirülhac Yusuf Bey Haremi hasda nevii nema
bulmu Çerke kiisidir Ve Baklac Memed Bey Bosnaviyyülasl ihtiyar umurdide â (de) mdir Ve gayet eci bahadrdr Ve Bykl Mehmed Bey Bosnavîdir Lâkin tevabii levahk çok deildir Ve Cündi
Mehmed Bey Haremi hasda nevü nema bulub zorbalara tabi olmaile cezirei ilminde mahbusdur Ve Kör Ömer Bey Gürciyülasldr
Haremi hasda perveri bulub cirid lûubdebazhnda bir gözü ehid
olub Sultan Mehmedi Rabide Msr belii ihsan olundu Ve yeni belerden hrahim Bey Ekradüiasldr Abazalar kethüdas iken Ciddei
Canbulad zade Hüseyin paa ihsan idüb çra füruhte eyledi Ve
Musd Bey Msr kuloludur Kasm Bein kethüdas iken defterdar
Ahmed paa recasile Abdurrahman paa Girce eyaletin ihsan idüb

çra

ruen

eyledi

Heheli Mehmed Bey Gürciyyülasldr Yeniçeri

ket-

hüdasyken ocak halk kendüyi istemeyüb Abdurrahman paa kendüye sancak belii ihsan eyledi Nice zeman mutasarrf olub sefer
emee iktidar olmyub Medinei Münevverede mütekaid olub gitdi
Ve Çnar Mustafa Bey Yeniçeri kul kethüdasyken Ahmed Paay ()
endirmee bu zorbalar ile yekdil yekcihet oldu Badehu Abdurrahman

paa asrnda cümle
âdem

yeniçeri ihtiyarlar gulüy

edüb

Ocamzda

böyle

Abdurrahman paa dahi defteri
cerayimine af kalemi keide klub sancak belii ihsan idüb Cidde bei
oldu zmir ehrinde bir pabucc Ermeni âdemi var idi slâm ile müerref
olub devletmend oldu Ve Hüseyin Bey Abdurrahman paann çavular
kethüdalmdan Mansure beliin [1] ihsan olundu Haki Anadoludan
mîri kelâm ve mütekellim ve bir maslahatgüzar âdemdir Ve Hatemi
Taîdir Veliyyünniam yeniçeri aas Koca Mustafa aa Haki Kastamonidir Gayet salih ve mütedeyyin âdemdir Ve Mazlum Ali Aa Asitanei saadetden hatt erif ile gelüb kayd hayat ile yeniçeri aas oldu
zorba muini

istemeziz dediler

Ve Kundakç Mustafa kethüda

ve

Zülfikar kethüda ve Hüseyin ket-

hüda ve Habeli kethüda ve Muharrem kethüda ve Kenan kethüda
ve Karyad Ali çavu ve Selim çavu ve Gemci çavu ve Çelebi çavu ve Bekir çavu ve Hüseyin çavu ve erif çavuu Abdurrahman

paa manukan boub kati etdi Ve Selim Efendi ve Bekir Efendi
ve Deli Hüseyin Efendi ve Receb Efendi ve Kr kapuc zade Abdul[1]

Yldz nüshas (belii)

SEYAHATINÂMES

Kr kapuc

535

Aa

ve Ruznameci AbdurrahEfendi
ve Erzak kâtibi Ömer
man Efendi ve Eytam kâtibi brahim
Efendi ve Çavular kâtibi Hüseyin çavu zade Çelebi Efendi ve köy
dellal Ahmed Çelebi ve Azablar aas Hasan
ve Müteferrika
lah Efendi ve pederi

Ali

Aa

aban Aa ve Terceman ba Yusuf Aa ve Azablar kethüdas
Ahmed Aa ve Nakib çavuu Seyyid Hanefi ve Koca Hüseyin Çavu

ba

ve Mirza

Kâif ve Musahibi

ehriyarî

Hadm

Mesud

Aa

ve Abdül-

ve Nezir Aa ve Abbas Aa ve Hazinedar ahin Ahmed
Hoca Salih Aa ve Beir Aa ve Abdurrahman Aa ve Sultan Murad musahibi koca Halil Aa ve eyhülharem Davud Aa ve
Terceman Acem Mehmed Aa ve Lala Yakut Aa Bu bâlâda tahrir
olunan Aa namile cümle hadm aalar herbiri Ali Osman padia*
hnm koltuk veziralar [1] olmu aalardr Nice bini dahi var Amma veliyyiniamlarmz bunlard(r) Ve Çerakese bei Süleyman Bey
ve Abdurrahman paa çra hazinedar Ali Aa oulluu Süleyman
Bey ve karndal küçük Salim Aa ve Yeniçeri kâtibi Büyük
Mustafa Efendi ve yine Yeniçeri kâtibi Gürci Süleyman Efendi ve
Selim kethüda ve ismail kâif ve kayn babas Balkl koca Hüseyin

halim

Aa

Aa

ve

Aa

ve Buhayre kâifi

kâifi

Ahmed

Aa

ve

Mehmed kâif
Çalk Mustafa

ve Kara Ali kâif ve

arkyye

Aa

Elfaslus sani ve sittin

Msrn

nücum ve

ve ilmi üsturlab
üzre akalîmin ve arz beledin ve tuli neharn ve talii
nücumun ve beynessemai vel arz nekadar mildir
ve ruyi dünya nekadar mildir a(n) beyan ider
ilmi

Evvelâ

hukemay kadim

tahrir etdiler

kim

mununca alaiUâh

-i»

üçyüz

elli

umman

Msr

ceziresi

ile

[1]

^s/^-^

tefekekkür

idüb

buyurulmudur
ile

ahvalin

Ann

ve tulü diraz

maz-

ömrü

cemii ahvalât dünyaya vâkf esrar olub öykim vechi arzdan ruyi sehaya v(a)rnca

alt

Bu hisab üzre ruyi arz yani
dayiren madar yirmi bin yüz

mildir
icre

cezirci

altm

dünya bu
mildir

Ve

dahi bu dünya ceziresinde dahildir Ve mikdar kutr(u)
alt bin dört yüz mildir bnülverdi
sinde demidir kim Batlimos hakim katinde istidarei arz yirmi

dünyann imal cenubuna

Cezite.

j

ve terkim eylediler

hahri

bu

alâiUah

'j^^^ ^j ûi «V»

tefekkür idüb ilim kuvveti

nazeninlerin tecrübe
le tahrir

«ü j

ilmi heyet

Yldz nüshas

(vüzeralan)
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altm

bin yüz
zirâi

mekkî

mil

üç

ile

olduu

takdirce seksen bin fersahdr

Ve
sbadr

bin zirâdr

bir

mezburlarn

Ve

her mil

herbiri

üç
arpa uzunluu
alt yüz ve otuz alt mil olduu tacfersah ve sülüs fersahdr Ve basiti
bin kerre bin ve alt yüz bin mil ve iki

Ve her ibr on iki
kadardr Ve nahni arz yedi bin
dirce iki bin be yüz krk be
ibrdir

arzn küllisi yüz
yüz seksen sekiz

zirâi

otuz iki

ve her

sba be

Amma

fersah olur
bu tahrir olunan kaviller Bukratos Kratfilikos ve Filosof ve Batlimos hakimlerin kavli sahihleridir

Ve

ulûmu gribe ve acibe (ye) malik olub fununu ettaya
olub ilim kuvveti ile tahrir etmiler idi Ol zeman (ve)cehi
arz serapa devr etmeyüb ketü güzar etmeden ve ilmelyakin ve aynelyakin hasl etmeden ilmi akliyyat ile cirmi dünya yirmi bin yüz
anlar cemii

kadir

altm

demiler

Amma

Akkerman

kal'asin

mildir

Bayzidi Veli

Sultan Bayezid ve S(i)vasî

Akkerman

kal'asin filân

deyu müjde

idersin

Kolon

[1]

derlerdi

zid

Han

lar

Hikmeti Huda

sene 889
muhasara iderken

lâfz

^'*^

tarihidir

Sultan

ruhban gelüb
Kara emseddin hazretlerine buluub bu
günde ve saat ve derice ve dakikada feth
iki

etdiler Bu rahibe Padra derlerdi Ve patrike
Bu Kolon Portakal idi Padra spanya idi Beya-

huddamlar tayin eyleyüb alarkadan nezaraye aldfilân günde kaPa fetholur deyu vakit tayin etdükfeth oldu Ve Kili kal'asinin bu anda miftahlan gelir

bunlara

leri saat kal'a

deyu müjde eylediler Hakikat öyle oldu Bu kal'ateynin feth(i) tarihi
^*^ lâfzdr Badehu bu ruhbanlara hayli tazim ve tekrim ve ihtiram
ihsanlar olundu Asla mümkin olub bir ey kabul etmediler Badehu
bunlardan sual etdiler kim Siz bu kal'ann feth olacan neden bildiniz didiler Anlar dahi milleti mesihiyyenin rahibleri ve hristiyanlar ve âlimler(i) biz ilim kuvveti ile bildik Ve padiahma iki müjdemiz var Trabzanda anda olan Selim olun Msr sultan olub
Mekke ve Medine padiah olur Ve Süleyman olun Kzl Elma sahibi olur Ve Ali Osman devletinin talii kuvvetdedir Bu dünya ceziresin büsbütün kabzai tasarrufa alrsn Amma padiahma bir ulu
devlet size mümüjdemiz var Cümle padiahlardan azîmüansz
yesser ola deyu yüz krk yldr ben seyyahat iderim Ve yüz on be
yldr bu Padra seyyahat ider Ahir ikimiz bukadar müddeti medid
ömrü dirazda bu dünyay yedi kerre devr idüb âhir bu dünyann
Sebte boazndan tara kimimiz ilim kuvvetile canibi garba yedi bin
mil gidüb Yeni Dünya namnda bir dünya bulduk Bu dünyada olmyanlar anda mevcuddur Ve anda bir güne behayim makulesi ragî
ve
âdemler vardr Hair neir bilmezler Cümle sularnda altun

u

ba
[1]

Kristof

Kolomb
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ve

sahralarnda

çemenzar-

Ab

havas lât(i)f Dahi bu dünya kavminin aya basmam
dünyadr
Padiahma müyesser ola deyu müjde
bikri
bir
etdim didiler Bayezidi Veli buyurdlar kim Bize Mekke ve Medine ve
bu cezirei dünyann fethi teshiri lâzmdr Öyle derya
mesafei baidiye bizim gitmemiz lâzm deildir deyu cevab idince Padra ve Kolon
nam rahibler destpus ile veda idüb doru Papaya vardlar Yeni Dünya evsafn ayan beyan idüb bu ispanya bunlara on iki pare galyon
verüb Yeni Dünyaya malik oldu Andan Ingilis malik oldu Andan
Fiyamnil yani Felemenk kral oldu Hâlâ Yeni Dünyada on sekiz kral
müstevli oldu ^•' tarihinden beru altm pare kaPaler ina olunub hâlâ
maadin hududlaryçün cümle krallar birbirleri ile Dünyada cengi azîm
etmedirler Hattâ Üyvar feth etdiimizden sonra elçi Kara Mehmed
paa ile Nemse Çasarna Alman diyarna vardkda Çasarm papenteleri ile yani hatla Bahri Muhit kenarnda Lunçat nam ehri azîme
varub Yeni Dünya karakalar var idi Her birinde üçer bin âdem var
idi Ol gemiler içre tülü kasirülkame
Yeni Dünya âdemleri var idi
Tetmaslar ile yani Nemse Tercemanlar ile Yeni Dünya ahvalin sual
iderdim Padra ve Kolon nam papaslara söerlerdi kim Dünyamz
bir âsûde dünya iken bu dünya âdemleri gibi tamakâr kavmi dünyamza doldurub her sene cenk ide ide ömürlerimiz ksa oldu derlerdi
Neticei meram ve hâsl kelâm öyle dünyay ilim kuvvetile bulan
ekserin seyyahat ile bu dünyay kef [1] güzar idüb deveran iden
Padra ve Kolon nam ruhbanlar ifnayi vücud idüb nice bin tevarihat
tetebbu idüb kitab heyetlerden Atlas ve Minör ve coraya tevalardr

ar

rihlerine

müracaat

dünyay mavaka

idüb ömrü diraz

üzre tahrir etdiler

seyyahatd (e)

geçirüb

Ve zeman kadimde

heyeti

Filikos

ve

Batlimos hakimlerin iddeti itadan ve iddeti hardan ve mahuf ve
ve muhatara olub varlmyan yerlere mezkûr Padra ve Kolon berren
ve bahren birer tarik ile dünyann imal cenubuna sarkan ve garban
bir kaç kerre deveran iderek varub cismi dünyay seksen yedi bin

Amma

Akdeniz Karadeniz kenarna deildir
Halen bu dünyay Bahri Muhit ihata etmidir Ann kenarnca ketü
güzar idüb tahrir etmilerdir Hâlâ Bahri Okyunus ve Bahri Hind ve
Dunkarkz ve Danimarka ve Yeni Dünya ve Portakal mellâhlar bu
Padra ve Kolon rahiblerin tahrirleri üzre hartalarnda amel idüb
deryada inaverlik iderler Gayet mutemed hartalar vardr Zira nice
bin kerre tecrübe idüb anlarn tahriri üzre Bahri Ummanda gemiler
halâs olmudur Cemii dünya deryasnda liman liman dökündi talar
mil

tahrir etmilerdir

[t]

Yldz

nüshas (ketü)
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ve

s

yerleri ve

demir tutar

âb havas

lâtif

limanlar

etmi-

tahrir

da

berren kezalik ruyi arz
ve ta ve âb havasile ve her
nehri menba tulü ile tahrir etmilerdir Ve cümle ehli heyet Dünlerdir

Ve

yay Atik

alelittifak

mil ve her mil

Padra ve Kolon

zirâi

esved

ile

seken yedi bin
her zira yirmi
Aheste revi ile kâmil

kavilleri üzre

dört bin

zirâdr

parmakdr Ve bir mil dört bin admdr
Ve bir fersah on iki admdr
arz ilmi üsturlab ile kudemayi hukema ekalimi
dört

Ve

at [1] yerdir

saat

seb'a

bu

üzre

ruyi

tarh

eylemilerdir

Ekalîmi

[2]

evvel

Msr ceziresinde dahi bulunur Ta Nili Mubarekin ihtidada tulu
etdüi Cebelül Kamer üzre urar klim ad etdükleri ol eydir kim
ilmi üsturlab ile arkdan garba meselâ bir radde çekilmidir Ol raddenin üzerine vaki olan ehrin cümlesi bir arzda ve tuli neharda vaki
olmudur iklimi evvelin cenubunda bu Msr ceziresinin cenubunda
Habe haki hududunda bir iklimlik yer dahi vardr Hâlâ Portakal
hükmündedir Ana ilmi heyetde Medar Cedi derler kinci iklimin
Hatt stiva derler Alelittifak öyle itibar olunur Amma
on iki derece ve krk dakika ve Hatt stivadan
cenub tarafnda arz dünya bir burun kalub ol burun idde (ti)
hardan âbâban olmamak ile iklim [3] olunmamdr Zira ol taraflar
Bahri Umman ve Bahri Okyunusdur Ve baz cezireler nümayandr
Amma bikavli Batlimos Hatt stivann veraysnda on alt derice ve
25 dakikaya varnca vilâyet ümran ve etraf vilâyeti Zenc ve ekalîmi
Habee karib baz büldanlar vardr Amma iddeti hararetden beni
âdem takat getiremedüünde (n) maymun ve fil ve sayir mahlûkat
memlûdur Dahi veras Bahri Ummandr Hattâ hakir seksen üç
trihinde mah Temmuzun ol iddeti harnda Foncistan memleketin
seyyahat ederken Hatt stivadan cenub canibe yirmi yedi gün kat'
nihayetine

iklimi evvelin arz

menazil

ve

tayyi merahil

idüb

ruhu dayire

ile irtifa

alub

hisab

nehar saat ve on alt derice ve yirmi bir dakika buldum Amma
iki (î) mi evvelin vasat bilittifak ol mahaldir
kim arz 6 derice ve
37 dakika ola Ve atveli nehar 13 ola Ve
tulü

[1]

Yldz

[2]

X

[3]

»

nüshas
»
>>

(saat)

(klimi)
(tarh)
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klimi sani
nin mebdei
atveli

öyle

nehar 13

bulunmudur kim arz 20
Ve

derice

ve 27 dakika ve

saat (1) ola

iklimi salis
mebdei arz 27 derece ve 35 dakika ve atveli nehar 13 saat ve
45 dakika ola Vasat arz 32 derece 37 dakika ve tulü nehar 14 saat
ve rubu ola Ve
in

iklimi rabi
in evveli skenderiyye ve

temam oldu

Reid

ve

Dimyatdr

Msr

ceziresinin

üç

Amma

bu takrib ile gayri ekamlimlerin evsaflar
beyan olunur iklimi rabiin mebdei oldur kim arz 35 derece ve 45
dakika ve tulü nehar 14 saat ola Vasat arz 36 derece 22 dakika
ola Ve atveli nehar 14 saat ve nsf ola Ve
iklimi

Ekalimi

[2]

hâmis

m nebdei arz 38 derece 15 dakika ve tulü nehar 15 saat ola
Vasat arz 41 derece 15 dakika ve tulü nehar 15 saat ve nsf ola Ve
iklimi sadis
in mebdei arz 43 derece ve 22 dakika ve tulü nehar
15 saat
rubu ola Vasat (î) arz 45 derece ve 3 dakika ve tulü nehar 16

ve

nsf

ola

ve
saat

Ve
iklimi sabi

48 derece 24 dakika ola Ve atveli nehar 31 saat
48 derece ve 19 dakika ve tulü nehar 12 saat ve
rubu olur Hattâ bu hakir seyyah âlem Evliyay briyayi sahih burya
bin yetmi yedi senesinde Mehmed Giray Han azlinde Dastana firar
etdikde hakir nanü nemek hakkna binaen Dastanda ta Kara Budak
Han ülkesine varnca bile gidüb andan Tarhuy ve Karun ve Andri
diyarlarn temaa iderek Demir Kapuya gelüb andan gemilere suvar
olub Moskovun Terek kal'asine Bahri Harez ile üç gün üç gicede
in

mebdei arz

ola Vasati arz

[1] Yldz nüshas (on be dakikada Ve bu iklimi saninin vasat
20 derece ve 30 dakika ve tulü nehar 13 saat)

[2]

Yldz nüshas

(klimi)

ol

makamdr

ki

arz
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selâmetle varub anda rehn olan Çerakese beleri ve Terek kal'asînin

Moskov

ümniyyesile alt günde imale Bahri
Kazan bâlâda tahrir olunmudur Andan
imale dokuz günde kâh Deti Kbçak ve kâh sahili Bahri Harezde
vilâyetüleraf
Budahi
merkumdur An
dahi ubur idüb
yine
imale yirmi bir gün Heyhat sahras icre gidüb vilâyeti Hedek
j3jl»
nehri
Edil
kenasmda bir diyar
azîmir Moskova tabi
cümle yedi kerre yüz bin ümmeti Muhammeddir Cami ve medreseleri vardr Amma minareleri yokdur Moskova ylda birer altun
haraç
verirler
Hazreti Risaletin bir mektubu dürerbar mükbarlarna
îman getirmilerdir Anlarn diyarnda yedi ay evvel iddeti itada
seyyahat idüb nehri Edili öte canibe ütüb Yuvaniçe nam kal'iye varub anda leylü nehare yirmi bir buçuk saat idi iki buçuk saatde sabah olub yatsu nemazn Yuvaniçe kal'as âdemleri klmazlar idi Hakir
dahi anlara tabi idim Yahi ulemalar var Amma cümlesin lisanlar
Moskov lisandr Kur'an azîmi tilâvet iderler Manasn urusca okurlar
Ve imadülislâm urus lisan üzre terceme etmiler Ve baz fkh ferayiz kitaplarn cümle terceme etmiler Ve iklimi sabi ekseriya Moskov
memleketidir Fafur ve Bulgar ve Leh ve Danska ve Karakov ve Çeh
ve Isfeç diyarlar cümle iklimi sabidir Amma bu Moskov diyarnda
iddeti itadan imaret ve süknadan âsâr binalar kailidir Ekseriya
Heyhat sahralardr Ve çok imar yerlerin Kalmak Tatarlar harab etmidir Hakir ol Edil nehri ile nehri Çalk mabeyninde ketü güzar
iderken arz altm üç derece ve tulü nehar yirmi bir buçuk saat
buldum Velhasl [ 1 ] bir laka çorbasn yani lake çorbasn tabh idin-

Harez

ce

kiralna

sahilince

kuUei felekden

gitmek

vilâyeti

ems nümayan

olub

bir cida kaddi

ems

pertab

yokdur ki kürk giymee muhtacdr
Gayet sovuk yerlerdir Amma Moskov diyarnn eer müslim Hedeki
ve eek mujik keferesi gayet eblehdir ve eci deillerdir Ve ol diyarda asla ba ve baçe olmaz Amma nebatat ve kiyahat ve hayvanat
huu tuyur gayet çokdur Ve buday gibi lâdna ve heldinesi ve kzl
dars çok olur Bir kilesi yüz kile mahsul verir Zemini gayet kuvvetiderdi

Anda günein

asla tesiri

Moskov diyarnn seyyahlar ve patrik papaslar hakir ile hayli
mükâleme idüb diyarlarn sual etdim klimi seb'ann nihayetinde buz
deryas içinde Kolondur nam bir cezirede sakiniz Deryamz alt ay
donlu alt ay güne domaz muzlim yerdir Biz anda sakiniz Gece iki
saat ve gündüz yirmi iki saat olduu günler olur didi Hakir bu Edil
kenarndan kaç günlük yoldur didim Anlar itdi Biz andan çkal ilâhazel'an dört aydr Henüz geldik didiler Hakikatülhal henüz gelüb
lidir

[1]

Yldz

nüshas (Elhasl)
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balk dii ve satnmur danesi getirmilerdir Ve iddeti itadan

yüzleri

pare pare olmudu ki sar sar sular cereyan iderdi Öyle olsa Moskovun yedinci iklimin verasnda da Hatt Istiyann verasmdaki gibi
arz mamure var imi Kurtubî M.esalikinde tahrir eylemikim iklimi

arkdan mutasavver olduu takdirde kadbilâd irden
mürur ider Badezalik lüccei Habeeye dahil olub cezirei Lüke vâsl Badehu cezirei Arab ve Yemene ve beriyye(i) Marib
sahili Bahri Maribde nihayet bulur Pes bilâd marufeden ve emaki»
ni mevsufeden Togar ve Umman ve Aden ve Hadrmut ve San'atül
evvel canibi

sevahlisinden

Yemen

iklimi evvelde ola

Ve

klimi sani
mezburdan muteber olduu üzre bilâd Yemeni ve Hindu Sinmürur idüb badehu Bahri Lehseye ve Basraya ve Tihame ve cezirei Arabi ve Yemene ve Bahri Hicreyn ve Hicaz ve Mekke ve Tayif
Medine ve Bahri Kulzümü kat idüb arz Maribe ve bilâd Afrikadan
Bahri Maribe vâsl olur Ve
canibi

di

iklimi salis
Bilâd Sine ve Hindistan ve Kandehara ve bilâd Sindin imalinden
ubur idüb Kabil ve Kirman ve Çirut ve Secistan ve sevahili Kasradan mürur idüb Medinei stahar ve Sabur ve Mihriban ve iraz ve
ve Selkir ve Gûr ve Ehvaz ve Garak ve Vast ve Küfe ve Badad
ve Abyar ve Hit andan baki
ve Hama ve Homus ve Sur ve
Akkâ ve Remle ve Save ve Taberiyye ve Gazze ve Beytülmukaddes
ve Askalan ve Medayin ve Kulzüm Selmiyye Badehu esafili arz M-

am

sr

Krma

ve Tenis ve Dimyat ve Reid ve lskende(r)iyye
Fayyum ve bilâd (§ar)rkyyei ubur idüb arz Afrikadan
geçüb Bahri Maribde nihayet bulub pes Trablus ve Tunus ve Cekat idüb

ve Fustat ve
zayir ve

bu

Tanca ve Fes ve Endülüs ve Kurtuba ve Merankû Cümle
üçüncü iklim içinde ve

diyarlar

tklimi Rabi
Bilâ(d) Sind ve Horasan ve Semerkand ve Belh Buharay Hirat ve
Isfahan ve Serhas ve Tus ve Zabilistan ve Niabur ve Nehavend ve

Dinur ve Halvan ve Nusaybin ve Musul ve Hucend ve Fergan ve
ve Kali ve Kala ve Rakka ve Birecik Badehu imali ama mürur
idüb Malatya ve Haleb Kayseyriye ve Antakye ve
ve Trablus ve

am

ve Tartus ve

Adana

ve Tarsus

ve

Mamuriyye ve

Silifke ve

Cezirei
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Kbrs

ve Cezirei Girid ve Cezirei Misine ve Portakal ve garb nihayc'
ve Fransada ve ( 1 ] dördüncü iklim nihayet
bulur Yedi bin mil Yeni Dünya bu Fransa kylarna mukabildir
tinde

spanya ve Cineviz

Lâkin dahi iklim(i) tarh

olmamdr Andan
klimi hâmis

Ibtida bilâd Yecucdan geçüb Çin ve Hata ve Hoten ve bilâd Horasandan baz ehirlere urayub Anadolu içinde urayub Karamandan
Adalyaya andan Akdenizi ubur idüb Kalavra burnuna ve Budukani
Venedik ve Duduka ve (A)laman deryasnda nihayet bulur Mukabili
yedi bin mil yine Yeni Dünyadr

iklimi sadis
Bilâd Harezden Bahri Taberistana varmadan bilâd Tercana mü-

Maribde nihayet bulur Ve Kostantaniyye ve ev(a)
bilâd Efrenc bu iklimde temam olur Hukemayi kudema slâmbolu altnc iklimde tahrir etmiler Amma itifada arz beldei ve tulü
nehari beinci iklimin evahirindedir Zira arz Kostantaniyye krk bir
derecedir Ve on be dakika ve saat atvali nehari indelimtihan on
rur idüb Bahri
hiri

be

saat

olduu

ezhari

mineemsdir Ve

klimi sabi
dahi canibi arkdan itibar olunduu üzre imal canibinde eddi
Yecuc nihayetinde bilâd Etrake ve Sakalibe ve Moskov ve Leh ve
Çek Isfeç ve Felemenk ve Dunkarkz ve Danmarka ve Alman ve
Lûnçat ve mukabelesinde mil cezirei Ingilis ve dahi mukabelesinde
yedi bin mil Yeni Dünyada temam olur vesselam Ve

Zikri
Evvelâ

halknn

evsaf iklimi seb'iye Nevi dier

ikl(i)mi

evvelde yirmi

da

rengi ruyleri cümle karalardr

lardr Yine

Msr

ceziresindedir

ve

otuz nehri azîm var

Amma

Ve

Sudan Kavmi beyaz-

Andan

iklimi sani
de yirmi yedi

knn

ceziresine
[1]

da

ve yirmi yedi nehri azimdir

rengi ruyleri esmerüllevn ve bir

urar Nil

Yldz nüshas

sahilleridir

(fazladr)

Ve

snf

Ve bunun dahi halBu dahi Msr

zitrudur
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salis

de otuz üc cebeli azîm ve yirmi iki nehri azimdir Amma Msr ceziresindeki nehirlerin cümlesi Nilden idiler Ve bu iklim dahi Msr

urar Ve Msr ceziresi öyle vasi bir ceziredir kim üç iklim'
de hissesi vardr Ve yetmi mülûk mutasarrfdr Dairen madar cirmi
kâmil on sekiz bin mildir Vu bu cezire içinden nehri Nil tulü idüb
yine bu cezirenin imaline Bahri Sefid(d)e benderi Dimyatda ve
ceziresine

benderi Reid(d)e mahlut olur Tulûunda(n) gurubuna dek sekiz
aylk yoldur Ruyi arzda bukadar mesafei baideden cereyan ider nehir

yokdur Ve

tklimi rabi
de yirmi
cihidir

be da

A4».j

-^Bi

ja-.

ve yirmi iki nehirdir

iklimi
de otuz

da

ve

Ve

ahalisi

cümle ebyazülve-

Ve

on

be

hâmis

nehri azimdir

Ve

beni âdemi cümle beyaz-

dr Ve

klimi sadis

da ve krk nehir var Bahusus cümleden nehri Tuna mebon konak yerdir Almandan çkub kendüye yedi yüz nehir
mahlut olarak Karadenize be yerden biri Kili boaznda biri Tunca
boaznda biri Suluna buazmda biri Bedepe dibinde biri Kara
harman boaznda Karadeniz [1] derya olub mahlut olur Ta Beçe
ve Praa ve Almana varnca nice bin pare ayka ve Karamürsel za-

de on bir
dei yüz

bma

[2] ve traa [3] ve Srnba
Hamdi Huda bu nehri Tunann

gemiler yürür bin nehri azimdir
evvelinden âhirine yani Alman di-

yarnda tulûundan Karadenize gurubunadek bu nehrin
kerre seyyahat idüb

temaa

etmiizdir

iki

tarafn

be

Ve

klimi sadis
de on kûhu bâlâ vardr Hususan
rub'u
[1]
[2]

[3]

meskûnda

öyle bir

Yldz nüshas
Yldz nüshas
Yldz nüshas

kûhu

(Karadenize)

(Zarbna)
(Transa)

Dastan

kurbinde

bâlâ yokdur

Kûhu

Zirvei

Elbürz kadar
âlâsna bir ferdi
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âferide

çkmatndr Gülü beyabanîler ve yrtc canavarlar vardr Ve
be padiah sakindir Ta bu mertebe ulu dadr Ve

canibi erbaasnda

nehir vardr Meselâ nehri azîmi Kuban bu
Daistan ve Çerkezistandan ve Heyhat sahrasnn

krk

dada(n)

tulu idüb

Çerkezistan canibi

Taman adas
nam cezirede Temrük kal'as dibinde Adahun boizmda ve Yeliske
^L boaznda iki yerden deryamisal Karadenize mahlut olur çinde
azîm parçalar inaverlik ider Ve nehri Terek dahi bu Kûhu Elbürz-

kblesinden nehri Kuban ubur idüb Karadeniz sahilinde

den huruç idüb yine Daistan

vilâyeti içinden güzer iderek imal
canibde Demir Kapu kurbinde Moskovun Terek kal asi dibinde Bahri
Hareze yani Geylân deryasna mansub [ 1 ] olur bir âb zülâl nehirdir
Ve bu iklimin halk ahmerüUevn eci ve bahadrdan kavmi olur Ve

klimi sabi

da

de on

krk

Cümleden nehri Edil azîm deryay
mil ve altm yetmi mil enli yeri vardr Ve
amikdir Ve bu iklim halknn rengi ruyleri
beyazlardr hvan basafaya öyle malûm ola kim bu

ve

nehir vardr

âb hayatdr Arz krk
umku otuz krk kulaç
cümle has

seyyah âlem Evliyai fakir krk bir sene seyyahatde
aynelyakin gördiim nehri azimlerden evvelâ cümleden büyük nehir
Edil badehu nehri Cayk andan nehri Tuna andan nehri attülarab
andan Msr diyarnda nehri Nili Mübarek Mah Temmuzda derya
olur Amma gayri zemanda Badada karib Diyala nehri kadardr
Amma nehri Edil ebedüddehr krk elli altm yetmi mil cereyan
ider yerleri vardr Bu Edilden maada nehir bunun yannda tur'a
gibi cereyan iderler Ve ilmi heyet üzre cihan ketü güzar idenlerin
tahrir etdikleri üzre ruyi arzda ukalâyi durbîn ve hukemayi hayret
karin Batlimos kavlince edîmi arzda iki yüz nehri azîme vardr Ve
krk dört bin ayn sagiri cariye vardr Ibni Abbasdan Avfî rivayet
ider Vechi arzda cümle cereyan iden enhar sagir ve kebirler insann
bedeninde damarlar gibidir der Eer yer yüzünde sular cereyan et-

hakiri pürtaksir

mese

yerler pare pare olub bir

mazd deyu

mahlûk

tavattun

etmek mümkin

ol-

kim (Ayet) ^r '^^'^ j- s Ve
Ibni shak kavlince ruyi arzda yüz krk sekiz cibali azimler vardr
Nice kerre yüz bin ciballer vardr Amma murad olunan kûhu azimlerdir Ve bu dalar hakknda Cenab Bari Kur'an azîminde (Âyet)
buyurmudur Makalid lügati Arabda kiliddir Eer
j'ii'^i öi^—Jijiudünyay dalar kilid gibi birbirine girüb kucaklam olmasa yer yüzü
naklider

Hakka

*5

berhava olmaz(d) demiler
[1]

Ydz

nüshas (munsab)

ki

öyledir

-li'
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Nevi dieri Evsaf iklimi seb'a
arkdan garba bin

iki yüz elli fersahdr
Ve
bin pare ehir vardr Ellisi gayet ehri
muazzamdr Cümle karalar vilâyetidir Habee ve Yemen ve San'a ve
Nahcevana ve Togar ve Kars ve zemini Serendib ve Hind ve derbendi Çin ve Marib zemind(e) Fes ve Merankû ve Sudan ve Fonc ve

klimi evvelin

tuli

Ve

arz yüz doksan fersahdr

Bornu Ve

iklimi sani

arkdan garba

tuli iki

dört yüz

bin

fersahdr

Ve arz

yüz otuz

kûhu bâlâlardr Ve otuz alt vadisi vardr
Ve iki bin ehir var Ellisi ehri azimdir htidas Hocend ve Hind ve
Sind ve Mamuriyye ve Hire ve Kend ve Cezayir ve Necid ve Tehamiyye
ve Yesrib ve Hicaza ve Deryay Kulzüme ve arz Berberiyyeye ve
Afrikyye ve arz Msra ve zemini Bagliye varr Ve
alt fersahdr Yirmi

yedi

tklimi saiis
Tuli iki bin dokuz yüz yirmi be fersahdr Arz doksan fersahdr Ve üç bin ehir ki yüzü ehri azimdir ihtidas Çinin
imalinde Mogan ve Kandehar ve Kabil ve Zabilistan ve Sistan ve

Kirman ve
ve Istahr

ve

am

Fars

ve

savahili

ve iraz ve

Bahri

Niabur

ve

Umman

ve Basra ve Lehse ve

Gûr ve Ehvaz ve rak ve Badad
Merkan ve Efrensiyye ve Beki-

ve Ferhin ve skenderiyye ve

riyye (de) âhir olur

Andan
tklimi rabi

Tuli iki bin yedi yüz fersahdr

be dadr Ve

otuz iki vadisi var

Ve arz yüz iki fersahdr Ve
Ve cümle ehirdir htidas

yirmi
Tibet

ve Harhir ve Horasan ve Belh Buhara ve Moltan ve Taberistan ve
Deylim ve Kazvin ve Rey ve Kum ve Kaan ve Safahan ve Hemedan ve Halvan ve ehri Zor ve Musul ve Nusaybin ve Buhara ve
Haleb ve Antakyye ve Tarsus ve Mamuriyye ve Cezirei Kbrs ve
Girid Venedik Almanda nihayet bulur Ve

Tuli iki bin

krk

be

yüz

elli

tklimi

hâmis

fersahdr

Ve arz

yüz iki fersahdr

pare ehir var Yedi yüz bender ehirdir Ve otuz
otuz vadisi vardr Canibi arknda olan ehirler evvelâ

Ve

bin

be dadr Ve
Gûr

Evliya Çelebi 10

ve

—

Kanc
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Ka ve Harzem ve Tibet ve Güze ve Ermeniyye ve Buhara ve
Semerkand ve Hocend ve Takand ve Gülkend ve Kend ve Sincab
ve Kirman ve Antalya ve Bahri Rumun garbnda bilâd Efrencin
Nemse diyarnda Budin ve Ostorgon ve Seyyidvar ve Kanije ve Ustolni
Belgrad ve Tata ve Papa ve Komran ve Yank ve Pojen ve
amartin ve Pojab ve Pepehil ve Beç ve Prag ve Lunçat ve Amsterdamda karar idüb karu canibi cezirei ngilisdir Dahi veras yedi
ve

Dünyadr Ve

mil Yeni

klimi sadis
arkdan

bin üçyüz seksen farsahdr Ve arz doksan
Otuz vadi ve bin yetmi ehirdir Yedi yüz bender ehirdir

garba

tuli iki

fersahdr
ihtidas eddi Yecuc Mecuc ve imali Horasan ve baz Harezm ve
Cac ve nevahi(i) Azerbaycan ve Ermen ve Ahlat ve Rumiyyei Kubra
ve Endülüsde karar ider

Ve
iklimi sabi

Markdan maribe tuli iki bin iki yüz alt fersah ve arz yüz
krk fersah ve pare ehirdir Ekseri vilâyeti Fafurda vaki olmudur
Ve ehri Kazak ve Mool ve Bogol ve Moskov ve Deti Kbçak ve
Tatar ve Krm ve Kazak ve Leh ve Çeh ve Danska ve sfac ve Felemenkde karar idüb karu canibi cezirei ngilisdir Yedinci altnc iklim
bulunmu

içinde

bir cezirei

azimdir Dayiren

madar cirmi

sekiz bin

Krallarnm taht Londuradr Sultan Ahmed asrnda pederimiz
Dervi Mehmedi ZUî varmlar Amma hakir varmadm Mukabilinde
Lunçat benderi azîmine varmak olub karu geçmek müyesser olmad

mildir

Amma

büyük Msr ceziresidir Dabin mil cezirei kübradr Ruyi arzda Cenab
zzet öyle bir cezire halk etmidir çinde on be mülûk sikke ve
hutbe sahibi padiah ve yetmi meliki sahih mülûklar va(r)dr Ve
içinde bin yetmi pare ehir vardr Yetmi benderi muazzamalardan
iptidas Sudan ve Dunklab ve Fes ve Meranke ve Kurtuba ve Tanca
joLl j^_

yiren

j^^a

madar

on

ve Cezayir ve

bu

Ingilis ceziresinden

sekiz

Tunus ve

yat ve Mahallei Kebir ve
cJ\j

JSi\\»\f

Bu

cezirelerde (n)

Trablus ve skenderiyye

Ümmü

Dünya
bu muazzamdr

Darülmülkü
Üçüncü
neh ar 14
[1]

iklimin vasatnda

Arz

saat ve 13 de rece ve

Yldz

nüshass

{***•)

ehri

ve

Reid

ve

mahruse(i)

Dim-

Msr

*^^»j^

Msr

beledi 27 ve 30 dakika ve atveli
45 dakika olur Ve tuli[l] 5554 §id-
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deti

ve har

sevahil

vilâyetdir

olmaduyçün

saatde bina

içinde

Ve
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nücumîsi kevakihi Merih
fitne ve fesad ve cenk cidal

talii

daima

Amma talii gayet kuvvetdedir kim daima
ganimet üzredir Ve bu Msr icre hir srr Huda var Ruyi arzda zuhurat ilâhîden (ru) zmerre ne vaki olsa ol gün Msrn efvah nasmda güftügû olur Görürsünkim be on günden sonra ol söylen sözler
zuhur ider Meselâ Kamaniçse bugün feth oldu deyu bir heber ayi
oldu Bedehu krk gün sonra Kamaniçseden bir vezir aas sene 108
tarihinde fetih name haberin getirüb ol güftügû olan güne müsadif
dütü Ve sene mah j:;j1ic.U didiler Beynelhalk ayi oldu Yirmi ikinci
günde Köprülü olu mevti haberi geldi Ve bir gün yine bir budala
zahir olub i-MV''^ yani paa düdü deyu nida idüb gezerdi Yedinci
ve harb ktal eksik deildir

gün Defterdar Ahmed paay vezaretden düürdüler Amma bu tesiri
Msr üzre müekkil ola [1] nücumun tesir(i) dir kim ruyi arzda bir
i zuhura gelmeden gününde Msr içre tesir ider Ve biri dahi Msrn
canibi erbaasmda asude olan on iki kurafei kübra sükkânlarnda nice
kerre yüz bin kibar evliyauUah ve nice peygamber zadeler belki
peygamber medfundur Ve nice kerre yüz bin sulehayi ümmetden
meayihi izamlar medfundur Anlarn ruhaniyyetleri sebebile ruyi
arzda ne zuîur etse krk gün evvel Msrda söylen lir Zira Msrn hâlâ
kurafeleri icre nice bin kibar evliyaullah güncü vahdetde hazrdrlar

Elfaslus salis ve sittin

Msrn

civar rahmete vâsl olan
Selâtîni mazi ve ulema ve meayih kad ve kiban
evliyann 4jj ^^j\ emrine razi olan sahabei kiramn
ve eyimmei müctehidînin merakidi pürenvarlarn
kurafelerinde

beyan ider

Msr

Kahirenin canibi arkîsinde ehre hayil Cebelül
Mukattam namile mehuru âfâk olan cebel mabethanei Hazreti MuEvvelâ

sa ve Hazreti
let

penahn

Harun ve Hazreti îsâ olmagile hakknda Hazreti Risakelâm dürbarlarndan nice hadisi sahihi varid olub

Msr

ümmetlerini
fethine tergib etmilerdir Bedelfetih Hazreti Amr
ibnül As asrnda on yedi bin sahabei kiram Cebelül Muazzamn [2]
|1]
12]

Yldz nüshas
«

«

(olan)

(Mukattamn)
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zillinde

bareke

medfun olunmulardr Hâlâ efvah nasda mezkûr

Da derler emsi âlemtab kubbei felekden

Cui

cebeli

mu-

gösterdikde

Mübarek sahilinde ehri Fustat ki hâlâ
ehre Cebeli Cuinin zilli karar bulur ehri Fustat
Cebeli Mukattam zillinde medfun olan ümmeti Muhammed ehli

mezkûr cebelin

Msn
ile

ba

sayesi ta Nili

Atikdir ol

cennetdir deyu ravileri

tam lâfz

(^

ile

nice hadisi sahihi

dan mehuzdur

\J^^^^^>^

o'LJlj

vardr Cebelül Mukat-

[ 1 ]

^dl

,]«i* j\S^U *i\yi»j »Lüll \yAj

Nuh evlâdlarmdan birinin ismi Mukattam idi
oldyçün Cebeli Mukattam derler Hulâsai kelâm

Bir rivayetde' Hazreti

Ol cebelde sakin

ile her gar malâmal bir cebeli nurdur Alemi
seyyahatimizde ol cebeli mübarekde alettertib ziyaret etdiimiz kibar
evliyalar ve müctehidîn ve meayihi sulehalar ve selef mülûklarn
beyan ider Evvelâ Fatihi Msr Ebu Abdullah Amr ihnül As hin Haim ihni Said hin Sa*ad hin Amr ihni Heyzum ihni Kâ*h ihni Lui ihni
Qalih ihni Fehr Wc >*i!ij^j Amr ibnül As hazretleri nesli Resulullahdandr Hezreti Resulü Huda kendülere
fethini tebir etmi-

hâlâ kibar evliyauUahlar

Msrn

Bade (hu) sene tarihinde merhum olub Cebelül Mukattam dameninde medfundur Ve Kahri Ehu Nasrül Gaffarî hazretleri Sahabei
kiramdandr Hazreti Risalet huzurunda Ali kemerin balyub icazet
verdi Bilânazarlarn yani semercilerin pîri oldur Ol dahi Hazreti Ali
ve icaret verdi Semercilerin
iznile Yusuf Perendinin belin balad
silsilesi anlara müntehidir Amma Ebu Nasr Gaffarî yüz yetmi sene
lerdi

muammer

olub

Amr

Sitti

Nefise

hazretleri ile

Msr (a)

gelüb

merhum

(Mu) sahibi Resulullahdr Amma ismi eriflerinde ihtilâf vardr Bazlar Hamil demiler j.-2-jJj
Bazlar »j>j\ demiler Amma mehuru Ebu Nasr Gaffarîdir a^u ^:irj Ve
Kahri hazreti Abdullah bin Haris bin Hürrürüdi (Mu) sahibi Resuldür Emri azîm ziyaretdir Ve Hazreti Yusuf karnda ihni Yamen
ihni Hazreti Yakub ve dahi Hazreti Yusuf olu Hazreti Efrayim
Fayyumda mütak oldu Hazreti Sarm ihni Yehud ihni Hazreti Yakub
aleyhisselâm Baz tevarihatda Hazreti Yehudaya suhuf nazil oldu Nebidir derler Kabri Hacer Ana ^c a1!\^j Ve Kabri Melik Reyyan ve
oldu Kabri

ibnül As cenbinde asudedir

Kabri azizi Msr ve Kabri Yüleyha Nigârpare Bu cümlesi Cebeli Mu»
kattam dameninde bni Yamen hazretleri kubbesinde medfunlardr
Ziyaretgâh hâssu amdir Andan Kabri Abdullah bin Halâmetüs Selma
Sahabei Resuldür Ve Cebeli Mukattam üzre Ziyaretgâh mescidi Haz'
reti Musa Bu zaviyede Hazreti Isâ üç sene validesi Hazreti Meryem
ile

sakin
[1]

olmulardr Ol

Yldz

nüshas

(sahih)

ecilden nasârâ tayifesi her sene ziyaret ider»
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Ve Ahmed Tolun hazretleri badehu bu mescidi
karnda bni Yamen hazretleri âsitanesin tamir

1er

ve Hazreti Yusuf

termim idüb
masturdur Ve
Tennur Fravn Cebeli Mukattam üzre hâlâ eseri binas zahirdir Kababta kefer(e)leri bednam günlerinde ziyaret idüb Tamir iderler Ve
ana karib Vadiyül Müstafîn ve dahi Vadiyiil Melik ve dahi Vadiyül
Leyi ve dahi Vadiyüd Dede Bu Cebeli Mukattam üzre vasi fezalardr Cümle Msr hakipada nümayandr Ta ayni Musâya varnca alt
saatlik yer vadilerdir Ahali(i) Msr ol fezalarda ciran ve ernob sayd
ikar iderler Teferrücgâh yerlerdir Ve Ziyaretgâh mescidi Hazreti
imaret etmidir Ol asar binalar

Ahmed Tolun

ve

tarihile

Heravun ahi (i) Hazreti Musa aleyhisselâm Hazreti Heravun Musa
kelimuUahm veziri iken bu zaviyei ina etmidir Mülûkü maziler
tamir ve termim ederek ilâhazel an mamur olub ziyaretgâhdr Amma
atebei âlisi üzre tarihi

deyu tahrir olunmudur Ve Mescidi Hazretüz Zübeyr ve Mescidüs
Sahra kayadan oyulmu bir gar azîm zaviyedir Lâkin tarihi yokdur
Ve Mescidüd Deylimî bir binayi azîm ve kâr kadim zaviyei atikdir
Ve 'Mescidüs erifül Cercanî Bunlar cümle Cebeli Cui dameninde
mamur zaviyelerdir Ve Mescidi Maruf Hazreti Musânn mucszesidir
Beni âdem binasna müabeheti asla yokdur Hakka ki mucizedir
Kahirenin biri dahi bu
Cebeli Cui damenindedir Ibretnümay
Ve Mescidül
kadimdir
zaviyedir Ve Mescidi Mahmud ibadethanei
Velve Sene 416 Tamir olduu tarihi vardr Kahri §akik Bostanür Raî
hazretleri
ve Kahri Seyyidler (B)ostanür Raî hazretleri bunlar ikisi
biraderler imi Sahabei kiramdan olub Msr fethinde gaza mahallin'
den alman koyunlara çoban olub ganemleri ra'yiderken kadre irüb
Leylei Kadirde ikisi can birliile teslimi ruh idüb Amr ibnül As
hazretleri cenaze nemazlarn klub mescidül Velve cenbinde defn et-

Msr

milerdir Hâlâ her sene Leylei Kadirde üzerlerine nur yaar ^ic ^ii\^j
eyh Kogaî ^Jt -^îi^rj kavlince Mescidi Velve ile Mescidi Mahmud mabedi kadimdir Ve dua müstecabdr buyurmular Haddi zatinde acib
ruhaniyyet vardr Ve ehli hal baz sulehayi rical eksik deildir Ve
Kabri Abdullah bin Haris (Mu) sahibi Resuldür Badelmieteyn vefat
etdi Cebeli Mukattam zeylinde medfundur Ve Kabri Abdullah ibni

Hadafetus Sehmî Hacerül
fundur

Habee yannda

bir

küçük kubbede med-
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tarihi böyle terkib

deyu

olunmudur Ve Kabri Emirür Rum Abdullah

Hudafe

ibni

Vc Kabri

eyh Ukheibni AmirülCüheynî

hazreti

<.c

a«\^^j

Lâkab

erifleri

Eba Hâmile idi Bazlar .ju- a\ Ebi Seyyide derlerdi Bazlar > j» Ebi
Ömer ve bazlar ^\e Amir derlerdi Sene Semane ve hamsinde Msr
fethinde ehid oldu lmi ferayizde ve ilmi fkhda fasihüllisan air ve
kâtib idi Hattâ kendü hatlar ile Hazreti Osmann iznile yazd Ke-

lâm

zzet

Amr

ibnül As

Camiindedir

Cebelül

Mukattara

zillinde

müruru eyyam ile harab olub sene
1066 tarihinde Sultan Mehemmedi Rabi silâhdarlndan vali (i)
Msr olan Ebünnur Haseki Mehemmcd paa imam Nuh Efendi
haki mezelletden bizi
vakalarnda eyh Ukbe hazretlerin görüb

kurafei kübrada asude (dir) Hattâ

u

buyururlar Derhal Mehemmed paa ve Nuh Efendi habdan bidar olub vaki olan vakalarn
birbirlerine söyleyüb ol saat tamir ve termime mübaeret idüb hâlâ
bir minareli bir camii âlî ve tekye ve imaret ve bir sebilhane ve bir
sakyye ve bir mektebi sbyan ve bir havuz ve hanefî musluklar ve cam
huddamlar haneleri ve elli aded fukara haneleri ve canibi erbaasma
kal'a divan misal kagir binal divarlar ile bir imaret ina etmidir
kim güya bir eddi metin kal'adir Ayende ve revendeye nimeti mebzuldür Hayli evkaf vardr Tevliyyetin yeniçeri aasna meruta etmeile gayet mamurdur Ve eyh Ukbe hazretleri üstüne bir kârgir bina
bir kubbei ziba ina etmidir kim güya kubbei eflâkdir Amma kur-

kaldrub tamir idin Allah

sizi

tamir ide

deildir Serapa ta kubbedir Camiin sa canibinde iki kademe
nerdüban ile enilir kubbei Huldü berîn misal bir türbei pürenvardr
Bu kubbenin ta ortasnda yeil atlas zerduz ile mestur sanduka icre
medfundur Haki payleri ve seri saadeti ucunda altun ile mutallâ

unlu

gümü

em'idanlar ve

zer kanadiller ile

nadr Ve eyh Ukbe hazretlerinin
mermer amud üzre zerü lâciverd ile
•ü)^

J^-j

tahrir

.-j^\

(^^^

^^

olunmudur Ve

bir beyaz

^.'

müzeyyen

bir

seri saadetleri

tahrir

'^^ r^-^\

olunmu

kubbei musan-

ucunda
celi

bir beyaz

hat

ile

J^-»»" '^[ vJjL_Jl *I« lA*

)

yine bu türbei pürenvarn kblesi divarnda

küfee tada kûfî hat

ile
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'^^ -Vs-L.>.

Ul

..«uü

)

olunmudur Hâsl kelâm hayrat

azimdir

Ve

Mehedi Hazreti Sitti Nefise ^^ ^\^j
Msrn canibi cenubu tarafnda baka bir mahallede medfunlardr marat azîme ve hayrat kebiredir Baka cami ve merkadi pürenvar ve sayir mülûkü Ali Abbasiyan cümle anda medfunlardr ^' ^j
Kubbei münevveresinin atebei âliyesi üzre
ve müzehheb celi hatt ile [1] kadim ile
-^ic

ci<ür\

4)I

A3^j 'le^^J^ Û^J^^

X^
j^j

wA-xJ

^\ j^>-\

J,\

j^^\

'\ii\j^j

c^^Jli^

4JÜ

[c\

jC!-J|

w>l^

^CJ

'\îi\^_ .A--AaJ|

Ve Âyet

-d

^j'^^Jl

wJL]s jl

.

^j^

A*JaJ\
^j-l

o\XiJ\ Ou-J-I

j£

j^

4^AJl

<C\

jfOji^jrv-l

Jy^

oJl

4.1wjl

silû

Jjt\

ve lâciverd

'-^

'-i^l

'uVy J

SJ<£-

^J^i-^ oIjC— )^

*UVl

0;'

Jr-^*

)

j^^JLa

-^~~-'

»

»^.'

olmudur Ve bu tarihlerden gayri camiin baz maksur (e) leri
kenarlarnda levhalar üzre lâciverd üzre beyaz celi hatt kadimler ile
tastir

terkim

ban

ile

olunmudur Kabri
nüzul olunur

erifinin âsitanesine üç kademe ta nerdüsaadeti zer enderzer musanna ve mücev-

Bab

bab muallâdr Ve

sebzgûn atlas ile mestur çarkûe bir sandukann içinde medfundur Bilbedahe âdem görünce vücuduna lerzan hasl
olur Adem nazar etmee cüret idemez Zira eski tabiri ResuluUahdandr Zevceleri shak bin Caferus Sadkdr Sanduka (i) erifesinin canibi erbaasnda nice yüz kt'a zîkymet ve hüsnü hat kelâm izzetler
ile ve gûnagûn sîm ve zer evani em'idan ve bahurdan ve gülabdan
ve murassa ve mücevher kanadiller ile ve bîhisab avizeler ile nigârhanei Çin misal müzeyyen olmudur Ve mülûkü mazilerin vüzera ve
her

[1]

Yldz nüshas

fazladr.

EVLYA ÇELEB

552

zîkymet eyalar ve ibriim halice ile
de eczahanlar birer hatmi erif tilâvet
Ve kubbei pür envarnm içinde öd ve amber rayihasndan

vükelâlarn teberrüken

birer

mefrudur Ve evkat hams
iderler

âdemin

Ve

dima

(e)

muattar olur Ekseriya zenan

anlar herbar hayli nezerat getirirler

Ve

tayifesi

ziyaret iderler

evlâd zevilihtiramlar

iki

Kasm ve Tayyib bile medfunlardr Hattâ haleti nezide kendüleri
evlâdlarna buyururlar kim Ey oullar Siz benimle âhiret sarayna
gidermiiz derler Tf l naresideler dahi Naam Bile gideriz derler Varn
imdi emanetleriniz teslim idün de (di) klerinde ol an iki ehzade (i)
cihan ruh teslim idüb kendüler dahi di..j J ^^^J\ emrine ferman her
olub teslimi ruh olur [1] Ve eb ruz züvvar öyle ziyaret iderler kim
bir an hali olmaz Ve ylda bir kerre mah Rabiülevvelde o gün üç
gece Mevlûdu erifi olub nice yüz bin âdem gelüb ziyaret iderler Ve
kubbei pür envarnn kubbesi canibinde bir kubbei âli içinde olan
evlâd zevilihtiramlar ve Ali Abbasiyandan mülûkü mazi hulefalar
beyan ider Evvelâ Hazreti Seyyid Yahya ibni Zeyd ibnül Hasan ibni
Ali ibni Ebi Talih Radyallahü an (Kalel Fukaî) ^g< x^ > •»-»* c.-»>^ ^»
Hazreti Sitti Nef ienin liebin ve ümmin karndadr Mezkûr kubbede medfundur Ve l^ahri erafül Hicaz Seyyid Kasm ibni ibrahim
Tabataba ibni smail Ceddür Resin ve ismühu smail Eddibac binül
Hasan binül Hüseyn bin Ali bin Ebi Talih <.c ^\ ^j deyu mermer
sandukas etrafnda celi hat ile tahrir olunmudur Ve Kahri Ebu Mehemmed Yahya

ibni

Ali ibni Ebi Talih

Ve Me^hedî

Kasm

ibni

Mehemmedül Ulâ

ibnül Hasan ibni

Hasan

ibni Ali ibni Ebi

^v ^\^j

Re'si

Zeyd

ibni Ali

ibnül

Talih

j^^ J '^^T^ -?
Ve Me§hedi B.e\i \hxa\nvn, hin Abdullah bin Hasan ibnül Hüseyn
ibni Ali ibni Ebi Talih <,c ^\^^j Fi sene hamse ve erbain ve mie
(

Bu brahim

bin Abdullah hazretlerinin

berin mihrab ()

önünde

kubbei

bir

seri saadetleri

âlide asudedir

Mescidün NeZiyaretgâh has

âmdr
Bu binay
deyu

tarihi

[1]

Yldz

imareti

Allâme

vardr Ve MeKedi
nüshas

(iderler)

re^si

hazretleri

ina

MeHemmed

etdi

bin Ebubekir

<c- ^\^giJ
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hazretleri Hazreti Osman hilâfeOsman kâtibi Mervan Himarn hilaf
emir yazmas sebebile Msrda Mehemmedi Ekber kati olunub Hazreti
Osman dahi ol ecilden ehid olundu Hâlâ Mehemmedi Ekber hazretlerinin mehedi Msrn canibi garbisi haricinde bir gömülük üzre bir
kubbei harabedir Her kesin malûmu olmaile olkadar ziyaretgâh

Bir rivayetde bu

tinde

Msr

Mehetnmedi Ekber

halifesi idi Hazreti

deildir Kapusu üzre tarihi
(^-^£ 4..MC

^b)

mam

deyu tahrir olunmudur Ve ana karib Mehedi hazreti sultan
Zeynel Ahidin ibni
Hüseyin ibni Ali ibni Ebi Talih <c-diîî-j
Bir gömüstan icre kal'a misal bir binayi azimdir Canibi erbaas öyle
dirahtler ile müzeyyendir Bu imaretin banisi Elmüstekfi billâhdr kim
Ali Abbasiyandandr Binayi azimdir Bevvabîn ve türbedarân ve meayihînin höcreleri vardr Her re'si ehrde bir gün Mevlûdu azîm
olub krk elli bin âdem ol âsitanenin canibi erbaasnda malâmal
olub ziyaret iderler Emri azîm sultandr Bizzat vücudu erifleri eflâke
serçekmi bir kubbei âlinin vasatnda medfundur Canibi erbaasnda
mermer amudlar üzre mebni mükellef binadr Ve kabri erifinin
kble canibinde bir kubbei azîm zaviyesi var Ve hareminin canibi
etrafnda yan soffalar üzre mermer sütunu âliler üzre Tak Kesradan
nian verir kemerler üzre münakka tavanldr Ve hareminin ortasnda bir kaç nahli kurma ve bir azîm nabka dirahti vardr Ve harem kapusunun canibi erbaas yekpare yeil somaki mücellâ ta
olandr Asla bir diyarda nazir(i) görülmemi bir yekpare bab muallâ ve atebei âlidir Cümle seyyahan cihanban mabeyninde mehuru
âfâkdr Ve bu bab saadet cay canibi imale mekufdur Ve bu bab

mam

saadetin

atebei

âlisi

üzre

olan

tak

âliler

üzre

böyle

tahrir olun-

mutur.

^

Orv—

*Ul J\ Jj^[j>}\jj t>i

^j.5-1 Ai^

j

û;^*r' c»r}^ '^^

Jp

*Ui

J^

-X.^^ ^Aa

ff^J^ û'^J^ ^\jc^)

wiji-^ wikil-\-c yf^ j\

^[U

j,\ 4>l

J^

*UI J^

terkim olunmudur Ve bu tarihi dahi bizzat vücudu erifleri asude
olan mermer sandukann seri saadetleri etrafnda yekpare çarkûe
beyaz

mermer

üzre kûfî hat

ile

olunmudur Amma garabet
Badadi behitâbâda vardkda
ziyaret etdük Ol dahi beya()

tahrir

budur kim bu hakir bin elli sekizde
Zeynel Abidîn hazretlerin
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azîm âsitanedir Badehu bin seksen ikide hacc erifden Medinei Münevverede Bakie varub hazreti Abbas cenbinde
Zeynel Abidini
erifleri
(i)çiin
ziyaret etdük Vücudu
birer Yasini erif tilâvet idiib
ruh(a)niyyetlerinden istimdad taleb etdik Hak kabulü dergâh ide
âmin Amma Ummü Dünya olan Msrda nice bin Ali Resul esbab
ervahi en(bi)ya ve evliya vardr Amma âlemi seyyahatimizde alettertib ziyaret etdiimiz beyan olunur

mam

Ziyaretgâh ümmeti tabiîn
Yeker Recülü salih idi Camii ibni Ahmed To1un hareminde medfundur Cebeli Yekerdedir badetgâh ve ziyaretgâh kadimdir Ve Cab Safi haricinde sa canibinde kble ile ark
tarafnda Babül Cedide yüz adm karib Eeyh Elimamül Alem el'aU
lâmetüzzahid Ehu Mehemmed Abdullah ibni Veheb ibni Müslim sahibi malik ibni Enes Ahadülulemai beynel eimmetül mebrur bin Semi
Evvelâ

eyh

(1)

Enes ve ibni Ebi Zib ve Ruh ibni Abdülcebbar ve
Hayr ibni Serih ve EUeys ibni Said <c j)\^^j Kibar kümmelînden
kibar kimesnedir Ve Kabri Kadi Bekâr <c jt^ij ibni Kuteybe ibni
Esed ibni Abdullah ibni ir (2) ibni Ebi Bekir ibni Haris Mevlâ(i)
Resulullahdr Msra kad olmudur Mütevekkil Alellahdan mukad-

Malik ibni

dem

Badehu sene sitte ve erbain ya»- iJa* j^ j öy> ^- ^^v^ ^ui medfundur
Ve Kabri Eeyh Cezai ^\c^ Ulemayi mütebahhirînden
kimesne idi Ve Kabri Eeyh Eti Beynelhalk mahbubülkulub recülü
salih kii idi a^c ji\k-j Ve Kabri Elhayr bin Naam bin Merre bin Lerib
Ve yeeni Eba smail Fuzalâyi muhaddisîndendir Ve Kabri Patma
Abdülhamid bin Ömer bin Hamza

binti

Ve Kabri Eerif Tabataba Ebu Muhammed Abdullah ibni Ahmed
bin Ali binül Hasan ibni brahim ibnül Hasan bin Ali ibni Talib
medfundur Ve dahi ana karib Kabri
4.<:;iü(;2-^ Sitti Nefise kurbinde
Ferec erif Tabatabanm gulâmdr Tabatabadan mukeddem vefat
etmidir Ve Kabri Erbain sandukasnn ta() üzre celi hat ile böyle
tahrir alunmudur
jjy <;c Ji\^s^j ö(^t o^i^ jVj» j»
Ve Kabri J^efalle Abdurrahman o^ c^/<'jDS'
oludur
Hazreti peygamber
Osman
J^j Bu Abdurrahman Hazreti
'<>-))

[1]
[2]

Yldz nüshas
»

(hazreti)

(Beir)

J
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kz Ümmü

Gülsume Hazrti Osman zevcesidir Andan vücuda geldi
Nefise cenbinde medfundur Ve Kabri Abdullah ibni Revahe
Havi Resulullahdr Ve Kuburu Eraf Mekke Cümlesi Sitti Nefise

Sitti

kurbinde Camii
ibni

Ahmed

ibni

Elest

sahasnda medfundur Ve Kabri Ebülcey Ali

Tolun

*

Kabri erifleri Hazreti Ebabekir evlâd Mehemmedi Ekber cenbinde
bir kubbei âli içinde medfundur Ve Kabri Eerifül Carudi ve Kabriil Bekri ve dahi Kabrül M.akremî Bu üç nefer kimesne1er vâz nâshlar idi Bir yerde medfunlardr Ve bunlara karib Kabri
Sagir Kâtib ziyaretgâh azimdir Ve Kabrü erif Fatma ibneti Mehemmed bin Isa ibni Mehemmed bin smail ibni ibrahim ibnül
canibi cenuHasan ibnül Hüseyn ibni Ali ibni Ebi Talib
bunda âsitanei azimdir ve ziyaretgâh hass âmdr Tariki âm üzre
vaki olmagile züvvardan asla hâli deildir Hususa nisvan tayifesi bir
an münfek olalmazlar Ve Kabri eeyhül Cami . _- ^j-i Kaytbay çölünde bir kubbede medfundur Ve Kabri eeyh Ebubekrül Edfuî Kibar ulemadan eyhül kuradr Mehedi Hüseyn kurbinde asudedir
Ve Kabri eeyhül Fakih EbiU Kasm Abdurrahman bin Eeyh Ebubekirül Edfuî Ulemayi muhaddisîndendir Ve kabri erifi üzre

gömüstanda

Msrn

Ve

kabri erifi pedrinin

aya

dibinde

medfundur Kuburlarna bey-

nennas öviV^i j^ derler Ve Kabri eeyh eVimam Ebi shak ibni brahim ibni Saidül Cibal Elhafz -kAc jt^^j Cebeli Mukattam dameninde asudedir Ve Kabri eeyh Ebel Hasan ibnür Rufa Elmusaiit
Camii Atik kurbinde evlâdlar ile medfunlardr Ve Kabri <"^'/- Keif ve keramet sahibi kümmelîn ve mütab.ahhirînden kimesnedir Ve
buna karib Kabri Elkadi Ebel Hasan Ali ibnül Hasan ibnül Hüseyin Elmaruf bi ibnül Hal' vVJ* oy »j^j Ve Kabri eeyh Eba Ab-a-

dullah

Mehemmed binü eyhülmaruf

^.-^

"^'-^

j> V*-*"

^.--'^

Ve

kabri ebi

Nasr Sarracül Amiri Badadîdir Hazreti Ali huzurunda Süleyman[ I
balyub icazet Sarraclarn silsilesi ana müntehidir Sene
314 tarihinde vefat idüb Sarraclar mescidinde medfundur Maruf zi'
yaretgâhdr Ve Kabri eyh Ebülkasm Elvezir Ebülfethüssurânî ile
Fars belin

[1]

Yldz nüshas (Selman)
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ikisi bir

kubbede medfunlardr Ve Kahri Elbestamî Kurafei Baskinde

bir yerde asudedirler Ve Kabri Elcercanî
hazretleri ile
üç padiaha vezir olmudur Zeman saadetlerinde kutbiyyete kadem
basm ziyareti azîmdir Hâlâ Kaytbay yaylastda âsitanesinde medfundur Ve Kahri Hazreti eeyh Natk Merkadi pür envarna cümle
ahibba ile defn iderken a^ [1] nüzul iderlerken (Ayet) r.*-J^u^)^-^'^f-i
L!:i>i\j^ cJh LTjL.. iy. j^y\ ^j Ayetin tilâvet etdüklerin cümle huzzar meclis
istima idüb Kabri Natk didiler Kaydbadan kble canibine berriyyede
bir kubbei sagirede medfur>dur Ve buna karib Kabrül Ukbe Omerül
kudsî *:it.A>;»-j Ve Kahri Ehülfazl Ihnül Cevheri Sene 481 merhum
olub olu Ebülberekât ile kurafei mücavirinde medfunlardr Ve Kahri
Ehül Abbas Elhattat AKmed ibni Mehemmedüd Debbil Eafiî ^-ûiâî-^
Sene 373 vefat idüb kabri kble canibindedir Ve Kabri Eeyh EbüL
fazl Essalih *M •^*«--> Ve Kabri eeyh Ehüt Tabih Ehil Abbas Ahmed
bin Mehmed bin smail bin Ali ibni Abdullah ibnül Abbas Elhaimî
Elmaruf biibni binti Imamü afiî ^'^ *w»4»ij Yine
afiî cenbinde
asudedirler Ve Kabrül Bezzaz »^ ^/-^ Ve Kahri Eeyh Ehil Hasan Ali

Melik Arab

mam

ibnül

Kurafî

ve dahi Kabrül Kendî

-S^

*"'^'"-'

Sahibi tevarihdir Fukaî

yannda medfunlardr Ve kabri Yasemenî Hâlâ kabri erifi
Ömer ibnül Farz kurbindedir Yasemen rayihas kabrinde çkub züv-ûiî^-j
varn diman muattar ider
Ve Kabri hazreti Temimüd Dari
Garb tarafnda eyh Bekrî hanesi tarafmdadr Ve Kabri Elkadi Ebül
hezretleri

^t^'^

181 tarihinde vefat etdi Hazret asrinde Msr kads
kurbinde yatar Ve kabri »i-»'' A ^' smi erifleri Abdülmelik ibni Hasan irr-c-ci^iiî^i^i j^ Cebeli Cuci dameninde medfundur >j-«^ur-A' Ve Kabri Salimül Afif
Leys kurbindedir Ve
kabrül Kehhal Hâlâ merkadi gbarn kâhl iderler BiemriUâh üç günde
ifa bulurlar Ve buna karib Kabri Elvastî Ve yine kurbinde Kabri
Eeyh Ehil Hasan Essahi ^^i-'^^^^j Ve kabri EbüUîs Zinnun »t- o*-^ Ve
Kabri Eeyh Elfakih Ebir Rabi Süleyman Ulemayi kebirüUisandr
V^e Kahri Elfakih Ebissüreyya Böyle cümle dameni Cuide medfunlardr Herbirinin birer kubbe imaretleri mukarrerdir Ve Kabri Fatmatüs
sevda Kurafede asudedir Ve Kabri ibni Hiam Sahibürraviyedir Bu
dahi kurafei kübradadr Ve Kabri drisül Havlânî Buna dris ibni
Yahya Mehemmed bin Reyyan derler Bazlar Ebu Müslimül Havlânî
derler AbduUahül Maaverî kurbinde medfundur -^vyOi^». j^ j.;frjL.j«jjîj
•^^^'M'u'J'-i^'ii^Ve Kabri Ebi Hudafetül yemanî Bazlar bni Hudafetüs Sehmî derler Cebeli Mukattam dameninde yatar Ve Kabri ö'^i»bin Abdül Arabî Bunla r sahabei kiram olan Zinnunu Msrî hazret'
[1] Yldz nüshas (lâhde)
fazl ibni *i^'*JSene

idi

Kad

Bekkâr

mam
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eyhidir Ve Kabri Abdullah ihni Avfuz zehrî Berriyyeye dacanibde medfundur Ve Zinnunül Msrî kurhil olacak mahalde sol
binde kuburül Afiye ziyareti azimdir Ve Kabri Elruzbadi eyhüttarik
lerinin

ve imamülhakika

mam
drlar

smi

erifleri

Hasan

Hümam

Azama andan Enuirevana müntehi
Lâkin

*Aiyh Kj.r^i

olurlar

Veylini biebi Ali

Evlâd Kesradan-

mezhebdir EbüUeys civarnda n\edfundur
JV Tarihi kubbei âlisinin atebei ulyas üzre musarrah-

afiiyyül

ûc-> *--

Ve MeKedi Esseyyid aWü Q\xls\\m ihnetül Kasm bin Mehmmed
Sadk ibni Mehemmedül Bakar bin Ali Zeynel Abidin bij/ >. Ujj^^ j^.^ Ve
nul Hüseyn ibni Ali ibni EbiTalib >uu/ j. jsLJ
Mehedi Esseyyid Yahya binül Hüseyn ibni Ali ibni Ebi Talih
dr

bin Caferus

^i.»- j.

J^*

^'crj

Kahri Bilhayr
Selâme ibni ismail bin Cemaa Elkudsî htida ilmi fkh bunlar telif
etdi
EbüUeys hazretleri civarnda medfundur Ve Mehedi Esseyide
Emine ibneti Musa Kâzm bin Ceferus Sadk bin Mehmmedül Bakar
bin Ali bin Zeynel Abidin imam Hüseyn Bu Sitti Emine Msr içinde medfundur -J^-i^'i^ u^^* Ve buna karib ve Mehedi Esseyyid MehemBakar bin ZeynelAbidin
med bin brahim bin Mehemmed bin
ibni
Hüseyn Bu Seyyid Mehemmed Sitti Nefise cenbinde asudedir Ve Mehedi Essiyyide Sitti Zineb ibneti Seyyid Yahya binül Hasan bin Ali ibni Ebi Talih Bu Sitti Zinel Msrn canibi garbnda
Bulak ehr(i) rahmda Kantaratüs Sübu kurbinde bir ulu âsitanei
âlide medfunlardr Ekseriya nisa tayifesi ziyaret iderler Camiinin ka-

^jbi,^)\ tjr;>»

^}^\f'\ Cr

j-'^^y} ^"i-,

*J^

^-s

^..-jJ'

jj Ve^î-'T»

c«;^'

mam

mam

üzre celi hat ile tarihi vardr Amma gayet âlide vaki olmaile
kraat olunub tahrir olunamad Elmehedül maruf Sitti Asiye ibneti
Mezahim bin Ebir Rza bin Sehsun ibni Hakan Vekil bin Tolun
Salâhüddin Yusufun bina etdii Msr kal'as altmde medfundur
Nisa tayfesi ziyaret
iderler
Ve erbaa günü giderler Cemiyyeti
uzma olurlar Ve bu makama karib Kabri eeyh Ebül Hasan
Malik bin Said bin Malikül Farkî .^ ^jü Ve Kabri Meymunetül Ali'
de ahat Rabia ^iL. J oiUJ j Bu dahi Cebelül Mukattam zillinde asudedir Ve Kabri E§§heyh Sahib Malik bin Enes Sitti Emine kurbinde
medfundur Ve Kabri Hind binti Abdurrahman binül Avfüd Dehri
Bir ulu âsitanesi vardr
olmudur
afiî rahna vaki
Ekseriya zenan tayifesi ziyaret iderler Ve Kabri eeyh Meherrir
med Abdullah bin Abdülhakem
Kâtibi Sultan idi Bürketül
Habei canibinde medfundur Sene 214 vefat etdi Ve Kabri Ebi
Abdullah Mehemmed bin Abdül Hakem ibni Ayn Kad(i) Msr
idi
Sene 268 vefat idüb Cebeli Cui dameninde pinhandr Ve
[1] Yldz nüshas (Ebelhayr)

pus

mam

I
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Fatma bineti Caferus Sadk Kaytcanibinde asudedir Ve Kahri '^r' [1] hin ^a^dvX Cevheri
t5^>i'Vj' iiJ^" Ve Kabri Ehi Mehemmed smailül Kura '/ v^^ ^'•^^» '^^A^
«^•^*.> Sene 327 vefat idüb kabri kurafei kübradadr Ve Kahri Eeyh
Eha Bekrüd Dekkak Ahmed Mansur Demeni ce(be)ldedir Ve Kahri
Elkadi Ahdülvehhab bin Ali bin Nasrülbadadî Elmalikî Ve Kabri
EiHmaTn Ehi Ömer ve Osman ibni Said Elmaruf <3-J't/J>. Sahibürraviye
Hakem bin Mehemmediil Ensarî Asrnda kad idi Sene 197 tarihinde vefat idüb kabir sandukasnda böyle tahrir olunmudur Kurafei
kübrada medfundur Ve Kahri Kâfurül Ahidî •^ii^-VV^ ,^^ .»^-»V f>i(
\^) j^'^ ^-c-jcü- Kurafei kubrada medfunlardr Ve Kabri Elverir EbülKabri Esseyide Ezzahide Elhâbide

baym kble

fazl Caferülfrat

Ve Kahri

Eeyh

Msrda

Kâfurül

Ahidnin

vüziri oldu

"^V

j-y-^'y}

o^

j

Cemii übehatdan müsellem
cenbindedir Ve Kabri Eeyh Ebi Hasan Ali bin
idi Kabri Ahidî
Mehemmed bin Sehlüd Dinurî Sene 331 merhum olub kabri EbüUeys
Kurbindedir Ve Merkadi Eeyh Ehi Abdullah Ahdurrahman ibnül
Kasm ibni Halid »^«A'^yi^ Tufu sene 191 Kad Bekkâr kurbinde asu-

Ve

dedir

Kabri

veziri

ibnül Hasanül Verrak

Ehuhekrül

Kahri

Msr am

»"^"^

-^^

îstahlî
>^>

t---'-^^

*>-»-

^-

^»i

^>

"^''^^^ "^'^ ^•*' '

-^-j

"''^

j-j

i^^»

"^ ö^i-^

j5^l-

j'-w

>=«. »»jJ^.

Ve
»j^j

kubbei azîm âsitanede medfundur Mermer
çarkûe sandukas etrafnda celi hat ile böyle tektib olunmudur ayir
mülûklarn zemannda öyle bir cem cenah vezir gel(me)midir Ve
Kahri Elfakih Mahallî Ehilmalî Hazreti drisden zeman Ebulmale
gelince öyle müverrihi âlem gel(me)midir Hattâ Hamzename ann
ziyaretgâhdr Bir âdeme nisyan gelse kabri üzre yedi
telifidir Hâlâ
yedier siyah üzüm yese akl Aristo olub ebülkarnna
gün varub aç
<-U
""*
afiî Kurbinde Kasidei Bürde sahibi Mehemmed
kelâm olur
Busrî hazretleri cenbinde asudedir Ve Kahri §eyh Cüha yani Nasreddin Hoca misilli **-^. ^»^ v^ nedimi has kimesne imi Ebülmal ile
bir yerde medfunlardr »^ cf-" Ve Kahri Eeyh Qanayimi amî Keramat bâhiresi Tabakat aravîde masturdur Kurafei mücavirinde
mesturdur Ve Kahri AKmed ibni Tolun *- v^V 271 Fustat ehriki

bni Yamen kurbinde

bir

Msr

Osman

Atikdir Hazreti

Nai sandukasnn

pederi Ikabin [2] kabri

yannda med-

masetrafnda gûnagûn hatlar
turdur Ve kabrinde dua müstecabdr Me§hedi zevc(ei) Hazreti Eha
Bekir Ümmü Mehemmedi Ekher ibni Eba Bekrüs Sddk S). \c^\ -u—

fundur

[1]
1^]

Yldz nüshas
Yldz nüshas

(

i»^

)

(Affann)

ile tarihleri

SEYAHATNAMES

559

Mezkûr Esmay menkûha idinüb Mehemmed bin Ebubekrüs
Sddik Hazreti Alinin üey olu oldu Bir tevarihde Mehemmed bin
Ebubekir Hazreti Ali ile nehri Frat kenarnda Caber kal'asi dibinde
Sffîn çenginde bile idi Hazreti Aieyi Sddik karu tarafda kiz karn*
da olmagile mabeyeni sla)h) etmee hayli ciddi cehd etmee ihti
mam idüb çare olmyub cengi azîm oldu hvan safay ve erbab

olmya kim
asnda yani ehri kadimi

vefaya hafi

Msr

Kahirei

Muizziyenin

canibi

erba

Msrdr

anda ve ehri Bulakda
afiî kurbinde ve Kaytbay yaylasnda ve ende(r)unu biruve
nu Msrda on iki kurafe ki vadii hamuanda nice kerre yüz bin
enbiya zadeler ve belki enbiyalar ve evliyay izam ve kibar kümmelîn ve eimmei müctehidîn ve sahabei kiram ve mülûkü selef padiah'
Fustat ki Eski

mam

lan medfundur (Beyit)
Nelerden arda kalmdr dilâ dünyay söyletsen
Kimi Cemdir kimi Dârâ yatan mevtay söyletsen

Mazmununca

meayihi kiram ve ulemayi
müctehidîn medfundur Amma müruru eyyam ile hubutu Ademden
beru Ademi sani Hazreti Nuh Tufanndan beru Ümmü Dünya nice
hadisatlar görüb kâh nevarus oldu kâh harab yebab ve imar türab
olub nice merakidi evliya ve en(bi)ya mehedleri münhedim olub
âsâ(r)lar namalûm oldu Amma Hazreti Risaletpenah ümmeti destine
gireli arusu zen dünyay Msr beni adem harmen(i) olub imar oldu
Bu hakir ol imaristanda ve muristanda bu âsi yüzümü âsitanelerine
surüb ziyaret etdiim kibar evliya ve enbiya zadelerin ruhupürfütuhnice bin kerre yüz bin

laryçün birer Yasini erif ve ekalli mertebe bir fatihai erif tilâvet
idüb sevablarn ruhu pür envarlarna hibe idüb hedayamz ile âinâ*

lk kesb

etdik (Beyit)

Derdi

ak

çekmiyen

Bîvesile her

akdan

veley bigânedir

kii sultana olmaz âinâ

Mazmununca cümle mevtann muhtaç olduklar Fürkan Mecidi
ruhu erifleriyçün tilâvet idüb ruhaniyyetlerinden istimdad taleb etdük ki züvvar hakknda bir hadisi erif vardr (Hadis) ^^'Vij fj^ »M
.^^j«>\j* «y.-.::^\s
emrine imtisalen ziyaret etdik Ve ziyaret etdiklerimir
•j'-" Evvelâ
»jbeyan ider f«*y- *"* ^^**J
ihtida hacc erifimizde
Msra dahil olduumuz saat Msr sarayndan canibi cenuba mezaris'
tan icre iki bin adm bir kumsal sah rah ile piyade yüriyüb bir kasa*
ba vasatnda
>.J*J*

*»•'
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Mehedî

eyhüüyuh

hazreti

EFimanül hümam

EPâlimül allâme cenabül enam merkadül mürid min
hacüssalikîn ve matlûbüttalibîn hazreti
imam afiî u^ ^ <;^J
Hamdi Huda âdâb

âsitanesine rumalide klub kubbei pür envarna dahil olub nezrim olan hatmi erifi temam idüb efaatlerin
reca eyledim Ve hatmi erifin sevabn ruhu eriflerine hibe eyleyüb
baz fukaralarna tasadduklar idüb ülfet etdik Hak kabul eyliye Evvelâ vücudu erifleri evci asumana serçekmi kârgir bina bir kubbei
minann canibi imaline karib tarafda asudedirler Ve bu kubbei nil'
gûnun iç yüzünde canibi erbaas iki âdem kaddi bâlâ gûnagûn mevvac ve mücellâ ve musaykal somaki ve beyaz mermer ve yeim ve
yerekani ve balgam zîkytnet talar ile kapldr Ve kubbe içinde nice
zkymet musanna maslûbat avize ve kanadiller ile müzeyyendir Ve
bu âsitane icre nice bin âkan sadkan seyyahan cihanketin birer
ile

asarlar vardr Hakir dahi anlara tebeiyyeten bîr müzeh->*:u)\ ^\^ deyu
tahrir etdik Ve bu kubbei minann ta
zirvei âlâs etrafnda elvan elvan tuhf ve biUûr ve moran hamlar ile

celi

hat

ile

heb levha üzre
.

müzeyyendir Ve bu âsitanenin kblesi etrafnda bir musanna zerefan
ve sadefkâr bir mihrab var kim güya sihri hilâldir Ve gûnagûn
ibriim haliçelerle mefrudur Ve bu kubbei âli üzre resas yani kurun
örtülüdür Amma Rum kurunu gibi üç ar (un) tahta kurun deildir
Birer tabak (a) kâd kt'asmca çarkûe tahta kurundur Ve levni
saruya mayildir içinde altun vardr derler Ve alemi yeil tuçdandr
Ve alem üzerinde yeil tuçdan bir gemi vardr Ruzmerre huddamlar
ol gemi icre arpa ve baday doldurub huu tuyur meks idüb tenavül
iderler Ve bu kubbei âlinin canibi erbaasmda tuç pencereler vardr
Haricinde nice kerre yüz bin ulema ve suleha ve eimme ve huteba

meayih sâdat ve vüzera ve vükelâ ve âyân kibar medfundur kim
hisabm Cenab Bari bilür Zira ulu âsitane olmaile herkes vücudun
afiî
anda vasyyet idüb anda bir âiyan bina ider Ve bizzat
hazretleri bu pencerelerin imal canibinde büyük bir revzene meyilli
bir çarkûe sanduka içre medfunlardr Sanduka üzre yeil zerduz atlas
ve

mam

ile mesturdur Sandukann çarkûesinde simi halis toplar ile ârastedir
Bu sandukann dahi etraf saba aacndan parmaklkdr kimavan[l}
nas sandukasn bus idüb müteezzi etmiyeler Bu sandukann payi

erifleri ve seri saadeti taraflarnda azîm vezni üzre altun ile mutallâ
fi]

Yldz nüshas (avam)

SEYAHATNAMES

561

Ve

her birinde amudu münteha
misilli yem'i aseli kâfurî ve gûnagûn maslûbatlar ve rengârenk alemler ile bezenilmidir Ve seri saadetleri tarafnda bir beyaz mermeri
amudu müdevver iki âdem kaddi kadar vardr ol amud üzre celi
birer

âdem kaddi em'idanlar

sülüs hat

ij\

-ri-^

ile

O"'

müzehheb ve

-V»j

-*-^

var

lâciverd ile böyle tahrir

C) -^-^ c} »l^^^'â'

Ve müddeti ömürleri

J^"^--

olunmugdur

3^ OV^

s^LJl

is)

lj\

hamsin Müddeti ömürlerinde
gün basna birer telifatlar vardr Rahmi maderden Gazze ehrinde
mütak olmulardr Üç sene valideleri rahminde durdular ta ki Notnan
erbaa

ve

mam Azam hazretleri dar faniden dar bakiye
mam afiî domyub üç yl ana rahminde durub mam
merhu (m) olduu saat mam afiî vücuda gelüb yedi sene

ibni Sabit yani

irtihal

etmeyince

Azam

mam

Malikden ahzi ulûm idüb
bali iken imam Mehemmedden ve
Meanlarn telâmizi olmudur Hâlâ payi saadetleri tarafnda
afiînin iki erikleri sandukas cenhemmed halifelerinden
binde bile medfunlardr Acayib ruhaniyyetleri vardr smi %:&t\\&t\
Eeyh Mehemmed ve Eeyh Seyyid Abdülaziz Ve yine bu kubbenin
içinde garb canibinde bu âsitanei ina eden sahibülhayrat velhasenat
Sultan Mehemmedül Kürdî ve validesi Sitti emse melike medfunlardr Ve bab saadetinde yetmi seksen huddamlar daima hazrdrlar
Delâlet idüb ziyaret etdirdiler Ve kubbei pürenvarnn bab muallâsnm atebei ulyas kemeri üzre tahrir olunan Kur'an azîm surei

mam

mam

Ayetinde siyah ceviz tahtas üzre

celi

hat

ile

tahrir

olunmudur

(

Ayetleri tahrir

>»

Ji

(Ayet)

^j4 J^

olunmudur Ve bab muallâsnn haricinde iki tarafda
hisabm Huda bilir Amma ziyaret etdiimiz bun-

olan ziyaretlerin

lardr Evvelâ Eeyh Ebül Hasanül Bekrî ve dahi eyhülislâm Zekeriyya Elensar ve dahi Eeyh Necmüddin ^,^• >Lii > ve dahi Eeyh
Ferhanül Hasenî ve Eeyh smail Elmüezzin eriki afiîdir Ve EEvlya Çelebi

—
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ziyaret etdik Amtna ismi
malûmumuz ol(ma)maile tahrir olunmad Ve bu Imamü'
âsitanesi baka bir mahalledir ki bin âdem sakindir Kat ender-

seyh ibanür Râî >;JU^ ^m Nicesin dahi
ferifleri

afiî
kat alt yüz hanedir Hanenin pencerelerinden nice yüz küçük zenbiller
sarkmdr Bir kaç züvvar geçe ol sarkan zenbilleri haneler içinden
sbyan nisvan hareket etdirirler yani sadaka isterler Sahibi hayrat
olan kimesneler ol zenbiller(e) birer pare ve yahud birer mankr
ve ya bir nan kor Anlar dahi zenbiller (i) hanelerine çeküb hayr dua

budur Ve tariki âmda fukarayi saiUer mala'
maldir Anlara dahi tasadduk iderler Ve imam afiî kasabasnda bir
camii selâtîni mazi ve bir medrese ve bürke ve havuz ve sakiye ve
yedi aded tekye ve müteaddid kaa.ve höcreler ve iki imaret ve yedi
zaviye ve haremden hariç bir cami dahi on miktar dekâkîn vardr
Bu hayrat hasenatlarn ekseri sahibülhayrat Sultan Mehemmedül
Ekrad ve Sultan Elmelîkül Kâmil binasdr Ve bir saat baid Besatin
kariyyesi [ 1 ] dibinden nehri Nilden bürketül Habe üzre külle misal
sakiyeler bina idüb kavsi kuzah misal kemerlerle
afiî mahallesinde âb hayat getirüb acib hayrat etmi§d(ir) Ve her leylei sebtde
ahalii Msrda nekadar sulehay ümmetden kimesneler var ise meayihleri ile frka frka olup def kudümlerin çalup tevhidi err(e) ile
zikrullah iderek nice bin kanadiUer ve fanuslar ve mealeler ile çragan idüb hub nefesler ile kasayidi taiyye ve e'ar
afiî naat'
lerin okuyarak ta vakti sabahadek
afiîye âdem deryas varub
gelme dediler Yetmi seksen sene leylei sebtde
afii ziyaretin
terk etmemi müstecabüddave kimesneler vardr Kubbei pür envarnn içinde herkesin makamlar() malûmdur Anda sakin olub tevhid
tezkir idüb ihya iderler Ve Mevlûdu erif kraat ederler Ve nice bin
a'ma hafz kelâm ol gece çok çok bir yire cem olup evk evk alt
yedi yüz belki bin hatmi erif tilâvet olunmadadr Zira Msrda
olan hafz Kur'an bir diyarda yokdur Her leylei sebtde âyîni kadim'
leri budur lâ maallah daimdir Ve senede bir kerre mah mevlûdu
azîm olub
afiî mezaristan ve gönistan imaristan icre nice
kerre yüz bin âdem cem olub cümle mimarlar [2] kubablar
ve revzenleri kanadiUer ile çragan idüb çarsu bazar peyda idüb iki
gün iki gece cemiyyeti uzma olub Mevlûdün Nebi olur kim ibretnü'
madr Ve âsitanei
afiî kubbesinin canibi garbisindeki pencere
haricinde eyh Bekrî hazretleri ecdadlar ile yetmi aded sultanlar
medfundur inallah mahallinde tahrir olunur «^"r' f}^ ^j' *'^J Ve bu
afiî kabrinden cenub canibine kâmil iki yüz adm baid
iderler Elbette deebleri

mam

mam

mam

mam

mam
[1]
[2]

Yldz nüstas
»

»

(karyesi)

(minareleri)

mam
mam
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Eeyh

Elfakih El îmamüzzahid Hazreti t mam
Ebülleys bin Seyyid Abdurrahman Ebülharis <^ ^\ ^j

Kabri

Akalimi Msrn eyhülislâm ve müftiyüs sakaleyn() idi Bu
sultan dahi kurafei kübra icre bir mahalde evci semaya serçekmi
bir kubbei âli içinde medfundurlar Baka cami ve medrese ve tekye
ve sebiller ve imaret zaviye ve iki yüz mikdar fukara hanelerinde
yine zenbiUer ile sadaka ve in'am âm isterler Ve sayir merakidi

ulema

Ve

âsitaneleri var

Ve

Ebülleys

bizzat kend(i) kubbeleri

Ancak beyüz âdem

imam

olu

dahi bir kubbede asudedir
afiî kadar kubbei azîm deildir

Ol kubbenin vasatnda çarkûe yeil çuka
sand(u) ka icre medfundur Baz maslûbat ve kandiller
ile mestur
[1] müzeyyendir Bunda cemii Msrn ulema ve suleha ve meayih
fukahas cem olub kraati Kur'an iderler Bilkülliyye ulema cemiyyeti
olur Gayri ecnas mahlûkat gelmezler Ve âsitanesi üzre bu tarih celi
hat

olunmudur

tahrir

ile

alur

Ve bu bab muallânn
mermer

üzre celi hatt

<^

(Tarih)

sol

tarafnda bir

nümayan

âdem kaddi bâlâda beyaz

ile

Ais-j

j ç^j ^y-^^ fT^^ t>^J^ **^^
Ayeti tahrir olunmudur Ve dahi altnda ihlâs
mudur Andan
(

aa

)

f-^.

erif terkim olun'

olunmudur Hakir bu sultan ziyaret idüb rzayullah
içün bir Yasini erif tilâvet idüb sevabn ruhu eriflerine hibe
idüb efaatlerin reca eyledik Kabulü dergâh izzet ola Ve Ebülleys
cenbinde kabri Davud paa Süleyman Han vüzeralarndandr Tarihi
sene 956 vaki olmudur Ve bu âsitanenin canibi arkîsinde bin adm
baid Cebeli Mukattamn nsf rahnda bir yalçn püte üzre 'bAerV.adi
sultan kafkanaat sahibi tariki ehli keramet gavsülvaslîn matlûbütkitabet

pivay Se>7 ^ahin Hakka ki kafi kanaatde ikârn algibi ahin kayal kaf üzre eyh ahin âiyan idüb yine â(i) ant
züvvarn gönü(l) lerin sayd etmeden hali deillerdir Zira mutasarrfîndendir Cümle gurafei kübrada asude olan kibar kümmelînler bu
talibîn hazreti

m

münkadmda nümayandr Gayet havadar ve cihannüBaka cami ve tekyesi ve fukaralar ve imareti ve se-

sultanlarn taht

ma

âsitanedir
[IJ

Yldz nüshas

^le)
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vardr Kendüleri bizzat camiinin sa tarafnda bir alçack kubbe
izamlar ve hulefayi kiramlar ile medfundur Evlâd kebiri
Eeyh lAehemmedül Anka Sa canibinde ve evlâd sagiri Eeyh Ab'
dullahülVkah sol tarafnda medfundur L^Lsb erifleri fer'ine [l
mütaallikdir Ve hâlâ cümle hulefalar kezalik lâkablar tuyura mü»
bili

içinde

teallikdir

ahini

Tariki

derler

uzlet nigin fukaralardr Ci'mle nefa-

kalar payi saadetlerine varr Bir yerden

vazifei

muayyeneleri yokdur

(Msra)
Bir alay divaneyüz kafi kanaat bekleriz

deyüb bab

tevekküldedirler

kim (Ayet) *'
hakknda nazildir Ve

ihsan ider
1ar

Msr

*j'»

ö-^j

Bari herbar nefakalarm

Ayeti

bab

tevekkülde olan'

imam
-ûUrj Bij. küçük kubbede medEeyh îdris Ibnül Abbas
Amma bu hakir bir tevarihde manzurumuz olmudur kim eyh

afiî pederi

fundur

Amma Cenab

J i'V'j^-^'J

içinde mevlevîhane kurbinde
^:*-

ibnül Abbas hazretleri Gazzede medfundur demi Zira hazreti
afiî Gazzede domudur Pederleri eyh îdris vefat idince validesile
Badada gidüb anda
Mehmmedden imam Maikden tahsili

îdris

mam

demi Amma

ulemayi Msr müverrihleri tevatür ile isbat
idüb Msrda medfundur derler Hakir ziyaret etmiiz "**' •û^'-jVe dahi
Kasrül Ayn rahmda Bab Cemalüddînin iç yüzünde Kabri Eeyh Abdullahül Irakî Bir küçük kubbede medfundur Gayri bina dutmaz Biemrillâh münhedim olur Ve Derbül Kenisiyye kurbinde kabri Eeyh
Ebülbekir Elmuarref r^*'' Ulu ziyaretdir Ve Camii Hatuniyye ile Sitti
Nefise yolunda Mehedi kabrüt Tavil kubbesi ve tekyesi yokdur Ancak canibi erbaas tariki âmdr Kaddi yirmi adm uzun bir kabir
olduundan Kabri Tavil derler Bir rivayetde krk sahabei kiram bunda defn olunmudur Bazlar Krklar makamdr derler ^i'=-û^'-j Ve
buna karib Kabri EbaBekrüt Teslimat Ve buna karib Ziyareti elezir
Sultan Nasrüddin ki yüz yanda Selim Hana yetiüb Hayre Bey ile
muti olub hizmeti ehriyarîde bulunub cenazesinde Selim Han hazr
olub bu Kabri Tavil kurbinde defn olundu Ve Msr içinde Bab Nasra karib Camii Cemalüddin kurbinde Makam Hasreti Musa aleyhisselâm Tariki âm üzre alt kademe nerdüban ile nüzul olunur üç
kubbeli ve mihrabl bir makam zaviyedir Dua müstecab yerdir Ve
Ozbekiyye bürkesinin imalinde Kantaratüd Dikke kurbinde Ziyareti
Eeyh Hasanül gazeli Hzbül Bahir sahibidir Canibinde medfundur
Ekseriya masru olan kimesnelere krk gün Hizbül Bahir okunub
biemriUlâh halâs olur Mehuru âfakdr Sene 656 tarihinde merhum

ulûm

[l]

etdi

YidZ Dishas

(mütga)
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*^'^-' Ve buna karib Kabri Eeyh SaUiniyye Yine kend(ü)
medfundur Ve kadasker saray kurbinde Ziyareti Eeyh

olmudur -^i'
camiinde

Ahmedül Bedevide ulu sultandr Semülakat olmudur Circei Ali Bey üzerlerine bir cami ve bir kubbe mehbat pürenvar ina itmilerdir Ve
Ebüssüudu Carihî ile hem asr olmagile Sultan Selim hakknda ikisi
^>J ^v.r ^L buyuranlardan bu Merzuku Kefafî ve Fbüssüudu Carihî
Ulu sultandr Gayet çok fukaras vardr Tariki Kefafî der>J' 'j^
ler Ahmediyyeye müntehidirler Ziyaretgâh hass âmdr Kubbesinde
üç halifesi ile asudedirler Ve kubbesinin canibi erbaas nice yüz
zerdeste ve harbe ve ebkülâh ve tabi ve nekkare ve nefir ve alâmat1ar vardr Ve KantaratüUimon kurbinde Eeyh Mehemmed nan Ve
Derbi Cemamiz kurbind(e) Kabri E\eyh Hanefî »j^ /-" Ulu sultandr Fukaras bîümardr Ayende ve revendeye nimetleri mebzuldür
Yine kendi camii içinde medfundur Tekyesinin hareminde bir ulu
nabka dirahti vardr Ve Bab a'riyye kurbinde Ziyareti azîmi Eeyh
§a*ravî Kutbiyyete kadem basm idi Yine camileri içine medfundur
Menakblar hadden birundur Binden mütecaviz mücelled telif atlar
vardr kim ilmi tasavvufda lânazi dir Tabakat a'ravî ve Mizan a'
ravî cihan ara kitablardr Hâlâ ziyaretgâh hass âmdr Ve Msr içinde Koyun Pazar kurbinde Sirkeciler mahallesi içinde Ziyareti Sultan
Ay Begüt TürUmanî Tariki âm üzre kubbesiz bir örtü altnda medfundur Lâkin canibi erbaasnda beyaz mermerden divarlar vardr Ol
mermerler üzre bir güne kûfî hat tahrir olunmudur kim Fes ve Meranke ulemalar gelüb kraat etmede âcizlerdir Gayet musanna hatdr Sultan Ay Beüt Türkmanî oldur kim hâlâ Kâbei erifin siyah
harir kisvesini vakf iden ecerüddür [1] nam hatunun ehlidir Bir
kerre ecerüddür Hatun padiah yerine geçüb melike oldu '^zîmüaCn)
melike idi Hikmeti Huda yerine Ay Beüt Türkmanî ehli gulüyyi
âm ile halife olur Bir gün ecerüddür Ay Beüt Türkmanîye hatrMerzuku

lim

Kef'^fî

Han

ile

Tariki Seyyid

Msr

fethinde

tJ*"^'

'

mande olub Ay

Be hammamda

gusül iderken ecerüddür frsat gani-

emir idüb Ay Bei hammamda gafil bulub
cariyeler Ay Bee klç üürüb bir kaç yerden mecruh iderlerken ecerüddür meer gayetülgaye mülâhhama ve müsahhama hatunu muhibbi bun idi Hammamn kubbesi üzre cam deliinden Ay Bein cenk
cüdasn [2] temaa iderken meer koca Ay Beüt Türkmanî cüret
sahibi imi Hemen cariyenin birinin elinden üryan klc(i) alub üryan
Türkman dalyarak olub hammamda cariyelere yarak ürürken
metdir deyüb cariyelere

[1]

[2]

Y'tnl

olar

k eyn

Yldz nüshas

v^zlmtr. Yldz aüsnasmda

(cidalin)

dojfrusu

yazldr.
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ecerüddür
görse
urmada kudurub

Ay

Beg yaraklanub cariyelere yarak
oluyor
Hemen ecereddür can havli
ile hammam kubbesi üzre firar iderim derken ol mülâhham ve mücesseme hatun hammam kubbesile bile
çöküb hikmeti Huda
kitn

halâs

aa

Ay Beüt Türkmanî önüne düüb mecruh
rüddürrü Hay mel'une ve mekkâre deyu

Ay Be eceAy Be dahi ol

olur Derhal
kati

ider

ehid olub ol mahalde medfundur ecerüddür
dahi yine ol mahalde camii içinde Ay
elinden ehide olan cevariler ile bir yerde medfunelerdir Amma Kabri ecerüddür mamur
abadandr Evkaf çokdur Gayet mün'ime hatun imi Selef mülûklerinden Beyti erifi harir ile örtmek bir padiaha nasib olmyub hâlâ
ecerüddür Hatuna müyesser olub her sene yür yetmi kise evkafncariye zahimlerinden

Be

dan masruf olunub Mekkei Mükerremiye kisvei erife gider Msrda
Yusuf kökünde üçyüz âdem zerduz harir ile dokyub temam iderler
kim vacibüsseyirdir Ve kurafei surada Ziyareti Kad Ulu sultandr
Ve hulefayi Ahhasiyandan ihtida MiMra malik olanlardan Elmustan'
sr Billâhdr Holâgû tatar Ali Abbasiyan() cümle ehid idüb ehli
Badadin ehli iyalin tumei emgir idüb Badadi harab ve yebab binalarn türab ve halkn kebab itdüi mahalde Elmustansr biUâh badiyei Arabda bulunub h^lâs oldu Badehu Msrda Tahir Beybars halife
iken Elmustansr BiUâh Msra davet idüb sene 659 tarihinde Msr-

Msr

yine[l] Tahir Beybars ile halife
da sikke ve hutbe sahibi olup
Mustansr ama gidüb halife amdan ecdad taht olan Bedada gidüb Tahir Beybars Msr ve
ve Halebe müstakil padiah oldu
Amma sikke ve hutbe Ali Abbasiyan üzre tilâvet olunurdu Elmustansr Badada varub Ali Abbasiyan taze can bulub Ali Abbasiyanm
on yedincisi Elmütevekkil Alallah Msra gelüb Kal'atül Kepde Elmustansr Billâh içün bina olunan sarayda sakin olub sikke ve hutbe sahibi oldu Amma [2] Tahir Beybarsm idi Andan sene 666 vefat
idüb Kahri Elmüvekkil Alallah Sitti Nefise kubbesi önündeki kubbe
icre medfundur Andan Mehedi Hâkim Biemrllâh Bu dahi Holâgu
asrnda badiyei Arabda âlemi sabavetde bulunub Msra firar idüb
Msrda Kal'atül Kepde krk bir sene halife namile muammer olub
hayli sefahetler idüb Kademün Nebi önündeki kaya üzre bir rasad
icad idüb hââ gicei gündüz ve gündüzü gice idüb bir kes ruzu ruend; kapusundan tara çksa kati iderdi Gicedir deyu her kes gündüz
yatarlard Aham oldukda Msr çragan olub gündüzdür deyu herkes
beyi irasna megul olurdu Krk bir sene bu güne evza etvarna

am

(1]

[2]

Yldz
»

nüshas (Tahir Beybarsa
»

(hüküm)

veriib)
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Cenab
Sitti

Bari imhal idüb âhir bir kurada hemiresi kendüyi kati idüb
Nefise civarnda defn itdiler Hâlâ anda asudedir Bab Nasrdaki

Camii Kebiri bina idüb Camii Ezheri at mezbelesile pür eyleyüb cebirer nan ve birer sahan orba tayin verüb kendü Camiine
davet iderdi Halk cami'ne varmyub yine Camii Ezberin mezbelesi
icre ders okuyub ibadet iderlerdi Ta ki biemriUâh Hâkim mürd olub
Camii Ezheri tathir idüb talebeler ilâhazePan anda malâmaldir Hâ'
kim camiinde hâlâ cemaat kailidir Zira zulm ile bina olunmudur
Anda klman ibadetde lezzet yokdur Ve Kabri Elhâkim BiemriUâh
Ahmed ibni Elmüstekfi BiUâh Süleyman sene 12 halife olub Sultan
Sultan Melik Salih ibni Elmelikünnasr zemanmda sene 753 taundan
merhum olub Sitti Nefise cenbinde hu dahi medfundur Ve Mehedi
Elmuktasd Billâh dahi Sitti Nefise kurbinde asude Ve Mehedi ElmütC'
vekkil Alâllah Mehemmed ibni Elmuktasd Billâh Ebubekir halife olub
sene 785 Barkuk Sulta(n) Çerke halife olup saltanata talibdir deyu
Elmütevekkili hal idül Kal'atül Cebelde haps itdi Alt seneden sonra
Barkuk Elmüvekkili hapisden tlak yine halife itdi Sene 898 Yldrm
maatine

Beyezid

derüb

Han Rumda

Yldrm

Hana

halife olub teberrüken Elmütevekkile

elçi

gön-

idüb

anlardan tecdidi biat itdi Elmütevekkil dahi
bir seccade ve bir kelâm zzet ve bir klç ve bir at

izin taleb

koyun gönderüb menur ve yerlii beliler verdi Badehu Yldvaslalar vâsl olunca kanun üzre müstakil padiah olup
yldrm gibi kâfiristan nehb ve garet idüb yedi yüz hutbe sahibi oldu
ve bir

rm

Hana bu

Beri tarafda Elmütevekkil Alâllahm hapis ve azli ve yine halifelii
cümle krk be sene oldu Badehu Sultan Ferec bin Sultan Barkuk
asrnda merhum olub bu dahi Sitti Nefise civarnda medfundur
4ju ^\^^-J Ve Mehedi Elvasl Biemrillâh Ömer bin ibrahim ibnül Mütemessik Billâh ibni Hâkim biemrillâh Sene 788 Sitti Nefise kurbindeki kubbei âlide asudedir Ve Mehedi Elmuktasd Billâh Davud bin
Elmütevekkil Alâllah Mehemmed Sene 32 halife olub Sultan Çak*
mak ile
Trablusu gazasnda maan feth idüb mansur muzaffer

am

Msra

geldiklerinde sene

olub Sultan

845 tarihinde Elmuktasd Billâh merhum

Çakmak

piyade olub bügâ iderek cenazesin ketfinde Sitti
Nefisiye varnca götürüb önündeki Hulefalar kubbesinde defn itdiler
Zira ceddi izamlar olan Ali Abbasiyanlarn âiyan ol makam mubarek idi Hâlâ ol makam erifde nice yüz padiah selef ve nice bin
ehzadegân ömrü nazeninlerin telef idüb pinhandrlar Ve Mehedi
Elmüstekfi Billâh Süleyman bin Elmütevekkil Alâllah Mehemmed karnda Elmuktasddan sonra mesnedi hitâfete cülus idüb ancak do-

kuz ay halife olub Elmeliküt Tabir Sultan

Çakmak

cenazesine

hazr
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Nefise yannda birademi [1] mihteri Muktasd Billâh yabiemrillâh defn olundu Ve Mehedi Elmüstencid Billah Yusuf
ibni Elmütevekkil Alâllah Mehemmed Müddeti hilâfeti sene 25 oldu
Sene 884 vefat idüb Sultan Kaytbay cenazesine hazr olub bu dahi

olub

Sitti

nnda

Nefisede defn olundu Badehu Ebülfetih Sultan Mehemmed Islambolu feth itdükde Elmüstencid BiUâhm fevtin istima idüb hayli
teessüf çeküb gaza malinden bir zerduz ibretnümun cibinlii Ak
Sitti

emsüddin halifesi Burhaneddini Mulavî ile Sultan Kaytbaya gön
derüb Elmüstencid Billâhm kabri erifi üzre sandukasna sütr etmilerdir Hâlâ yine annla mesturdur Bir Firenkpesend bir kâr bîmanend musanna cebbanlikdir [1] Ve Mehedi Elmütevekkil Alâllah
Ahdülaziz bin Yakub ibni Elmütevekkil Alâllah Sene 10 halife olub
sene 903 tarihinde Elmelikünnasr Mehemmed Sultan Mehemmedi
Kaytbay asrnda Elmütevekkil ile Sultan Mehemmed bir günde mer-

humeyn

Elmütevekkili Sitti Nefise civarnda Sultan Mehemmedi Eski
defn îtdiler Amma bu Elmütevekkil Alâllah gayet müsin halife idi Hattâ fatihi Msr Sultan Selim Han ile fetihde bile idiler Badelfetih Selim Han bunlarn sohbetinden haz idüb Islâmbola getürüb Piri paa sarayn müheyya itdiler Biemri Huda Selim Han merhum olub Süleyman Han ile ülfet iderken Elmütevekkilin pederinin
Msrda fevti haberi gelüb Süleyman Han iznile Msra halife olmaa
mezun olub Ebüssüud hazretleri huzurunda dest bus idüb bir donamnai azîm ile Palak Mustafa paa Kapudan paa olub Elmütevekkil
Alâllah tevekkülen alâllah deyüb slâmboldan yedi günde Iskenderiyyede lenger endaht idüb andan iki günde Msra dahil olub valii
Davud paa istikbal idüb alay azîm ile ecdadlar taht olan

Msra

Msr

KaPatül

Kepde meks

hilâfet sene

fevt olub Sitti

itdirüb

mesnedi

hilâfete

cülus ider Müddeti

Ve

yine sene 905 tarihinde Davud paa asarnda
Nefise cenbinde defn olunub Ali Abbasiyann Msra

13

mesabesinde olanlar bunda inkraz buldu Cümle on yedi neMüddeti saltanatlar sene Amma bunlarn Msrda hilâfetleri
Ali Abbasiyandan olduklarna tazimen eyhüüyuh mertebelerinde
idiler Ve sikke ve hutbe bunlarn ismine idi Amma tegallüben hükümet Çerakese Sultanlarnn idi Akdi hal almak vermek asmak ve
basmak urmak ve dutmak Çerakesi nakes re'yinde idi Bu Ali Abbasiyan hemen sahibi kelâm olub anlara biat verildi Ve hayli itibarlar
var idi Ve Mehedi Elmütemessik Bdlâh dahi Sitti Nefise kurbindedir
halife

ferdir

[1]

[1]

Yldz nüshas
Yldz nüshas

(biraderi)
(cibinlik)
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Msr

min Beni Eyyubiyan bin
adül Kürdî Elmelikün Nasr Salâhuddin Yusuf
bin Eyyub adiyül Kürdî

Zikri Ahvali Selâtîni

Yedi neferdir Sene 572 tarihinde Salâhuddin Yusuf Samda Nureddinin veziri iken Msra müstakil padiah olub
iç kal'asm
ve tara varum [1]
canibi erbaasma Samda Nureddini ehidin havfinden yirmi dokuz bin üç yüz zira sur çeküb
imar
Ve
itdi
imam afiî kurbinde bir medrese ina itdi Sene 575 Merci
Uyunda küffar ile cenk idüb Firengi münhedim idüb sene 589 Msrda camii kurbinde mediundur Bazlar Samda medfundur derler
Amma galatdr Merkadinde tarihile mazbutumuzdur Ve Mehedi EU
rnelikül Kâmil Msrda darülhadisi cenbinde medfundur imam afiîde
hayrat hasenat vardr Ve Mehedi Eimelikül E^rcf Halil ibni Kalâvan Krk dört gün Akke kal'asm muhasara idüb spanya elinden
kuvveti bazu ile feth idüb badelfetih Msra gelüb merhum oldu
Camii sahasnda bir kubbei münevverede asudedir Ve Mehedi Elmelkiil Aziz Osman ibni Elmelikün Nasr Salâhuddin Yusuf Yine kendü
camii sakfmda mesturdur Amma biraderi Elwelikül Efdal bundan
evvel halife idi Hisset ve denaetinden alelakib mazul idüb Simyata
nefyidüb anda merhum olub na'n yine Msra Biraderi Eimelikül
Aziz Osman ile bir kubbede yatarlar Kahri Elmelikiil Eref Eyyuhiyan
Msrdan kendüye kulu amîdir diler [2] Mühmel ve cühmel
âdem olmagile her tarafdan düman zuhur idüb bunun asrnda Kudüsü erifi musalâha tarikiyle spanya firengine verdiler Sene 535
Badehu kendü dahi eleminden nâk^mil iken kâmil altm yanda
merhum olub n'an Msra getürdüb camiinde defn itdiler
Ve Mehedi Elmeliküs Salih Necmiiddin Ey\ub bin Eimelikül Kâmil
Mehemmed Mansure ehrinde merhum olub Msrda camii sahasnda
medfundur Beynelkasreynde mezahibi erbaaiye medreseler bina itdi

Msrn

Msrn

Msn

Dmkda

Ve Ravza

ina etdi Lâkin tuyan Nilden
tarafnda Çiziye nazr canibde âsâr burçlar

ceziresindeki kal'ai bunlar

harab olub

Ümmükyas

Ve Mehedi Eimelikül Muazzam Turan ah ibni
Elmeliküs Salih Necmüddin Eyyub Bu Turan ahn pederi Necmüd*
din Mansurede vefat idince Eimelikül Muazzam Turan ah Hasn
Keyfa kal'asind (e) ehzadelii halinde sipehsalâr olub Acem ile
cenkde idi Bu Turan ahn validesi ecerüddür Necmüddini Eyyubun
tnenkûhas idi Eyyub Necmüddin Mansurede merhum olcak ecezahir ve

[I]
[2]

bahirdir

Yild DÜdtas (varuu)
»

>

(Samî verdiler)
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rüddür âkile ve müdebbire ehlinin merhum olduun bir ferdi âferide
ifa etmeyüb pes perdeden olu Elmelikül Muazzam Turan aha ta
Kürdistanda Hasn Keyfaya haber gönderüb der an Turan §ah §eb
ruzerevlik idüb krk günde Msra dahil olunca babasnn merhum
olduu fa olub cümle ayan vilâyet Elmelikül Muazzamdan biat idüb
Msra müstakil padiah oldu Ol mahalde mel'un keferei Firengi
bedrengi pür cenk Dimyat ehrine müstevli olmular idi Sene 648
tarihinde cümle Firengi kati idüb Dimyat feth etdi Badehu Msra
gelüb kullar Elmuazzam üzre gulüv idüb saraynda ehid itdiler Müddeti saltanat yetmi gün oldu Msr içinde pederi yannda medfun*
dur Devleti Ali Eyyubiyan bunda inkraz bulub validesi ecerüddür
melike olub yetmi gün ol dahi hükümet itdi Badehu hilâfet ehli
Ay Begüt Türkmaniyye intikal idüb vakalar bâlâda tahrir olunmudur Andan devleti Msr Necmüddin Eyyub kullarna intikal itdi
htida hilâfet kul taifesine andan kald Ve Sam erifden Mekkei
Mükerremiye giderken Bürkei Muazzam bu Elmelikül Muazzam Turan ahn hayratdr kim ol tariki âmda öyle bir hayrat muazzam
yokdur Hakka ki havr meliki muazzamdr Ve Kabri Elmelik Esedüddin §irkûhin adiyül Kürdî Kaytbay yaylasnda Erefiyye Camii
civarnda medfundur Ve Ziyareti Elmelik Sultan lAüeyyed min indil'
lâh Demir Kapuda camii sahasnda asudedir Ve Bab Hadidde Krk'
lar Makam Camii Sultan Müeyyed dibindedir Demir Kapunun ardn'
da bir makam kübradr Hâlâ ehli hal kimesnelerden hali deil bir
makam erifdir Ve bu Camii Müeyyede karib Kahri Elmelikül Muzaifer Ebüssaade Çerakese padiahlarnn beincisidir Hâkim âdil
padiah imi Ve Çukur kurafede Kabri Elm.eliküt Tahir Ebülfetih
Tatarî Çerakese padiahlarnn altncsdr Vefate sene 824 Ve kubbesinin atebei

âlisi

üzre

bu

tarihin

fevkinde

Fatihi

Halebüehba

deyu tahrir etmi Ve Kabri Elmelikül Aziz ibni Elmelikül Eref Ve
dahi Kabri Elmelik Cemalüddin Bu ikisi pederleri Sultan Eref ile
Erefiyye Camii kubbesi içinde yatarlar Ve Kabri Elmelikül Aziz
Imadüddin ibni Salâhuddin Yusuf imam afiî cenbinde hak ahidedirler Ve Kabri Elmehkül T^ujzzüddin Eyyubiyan kuludur Kaytbay
yaylas yolunda bir sed üzre medfundur Vefate sene 365 Camiî
Ezberi Ezher nam Arab bu Muizzüddinin mal ile Camii Ezberi
Esved bina itdi Sene 361 Bu Muizzüddin Marib Zeminden CaAhiidiyyun elinmii Ezher behanesile huruç idüb lgar ile
den alub feth idüb baz halkn kahr eyledi Zira Msr halk cebbar

Msr

ve

olmulard Anniçün Msra Kahirei Muirziyye
Ve Kabri Ezher Mayi Burnuy Camii Ezher kurbinde medfun-

zemini mezheb

derler
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Ve Msrda

vüzera saraylarn bina iden Sultan Salâhuddin Yusukarnda Kabri Elmelik Seyfüddin bin Ebubekir bin Eyyub bina
Lâkin gayet sevdazede âdem olmaile bir gün gazab âlûd olub

kula dibinden bir mut ile urub binagâundan kan
cereyan iderek merhum olub Ömer ibnül Farz civarnda medfundur
Asitanenin baz yerleri münhedim olmudur Ve Mehedi Elmelik
Sultan Tuman Bay maa Sultan Mehemmed ihni Sultan Gavri Selim
Han ile cenk iden Tuman baydr Gavri Selim Han çenginde helak
olub olu bu Sultan Mehemmed nâreside iken halife olub ilmi savada

kendü kendüyi

kâmil deildir deyu kul taifesi gulüv idüb Sultan Mehemmedi hal*
idüb yerine Tuman Bay() padiah idüb Selim ah ile krk iki kerre
muharebesi ve mukatelesi sebkat etmidir Âhir münhedimen firar
idüb Fayyum caniblerinde sa'b dalarda Urban habir ianetile ele
getirüb Selim Han Tuman Bay() bab Züveyled salb idüb fitne ve
fesad munkati olub yine Selim Han merhamet idüb cenazesin gasil
itdirüb ta Adiliyyeye bile gidüb Adiliyyede Camiinin sa canibinde
kubbei âlisi icre Sultan Mehemmed ibnül Gavri ile medfundur Sene
922 Mermer sandukas etrafnda Ayetülkürsi ve bu tarih tahrir
olunmu§d(ur) Ve Kabri ziyareti E§§e->,h Zinnunu Msrî Cebeli Mukattamn zillinde eyh Ukbei Amirül Cüheynî kurbinde baka bir kubbede medfundur ark Amim nahiyesinde mütevellid olmu Msr
meliki melik Mukavkisin nedimi haslarndan kbtî kavminden idî
Melik Mukavkis an elçilik ile iki cariye ile biri Mariye adlû cariye
Risaletin ibrahim nam olu Mariye cariyeden oldu Ve
idi Hazreti
bir katr getürdü Ve bir klç getürdü Hazret katr Hazreti Aliye ih'
san itdi Dül Dül didikleri katr ol katrdr kim Mukavkis hedayasidir Ve klc dahi Hazreti Aliye verüb Zülfikar oldu Cariyenin birin air Hassana ihsan eyleyüb Abdurrahman ibni Hassan ol kbtî
bakiresinden oldu Bu hedayalar Zinnun Hazreti Risalete isal idince
Hazretin kemali muhabbetine takat getiremeyüb derunu dilden ve
can gönülden islâm ile müerref olub sahabei kiram oldu Hazreti
Ali kemerin balyub tabibi baziklere pir oldu ilmi tbda Fisagorsu
Tevhidi idi Alim ve air ve mahir ve mair idi lmi tasavvufu Hazreti
Aliden görüb U ^» ilmine dahi malik oldu Tabiblerin silsilesi ana
müntehidir Badehu Hazreti Ömer hilâfetinde Amr ibnül As ile vatan aslîsini arzu idüb Msr fethinde ehid oldu Maskat re'si olan
haki amber pakde kald kim
J ^7 ^ y dir Ve Msrn canibi cenubu haricinde ehirden bin alt yüz adm baid Ziyareti hazreti
Eeyh Ebüssüudu Carihî Alt yüz mikdar haneli ve camili ve zaviyeli
*\-.(

ve tekyeli

ve sebiUi bir kasabadr

Bu mahallenin

ta

vasatnda bir
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kubbei âli içinde Ebüssüudu Carihî çarkûe yeil çuka ile puide bir
sanduka içinde mahfuzdur
J j. -.L diyenlerin biri dahi bunlardr
Senede bir kerre azîm âdem deryas cem olub Mevlûdun Nebi olur
Ziyaretgâh hass âm enas ve nisvandr Âsitanesine yüz süren arif
insandr Ve Han Halil kurbinde Ziyareti mehedi re*si Hazreti mam
Hüseyn ibni
Ali ibni Ebi Talib ^'c ^\^} Hazreti sbtüssaid
vesseyidü ehid
Hüseyn bin Ali vilâdeti basaadetleri Ohud
gazasnda hazreti Hamza ehid olduu an
Hüseyn vücuda geldi Ve baz müverrihler hicretden evvel demiler Ve müddeti ömürleri sene 56 idi Yezid ibni Muaviyeye hüsnü rzasie
hilâfeti fari
olub Yezidden biat etmedigiyçün üzerine amdan Abdullah bin Ziyad
ve Ömer ibnül Hasan ve Sa'd ve gayriler serdar olub Badadin deti
Kerbelâsnda yüz bin belâ ile cengi azîm olub
Hüseynin iki
ehzadei civan baht ve dört nefer biraderleri bir karnda evlâd ve
be aded ammüsi oullar ile ol neberdi azîmde yirmi bin sahabei
kiram ve muhacirini zevilihtiram ve erbab soffai sahib huddam hicretin sene 61 tarihinin yevmi Aura günü hamunu Kerbelâda aç ve

^

mam
mam

mam

mam

ehid olmulardr Bedesti Yezid Badehu mam Hüseyn
Samda Yezide getirdiler Oldahi admaniler idüb re'si erifi Msrda Muaviye ibni Ceriha gönderdi Ol lâîn
dahi Msr Meydannda gaitan etdirdi Fravnu cebbarîn kavminden
her kim mam Hüseynin re'si erifine pütpa urduysa birer ayaklar
tulum gibi oldu Hâlâ Msrda nice bin âdemin birer aya tulum
gibi imidir
Andan biemriUâh bir hatunun evlâdnn ban
kesüb meydana koyub mam Hüseynin re'si erifin h(f)z ider Ta ki
Msr hâkimi Sarih mazul olub yerine bir mümin ve muvahhid
muhibbi hanedan gelüb ol hatun ol münevver vechi Hüseyni
çkarub hâlâ mehed olan âsitanede defn iderler Badehu Ali
zac ve susuz

hazretlerinin seri saadetlerin

Abbasiyandan Elmuktedir BiUâh ve

sair halifeler birer

hayrat hasenat

kubbei kadim binay âlinin ta
vasatnda çarkûe zerduz atlas ile puide sanduka içinde medfundur
Gûnagûn buhurdan ve gülabdan ve em'idan ve kanadildan çradan1ar ile müzeyyendir kim güya Huldü berîn ve bir camii selâtîndir
Kâbei erif cirminde olduyçün beyti erifin kisvei erifin anda amudlara kuadub anda dikerler Seb ruz ziyaretgâhdr (Beyit)
ilhak iderek bir binayi azîm ve

bir

Hasanile Hüseyndir

iki

hüma

Radyallahü taalâ anhûma
(Beyit)

Anlara âline selâm olsun
Yerleri ravzai

selâm olsun
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Ve

Cebeli

MukaUatn

uakîn

sultanül

dadr ann

ki Cu§i

hazreti

57$.

Ömer

ihniil

dameninde Ziyareti ejeyh
Farz Elhameviyyül Msrî Kün-

Ebülhafazdr smi erifi Ömerdir Beni Sa'd kabilesinden olub
Taiyye nam bir kasidei beli telif etmilerdir kim efsahu uara velfu»
saha bir msrana nazire idememilerdir Hattâ Sam erifden Muhyeti

yindini Arabî ibnül Fariza haber gönderüb zni erifiniz olursa sizin
Taiyye kasidesine nazire idelim dimiler Ömer ibnül Farz dahi Sizin
Fütuhat Mekke niz bizim bu Taiyyeye nazirei bînazîr vaki olmudur
Im'an nazar ile manzurunuz ola buyurmular Ta bu mertebe beli
ve âte pare kasidei Taiyyedir Her Cuma âsitanesine âklar Taiyyeden bir ikier ebyat kraat olunca âklar mest medhus olurlar Bir

ulu âsitanesi ve tekyesi

ve

Camii

ve

imareti

ve fukaralar

vardr

Cümle evkaf Elmelikül Kâmilin hayratdr Zira anlarn ahdi evahirînde sene 632 tarihinde merhum olmudur Her Cuma günü camiin»
de öyle izdiham olur kim bir âdem gelse yer bulunmaz derken
biemriUâh ummam kirame gibi gelen sar Gelen yer bulur Cümle
halk birbirlerinin dizlerinde otururlar Has ve âm birbirlerinden istis
etmeyüb can birlii ile sohbeti hassulhas iderler Acib hikmetdir
Sair âsitanelerde bu güne cemiyyeti ruhanî olmaz Zira cemii ulemayi
Msr her yevmi Cuma Hazreti risalet penahn ruhu erifi bu camide
hazrdr Ve sair ervah enbiya dahi hazr olur derler Alelittifak cümle meayihan Msr bu kavle müttefiklerdir a.u ^iiUj-j Ve Cebeli Cui

kal

üzre Ziyareti

eeyh Cuî

Bir camii ve tekyesi

ve

eyh Cuî

hazretle-

vardr Ve kendileri camiin sol tarafnda bir
medfunlardr Bu âsitane ta Cebeli Mukattamm
zirvei âlisinde cihannüma bir makamdr Cümle ehri Msrn canibi
erbaasmda birer günlük mesafei baide nümayandr Ve bu cebelin
altnda binden mütecaviz maaralar vardr çlerinde ehri Msra enmemi sulahayi ümmetden nice yüz fukaralar vardr Gice kaim ve
gündüz saim hal sahibi mücahid kimesneler vardr eyh Mehemmedi
Gamravî hazretleri mücahedei nefs ide ide biemriUâh haftada bir
rinin bir kaç

kubbei

sagir

iftar ider

beeresi

haneleri
icre

Güncü vahdetde bir padiahdr Ve yine böyle iken lâilgûn
Ve $e>h Ali Maiî Ol dahi bir maarada sakindir

vardr

âdemdir Amma cümle züvvar kendüye taam hedaya
Ol kadar tenavül ider kim Mâdi Kelb olkadar taam yemezdi Amma yine böyle iken hergez ann tebevvül ve tagavvut eyledüi
görülmemidir Maaras daima zafran kokar JU" ^a -»ju Ve bir garda
dahi Eeyh Receh
Vanî Krk sekiz senedir bu gardan tara çk'
myub taat ibadet idüb tilâveti Kur'an ider Riyazet ve perhiz ile
Zaif ve nahif bir

getürürler

ah

mehur

bir zahiddir Hattâ bir

ruhban kendüye gelüb seninle erbaine
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Ne

sen taam ye ve ne ben taam yiyeym

deyu davayi merd(î) idüb garda kapanrlar Yedi gün yedi gice oId^ukd)a ruhbana
tekazayî hacet arz olub Receb
Vanî ruhban gardan tara çk'
maa men idüb huddamlar gar sed idüb ikisi garda kalr On seki'
zinci ruhban cu'dan helak olub lâei murdarn tara çkarrlar Receb
ah kâmil krk gün krk krk gice bir dane hnta tenavül etmeyüb
erbaîn çkarr hafz Kur'an kimesnedir Ve yine ana karib Eeyh
Masumu Belgradî uara ve bülega kimesnedir Hüsnü hatta malikdir
Savm Davuda müdavemet üzre kitabet ile kefaf lanr bir merdi âkildir
Ve yine bir garda Eeyh Fürsî Gûrî maa Eeyh Merdemî Traburanî
ikisi bir garda sakinlerdir Ve halkdan münzevîlerdir Lokmalar mah'
medetden hasl olur Kimesne vâkf esrar olmamdr -»ü aO- Hamdi
Huda bu canlar ile müerref olub can sohbetleri idüb duai hayrlarn almzdr Ve esrara mütaallik itdiimiz kelimatlar zeban hale
gelmezdir Hemen Cenab Bar mertebelerin daha âli ide Ve bu garlarda nice yüz sakinan kûeniinan ârifan vardr kim her biririle kylü kalimiz tahrir etsek bir müdevven olur Ve bu garlardan
zemine beraber Eeyh hazreti AhduUah Maarevî Bu sultan bir maarada sakindir kim kapusundan nian verir bir gar azimdir Bu bin
koyun alur bir gar ibret nümundur Bu garn ta nihayetinde Abgirelim

ah

aa

duUah Maarevî medfundur Bu sultan teshir sahibi imi Her sene
hacc erife gidüb ümmeti Muhammedin cekdii âlâm edayidi göiddeti hardan halâs olub dalar ve garlar içinden
ubur etsünler deyu eccinniye emr idüb Msrdan Mekkiye varnca
yol üzre vaki olan ciballeri ecinniye kesdirmee balyub ihtida bu
gar keserler Hakka ki makduru beer deildir Badehu Cenab Bari
itmamn müyesser etmeyüb eyh Abdullah merhum olub bu garda
asudedir Bu gar icre krk kibar evliya dahi medfundur Lâkin ismi
erifleri malûmumuz deillerdir Edhemî zeyinde fukaralar vardr

rüb ibadullah

Garn kapus

üzre

deyu tahrir olunmudur Lâkin gayet âlidir Ve bu garn içinde kue
müteehhil fukaralar vardr Ve bu âsitaniye karib Hazreti
Yusuf karnda ibni Yamen ve Hazreti Yusuf olu hazreti Efrayim
ve hazreti Yehud olu Sarira ve azizi Msr Züleyha ve melik
Reyyan kubbeleri vardr Cümle anda medfun olduklar bâlâda masturdur Ve bu mahalle kakib Makam Hazreti Musa badetgâhdr Ve yine bu makama mülhak hazreti Abdülkadirül Ceylân
evlâd Kahri eeyh Isa Ulu makamdr Baz kadiri fukaralar

kue
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Ve

dameninde

kurafei
Ziyareti

kübrann nihayetinde yine Cebeli Mukattam
eeyhi sâdât Maribî Ulu âsitanedir Bir camii
ve fukara höcreleri

ve tekyesi ve imareti

Msrda
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ile

mamur abadan

bir âsi-

ecdad izamlar
hazret'
Ylda bir kerre nsf aleri ile krk nefer evlâdlar ile medfundur
banda bir Mevlûdun Nebi olur kim iki yüz bin âdem hayme ve
hargâh ve bar bengâh ile gelüb meks idüb iki gün iki gice cemiyyeti uzma olub giceleri nice yüz bin kanadiUer ile çragan olub taraf taraf tevhidi sultanîler olur Ve hayatda olan evlâd izamnda(n)
sahibi seccade eeyh Ebüttahsis hazretleri etek dermeyan idüb cümle züvvara nimeti han ile ziyafetler idüb her kese birer künye yani
lâkab verüb ol kimesnenin gerdanna ya bir Kimirî ve yahud Lâhurî veya dülbend rida verüb fukaralar olub biat etmi olur Zira
tarikleri tariki vefayîdir Hazreti
Resule müntehidir Ulu âsitanedir
»j-" üTM Ve yine bu âsitaniye karib Ziyareti Ebüssüud Ebüîaayir Tekyesinin evkafn Msr valileri mirîye muzaf eimiler Ol sebebden fukaralar yokdur Ve Sultan Hasan Camii dibinde Ziyareti eeyh Ah'
medi Rufai Cümle evlâdlar ile ol âsitanede medfundur Mamur ve
abadan tekyedir Fukaras çokdur Tariki burhanîdir Halifeleri siyah
abbasî destar sarub beyaz alem getürürler Ylda bir kerre azîm Mevlûdlar olur Ve Sukud Dellâl kurbinde kutbu âfâk eeyhi aleltlak
hazreti eeyh emsüddinül Hanefî Emri azîm ulu sultandr Camiinin
sa canibinde bir kubbei âlide medfundur Tekyesinde fukaras ve
meayihi vardr Camiin hareminde bir nabka aac vardr Ve bu
âsitaniye her Çiharenbe gün nice bin âdem gelüb ziyaret iderler
tanedir

sâdât

Msn

»^ o-As Ve
kasabasnda ehrin
>j.;\

habei

hazretlerinin

mukabelesinde Nilin karu canibinde Cize
yff'i Sacanibi garbnda Ziyareti Ehu Hüreyre *^
Atik

"**>'

kiramdandr Hazreti Risaletden

ider Hazreti Risalet gayet severdi

smi

hadisi sahih rivayet

erifi kedilere gayet

muhabbet

Risalet künyelerin Ebu Hüreyre kodlar Ve Resulü Kibriya bu hadisi hnyurdu ^^^ j- •,«" f* dimilerdir Ve Ebu Hüreyre
kabilesindendir Halid binül Velid §am gazasna serdar oldukfethinde bile
da Ebu Hüreyre dahi
kabilesine serdar olub
idi Badelfetih Hazreti Ömer ile Kudüsü erifi feth idüb andan Amr
ibnül As ile
gazasnda bile cenk iderken hadenk ile mecruh
olub Cize canibine ubur idüb ehid oldu Badehu cesedi erifi üzre
Amr ibnül As bir kubbe bina etdi Hâlâ bir çemenzar ükûfezar haki
amber pakdedir Dirahtistan nahlistan içre bir vadide medfundur Asipiik ve maç
tanesinde nice bin hürre ve gürbe ve kutta ve

etdüündpn

Hazreti

Du

Du

am

Msr

ve kedi vardr Her

kim Msrda kedisinden

bizar olsa

bu Ebu Hü-

b
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rereye nefyiderler

Anniçün kedinin hisabn Cenab

anlarn nafakasn dahi Rabbülâlemîn

Zikri

Bu

Bari biür

Ve

bilür

evsaf Mevlûdun Nebi (i) hazreti Ebu Hüreyre
âsitanei

Hüreyrede senede

bir kerre

dun Nebi olub cemii âyân ulema
sahrasn

leri ile

varub ol Cize

gün üç

gice tevhidi sultanî ile

tnah Temmuzda Mevlû*

ve suleha ve kibar eraf hayme»

cetri

mülâmmalar

sohbeti has iderler

ile lâlezar

Ve

idüb üç

nice kerre yüz

bin kanadil ve fanus ve me'aleler ile çragan idüb taraf betaraf
zevk olunur Ve nice yüz bin kyasa ve kayk ehli züvvar götürü
getirmede Ve haymeler ile çarsuy hazarda ayi iret olunmada bir
cemiyyeti kübra olmazdr Zira Ebu Hüreyre hazretlerinin merkadi
pürenvar kubbe (i) nühtaknm canibi arkîsinde bir âb lâtif çkar
Ana Ayn Hürre derler Güya kedi gözü gibi mücellâ ve berrak oldu*
und(an) Ayn Hür(ey)re derler Ebu Hüreyre hazretlerinin kerametile
huruç etmidir Âsitanei Ebu Hüreyrede olan nice bin hüreler bu
idüb biemriUâh defi cu ve defi atsan ider Yohsa
âb nabdan
olkadar bin gürbelerin bir yerden tayinleri yokdur Ancak ol su ile

nu

kefaflanrlar Anniçün
gün cereyan ider Ta ki

Ayn

Hüre

derler

Eyyam Temmuzda krk

krk gün temam

olub ol cerahatden Ebu
Hüreyre ehid olduu saat beyaz ve koyu cereyan ider Hâlâ ilel an
Mevlûd günlerine gelince mah Temmuzda kzl kan akar Ol günde
haiza hatunlar kanl suyundan nu idüb hayzdan kesilirler Ta ki
Mevlûd günleri olunca biemriUâh kan dinüb âb rakik cari olur
Badel Mevlûd ol âb lâtif üzre bay ve geda ve pîr civan ve merd
zenan ve cümle kibar meayihan cem olub dua ve sena etdükce
kan kesilüb zülâli musaffa olur ihtida bismillah ile eyh Ebu Hüreyre nu idüb Msr vezirine ve mollaya ve nakibülerafa ve mezahibi
erbaa eyhülislâmlarna ve sair ümerai Msr ve gayri eraf kibarn
emanet gönderdikleri ibrik ve cerre ve gözelerine eyh hazretleri ol
sudan doldurub cümle âyân Msra hedaya gönderüb anlar dahi
bardaklarda olan eyhin mührün bozub Niyyetüifa deyüb nu ider*
1er Ve
bu âb hayat() getüren fukaralara in'am iderler Badehu
sair ümmeti Muhammed nu idüb nice kerre yüz bin cerre ve bar-

am

dak su doldururlar BiemriUâh bir katra tenezzülde olmaz Ve
ve Halebe ve Badada ve Basrya ve slâmbola bakr kalayl kumkumalar ile teberrüken cülâb Ebu Hüreyre deyu hedaya gönderirler
Ve bu su Mevlûdun üç gününde cülâb misal su cereyan ider Ve lezzeti Huda hakkyçün güya
âb Zemzemdir Ve tabiati sehl müshildir
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nu

Yetmi yedi emraz muhtelifeye dâi devadr Bu âbdan bir kerre
iden senei âtiyyeye varnca asla ve kat'a bir mariza mübtelâ olmyub
Hakimi Lemyezelden

gayri

hâkim hukemaya muhtaç olmaz

Amma

itikad tam ile nu§ etmek gerek Hattâ demi fasidi vücudda olan ihtilât ve ra'e ve beras ve cüzam def ider Mezkûr ayn senei âtiyyeye varnca baya turna gözü âb lâtif cereyan ider Biemrillâh ilâ
maaallah âdetullah bunun üzerine caridir Ve bu Mevlûdu erifde

bu ayn içün olkadar kerre yüz bin cerre ve barak ve micver ve
nak beyi olunur kim hisabn Cenab Bari bilür Ve yine ol gün

çaol-

micver Cize yourdu ve kayma für(u)ht olunur kim cemii
züvvarn derunu birunu beyaz yourd olur Ve Hermin dalar bu canibde olmagile be on yârân bir yire cem olub kimi piyade ve kimi
har suvar olub Firavn dalarn temaaya giderler Ve
kadar

ibret

nümay dier

Yine Cizede Ebu Hüreyre hazretleri âsitanesi kurbinde Ebu
Hüreyre ile ehid olanlarn üstühanlar ol Mevlûd günleri zeminden
tara çkub nice kerre yüz bin üheda kemikleri hareket ider Amma
hakir gözümle görmedim Lâkin mutemedün aleyh âdemlerden istima
idüb gemi ile Eski Msra ubur iderken ellerinde baz kemikleri gördüm ühedalar uzvudur Berekât içün hanemize götürürüz didiler Bu
dahi ibretnüma bir hikmeti Hudadr Baz âdemden ve ulemayi Ezberden sual etdim Tahkik ölgün bilâ hisab uzuvlar rayegân olur
Amma asl ne idüi malûmumuz deildir deyu cevab virdiler Bazlar
sahabei kiram ile cenk idüb mürd olan Kababta kavminin üstühanlardr kim mürd olduklar gün Temmuz idi Yine Temmuzda yer
kabul etmeyüb tara çkar dirler Ve Kbtî taifesi dahi baz kemikleri
alub

hanelerine

götürürler *m\

-.üi i-j^

Msr

içinde haliç

kenarnda

Kabri eeyh hazreti
Halvanî Camii içinde medfundur Tekyesi ve
meayihi ve fukaras ve imareti vardr Camiin revzenleri cereyan
iden halice nazrdr Camii hareminde bir kaç seçere ile baçesi ve

vardr Camiinin evsaf bâlâda mazbutdur Ve
suku
sultanî icre Kabri Ayn Qazalî »^ ^ji Ve
kurbinde
yukaru kal'ade Mukabeleci Efendi kona içinde Tahir Beybars veziri
zaviyesi içinde Eeyh
Ve ana karib Abdülkadir Ceylân tekyesi
içinde Eeyh M.ehemmedül Ensarî ve Eeyh Ahdullahül Yemenîyyül
Zeylâî Bu üçü bir yerde ve bir küçük kubbede asudedirler Üçü dahi
sahabei kîramdandr Tekyesinde bir kaç nefer kadirî fukaralar vardr
Evkaflar olmamagile gelen vali(i) Msr iki vakyye lâhm ve on nan
pare verirler Hidmetden aavatlar dahi nezeratlar verirler Ve iç kal*bir

azîm

nabka

dirahti

Bab Nasr
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ede Yeniçeri odalar ccnbinde Tavai Süleyman paa Camii hareminde Eeyh hazreti Sariyetül Cehel Sahabei kiramn ulusudur Hattâ
<c <i!i^j hilâfetinde Acem vilâyetinde krk bin askere
Nehavend nam kalede cengi azîm iderken Acem galib
gelüb bunlar münhedim olmak sadedinde iken beri canibde Hazreti
Ömer Medinei Münevverede Cuma günü minber üzre hutbe tilâvet
iderken bâtn gözile görseki Acemde serdar Sariye münhedim oluyor
Hemen hutbei okurken Ya Sariyetül Cebel deyu üç kerre nare urub
yine hutbe okudu Baz sahabe tebessüm idüb Sariye üç aylk yoldadr
Emirülmüminîne ateh galebe etmi gibi hutbede batl kelâm etdi
didiler Bazlar bunda bir srrullah vardr deyu tarih kodlar Hikmeti
Huda meer askeri islâm Cuma günü cenkde münhedim olurken
Hazreti Ömerin üç kerre Ya Sariyetül Cebel sadasm cümle guzat
müvahhidîn istima idüb cümle cüyuü müslimîn livalarn daa doru

Hazreti

Ömer

serdar olub

çeküb

ol cebele arka verince askeri islâm taze

dendan

can bulub cümle hari-

mansur muzaffer olurlar Badehu salimin ve ganimin Mediniye gelüb Cuma gün hutbe esnasnda istima
cîleri

tigden geçürüb

saday() ehli Mekke ve ehli Mediniye takrir ederler Tarih
kelâmlara
mutabk gelüb Hazreti Ömere can dilden muhabkonulan
bet iderler Badehu Sariye hazretleri Amr ibnül As ile Msr fethinde
bulunub yine Msrda merhum oldu -Kdc ^m-j Ve eeyh Sariyetül
Cebel kubbesi içinde sahabei ensardan altm aded kimesneler medfundur Evvelâ eeyh Davud ve eeyh Kasm ve eeyh Yahya ve
etdikleri

smail ve eeyh
Ve bni Yamen hazretleri civarnda
Züleyha türbesi cenbinde Kabri Sitti Asiye Ana Firavnun hatunu idi
Lâkin biemrillâh bakire idi Hazreti Musâya iman getürüb Firavn an
fehid etmidi Baz tefasirde Hazreti Musa Asiyei Cennetde nikâh ile
alsa gerek derler Zira bakire merhume olmudur Üzerine Kababta
padiahlarndan melik Totis kubbei [1] bina etmidir Lisan kbtî

eeyh

üzre tarihi var Ekseriya havatînler ziyaret iderler

Ve

yine Cebeli

Cui

dameninde Hazreti Yusuf biraderi cenbinde Kabri Abdullah ibni Tahir
Nusaybin nam ehirden Ekrad taifesinden müdebbir ve zevilukul Ali
Abbasiyandan bir kimesne idi Memun halife Badaddan Msra geldükde Memunun veziri idi Sene 205 tarihinde Msrda Ehram dalarn Memun halife münhedim idüb kenz çkarrken büyük ehramdan bir ta düüb bu Abdullah ibni Tahir vezir merhum olub bni
Yamen civarnda defn olundu Üzerine Memun halife azîm kubbe ve
âsitaneler bina idüb atebei

[1]

Yldz

nüshas (kubbe)

ulyas üzre

tarihleri
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^

*

kasabai

karib

Çiziye

baid

Busir

nam

karyede Kabri melik

Mervan Himar Ali Ümmiyyeden ulu padiah idi Amma naer'î iler
ile müttehem idi Nehri Frat kenarnda münhedim olub cümle askerî
dendan tigden geçüb kendü firar iderek taht olan ama gelüb anda
dahi karar idemeyüb ta Msra firar idüb anda karar idem derken
akibinden yagî askerden Amir ibni Curcanî Mervan Himar dutub
AbduUah Mazenî ban kesüb bir cida üzre sancub ve yannda olan
refiklerin dahi

cümle

kati

idüb

salimin ve ganimin

alay azîm

ile

ban Msr

içinden geçürüb Gazze ve amdan ve Haleb ve
Ir(a)kdan bu üslûb üzre alay ile Malatyada Elmelikün Nasr Ali
Tabire teslim idüb admaniler idüb hasmdan intikam ald (Beyit)

Himarn

Eerçi hayli mükildir kii dünyada gam almak
Bütün dünya deer amma adudan intikam almak
deyüb ö>* J^ »uj' VI»>> Mju* a hamdi sena idüb Ali Emeviyyundan
evlâd Yezidi bîmezidin uruku bu Himar Mervandan munkat olub
bunu Hüseyn intikamn aldm deyu cemii islâm padiahlarna
nameler ile resuller gönderdi Hâlâ
Mervan Himar Busr nam
karyede bir alçak kubbe icre asudedir Ehram dalarn temaaya

na

giden bunu ziyaret ider Bazs etm ider Mezmumdur Ve Eski Msrda
Kabri eeyh Abdullah ibni Amr ibnül As Sahabei kiramdan ravi(i)
hadisdir Msr fethinde bile olub merhum oluncak vasyyeti üzre
hanesinde defn olunub hâlâ anda asudedir Ve EbüUeys ile Imamü
afiîye karib Ziyareti eeyh Celâlüddini Siyutî >j ''»y- cf-^ Saidi Alide
sahili Nilde syut nam mecma fukaha ve müfessirîn kân olan ehri
müzeyyende mütevellid olmudur Yedi yüz mücelled telifat mehuru
âfâk ve muteberdir Hâlâ ziyaretgâh hass âmdr Kal'atül Kepe Cebeli Yekir derler Ahmed ibni Tolun Camii andadr Ana Karib Sultan Caveli Camii içinde iki kubbei âlide akraba ve taallûkatlar ile
Essultan Caveli hazretleri medfunlardr Amma gayet musanna kubahubablardr Revzenleri Fil bürkesine nazrdr Bu kubbelerin
iç yüzünde deri
divarlar serapa mevvac ve musaykal ebrî gûnagûn
mermerler kapldr Ve atebei ulyas üzre tarihi ve Ayeti

b

Ayeti tahrir

olunmudur Ve mermer sandukalar etrafnda dahi
ile mermer üzre oyma hatlar ile (tarihi)

nagûn hatt kadim

gû-
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terkim

olunmudur Ve

kurafei kübrada Kabri e§§eyh Seyyid Hüseyni

Ahlat ulu sultandr Seccadeleri hali oldukda Msr hulefalarndan
Sultan Barkuk asrnda Yldrm Han ulemalarndan Simavnazade
Acemden gelmi iken Yldrm Han iznile merhum Seyid Hüseyni
Ahlatîi seccadesine halife idüb yevmiyye üçer yüz

Msr

paras ulufe

zadenin ismi erifleri Eeyh Bedrüddin bin
Mehmed bin srail bin Abdülaziz dir Beynelulema vel meayihi Msr
imtiyaz bulub Camiül Fusulû ve Kitab Maksuda erhi Ankahül Cevahiri telif idüb beynelulema vettalebe muteber kitablardr Ahir bu
dahi yüzün canibi Hakka döndürüb kurafei kübrada EbüUeys hazretleri
civarnda mesturdur Hâlâ ulemayi Rum deyu ziyaretgâh hass
âmdr Ve Ebülfetih Sultan Mehemmed Hann uaralarmdan Kabri
brahim. Qülenî Sarhanîdir Hacdan geldikde merhum olub Monla
Atikî ile Ömer ibnül Farz yannda medfunlardr Ve Sukatüs Sebbaîn
kurbinde Kabri e§§yh Hamude Bir küçük kubbede medfundur Ve
Camii Ezher kurbinde Ziyareti eeyh hazreti Yusuf ül Acemi Ve tekyei
sultan Dengiz kurbinde Sukul Ganeme muttasl Ku^bei eeyh
Tacüddin Meayihi azimdir Nice bin keif kerametleri zahir olmudur Ve eyhül Bekrî hanesi kurbinde Eeyh evlâd nan f'j'y-' u'-^ Ve
Yeni Kapu haricinde Kantartüs Sebbu tarafnda Eeyh Ebülbeer
^Oc^Sö-jVe Kabri eeyh hazreti Ibrahimül Kani Bilâd
efdal
ulemasdr Nice sene Camii Ezberde dersâm olub sene 1004 tarihinde hacdan gelüb yine Msrda merhum olub kurafei kübrada medfundur Ve dahi Eeyh Salihi Belknî Bunlarn ikisi eyh brahim
akrabalarndan olub eyh ile bir yerde medfunlardr Bunlar dahi
afiî
meayihi kibarlarndan olub ziyaregâhdr Ve
âsitanesinin sa tarafnda pencerelerin haricinde ziyaretgâh âsitanei
etdiler

Ve

Simavna

Msrn

mamü

Msrn

nesli

Ebabekrüs Sddik
(iki satr

bni eyh Mehemmedül

açk)

Bekrî hazretleri Veliyyi niamimiz idi Bin

paa vali(i) Msr iken dar bakiye intikal
ecdad izamlar yannda defn olunub cenazesine nice kerre yüz

seksen yedi Saferinde

idüb
bin âdem hazr oldu Seccadelerine evlâd mihteri eeyh Ebülmevahib halife olub cümle fukara anlardan tecdidi biat etdiler ^^^jf^ Ve
küçük Çelebi eeyh Zeynelabidîn cümle evkaflar üzre nazr oldu
•<\Hiiti>. ulu
âsitanedir Nsf abanda ecdad izamlar üzre azîm Mevlûdun Nebi iderler Hanedan kadimdir Ayende ve revendeye nimetleri mebzul olub bîimtinandr Ve bu âsitanelerine karib fatihi Msr
Sultan Selim Han Adiliyye sahrasnd(a) Sultan Tuman Bay ile cengi azîm iderken Kurt Bay nam bahadr Çerakese
askerinden davay
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nerd(î) ile Selim Han askeri islâm içinde ehid etmee ahdi eman
idüb derya misal Ali Osman askeri içine esnayi marekede at btragub
Haunda Ha bunda diyerek veziri âzam Tavai Sinan paaya rast
mutad kadimesi öyle imi kim
gelir Hikmeti Huda Sinan paann
Selim Han ne elvan esbab giyse ve ata binse ol dahi ölgün öyle
libas fahire giyüb öyle esbi saba sürate suvar olurmu Ve ekâlde
dahi Selim Hana müabeheti var imi Hemen Kurt Bay namdar
Selim Han budur mülâhazasile ta veziri âzamin askeri içinde ve
livas altnda veziri âzam Sinan paaya Kurt Bay bir zeni Msrî
yetidirüb suzeni hayyat harirden güzer ider gibi Sinan paann
zrhndan güzer idüb bir yanndan bir yanma karg cida güzar
idüb Sinan paa anda ehid olub Kurt Bay bîbak ve bîperva reha
bulub hasmndan intikam alur Hamdi Huda Selim Hana rast
gelmez Hâlâ ziyareti hazreti KurtBay imam afiî kurbinde medfundur Cümle Çerakezei Msr ziyaret iderler Hakka ki bahadr ve eci
ve namdar ve tüvana yiitmi \^ *a\^j Ve ehri Msrn ta vasatnda
Demir Kapu kurbinde ziyareti hazreti hrahimi Qül§enî Bâlâda âsita'
neleri tavsif olunmudur Ol takrib ile baz evsaflar dahi tahrir olun-

mudur

Tarihi fevtleri

Sultan Süleyman asrnda Ebüssüud ile mubahasei ilmi tasavvuf
ve mebhasi tevhid idüb cümle ulemay Rumu mat idüb Msra geldükde kendi mallar ile bu âsitanei bina idüb anda medfundur Ken*
düler Ömer Ruenî hazretlerinden mezundur Ömer dahi Yahya

irvanîden mezundurlar Ömer Ruenîden Gülenî olmulardr lmi
ledünne ve cemii ulûmu ettaya malik kutbül âfâk ulu sultandr
Kubbei pür enverleri [1] içinde Ihni Ahmed Hayatî Mate medfundur
Sene 977 Ve yannda Eeyh ibni Ali Safvetî Mate sene 1005 Ve
ana muttasl Ihnü eyh Hasan Efendi Mate 1012 Hasan Efendi
yerine damad Mehmed Çelebi seccade niin olub badehu fevt oldu
Sene 1014 Ve bu asrlarda Ibrahimi Gülenî halifelerinden eyh
Karamanî vahdet meselesinde eriatden ta koparub er'ile ban ta
yerine koyub icrayi er 'i eda etdiler Kabri malûmum deildir Badehu
sahibi seccade

Eeyh

Muhiddin

J'j'^^ o»'

ehri Edirnevîdir Msrd(a)

biatkerdesi ve damad
ilâhî ile âlûde
olub badel intikal âsitanei gülenîde medfundur
bir
serbazdr Tevhid ve tezkir esnasnda âkane ebyatlan tilâvet
canibi arkîsi haricinde
olunub baz
mest ve Eski

eeyh

Ali

Safvetî

hazretleri

ile

har olub

âk

âkan

[1]

Yldz nüshas

(envarlar)

Msrn

Ak
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gömüler içinde Kabri eeyh Badadî ah rah üzre bir kubbei âlide
mesturdur Ve yine ana karib Deyri enudî derler bir kenise vardr
Melik Mukavkis hîni fetihde Amr ibniil Asa reca idüb münhedim
etmemilerdir Hâlâ ol deyr icre beni âdemden ve tuyurdan maada bir
zîruh girse ol an ölür Hattâ baka dermansz Arablar ol deyre girüb
cümle pire ve kehleleri olub halâs olur Acib mutalsam deyri acibedir
Ve bu deyre be yüz adm karib yine tariki âm üzre Kabri eeyh
Huveydî Bîhisab telifatlar vardr Zaviyesi ve minaresi ve iki kubbesi
vardr Cümle ehli Msr ziyaretine müdavemet iderler Keif kerametleri Tabakat a'ravîde masturdur •^- ^-' Ve Kabri Elmevlâna Ali lmî
Qanimül Makdesî Kutbiyyete kadem basm fuzalâyüd dehirden gavvas
bahri ilmi ledün idi Kurafei kübrada medfundur ^^J "^' c'j Ve elmevlâ
Bedri Çelebi Siruzîdir Msr monlas iken merhum olub Ömer ibnül'
Farz cenbinde sengi mezar tarihile mastur ziyaretgâhdr Ve kabri
elmevlâ Maruf Etendi Tarabefzudandr Msr mollas iken merhum
olub bu dahi Ömer ibnül Farz kurbinde Rum ulemalar ile medfundur Ve kabri eeyh elfazl Emin Tirevîdir Sengi mezarnda tarihi
sene 987
ve hattat

krk

iki

Msrn

kurafei

kübrasmda medfundur Musannif ve müellif

imi ntikal etdükde kendü hattile kendü telifatlarndan
mücelled ve mümza kitab çkm Hâlâ ol kitab nefiseler

Camii Ezberde ve Camii Müeyyedde vakfdr Cümlesi muteber kitablardr Ve kabri eeyh Sinan Efendi Ulemay Ekrad Surandandr
Ömrü nazeninlerinde tasadduk ve nezerat vazayifat kabul etmemidir
Hemen alâ babuUah olub cümleden ziyade ganimet üzre geçinirdi
Msrda Kürdî mahallesi mescidin tamir ve termim idüb anda sakin
olub anda medfundur Meayihan Msr mabeyninde eyh Kü(r)dî
deyu itibar idüb ziyaret iderler Ve senede bir kerre Mevlûd olub
cemiyyeti uzma olur Ve kabri elmevlâ Küçük Mahmudzade Abdullah
Efendi Mükerrer Msra molla iken merhum olub eyh ahin civarnda bir püte üzre medfundur Ve Merzbaniye Camii kurbinde
Kabri eeyh Mehemmed ibni Mehemmed Eehir bi Altparmak ^^"^ •^' ^j
ehri cennet üslûb olan diyar Üsküpdendir Çakr Kocur zade demekle maruf kimesnedir Hattâ bu hakir Melek Ahmed paa ile
Bosnadan gelirken Üskübe urayub hakire Altparmak Efendinin
hanesin yafte ile konak verüb iki gün meks idüb akrabalar ile sohbeti has etdik Erbab marifetden kimesneler idi Hamdi Huda Msrda
kendülerin dahi ziyaret etmek müyesser oldu Nice telifatlar vardr
Amma Siyeri Nebi nam bir telifat vardr kim cemii Siyerlerin memduhudur Bahri maani ve Noman sani eyhi ekber aziz kimesne idi
Msrda camii kblesi önünde medfundur Sene 1033 tarihinde irtihal
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Okyunus ulûmu

setta(ya)

çemenistan ulûm azbülbeyan ve mantkul'

Ve mehedi elmevlâ Zahirüddini Erdehilî Selim Han Evvel
Ruma gelüb makbulü ehriyarî oldu Badehu tavaf
beytuUahül haram niyyetine Msr valisi Hayin Ahmed paa ile Msra
vardkda Ahmed paa Msr kal'asine kapanub hayin oluncak [1] ol
lisan idi

asrnda Tebrizden

vak'ada Hayin

Ahmed paa

ile

bir yerde

medfunlardr

kati olub kurafei

kübrada

Mezkûr

molla Zahirüddin cemii
ulûmu ettaya malik olub yüz kt'a mücelled telifatlar vardr Çi faide
ancak bir nam kalur Yohsa cümle nüfus kabzai ecelde makbuzdur
Hiç kes ve nakes ve bîkes ve varkes ol derde deva bulub reha bulRuyi arz cihangirleri ve gedalar bu emirde yeksanlardr
Has ve âm ol kantara(i) celilüandan ubur etmek mukarrerdir vesselam
Kahir (e) de evliyay kibarn ve ulema ve sulehann
mezarat mütebarekeleri bîhisabdr Amma bu âciz ziyaret etdiimiz
kibar kümmelînleri tahrir etdik Ve kabri elmevlâ Hüseyin paazcde
Efendi Pederleri Budin veziri Güzelce Rüstem paann mahdumu
ferhund(e) ahteridir Msr mollas iken merhum olub imam afiî
cenbinde türbei püren varnn atebei âlisi üzre fevtine tarihi hudur
ikisi bir soffa

üzre

mamdr

Msr

Hüseyn Efndînin

makam dar

selâm.

Sene 1023

Merkum mevlâna mahbubülkülûb erbab

dan

ilmü
dani kimesne idi Hanesinde nimeti âyende ve revendiye mebzul
idi Ve kabri elmevlâ Mehemmed Ehli Efendi Tabib zade Abdurrahman| Efendinin biraderi gihteridir Cemii ulûmda Peyzeyab idi Hattâ
Msr mollas iken ilmi narnecat tahsil eyiemidir Mesih paa Camii
sahasnda asudedir
afiîye gidenler ziyaret iderler Amma bir
Ehli Çelebi dahi Rodosda medfundur Ve kabri elmevlâ Ahdülhdki
Eehir Dursun zade Efendi Msr mollas iken merhum olub kurafei
kübrada yol üzerinde sengi mezarnda tarihi var Anda medfundur
Ve kabri elmevlâ mimar zade IS^ustafa hin M.ehemmed Nice bin
âlâm eday idden sonra mükedder [2] Msra olub anda imam Ebül»
leys civarnda medfundur >j.j .^- ^j» Ve kahri eeyh Ehuhekrül Kefevî
Msrda eyh ahin hazretleri ile hem sohbet olub tariki Hakka
yönelüb yine eyh ahin civarnda medfundur Keramat celile ile
mehur âbid ve zahid ve müteverri ehli hal kimesne idi Ve kahri
elmevlâna elfazl Rzayî Mehemmed Çelehi Darülmülkü Konya kads

mam

[1]
[2]

Yldz nüshas
Yldz nüshas

(oicak)
(Melekeden).

ve ehli
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Pirî

Efendi

mevlûduna

merhumun mahdumu gihteridir Bu Rzay Çelebinin
Rzadr Sene 1001 Ann içün Rzay tahallus

tarih lâfz

Msr

monlas olub Kahiriye dahil olunca Rzay Efendi rzay
gözleyüb Kahirede kahra mazhar olub badehu yeri dar cinan
oldu Fevtine eyhülislâm tarih demi
ider

Hakk

Ah vah Rzay
Sene 1039
Tarihi

Atay

Çelebi

da

Yakd

derunu
firak Rzayînin
dökmeile olmad hasl f
dil
Nev zahmi hun feanile dil kanlar alad

ra

Ya

Didi

Atay

mevtine tarih

da

dil

Sene 1039

Merkum

Çelebi Rza hasib ve nesih ve kâmil edib çelebi ve müellif
ve musannif ve air ve mahir ve her fünunda istihracna kadir hafz
Kamusu Ahterî bir dervi nihad halûk çelebi idi Msrda mehedi

mam

Hüseyn Camii sahasnda medfundur Türbesinin deri divarlar
mezar tarihler ile pür olmudur Kabrin fazl Rum deyu ziiderler Ve kabri mevlâna Cemali zade Ulemayi Rumdan fuza-

ve sengi
yaret

lâyüddehir eyhülislâm Ali Cemali hazretlerinin mahdumu gihteridir
Anadoluda ve Msrda nice yerde sahibi seccade olub âhir Msr diyarnda arkyye ve Garbiyye menasblarna mutasarrif iken dirahti
ikbali musdkai Âyeti <-> v^ <.5^i
olub
Kahir(e) de temekkün
eyleyüb kuvveti kahire ile nükudu enfas nakdi vaktini itmam eyleyüb amma Ebülleys hazretleri civarnda medfundur ^.u. ^\^j Sene
968 [1] Tarihi eeyh Adem Efendi
-J

Adem

Msr

Msr

dedemiz raksiderek gitdi cinane
Sene

mevlevîhanesinde medfundur

(On alt satr açk)

[1]

Adalci

tarihler

yldz nüshasnda yokdur
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Merhum ve mafurunleh

sulta(n) a'lemiilulema ve
efdalülfudalâ hazret! eyhüüyuh Ali ümürlisî
«uic ^i]u^j hazretlerinin keif keramatn beyan ider
Evvelâ bu hakiri

pürtaksiri kalilübbizaa

dahil olunca evliya ve enbiyalarn ziyaretine

bin seksen üçde

Msra

üru

idüb hayatda olan
kibar meayihi ulema ile ihtilât etmee tekayyüd idüb tazyii evkat
olmasn içün teberrüken ve teyemmünen Camii Ezberde eyh Ali
Sümürlüsî hazretlerile müerref olub desti eriflerin bus idüb duai
hayrlar ile behreyab olub Kohistanî Ji:-.»/ nam kitab tilâvet

BiemriUâh maderzad a'ma idi Amma bunda
ve bunda olan takrir talâkat emlâhuolan
ve
suara Busarî hazretlerinde yokdur Hakir üç sene hizmeti erifinde
olub telmizi olduk Hikmeti Huda Abdurrahman paa sene tari-

etmee

bed eyledik

belagat

fesahat

Msr

iken üstadmz eyh Ali Sümürlüsî hazretleri
valii
yine cemii telâmizleri hanei bîminay sahib fira oldu
netlerine varub desti eriflerin bus idüb her kes ile kelimat idüb
biemrillâh evvelki ders takrirlerinden ziyade
dersler gerilirdi
kendüleri olmertebe zaif ve nahif oldular kim
ders sürülürdü

hinde

Amma

iki

Amma
Amma

vücudu nazeninlerinde her uzvu rayegân olub ad olunurdu Lâkin
kuvveti kudsiyyeye malik olman mirati dili çemi durbin idi Ve
begayet kiyaset nihayet mertebe feraset ve zekâyile mevsuf idi
görenler a'may maderzad diyemezler idi Hattâ damad olan kad Mansurda evlâd duhteri pakize ahteri Rabiai Adüvviye misal hafza bir
hatundur Anlar ehli kad Mansura nakl etmi Kad Mansur dahi
anlardan cümle huzzar meclise nakl ider Baz kerre leylei mubarekelerde müahede etdim ki Hazreti serveri kâinat ve mefhari mevcu-

An

datn huzurunda
matlar

gibi

sarih ve fasih

pederim Hazret

ile

zebanile

caJli^

^.a

L

kelimat idüb ders

jc.j*-j

"OüiJ^-jl;

tilâvet

^

keli-

idüb ders

kerratile istima etmiim deyu binti eyh Ali SüHattâ bir gün badedders üstadmz eyh Ali
etmidir
mürlüsî ehadet
Sümürlüsî huzurunda cümle ihvan basafa eriklerimiz ile berzanu
dururken aziz hazretleri kelâm dürerbarlan ile huzzar meclis olan
telâmizlerine alâ tarikul keif hitab idüb buyurdlar kim Bu sene
huccac müslimîn âyâ negün alay ile Bürketül Hacca revane olurlar
deyu sual buyurdular Hemen damad olan Kad Mansur itdi Sultainaallah ehri ervalülmuazzamm on sekizinci gün yevmi hamisde alay Bürkiye huruçlar ferman olundu diyince eyh buyurdular
kim Ya kan Mansur Ölgüne kaç gün kald didiler Hemen Camii
Kaysuniyye hatibi eyh Çelebi ba halifemiz idi Anlar buyurdkim
tilâvet etdüklerin

nm
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çkmaa iki gün kald diyince hemen
aydan beru sahib fira bîtab ve bîmecal bîmaa
iken Ya Allah deyüb camehabndan pertab [1] ayag üzre durub
beytûlhazeni icre tavusu
cinan var öyle cevelân ve raks ve sima
etdikim güya sima Celaddini Rumîdir Öyle hramanî reftar ve harekâtlar etdikim cümlemizde dembeste olub merdümü dideler valih ve
hayran kaldlar Hakir ise engüt ber dihen olub Aya Bu ne haldir
deyu mebhut kalmm Aziz hazretleri badessima ark âlûd olup bu'
yurdular kim te oullar Huccac müslimînin Bürkiye çkmasnn
müferrah müjde haberlerin virdiler Bundan geru hayat cavidanî
dücihan bulduk Cümleniz berhurdar ömr olasz deyu cümlemize
gûnagûn hayr dualar etdi Baz yaranlarmz Elhamdülillah Efendi
shhat buldu deyu ad handan oldular Bazlar nihanîce bügâ idüb'
giryan oldular Amma yine eyh hazretleri cümlemize nutk idüb Ey
oullar Sizlerden bir recam vardr Lûtf eylen Huccac alay ile çkaca gün bunda har olub beni huccac alayndan mahrum etmen
Zira ol günler hacc ekber günleridir Ol gün beni bir sanduka icre
koyub dörd hayvan üzre beni tahmil idün Badehu Camii Ezher içinden beni ol sandukayle geçürün Ve bizim muhib telâmizlerimiz ile
mücavirinden bir hayli uak ve revak rakdan bir küme
mütak bizi kurafei mücavirinde koyalar Anda her sene huccac
müslimîni seyr idelim Turabbiar gubarmz olsun Zira ol kurafe memerri nasdr Ve anda medfun cümle müslimîni ünasdr Sizlere vasyyetim budur Beni ölgün huccac alayndan mahrum etmen deyu
recalar eydi Cümle telâmizleri Nola Sultanm can ba üzre Sultanm
anda götürelim didiler Cümle sadkan Efendinin bu sözünden har
etdiler Ve yine Efendi buyurdular kim Ey oullar Msr ulemalarndan Mülâkkab Ali bee ve Ibrahim Irakî türbedar eyh Metbule haber
itdün Anlar dahi mabaadimizce gelüb alay huccac seyr etmede
bizimle hazr olsunlar didikde anlara âdem varub haleti nezide
bulduklarnda haber getürüb Sultanm Anlar hastadr Alaya çkmaa
dermanlar yokdur didiler Hemen aziz buyurdlar kim inallah iki günden anlar hayat dücihan bulub bizimle seyre gelirler Lâkin oullar
Sultanm huccac müslimîn

eyh

hazretleri iki

ba

uak

Size

müracaatm oldur kim

günü

ol

Msr

Ahmed paa nüzulü
kapus önünde lâhm acn

valisi defterdar

vâkai kübrada Azablar
olunan üstadmz eyh aravî hazretlerinin akrabalaAbdülfettaha beddua etdim diki yine aravî hazretleri-

vak'ai

gibi hezarpara

rndan
nin
idi

fakir

kerimelerinden

Bedduam
(1]

Sitti

Zebrann merutas olan nezaretimi alm
Bab önünde gulüyyi

hedefi icabetde kabul olub Azablar

Yldz nüshas

(idüb)

seyahatnamesi
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âm ile Abdülfettah pare pare etdiler Sizlerden reca ve temennam oldur kim ann ruhiyçün Camii Ezherde krk hatmi erif tilâvet idüb
sevabn Abdülfettahn ruhuna hibe idin Ve beylei Cum'ada helva
tabh idüb fukaraya bezi idin deyu vasiyyet âmiz kelimatlar idüb yine
camehab üzre oturub girdebali üzre serbali idüb yine üftade telâ»
mizleri nali etmee bahyub hayli güftügû oldu Amma eyh hab
rahate varub rengi ruy(i) verdi handana dönüb ark âlûd olub ol
gün nice güne keif kerametleri zahir ve bahir oldu

Hikmeti Huda

Mah
pürsilâh

mezburun on sekizinci gün alessabah cümle asakiri Msr
olub huccac müslimîni alay azîm ile Bürketül Hacca

velvele ve gulgule ve
saat

eyh

dükde

hazretlerinin

debdebe ve tantana ile alay sadedinde iken
ruhu pürfütuhlar canibi Hakka teveccüh

Camii Ezherde
olunub eyhin

ol
et-

Msrn

cemii hulefa camilerinde salalar
dasitan destan olub cümle
huccac ve asakiri
pür silâh Camii Ezbere varub cenazei eyhe
hazr oldular Azizin rumuzu künuzlar üzre nice yüz bin asakiri islâm
ve nice yüz bin fukara ve has ve âm deryamisal olub azizin salât

tilâvet

ve

merhum olduu

Msr

cenezesin Camii Ezherde

van

eda idüb

âdem hay*
ukkai alemler ile tevhid
() ile eyhi kurafei müsafirîne

vasyyetleri üzre dört

üzre tahmil idüb nice kerre yüz bin

tezkir iderek

huccac müslimîn

alay

temam olub karargâhlar darülkarar oldu Ve
ruhu erifleri dahili evci illiyyîn olub dar faniden dar bakiye irtihal
etdi ^^^ Ai^ö-j Tarih
ruhlaryçün elfatiha Hikmeti Huda kelâm
götürüb anda

seferleri

dürerlarlarndan sâdr olan keif kerametleri üzre Mülâkkab Ali Bey
ve brahimi rakî türbedar eyh Metbul dahi merhun olub alelakib bunlar dahi defn olundular *-> *^^<^j Aziz hazretlerinin kurbinde asudedirde Kabri eeyh smaili
ler Ve Bab
Lûk rahmda mahalle
Sana'irî Mecazibunden bir aizzei kiram kimesne idi Tekellüfden bertaraf olub
pabürehne ve serbürehne bir can idi Kimesne ile tekellüm etmezdi Amma muhibleri olan kimesneleri gördükde hande kü-

nan baz kelimatlar idüb her

bir

kelâm() rumuzu künuz

idi

Daima

buryayi Süleyman üzre bîriya olub yatard Kâh
haki amberpak üzre gubar âlûde olub yatard Bu sultann hayatnda
kadi Celâl bir zaviye ve bir türbei pür envar bina idüb sene 1089
tarihinde Abdurrahman paa valii Msr iken azizi merkum nutku
bir vekâle icre

kâh
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dürerbarlar
Ali

ile

bu mahe merhum oluruz deyu iaret buyurdlar Ve
gazasna bu kelîmatlardan tarih iaret buyurub

Osmanm Moskov

(

deyu

jl^j j^

<J j3j-^\

fU-

)

budur

tarihi

Bu güne

huruflar

ile

iaret buyururlard "^ -^^'^jHâlâ ziyaretgâh-

dr
Elfaslür rabi ve Sittin

Ümmü

Dünya Msrda bu ziyaret etdiîmiz sultanlarn tariki âmlarn ve cümle âyân kibarn rah
mahalleleri ismin beyan ider
Evvelâ

ehri

azîm(i) olan

rah

Msrn
âm

iç

kal'asinden

maada

aa

ehrin caddei

ve esvak sultanîde ve mahallât icre

cümle bin tariki âmdr Amma Bab Nefiseden ta Bab Nasra varnca Derbüssultan de(r)ler kim Üzengicilerden ve Suku Salibeden
Suku Emir Hacibden ve Suku Hayyamdan ve Bab Cedidden ta Bab Nasradak Derbüssultan derler kim Beynelkasreyn dibinden tarik
frka olub Bab Fütuha varnca Derbi Hâkim Biemrillâh de.ler
zulüm ile nice bin hanedanlar münhedim idüb bina etdüi camiine tariki âm etdügiyçün Derbi Hâkim derler Ve Derbi a'riyyeden tarasna Derbi Tahiriyye derler Ve Sukut Taylûndan içeri Derbi
Abbasiyye derler Zira cümle Msra malik olan Ali Abbasiyan hulefalar anda sakin olduklaryçün Derbi Abbasiyye derler Andan
Derbi Bab Cedid Andan öte Bab Bulak ve Kantaratüs Sübu
derler Ve ana karib
halicin karu tarafnda
Derbi Sevikatüd
Dellal ve ana karib Derbi Kantaratüs Sunkur ve Suku mahallei
Abidin ve Derbi Babüttabbagîn ve Derbü evarib ve Derbi Ozbekiyye Derbi KantaratüUimon ve Derbir Ratl ve Derbi Bab Lûk ve
Derbi Harratn ve Derbi Beynelkasreyn ve Derbi Kadasker ve Derbi
Han Halil ve Derbi Hart Hammaliyye ve Hartussaa yani Gümü
bazarar ve Derbi Fahhamîn ve Derbi Gavri ve Derbi Bundukani
ve Babuz Zahhume ve Suku evayin ve Bab Züveyle ve Hartl vali
Sultan Kaytbay suba kapus önünden geçmemek içün bu yolu bir
iki

Zira

aa
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saatde açdurub ubur etmidir Hâlâ Hart Vali derler Ol trarikde saka krbalar ve tulumlar ve matara ve cugele ileyen üstadlar çarusdr Ve Suku Hayyatîn' yani çadrclar çars ve Sukül Hazareyn ve
Hartül Halife ve Suku Taylûn ve Suku Mearibe ve Suku Hazretül
hnna ve Suku Kabri tavil ve Suku Emirahur ve Hartüssakkayîn ve
Hartun Nesara ve Hartül Musiki ve Suku Rumeli ve paa sarayndan Derbül Ahmer ile ta Camii Ezbere varnca üç bin üç yüz adini'

dr

Evsaf tetümmei
Bu

hakirin

Msrda

iç

ahrah

kal'edeki

Msr

konandan

Kahire

aa

sipahiler ha-

külhan önünden ve vaz Bey saray önünden ve Mesud Aa kapus önünden Burhan Efendi nakibin sarayna varnca iki bin yüz admAltparmak Camii önünden
dr Amma yine konamzdan
yine Mesud Aa saray önünden Nakib sarayna iki bin üç yüz
admdr Bu yol ikiyüz adm ziyade olmu olur Amma yine konakun

mam

aa

aa

Azablar kapusunda

Kapuda Kantartüs

Rum

eli

meydanndan

Sübudan geçüb

defterdar

ve Salibeden ve Yeni
Kaytas Bey hanesine
nice mahallât esvak

varnca kâmil üç bin admdr Bunun emsali
esvak sultanîler vardr Eer cümlesin tahrir etsek baka bir mücüUed
kitab olur Amma mehuru âfâk ve tariki âm olan bu tahrir olunan
rah izdihamlardr Kim zikrinde faidesi elbette vardr Ann içün
terkim eyledik
itibar

olmyan

Amma gayri mehurun zikride faide ve beyannda
nenelerin tahrir tatvilirde melâlet vardr deyu tahrir

etmeyüb bununla

iktifa

etdük vesselam

Elfalül

hamîs ve

Sittin

Bin seksen üç tarihinde sultan Seyyid Ahmedül
Bedevî ziyareti Mevlûduna ve benderi Dimyat ve
benderi Reid ve benderi skenderiyye ve gayri
kura ve kasabat belideler seyyahatine gitdiim
menazilleri ve âsitaneleri beyan i der

Msr

Kahirenin alâkaderüttaka mümkin olduu mertebe
seyir temaalarn ve cemii ziyaretlerin idüb mehuru âfâk ve kutbu
aleltlak olan hazreti ebülyetamîn sultan Seyyid Ahmedül Bedevîi
ziyaret klub Âyâ Ne takrib ile ol âsitaniye bu âciz yüzüm sürüb
ruhu eriflerinden istimdad taleb etsem derken hikmeti Huda bin
seksen üç mah Rebiülâhirin on ikinci gün Msr içinde bir velvele
Evvelâ
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ve gulgule zahir olub def ve

kudüm

ve tabi nakkare ve tevhidi erre

sadas evci semaya münkalib oldu Gamhanemizde olan ahbablardan
sual etdim Bu günki gün Seyyid Ahmedül Bedevi ve sultan ulvî
hazretlerine cümle meayihanlar ve fukaralar cemiyyeti kübra ile
zikrullah iderek

alrlar

Azîm

sahibi

devlete

çkub

sene

Mevlûduna Büyürdüm

velveleârâ alay fukara didiklerinde hakir alelfevr

paann

meydanna varub bir kûei vahdetde âlem ayardan bihaber
iken seyir temaaya megul oldum
On binden mütecaviz fuka'
ray Bedevi def ve kudümleri ve Direfi Gâviyanî misal ukka alemleri
ile bazs âlât harbe
müstarak olub ellerinde zerdeste ve nabutlar
saray

-^^ '»'•'J'

bellerinde

palhenk

sancag ve bayrag

ile

tennureler dillerinde zikrullah
saray

meydann

ve

esvak

ile

nice yüz bin

sultanîlere

fukara

malâmal olub gûnagûn sancaglar ile ehri Msr lâlezar idüb saray
meydannda paa huzurunda ba halife fukaralarna Zikrullah deyince
bir

azdan

nice bin fukara

Tevhidi

sultanîye

reha buldurub altun

mutallâ alemler ba kaldrub def ve kudüm ve nakkare ve tahllar
çalnub ve suru srafil var nefirler nefh olunub üç bin yedi yüz
meayih ve on bin mikdar pabürehne ve serbürehne fukarayi babullahlar tevhidi erriye megul olarak taraf taraf mecazibun nareler urarak
saray meydannda bir tevhidi sultanî olmudur kim birabbi Kâ'be
sadayi Allah Allah evci asumana peyveste olub felekde melekler dahi

rek idüb taaccübane Sübhanallah

didiler

Badettevhid nakibi fukara

Cenab Bariye hamdi senadan sonra Habibi Hudaya tarziye ve tasliyeden sonra padiah ruyi zemin fatihi Kandiye ve Kamaniçse olan
Sultan Mehemmedi Rabie hayr dualar ve Kethüda brahim paaya
senalar idüb güruh güruh huzuru paaya varub âdâb üzre alettertib
Karar etdiler Bedevî ve ferman Sultan Kaytbay üzre beyaz buyurdlar
ve Menuf kâifi Ali
tahrir olunub Garbiyye kâifi Hasan
ve yedi bölüklerin mustahfzan ve gayri ocak aalarsz Siz kim Mevlûdu erife pürsilâh cümle askeriniz ile hazr olub Mülâka meydann
muhafaza idüb ihmal olunmyub Urbann askya ve eirralar at ile
meydan mel'abiye gelüb mzrak ve nabut ve akve hançer tamya
Ve hamirhane ve boz (a) hane ve fevahileri men idüb emrime itimad
idesiz deyu müekkid emirler olub paa dahi meayihane selef vüzeralar etdüi ihsandan ziyade Seyyid Ahmedül Bedevî hazretlerinin
kabri erifine iki yeil destar ve iki batman öd ve elli miskal amberi
ham ve bir ibriim halice ve bir harir seccade ve iki em'i aseli
kâfurî ki herbiri âdem kaddi yüzer batman em'ler ihsan idüb cümle
fukaraya kurban beha yüz altun in'am idüb ba halife eyh Mustafa
Rumî destine teslim olunub cümle meayihan duai hayr ile paann

Aa

Aa
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balyub bir tevhid olmudur
kim cemii münkirin âlemi hayretde kalub dembeste oldular Yine

destin bus idüb yine tevhidi sultanîye

badettevhid dua sena olunub ihsan olunan seccade ve halice ve öd
amberi ve destan Muhammedîi birer huddama tahmil idüb saray
meydannda kanun üzre ihsan olunan beyaz buyurdi] cellâd
«avt âlâ ile Mah Cemzielâhirin nsfnda Mevlûdu Bedevidir deyu
nida idüb feryad iderek gitmede ve cümle meayihan tevhid ile

ba

alay etmede

Bu

tertib üzre

cümle meayihan fukarayi dervian güncü

kanaatde zîan saf saf mevc
oldular

Bu mahalde

scyr ziyareti
sizi

mevc herkes

halvethanelerine

revane

hakirin seyyah uruklar harekete gelüb vacibüs-

idem derken badelmarib

bir iç mehteri gelüb

sahibi devlet ister deyu haber verüb der

Buyurun

an hakir brahim paa

huzuruna varub âyîni Seyyid Ahmedül Bedevi müzakeresi oldu Hemen
hakir frsat() ganimet bilüb Sultanm zni erifiniz olursa ol dua
hizmetinde hakiri pürtarksir bulunub sultanm hayr dua ile yad
idüb ol âsitanei dahi ziyaret etmi olam didüimizde recamz hayyzi
kabulde vaki olub Tiz Nili Ali Kethüda gelsin deyüb ferman etdi
Kethüda gelüb hakire harcrah yüz sikke(i) hasenei furunî Kzl
krlgalar ihsan etdi ve Mevlûdu Bedeviyyeye hazr olmak içün tahrir
olunan Garbiyye ve Menufiyye kâiflerinin emirlerin ve tut sene
âhiridir Kâiflerin ol günlerde hükm(ü) nafiz olmyub kendüler divan
Msra gelüb muhasebelerin görmegiyçün izin buyurdlar dahi hakire
ihsan eyledi Ve Garbiyye kâifi Hasan Aa divan Msra çavular
kethüdas etmesinin müjde mektublarn dahi bu kemtere in'am etdi
Ve bir mükellef cerge hayme ve on kantar peksmat ve sair mekûlât
merubatdan maada yüz vakyye kahve ve üç kantar sükker ve yüz
em'i asel ihsan idüb vedalaub Nili Ali Kethüda hanesine varub
yol üzre olan kadlara ve kâiflere ve ümena ve mültezimine hitaben
müekkid mektublar tahrir olundkim Hâmili veraka Evliya Efendi
sahibi devlet efendimizin nedimi hass ve kadimi yar gar olduundan

maada bizim dahi pederi azizi canberaberimizdir Mektubu muhabbet
üslûbumuz her kangnza vusul bulursa Evliya Çelebiyi birbirinize
salimin tatyibi hatr idüb uladrasz Gayet memnun mahzuz oluruz
deyu varaklar verüb be bin pare dahi harcrah ikram idüb cümle
hanesine
ahibba ile vedalaub ol gice Bulakda risale aas brahim
mihman olub üç gün üç gice ehri Bulak nice kerre yüz bin kanadiller ile çragan ve tezyin olub zevk safalar oldu Ve yeniçeriyan
tekyesile risale aas saray önündeki meydanda bir gice cümle meayih
hazr olub fanus kanadiUer ile lebi Nili zeyn idüb ta sabaha (de)k
tevhidi sultanî ile Mevlûdu erif oldu Ertesi alessabah Bulakda ibra-

Aa
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himi Gülenî tekyesinde kanun üzre nakibülegrafm ziyafeti olub âyân
kibar kümmelîn ve ulema ve suleha ve meayihan Msr ve bizzat
kadasker hazretleri ve tnezahibi erbaa eyhülislâmlar gelüb smatt
Muhammedi çekilüb nimeti nefiseler tenavül olunub ol gice tekyei
Gülenî pürnur güleni irem olub Mevlûdu erif olur kim baladaki
Mevalîd evsafna bu Mevlûd memduhdur Tekrar kederi giderür
Ertesi alessabah cemii fukaray Bedevi ve sair ehli turukun mecazibun
fukaralar ve anka tüccar ehli biharlar on iki pare akabe gemilere
suvar olurlar Her akabe ikier bin âdem alur Karavana misal merakiblerdir kim herbiri âdem deryasile Nil deryas üzre malâmaldir
Herbiri| dörder kat anbardr Anbar süflâsmda mekûlât merubat ve
sair mühimmat ve levazmat
Dahi ulvîsinde cümle taifei nisvan
pürisyan ile memlûdur Dahi fevkinde fukarayi meayihan Dahi fevkinde fellâhan mellâhan huddaman reyyan ve erbab züvvaran ile
zanu her zanu beni Adem ile memlûdur Kat enderkat tahtapular ve
maksureler ina olunub herkes yârân basafasile zevk ve safa ve aka
iderler Ve bu on iki pare akabe kestiler Seyyid Ahmedül Bedevi
evkafndandr Ve cümle masarifi evkaf Bedeviden olub tezyin olub
ve cümle akabelerin sütunlarnn ve serenlerinin cundalarna sancag
ve bayrag ve flandralar ile tezyin iderler Ve bu gemilerin canibi
erbaasma nice bin kanadil ve âlemi meayihan ile tezyin iderler Ve
nice bin züvvar ve meayihan bu evkaf akabelerine girmeyüb baka
gemilere ve kyasa ve kayklar dutub herkes ahbabile zevraklara girüb
cümle iki yüz pare gemi olub ruyi nehri Nil ketiler ile zeyn olub
bu tertib üzre on iki akabe ve alt yedi yüz kayk ve kyasa krk elli
bin âdem ile vakti kulukda ehri Bulakdan azm idüb mütevekkilen
alallah ile deryaya çkdukda cümle ketiler icre olan askerî taifesi

yaylm tob atub sadalar teskin olunca ihtida
Bedevinin tabii kudümleri ve zili bemleri çalunub tevhidi
sultanî iderek Nil cereyan ile cari olarak kus nefirler çalarak fukaray
muvahhidîn gemiler ile
Baba ehrine mukabil vardkda
Baba
içün cümle fukara gülbangi Muhammedî çeküb birer fatiha tilâvet
iderler ve azmi Bedevi deyüb giderler Hakir ol mahalde baka gemi
bir kat tüfenk ve bir

ba

halife(i)

n

ile

n

huddam yârân basafa ile zevk safa iderek kâh eyh
Rumî kâh eyh Osman Kennas kâh eyh n Babi kâh eeyh

yedi sekiz

Mustafai

Ahmedi Kalyobî

ile ülfet iderek Nili Mubarekin iki tarafnda Cennet
olan mamur ve âbâdan belide ve kasabatlarn seyir temaa
idüb evsaflarn tahrir iderek yine Msr hakinde sekiz mil

misal

aa
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ubre

bin haneli ve yedi camili ve esvak muhtasarl ve
ve müzeyyen cennet misa(l) nahli hurmal

hammaml mamur

ba

irem kasabadr Hükümeti Msr yeniçerisi taifesinden bir
idüb âyende ve revende yüklerin ve karpuz ve kavun yüklerinden birer karpuz bac alub senede iki bin guru faide
ider Yeniçeriyan kolluudur Amma yine baka mültezimi vardr Ol
kasabai ubur idüb on mil daha
bir

odaba hükümet

aa

Cezirei Batnül

Bakar

Nam

mahal Nili Mübarek vasatnda bir burundur kim Nili
Mübarek ol mahalde iki bölük olur — azreti Nuhdan sonra bu mahalli Seyfi

Zülyezen kesüb

iki

ak

etmidir Sol tarafda garbe cereyan

mildir Beri sa tarafda imale
cereyan iden Nil benderi Dimyata varnca
mildir Bu iki Nilin
mabeyninde olan cezirei azimdir iki kâif lik hükûmetdir Biri Garbiyye
hâkimidir Biri Menufiyye hâkimidir Bin pare kuray âbâdan ile mü-

iden Nil benderi

Reide

gidince

Ta vasatnda Garbiyye hakinde Tant(a)
Ahmedül Bedevi medfundur Ve bu Batnül
Bakar nam burun Menufiyye hakidir Cümle mugaylânlar mirîdir

zeyyen bir cezirei azimdir
nam bir kasabada Seyyid

Msr

cebeciba tarafndan mugaylân misiUû dikenleri kurutub ihrak

kömürün Msrda barudu siyaha korlar Barudi gayet keskin ider
güne haakdir Bu mahalden bizim alay gemilerimiz Dimyat tarafna giden nehri Nil ile cereyan idüb sa tarafda Kalyob hakinde
idüb
bir

Kantaratül Meliküt Tahir
Kavsi kuzehvar
göz bir cisri azimdir Msrdan Kalyoba ve
Mansur(e) ve Dimyata gidenler bu köprüden ubur iderler Berat
görüb ubur etdük Badehu
azimdir Hayli mesafeden nümayandr

An

yine Nil

kenarnda

Karyei Msrahim

eyh

Abdullah Msrahim sultan bu mahalde bir beyaz kubbei
sagire içinde medfunlardr Cümle gemiler bu mahalle gelüb bu âsitane önünde def ve kudüm çalarak bir tevhidi âkan idüb ubur
etdiler Bu mahalle Menufiyye haki ile Garbiyye haki muadr Ve bu
Evliya Çelebi 10

—

38

EVLYA ÇELEB

594

telâttumu Nil zahir olub gemiler parekende olub baz
gemiler içinden hub âvâzl âikan ilâhî Allahümme ya Hadi Asan
eyle yolumuz Sehlül ubur vadii tiz geçir Tut elimiz ilâhilerin terennüm iderek ubur olundu Badehu Nili Mübarek kemal mertebe cuu

mahallerde

hurua

gelüb
olub (Msra)

vakti

maribde cümle

gemiler

tara kenare berkenar

deyüb

Karyei frit
Yani Cin Köyü (de)mekdir Garbiyye hakinde iki yüz haneli ve
bir camili mamur abadan azîm karyedir Ekseriya halk bardakç ve
iremzat misal
çanakçdr Amma bu belide icre mehuru âfâk bir
bir saray vardr Selef mülûklar bir Msr hazinesi mal sarf eyleyüb
nam bir kimesne bu
mamur etmiler Yakn zemanlarda Fazl
saray âlide sakin iken bir gice bir azîm asker bu saray() basub
cenge megul olurlar Bu Fazl Aa bu ebhun iden askeri munsr
yani harami zan idüb cümle tevabiile pürsilâh olub cenge ahenk
idüb haramiler üzre hücum idüb tüfenk atub klç urdukca haramilerden bir ferdi merdi pürderd helak olmyub hane sahibinin âdemlerinden bazsnn az ve burnu ve eli ayaklar iri olub bazsn sar'a

ba

Aa

Bu

nücumî cengi dilirane iderler Ahirülemir
mal erzaklarn braub mecruhan Fazl Aa ve cümle
tevabileri firar idüb karye halk sarayn bablarn ta bina ile mesdud
idüb hâlâ öyle hali üzre kalmdr Beni Ademden bir kimesne müdahale etmee kadir deildir Hattâ biz vardkda baz kura halkndan
sual etdim Hikâye etdiler kim baz gicelerde bu sarayn damlar üzre
nice bin kanadil çragan olur Ve tabii nakkarei gûnagûnlar sadas
tutar

hal üzre bir saati

ol sarayca cemii

istima olunur admanlar olur Ve ol gicenin sabahs sarayn duvarlar haricinde nice yüz siyah ve beyaz keçe pareleri bulunur Amma
ol vaslalar ne keçi yününden ve ne deve yünündendir Bir güne
keçedir kim bu cihanda misli yokdur te belidemiz icre böyle bir
belâ musallat olmudur Amma ehil iyalimize ve gayri kimesniye
zararlar yokdur Ve görünürde dahi bir ey yokdur deyu hikayet etcümle tevabiatlar ile ho olub hâlâ
diler Ve saray, sahibi Fazl
hayatdadr Mal milkinin hisabn bilmez Saraynda braub firar etdüi; malinden bir kat daha ziyade mal Karuna malik oldu deyu

Aa
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nakl etdiler Ve bu karyede cümle ehli züvvar gemilerden tara çkub
sahili Nilde taamlar piirüb zevk safalar etmede eyh Mustafa Rumî
hazretleri onar koyun alr
Kazaganlar ile leb berleb taamlar tabh
idüb herde ve bahirde olan cuana bezli taam idüb sofrai bîimtinan
mebzul etdikim (Ayet) î^;-.'^ \.-,j CusC. a.- ^^c (.uui ö^,.Iijj dir Bu cemiyyeti
kübrada ise nass kat üzre fukara ve mesakîn ve yetim ve esir cümle
mevcud idi Cümle mahlûku Huda nimeti celili berekât Halil ile
tenavül idüb defi cu eyleyüb badeddua ve sena tevhid tezkire mübaeret olunub vakti iada riyhi sarsar sakin olub eyh Mustafa akabesinden bir tob atlub muvafk eyyam müsaid cereyan iderek her
gemide nice bin kanadiUer ile iaretler çragan olub ecnas mahlûkat
kimi tob ve kimi tüfenk ve kimi fienk atarak ol gice Nil kenarnn
tarafeyninde nice yüz
behit misal abadan belideler ubur olunub
Nili Mübarek yüzü çragan olmu müzeyyen akabeler ile zeyn olub
gemilerin mellâhlar jijLjt ^.x diyerek baz gemiler kürek çekerek ve
Ya Mevlâ Ya Fettah sadas ile ubur olunur Bu mahalde ba halife
eyh Mustafa ^'^ ^}/'^^ cri^j^\ t deyince akabesi içinde olan iki bin âkan
ve sadkan mütakan Bedevi alelumum bir dibandan tevhidi erriye
aaze idince .cemii gemilerde olan fukaralar dahi tevhidi tehlile mübaeret idüb ruyi Nil zikrullah ile pür olb âb Nil nura müstarak
oldu Ve cümle ehli tevhid mest medhu olub kendülerden geçdi
Def ve kudüm ve tahl ve nakkare ve zilbemler sadasmdan sahili Nilde olan kura halk dahi çok çok ve küme küme olub teferrüc iderlerdi Bu tertib üzre ta selât fecredek gidüb salât subhda cümle gemiler derkenar olub

ba

Menzili Kasabai Tüffahiyye
Elma Gözü demekdir Garbiyye hakinde üçyüz
haneli ve hurma bal ve baçeli ve iki camiinin minareleri mevzun
ve krk elli dükkanl ve bir hammaml mamur kasabadr Baka
iTiültezimi vardr Bu kasabann cenubu canibinde
Lisan

Arabda

Merkadi Siyyid Davudül Arab
cami kurbinde bir küçük hubbede medfundur Ylda
Mevlûdu azîmi olub cemiyyeti kübra olur Seyyid Ahmedül
Bedevi mertebesinde bir gürbüz er ve ulu sultandr Tabaka (ti) aHazretleri bir

bîr kerre

ravîde

menakb merkumdur

harami ve

bir

medyun

Âsitanesinden

dahil olsa

içeri

bir katil

ve bir

hâkim vaziyed edüb almaa kadir
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Eer ol âdem tahkik bir kabahat ile müttehem ise bu âsitani^
ye dahil olunca taib ve tahir olub deynin eda ider Böyle bir ulu
sultandr >jJ*»j>- crji Bu âsitanei cümle ahli züvvar ziyaret idüb sehl bah
bah ve taravet kesb idüb yine gemilere suvar olub zevki safa ile kamil
otuz mil Nil ile cereyan iderek Garbiyye hakinde sahili Nilde
olmaz

Karyei

Mebhum ve

karyei ubreteyn

Üçyüz haneli ve hurma bal ve camili ve dariedli
ralardr Anlar ubur idüb on mil kadar cereyan iderek

Evsaf menzili kasabai

mamur

ku-

Zifte

dimekdir Bu ehrin canibi imalî tarafnLisan Arabda
da Nili Mübarek kenarnda cümle ketiler benger endaht olup cümle
cüyuu muvahhidûn ehli züvvar merakiblerden tara çkub nice bin
haymeler ile meks idüb iki gün ikamet edüb cemii kuralardan kira
hamirleri ve bagalleri ve cemalleri gelüb cümle barhanelerin tahmil
etmee megul olub giden gidenin olur Baz canlar yevmi Hamisi ve
yevmi Cum'ai anda idüb ziyaretler ider Zira bu zifte ile Seyyid Ahmedül Bedevi mabeyni be mülka yerdir ve be saat karibdir öyle

malûm

ola

Evsaf ehri

Zifte

Nil kenarnda Garbiyye ceziresinde ve Garbiyye hükmünde yüz
elli akçe erif kazadr Nahiyesi yetmi pare mamur kî^ralardr Kadya
senevi yedi msrî kise hasl olur Ve kzlar aalndan mutak Abbas
iltizammdadr Sahili Nilde bir mamur daredeli var Âyende
ve revendeye nimeti mebzuldür Ve mahkeme dahi bu daredde mut*
taldr Ve cümle be yüz toprak ile mestur fellâhîn haneleridir Ca-

Aann

hurma balar vardr Amma glâli mehurdur Lâtif buday olur
Ve cümle üç camii var Cümleden Camii Kebir iskele banda olmak
ile cemaati çokdur Krk amud üzre mebni bir minarei seramedli camii ruendir Ve tulen ve arzan yüz ayak vasidir Ve minaresi üç tabakadr Ve üç cami kaps vardr Ve hareminde bir nabka dirahti
iskele kurbindeki cami Bu dahi Nil kevar Ve bir cami dahi
narnda bir tabaka ve bir minareli bir küçük camidir Ve bir dahi
nevbina bir küçük cami vardr Bundan maada yedi zaviyesi vardr

beca

aa
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Lâkin medrese ve hammam uzakdur Ve yirmi be dükkân ve alt
aded kahvehanesi var Ve bu ehirde olan beledî
ve camus meer Adana ehrinde ola Ve bu ehirde hammam olmamagile Abbas
kethüdas ile hammam fasl etmek içün kayklara suvar olub
karu tarafda Mansure diyar hakinde

sr

Aa

Evsaf ehri azîmi Mît Gamr
Lisan Arabda

dimekdir

Msr

hakinde Mansure hük-

münde yüz elli akçe kazadr Nahiyesi
kuradr Senevi alt kise
hasl olur Bu ehrin iltizam Msr belerinden Ebüsseyf Ahmed Bey
hükmündedir Senevi alt kise faizi olur Zira sükkeri mehurdur Ve
rumman ve hurmas gayet firavandrVe ba ve baçesi ve nahlistan
gülistan memduhdur ehri sahili Nilde ve bir düz sahrada dörd bin
hane (i) mamuru kat evderkat hanei zibalardr Ekseriya sutuhlar
kireç ile puidedir Zira âyân eraf ve ulemayi kibar mehurdur
Akalam Msrda ulemayi Gamravî deyu öhrei ehr olmu musannif
ve müellif nice yüz ulemas vardr Ve cümle dokuz mahalle ve krk
dörd mihrabdr Ancak dokuzu hutbedir Maadas mesacidlerdir Ve
cemaati kesiriye malik çaru içinde Camii Kebir Hammad ibni Bakar
binasdr Gayet atik müzekkidir Tuli yüz ayakdr Arz seksen kademedir Kble kapus üzre üç tabaka bir minarei mevzunu var Kaddi
iki yüz kademe bâlâdr
Ve ta zirvei âlâsnda alemi yeri iki çataldr
Üzerlerinde husrevanî küb gibi sivri kubbecikler vardr Anlarn üstünde iki yeil tuç alemleri vardr Hulasai kelâm gayet musanna
minaredir kim tabir olunmaz Ve mihrab ve minberi tarz kadimdir
Ve hareminin etrafnda ve cami içinde cümle otuz alt mermer ve
gayri elvan sütunlardr Ve üç kapusmdan beer kademe ta nerdüban
ile camiye enilir Bu cami icre evkat hamsede ulema malâmal olub
tnubahasei ilm iderler Sulehayi ümmetden kimseler daima hazrdr
Andan iskele bandaki camii nevbina bir mesiregâh camii ruen
âbâddr Ve cemaati gayet çokdur Ve mahkeme kurbinde Camii Mu-

On üç kademe ta nerdüban ile çklmagile Camii Muallâk derler
Altnda serapa dükkânlar ve âbdesthane ve havzu afisi var Gayet
müferrih ve küade camidir Bir canibde altndan yol giçer Amdr Ve
bir cami dahi var smi malûmum deildir Bunlardan maada cümle
mesacidlerdir Ve yedi medrese ve on iki mektebi sbyan ebcedhan
vardr Ve yedi yerde sebilhaneler vardr Ve yedi vekâle ve alt yüz
dekâkînler vardr Amma kagir bina bezazistan yokdur Amma cemii
mevcudat anda mevcuddur Ve lebi Nilde mükellef kahvehaneleri varallâk
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dr Ve

cemii ehli hiref i dükkânlarnda Kur'an azîm tilâvet ider HameKur'an halk vardr Ve üç binden mütecaviz müfessir ve muhaddis
ulemas vardr Msr diyarnda Camii Ezherden sonra kân ulema bu
Mit Gamrdr kim ulemayi Gamravî derler Büyük âdemler vardr
Hamdi Huda Tefsiri Cerirî tilâvet olunurken derslerine hazr olub
lei

hayrlarn aldk Ve halk gayet zekâvet üzredir Zira âb havas
Ve mahbub ve mahbubesi mehuru âfâkdr Hattâ büldanm mahbubeleri medh olundukda Avn Havran ve Ayn Gamranî
gamzesi efvah nasda cihanârâ memduhdur Hikmet bu kim diyar
Msrda olan halkn gözlerinde sürmeleri yokdur Cümlesi müevveülayn halkdr Amma gamzei Gamravî memduhdur Hâsl kelâm
huy cihetinden ve ganimet yüzünden bir kesirül glâl ehirdir
dvai

gayet lâtifdir

Ziyaretlerin

beyan ider

Evvelâ mahkeme mukabelesinde E§eyh Abdullah Bir kubbei âlide medfundur Ve ehrin canibi ark haricinde hurma balar içinde

Eeyh Mehemmedi Demenhurî ve Eeyh ücaüddinü enlevanî
Eeyh Seyyid Halef ve Eeyh Ammad ve Eeyh Seyyid
Mehemmedül Kasr ve Eeyh Yunusül Ahmedî ve Eeyh Muhyyüddin ve Eeyh smail ve Eeyh Ahmeduz Zenklî ve Esadatül
Erbaîn ve Eeyh Mehemmedül Hindî «^T' (»^>
Bu ziyaretleri idüb
hammamma duhul etdük Eyaleti Msrda yedi hammamm biri dahi
bu Mît Gamr bammam öhrei âfâkdr Binas ve âb havas gayet
ve

-^^ ^^-J

Andan Ulu Camide

lâtifdir

salât

Cum'ai eda idüb

ehli hal kimes-

hayr dualar

ile hissedar
olub tekrar bir gemi ile karu
canibde kasabai Ziftiye geçüb mürid Davud Beyden bir kaç Arab
hayyali ve be tüfenk endaz sekban refik alub canibi garba teveccüh
idüb yirmi pare mamur âbâdan nahlistan gülistan bostanl kuralar

nelerin

ubur iderek

Karyei Sirsine
ye dahil olub bir hayli
haneli

Eeyh

meks idüb taam tenavül

mamur kuradr Halknn

etdik

ki

yüz

ekseri sâdât kiramdandrlar Ecdadlar

Ebül z ve Eeyh Ali Medenî ve Eeyh Ramazan Vakidî
Nice bunun emsali sultanlar kubbeler icre âiyan baki idüb hab
rahatde vadi (i) hamuanda bîhulardr Ve bu karye Menuf hakinde
vaki olub bir camii ve iki tekyesi ve bir dareddi var Nimetleri
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brahim paa aalarndan yeniçeri Yusuf Aa
faiz hasl olur Andan beinci saatde

mültezimidir Senede alt kise

Evsaf taht kadim ve ehri azîmi Menuf
Lâfz Menuf lisan

kbtîde otuz adedine derler Tufan Nuhdan

sonra bina olunan ehirlerin biri Musul kurbinde Cebeli Cudi dameninde Karyei Cude andan Arz Hasanda Ar i ve ehri Belbis badehu
bu ehri atiki Menuf bina olunmudur Ve ehri Nilin arkndan ve

garbndan ikier

saat baid bir sahrayi ferahda vaki

olmudur

Bikavli

Msrda

medinei kudema bu ehri Menufdur kim
cümle müfessirîn (Sure) M*' û' /^ «^ i*" ^A^ J^^j Ayeti ehri Menuf
hakknda nazil oldu deyu müttefakunaleyhlerdir Bikavli sahibi Tevarihi Htat Makizî \^t -A» <r, müverrihi âlemdir Kababta tevarihlerinden
müfessirîn diyar

Ehram danda Memun halifenin bulduu tevarihtelif etmi bir âlim ve kâmil müverrihdir Anlarn
tahriri üzre ihtida Firavn Musa Babilistanda Musul diyarndan huruç
idüb bu Menufda sakin olub nevünema bulmudur Andan Msrda
hacib olub hâkim olmudur Badehu bu Menufu taht idinüb evvelkinve Hazreti drisin

lerinden nice tevarih

den ziyade imar etmidir

Nuhun

evveli

Amma

Tufandan sonra Hazreti
Baysardr Ve Baysar kayn babas

ihtida imareti

Hamdr Ham olu

Kalimon hâkim kâhin ile badettufan Hazreti Nuhdan mezun olub
Msrn karusndaki Cebeli Ehramlara gelüb Tufandan sonra

Eski

ehirlerinden âsâr bina ancak Ehram dalarn
kim sükna mümkin deil Ol mahalden kalkub
Menuf olan yere gelüb âsâr binalar etmee baladlar Tufandan sonra
arz Msra kadem basan bu Baysar bin Ham bin Nuh Nebidir Cümle
taallûkatile otuz kii idi Ann içün Menuf deyu tesmiye etmilerdir
Menuf Mafdan galatdr Kbtî Usannca Mafa otuz adedine derler
Badehu Baysar nice yüz yl muammer olub Menuf ehrinde azîm
binalar ihdas idüb ruyi zemini Msrda ihtida hâkim olan bu Baysar
bin Hamdr Ve ihtida bina olunan bu Menufdur Ve Baysar zeman
hükümetinde kayn atas Kalimon kâhin talimi ile ziri zeminlerden
çok hazine ve define istihraç idüb Msr hakinden ta Esne ve Asvan
ve Sudan ve Foncistana varnca ol güncü yaverler ile yedi yüz pare
ehir bünyad idüb Nili Mubareki arz Msr üzre ilmi hendese ile
sokak sokak haliçlerden cereyan etdiren bu Baysardr Ahir Tufandan
bin sekiz yüz altnc seneden sonra Baysar kayn atas Kalimon kehene
ile vefat idüb Cebeli
Ehramanm ciheti garbisindeki ehramda defn
etdiler Arz Msrda badettufan defn olunan bunlardr Badehu Baysar

ol

mamur

buldular

olan

Gördiler
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olub ehri Fustat ki Eski Msrdr bu Msrayim
bina itdüinden Msr didiler ehri Menuf babas taht olmak ile bu
Menufu olkadar mamur etmidikim cihanda dasitan idi Badehu yine
viran oldu Andan Beasr Delûke binti Zibake Msra melike iken
Menufu olkadar mamur abadan etmidikim henüz cihanda öyle bir
bina olmamdr Kal'esinin yetmi kapus varidi Ve cümle binalarn

olu Msrayim padiah

bakr ve
padiahndan yirmi

demir ve

zibi ziver ile

resas ile

bünyad etmidi Bu Delûke nam

avret

sene sonra Firavn tulü idüb Menufu taht idinüb
ârâste bir ehri müzeyyen i(t)dikim cemii dam ve hamlar

Ve

cemii camlar necef ve billur ve moran
Hazreti Yahya ehadetinden sonra ve tarihi mevlûdu
Iskenderden yüz yirmi sene mukaddem Musul ehrinden Buhtunnasr
huruç idüb Sam ve Kudüsü ve
ve bu Menufu harab ve yebab
ve hanelerin türab ve Beni srail kavmin kebab idüb hunu Hazreti
simi halis

idi

ile

mestur

idi

Badehu

Msr

Yahya intikamn ald

[1]

Harab etmidi Buhtunnasr Msr
Ne eyvann komu id{i) ne kasr

Bu dünya eski tahtelkal'a misaldir Kâh imar olur Kâh harab
Hâlâ imar kadiminden ehri Menuf bir cüz ve bir mahalle deildir
Amma mahsuldar kuralar ile ârâstedir Garbiyye ceziresi hakinde
Menuf kâif ligi baka hükûmetdir Yüz yetmi kise iltizamdr Hâkimi
Mirza Kâif idi Mukrka olunun ahdi memlûkliinden mutak d(a)mad
olub bir salâh hal ile mehur eci hâkimdir Be yüz tevabie malikdir
Ve yedi bölükden Msr askeri dahi bin nefer âdem ile hükümet idüb
mal padiahîi tahsil idüb kendüye beher sene yüz msrî kise kâr ider
Âlâ hükûmetdir Ve bu Menuf ikliminden cümle mültezimine yüz yük
akçe hasl olur Ve bin yük akçe mal sahibi beledlere ve fellâhîn ve meayihlere hasl olur deyu ruznamçelerde masturdur Ve yüz elli akçer erif
kazadr Uçyüz yirmi pare mamur kuralar vardr Senevi kadya onar
msrî kise mahsulü olur Mültezimi Tarakç zadiye yedier kise fayizi
kalur Amma Feraane taht olduundan iklimi Msrda bu Mevuf
fellâh gibi âsi ve mel'un ve lecuc ve bîhaya kavmi Fravnî yokdur
Daima lümum idüb yani cemiyyet ile asker cem eyleyüb kura ve
kasabatlar nehb ve garet idüb kâif ile cenk iderler Kâif dahi bun'
lan münhezim idüb bazsn kati idüb bazsn haps ider Acib ve garibe undan malûmu saadet ola kim bu Mevuf kavmi nekadar mel'un ve muannid kavimdir kim kaçan kâif bu kavimden birin kati
[1]

Yldz nüshas

(Beyit)
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etmek murad idinse akraba ve taallûkatlar gelüb kâife reca ederler
kim Zürriyyetimizin irtifa kadrine sebeb ol Bu akrabamizn boynuidüb alay
nu urma Ve aair kabailimiz mabeyninde bednam etme
Msra götür deyu reca idüb mücrimi merkumun akile divan
rabalar iktidarlarna göre mal firavan verüb akrabalarn bu etdütabiri oldur kim eer munsr yani harami ve eer neal
rürler

Bu

Bu

yani hemyan kesici hrsz ve eer sahibi lümum yani fitne askeri ve
cemiyyet sahibi vacibülkatl heriflerdir ve eer beni haramdan ve
eer beni cüzamdan ve eer sair hrsz fellâhlardan kâif bu makule
vacibülizaleleri kati
rin alub

meydan

beer onar kiseleyüzerken birkaç lüle duhan içüb

etmeyüb akrabalarnn
siyasetde derisin

recasile

ecaat ye fetaliine göre savt âlâ ile mevaller okuyarak ve akrabalar ile tekellüm iderek min endamühu derisi yüzilür Göbeine geldükde mürd olur Badehu derisine saman doldurub akrabalar cümle
murdar(a) postun giydirüb
esbablarn ve âlât harblerin getirüb
laei
murdarlarn bindürüb ellerine mzraklarn
kuadub atlar üzre
bellerine seyfi meczim akavelerin takub ellerine dizginlerin verüb
akrabalar yanlar sra seyir ve kavas var hizmet idüb utlarn yederek Menufdan böyle kaç askya bu olduysa alay azîm ile kâif
köslerin çalarak bukadar ba ve dil ve hular ile
taliai asker olub
divan Msra paa huzuruna varub kâif aa ve sair gaziler hil'ati
padiah ve terakki ve ihsanlar ile behremend olub badehu aelerin
taRumeli Meydanna braub sair kelleler zeminde gaitan olur
bir etdüklerinin asl budur Bununla tefahür kesb iderler Beri tarafdaki üstühan cifei mürdan kâifden akraba ve akrebleri bir iki kiiye alub def ve kudüm ve tahllar ile âdemleri hayyal urarak ve
nisvanlar zilkit urarak vilâyetleri icre sürür admanler iderek aesin
gezdirüb cifei murdarn defn iderler Ve Msrn Rumeli Meydannda
kalan postu kadidin akrabalar valii Msr yani subadan satun alub
yine vilâyetlerine getirüb divan Msra nice çkd ise öyle gezdürüb
admaniler idüb defn iderler Bir acib temaadr Bu kavmi Feraane
ol zu'mu batl üzredirler kim bizim evlâdmz ve akraba ve taallûkatmz ve airetimizden filân kimesne bu kadar sbyanlk ve bu kadar
munsrlk idüb ban ele verdikde ba ve cann ve maln kâife verüb divan Msra omuzunde bel mumlar ile kollarn gere gere ve
elinde mzrale küheylân at üzre Msr divannda sulta(n) huzuruna
varmdr Amma sizin olunuz gibi döeinde ölmedi deyu tefahür
iderler Ve inkrazüddevran mehur olub akrabalar beynelakran muazzez olur Yine akrabalarndan birine bir ulu kii kzn almaa murad îdinseler küffü deil iken bilâtereddüd bahadr eci nesildendir

na
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Zaman

ile

anlardan

rad idindikleri

biri

kz ba

divan

Msra bu vard

deyu bilâtehir mu-

ve baçesi ve tarlasile virirler Adeti batllar

böyle bir alay kavmi Feraane ve mel'un kavimdir Ve daima birbirile Haram kavmi ve Cüzam kavmi cenk etmededirler Hamdi Huda
böyle olduu biemrillâhdr Ekser cümlesi yekdil yekcihet olsa bile
fellâha bir Rum âdemi dümeyüb Ervam kavmin helak idüb

Msr

ve Mekke ve Medinei zabt iderlerdi Bu tafsilden meram maksud
oldur kim eyaleti Menufun bu makule mel'un cebbar hunhar ve
hunriz kavmi vardr Gerçi böyle firavnî kavmi vardr Amma CenaBari her Musâya bir Firavn ve her Firavna bir Musa verir didikbir alay
leri üzre bu cebbarn kavme faili muhtar Allah

b

Msrn

krmz

daima musalalvarl kullarn bu
bunlarda dahi asla merhamet ve efkat yokdur
Eman vermeyüb fellâh topuz ile depeler Halâs oldu ise fellâh yine
topuzu eline alub öpüb bana koyub cündiye verir Anlar dahi bir
güne cebbar kavimdir Esmalar Rum halk ismine muhalifdir Elkab
esmalar budur Emir Özbek ve emir Timur ve Temirta ve Temris
ve Kansu ve Gavri ve Lâçin ve Karçgay ve Pulad ve Kurtbay ve
ahin ve Senyal ve Canbezdi ve Canald ve Canverdi ve Cankyd
ve Esed ve Seyf i ve Kayt ve Canpulad Bu güne esmalar ile müsemma eci ve namdar Abaza ve Çerakeze ve Gürci ve Zengî Habeî
türkce bilmez
lat

zalimler üzre

etmidir kim

Msr

âcizmandedirler Hâlâ Menuf
malâmaldir Daima bellerinde silâh
lan ile gezerler Ve mamur âbâdan haneleri vardr Zeman evailde
olan imaratnm ancak bir emmesi kalm Hâlâ cümle on yedi mahalle ve krk mihrabdr Cümleden Ulu Cami cemaati kesiriye malikdir Krk amudu münteha üzre münakka tavandr Ve bir minaresi var Ve
camiin üç kapusu var Ve hareminde iki hurma aadan
var kim eyaleti Msrda nazirleri yokdur Gayet mücessem ve âli nahillerdir Baz müsin kimesneler nakl etdiler kim bu hurmalar Firavndan evvel Delûke diküb sayesinde divan idermi deyu nakl etdiler Ve çaru içinde Camiüs Suvin on sekiz amudu mevzun üzre

kavmin ellerinde bu
ehri icre bu isimli

askerî taifesi

münakka

mebni

tavan

ile

fellâhlar

bir fevkanî camidir

Ve

tahtanîsi serapa

dükkânlardr Çaru içinde vaki olmagiyle cemmaati kesiriye malikVe bir musanna minaresi vardr Andan Camii eyh Musa gayet
lâtif dilküa
ruen camidir Bu camilerden maada mesacidlerdir \'e
krk mektebi sbyan ve 3 medrese ve yedi vekâle ve dörd yüz dükkânlar vardr Gerçi bedesteni yokdur Amma her vekâlesi birer
bezasten gibi mamur ve müzeyyendir Cemii zîkymet mevcud olub
anda bîkymetdir Ve iki hammam atik var Biri ta Firavn zeraann-

dir
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dan kalmdr derler Hakka ki be alt yüz yllk binaya müabeheti
yokdur Muhakkak kâr kadimdir Ve âb havas gayet lâtifdir Ve ehir içinde krk sebil hanesi var Lâkin çaru içinde Camiüs Suvin
mukabelesinde köe banda bir âb hayat sebili var Cümleden musanna binayi azimdir Manzurumuz olduu imaristan bu mertebedir
Amma harab âbâdistan ve gömütan haddi hasrn Huda bilür Ve
bilâd Atik olduuna alâmet oldur kim bu ehrin canibi erbaasnda
olan gömüstan ancak Msrda vardr Hattâ Firavnun saray () gömüler
içinde gark olmudur Hâlâ ehrin cemii mezebelelerini ol tarafa döke
döke güya amelî bir cebel olmudur Ve Nili mübarek tuyan etdikde
ta Menuf ehrine gemiler
gelüb meta alrlar Annçün âb havas
lâtifdir Ve eyaleti Msrn haki amber pak(in)de lebi Nilde bile bir
kuyu kazsan sure suyu çkar Amma bu Menufun havas letafetinden
kuyular lezizdir Ve mahbub ve mahbubesi memduh cihanârâdr
Amma hain ve dilâzar cebbar kavmi vardr Ve bu ehir ehri Feraane
olmaile sulehay ümmetden az kimesneler vardr

Ziyaretgâh Menuf
Mezmum ehir olmaile kibar evliyauUahdan kimesne tavattun
etmemidir Lâkin (Ayet) jV^^J^^'j^i
nass kat üzre milkülr^J'
lahdr deyüb medfun olan kümmelînden bunlardr Evvelâ Krklar
makam ve Eeyh Süleyman Bagavî ve çaru içinde bir kubbei
sagire içinde Eeyh Zalgûn Ulu sultandr Ylda bir kerre cemii ervah evliya bu eyh Gûnu ziyarete gelirdirler Zira sulehay ümmetden
nice yüz kimesneler müahede etmilerdir kim ol gice eyh hazretlerinin kabri üzre bir yeil duman zahir olub Menufun baz tarikleri
-iliU ji.

-«*''

dahi ol duman ile memlû olub güruh güruh âdemler varub gelüb
ayaklar tavusu istima olunur ehrin içinde bir rayihai tayyibe müstevli olub nice âdemler müahede iderler deyu ehadet etdiler Amma
zahirde bir kimesne nümayan deildir Ancak duman içinde ada
istima olunur deyu nakl etdiler \Sc ^\ ^^j Hakirin ziyaret etdüi bu
erlerdir Nice veliler dahi vardr Amma cümlenin ruhu erifleriyçün
bir Yasini erif tilâvet idüb kâifden bir küheylân at ihsan alub ve
yirmi Arab hayyali refikler ile Menufdan çkub canibi imale 5 saat
gidüb

Menzili Karye(i) Sirsine
Bâlâda evsaf masturdur

Andan

bir saatde
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Beledi
Cümle reayas kbtî
Hâlâ âsâr binalar

Tuhu Nesârâ

kefreleridir

zahir

Zeman kadimde

ve bahirdir

ehri azîm imi

Henüz imaretinden

sekiz yüz

mikdar kefere haneleri kalub deyrleri kalmdr Keferei kababta
mabeyninde bu belede hayli itibar iderler Zira kbtî meliklerinden
melik Totisin maskat re'si budur Ve bunda bir deyrde medfundur
Hazreti brahime iman getürüb kbtî kz Hacer Anay bu melik
tevellüd etmidir Ve
kbtî tasarrufundan alduu melik Mukavkis dahi bu Tuhu Nesârâda domudur deyu itibar idüb cümle
kbtî senede bir kerre bu beledi ziyaret iderler Ve melik Mukavkis
dahi Hazreti Risalete iman getürüb kbtî kzlarndan iki kz ve bir
klç ve bir katr hedayay Zinnunu Msrî ile göndermidir Hazreti
Risalet kzn birin air Hassana ihsan idüb Abdurrahman ibni Hüssam
Ve biri dahi Mariye
ol duhteri pakize ahterden tevellüd etmidir
cariyedir Hazret an alkoy ub Hazreti brahim ibni Hazreti ResuluUah

Totis hedaya

Hazreti

Amr

Hazreti ismail andan

gönderüb

ibnül As

Msr

kzdan mütak olmudur Klc ve katr Hazreti Aliye verdi Zülf ikar ol klcdr kim Acem kavmi ol seyf i kat hakknda bu ebyat
ol

ile

medh

iderler

(Beyit)

ol katrdr kim hâlâ bu Tuhu Nesârâ köyünde
Düldül katr ol kayadan tulü idüb ayaklar
vardr
Mezkûr
bir bayr
yeri hâlâ aikâredir Mukavkis ol katr Hazrete göndermesinin asl
odur Ve bu karyede ibretnüma çok olduundan Kababta kavmi çok

derler

Ve Düldül

gelüb ziyaret iderler

Bu kurann mültezimi

Âsitanei saadetde ruzna-

meci Ali Efendi hazretlerinindir Senevi yedi kise faizi olur Bu beledi
seyir temaa idüb Seyyid Ahmedül Bedevi Mevlûduna bir gün mu*
kaddem varmak içün lgar idüb 5 saatde mamur kuralar ubur idüb

Evsaf menzili kasabai Tanta Haki amber paki âsitan âiyanei Ebüly etamin Sultan alevî Hazreti kutbülaktab Seyyid Ahmedül Bedevi yyi\oj^ ^^ji
Hazreti Seyyid Ahmedül Bedevinin medfun olmubarekedir
Bir sahrann vasatnda bir mürtefi yerde ve
duu ehri
Garbiyye hakinde vaki olmudur Amma mültezimleri üç kimesnedir
Mahsulâtlar cem etmee memurlardr Senevi on kise mal faizi hasl
olub mal padiahî verirler Lâkin ehir Garbiyye kâifinin subas

Bu Tanta ehri
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hükmündedir Ve cümle bin be yüz evli basz ve baçesiz kat enmamur âbâdan haneli bir müzeyyen ehri irindir Ve alt
mahalle ve sekiz mihrabdr Amma cümleden
derkat

Evsaf Camii Sultan Kaytbay
Ve camii
Ahmedül Bedevi bu

Kal'a misal bir camii azimdir
hazreti

sultan

olman eb

Seyyid

selâtîni selef

olub bizzat

er(i)fde medfun
kesireden hali deildir Camiin cirmi tulen
arzan yüz ayakdr kâmil Ve minberi ve mih-

camii

ruz cemaati

yüz yirmi ayakdr Ve
rab tarz kadimdir Ve cami ve harem içinde cümle altm aded beyaz mermer mevzun sütunlardr Yirmi dördü cami içindedir Maadas haremi erif etrafmdadr Ve bu sütunlar üzre azîm kirilerdir
Dahi üstü münakka tavanlardr Dahi fevki sutuhu kireç svaldr
Kurun örtülü deildir Ve iki minaresi var Sa tarafndaki minare
üç tabaka ve iki yüz kademdir Her kademesi âdem dizi kaddi
kadar yüksekdir Ol hisab üzre bu minare Msrda Sultan Hasan
minaresinden âlidir Ve gayet musanna minarei bâlâdr Ve Seyyid
Ahmedül Bedevi hazretleri bu minarenin kurbinde medfundur
Ve sol tarafdaki minare dahi çarkûe kuUe misal iki tabaka
soffasna varnca elli kademe bâlâdr
kâr kadim minaredir
kaddi
birer
zira bâlâdr Amma öbür minaVe her kademesinin
reden çok alçakdr Ve mezkûr minarelerin ikisinin dahi alemleri
yokdur Ancak ta zirvei âlâlarnda bektai külah misal terek terek
bina olunmudur Ve bu alçak minarenin altnda bir azîm sebilhane
sarnc vardr On be bin raviye yani deve krbas su alub cümle
züvvara kifayet ider bir azîm sahrncdr Ve bu sebil kurbinde hanefî
musluklar vardr Kasr kubbesi gibi bir mevzun kubbesi var Kireç

Aa

ile mesturdur
Amma acayib hayrat azimdir Zira mezhebi imam
Hanefî buna muhtacdr Ve buna karib »^.» ^^c imam afiî havuzu
vardr Buna misal bir havzu azimdir Canibi erbaas hacet hanelerdir Dahi mafevki dayiren madar fukara ve talebe hücreleridir Ve bu
camiin dörd bab saadeti var kisi yan kapulardr Bir dahi abdest
hane kapusdr Biri dahi kble divarnda bir muzlim bucakda bir
küçük kapudur Biri dahi haremin kble kapusdr üzre [1] Beyaz çar
kue mermer üzre celi hat ile hu tarih tahrir olunmudur

(

[I]

'{i\çj»^

j

Fazladr.

o j"^

iS-^^^ '^^ ç\y^\'ks>cJ^\

^':,

'A,j\i

'Ci'^ «Uil-^ ijjy^^
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Amma

cami Sultan Kaytbayn binasdr Zira hakir bir kerre kef
evkaf nameleri manzurumuz olmudur Ve üç kapula*
rndan üçer kademe ta nerdüban ile çklr kâmil
idüb cümle

Evsaf âsitanei Seyyid Ahmedül Bedevî
Sa

kapuya muttasl Seyyid Ahmedül Bedevinin divatarafnda yan soffas kubbeleri mabeyninde evci
asumana serçekmi bir seramed beyaz incu misal yek pare bir müdevver beyaz kireç sval ve yeil tuc alemli bir kubbei dergâh kutbu rabbanidir Ve bizzat sultan hazretleri ol mehbat münevverenin
ta vasatnda servi ahabndan parmaklk içinde zer enderzer murassaat ile müzeyyen Kâ'be örtüsü ile mestur olmu serv levhas ile
mebni çarkûe sa(n)duka içinde asudedirler Ve bu müzeyyen sandukann çarkûesinde bir âdem kellesi kadar sîmi halisden mücellâ
toplar ile ârâstedir Ve mübarek seri saadetleri alâmeti bu çarkûe
sandukann ortasndaki yeil imame destan Msr valisi Ebülhayr
Kethüda ibrahim paa göndermidi Bir alay azîm ile dörd bin satarafdaki

ndr Bu

hibi tarik

camiin

sa

meayihan

Bedevî

ve yirmi bin fukarayi alevî def ve kunakkareleri ve zillerin döüb tahllarn çalarak

dümlerin ve netir ve
tevhidi erre ile bu tertib alay
saadeti

makamna ba

zerduzlar destar

ka bukalemun

halife

ile destan erifi getürüb tekbir ile seri
sarub canibi erbaasnda olan makremei

altna sardlar kim bir cihaz sultan kadar münakmakremelerdir kim hisabn Huda bilür kim biri biri

çürümü kalmdr Huddamlardan ve gayriden bir ferd vaz
yed idüb bir makreme almaa kadir deillerdir Çok âdem kasd idüb
eli kurumudur
Ve paann gönderdüi hedaya halice ve seccadei
üzre

döeyüb öd amberi

ihrak idüb kubbei erifin içinde rayihai tayyibe-

den âdemin dima muattar olurdu Ve sandukann canibi erbaasnda olan ebekeler üzre zîkymet avizeler var kim herbiri Rum harac

deer Ve

tuhfu yadigârlarn

âdem kaddi

gümü

sem'idanlar ve altun

yaldzl em'idanlar ve bakr kalayl em'idanlar ve altun ve gümü
âvani buhurdan gülabdan ve sîm mkraslar vardr Ve sadefkân rahleler üzre nice yüz Kelâm kadimler var kim herbiri Yakutu Mustasamî ve hatt ecer ve Karahisarî hatt Kelâm izzetler ile ârâstedir Ve
kubbei âlisinin etrafnda maslûb olan âdem kaddi nice yüz em'i kâfurlar
kim herbiri üçer dörder kantar gelür Bu sem'alar cümle kefere krallarndan hedaya
gelir Zira kefere dahi bu sultana mutekidlerdir Zira zindanlarndan kerratle alâmeleinnas nice bin esarânn paybendi hadi(d)leri pare pare olub esirler halâs olmudur Ve
ier em'i kâfurîlerin yanlarnda halâs olan ümmeti Muhammedin
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demir nibeler ve kadana ve pranga haher birin ibadullahlar krkar ellier sene ta-

gelir

asldr kim

yub keramat Bedevi ile halâs olmulardr Amma bu maslûb olan
em'alar yanmaz Hemen ârâyi içindir Ve akalîmi seb'ada olan islâm padiahlarnn dahi teberrüken birer zîkymet tuhfe göndermi
lerdir Meselâ cevahir ve murassa kanadiller ve çragdanlar ve faturî
bardaklar ve gûnagûn deve kuu yumurtalar ve altun ve gümü toplar ve sürahiler maslûbdur kim hisabn Huda bilür Ve her seyyah
âlem âkann birer yadigâr maslûbdur Meselâ zerdeste ve çukân
ve palhenk ve def ve kudüm ve nefir ve zil ve sapan davudi ve
alem ve çra ve tennure ve debdevî ve dedehî ve zil bem ve teberi
müslimî ve gûnagûn tac külah ve kekül ve zanid ve âfitabe ve
cg; ciga ve telâtin tennure ve gûnagûn hrkai pemineler ve aaç
kalçalar ve acibe ve garibe balk kemikleri ve nice imam kirame misali cilbendi muhabbetler
ve bu makule eyay gûnagûnlar var kim
cümle cihaz dervian dilriandr Herbiri bir kuede maslûbdur
Ve bunlardan maada nice bin elvan eyalar dahi maslûbdur Ve
her üstad hattat honüvisin birer yadigâr hatlar deri divan tezyin
etmidîr Hattâ hakir dahi küstahane celi hat ile bir levha üzre
canibine vaz etdik Ve
(Ayet)
V j^.'> Ui Ayetin tahrir idüb mihrab
bu kubbei âlinin içinde Bedevi hazretlerinin seri saadetleri olan
kuede Hazreti Risalet penahm kademi erifleri siyah sengi hârâ
üzre basub tesir etmidir Ol kuede rayegân durur Sanduka içinde
deildir Cemii ehli züvvar ana yüzlerin sürüb efaat ya Resulullahi
derler Ve bu kubbenin canibi erbaasmda tariki âma nazr tuc ebekeli pencereleri vardr Ve mihrab sadefkâri misal hürde talar ile
gayet musanna küçük mihrabdr Kubbenin etrafnda gûnagûn camlar
ile ârâste olmudur Ve bu âsitanenin dollablar icre ol kadar zîkymet
mücevher âvani ve kitabullah ve kelâm kadimler ve evkaf nameler var
kim hisabn perverdigâr bilür Ve bu kubbei pürenvarn bab saadeti
canibi arka camiin haremine mekufdur Kapu kanatlarnn levhalar
üzre serapa gümü güller ve pullar ve simi halis halkalar ve gûnagûn
sim kabareler mhldr Her sahibülhayrat birer âsâr ile bab muallây müzeyyen etmidir Ve bu babn canibi erbaasnda münakka
fafuru Cindir Dahi etraf naki bukalemun kâidir Bu bab âlinin
atebei ulyas üzre bir müdevver ve müzehheb mermer üzre celi hat
^ul.

ile

(Tarih)
(

tahrir

aL- c^^" oy-

^US

jlkiJl

i^y

^j\X\ .UilÂft cUJlL

y\)

olunmudur Ve bu kubbei pür envarn mihrabnda

iki

rikât
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nemaz klan kimesne cemii beliyyat kahrdan masun ve mahfuz olur
Ve bir hasm annla mukavemet ve muhasamet idemeyüb her giz
yoksulluk yüzün görmez Ve bu âsitaniye bir kanl ve hrsz ve medyun hâkim havfinden girüb Dahil ya sultan dese asla hâkim tarafndan ana vaziyed idüb alamazlar Amma ol hareme giren âdem tahik
müttehem ve vacibülizale ise krk güne kalmaz yemeden içmeden
kesilüb zaif ve nahif olub anda elbetde merhum olur Eer mazlum
bîbak ve bîperva halâs olur Hattâ ibrahim paa asrnda bir kâif
mal padiah içü(n) medyun olup firar idüb Bedevi hazretlerinin
âsitanesine girüb kapand brahim paa tarafndan iki defa aalar
gelüb cüret idüb kâifi almaa kadir olmayub gitdiler Bir gün mütenamnda bir cebbar aa gelüb eyh Selâmiye
ferrikalardan Ali
ve eyh Ahmede itab ve utum idüb beyaz buyurd(i) eyhlerin yüzüne urub Tiz kâifi türbeden çkarn Yohsa efendim baiçün sizi
kayd bend ile huzuru vezire götürürüm deyu firavan Firavn var
zeban drazlk etdi Meayihler dahi Hââ Biz an çkarmaa kadir
deiliz te miftahlar Eer cüret idebilürsen varub aç kapuy() Ferman vezir üzre al kâifi deyu miftahlar() sundular Neyler(im) miftahlar Elbette siz açub herifi bana teslim idin Yohsa imdi kapuy
krub herifi çkarub kayd bend iderim deyu gitdi Hakir Bir(e) Ali
Gel böyle etme Al miftahlar deyu hayli nasihat etdim Hele
miftahlar alub kâmil bir saat renç ina çeküb açmaa kadir olmadndan gazab âlûd olub huddamlar ile bab saadeti ökçesinden kat
idüb bîpak içerden kâifi çkarub döe döe getürdü Cümle huzzar
meclis Hasbiyallah deyu âlemi hayretde kaldlar Hakir dembeste ve
hayran kaldm eyh Selâme hazretleri Sabr evi imdi deyu cevab
tevabiatlerile atlaimdi deyu cevab edüb hanesine gitdi Mezkûr
nub gitdiler ehirden tara Tuhu Nesârâ kuras rahna kadem bassanc dutub Bire ah bire vah diyerek ol mahalde can
cak Ali
verir
gördük Kâif ve aann huddamlar aann meyyiti ile
Tanta ehrine gelüb aay kurafede defn etdiler Kâif yine âsitane
bir huddam terki maseva idüb bede(v)î
içinde kald Ve Ali
fukaras olub bir kûei vahdetde kald Hakir bu ahvali paaya ilâm
idüb kâife tlak emri gelüb âsitanedeki fukaralara on bin pare tasadduk geldi Hulâsai kelâm böyle mutasarrfînden gürbüz erdir
Ve âsitanenin sa taraf haricinde bir höcre vardr içinde
>j.) .^
sultan Bedevinin hrkai erifi ve yeil imamei erifi bir servi levhasndan demirli sanduka icre gayri cihaz fakrlar ile mahfuzdur Ylda
bir kerre Mevlûdu erif temam olub inf idad olacak âhir Cuma günü'
dür Ol gün hrkai erifi ve destan atik evlâd Bedevi Ebül Al harise

Aa

Aa

Aa

Aay
An

Aann

tr-J^j
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meayih giyüb

ve nice tarik meayibleri
Bedevi def ve kudümleri ve tabii ve nefir ve
nakka(re) lerin çalarak ve nece yüz bin alemlerin açarak tevhidi erre
azîm idüb Garbiyye ve Menufiyye kâifleri ve cümle
ile bir alay
askerile pürsilâh olub bu alay ile eyhi Tanta ehri icre at üzre gezdirüb yine ehir içinde Camii Eeyh brahim Metbulîde âhir Cu'
may klub yine alay ile eyhi hrkai erif ile âsitanei saadete getürüb
yine hrka ve destan ve kemeri höcrede hfz idüb cümle ibadullah
andan perian olub herkes vatanna gider
ve nece bin fukarayi

Evsaf hrka ve destan erif

krmz

ihramdandr Amma nece kerre yüz bin yine
krmz pareler ile yamaldr Ve nükünde nükünde nice kerre yüz
binlik iplikleri vardr Olkadar tavil hrka deildir Destan erifleri
deve yününden bir aldr Müruru eyyam ile pare pare olub pareleri
dümesin içün nice bin ineler sabldr Kavuu yek pare pare bir
küçük destardr Meayih evlâdlarndan gayri kimesne giyemez Mük
amberi ham kokar bir kirkai peminedir Bu hrkai yerine tekbir ile
koyub sayir uakan mütakan veda ziyareti idüb giderler Hazreti
Bedevi Sultan asrnda hayatda idiler Müddeti ömrü hazreti eyhi aziz
senede vaki olmudur »j^ ^m Hamdi Huda bu hakir
sene vefate
ziyaret idüb evkat hamsei anda eda idüb on be gün on be gicede
üç hatmi erif tilâvet idüb sevabn ruhu eriflerine hibe eyleyüb
hamdi Huda takarrüb kesb eyledik

Hrka

bir

Evsaf

ziyareti

eeyh

Abdül Âli

Yine Seyyid Ahmedül Bedevi hazretlerinin türbei erifi srasnda
cami hareminin kble kapusu yannda bir kubbei âli içinde medfun'
dur Gayri kimesne yokdur Etrafnda parmaklk kafes içinde çarkûe
bir servi sanduka üzre krmz çuka ile mestur zarf içinde asude
haldirler Kubbesi içi olkadar müzeyyen deildir Sultan Bedevinin
krk sene hayatnda ve krk sene mematmda veziri olub sahibi
seccade olub yüz yetmi bin müride piva olub iradet vermidi
Hâlâ bu âyîni Bedeviyi ol icra idüb bu tertib üzre koyub böyle
Mevlûdu erifler etmidir Ömrü azizleri yüz yirmi sene mamur [1]
olmulardr Ve Tanta ehrin bunlar imar etmilerdir Kuvveti kahire
lmi
sahibi ulu sultan imi •^-o'-" Sultan Bedevi mecazibundan imi
Zahirden behremend olmyub ilmi Jbâtnda gavsi âzam olub hu hu
[1]

Yldz nüshas (muammer)
Evliya Çelebi 10

—

39

EVLYA ÇELEB

610

makamna

vâsl olub ulûmu evvelin âhirinden haberdar imi Dünyaintikal etmilerdir Amma bu eyh Abdül
Al hazretlerin âlemi sahavetinde evlâd manevî etmilerdi Cümle akdi
hal kabz ve bast ann tasarrufunda idi Hâlâ yine Ebül Âl hazretlerinin evlâdlar sahibi seccade olub cümle devlet evkaf anlarn hükmündedir Amma nezaretleri Sultan Kaytbaydan beru Msr azizleri hükmündedir Her vezir geldükde eyhlerden muhasebesin alur Zira azîm
evkafuUahdr Zira cemii islâm diyar mutekit ümmeti Muhammedden
ve ta bilâd kâfiristanlardan nezerat tasadduklar gelüb mali fira(va)n
cem olur Ve bu Abdül Al hazretlerinin bab saadeti camii haremine
kbliye nazrdr Atebei âlisi üzre çarkûe bir levha üzre beyaz isfidac

dan âhirete mücerred pak

hat

ile

be

halife

Bu

olunmudur Ve

civar kubbede yine evlâd Abdül Âlden
medfundur isimleri malûmumuz deildir >.j.J\ .^- ^Sî

Ayeti tahrir

Sultan Bedevi hazretlerinin tariknda olub

enderun birununda medfun
olan evliyalar beyan ider
Evvelâ eeyh hazreti Nureddin ve eyh Abdülmecid ve eyh
emsüddin ve eeyh Hasan ve eeyh Abdülkerim ve ehir içinde
eeyh Salim ve eeyh Abdülaziz ve eeyh Muziha ve eeyh Sa'd ve
eeyh Seyyid Merzuk ve eeyh Seyyid Halil ve eeyh Seyyid Arîf[l]
ve eeyh Seyyid Aliyül Beridî ve eeyh Vekil ve eeyh Seyyid
Abdülhak ve eeyh Seyyid Zinnun ve eeyh Seyyid Abdullah Bu

Tanta

sultanlardan

sultanlardr

^

ehrinin

maada

Ve

nice ziyaretler dahi etdük

birer

âsitanelerinde kubbei

Amma

bunlar namdar
medfunlar-

âliler içinde

Tanta ehri içinde Eeyh Ib'
rahimi MetbuZî Camii Bu ehirde ihtida camii kadim budur Hazreti
Bedevî nice zeman bunda taat ve ibadet etmidir Hâlâ makam Sevyid Ahmedül Bedevî andadr Harabe olmu idi Hamdi Huda bu ahdi
âsinin ilâmile Canpulad zade Hüseyin paa bu ahdi âcize ferman
verüb mahallinde evkaf namelerine müracaat idüb mali faizinden
camii tamir ve termim idüb ihya oldu Ve halife hazretleri Bedevî
hazretlerinin hrkasn ve destarn giyüb bu cami icre makam Bedevide âhir Cuma(i) bunda eda ider Mabedi kadimdir Ve haremi ortasnda bir dirahti kebir nabka aac vardr Bu cami cümle krk
sütu n üzre mebnidir Olk adar müzeyyen cami deildir Mihrab ve
[1] Yldz nüshas (Arîk)
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minberi tarz kadimdir iki yan kapusu ve bir makam Bedevi kapU'
su ve bir alçak bir tabaka minaresi var Bu mahalde ziyaretler temam
olub iki camiin dahi evsaf temam oldu Amma ziyaretgâhlar içinde
bir mezaristan vardr Anda bir

Hikmeti acibe
Bu Tanta kasabasndaki

toprakl püte
vardr Ol depe üzre her sene Seyyid Ahmedül Bedevinin Mevlûdu
günleri kum kaynayub içinden beni Adem kemikleri harekete gelüb
rimal türab üzre çkar Nice bin âdemler varub seyir ve temaa
iderler Ve baz âdemler kemiklerden alub giderler Acib temaadr
Sonra rüzgâr [1] rimal türablar cem idüb mezkûr kemikler üzre
örtüb kemikler gaib olur Bazlar derler kim bunlar Seyyid Ahmedül
Bedevi fukaralarnn üstühanlardr Mevlûd günleri zahir olub uzuvlar
hareket ider derler Bazlar ider Bunlar ol kimesnelerdir kim Seyyid
Ahmedül Bedevi hazretlerinin def ve kudüm ile tevhid ve tezkir
idüb keif keramet gösterdiine dahi taarruz iden zemmam ve nemmam ve dahhal münkirînlerin uzuvlardr kim hazreti Bedevi anlara
beddua idüb Yerde yatmyasm deyu yavi dua etduünden hâlâ her
sene cümle üstühanlar ylda bir kerre yerden tara [çkmasnn asl
var

mezaristan

içinde

bir

oldur derler Huda âlimdir Bu hakir bir kaç defa Mevlûd günleri
mezkûr kemiklerin tara çkdum görmek vaki olmudur Ve mel'abe
meydannda cami misal' bir zaviyei kebir vardr Minaresi yokdur
Amma gayet mamur zaviyedir Mihrab önünde bir azîm bürkesi
vardr [2] dairen madar cirmi üçyüz admdrr Ve ehir içinde böyle
mescid yokdur Merhum Circeli Ali Beyin hayrat ve hasenatdr Ali
Bey mastabas dimek ile marufdur Dairen madar cirmi üçyüz adm*

dr Ve

hayvanat sakyidecek sakiye havuzlar vardr Cümle havyanat
iderler Ve cümle ehli züvvar ol bürkeden nu idüb tecBu zaviye ile ehir icre cümle
didi vuzu iderler Hayrat azimdir
krk mihrabdr Bâlâda tahrir olunan iki cami hutbedir Maada zaviyedir Ve bu ehri ehirde bir küçük hammam ve iki medrese biri
Seyyid^ Ahmedül Bedeyînin [medresesidir kim dersâm ve bîhisab talebeleri vardr Binden mütecaviz hamelei Kur'an ve hafz Kelâmullah a'malar vardr Yedier sekizer saatde hatmi erif iderler Ve Bedevi camiinin bir imaresi var Ayende ve revendeye ue cümle fukaraya merreteyn buday ve mercimek orbas ve birer nan paresi

andan

[\]

12]
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mebzuldür Camiin eimme ve hutebas ve meayihan cümle sekiz
yüz âdem evkaf Bedeviden vazife ve ciraye alurlar Ve imaretinde
yevmiyye üç erdeb mercimek ve be koyun tabh olub Mevlûd günleri fukaraya bezi olunur Amma sair zemanda kifayet mikdar tabh
olub sofrai' bîimtinan fukara ve mesakîn ve zuafaya mebzuldür Ve
bu ehirde yedi mektebi sbyan tflan ebcedhan var Ve sebilhane üç
yerdedir Amma Bedevi sebili âb hayatdr Ve bu ehir icre cümle de*
kâkînler üç yüzdür Mevlûdu Nebi mevsiminde ehir içinde hayme ve
hargâh ve külbeden bin dükkân dahi ihdas iderler Ve bezasteni yokdur
Amma ehir icre cümle yedi vekâlesi vardr Her birinde Hind ve
Sind ve Yemen ve Rum ve Arab ve Acem tüccarlar zîkymet metalarn getürüb bu vekâlelerde bîkymet füruht idüb cemii mevcudat
ol hanlarda mevcuddur Ve yedi kahvehanesi var Her birinde mtrban ve sazendegân ve meddahan ve kavazî avretleri vardr Ve bu
ehir Seyyid Ahmed vakf deildir ki kimesnenin iltizammdadr
Amma Seyyid Ahmedül Bedevi vakf yine bu ehire karib imal
canibinde karyei Kahafe ve kariyei Kefrül Gavri ve karyei Necla
misilli beldelerde hisseleri vardr Ve nice zirbelerde alâkas vardr
Rezaka ve feddanlar bîhisab evkaf azimdir Hâlâ bir kimesne bilâveled fevt olmu olsa cümle emval erzakn Bedeviye vakf ider Zira
mutasarrfînden ulu sultandr Hâlâ nice keif kerametleri zahir ve
hâhir olmadadrlar

Menakb
Sene 1085

[1]

tarihinde

Bedevî

Canpuladzade

Hüseyin

paa

vali (i)

Msr

iken bnül Avar Oullar nam akiler sahibi lümum olub nice
belide ve kasabatlar beer altar yüz hayyal mel'unlar ile nehbü
garet (etdüi) iderek bir gün Seyyid Ahmedül Bedevinin evkaf olan
Kahafe nam beledden bu kadar cemel ve bakar ve ganem ve hssan
alub köyü nehbü garet etdüi Msrda veziri dilir Hüseyesin paa [2]
münakis olub derhal yedi bölükden yedi bin âdem Tecridiye çkarub
Çerakese beylerinden Çerke Koca Mustafa Aay serdar idüb bir
gicede lgar idüb alelgafle bnül Avar basub cenk ide ide cümle
askya bîmecal kalub bizzarurî kararlar firara mübeddel olub Ya
Seyyid Ahmedül Bedevî Tut bizi deyu âsitanei Bedeviye firar idüb
dahil düdüler Akiblerince askeri Msr yetiüb Seyyid Ahmedül Bedevî kasabasn muhasara idüb bir gün bir gice kal'e misal âsitanda
mutahassm olub camiin minarelerine çkub asakiri Msr kurun
[1]
[2]

Yldz nüshas
»

»
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trdlar Ve askya içerden Ya Bedevi deyu taradaki askeri istihzaya
alurlar Tecride halk dahi var kuvveti bazuya getürüb dilirane ol
kadar cenk idüb asla akilere göz açdrmyub kasabann her tarafndan hücum eylediler Bir frka asker havfe düdüler kim bunlar Ah-

düdüler Biz anlara kasd iderek âyâ halimiz
niye müncer olur derken âsitanenin ve camiin bablar açlub içerdeki
mücavirin ulemalar çkub cümle akiler gaib olub hâlâ cümle atlar
ve hssan ve mihreleri ve cümle âlât silâhlar ve esbablar durur Ancak kendüler uryanen gaib olmulardr deyu haber virince Bire akilerin bir hilesi olmasun deyu cümle asker cüret idüb ehre dahil
oldular Uçyüz at ve ksrak ve üçyüz mzrak ve klç ve ok ve ak ve
bu kadar esbab kamisi ak ganimeti kabz idüb Ayâ bu kadar mel'un1ar nice oldu deyu tecessüsde iken bir âdem beyti halâya tekazayi
hacet içün girüb bal bana taraka fasl iderken istima ider kim
kehriz
yolundan âdem sadas gelür Sehl tevakkuf ider Görse
kim cümle eirrayi müfsidîn keriz yoluna malâmal olmular Bire
meded deyüb beyti halâda herif giriban tumann bend idüb seir-

medî

hazretlerine dahil

lâm

derek serdara haber ver

(ir)

Derhal

serdar

namdan

maslahat güzar

kehrizin ehirden tara çkacak mengrn [1] horasanî bina ile sed
idüb âsitanenin afiî havuzunun suyun kehriz yollarna koyverüb
kuyularn sakiye srlarna Hay idüb sakiye suyu ile keriz yollar
pür olub cümle askya necaset içinde gark olmadan havf idüb bir
bir ayak yolu deliklerinden ba gösterüb tara çkdklarnda necaset
ile mülemma mel'unlara yapmak mümkün deil Hemen tara çkan boklu hmzir gibi nabut ve balta ve klçlar ile deperek üçyüz
be mel'unu kati itdiler Amma mel'un Avar Olu avret suretine girüb
mukaddem firar itmi Badehu bu kadar mel'unlar kellelerin neces
ile âlûde olmu cesedi murdarlarndan kat idüb alay azîm ile kelbi
murdarlar divan Msra gelüb cümle guzat ihsan vezir ile behreyab
olub bu kadar mel'un errinden âsitanei Bedevi pak oldu Bu kelâm
dirazdan maal oldur kim koca Seyyid Ahmedül Bedevinin evkaf
olan Kahafe kurasn nehbü garet iden akyalar ruhaniyyet ve gayreti hamiyyeti Bedevi zuhure gelüb cümlesin bu mezelletle vücudlarn
çirkâb dünyada gark idüb kelleleri gaitan oldu Sultan Seyyid Ahmed
bu mertebe mutasarrfndendir >j. «^ j'^ Ve akya(i) merkumun garet etdükleri Bedevi evkaf Kahafe köyünde yine Bedevi hulefalarndan bir aziz vardr Gayet keif ve keramet sahibidir Ve cemii islâm
diyarnda dört bin hulefas ve nice kerre yüz bin fukaras vardr
Cümlesinin kâr kisbleri ve emval erzaklar sultan Bedevi evkafdr Ve
»

[1]

Yldz nüshas
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Rum

ve Arab ve Acemde eyuUah gezen fukaray Bedeviler tahsili
mal idüb ylda bir kerre mevlûd mahallinde gelüb cemii tahsil etdük'
leri eyalar ba halife huzuruna koyub âlemi seyyahatde sahih post
olmaa istidad hasl etdi ise leyle (i) ahir mevlûdunda iki yüz üç yüz
hulefa sahibi seccade olub bunu dahi ol kice kemer beste idüb sahibi
seccade iderler Ol halife murad idündüi diyara muazzez ve mükerrem tabii ve nakkare ve def ve kudümler ve alem ve saraf ve seccadeler virüb dua ve sena ile ol diyara gönderirler Hikmet bu kim
vardu diyar halk tazim ve tekrim ile istikbaline çkub ol ehirde
tekiyei Bedevi yok ise elbette bir âsitanei Bedevi bina idüb bu
halife(i) anda sakin idüb tatyibi hatriyle mükayyed olurlar Bu dahi

berekât Bedevidir

Evsaf Mevlûdu Seyyid Ahmedül Bedevi
besahrayi Tanta [i]
Merhum mabeyninde bin
vadiye ihtida
Nil kesimi olmazdan
yirmi gün mukaddem cemii ehli hiref ve erbab tüccar güruh güruh
Tanta(ya) gidüb ta ehirden Mahalletül Merhumun nsf rahna
varnca tank âmin canibeynine hyamlardan burya ve neyden halice
Kasabai

adm

Tanta

ile

baid bir vadidir

kasabai Mahalletül

Bu

Msrn

ve hacim kilimden nice bin dükkânlar ve kahvehaneler bina etmee
balarlar Badeh cemii meayihan Bedevi ehrin canibi imalinde bu

esvak muhtasarnn cenbinde olub meydan melâhatde ihtida Seyyid
Ahmedül Bedevinin on iki aded serçeme ba halin eleri ariyeti paa
otakardan kanunu Ebül Ali Ahmedî üzre alettertib tmab üaaba
cümle fukara haymeleri ile meks iderler ihtida eyh Mustafa(i) Rumî
ki tariki Merzuku Kef afidir Amma Bedeviye müntehidir Andan eyh
âyini üzre haymelerin kurarlar Andansonra eeyh in Bab hazretleri
konar Andan eyh Kennasi konar Andan eyh inavî hazretleri on
bin fukaras haymeleri ile meks ider Andan eyh Ahmedi Kalyobî
meks ider Andan eyh Osman hazretleri karar ider Andan eyh
Amravî konar Hulâsai kelâm cümle hulefalar merkezli merkezine
konarlar Badehu nekadar meayihan gelürse bulduu yire konar
Badehu bu meayihanm ardna Menufiyye kâifi bin güzide müsellâh ve müretteb askerile otan kurub cümle meayihanlar orduy
hazarlar mu hafazya mübaeret idüb her gice bukadar asker ile kol
dolaur Müfsid ve harami bulursa derhal kati ider Badehu günden
güne nice kerre yüz bir âdem fukaras Hind ve Yemenden Habe ve
[1]

Bu serlevha aslnda yoktur. Yldz nüshasndan alnmtr.
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Acem Adenden âdem deryas gelüb bu vadi(i) ferah fezada ad
olmayçün hayme ve harkâhlan ve bar bengâhlar ile meks
ider kim tmab tmaba çatlub bu hamun hayme ve sancak ve bayraklar

ferahnak

ile lâlezar

Msr

olur

Badehu altnc günden Garbiyye kâifi ferman veziri
Msr ile ve bin Arab hayyali ile ve beyiiz

üzre iki bin askeri

elli nabutlu piyade kavas ile tabiin döüb alemi ejderha peykerin ref
idüb tularn kâkülü mahbub gibi perian iderek gelmede Beri tarafda Menuf kâifi dahi cümle askeri ile pürsilâh olub Garbiyye kâifine istikbale çkub köslerin döer Amma Menuf kâifinin Garbiyye
kâifi gibi beer kat mehterhanesi yokdur Garbiyye mirimiranlkdr
Ve payede Tahir Beybars tahtdr Cümleye tasaddur ider Amma
Circe valisine tasaddur idemez Ann mertebesi Saidi Aliden âlidir
Badehu Menuf kâifi Garbiyye kâifinin selâmna durub iki asker
alay azîm ile mel'abe meydanndan âdem deryas icre ubur idüb
otaklarnda meks etdükleri mahalde hakir dahi tevabiimle atlanub
ibrahim paa hazretlerinin ihsan etdüi haliye buyudlarn verdim
Divan kâifde kraat olunub Senki Garbiyye kâifi Hasan Aasn
Badelmevlûdu Bedevi âsitanei Msra gelüb divan padiahîde muh::seben görüb emri erifime amel idesin demi Ve bir buyurd dahi
kraat etdiler kim Senki Garbiyye hâkimisin eyaletinde olan hazreti
Seyyid Ahmedü Bedevinin Mevlûdu erifi infidadma dek basiret
üzre olub cemii ehli züvvar ve ehli tüccar hfz hirasetde olub Urban
akyasn Mel'abe meydannda at üzre cida ile belindeki klc ve akvesile gezmeden men idüb ol makule müfsidînin haklarndan gelesin
deyu ferman tilâvet olunub UUj L.«- didiler Va paa kethüdasnn
mektublarm dahi virüb an dahi aikâre kraat idüb Sahibi devlet
seni divan Msra çavular kethüdas itmidir Evliya Çelebiye bir
eerli at ve kise(i) msrî virüb tatyibi hatrile mukayyed olub bu
canibe mesrur gönderesiz Memnun oluruz deyu mektubu muhabbet
üslûb kraat olunub bir küheylân at sîm raht ve müzehheb rikâb
ve abasile ve bir at dahi çulile ihsan etdi Ve bir kise müjde içün
ihsan idüb ota cenbinde bize bir hayme döiyüb üç gün üç gice
dahi mihman olub zevk safalar etdik Ve on gice dahi ba halife
hanesinde mihman olmuduk Ve bu iki kâif bu Mevlûd meydanna
gelüb meks etdikden sonra ol kadar emn eman olub cümle tüccar ve
züvvar metalarm meydan muhabbete çkarub arz kâlây idüb ol
kadar beyii ira olur kim tabiri bir veçhile mümkin deildir Ve her
kes hayme ve hargâh önün nice bin kanadil ve filândra ve bayrak
ve sancak ve alemler ile tezyin ider kim tavsif olunmaz Hattâ bu
meydan Mevlûdda Seyyid Ahmedü Bedevi hazretlerinin âlem ayar-
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dan bihaber olduu mahalde ehir haricinde ibadet etdüî mahalde
Bedevi derler Hâlâ yine ibadetgâhdr Anda
soffa vardr Makam
teberrüken bir gemi direini bir sahibi hayr dikmidir Kaddi
seksen zirâdr Bu sütunun canibi erbaasma nice bin gemi ipleri
ile germiler
Her gice bu iplere krkar bin kanadiUer ile çraan
idüb bir direkli vezir ota gibi bir azîm ey olur Ve bu direin
ta zirvei âlâsna bin mikdar kanadiller ile bir çerh felek tasviri tab
idüb bir san'at ile felein çerh gibi deveran itmededir Bir hayli
mesafeden nazar olunsa ol gice bu meydana otakdan bir nur zahir
oldu zan olunur Arabistanda bu makule kanadil tezyinine Iare
tabir
iderler
Kâmil krk huddam vardr Her gice onar kantar
simsim
yanar Sahibülhayrat on be gün on be gice ve yirmi bin

ya

pare vakf eylemidir Vacibüsseyr bir arusedirler

Buna manend

Tevhididir

Firagorsu

nice

kim güya

bin yerlerde

seraperdei
sagir kebir

otalar ve mihrab ve minber ve Mihri Süleyman ve
emse ve bardak ve kabak ekâllerini kanadillerden iareler idüb
meydan melâhati nur iderler Amma bizim temaa etdüimiz meayihan Mevlûdu erif etmee mezun olmakçün brahim paa huzuruna
vardklarnda paa buyurdlar kim Ya eyh efendiler Göreszi [1] Bu
sene basiret üzre olub bir hoça hfz hiraset üzre olub sene (i) mazi
kandillerden

(ye)den ziyade admanlar idüb Mevlûdun Nebi idin Zira aairi islâmdr deyu maald (e) [2] tenbih idince cümle meayihan Ji^^k u'U'ti''
didiler Bu haber efvah nasa ayi olunca Msr halkna ise zevk safa*
ya mütaallik desturu
olunca azameti Huda var kuvveti bazuya
getürüb muamele ile akçe alub ömrün zevk safa ile hacc hacunda ve
süruru admani geçirmek ve teferrüç etmek yanlarnda lâeydir Cümle
eyaleti
ve
ve Halebin ve Arab ve Acemin âyân eraf
bu sene Bedevi Mevlûduna öyle cemii [3] olmudur kim Urban
abalarndan ve kilim ve kebeden [4] maada üç bin yedi yüz çadr ve
çerge ve otak nühtak çetri mülâmma cem oldu deyu hisab olunmu»
dur Andan maada sair fukaralarn külbei ahzanlar hisabn Çalab
biçun bilür Ve her sahibülhayrat sokaklar banda küplerden sebiller
etdiler Zira bu meydann sui azdr Gerçi âb hayat çah mâlar vardr
Amma bu kadar kerre yüz bin beni Ademe ol iddeti harda kifayet
itmez Nili Mübarek Mahalletül Merhum tarafna muttasldr Bu meydana bir saat baiddir Ve iki kâif bu kadar askeri ile cümle ehli

ah

am

Msrn

1

1]

Yldz nüshas (Göreyim

[2]

>>

(müekkid)

[3]

.

»

(cem)

[4]

»

»

(külbeden)

sizi)
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züvvar §eb ruz ihata idüb didebanhk iderler Ve her kolda yine Msr
ayanlar tevabi atlar ile nigehbanlk iderler Zira cemii mezahibi
muhtelifenin ecnas haaratlar ve harami ve cüzami ve sair aair
haramzadesi bu cemiyyeti kübrada hazrlardr Her gün bu Meydan
Mel'abede on on be bin srkl Urban üryan orman misal mzraklar
ile amadedirler Baz zefman frsat bulub Beni Haram ve Beni Güzam
birbirleri ile bu akabede [1] çalub alma ve birbirleri ile cenk idüb
tarafeynden nice yüz askya mürd olur Amma ruhaniyyeti Bedevi ile
tiz def olur Annçün cümle ehli züvvar tnab tnaba meks idüb haymelerden kal'e olur Ol ecilden kâif lerd (e) askerleri ile amadedirler
Zira bu günlerde bu meydan muhabbetde nice yüz Msr hazinesi
mal vardr Böyle bir cemiyyeti kübradr Hattâ Kâif Hasan Aann
mirahuru ve seyisbas ve sarban baslar yedek atlar âlât silâh ile
müzeyyen iderler Ve cümle develeri sancak ve bayrak ve gûnagûn
idüb dükkân dükkân atlar ve develeri gezdiBe bin altm dükkândan kul
akçesi aldm Amma ehire girmek mümkin olsa be bin akçe dahi
hakire nakl etdiler
andan hasl olurdu deyu mirahur ve sarban
Ta bu mertebe âbâdan cemiyyet olur Lâkin bu dükkânlarn cümlesi
çadrdan ve hasr ve kamdandr Amma leblebici dükkânndan çok
dekâkîn yokdur Zira cemii islâm diyarna hummusu Bedevi yani leblebi deyu diya(r) diyar götürürler Nice bin develer yükü nohud gelüb leblebi iderler Ve alt yüz kahvehane ve üç yüz abaz ve iki kassab ve elli attar ve yüz gözlemeci ve yüz etmekçi ve iki yüz bazarc
elbisei fahire ile tezyin

rüb her dükkândan

birer pare alurlar

ba

anlardan gayri nice ehli hiref dükkânlar ile bu
meydan muhabbete zeyn olmudur Dükkânsz ehli hiref ta'dadm faili
muhtar settar Allah bilür Ve yetmi yerde hazar azîm durur Meselâ
bimi etmek pazar ve yemi hazar ve nice bin deve yükü kavun
ve karpuz ve abdüUâvî hazar ve at hazar ve koyun hazar ve
hazar ve deve ve katr hazar ve himar hazarnda Acem kürrenay
sadas sadas [2] misal himar savt âdemi serasime ve aba ve ihram ve
ve

elli

erbetçi ve

sr

ihram [3] pazar Megaribe hazar ve beyaz ve elvan bezler iplik hazar
ile beni merdan mahlut bir hazar kyametdir Ve baka avret
bazar vardr Binden [4] çadrlar ve külbei meskehanelerde suku
sultanî üzre avret pazardr Gömlek kaldrub don ve uçkur çözüb beyi
menyezid iderler Acib gümrah pazar nisvan sahih isyandr Her ze-

nisvan

[1]

Yldz nüshas

[2]

Falladr.

[3]

Yldz nüshas

[4]

»

»

(arsada)

(ve ihram) fazla

(mütecaviz)
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mane metan füruht ider bazar amadedir Ve her kahvehanede seyir
temaa olunmak içün mahbub gûlar mengûlu mükahhal merali
gazali gözlü olan bazar vardr Bunlar baka cinsi nasz bazar nacinsFellâhan Hazerî ve hazar anda hazrlardr Her kahvehanede biner ikier biner âdem cem olub bir hay hudur kim tabir olunmaz
ebruz nice bin rakkasyan glman taraf teraf ive ve cünbüler idüb
dir

keysularnm

Ve

fitilelerine

dili

âk

kdub

[1] ol

dam

ile

ayd

iderler

civanan ve hanendegân ve mtrban ve gazelhan
ve abdalan ve medd (a) han ve senahan ve mudhikân ve mukallidan
ve kameran velvelesi cihan pür idüb bir admandr kim güya
meclisi Hüseyin Baykaradr Ve bu kasabai Tantada velvele ve debdebe ve gulgule olur Cilit meydan vardr Anda asla bir hayme ve
hargâh ve çeragâh yokdur Ve at trnana dokunur bakla kadar bir
ta yokdur Pak meydan marekedir Cümle püsilâh cilfidan ve cîdan
hssanl cündiler gün domadan vakti travda [2] silâhorluk idüb
yetmi yedi pare âlât silâhla mePabelerin gösterürler Bir tarafda
mzrak siâhbazl bir tarafda matrakbaz emirbaz ve at üzre tüfenk
baz ve gûnagûn kemandarlk ve at üzre berpa durub at ile seirtmek
ve at üzre iki eller rikâbda sernigûn olub ayaklar berheva at seirtmek gibi ve Msr tarz cilit oynamak gibi pesendîde hünerler gö«terüb kâiflerden ihsan in'am ahnub tarafeynden tabh Âli Osmaniyan
ve ';ûsü hakaniyan çalmub ta vakti hâr olunca bu meydanda azîm
vezni üzre seyir temaalar olur kim at binüb khc kuanan bu zevkin
mezayasma vâsl olur Gayri kii anlamaz Hakka kim at Cenab [3]
ruzigârdan halk etmidir Ruzigâr üzre bu kadar hüner arz eylemek
hakka ki pehlivanlkdr Bu fünunlar Msr cü udilerine mahsusdur
Bir mülûk buna malik olmamdr ^lilit; Hakire bu saba peyma üzre
silâhorluk temaas ho geiür Zira bu abdi kemter Vanda mahsur
olan Murtaza paann baba harbi zatandsmdan matrakbazlk ve emir
bazlk ve kemanda (r) lk derken hanelerinden be on hane görmü
idik Anmçün bu hakire silâhorluk temaasi ho geldiinden bu mahalle tahrir olundu Badehu bu Meydan McPabe cündilerden hâli olub
bir tarafda gayri

Evsaf bazbazan ayyaran ferzendegân zîndegân
ârifan pehlivanan ruyi cihan
Evvelâ bu Meydan Mel'abede nice yüz tarikn| Sa'dî ve Bedevi
arz marifet içün kendi âtein teskin içün kzarm

krmz

âklar
[1]

Yldz muskas

(kayd idüb)

[2]

„

„

(taravetde)

13J

„

„

(zzet)
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ile yalarlar Ve elleri ile krarlar ve yoururlar Bazs
yemeni gibi krmz demir parelerin Ya Hay deyüb yutarlar Ve
nice atebaz ve perendebaz ve ebbaz ve resenbaz ve hayalbaz ve kâsebaz ve hokkabaz ve mihrebaz ve kumarbaz ve kebbaz ve himarbar
ve horosbaz ve tasbaz ve maymunbaz ve kadehbaz ve sürahi zorbaz
ve iebaz ve matrakbaz ve kumarbaz ve gür (z) baz ve emirbaz ve

demirleri dilleri
akiki

aynabaz ve ilmi simdadagirbaz [1] ve kelbbaz ve keçibaz ve ayubaz
beni Adembaz ve gâvbaz ve ylanbaz velhasl yetmi yedi güne
esnaf pehlivanan bazbazann arz marifet etdüklerin manzurumuz^
olduu mertebe tahrir etsek bir müdevven olur Ve bu meydan hengâmei izdihamda cümle nealler yani hemyankesiciler frsat bulub
baz eblehan gafilânn ciblerin yarub nice ahmak âdemi müflis iderler
Gayet ihtiraz lâzmdr Gözden sürmei çalar derler Amma Msrn hrsz öyle deildir Sürmeden gözü çalub göz sürmesi yerinde kalr Bu
mertebe yankesicisi ve hrzs vardr Zira bu meydanda ibret nümayi
acibe çokdur Ana nazar iderken âdem gafil bulunub üryan kalurlar

ve

Kâr

acibei

beyan îder

Bu hakir bu Meydan Mel'abede temaa etdiimiz bazbazann
cümlesine
olub hezar hasned olsun Amma cümleden marbaza
yani yalanc ylancya pesend idüb sadlek aferin idüb pesend etdim
Huda hakkyçün oran misal bazu kalnl müfrit ve mahuf ylanlar
ve Faruk ankerlerin bu meydanda maymun gibi oynadrlar Hikmet
bu kim her ylann bir ismi var Kangsna gel derse gelüb ylancnn üstüne sçrayub omuzuna çkub koynuna girüb çkar Ve j" [2]
derse yine ylan gider Çarduu ylan ismin bilmeyüb gayri ylan
gelse ol gelen ylan dutub bir sar müfrit ylan vardr Ol ismin bil'
miyen ylan ann üstüne atnca büyük ylan ol ismin bilmiyen ylana sarlub yuvarlanr Derhal fakir ismin bilmiyen ylan bîcan olub

âk

kalur
ile

Ve ylanlara segah mekamnda

çalub

raks

iderler

Usulden

bir

delire [3] ile bir güne usulive tahallüf etmezler Ibretnüma

Ve baz ylanlar raks iderken Huda hakk yerden birer âdem
kaddi balarn kaldrub gerdann yamyass idüb dilin çkarub gözlerin krmz idüb raks ider Ol gün müahede etdimki ylan asla
gözlerin açub kapamazm Daima açk durur Zira kapa yokdur
seyirdir

[1]

Yldz

[2]

»

»

(Ruh)

[3J

»

»

(daire)

DÜshas (simyadabaz)

EVLYA ÇELEB

620

Çekirgenin dahi gözünün

ylanlar

kapa

birbirile güledirir

yokdur

Birbirlerile

Daima küadedir Ve baz
Ve bu

sarlub yuvarlanrlar

ylanbazn bir güne Faruku var Her kang ylann burnuna deerse
ol an ol ylan bîcan ve bîhu olur Cümle halk bu Farukdan alub
ylan

acib kâr ider Netice

bu ylanbazlk keramet mertebesi eydir

Garibe
ylanbaz ylan oynadrken bir
fukaray Bedevi hazr olub ylan görünce akl bandan gidüb bir
nare(i) Allah deyu haykrnca ylanlar parekende ve perian olub
firar itmee balyub hemen ol mahalde dervii Beta... larna [2]
devi raks iden ylann birin kapub yemee balad Fakir ylan büklüm büklüm olub can hevlile derviin kollarna dolaur Dervi eman
virmeyüb yemede Cümle ünas âlem hayretde kaldlar Ylanc feryad
idüb Ümmeti Muhammed ve ya müslimîn Benim on yllk marifetli
üstad rakkas ylanm yedi Benin kefaf nefsim ve iyalim içün kârm
olan ylanm yedi deyu feryad idüb Bedevinin giribann ylanc yakalyub Bedevinin gözleri tas pürhuna dönmü Bir hayli cidal idüb
Bedevi bîbak bîperva ylan çikle tenavül etdi Ahir kâr ylanc Bedevi (i) er'i erife götürüb murafaai er oldukda marbaz Ya sultanm
Benim bir marifetli ylanm yedi Kefafm annla idi Kâr idüb hürde
eminine mal viririm Hakkm hak eyle ya sultanm deyüb dava idince Bedeviden sual olunub Niçün yedin didiler Vallahi ya sultanm
Semin ve lâtif hayye[3l kavi mel'un sultanm didi Kad ylann hebasn ylancya hükm etdikde ylanc on guru istedi Hah nahah bir
altuna mabeynlerin sulh idüb Bedevi] bir altunu virüb azn silerek
gitdi ite bu meydan muhabbetde bu güne lû'bedebazlklar olur
Bir gün bu

meydanda Garibe

Dier
Bir garayib dahi budur

kim

[1]

acibe

bir

hrkai pemineli

bir

Bedevi der-

krmz

vii var idi Bu meydanda horos oynadrd Horosun banda
at tac önünde bir boynuzu var idi Daima Bedevinin banda otururdu Herkim varub bir pare horosa virirse ol parei yudub Bedevinin banda iki kanadn kakub bir hangi horos urur Amma öyle bir
sadayi horos istima itmemiim Andan sahibi horos ji »j^^j ji ^\ji L didükde hemen horos üç kerre kanat kakub savt âlâ ile jj?- ^\ v V
^1 j^-j derdi Huda âlimdir cray huruf ile tevhid idüb A\ i derdi Ve
«i»

[1]

Fazladr

[2]

Yldz nüshas

[3]

»

»

(tobralarna)
(illâ)

1
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üç kerre zeminde cevelân raks idüb yine Bedevinin banda karar
iderdi Acib ve garib temaa idi Amma Bedevi mazannai kirame kimesnedir derler Ve yevmiyye belki horos bu cemiyyetde bin pare
yudard Yine aham olunca aadan braub baba horosu alub masruf idermi Bir tema.;adr Ve nice bunun emsali ibretniima eyler
"^ ~''^'X~' T^Kj;. &â
vardr'

Ibretnümay dier
Bu meydan marekede manzurumuz olan pesendide sihri icaz
kim Marib zeminden pehlivan Nasreddini
Tancavî namnda bir üstad kâmil cümle hayematlarda olan ayan
kibar birer berki sebz ile ve bir hilâl ile meydan marekiye davet
idüb cümle ecnas mahlûkat meydan marekeye kat kat belki kat
marifetin bîri dahi oldur

enderkat oldlar Badehu pehlivan huddamlar

ile meydar»! marekede
deyüb bir velvele verdi Andan zemine bir kazk kakd
Ve cilbendi muhabbetden bir kaç krmz turunç misal müdevver
yuvarlaklar çkardub güllebazlklar etdi Andan üç dane iri gülleler
dahi umman kiramesinden çkarub bir hayli atd tutdu Ve aceyib
lû'bedebazhklar gösterdi Andan bir yuvarla cümle huzzar meclisin
önlerine yuvarlyub kimi ald bakd kimi ayaile kakd Tob çûkân

dest berdayire

misal
birez

meydanda

gaitan olub gezdi

havaya atub tutdu Ve topdan

Bu

kerre pehlivan topu eline alub

bir ip

ucu zahir oldu Derhal temaa-

kean berkean çekdikce çkub
zemine hayli ip balad Garayib bunda kim top bir âdem kellesi kadar
var içinden çkan ip bir hammal yükü oldu Badehu ipin ucun mez-

clarm

birinin eline serrite virüb ipi

kûr kaza kayd idüb yuvarla havaya atub yuvarlak havada muallâk
kalub mezkûr ipin bir ucu kazkda ve bir vcu berhava duran tobda
kald Badehu pehlivan elile ipe yapub ider J>' j*-^' v^I^Iî J>' deyu feryad
idüb ipi hareket etdirir Bir kaç kerre böyle topa hitab etdi Asla krtob enmeyüb berhava kald Badehu temaaclardan bir kaç bahdr yiitleri cem idüb kendi huddamlar dahi ipi çeke çeke ip(i) üç
yerde kankal kankal balyub tob inmedi Yine ipi çeke çeke ip ince
iken çektikçe kaln urgan inmee balad Cümle temaacyan âlemi
hayretde kaldlar Yine pehlivan topa[en deyu hitab idüb top ile biraz
kelimatlar idüb Ey ümmeti Muhammed tob der kim Bu kadar temaa
gösterdim Cümle âyân eraf Aalarn benim pehlivanma birer parei
msrî ihsan etsünler Andan yire ineyim Ve dahi nice marifetler göstereyim didi mdi siz âkanlardan birer çekirdek gümü temenna ideriz
deyu cümle âyân kibardan on bin pare mikdar cem itdi Badehu

mz
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yapub

Ey tob Muradn hâsl olub Hak berekât
peyda eyledik Simden geru en
didi Tob
yine inmedi Ya müslimîn Cümleniz reca idin Tob ensün diyince
sigar ve kibar feryad idüb el urub J>''J>' deyu hay hu etdiler Derhal
tob kâh saa ve sola giderek ve debrenerek yire indi Derakab pehlivan topu alub cilbendine kodu Ve yerde olan ipler bir rakik iplik
imi Cümlesin çantasna koyub bu meydan marekede nice marifetler
dahi izhar itdi Her marifetine aklm perian oldu Lâkin akl kasrm
ile öyle mülâhaza itdimki mezkûr topun içi eb nem ile yani ciy ile
dolu ola Çiy ise iddeti harareti gördükde havaya münkalib olur Ol
mahalde havaya topu atdkim iddeti har kemalinde idi Bukadar kelimatdan ve bukadar tahsili mal idince tob inince çiy kalmyub endi
Bundan gayre akl cüzime ihata itmedi îlmelyakinim bunu kabul etdi
Kaln ipleri urganlar görünmesi simyadr Amma yetmi dört tarihinde
Uyvar kal'esi fethinden sonra Alman diyarnda
ehrinde yine böyle
berhava tob ile bir pehlivan marifet göstermidir kim hakka ki pehlivan cihan idi Mufassal tahrir olunmudur Amma bu pehlivan dahi
meydan Bedevide ibretnüma marifetler gösterdi Her temaa etdiimiz tahrir eylesek bir kitab kübra olur Ve bu meydan Tantada kue
kue salncaklar dollab ve beikler ve tahtravanlar ve çarhfelekler ve
atl karacalar ile müzeyyen olub tahllar ve zurnalar ile sagir ve kebir
salncaklara binüb âkan maukan salmurlar Güya Mevlûdu Bedevi
yevmi iddir Leylei mübarekleri Kadir olur Bu admanlardan gayr (i)
kue kue âkan sadkanlar haymelerinde def ve kudüm ve tahl ve
nakkare ile tevhid ve tezkir idüb admanlar olduundan maada her
tarafde nice bin kazgan taamlar ve nimeti nef iseler tabh olunub
yenilüb içilmede Amma hikmeti Huda bu meydana arab gelse bisrr
Bedevi sirke olur Amma bozahaneler ve
erbetleri vardr Lâkin rk sus ve dahi berberis ve timurhindi ve inebuddis erbetleri
lâtif merubatlardr Acib hikmetdir kim
bu meydanda arab sirke
olur Ve bu velvelei cihan ârâ meydanda cümle ehli turukun meayihleri fukaralar öyle def kudüm ve zillerin ve tahllarn çalarak ve
alemlerin kaldrarak nareler haykrarak zikruUah iderek fukaralar
raks ve sima iderek alay alay fevc fevc güruh güruh Seyyid Ahmedül Bedevi hazretlerinin ziyaretine gidüb Huda hakkyçün tariki
âmlar icre öyle izdihamlar olur kim baz zeman deri saadetde avret
ve olan payimal olub merhum olmudur Deme âdem cür'et idüb
ol mahalde ziyaret idemez Yani Mekke ve Medine ziyaretleri ve tufanlarnda bu mertebe izdiham olmak ihtimali yokdur Meer beyti erif
^çlursa ol zeman izdiham olur Lâkin bir saatden asude olur Amma
yine ipe

ditretdi

aa

virsiin Bir kise pare

ff
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on gün on gice maher cemiyyeti olub
ile ve sima Hayiil kayyum ve tevhidi
ile pür olub saday zikruUah evci
narei
Hu
erre ile ehri Tanta içi
asumana peyveste olur Ve bu meydanda âyân kibardan aniya kimesneler hayemat ve çergelerin ibriim haliçeler ile döiyüb diba ve siyb
bu Bedevi

ziyareti

kâmil

omuz omuzu sökmez smi Hu

ve zerbaf ve atlas ve katife ve

kâmha

ve darayi

döiyüb gûnagûn münakka

vâlâ

suzenî Hindis-

muhidde ve
girdebalînler ile ve perdei zenburîler haymelerin ziver idüb gûnagûn
silâhlar ile ve zîkymet sbat [1]
avani ile ârâyii hayme iderler Ve
her çadr önünde ucu bayrakl yüzer yüz ellier karg srklar ile be*
zenmidir Ve nice bin kandil ve me'al ile cragan olub flandra
ve alemler donadub her hayme nigârhanei Çin gibi olub eb ruz
mak'adleri

tan

ile

katife

sohbeti has olunub devam devleti padiahîye duai hayr iderler Ve
cümle meayihan dahi haymelerin nice kerre yüz bin kanadiUer ve
alem ve sancaklar ile zeyn idüb taat ibadat iderler Velhasl bu Mevlûdu Bedevide ne güne zevk ve evk murad idinsen bulunur Amma
(Beyit)

Alemi kesretde vahdet zevkin
Kalbini saf eyleyûb âyine

ve

eyle yare bak

didare bak

ebyat mazmunu üzre arifi biUâh oldur kim bu alâyi ârâyii dünyaya im'an nazar ile nazar idüb aldanmya Ve âlem ayarden bihaber iken kesretde vahdet zevkin idüb kalb âyinesin mücellâ idüb
zevki bakiye nazar ide Zira bu gibi ziver ve hay huyu dünya fanidir
(Ayet) 41)1x^1. j jLü fuicU gafletde iken baz arifi billâh ehli bâtnlar nsfuUeylde Hak katinde baki olan tevhidi sultanî ve temcidi rabbani
iderler Ve nice bin yerde Mevlûdu erifler tilâvet olunub naati erifleri ho elhan ile zakiran akiranlar tilâvet etdükde sadayi naati Resulü Mübin üç kerre semada gerrubiyan ve yerde perizad ve ademî
zadlar mest medhu ider Ve bu sahra bilâhaddü ad nice yüz bin
kerre kanadiUer ve me'aleler ile müzeyyen olduundan her ebi
mehi çardehin [2] nian virüb ruzu ruen misal olur Neticei meram
bu gicelerde herkes bir ey ile âlûdedir (Beyit)

Hallâk ezel âleme kldkda
Her kulu birer hal ile

tecelli

klm

Bu mey an
râtla
[1]

âlûde

[3] melâhatde

bir

güruhu enbuh rîcaluUah dahi bu dâher hayme ve hargâh önünde

olub on gün on gicede

Yldz nüshas

(besat)

[2]

»

»

(dehden)

[3]

»

»

(maydan)

müteselli
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gûnagûn tüfenk ve f ienk ve tarakî ve âsiimanî ve
bedaloçka ve bahrî ve kelebek ve koçlar ve deliceler ve kestaneler
ve tavus ve horoslar ve fiekden atlar ve kaPaler ve papaslar ve yenice kerre yüz bin

hudiler ve divler ve periler ve cemaller ve

tulumbalar ve ebpereler
fiekleri ve

barut ve

neft

ve pervaneler ve
ile

memlû

azirvanlar

bunun

fanuslar

ve

ve hanlar ve
emsali nice suret
çarhfelekler ve

ateden çadrlar ve fiekli himarlar ve kelbler ve camuslarn fieklerine ate idince ve bu hayvanlar havfinden bu derya misal askerin
içine düüb bir hay huy vaveyla adman olur kim güya gulgulei
Hindd (ir) Ve nece bin elvan âtebazlk marifetleri icra olub ve nece
yüz bin tüfenkler atlub ve havaî fiekler kehkean asa semaya serçeküb bu sahray Tanta murgu semender var âtei musanna içinde
kalub ebi zulmetleri ruzu ruen misal olur Amma bu âtebazlk admanlar ihtida Garbiyye ve Menufiyye kâiflerinden zuhur ider Üç
gün üç gice birbirlerine hasmane olkadar âtefeanlklar iderler kim
her biri ikier bin guru hemen mezkûr fieklere sarf idüb nice çadrlar ihrak olur Atefeanhk kanunu kadimdir ki Sultan Kaytbay
bizzat Mevlûdu Bedeviye gelüb nice mali firavanlar sarf idüb admanlar idermi Hulâsai kelâm hakir seyyah âlem Evliya krk bir
senedir on sekiz padiahlk yeri ketügüzar itdim Görmedim llâ Msr
sultanlnda görmek müyesser oldu Bu Bedevi adman Msrn Nili
Mübarek kesiminde ve Islâmbolda suru hümayunda ve derya üzre
Sarayburnunda kapudan paa donanmas admanmda ve klâlar (n)
fethi donanmalarnda ve ehzadegân vücuda gelmesi donanmalarnda
ve padiah heftkiver gazadan geldüü donanmalarda ve mah Receb
ve mah aban Islâmbolun Kâgdhane ebbukî admannda ve Göksu
ergavanî faslnda ve Hisar kiraz faslnda ve Akbaba sultan faslnda
iremin baruthanesi
ve Budin eyaletinde Peçevî Sirm manendi
faslnda ve Konyanm Meram faslnda ve Malatyann Aspusi mevsiminde ve Adalya diyarnn yayla Istmaz behiftinde ve Kümelinde
Arnabut Sultann Ilbasan ehri icre mesiregâh Bozrük senginde ve
Dolyan panayrnda ve Makolor panayrnda ve Alasonya panayrnda ve Ösek panayrnda ve vilâyeti Alamanda Lunçat fulunda ve
Kefenin Sudak banda ve Daistann Irak Dadiyan kurbinde Penç
hüsünde ve Acemde Geylân hazarnda ve Mehedde imam Rza cemiyyetinde ve Tebrizin Yevmi Aura maktelül Hüseyninde ve Badadin senede bir kerre Selman pakinde ve Hüseynde ve imam Alide

ba

Bu

bâlâda alettertib tahrir olunan cihan ârâ derya misal asker ile
kübra olan vacibüsseyr hasretül mülûk teferrücgâhlar ve
mesiregâhlar ve ziyaretgâhlarn cümlesin görmek müyesser olmudur
cemiyyeti
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Amma

bu rikrolunan cemiyyeti kübralarn cümlesi bir olsa Mevlûdu
Bedevi admanndan bir cüz olmyub bir gün yahud bir gicesi §admanl kadar olmya Zira Koca Bedevi hâlâ mutasarrfîndendir Ve
hayatndaki gibi tasarrufdadrlar Anlar ölmemilerdir Zira hu hadisi
kihar evliya ve müminun hakkndadr J .UiUj'» j. ö^ Jj öyjii o^-ji.*
hadisi varid olmugdur 4üI j^j ^\ jx« Bu hadisi erife iman iti»{Âji\j\i
kadmz vardr kim anlar baydr Ve bu cemiyyeti kübra anlarn daveti iledir Dünya halifelerinin nece kerre yüz bin ulûfeli kullar vardr Hini mahalde bana asker cem itmek murad idinse cümle aske§erif

kra kra gücile bir yire cem
iderler Amma bukadar mahlûku Huda Hind ve Sindden Arab ve
Acem varmadan [Ij Ya Bedevi deyüb milk emlâkin ve evlâd iyalin
terk idüb eddi rahl iderek bu kadar mal sarf iderek Mevlûdu Bedeviye gelüb âsitanesine yüz sürüb admanlar ider Ve Hudayi müteal hakkyçün ol atebei aliyyeye bir kerre yüz süren cümle emraz
muhtelifeden ve memkûr ve mehur olmulukdan ve cümle elemi
ztrabdan ve havfi batardan halâs olub masun ve mahfuz olur Mücerrebdir Amma bu cemiyyeti kübraya muadil Mekkei Mükerremede
Cebeli Arafatda davet [2] idüb üç gün üç gice yetmi bin huccacm
Mine Bazar adman Mevlûdu Bedeviden sevab cihetinde ve âdem
deryas ve devabat cemmiyyeti cihetinde Mine Bazar cemiyyeti âlidir
Ve ol meydan melâhatde baka inirah sadr zevk vardr kim cemii
rin zoru bazu ile ve asker süricileri ile

maseva hatrdan dur olub her kese Rabbi ile mabeyninde bir hicab
Zira herkes rahmi maderden mütak olmu gibi masumdur Zira bu hadisi erif delildir 4 ^îiV viJJi j» v_ii:Ji buyurmulardr
Bir kerre derunu dild (en) ve can gönülden tövbe iden günah itme'
mi gibi olur Bir kul her kande taib ve tabir olsa ana rahminden
domua döner Hemen itikad ile talib olmak gerek (Beyit)
perdesi kalur

Talib olsam bu

Bu

mazmunu

meseldir

üzre

egam

Tanrsn

sen gili ranayi bir

bulur nigâra istiyen

Mekke ve Medinede

ve Bedevide

murad idinen

kes-

Rabbin bulur Amma kutbülaktab her sene
Mevlûdu Bedevide hayr olur derler Nece kerre müahede olunmudur Eer sual olunur ise bu Mevlûdu Bedevide bukadar can bir yire
cem olukdan sonra elbette nice dürlü feahat olur dersen kâr dünya böyledir Ve anlar bir bahri amikdir ve gavsi âzamdr Har ve baak makulesinden bahri ummana zarar isabet itmez Ol makam küb-

retde vahdet zevkin idüb

[1] (ve
[2]

Yemenden)

Yldz nüshas

olacak.

(Arafatdan avdet).
Evliya Çelebi 10

—
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naehil elbette anda slah nefs ider
fitne ve fesada karan
Öyle bir cemiyyeti kübra sahibi sultan Ebülyetamîndir Himmetleri
hazr ola Ve bu Mevlûdu Bedevinin sekizinci günü münadiler cümle
ehli züvvar mabeyninde nida idüb Nehariyye ehrinde Cuma gün
eeyh Mehemmed ibni Zeyn hazretlerinin Mevlûdu erifi vardr
deyu tenbih ve tekid iderler Hemen ki cümle züvvar bu niday istima etdükleri saat penenbe gün baz züvvar ve ehli tüccar hayme
dükkânlarn bozub Nehariyye ehrine intikal iderler Ol günler Mevlûdu Bedevi hazarnda bin deve yükü leblebi beyi olub nece bin
kantar helva füruht olunur Mübalâa deildir Zira cemii islâm diyarndan gelen ehli züvvar vilâyetlerine müteveccih olduklarnda teberrüken leblebi götürmeleri mukarrerdir Zira gayet lezizdir Nohud üzre

rada

rlaan

ya

deildir

Anmçün

serpüb

kzgn kum

leziz

olur

Bu

içinde

leblebi

piirirler

mehuru

Bir diyara

mahsus

âlemdir Ve huccac
dahi vilâyet vilâ-

An

hurdece yal lokumu vardr
götürüb hedaya verirler Ve ertesi Cuma gün cümle
keaflar ve askerî taifesi pürsilâh olub Garbiyye kâifi otana cem
olub bir azîm smat muhammedî tenavül olunub cümle Garbiyye
muhafazasnda olan çorbaclara bir at birer deve haliyelerini virüb Garbiyye askeri dua ve sena ile veda idüb herkes alt ay edayi hizmet itmi
olub vatanlarna giderler Andan vakti zuhura karib smat muhammedî Menufiyye kâifinindir Anda dahi ziyafeti azîm olub Menufiyye
çorbaclar dahi birer at ve birer deve haliyelerin alub edayi hidmet
etdüklerine höcceti eriyye alub cümle veda idüb vatanlarna gi-

lokumu

gibi bir

yet teberrüken

derler Andan Garbiyye Menufiyye kâifleri kendü askerleri ile âsitanei
'Bedeviye gelüb hrka höcresin açub eyhin birine hazreti Bedevi hrkasn ve destarn giydirüb alay azîm ile eyhi ehir içinden ubur etdirerek eyh Ibrahimi Metbuli Camiinde salât Cum'ai eda idüb halifei
yine âsitanei saadete getürürken cümle beni Adem istikbaline çkub
seyir ve temaa iderler Badehu eyhi âsitanede soyub ve destan yine
höcresinde pinhan idüb keaflar dahi edayi hidmet etdüklerine
hücceti er'iyye alub anlar dahi veda ziyaretin idüb Msra giderler
Nil gark idüb
Zira Melûdu Bedevi infidad hududdur klimi
keaflarn hükmü kalmaz Müsellimler ve kaim makamlar zabt ider
Akyay Urban üryan dahi akavet itmee balar Andan bu meydan Bedevide hayme ve hargâhlar bozulmaa bahyub bir ibretnümay vaveyla temaa (i) azîm dahi budur Nice kerre yüz bin at ve
katr ve deve ve himar ile yükler tamub bu sahrada beni âdem

Msr

ile

bir

varme ve

ferd kalmaz

Zira

bir

gelme ve

bir gulguledir

hâkim keaflar mezun

kim

olub

ehli züvvardan bir
gitmek ile haarat
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ve tüccar havf iderler Bir azîm dehet günü dahi
dünya bir hayali zildir Ortahk bir perianhk olub

bir senk kalmaz Kani ol cemiyyeti kübra ve hay huy bir
tarmar yerleri murmar olub giden gidenin olur Hakka ki
alâyii dünya bir hayali habdr Bunda dahi ibret alacak yerdir Ve
cümle serçeme halifeler bu fezadan göçüb ehri Tanta içine nakl
iderler Zira leylei ebden âsitanei Bedevîi pak pakize idüb ol gice(i)
deri saadetde ihya idüb bir Mevlûdu erif olur kim cümle ervah
evliya anda hazrdr derler Ve ol gice cümle meayihan ve fukara
bindn mütecaviz hatmi erif tilâvet olunur Ertesi cümle meayihler
ve fukaralar dahi veda ziyareti idüb herkes meskenlerine azimet
iderler Badehu cümle âsitane meayihleri ve fukaralar ve cami hud'
damlar türbedaran âsitane(i) mâi gülâb ile gasil idüb haremi erifin
cümle talarn dahi pak idüb ibriim haliçelerle döiyüb asude hal
olurlar Ertesi gün Menuf hakinde Karneyn halici nam bir tur'anm
maktam ehli beledler açub azametuUah Nili Mübarek derya gibi
temevvüc iderek gelüb bu Mevlûdu Bede(v)î olan sahray() gark
idüb cemii har haaki götürüb ol feza bir derya olur Güya ki bu
arsagâha bir âdem ayak basmamdr Bu dahi bir ibretnümadr Hakir
bu Tanta ehrinin nice bin dürlü seyir temaalarn im'an nazar ile
teferrüc idüb cümle ahibba ile ve eyh Selâme ve eyh Ahmed halife
ile ve eyh Çelebi ile cümle eimme ve huteba ile vedalaub âsitanei
Bedevide bir hatmi erifi dahi itmam idüb ruhu eriflerinden istimdad
taleb idüb veda ziyaret(i) etdükden sonra âdâb üzre atebesin bus
idüb azmi ehri Nehariyye etdik Eyvelâ Tanta ehrinden çkub dahi
derya gelmeden imal canibine piyade rev ile dört bin be yüz adm
bir mülâka yer yüriyüb

ol vadide

günde

Evsaf kasabai Mahalletül Merhum
Sebebi tesmiyyesi oldurkim ihtida bu ehre Badadi behit âbâddan
ehzadei civan baht Ali Abbasiyan Holâgû hurucundan firar
idüb Msr padiahlarndan sultan
gelüb dahil düer Ol
dahi bu mahallei mezkûru ehzadiye ihsan idüb öyle mamur âbâdan
ider kim bir ehri muazzam olur Hikmeti Huda bu ehzade merhum
olub camii sahasnda defn idüb mevti haberin halifei Msra arz
iderler Üçüncü günde cemaat salât Cum'ai eda iderken kabri ehza»
deden bir feza* ceza' istima iderler Ayâ bu ne ola deyu kabre varurlar
Istima iderler kim ehzade lâhdi içinde feryad idiyor Derhal kabri
kef idüb ehzade kefeni yannda bir cins hayvan ehzadenin bazu'
sndan yiyüb mürd olmu Ve ehzadeden hayli kan cereyan idüb
bir
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bulmudur (Der)hal ehzadei kabirden çkarub tazim ve tekrim
sarayna götürüb yedi sene daha hayatda olub badehu intikal
etdîkde nan Msra götürüb Sitti Nefise civarnda medfundur Tarihi
hayat
ile

(«oL

â4)IJ^ f^^^' jlUJl)

olunmudur Ve nice ehli ciffar ve ehli nücum ehzade (i) hayatnda tebir idermi kim Sen bir kerre ölürsün Yedi günden yine
dünyaya gelüb yedi sene halife olursun derlermi Bu istihrac idenler
Cirit mastabasnda medfunlardr Anmçün bu ehre mahallei sultan
tahrir

merhum

Garbiyye ceziresinde Menuf hükmünde bir irin
ortasnda vaki olmagile Menuf kâifi tahtdr
Daima askeri ile bunda sakin olur Amma taht kadimi ehri Me*
nufdur Baz zeman Menufda dahi sakin olur Ve Mahalletül Merhum
yüz elli akçe erif kazadr Ve nahiyesi yetmi pare kuradr Seyyid
Ahmedül Bedevi Tantas bu kazaya nahiye olub naibi hüküm ider
Mevlûd günleri Mahalletül Merhum kads kendü varub zabt ider
Hayli mahsulü hasl klur Ve bu mahalle bir düz vasi sahrada vaki
olmu bal ve hurma baçeli bir müzeyyen ehirdir Büyük Nilden
iki saat baiddir Lâkin baçeleri kenarnda Nilden müferrika [1] bir
haliç vardr Ta Nehariyye önünden cereyan iden haliç kenarndadr
Sayf ita bu haliç daimdir Gemiler iler Amma bu mahalde nihayet
bulur Tuyan () Nilde bu haliç ta Dimyata giden Nile munsab olur
azîm halicdir Ve bu ehrin haneleri cümle iki bin kârgir bina kireç
ve toprak örtülü mamur hanelerdir Ve be mahalle ve krk mihderler

kasabadr

Vilâyet

Amma

Cum'adr Ve cümleden kadim Camii Merhum
Badadî Camii ve Medrese Camii derler fevkani alt
kademe nerdüban ile çklur iki kapulu ve bir minarei mevzunu üç
tabaka ve haremsiz bir camii zibadr içinde amudlar yokdur Ancak
çartak üzre münakka ve müzehheb silu ve lâciverd ile müzeyyen
bir küçük camidir Ve dahi çaru içinde Camiül Kebir gayet cemaati
kesiriye malikdir Tulen ve arzan yüz yirmier ayakdr Ve otuz sekiz
beyaz mermer sütunu mevzunlar üzre kemerlerdir Dahi sütunlar
siyah tahta tavandr Münakka deildir Ve minberi haebdir Ta deildir Ve mihrabnn sol canibindeki divar üzre bu tarih var (Tarih)
rabdr

ikisi

halife camiidir

J^\ wJal
[1]

Yldz nüshas

(müteferrik)

JCJÜ
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Bu ehirde bu iki camiden gayri hutbe yokdur Maada zaviyelerVe yedi vekâle ve sekiz mekteb ve kâifin saray() dibinde
bir kesif küçük hammam var Zeman kadimde Badadî ehzadenin
saray hammam imi Hâlâ sarayda kâif sakindir Hareminde olan
müzehheb nefis [1] bukalemun ibretnüma (nümün) bir diyarda yokdur Zira Acem nakkalar kârdr Ve bu ehir icre cümle ikiyüz
dükkândr Kâif sarayndan Ulu Camie varnca bin adm bir ahrahdr iki taraf mamur dükkânlardr Ve suy(u) cümle kuyulardr
dir

Amma

Nil karib olmagile

dürler

Amma

mahbub

letafetinden

dostdur

baz kimesneler develer

ile

Nil suyu getür-

mamur sebilhanesi var Ve havasnn
mahbubesi memduhdur Ve halk gayet garib

bedevi yerde
ve

Cümlenin ecdadlar Badadîdir Bir

Badadi Menuf deyu

tahrir itmiler

tevarihde

Mahalle(i)

Ve

Sengi garayib
kâif saraynn ardnda bir sengi somaki(i) müdevver vardr Yine bir havuz misal somaki havzu azîmin ta ortasnda
durur Yüz çift camus çekmez bir müdevver deirmen tadr Ortasnda mil delii var Zeman kadimde ehzade merhmun sekiz hane
deirmeni imi Hâlâ an iki yüz çift camus çevirmee kadir deildir Amma hâlâ eker deirmenleri öyle ta ile deildir Bir san'at ile
çerh çevirdikde bir âdem durub hem sra
cerh itmilerdir Bir
çerhm azna koyab cerh deveran etHay der Hem eker
idüb andan alub azîm kazganlarda
cereyan
erbeti
sükker
dikce
kaynadub ameli kesir ile sükker iderler Tafsile muhtacdr

Bu ehir

içinde

sr
kamn

Ziyaretgâh Mahalletül Merhum
Evvelâ hazreti sultanül Bedevinin halifelerinden eeyh AbdülvahCevheri Ziyaretgâh azîm ulu sultandr ehrin kblesi haricinde
bir kubbei âlide medf undur Atebesinde [2] alt kademe ta nerdüban ile çklr bir âsitandr Amma ruhaniyyet vardr Yannda bir
zaviyesi var Tabakat a'ravîde menakb mufassaldr Tahririmize hacet yokdur Ve buna karib eeyh Ahdullah Vastî Bagda(d) ehir-

hab

Ve kâif saray önünde Cirid mastabas kurbinde eeyh
Ala Acemi ve eeyh Mansuru Endülüsî Bunlarn ikisi bir kubbede
medfunlardr Bunlardr kim ehzadeye Merhum olub yedi günden
lerindendir

hay olub yedi sene dahi
[1]

[2]

Yldz nüshas
»

»

muammer

(naki)
(atebesine)

olursun deyu tebir idüb

Bada-
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hayatndan sonra bunlarn

anda

merhum

olub
azîm âsitane
ina etmi Müruru eyyam ile münhedim olub hâlâ kubbesi zahirdir Ziyaretgâh ünasîdir [1] *.=^\jj\ a'J^ Ve Abdülvahhab Cevherinin
mukabelesinde eeyh Seyyid Osmanus Saydavî Bir beyaz kubbede
medfundur Ve ehir içinde Kabri selâse ahavat eeyh AUâme ve edî halifenin

ehzadei âzâde bunlar

bir yire defn

ikisi bir

idüb

üzerlerine

eyh Deyyan ve eyh Ömer Bu üç aziz biraderler birbirlerine karib
birer kubbede yatarlar Bu mahalle asla hrsz giremez Kapular daima
mekufdur Ve ruzu ruende beynelhalk hrsz olan kimesne dahi
bunlarn

âsitanesi

önünden geçmek

ihtimli yokdur

Derakab ayaklar

atmaa kadir olamaz Acib tasarrufdur Ve çarsu
içinde Ebu Hamze zaviyesi içinde bir kubbei âlide Ejeyh Seyyid
Mehemmedi Acemi ehzade ile Acemden bile gelmilerdir Bu ma-

dutulub bir hatve

medfunlardr Sâdât kiramdan ulu sultan olub nece keif ve
keramatlar zahir ve bahir olduu Manakb Evliyada masturdur Ve
yine ehir içinde Eeyh eydi Yusuf Askerî taifesindendir Yine zaviyesi sahasnda medfundur Ve yine çaru içinde Seyyid Ahdurrahman Ve Camiül Kebire karib Eeyh Seyyid Ahdurrahmam Süveydî
ehzade ile bile gelüb Kürdistanda Süveyd vilâyetinden ulu sultandr
Bu sultanlar cümle ziyaret idüb ervah erifleriyçün birer Yasin veyahud birer fatihai erif tilâvet idüb ainalk kesb idüb ruhaniyyetlerinden istimdad taleb etdik Badehu Menuf kâifi Mirza Aadan bir
at ve be bin pare haliye hidmetimiz alub ve be hay yal refiklerile
Mahalleden imal canibine bir mülâka yani üç bin adm gidüb Nil
tur'as kenarna gemi ile ubur idüb
halde

Evsaf Kasabai Âbiyar
Sebebi tesmiyesi oldur kim Delûke zemannda susuz bir mahalle
olmaile nice bin kuyular kazub ol ecilden Abyar derler Badehu
Delûke Nilin bu halici cereyan idüb ehir âbâdan olur [2] Menuf
hâkimi hükmündedir Baka mültezimi vardr Ve yüz elli akçe erif
kazadr Yüz elli pare kuralar vardr Kadya senevî on msrî kise
hasl olur Ve ehri sahili tur'ai Nilde bir düz yerde ba ve baçeli
ve nahlistan gülistanl günden mamur ve âbâdan olmada bir irin
kasabadr Müruru eyyam ile sehl harab olmu Amma seksen üç tarihinde hakir gördükde krk elli yerde binalar imaratda idiler i\ ^\^jf
Mübarek ihata etmi hohava ve dil^\j^jj j:»\/\ Canibi erbaasn Nili
[1]
[2J

Yldz nüshas
»

*

(ünasdr)
(olub)
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kua

ehirdir Cümle üç bin kireç ile puide kârgir bina ve gayri
muhtasar bina büyutlar vardr Cümle dokuz mahalle ve krk mihrabdr Ancak üçü cumadr Maadas zaviyelerdir Gurafei Kübrada
Nile karib Camiül Kebir ehrin canibi arkîsinde yine ehire muttasldr Amma cemaati azdr Tulen ve arzan ikier yüz ayak camii
kebirdir Ve cümle elli sütunu müntehalar üzre Tak Kesradan nian
virür kemerler üzre tavandr Ve sutuhu kireç ile svaldr Ve üc
tabaka bir minarei seramedi ve üc kapus ve minberinin sa tarafndaki bucakda çarkûe bir beyaz mermer üzre celi hat ile böyle ter-

kim olunmu

yine minberin sa canibinde
bu tarih kitabet olunmu

Ve
hat

ile

;c«I-1Âa

J^^^ a

(«lUa-J*

deyu

»

^

j£, j j<^ Ljl-

j^^

'C-

.JCU

J^ 41

iJjLil

yazlndr Ve mihrabn

sol

beyaz

yine

^

jl^^

3

ffJ^

^,-j^ (j

canibinde

mermer

üzre celi

Cy^J'^ '^^^f^J

OjU.«Jl iljUll >c«I-IÂa

çarkûe

bir levha

üzre

olunmudur Neticei meram dua müstecab olacak ibadetgâh kadimdir Ve bu camiden sonra
ehir içinde Camii Eeyh hazreti Ahmedül Becm Bir küçük haremsiz
camii cediddir Ve üç tabaka bir minarei mevzunu var kim bu ehirde misli yokdur Ve minberi üzre böyle tahrir olunmudur
celi hattile

Surei Fetehnadan bir kaç Ayet

(Nrr [1] <U-cA*Ui^i

J ^Jl

J.s-\

^IkjVl

Jhi

^JlI

itjU^AA iljUl /jc^)

Ve yine çarsu içinde Camii Zaviyetüs Suk Mukaddema zaviye
imi Badehu Cami itmiler Cemaati kesiriye malik bir camii zibadr
Bunlardan maada mesacidlerdir ki medrese ve üç tekye vardr
Cümleden tekyei eeyh Ahmedül Cem [2] Camii sahasnda medfundur Fukarahaneleri vardr Nimeti mebzul evkaf azimdir eyhi
haki Bada (d) dan bir sulehayi ümmet kimesnedir Ve üç sebili var
Amma hamman muattaldr Ve cümle iki yüz esvak muhtasar
dekâkinleri var Bu ehrin tariki âmlar satranç nak tarh olunmudur Lâkin dar (a) ck yollardandr Ve Nil tur'as kenarnda olmak
[1]

[2]

Yldz nüshas
»

*

(1032)

(Becm)
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havas lâtifdir Cabeca mahbub ve mahbubeleri vardr Ve memduhatmdan ceminizi ve bezir ya mehurdur Nil kenarnda cemmiz
dirahtleri var kim her birinin sayesinde biner koyun mihman olur
disem vechi vardr Ve keteni ve limonu ve turuncu dahi mehurdur
Hanedan sahihlerinden Ali Çorbac ve Topal Çorbac ve nakibüle'
raf Bunlarn nimetleri âyende ve revende (ye) mebzuldür ^^ •*' ^"^J
ile

Ziyaretleri
Evvelâ

fundur

beyan ider

ehir içinde mezkûr eyh Ahmedül Becm camiinde medÇok keif kerametleri aikâre olmudur Ve

Ulu sultandr

Msr

bei iken Ahmedül Becm hazretlerinin
baht terk idüb tu
ve tabii alemin ikest idüb hazreti Becmden cihaz fakr kabul idüb
hazreti Becmden sonra seccadeniin halife olub bu camii helâli zülâl
mallar ile ina idüb Ahmedül Becm hazretleri cenbinde medfundur
Bir ulu
biUâh imi Ve kabri eeyh Seyyid Ahmedi Üryan ve
e§§eyh Seyyid

Ali Bey

nice keif kerametlerin görüb tac taht ve rahtu

âk

kahri

eeyh

Seyyid Ehulfetih ve kabri

eeyh

Alii

Burhanî ve Seyyid

eyh Seyyid Ahmedül Hesenî Ulu camide medfundur -i\«-j
ve cümle ahibba
cjur» ^fAc Bu ehri dahi seyir temaa ve ziyaret idüb
ile vedalaub bu ehirden yldz rüzgâr canibine bir düz sahra ile bir

Halife ve

kasr mülâka yani

bir at menzili yer gidüb

Evsaf beldei kadim ve ehri azîmi Nehariyye
Firavnu Musâdan yirmi sene mukaddem Delûke nam bir avret
malik olub babas Zibake nam padiahn ruhyçün bu Neha*
riyye (i) imar idüb vakf eyledi Ve ismine kbtî lisan üzre [1] Zibak
ad kodu Badehu Hazreti Ömer hilâfetinde bizzat kendüleri Kudüsü
erifi feth idüb bu Zibak (e) ehrine sahabei kiramdan yirmi bin âdem
gelüb yirmi gün muhasara idüb biemriUâh asakiri islâm münhedim
olub yedi bin ibadullah kbtî keferesi koyun boazlar gibi boazlad'
lar
Bizzat Hazreti Ömer ehri Filistin olan Remleye gelüb ehri Iskenderiyye ve ehri Zibak ve ehri Msr fethine Amr ibnül As hazretlerin seksen bin asker ile ehri Zibak fethine gönderüb cümle cüyuu muvahhidîn ile ehri Zibaki muhasara idüb yedi günde eman

Msra

virmeyüb feth. etdikde mukaddema ehid etdükleri sahabei kiramn
intikamn almak içün yirmi bin küffar koyun boazlar gibi boazlayub
[1]

Yldz nüshas

(ehri)
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bu ehr (e) Nehariyye didiEdhann yevmi nahri olmaile
Nahrariyye didiler Nehariyye Nahrariyyeden galatdr Ve bir rivayeti
âharde Ali Abbasiyan süfehalarndan Hâkim Biemrillâh devaran

kanlar nehir
1er

Ve

iklimi

gibi

bir rivayetde fetih

Msr

badelfetih

günü

idi

iderek bu ehri Zibake gelüb gice gündüz ve gündüz gice

âdem gündüz kapusmda (n) tara çkarsa krn bir
âdem deyu fermanlar idüb cümle Msr halk (Hadis) oX h ^>1«l- »^t»'
ic-yt Ltx^ \j^ hadisine imtisalen bir âdem gündüz hanesinden tara çkmayub yatarlard Gice olunca sabah oldu deyu her kes fanuslarn
yakub çarsuy hazar kandiller ile zeyn idüb beyii ira iderlerdi Bu
hal üzre bu Zibak ehrinde nice eyyam gice gündüz gündüz gice olduyçün bu ehre Nehariyye derler deyu baz tevarihde masturdur
der Menuf hâkinde keufiyye olmayle Menuf kâifinin müridi daredinde oturub hükümet ider Senevi krk msrî kise mal verür ve
yüz elli akçe bîhasl kazadr Ve nahiyesi kuralardr Ve senevi üç kise hasl olur Kazayi âsümanîdir Lâkin beynelkuzat payesi âlidir Ve
olsun

Eer

bir

ehri Nili Mubarekden ayrlm bir tur'a kenarnda bir düz sahral
yerde bir sevad muazzam ehir imi Hâlâ nece bin imaretlerinin âsâr
binalar zahir ve bahirdir Hâlâ günden güne harabe Halk Abyar
ehrinin [1] hicret idüb annçün Abyar ehri mamur olmadadr Bu
ehir haraba yüz tutal elli sene olub ol
irem misal hanedanlar
ve nazenin cami ve medrese imaretleri harab olmadadr Hâlâ mamurdan cümle yedi yüz toprak örtülü evlerdir ehri kebir görinür Amma harabâbâd çokdur Dam hamlar çokdur Amma içinde âdemîzad
yokdur Bum masasa âiyan olmu bir ehirdir Hâlâ cümle dokuz
mahalle ve krk mihrabdr On üçü hutbedir Cuma salât eda olunur
Ve bir kaç muattaldr Kâifler evkaflarn mirîye muzaf itmekle ha-

ba

rab

olmulardr

Mamur

olan camileri bunlar ki

zikrolunur

Evvelâ

ehrin canibi arkîsinde Ulu Cami tulen yüz admdr Arzan yetmi
admdr Mihrab taraf cümle otuz iki mermer sütundur Ve harem
etraf serapa elli iki sütun üzre kavsi kuzahden nian verür taklar
üzre saderu tavandr Sutuhu kireç ile mesturdur Ve hareminde on
aded nabka dirahtleri ile müzeyyendir Ve bir sebili ta haremin vasatnda vaki olmudur Ve haremin sa taraf köesinde evci semaya
serçekmi çarkûe dört tabaka bir minarei seramedi var Cümle yedi
kapusu vardr Sa canibindeki kapudan hareme yedi kademe ta nerdüban ile camiye nüzul olunur Gayri kapulardan beer kademe tas
nerdübandr Ve minberi köhnemi haebdir Mihrabnn yol canibindeki divarda çarkûze beyaz mermer üzre celi hat ile hu tarih
[1]

Yldz nüshas
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(

tahrir

olunmudur Ve mihrab

mer çok

tarihi var

usret çekilüb tahrir

minber mabeyninde çarkûe merhat olmaile kraatinde
olunmad hâkin tarihi budur

Amma

Ve aaç minberinin

ile

gayet

( Âf

yazlmdr Ve

;,v

U

koyludurma

<\i

u <^

)

atebei âlisi ürre hu tarih

haremin canibi arkîsi tarafnda üstad

güne mikat itmidir kim

selef

kemerler

nücumda kâmil olan Behram
ve Geyvan ve Fisagzorsu Tevhidi ve Ali Kuçu itmee kadir deildir
Diyar Msrda ve akalîmi seb'ada mehur mikatdr Cemii burudan
öyle ve badelkutur mili ile öyle tahrir itmi Güya ruhu dairei kutu*
bîdir Ve dahi fevkinde tahrir olunan (Ayeti erif)
üzre bir

(jkii ju

ilmi

^fd,j J J ^\)

Âyeti tektib olunmudur Hulâsai kelâm sihri mübîn mertebesi
Ve camii dahi müstecabüddua camii münevverdir Ve bu

mikatdr

camie karib Camii seyyidina Srruddin Ebülamayim Müferrih camidir
Ve çaru içinde Camiül Acemî bir küçük camidir Ve Camiül Hanefî
bir minarelidir Ve Nil kenarnda Camii Ahmedüs Sevvah Minaresi
ta hareminin ortasnda vaki olmudur Ve Camiül Hac Mansuru
Maribî Bir küçük camidir Bunlardan maada mesacidlerdir Amma
zaviyei Sitti Rukiyye ve zaviyei Bilâli Habeî gayet mamurlardr Ve
üç vekâle ve iki sebili ve üç mektebi sebyan ebcedhan ve yedi kahvesi ve ikiyüz dükkânlar vardr Mevlûd günleri nice yüz muattal
dükkânlar dahi mamur olur Ve iki hammam dahi muattaldr Ve bu
ehir icre cemii camilerin ve mesacid vekâle ve hanedanlarn ta
direkleri ve gayri hanelerin eikleri talar cümle Islâmbolda Atmey-

dannda
ler

olan çarkûe

tasvirli

Dikilita gibi talarn paresinden direk-

olmudur Andan malûm ola kim bu ehirde nekadar
alâyimat var imi Hâlâ temelleri aikârdr Delûke melike

ve atebeler

öyle dikilita

bu ehri bünyad etdükde kehenelerine üçyüz altm alt tlsmat ihdas
etdirmi kim her bir tlsmat bir günde olacak afatlara ve gayri
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idertni Ve bu ehri Zibak önüne Surid melik Nil üzre
azîm bina idüb Buhtunnasr bu ehri harab etdükde ol cisri
dahi münhedim ider Hâlâ Nili Mübarek tenezzülde oldukda Nil
içinde kantarann payeleri nümayan olur Yirmi payei metindir Herbirinin mabeyni ellier zirâi mekkîdir Hakir bu kerre görmek müyesser olmudur Beridin [1] maa gemileri ol payelerden ihtiraz

eyalara

tesir

bir cisri

üzre ubur iderler

imi kim

lar var

Ve bu ehri

atikde olkadar acayibat garayibat bina-

alâmetleri cümle hanelerin deri diyarlarnda

iri

ta-

ekâli garibe ve acibe tasviratlar ile aikârdr Ve bu ehir
zeman kadimde hikmet üzre tarh olunub cümle ahrahlar satranç
nak yollardr Ve Nil kenarnda olmak ile âbu havasnn letafetinden
mahbub ve mahbubesi memduhu cihandr Ve nahiyesinde gayet
mamur kuralar vardr Bu ehrin etrafnda yedi bin feddan bir balvardr Ziraat ider âdemleri hicret itmein iki bin feddan yani
dölüm yerin kâif ziraat idüb elli kise(i) msrî mahsul olur Maada
feddalar muattaldr Amma senede bir kerre on gün on gice Mevlûd olub bîhisab âdem deryas olub gice ve gündüz beyii iralar olub
her kûei viran imaristan olub cümle mahallât tariklerinde alettertib
dükkânlar olur Mekûlât merubatnn memduhatndan evvela Nehariyye keteni Fayyum keteninden lâtif ve mülayim ve seramed öldüünden bezi gayet rakik olur Ve has beyaz ekmei ve ilbe bal ve
Nil kenarnda nisadr kârhaneleri var Anda niadr âdem necisinden
yakub hasl etdükleri bâlâda Msr diyarnda hasl olan memduhatda
alettafsil yazlmdr Ibretnümanm biri dahi budur
lar üzre

ç

bret nümayi azîm

[2]

Mübarek âdetuUah üzre daima canibi imale cereyan idüb
Reidde Bahri Ebyaza mahlut olmak takdir olunmudur
Amma bu Nehariyye önünden cereyan iden tur'ai Nili büyük Nilden
nakibüleraflara mahsus Beledi Farasdak önünden bu Nili Delûke
nam melike ayrub geru cenub canibine ba yukaru zor ile cereyan
Nili

benderi

Bu
Merhum

etdirmilerdir

Nehariyye

andan

ehri

Abyar

andan ehri Ma-

karye [3] urayub ol mahalde karar ider Baz
zemanda Beledi ebinde nihayet bulur Nil tuyan etse dahi yukaru
cereyan idüb Bahri Dimyata munsab olur Gayri zeman Mahalletül
Merhumadek kâh med ve kâh cezim olur Tur'ai ibret nümadr Amma daimdir Sair tur'alar gibi be alt ay kurumadan bu Nehariyye
halletül

[1]

Yldz

[2]

Bu

[3]

Yldz nüshas (Merhuma

nüsSas (Reidin)

serlevha aslnda yokdur

Yldz nüshasndan alnmtr

karib)
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önünde Delûke nam melike
tesirile

Nil

ba

bir mutalsam idüb defn itmi Ol tlsmn
yukaru cereyan ider derler lâ maaallah bu hali

üzredir

Evsaf ziyaretgâh kibar evliyaullah ehri Nehariyye
Evvelâ ehrin ta ortasnda

aktah e§eyh Mehemköesinde bir alçak kubbei
münevvere içinde pürnur olub asudedirler Kubbei pür envar içi ol
kadar zib ve zinet ile müzeyyen deildir Ve camii dahi bir küçük
camidir Lâkin cemaati çokdur Canibi arka bir bab nazrdr Ve bir
tabaka bir seramed beyaz minaresi var Bu sultann kubbesi dahi
beyaz kireç ile mesturdur Arab ve Acemde bu sultann menakblar

med

Ziyareti

kutbiil

hin Zeyn hazretleri Camiinin haremi

mehurdur Cümleden

biri

Menakb eeyh Mehemmed

bin Zeyn

hacc erifden müteveccih olduklarnda baz hulekim Sultanm naallah ne gün teveccüh buyurursun ve
nekadar deve yükü getürelim derler Anlar dahi buyururlar kim Hakir
Aziz hazretleri

falar derler

ancak bir deve götürebilürüm Sizler dahi tedariklerinizi görün buyururlar Sabah oldukda bir arab bedevi bir mahbub beyaz deve getürüb aziz
hazretleri huzzar meclis ile ol saat veda idüb hrkai peminesin ketfine koyub etek dermeyan idüb Ya Hay Ya Kayyum ve Ya Kavi
ve Ya Metin esmalarna megul olub devenin altna girüb da paresi
devei omuzuna alub ehirden badi saba sürati gibi yola revane olur
Bu ne haldir deyu fukaralar ardna düüb piyade âdemler eyhe
gücile ererler Görseler kim devei yire komu Vakti zuhuru eda idiyor
Badessalât azizin cümle ahibbalarn ehire gönderüb kendüleri yedi
âdem ile tevhidi erre iderek devei omuzna alub azmi rah iderler
Cemii yetmi bin huccac ve cümle ehli buldan görüb âlemi hayretde
kudsî sahibi ulu sultan imi Bu
ve tayy merahil iderek
cemeli yedirüb içirerek tazim ile omuzunda götürerek ta Medinei
Münevvereye krk günde dahil olub Bab slâmda devei fukaralarna

kalurlar

Hakka

ki acayib kuvveti

minval üzre sultan hazretleri kat' menazil

idüb ravzai mutahniyazdan sonra Ya resuluUah Benim
ziyaretim gayri ümmetlerin gibi olmasun içün huzuruna hedaya bir
cemel getürdüm Kabul eyle ya ResuluUah deyu reca ider Derhal
kabri erifden bir ada zahir olub Ya Mehemmed ibn Zeyn AUahu
Rabbülâlemîn dahi kabul etdi Ve benim efaatim seninledir Ve hevirüb kendüler

haraya

yüz

Hazreti

Risaletin âsitanesin pus

sürüb biraz naz
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daya devenin ruhu Hakka teslim oldu Var ya Ibni Zeyn imdengeru
devene ot su air kaydnda olmyub devenin meyyitine suvar olub
Mekkei Mükerremiye ve Arafat ve Merviye varub Umre ve Safalar
eyle Andan krk günde vatan aslîn olan Nehariyye(ye) varub cemelini anda defn idüb sen yine bana gel buyururlar Bu saday Risalet'
penahdan Ibni Zeyn istima idüb hamdi Huda idüb Enisi munisi
gamkisarm olan cemel hedeyam kabul oldu deyub Bab Selâma
gelürler Göreski dervian Deve ruh teslim etdi deyu feryad iderler
Derhal Ibni Zeyn hazretleri Kâr bu nevbetest Ey cemel Sen hay iken
bana binerdin imdi merhum olcak biemriUâh sana binerim deyüb
bismillah ile devenin nama suvar olub -oUiil ^ ^}r I didikde cemel
ayak üzre kalkub meyyiti mütaharrik iken yola revane olub on
günde Mekkiye ve Arafata varub edayi hac idüb kat' menazil
ve tayy merahil idüb yine krk günde ehri Nehariyyeye gelüb
deve anda harekâtdan sakin olub
kalur Aziz hazretleri devesin
kendü mübarek elleri ile EmanetuUahdr deyu gasil idüb defn
badehu üzerine bir kubbe iderler Hâlâ Kubbei NakatuUah deyu
ziyareti ünasdr Nice kerre müahede olunmudur kim bu naka kabri içinde deve
gürüldisi istima olunur deyu ehadet etdiler Ve ol
sene hazreti Ibni Zeyn dahi ruhu erifin Hakka teslim idüb ^-azreti

na

tahtnda har olmaa azimet etdi >j.Ji .^ ^^M Bu menaHakir hamdi Huda bu âsitaneye yüzüm sürüb
iki günde bir hatmi erif tilâvet
idüb sevabn ruhu eriflerine hibe
eyleyüb efaatlerin reca eyledik Hak kabul ide Ve Tanrverdi Camii
kurbinde ziyareti eeyh Seyyid Hasan Kasurî ve mukabelesinde
bir küçük kubbelü zaviye içinde Kabri eeyh Hüseyn Ve
yol
Ulu Camiin kblesi önünde yüz adm baid bir küçük kubbede Eeyh
Kabri eeyh Secenî Bir
brahim Kureyha ve mukabelesinde yol
küçük kubbede (e) medfundur Ve bunlara karib Ziyareti eeyh Nasrüddin Ebülanayim bir
irem misal camii cenbinde medfundur
Ziyaretgâh hass âmdr Tabakat aravîde evsaf memduhdur »jVe Kabri eeyh Seyyid Ali Veci ve çaru içinde bir küçük camiinde
bir küçük kubbe içinde [1] Kabri eeyh Hüseynül Acemi MahalleRisaletin livas

kb

karibülahddir

ar

ar

ba

c/-^"*

Merhum ehzadesile Acemden gelüb bunda makam idindi Ulu
sultandr Ve Nil kenarnda camii sahasnda Kabri eeyh Osmanül
tül

küçük kubbede asudedir Ve ana Karib Ziyareti
Sahabei kiramdandr Amma Bilâli Habeî deildir Anlar Samda Kaysun kapus dahilinde medfunlardr Bu Bilâl
Nehariyyede zaviyesinde medfundur Ziynreti Sitti Rukyye Bu dahi

Hanefî Camiinde

eeyh

[1]

bir

Bilâli Ensarî

Yldz nüshas

(medfundur)
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zaviyesinde

medfundur Bir kubbei sagiredir Ekseriya nisvan taifeleri
Kabri eeyh Ahmedüs Sevvah Camiinin sol tarafnda

ziyaret iderler

bir kubbecik içinde mesturlardr Ve ehir haricinde Eeyh 'Nasrüddin
Ehülulâ Gayet ulu sultandr Bunlarn dahi tnenakb Tabakat aravîde merkumdur ehrin kblesi canibi haricinde bir kubbei ebyazda
defundur Ve bunun bir ziba camii var Ve bu ehrin canibi imalinde
Ziyaret^âh evliyay seh* Yedi aded kibar kümmelîn bir mahalde
medfun olduklarndan Evliyay seb'a derler Cümlesi hazreti Yusufu
Gûranînin zürriyetindendir Ve sahili Nilde bir kubbei sagire içinde
Eeyh Yusufül Acemi ve yine sahili tur'ada kahvehane kurbinde
kabri eeyh Ali Refiî bir kubbei [1] içinde sagire içinde asude iken
hikmeti Huda hakir ziyaret etdiimiz gün kubbenin bir canib (i)
münhedim olub derhal yedi benna ve on ammal ve on kantar kireç
ve cibs ile tamir ve termim idince bir an münfek olmyub üç günde
bir hatmi erif tilâvet olunub sevabn ruhu erifine hibe eyledik Hâlen dürrü ebyaz âsâ bir kubbei münevver oldu Hak kabul eyleye Ve
hareminde bir azîm nabka dirahti vardr Ve Nehariyye keteni almaa gelen Megaribe tüccarlar bu eyh Ali Refia gayet mutekitlerseferden mahrum oldir Daima ziyaret idüb faide iderler ve daima
dahi
görmezler
zarar
Ulu
sultandr
Ve
yine Nil kenarnda
bir
myub
kâif vekâlesinin kapusu önündeki nabka dirahti sayesindeki kubbei
sagirede Kabri eeyh Abdullah Ve buna karib Ziyareti eeyh Mehemmedül Hicazî Seyyid Ahmedül Bedevi hazretlerinin dalsdr Kibardan evliyadan ulu sultandr Ve bu ehir içinde nece bin kibar
ziyaret idüb
ainalk kesb etdiklerimiz bu
evliyalar vardr Amma
refiklerimiz
Himmetleri
hazr
ola
Ve
ile bir kyasya susultanlardr
var olub bu Nehariyye ehrinin mukabalesinde

Beledi Kabile

Msr

ye geçüb Nil kenarnda yüz haneli bir mamur beldedir
mecisi Abdurrahman Efendinin hükmündedir Sekiz kise

ruzna-

faizi

olur

cami vardr Gayet mamurdur Cami hareminin bir
köesinde bir kubbei âli içinde Ziyareti eeyh Seyyid Abdüsselâm
Kalibî Ulu sultandr Sam erifde Salihiyyede medfun hazreti eyhüsüyuh Muhyiddinül Arabînin ammisidir Marib Zeminden gelüb
bu beled(d)e asude olmulardr An dahi ziyaret idüb bir Yasini erif
kendü malile ina ettilâvet etdik Ve ana karib bir kubbei sagirede
düi camii hareminde medfun Eeyh Seyyid Abdülvahid Her sene

Anda

[1]

bir ulu

(içinde) fazla
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mün'im padiah fukara
gün bir âdem
ziyaret etse ebette geda ise bay olur derler Bunlar dahi ziyaret idüb
yine gemi ile beri tarafda Nehariyyeye ubur idüb Mevlûdu Nehariyye cemiyyetin beyan ider Evvelâ Meylûdu Seyyid Admedül Bedevi Mevlûdu kadar derya misal âdem cem olub tantanai azîm olmaz Amma yine nakadar âkan ve sadkan var ise cümle bunda
mevcuddur Ve nekadar ehli sanayi tüccar ve züvvar var ise be okadar ziyade cem olub hayme ve hargâhlar ve külbler ile cedid çaruyi
bazar ihdas idüb ehri Nehariyye taze can bulur Ve Nil kenarnda
Leylei Kadire irüb

güncü devlete malik

imi Kubbei pürenvarnda

bir

acib ruhaniyyet var idi Bir

müntehalar sayesinde nece yüz hayematlar ile dükkânlar ve
kahvehaneler icad idüb on gün on gice beyii §ira olub bazar muhabbet revaç bulur Ve bu Mevlûd Nil kenarnda olmak ile cümle
ehli züvvar ve ehli tüccar ve ehli bihar bilâtessüf gemiler ile gelüb
cemiyyeti uzma olub mezeden hali deildir Cümle hasenatndan biri
budur kim nice bin pençei âfitabe ve mehru gulâm mehcebinler
andan Doma üryan olub mâliki Nilmisal nehri Nilde inaverlik
ile mauk
birbirlerin deragu idüb
idüb bilâvasta ve bîfuta
koc hucag ve bir bucag ve bîbçag ram olurlar Bunun dahi erbab
vardr Kimi vahdetde kimi iretde kimi âlemi hayretde Bu âlem bir
özge temaagâhdr Elhasl bu cemiyyeti kübrann medhinde lisan kasrdr Andan onuncu günde Menuf kâifi cümle askerile rihlet köslerin çalub azmi Msr idince cümle erbab
tüccar ve ehli züvvar
ketilere suvar olub Ibrahimi Dessuk hazretleri Mevlûduna azimet
iderler Hakir dahi memlûklarmz ile bir zevraka suvar olub krk mil
bu Nehariyye tur'as icre cereyan idüb iki tarafda nice yüz âbâdan
mamur nahlistan gulistanl kuralar seyir temaa iderek ana Nile
dahil olub
dirahti

âk

Beledi Farasdak

nam

melike bu mahalden kazub
Garbiyye hakinde iki yüz haneli
ve bir camili mamur beldedir Msrda nakibüleraf Bürhaneddin
Efendinin köyüdür Bunu dahi ubur idüb otuz mil dahi cereyan idüb

Nehariyve tur'asm Delûke
Nehariyyeye Nili getürmüdür

Evsaf kasabai Mahallei Sa
Bu

diyarda Mahallei Kasbiye derler Buhayr(e) hakinde lebi Nilde
iki yüz haneli ve bir yeni camili ve minareli ve bir zaviyeli ve on

dükkanl ve

bir

kahvehaneli ve bir daredli

mamur kasabadr Daried
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bu diyarda emin ve mültezim sakin olub müsaf irhane olan

yire derler

Cümle kura halk mahsulatlarndan ifraz idüb bu darede virürler
Ayende ve revende mihman olub tenavül iderler Acib hayratdr
Hakir dahi bunun darsedinde bir gice müsafir olub alessabah merakiblere suvar olub yirmi mil cereyan iderek

Evsaf Mahalle (i) Ebu

Ali

lebi Nilde Ömer Çorbac iltizamnda yedi kisei
mamur kasabadr Ve yüz elli akçe kazadr Krk
mamur nahiye kuralar vardr Senevi kadsna üç kise hasl

Garbiyye hakinde

msrî hasl olur
be§ pare

bir

Ve ehri Nil kenarnda kbleden garba tulânî bir irin ve abadan
kasabadr Ve cümle sekiz yüz toprak örtülü fellâhîn evleri vardr
Cümle binalardr Tuladr Ve dokuz mihrabdr kisi camidir Amma
Nil kenarnda mahkeme kurbinde Eski Cami krk mermer sütun
üzre bir camii sadedir Hareminde bir azîm nabka dirahti var Gayet
salub sayedar olmudur Ve çaru
âlidir Canibi erbaasna sahalar
içinde küçük cami cemaati kesiriye malikdir Bunlardan maada zaviyelerdir Ve elli mikdar dükkân muhtasarlar var Ve iki vekâle ve
üç sebili ve iki mektebi var Amma hammam yokdur Ve mültezim
Ömer Çorbacnn bir kar eddü var Biri saray âlidir Gûnagûn müolur

teaddid höcreler ve kaalar

ile

ârâstedir

Anda

atlara suvar olub garb

canibine bir mülâka yer gidüb

Beledi

Mecnun

Nil kenarnda yüz haneli bir mamur beldedir Msrda yeniçeri
iltizammdadr Be kise faizi olur
ubur idüb
Mustafa
yine canibi garba Garbiyye hakinde gidüb

An

Aann

aas

Evsaf kasabai tbrahimi Dessukî
Hazreti

eyh brahim bunda

sakin olmagile yayi nisbî

Ibrahimi
baid Çerke
ile

Dessukî derler Garbiyye hakinde Nilden beyüz adm
iltizamnda beyüz haneli mamur kasabadr Daredi
Kaytas
ve müridi ve bin hurd(e) altya malik eyhülarab var Hükümet ider
Ve âsitamei Dessukî evlâd zevilihtiramdan meayihleri var Fukaralara
hükümet ider Ve Mahallei Ebu Ali nahiyesidir Ve ehri Nilden be
yüz adm baid bir mürtefi yerde mamur beldedir Cabeca baçeleri
dahi vardr Ve alt mihrab ve bir camii selâtîndir kim Msr padiah'

Aa

larndan Sultan

Kaytbay

binasdr

Kble kapusmdan

ta

mihraba
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varnca bu camiin tuli yüz yirmi ayakdr Ve arz yüz otuz ayakdr
Ve cami ve harem içinde cümle elli bir mermer ve somaki sütunlar
üzre kemerlerdir Dahi üstü sade tavandr Minberi aacdr Müezzinan
mahfili dahi hemçinan harabdr ve mihrab tarz kadim sade mihrabdr Üstünde celi hattile
(

oj^

o'y^

^^L

^_^^â

jvkU

<Ji.ijjLS\

«^I-Ia

cLll; j^\

)

tahrir olunmudur Bu mihrabn önündeki gurafede ulu sultanlar
medfundur Daima nur berk urur Ve bu camiin dört kapusu var kisi
canibi garbda Biri imaret kapusu Biri âbdest havuzu kapusudur Amma afiî havzuna mekuf olan bab küçükdür Ancak tecdidi vuzu
idenler girer çkar Ve bu camiin nsfndan mihrab tarafna alt kademe ta§ nerdübanlar ile iki yerden çklur Bâlâdr Ve kble kapula
rnn solu canibindeki kapu dibinde bir musanna
hane ve üstadane
bir seramed mmarei mezunu var kim naziri Msrdan gayri yerde yokdur Evci semaya münkalib olub üç tabaka ve be yüz kademe bir
minarei ibretnümadr Ve bu minare dibinde haremin imalî köesinden
üç kat kapudan içeru

e

Evsaf ziyaretgâh berukî hazreti kutbülaktab
Ibrahimi Dessukî >> »^-o'--^*
Sahibi nian bînian arifi billahi bîgüman pivayi müridi ünas
ve sultan müvelliyün Nuhas hazretleri evce peyveste olmu bir kubbei dürrü beyz âsâ kâsei münevver içinde nuru Hudaya müstarak

olub asudedirler
ve zinet

ile

Amma

kubbeleri

bezenmi deildir Nice

Seyyid

Ahmedül Bedevî

gibi zib

kerre avize ve gûnagûn maslûbatlar

itmiler Alessabah cümle zîkymetleri yerde bulmular
halen tekellüflü deildir Zeman saadetlerinde dahi zinet
itmiler ve dârâtdan haz itmezler mi Ancak bu kubbenin canibi
erbaasmda bir kaç kanadiUer ve nice yüz em'i kâfurîler ve burhanî
alemleri ile müzeyyendir Ve zemini serapa mermerdir Halice döeli
deildir Bab saadeti imale nazrdr Kubbei pürenvarna ehli züvvar
girüb mihrabnda iki rikât nemaz klub âdâb üzre giderler Bu kubbei
mehbatm ta ortasnda bir aacdan musanna kafes için çarkûe yeil
iîe

tezyin

Annçün

mestur sanduka içinde mesturlardr Ve seri saadetleri makatabirden ve sâdâtt
yeil imameleri var Hasibün nesih
kiramdandr Ve hazreti Seyyid Ahmedül Bedevî ile hem asr olub
ammizadelerdir Seyyid Ahmedül Bedevî mecazibundan olub ümmî
olub ulûmu evvelin ve âhirinden haberdar imi Amma Ibrahimi Des-

çuha

ile

mnda

rk

Evliya Çelebi
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bâtn cem itmi mütebahhirînden musannif ve müellif
nece yüz mücelled telifatlan var kim her biri ilmi

sukî zahir ve
sultan

imi Hâlâ

ledünden haber

verir

kütübü muteberelerdir Ve

belagat üzre selis ve beli e'arlar vardr

âkane

Beyneluak

fesahat ve

ebyatlar tilâvet

olunur Ve baz menakb evliyada ve Tabakat a'ravîde menakblarndan
nice yüz keif kerametleri tahrir olunmudur kim haddi hasr yokdur

Ve zeman sahavetlerinde her gez
olmamlar Eyyam saadetleri gice

sapar

[1] ile lû'b

lehve

megul

say im [2] ve

gündüz sayim olub
nice bin meayihi sahibi seccade idüb nice bin âdemi irad itmilerdir
Hâlâ mutasarrif inden olduklarna delilim oldur kim bir târiküssalât
ve aribülhamir ehli heva azizin ebyatndan bir kaç ebyat istima etse
derhal taib ve tabir olub ehli sülük olur Ve sultann kubbei pür
envar beyaz kireç ile mesturdur Dahi zirvei âlâsnda yeil bakrdan
bir alemi kebiri var Cemii dünyada bir hadisei kübra zuhur idecek
olsa ya bir padiah ölse ol yeil alem kbleden canibe dönüb arka ve
yahud garba meylidir Andan bilürler kim alem meylitdüi diyarlarda
kaht gala veya bir azîm hadisat zuhur itmidir deyu cemii Urban
taifesi bu alem döndügiyçün Ya Dessukî ve ya Müvelliyün Nuhas derler
Yani bakr alemi döndügiyçün döndürücü dimek olur Rumda sultan
brahim ehid olduu gün bu alem dönüb bu alem canibi garba mekubbei âlinin ta zirvei âlisinde Habib Neccar
yilli dur (ur) Hâlâ ki

mhallam

[3] gibi

Bir kerameti dahi

mihl durur

itme kadir deildir
Bu hakir ol sultan ziyabalad Meer Rum huccac-

Bir ferd vaziyed

bu alem dönmesidir

[4]

iderken kubbe içinde bir âdem feryada
larndan bir uuz ca (n) hanesindeki huddamlarndan havfidüb harcrah bin sikke(i) basene bundukan koynuna koyub Ibrahimi Dessukî (i) ziyaret iderken ol izdiham azimde bir neal yani yankesici
herifin koynundan bin mümessek filori öper Herifi hîçarei püryare
feryad idüb Ya Dessukî lâyk mdr kim seni ziyarete gelen ve ö^f Ji-> j»
diyen benim hacc erif niyyetine getürdiim altunlarn senin diL..T
reinde zayi ola Vallah senden Allah (a) ikâyet iderim deyu herif
sar'a tutmu gibi feryad vaveyla ider Derhal âsitane kapusu dibinde
halk ürküb Bizim yanmza geldiler Cümlemiz ileri vardk Bir siyah
abal gözü sürme tesbihli bir müekkel nuranî âdem Depesi üzre âsitaneye düüb az köpürüb li\e ^'i\ az kulana varm ki elleri kurumu Nutka mecali olmayub kalm Lisan hal ile çakrn gösterir
ret

[1]

Yldz nüshas

[2]

„

„

[3]

,,

„

[4]

,,

„

(sbyan)
(kaim)

(mhlam)
(Menakb

dier)
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Derhal türbedarn biri ve hakirin bir feta memlûkii herifin vücudun
kapudan tara çkarmaa ciddi cehd etdiikce herifin esbablar kopub
herifin vücudu kapudan tara çkmak mümkin olmaduu ecilden heçekince bilâ üsret girüb bin altunu hemyankesici.
çkarub sahibine verdiler Altun sahibi hemen
herifin çakrndan
hareme çkub on hafza birer ahun virüb brahimi Dessukî ruhyçün
rifi

âsitane

içine

tilâvet itdirüb yüz altun dahi haremde fukaraya tasadduk
Badehu herifi sarik mecruhan ol gece haremde kalub baz meayihler buna Hizbül Bahir ve baz azimetler okyub az ve burnu

hatmi erif

etdi

slah oldu Amma elleri öyle çankal kalub gitdi Bir andansonra sarik
skenderiyyede gördük Yine elleri iri idi Netice (i) kelâm
brahimi Dessukî böylebir er sultan gayyurdur kim hâlâ tasarrufda [1]
Baz münkirin evliyalar intikal etdükdensonra nusrat sahibi olamaz
deyu keramat evliyay inkâr iderler Amma efsanedir Hââ kim anlar
öle Hadisi sahih mucebince dünyadan âhirete intikal idüb hay gibi
tasarruf sahibidirler Bâlâda zikrolunuan kerameti bu abdi hakirin
herifi

nice bin

âdem

ile

manzuru olmudur .^

^J^^^

Ve

âsitane

sa tarafndaki bucakda bir çarkûe mermer üzre Hazreti
nahn mübarek sol kademi erifi sengi haraya j^l j.J»3!Vt.

mihrabnn
Risalet petesir

itmi

ehli gelüb payi erifin çukurundaki gülâb yüzlerine
sürinüb resmi paki kademün Nebi (i) bus idüb efaat reca iderler
Ve Seyyid brahim hazretlerinin seri saadetleri ucunda bir levha üzre
celi hattile kazlm bu hat yazlm

Cümle züvvar

tahrir

olunmudur Ve bu kubbe mihrabnn

kapudan

sol

tarafnda bir küçük

içeru bir kubbei sagire içinde Seyyid ibrahimi Dessukî haz-

Eeyh

Musa

hazretleri ulu sulAsla
bir zîkymet eya
tandr Carkûe bir sanduka içinde medfundur
iki kubbei
ile müzeyyen deildir Andan camiin haremi erifi içinde
sagireler vardr maret kapus tarafndaki kubbede brahimi Dessukî
hazretlerinin kubbesin ve tara soffa ve sutuhun tamir ve termim iden

retlerinin kiçi

biraderi

azizi

Seyyid

Aa

medfundur Ve bu kubbenin solunda kubbe içinde Ibtahimi Dessukî hazretleriuin biraderi eyh Musa olu eeyh Abdullah
Ehüttuyur ihn eyh Musa hazretleri medfundur brahimi Dessukun

Behram

întikalindensora seccadeniin olub sr bunlara intikal etdi derler Ve
bu kubbeciklerin birer kapular imale mekufdur Ve ikier pencere-

hareme nazr kubbeciklerdir Ve bu âsitanenin imaretinde azîm
kazganlar var kim yevmi Mevlûdda içine üçer dörder camus eti ve
leri

[1]

Yldz nüshas

(dr)
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onar ganem eti koyub ve nice kazgan buday çorbas tabh olunub ve
yirmi bin hürde etmek piüb cemii fukara ve mesakînlere sofrai hu
imtinan mebzuldür On gün on gice bu hal üzre taam bezi olur Amma sair zeman bir kazgan ades ve hnta çorbas ve üç bin nan mü-

mesakîn ve talebelere bezi olur Zira haremin cayüzden mütecaviz fukara ve talebe hücreleri vardr

cavirin ve zuafa ve

nibi erbaasnda

eb

ruz ilme ve taat ibadete

megul

suleyhayi ümmetden kimesneler
neslinden Seyyid Yahya

vardr Ve Ibrahimi Dessukî hazretlerinin

evkafnn nazrdr

Biraderi gihteri

eeyh

Seyyid erefüddin hazretleri

Ayende ve revendeye nimetleri mebzuldür Haneleri yine cami haremi dahilindedir Ve bu kasaba icre ancak iki
han ve on dükkân var Hammam ve medrese yokdur Amma cami
haremi icre bir azîm sebili var Cümle ehli züvvar andan nu§ iderler
fukaralara eyheyndir

âb hayatdr Bir katre eksilmez deryamisal sahnedir Ve dükkânlar bu sebeble vakfdr Amma Mevlûd mahallinde bu kasaba haricinde hurmalar altnda ta sahili Nile varnca ol sahra nice bin kave saz ve hasr ve külbeden ve çadrdan dükkânlar iderler
kim hisabm Huda bilür Elhasl Hind ve Yemenden akmiei fahire1er gelüb on gün on gice nice yüz bin guruluk meta beyiü ira olur
Amma cümle dekâkînlerden müzeyyen ulu yolun iki canibinden
kahvehaneler ve abazlar ve habbazlar çarusu müzeyyendir Ve tertib
üzre ina olunub cümle dekâkînler hüsün vermidir Ve kahvehanelere
biner âdem sigar Ve hanende ve mtrbanlar ve gavazi nisvanlar ile
müzeyyen olub bir saz söz ve bir hay hudur kim tabir olunmaz Ve
zîkymet eya tüccarlar Ibrahimi Dessukî camii hareminde ve tara
hareminde beyiü ira eder Ve Dessukî Mevlûdunun Bedevi Mevlûdundan ziyade müzeyyen olmas Nil kenarnda vaki olmagile Iskenderiyye ve Abuhur ve Reid ve Dimyat ve Burlosundan ve sair Nil kenarnda olan ehirlerden ta Saidi Aliye varnca cümle züvvar ve tüccar
gemileri ile gelmek âsân olub iki bin pareden ziyade akabe ve çerim
ve kyasa ve firkate ve sandallar ile âdem deryas deryadan cemiyyeti
kübra olur Ve her gemiler Nil kenarnda lengerendahte olub her gemide krk elli ve yüz ve ikier yüz bayrag ve sancak ve flandra ve
nice bin kanadiUer ile zeyn iderler Ve her çerim ve akabede gûnagûn
âlât silâhlar ile ve cibinlik gibi zîkymet perdeler ile her gemi(i) tezyin
idüb her gemide beer onar soyulmu boynuzlu semiz koyunlar çariplerine salb idüb ârâyi iderler Ve diba ve iyb ve zerbaf ve zer enderzerduz yasdk ve mak'adlar ile bezik idüb gelen müsafirlerine ziyafet
tertib iderler Ve her eb nice kerre yüz bin kanadiUer ile her keti çragan
bir

mdan

mh

idüb ta seher

vaktinedek

tob

ve tüfenk

ve fienk

atub

ruyi Nil
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çragan olur Ve taraf taraf tahllar ve köslere turralar ile darb olunub her §eh(i) Kadir ve her ruzlar ruzu îdi Edha
olur Zira bu günlerde nice bin yüz müsafiryab olur Ve Nil kenarn'
da olmak ile herkes dükkânlar ve haymeleri önün sakkalar ile sulyub zerre kadar gubardan eser kaltnyub cümle uakan taravet hasl
iderler Ve cümle gemilerden çkan yârân basafa sahili Nilde ve
nahlistan sayesinde tmab tnaba çadrlarn kurub matbah Keykâvüsâtei

Nemrud

ile

lerinde et'imei

nefise

ve hanendegânlar

ile

tabh

olub §eb ruz ay§ ve iret idüb

Hüseyin

Baykara meclisi

olunub

mtrban

taraf taraf

kue bekûe
ler

çok çok sohbeti has idüb Perverdigâra hamdi sena iderLâkin Seyyid Ahmedül Bedevi kadar çadrlar cemiyyeti olmaz

Zira

krk

elli

bin camapur askeri

misal ketiban ve fellâhan gemi-

Amma

âdem deryas olub omuz omuzu sökmez Ve
her diyardan gemilerle mekûlât ve merubat gelüb gayet ganimet
olur Ve bu sahrann etrafnda nice yüz haymeler ile tarik meayihleri
lerde yaturlar

meks idüb bu fezayi arz lâlezar idüb her §eb ta sabahadek tevhidi
erre çekilüb saday tevhid evce peyveste olur Bir frka kavim dahi
gice gemilere suvar olub muvafk eyyam ile ta Mahallei Ebu Aliye
varnca tob ve tüfenk ve fieklerin atarak sancag ve bayrag ve flandralarn açarak Bire kocalime Bire gemi Bire elâ gözlü Sultan
Mehmmed han deyu haykrarak ve tabllarn çalarak yine Nil ile
cereyan idüb sade nara ve cura zurna fasl iderek yine merkezlerine
gelüb karar iderler Urban taifesi ise haymeler ve çarsuy hazar icre
^^i^ deyu dakkülkef

çarpub leylünnehar bir hay hudur
gulgulei Hinddir Her çerim ve akaba ve keti içinde birer
ikier bin âdemler dahi gûnagûn akalar idüb devleti padiahîye hayr
dualar iderler Ve cümle meayih gemileri Bedevi gemileri gibi dörder
tabaka âdem ile malâmaldir Ve bu Mevlûdun sekizinci Çiharenbe
öiia_j

yani

el

kim güya

günü Buhayre vilâyetinde Demenhur kasabasnda Mevlûdu erif olmakçün dellâliar nida etdükde Ibrahirai Dessukî hazretlerinin karn-

da eeyh

Musa

hazretlerinin kisvei erifin bir

sandukaya giydirüb

meayihan Burhaniyan ve yirmi bin fukarayi
dervian dilrian zîan pürnian bînian uaklar payburehne ve
alay azîm

ile

serbürehne

yedi yüz

olub

tevhidi

sultanî

ile

cümle tahllarn ve

zillerin

ve

kudümlerin döerek kisvei erifin Nil kenarnda sahibülhayrat makamndan götürüb kubbei Ibrahimi Dessukî canibindeki eyh Musa
kubbesinde sandukai eyh Musay sütri [1] iderler Badehu yevmi
Cum'ada dahi alay azîm ile Ibrahimi Dessukun kisvesin tecdid idüb
Nil kenarnda sahibi makamdan yedi yüz meayihler ve krk elli bin
[1]

Yldz nüshas

(sütr)
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Burhan
cetniyyeti

ve Geylânî

kübra

ile

ve Rufai fukaralar
kisvei erifi

kubbei

ile

tevhid ve tezkir

âliye getürüb

iderek

sandukai bra-

hitni örtüb sahibülhayratlara ve selef padiahlarna ve Ali Osmana
dua ve senalar idüb cümle meayihan mesrur handan adan olurlar
Ol gün Garbiyye kâifi dahi eday hidmet itmi olur Alay ile Mahallei Kübraya gidince cümle orduyi bazar tarmar olub gemilere
binen binenin olub herkes vatan asliyyelerine teveccüh etdükleri
gün azameti Huda bu yevmi infidadda meydan Dessukda bir vaveyla
vavelda kopub bir saatde kani ol âdem deryas tarmar olub ancak
cümle yedi yüz meayihan hulefalar kalub hay huy gavga kalmyub
cemii ecnas mahlûkat perian oldukdansonra âlem ayardan bihaber
olduu mahal olub Cum'aertesi gicesi âsîtanei brahimi Dessuk
camiine cemii ulema ve suleha ve meayihan ve devrian cem olub
ol leylei mubarekede Mevlûdu erif tilâvet olunub öd ve amber ve
buhurlar yanub güUâblar üftadeler üzre nisar olub gûnagûn akideler
ve sükker tenavül olub nece güne mümessek eribeler nu olunur
Bu hayrat reide Mendil zade Seyyid Mustafa Aann hasenesidir
Badehu cümle fukara ta sabahadek ihya idüb nice yüz hafz Kur'an
hatmi erifler idüb kue kue derunu dilden tevhidi sultanîler olur
kim Huda âlimussrr velhafiyyatdr ol tevhidi rabbani bir tarika
mahsus deildir Ve ol dem bu cemiyyeti kübrada bir ruhaniyyet
ve bir esrar evk vardr kim anda olan âkan masevadan geçüb
sermest olur Ve her nekadar ta yürekli münkirin var ise ol tevhidi
zikruUah can kulagile istima idüb tayib ve tahir olub mebhut valih
hayran olur Zira bu Burhan tariki ehli tevhid tariki mabeyninde âte
pare tevhidleri olur Mehuru âfâkdr Bunlarn tevhidine bir tarîk fukaras tahammül idemez Meer Kadiri ve Mutaviî tariki fukaralar
tahammül ider Öyle tevhidi bar olub ol gice leyletülesrar olur
Badehu alessabah ziyareti veda idüb halifeden cümle fukaralar mezun olub Meydan Dessukda bir âdem kalmyub cemii meayihler

dahi ketîlere suvar olub dar diyarlarna giderler Bu hakiri âciz
dahi ziyareti veda'da bir hatmi erifi temam idüb sevabn ibrahimi
Dessuka hibe eyleyüb efaatlerin reca eyledik Hak kabul eyleye Andan eyh erefüddin hazretlerinin desti eriflerin bus idüb duai hayrlarn alub huddamlarmz ile bir gemiye suvar olub cümle meayihler ile nehri Nil üzre üç mil ba yukaru gidüb Buhayre hakinde

Beldei Merkas
Nil

kenarnda

Cümle meayihan

yüz evli ve

hurma bal bir mamur karyedir
çkub bunda bir gice Mev-

fukaralar gemilerinden
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lûd iderler Zira Ibrahimi Des'iukî hazretlerinin pederi

Mecd

azizleri

Eeyh

bundaki Camii Kebir civarnda nahlis'
tan gülistanh ba içinde bir kubbei âlide medfundur Bunlarn dahi
nice yüz menakb ve keif keramatlar vardr Cümleden biri hemen
tarihinde vefat itmipiyade yetmi kerre hacc erif itmilerdir Sene
Ibrahimi
Dessukî
eeyh
sene
lerdir Amma
tarihinde vücuda
sene olub pederlerinden sonra
gelüb müddeti ömrü azizleri
tarihinde dar faniden dar bakiye revane
padiah asrnda sene
hazreti Ebiil

olmulardr
nice bin

UiiJjUrj

hazretleri

Seyyid lîbül Mecd hazretlerinin âsitanesind(e)
ve dervii dilrîan cem olub bir gün bir gice
Mevlûdu erif idüb ol leylei mubarekede nice yüz

Bu

âkan sadkan

sohbeti has idüb

hatmi erifler tilâvet olunur Andan herkes gemilere suvar olur Herkes
vatanlarna revane olurlar Andan bu hakir dahi eyh inavî Efendi ile
eyh erefüddin hazretleri ile vedalaub duai hayrlar ile bir gemiye
suvar olub Nil üzre cereyan iderek Ibrahimi Dessukî hazretleri mukabelesinde

Beledi
Buhayre hakinde

Rahmaniyye

Çerke Kaytas

Aa

Amma

iltizamnda beyüz haneli
minare birdir Ve bir eker

dükkanl ve üç camili
hanesi ve alt kahvehanesi var Amma daredi gayet mamurdur kim
güya bir saray âlidir Ve bu karye balarnda acayib seramed kasab
olur Mültezime senevi ekerinden ve gayri mahyani eker
ve alt aded

kam

sulden on kise hasl olur
retlerinin

binasdr

Ve caminin biri [1] Seyyid Nefis
Seyyid Ahmedül Bedevi hazretleri

Eeyh

hazret-

Bizzat

kendüler camiin mihrab önünde evlâd zevilihtiramlar ile dört
kubbei âlide medfunlardr Evlâd kebiri Eeyh Seyyid Mehemmed an-

andan sagiri Eeyh Seyyid Mah^c ^ <r^ bunlar cümle sâdât kiramdan ulu sultanlardr Gayri
mud
ziyaretler dahi var Amma ismi erifleri malûmum deildir Cümlesi
Burhanî halifeleridir Himmetleri hazr ve nazr ola Camileri gayet
dan

kiçisi

Eeyh

Seyyid Süleyman

:jj.2-i

mamur

ve cediddir Beyzâsâ ve kubbeleri dahi beyaz kireç

ile

mestur

camidir Minberi üzre

bir minareli
Ayeti tahrir olunmudur

bir Yasini

erif tilâvet

lân atlarna suvar olub

(Ayet) ^Vv^J»^ ^«L ^.T j. <i!ij»v_. ,«.j u'
Anda hakir bu sultanlarn ruhu erif leriyçün
küheyidüb darede gelüb Kaytas

Aann

eyh

Sinavî hazretleri

ile

ve nice bin fukara-

ve kudüm çalub tevhid iderek ehri Demenhurda Ebürri
Mevlûduna gitdiimiz menaziUeri beyan ider Evvelâ Rahmaniyyeden garb tarafna bir mülâka ol sahra icre gidüb
lar ile def

hazretleri

[1]

Yldz nüshas (eeyh)
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Beledi Davudiyye
Yüz
tariki

evli

âm

Bir camii var Eeyh Ataullah Senhurî
aaçlar sayesinde bir kubbed(e) medfunlardr
ruhun ad idüb andan yine canibi garba bir müâlkai

mamur kuradr

üzre ayva

Bir fatiha

ile

azîm gidiib

Beledi Senhur
Yine Buhayre hakinde

bir sahra

ve

ortasnda üç yüz on haneli

ve bir mürtefi yerde bir camili mamur kuradr
tur'a Melik Eref kenarmca bir mülâka gidüb

Andan

yine garba

Evsaf ehri kadim ve taht azîmi Demenhur
Demi Nehurdan galat Demenhur derler Sebebi tesmiyesi oldur
hazreti Ömer hilâfetinde bedesti Amr ibnül As hazretleri Msr
feth idüb yedi yldan sonra Marib huccac selâmet ile ubur etsünler
kim

deyu bu Buhayre vilâyeti üzre otuz bin asker ile gelüb melik Mukavkis karnda kbtî Totis melik iken bu Buhayrei muhasara idüb yetmi gün cengi azîm idüb kuvveti bazu ile klç urarak Kbtî ve Rum
keferelerini krarak cümle cüyuu küffar dendan tiden geçirub
demleri nehir gibi cereyan etduiyçün badelfetih bu ehire Demi
Nehur didiler Hâlâ galat mehur olaolub Demi Nehurdan galat
Demenhur derler Ve akalîmi Msrda bundan çok eyalete malik hükümet yokdur Ta bir ucu Marib Zeminde Fes padiahile muadr
Ve bir taraf Meranke padiahile muadr Ve bir taraf cenuba
Asvan vilâyetine varr Ve bir taraf garba Trablusa varr Ve
bir taraf altun teberi gelen
Ucliye varr
Ve bir canibi ta Cebelül
Ahzara müntehi olur Ve Saidi Ali tarafndan bir ucu Elvahata ve
bir taraf ta Berberistana varr Amma cüret sahibi kâifler gerekdir
kim bu arzullah vasiada olan ecnas mahlûkat zabt rabt idüb yedi tulâsn ayan idüb ikiyüz kise mal padiahî bu zikrolunan akalîmlerden eyaletinde üçyüz altm pare kuradan mal tahsil ide Ve hâkim

mayekûn beyüz alt cündi ve be yüz tüfenkli yiit ile
atub binmek gerekdir Zira Cebeli Ahzardan beru gelen âsi Urbanlar
bunlardr kim zikrolunur Evvelâ Kabaili Hnadî on bin askere ma
likdir Ve Kabaili Behice Hemçinan Ve Kabaili Bedevi Hisabn Huda
bilür Ve Kabaili evlâd Rec'im ibni hazreti SiUeyman Sekiz bin Urban üryana malikdir Amma müminlerdir Ve Kabaili Beni Avn Yedi bin cidadar askere malikdir Ve Kabaili Beni Nah/e Üç bin kavimolan akalli

dir

Ve

Kabaili Recyan Alt bin üryan

âdem

olur

Amma edid

kavim-
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Ve Kahaili Beni Veyse iki bin âdemdir Amma bahadr kavimdir Ve
Kahaili Zuafa Üç bin âdem olur Amma Buhayre ve Fayyum hakinde
sakin olub göçerler Muti kavimdirler Ve Kabaili Efrad ve Kabaili
Cevabis ve Kabaili Rebane ve Kabaili Tarhume ve Kabaili Turfe ve
Kabaili evlâd Hüseyn ve Kabilei Nedare ve Kabilei Semelûs ve Kabilei Huveyli ve Kabilei Suadî ve Kabilei Cilâsî ve Beni Kamamta
ve Beni Hedahid ve Urban Mecaribi kadim Urban Zerk ve Evlâd
Beni Vefa Maribden gelüb be bin askere malikdir Ve nece yüz
aayir kabaili Urbanlar vardr Amma ihtilât idüb malûmumuz olan

dir

Elhasl bu zikrolunan cümle Urban üryan
muhtaç çöl çölistandan glâl zeman gelüb harbe ucile
glal alub baz kuralar nehb ve garet idüb müft ve meccanen tereke

Emibe

kabail bunlardr

ac ve zac ve

alub

kla hakk

rezmde

idüb cenk iderler BaCebbarîn kavimdirler Ann-

inad ve muhalefet

dehu ikârn
çün Buhayre kâifi çok askere malik olub cüret sahibi olmak gerek
Ve Msr kulundan yedi bölük askerinden bin âdem muhafazacs
vardr Ve ehirde yeniçeri serdar ve Arabistan [1] çorbacs ve
nakibüleraf vardr Ve bu kâifin taht hükümetinde kâifi vardr
Evvelâ Rumbiyye kâifi Huu Isa ehrinde sakindir Ve Tarrane
kâifi Ve Saf Drec kâifi ve Ucile kâifi ve Bahayre Malih kâifi
vardr Amma hâlâ Marib Trablus akyalar tegallüben altun teberi
alub çöle çölistana giderler

gelen Ucile kâif ligin zabt ideli yirmi alt senedir

Amma zehebi

halis

olmuuz Bu zikrolunan
iner biner kös ve
yüz
âdem
ile
her biri beer altar
alem sahibidir Cümlesi Buhayre kâifinden hilât giyer Divan Msr-

altunu olur
kâfliklerin

Hamdi Huda

hakir çok malik

kübradr
Velhasl Buhayre kâifi ii hükümeti
üçyüz payesile sittei sani kazalarndandr Senevi üç
Taht hükümetinde üçyüz altm alt pare
bin guru hasl olur
kuraya malikdir Ve alt nahiye niyabeti vardr Nahiyei Tarane
ve nahiyei Rahmaniyye ve nahiyei Huu Nebi Isa ve nahiyei
Saf Dere ve nahiyei ehri Ma Bu nevahilerin halk ekseriya er'i
erife muti deillerdir Ve ehir Demenhur buhayresinin ortasnda
Melik eref [2] tur'as kenarndadr ark taraf Nile dört saat baid

dan

Ve

giymezler

kads

Rahmaniyye

beledidir

Ve imal

taraf

nîm

saat baid

kuralar ubur idüb kal'ai Iskenderiyye ehri azimdir

mamur âbâdan

Ve arkdan garba

kâmil üç bin admdr Ve cümle be bin beyüz toprak örtülü kat enderkat mükellef ve müzeyyen ve mamur hanedanlar ve gayri fukara haneleri var Ve cümle yirmi bir mahalle ve

bu ehrin

[1]

[2]

tuli

Yldz nüshas
»

»

(Azabistan)

(Eref)
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yetmi

mihrab ve on dört hutbei selâtîni mazi ve gayri camii
vardr Cümleden ehrin canibi arkîsindeki Menyel (j-:-.) mahallesinde Camii Emir Amir camii kebirdir Ve cemaati
kesireye malik bir camii kadimdir Tulen ve arzan orta ayak mest
mazi

yedi

razi cevamileri

kâmil yüzer ayak vasi camidir Ve otuz iki mermer sütunlar üzre
taklerdir Dahi mavefki münakka levha tavandr Sutuhu kireç ile
mesturdur Ve üç kapus var Kble kapus dörder ayak nerdüban ile
enilür Ve yan kapular dahi öyle nüzul olunur Ve camiin kble kapusndan tara camiden baid üç tabaka çar kue bir minaresi var Tula
binadr Amma üstad benna acib marifet sarf idüb yedi tulâsn ayan
idüb izhar marifet itmidir Bu camiin haremi ortasnda bir nabka
ecri var Gayet köhne dirahtdir Amma acayib meyvedardr Ve mihrab tarz kadim binadr Amma minberi bir güne arabî hürde oyma
haeb ve levhai müzehheb minberdir Kapus üzre yine tahtadan oyulceli hat ile tahrir olunan (Tarih)
ile

mu

tarafnda ruyi divarda bir tulânîce beyaz mermer
bu tarih mastuydur

üzre yine celi

hattile

Ve bu camie karib Camii Ebüssüud bir tabaka minareli bir küçük camidir Ve çaru içinde Camiüt Tövbe ve Camiül Arab dahi

dir

beyaz mermer sütunlar üzre mebni bir ruen camidir
Derunu camiin deri divan gayet mücellâ olmak ile bir sahibi hat
cümle deri divarn Mesabih ve Mearik ve Müslimi Berharî hadisleri
ile ruyi divan zeyn eylemi böyle bir camii ruendir Caruya mekuf
bir bab ve üç tabaka bir minarei mevzunu var Ve bir kapus dahi
mihrabn solundadr Ve bir kapus dahi harem kapusdr Ve müezzin mahfili dört aded nahif mermer mevzun sütunlar üzre gayet
derler yirmi

musanna mahfildir Mermer sütunlar kol kalnl olduundan mahfil üzre âdem çkmaa havf ider Ve mihrab kadiminin iki canibinde iki rakik mermer sütunlar vardr Gayet mücellâdr Ve mihrab
içinde mermer üzre sülüs hattile

[1]

Yldz nüshas

(*l»«r- i

tC***'

^*- '^J^^^

li^-^^

'J^*

Ct*

^
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olunmudur Ve kâifler saray () önünde Camii MefCümle mevta salâtn anda eda etdükleri içün
Camii Merhum derler Tulen ve arzan yüzer ayak camidir Ve otuz
nass tenmik

hum

camii

atikdir

mevzun sütünü gûnagûnlar üzre kemerlerdir Dahi fevkinde levha
tavandr Kubbe deildir Ve üç kapus iki yan kapular var Biri
kapus Ve haremi ortasnda iki hurma ve bir nabka dirahti vardr Ve
bu dirahtlerin dibinde bir mavi tadan Hanefî musluu var Mezhebi
Hanefî cemaati andan tecdidi vuzu iderler Vacibüsseyrdir kim bu
hacer zeman kadimde bir kbtî padiahnn gözü imi Devletleri
Urban eline girüb nan atub abdest hane itmiler Amma bu havzun
canibi erbaasnda bir güne kehnei kudema hatlar var kim akalîmi
Msr bu anedek sekiz sene ketügüzar itdim Isne ve Asvanda bu
hatlarn mislin görmedim Gûnagûn ekâli garibe ile ârâste bir ibretnümun sengi nilgûndur Baz sanayi sahihleri Bu sengi macundur
iki

tesir itmez Ve hacer
nümayandr Amma ki ana dahi bir âlât
silâh kâr itmez Turfa macun hacerdir Ve bu cami natemam kalmak
ile cümle deri divarnn kara topraklar nümayandr Kireç sval deil'
dir Ve minaresi yokdur Ve kble kapusnm iki canibinde yan soffa
üzre sekiz aded mermer ve somaki amudlar var kim misli yokdur
Amma evkaflar harab olnxagile cami garib kalmdr Ve minberi
garb [1] oyma haeb ve levhadr Amma Fahri oymas misal kitabe

derler Zira bir vech

içinde

ben ben

iri

ile

tie ve Ferhadî külünk

altun

rumîler ve islemiler ve zülfü cinler ve dal kazma [2] oymalar
var kim çemi merdüm hayrelenir Ve [3] mertebede üstad kâmil var
makdurun sarf itmi Baz ressamlar andan san'at serika iderler bret
nüma minberi peyenberdir Ve bu minber kapus üzre yine levha
ve

üzre

oyma

lljUl

j

hattile tarih

«^li-iJub

dili f^l^Ü!

^j;^ Jva^I

jlT^jj

yazlmdr
j]\

j

a^

Ij>.--

j£.

^

j jr^J^ Cr^J^

ejLail a)\J^\ CJ'^^^\ ^Ji\

deyu merkumdur Ve bu canibdeki [4]
adm baid Camii Sultan Kaytbaydr Amma
[1]

Yldz nüshas

(arabî)

»

(krma)

»

»

(Bu)

»

»

(camiin)

[2]

»

[3]

[4]

<^\^)

j[^^\cjy>\ ^j\

J^^\

imali canibinde elli
aban Camii

Seyyidî
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deyu medh

olunur [l] tabaka minareli

minberinin

kapus

üzre

cemaati kesireye malik bir
bina olunmu musanna

Ve ahabdan

ruhaniyyetli camii münevverdir

lâciverd

müzehheb

celi

hat

ile

bu

tarih

mektubdur
<ÜUII jlkJUl LV_^

^1}

j

i]jLii

^UU*

.Li;i

^\

^:^J\ ^s-J\

^\^^)

rakam olunmudur Ve çarsu içinde Camii Eeyh Ahmedi Devavî
bir küçük camidir Ve üç tabaka bir tula bina minarei mevzunu var
Ve bu ehrin kblesi haricinde yedi yüz adm baid Camii hazreti
Ehürri Bir alçak minareli bir küçük camidir Amma hareminde
bir azîm nabka eceri var Ve tara cebanede Camiül Ahhas bir
hâli mezarlk içinde kalmdr Amma ziyaretgâh hass âmdr Ve
Camii Krklar Ve hâlâ Melik Eref tur'as iskelesi dibinde azablar
çorbacs Ahmed Aa bir cedid küçük cami bina ina itmede idi
jjil A*u"\ ^-i
Ve bu ehir icre cümle on minare nümayandr
Bu tahrir olunan camilerden maada yetmi yedi mihraba
varnca mesacidlerdir Ve yedi tekyesi ve krk mektebi sbyan ve on
bir sebili ve baz köelerde hürde kubbe sebilcikleri var Ve üç medrese ve iki hammam var Camii Mevta bibindeki hammam Huu Isa
binasdr Eski hammam olmagile binas ve havas lâtifdir Amma çarsu
içinde çukur hammam eyh Ebüssüudundur Küçük hammamdr Ve
bu ehir icre cüme altyüz seksen dükkândr Lâkin bezestan yokdur
Yine her zîkymet eyalar bîkymet mevcuddur Ve sekiz han ve
|^\!i

Ve krk

kârhanesi var Ve iki
yüz ciUâb dükkân mahalleler içinde vardr Ve yedi mirî boyahanesi
var Bu suku sultanîlerin üstü serapa örtülüdür Sarrachane ve papuççular çarus alettertib bina olunmak ile müzeyyen çarudur Ve
cümle tariki âmlar gayet vasidir Ve cemii evleri kerpicden Aniya
ve fukara haneleri ikier tabaka beyti mamurlardr Ve cümle sular
kuyulardr Amma sehl urcadr Amma istimalinde hassa vardr Amma Ebürri rah üzre bir bi'ri mâ vardr ehrin sahibi tabiat olan
yedi kahvehanesi var

yedi bezirhane

âyân ve kibarlar ol kuyudan nu iderler Gayet leziz ve berd sui [2]
vardr Amma havas olkadar memduh deildir Bir âdeme sovuk
tesir etse deme bir hal ile ifakat bulmak mükildir Tenperver olan
kimesne kendi vücudunun hekimi olub oLaVyc jitiij 6 'j'^iji^ JjV> iUt ^
[1]

[2]

Yldz nüshas (Deyu merkumdur
»

(suyu)

Bir)
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mahsus ve [1] bu Demenhurda
kendüy(i) âdem ss tutmak gerek Ve bu ehrin ba ve baçesi yokdur Lâkin canibi erbaasnda evce peyveste olmu seramed hurma
dirahtleri vardr Cümle meyvesi Beledi Saf Dereden gelür Fayyum
ehri üzümünden lâtif âbdar leziz inebi olur Ve bu ehrin zemini
sure olmagile mahsul hntas az olur Ve halknn rengi ruyleri buhadis(i)

üzre her diyarda

day enli olub Behice ve Hmadi Urbanmda duhteri pakize ahterler
olub öyle pençei âfitab mahbub ve mahbubeleri var kim güya mah-

Cümle nisvanlannn ve bakirelerinin elleri ve kolcümle mavi çivit ile gûnagûn ekâller ve ükûfeler
ile münakkadr Ve cümle zenanesinin kollar ve gerdenleri ve ayaklar altun ve gümü halhaller ile müzeyyendir Ve zengine havatînleri
siyah burka* bürinüb al ve ala harir gömlek giyerler Ve ricallerinin
âyân çuka ve akmîei gûnagûn giyerler Fukaralar Msr alacas
giyerler Bu ehir mekûlât merubatlarnn ve masnuatnn memduhatmdan mehuru mavi bezi lâtif ve nazif olur Zira penbesi gayet
firavan olur Ve gûnagûn münakka ceçimi ve hamili olur Bunlara
bubu Hmadîdir
lar ve çeneleri

Rumda

kilim derler

istimal

olunur

ecram

[2]

n

Krkar ellier zira kilim olur kim krk elli sene
Ve zeytülhar yani bezir ya ve beyaz etmei ve ho
gayet mehurdur Ve âdem kellesi kadar mora[3] patlcave münakka elvan elvan Msr hasr ve buhayresinde

ve tuzu
nice dürlü balklar ve

Karakz caniblerinde olan Sunfide kurasnda
maada güzid(e) ralu üzümü Msr dahi ganimet
ider Elhasl sev(a)d muazzam ehirdir Amma munsr yan haramisi
havfinden her gice bir âdem hanesinde âsudehal rahat yatmyub
envai müsmiratdan

pürsilâh olub Allah yekdir yek deyu nöbet bekler Hattâ hakir anda

çorbacsnn hanesin haramiler alâmeleinnas basub bir
meer çorbac tevabiatile âmâde imi Haramilere
kurunu bârân lanet gibi yadrub yedi harami mürd olub ancak
çorbacnn tara hareminde bir devesi gayib olub bakyyetüsseyf
munsrlar firar etdiler Ve ehri her gice iki yüz gafir yani dideban1ar ehrin etrafn ihata idüb muhafaza iderler Bu muhafazalarn
sebebi maietleriyçün ahalii vilâyetden senevi iki bin guru cem olunub bu nigehbanlara verirler Elhasl gayet çeri ve edîd hâkim olsa
bu makule haramiler hareket itmee kadir olmazlar vesselam
iken bir azab

hayli cenk idüb

[1]

Yldz

[2]

»

[3]

»

nüshas (hususan)
»
(ihram)
»

(mor)
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Bu ehri Demenhurun enderun birununda

âsud(e)

olan kibar evliyalar beyan ider
Evvelâ ehirden yedi yüz adm kble canibine Beledi hazreti
Ebürri kâmil ikiyüz hanedir Ekseriya hazreti Ebürri evlâdlar sakin
olur Sâdât kiramdandr Çelebilerdir Bir camii var Bir tabaka alçak
minareli ve iki kapulu ve hareminde bir azîm nabka dirahti var
Zemininde ahalii karyeden baz âyân kibar urefalar medfundur Ve
hareminin bir kapusu kbliye ve bir kapusu canibi arka mekufdur
Ve camii olkadar müzeyyen ve kebir cami deildir Lâkin cemii evkatda ehli züvvardan hali olmagiie cemaati kesiresi çokdur Ve camiin sa tarafnda camie muttasl bir sutuh altnda bir kubbei münevver içinde ve sulâlei Ali aba ve kutbu âfâk ve gavsi âzami aleltlak
pivayi tarikat ve serçeme Ebürri hazreti Esseyyid Alâullah Ebürri
hazretleri ol âsitanei mehbatn içinde gencinei râz gibi pün>jj\.^
handr Ve cemii taallûkatlar dahi fskyyesinde bile medfunlardr
^J'J.»

Menakb Evlâd

zevilihtirammdan

[1]

eeyh

Seyyid

emsüddini Demenhurî
Bu
Ebürri

Mevlûdu Ebürrie vardkda bin seksen üç mah Cemaaltnc gün idi eyh innavî hazretleri ile beraber ibtida

hakir

zelâhirin

hazretlerinin

emsüddin

rk

tabirinden olan halifei seccadeniîn Seyyid

saadetine varub desti eriflerin bus
hissemend olduk Yüz otuz alt yanda muammer olmu bir nuranî piri fani kimesne idi Cemii ömrü azizin
savm Davud ile geçirüb ömrü nazenininde pcagile boazlanm zîruh ksm tenavül itmemi Ve buday ekmei yememi Bir feddan
yerde kendü capalayub arpa ziraat idüb kendü elile döüb ve el deirmeninde un idüb arpa ekmei yer idi Ve cemii zemanda avam
haarat kapus bilmeyüb halkdan münzevi olub kuei vahdetde ömrün taat ve ibadat ile geçirmi bir ehli hal kimesne idi Her ziyaretine varan âdeme teberrüken ve teyemmünen birer arpa ekmei verüb
Yiyün der idi Her ekmei yirmier dirhem ancak gelirdi Hakire krk
ekmek virüb birin huzurunda tenavül etdim eyh innavî üçün yedi
Gayri huzzar meclis dahi hemçinan birer ikier yediler Hemen aziz
hazretleri hazruna hitab idüb ider Ya ihvan vefa Alemi sahavetimizde bir kaç vakit nemaz kaza borcumuz vardr Inaallah erte
günden ecdad izammzn Mevlûdu cemiyyeti ohcak gündür Bu
hazretlerinin

idüb duai hayrlar

[1]

hanei

ile

(Evlâd zevilihtirammdan menakb) olacak.
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Sizlere

Mevlûdun Nebiye

bavefa

ile

kaza

taksim ideyim
gideyim

sizinle bile

namazlarmz

klalm

Sevabn bu hakire hibe ideler deyu iaret buyurdular Cümle ahibba
Nola sultanm didiler Ya eyh innavî Sen bir mutemed âdemsin
Bu kaza namaz içün bin akçe sende emanet dursun deyu bin akçe
eyh innavîye verdi Ve buyurdlar kim Ya ihvandan [1] Alessabah
bunda geliib cem olun Cümleniz tevhid tezkir ile ceddimizin Mevlûduna gidelim didiler Cümle huzzar meclis Alerre'si vel'ayn deyüb
vatanlarna gitdiler Ertesi alessabah hakir ve eyh innavî hazretleri
vardk eyh dahi
ile eyh emsüddin hazretlerinin saadet hanesine
harimden

çkmam

Sehl tehir idüb cümle yârana tahtelkahve kendü-

ekmeinden göndermi Andan tenavül iderken harimde
kopdu Ayâ bu ne feza' ve ceza'dr derken
eyh hazretleri harimden reftar iderek çkub cümliye selâm verdi
Aleyke alub ayaa kalkdk Azizin gözleri tas pürhuna dönmü Ve
lerinin arpa

bir vaveyla ve vavelda

ark alûd olub mübarek vechi eriflerinden dürdane
çekide olub cereyan ider Cümlemiz taaccüb idüb

gibi

ark

çekide

Aya harimde

bir

kimesniye hatrmande mi oldu deyu derundan böyle geçdi Hemen
eyh Hayr kimesne ile hatrmandeliim yokdur Ancak hammamca
girdim Safa etdim Kendi kendim (i) bir ho muradm üzre gasil eyleyüb ehil yalimizle ceddimiz Mevlûduna gideriz deyu veda etdik Anlar
bizi gayri diyara gider zan idüb feza* ceza' iderler Biz ise unda ceddimizin yanna varub Mevlûd ideriz Ve cümle yârân ile kaza namazlarmz klarz deyüb tebessüm etdiler eyh innavî hazretleri
didikim Ya sultanm Cümle fukaralarnz ve âikan sadkanl arnr
def ve kudümleri ile tarada hazrlardr Ve Buhayre kâifi dahi

cümle
pürsilâh alay askerlerile
cenab erifinize muntazrlardr
didükde hemen eyh emsüddin hazretleri buyurdular kim Anlar
hazr ise biz de âlât zühdü takvamzla hazrz Tiz Bu mahalde biraz
fukara gelüb tevhid etsinler diyince hanei saadeti içine üçyüz mikdar
fukara

cem olub

tevhide

megul

oldular

Hemen eyh emsüddin

bir

köede ihramdan bir cibinlii var Anda girüb içreden tevhid etmee
balad Dakika saat oldukda tevhidi sultanî germagerm iken eyhin
mübarek ayaklar tara çkd AUahu a'lem aziz vecde gelüb mest oldu
mülâhazasnda iken içerden bir Hay sadas kopunca cibinliin ipleri
dahi kopub perde eyhin üstüne düdü Derhal ba halife ve bizim

eyh innavî
hazretleri
[1]

kaldrdlar Meer biemriUâhi taalâ eyh
ruh idüb gül çehresi âlüal verdi handana dönüb

perdeyi

teslimi

Yldz nüshas
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tebessüm idüb 4i,} J\ j.»ji emrine imtisal idüb ruhu pürfütuhu cinar\a
revane olmu Cümle âikan mabeyninde bir griv feryad kopub keif
kerametlerin ve gûnagûn rumuzu künuzlarn söylemee baladlar
Derhal bu hal harime münakis olub yine bir matemi cedid dahi
kopdu Meer aziz hazretleri üç kazgan ss su idüb ve kefen ve
güllâb[l] ve buhurlarn cümle mevtaya lâzm eyalar hazr idüb
evlâd ve ehli ve kerimesile helâlleüb tara bize
imi Cümle
asker sehl ârâm idüb derhal eyh innavîde emanet olan bin akçei
skat salât çün üçyüz âdeme vasyyeti rumuzlar üzre tevzi idüb eyh
innavî gasil idüb hakir âb tahir sablidüb innavî zade buhur idüb
teçhiz tekfinine sarub tabutunu tevhid ile bukadar asker cenazesile
feryad figan iderek ecdad izamlar Ebürri hazretlerinin camiinde
salât cenazesin krk elli bin asker eda idüb sevabn ruhu emsüddine hibe eylediler Bedehu cesedi erifin ceddi izam fskyyesinde
eyh innavî defn eyledi Amma Hudayi lemyezel hakkyçün Ebürri

çkm

fskyyesi kapusm küade idince bir rayihai tayyibe
kim anda hazr olan uakn dimalar muattar oldu Ve cümle
züvvar camide ve haremde bir yire gitmiyüb üç yüzden müte-

hazretlerinin

çkd
ehli

olunub sahibülhayratlar helvalar ve peiler
ruhu emsüddin içün ahalii Mevlûda bezi
ile
etdiler Hamdi Huda böyle keif ve keramet sahibi sultan fukara
fakirane göriüb duai hayrlarn alub hizmeti eriflerinde bulunduk
Ölgün Ebürri hazretlerinin ruhu erifiyçün bir hatmi
^.3 i-^' ö' 'J^*
erife §uru idüb ertesi badelâsr cümle sadkan huzurunda dua ve
sena ile hatm idüb sevabn [2]
hibe eyleyüb himmetlerin
Ve hazreti Ebürriin menakbma
reca eyledik cc-r ',*#-> "^'«^^
haddü hasr yokdur Mütak olan can Tabakat a'ravîye müracaat
etsin Görsünkim sultan Ebürri ne ulu sultandr Tariki Burhanîde
brahimi Dessukî ve eyh Ahmedür Rufaî ve eyh Ebürri bunlar kümmelînden ulu sultanlardr Ebürri hazretleri Ömer ibnül Farz gibi bir
billâh imi Dünyaya zerre kadar meyi muhabbet etmediklerinden
merkadi pür envar dahi müzeyyen deildir Ancak bir kapusu var
imale nazrdr Ve bu âsitanenin hareminde bir kubbei âli içinde
E§§eyh Asm ibnüeyh Ebürri Nice keramatlar bahir olmudur
Ceddi izamlarndan sonra seccadeniin halife olub krk bin âdeme
caviz

hatmi erif

tilâvet

ve mutabbaklar piirüb

J^-^'

->•«*''

ak

biat

verüb pivayi tarik

lar gibi zib ve
yeil çuka ile mestur

olmudur Hemen bunlar

zinetsiz

[1]
[2]

Yldz nüshas
»

»

dahi ceddi izamkubbei pür envarn ta vasatnda
sanduka içinde medfundur Ve bu

bir

bir

(g^ülâb)

(pür fütuhlarna)
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dahi imale mekufudur Andan bu âsitaneden
tara imal canibine üç yüz adm baid Ziyareti eeyh Seyyid Atiye
Bunlar dahi tariki Burhanîden ulu sultan Tula divarl kal'a misal bir
kubbei âlide medfundurlar Bunlarn dahi çok kerametleri aikâre olmudur Ve Mevlûd bazar içinde hurmalk dirahti sayesinde Kahri

kubbenin kapusu

Eeyh Ehu Heva

Bir küçük kubbede medfundur Yannda asla gayri
yokdur Ve Cebbanei Kübrada olan kibar evliyalar ve sahabei
kiramlar alelinfirad tahrir eylesek bir mutavvel kitab lebab olu(r)
Amma mehuru âfâk olub sahibi kubbe olanlar ziyaret idüb tahrir
etdiimiz beyan olunur Evvelâ Eeyh Mehemmedül Edih Ulu sultandr
Ve civarndaki Cebbane Camii içinde Eeyh Seyyid Ahmed Ebül
Ahhas Eatr .^- ^/jû Bir kubbede medfundur Ve civarnda yine
bir kubbecikde Elhaci Mehemmedüs Süyyufî Sahabei kiramdandr Hazreti Risaletin klçç basdr ve buna muttasl Eeyh Alii Sakatî eriri
Sakat hazretlerinin ba halifesidir Ve bunlara karib Eeyh Alii Tancavî Maskat re'sleri Marib Zeminde Tanca kal'esindendirler Filân
gün bu kal'eye ispanya küffar istilâ idüb bu kal'ede bulunanlar kati
ider deyu halka haber verüb kendüler Msra geldiler Badehu on
günden küftan bedgirdar kal'ei Tancaya zafer bulub cümle ibadullah
ehdi ehadet erbetile kandrd Nice bunun emsali kefi zahir olmudur Ve buna karib Eeyh S! asrüddini Fas Marib Zeminde Fas
diyarndan Muizzüddini Tahire[l] ile gelüb Ahidiyyun elinden Msr feth idüb badehu bu Nasrüddin Demenhurda merhum olub bu
Cebbaneda bir kubbei sagire icre asudedir Ve Eeyh ehzade Yahyüd'
din ihni Sultan Nasrüddin Sultan Msr Bu ehzadei civanbaht tac
taht terk idüb haki mezelletde -u\ jU» abas ve kubas giyüb beyabanda huu tuyur ile ve rumhu bîemanl Cebeli Ahzar sübular ve sayir yrtc hayvanatlar ile ülfet idüb vadi(i) hamunda sakin idi Badehu kendüye hidayeti Hak irüb kutbiyyete kadem basar Hâlâ ziyaretgâh hass âmdr Ve buna karib bir kubbede Eeyh Mehemmedül
Acemi Ve ann cenbinde Eeyh Sitti ümmü eyh ismail Ve ana muttasl E§§eyh Hazra Ve bunun civarnda Eeyh Burhaneddin Bu zikrolunan sultanlarn her biri birer kubbede Cebbane icre medfunlardr Andan ehrin enderun birununda asude olan kibar kümmelînleri beyan ider Evvelâ Camii Menyelin sol kapus dibinde bir kubbei
âsâr

Eeyh Mehemmedi

Ensari Sahabei kiramdandr Hazreti
Ebabekir hilâfetinde kababta melikelerine elçilik ile gelüb merhum
olub bu mahalde defn olundu Hâlâ kûfî hattile sengi mezarnda tasagire içinde

rihi

vardr Ve ehir içinde
[1]

Yldz nüshas
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Ehüssüudu Demenhurî Camiinin

(Kahire).
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mihrab solunda medfundur Ve ehir içinde Eeyh Mücahid Bir
kubbede asudedir Ve yine ehir içinde Arasta Bazar kurbinde Eeyh
aban Camiinin sa tarafndaki köede bir küçük kubbede medfundur Bu cami Sultan Kayt bayndr Amma bu eyh aban bunda
asude olmagile Camii eyh aban derler Ulu sultandr Bu cami anlarn erefiyyetine ina olunmudur Ve yine Hafaflar esvak cenbinde
Eeyh Ahmedi Davudî Mahkeme Camiinin mihrab solunda bir kubbede medfundur Hâlâ mutasarrfînden ulu sultandr Hattâ bir âdemin bir kimesnede hakk olub beyyiniye kadir olmasa muztaribülhal
oldukda er'a teklif etmeyüb medyun âdemi eeyh Ahmedi Davudî
âsitanesine getirüb müddai müddaa aleyhe yemin teklif idüb Bab
Davuda el ur der Hakikatülhal eer medyun herif ve yahud mazanna olan sarik herif mücrim ise cüret idemeyüb yemin itmeden ve
kapusuna el urmadan cürmüne muterif olub hâkimülvakt andan mal tazmin iderler Eer mazanna olan kimesne kendüyi bilüb mücrim
deilse bab Davuda el urub yemin idüb halâs olur Eer mezkûr herifi müttehem cüret idüb bab Davuda el urduu an ol demde demi
dutulub helâk olur deyu öhr(ei) ehir olmudur Beher sene nice bin
âdemin hakk bu âsitanede bilâ cidal haklar ihkak hak olmudur
Hâlâ âhir diyarlardan ve etraf kuralarndan nice âdemler gelüb bu
âsitanede haklar icra olunur azîm dergâh muallâdr »^- ^jii Ve Ziyareti Camii Krklar Ve yine ehir içinde Kabri eeyh Eba ehbe Ve
ana karib Merkadi pürenvar eeyh Ebu YaUub Tariki Burhanîde Ibrahimi Dessukî halifesidir Cümlesinin himmetleri hazr ola Hamdi
Huda her birinin âsitanesine yüzüm sürüb birer fatiha yahud birer
Yasini erif ile ervahlarn ad idüb ziyaretleri ile dilad olub himmetlerin reca eyledik

nüma

âhirinin evvelki

maa

cn^r' (^.'^

etdiimiz

ile

günü Ebürri
ijzre

Bu

*' ^^J

eyalara im'an nazar
tavsif

ziyaretleri

temam idüb

nazar idüb seksen üç

hazretlerinin

nice

mah

Mevlûdu erifin

ibre-

Cemazelseyri te-

eylesek bir mücelled kitab olur

Amma

cümle mevlûdlardan Seyyid Ahmedül Bedevi andan brahimi Dessukî
andan Nehariyyede Mevlûdu eeyh Mehemmed ibni Zeyn Mevlûdu
az(î)mdir Andan
cemiyyetli bu Demenhurda Mevlûdu eeyh

aa

baid ve çöl çölistana karib olmagile sayir mevalidler gibi
hay huy adman çragan olmaz Amma bunda cem olan ecnas mahlûkat
beni âdemizade bir Mevlûdda cem olmaz Ta Fes ve Meranke ve Cehazreti

Tunus ve Trablusdan ve May Bornu ve Afnu ve Sudan ve
sne ve Asvandan bu zikrolunan bilâd azimlerden lâyuad ve lâyuhsa elsinei muhtelife sahibi âdemler cem olur Ve çöl çölistan kabaili
Behice ve Lilimani ve kabaili Hnadi ve nice yüz bunun emsali Ur-

zayir ve
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ban kavmi zikrolunan memaliki mahruselerden cümlesi mal menallc'
bu âli Mevlûda getürüb haym(e) ve hargâhlar ile Demenhur
sahrasnda meks idüb olkadar âdem deryas cem olur kim beyannda lisan kasrdr Nice kerre yüz bin deve yükü ya ve koyun ve sve kilim ve cacm cemel ve siyahlar sbyanlarn füruht iderler
Ve bu ecnas mahlûkatm rengi ruylerin görmiyen ruyi arzda bir ey
görmü deildir May Bornu kavminin gözleri kzl kzl ve Afnu kavminin gözleri sardr Güya yerekan zahmetine mübtelâ olmulardr
Amma tenleri humrete maildir Bunlar ekseriya altun teberi getürüb
gömlek bezi alrlar Ve Bagaski kavmi gözlerinin beyaz çokdur Gayetülgaye tenleri siyahdr Amma öyle kadidi mahzdr kim güya Ahlat
ehrinin kadididir Kaçan pertab etse ciran ana hem paye olamaz Bu
kavmin haym(e) lerinde bir tüylü âdem var idi Cümle halk temaarin

r

sna vard

Hikmeti acibe
Hakir dahi ileriye tekaddüm idüb gördüm Bir tüylü âdem hizmet idüb durur Amma dileri kelb dii gibi ve çenesi ve burnu
uzun Güya bir asferüllevn kelbdir Kelimat etdükce daima tebessüm
ider Hakir bu sfatl beni âdem görmedik Asl nedir deyu sual etdim
Anlarn lisanndan bilir Elvahat vilâyetli cillâbe âdemleri var idi Anlar sual idüb yine ol kavimden biri fethi kelâm idüb ider Vallahi
bu âdem maymun oludur Validesi dada sindiyan aac keserken
bir zeberdest maymun bunun validesin tasarruf idüb bir yldan biemrillâh bu âdem vücuda geldi deyu nakl etdi Hakir âlemi hayretde
kalub (Ayet) ^_j-\^ y ^<^
didim Yine hakir itdim Ya canm tabu
ö\
mertebe edid zor bazuya malik maymun olur didim Anlar itdi Himar kadar maymunlar var kim kâhice bizim yolumuza inüb cenk
iderler didiler ( Ayet ) *j^ a.j-u ^ci: j <ja .ttjU -obij-i Amma bu kavmin
cümlesi üryandr Ancak merdi zenannn avret yerlerinde birer pare
'ii\

vardr Amma yine kareket eylese her uzuvlar aikâre olur
mesabesinde bir alay mahlûku Hudadr Müddeti medid
ömürlerinde su içmemi âdemleri vardr Cümle deve südü içüb dar
ekmei yerler Amma Behice ve Hm adi ve Zuafa kabilelerinin öyle

mein

Hayvan

ve buday enlu yedi kudret ile mukâhHoten ahusu gözlü irin sözlü münevver yüzlü
sbyan ve nisvanlar var kim âdemi zor ile isyana korlar lyc ^^\
Bunlar[l] dahi metalarn bazar muhabbete çkarub her metalarn
füruht idüb on gün on gice azîm beyi ira olur Badehu kâjif cümle

mahbub

ve

mahbube beyaz

hal merali ve gazali

£1]

Yldz nüshas
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askerile

kûsu

hakaniyann çalarak

rihlet idince

cümle

ehli tüccar

ve züvvar haymelerin bozub Ebürri hazretlerine ziyareti veda idüb
herkes kura ve kasabatlanna giderler Hakir dahi veda ziyaretin idüb
kâifden on tüfenkendaz bahadr esrarlar sekbanlar alub Demen-

hurdan canibi garba

be

saat bir çölistan icre

Evsaf ehri kadimi

gidüb

Huu

Isa

ba

irem misal bir
Lisan Arabda hu derler kadimi evvelde
sevad muazzam ehir imi Lâkin ilin vilâyetin Iskenderiyye deryas
gark itmek ile kuralar harab ve ehri türab olmudur Hâlâ olkadar
mamur ve müzeyyen deildir Buhayre hakinde Rumbiyye bir kâif'
likdir Buhayre kâifinden hîlât giyer Be yüz atlya malik sahibi kûs
hâkimidir Ta Ucile ve Kibrit körfezine yetmi konak yire varnca
hükmü nafizdir Ve kâifine on sekiz Msrî kise hasl olur Ve yüz elli
akçe kazadr Lâkin hîhasl olmagile hâlâ kadsna nahiye ilhak olun*
mudur Senevi bin guru olur ehri bir çöl çölistanm ta ortasnda
bir düz sahrada vaki olmudur Sene751 tarihinde Urban beylerinden
Ibni Isa hazretleri bu zeminin âb havasn beenüb bu ehri imar
ider On bin kadar deviye ve. nice kerre yüz bin ganeme ve camus
sevre ve teyse malik olub daima Ucile teberin zabt idermi Öyle anka olur kim bin deve ile her sene hac idermi Ve cümle huccaca nimeti mebzul idüb herkesin tatyibi hatrile takayyüd idüb gider gelirmi Bu Emir Isanm ihsan in'am sebebile bu ehri
olkadar imar
olur kim ehir içinde bir harab hane ve bir az hali virane kalmyub cümle halk mal Karuna malik olurlar Zira koyun ve deve yeridir Bu Ibni Isa asrnda bir kerre ehri skenderiyyenin tur'as yolun spanya küffar münhedim idüb Nil suyu skenderiyyeye gelmedüünden ahalii ehir atdan helake yüz dutarlar Küffar bu mahalde

Hu

skenderiyyeye zafer bulub [muhasara ider Bu Huu sa nice kerre
yüz bin Urban askerile skenderiyye kal'esine imdad(a) yetiüb küffar taht kal'eden kam idüb ruyi deryaya döküb bakyyetüs seyfi
ketilerine suvar olub firar iderler Badehu Nil tur'asn tamir ve termim idince bni Isa ahalii skenderiyyei sakyetmegiçün beher yevm
üç bin deve yükü Nil suyu ile skenderiyye halkn atandan halâs
idermi Ta bu mertebe kuvveti kahire sahibi Emir Isa imi kim
ehrin âbâdan etmidir Amma müruru eyyam ile kâiflerin zulmünden ve Urban akyas errinden harabe yüz tutmudur Hâlâ manzurumuz olduu asrda bir nahlîstan icre iki bin toprak ve kireç örtülü mamur haneler ve büyutu fellâhîn ve kavmi Megaribeler de

Hu
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sakindir Baz kabaii Behice ve Hnadi ve Hazarînden sakin kimseler
vardr Mukaddema bin be yüz mihrab imi Hâlâ on bir mihrab
kalmdr Amma ehrin ortasnda Ibni Isann bir camii vardr kim
misli Msr ikliminde ve Msrda yokdur Gayetülgaye musanna ve
ruen camii dilküadr Enderun birununda öyle musaykal ve
mücellâ sun'u Huda gûnagûn ebrî talar var kim güya henüz
üstad hakkak elinden çkmdr Bundan gayri cami yokdur Ve
bir minarei seramedi var Kehkean âsâ semaya serçekmi üç tabaka
minare(i) âlidir Ve hammam dahi Emir Isanndr Bu hammamn
dahi naziri yokdur Meer Manfalût ehrinde Bey hammam ola Ve
elli mikdar dükkânlar vardr Amma herkesin hanesinde ihram dokurlar Ve üçyüz altm dükkândr Hulâsa (i) kelâm cümle imaretleri
Ibni Isa hayratdr Lâkin hurmalndan gayri ba ve bacesi yokdur
Sular cümle leziz kuyu sulardr Halknn kâr kisibleri ihram ve nazik zîkymet cecime kilimler ilerler mehurdur Zira koyunlarnn cümlesi
beyaz koyunlardr Ve bu ehrin cenub ile keileme rüzkâr
mabeynindeki hurma orman içinde üç bin mikdar hayme ve kilimden ve türab ve kamdan evleri vardr Cümle halk tüfenk endazdrlar Bunlara Behice ve Hnadi Urbanlarnm akyalar asla zafer
bulamazlar Gayet bahadr kavimdir Bunlarn dahi develeri ve koyunlar bîhesab olduundan bunlarn dahi kârlar nazik nazif beyaz cecim
ve ihramlar ilerler Bu ehrin ziraat olncak yerlerin Iskenderiyye
buhayresi gark etmeile glâlleri gayri kuralardan gelüb halk ihram
tüccardr Ve bu ehrin garb ve cenub tarafnda asla mamur âbâdan
yokdur Ta Fes ve Merankee ve Marib Trablusuna varnca çöl çölistan ve berri beyabandr Amma Cebeli Ahzarda dirahtistan ve hyaban vardr Ve âb havas lâtif yerler varkim diller ile tabir olunmaz
kim bu mahallerde nice bin kabaili Urban konub göçerler

Menakb

mecazibun
kirame eeyh Ali Bebiî

ehri Huda mazannei
ve dahi eseyh
Mübarek Hatun ile eyh Bebiî birbirlerine hasm kavilerdir Hattâ
bir kerre Mubareke Hatun Bebiin ban yarub alt saat ta Demenhur ehrine varnca kovdu Amma ikisi de mazannei kirame kimesnelerdir Hattâ bir kaç kerre Mubareke Hatunu Cezayirde ve Tunusda
görmülerdir Ve gitdii yire öyle gider kim at yetimez Ekseriya askerî tayifesile sefer(e) bile gider

Der beyan Medinetül Ukab
Bu ehri kadimi

Huu

Isann canibi garbnda

be gün be

gice
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Behice ve

Hmadi Urbanm

Tecride askerile kovarken bir harabistan
ehire rast geldik Bir sahrayi lâlezarda sulu ve otlu Tak Kesradan
nian verir kemerli kubablann ve gayri asarlarn hisabm Üstad Ezel

Meer

ehri Ukab imi Hakka ki bum ve gurab ve ukab âiharâbâddr iddeti itada içinde kavmi Meharib ve
kavmi Zuafa ve Megaribe kavmi sakinlerdir Badettufan Hartiya
melik binasdr Sene 347 tarihinde Âli Fatmiyyundan Muizzüddini
Maribî harab etmidir Hâlâ harabistanmda nice bin zîkymet talar
bulunur Hattâ altun teberi çkan Ucile ehri bu harab Ukab ehrine
be konak baiddir Amma hakir varmadm Zira Hmadi Urbann
münhezim idüb salimin ve ganimin yine Msra dahil olduk Hakir
bu ehri dahi seyir temaa idüb yetmi seksen refikler ile yine geru
Demenhur ehrine dört saatde gelüb daredde mukim olduk Ertesi
gün Buhayre kâifi Celeb Mehemmed Aa ile skenderiyyeye cereyan
iden Nasriyye tur'as münhedim olub cümle âyân ehir ve cümle
yedi bölük askerile Demenhurdan imal canibine bir mülâka gidüb
bilir

yan olmu

bir

Beledi Cebeli

Kasm

Bey

Andan

Beledi Bastra
Mustafa Aanndr Andan

Demenhurlu Deli

Beledi Zerkun
Andan

Beledi Zaviyetül Gazal
Andan

iki saatde

ye vâsl olduk Yüz

bu zikrolunan kuralar ubur idüb

elli

Beledi Nasriyye
haneli ve bir camili Nasr

mur kuradr Bu mahalde cümle
tamire

mübaeret idüb

asker haymeleri

Sultan evkaf ma-

ile

meks idüb

tur'ai

âdem kellesi kadar samanl
yapdlar Ve hurma dallarndan krk elli dane uhalar
nice kerre yüz bin

balçk toplar
yapub iblerin mezkûr kelle kadar balçklar ile lebberleb idüb her bir
uha gemi kadar bir müfrit azîm ey olub nice bin âdem bu

uha

tabir

etdikleri

kaziyyei

cereyan iden Nilin içine

braub

Nil

bu hal üzre Nil kelevvel skenderiyyeye cereyan itmee
bahyub bu renci inaya bir hafta bukadar bin reaya ve beraya ve
mültezimin ve keaflar çalub hah nahah Nil tur'asn ihya idüb
iskenderiyyeye Nil cereyan etmee bahyub kâif krk koyun ve be
sed

olub

deve Icurban idüb azîm sürür admanlar

etdiler Zira Iskenderiyye(ye)
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Nil varmasa Iskenderiyye benderi harab olub senevi üç yüz msrî
kise hasl olur Gümrük harab olunca Buhayre kâifi kati olunur Bu
tur'a tamirine Buhayre kâifi memur olub masarafiyçün senevi krk
kise masraf yazub

ca

cümle

ve kurafe

muhasebe görür Bu

kâifler ve mültezimler

tur'a

harkna

havlileri

ile

ta Circiye

ve hurafe

varn-

srlar

ile

ile beher sene gelmee
memur olduklar Foh
mahkeme sicillâtlarnda masturdur Bu Nasriyye tur'aHazreti brahim asrnda Filbatr nam kbtî meliki bina

sbyanlar

kasabasndaki

sn

ihtida

drazlk idüb
iman
getürmüIbrahime
elleri kuryub tövbe istifar
dür Bu tur'a ann inasdr Büyük Nil kenarnda Fo [1] kasabas
kurbinde yine Buhayre hakinde Darud karyesinden kesüb iki konak
yer Iskenderiyyeye kesüb getürmüdür Makduru beer deil bir himmeti âlidir Hâlâ içinde alt ay gemiler cereyan ider Bade zemann
müruru eyyam ile muattal olub Sultan Nasr hark idüb cereyan etdirmidir Annçün Nasriyye Tur'as derler ki canibi Buhayre deryasetmidir

Ol melikdir

kim

Sare

Anaya

iki kerre dest

idüb Hazreti

dr kim

zehri

mardr Ortasndan

Nili

Mübarek

zülâl cereyan ider

Acib himmeti merdandr Baz mahalde telâtumu bahir ziyade olub
cisirleri bozub böyle cemiyyeti kübra ile tamir ve termime muhtacdr Zeman kadimde bu tur'ai Filbatr melik ina etdükde karu iki
konak yer(i) serapa mermeri ham ile döenmi Hâlâ baz zeman baz
yerleri zahir olur Hakka ki jiJ-t ^ar ju^\ ^^^ mertebesi hayaratdr Iskenderiyye derler mehuru âfâkdr Eer bu haliç her sene hafr olunmasa
iki canibde olan ac
Buhayreler mevci cisirleri kat idüb Buhayre
vilâyetinde nice yüz pare kuralar dahi gark iderdi Tathir olunmas
dahi kâife bir kârdr Muhasebesi âsân olur Ve Iskenderiyye bu tur'a
ile rey olduu inallah
mahallinde tahrir olunur Bu tur'ann tamir
ve termininden sonra kâifden haliye hizmetimiz içün on bin pare
ve bir at alub at bir âdeme emanet koyub kâif Mehemmed
bize on tüfenkli refikler verüb bir gemi âmâde idüb cümle levazma-

Aa

tmz

tur'a icre yollyub cereyan iderek Iskenderiyye ehrine
etdiimiz menazilleri ve kuralar beyan ider htida nezkûr
tur'a ile siyli revan var revane olub
ile bizi

azimet

Beledi Sintavih

Merkum

tur'a

kenarnda

iki

yüz evli ve bir camili

mamur

ku-

radr Yine Buhayre hakinde mültezimi vardr Eeyh Ebubekir Hazretleri tur'a kenarndaki camiin sahasnda bir kubbei sagire içinde
[1]

Yldz nüahas

(Foh)
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Mehuru

medfundur

âfâk

aa

cereyan

Bir camii var

Andan

kibardandr Bu karyeden

idüb

Beledi Bersik

Bu

haneli ve nahlistanl

aa

mamur kuradr

Beledi Nahl
iki yüz

büyütlu abadan camili kuradr

Beledi

Ebu

Andan

aa

Hzr

ve alt yüz haneli abadan kuradr Bu
büyük Nil Kenarnda Rahmaniyye Kurasndan ayrlm bir azîm tur'adr Msr padiahlarndan Sultan Eref
hayratdr Buhayre hakinde nice yüz pare kuralar rey idüb Demenhur ehrine dahi urayub andan ubur iderek bu beledi Ebu Hzr
kurbinde bu Nasriyye tur'asna mahlut olub skenderiyyeye gider Bu
dahi büyük hayrat azimdir Bu belede karib
Bir camili ve üç zaviyeli

mahalde Erefiyye tur'as

ki

Beledül Kuravi
Gayet mamurdur Bir canibi [1] var Andan

aa

Beledül Kafile

Be

yüz haneli ve bir camili abadan kuradr

Beledi
Bu

dahi

aa

bir camili

ve

Andan

aa

Desu

üç yüz büyutlu

imar belidedir

Andan

Beledi Bürke
Beyüz haneli ve bir camili mamur kuradr Bir kubbede bir ziyavardr Amma malûmumuz deildir Ruhiyçün bir fatiha tilâvet
yine Nil ile cereyan iderek
idüb ubur etdik Andan

ret

aa

Beledi
Bu
mesacid
[1]

(

^r,

j^^f

)

dahi Buhayre hakinde bin yedi yüz evli bir selâtîn camili ve
ve hanl ve esvak muhtasarl ve kahvehaneli mamur ve

Yldz nüshas

(camii)
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müzeyyen kuradr Bu Nasriyye tur'asnda iskele olmak ile hürde
emini tarafndan gümrük emini alt aydan tur'ann suyu kuruyub
kâmil alt ay iskele gümrüü dahi muattal olur Beher sene bin pare
gemi gelüb meta alub giderler

Evsaf metai sun'u Huda beharyei Ruyhib
kadir ala külli ey'in ol sanii lânazirdir kim akl
âdem ann hikmetine hayran sergerdan bir sun'u ezlîsi dahi
budur kim bu karye(i) Ruyhib sahralarnda hasl olur Gün [1] dikeni gibi bir alçack diken menbutdur Ana lisan Arabda gasul der-

Perverdigâr

beni

Galat mehuru Kasul dahi derler AsfarüUevn bir nebatat kiyahatdr Mug(ey)lân dikeni gibi niterli dikeni olur Mah Temmuzda
kemalin bulub tohmu virüb tohmu yere dökülür Badehu kura halk
ehil iyalleri ile bu vadiye çkub bir güne çengelli müczem oraklar
vardr Ann ile mezkûr gasul dikenlerin kesüb harman harman
yarlar Baz âdemler bu gasulü esbab ykamak içün sabun itmek
murad idinirse bu gasulü dibeklerde döüb hürde ider Badehu bu
kuraya mahsus bir güne türab vardr Ol türab çamur idüb hürde
olan gasulü balça mahlut idüb hamr gibi yoururlar Badehu müdevver müdevver somun gibi idüb emsi âtetabda kurudurlar
Badehu tüccarlar vardr Nice bin deve yükleri andan alub gemilerle
cümle Arabistana ve Kal'a (i) sne ve nehri [2] Asvana götürüb
ler

ekseriya fukara

dub suyu
ler

ile

ksm

istimal

cameuyluk

Gasul gasildendir Gasil

Lâtif

ykamaa

dan maada bu hassasi gasul ile
kehle olmaz Hassai kübradr

Bu

iderler

iderler

gasil

gasulü bir tat içinde sla-

sabundur

derler

olan

Ve

Anmçün

bir nevi

siyabda

bir

gasul der-

hobuluundahi pire ve

Hassai sani
Bu gasul otun ahalii belde dalar gibi bir yere yub ihrak binnar iderler Badehu külün bir yere cem idüb bir dahi germagern
âtei Nemrud ile yakub mezkûr kül birbirine bitiüb tob tob olur
Badehu iskele bandaki mahzenlerde yahud tarada küme küme
tüccarlar kantar urub alrlar Msra ve sayir diyarlara bazirgânlar nice kerre yüz bin kantar ve kilo gasul hakisterin alub Msrda ve gayri diyarlarda deirmenlere çeküb badehu elekden geçirüb
âtei germagermde natrun ile kal idüb gûnagûn ieler ve kanadil ve

yub

[1]

[2]

Yldz nüshas
Yldz nüshas

(jül)

(ehri)
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camlar yaparlar
görenler

mücellâ

Gayet

an cam Cem

ve billur

ve

berrak

moran

Hassai

billur

camlar olur kim

ve necef zannider

salis

Bu

gasulün külün ekseriya Frenk tüccarlar alub gemi gemi
Frengistana götürürler Hakir Alman diyarnda iken Engürüs altunu
kesilen darbhane emini Mar Çelebiden sual idüb Bu gubar nedir
didim Msr diyarnda Buhayre hakinde hasl olur Gasul otu derler
bir otluun külüdür Bunu tizâb suyuna çeküb altunun çkarrz Badehu kal ideriz Gayet lâtif ve nerm su altunu olur deyu cevab itdi

Hakka

ki altun gibi sakil

gubardr

Hassai rabi
Bu

otun

gasul

dileri altun gibi olur
kelevvel beyaz

dahi

Hakir

nevzuhur
gayri

sebzgûn

iken

kemie sürdüm

koyun otlasa
etmeyüb

Tesir

kemik kald

Hassai hâmis
Bu

gasul

nebat henüz ahzargûn iken Iskenderiyyeden

Frenkler

cem idüb Frengistanda saatçilere ve huyumculara beyi iderler
Anlar dahi cüzi altun yaldz rayihas olan avani makulesi eyalar
kursum yahud bakr ebgüle tabir ederler kuyumculara ve saatçilere
mahsus tas gibi bir eyadr Anda altunlu avani (i) bu gasul otile ve
gelüb

kükürt ile mezkûr ebgülelerde kaynadub öyle mutallâ altun olur
kim güya krkar ellier altun sürülmü mertebesinde altun yaldzl
olur Hâlâ Alman diyarnda ina olunan yaldzl saatler bu gasul ve
kükürt ile yaldzlanr Garib temaadr Hâlâ Msrda ilmi kafa mukayyed olan kimesneler bu gasul otile amel iderler

Hassai sâdis Hikmeti Hallâk âlem
Bu

anda eeyh
kubbei âlide medfundur Yemende eyh azelî
hazretleri ile hemasr imiler Bu eyh Isa azelî hazeretleri helâli
zülâl kahve otu otladm istima idüb hazret Cenab zzetden reca
ider kim Ya Rab eyh azelî kuluna ihsan etdtüün kahve otu gibi
bana dahi bir ot ihsan it Annla defi cu idüb kuvayi beden ile
sana ibadet ideyim deyu reca ider Derhal duas müstecab olub bu
Seyyid

gasul otu hasl olan kura ki Beledür Ruyhibdir

sa

hazretleri bir

SEYAHATNAMES

66T

sahray ferahfeza gasul otile malâmal olub ükûfesile lâlezar olur
Hâlâ ükûfesinin rayihasndan âdemin dima muattar olur Badehu
eyh Isa kâmil yüz sene bu gasul otun tenavül idüb defi cu idüb yüz

muammer olur Mukddema yüz be sene dahi muammer
olmudu Cümle müddeti ömürleri iki yüz be sene olub Sultan
sene dahi

am

fethinde bile olub badel fetih maskat re'sî
Barkuk ile Trablusu
olan bu Beledi Ruyhibde merhum olub üzerine Sultan Barkuk bir
kubbei âli bir tekye minayi kâlii ina etmidir Hâlâ iki yüzden mütecaviz fukaralar vardr Cümle bu gasul mayideyi teresi gibi yerler Ve
demet demet kurudub el deirmenden çeküb un idüb hamr idüh

Gayet leziz nam hogi olub hakir teberrüken
idüb defi cu idüb Hakka hamdi sena etdim

ekmek

iderler

tenavül

Hassai sabi
ekmei yürekde riyh ve kan kat idüb zihir
nafidir Amma ekmei karadr Ve kahve ta'mmdadr

Gasul tohmunun

marazna

eyh

gayet

îsa hazretleri yüz sene

kâmil

bu gasul otundan

tenavül etmemidir Nice keif kerameti

gayri bir

ey

olmu

ulu

zahir ve bahir

sultandr Ve bu ahalii karyenin çou zaruret mahallinde bu gasut
otun yerler vesselam Hâsl kelâm bu gasul otundan azîm gümrük
hasl olur Ruyi zeminde bir diyara mahsus deildir illâ Buhayrede
olur Bu beledde bu seyir temaay ibret nümay görüb yine tur'a ile
cereyan iderek

Beledi

Lukun

ve

Beledi Bürke
Yüz haneli ve

bir camili

âbadân kurradr Andan

Beledi Ceryun
Andan

Beledi Muallefi
Andan

Beledi Akiriül Bestelkonül beyza
Kababta asrnda ehri azîm imi Hâlâ âsâr binalar diller ile
olunmaz Bundan dahi ubur idüb yine tu'ra ile cereyan iderek

tabir
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Beledi Cinan

Zeman kadimde ba

ve baçesi

çok

olduu

içün

Beledi Cinan

Hâlâ üçyüz haneli ve hurma bal müzeyyen kuradr Bu
bâlâda tahrir ulunan kuralardr Cümlesi Buhayre hakindedir Ve bu
tur'a(i) Nasriyyenin iki canibinde mamur âbâdan kuralar on saatde

derler

temaa

iderek

Evsaf bilâd köhne ve dar kehene hasn hasîn ve

eddi iskender! metîn kaFai Iskenderiyye gevhernigîn
Binay azîm diyar kadim ehirdir Bu eddi Ye'cuc misal kal'ai
hakknda nice bin müverrihler evsafn tahrir etmilerdir Amma cümleden muteber Kababta tevarihleri mutemed tevarihlerdir kim hubutu Ademden sonra kalem Hazreti drise virilmidir Kbt kavmi ol zemandan beru ilâ yevmina hazâ ruzmerre cümle
vakayat tahrir etmededirler Eer kefereler ise de anlardan cemii
zemanda kizib ve habt kelâm sâdr olmamdr Ann içün cemii
Iskenderiyyenin

edyanda

tevarihleri

muteber olub Ali Abbasiyandan

tevarihata mail olmagile

Msra

gelüb

Ehram dalarn

Memun

halife

feth idüb nice

bin pare kitab îdrisi ve kitab Daniyal çkarub lisan arabî ile teretdi Ve nice yüz kbt tevarihlerin dahi lisan kbtden arabî
ile terceme idüb ol tevarihlerin kavli üzre
ihtida bu Iskenderiyye
tufan Nuhdan sonra Bayzar bin Ham ki biraderi Samdr Nuh Nebi
gayri evlâdlarndan rugerdan olub bu Bayzara dua idüb tenasül bulub Msra malik olub Iskenderiyye (i) bina etdi Ve Menufu taht
idindi Ol asrda Iskenderiyye ehrinin ismi Rukude «sy^ idi Hattâ
Alman diyarnda Iskenderiyye Rukude derler Amma lisan Yunanda
Aleksandra derler Cümle Kababta bundan tenasül bulmagile Ebül'

ceme

kababt derler Qtuz evlâd oldu Büyük olu Msrayim idi Ariden
ta Asvan Sudana varnca melik olub badehu babas Bayzar ibni

Ham

vefat idüb tufandan evvel vefat iden Hürmüs melik yannda
Heremeynde defn itdiler Badettufan ihtida Msr zemininde defn
olunan bu Bayzar ibni Ham oldu Andan olu Msrayim müstakil
padiah olup babas binas olan Iskenderiyyenin âb havasn
beenüb ziyade imar etdi Ta Zülka binti Memun melikei Msr
iken kavmi Amalika bunun zemannda huruç idüb Msra malik
oldular
kim Ham evlâdlarndandr Melikleri Velidi peliddir
Kababta milkin harab idüb Iskenderiyyei imar idüb tevsi etdi
Kavmi Amalika cüssedar âdemler olmagile skenderiyyedeki sengi
kebirleri anlar ina etmilerdir Andansonra bina iden Ya'mur bin
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eddad

bina idüb müfrit talar ile tamir idüb eddadî bina derler
Badehu Süleyman Nebiden sonra Carudül Mütekifî ehri Iskenderiy-

yenin enderun birununda serapa amudu müntehalar ile ibret niima
asarlar bina etdi Hâlâ zahir olan alâyimatlar ann azardr Ve Firavn
Musâdan yirmi sene mukaddem Delûke binti Zibak nam melike
Msra malik olub Menufu taht idinüb kesbi hava içün bu skenderiyye(i) oldahi olkadar imar etdikim deryada yüz mil baid yerden
görenlerin gözleri âsâr mutallâtlardan hayrelenirdi Ve müverrihi âlem
Mehemmed bin shak kavlince Hazreti Risalet penahn vilâdetinden
sekiz yüz seksen iki sene mukaddem
Iskenderi Kübra bu kaPa(i)
evvelki binasndan ziyade tevsi idüb olkadar mamur ve müzeyyen
ve alâyimatlar ve tlsmatlar icad etdikim vechi arzda öyle bir ehri
azîm bina olunmam idi Cemii elsinei milel temaasna gelirdi Bina
iden Iskenderi Zülkarneyndir kim nesebleri bni Rumî ibni Nabatî
ibni No'man ibni Taric ibni Yafes ibni Nuh aleyhisselâmdr Ve bir
kavilde

skender

a'lem Hazreti
fesinden idi

ibni

Hzr

eddi Ye'cuca

Hazreti

ile

olduu bu

ibni

Behmen

ibni

sfendiyardr Allahü

aleyisselâm bu Iskenderi Zülkarneynin askerî

binde Nili Mübarek

Hzr

Dârâb

Musa

bile gitdi

Badehu

Bahri Ebyaza munsab
refik oldular

tai-

bu skenderiyye kur-

olduu mahalde

hazreti

Badehu mabeynlerine mufarakat

iU'U ^-^j j^ j^s \jjt js
Ayetinin tefsirinde cemii müfessirîn hikâyelerini mufassalan tahrir
etmilerdir Hâlâ hazreti Hzr ile Hazreti Musa birbirlerile mufarakat

vaki

etdükleri

Ayeti erif delildir î^-^-u

mahalle Mercül

Bahreyn

^.s

^U jj^U

derler Benderi

kim Nili Mübarek deryaya mahlut olur
on iki saatdir Deryadan
skender hakknda kavmi Yunaniyan yani

Karadan

Reid boazdr
Iskenderiyyeye

mildir

Amma

bu

Rum tayifesi Bizim padi*
Bin sene muammer oldu Ve bir kavilde alt yüz sene
muammer olub Kafdan Kafa hükmidüb eddi Ye'cucu yapd ve
peygamberdir derler Yafes Oullarndan Melik Merzibe oludur smi
Merzibadr Lâkab skenderdir Bir kavilde Buhtunnasr ehri Menufu
harab etdikden yüz yirmi sene sonra skender bin Filiül Mah*
rumî mal ganayimi Acem ile bu skenderiyye (i) bina etdiinden
skenderiyye derler Amma bu güne dört skenderi Yunan gelmidir
Annçün ihtilâf kesire vardr Zira dördü dahi bu îskenderiyye(i)
imar etmilerdir Hâlâ her birinin imar etdiklerinin tarihleri kulleler
üzre masturdur eddi Ye'cucdan gelirken Acem diyarnda vilâdeti
Muhammed Aleyhisselâmdan evvel sene 880 vefat idüb na' yine
Iskenderiyyededir Merkabda yatar derler sahihdir Zira tevarihi Yunaniyan dahi mutemed tevarihlerdir Anlar daima umuru dünyaya

ahmz

idi
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mukayyedlerdir Bikavli Yunaniyan Hazreti Muhammedin hicretinden üçyüz be sene mukaddem diyar Rumda Selanik ehri kurbinde
kare(i) azîmi Kavatada hâkim Filikos olu Iskenderi Rumî padiah
olub Rum Arab ve Acemi ve Hindi ve Sindi kabzai teshire alub

Acem padiahlarmdan Dârâ ah Badada karib Nusaybin kal'esi
kurbinde Karadere nam mahalde Daray bu Iskenderi Rumî münhedim idüb ran zemine dahi malik oldu Dârâ ahn ehil iyallerin
Mentee sancanda Dârâhiyye yaylasnda iskân etdirdi Hâlâ ol kazay fezaya Dârâhiyye derler Andan skender ol mal ganayimle iki
bin pare gemi ile skenderiyye(i) Kababta meliki melik Surid elindahi alub Kbtî meliden alub diyar Msra velveledar olub
Urban
eirra
Rum
tayifesine
tâbi olub
idüb
beleri
kin boy
KosKbtîlerden rugerdan oldular Badehu bu skender
tantaniyyedeki Ayasofya deyrine vakf eyleyüb beher sene Msrdan on alt kerre yüz bin altun cem olub Ayasofya ruhbanlarna
nezurat giderdi Ta Hazreti Risalet penahm zeman basaadetlerinden
Hazreti Ömer hilâfetine gelince Kudüs ve Trablus ve Sayda ve

Msr

Msr

Berut ve Akke ve Remle ve Gazze ve Tine ve Dimyat ve Reid ve
skenderiyye ve Msr ve cümle lebi deryada olan klâlar küffar
Efrenc Rumu §um elinde idi Badehu tarihi skenderi Kübrann sene
595 tarihinde Denkldyanos kral yani Takyanos kral taht kadimi
olan Antakyyede ve Haleb ve
ve Msrda olan cümle nesârâdan
milleti Mesihî olanlar krub nice bin keniseleri harab ve yebab idüb
gayet cebbar kiral dal oldu Ve Rum kayserlerinden put perest olanlarn âhirkisî bu Takyanosdur Badehu kati etdüi nasârâlarn mal
firavanlarile derya misal asker cem eyleyüb skenderiyye üzre gelüb
kendü âdemlerinden Iskenderiyyede âsi olan Acile nam vezirin katleyleyüb skenderiyye sahibi oldu Badehu akalîmi
harab ve yebâb
etdi Andan diyar Aceme bir serdar gidüb abur ah ile cengi azîm
idüb abur
kati ve cümle
askerin dendan tigden geçirüb

am

Msr

ah

vecümle hazinesin Takyanosa gönderüb ol mal
Takyanos skenderiyye kal'esin imar idüb âhir Takyanos
yirmi sene kiral bedfial olub nahak kan dökdüü kanlarn cezasn
görüb bedeninin ve dilerinin etleri dökülüb mürd oldukda yerine
Kostantin Ferniyal kral olub iki yldan ol dahi mürd olub yerine
Kostantini Kübra kral oldu Ahirülemir dîni Muhammedi aikâre
Hikmeti Huda Hazreti Risaletpenah nübüvvetin sene 17 tarihinde
Mekkei Mükerremi feth idüb Halid ibni Velid hazretleri yirmi bin
sahabe(i) kiram ile
hâkimi Kayser Herkil üzre gönderüb biem-

aburun
firavan

ehil iyalin

ile

am

rillâh kabzaij teshire

alub Risaletpenaha müjdeler gitdi Resulü

Huda
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tekrar on bin muhafazac asker gönderüb
dahi cehaletde iken huddam mesabesinde

Kudüse varub anda kald Kudüsü erif henüz Rum elinde
ama vâsl olub Amr ibnül As Kudüsde ticaret iderken bir
diraht sayesinde istirahat hemen bir ylan zahir olub Amrin

Asker

gün

bir

yannda
idince

bir

Amr

âdem habalûd iken su'ban hemen herifin üstüne hücum
dal tirü keman olub su'ban ile cenk iderken nayim

habdan bîdar olub gördikim Amr bir hayyei kebiri kati etdi
âdem Gazan kutlu olsun Bu man sehmi kaza ile iyi kati
etdin Desti bazuna kuvvet deyu vâfir hasend etdi Mar mürd olub
murlara nafaka oldu Ol habalûd olan âdem Amrden sual idüb Bu
hayye ile bazkein nice oldu didi Amr ibnül As itdi Vallahi bu
su'ban seni helak etmek istedi Ben bîdar dururdum Seni habdan
bîdar etmiyüb derhal tizkârlk idüb dest berkabza idüb mara bir
hadengi kaza urub kati etdim Sen dahi henüz habdan bîdar oldun
didükde bu âdem Amrin elin ayan bus idüb hal hatr sual etdik'
densonra herif itdi Ya kii Sen ne yerdensin didi Amr itdi Ben
Mekkâvîyim Kudüse ticarete geldim Cemii evkatmda bir deveciim
iki olmad Halim budur didi Herif etdi Ben Msr diyarnda skenderiyye ehrinde sakin Cüce emmasm kim Kudüse ziyarete geldim
Hamdi Huda sen beni bu ylan belâsndan halâs etdin Sana nice
ihsanlar idem kim benim halâsma ivaz ola Gel benimle skenderiyye
ehrine Sana iki bin sikke (i) Kababta altun ve nice mal menal ve
herif

Zakid

hayme hargâh kul

ve

krava

virüb seni

mal

ganayimle

Msra

an-

Mekkiye gönderem deyu vadeler eyledi Amr dahi canma minnet Kudüsden on günde Iskenderiyye(ye) gelüb hace emmasn hanesinde mihman oldu Hace vadine hulf etmeyüb ahdinden maaziyade

dan

Amre

ihsanlar

emmas

idüb

bir kat libaçei

fahire

ihsan

eyliyüb

Amr

ile

ehrin teferrücgâh olan arzai Mel'abiye çkub seyir
temaa iderken hikmeti Huda cümle pîr ve civan çukân tobu oynarlard Bir tob cukândan çkub gelüb Amr ibnül Asn ba üzre karar
eyledi Cümle huzzar meclisler taccüb idüb âlemi hayretde kaldlar
Meer bu skenderiyye kavmi mabeynlerinde de'bi kadimleri bu imikim her kimin ba üzre tob berkarar olsa elbette o skenderiyye
padiah olurmu Derhal cümle hande idüb Bu Mekkevî ve Ebtahî
Arab melik mi olsa gerek deyu tebessüm etdiler Derhal emmas Amr
ibnül As hanesine götürüb ilmi üsturlab ile Amrin taliin yoklyub
gördikim bu Amr Msr sultan oluyor Tekrar bînihaye mal firavan
ile on katar deve meta ile Msra andan Hicaza gönderdi Amr kat'
menazil ve tayy merahil iderek Mekkiye varub cümle ahibba ile
hace
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göriüb Iskenderiyye metalann Hazreti Risalet penaha hedayalar götürüb ol an Resulullah müahede idince el kaldrub cehaletden halâs olub islâm ile müerref olduu dem Hazreti Risaletpenah cümle
sahabei kiram huzurunda Ya Amr Sana müjde olsun Fatihi Iskenderiyye ve fatihi Msr Amrü amreyn olursuz deyu Iskenderiyye fethin Amre tebir etdi Amr dahi skenderiyyenin âb havasn ve mal
firavann eshab güzîne medh etmee balad Hazreti Risalet dahi
cümle sahabei kirama Kudüsü erifi Iskenderiyye ve Msr fethi
içün ümmetin tergib idüb nice hadisi erifler buyurdular Ahir Hicreti Nebeviyyenin altnc senesinde Hazreti Risalet penah Hudeybiye
serdar muazzam olan Ebuzer ve Belika olu
meliki olan Mukavkise nameler gönderüb dine davet

gazas fethindensonra

Hâtb

ile

Msr

melik Mukavkis Hazretin mektubu dürerbarlarn
basub islâm ile müerref olub Hazrete Düldül namnda bir

etdiler Bir kavilde

barna

katr ve Zülfikar namnda bir klç ve Marye adlu bir cariye ve üç
dahi Kababta bintanlar cevarilerinden mefhar mucidat [1] hazretlerine Zinnunu Msrîi elçi idüb mezkûr hedayalar ve nameler ile
gönderdi Zinnun Hazrete hedayalar virüb cemali bakemali Resulullah müahede idince islâm ile müerref olub Hazreti Risalete hekim
oldu

ba

Derbeyan

fethi kal'e(i) Iskenderiyye

Cümle müverrihinin
olunmudur kim Hazreti
sene sonra

Hazreti

sü erifi kefere

Ömer

Rum

idüb badehu dört bin

kavli

üzre

penahm

böyle

tahrir

intikalinden

ve terkim

on

<c *ui^j hilâfetinde bizzat kendüleri

Frengi

ve

sahihi

Risalet

bedrenk

elinden

zorbazu

sekiz

Kudü-

ile

feth

be

yüz farisülhayl ve dört bin azab piyadesile
Amr ibnül As Msr fethine serdar idüb kat' menazil ve tayy merahil iderek
ile
Refih mabeynine askeri islâm vâsl oldukda
Hazreti Ömerden kasd gelüb name tilâvet olundukda mefhumu kelâm Namem vusulünde eer Msr hakine kadar basmsan yürü
Allah âsân ide Ve illâ kadem basmamsan avdet idüb Haricîler üzre

Ar

in

Umman
ibnül

As

kazasna gelesin deyu name
ahalii

tilâvet olundu
Derhal Amr
idüb bu Ari arz Msrdr didiler
Ömere Msr hakindeyüz deyu kasd ile naMsr üzerine azimet eyliyüb Msr etrafnda
idüb andan Iskenderiyye kal'esin muhasara
idüb cengi azîm oldu Âhir Hicretin on do-

vilâyetden sual

[2] Amr ve Hazreti
meler gönderüb kendüsi

Hal

birkaç pare kal'eler

feth

idüb dokuz ay muhasara
[1] Yldz nüshas (mevcudat)
[2] Yldz nüshas (bulci)
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kuzuncu alinde Kayseride Herkil nam kiral lâîn mürd olduu deryadan Iskenderiyyede mahsur olan küffar Ruma gelince içlerine
vaveyla düüb ol an kal'enin mancnkdan münhedim olan yerlerinde
cüyuu muvahhidîn yürüyü idüb Hicretin yirminci senesinin mah
Muharreminde yevmi Cum'ada kaPeCi) Cennetâbâd Iskenderiyyeî
sengin âbâd feth olub guzati müslimîn mal ganayimi deve yükile alub
cümle sahabei kiram pay alub her âdeme krkar bin altun ganimet
düüb sayir emval erzak esârâ hisabn FettahuUah bilür Bu fethi
fütuhun meserret haberin Medinei Münevverede Hazreti Omere neccab ile Amr name gönderüb anlar dahi yirmi bin asker imdad gönmuhasara etdikleri bâlâda mufassalan masturdur
derüb Eski
hakknda bu ebyat de(n)ilmidir (Beyit)
fethi
skenderiyye
Ve

Msr

Lifi. 4JÜ

«LL

(Jî»-j

Der beyan hazayini menar merkab skenderiyye
Bu skenderiyye nice mülûkû elf destlerine girmidir Lâkin hulefaürraidîn ki emirülmüminîn çaryar güzîndir Anlardan sonra Âli
(E)meviyyun tasarrufuna girüb gayetülgaye mamur âbâdan oldu Cümle
krallar tamaa düdüler Amma debdebei Emeviyyun
mehabet salâbeti ve cüyuü müslimîn kol ve lûd virüb taraf taraf
fütuhlar idüb Kostantaniyyeye asker çeküb slâmbolda Galatai
spanyada Romai feth etdikleri âhir küffar hakisar duzahkarar sahib
firar hiliye salik olub Ali (E)meviyyundan Abdülmelik bin Mervana
spanya kiral elçi gönderüb Samda nameleri Abdülmelik(e) virüb
name kraat olundukda elçii lâîn sureti hakdan görinüb Abdülmelik
huzurunda el getürüb ehadet parman kaldrub islâm ile müerref
oldu Ve Abdülmelikin makbul mergubu olub bir an melikin yanndan
münfek olmazd Bu üslûb üzre Abdülmelikin urukuna girüb Iskenderiyyede azîm kenzler vardr kim diller ile tabir olunmaz Hazreti
Ademden ve Âdemi sani Nuh nebiden beru nice yüz mülûk selâtînler ve nice bin ulûmu ettaya malik keheneler mutalsam ile kenzler
defn etmilerdir Eer benim ilmime amel idüb bana itimad idersen
ilmim kuvveti ile ol defineleri çkaraym Kabzai tasarrufuna alub ol
mal firavan ile hayrat hasenatlar eyleyüb cemii cihan padiahlar
üzre çeri çeküb ihtida spanyann ilin vilâyetin harab badehu Kostantanii yebab ve hanelerin türab idüb andan dahi nice bin definiye
malik olub cümle cihan ahlarn gaiyeberdu eyle kim ta ilâ yevmilleti Mesihiyye
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milkyam nam gâmm yad olub tevarihlerde dasitan olasn didükde
Abdiilmelik gayet tama'kâr âdem idi Bilmezdi kim elçi(i) lâîn skenderiyye(i) harab idüb desti küffarlara vire Abdiilmelik hile fenninde
safdil idi Elçinin slama geldüüne itimad idüb Sam erifden islâm
ca'lî elçiye bukadar bin asker virüb kat' menazil iderek skenderiyyeye gelüb bîbak ve bîperva Âyinei skender olan menar ilim kuvveti ile münhedim idüb Âyinei skenderi ald Öyle âyine idikim
deryadan skenderiyye üzre bir dümen gelse cümle gemiler âyinenin
âtei tabndan ihrak olurdu Ve cümle deryada inaverlik iden ketiler
nümayan olurdu Böyle tlsm azîm idi Hâlâ temeli aikâre durur
Maymuncuk Kayas derler Kalyon limannn azndadr Bir muhalif
yire vaki olman baz gemiler limana girerken ol maymuncua gemi
isabet idüb pare olur Kal'eden alarga gitmek gerek Gayet ihtiraz lâzmdr Badehu ol merkab menardan krk milyon mal çkard Hulâsa(i)
kelâm krk günde nice yüz define feth idüb cümle mal hazaini gemilere doldurub ehri skenderiyye (i) cabeca harab idüb kendüye
tabi olan asker ile ketilere suvar olub azmi canibi diyar spanya
deyüb gitmede Beri tarafda Samda Abdülmelike bu haber münakis
olub halife vâfir teessüf çeküb kendüyi levm etdi Ve beynelhalk
ermsar olub sürür admandan beri oldu Amma çi faide Ahirülmir
skendertyyenin münhedim olan yerlerin tamir ve termimime ferman
eyledi Ve nice mal firavan masruf idüb alâ ramül a'da evvelkiden
dahi âbâdan ve dürrü beyzâsâ münevver kldlar Amma dahmei
skender yok Ve mutalsamat Delûke ve alâyimat Surid kebene ve
kenzi Msrayim yok Ve âyinei skender de nurdan eser yok Bu hal
üzre üç sene mürur idüb ve dördüncü esnede spanyaya mal defayin
ile firar iden elçii
lâîn cümle küffarn ianetile ol mal defayin ile
kerre
yüz bin asker cem idüb bilâ hisab ketiler ile
spanyada üç
bir gün liman skenderiyyede lenger endaht idüb derhal tara cünudu cinin döküb alelgafle kal'e(i) skenderiyyeye istilâ idüb kabzai tasarrufa alub kâmil bir sene ikamet idüb mukaddema baki kalan
künuzlar feth idüb bilâhisab mal Karuna malik oldu Beri tarafda
Abdülmelik amdan deryamisal askeri bîpayan ile huruç etdügün
mel'un elçi kiral lâîn tantanai muvahhidîn geldiin istima idüb cümle
mal defayin(i) ketilere lebberleb idüb irebildüi yerleredek cüyusu
mürikin ile
ve etraf kura ve kasabatlar nehbü garet idüb skenderiyye icre ibret nüma mutalsamatlar ve acibe ve garibe asarlar
hedm idüb gemilerle panyya firar etdi Hâlâ spanya ol mal firavan ile mamur olmudur kim bir ehri azîmine Medinei Kübra ve
canibi garbda bir ehrine Kurtuba ve bir ehrine Tanca derler Has-

Msr
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retülmülûk ehirlerdir Bu ehirler mamur olub skenderiyye ol rahneden harab oldu Amma yine hâlâ nice bin ibret nüma vacibüsseyr
bahirdir kim bir sevad muazzam kal'e(i)
Abdülmelik bîhad bîpayan askeri islâm
Badehu
dürrü beyz âsâdr
olunca gördüler kim telâttumu deryadan
ile Iskenderiyyeye dahil
kenara dümü keti gibi tarmar mekân muru mar haneharab dam
ve bâmlar türab ahalisi nar firak ile kebab olub haki mezelletde
bîtab yatarlar Hemen Abdülmelik ferman idüb yedi sene skenderiyye tahtmdr Dümenden intikam almaa azimet eyledim deyüb
bir senede deryamisal asker cem idüb iki bin pare yelken ketiler
lere [1] spanya diyarnda Medinei Kübray ve Magrib Zemininden Kurtuba ve nice nice yüz pare ehirleri feth idüb içine asker koyub kabzai teshire ald Ve ganayimden üç bin sandk altun sarf idüb skenderiyye ve Sam erifde Camii Ümmiyye(i) Cennetâbâd eyledi Hâlâ
spanya diyarnda ümmeti Muhammedden kalan Mübtecel taifesi

alâyimat asarlar zahir ve

Abdülmelik askerinden kalan ricalullahdr Andan yine ol asker ile
Kostantaniyye (i) feth idüb sulh ile beher sene beer kerre yüz bin
altun haraca kesüb cümle askeri islâm salimin ganimin skenderiyye
(ye) dahil olub kâmil yedi sene Abdülmelik küffar hakisara göz

açdrmyub ilin vilâyetin ve sair küffar krallarnm diyarlarn harab
yebab mürikinin cierlerin kebab eyleyüb cümle islâm asker ve sair
ümmeti Muhammed mal ganayim ile bay oldular Hâlâ diyar Arabda darbmesel olmudur kim Sana bir i iderimki Emeviyyundan
Abdülmelik kâfire etmemi ola deyu efvah nasda güftügûdur Badehu
bu skenderiyye nice mülûklar destine girüb ve Tahir Beybars hilâfetinde küffar yine

{Âyet)

^144)1

A^'jS *i

istilâ

Beybars

idüb yine

c^J dWi jl

Bu

eski

idüb nice kerre
kârhanesin nice mü-

istihlâs

Tahtelkal'e

alma ve bir verme ve bir krmadr kim akl
kasr bu kâra hayrandr juALf j—jV Faili muhtar Allahm iradeti erelûklara hibe idüb
liyyesi

bir

bunun üstüne

caridir

kim

^iJ.e.

Js^sy

j'j»"

^i

««lU

j«î (Beyit)

Bozulur nice bin iler düzülür nice cümbüler
Bu kâr bülacebdir buna olmaz kârger peyd(a)

mazmununca hazar dünyada bu güne kâr olmadadr Badehu sene
562 tarihinde Ali Abbasiyandan Elmüttaki BiUâh Msrdan yüz bin
askere Esedüddin irkuhu serdar idüb Gazze üzre gitmede ve Sam
erifden ir Kûhun ammi zadesi Sinayi ve Nureddini ehidin biraderzadesi Salâhuddin Yusuf bin Eyyubu amdan krk bin askerle skenderiyye üzerine
[1]

serdar

(Ketilerle) olacak.

idüb

Msr

ve

am

askeri bir yire gelüb
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Askalon ve Yafa ve Dimyat kal' elerin Frenk elinden halâs idüb andan Iskenderiyye(i) Addud Devle elinden basulh feth idüb Samda
Nureddine müjde gönderdiler Badehu Salâhuddin ibni Eyyub Iskenderiyyeye hâkim olub ol sene Addud Devle Frenk kâfirile yekdil
olub Salâhuddini Iskenderiyye icre muhasara idüb âhir Salâhuddin
sulh ile Addud Devle veziri avere müavere ile virüb her sene andahi Salâhuddine

bin altun virüb Salâhuddin Iskenderiyvirdi Adud dahi kendüye imdada
gelen Frenge skenderiyyenin nsfn virüb ol sene Frenk Msrda istilâ
icre Frengin bir hâkimi zabt iderdi Ta ki sene 564 tariidüb
hinde her tarafdan küffar duzahkararn imdad küllisi erüb mülkiyyet
üzre iklimi Msra mutasarrf olub Iskenderivye (i) hod evlâ bittarik
cayi menas idindiler Ahirülemir sene 915 tarihinde bîzerü sîm ve
bîfddai nîm virmeden Çerakese padiahlarndan Sultan Gavrii bî
Dünya olan
dori bazar felekde
Züleyha ve Yusufile
itira idüb cemali kemali devletine marur olub akalîmi seb'a
ehinahlarna destdirazlk etdüünden maada hâdimulharemeynüerifeyn iken
smail nam ran Turan Sahile muamele idüb on iki
bin alaca ahrec atl silâhor cündi ve on iki bin piyade tüfenk endaz
cündi imdad gönderüb Çldr sahrasnda Sultan Selim Han Evvel
lar

ye(i) yine Ali

ellier

Fatmînden Aduda

Msr

Ummü

Msr

Msr

ah

askerile bizzat iki

ah

askeri galib olub Ali

birbilerine

mukabil olub vehle(i) ulâda

Osman münhedim olmak

Acem

sadedinde iken yeni-

aas Aya paa tarafndan üç yüz pare balyemez toplar zencir
memlû iken cümlesine bir fitilden âte idüb Kzlba bedmaa bî
ay evba olub balarn piyade yeniçeriyan dendan âte^tabdan geçirmee bezli himmet idince yedi saat germagerm cengi ran Zemin
ve harbi cüyuu Kayser zemin olub bizzat ah smail yedi âdem ile
bazar arsai Çldrdan bir mugeylân çldrmadan vilâyeti Kazvine firar
çeri

ile

idüb cümle orduyi hazarn ve âlât nakli tarab hazinei dinarn yave tarac idüb cüyuu muvahhidîn ve müslimîn mal havaric ile
gedalar bay oldu Hattâ
Taçl Hanm hatunu bîer'i desti askeri slama girüb Selim Han skender zafere teslim idüb anlar dahi
riayeten Nekadar ise haremi ahdr deyu üç yüz re's cevarilerile Nianc
paa Tac zade Cafer Çelebiye emanet virdiler j>.nHj jiu»» Selim Han
temaa içün cenk hazar sahrasna varub gördîkim cündü münhezimi
maktulün çou Msr askeri Hemen ol demde etek dermeyan idüb

ma

ahn

deyüb Çldr sahrasndan mansur muve ganimin avdet idüb Kayseriyye canibine teveccüh etdükde aha tâbi o lan Zülkadir evlâdlarndan Mer'ig [1] hâki-

bismillah

ile

^» Si^

t^'>J'o.»'*

raffer ve salimin

[1]

Yldz nüshas (Mera)
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olub âyende ve revende askeri neh-

bü garetden hâli olmaduu Selim Hann mesmuu hümayunlar olub
yetmi bin asker ile Ferhad paay Mera üzre irsal etdükde Alâüddevle
dahi yüz bin Türkman bîdin ve bîgüman ile Göksün yaylasnda iki
asker kemakân yedi saat cengi azîm idüb biemriUâh Alâüddevle
münhedim olub binefsihi yetmi yedi beleri ile kelleleri ber cida mal
taht Kayseriyyede huzuru Selim aha getürüb seraperde önünde tobu çukân gibi kelleleri gaitan olub Alâddevlenin dört
veled
ve yetmi aded bakyyetüseyf olan mirlivalar ile Alâüddevle ve gayri belerin balarn nameler ile Msrda Sultan Gavriye
köndürler üzre gönderilüb vâsl oldukda name kraat olunub mefhumu name birki islâm askerinden olub mücahidi fisebiluUah iken
ziri hükmünde kutauttark Mera hâkimi Alâyi bîdevle rehzenlik idüb
vacibülizale olman ol güne eirrann haklarnda (Ayet) j-jj ^^ai /la ^n
^Içiuiyj j»jj.\j \^ fermanna imtisalen cümle eirrasile kati olunub erlerinden ibadullah halâs oldu Senki hadimülharemeyn olasn Kzlba
evbaa imdad etmek lâyk Muhammedi deildir mdi mezahibi erbaadan destimizde hüccet vardr Burhanlar ve habli metin fetvalar
vardr Vaktine hazr ol Evvel bahar hucesteâsârda seninle inaallahurrahman bazar Msrda bir cenk hazar ideriz Vaktine hazr ol
deyüb sene 921 tarihinde Beldei Tayyibe yani Kostantaniyyeden
deryamisal asker ile Üsküdara çkub kat' menazil ve tayyi merahil
iderek Haleb kurbinde Merci Dâbk nam sahra ki Hazreti Davud aleyhisselâm ile melik Calût cenk idüb Calûtun münhedim olduu
Merci Dâbk sahray bîpayandr kim bu cenk hakknda alâtârikulksas Cenab Bari habibine hu Ayeti nazil etmidir dim^u-^Tj CjlL ^y» jSj
nass katil nüzul etmidir Selim Han dahi bu vadide seksen bin
ganayimleri

ile

ba

mükemmel askeri cengâver ile Sultan Gavrii iki [kerre yüz bin
askerile münhedim idüb Gavri Sultan cenk gavrna varub sultanl
ol meydan marekede bragub Halebe andan |ama andan Msra
firar etdi Selim Han Mansur ve muzaffer ama gelüb meta ferman
idüb

evvel baharda

Msr

mütevekkilen alâllah deyüb adalet
çölüdür ol hamunu Selim
Han yüz bin asker ile ubur idüb Bitlis [1] ehri fezasna vardkda
Abbas dalar kemingâhndr [2] Sultan Gavri yüz bin küheyl suvar
ve yüzbin piyadei pasüvar tüfenk endaz yarar ile alelgafle Âlî Osman
askeri üzre koyulub vakti seherden ta vakti gurubadek cengi sultanî
ve neberdi hakanî olub âhir Gavri askeri üzre aham olub dendan tig
[1] Yldz nüshas (Belbis)
iderek

[2]

Arz Hâan

»

»

üzre

ki Katiye ve

(kemingâhdr)

Ümmülhasan
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ÇEI

EB

olub Gavri dahi gururundan bu cengi âub icre bir
bulunub dar gururdan darülbevara ubur
idüb Gavri ecel gavrna erdi didiler Neticei meram bâlâda Selim
Hann Msr fethinde alelihtisar tahrir olunmudur Hulâsa(i) kelâm
feth idüb
Selim Han altm aded musaf çenginden sonra
sabkan Gavri veziri ve Kemal paa zade Ahmed Efendii kadasker
hâkim nasb idüb kendüleri yirmi asker ile bin pare gemiler ile Nili
Mübarek ile cereyan iderek Reide varub andan ber ve bahirden
asker ile Iskenderiyye kal'esin muhasara idüb ol an içinde mahsur
olan asakiri Çerakesan hizan El'aman Ey güzide (i) Ali Osman deyüb
miftahlar Selim Hana basulh virdiler Sene 923 tarihinde Iskenderiyye kal'esi desti Çerakesi nakesden Selim Han fethidir Inkrazüddevran desti Ali Osmanda müebbed ola Amin bihürmeti Seyyidülmüselîn Badehu Selim Han tahrir idüb Msr eyaletinde iki tulu
sancak bei taht idüb derya kapudanlarndan Kara Hüsam paaya
sanca ihsan idüb ruyi deryada dört pare kadrga ile Malta ve
yollarn ve eyaleti Msrda olan lebi derya kal'elerin limanlarn muhafaza etmee memur idüb eyaletinde cümle kuralar iltizamda tahrir
olunub kuralar olmamagile taraf padiahîden hass hümayunu mah

le

kelleleri gaitan

seccade üzre

bîser* cesedi

Msr

bemah
kanunu
iki

Msr

kadimi
pare kadrga

deriyye

ve

birer

Han

divannda olmak ferman olunub hâlâ
beher sene on iki kise alub

üzre

kapudan paa ile sefer eüb her sene Iskenbragub hüküm ider Ve Ebukr liman
liman ve Eski Iskenderiyye limanna lenger

ile

limanna

Iskenderiyye

Msr

kise

Selim

lenger

ketilerden birer altn liman hakk alur Ve bac hazar
tershane neferatlar ve yuva kaçkn köle ve
muhtesib
ve
balk dalyanlar ve ehir subal ve cümle salb siyaset basmak
asmak ve urmak ve tutmak ann hükmündedir iki yüz levendat
daima kaim makamii hükümet idüb senevi badiheva ve
ile
cürüm cinayetden on msr kise dahi hasl ider Cümle yirmi
be ve cebri noksan otuz kise hasl olur sancakdr Ziri desti
hükümetindeki kuralarda timar ve ziamet yokdur Cümle iltizam
belideleridir Alay bei ve çeriba ve kethüda yeri dahi yokdur
Amma Asitane kapu kulu serdar ve yencerii Msr serdarlar vardr
Ve Msr veziri tarafndan bir aay zîan iskele banda gümrük
emanetinde müstakil kâkimdir Amma salb siyasete karmaz Ancak
kendüye müteallik olan eyalara hükümet idüb âyende ve revende
gemilerden örü er' gümrük alr Beher sene paasna yüz elli kise
muhasebe virüb iki kise ehli vazaife ve eimme ve hutabaya ulufe
virüb iltizamna mahsub olur Amma baz vüzera iltizam ile bu güm-

bragan
ve
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rüü

virmeyüb âdemlerinden mutemedünaleyh âdemine emaneten
Hikmeti Huda gümrük ziyade iler ve aaya hizmeti tahtnda
yevmiyye onar guru vazife ihsan olunur Ve paa üzre bu gümrük
mirîden seksen kiiye hisab olunub kula mevacib verir Zarru nefi
cümle paanndr Ve aann kona mahzenleri Sinan paa evkafdr
Beher yevm ikier guru kiras paa üzerine mahsubdur Hakir Msrda oldukda efendimiz aalarn muhasebesine bu abdi kemteri
gönderüb ücreti kadem birer kise aldmzda vâkf esrar olduumuz
üzre tahrir olunmudur Ve gümrük huddamlar yehudi ve ru [1]
müslim hammalîn cümle yetmi neferdir Bunlarn dahi vazifeleri
verir

gümrük haslndandr

Amma

gayet

müstakim âdem

yeridir

kim

ve-

Ve aavatma bir avayid dahi
varuun arz haliye olan yerlerin paa aas
olunur Paaya bundan ayid [2] ve faide yokdur

zirine nafi ola Zira gayet hile götürür

haricindeki

kal'enin

temessükâtile beyi

Ve bu gümrükden Iskenderiyyenin be aded
8 neferatlar ile cümle bin nefer kuldur
gümrükden

ulufe alrlar

Bakisi

kal'esi ve

Senevi

Ebuhur

krk

kisei

paanndr Baz mevsimde

kal'e-

msrî
Frenk

gemileri gelüb iki yüz kise(i) msrî hasl olur Ve bir hâkimüer
dahi üçyüz akçe erife kazadr Ulema mabeynlerinde sitti evvelinde
mansbdr Senevî bervechi adalet yirmi be kise hasl olur
tahta
Amma ancak lebi deryada Ebuhur namnda bir kal'e nahiyesidir
Andan gayri bir yerde kura ve kasabatda alâkas yokdur Meer ta-

ba

raf padiahîden bir kaza dahi ilhak ideler Hemen bunun mahsulü
ehri azîm benderi Iskenderiyyedendir Beher sene üçyüz dört yüz
pare Frenk ve gayri gemiler badbanm açub murgu derya gibi uçub
liman tskenderiyyede lenger endaz olub meks iderler Daima dava
niza eksik olmyub kadya mahsul hasl olur Ve yedi kiraln balyozlar vrrdr Büyük kal'ede Sinan paa hanlarnda sakin olurlar

Evsaf ekâli cirmi kaPei skenderi Kübra
Bu

deyriyyenin liman kbtî üzre ismi
Badehu skenderi kübra ve skenderi Yunan bun-

kal'e (i) Iskenderiyye(i)

Secencil (^•.;^) idi

skenderiyye didiler Amma Rum
Lisan Efrencde Galolniyye dirler
Akdeniz sahilind(e) Msr ceziresinin imalinde cezire var bir burunda vaki olmu iki canibi biner pare barca kalyon alr liman azimlerin ortasnda bir köe ucunda vaki olmu ekli muaer yani onar

da sakin olub taht idindii içün
taifesi

Makdonyai skender

[1]

Fazladr

[2]

Yldz nüshas

(ayide)

dirler

)
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binayi azîm ve eddi Iskenderi metîn kal'ei bâlây misli
hasn haindir imali yldz canibi garb ve cenub canibleri

köe eddadî
nigîn

cümle Bahri Ebyazdr Amma canibi gark ve kble taraf ve inbat
rüzgâr taraf cümle fezadr Tur'ai Nasriyye kenarlar serapa gül
gülistan nahlistan bostan hadikai ravzai Cinan misilli gaytanlardr

Kal'e! skenderiyyenin dairen madar^ cirmin
beyan ider

Bab Reid

arkîsinde bir rükne vaki
olmu iki kat demir [kapuyi âlidir kim güya kûhu Demavend babdr Bu kapudan içeri girerken iki âdem (ikiki âdem) kaddi bâlâ
kal'enin sol canibinde beyaz çarkûe mermeri hâm üzre celi hattile
Evvelâ

bu

tarih

kal'esinin canibi

makbud olunmudur

Ve bu bab Reidden içeri girmeyüb hendeinin kenarnca kble canibine ehane burca varnca be yüz germe admdr
arka nazr bir musanna mevzun kubbei azimdir ki menzilden beru
Nasriyye tur'rsmdan gelen Nili Mübarek ehri Iskenderiyye içre bu
burcun dibinden hendek altndaki ebbakden içeri girüb ehrin içinde ziri zeminde sokak sokak cereyan idüb cümle ehri rey ider Badehu bu ehane kulleden yine hendek kenarnca inbat rüzgâr üzre
Burcul Gavriyyeye varnca kâmil iki bin iki yüz admdr Ve bu

Tarih budur

çkm

iki canibin
kal' enin
sehl suru canibidir Yani tara
muhafaza ider bir ekildir Andan yine inbat rüzgâr üzre hendek
kenarnca gidüb kâmil alt yüz admda Bab Sidriye varlr Lodosa
nazr ika kat âli demir kapudur Amma iç kat demir kapunun iç yüzünde kapuclar soffas üzre bir kaç kt'a çarkûe beyaz mermerler
üzre baz girimeli mahlut hatt kadimler vardr Gayet âli olub kraatinde suubet olunmagile tahrir olunmad Amma bir çarkûe mermeri beyaz üzre

taraf

(

jy^ji^j

<;j

â^ ^^ ^>'

K Jr-^J*^ ^JJ'^J''^'^.

SEYAHATNAMES
a

varnca

tahrir

681

olunmudur Bu nass katdan

aada

olunmudur Ve Bab Sidreden tara yine hendek kenarnca
kal'enin metanet iizre binasn seyir temaa iderek yine inbat rüzgâr

tahrîr

be

adm

gidüb Burcu Kebir dimekle maruf bir
eddi iskender kuUei bihemtadr Bir köede
vaki olmudur An ubur idince artk hendek kenarnca canibi garba
azimet olunur Ta lebi deryaya varnca iç kal'e burnudur Yedi yüz
admda varlr bir iç kal'e köesidir Lebi deryada bir burcu azîm
kal'edir kim cümle Iskenderiyye kal'esinin ruhudur ehane bina vaki
olmudur Üstad mühendis var kuvveti bazuya getürüb öyle icray
marifet etmi kim hâlâ benî Adem öyle bir sengi har ie ti urmaa
âcizdirler Ve deryaya bir mil mikdar bir burun gibi girüb canibi
erbaasm muhafaza idüb kurudur Cümle esas derya icre krmz somaki sütunlar üzre mebnidir Ve kadrga limann muhafaza etsün
içün cümle kolomborna ve ayka ve balyemez toplar bu iç kal'edeair
Bu külle dibinde atlarmz yedee alub deryada yüzdürerek biz kal'e
kenarna ubur idüb içeri limana dahil olub yine piyade kal'ei seyir
temaa iderek lebi derya ile hendeksiz kenar ile kumsal üzre giderek
Nilden gelen Nasriyye tur'asnn kal'e dibinde deryaya mahlut olbin

canibine

yüz

eddi kahkaha misal

bir

duu

yerde teferrücgâh havzu azimler ve soffalar vardr Baz gureba
havuzlarda gusül idüb cameuyluk ider Baz âkan maukyle derya

maliki var inaverlik

safadr

idüb

bilâvasta

Bu havzlar ubur idüb

kenarnca

iç kal'e

admdr Andan

burnundan bu

koc

ve

kucag alacak

yine lebir derya

ile

bir cayi

kadrga liman

havuzlara gelince kâmil be yüz
kumsal üzre karayel canibine be

yine lebi derya ile
gidüb zebi derya taraf temam olub Sa'd Vakkas burnuna
gelir Bu dahi kal'enin bir köesidir Burcu Ahzar derler Bundan öte
karayel canibine kal'e yakdur Cümle varudur Kadrga limandr
Bu iki limann ortasna varuu skenderiyye vaki olmudur Günden
güne mamur âbâdan olmadadr Amma kal'e kadim içi harab olub
ahalisi tara varuda binayi cedid saray âliler ve suku sultanîlerin
etmededirler Ve kal'enin kadrga liman köesinde Burcu Ahzar
didikleri kullei azimden yine ark canibine varu kenarnca yalnkat

yüz

adm

seramed kal'e divandr
Varu ile kal'e divan mabeyninde vasi
alçak hendek vardr Bu hendek içinde Nilden gelen Nasriyye
tur'asnn bir kolu dahi ehr(i) sakyitdikden sonra kal'e skenderiyye
divannn temelinde demir kafeslerden tara çkub bendeki azîm icre
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cereyan iderek Burcu Ahzar dibinde kadrga limanna mahlut olur
Cümle varu ahalisi suyu bu haliçden alrlar Ve ehri skendebölme bölme su yollandr
sadranc
riyyenin alt serapa
Ve ehir icre zeman kadimde bu su yollar üzre yedi bin kuyudur
Hâlâ üç bin adedi aikâredir kim her sene Buhayre kâifi üçyüz

nak

aded srlarile gelüb mezkûr kuyulardan doUablar srlar ile deveran etdirüb yüz elli aded sarnçlar cümle Nil suyu ile leb berleb
idüb kadya ve paa aasna ve be kethüdasna ve yedi bölük aalarna ve alt aded kal'e dizdarlarna kâif avayidlerin verüb divan
Msra vardkda Iskenderiyye(i) rey etdiiyçün mirî maldan krk kise
mal muhasebe kesdirir Bu Iskenderiyyeye Nili Mübarek suyu iki konak yerde ta Rahmaniyye karyesi yannda Nasriyyeden gelüb ehri
Iskenderiyyeye tur'a ile gemiler gelüb gider Ve haliç kenarnda bir
kasr vardr Her sene ol kasrda Nil kesimü olub çadrlar ile cümle
ahalii skenderyye haymelerin kurub ayü iret idüb ehri Iskendetemaagâhdr ve azîm hayratriyyeye Nili üç yerden akdrlar
dr kim hâlâ bu hayrat bir padiah etmee kadir deildir vesselam

Azm

Ve bu mezkûr Burcu Ahzardan kâmil

yüz

adm ark

canibine gidüb

Bab Ahzar(n) imal

canibine varua
mekuf iki kat hadid bab âlilerdir Tara kapu önünde bir göz kârgir
bina cisr ile ubur olunur Zira hendek icre Nil cereyan idüb kal'e
Sa'd

Vakkas

divann

kullesi

dibinde

döer Ve bu Bab Ahzardan

yine

hendek kenarnca ark

canibine kâmil bin yüz adm gidüb Babül Bahirdir Kal>^on liman
canibine nazr iki kat âli demir kapulardr kim bu kapularn vasilii
ve âlilii bir kal'e bablarnda yokdur Gayet mehib vasi kapulardr
Her kanatlarn alessabah onar âdem gücile açarlar Kaddi yirmi beer
zirâdr Ve tara kapu kemeri üzre çarkûe beyaz mermer üzre kûfî
hatta karib bir hüsnü hat ile bu tarih merkumdur
eJub

^Ul

y^\

JA»^1 A^J JC^

l*X.

.

J^

«Uli

^

J ff~J^ â-*^J'

'^^

(^

)

canibine bir kumsal dolak buruna
burcu azimdir Kalyon liman tarafmdadr
Andan yine canibi arka kâmil bin dört yüz adm gidüb bir köede
kalyon limannda olan kalyon ve
bir burcu azîmdir kim cümle
ayka ve karamürsel ve burtonlar muhafaza ider bir burcu kebirdir
Ve caniblerin kalyon liman deryas döer Kal'enin cümle temel talar
derya içinde yanyana döenmi amudu müntehalardr Bu mahalde
ayaklarmz sayub derya içinden ubur iderek kal'enin telâttumu

tahrir
iki

olunmudur Andan yldz

yüz

adm

gidüb

bir
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deryadan münhedim olmu yerinden içeri girüb kal* enin burç baru*
lan üzre ubur iderek ark canibine kâmil beyüz hatve gidüb ol mahalde Islâmbolda Atraeydanmdaki gibi çarkûe bir dikilita vardr
Nicesi dahi münhedim olub türab üzre paymal amudu müntehalar
vardr Bu alâyimat amudlara Carudül Mü'tefikî derler Süleyman peygamber asrnda tlsmat olmayçün bina olunmu ibret nüma asarlardr Bar alâyimatlar Ya'mir bin eddedî bina etmidir Bu dikilita
kurbinde Bi'rül Mubst nam bir âb hayat kuyu vardr Mah Tem-^
iden erbab atsana hayat verir Ehli bemuzda güya yahparedir

Nu

ledin sahibi tab olan zurefalar ekseriya

bu

Bi'ri

Mubstden

nu

ider-

Mutedil bir âb nabdr Netice(i) meram bu dikilitalar ubur
idüb kble canibine dört yüz adm gidüb andan yine kal'e divan üzre
çkub kble canibine kâmil bin adm gidüb bedenlerden
derya
bir minare kaddidir Nsf karadr Badehu yine Bab Reide gelüb
kal'e(i) Iskenderiyye(i) bittemam piyade deveran eyledik
Bu hisab
üzre kaVe(i) îskenderiyye dairen madar on hir bin yedi yüz admdr
Amma gayet sürat üzre saatde germe admlanmdr Ve tara kat
kal'esi serapa sagir ve kebir cümle yüz yetmi
be külledir Yetmi
burcu azîmi birer kuUe misaldir Zeman kadimde bu kulleler üzre
yetmi bin âdem nigehbanlk idüb nakusu geberge ve kûsu hakanlerin çalub muhafaza iderlermi Hâlâ yetmi burç üzre saray âliler
ve divanhaneler vardr Ve bu yetmi burcu metinlerden maada
kal'enin on köesinde on aded eddi skender burcu azimler vardr
Hâlâ içinde beni Ademler sakinlerdir Ve bu zikrolunan tara kat
kal'eden içeri kat dahi cümle yüz yetmi musanna ehane ve mukarnezli ve biri biri içinde gûnagûn müdevver mevzun seramed
ibretnüma kullelerdir kim üstad benna bir külliye hare etdüi marikal'ei Iskenderiyyenin
feti bir külliye etmemidir Netice(i) kelâm
kara canibini iki kat divan ve derya canibinin bir kat divannda
cümle üçyüz altm alt külledir kim gün bana birer burcu seramedlerdir kim ruyi zemin seyyahan ve müverrihan mabeyninde böyle
mehuru âfâkdr Ve hakka ki aynelyakin hasl etdiimiz dahi böyledir Ve her kuUe mabeyninde yirmi beer bedendir Bu hisab üzre
Iskenderiyyenin iki kat kal'e divan bedenleri cümle
bedendir
Her bedende her eb birer dideban nigehbanlk idermi Ve bu kal'enin deri divarlan olkadar dürrü beyzâsâ beyazdr kim güya bir dürrü yektadr Berren ve bahren yüz mil yerden ve iki menzil yerden
emsi âtetabda a'aa urur Hâlâ bir canibinde rengi ruyi divara gubar gelüb rahendar olmatndr Ancak lebi deryada esas divara rahne gelüb münhedim olmudur Ol dahi elli zirâi mekk kadar yerdir
1er

aa
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Amma

seksen seneden beru kal'e içindeki hanedanlar harab enderharab olub kal'enin imali canibinde iki liman mabeyninde bir cedid
§ehri müzeyyen olmadadr Ve bu kal'enin cirmi ekâli ve esas binas
poyrazdan lodosa tulân vaki olmudur Meselâ tuli Bab Reidden

Amma

Hazreti Ömer
vaz' esas olunmudur
ibnül As feth etdiii mahalde ve Ali Abbasiyanda
ve Ali Eyyubiyanda ve Ali Emeviyyunda olkadar mamur âbâdan
buldan imi kim iki bin altm mihrab ve yetmi yedi bin hanei
(bî)minnet var imi Kal'eden tara olan [1] imarat tarif ve tavsifden müberra imi kim Iskenderiyyeden hâlâ Reide on iki saat
içkaleye varnca uzun

Amr

hilâfetinde

saray âliler ve hadika ve gaytanlar imi Ve
arz haliye yok imi Ve canibi garbisi kezalik
Iskenderiyye(i) atika varnca sutuhdan sutuha ve damu

yerdir Kat enderkat
lebi

deryada bir

kar

on iki saat
hamdan dama huru

dame giriftar olurmu Ve kble
Demenhura
canibi kezalik on
varnca Nasriyye tur'as sahilinde kat enderkat saraylar ve ravzai cinanlar imi Hâlâ âsârlar() binalar nümayândr Ve derunu kal'ede yirmi bin dekâkîn ve iki bin
sahrnc âb Nil ile leb berleb ve üç bin çah mâ var imi Ve yüz
yetmi hammam ve iki yüz tekye ve yüz elli hane ve yedi yerde bepertab iderek

iki saat

zazistan ve üç yerde Mel'abe Meydan ve yedi yerde esvak meydan
imi kim Amr ibnül As fethinde Hazreti Ömere bu minval üzre

var

olunub mali gazadan bin ütürü beyaz yükü zerü
zîkymet akmie(i) fahire hedaya gönderildi Amma
arz

halis ve sair

IlâhazePan kaPe derununda bakyyetülimar olan
âsâr binalar beyan ider

Bab Reidden içeri sekiz yüz hane ve Bab Sidre dahilinde üçyüz hane ve derunu kal'ede iki yüz hane ve Bab Bahirden içeri
yedi yüz hane ve üçyüz seksen dükkân ve yedi han ve bir bedestan
ve cabeca milkinden feragat etmeyüb civarnda bir ferd kalmyub
eba an ceddin irs ile kendüye intikal iden hanedan sahihlerinden
üçyüz mikdar haneler dahi vardr Ve

KaFe

mamur

kalan imaretleri beyan ider

Evvelâ

Bab Reidden

içeri

Ve

bir minarelidir

Andan

tanîdir

ran

içinde

Sekiz
]1]

Seyyid

kademe ta merdüban

Yldz

nüshas (olan)

öte
ile

brahimi Dessukî Camii
yine ulu yol üzre Camiüs

çklr

bir

irin camidir

tahSaf-

Yirmi
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seramed mermer sütun üzre bina olunmu tavanl camidir Ve hare*
minin canibi erbaasnda on üç sütundur ki yan ve bir kble kapusu vardr Bu kapu üzre tardr Amma hatt mahlut olmagile tahrir
olunmad Ve iki mihrab vardr Amma minbere muttasl olan mih'
rab yek pare yeil somaki ibretnüma mihrabdr kim bir diyarda yokdur Ve hareminde bir incir dirahti ve nahli hurmas var Gayet mü'
sin olmak alâmetini gösterir azîm hurmadr Bu camiden canibi gar*
ba yine ulu yol üzre Camii Attar hin Qürci Bu camii bina iden
Ali Abbasiyandan Elmustansr Billâhm veziri emirülcüyu Ebünnecm
Bedrül Cemali nam vezir bina etdi Amma yine Elmustansr
vüzeralarmdan Hamdan Olu Evhadüddin nam bir veziri Bedrül
Cemalî(i) nahak kati idüb mazlûmen ehid olduu Bedrül Cema'
olub Evhadüddinin cümle malile bu hoca Attar
linin malûmu
camii
bina
etdiinden Camiül Attar derler Amma Evhadüdelile bu
din vezirülcüyu bu Camiül Attan ve Hammamüzzehebi ve bin aded
dekâkîn hanlar cümle Evhadüddin vezir hayratdr Tahtanî ve bir
minarelidir Bir vacibüsseyr camii atik riba ve musanna ibretnüma
imaretdir Ve derunu cami cümle yüz otuz iki mermer sütun üzre

tak pakleri fevkanisinde müzehheb

nak

bukalemun

ibret

nümün

cami içi tulen ve arzan yüz yirmier admdr
Ve canibi erbaasnda cümle billur ve necef ve moran altm dört
camdr Amma etrafnda pencereleri yokdur Ve mihrab divan tarafnda üç âdem kaddi bâlâda bir bandan bir bana divarn nsf
Islâmbolda Ayasofya tan elvan elvan mevcli ve mücellâ ve sun'u
Huda beyaz mermerler ve krmz ve yeil ve zenburî somaki talar
kapldr kim ve rükû ve sücud iden cemaatin kyam kuudlan âyinevar nümayan olduundan maada cümle cemaatin rengi ruyleri
müahede olur Öyle musaykal ve mücellâ talar ile ina olunmu bir

münakka tavandr Ve

camii

ruenbinadr Ve mihrabnda olan

sadefkâri san'ati bir diyarda

yokdur Temaa idenin çemi ibret(i) hayrelenüb âdem(i) engütberdihen ider Ve minberi sindiyan ve santa ve ceviz ve servi levhalanndandr Ademin dimag() muattar olur Ve üstad ressam bu minbere
olkadar himmet sarf idüb gûnagûn kitabe ve mutahhallar içre piç
enderpîç girimeli rumîler ve islimîler ve sadberk güller ve elvan
elvan dalkrma ükûfeler oyub arz marifet etmidir kim cümle ressam ve ehli maarif temaasna hayran olur Sihri icaz bir minberi
serameddir Ve bu minberin kapusu üzre kûfî hattile halkârî

Ayeti tahrir

olunmudur Ve bu Camiin haremi

azîminin ta vasatnda
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iremzatülimadvar
ravzas var kim gûnagûn ecarat ükûfeler
anda hazrdr ibadet edenlerin dimalar rayihasndan muattar olur
Zira Camii Attarîdir Ve bu hadikanm sa tarafnda yine cami hareminin ortasna vaki olur bir kubbei âli altnda yekpare bir hanefî
abdest havzu vardr Siyah levni mücellâ somakidendir Bu havzun
canibi erbaasnda üstad mermer bir ressam sam sihri mubîn mertebesinde icrayi meharet idüb barigâh hazreti Siileyman() cemii huu
tuyur ins ve cin ve ecnas ve mahlûkatile tasvir etmi kim bu ilimden
haberdar olan üstad Evrenk ve Behzad Mani ve ahkulu ve
Rza ve Velican gördükde âlemi hayret(de) kalub bîcan olur Böyle
sihri îcaz divan hazreti Süleyman tasvir olunmu bir hanefî havzdur
Zeminü asumanda Cenab Barinin nekadar mahlûkatlar var ise ve
cemii gerrubiyan hamelei ar kurs ve hamelei zemin ve âsüman ve
gâv semek ve bir pielenk dahi divan Süleymanda timsal olunmu
bir

Aa

suretlerdir

kim
Görenin akl gider özge

temaadr

bu

msra mazmununca

ibret nüma âsâr azimdir kim tarif ve tavsifinde
kasrdr Zira krk bir sene seyyahat etdiimiz diyarlarda nazirin
görmedim Ve bu Camii Attarn yedi kapusu vardr Zira zeman kadimde cemaati kesiriye malik imi Ve mihrab taraf divan üstünde

lisan

müstecabüddave kân suleha camii kanamelerine nazar etdim Banisi Msrda
Cui
üzre medfun eyh Cuî hazretleri binasdr deyu vakfnamelerinde ve sicillâtda masturdur kim asl fer'ile bâlâda tahrir olunmudur vesselam Andan yine ulu yol ile canibi garba gidüb kal'ei
Rükün kurbinde
serapa hatt

dimdir

kufidir Elhasl

Amma

hakir evkaf

da

Evsaf Camiül Garb

v

Bir ulu camidir Tulen üç yüz admdr Ve arzan üç yüz seksen
sahra misal haremli bir kal'e (i) metîn camii mübîndir Ve
harem ile cami içi cümle bin bir direkli deyu mehuru âfâk olmu

adm

Amma etraf haremde ve derunu camide cümle alt yüz krk
mermer sütunu müntehadr kim her bir (i) birer çarkûe mermer
kürsi üzre vaz olunmu amudu beyazlardr Taklar üzre serapa yedi

camidir

yüz kârgir ve müdevver kâse (i)
deildir Lâkin sutuhu kursum

sernigûn misal kubablardr Tavan
deildir Serapa beyaz kireç
svaldr Ve camiin sol canibinde bir alçack minaresi vardr Ve
haremi azîminin ortas serapa
irem misal gül gülistan sünbülistan nahlistanl ba bostanr Ve gûnagûn hurma dirahtleri var kim
örtülü

ba
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her biri birer kibar evliyauUahn nazar taallûk etmi nahiUerdir
Hikmeti Huda Bir hurma aac ta olmudur Haremin kble sandaki tarafa vaki olmudur Bu hacer olan hurma hakknda ahalii

zuum üzre dirler kim Hazreti Ali skenderiyyeye gelüb bu
hurmaya Düldülün balyub y^iiji* jC didiklerinden bu hurma ta
olmu derler Ve hâlâ bu ta hurmaya yolcular gelüb eer eyyam olub
Ruma yahud vatanmza salimin gidersek bu aaca doru varaym
deyüb aacdan on adm kble tarafna gidüb niyyet gözün yumub
ta olan hurma aacna müteveccih olur Bazs doru gelir Bazs
Hikmeti Huda niyyeti dürüst gelüb vatan aslîsine
tahallüf ider
vilâyet ol

Bazsnn niyyeti dürüst gelmeyüb bir kaç
gün dahi skenderiyyede meks ider Mücerreb ta hurma aacdr
Niyyet ta derler Yerden bir buçuk âdem kaddi bozca viranca
eyyam muvafk

aac

ile

gider

di di bir aaç ekilli tadr Niyyeti halis ile
idüb on adm yerden aaca doru varub el
urann murad hâsl olur Gözün yumub doru varmyann murad
hâsl olmaz Tehir lâzmdr Nice bin kerre tecrübe olunmudur
hurma

bir

ihlâs

gibi

tilâvet

deyu mehurdur Ve bu ta olmu hurma aac kurbinde Hazreti Ali
Düldülün balyub yem verdii mavi ekilli bir ta tekne vardr
Böyle tadr kim bir maadine müabeheti yokdur Gayet hain tadr
Böyle iken yine Düldülün dileri zahmi var bir ta teknedir Hâlâ
içinde arpa misal hürde talar vardr Ayende ve revende âdemler
bukadar zemandan beru ol ta arpalardan alrlar Yine elbette eksik
deildir

Acibei

dier

tarafndaki orta kapudan içeri elli adm gidüb
Ana dahi baz mutekid âdemler Kâbei erife
eer bu sene müyesser olursa bu amuda doru varaym deyu gözün
yumub varr Bazs isabet ider Kâ'biye gider Bazs hilaf gider Kâ'biye
gitmez Mücerrebdir Ve bu cami kadim olmak ile ibret nüma eyalar
çokdur Ve bu camiin mihrabnn sa tarafnda bir âdem kaddi bâlâda mermeri ham üzre celi hattile

Bu Camiin ark

bir

mermer

direk vardr

Ayetinden sonra
»Lii^U

^jia-A»

<UU-J

l^l

jL- jjj\

^jUlI ^j*j\

A*^

j_yc>4

jiJül

A^\

'k-^[L\ _\,jlI|j

^x^ oÂa t j-C\—

1

UIIa

rc-Jü» jÂ>-

.llJl)

jUj

^

JOj'U

)
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j ebj

f-l^

»>*^1 «u^ j

4J

Ji?

Lj

—

.

J^

'^^(J-^j

0UJL.J

deyu tarih tahrir oluntnugdur Ve bu comi hareminin
Krklar Makam nam mahalde bir beyaz mermer iizre

(>JLJLI;c-J;-|j

sa köesinde
celi hattile

tarihi merkumdur Ve bu camiin mihrab ve minberi kâr kadim
kâîr binadr Ve bu camiin cümle on iki bab meftuhu vardr
Dördü sada ve dördü solda ve dördü kbliye mekufdur Amma
büyük kble kapusu üzre beyaz mermer üzre celi hat ile bu tarih
mektub olunmujdur

(

>Vy^lj

411

jJ

^

4J^l^

j^\i\ ^^J\ o^JI

-011^.

Ayetinden sonra

(4)lcw-i^

olunmudur

harab

olmak

Hudayi

«^IjL. aiI-Olî-

Amma bu camiin cümle evkaf kal'e içinde
cami dahi cemaatsiz kalub haraba müeddi oluyor
Müteal tamir ide Amin Ve bu camiin sol canibinde yüz

tahrir

adm

j (jOU «C— «^Jl. jUasI Jup- j

baid

ile

kal'e

misal

dört yüz

adm

cirmi

Tekyei

eyh Musa

bir

Cümle fukaras

ve meayihi Seyyid Ahmedül Bedevidir Mamur tekyei Ahmedîdir Ayende ve revendeye nimeti mebmebzuldür Ve eski divanhane önünde yol
Camii Hazreti Ömer
hini fetihde bina olunman bundan kadim cami yokdur Fevkani
bir küçük camidir Ve bir müfid ve muhtasar minaresi var Mihrabnn solunda yeil somakiden yekpare bir mücellâ küçük Mihrab
dahi vardr Amma bu camiin asla cirmi [1] yokdur Hemen bir
küçük camidir Ve bunun imaline yol
tahtan Sinan paa camii
haremsiz bir minareli münakka tavanl müzeyyen küçük camidir Ve
erbab [2] Sidrenin iç yüzündeki cami dahi haremsiz bir küçük ca-

azîm âsitanedir

ar

ar

midir Lâkin mektebi ve sakyesi ve cemaati vardr Ve Camii Gûmdekke ve Camii Burhaniyye ve tara varuda carsu içinde cemaati
[1]

Yldz

[2]

»

nüshas (haremi)
»

(Bab)
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Camii ve Abdüllâtif Efendi Camii
Bey
var
Camii ve Seyyidi AbduUahül
Megaverî Camii ve liman kullesinde Sultan Kaytbay Camii ve iç
kal'ede dahi birer cami vardr Bu hisab üzre cümle skenderiyye
camileri yirmi yedi hutbe kalmdr Maada yetmi bee varnca mesacidlerdir Amma baz cevamiler Cum'a gün açlub ibadet olunur
Gayri zeman mesdud durur Zira harabistan içinde cemaatsiz kalmlardr Bu zikrolunan cevamilerin evkaflar harab olmaile
huddamlarnm vazifei muayyeneleri cümle gümrükden sadaka
olunub paa mahsulüne mahsub olur Bu camilerden gayri cümle
mihrab mesacidlerdir Ve bu kal'e icre cümle
yüz altm
alt
hammamdr Tara varuda hammam yokdur Evvelâ Nebi ham'
mam ve Altun hammam ve Bey hammam ve Eski hammam
Amma cümleden Sinan paa hammam müferrih ve âb havas lâtif
binay azîm hammam ruinadr Ve bu kal'e içinde cümle yüz otuz
su sarnçlar vardr Her sene Buhayre kâifi üçyüz srlar ile gelüb
kâmil bir ayda cümle sarnçlar Nasriyye tur'asile leb berleb idüb
mal padiahîden otuz kise(i) msrî masruf idüb muhasebesine mahsub olur Bu sarnçlar pür oldukdan sonra skenderiyye ehri taze
can bulur Zira Iskenderiyyede bundan gayri ayn cariye yokdur
Amma kal'e içinde Dikilita kurbinde bir âb hayat kuyucuk vardr
Gayet beziz âb nabdr Lâkin böyle bir sevad muazzam bender ehire
kifayet etmez Ve Buhayre kâifi skenderiyye (i) rey etdikden sonra
cümle serikârda olan skenderiyyenin on iki aded aalarna iki kise
haliye hizmet verir Anlar dahi kâif Aa skenderiyye (i) rey etdi
deyu paaya ükran üzre arz iderler Eer haliyelerin kâif vermese
derhal cümle âyân vilâyet kâifi Msr vezirine hilaf inha arz iderler
Halen ki cümle âyân vilâyet yevmiyye nice bin deve yükü su satarlar Kâife gayet zulümdür Ve kal'e icre Sinaniyye çarusu ah rah
kesiriye malik

Nass

Mustafa

Caniii ve

Efendi

Temraz

dükkândr Ve bezazisteni var Sinan paa ve Ali paa hanelli
larnda Venedik ve Fransye ve ngilis ve Cineviz balyozlar sakindir
Ve Davudiyye hannda ihramc Maribîler sakin olur Ve Bab Reidin iç yüzünde yüz dükkân ve Bab Sidrede elli dükkân Bunlardan
gayri mamur âbâdan cümle tara varudadr Ve bu varu iki limann ta ortasna vaki olan burunda mamur âbâdan bir ehri ceseksen yldr derler
diddir Bina olunmaa mübaeret olunal
Henüz saray âliler ve han ve camiler bina olunmadadr Cümle üç bin
yetmi be sagir ve kebir hanelerdir Lâkin çou tahtanî büyutlardr
Ve bu varuun Kadrga liman canibi kâmil bin yedi yüz adm
varudur Ve ters hane dibinden Kalyon liman önüne varnca iki bin
üzre

Eviya Çelebi 10
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adm

hisab üzre bu varu üç bin yedi yüz admdr
deryada gümrük ve mahzenler ve Mendil zade
ve Sinan paa han ve Mustafa pa han ve Hüse-

varudur

Bu

Ve bu varuda

lebi

Aa han
paa han ve (E)nis paa han ve Hoca Mehemmed han vardr
Gayet mamur ve metin hanlardr Ve yedi tekye vardr Cümleden

•Mustafa

yin

Kara Kadrga

Kasm paann

Abdülkadirül Ceylân
Yetmi aded fukara höcresi ve sima'hane meydan ve matbah keykâvüsü var Cümle âyende ve revendeye nimeti
mebzuldür Zira evkaf metindir Ve bir âsitanei saadet dahi Kalyon
liman sahibinde hazreti eyh brahimii Gülen âsitanei kân erbab
sahibi

hazreti

tekyesi ulu âsitanedir

maarfandr Hind Yemen

ve Arab ve Acemin seyyahan anda hane(i)
bîminnetdir deyu sakin olurlar Nice hezarfen dervii dilrian vardr
Ve bu tekyeye dahi mahkeme kurbinde tekyei sddikî derler Amma
tekyei hacegan demekdir Lisan Arabda Tariki sddkîdir Bir ulu

nazargâhdr Bunlardan gayri tekyeler

ka'le içindedir

Amma

bu

zikro-

lunanlar varudadr Bir kaç tekyeler dahi ziyaretgâh mahallinde
tahrir olur Ve bu varu icre cümle yedi yüz dükkândr Ve üç yüz
mahzenlerdir Zira derbend iskele olmagile cemii diyrrm gemileri

geldükde rüccarlar metalarn mahzenlere korlar Anmiçün mahazinler
gayet çokdur Ve on iki mükellef kahve hanesi var kim her biri
beer yüz âdem alr Hanende ve sazendegân mtriban ebruz
fasl Hüseyin Baykara iderler Ve ekseriya suku sultanîsi serapa ta
kaldrm döelidir Gayri ah rahrahlar kumsal arz sure olman

kaldrm
basz

yokdur

ve

katrlar

susuz

ile

mamur olmada bir varudur
hammamss bir varudur Suyu

Hâlâ
ve

sarnnclardan
deryas ortasnda

kal'edeki

varu

iki

liman

olmak

ile

yerleri

tuzludur Asla

aaç

gelmee

muhtacdr

Amma
deve

ve

Ve

bu

bir alçak yerde vaki

bitmez

Baz zeman yamurdan

temevvücünden derya varua girüb batak olur Lâkin yeri
olmak ile cüzi kesbi havadan kurur Amma bu varuun canibi
garbnda ncir Liman burnu nam mahal lebi deryadr Ve hayli
mürtefi yerdir Sar topra vardr Ol tarafda serapa incir balar
vardr Gayet lâtif ve nazif inciri olur Ve bu varuun canib^ erbaasnda asla kal'e divan yokdur Hemen herkes arzullah vasia deyüb
ve derya
tuzlu

haneler
ketiler

ihdas etmilerdir

Amma

muhalifdir Küffar alelgafle
ile ebhun etse cümle ahalisin esir ider Amma öyle deildir
Cenab Bari bu ehire bir ihsan etmidir kim deryasnn her canibi
hürde dökündülü talardr Bir vech ile dümen derkenar olub yanamak mümkin deildir kim bu ehire zafer bula
gayet

SEYAHATNAMES

691

Evsaf Galyon Liman
Ve bu varuda yldz canibine müteveccih olan sag tarafndaki
limana Galyon linan derler Cemii ayka ve karamürsel ve galyon
ve penek ve eytiye ve potac ve burton ve çerim bunda lenger bagr
Bu limann az yldz ve poyraz limanna açkdr Ve liman aznn
iki canibinde azîm vezni üzre metin kal'eler vardr Kal'eden kal'eye
bu liman kâmil on bin admdr Ve bu liman bin pare gemi alur

Az

poyraza açk olmak ile gayet frtnas olur Cümle
liman kebirdir
gemiler dörder beer demir kuvveti ile yatarlar Amma aykalar büyük
kal'e altnda mahfuz yatarlar Frtna tesir etmez Ve gayri yerleri âlâ

demir dutar tal gemi yata limandr Kumsal deildir Ve bu
limana girerken ve çkarken limann sol canibinde büyük kal'e
dibinde Maymuncuk kazas demek ile maruf deryaya beraber bir alçak
kayadr spanya elçisi Ali Emeviyyuna gelüb islâma gelmek
üzre
olan mutalsam
Ayinei iskender
behanesi ile bu kaya
olan markab minar iskender olan kayadr kim ol zemandan beru
harab olub nice bin pare ketiler bu kayaya varub helak olur mdi
mellâh derya olan îskenderiyyenin Kalyon limanna girüb çkarken
kal'eden alarka girüb çkmak gerekdir kim Maymuncuk kayas rahnesinden halâs ola Gayri ilâç yokdur

Evsaf

Kal'ei

Garb

Ve bu limann azndaki kal'eler küffar zemannda müfid muhburçlar imi Zira ol asrda Ayinei skender kal'e üzre gelen

tasar

dümen

gemilerin ate ile helak idermi Ol ecilden metin kal'eye
muhtaç deil imi Badehu sene 877 tarihinde müceddeden Sultan
Kaytbay binasdr Ve iç kal'e burcu dahi ann inasdr Bu kal' elerin
b rer camii ve su sarnçlar ve krkar ellier neferat haneleri ve mükellef ve mükemmel cebehanesi ve krkar ellier pare balyemez toplar vardr Ve bu kal'enin ta iç kal'esinin zirvei âlâsnda Sultan Kaytbayn bir kasr alîsi var kim güya kasr havernakdr Vacibüsseyr
bir kâhdr Bir tarafnda bir küçük kullemisal bir fanus vardr Canibi
«rbaas camlardr Her gice didebanlar bu fanus icre oturub alev beralev balk ya yakarlar zira gice kalan gemiler bu fanusu görüb
Iskenderiyyei uzlarlar Yüz mil yerden gice nümayandr Badehu Selim
Han skenderiyyei feth idüb bu kal'enin tarasndan bir kad dahi
burcu barulu bir eddi metin kal'e ina etmidir kim derya gösün
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verüb
Selim

dr

durur

Cümle seramed toplar bu rbatdadr Hakka ki eddi
dairen madar bu kal'enin cirmi sekiz yüz elli adm*

Handr Ve

vardr Her topu gûb endaht olun'
gjgrub limann canibi erbaasn muhafaza
ider Amma on aded toplar var kim misli meer Kanije kal'esinde
ve Erede ve Budinde ve Rosdos kal'esinde ola Bu cümlesi krkar
vakyye demir gülle atar ve on pare ayka toplar içinde âdem oturur
Sagir ve kebir yüz pare toplar

dukda

Ta

ejderi

heftser gibi

dümen gemisine isabet etse kifayet ider Bu
limana giren küffar kalyonlar mutî olub gümrük
verir Bu toplar olmasa böyle açk limana küffar girüb gümrük ver'meden çkard »stiifei* metîn kal'elerdir Baz toplarn üstünde tarihleri
Süleyman Han tahrir olunmudur Ve bu kal'e üç kat kal'e olmudur
Ve üç kat demir kapular var Tara kapusu lodosa nazrdr Ve bu kal'e
bir burun üzre vaki olmudur ki canibi deryadr Ancak bir dil gibi
Kâmil beyüz adm bir yoldur ki taraf kal'e dideryaya
vandr Beden bedendir Baz yerde mazgal delikleri vardr Ve on iki
neferatile nöbet beklerler
külledir Her kuUede her gice bir bölük
kuldur Kal'e dizdar Msr müteferri*
Cümle bu kal'e neferatlar()
hanedan sahibi eci ve yarar âdemdir Ve
kalarmdan brahim
bu kal'iye giden dilin iki canibi kal'e divan olan mahallin baka iki
kat demir kapular ve baka didebanlan var Ve kal'e neferatndan
gayri müsafir âdem komak ihtimalleri yokdur vesselam Bu kal'eden
lebi derya ile varua doru gelirken beyüz admda KzkuUesi namn'
da bir burcu azimdir Cümle derya içindedir Dizdar neferatlan vardr Kalyon limann muhafaza etsin içün bina olunmudur Cümle
Asitane(ye) gidecek barudu siyah Msrdan getirüb bunda pinhan
iderler Mustahfzlar vardr Ve lodosa nazr bir demir kapusu vardr
çinde neferat haneleri ve gayri imaret yokdur Dayiren madar cirmi
üçyüz admdr Kapusu üzre tarihi Sultan Çakmak binasdr
gölle atar Bir kerre

toplar havfinden

çkmdr

ba

Aa

Evsaf

Kal'ei

arkî

Ve bu kalyon limannn burcu arkîsi dahi Sultan Kaytbaymdr
Ba§ka dizdar neferatlan ve cebehanesi ve yarar balyemez toplar
vardr Bu dahi limann aznda bir burunda vaki olmu metîn kal'edir Cirmi iki yüz adm ve iki kat kal'edir çinde bir küçük camiî
ve yedi hanesi vardr Bu kal'enin dahi canibi erbaas deryadr Ve bu
dahi bir burunda dil gibi deryaya
bir yalçn kayal burun
üzre dört yüz adm gidüb iki canibi kal'e divan ve nöbet hane kulleleri ile
mebni kbliye nazr bir demir kapulu bir küçük kal'edir

çkm
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Velhasl bu Arabistan taraflarnda ta Sebte boazna
liman azîm yokdur Meer Akke kal'esi ola vesselam

varnca böyle

Evsaf Kadrga liman
Ve bu limandan gayri vaurun sol canibinde Kadrga liman azîmidir Liman azndaki Ali paa burcundan ta iç kal'e köesine gelince
bu liman lebi derya ile kâmil on dört bin adm ihata ider bir lima'
azimdir kim sekiz ruzigâr zorkârdan emin bir liman vasidir Amma bu liman azndan tara sekiz rüzgâr kertesinden mahfuz yerleri
ile yirmi bin adm liman kebirdir Ve
sehl lodos canibine nazrdr Ve cümle kadirga ve firkate ve çeklöve ve zartnar ve belkrmata
ve filita makulisi[l] gemiler birer yedek ip ile balyub bîhavfu hayet yatarlar Âlâ yatakdr Eski Iskenderiyye tarafndan bu limana
girmek iktiza etse alâmeti oldur kim kzl kzl toprakl yarlar vardr
Dahi be mil alarkasnda alçak alçak kayalar vardr
ile limana
gitmeyüb bir mil alarka limana girmek gerekdir Ve limann aznda
lodos canibinde mukaddema tavsif olunan iç kal'e burcu toplar ile
bu liman icre ku uçurmaz

n

az

Ky

Evsaf

kal'eî

Kadirga liman

yine bu limann sa tarafnda bir yalçn kaya üzre mahsus
mendireke [2] olmak üzre Ali paa Bu dahi gayet metîn
ve müstahkem
eddi sediddir Dayiren madar cirmi iki yüz
admdr Bir kayal burun üzre bina olunmudur Gerçi bir
küçük kal'e görinür Amma âtefeanlkda Merrihi Semenderdir

Ve

liman

Murad

camii ve on neferat hanesi ve bir buday
Baka dizdar ve baka neferatlar vardr Ve ancak kbliye nazr bir demir metîn kapusu var Kapu önünde mecmaülirfan cihan nüma bir mesiregâh kasrf nüzhet âbâd var
Ve kal'e kapusu üzre tarihi hu ehyatlardr
içinde Sultan

anbar

ve bir su

Salis

sarnc

var

Hazreti

padiah islâmn

Devletinde bu külle oldu bina

Burcu barusnn esas içiin
Oldu banisi yedi Ali paa
Oldu Haydar ol imarâtm
[1]

Yldz

[2]

«

nüshas (mdkuiesi)
«

(mendire-i)
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ihtimam temamma deyya
Kld hasn hasn müminler

Dar

harb içün ol emin me'va

Sittiya [1 ] bu burç içün tarih

Zehi mermer kal'ei ziba
Sene 667

Hakkaki kavi bina (yi) metindir Ve seramed ahane toplar var Kal'e
önünde kal'eden hariç be deirmenleri vardr §eb ruz deveran etmededirler Ve bu bina'nm bir taraf kumsal yer olmak ile ve sahil'
leri kayalk yer olmak ile krk elli güne mahileri olur kim veminel
acayibdir ki üç vakyye gelir Lâilgûn tekir balklar ve yirmier vakyye levrek bal ve lüfer bal ve bir vakyye gelincik bal olur
kim bir limana mahsus deildir Ve sini kadar kaplbaa olur Anlar
maribî tayifesi sayd idüb hora geçirirler Ve bu kadrga limanile Kalydh liman mabeyninde yldz rüzgâr üzre iki çatala bir burun der*
yaya girmidir ki ncir limanlar bin pare gemi avlur[2] Amma talk'
dr Zaruretde bunda gemiler yatar Lâtif yatakl liman deildir Ve
bu limanda bir küçük adack vardr Dibinde âlâ yatakdr Zira tal
yokdur Ve bu incir limannn kara [3] serapa incir balardr Dahi
taras sati mezaristandr Ve Kadrga liman kenarnda ters hanC'
vardr Cümle Arabsitan odalar ve neferat ve aalar ve
1er
çorbac ve odabalar bu mahalde
sakinlerdir
Cümle yirmi
bölük ve yirmi aded odalardr Ters hane mahzenleri de cümle âlât
mühimmat keti ile malâmaldir Her sene barudu siyah ve ki'
lâr âmire ve hazine asker içün on ikier pare kadrga deldikde
bu ters hane önünde lenger endaht olub yatarlar Ve derya balerine
teferrüc içün ârâmgâh bir kasr âli vardr Sahili bahirdedir Ve bir
ters hane divanhanesi dahi vardr Cümle levendat gurebaya mihman
hanei bîminnetdir Ve bu kenderiyye halk ekseriya skma Maribli
esvab giyerler Zira ksa esvab hakknda hadis vardr Memduhdur
j^i

buyurmulardr

yi-Uijji.

Msrl

gibi bol

abab

esvab giymezler

Ve

cümle Cezayirli ve Tunus ve Trablusiu âyinleridir Ve âb
havas Rum havas olduundan mahbub ve mahbusei memduhdur
Ve masnuat ve menbutatnm memduhatnn [4] gömleklik nazif keten bezi ve penbeden rakik kzdemisi ve beyaz kuskusu havl nazik
ihramlar ve krmz sahtiyan bir diyarda olmaz Meer Edirne krâyinleri

[IJ

Yldz nüsnas (Sebbya)

[2j

(Alar) olacak.

[3]

Yldz

[4]

»

nüshas (Karas)
»

(memduhatndan)
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bal

ve Bostan

adas

Ve kebbade yani gebre turusu ve
ve Cübeyri Ensarî sahralarnda nece bin güne elvan sükûfe-

kavunu ve gûnagûn

nabkas

inciri olur

âdemin diman muattar ider Ve leziz ve
Ve Bostan adasnda nice elvan saat kumu olur kim
misli meer Azakda ola Ve derya icre olan ibret nüma asar binalar
var kim akllar hayran olur Ve havasnn letafeti mehuru âfâkdr
lerinin

tayyibesi

rayihai

beyaz tuzu olur

Msrdan baz

Kesbi

hava idüb biemriUâh üç günde
hurma ve inciri ve limonu ve
rumman ve gayri sevahil meyveleri hasl olur Amma gayet
sovuu olur Ve yamuru çok yaar brahim paa asrnda hakir anda

ifa bulur
turunç ve
iken kar

hastai getirirler

Gerçi

ba

ve baçelerinde

yad Amma

tiz

mahvoldu

Zira iklimi alisin evvelidir

M-

sr iklimi alisin a(n)bardr Ve bu Iskenderiyyenin arz beledi
ve tûli nehar
Ve cümle halk iki frkadr Bir bölüaskerî tayifesidir Bir snf serapa tüccardr Msrn ba iskelesidir
Ve cümle kâfiristan ve Türkistan gemilerinin ârâm gâhdr Ve bu
ehrin canibi erbaas derya olmak ile ekin mahsulât olmaz Cümle
hububat glâlât Buhayre hakinden gelir Ve ba ve baçeleri cümle
Nasriyye tur'asnn yemin yesarnda serapa meyvedar hadikalar vardr Ve bu ehir gayetülgaye derbendi çalenderdir ark canibi ve imal ve yldz ve lodos canibleri cümle Akdenizdir Ve cenubu ve
kblesi Buhayre vilâyetinin gölleridir Ancak ark canibinde Reid ve
Remle balarna gidecek bir kumsal yoldur Be saatde ta Ebuhur
kal'esine varnca Remle balardr Bümle skenderiyyelinin mahsulü
balar andadr Ve hakir bu skenderiyye kal'esinin heyeti mecmuasn vaz' esas üzre deri divan ve burç barusile ekâlin tahrir etdi-

ü

imiz bu

suretdedir vesselam

Bilâd kadimi ehri skenderiyyede asude olan kibar
kümmelîn evliyaullahlar ve selâtîni selefleri
ve sair sulehayi ümmetden âyân kibarn
merakidi pürenvarlarn beyan ider
Evvelâ lebi deryada mahremi esrar ve mukaddemi ebrar mendevii[l]nas hazreti Ebül Abbas ziyaretgâh azimdir Ve Mustafa paa burcu kurbinde müftü esrar ilâhî mücahidi envar namütenahi Eeyh
hazreti
[1]

Seyyid

Yusuf ül Acemi

(Münzevî) olacak.

.^

^/ji

ve ters hane kurbinde kutbu
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âlemi ruhanî ve madeni hikmeti rabbani sakini kulbei seman [1]
Eeyh hazreti yakulül [2] Ka*rî bir âsitanei âlide medfundur lekyesinde fukaralar fakru faka erenleridir Camii ve huddamlar vardr
Gayet mamur âsitanedir Ve Iskenderiyyenin büyük kal'esi Bab Ah-

zarnn

iç yüzünde deryay menas ve bahri gavvas Hazreti ihni ehi
Vakkas htida Hazreti Risalete nübüvvet geldikde Hazreti Ebabekrus
Sddik ile islâm ile müerref olanlardan Sa'd ibni Vakkas ve Zeyd
bin Haris» ve Abdullah bin Mes'ud ve Osman ve Abdurrahman ibnül Avf ve Zübeyri ibnül Avam ve Bilâli Habeî ve
Suheybi Rumî bunlar imana gelmilerdir Amma Sa'd ilmi ebi
Vakkasa Cennet tebir olub aerei mübeereden olmudur Baz
müverrih kavlince Amr ibnül As Iskenderiyye(i) feth etdükde Sa'd
ibni ebi Vakkas maan fetihde hazr olub ishalden bu ishenderiyyenin Bab Ahzarmdaki kubbe içinde medfundurlar Bir küçük
âsitanedir Ancak türbedar vardr Amma merkadi pür envar üzre

ve canibi erbaada deri

divarlar üzre nice bin kemanke -ve tirendarblar ve zekirier ve oklar ve yalar ve

dazn gûnagûn musannaat

birer pesendide darplar var kim akl valih olur
bu Sa'd Vakkas içün Edirneli Mehemmed Çelebi tevarihinde
gördüm Hazreti Osman ehadetinden sonra Sa'd terki dünya idüb
55 senesinde seksen yanda Medinei Münevverede Bakie götürdüler
deyu mufassal yazm Ve hakikatülhal hakir Baki'de hazreti Abbas
cenbinde ziyaret etdiimizden maada Cisri Yakub kurbinde ve Sa'saa
kurbinde ve Kürdistanda Hasn Keyfada ve bu Iskenderiyyede binayi

her pehlivaum

Amma

etmiim Malûmu sahihim deildir
kim kande medfundur Himmeti hazr ola Ve Yakutu Arî hazretleri
tekyesine Tekyei Selâm Selâm derler Anda gavsi bahri dürrü yakîn
Hazreti Selâm Selâm Nasrüddin Anda mefundur Kümmelînden emri
azîm ulu sultandr >j.J>^^^
Ve Seyyidi Ahdullahül Meguverî
^fsi
hazretleri Camiinde medfundur Ziyaretgâh hass âmdr Ve Re'suttîn
kurbinde Eeyh hazreti Seyyid AbduUahül Berkî Â&itanesi Mustafa
paa kullesi ardnda ncir burnunda medfundur Nice bin menakb
vardr Cümleden biri bir müslüman esir olur Meer bu Abdulahül
Berkinin âinâs imi Hemen bâtn gözile AbduUahül Berkî görür
kim ol dostu esir oldu Derakab himmet idüb ol kimesne pabendi
azîm âsitanelerinde ziyaretlerin

ji\,-

ile

berki

nesinde
[1]
[2J

cümle Msr
skenderiyyeye getirdiiyçün
Hâlâ âsitaBerk(î) deyu künye didiler
dutsaklar ve nice yensebe ve pranka esir zincirleri

hatif

ana

valileri

nice

Yldz nüsnas
»

gibi

AbduUahül

»

(sübtanî)
(yakutül)
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hazel'an

ruhaniyyeti

sebebile

kaç senede
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baz âdem bu sultann
olan kimesne demirlerin bu
bir

sultann
âsitanesine
salb
ider
Ve lebi deryaya karib Seyyid
Ahdullahül Haccarî ve Camii Attarn arknda Eeyh Seyyid
Ahdürrezzak ve yine Camiül Attar kurbinde Hazreti Daniyal
kubbei âlide hayli tekellüfü bir âsi^*iUj 4jic *uij,(^ hazretleri bir
dorudur Ve
tanei azimde medfundur Mihrab Kudüs canibine
bikurbi
bir alçack minaresi var Ve Ziyareti eeyh Seyyidi Hakavk
Seyyidi Abdürrezzak ziyaretgâh azimdir Ve Ziyareti Seyyidi Davudü
dibinde bir çukur yire vaki olmu§azeli Ve kabri bir gömü
dur Ters hane ardnda kasr kurafe kurbinde medfundur Ve Ziyareti
Esseyyidi Ehubekirüt Tartusî yel deirmenler (i) kurbinde Amma bu

yn

hakir

seksen

kal'esine

iki

tarihinde

vardmzda

Softa

bir ulu

Mahmud paa

âsitanei

zade

paaya Tartus

azîm içinde ve bir münevver

kubbei âlide medfun hazreti Daniyali ziyaret etdik Mehuru âfâk ziyareti kübradr Elbette skenderiyyedeki veya Tartusdaki makam
olmak ihtimali vardr Zira hunu Yahya içün Kürdistandan Buhtunnasr huruç idüb Sam ve Kudüsü harab idüb Safed ehrine gelüb
hazreti Daniyali anda bulub esir etdüü musarrahdr Badehu nice sene bileince gezdirüb âzâd etdi Bu ehirlerin birinde medfun olmak
var Ve Iskenderiyyede liman hurucuna varacak mahalde lebi deryaya
karib Eeyh Cemalüddin ebu Ömer bin Osman bin Ömer bin Ebu
Bekir bin Yunus bni Hatib dimekle marufdur Sene 646 tarihinde
Yusuf Salâhuddin Necmüddin Eyyub zemanmda Iskenderiyyede medfun olub bu mahalde medfun etmilerdir Ömrü azizleri 27 sene mu^
ammer olmulardr Validi emir zzeddin Musek Essalâhül Kürdinin
hacibi yani kapucs olmaile bni Hacib derler Maskat re'sleri Msrn Saidi Ali vilâyetinde sne nam kasabada rahmi maderden mütak olmulardr Hâlâ âsitanesinde cümle telif etdüi kitablar ve risaleler isim resmile höcresinde masturdur eb ruz ellier verak kitab
müsvvedde idüb telif iderler Müsin ulûmu ettaya malik mütebahhirînden ulu sultandr Cümle telifatmdan biri ilmi nahvde Kâfiye
anlarn telifatlarndandr kim cemii akl Aristo kimesneler tilâvetinde
âcizlerdir Ta bu mertebe demir leblebidir Hâlâ ziyaretgâh ünasdr
Bir âdeme nisyan ânz olsa bir kaç gice savmaasnda mihman olub
devat kalemile teberrüken bir kaç satr kitabet idüb müsveddatlarndan tilâvet etse akl Fisagors olur <a* ^\^j Hele bu hakir Kâfiyesin kraat iderken üstadmz Evliya Efendiden hayli gûmaller
çekdik >j.!« 6^^ t/j» Kabri eriflerinde tekellüflü kubbe ve binay
azimler yokdur Hemen çarkûe bir divar savmaasnda medfunlardr
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Huddamlar vardr Cümle evraklarn dîbîrîklik cevahirlerin anlar
hfz iderler Huddamlar afiîdir Ve kendüler dahi ulemayi afiîdirler
Ve bni Hacib hazretlerine karîb Eeyh hazreti Adlül[ ] levval
I

Bir kubbei âlide asudedir

Ve Bab Sidreden

içeri

Gûmüd

dikke

nam

ba

mahalle karib iki hisar divan mabeyninde bir hurmalk içinde
irem misal bir hadikai zibal bir âsitanede kal'e kullesi içinde saki'
nüs sur Seyyid T^ehemmed hazretleri ulu sultandr Nice yüz kerameti
zahir olmudur Ve Bab Sidreden tara cenub tarafna nîm saat
gidüb Buhayrc halici ve Nasrüddin tur'as kurbinde âfitab nihanî
ve kameri zindegânî Hazreti eeyh Kasmül kebbarî Çarkûse kal'e
misal bir âsitanedir Bir küçük camii vardr Asla kubbesi yokdur
Sayf itada asla sinek olmaz Ekseriya çöl Urbanmdan Behice ve
Hnadi Urbanlar ziyaret iderler Ulu sultandr Canibi erbaasmda
asla
imaret
Her
yokdur Hemen bir çöl yerde medfundur
yevmi erbaada cümle Iskenderiyye sulehalar gidüb ziyaret iderler
VeB urcus Sagir kurbinde Hazreti eeyh athî Bir küçük tekyede
medfundur kim hâlâ Cimdi kullesi kurbinde lebi deryada bir mürtefi
bayr üzre bir âsitanei harabda asudedirler Zeman kadimde tekyesi ve
imareti ve cami ve su sarnçlar âbâdan imi Hlen ancak camiinin
kubablar kalub bir türbedardan gayri cemaati yokdur Hâlâ kendiler

çarkûe divar

mezar üzre
olunmuduc

icre bir
celi

hat

parmaklk icre yatarlar Seri saadetinin sengi
müdevver mermer ta üzre böyle tahrir

ile

(o^ii ;iis

Andan

aa

^

js-

^^j\ ^^j\

^\^)

deyu tahrir olunmudur. Ve yannda kubbesin münhedim idüb talarn Frengistana götüren on iki kapudanlar medfunlardr kim kubbesinin sütunlar bir gice Frengistandan yine bu âsitanesinde buf

Ij

[2]

Yldz nüshas
»

«

(Amirül)

(*'U)

SEYAHATNAMES

699

lunub senei âtiyede kapudanlar gelüb cümle makbul

talar bu

âsi-

atbî üzre imana gelüb her biri eceli
merhum olduklarnca ucca [1] yannda nice yüz aded kimesneler ile medfunlardr *.> <i\c^j lmi tecvidde manzum kitab atbî telif(i) sahibidir Bizzat kendüleri matanede gördüklerinde

kabri

müsemmalarnca hizmet idüb

der zade a'ma imiler Endülüs diyarnda çok seyyahat idüb skenderiyyede H.j Jt ^.j> emrine imtisalen vatan aslîlerine rücu etmilerdir

Ve Gûmu Nasur dibinde Eeyh eydi Aruz hazretleri Lügati arur
sahibidir derler Ve Gûmüd dikke dibinde Eeyh ehahüddini Rem.'
levî ve buna karib Eeyh ^ücaüddin hazretleiYe Gûmül Es'ad kurbinde

Ve
leri

alemdar Resulullah

yine

Gûmül

civarnda

karib

Eeyh

Es'ad üzre

Eeyh
Makam

Eeyh Mehemmedi
Alii

§adüddin
hazreti

Deylimî

Sahabei kiramdandr

Hzr

Ve atbî hazretVe buna
arka Remle yolu

tefsir sahibidir

Merankeî Ve skenderiyyeden

üzre giderken iskenderiyyeden iki bin adm baid tariki âmin sol canibinde bir hurmalk içinde Cahiül Ensarî hazretleri Bir kumsal
yerde berrü beyabanda camiinin civarnda bir kubbei alîde medfundur Sahabei kiramn ulularndandr Kaçan skenderiyye halk
Remle balarna nakl etdüklerinde bu Cabirül Ensarî camiinde cemaati kesire olub ziyareti azîm
olur Ve Abbasi Mursî hazretleri civa-

rnda bir âsitanei kübrada Âli Abbasiyandan Badad halifelerinden
Essultan Müstaîn fciüdh medfundur Ve yannda yine bir mermer sanduka içinde sandukann canibi erbaasnda celi hat tarihleri mastur
yine Ali Abbasiyandan Essultan Kayim hiemrillâh Hamze ihnül
Mütevekkil alallah Mehemmed Bunlar Elmüstaîn billâh skenderiyyede merhum olcak bu Kaim biemrillâh Msrda Sultan nal halife
idüb biat etdiler Bunlar dahi tazelik hasebile baz evza' etvar idüb
Sultan inaln hüküm hükûmatma zabt rabtna karmaa balad
Sultan

inala bu evza

ho

gelmeyüb

hatrmande

olduundan be

seneden sonra bu Kaim biemrillâh Msrda Kal'etül Kebden edirüb
skenderiyye kal'esine nefyidüb anda melik Mukavkis saraynda sakin olub Sultan inal tarafndan cemii külfesi tayin olunub ibadete
megul oldu Ahir sene 863 tarihinde fevt olub skenderiyyede biraderi Elmüstaîn billâh cenbinde
medfundur Amma ziyaretgâh deildir Ve bu âsitaniye karib tariki
âm üzre ulemayi Rumdan Elme la
Haydar Efendi Msrdan mazul îskenderiyyeye gelüb merhum olmudur Bin pare kitabn Camii Ezbere vasyyet idüb hâlâ kütübü mutabereleri tilâvet olunur Ve bunlara karib eeyh Seyyid Aruz cenbinde
Rum müvv Uilerinden ve fazl ve kâmil âlim ve âmil Elmevlâ Muhil]

Yudz nüshas

(eyhin)
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Sultan Murad Salis ulemalarndan imi Hakka ki
kimesne imi kim kabri erifinde olan binalar muhteem
olduklarna ahid(d)ir smi erifleri Rdvan imi Bir hadikai ravzai
Tidvanda medfunlar Selanik kurbinde kasaba (i) Toyrandan olub Iskenderiyyede haleti za'fmda ac ve zac muhtaç âhirete intikal etmilerdir Fusahay bülegay Rumdur Hattâ pakize e* arlar vardr Ve
Hazreti Risaletpenahn zeman saadetlerinde Msr meliki olan Melik
Mukavkis Kbtî meliki idi Hazrete iman getürüb Amr ibnül As
Rum elinden feth iderken yine bu melik Mukavkis Rumun
^iri
hükmünde bir Novi bei mesabesinde idi Hazreti Amre hini
gazada cabeca lanetler etmidir Iskenderiyyede Bab Sidre haricinde
evce serçekmi bir amudu münteha vardr Ol sütun kurbinde bir
deyri köhne vardr Deyr a_=. derler Anda medfundur cümle Msr
müverrihleri bu melik Mukavkisin imana geldüüne zahib olmulardr Ve Kbtîler dahi Muhammedi pek sevüb herbar Mediniye
hedaya gönderirdi deyu tahrir etmilerdir Ve bu skenderiyye ehrinde nice bin kibar evliyaullah ve nice yüz sahabei kiram medfundur
Amma bu hakirin ziyaret idüb herbirine birer yasin ve yahud birer
fatiha(i) erif tilâvet idüb ainalk
kesb etdiimiz bu tahrir olunan
sultanlardr Himmetleri hazr ve nazr ola ^«^- .^c ^^\iz-j Bu mahalde
Iskenderiyyede kâmil bir ay meks idüb cümle ahibba ile mülakat
olub kue bekûe zevk ve safalar etdik Badehu hini vedada ahibbalarmzdan Kal'ei Garb dizdar ibrahim
ile ve olu ile ve
Ihrahim
biraderi Ahmed çorbacyle ve Maribî Ömer
ile ve
Hac Cerbu' ile ve elhac eytanc ile ve nice ahibba ve dostan ile
vedalaub paa aasndan bir kise guru hizmet alub ve dizdardan

teem Efendi

muhteem

Msr

Aa

Aa

on

Aa

atlarmz ile Iskenderiyyeden ark canibine
Remle balarn temaa idüb badan baa leziz incirletenavül iderek be saatde kumsal düz yerlerden ubur iderek

tüfenkli refikler alub

lebi derya ile

rin

Evsaf

kal'ei

Ebukis

[1]

[2] namnda derya icre bir kaya üzre bina
Ebukir derler Ve bir rivayetde bu kal'e içinde Ebukir
namnda bir kibar evliya medfundur Bu kal'enin ismile yad olunur
Amma efvah nasda Ebuhur kal'esi derler Zeman kadimde kal' eden
bir âsâr yok imi Bir liman azîm olmak ile küffarn zbandd gemiler(i) bu liman mesiregâh idüb âyende ve revende ümmeti Muham-

Lisan Arabda Ebukis

olunmak

ile

[1]

Yldz nüshas

[2]

(Ebukir) olacak.

(Ebukir)
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gemiler gitmeden

Tavai Macar Süleyman paa Sultan
Süleyman Hana arz idüb ferman gehriyarî ile bir Msr hazinesi mal
masruf olunub sene 934 tarihinde bedesti Hadm Süleyman paa
müceddeden bu kare(i) Ebukr ina etmidir Ol Süleyman paadr
kim Msrda iç kal'ede eyh Sârî türbesinde Islâmbol tarz camii
vardr Öyle bir veziri müdebbir imi kim Süveysde üç yüz pare
kadrga bina idüb yirmi bin asker ile ve Msr bei Ozdemir beî
atlar ile kadrgya koyub Süveysden mütevekkilen alâllah deyüb
ve benderi Haydarâbâd
Hindistanda Ahmedâbâd ve Divâbâd
kalr Ahirülemir

valisi

bazu ile cengi cidal ve harbi ktal iderek Portakal küffar
elinden feth idüb bukadar mal ganayimi ile kabzai teshire alub yedî
aydan sonra mezkûr benderleri Hind padiahna hibe eyleyüb mukabelesinde Hind padiahndan bu kadar mal hazayin alub donanmay

kuyveti

gelüb anda dahi
ile Hindistandan avdet idüb Yemen diyarna
Moha ve San'a ve Aden namnda bir kaç bender feth idüb Ciddiye
gelir Andan Mekkei Mükerremiye gelüb hac idüb andan lgar ile
Medinei Münevverede Hazreti Risaleti ziyaret idince cümle donanmas
islâm

Ciddeden Yenboa geldüi mesmular olub Hazreti R»;sulü ziyareti veda
idüb yine lgar ile Yenbo'dan gemilere suvar olub Msr(a) gelmiler
Böyle bir re'yi tedbir sahibi Asaf Berhiyay Süleyman Handr Macariyül asl bir eci nefsinde bahadr gürbüz er imi Nice fetih fütuhatna ve hayrat hasenatna haddi hasr yokdur Bundan sonra bu
Ebukir kal'esin bina etmidir skenderiyyeye otuz mil karib bir tal
sivri burun üzre cirmi altyüz adm ekli müdevver bir küçük kal'edir
Amma eddi Ebuhurdur Canibi erbaasn Akdeniz deer bir alçak ve
yalçn kaya üzredir Lodosa nazr bir kat demir kapusu vardr Onü
kesme yalçn kaya hendek üçre asma cisirdir Her gice cisri kaldrub
kal'e kapusma siper idüb kapuy sed iderler Ve bu kapu kemeri üzre
beyaz mermerde hüsnü hatt celi ile bu tarih tahrir olunmudur

etmi Badehu Sene deyu tahrir
Camii sekiz sütun üzre bir
Süleyman
etmi Bu kal'eden içeri Sultan
kârgir bina küçük camidir Ve tahtan ve bir alçak minaresi vardr
Ve yetmi aded havlisiz evleri ve buday anbarlar su sarnçlar ve
bir iç kal'e kuUesinde mükellef cebhanesi ve iç kullede dizdar hanesi
vardr Ve dizdar hâkimdir Gayri ferdin alâkas yokdur Cümle üç
deyu

ta Ali

Osmana varnca

tahrir
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yüz neferat vardr Vazifei muayyenelerin Iskenderiyye gümrüünden
skenderiyye kullarile maan alrlar Bu kal'e icre be dükkân var
Gayri han ve hamtnam ve imaret yokdur Ve hazreti eeyh Abdülkadîrül Ceylânî halifelerinden bir eyh kal'e içinde medfundur On
kademe ta nerdüban ile nüzul olunur bîr gar içinde medfundur

sair

Ebukr Hamdullahdr Ann içün bu kal'e [1] Ebukr
Ve bu kal'enin cümle yetmi pare ve ahane toplar
kal'esi
var Yirmisi yirmier kar balyemez Süleyman Han toblardr Asla
küffar kalyonlar limana girmee kadir deillerdir Ve iç kal'e külte-

smi

erifleri

derler

sinin ta zirvei âlâsnda her gice bir fanusu azîm yanub yüz mil
yerden nümayan olub gemiler limana girerler Acib hayratdr Ve bu
kal'enin deri divan deryadan elli arn âlîdir Kal'e haricinin lodosa[2]
canibinde iki yüz haneli varuu ve yirmi dükkân ve iki kahvehanesi
ve üç at deirmeni ve bir han ve baz bekâr odalar vardr Amma
hammam yokdur Bu varuun canibi erbaasnda kal'e divan yokdur
Amma kesme yalçn kayalar üzre mebni bîr varuu mamurdur Ve
«ular cümle âb hayat kuyulardr Ve kal'enin kble ve cenubuna
vaki olmu bîr liman azîmi var Bin pare gemi alur jâtif demir dutar
limandr Garbdan ve lodosdan kbleden ve gündousundan emîn

ârâmgâhdr Amma sehl poyraz ve yldz ve karayel tesir ider Amma
yldz rüzgâr üzre limandan bir mil baid ufak ufak kayalar ve dökün•dîler vardr Rüzgâr tesir etmez Sekiz rüzgârdan emîn bir liman azimdir Amma gemiler lenger endaht olduu zeman demiri yldz rüzgâr
üzre bragub yatarlar Amma bu limann imalinde bir mil baid derbir cezire vardr brahim paa fermanile hakir varub ol cezire
liman muhafaza içün bir mendirek kal'esi ina olunmasyçün
ahalii Reid ve âyân skenderiyye ve kadlar ile mezkûr ceziriye
hakir varub kef etdik Deryadan yirmi arn mürtefi bir yalçn kayadr Cirmi altyüz admdr Ve Ebuhur kal'esine bir mil karib mabeynehümalan dökündü ve slk yerlerdir Mülûk murad idinse bu ceziyerlerin
rede bir kal'e bina olunub Ebuhura varnca deryann
doldurmak kabildir Öyle metin kal'e olub küffar limana karib gelmee kadir olmazd Zira liman azimdir Baz zeman küffar gelüb
Ebuhur topundan alarka gelüb yatar Bu minval üzre hakir bu cezirei
tahrir idüb cümle âyân vilâyetin arzyle Msrda Kethüda brahim
paaya gelüb kal'e yapmak sadedinde iken azli haberi gelüb feragat
olundu Amma kal'e ina olunsa bin pare gemi bibak yatarlard
Hattâ bu hakir skenderiyyeden bu Ebuhura gelüb üç gice mihman

yada
üzre

s

(1|

12]

Yldz nüshas
»

»

(ye)

(lodos)
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gün alessabah gördük kim kal'enin top altndan
baid iki küffar kalyonu iki islâm aykasn kova kova kal'iye yakn
gelince bir ayka limana girüb can kurtard Birinin önün alub cenk
ide ide sarub ald Meer bu ayka sabkan Ebuhur dizdar Ömer

Aann
feryad

bir

aykas imi Ömer Aa iki ellerin birbirine urub yanmzda
idüb döünür Derhal küffar bu aldugu aykay yedekliyerek

sabkas

üzre vire virmek içün beyaz bayraklar diküb kal'iye
demir bragub gemii ve esirleri füruht etmek içün deryaya bir filika bragub be on kâfirle beyaz bayrak kaldrub gelirken
hemen hakir Vallahi dizdar seni paaya arz idüb hakkndan geldiririm Elbette bu kâfir gemilerin topla diyince ahnan ayka sahibi
âdeti

yakn

gelüb

Aa

Ömer
beha

ile

reca etdi

Aman suhanm

Ko gelsin Ucuz
ümmeti Muhammed halâs olsun deyu
Bazlar rza virmeyüb Bundan herbar küffar bu mahalde

gemim

Adetimizdir ve kanundur

alub bukadar

yatub âyende ve revende gemileri alur Bu ne idir diyince hakir dahi ziyade cür'ete gelüb Ben Msra efendime giderim Tiz Atlar çekin
diyince hemen dizdar havfinden kal'e erlerine haber idüb tarfetülayn
icre üçyüz neferat ve
dört be yüz tüccaran pürsilâh olub kal'enin
burç barular üzre yetmi seksen yerden krmz orsa bayraklar ve
sanca ve flandralar alemleri nümayan olunca küffar gemilerinden
beyaz bayrakl filika gelirken derakab geri döndü Hemen kal'eden
topcba bir alarga topu. atd Ard sra bir dahi Sultan Süleyman

Hann

be kar krk vakyye

gülle atar topuna ate idince biemrillâh küffarn bir gemisine isabet idüb direk kürek ve çanak ve
çardak dülek ve külek havaya perran olub biemri Huda geminin
içinde bir âtei Nemrud zahir olub cümle küffar gemii kçndan görte ve palarusu ile havaya tayr ebabil gibi münkalib olub mel'un

otuz

gemi murgu Semender var âtei Nemrud içinde kald Bakyyetünnar

amik deryaya gavvas var dalub gark olub ka'r deryada karar
Lâîn gemi hu Ayeti erife emrine maz^ ar oldu •>' Jl« v>^::i-i*^'
V ^^^ mazmunu üzre gemi ihrak binnar olub cümle küffar gark
âb olub yerleri darüssaîr oldu Hamdi Huda öbür gemiye dahi bir
tobu gûb isabet idüb rahaneder olunca der an demirlerin kesüb badbanlarn küade klub saa sola tramola idüb
derunundan kal'e
canibine bir kat alabanda toplar atub deryaya çkub gitdükde derhal
beri kal'e tarafnda kayk ve firkate ve limanda yatan gemi sandallarna asker doldurub küffarn aldugu Ömer
aykasna varub
yetiüb sadayi Allah Allah ile admaniler iderek limana çeküb Ömer
taze can buldu Ve içinde yüz krk be ibadullahn pabendlerin
ikest idüb halâs idüb ölgün îdi Edha olub cümle ibadullah hakire
fecci

etdi
'

da

Aa

Aa
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kim bu fütuhata sen sebeb olub tob atdrdm didifirar idib limana giren ayka sehl rahnedar oller Ve ol kâfirden
mu Derakab cümle ketilerin sandallar ve kayklar ve aykya cem
hayr dua

etdiler

olub içinde olan ibadullah taraya çkarub gemi hiffet bulub halâs
oldu Derakab küffarn gark olan gemisin dizdar ile paaya arz idüb
altnc günde paa aalarndan bir aa ulaklk ile gelüb dizdara bir
hilâ'ti fahire ve topçu basya ve kethüday kal'iye kezalik birer hil'ât
ile mesrur idüb dizdara mukarrer ihsan olunub gark olan küffar gemisinin âletlerin çkarmaa dalgçlar ile mukayyed oldular Dizdar
hakire yüz guru ve yüz hamele odun hizmet etdi Elhasl Ebuhur
liman lâtif liman azimdir Krk elli güne nazif mahileri olur Bahugüya lâilpare bir sun'u Huda maidsus bir vakyye gelir tekir

bal

mahsus deildir Zira âb havas lâtifdir Ve hurmas memduhdur Ve bir güne lâilgûn nabkas olur Rum cevzi kadar
vardr Gayet lezizdir Msr ayanna Ebuhurldan daima hedaya gelir
Ve Ebuhur kal'esi Iskenderiyye sanca hükmünde vayvodalkdr Dizdar hüküm idüb be müsellimine muhasebesin verir Ve kazas Iskenderiyye nahiyesidir Nayib zabt ider Beher sene biner pare hasl olur
(e)dir Bir diyara

nahiyedir

Bu

kal'ede

Ve minelacayib
Bunda bir mecnuna ekil bir hatun vardr Müstecabüddave bir
günleri derya içinde yatub ban kenara koyub
hurmedir Alt ay
cümle vücudu deryaya mü starak yatar Derya böcekleri esbab içinde
âiyan yapub baz haeratlar etin yerler Vücudun delik delik idüb
kzl kanlar cereyan ider Baz kimesneler ann hatryçün lebi derya [1]
deveran seyran iderek ol hatunu bulub bir nanpare verirler Alub
defi cu* ider Amma yaz günleri deryadan çkub yerde scak rimal
icre yatub keysularn tarmar klup fitile fitile saçlarn döküp bir acibe likadr kim bir âdem bilbedahe görse cadu deyu akl perian
olur Gayet cüssedar lâhm ahm sahibi hatundur Altm senedir bu
hal üzredir deyu nakl etdiler Kimse ile kelimat etmeyüb daima summün hükmün durur Hamdi Huda hakir duasna yahud bir hüsnü
nazarna mazhar olalm deyu vardkda hakire gebesi içinde bir beyaz
ekmek çkarub içinden on hurma ve üç altun çkub hakire nazar etdi
Acib temaa hatundur Andan hakir dizdardan on tüfenkli refikler
alup lebi derya ile sayyad mahiler temaalarn iderek kble canibine lebi deryada Kethüda brahim paann Buhayre eyaletin ac der-

k

[1]

YldZDÜshas (deryay)
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ya gark etmesin içün telâttutnu deryay sed idüb iki bin adm lebi
deryaya bir eddi skender çekmi
temaa idüb Iskenderiyye ile

An

Reid mabeyninde Tanya nam Urbann kemingâh olan mahalli basiret üzre olub
ubur etdik Amma sekiz re's Urban atls bizi görüb
Buhayre çöllerine at bragub firar etdiler Aya bunlar ne firar etdivardk Bir âdem kâh kalklar ve kâh düer
1er ki deyu dahi ileriye
Ol halde yanma vardk Bu âdemin yannda sekiz âdem ol anda
ehid olmular Kanlar cereyan idüb biri mzrak zahminden bir
ho urulmyub hayatda yatard Gayrisinin kelleleri tenlerinden
cüda

ve

cesedleri

üryan

hakâlûd

olub

yatarlard

Hemen

hakir

Ebuhur kal'esine âdem gönderüb naib ve ahalii vilâyet gelüb
tariki
âm üzre defn idüb mzrak zahkefidüb
mevtalar
minden hayatda olan iki mecruh âdemler(i) Ebuhura götürdüler
Hakir cümle refiklerimiz

Han

ile

üç saatde

Ma'dîye(i)

Letum

mahalle gelüb gemiye suvar olub kar canibe ubur idüb han
azimde meks eyledik Bu geçit banda Buhayre hâkimi tarafndan
bir z (a) bit oturur Gelen tüccar ve sair âyende ve revend(i) tefti
tefahhus idüb mir(î) mal ve gümrükden esbab kaçran ve kaçgm
köleler ve harami makulesi kimesneleri bu geçit banda kayd bend
ider ebruz elli altm mikdar neferatlar ile bu hizmete memurdur
Hakir Tanya nam mahalde rast geldiimiz sekiz ühedann ahvallerin
geçit aasna takrir idince krk elli atl Ma'diye kar geçüb Arab
akyalarn kovmaa gitdi Biz ol gice handa mihman olduk Bu han
Reid de Mehemmed paa evkafdr Kal'e misal geçit banda yetmi
ocakl bir han azimdir Civarnda asla mamur bir ey yokdur Amma
han içinde âb hayat bir su sarnc vardr Geçit aas cümle neferatile
bunda sakin olur Ayende ve revende dahi bu [1] canibinde olurlar
Ve geçit aas gemi ile geçen yolcu develeri ve atlar ve katr ve himarlarndan birer pare alr Senevi Buhayre hâkimine üç kise verir

nam

Reid ve Iskenderiyye mabeynehümasmdan bu geçitden gayri yol
yokdur Elbette bundan ubur etmee muhtacdir Meer üç gün Buhayre
vilâyetinden

dolaub Iskenderiyyiye vara Tâ'bi azimdir Geçit gemisi

Buhayre kâifinin maldr Daima tamir ve termim ider Bu geçit
nehri ac deryadan girme bir boazdr Ta Buhayre vilâyetinin ortatasna varr Nihayeti bir göldür Canibi erbaas(n) dört konak ihata
[1]

Yldz nüshas

(bir)
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göldür Bunun içün Buhayre vilâyeti derler Yüz yetpare kuray seksen senedir gark idüb Buhayre olmu olur Hâlâ
yine Buhayre kâifine bu gölden on msrî kise hasl olur Bin pare
balkç kayklar vardr Gûnagûn mahileri çkar skenderiyyiye gelen
Nil suyu bu ac buhayrenin ta ortasndan gelir ki canibine dalar
gibi sed etmilerdir Andan cereyan idüb Iskenderiyyeden bu tur'a
icre nice bin pare gemiler gidüb Fova kasabasndan büyük Nile çkarlar Kâmil iki merhale yerdir Hikmeti Huda geçit haki mezkûr
îder Gayet

ac

mi

askya Urbanlarn ardna düüb nsfuUeylde Buhayre kenarnda bir
kurada ühedalarn esvablam taksim iderken basub sekizin dahi biz
sakin olduumuz hana getürüb birin ol sabah han papusu önünde
kaza çald Yedisin kayd bend ile Buhayre hâkimi Celeb Mehemmed

Aaya

gönderdi Hakir yine geçit aasndan refikler alub ark canibiderya ile dört saat kumsal yerler ile giderken lebi deryadan sa
canibinde hurma balar icre yine kumlu yerler ile bir saat dahi gidüb

ne

lebi

Evsaf kasabai Etku
Lisan Arabda

dimekdir Benderi Reid hakinde emîn-

Yüz elli akçe ile ihsan olunur baka kazadr Senevi üç kise pitahta mahsulü olur Buhayre deryas kenarnda bir mürtefi yerde dört bin mamur ve müzeyyen kat enderkat
likdir

Ve Reid

nahiyesidir

havadar kireç sutuhlu kârgir binal haneleri vardr Baka köy sahibi
mültezimi vardr Cümle on yedi mahalle ve yirmi mihrabdr Ve ikisi
hutbedir Maada mesacidlerdir Ve üç vekâlesi ve üçyüz dükkânlar
var Lâkin bezazistan ve hammamlar yokdur Ve sokaklar gayet zyk-

dr ki âdem vanyana

gücile ubur ider Ve cümle evleri kible canibine Buhayre halicine nazr bir müzeyyen zyk kasabadr Ve sular
cümle kuyulardr Amma sehl urcadr Ve cümle halk balkçlardr
Ve havas gayet sakil yerdir Halknn rengi rular asfarüllevndirler
Mahbub ve mahbubesi yokdur Ve fukaras çokdur Ve ehrin lodos
canibindeki evlerin kum gark idüb baz hane sahibi bragub gitmidir
Ve âhir bu ehri gark ider derler Hakka ki kum deryas günden
güne tefavüt idüb gelmededir Ve benderi Reid yolu üzre iki saatlik
yer tuli ve bir saatlik yer arz kum deryas icre serapa hurma
balardr Birer âdem kaddi alçack hurmalar olur Amma herbiri
yüz vakyye hurma verir Beyaz ve sar ve siyah ve krmz gûnagûn
Ve halk garib dostdur Ve cümleden cemaati
leziz hurmas olur
kesiriye malik Ak Cami gayet musannadr Ve bu ehirde cümle yedi

minaresi

nümayandr vesselam
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evliyalar beyan eder

Evvelâ ehrin garbnda haliç kenarnda Eeyh Selâme ve karndalar eeyh Sun'ullah ve eeyh Abdurreuf ve eeyh Abdülhalik bir
kubbei ebyaz içinde medfunlardr Ve yine bunlara karib haliç kenarnda dürrü beyz âsâ bir kubbei âlide Eeyh Ahdullahül Maribî ve
icre

Eeyh

eeyh Mücibüddin Bu cümle be kubbede evlâd

zevilih-

buna karib yine
Selâme
tiramlar

ibni

haliç

kenarnda

be

aded kubbei beyz

medf undur Ve imal tarafnda eeyh Celef [ 1 ] ve eeyh
ve ark tarafnda Eeyh Seyyid Mehemmed Çelebi Halifei sultan Ahmedül Bedevidir Ve garb tarafnda Eeyh Mahmud Çelebi ve Eeyh Mansuru Zürerka ve Camii Kurd Bey civarnda
Eeyh Seyyid ibrahim bir Cami Seyyidi Ali Ceberti Yine Camiinde
medfundur Ve Camiü arkî sahasnda Eeyh Heraveni Nehavî Bunlar cümle ziyaret idüb ruhu erifleriyçün birer yasin ve bazsna biile

Mehemmed Hamidî

idüb

ruhaniyyetlerinden istimdad taleb etdik
Yine bu ehirden ark canibine hurma balar icre kum^^\
sal yerleri ubur iderek Akdeniz sahiline gelüb kumluk icre on iki
tula bina miller ki Reid yolu alâmetidir Hilaf gidilmesin içün
bina olunmudur Adem kaddi ve hâlâ millerdir Anlar ubur idüb
rer

fatiha

tilâvet

,

|,^c ^\ it-j

kasabai Etkudan

Reide

dört saat gelüb

Evsaf ehri müzeyyen benderi Reid
Bu ehre Reid namile müsemma olmasnn sebebi tesmiyesi oldur ki Tufandan sonra Msra malik olan ihtida Bayzar ibni Hamdr
kim biraderi mihteri Samdr Nuh Nebi gayri evlâdlarndan rugerdan
olub bu nebiresi olan Bayzara hayr dua eyleyüb Msra gönderdi
Msrda tenasül bulub otuz aded evlâd olub buna müverrihler Ebülkababt didiler Her evlâd Msr ikliminde münteir olub birer
ehir bina etdiler Bir olu dahi Reid idi Bu ehri Reidi ol bina
itdigiyçün ehri Reid didiler Nehri Nili Mübarek Akdenize munsab
olmazdan bir saat evvel Nilin skenderiyye canibindeki hakinde bir
benderi azîm ve müzeyyendir ki Arabistanda Msr vilâyetinin arusudur Msr eyaletinde derya beleri hükmünde sancakdr Bei taraf
padiahîden senevi on iki kise(i) msrî Msr divanndan alr Ve on
iki kise dahi badiheva cürüm cinayetinden hasl olub paas her sene
ikier pare kadrga ile kapudan paa her kande sefer etse bile sefer
[IJ

Yldz nistas

(Haltf)
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Subal

ve
ider Reidi iki yüz yiit ile kayim makam zabt ider
muhtesib ve bac bazan ve limana yanaan gemiden bir guru temki'
ni ve cümle gemi kalafatçlar ve seyyal hammallar kaim mekam
hükmündedir Bir hâkim dahi Msr vezir(i) tarafmdan bir munsib[l]
aa gümrüü zabt idüb senevi paaya yüz elli kise muhasebe virüb
kendüye yevmiyye onar guru ulufe alr Ziri destinde yüz elli gümrük huddamlar() ile hizmet ider Eer paa bu gümrü(ü) emaneten
virmeyüb iltizam ile verirse skenderiyye ile bu iki bender yevmiyye
birer kise(ye) verilir Yüz kise dahi mültezim hayr ider Ve bir hâkim
dahi hâkimüer'dir Msrn ba sittelerinin ikincisidir Beher sene
otuz kise hasl olur erif kazadr Nice kerre beyüz payesile ihsan
olunmudur Amma üç yüz akçe ile sadaka olunur menasb âlidir
Üç nahiyesi var Ba nevahiyesi Etku andan
Ve cümle yetmi alt pare nahiye kuralar vardr Ve mezahibi
erbaaden eyhülislâm ve nakibüleraf ve âyân eraf ve Msr kulunun yedi bölük serdarlar ve Asitane kapu kulu serdar vardr
Amma sipah kethüda yeri ve timar ve ziamet ve alay bei ve çeriyokdur Zira cemii kuralar iltizam ile zabt olur Ve ehir
icre iki binden mütecaviz samur kürklü anka bazirgânlar vardr Ve
ehri sahili Nile kbleden imale Tuli üç bin adm ehirdir Arz arkdan garba baz yeri bin adm baz canibi iki bin adm kat enderkat
baml münakka tula binal dörder ve beer ve altar kat evlerdir
Ve cümle evlerin altlar mahzenlerdir Kapular taradan ta nerdübanlar
ile çklr ikinci katda kapulardr Bir kat aada zikrolunan mahzenlerdir
Mahzenler üstü alesseviyye bu ehrin müsaf irhaneleridir Dahi favka-

ba

enderkat haremleridir Cümle öyle ina olunmu bir ehirdir Cümle dokuz bin dokuz yüz müslüman hanesidir Ve krk mahalle
ve c' mle iki yüz mihrabdr Ve cümle yedi mahalle kefere ve üç
mahalle yehudidir Anlar dahi bin altm hanei menhuslardr Amma
ermeni ve frenk ve çingâne mahalleleri yokdur Amma ticaret tarikile
gelüb giderler Ve bir mahalle Beni srail kbtîsi vardr Ayan
mutemedünaleyh kitablar bunlar der Elhasl cebri noksan benderî
Reidin sagir ve kebir haneleri cümle on iki bin hane talrir olun-

nîleri kat

Msrn

mudur

Zira gayet

skdr Bu ehir

icre

Cum'a nemaz klnub

[2\

kadardr Cümleden cemaati kesiriye macevamii erif cümle
lik camii kebir iskele bamda Camii Zaglûl Mehemmed Camii azimdir
Tulen yüz yetmi admdr Ayak deildir Bazan yetmi be germe
admdr Ve bu camiin enderun birununda cümle amelî ve gayri be[1]

[2]

Yldz nüsnas
»

»

(munsf)

(klnur)
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mermer

altm seramed amudu müntehalar
iki yüz atlm kubbelerdir Ve harem

sütunlar iki yüz

tak tak taklar üzre cümle

fnda yüz
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elli

bina hürde kubbelerdir

toloz kârgir

Cami

icre

üzre
etra-

müez-

aded küçük haremi var Sa tarafndaki harem
etrafnda bir sebili ve camiin alt kapusu var Ve iki minareli dahi
dörder tabaka minare(i) âlilerdir Cami içinde bir kafes icre mezahibi
erbaa müftileri ve cami sahibi Mehemmed Zalûl medfundur Bu
camii iki sahibülhayrat bina etmek ile vasi olmudur htidas gücük
cami imi Tarih(i) Harem kapusu üzre
zinler mahfili ve iki

(

^_^

JL.JI

_\)jki-i

«^LLiÂa cLiJl

^\)

be kademe ta nerdüban ile
mermer sütün üzre bina olunmu bir küçük camidir Ancak iki yüz âdem alur bir küçük camidir
Üç kapulu ve bir minareli cemaati kesiriye malik camidir Ve Ketenciler içinde dört ayak nerdüban ile çklr Camii Abdullah Ancak
yüz âdem alur bir alçak minareli ve bir kapulu gayet küçük camidir
Ve ulu Cami kurbinde Camiül hace Fevkanidir Alt cümle mahzenlerdir Ve bir minarelidir skele ba olmak ile camaati kesireye malikdir Ve yine iskele ba§nd(a) yirmi ayak ta nerdüban ile çklr
Emir Ahmed Aa Camii Nil kenarnda fevkani bir camii cediddir
Alt serapa mahzenlerdir Ve bir kaç dükkânlar vardr iki taraf tariki
âmdr ki tarafdan yirmier kademe ta nerdüban ile çklr Nil kenarnda bir camii ruendir Cami içinde cümle on aded beyaz mermer
sütundur Kble kapusu üzre tarihi budur
tahrir

çklr

olunmucur Ve Attarlar
Camii Tak Nehime (•*../ jî)

Bir minarei

mevzunu

ve

içinde

Sekiz

hoâvâz müezzinleri

ve

imam

ve

hatibi

vardr Ve gayet cemaati çokdur Ve yine Nil kenarnda iskele banda
El hac Cemaleddin Aa Camii fevkanidir ki tarafdan yirmier kademe ta merdübanlar ile çklr camii âlidir Alt mahzenler ve dükkânlar ve tariki âmdr Derunu camide on iki mermer sütun üzre
münakka tavandr Ve iki kapusu vardr ki kapu üzre bu tarih

merkumdur

EVLYA ÇELEB

710

[11

N*Vt

<L-

Bu cami tenk mahalde vaki olmak ile haremi yokdur Lâkin eb ruz
cemaati çokdur Ve bir alçak minaresi vard:r Camiin tara soffas ve
baz yerleri kâii Marib Zemindir Bu sahibülhayrat Melek Ahmed
paa efendimizin kapuc baslarndan bir maldar aa idi Maskatt
re'si olan bu Reide
gelüb hasbetenlillâh bu camii ina eyledi Ve
Camiüzzemin Tahtanî bir cemaati kesireye malik on iki amelî sütun
üzre münakka tavanl ve üç kapulu ve bir alçak minareli bir küçük camidir Ve Camii A'rakî Be kademe ta nerdüban ile çklr
ve on aded sütunlar üzre münakka tavandr Ve minberi aacdr Uç kapusu ve bir alçak minaresi var Haremsiz bir camidir
rakî hazretleri mihrabn solunda medfundur » -^t/a» Camii eeyh Nesi
küçük camidir Bunlardan maada cümle
yirmi be minare nümayandr Ve cümle yetazimdir Amma cümleden Kulkran Mehemmed paa han

Sekiz sütun üzre bir

mesacidlerdir

mi han

Ve cümle

handr Ve Ahmed paa han ve Tavai Süleyman paa han ve Davud paa han ve Hafz Ahmed paa han ve
henüz nevbina Elhac Nîmetullah han be tabaka bir han azimdir
Ve brahim Efendi han ve pek han ve Kna han ve Dizdar Koca
Ahmed Aa han ve Kasm Bey han ve Mustafa Bey han ve Ishak
Efendi han ikidir ve Sinan paa han ve Ali Cemalüddin han mehur hanlardr Herbiri yüzer yüz ellier ocakl ve demir kapulu her
gice tabii döülür han kebirlerdir Ve yedi medrese ve yetmi mektebi sbyan tflan ebcedhan ve alt yüz sebilhanesi var Ve cümle üç
bin krk dükkândr Ve iki bezazistan dahi demir kapuludur Yüzer
dükkânlar vardr Cümle kârgir binalardr Birinde libas fahire ve
alay alay akmiei fahire füruht olunur Anka haceleri vardr Biri kuyucular bedastenidir Ve yetmi kahvehanesi ve ikiyüz at deirmeni
ve krk boyahanei mirî ve krk ya deirmeni ve otuz pirinç dingi
ve cümle alt bin altm mahzenlerdir Ve yetmi meygedesi var Her
birinde harabatî canlar ile malâmaldir Ve on yüz hanesi cümle be
hammam var Amma âb havas lâtif ruen binay nazif Elhac Nîmetullah hammam Suyu dollablar ile Nilden çekilir Esvablar pak
ve dellâkleri cüstü çalâk hazr hizme mahbub huddamlar vardr
kal'e misal kat enderkat

[1]

Yldz nüshas (U«4)
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Lâkin bu hamman yenidir Baa urur derler Hukema kevli üzre hamatik gayet nafidir Amma Selim Han girdii Mehemmed badullah hammam ehrin ortasnda ta Ali Abasiyanda bina olunmu
hammam atikdir Selim Hann girdii kurna hâlâ mesduddur Krk
gün bir cüzzam bu hamama girse ifa bulur Ve bostanc hammam

mam

hammamdr Ve Hoca Ubeydî hammam ve kapudan paa
hammam Has ve âm hammamlar bunlardr Ve bu ehrin âb havas
Rum havasna müabeheti vardr Azîm yamur ve karlar yaar Amma kar tiz mahvolur Ve baz zeman kra ve dolu yaar Zira ehri
ve tulü
Reid iklimi alisin evvelidir Annçün arz beledi ve
büyük

Arab mahbubu ve mahbubesi olur Ve
halknn kâr kisibleri cümle ticaret ile geçinirler Nisf ehli hirefdir
Ve nice bin Ervam halk mün'im anka 1 azirgânlar vardr kim nimetleri mebzuldür Gayet ganimet ehir olmak ile her gice ahalisi birbiridüb ikram iderler Ve her gece beer onar
lerine ziyafeti azimler
haftada
dört be kerre düünleri mukarrerdir Ve
Mevlûdu erif ve
ellier dirhem gelir on iki has ve beyaz ekmek bir pariyedir Ve bir
iskenderanî batman semiz lâhm bir pa(r)iyedir Ve bir at yemi aîr

nehar

dört

ve cabeca

mankra

ve bir erdeb pirine iki yüz pariye ve bir kantar sükker

buna göre füruht olunur Ve senede
bin pare gemi gelir Meta getürüp türuht idüp yine meta alup diledii
diyara giderler Ve bu ehrin mekûlât merubatnn memduhatmdan
ireminin gûnagûn meyvesinin nazifi ve cemsükkeri ve yedi bin
inizi ve inciri ve eftalûsu ve limonu ve turuncu ve limon rab' mehurdur Ve sahili Nilde cümle balarnn ahniinleri alettertib dizilmidir Velhasl Cenab Bari ne halk etdi ise bu ehirde mevcuddur
Ve âyân eraf sammur kürkler ile perankona çuka ve akmiei 'ahire
on k-urua

Sair hububatlar dahi

ba

giyüb reftar iderler Vasatülhal kimesneler ve ehli hiref makulesî
âdemler çuka ve Msr alacas giyüb vüs'ati mertebesi harici Dimyat
Feresengür alacalar giyerler Ve fukaralar birer ihram bürünmülerdir
Gayet rencber ve kân kisbe kefaf nefs içün mukayyed musalli halk
vardr Amma bu ehrin canibi garbisinde olan haneleri(n) kum gark
etdikce müfid muhtasar fukara hanelerin kum üzre bina iderler
ehrin bu canibindeki evleri zemini âlidir Asla sivrisinek olmaz
havadar Amma ehrin nsfndan ta Nil kenarna varnca cümle
hanelerinde neuzübillâh öyle sivrisinek olur kim âdem rahat ile
uyuklayamaz Amma her âdemin birer cibinlii vardr Ann içinde
yatarlar Ana namusiyye derler Asla pesitte(?) giymek ihtimali yokdur

Güya çarkûe bir haymedir Bu ehir halk sinekden öyle emîn
Ve bu ehrin canibi garbnda balyozlar saray dibinde kble

olurlar
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canibine ta pirine dinkleri ve top hane yani kerpiç haneleri geçüb
mezaristan kenarnda Abdülkadiri Ceylân tekyesine varnca bu
ehrin tuli bin beyiiz germe admdr Ve Nil kenar kat enderkat
gayet mamur saray âliler ve serapa iskeledir Cümle âyende ve
revende ke§t(i)ler metalarn iskele bana dalar gibi yarlar Bir

Cümle evlerinin ahniin ve revzenleri Nile nazrdr
Bu ehir cümle alt yüz on sokakdr Cümlesi pak ve pakize ahrahlardr Ve halk gayet garib dostdurlar Ve zenaneleri gündüz tariki
ama çkmak ihtimalleri yokdur Meer bir mühim müstacele ve bir
umuru muazzama ileri olursa mahfi sokaklardan giderler cümle
vasi iskeledir

fanuslar yakub

huddamlar

akrabalarna giderler Yohsa
avret pazarda gezmek gayet aybdr Ve bu ehrin evsafn malûmumuz
olduu üzre tahrir etsek bir mücelled kitab olur Ancak bu kadar
gece

ile

ile

eyledik vesselam

ile iktifa

Bu ehrin enderun birununda asude olan kibar
evliyauUahlar ayan ve beyan ider
Evvelâ ehrin ta ortasnda hazar sultanî içinde âfitab nihanî ve

kameri zindegânî

eeyh

hakknda eyh a'ravî
midir kim diller ile

hazreti

hazretleri

Seyyid Alii Mahallâvî Bu sultan
kitab Tabakatnda olkadar vasf eyle-

olunmaz Ve buna karib Eeyh Mansur
medfunlar Ziyaretgâh azimdir Andan Eeyh
hazreti Seyyid Abdullahuz Zânit[l] Ve ana karib ziyaretgâh Eeyh
Mehemmedül Berrî ve mahallât içinde Kabri eyh Sind[2] Ahmed
Toka ve merkadi Eeyh Ahmedil Maribî Ve yine mahalle içinde
Eyh Seyyid Osman Burhan Ve dahi merkadi Eeyh Seyyid
Sa'dullah Ve kabri Seyyid Mehemmedi Isendevilî Ve Eski Reid(d)e
Nil kenarnda bir kum deryas içinde Eyh sultan Qûm Efrah smi
erifleri Sihirden nîm saat baid kble canibine balar nihayetinde
Gûm Efrah dibinde bir burunda '-amii civarnda kubbei pürenvar
içinde medfundur Cümle maa gemilerinde olan âyende ve revende
ibadullah elbette birer fatihai erif tilâve idüp ubur ider Zira Nilin
bir muhalif girdab köesinde medfun' nuru azîm sultandr Menakbma
haddi hasr yokdur Tekyesi ve baz mesiregâh maksurelri var Ehli
züvvar gelüb ibadet idüb safa sürerler Ve bu mahalde nice kibar
evliyalar medfunlardr Amma ismi erifleri mazbutumuz olmamak
Bunlar

[I]

[2]

cami

Yldz Dihas
»

tabir

içinde

»

(Abdullahus Sânit)
(Seyyid)

SEYAHATNAMES

olunmad Andan
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yine ehrin kblesinde tu()laclar karha*

beyaz kubbeler
neleri civarnda yüzden mütecaviz dürrü beyzâsâ
vardr Cümlesinde birer ikier kibar evliyauUahlar medfundur Bu
taraf cümle Reidin mezaristandr Hamdi Huda bu sultanlar sual
iderek bulup âsitanelerine bu âciz yüzüm sürüp ainalk kesb etdik
Reid(d) en canibi garba ba ve bostan gül
c^3r-\ ^. jjtv-j Ve ehri
gülistan nahlistan sünbülistan ravzai cinanlar icre kâmil bir saat

Atlarmza suvar olub nice hadikalara girüb seyir temaa idüb
baz gaytanlarda gûnagûn lâtif âbdar meyveler tenavül iderek nehri
Nil kenarnda
yerdir

Evsaf

kal'ei

Reîd

Efrenc küffar havfinden Melik Tahir Beybars
tarihinde Sultan Kaytbay tevsi idüp ina
binasdr Badehu sene

Sene

tarihinde

etmidir Kapusu üzre

^_3

tarihi

*•-'

kitabet

olunmudur Ve
sarnc Nilden

ve bir su

iç

kal'ede dizdar hanesi ve bir

su tarlar

Ve Kaytbay

buday anban

camii var

Krk

hane

admdr Bu cümle Kaytbay
asolmudur Badehu sene tarihinde Sultan
rnda bedesti Ali paa ekli murabba eddadî binayi metin taradan
bir kat kal'e dahi ihdas etmiler Amma gayet kavi binadr Ve çarkûesinde birer burcu var kim herbiri bir kal'ei üstüvardr Bu kal'-

neferat evleri var Kal'enin cirmi iki yüz

binas

iç kal'e

admdr Bir bataklk yire vaki olmak ile
hendei yokdur Kbliye nazr Bab Hayber gibi bir hadid kapusu
nazrdr Kapusu üzre tarihi bu güne tahrir olunmudur
enin cirmi kâmil dört yüz

Ali paa vezir re*yi âdil
Binayi kaVe îçün etdi bünyad
Qöriih Lâ'lî didi oldemde tarih

Ne

kimisi oldu âli kaVe

âbâd

Sene 1003 [2]

Ketehehül fakir Ibrahimi mezkûr
[1]

|2]

Yldz nüshas
»

»

(^*U^) fazla

(1004)
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cümle yetmi hürde neferat evleri vardr Ve
hazretleri bir güne icre medfundur Ve
Kürdî
Hüseyni
kal'e içinde
kal* enin cümle yetmi aded toplar vardr Cebehanesi mükemmeldir
Dizdar ve yüz elli neferatlar vardr Vazifelerin gümrükden alrlar
Ve bu karenin Nil karusnda

Ve bu

kal'e icre

Kal*ei
Kal'ei [1] bir

harab Sar Ahmed

kumsal yerde olmak

mudur Baz

asarlar

zahir

ve

ile

paa

müruru eyyam

bahirdir

[2]

Dizdar

ve

harab

ol-

neferatlar

Amma hâlâ yirmi pare ahane
toblar rimal türab içinde sernigûn olup yatar On aded toblar arabalar üzre Nil kenarnda âmâde toblardr Hurmalk içinde bir camii
ve dizdar hanesi ve yirmi mikdar fukara haneleri vardr Gayri imavardr Haneleri hurmalk içindedir

Zeman kadimde mamur kal'e imikim Reid
boaz azna vaki olmudur Ve Sarca Ahmed Dede anda
ret

yokdur

beyzda medfundur Ve bu mahalli dahi seyr
cereyan idüb bir mil gidüp
Nile

temaa idüb

kal'esi

bir

ile

kubbei

gemiler

ile

aa

Evsaf boaz Reid yani eddi girdab ferecülbahreyn
Nili Mübarek Akdenize mahlut olduu mahalle Ferecüclbahreyn derler
Girdab azimdir Ve daima yedi kudret kal'esidir Lodos rüzgârnda
yirmi kar açlüb boaz olub cümle gemiler bîbak bîperva ne canibe
isterse girüb çkar Eer boazda poyraz ve yldz rüzgâr eserse be
kar su kalub asla gemiler girüb çkamazlar Bir ay ve iki üç ay boa-

zn azn

Bu boaz biemriUâh böyle olduundan
küffara sed olmudur Reide dümen giremez Baz mahalde boazda
yedi sekiz kar su olub cümle ket(i)ler yüklerinin nsfn çerim tâbir
etdikleri gemilere tahmil idüb yükleri hafif olunca boazdan tara
çkub yine yüklerin cerimlerden gemilerine alub cerimlere ücretlerin
bekler gemiler vardr

verüb ne canibe

man

isterlerse

badbanlarn açup

Eer boaz böyle olmasa
iderdi Eer bir firkate ve kalyon

iderler

harab

a\h^c 'y'^y

herbar küffar
ve

deyub azmi umhakisar Reidi

ayka Reide

girüb

çkmak

dilese liman reisi izni olmaynca girüb çkmaa kadir deildir Gayet
mükil boazdr Her sene nice gemi helak olur Amma liman reisi

daima boaz aznda küçük kayklar
[1]

12]

Yldz nüshas
»

»

(kelesi)
(ile)

ile

elinde srklar

ile

deryay

öl-
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kabaklar ipler ile balyub bragr Hînî
mahalden
geçirir Eer liman reisi bir gemiye
mahalde
kulaz alub geçirirken gemi gark olsa er'an liman reisine zman lâzm gelir Kanunu kadim budur Annçün liman reisi her âyende ve
revende gemiden krkar ve ellier guru alr Ve liman reisi dahi
Msr paasna bin guru keufiyye verüb her sene beratn tecdid
iderler Ve bu kulavuz bir nesildir Gayri kimesneler bilmez Bu boar
cümle alt yerde boazdr Cümlesi her saatde bir güne olub kâh
olur Kâhi amik olur Amma orta boaz ahrahdr ri kabaklar alâmeti
bundadr Kaçan Nili Mübarek tuyan mahallinde derya misal olub
Akdenize yüz mil girüb krmz Nil olur Kaçan yüz mil gemiler krmz
leziz Nili gördüklerinde andan bilirler kim Reid karibdir
Baz ma-

Ve baz

çer durur

yerlere

gemileri ol

s

halde dümeni Frengi bedrenk gemileri krk elli mil baid Nile gelübsulanub yine gider Ve bu boazda dua müstecabdr Baz ehli hal ve
ehli sülük kimesneler kayklar ile bu boaza yarub ibadet iderler
Zira ulemayi müfessirîn
Kur'an azimde d^.îih o-.^J'»:^ Ayeti Ve
(Ayet) ^^ ^.j\ ^j:^.\\^y Ayeti ve Hazreti Musa ile Hazreti Hzr se(y)aahat etdüi mahal bu Mercülbahreyndir derler Ve mabeynlerine
mufarakat düdüü mahaldir kim (Ayet) j-^U >üS:V.)*- ^^s ^e j'j* 'J^» J^

Makam Hzr

ve makam Musd vardr Annçün nice
Mercülbahreyn deyu gelüp ziyaret iderler Ve bu mahalde Nil ile Akdenizin poyraz ve yldz ve karayel esdüi mahalde
birbirleri ile telâttumunun feryad figanlar evce peyveste olup ellî
mil baid deryada istima iden gemiler bilirler kim Nil ile derya dalayorlar Eer gece ise deryadan su alrlar Eer leziz ise tahkik Nil
boaz yakndr deyu kenara karib gelmeyüp yine deryaya tramola
idüp ta sabah olunca volta urup gezer Zira boaz muhalif olduundan gece girilmek muhaldir Yahud boaz aznda demir bragub
yatar Alessabah liman reisi gelüp boazlar yoklyup eer biemrillâh
boazlar kum ile dolmyup açk ise geminin önüne düüb boazdan
içeri kor Eer boazlar mesdud ise Reid(d)en çerim gemileri gelüp
mezkûr geminin nsf yükün alup gemi hafif oldukda boazdan içeri
girer Adetullah bunun üstüne cari bir girdab kudret boaz Cemii
Msr reisleri bu boazdan ubur idemeyüb âhirülemir yine Reide
gelüp andan âyân vilâyet atlarna suvar olup on iki saatde skenderiyyeye dahil olduk Neticei meram hamdi Huda Nili Mubarekin
Akdenize mahlut olduu kibar evliyaullah ziyaretgâh Mercülbahreyne varup kayk ile derya üzre iki rikât hacet nemaz klup Cenab
Bariden itikad tam ile ta Nili Mubarekin
olan memleketlerin;
seyyahatin reca eyledim Zira Nili Mubarekin ihtida tulu etdüi ma»

ÎJ^-.

bin

<:

»;.:-)"

^u

meayih

ba
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hal Cenneti

Me'vadr

derler

Hakkmda

hadisi sahih

vardr Anmçiin

Nil bana varma reca eyledim Huda müyesser ide Amin ya Muin
bihakki Seyyidülmürselîn Andan tekrar benderi Reide gelüb cümle
yaran basafalar ile vedalaub hususa eyh Abdurrahman Efendi

Elhac Nîmetullah ve Mendilzade Mustafa Aa ve Mirim Oullar ve
Ahmed Çorbac ve cami sahibi Kara Ahmed Aa ve
meayihleri ile cümle vedalaub maa gemisine
sayir erbab tarik
suvar olub cümle peyda etdiimiz mekûlât merubatlar dahi gemiye
malâmal etdik Maa gemisi oldurkim bir Cum'a gün bir Pazarertesi
gün cümle pazargânlar [1] metalarn eer Msr Bulakmdan eer
Dimyat ve Reid(d)en gemilere tahmil idüb alay ile alelûmum gidüb
Tahtakaleli

Gayet silâhl ve toplu ve tüfenk harbeli gemilerdir Ve içinde
cümle pürsilâh giderler Zira Nil Adalar boazlarnda kayklarla gezer munsr haramiler vardr Alelgafle gemileri
basup cümle halkn kati iderler kim ikâyetçi olmya Andan mallarn nehbi garet iderler Gayet ihtiraz lâzmdr Hakir tevvekülü Hak
olup bir yarakl gemi ile Msra teveccüh etdik
gelirler

olan

yolcular dahi

Elfaslüs Sadis ve sittîn

Ümmü Dünya Msra

ehri Reidden

giderken Nili
Mubarekin iki canibinde seyir temaa etdiimiz
kura ve kasabatlar ve mamur âbâdan
ehirleri beyan ider

Evvelâ benderi Reîd(d)en alarga olup eyyam muvafk ile kble
canibine teveccüh idüp Reid(e) nîm saat karib ziyareti Gûmü Erfrah
önünden fatiha tilâvet iderek yldz rüzgâr ile giderek Gûmülferah
mukabelesinde Nil

ar

Karyei Izbitül

Madî

Yüz haneli ve bir camili pirinç köyüdür Anda
Osman Tatuî medfundur Andan Reid hakinde

Ziyareti

eeyh

Beledi Haddiye
iki camii ve birkaç

Nilin
[1]

karu canibinde
Yldz nüshas

dükkân
bir

(Bazirgânlar)

var

çemenzar

Hammam
hurmalk

han

yokdur Ve
içinde §eyih Cahir

ve

seyahatnamesi
Hazretleri

bir

7ir

küçük kubbede medfundur Ve buna karib

bir tur'ai

azîm vardr Nilin Reid mukabelesi canibindedir Andan gemiler
gîrüp ark canibinde Burlos buhayresine mahlut olur Ol buhayreden
gemiler Burlos kal'esine gider naallah mahallinde tahrir olunur

Andan Reid hakinde

Buhayre kâifi hükmünde

Kasabai Mahlletül Emir
ki

camii

ve birkaç dükkânlar

üç Arab kahvehanesi var
biyye hakinde

An

ve

iki

minaresi

nümayandr Ve

ubur idüb bunun mukabelesinde Gar-

Kasabai irîn Birmbal
iltizamdr Bin haneli ve dört camili ve yirmi mesacidli ve kahve elli dükkanl ve iki hanl ve hammaml mamur mahaU
ledir Bu diyarda Mahallei Kasbiyye derler Ala lâtif ve rakik göm-

vehane

leklik

keten

Ve

lâtifdir

Birmbal bezi mehurdur Zira havas gayet
mukabelesinde
bir
mil yukaru Buhayre

bezleri olur

bunun

hakinde

Mahallei Diyyi

u^^

kasabas

Nil kenarnda üçyüz altm haneli iltizam bir mamur kasabadr
ve iki minaresi ve yirmi dükkânlar ve bir han ve iki

iki camii

Amma kahvehaneleri gayet kesif fellâhîn kahvelehammam yokdur Bundan bir mil yukaru yine Buhayre ha-

kahvehanesi var
ridir

kinde

Ve

Nil

kenarnda

Kasabai tdfine

(<'^0

ltizamdr Bin haneli mamur ehirdir Ve fevkani mükellef ve
müzeyyen haneleri vardr Ve iki camii minare(i) mevzunlar ile ve
elli dükkkân
ve iki han ve üç kahvehanesi var Lâkin hammam
yokdur Ve gayet ahdane leziz pirinci olur Ve bunun mukabelesinde
Garbiyye hakinde

Evsaf kasabai Mahallei Mutubis

(crj>')

Garbiyye hakinde yür elli akçe erif kazadr Senevi alt kise
hasl olur Yetmi pare nahiye kuralar vardr Ve iltizamdr Mekke
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vakfdr Keufiyye deildir Msrda eyh Bekrî hazrethükmünde ikizamdr Üç bin mamur ve müzeyyen haneleri
vardr Be camii var Çaru içinde Ulu Cami elli iki sütunu mermer
ve Medine
lerinin

üzre

münakka tavandr

Tuli

iki

yüz ayak arz yüz

elli

ayak camii

Bunlardan maada yetmi zaviyedir
Ve Camii eeyh
Ve cümle be minare nümayandr Bir hammam ve yedi vekâlesi
ve sebilleri ve kahvehaneleri ve iki yüz dükkân ve krk ya deirmeni ve yirmi at deirmenleri vardr Amma bezastan yokdur Ve
bir saray âli danedi vardr Hâkimi anda sekindir Kapusu önünde
kebirdir

lebi

Nilde

bir

kasr

lâtifi

var Müsafirîn

ve mücavirin anda oturup

Ve yine sahili Nilde Cennetmisal bir zaviyesi vardr Memduhatmdan pirinci ve sükkeri mehurdur Bu ehrin ark canib(i) havadar mürtefi yerde vaki olmagile
cümle hanelerinin pencereleri Nile nazrdr vesselam Bu ehirden
kesbi tarayet iderler Bir dilküa yerdir

yukaru

bir mil

Garbiyye hakinde

Mahallei
iltizamdr

Cümle

kânlar var Amma
hayre hakinde

Cemire

ikiyüz hanesi var

hammam

yokdur

(«v^r)

Ve bir camii ve birkaç dükVe bunun mukabelesinde Bu-

Mahallei Fezade
Tabii kasabai
birkaç dükkânlar

Deyrutdur Cümle iki yüz hanedir Bir camii ve
ve kahvehanesi vardr Amma hammam yokdur

Ve bu mahlde
iki

Nili Mübarek ark canibine gayet iri
mil yukaru yine Buhayre hakinde

dolar Andan

Evsaf Mahallei Deyrut
Firavnun bunda bir deyri kebiri olmak ile Deyrut derler Kazai
Sidiyun nahiyesinde iltizamdr Kâmil iki bin hanei abadandr Ve
dört hutbe ve dört minaredir Ve krk zaviyedir Ve bir hammam ve
bir vekâle
ve dört kahvehanei zibadr Mümtaz gavazi nisvanlar

vardr Ve

elli dükkân ve mahsullü gaytanlar vardr
kabelesinde Garbiyye hakinde

Ve bunun mu-

Evsaf Mahallei Sindiyum
Yüz
nahiyesi

akçe erif kazadr Senevi sekiz msrî kise hasl olur Ve
seken pare mamur kuralardr Reayasndan kabilei Beni

elli
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Cüzam vardr Her bar birbirlerile cenk
Cümle üç bin hanedir Garbiyyeden hil'ât giyer
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bir

camiinin minaresi

Utad benna hakka

minaresi zibadr Cümle
hammam yokdur Andan

âlâsnda dört

zirvei

yedi tulâsm ayan

ki

çatal bina olun-

eylemi bretnüma

yüz dekakînleri ve bir han var
bir mil yukaru Buhayre hakinde

iki

Mahallei

cidal

kâif'
bir

Amma

Mamuru Atf

iltizamdr Cümle bin hanedir Bir camii ve yirmi mesacidi ve bir
kaç esvak muhtasar var Amma hammam yokdur Ve bu mahalle
karib Darud nam bir beled var Ol beledin dibinden skenderiyyeye
giden Nasriyye tur'as andan cereyan ider Andan yukaru bir mil
Garbiyye hakinde

Evsaf kasabai Fuhe
Yüz

elli

Garbiyyeden
iki

camii

hammam

ve

akçe kazadr

Nahiyesi

giyer kâiflikdir

hil'ât

krk mesacidi

be

yüz

be

Cümle

^y)
pare âbâdan kuralardr

Ve on
ehri mamurdur ki

dört bin hanedir

ve on bir minareli

mektebi

sbyan ve
mamur

sebilleri ve
ehirdir Ve
mukabelesinde bir cezirecik vardr Canibi erbaasn Nil ihata

ve

altm dükkân

vekâlesi ve sekiz

ve dört kahvehanesi vardr Gayet

bunun
etmi Ceziretüz Zeheb

mahsuldar olduundan Ceziretüz
Güya Cennet misal bir ceziredir
Hurma balar içinde ard Behitden nian verir bir minareli bir
camii zibas var Kurbinde krk haneli bir kuras var Bu cezireden

Zeheb derler

yukaru

derler Gayet

Lâtif beyaz

bir mil yine

aseli olur

Garbiyye hakinde

Mahallei

eref

Bin mikdar hanesi ve bir camii ve
mukabelesinde Buhayre hakinde

Mahallei

bir

kahvehanesi

var

Ann

Surum Bey

Bin mikdar hanesi ve iki kahvehansi var mahsuldar kasabadr
mukabelesinde Garbiyye hakinde

Ann
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Mahallei Salimiyye
ltizamdr Cümle bin hanedir Ve bir minareli bir camii var
ubur idüb bir mil yukaru yine Garbiyye hakindedir

An

Mahallei Mâlik

Be

yüz büyutlu mamur iltizaml mahalledir Bir saray âli daredi
Yani
vardr
köy sahibi sakin olur müsafirhanesidir Her gece krk elli
müsafire ikram idüb atlarna yem asar Zira gayet memerri nas mahalledir ki camii ve esvak muhtasar vardr Amma hammamlar
yokdur Eeyh Muharrem ve Eeyh Kenan ve Eeyh Ramazan bunda
beyaz kubbeler içinde medfunlardr Bunda yirmi pare maa gemisi
endaz olub bir gece mihman olub alessabah azmi rah
ile lenger
eyledik Bu ehrin mukabelesinde Buhayre hakinde

Mahallei

umuhzat

Resi li Mendilzade iltizamnda müfid muhtasar

bir

kasabackdr

Cümle üç yüz hanedir Ve camii ve bir kahvesi var Hammam
dükkânlar yokdur Andan üç mil yukaru yine Buhayre hakinde

ve

Mahallei Rahmaniyye
Kaytas Aganm iltizamnda olub evsaf bâlâda Buhayriye giderken
mufassalan tahrir olunmudur Ve bundan yukaru dokuz mil yine
Garbiyye hakinde

Mahallei Ibrahimi Dessukî
Bunun

dahi evsaf

bâlâda

mufassalan

tahrir

olunmudur Ve

bundan yukaru dokuz mil yine Garbiyye hakinde

Bunun

Mahallei Ebu Ali
olunmudur Ve bunun muka*

dahi evsaf bâlâda tahrir

beleinde Buhayre hakinde

)
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Beledi Merkaz
brahimi Dessukî pederi anda medfun olduu bâlâda evsaf

olmudur Andan

iki

tahrir

mil bâlâ yine Garbiyye hakinde

Mahallei Diyeyi Kebir
ltizamdr Kâmil üç bin mamur ve âbâdân haneleri ve iki mina»
reli iki cami ve yirmi mesacidi ve bir han ve yirmi dükkânlar ve
iki kahvehanesi var Gayet lâtif sükkeri olur Bu mahalde Nili Mübarek garb canibine dolanr Yldz rüzgâr tarafna muhalif gelüb
cümle gemilerin mellâhlar kenara çkub liban ile yani ip ile gemi'
leri çekerler Gayet ta'b azimdir Ve cümle mellâhlar allak ve mallak
Dübürü kuburlar üryan bir alay bedhaya üryan ketibanlardr Ve bu
Mahallei Diyeyi mukabelesinde Buhayre hakinde

Mahallei ubrahis

(vL^>>^)

iltizamdr Cümle iki bin hanedir iki camii ve on mesacidi ve
bir vekâlesi ve on dükkân ve üç kahvehanesi var
Andan yukaru
yine Buhayre hakinde bir mil

Mahallei ibri
iltizamdr

Ann

{j^.jj^ *'^)

Cümle bin beyüz hanei abadandr ki camii ve

zaviyesi ve bir vekâlesi ve bir kaç

yokdur

Ri

mukabelesinde

dükkânlar var

yedi

Amma hammam

Garbiyye hakinde

Mahallei Mîti Cenah
ltizamdr Ikibin hanesi ve iki camii ve yirmi mesacidi vardr
dükkânlar ve hammam yokdur Ve bunun mukabelesinde
Buhayre hakinde
Lâkin

Mahallei Mecalicse

(

«^^i^

iltizamdr Bir camii ve on iki zaviyesi ve bir vekâlesi ve bir
kahvehanesi ve bin iki yüz hanesi var Hammam ve dükkânlar
yokdur Ve bunun mukabelesinde Garbiyye hakinde
Evliya Çelebi 10
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Mahallei Sah
iltizamdr Bunda Hazreti Ali Kuyusu derler bir âb hayat suyu
vardr Ve bu ehir zemam kadimde bir kal'a(i) azîm imi Tevarihatda vilâyeti Sah derler Hâlâ mahkeme siciUâtlarnda dahi öyle
merkumdur Hâlâ binay kadim asarlar zahirdir Cümle iki bin mamur büyutlardr Ve iki camii ve yirmi zaviyesi ve iki kahvehanesi
ve bir vekâlesi var Gayri imaret yokdur Andan bir mil yukaru yine
Nil kenarnda Buhayre hakinde

Mahallei Kefri Cedid
ltizamdr Ve cümle ancak iki yüz hane bir camii ve
vehanesi var Andan iki mil yukaru yine Buhayre hakinde

bir kah-

Mahallei Nakle
Bu
üç
âli

Ve

iltizamdr

dahi

mamur camii ziba
misal dared Her

ki

bin

gice yüz

yirmi aded esvak muhtasar

mam

mamur

ve yirmi mesacid

ve müzeyyen hanelerdir
ve iki

yüz ellier

Ve

vekâle ve bir saray

müsafirîni eksik deildir

ve bir kahvehanesi var Lâkin ham-

yokdur Ve bunun mukabelesinde Menufiyye kâiflii hakinde

Mahallei Farazdak
Nakibüleraflar iltizamnda olduunun evsaf bâlâda tahrir olunmudur Andan yukaru bir mil baid tur'ai Nehariyye Menufiyye
hakinde olduunun evsaf mufassalan kitabet olunmudur Bu mahalde Garbiyye hududu temam olub gayri Menufiyye hükmündedir
Ve bunun mukabelesinde bir mil yukaru ve Buhayre hakinde

Mahallei Ilimiyye

Aa iltizamnda be

yüz haneli ve bir camili ve alt zaviyeli
ve bir kahvehaneli ve bir kaç dükkanl hammam vekâlesiz bir beleddir Ve andan iki mil yukuru yine Buhayre hakinde olan
Sefer

Mahallei Tahiriyye
ve yedi yüz hanesi vardr Olkadar mamur deildir
mil bâlâda ve Tahiriyye mukabelesinde Menufiyye

Bir camii

Andan
hakinde

üç
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Mahallei Kefri Ziyad
ltizamdr Cümle

be

yüz hanei ziba

ve

bir camii

ve

iki

han

hammam

yokdur Ve Seyyid AhAndan yukaru ve ann mumil baid Buhayre hakinde

ve bir kaç dükkânlar var Lâkin
medül Bedevi hazretlerinin iskelesidir

kabelesinde

iki

abuj

Mahallei
Bin haneli âbâdân
yokdur Andan yukaru

ehirdir Bir camiden
mil yine Buhayre hakinde

iltizam
iki

gayri imareti

Mahallei Selimun

Aa

Sefer

mescidli
ledir

iltizamnda

hanl

ve iki

Andan

bin

be

yüz

ve bir kahvehaneli

Siyavü
iki

bir camili

ve otuz

hatta bazar durur mahal*

mil yukaru Menufiyye hakinde

iki

Mahallei Kefri

Hammam

haneli

Aa

iltizamnda

bin haneli

Nahe
camili mahalledir
kahvesi vardr Andan

ve bir

Amma

vekâle ve dükkânlar yokdur

mil yukaru Menfiyye hakinde

Mahallei Kefri Cedid
iltizamdr
hayre hakinde

Be

yüz

hane ve

bir camii var

Mahallei Ebu
Iltizaml
var

ve

be yüz elli
hammam

Dükkânlar ve

Ahmed

haneli ve bir eamii
vekâlesi

Mukabelesinde Bu-

ve bir kahvehanesi

yokdur Andan

be

derece yu-

karu yine Buhayre hakinde

Mahallei Buhayre
Zülfikar

dükkân

Makam

var

Aa

iltizamnda bir camii

Bunun mukabelesinde

kurbinde yine kenar Nilde

ve bir kahvehanesi ve dört
Menufiyye hakinde Krklar
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Mahallei Zaire
Bir camii ve bir kahvesi ve yedi yüz hanesinden gayri bir eyi
yokdur Andan bir mil bâlâda yine Menufiyye hakinde

Mahallei
Rdvan

Tunub

Aa

iltizammda üç yüz hanesi ve bîr minaresiz camii ve
bir vekâlesi ve bir kahvehanesi var Andan iki mil yukaru Menufiyye
hakinde

Mahallei

Emruz

Mustafa Efendi iltizammdadr Be yüz hane ve bir camii ve
kahvehanesi var Andan yukaru iki mil Buhayre hakinde

bir

Mahallei Tayerne
ltizamdr Buhayre vilâyetin rey iden Ebu Camus ve Sultan
eref tur'as az bu mahaldedir Cümle be yüz büyutu mamurdur
Ancak bir camii var Gayri imaret yokdur Andan iki mil bâlâya
gidüp yine Buhayre hakinde yine Nil kenarnda

Mahallei Alkamei Ebülcavî
Bunun dahi bir camiden gayri eyi yokdur Ancak
Bunun mukabelesinde Menufiyye hakinde

iki

bin bey-

tülhazeni var

Mahallei Temaliyye
Sekiz yüz âbâdân hane ve bir camii ve bir kahvehanesi var Andan üç mil fevkani gidüp yine Menufiyye hakinde

Mahallei Cezi

Mehemmed
ve kapusu üzre

Bir acayib saray azîm daredî
hanesi ve bir camii ve bir kahvesi
Nîli Mübarek bu mahalde ark tarafna

iltizammdadr

yokdur Ve
Ve bu ehir Menuf ehrinin îskelesidir Menufa
Bunun mukabelesinde Buhayre hakinde yine lebi

var Gayrî eyi

devrider
yerdir

Aa

toplar var Bin

merhale
Nilde

bir
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Evsaf Mahalle! Tarrane
Buhayre kâifinden

hil'ât giyer

Baka

kûs ve asker sahibi kâifdir

mikdar kerpiçden kubbe kubbe evleri vardr Ba ve
baçesi yokdur Ve minaresiz bir camii ve bir kahvehanesi var Bu-

Cümle

hayre

iki

yüz

kadsnn
Sun'u

nahiyesizdir

Altm

pare kuras var

Huda natrun maa dinin beyan

ider

tabir etdükleri ey bu diyarda hasd
yerden
çkar
Kuyu kuyu kazub zemini birer
mahalde
Çölde
bu
olur
kulaç ikier kulaç amik idüb biemrillâhi taalâ damar damar zîri zeminde yaylmdr Bu Tarrane reayalar cümle bu ie memurdur
Nice bin kantar natrunu çkarup natrun emini külbesi önüne dalar
gibi yarlar Güya tuzdur Bazirgânlar cemii dünyadan ekseriya Frengistandan gelüp nice bin kantar natrun alrlar Senevi yetmi kise
hasl olur iltizamdr Ve Msr ulemasnn ekseriya vazifeleri bu ak-

Evvelâ ruyi zeminde natrun

lâmdadr

Zira

salamdr Cümle dünyada

su gibi iderler Sengi hârâ

trça(i)

bunun

ile

eridüb

ân vahidde ta mahvider
Ve ekseriya Msrda baz nimet pier-

üstüne koalar

Biemrillâh böyle hassas vardr
ken tuz ile bunu dahi ilka iderler

Der an eti ve sayir nimeti mubu nimeti tenavül idenin gözleri cimroz
olur Ve âvâz bed ve yüzü miskin çehre ve hayas debe ve karn
gebe gibi olur Gayet muzr madendir Elbette Msr taamnda bunun
zerre kadar suyun olsun korlar Zira odun öd gibi zkymetdir Anmçün
tezei yakarlar Nimeti leziz deildir Dahi çiy iken natrun ile
muharra piirmidir kim nîmet güya herese olmudur Anmçün
harra idüp piirir

Amma

sr

Msrn

tiz piüb
meydana gelir Amma sahibi tab olan haneodun ile taam piirirler Anlarn nimeti lezizdir Ve bu
Mahallei Tarraniye karib Nil kenarnda bir kurada Msr valisi Kara

dan

taam

sahihleri

Mustafa Paa asrnda sene
cenk olunup nice bin asker

tarihinde

Msr beyleri

isyan idüb

ehid olduklar sahradr
Anda hâlâ ehid olan Mehemmed Bey ve Ali Bey ve Hasan Bey
üç kubbe içinde medfunlar Ve yanlarnda yetmi seksen tevabiat
levahikatlar medfunlardr aju
^j Bu mahalden iki mil yukaru mutarafeynden

Jüi

kabelesinde Menufiyye hakinde

Mahallei Zaviye
Yedi yüz hane ve bir cami ve iki kahvehane var Andan yukaru
mukabelesinde ve Buhayre hakinde

)
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Mahallei Ebu

Niane

Bir minareli cami ve bin müzeyyen hanedir Andan yukaru yine
Buhayre hakinde dalar dibinde kumsal sahralar icre Beni Selâme
ve Beni Rüchan kabileleri sakindir Bu kavm ol gece Nil kenarnda
alelgafle bir maa gemisin basup azîm cenk iderler Gemi içinde olan
yolclar meer pürsilâh amade bahadrlar imi Urbann on yedisin
kati iderler Hakir ol mahalde üzerlerine vardk Cümle Urban avretleri def ve kudüm ve sancaklar ile lelerinin üzerlerinde cima idüb
raks idüb rubab ve ud çalup bügâ iderlerdi Sbyanlar likka oynarlard Ve bu mahalde Buhayre haki çöl ve çölistan berri bîeman
kumistan yerlerdir Urban üryan bîiman konup göçüp âyende ve
revende maa gemilerin ekseriya bu mahalde nehb ve garet iderler
Zira arazi haliye yerdir Abadan deildir Sayir kura ve kasabatlarh
akyalar dahi bakc gibi gemilerle gezüp bu mahalde gemileri urur
htiraz lâzmdr Hamdi Huda hakir selâmetle ubur idüp iki mil yukaru yine Buhayre hakinde mezkûr çölde Beni Isâ ve Beni Musa
üçer bin kabiledir Bu mahalde konup göçüp direk eyhleridir Muti
münkad kimesnelerdir Bunlarn sakin olduu çölün mukabelesinde

haki Menufda

Mahallei

mun

Çureys

(

^.jy:

j>^

Büyük iltizamdr ki camii ve yirmi mescidi ve iki vekâlesi ve
kahvesi ve yirmi dükkân var Amma hammam yokdur Ve ne
mikdar haneleri var Mülteziminden sual etmedim Andan iki mil
iki

yukaru yine Manufiyye hakinde

Kefri

Çerke

Mahalle deildir Üçyüz hane ve bir camiden gayri bir imaret
yokdur Ve bu mahalde Nili Mübarek krk mil lodos rüzgâr canibine dolar Ve bu Kefri Çerke mukabelesinde Buhayr(e) hakinde
yine sahili Nilde

Mahallei Kuta

(4.0

Lisan Arabda Kedi Mahallesi dimekdir Hakka ki kedisi Divriki
kedisinden çokdur Senede dört kerre yavru çkarr ltizamdr Bundan
gayri Buhayre hakinde kura ve kasabatlar kalmad Bu mahalden
bir mil yukaru Cisri Es'ad derler bir hendekli cisr vardr Ol hududdur Bundan yukarusu Cize kâif ligi hükmüdür Amma yine Buhayre canibidir Andan dört mil yukaru Cize hakinde
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Dînar

Sultan Yusuf Salâhuddin bu ehirde definei kenzi kübra bulup
kâmil bir ay tarlar Gücile tükenir Annçün bu mahal(le) Ümmü
Dînar ismile müsemmadr Yani Altun Anas ehri demekdir Badehu
canibi erbaasna ve
Yusuf Salâhuddin bu mal künuz ile
azimler
bin
hayrat hasenatlar
kara(i)
ve
nice
bâlâda iç kaPa yerine
imar ider Bu Mahalle(i) Ümmü Dinarn bir camii ve
idüp
bir kahvehanesi var Ve bir azîm tur'as var Nil tuyannda bu tur'a-

Msrn

Msr

dan girüp

Glâl gemileri gezer

vilâyeti rey ider

mahallede

tur'ai kebirdir

ma'diye gemisi vardr Cize canibinden
hacat ubur idüp bac verirler Karu canibi

bir mîri

canibine erbab

Ve bu
Menuf
Menuf

hakinde

Mahallei iravî ve Mahallei Deravî
Birbirlerine karib
Zira

Msra

karibdir

Msrda nakibüleraf Burhaned'
mamur âbâdan ve emnü eman mahalledir

mahallelerdir

din Efendinin iltizamnda

Ve mahsulâtlar beha etdüünden reayas mün*-

imlerdir ki camii mümayandr Lâkin gayri imaretleri malûmumuz
olmamayle tahrir olunmad Menuf hududunda dahi sahili Nilde
belide ve kasabatlar bu mahalde temam oldu Andan bir mil yukaruya
Batnülbakar nam bir burunda bir mahaldir kim Nili Mübarek bu
mahalde iki frka olur Cezire nihayetidir Zira Menuf halk ve Garbiy-

ye halk

iki

Nilin ortasnda vaki

kâiflik hükümeti ve bin

altm

olmu

bir cezirei

azimdir

kim

iki

pare kura ve kasabat ve ehri azimli

bir cezirei kübradr Bu Batnülbakar nam mahalde temam olur Sa
tarafndaki cereyan iden Nil vilâyeti Dimyata gider Sol canibindeki
Nil bizim geldiimiz canibdir kim vilâyeti Reide gider Bizim geldi'
imiz Nil canibeyninde mamur âbâdân alt yüz krk mahallât kura
ve kasabatlar vardr Lâkin hakir ebehlerden tahrir etdimki cümle
ba ve baçeli hadikai ravzai cinanl ve nahlistan gülistan bostanl
mahsuldar ehir kura ve kaabatlardr Reid(d)en bu Batnülbakara
gelince kâmil beyüz mil yerdir Ve bu Batnülbakarda asla kura yokdur Arz haiiye zemini suredir Bir nevi mugeylân aaçlar hasl olur
Cebe bas[l] hükmündedir Her sene zemannda bu hatlar[2] ihrak binnar idüp kömürün barudu siyaha korlar Annçün Msr baru'

du Badad ve îngilis barudu gibi keskindir Topu iki kerre ra'dvar
gülbank verir Ve bu Batnülbakar burnunda Krklar mevkii vardr
[1]
[2]

Yldz nüshas (Cebeciba)
»

»

(haebatlar)
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Dua müstecabdr Ve Batnülbakann

canibi arkîsinin Nil

tarafnda Kalyop kâiflii hudududur

ar

Msr

Andan

Beledi Barudhane
Cebeci baslar hükmündedir
lân

kömürün bunda

hfziderler

Karuda hasl
Andan yukaru

olan mezkûr

mugey-

dört mil gidüp Kalo-

biyye[l] hakinde

Mahallei irini
Bâlâda

alettafsil

evsaf tahrîr

ubre

olunmudur Bunun mukabelesinde

Cize hakinde

Mahallei Vetrak (ö^j)
Bir camii var Büyutlar

malûm

deildir

Andan üç mil yukar

yi-

ne Cize türabnda

Evsaf ehri müzeyyeni in Baba
Cize kâifi tahtdr Kâifi üçyüz askeri

sr askeri
ider Cize

ile

ve yedi bölükden

M-

hüküm hükûmat idüp yüz on kise mal padiah tahsil
kads nahiyesidir Naibi hükmider Bu ehir cümle be bin
ile

mamur âbâdân

kat enderkat abadandr Sekiz camii var Yetmi mesave yüz seksen dükkân yar Lâkin bezazistan yokdur Ve yedi kahvehanesi ve medreseleri ve tekyeleri vardr Cümle[2] tekeyeden hazreti in Baba tekyesi mamurdur Ve bir tekyede mahkeme vardr Msrda eyhülislâm Boluvî Mustafa Efendiye bervechi arpalk yüz elli
akçe pp.yesi ile ihsan olunmudur Ann nayibi bu tekye(i) âbâdânda
hükümet ider Bu kazann nahiye kuralar cümle
kuradr Cümleden Beledi Vüsim d^.-i)
irem misal bir hurmal beleddir Ve bu
ehirde bir hâkim dahi Habir olu kabilesinden eyhül Urban eyh
ücaüddin üçyüz hayyal cirid atl feta sbyanlar ile etraf erbaay zabt
rabt ider Hattâ hakirin bir memlûkü firar etdükde bunlar kaydü bend
ile hakire getirdiler Müstakim âdemlerdir Ve bu ehrin âbu havasnn
letafetinden pak ve pakize merali ve gazali Hoten ahusu gözlü irin
sözlü ve münevver yüzlü mahbub ve mahbubesi olur Ve her Cuma
cidi

ba

ertesi

on bin âdem cem olub germagerm azîm bazar olur Ehli

l] (Kalyobiyye) olacak
Yldz nüshas (cümleden

[2]

biri)

sana-

SEYAHATNAMES
firavan

gayet

yii

alaca ve destar ve
vi

olduundan gûnagûn petemallar ve
çaraflar fiiruht olunur Ve senede bir

Mevlûdundan cemii

lüb

krk

elli

bin

azîm olur kim
sinde

olmak

kir idüp

gemilerle

ehli züvvar

âdem üç gün üç

diller ile tabir

ile
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elvan elvan
kerre Bede-

bu ehre ge
Mevlûdu

gece cemiyyeti kübra idüp

olunmaz

Zira

âdem deryas olup hayme

bu ehir

Msr

mukabele-

ve hargâhlarda tevhid

tez-

n Baba hazretlerin ziyaret iderler Bizzat kendüler sahili Nilde

bir camii kebir içinde

medfundur >.;»i'»y-i<Si*o'^ Asitanesinin canibi erbaas
hurmalkdr Tekyesinde fukaralar bîkyasdr

ravza misal bir mesiregâh

n

Bunlara
Bab derler Hazreti Seyyid Ahmedül Bedeviye silsileleri
müntehidir Halûk beze(?) miskin samt fukaralar vardr Bir fedi âferidiye arz hacat etmeyüp kueyi kanaatde münzevîlerdir Yine cenab
zzet nafakalarn ebü ruz ihsan etmededir Ve bu ehir ehli sanayii
çok olmak ile sair esvak sultanî dekâkînlerinden gayri mahallâtlar
icre cümle yedi yüz payi baf [1] çulha dükkânlar vardr
Ve yetmi
boyahanei miri vardr Ve on iki vekâle ve bir hammam ve yirmi
mektebi sbyan ve ba baçe ve gülistan çokdur Ve halk gayet dost
kimesnelerdir vesselam Ve bu
Baba mukabelesinde Ummü Dünolan
ya
Msrn iskelesi

n

ehri Bulak
Hamdi Huda shhat selâmetle Reid(d)en beinci günde gelüp vasl olduk Bu ehrin evsaf bâlâda Msr evsaf içinde krat bekrat
memduh ve mevsufdur Andan risale aas ibrahim Aa karndamzn atlarna huddamlarmz ile suvar olup iç kal'ada konamza
gelüp vâsl olduk Andan paa efendimizin kethüdas Nili Ali Kethüdaya andan sahibi devlet efendimiz olan Kethüda brahim paa
hazretine ol gece buluup sekiz saat sohbeti has idüp seyyahat ve ziyaret ticaret etdiimiz sagir ve kebir kura ve kasabat ve ehirleri alet-

etdiimizden öyle safaf[2] ve sürür eylediler
olunmaz Ve buyurdlar kim Amma Reid canibin seyyahat
etdiniz Lâkin benderi Dimyat taraf kald naallah alessabah sizi
Burlos kaPas ve Dimyat kal'as ve Tine kal'as kullarnn teftiine ve
Dimyat aasnn muhasebesin görmee gönderelim Ol canibleri dahi ketügürar idüp ziyaretlerinde bizi duai hayrdan feramu etme
didikde dest hular ile erefyab olduk Ertesi alesseher kethüda beye
tenbih olunup cümle klâlarn dizdarlarna ve i erlerine ve hâkimükendülere

tafsil

kim

nakl

tabir

[1]
[2]

Yldz nüshas
„

„

(yani)
(safa)
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müekkid buyurdu erifler tahrir olunup kethüdadan
dahi tenbihli mektublar alup beinci gün paaya vedaa vardkda yetmi altun harcrah ve bir tavai memlûk ihsan idüb dest bus ile
behr(e)mend olup duai hayrlar ile tara çkup cümle ahibba ve
dostan ile vedalaub kethüda beyden krk altun ve bir çuka ve kuma alup mektuplar ile ol gün ehri Bulaa gelüp ol gece rsala[l]
kadlara

er*

aasnda mihman

olup

elli

yiit

ile

bir

yarar ve

yürük kayk do-

nadup cümle mekülât merubatlarmz dahi verüp on

huddammz

ile

gemiye suvar olup azmi rah eyledik

Elfaslüs Sabi ve SiHîn

Msrdan

Burlos ve Dimyat ve Tine kaPalarnm kullar yoklamasna gitdiimiz yollarda olan kura ve
kasabatlar ve ehirleri ayan ve beyan ider
Evvelâ Bulak ehrinden çkup Reidden geldiimiz Nil ile ba
cereyan iderek üç gün iki gecede Reide karib Mahalletül Emir
mukabelesinde bâlâda tahrir olunmu bir tur'ai azîm vardr ki ana

aa

Buslos tur'as derler

Boaz aznda
Beledi izbe

Bu mahallerde zbe köye derler Yetmi seksen haneli pirinç köyüdür Anda bir kubbei âli içinde §eyh Alii Qûyî [2] medfundur
An ubur idüp tur'a içinde
tzbetül

Hac

Yüz evli kuradr Ve pirinç hasl olur Bir camii kurbinde Eeyh
medfundur An ubur idüb tur'a icre gemii iki canibden mel-

Kaaî

çekerek tur'ann iki canibinde yirmi pare mamur ve
âbâdân pirinç hasl olur kerpiçden bina olunmu müfid muhtasar
evli kuralar ubur idüb yldz canibine dolaarak tur'a ol canibe celâhlar leban

ile

reyan idüp Burlos deryas samzda kald Bu mahalde tur'a önün
sed idüp sahralarda olan pirincistana tur'a cereyan idüp gitmede Biz
dahi gemiden çkub eddin öte tarafnda gayri Burlos gemilerine suvar olup bizim gemi avdet idüp biz ol bend olan yerden Burlos buhayresine dahil olduk Bir azîm buhayredir arkdan garba tuli elli
[1]
[2]

Yldz nüshas (risale)
Yldz nüshas (Gûmî)
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mildir

Arz kbleden
Baz yeri

s deryadr

yerleri var bir

karayel canibine
bir kulaç

buhayredir

ve

içinde

bir

bin
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Amma

seksen mildir

arn
pare

ve

iki

gayet

kulaç üc kulaç

balkçlar

kay

vardr

mukataadr Bal cihan dutmudur Bu buhayre Burlos
kaPas dibindeki boazdan girer bir vasi deryadr Canibi erbaas dayiren madar yedi konak yerdir Cenub taraf Garbiyyenin hakidir Bu
bahir pek amik deildir Gayet amikî bir âdem kaddi ve iki arn
Çou bir arndr Gemiler ubur etmee alâmet olmak içün amik yerlerine hurma aaçlar dikmilerdir Ruhbanlar ol seçerler mabeyninden ubur iderler Bunda olan mahii gûnagûn meer büyük buhayrede ola Ve bu Burlos deryas ile Akdeniz mabeyninde bir incecik
toprakl dil vardr Ta Reide gider Hakir bu buhayre icre karayel ile
elli mil arka gidüb

Yetmi

kise

Evsaf

kal'ai

kadimi Burlos

Dimyat hakinde derya beyi hükmündedir Ve bir hâkimi dahi
buhayresinin emin(i)dir Senevi yetmi kise iltizamdr Ve bir hâkimi
dizdardr Msr müteferrikalarndan kanunu Selim Han dizdar olmakbir hâkim dahi yüz elli akçe kaddr Senevi be kise mahsulü
yetmi pare nahiye kuras var Bir nahiyesi Beledi Beltimdir Ve

dr Ve
olur

kadimi bahayrenin deryadan giren boaz aznda Iskenderi Yunan binasdr Sene 2 1 tarihinde Hicreti nebeviyyenin
alinde Hazreti Ömer hilâfetinde bedesti Amr ibnül As Esved ibni
Mikdad seksen bin asker ile serdar idüb fethinde üsret çeküb âcizler
iken hikmeti Huda Dimyat meliki Hamuk (i)^*u) olu Sata (iki) islâm
ile müerref olup ann ianetile feth olunmudur
Badehu müruru eyyam ile kal'a lebi deryada olmak ile temevvücü derya tesir iderek harab olub badehu sene 924 tarihinde Selimi Evvel müceddeden dahi
iç yüzde sahili buhayrede ve bir kumsal alçack yerde ta eddadî bina
ina etmidir Akdeniz ile buhayrenin azn muhafaza ider ekli murabba bir köhne bina küçük kal'adr Dairen madar cirmi be yüz
admdr Ve çar kuesinde bür [1] viran kaPas vardr Ve kbliye nazr
bir demir kapusu var Ve kal'a icre seksen hane ve seksen neferat var
Ve bir Selim Han camii var Minaresi kal'a kapusu üzredir Alçack minarecikdir Ve bu kal'ai hâlâ kum deryas gelüp günden güne gark
Burlosun

kal'ai

etmededir Kal'a divarnm münhedim olan yerlerinden içeri girmededir
Yirmi pare toplar var Cebehanesi azdr Tobcu bass lazdr Ve kal'anm haricinde kble tarafnda sazdan ve kamdan ve topdan [2] üçyüz
[1]
[2]

Yldz nüshas (bir)
(Çöpden) olacak
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hane varuu var Ve

bir zaviye ve bir

kahvehane ve

bir

etmekci dük-

Han ve hammam ve çaruyi hazar yok bir derbend yerdir
himann
gayib iden varmaz Amma havas gayet lâtifdir Cümle
kim
âyende ve revende kal'a kapusu önünde bir kasr var Anda sakin
olup kesbi hava iderler Ve Burlos karpuzu memduhu âlemdir Bir
güne mavi karpuzdurlar [1] çi malâmal cüUâbdr Baka bir nevidir
Ann bir fincan suyundan hasta nu§ etse ifa bulur Baz mesti müdâm canlar bade zîkymet olduundan canlarndan hzar olup bu mavi

kân

var

karpuz bostanndan daha kökeninde dururken üstünden bir küçük
delik delüp bir kak bal korlar ikinci ve üçüncü gün kökeninden
kesüp karpuzun içindeki cüUâb öyle arab nah olmukim bir kadeh
nu iden Ah Burlos deyu feryad ider Bir acayib bade olur Bu mavi
karpuzun nef'ini hakim Davud Tezkere'sinde acib tahrir etmidir
Ve
ve hurmas ve hurma turusu memduhdur Lâkin âdem
duracak yer deildir Gayet serhad ceziredir Ve kal'anm canibi
arknda üç yüz adm baid kumluk içinde alt aded kuyular
vardr
hayatndan [2] nian verir sular vardr Cümle ehli Burdefi atsan iderler Ve kuyular kurbinde yine
los bu sudan getirüp

bal

Âb

kumistan

icre bir

kubbei âlide

Menakb kutbu âfâk
Isa ibni

Becm

kümmelîni aleltlak

eeyh

ibni Ibrahimi Dessukîdir

Lâkin kubbei pürenvarn rimali karar muhal
derya misal gelüp kubbesin gark etmi idi Herbar türbedar olan ve
kubbenin kapusundan ref idüp ziyaret
ehli züvvarlar gelüp kumlar
tarihinde Canbulad zade Hüseyin paa
iderler Âhirülemir sene
efendimiz valii Msr iken emri erif olup vücudu erifi azizi kubbesinden nakl içün aziz evlâdlar bir mübair aa alup cemii Reid ve
Dimyat ve sayir kura ve kasabatlardan nice bin âdem ve yedi kad
ve âyân eraf cem olup hazreti eyh îsanm na' erifin evlâd zevilihtiramlar kabri erifinden tlak etmee girüp nice bin huzzar mec-

Anda medfundur

olan mahlûku Huda tevhid ve tezkir iderek ve taraf taraf âkan
sadkan muhibban öd anberler yakub tekbiri Allahüekber ile kabri
erifinden cesedi zati pakin çkarup biemriUâhi taalâ altyüz otuz alt
seneden beru ham beyaz kefeni içinde ol vücudu nazenin terü taze
çkup cümle ibadullah hayretde kalup engüt berdihen iderler Andan
yine Burlos kurbinde lebi deryay buhayrede bir mürtefi
tabutile

lis

[1]

[2]

Yldz nüshas
«

»

(derler)

(hayat d an)
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gemenzar yîre tevhid tezkir ile getürüb defn iderler Hâlâ üzerine bir
kubbei azîm ve bir cami ve bir tekye bina etmilerdir kim ibret nü-

ma

âsîtane

ahalii

âyân

hazretlerinin

olmudur Andan paa efendimiz aas yedi kadnn ve
arz ile paaya gelüp kra(a)t olundukda aziz
alt yüz otuz senesinden [1] beru terü taze olduun arz

vilâyetin

etmiler Arz iden {2] Dahi ziyade halk mutekid olup olkadar ehli
züvvar giderler kim ebü ruz âdemden hali deildir Ve yevmi abanda ylda bir kerre buyurd ile bir Mevlûdu azîm olup yüz bin âdem
cem olur Hamdi Huda ziyareti müyesser olup ruhu erifiyçün bir Ya-

Bunlarn hakknda bahr [3] beyit
bir e'ar
etmi idik Amma evrak perian mabeyninde zayi olmu
Andan kal'a dizdarndan kal'a yoklamasyçün iki yüz guru ve bir at
erif tilâvet

sini

eyledik Uc

-i'irj

alup ve huddamlarmza bürranî elli guru dahi alup ve krk tüfenk
endaz refikler alup mekûlât merubatlarmz ile Burlosdan buhayre
kenarnca canibi arka hurma ormanlar icre bayrlar [4] krk pare
mamur ve âbâdân kuralar ubur iderek iki saatde

Evsaf kasabai Beliîm (^)
Buhayre kenarnda bin hanei mamurlu kumsal içinde bir mahalBurlos hakinde iltizamdr Sahibi belede Elhac Bülbül derler Bir

ledir

kerimüan

sahibi iman kimesnedir Ve Burlos nahiyesidir Sultan
Mansur binasdr Kendiler dahi camiin haremi köesinde medfundur
Bu cami tulen ve arzan yüz ellier ayakdr Ve bir minareli tahtan
ve cümle elli amudu nünteha üzre mebni bir camii kebirdir Bir

dükkân

ve bir kahvehanesi var

Hammam

ve medreseleri yokdur

Ziyareti kasabai Beltîm
Evvelâ Camii Eeyh Ehülfeth içinde bizzat kendüleri bir kubbede medfundur Ve yine camiin haremi köesinde bir kubbei âlide
E§§eyh Feth ihni Abdülâziz ibni eeyh sa ibni Becm Bâlâda zikri sebkat iden Burlosda medfun eyh Isa hazretleridir Amma bu eyh Feth
hazretleri nebirei eyh Isadr kim menakb bînihaye ulu
sultandr
Tariki Burhanîde keif keramet sahibidir Ve Beltîmin canibi arkîsinde Hasanür Rüfaî Tariki rüfaîde keramat zahir olmu erdir Bir kufi]

[2]
[3]
[4]

Yldz nüshas
»

»

Yldz nüshas
»

»

(seneden)
(arz iden) fazla

(penç)
(üzre)
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çük kubbede asudedir Derunu ehirde bir mürtefi yerde Kabri eeyh
Mehmedül Behlûl ve ana karib E^eh Qulâmullah ve yine ehir içinde
Eeyh Salim Ebu Rah tavil Bir canibe azimet idüp yürürken cümle
halkdan âli gitdiklerinden Ebu Rah tavil derler Tariki Mutaviîde ulu
sultandr Amma hilkati gayetülgaye kasirül kame imiler Ve bunlara
karib

Eeyh Mehemmedül Huuî

Bir alçak kubbede yatarlar

Ammaziya-

Kabri eeyh Mübarek ve sahili bahre karib
Efendi karibülahd imi Cümle ehli beled menakb'
larn nakl iderler kim eriri Sakt mertebesinde ulu sultan imi Hâlâ
kabri erifinin haki amber pakinden zatülcenbe mübtelâ bir kimse(ye)
gülâb ile ezüp içirseler biemriUâh ifa bulur ^^•^'(^'^ -A^j Andan bu
ehri seyrü temaa idüp yine ark canibine buhayre kenarnca üç saat gidüp badehu Akdeniz ile bu buhayre mabeyninde Evvelün Nahl
tabir etdikleri hurmalk orman icre girüp azameti Huda meer Ms-

retgâh hass

âmdr Ve

Eeyh Mehmmed

rn hurmas cümle bu

imi Öyle dirahti hurmalar
Ve her nahlde yirmier salkm
vakyye hurmas gelir Alt saat dahi bu orman

Burlos vilâyetinde

eflâke serçekmidir

varkim herbiri

hurma olup ikier yüz
temam olduu mahaldir

An

ubur idüp Akdeniz kenarna varup

Ve Garbiyye hakinde

sa

tarafmz kble
tîhi bîeman bîpayan yerdir Yaz günleri Hudbiyye kabilesi sakin olup
itada mezkûr hurma ormanlarnda sakin olurlar Muti ve münkad
âdemlerdir Eer bunlar tayi olmasalar bu çölden bir âdem geçmek
canibidir

ihtimali

yok

bir çöl çölistan ve bir

idi

Sergüzet
Bu

icre
lgar ile sahili bahirde pak kumsal üzre giderken
gemi nümayan olup top ve tüfenk atup cengi aub iderler Biz dahi atlarmza siklet idüp ileri varnca küffar gemisi müslüman ketisin kovarak müslim aykas karaya düdü Biz varnca

deryada

çöl

iki

deryada lenger brakup filika döküp karaya düen ibadullahlar kovmaa balad Hakir dahi elli be atl ve katrl
varup imdad idelim derken filika küffarlar alarka olup bize
ile

küffar

atd Hamdi Yezdan asla isabet etmeyüp cümle
kenar bahirde taze can bulup gemiden zîkymet eyalarn
çkarup tarada dalar gibi yup meterislendiler Biz dahi bar sakillerini tarken lâîn küffar tono elliyerek bir top menzili karib geldikde yaylm topa ate idince cümlemizi tarmar idüp bizden Burlos
dizdarnn bir atna ve bir Arap kölesine top küllesi isabet idüp
merhum oldular Biz cümlemiz kumluk ardnda pinhan olup yine
hayli

kurun

ibadullah

SEYAHATNAMES
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birer birer îmdad idüp ibadullahn esbablarn tardk Badehu küffar
gemisinden kumbaralar atup derkenar olan gemii ihrak etmee kasd
etdiler Amma olmad Badehu çöl tarafndan yedi sekiz yüz Urban
üryan karaya düen gemii nehbü garet etmee at boynuna düüp
ve gayri yolcular
geldiler Gördüler kim hakir ile bu kadar paal
var Âhir anlar dahi sureti hakdan görinüp hizmet idüp gemiden
tara hayli meta çkarup kenar bahre dalar gibi ydlar Netice(i)
kelâm bu hal üzre ta vakti gurubadek cenk idüp ibadullaha hizmet
eyledik Badelmarib küffar bedgirdar murdar gemisin fanuslar ile
çragan idüp ta nsfülleyle varnca top ve tüfenk atmadan hâli olmadlar Ahir vakit nsfülleyl olunca kâfirin filikas aheste revi gelüp
gemi(i) ihrak idecek mahalde gemiden ve karadan bu kadar candan
bîzar olmu ümmeti Muhammed bir yaylm kurun urunca filika
döne döne kenara geldi içinde bir kef erei fecere kalm On ikisi
mürd olup yedisi mecruh kenara gelince fiikai zabt idüp mecruhlarn kellelerin kesüp hakir bir gülbangi muhammedî çeküp cümle
Urban ve ketiban pir civan derunu dilden üç nöbet sadayi Allah
AUaha reha buldurunca küffar gördü kim eli aya olan filikas
ahz olundu
Ta sabahadek asla durmyup bize âtei Nemrudî
saçup âtebazlk gösterdi Amma bir kimseye asla zarar isabet etmeyüp ba'dessalâtülfecr yldz rüzgâr edid olup küffar kenara düme
havfinden badbanlarn açup ve trombete borlarn çalup hayib ve
hair bukadar barud ve gülleden ve bukadar kelleden çkup gitdi
Biz dahi ibaduUahdan mezun olup gidelim didükde reyisi ve sayir
tüccar ve züvvar huccac üçyüz âdem lûtfidüp Gitmen Siz gidince bu
Urban bizi bu çölde nehbü garet iderler deyince derhal bir âdemim
lgar ile Dimyata gönderüp imdad taleb eyledik Ol gün karadan
üçyüz âdem deryadan yetmi be pare küçük gemi ve sandallar pürsilâh âdemleri ile gelüp vâsl olunca karaya düen geminin dahi
yüklerin gayri gemilere tahmil idüp karadaki gemi hiffet buldukça
deryaya kalkup kumdan halâs oldu Hamdi Huda bir yerine asla
rahne gelmemi Tarfetülayn icre deryaya alarka olup karada olan
bar sakillerin dahi alup cümle imdada gelen gemilerle enlik ve
admanlkar iderek top ve tüfenklerin atarak badbanlarn açup muvafk eyyam ile benderi Dimyata gitdiler Ve kâfirin filikasn
bayrayle yedee alup bile götürdüler Hakir Dimyatdan gelen kara
askerile bir yire cem olup kâfirin filikasndan aldmz kelleleri
mzraklar üzre hakirin huddamlar diküp yine Akdeniz kenarnca
vakti zuhurda Yemeni nehri Maadiyesine gelüp bir mavuna gemi ile
ol gün bukadar asker gücile karu Dimyat tarafna ubur etdik Nehri

baaa
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Yemeni oldur kim Mahallei Kebir içinden cereyan iden tur'a ve
Sabuniyye tur'as bir yire cem olup büyük Nil kadar nehri azm olup
nice yüz pare beledleri rey idüp bu mahalde Akdenize munsab olup
gemi ile geçilir Asl niye [1] Semennut kurbinde Nilden müteferrikdir Nilin nsf kadar vardr Burlos ile Dimyat mabeyninde mahlut
olur Andan yine çöl ile ubur iderken nice kerre yüz bin bldrcn
duzaklar icre sayd olunmu bldrcnlar alup kâmil be§ saatde DimSinaniyye yedi saatde dahi Maadiyyat mukabelesinde kasabai
yeden Burlosdur Cümle on iki saatde Burlosdan benderi Dimyat

karsnda

Kasabai Sinaniyye
Nil kenarnda üç yüz haneli bir mamur beleddir Üç camii ve
ve bir kahvesi var Küffar zemanmda bir kal'as var imi
Hâlâ âsâr binalar aikâredir Muaf ve müsellem Sinan paa evkaf-

iki vekâlesi

dr Anda Dimyat emini

Msr

Bey bir kasr
anda
iderler
Andan
kesbi hava
ina etmidir Cümle ehli Dimyat
bir gemiye suvar olup gayri imdada gelen askerler dahi gemilere
suvar olup alay azîm ile küffar haksar kelleleri ile bir hayhu ile
tüfenkler atup admanlar iderek alay azîm ile gümrük önüne vâsl
olup Dimyata dahil olup paa aasnn konanda meks eylediimiz
olan

beyi Abaza Dilâver

küffardan, halâs olan ayka dahi top ve tüfenklerin atup
olan küffar filikas ile limana lenger braub cümle halk
îdi Edha idüp gemi reisi filika ile bizden kelleleri alup arz mahzarla ve hakirden mektuplarla Msrda brahim paaya gitdiler
saatde

ikâr

Evsaf ehri azîm benderi Dimyat kadim
Bu ehri müzeyyen hakkna

Amma

nice

müverrihler

evsafn

tahrir

kim Tufan Nuhdan sonra IMsrayim oullarndan Dimyat nam bir ulu padiah bina
etmidir Anmçün Dimyat tesmiye olunmudur Lâfz Dimyat lisan

etmilerdir
maun bin

kavli esah oldur

süryanîde kuvvete kudrete derler Kuvvetli cihanârâ melik idi Amma
kitab Tevratda ehri Dimyatn ismi Beledi Alüdür Kitab Zeburda
.^ii\ ) dr Ve lisan Arabda
iÂ\^j u«j\j ^.*^jji\ dir Ve kitab ncilde Elhazra
yine v'j-*" dir Lisan Kbtîbe Dimyatdr Ve badehu Hicreti Risaletden
(

otuz sene sonra
Ibni

Mikdad
li)

Amr bnül

serdar idüp

Yldz nüshas

(yine)

As Msr halifesi iken otuz bin askere Esved
Dimyat kaPas içinde melik Hamukü muha-
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saraidüp kâmil yedi ay cengi azimler olup fethinden meyus olup feragat
sadadinde iken melik Hamakün Sata namnda bir olu ol gece
Hazreti Risaletpenah rüyasnda görüp derhal habdan bîdar olup
nsfülleylde âlem ayardan bihaber iken kal'adan ip ile nüzul idüp
Esved îbni Mikdad hazretleri huzurunda islâm ile müerref olup
kapann fethi mümkin olan yerlerin gösterüp askeri islâm ol tarafdan hücu(m) idüp biemrillâh kal'a feth olup ol arbede icre Hamük
melik giriftar bend esir olup olun göricek ol dahi derunu dilden
bendei Sübhan oldu Badehu guzati müslimîn bîhisab zîkymet mal
hazayin almlardr kim hâlâ dillerde dasitandr Zira Tufan Nuhdan beru merd eline girmeyüp daima namerd elinde bikri pakize bir

ehri müzeyyen idi Hamdi Huda desti merde girüp bekâreti izale
olup üç bin sanduk mal hazayin Medineye Hazreti Ömere gönderdiler

iken
yedi
dini

Badehu sene
tarihinde Samda Nureddinü ehid halife
spanya küffar Dimyata bin pare gemi ile gelüp istilâ eyleyüp
ay zabt eyledi Badehu Nureddinü ehid veziri Yusuf Salâhud*
yüz bin asker ile Dimyat üzre gönderüp geldükde küffara eman

feth idüp cümle küffar dendan tiden geçirdi
ganayimle mansur muzaffer ama geldi Yine sene
621 tarihinde frengi bedrenk müstevli olup Tahir Beybars Msr
halifesi iken Hzr gibi yetiüp kal'aCi) feth idüp cümle küffar seyfi
müczimden geçirdi Badehu sene
tarihinde Sultan Selim Han
Evvel fethidir Bedesti Aya paa Hâlâ desti islâmda Nil kenarnn
canibi arkîsinde bir bender ehri azimdir kim vasfnda lisan kûteh
bnutukdur Msr eyaletinde derya bei hükmünde lâtif sancakdr

virmeyüp

kal*a(i)

Bu

mal

kadar

padiahîden Msr divannda senevi
akçesi alur Ve on iki kise dahi cürüm cinayetden
ve bâdihevadan hasl olup bu has tahtnda iki pare
Kapudan paa ile sefer eer Baz zeman bu sanca

Paas

taraf

on

has
ve bac ve hazar
yarar kadrga ile
iki kise

Reid sancana

tulu paaya ihsan olunur Paas deryada
kaimmekam
sefer
eüp
hüküm hükûmat idüp
iki yüz âdem ile
kendüye dahi on kise hasl ider Ve bir hâkim dahi Msr paas
tarafndan bir mükellef aa gümrük üzre havale hâkimdir Yevmiyye
onar guru gümrükden ulufesi vardr Ayende ve revende gemilerden
birer guru temkin akçesi alr Ve odun gemilerinden onar kantar

namdar

ilhak idüp bir

hatab alr

iki

güne ilere karr Arz sahibi aadr Ekseriya
beylerinden yüz ellier kise iltizam ile alup ylda iki
yüz elli kise hasl ider Zira her senede cebri noksan be

Ve

nice

gümrüü Msr

yüz ve iki
yüz pare gemi gelir
Üç yüz akçe payesi

Ve
ile

bir

hâkim dahi hâkimi er'i muhammedîdir
evvelin tahtaba mansblarndandr

sittei
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Bir müddeti yirmi otuz kise hasl alur mansb âlidir Bir kaç kerre
be yüz akçe mollalara ihsan olunmudur ehir icre iki nayibi hükmider Biri dahi tara nevahi nayibi Biri dahi kazai Fereskür buna
ilhak olup naib [1] hükmider Kazai Dimyatn taht
cümle on alt kuradr Zira canibi erbaas deryadr

hükümetinde

Amma

Kazai
nahiye kuralar vardr Senevi bu dahi yedi
kise hasl alur Dimyatda ve mezahibi erbaa eyhülislâm ve nakibüleraf ve kapu kulu serdar ve Msr yeniçerisi ve azablar serdarlar
ve dört bölük çorbaclar ve âyân eraf ve ulema ve sulehas ve
eimme hutebas ve meayihü sâdât ve ehli tüccar gayet çokdur Ve
ulemâsnn hafz Kelâmullah bîhisabdr Amma âsitane sipah kethüda yeri yokdur Ve bu ehri her gice kaimmekam sancak tarafndan üçyüz pasban gafirlik iderler Gayet emin ehri benderdir Nili
Mübarek kenarnda kbleden yldz rüzgâr canibine Camii Metbuliyyeye varnca bu ehrin tuli kâmil bin yüz admdr Ve arznn baz
yeri sekiz yüz adm ve baz canibi alt yüz admdr Amma canibi
erbaasnda kal'a divan ,yokdur Lâkin etrafü eknafnda cümle yetmi
pare

Fereskürde

be

tedribe

Metbuliyye

kapular
cenbinde

vardr Her

eb

Nil kenarnda

gafirler

bekler

Ancak Camii

Sultan Salâhuddin

kulesi ekli

murabba bir kulle(i) azimdir Etrafnda alçak divarl bir rebat var
Dairen madar cirmi alt yüz admdr Lâkin içinde haneleri virandr
Amma mezkûr iç külle mamur eddi metîn yüz arn bâlâ bir seramed kâr kadîmdir içinde dizdar ve neferat hanelerinden bir ey
yokdur Ancak içinde mirî mühimmat makulesi ve mirî pirine ve
glâl ile memlû olup miftah yine boaz dizdar elindedir Ve bu
ehri azîm cümle sagir ve kebir yedi bin alt yüz ba ve baçeli kat
enderkat tula binal ve kireç ile damlar svanm mamur ve müzeyyen hanelerdir Amma Reidin haneleri dahi ziyade mamur ve müzeyyendir Bu Dimyat haneleri dahi elvan elvan toplar ile divarlar
müzeyyen binay metinlerdir Ve bu ehir cümle eyhülbe(le)d
defteri üzre krk mahalle ve yüz elli mihrabdr Cuma klnur hutbedir Amma cümle cevamilerden kebir ve cemaati kesiriye malik
Camii Fethiyye Mabedi kadim dua müstecab olacak yerdir Evayili
doksan admdr
a'sarda kenise imi Hâlâ alâmetleri vardr Tulen
cümle
doksan iki
içinde
Ve arzan krk germe admdr Ve cami
sütunu müntehalardr Amma ellisi akik yemenî misal somaki amudlardr kim misilleri bir diyarda yokdur Herbiri birer Msr hazinesi deer cevahir somakilerdir Dahi fevkinde kemerler üzre münakka harpüte tavandr Düz deildir Ve tara hareminin etraf cümle altm
[1]

Yldz nüshas

(nayib)
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dört billur misal mücellâ mermer amudlardr kim kbliye müteveccih
olup kyama dururlar Haremi vasiinin ta ortasnda' bir sebilhanesi var
hayatdan nian
Haremin alt serapa amudlar üzr(e) su sarncdr

Ab

verir

mâi

nab vardr Baran rahmetden cem

olur

Haremin ortasn-

nabka dirahti vardr Gayet eceri azimdir Camiin
dört kapusu hareme mekufdur iki kapusu biri kbliye ve biri canibi
garba meftuhdur Ve mihrab camiin köesine münharif vaki olmudur Zira bu cami dahi Yunaniyanda deyr imi Annçün Camii Fethiyye derler Mihrab kâr kadim ve minberi haebdendir Minber kapusu üzre hu tarih ve hu Ayeti erif tahrir olunmudur
daki sofa üzre bir

Ayetinden sonra

Uç tabakal bir minare(i) mevzunu var Gayet musanna seramed
minaredir Kble kapusu üzre tamir termiminin tarihidir

dir

Geldi dünyaya nice Daver Be
Kimse ha/r etmedi bu cami ye
Her gören ide dua sahibine [1]

Düdü

tarihi

hayr Dilâver

Be

Diidü lâfz sahihdir kim vezinden düdü

[2] Sene [3]

namevzun-

Amma

böyle tahrir olunmudur Ve mahkeme önünde çaru izdiham içinde cemaati kesireye malik Camii Bedriyye binasdr Tulen
yüz elli adm arzan elli be adm Cümle elli mermer sütunu mevzun
üzre sade levha tavandr Haremi ortasnda eflâke serçekmi bir hur-

dur

mas

var Minaresile beraberdir

Amma

minaresi dahi gayet

musanna

üç tabaka beyaz serv gibi mevzundur Bu cami tahtan ve dört kapusu var ki yan ve iki kble kapudur Camiin haricinde bir hanefî
havzu vardr Üstü levha kubbe ile mesturdur Etrafnda musluklar
vardr Minberi kapusu üzre

merkumdur Ve

yine

çaru

içinde

Buday Bazarna

[2]

(Her gören sahibine ide dua) olmak lâzm.
Bu cümle yldz nüshasnda kenarda yazhdr.

[3]

Yldz nüshas

[1]

(1083)

karib

Nil

kena-
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ve arzan yüz seksen ayakdr Ve cümle sek»
amelî sütun üzre naki bukalemun ibretnüma tavandr
Yedi kapusu ve bir minarei mevzunu üç tabakadr Ve yine çaru
içinde Pirinç Bazarnda Camiül Kehir Hace Eminüddinül Muini bina-

rnda Camiül Bakr Tulen
sen dört

sidir Serapa kârgir ta binal ve kubbei alili fevkani bir camii ruen
âbâddr ki kapusundan dahi sekizer kademe ta nerdüban ile çki'
lir bir camii kahkaha var binayi metin Cennet misal mabedi kadim^
dir Ve ebü ruz cemaatden hâli deildir Güya Msrda Adiliyye yolunda Sultan Barkuk camiidir içinde asla sütunlar yokdur Sultan
Barkuk camiidir içinde asla sütunlar yokdur Canibi arbaasnda dört
Tak Kesradan nian verir kemerler üzre kubbei âlidir Amma mü-

nakka tavandr Ve camiin

ortas açkdr Bârân rahmet nüzul etdükde camiin vasatnda ku gözü gûnagûn ruhamlar döenmidir kim
çegmi insan nazar etdükde hirelenir Ve canibi erbaasnda takler altnda birer soffa(i) azîmi var kim herbiri beer yüz cemaat alr Bu
cami tulen ve arzan yüz ellier ayak gelir vasi camidir Mihrab elvan
hacerler ile müzeyyendir Minberi münakka haebdendir Ve iki minarei mevzunu var kim akalîmi Msrda nazirleri yokdur Olkadar lâtif ve nazif binayi mevzundur kim cümle gören üstad kâmil benna1ar ann kayim olduuna engüt berdihen iderler Ta bu mertebe rakik üç tabakal minarelerdir erifeleri biri biri içinde kadeh misal
nümayandr Ekseriya müezzinleri sbyandr Zira büyük âdem enüp
binmee
üsret çeker Ve bu cami tenk mahalde olmak ile

smyup

haremi yokdur Ve afiî havzunda Canpulad zade Hüseyin paa vali(i)
Msr iken Nili Mubarekden sakyeler ile su çeküb elli göz
kantara ile kahvehaneler mabeyninden Nili geçirüb abdest havzuna gelüb ibadullah tecdidi vuzu iderler A cib hayrat azimdir Andan
ehrin canibi imali nihayetinde Ribat Külle kurbinde Camii Metbu[iyye Sultan Kaytbay binasdr Cümle camiler gibi bu dahi tula binadr Amma gayet metindir Nil kenarnda olmak ile sekizer kademe
ta nerdüban ile fevkanidir Canibi erbaasnda iki yüz talebe hücreleri vardr Ve derunu camide amudu müntehalar yokdur Ancak kâr
kadim camii atikdir içinde ebü ruz binden mütecaviz hafz Kur'an
ve gayri müfessirîn ve muhaddisîn sakin olurlar Dimyatn güya ki
Camii Ezberidir Camii ulûm sahibi dersâmlar vardr Bu camiin üç
aded kapus var Kubbe kapus nerdübanlarnda Nilden abdest alnr
Baz mahalde Nil tuyan idüb camie dahil olur Mihrab tarz kadim
ve minberi haeb ve olkadar müzeyyen deildir Lâkin evkaf metinmebzuldür Ve
dir maretinde nimeti has ve amma ve baz gedaya
Tahtan
tavandr
kubbe canibinde Camii erehaz sekiz sütun üzre
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vaki olub bir minaresi ve üç kapus var Ve Turkül Müsellâhda Caataniyye ve Sukül Müruzda Camiül M.iniyye ve Camiül Kebir
dahi derler Mükerrer yazltndr Ve Nil kenarnda Camii Rdvaniyye

miü

Kasr âli misal bir camii nurdur içinde mükerrerdir[l] asla amud
yokdur Dört kemer üzre tavandr Nil kenarnda yan soffalar var
Cümle cemaat anda kesbi hava iderler Bir alçak minaresi var Ve
Sukül Basalde Camii Zaviyetül Haliç ve kurbi tekyei §eyh Abbasîde
Camii eydi HasamutTavil ve Dilâver Bay saray () cenbinde Cami'
ül Kasmiyye ve kal'ai atik civarndaki Camii Ibni Harun ve Canibül
Müride Cam.iüyh O ner ve yine kurbi Camiül Münide Camiiid
Denhiyye ve yne Camiül Münide Camii Ebu Atyye ve Sukül kasbide Camilin Nasriyye ve Suku Lebende Camiüeyh Hat'am ve HarCamiül Er ban ve kurbi Ketande Camii ibni Tellis[2]
tül Mirkabede
Bu tahrir olunan cevamilerin alettafsil evsaflarn terkim eyle [3] bin
bir teman tavil olur Bu mezkurun camilerden maada cümle yüz elli
mihraba varnca mesacidlerdir Bu Dimyatn camileri Reid(d) en çok
selâtîn camileri vardr Ve zaviyeleri dahi çokdur Cümle zaviyelerden
cemaati kesir(e) ye malik çarsu içinde Zaviyei Erbain Bu mescide mes-

Ateban dahi derler Ta Hazreti Ömer fethinde bina olunmudur
Zaviyeye girdikde sa tarafda krk sahabei kiram medfun olduu tarihleri ile müsbetdir Sandukalarnn kenarnda haeb üzre oyub celi
hat ile bu tarih mektubdur
cidi

yazlmdr Bu ehr

on bir tekye ve üç sebil
var Amma sebillerden iskele banda gümrük önünde Rdvan Çorbac sebili serapa kâii Çin ile mebni revzenlere tas ve marabalar zincir ile kayd olunmu kalayl ve
altun yaldzl marabalardr Sahibülhayrat hayatda olmaiyle yevmi Aurada deti Kerb elada ehid olanlarn ruhiyçün üç gün bal ve üç gün eker erbatleri cümle atsana
mebzul olur Evkaf kavidir Bu sebilin fevkinde kasr havernak misal
bir mektebi sbyant var Kâmil üç yüz sbyan tflan ebcedhandr
Her sene kisveleri ve mahiyye onar para vazifei muayyeneleri
vâsldr Sar pirinç revzenleri üzre kemer altnda lûce ve lâciverd ile
müzehheb hatt celili tarihi budur
[1]

Yldz nüshas

içre

yedi medrese ve

(mükerrerdir) Kelimesi yoktur

[2]

»

,

(Tillis)

[3]

»

»

(eylesek)
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bir sebili âb hayvan
Heminisidir smail Rdvan
Qerekdir böyle hayra ola tarih
Hezar ahsentü smail tü iz'an

Habbeza bu

Sene 1086 [1]
ve sebilhane içindeki kâ§ii Cin üzre tahrir olunan tarihdir

Piyade gördü itmamn dua idüp[2] tarih
Zehi kasr muallâ ki mübarek ide Hak an

Bu

sebil

mektebinden

hammam

dört

var

gayri seksen

Cümleden

Rdvan Çorbac hammam

çarsu

ve

alt mekteb dahi vardr

içinde

âb havas

Kad hammam

mam

ve binas

bni Mismar hamhandr Evvelâ Mustafa
ve

ve Arnavud hammam Ve cümle on sekiz
çorbac ve Haremeyn han ve Mustafa Çelebi han ve Huveyliyye

ve Piri

Çorbac han

ikidir

Ve
lâtif

Ve Arnavud han dahi

ikidir

Ve

han

eski Zül-

Kethüda han ve Abbasî han ve Ca'dî han ve Ibni Far han
yani Sçan Olu han ve Tmaviyye han ve Kaggasîn han ve Kad have Abdurrahman paa
mütevellisi iken ann iznile Gürci Zülfikar Kethüda lebi Nilde kel'a misalibir haru azîm bina etmidir kim
cümle ta Msrdan gelmidir Dimyatda bu handan ve Camiül Kebirden maada ta bina yokdur ki kapulu ve yüz haneli bir nevbinayi
metîndir Ve cümle otuz iki kahvehanesi var Amma Uzun Çarsu içinde
alt aded kahvehaneleri var Biner âdem alur kaai azimlerdir Ortasnda ruhaml havzlarnda fevvareleri kubbelerine müntehi olur Ve
iki canibinde [3] hanende ve sazende ve meddah ve mtrban ve rakkasan ve ebbaz ve kuklabaz soffal gümrah kahvehanelerdir Ve bu
ehir cümle iki yüz altm sokakdr Cümle pak rah ahdr On sokak-

fikar

n

Msr

vardr Amma bedestan hanlardr CümRuyi arzda olan mevcudat bu ehirde
mevcuddur Ve üçyüz at deirmeni ve ya deirmenleri vardr Ve mahalleler içinde altyüz Dimyat alacas dokunur kârhane vardr Amma
gayri esnaf azdr Ve yedi kefere mahallesi vebir mahalle kbtî ve bir mahalle yahudi vardr Ermeni ve frenk gelir gider Frengin balyozlar yokdur Ve yedi kenise ve krk meyhane ve alt yüz hane vardr Yetmi
yerde pirinç dinekleri var Herbirinde ikier dinekden yüz krk pirinç
da

taraf taraf

le iki

bin

esvak

sultanîler

altm dükkândr

[1]

Yldz nüshas

[2]

«Piyade gördü itmamn dua idüb didi

(1081)

kelimesi vardr.
[3]

Yldz nüshas

(hanibinde)

tarih)

olmak lâzm: YldZ nüshasnda

(didi)
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kârhanesi vardr Zira ehri Dimyat pirinç kândr Gayri hububat yukaru Saidi Aliden gelmek ile behas dahi âlidir Amma yine ganimetdir

Ve cümle üç bin mahzeni vardr Zira halk cümle anka tüccarlar Lâkin
muhteem deillerdir Bu ehirde cümle üç bin sayyad semek vardr
Rum ve Frengistana tuzlu balk salamuras ve balmumuna banm
kehruba misal balk yumurtas bu diyardan canibi erbaa diyarlarna
gider Zira bu ehrin canibi erbaas cümle buhayrelerdir kim nice bin
gûnagûn mahileri olur Ve bu ehirde eyhülbeled defterile üç kerre
yüz bin âdem vardr Hamdi Huda bu kadar ecnas mahlûkat olub
babulluk namnda fahiehane bilittifak yokdur Gayet ehli rz vilâyetdir Bu ehrin dahi nisvan sahib isyanlar çarsuyi hazara çkmak
aybdr Gice fanuslarla gezerler Ve bunda askerî tayifesi azdr Çou
fellahîndir Ve gayet divdest kârü kisbe kadir rencber halk vardr
Her kâr ellerinden gelir Ol ecilden ganimet ehirdir Ve âyân çuka
ve atlas sammur kürk giyerler Vasatülhal olanlar alaca bat ve mavi
bediyye ve Dimyat alacas giyerler Her soka âdem deryasdr Ve
zenanesi sivri altun

ve

gümü

tas

takye giyüb

eyinlerine

siyah ve

beyaz izar bürinüb yüzlerine siyah nikab ve ayaklarna âsümanî babuc ve âsümanî iç edik giyüb müeddebane reftar iderler Ruzu ruende sokaa çkan avreti olan her kim olursa kati iderler Meer meyakraba avretleri çkar Desturdur Ve bu ehir
yitleri ardnca karib
halk gayet ehli zevkdir Uç yüz altm alt günde elbette birer düün ve her gice birer Mevlûd ve üç aylarda yevmiyye birer Mevlûdu
âli idüb bir hayi hu
iderler Elbett bu cemiyyeti kübralar mukarrerdir Ve bu ehrin kblesi ve ark ve imali ve yldz canibi cümle
üçyüz altm alt ba ve baçe ve bostandr Limon ve turunç ükûfesi mahallinde gayetanlar içre bir âdem
ubur etse gûnagûn ezher
rayihasndan âdemin dima muattar olur Her baçede gûnagûn ka
srlar ve havz ve azirvanlar ile ârâste ravzai rdvanlardr Hakikatülhal yine cümle badan Rdvan Çorbac ve Zülfikar kethüda hadikalar
iremdir Bu ehrin âbu havas gayet lâtif olduundan mahbub ve mahbubesi firavandr Ve halk gayet garib dostlardr Kârü
kisibleri balk ve pirinç ve sükker ve gayri eyay bisyar ile ticaret
iderler Ve bu ehrin ta ortasndan Nilden bir halici azîm girüb ehrin iki canibinde ahane hanelerin revzenleri ve ahniinleri bu halice nazr olub baz âdemler pencerelerinde oturduklar yerden mahileri sayd idüb ehlü iyalile kefaflanrlar Bu ehrin cümle mahbub
sbyanlar üryan ve büryan mahi ve bu tur'ada Nil maliki gibi inaverlik idüb birbirlerin bilâvasta ve bilâ tekellüf deragu iderler

ba

Baz mahbub

dost canlara acib

temaagâhdr Bu canibde olan hanei
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âlii mamuru Büyük Nil kenarnda
enderkat müzeyyen ahane saraylardr Reid gibi
evleri karada deildir Nil kenarndadr Baz mahal Nil tuyan etdükce bu hanelerden içeri girer Revzenleri cümle Nile nazrdr Baz hanenin kayk hanesi evi içindedir Ehli beled birbirlerine kayklar ile
gidüb gelirler Bu ehrin iskelesi azdr Ancak gümrük önü ve paa

zîbalardan gayri dahi güzide saray

beer altar kat

aas saray önü bir meydan azimdir Cümle gemiler ol mahalle yanaub metalarn dalar gibi yub gemileri Nilin karusmda Sinaniyye
yatrlar Ve bu ehrin yldz canibindeki mezayerde Mirkab namnda bir çarkûe bir kuUe
vardr Eflâke serçekmidir Küffar zemannda dahi âli imi Hâlâ ol
menar Mirkabda mutedil havada üçyüz mil cezirei Kbrs dalar

canibine geçüp anda

ristanda bir mürtefi

nümayandr Lâkin

kuvveti

basara

merubatnn memduhatmdan

muhtacdr Bu Dimyatn mekûlât
Revan ve Geylân ve

ihtida pirinci

Hind pirincinden ahdane ve leziz pirinci olur Ali Osman padiahnn
Dimyat kileridir Cümle pirinç bundan gider Bu Menzilâvî ve Fereskür pirinci rub'u meskûnda yokdur Ve bal ve balk yumurtas
beyaz ekmei ve sanayiatdan Dimyatn bînazir
gûnagûn harir alacalar ve muzu mehurdur klimi alisin evvelinde
ve cemmizi

olmak

ile

ve

arz beledi ve

tuli

aa

Ve Dimyat

nehar

içinde olan

kenarnda
Kulkran Mehemmed paa[l] kal'as natemamdr Cümle boaz bekleyen gemiler anda bir ay iki ay yatrlar Anda bir zaviye vardr Hava
lâtif olub boaz açldkda gemiler yüklerinin nsfn cerimlere tahmil
idüp boazdan tara çkarlar Tafsili kelâm etmiyelim Bu boaz dahi
j.:JL j»j\ jjiu
Reid boaz gibi kudret kal'asdr Mezkûr Kulkran paa
kal'as natemam olmak ile dizdar ve neferat yokdur Andan üç mil
yine Dimyat tarafnda Nili Mübarek Akdenize mahlut olduu
eski kal'adan

on mil

yine Dimyat canibinde ve Nil

aa

mahalde

Evsaf kaPai atik Dimyat eddi
Sene

tarihinde

bizza(t)

binasdr Bedesti Hayre Bey
Amr ibnül As asrnda Esved

Valii

fatihi

Msr

Han Evvelin
Msr Matekaddem

Selim

ibtidai fethi

Mikdadn

Nili ribat

etdüi kalfadan
hâlâ bu kal'a Akdeniz ile Nil mahlut
olduu burunda bir kumsal yerde ekli murabba bir binayi metindir
Day ir en madar cirmi beyüz admdr Ve çar kuesinde çar burcu
[^var Ve cenuba nazr bir
kapusu var çinde havlisiz seksen neferat
[asla eser

kalmamdr Amma

il

r

[1]

öküz Mehmed paa

ibni

feth
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Msr müteferrikalarndan

üzre dizdar ve seksen neferat vardr

krk danedir
topu var kim Huda
toplar

Amma kaPanm sa

Ve cebehanes

ve

ahane

taraf haricinde iki seramed

âlimdir bir serhadde misilleri yokdur Birisi kâ-

iki kar cüssedar topdur Krk vakyye gülle atar Tarihi Süleyman Handr Bu toplar lebi deryaya karib yerde yatr Zira böyle
küçük kaPa getüremez Kal'ann canibi erbaas alçak kumsal yer olmak
ile hendei yokdur Ve derü divarnda münhedim olmu yerleri
çokdur Dizdar ile kayklara binüb bir mil Nil ile cereyan iderek Nil ile
Bahri Ebyazm mahlut olduu mahalle varub iki rikât salât hacet klub dua etdik Ulemay Dimyatn kavli sahihleri Hazreti Musa ile Hazreti Hzrn buiuduu bu Mercül Bahreyndir Reid ulemasile mabeynlerinde bir cedeldir kim tabir olunmaz Amma imam Siyutî â\^j tefsirinde Mercül Bahreynden murad Bahri Rum ki Karadenizdir Ve Bahri
Harez [1] ki Geylân deryas derler Bazlar Babül Ebvab Bahri derler
Bir bahre munsab olmaz üç Karadeniz kadar bir bahri azimdir Mercül
Bahreynden murad ol mezkûr iki deryadr demiler Bazlar Akdeniz
Bahri Rumdur ki Nil ana mahlut oldugyçün Dimyat boazna Mercül Bahreyn derler Bazlar aleltlak bir nehri azîm bir bahri kebire
mahlut olsa ana Mercül Bahreyn derler Amma Hazreti Hzr ile
Hazreti Musa bu Nil kenarnda buluub seyyahat idüb Hazreti Hzr
bir gemii delüb Nile gark etdüi ve bir divan
cümle tefsirlerde musarrahdr Cümle bu Nil kenarnda vaki olmudur Zira Hzr Iskenderi Zülkarneynin askerî tayifesinden idi Ekseriya skender
Iskenderiyyede sakin olmagiyle Hazreti Musa Hzr ile bu mahallerde
müerref olmulardr Ve müfarakatleri dahi Nilin deryaya mahlut
olduu mahalde vaki olmudur Nazargâh mürselîn olduundan efdalülulema ve meayihînler itibar idüb Mercül Bahreyn derler Reid
Dimyat ulemas beyninde bir kylükaldir Amma Dimyat ulemasnn
Mercül Bahreyn bizim canibimizdeki Nildir didikleri kavli sahih ola
vesselam Badehu yine dizdar ile bir kaya binüb bu kal'ai arkyyenin mukabelesinde kenar Nilde

mil otuz

ykd

Evsaf kaPai Garbiyye mukabelei kaFai

arkyye
Sene
Cafer

Aa

fi]

[2]

tarihinde Sultan

Ahmed Han asrnda

öz malile hasbetullah [1] bina idüp

Yldz müshasnda da (Harez) yazldr.
Yldz nüshas (hasbeten lillâh)

tavai müteferrika
dizdar müebbed ci-
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mudur Amma

kal'ai Abdüs Samed namîle öhrei
ehr olmudur
kenarnda ekli müdevver bir küçük kal'adr Cirmi yüz admdr
Ve kaddi elli arn ta bina bir kuUei kavidir Badehu tarasna bir
tabya (i) azîm zam idüb kal'a dahi metin olmu Cümle elli pare toplar var Amma iri toplar bu tabya üstünde boaz azna nazrdr
Dizdar ve elli neferatlar var Kârlar balk ve bldrcn kuu sayd
iderler Bir kumsal yerde vaki^ olmudur Bir kapus kbliye nazrdr
içinde krk elli höcrecikleri var Müteehhil kimse yokdur Cümle halk mücerredlerdir Bir zaviyesi var Bu kuUe dört tabakadr Ve canibi
erbaasmda hendei yokdur Hakir bunu dahi yoklama idüb yedi neferatn namevcud bulup isimlerin zabt idüp paaya arz etdüm Badehu
karu arkyyeden ve bu Garbiyye kal'as dizdarlarndan ücreti kadem dört yüz guru hakk tarik alub andan yine kayklarla Nil ile
ba yukaru ve muvafk eyyam poyraz ile iki saatde yine benderi
Dimyata gelüp

Nil

Ziyaret eylediimiz sükkân kurafei Dimyatda
asude olan kibar evliyaullahlar beyan ider
Evvelâ Dimyat kal'asnn fethine bais olan Hamük melikin olu
Sata hazretleri Esved ibni Mikdad huzurunda islâm ile müerMikdad eyh ataya on bin
ref olub badelfethi Dimyat Esved ibni
kal'asn ve BuruUos [ 1 ] kal'asn
asker verüb Sah vilâyetin ve
ve Dümeyre kal'alarn feth idüb yine senei mezburda Tine kal'asn
feth etdikde hîni cenkde mecruh olub sata sata yani pare pare oldu-

eyh

Emum

yçün eyh

Sata derler

Bir

rivayetde

lisan

kbtîde

sata

kumlua

eyh Sata kumluk içinde medfundur kim cenkde hür
ehid olub civar rahmete ruhu erifi uruc idüb na'n Esved ibni
Mikdad Dimyata getirdüb Dimyatn canibi arkîsinde nîm saat baid
buhayrei Dimyat kenarnda bir âsitanei âli içinde bir kubbei pür
envarda münevver oluB yatr Mah a'bann on beinde ehid olduklaryçün ölgün Mevlûdu erifine mübaeret idüb üç gün üç gecede
Dimyat ve gayri kura ve kasabatlardan krk elli bin âdem haymeleri
ile
gelüb meks idüb ziyaret iderler Ve Dimyat kayimmekam bu
Mevlûda Dimyat âyân eraf ve askeri ile bu ziyarete kerrüfer ve
dârât ile gelüb haymesinde meks idüb smat azîm çeküp üç gün [2]
gece nimeti mebzul olub bir msrî kise masruf idüb paasnn mukasebesine mahsub olur Kanunu kadimdir Âsitanei eyh Sata çar

derler Zira

[1] (Burlos) olacak
[2]

Yldz nüshas

(üç)

SEYAHATNAMES

74T

kû§e kal'a misal bir binadr Cirmi üçyüz admdr içinde imam ve
müezzin ve kayym ve türbedarlar sakindir Kabri erifi zaviyesi cenbinde bir kubbei pür envardr Hareminin altnda su sarnc var Her
sene bu sarnca Dimyat ayannn develeri Nilden su tayub leb berlep iderler Eer su tamasalar cümle develeri uyuz olur Acib hikmetdir Hulâsai kelâm ziyaretgâh hassu âm ulu sultan benamdr
Andan Eeyh Ebül Medayin ve Eeyh Dürgam ve Camii Metbuliyyede Eeyh Metbulî ve Eeyh Seyyidi Fatih Ehül Ata Camiinde medfundur Ve Camii Fethiyye kurbinde ziyaretgâh Beynel Cenaheyn ve
Nil boaz kurbinde ziyaretgâh Beynel Mevceteyn ve kurbül Man*
zarda ziyareti Beynel Farzeyn ve ehrin imalinde baçeler içinde
Eeyh hazreti Celalüddtn Matekaddem âsitanei mevlevî imi Sima*-

hane meydanlar ve müteaddid höcreleri ve matbah kaykâvülü erdi
behitden nian verir bir tekyei kalenderhanedir Pak pakize fukaralar ve Hindileri vardr Cümle ehli Dimyat bu âsitanede ayü iret
idüp azizi ziyaret iderler Bu ban bir köesinde bir kubbei âli içinde
medfundur Nice bin âkann zerdeste ve palhenk misilli gûnagûn
alâmetleri var Sahibi seccade olan Baba Horsanî sulehayi ümmetden müstecabüddave kimesnedir Ve buna karib
Eeyh Seyyid
Fethül Esmer ve civarnda eeyh Seyyid Ahmed ihni eeyh Abdüs'
selâm Bunlar bir kubbei âlide medfunlardr Ve Seyyid Feth civarnda ziyaretgâh Meydaniil Ahdar ve bunun kurbinde Makamü ehid
ve kurbi Hartul Kantarada pivay tariki nas hazretii §eyh Ebül Abhas Emri azîm ulu sultandr ve ziyartgâh edyandr Ayende ve
re(ve)nde mihmangâh tekyesinde cümle taallûkatlar ile asudedirler
Zaviyesinde cemaati kesiri vardr Ve evlâd zevilihtiram Çelebi eyhin naziri yokdur Gayet salih ve âbid ve zahid kimesnedir Siyah
imame giyüb siyah abbasî alemler tarlar Cümle fukaralar siyah
sararlar Ve erif Osman civarnda eeyh Seyyid Osmanü erbazî
ve eyh Abbas civarnda eeyh Hasanut Tavil Camiinde yatr Ve
kurbi seyyidina Abbasda kabri eeyh Aliyyül Ayya Ana karib eeyh
Seyyid M.ehemmedül No'manî ve civarnda eyh Kirman ve ana
kaib
eeyh Seyyid AZiyyüs Saki Cümle ehr(e) hasbetenlillâh
su
Krk sene bir krbai kullanm Hâlâ cedid gibi
ucunda maslubdur Ve Metbuliyye Camii imalinde Nil kenarnda bir
irem hadikal tekyenin ta vasatnda bir kubbei âli içinde eeyh Alî
Münibat Emri azîm ulu sultandr Bir hasta üç kerre ziyaret etse biemrillâh ifa bulur
behiti içinde Nil kenarnda müteaddid
kasrlar ve havzlar vardr Hayme misal harnub dirahtleri sayesinde herkes yaranile çok çok zevku safa iderler Ehli Dimyatn ziyaret-

a

tam

ba

ba

Ba
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ve teferrücgâh bir ferahfeza yerdir Ve buna karib eeyh Abdurrahman Zltî ve mescidül Feth kurbinde eeyh Münhavî ve civarnda Seyyid Ahmedi §imavî hazretleri Burhan tarikmda ulu sultandr
Ve civarnda Sittiyyül Valide Hîni fetihde ehid olan sahabei kiram
havatînleridir kim alts bir yerdedir Ann içün Sittül Valide derler
Her yevmi sebtde nice bin havatîn cem olub ziyaret ederler Ve bunun

gâh

kurbinde eeyha Sitti §amiyye ve Mirkab kurbinde eeyh Seyyid Asil ve
cenbinde Seyyid Abdullahü erif ve Sukül Lebende eeyh Hat'am ve Sukus Semekde eeyh ane ve Rdvan Çorbac hammam kurbinde eeyh
Hyeî ve Hartül Münide eeyh Ömer ve Ebül Abbas kurbinde
eeyh Lu'sayfirayetî [1] ve Hyeî kurbinde kabri eeyh Ebu Usayhe
ve gayetan uarada M.uhihhüddin Senede bir kerre azîm Mevlûdu
olur Ve Beledül Minyede eeyh Ibrahimi ekberi Minyavî iki yüz
haneli

Ylda

Minye köyünde
kerre

bir|

mah

ba

ve bostan nahlistan

içinde

medfundur

Recebde Mevlûdu azîmi olup cemiyyeti kübra
ile beçelerde tevhid tezkir idüp

olur Her tarik meayihleri fukaralar

sohbeti hassulhas iderler Ba sahihleri mani olmaduundan gayri
meayih fukaralara meyve hedaya getirir mutekid halk vardr Ve
bu tyh Ibrahime karib eeyh Mazlum Tariki âm üzre balar içinde

kubbe (i) sagire içinde asudedir Nsf Recebde
bunun dahi azîm Mevlûdu olur Ve Camiül Metbuliyye kurbinde
eeyh Müsellemi ve Hartül Bürke kurbinde eeyh Ebüt Tayyib ve
bir

küçük tekyede

bir

civarnda eeyh Aliyyül Haddad ve hart Seyyid Ebülfethde eeyh
Ebu Yusuf ve civarnda Seyyidi Said ve kurbül Kantarada eeyh
Ebünnasr ve Mirkat [2] kurbinde Seb'i benat ve Makam Erbain [3]
ve hartül Mirkabda eeyh Sultan ve civarnda Seyyidi Ali Liveyfe
ve civar Münide kabri eeyh Ebu Karibe ve ana karib eeyh Ham'
mam ve Rdvan Çorbac hanesi kurbinde eeyh Abdül Qani ve eyh
erebasi kurbinde eeyh Miftah bir kubbei azîmde medfundur Ylda
bir kerre Mevlûdu azîmi olur Ve yine buna karib eeyh Hattab
ve kurbindeki kabri eeyh Zindan ve erebazi kurbinde eeyh Memukabelesinde Nil kenarnda
hemmedül] Irakî ve Dimyatn Nil
eeyh Seyyidi $edid ve ana karib Seyyid Osmanus Sayyad cj^r' (^}' Ji^^j
Himmetleri hazr ve nazr ola Bu bâlâda tahrir olunan kibar evliyauUahlardan maada nice bin kümmelîn medfundur Ve cümleni»^
sagir ve kebir
kubbeleri mukarrerdir Zira Dimyat halk evliyalar

ar

[1]

Yldz nüshas (eeyhül

[2]

„

..

[3]

„

„

banîde dahi

Makam

Usayfiratî)

(Mirkab)
(ve yine

Erbain)

Makam

Erbaîn min

Safafî

ve

çaru

içinde mescidi Ate-
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ziyaretgâh Re§i(d)de yokdur Zira bu ehri
nevbinadr Eski Reid (i) Gûmü Efrahda
gark etmidir Hamdi Huda Dimyatda yüzden mütecaviz evli-

Bunda olan

muhibbidirler

kadimdir

kum

Amma Reid

Yasin ve birer fatiha tilâvet
idüb ruhu pürfütuhlarndan hadisi sahih mazmumunca anlardan
Amma kesreti kitabet olmasn içün bu sulistîanet taleb eyledik
tanlar tahrir eyledik Eer her birinin menakblarm tahrir eylesek
olur vesselam Badehu paa aas bize
bir mücellede [1] kitab
endaz ve yirmi keti
elli bahadr tüfengi [2]
bir firkate donadub
yaullah

ziyaret idüb

ban

mekûlât

ile

slar

merubatmz

ile

firkateye girüb

resinin

birer

Dimyatdan canibi arka balar
ile
nîm saat gidüb Tine buhay resinde* amade olan
muvafk eyyam garb ile yedi saatde Tine buhay-

atlarmz

icre

her birine

icre

yeminü

yesare giderek

Evsaf Kal'ai Tine
Bâlâda tahrir olunduu üzre eyh Sata feth idüb bunda ehid
kâifi hükmünde lebi deryada ekli
Msr hâkinde
murabba bir küçük kaPadr Dayiren madar be yüz admdr Bir
kapusu kbliye nazrdr çinde krk havlisiz küçük haneleri ve bir
Selim Han Camii ve otuz aded toplar ve cebehanesi ve Msr
ve baçesiz lebi
müteferrikalarndan dizdar ve yüz neferatlar var
deryada bir kumsal bîeman yerde derbendi calenderdir brime devlet
tarafndan âdem sürerler Bunda sürseler duzah azab çekerdi.uci* l»\,ic^*^

Ar

olmudur

Ba

j.i\j

Suyu ve ekmi

[3]

Dimyatdan gelmee muhtacdr Daima kayklar

Amma

Akdenizde gezen gemilere cankurtaran limandr Cenub taraf Buhayredir Bir ucu Arie kble
Dimyata varr buhayrei kebiredir
taraf Menzileye garb taraf
Yahi elvan elvan mahileri
iltizamdr
Senevi
on yük
akçe
mihman olub alessabah gördüm Bir
olur Ol gice dizdarda
alay zaif sergerdan ekmeksiz balk ile geçinir âdemler reca idüb
kal'a yoklamasyçün
yüz guru verüb kabul etdik Badehu yine
f ikiye [4] binüp
alarka olunca kal'adan on aded Safa gitdin toplar
atup bir gece buhayre girdabnda azab elim çekerek vakti seher yine
eyh Sata âsitanesine gelüb yine ziyaret idüb gemiye suvar olup bir
saatde buhayrenin nihayetine gelüb yanadk Derhal Dimyata bir
su

ile

[1]
[2]
[3]

[4]

varub gelmededir

Yldz nüshas
„

„

„

„

»

»

(mücelled)
(tüfenk)
(ekmeâri)
(firkatiye)

*
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çapik

çalâk

ve

zinde

getirüb iki canibde

a

ve

özünde

âdem

cümle atlar
gayetanlar seyrü tema-

gönderiib

mamur abadan ükûfezar

Dimyata dahil olub ertesi slâmbolda hanemize firavan
mercimek ve keten ve nohud ve sayir levazmatlar gönderüb ehli Dimyatn erbab devletleri ile vedaladk Evvelâ ayandan
mustahfzanm ebehi Rdvan Çorbac ve Tekeli zade Çelebi hazine
serdar olmudur Ve Halil Çorbac zade ve Mehemmed Çelebi bunun emsali veliyyünniam efendilerimiz ile vedalaup paa aasndan
üçyüz guru ve yirmi aded Dimyat alacas ve elli çift Dimyatn kahve makremeleri ve futalarn alub cümle mekûlât merubatmz ile bir
brakl[l] pürsilâh tevabili yarar gemiye suvar olub mütevekkilen
alellah deyüb muvafk eyyam ile demir koparub Msr kenarna reiderek

pirinç ve

vane olduk

Elfaslüs Samin ve Sittîn
Benderi Dimyatdan Msra varnca Nili Mubarekin
iki canibinde mamur âbâdan belide ve kasabatlar ve ehri kebirleri seyrü temaa etdiimizi
ayan ve beyan ider

çkub kble canibine altm mil gidüp Dimyamukabelesi garbna halidir Serapa arz sure bîhasl yerlerdir Asla
imaret dahi yokdur Amma Dimyat taraf safi pirinçli pürhasl imar
irem misal izbelerdir zbe bu diyarda
müzeyyen eker
alçack
kubbe evceizlerdir Fevkani ve
derler
Evleri
tuladan
kuralara
sahan evleri yokdur Zira yerleri pirinç hasl olur batakl ve çatakl
binaya
tahammülü yokdur Ve pirinçleri ruyi
yerlerdir
arzda yokdur Lâkin buday ve arpa ve bakla makulesi hububatlar
dahi yokdur Zira sulu yerlerdir Pirinç daima su içinde hasl olur
Garib temaadr Ve bu mahallerde Nili Mübarek taub eksilmez Ber
karar durur Hasl meram Dimyat hakinde kuralar ubur idüb
Evvelâ Dimyatdan

tn

kaml ba

Ar

Evsaf menzili ehri kadimi Fars Fereskür
Msrayim olu Fereskür namnda bir melikin binasdr htida
saklamak
at
bundan kalmdr Bin sene muammer olup yedi yüz
pare ehre malik olub yüz bin ahrec atl ve yüz bin eheb atl askere
malik idi Gayri güne hussanlar ana göre kyas oluna Dimyat hakinde
[IJ

Yldz nüshas

(yarakl)
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makyudur [1] Yüz elli akçe
Dimyat
kadlarna
ihsan olunur Nayürük kazadr Amma ekseriya
hiyesinde kuralar vardr Cümlesinde pirine hasl olur ehri Nil kenarnda iki yüz adm baid bir mürtefi yerde bin yüz mamur haneli
ve on yedi mihrabl ve alt minareli ve üçyüz dükkanl ve üç kahiltizamdr Yedi bin kile

mirî

hammaml

pirince

Amma

ehirdir

imaret ve
medreseleri ve sebilleri yokdur Ancak üç aded müfid muhtasar hanlar var Haftada bir kerre azîm hazar olur Halknn kâr kisibleri
vehaneli ve bir

bezasteni

ve

gûnagûn alaca dokurlar Her hanede birer kârhane mukarrer olup
üçyüz dükkân mültezime mal verir alacacac dezgâhlardr Pirinci ve
Fereskür alacas mehurdur Bu ehre Dimyatn arknda olan Tineye
gitdiimiz buhayreden dahi gemi ile gelinir Bir taraf Nil ark taraf
mezkûr buhayredir Amma âbu havas ve bau nahlistan lâtifdir Nil
ile Dimyat buhayresi mabeyninde bir ehri müzeyyendir Ziyaretleri

malûmumuz

Bunun mukabelesinde Garbiyye hakinde

deildir

Kefri Süleyman
Bir minareli

Aa

camii ve üçyüz hanesi var

Bunun mukabelesinde

arkyye hakinde
Beledi
Yüz haneli ve

erebaz

bir camili ve minareli

mamur kuradr eyh emedfundur Bu mahalde

anda bir
Dimyat hududu temam olub arkyye hükmüdür Bunun mukabelesinde Garbiyye türabnda

rebaz

kubbei

hazretleri

Ebu Galib

Beledi Mîti
Bir minareli camii ve yüz

Bu mahalde

elli

âlide

haneli ve bir kahvehaneli beleddir

Nil gayet dolanub kâh

arka ve kâh garba

gider

Bunun

mukabelesinde arkyye hakinde

Beledi Re'sül Haliç

mamur

büyutlardr ki camii ve iki vedükkân var Eyeh Qazvan ve Eeyh
Hasan Ebu Takyyüddin ve eeyh MeKemmedi Acemi bu beled (d) e
kubbeler içinde medfunlardr Bundan yirmi mil yukar arkyye hakinde

ltizamdr Cümle üç yüz

kâlesi ve bir kahvesi

[1]

ve

alt

Yldz nüshas (makyuddur)
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Mît Ebu Abdullah
Mît yine kuraya derler
minareli beled (d)

ir

Bunun

Bu

dahi iltizamdr Yüz evli ve bir camiî
mukabelesinde Garbiyye hakinde

Beledi Tahriyye
Yüz elli haneli ve
tyninde

bir

mamur

camii minareli kuradr

Beledi
ki yüz hane

ve bir minareli

Ve arkyye

Buat
camii var

Bunun mukabelesinde

Garbiyye tarafnda

Beledi Dinci
Bir

mamur

camii var

(^4^ -^)

Ve Mansure canibinde âbâdân

Evsaf Mahallei Musat
Kundakç Mustafa kethüdann
ve kahve ve vekâle ve esvak
bili

ark

iltizamnda alt yüz hane ve cami

muhtasar var

Amma hammam

ve

se-

Garbiyye tarafnda ehri Mansure bu
Ubur idüp elli mil yukarya gidüb ehri Serse

yokdur Mukabelesinde
canibindedir

vardk

Evsaf mahallei

Sirbîn

ehri irin

Garbiyye taht olan Mahallei Kebir hükmünde yüz elli akçe kazaihsan olunur Krk pare mamur kuralar var
Senevi dört kise mahsul hasl olub nayib zabt ider iltizamdr Cümle
bin yedi yüz hane ve yedi mihrabdr Bir ulu camii var Üç tabaka
minar(e) lidir Elli mescidi ve bir medresesi ve elli aded dükkân ve
dört kahvesi var Cum'a cemiyyeti azîm olub hazar durur Ve bunun
civarnda

dr Mahalle kadsna arpalk

Kefri irbîn
ki yüz haneli
zire

vardr

Ve bunun mukabelesinde Nîl içinde bir cetarafnda Nili Mübarek deve gerdan gibi dolaub

iltizamdr

Öte
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taraf artk Mansure kaiflii hudududur Mamur viiâyetdir Kazasna kazayi Muak derler Beledi Muak bâlâda tahrir olunmudur
Bu Mahallei irbîne sehl münharif vaki olmudur Bu Mahalle(i)irbîni ubur idüb mukabelesinde Mansure hakinde

kar

Beledi Bedevi
yüz evli ve bir camili iltizamdr

Bunun mukabelesinde Garbiyye tara-

fnda

Beledi Betra
üçyüz haneli ve bir camii ve kahvesi var iltizam beleddir
karu mukabelesinde Mansure hakinde

Andan

yu-

Evsaf Mahallei Bernbal
mamur âbâdân iltizam beleddir eyhülbeledden sual
etmedim Nekadar mirî mal ve nekadar mültezime fayizi var malûmum deildir Müteaddid camileri ve kahvehaneleri ve mesacidleri
ve hanlar ve bir kaç dükkânlar var Havadar ehirdir Hammam
olduun dahi bilmem Ve mukabelesinde Garbiyye canibinde
yedi yüz haneli

Beledi Diyast

eyh

Diyast anda

bir

kubbede medfundur Ve

yine Garbiyye tara-

fnda andan yukaru gidüb

Beldetül Hyariyye
Üçyüz haneli ve

bir camili minar(e)si

mevzun beleddir Ve yine Gar-

biyye canibinde

Beldei irini

Ka

Üçyüz elli haneli ve bir cami ve bir kahveli bedeldirBunun canibi arknda

Evsaf

vilâyeti

Bu ehrin
Bayzar ibni

ihtida

Ham

Dakheli mamure ehri müzeyyeni
irin Mansure
banisi

ki biraderi

Nuh

nebi

mihteri

evlâdlarndan

Ebül Kababt

Samdr Bu Bayzarn
Evliya çelebi

bir
10

—

olu
48
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Bu ehir ann binas olduunda

Dakheldir

[1] hâlâ

iklimine vilâyeti Dakhel derler Sebebi tesmiyesi oldur

bu Mansure
Badehu Msr

Sultanlarndan Essalh Eyyub bu ehrin âbu havasn beenüb dahi
behit etdi Badehu spanya lâîn
ziyade mamuru âbâdân etdikim
istilâ
etdi Andan ta Mansur (e)de
gelüb
bin pare gemi ile Dimyata
karar idüb milk idindi Beri tarafda Sultan Salih yüz bin asker ile
lgar idüb Gazze canibine gidüp andan geri dönüb ihtida Dimyat
halâs idüb küffarn iki yüz pare gemisini kabzai tasarrufa alup Mansur (e)de olan küffarn ardn alup derya misal asker ile Mansur(ei)
muhasara idüb yedi gün [2] gecede iki kerre yüz bin küffardan bir
can kurtulmad tevarihlerde masturdur Andan sonra bu Dakhel
ehrine Mansure didiler Andan sene 632 tarihinde ElmelikülKâmil
Nasrüddin Mehemmed bin Ebubekir bin Eyyub taht idinüp öyle
imar etdikim hâlâ imdiki imareti andan bir mahalle deildir Ol
asrda Elmelikül Kâmil Nasrüddin Mehemmed Nil kenarnda bir
kasr ibret nüma ina idüb ismine Kasr Sükna deyu nam virdi Hâlâ
Mansure kaiflerinin saray önünde bir müfid ve muhtasar kasr kalHâlâ Menzele hakinde arz Dakhel nam bir ehri Mansuredir
Âhirülemir Elmelikül Kâmil Mehmmed kemalin bulup bu Mansur(e)pakin Msra getürüb camiinde defn etdiler
de merhum olub

ba

mdr

na

Mansure içre bir serer düüb bilkülliyye
ihrak binnar olub hâlâ günede zerre deryada katr (e) mikdar ma
mur olmudur kim hâlâ ünas mahlûkat sakinlerdir

Badehu sene

iA*

ejyo.'^

cj^^\j

tarihinde

j^

UaIIJ

^ijü

^J^S-d^

prKci

<Z^^ y

j^-*^^'

^iy\

J^*^"

^LJl

'^^'(f^

OasU

cÜjVl ^ly.^ ^

Bu ehri Mansurei mamurenin evsaf bu yüzden
olunur kim iklimi

Msrda

kâiflikdir

At oA^-j

<ü)1a"I

Jl^Vl^

tahrir ve tastir

Lâkin büyük hükümet olma-

cabeca isyan tuyan etmeleri sebebile Msrn
mirlivalarna ihsan olunur oldu Bir mîrimîranlk mertebesi hükümeti âlâdr Taht hükümeti kurblerinde asla timar ve ziamet ve alay
bei ve çeriba yokdur Ancak mutasarrf olduu eyaletinde cümle

gile

Urban

ve vilâyet

[1]

[2]

Yldz nüshas
„

„

(oldurundan)
(yedi)
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mamur abadan

kura ve kasabat ve ehirler vardr Cümlesi iltizam ile zabt olunur Bu mezkûrun kuralardan
beher sene padiaha üç bin kise mirliva kendüye be yüz askeri ile
yedi bölük muhafazac askeri ile vilâyeti zabtu rabt îdüp
ve
mal padiahîi tahsil ider Paa tarafndan glâl aas ve mirî glâli
yokdur Ancak mal verirler Ve bir hâkimi dahi monlasdr Taraf
padiahîden üçyüz payesile sadaka olunur erif kazadr kim sittei âli
menasblarnn biri dahi bu Mansuredir Bir kaç kerre beyüz akçe
mollalara bervechi adalet senevi otuz krk kisei Msr hasl olur
Nahiye kuralar cümle ücyüz yirmi pare kuradr Ve hâlâ bu haki
anberpakde Miti Gamr kazas yüz elli akçe erif kazadr Bu Mansur
(e)ye zam olunmudur Andan dahi on kise pitahta mahsulü hasl
olur Ve bu Mansurenin bir hâkimi dahi malt padiah verir mültezimidir kim beher sene mal seyfî (1) ve efî (2) ve tultu evvel ve
tultu sani yirmi msrî kise mal verüp kendüye dahi sekiz yahud on
kise fayizi olur Eer Cenab zzet mahsulâtn ziyade ihsan iderse
yirmi kise fayizi olur Ve bu ehirde mezahibi erbaa müftileri ve
nakibüleraf ve âyân kibar eraf ve Msr yeniçerisi serdar ve
dört bölük çavular vardr Amma kapu kulu serdar ve sipah kethüda yeri yokdur Lâkin askerî tayifesi gayet çokdur Ve ehri Nil
kenarnda imale nazr arkdan garba tulânî mamur âbâdân ba ve
baçeli ve gül ve reyhan gülistanl ve ravzai cinan misli (3) bostanl
dokuz bin hanei zibal ve saray âliler ile ârâste ve piraste bir
ehri irindir Bir mil baid yerden âdem bu ehre nazar etdükde
bah bahlunup safa ider Temaasnda bile ruh vardr Daima
nuru lemean urur bir ehri nazargâh kibar evliyadr Bu ehir cümle üç yüz be mihrabdr 14 düü Cum'a klnur camii selâtîn ve gayri
âyân kibar cevamileridir Evvelâ çaruyi sultanî ile mahkeme mabeyninde Camiül Kebir Sultan Salibindir Tulen ve arzan yüz seksen kademe ve seksen amud mermer üzre münakka tavanl ve üç tabaka
bir minareli ve iki yan ve bir kble kapulu camidir Sa yan kapu
kemerleri üzre
yedi pare

yedi yüz seksen

Msrn

Tamiri Receb Çorbac Sene 1081
tahrir

olunmu

bir camii atikdir

mudiyye Nil kenarnda
arzan yüz onar ayakdr
[1]

Yldz nüshas

[2]

»

>

[3]

>

»

(sayfî)
(site VI )
(misilli)

bir

dürrü

Nil

Ve Camiüs

Sar

ve Camiül Mahbeyz âsâ camiünnurdur Tulen ve

kenarnda

iki

yan ve

bir

kble kapusu
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ve bir tabaka Rum tarz minaresi ve derunu camide on be amudlu
bir camii ruen âbâddr Asaleten cirmi yokdur Amma lebi Nilde ha-

rem eklinde canibi erbaas soffal bir mesiregâh teferrücgâh yerdir
kim cemmiz ve bîdi sernigûn ve üzüm seçerleri sayesinde cümle yaran basafa anda harolup cemii erbab maarifin ârâmgâh bir behit
âsâ haremdir Baz can durduu yerden balk sayd ider Baz kimesne

Bu mahalde bir kân zurafa ve
vardr Baz ahibba mücevher ve mutantan
kahvei Yemeni nu§ idüp rahatül ebdan hasl idüp ezanlar kraat olanda ibadet idüp Camii Mahmudîde hamdu sena idüp Mahmudda mahmuhane hayr dua iderler Böyle bir camii pürenvardr Dayima cemaati kesireden hali deildir Ve Camii Dilâver Kaif Nil cenbinde
soffalardan abdest alup ibadet ider

dari ifa bir kahvehanesi

âm

tariki

man

üzre fevkani bir beyaz camidir

gayet

mamur

Sahibülhryrat hayatda

ve metîn evkaf() vardr

ol-

Ve Camii Rdvaniyye

ve Camiül Hayderiyye ve Camii Em,ir Aliyyül Ferhanî ve Camii Reyhaniyye ve Camiül Hatayî ve Camiüs Sadetül Kenaniyye Bu Nil kenarnda deildir ehrin çarsudadr[l] nihayetindedir Ve Cam.ii îdris

Kansu Ve ehrin garb nihayetinde yine Nil kenaüzre Cam^ii Cafer
Aa Matekaddem zaviye
imi Nevbina bir küçük camidir Andan ehrin canibi arkîsi nihave

Camii Ihni

rnda

tariki

âm

yetinde Camii Cedidi

mamurdur Ve

Mustafa

Aa

Bu

ibadet etdiimiz bunlardr

zikrolunan

cevamiler gayet
deildir

Maadas malûmum

Ezzevaya Evvelâ zaviyetüeyh Ahdül Celilül Melbavî ve Zaviyei Minyetüd Devle ve zaviyei Emir Hasan ve zaviyei Ibni Cafer ve zayiyetül
Qurabî ve çarsu içinde zaviyetül M.uallâkî ve zaviyei Ibni Yasin ve
zaviyei eeyh Ibni Amir ve zaviyei Mukaddem Ferhad ve Ezzaviyetid
Hamra Bu tahrir olunan on aded mesacidlerde dahi ibadet etdik
Maadas malûmumuz deildir Ve alt aded medrese ve yetmi aded
mektebi sbyan ve krk yerde sebil ve iki hammam Biri sahili Nilde
biri dahi ana karib hammam ho havadr Gayri hammam yokdur
Ve cümle on sekiz vekâlei mamuru vardr Evvelâ Emir Dilâver han
ve Emir Mustafa han ve Mahmudiyye han ve Kenaniyye hant ve
Emir Ahmed han ve Avret han ve Maliki han ve Ibni Yasin han
ve Kad Nasrüddin
han ve Haeb
Kafasn
Nil han ve
ve Ibni Huteybe han Ve bu hanlar mamur vekâlelerdir Amma

Eeyh Abdülvehhab han ve
han ve Kad Ahmed han ve

ve

han

kârgir binalar deildir

fukara odalardr
derler
|1]

Ve on

dört

Krk

Ve yirmi
elli

siyaruh

Yldz nüshasnda

Müslimanî

iki

höcre

han

rab tabir iderler müteehhil olur
handadr Ana bu diyarda rab

bir

vardr Ve yedi ma'sara vardr Yani

bu kelime yoktur.

ya
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deirmeni vardr Ve yetmi be at deirmeni var Ve cümle krk
kahvehane ve bin yüz elli dükkân abadandr Ekseriya ecnas mahlûkat ile izdiham olan suku tavildir Amma bezazistan yokdur Lâkin
ruyi arzda cemii mevcudat ki vardr bunun hanlarnda ve hazarnda
mevcu(d)dur Ve haftada bir kerre bir azîm hazar olup krk elli bin
âdem cem olur Buday hazar ve meyve hazar baka yerlerde hazardr Amma avret hazar Nil kenarnda olur Bazarn temam idenler
Bu hazar yollar
filhal anda Nile girerler Garih ve acih hazardr
napakdir Amma gayri hazar yollar pak ahrah müstakimdir Ve
cümle çarularnm üzerleri hurma aadan kirilerile örtülü tavandr
iddeti harda gayet lâtif yerlerdir Ve bu ehir Nil kenarnca tuli bin
yüz admdr Ve âbu havasnn letafetinden mahhub ve mahhubesi
memduhdur Ve halk gayet garih dost anka âyân kibar vardr Müsafir!n ve mücavirine nimetleri mebzuldür Hususa Dilâver kâifin
eb ruz kapus önünde fukaraya nimeti hîminnet tenavül olunur
Hanedan sahibi recülü salihdir Ve Koca Mustafa Aa hemçinan
müsafirîne ve mesakîne ikram ider Ve bu ehrin müfessirîn ve muhaddisîn ulema ve sulehas gayet çokdur vesselam

Ziyaret eylediimiz evliyay kibarlar beyan ider

Evvelâ
zaviyesinde

Eeyhül Lutmeyhî Eeyh Reyhan
Eeyh Seyyidi alel Esmer Camiül kebir içinde
eyh dahi var Amma sual etdim Bilmediler ehrin cenubu

eeyh

erefüddini Aksar

medfundur

asudedir Bir

top kamineleri kurhinde eeyh hazreti Kenaniyy {tüs)
Sâdât Bir kubbei âlide medfunlardr Cümle krk bir kibar evliyalar
bir yerde medfunlardr Zeman kadimde krk biri de haramiler imi
Hidayetullah erüp cümlesi veli olmulardr Sertaclar kuthülaktah
pivayi tarik Kenanî hazretleridir Senede bir kerre Mevlûdu azîmi
olup krk elli bin âdem cem olup haymelerinde on gün on gice tev-

haricinde

hidi sultanî olur

akyas

Matekaddem Melka meydannda bu Mevlûdu Urban

basup orduyi hazar nehbü garet idüp hayli âdem
ehid iderler Derhal ehr içinden krk bir yeil imameli ve esheb
atl eli mzrakl âdemler zuhur idüp cümle haramileri kati idüp yine
ehre girüp gayih olurlar Bu menakb karibülahd olup yetmi senedir
Ol asrdan heru Mevlûda ehli züvvar gelmeyüp cemiyyet olmaz imij
Hakir hu ahvali istima eyleyüp Mansure kâifi Turna Mustafa Beye
hitaben müekkid buyurdlar Canpuladzade Hüseyin paa efendimizden alup eyaleti Mansurede dellallar nida idüp hin seken dörd(d)e

üryan
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elli bin âdem
gelüp cemiyyeti kübra oldu Hamdi Huda hakir
dahi bir kaç sene hazr idim Her sene terakkili âdem deryas olmadadr Andan ziyareti eeyh Ahdül Celilül Melebavî Zaviyesi cenbinde
bir kubbei âlide asudedir Ve Merkadi eeyh Zibeyhe eeyhül Havas
Kurbi Melebavde Eeyha Seyyide Asiye Eeyh Üryan Eeyh Gelihani

krk

Mahkeme cenbinde Meddah ResuluUah Eeyh Seyyidî Mehemmedi
Kümeylî Eeyh M^ünehhihüd Devle Ve Camii dris kurbinde Eeyh
Zahir ve Eeyh ISJassar Eeyh Sened ehrin kblesi nihayetinde Emir
Mustafa Camii kurbinde Eeyh Sa'd Eeyh Hasan Ve Camii Hataîde
Eeyh Behlûl kabri Elmevlâ Kirli Mahmud Efendi Selânikîdir htida
Mansure bunlara mevleviyyet ile ihsan olunup merhum oldu Eeyh
Behlûl cenbinde medfundur Ulemayi Rum bu zikrolunan kibar
evliyauUahn cümlesi birer kubbei âlide ve bir zaviye ve bir tekyede
medfunlardr kim ziyaret idüp âsitanelerine ruyi siyahm sürüp
ainalk etdik jç.ri|^u^(;i-j Bunlardan maada nice bin kibar kümmelîn
ziyaretleri vardr *4>iiji Jii U.i* Himmetleri hazr ola Bu ehri t^mam
seyr temaa ve ziyaret idüp ehri Menzeliye gitmek arzular tabiate
gelüp Ayâ Ne takrib ile gidile derken Menzele mültezimi Mansure
hazarnda imi Ann ile bir gemiye suvar olup

Menzele menziline revane olduumuz menzilleri
beyan ider

Aa

Camii
Evvelâ Mansure ehrinin kblesi canibinde Mustafa
dibinde bir tur'ai azîm var Andan ta Menzeliye varlr Sultan Salâhuddin tur'asdr Andan gemiler girüp iki canibde yetmi alt pare
mamur âbâdân izbeler ve mitler ve kura ve kasabatlar temaa iderek
tur'a ile yine kble canibine cereyan idüp ol gün ubur idüp gece
bir arabaya girüp mihman olduk Alessabah

Evsaf ehri kadimi Menzele
ehrinde mültezim hanesinde nüzul eyleyüp seyrü temaasna
azimet eyledik Evvelâ ehri bu geldiimiz Nil tur'as kenarnda bir
düz yerde ba ve baçeli halicin iki canibinde mamur ve âbâdân
on bin mikdar hanedanlardr Tur'a üzre aaç cisr ile ubur olunur
ehirdir Ve bu tur'ann iki canibi Sam Cennetmeam gibi ba ve
baçedir Herbir
ve turuncu ve

ba

onar on beer feddan balardr

incir ve

hurmas memduhdur

Nar

ve limonu

Amma buday

Lâkin bu Menzelede olan pirinç rub'u meskûnda

naziri

olmaz
yok danedar
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bostan ve pirincistan cihan

dutmu bir ehirdir imalinde Dimyat buhayresi rubu* saat karibdir
ehr içinden cereyan iden tur'a vilâyeti sakyeylediinden sonra
bakayay Nil bu buhayriye munsab olur Mansure hâkimi hükmünde
iltizamdr Kâh paa aalarndan kâh Mansure kâifi tarafndan mirî
pirince bir havale Aa dahi hâkimdir Beher sene paaya alt kise keuf iyye verüp kendüsi dahi alt kise hayr ider Ve yüz elli akçe kazadr Se-

kadsna be kise hasl
rdr Cümle kuralardan elli
nevi

olur Nahiyesi seksen pare pirine kurala-

alt kise mal padiah hasl olur Hemen
yük akçe buhayresinde olan balk sayyadlarndan peyda olur
Cümle bin hanesi on mahalle ve yetmi mihrabdr Sekizi hutbedir
Maadas mesacidlerdir Cümleden Camiül Kebir Cemaati çok mabedi
kadimdir Talahuddini [1] Yusuf veziri Lûka'kaüt Temimi bu ehri
feth etdikde bu camii ina etmidir Gayri cevamiler malûmum deildir
Ve zaviyei eeyh brahimi Selmuvî mamurdur Bu nehirde [2] dört
minare nümayandr Ve bir medrese ve alt mekteb ve yedi sebil ve
be vekâle ve dahi [3] yüz dükkân kârgiri vardr Seksen dükkân
makfuldür Maadas mesduddur Ve bedestan yokdur Ve sekiz kahvehanesi var Sukül Attarîni sehlce müzeyyendir Haftada bir gün azîm
hazar durub ölgün koyun eti ve
Gayri günlerde
eti bulunur
etin vücudu yokdur Zira ehri azîm deildir Halk fukaralar Balk
avlarlar Ve kârü kisbleri dahi balk sayyaddrlar Acayib gûnagûn
mahileri olur Ve vakti itada buhayre ve ehrin baçelerine bilâhisab
tuyuru vahii gûnagûn gelüb ehli beled sayd idüb kefaf iderler Ve
gömleklik beyaz kenarl keten bezi mehurdur Ve menzelâvî mahbubu
yedi

sr

dahi

mehurdur

ki

Ziyaretkâh Menzele
eeyh Mehemmedül Ukatî [4] Zaviyesinde medfundur Ve
Selmune zaviyesinde ve kurafei kebir kurbinde Eeyh
Tahirî Eeyh Muhyiddin Vezir Lûka'ka' kurbinde medfundur Ve
kabri vezir Lûka'kaüt Temimi Ana karib Eeyha Sitti Saliha ^c ^\<2-j
Çok menakb var Güya Rabiai Adüvviyye imi Ve eeyh ehabüddinül Ensarî Eshab güzîndendir Harisül Itlîn [5] ile zaviyetül Hayyatîn kurbinde medfundur Ve dahi eeyh Mehemmedü §amî Kurbi
Evvelâ

brahimi

[1]

Yldz nüshas (SelâhuddD)

2]

„

„

(ehirde)

[3]

„

„

(madud

[41

„

„

(Ukabî)

[5]

„

„

(Ittlâîn)

olan)
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^^

Nice bin kibar evliyalar vardr Ammihman olmala bukadar âsitaniye
ancak yüz sürebildik vesselam Andan yine gemiye suvar olub geldiimiz tur'a ile avdet idüb gemi mellâhlar tur'ann iki canibinden
ipler ile ba yukaru rene ina çekerek bir gün bir gicede yine ehri
Mansuriye dahil olduk Bedehu bu ehrin âyânile vedalaub yine bir
maa gem(i)sine suvar olub avm eyledik Bu ehrin mukabelesinde
Garbiyye semtinde
be Sukul Attarîn

ma bu ehirde

j^> ^^^.r^j
bir gice

gün

bir

Beledi Talha
Uçyüz reaya ulular

Andan

yine Mansuriye

kenarnda

[1] ve Nil

Nil

bir minareli

düürüb Mansurenin

bizi

camii var

canibi garbisi

nihayetinde bir burunda Ziyareti Eeyh
Matekaddem bir âli kubbesi var idi Nil tuyanndan kubbesi münhedim olub azizin sandukas alâmeleinnas Nil kenarnda kalmdr

Amma

aziz ile sandukya asla Nil gelmez Hususa Nilin bir
kim herkes bu aziz ruhaniyyetinden istinat taleb idüb

berekât

girdab yeridir

ubur iderler Hakir dahi evmil yukaru Süleyman Bey
verir Andan iki mil bâlâya gidüb

birer fatihai seb'ülmesani tilâvet iderek

velâ [2] bittarik

ubur idüb

ile

vardr remzatdan nian

Beledi
Yüz
trlar

eyh Ramazan
Aziz hazretleri anda bir

evli bir beledi sagirdir

An

güzer idüb yine

kubbede

bir camili

Hami

mamur

beleddir

Bunun mukabelesinde

Garbiyye hududunda

Mîtül
ki

Araka

Miti

[1]

Yldz nüshas

bir camii var

(evleri)

(21

„

„

(evlâ)

[3]

„

„

(Garaka)

[3]

Andan Mansure hakinde

yüz hane ve bir camii var

Üçyüz hane ve

ya-

Mansure tarafnda

Miti
Yüz haneli ve

ba

bir

Vi

Garbiyye hakinde
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Assas

Ve Mansure canibinde
Mîti Nevesi

Ve

yine Mansure haddinde

Mîti Sü'baniyye

Ve andan yukaru

yine bu canibdeki

Mîtül Meniye
Bunun mukabelesinde Garbiyye hükmünde

Evsaf ehri Lût kasabai mamuru Semmenut []
Garbide [2] Mahalletül Kebir iskelesidir Garbiyye zabtnda sahili
Nilde bin üçyüz haneli iltizam bir irin ve müzeyyen [3] dr Man [4]
zeman kadimde ehri azîm imi Halût [5] kavminin âsâr binalar
zahirdir Ve yüz elli akçe kazadr Mahallei Kebir kadsna arpalk
sadaka olunub naibi hükm idüb senevi be kise hasl ider nahiye
kuralar krk yedi mamur ve muti beledleri ehrinde alt aded mihrab ve üçü hutbedir Iskelesindeki camii fevkanidir Ve dörd sütun
üzre levha tavandr Ve üç kapusu ve bir meksur ve münhedim minaresi ve bir han ve bir hammam ve alt kahvesi ve elli aded
dükkânlar var Ve yedi sebili ve on iki mektebi ve Nil kenarnda
bir teferrücgâh

mahkemesi

var

Ziyaretlerin

beyan ider

Evvelâ eeyh Ismaili Qadvî [6] Seyyid [7] Ahdullahül Halef
Bunlar mescidi Gadvîde medfunlardr kim ziyaretgâh ünasdr Badehu
bu ehirden mültezimin atlarna suvar olub imal canibine bir mülâka yer gidüb
[1]

Semer
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Beledi

Ebu

Ali

Asitanei saadetde musahibi ehrîyarî etnirahur Muslu

kuradr

An

Aga

ve ba ve baçeli ve üç yüz reaya büyutlu
ubur idüb bir mülâka dahi gidüb

mnda hurmah

Beledi Kaytas

iitiza»

mamur

Aa

âbâdân karyedir Amma reayas Beni
Gayet akur kavimdir Canibi erbaalarnda olan
ahalii kuray() daima zalarlar [1] Bu beledi dahi ubur idüb yine
imal canibine isimleri namalûm kuralar ubur iderek Tur'ai yemeni
kenarnda nice âbâdân ba ve bostanl beledleri dahi ubur idüb
Ikiyüz hane ve bir camili

Haram

kabilesidir

Semennutdan

bir saatde

sani(i) vilâyeti Garbiyye ehri azîm ve
benderi kadim Mahalletül Kabir

Evsaf taht

Lisan kbtîde bu ehre Zeyhan derler arkyye vilâyetinin garbnda olmak ile Rum kavmi Garbiyye derler Amma arkyye ve Buhayre mabeynehümasnda iki canibi Nili Mubarekin ortasnda vilâyeti

Menuf ve vilâyeti Garbiyye ve bu Mahalletül Kebir bir cezireye vaki
olmudur kim pare mamur kural cezirei kebirdir Amma bu MahaUe(i)
Kebir akalîmi Msr kenanetuUahda sevad muazzam ehirlerden ihtida Msr badehu bu Mahalle badehu Reid badehu Dimyat badehu
Meniye ve Manfalût birbirlerinden küçük ehirlerdir Lâkin bu MaKebir hâlâ ilel'an mamur olmadadr Zira ehrinde yetmi
yerde medfun tlsmat ve nice yüz medfun kenzler vardr înkrazüdhaletül

devran viran olmasa gerekdir îbtida banisi bikavli Tevarihi Htat
Makrizî Tufan Nuhdan sonra kebene Msrayim binasdr kim iklimi
Msr devr idüb ilmi nücum üzre bu zeminin âbu havasn beenüb
bu ehri ina etdi Müruru eyyam ile nice bin mülûklerin tasarrufuna
tarihinde Msr padiahlarndan Tabir Beybars evayili
girüb sene
halinde bu ehirde kâif iken ol dahi âbu havasndan haz idüb zemahilâfetinde bu ehri taht sani idinüb sakin olurdu
ilel'an ehrin ta vasatnda kâifler saray kurbinde ehir içinden cereyan iden

n

tur'a üzre üç göz bir cisr vardr Her vakti iada ol cisr üzre sek'kat mehterhane üç nöbet çalnur Tahir Beybars hazretlerinin asrndan beru kanunu selâtîndir Çalnub vazife ve cerayelerin kâifden
[1]

Yldz

nüshas

(dalarlar)
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Msr

eyalealub daima mehterhane çalarlar Zira taht sanidir Hâlâ
bin
aded
ümeralar
tevabile ve bin
tinde mîrimîranlk payesile

Msr

Msrn

yedi bölük mustahfzanlar

ile
iltizamnda olan iki yüz
idüb divan Msrda sene âhirinde mal galk ider Ve yüz
elli kise dahi badelmasarif kendiye tahsil ider Ali mansubdur[2) Ümeras divan Msra geldükde emiri hac ve defterdardan maada ümeralarn üzerine tasaddur ider Sair ümera ve kâifler üzre evlâbittarik tasaddur
ider Zira taht sani hâkimidir Badehu emirülhac olur
Garbiyye eyaletinde cümle üçyüz yetmi pare gayetülgaye âbâdân
koz içi gibi sa ve mamur kuralardr Her biri birer ehre benzer
beledlerdir Ve bir hâkimüer* dahi kadsdr Mansb sittei evvelin

aded

kisei tahsil

Diyar Msrda bundan

âli mansub[l]
yokdur Nice kerre
mevleviyyet zabt iden mollalara sadaka olmudur
Amma daima dörd yüz doksan dokuz akçe ile ihsan olunmak kanun*
dur Bir müddeti krk kise olur Talii olursa elli kise de olur Ve nahiyesi kuralar üçyüz yetmi pare kuradr Nahiyei Semennut ve naehir içinde üç
hiyei irbin ve nahiyei Birun ve nahiyei Enderun

evvelidir

be

yüz akçe

ile

Ve mezahibi erbaadan
eyhülislâmlar ve nakibüleraf ve âyân kibar ve Msr yeneçeri ve
azaban serdar ve gayri bölük çavular vardr Kapu kulu serdar ve
sipah kethüdayeri ve alay bei ve çeriba ve zaim zuamalar yokdur
Cümle kuralar mal padiah hasl olur iltizam köyleridir ehri bir
düz sahrada Sabuniyye ve Yemanî Tur'alar kenarnda mamur âbâdân ve buk'alar hub ve mergubdur Mezraalar vafir ve hayrat berekat mütekâsir ve nimetleri firavan ve enhar yemenisi çok ve revan
bir ehri
abadandr kim Msrdan sonra bu ehirdir Kat enderkat
saray alili serapa tula bina on alt bin sagir kebir kireç sutuhlu hanei kân kadimlerdir Ve cümle hanelerinin mamur müzeyyeni ve kibar saraylar ehr içre cereyan iden halicin tarafeynine vaki olub
cümle pencereleri ve maksureleri halice nazrdr ki taraf gül gülistan
bostanl hasretül mülûk büyutu ra'nalardr Cümle yetmi sekiz mahalle ve yüz krk mihrabdr Yetmi Cum'a nemaz eda olunur camii
selâtîn ve gayri âyân sahib edyan cevamileridir Cümleden cemaati
kesriye [3] malik Bey Saray cenbinde Camii Bali Bey Nil kenarnda olmak ile dört amudu müntehas Nil içinde olub ol sütunlar üzre
bina olunmu bir camii fevkanidir On iki kademe nerdüban ile çiyerde mahkemesi vardr Gayet ehri kebirdir

li]
[2]

[3]

Yldz nüshas (mansbdr)
»

;>

»

»

(mansb)
(Kesireye)
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klr üç kapust var Biri kble divannda Bey Saray yoluna mekufdur Biri afi havzuna meftuhdur Biri nevbina çarsu içine açlr Cami içinde amudlar yokdur Dörd kemer üzre münakka ve müzehheb
tavandr kim kalemi muyin çekmede zemane nakkalar âcizdir Bu
cami fevkani olmaile altnda alt aded dükkânlar vardr Ve üç tabaka bir minarei mevzunu var Ve minberi kapus üzre celi hatlarile
{"'SJ'^A^J Ai\J\)

Âyeti tahrir olunmudur Andan Nil kenarnda Camiüs Safa gayetül
gaye zevk safa ile ibadetgâhdr Ve yine Nil kenarnda Bey Saray
mukabelesinde Camii Tavacefl] Attar Otuz üç somaki amudu zîkymetler üzre nak bukalemun tavan ibret nümudur Mihrab hürde

ruhamdr Ve minberi
kapus çarsuya nazr

münakka haebdir Üç kapus
yan kapu dahi çarsuya
minarei seramedi var Ta

ve iki

var Bir

mekuf

kble
ve sol

canibinde üç tabaka bir
zirvei âlâsnda
akit kular
âiyan idüb yavrular çkarr temaadr Ve yine çarsu
içinde nevbina Murad Çorbac Camii Sekiz mermer direk üzre
bînak tavandr Ve bu cami içinde evlâd sahabei kiramdan Seyyid
Abdullah ibni hazreti Zübeyr hazretleri medfundur Annçün bu
cami bina olunub ziyareti azimdir kim itikad tam ile ziyaret iden
muradna vâsl olur Ve Camiüs Simsar on sütun üzre tavandr Ve
beyaz mermerden bir güne alçack minberi vardr Misli bir diyarda
yokdur Ve bir minaresi var Yüz on yedi kademe Ve her kademesi
birer arndr Uruc olunmasnda üsret çekilir bir seramed minaredir
Camiin zemini dahi âli yire vaki olman hakir bu minareye çkub
ehre im'an nazar ile nigeran etdim Sevad muazzam iremzatülimad
misilli bir ehri azimdir Ve cümle krk yedi minare nümayandr Ve
uzun Çarsuyi Attarîn içinde Camiül Kebir htida banisi eyhEbubekri
^5^> [2] binasdr Kendüler yine camiin sahasnda yatr Badehu Meliküt Tahir tevsi idüb
camii kebir olmudur Tulen ve arzan ikier
yüz ayakdr Minberi ve mihrab tarz kadimdir Haremi kebirinin ortasnda bir aaç kubbeli ve canibi erbaas kafesli bir sebili var Camiin enderunu birununda cümle yüz aded mermer somaki sütunlar üzre
taklar fevkinde münakka levha tavandr Ve hareminin sol köesinde iki kat kubbe misal bir minarei kadim var Ve aaç minberi
kapusu üzre bir acayib hatt Hafasa kûfî ile
[1]

[2J

Yldz nüshas
»

>

(Hace)
(Tarbahî)

SEYAHATINÂMES

765

masturdur Ve müetzinan mahfili alt dane rakik ve nahif mermer
payeler üzre mebni maksure misal haebden musanna mahfildir
Bu §ehr icre bundan büyük cami yokdur Ylda bir kerre içinde bir
Mevlûdu azîm olub yüz bin âdem cem olur Andan Camii VarVa
Tulen ve arzan yüz elli sekizer ayakdr Ve otuz sekiz sütunu gûnagûn üzre tavandr Bu camiin ortas açkdr Ol küade yerde eeyh
Abdullah medfundur Cami içi olmagile kubbesi yokdur Ancak
levha sanduka içinde asudedir Bu mahalde bir nabka dirahti var
kim sayesi camiin haremine ve haricine sahalar salmdr Senede
dörd kerre cevz kadar leziz nabka meyvesi olur Ve Qamiü\ Wez\ri"sye

Bu

dahi

hazreti

ehr icre cemaati kesireli bir camii müferrihdir Ve Qax\ii
hni Ahhas Qamrî Tulen ve arzan yüz yetmi ayakdr Min-

haebdir Mihrabnn solunda
burdur derler Andan

beri

aa

bir

güne hat var Bazlar

hatt Ze-

Ayeti merkumdur Ve otuz yedi sütun üzre mülevven tavandr Üçer
kapus ve üç tabaka bir minaresi ve ortas açk bir camidir Mihrab
divarnn sol köesinde eeyh Abbasi Gamr asudedir ve Camii
Uikju.j[l] Ortas küade bir küçük
camidir On iki mermer direk
üzre sahadr Ve Cam^ii [2] eyh hrahim^ yedi sütun üzre tavanl ve
ortas açk bir camii sagirdir Hareminde eyh ibrahim medfundur
Ve bu cami kurbinde Camii eyh Deyyar Bu dahi bir alçak minareli
bir küçük camidir Bu tahrir olunan cevamilerden maada nice ceva»
miler vardr Manzurumuz olub cemaati kesire ile malâmal olan
musanna ve müzeyyen camiler bunlardr Zaviyeler bîhisabdr Ve
dokuz medrese ve yedi darülhadis ve yetmi tekyesi var Zira cemii
ehli turuk meayihleri bunda mevcuddur Cümle ahali (i) vilâyet ehli
sünnet vel cemaat sahibi sülük ehli tevhid kimesnelerdir Cümle tekyelerden eyh Abdurrahman Maliki tekyesi ve Abdullah Dürgam tek'
yesi ve on bir Seyyid Ahmedül Bedevi tekyeleri ve Burhan tekyesi
ve Safaf tekyesi ve Kemilî tekyesi Bu tekyeler gayet mamurdur Ve
bazsnn sahibülhayrat hayatda olmagile nimetleri mebzuldür Ve
kâmil yüz yirmi mektebi sbyan tflan var Her sene îdiyye hilâtleri yetimlere mebzuldür Ve iki yüz sebili
var Baz mektebler sebil
[1]
[2]

Yldz nüshas
»

»

(Taabbiirha)

(Camiü)
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haneler üzre vaki olmudur Kanunu Msr böyledir Ve Krk alt
yerde âb hayatdan nian verir su sarnçlar vardr Ve cümle be
vardr ehri kebirine göre hammamlar azdr ve kesifdir
Süruc hammam ve Yahya Çelebi hammam ve Nesârâ hammam
Bunda ebeden müsUim girmez Ve Bali Bey hammam lâtifdir
Ve yedi hammam dahi muattaldr Amma hammam Vefa ziyaret-

hammam

gâhdr Abuhavas ve binas
caviz saray

gayrilerden lâtifdir

hammamlar vardr Fukaralar

Amma binden mütesabah olunca nice bin

âdem ehr içinden cereyan iden halice girüb gusül iderler Hammamdan berilerdir Ve cümle yetmi yedi handr Bu yedisi buday ve air
ve ful satlr glâl hanlardr kim bu ehrin cemii hububat bu sünelerde beyiü ira olunur Ve cümle iki bin üçyüz krk be dükkândr
Cümle esvaklarnn üstü örtülüdür Amma bu ehrin bezazistan yokdur Lâkin cemii mevcudat bu ehirde mevcuddur Zira bender ehirdir Krk sekiz kahvehanesi var eb ruz küade olub âyende ve revendiye mihmanhanedir Ve mtrban sazendegân hanendegân ve meddahan ile müzeyyen kahvehanelerdir kim subhu mesa Hüseyin Baykara sohbetleri olup cemii erbab maarif birbirlerile anda harolur1ar Öyle mecmaül irfan kân kahavilerdir Ve iki yüz ya deirmeni
ve üçyüz seksen at deirmeni ve on aded etmek furunu var Cümle
hanelerde birer furun mukarrerdir Çaruya ihtiyaçlar yokdur Ancak
gureba ve müsafirîn içün on furundur Has etmei olur Cümle suku
sultanî yollar vasi ve pakdir Zira ehir içinden Nil cereyan idüb
ruzmerre sakalar tariki âmlar sulayub çaru serdab Badad gibi
olur Ve ekseriya hanei zibalar ve saray âlileri haliç kenarnda olub
gûnagûn ahniinlerden âyân vilâyet birbirlerine ainalk idüb
revzenlerinden mahileri sayd iderler Ve cemii halk Nilde mahi var
âdem mahbubu mahitabanlar ile inavcrlik idüb birbirlerin muhabbet ebekesile sayd idüb kûtegirane alt üst olub koç kucag berbucag olurlar Ve bu ehrin cümle binalar serapa tula kârgir binadr Ta bina nadirdir Amma nehemvar [1] ve musanna ve müzeyyen derü divarlar vardr Ve kapular ikier kanatl âli kapulardr
Kapllarn iç yüzünde birer huddam soffalar mukarrerdir Ve bu hanelerin sutuhlar umumen kireç svaldr Ve Msr ehrinden
bu canibler cümle tula binalardr Ta madeni yokdur Eer ta lâzm
olursa Msrdan gemilerle Nil tuyannda getirirler Zira Nil tuyannda akalîmi
gark idüb uramadk ehri komaz Cümle diyar
gark idüb kura ve kasabat ve belideler Nil içinde üç ay cezire
cezire olur Ve bâlâda zikrolunan mehterhane çalman cisrin iki taraf

aa

Msr

Msr

[1]

(Nahemvar) olacak
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dahi dükkânlardr Pencereleri Nile nazrdr Ve yine §ehr içinde üç
yüz bir cisr dahi Sukulhubub kurbindedir Bunun dahi tarafeyninde

mamur dükkânlardr

nazrdr Bu mahalde

Pencereleri tur'aya

iskele

vardr Kayklar gemiler yanaub glâl ve gayri meta götürüb getirirler
Baz âydem bundan kaya binüb ehr içinde murad idindii yire
gider Bir cisr dahi ehrin kblesi haricinde Sabuniyye tur'as üzre
Cafer Aa cisri dirler üç göz kantarai az(î)m cümle ta binadr Amma
gayriler tula binadr Bu sratn vasatnda çarkûe mermer üzre cel(i)
hüsnü hat ile yazlan tarihdir

Ve bu ehrin âbu havasnn
lar sahih cemal ve
bîrun emsi tâbân

Ve bu ehrin

askerî

mahbub

letafetinden

ve raahbube nisvan-

hubmanzar ve peripeyker hadden
sahihleridir
misal hubanlar hüsnü
cemal
taifesi gayet müzeyyen kimesnelerdir Gûnagûn

latifül

itidal

ve elvan çukalar giyerler Vatatülhal merdleri boas
alacas giyerler Fukaralar haline münasib esvab pemine
giyerler Hali cihan böyledir Zenaneleri zeri halisden ve sîmi ebyazdan mutallâ tayka [1] ve beyaz ve siyah ibriim car bürinüb reftar

akmiei
ve

fahire

Msr

iderler

Bu ehrin mekûlât merubat masnuatnm meduhatndan

evvelâ

has ve beyaz dakik halis ile mülâmma mutabbak yani katmer gözlemesi bir diyara mahsus deildir llâ Mahallei Kebir Ve beyaz

mehurdur Ve Kâr

nümalarndan ibriim
seccadeleri rub'u meskûnda naziri yokdur Meer Acemin Isfahan
nsf cihannda ilene Ve yine hariri münakka otak nüh netak

tahinesi ve peyniri

perdeleri kahve makremeleri

ibret

ve dürlü dürlü alacalar ve çaraflar ve

Kim ehri Mardinde ilenmez Ve bu ehirde

asla Frenk
mahalle
Kbtî
ve iki
vardr Cümle bin hanedir Ve yedi kenise vardr Ve eyhülbeled
defterile bu ehirde alt kerre yüz bin âdem vardr deyu mehuru
âfâkdr Hasl meram Msr diyarnda bir muazzam bender ehirdir

futalar ilenir

ve Ermeni olmaz

Amma

bir

mahalle yahudi

kim senevi nice bin yük pembe asdar
[1]

Yldz nüshas

(takye)

bezi ve gayr(i)

meta balanr
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Zira

cümle mahsulâtndan pembesi ziyade olur Bu

safatn

zikrinde

Mezeden

yannda

hâli deildir

ayidesi

beyannda

fayide [1] ve

Amma

olmyup

vardr deyu bu kadarile

gayri

itibar
itifa

mehurun

olmyan

etdik ki

olunan evvardr

tahrir

ayidesi [2] elbette

zikrinde fayide ve be-

eyleri tahrir etmede melâlet
Ja s

jîu ^i^)^j^

buyurmulardr

vesselam.

Evsaf ziyaretgâh Mahalle (i) Kübra
Bâlâda

tavsif

olunan cevamiler içinde medfun kibar evliyalar tahrir

olunmudur Anlardan gayri ehrin canibi garbisi taraf
Mahalle kapus dibinde E§§eyh Ahdül Mecidü§ ^amuU
pürenvarda medfundur Tarikâm üzre olan penceresi
(

A-X^

jC^

'»J^\

r,A^\j.^ i^-^—'J ^W^\^.^S. ^J<^^ JA— i-l

nihayetinde
bir

kubbei

atebesinde

jf\ XiJl\

l_J

)

deyu tahrir etmi Ve ziyareti Elmevlâ Ahdülbaki bin Mahmud hin
Ataüddin Hamal zade »j..^sh ehri Msrda mütevellidir Bu mahallei
kebir mevleviyyetine mutasarr iken merhum olub Sabuniyye cisri bandaki zaviyenin sahasnda Rum tarz hiçe ta ile mebni tarihi ile
mastur alâmetile medfundur Tariki âm üzre olmak ile ziyaretgâhdr
Gayet fesih bediülbeyan olmagile Tevarihi Htat Makrizî(i) terceme
etmidir Bunun kurbinde kurafei meayihde cisir banda Elmevlâ
Qeveze Ali bin Sinan Vilâyeti Hamid(d)e Isbarta ehrindendir Bu Mahallei Kebir ihtida bunlara mevleviyyet ihsan olunub Mahalliye geldükde irad defteri görüb
mürkden merhum oldu Ulemay Sultan
Ahmed deyu mezarnda tarihi Sene 1029 :n.î-\ ^^ic -u^-j >jJ'.y.^. Vj^»
Bunlardan maada nice bin ziyaretgâh vardr Amma atebe(i) süflilerine ruyi zerdimiz sürüb ziyaret etdiimiz bunlardr Amma bu ehirde
krk yedi aded mazannai kirame kimesneler ile müerref olub duai
hayrlar ile erefyab olduk Hamdi Huda andan kâif Hasan Aadan
yüz guru ve bir at ve bukadar Mahalle metalar alub cümle ahibba
ve dostanlar ile vedalaub iki saatde yine

ad

-oi

Kasabai Semennut
Bâlâda evsaf merkumdur

Anda

yine

at dahi koyub altm pürsilâh âdemler
ubur iderek arkyye türabnda
[1]

[2]

Yldz nüshas
»

»

(faide)
(âidesi)

bir
ile

yürük gemiye hedaya
Nil

ile

ba

yukaru ve
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Mîti Ebül Haris

Ve mukabelesinde Garbiyyede
Mîti

Ebu Syr

Ve mukabelesinde
Mîti

Burku

Ve mukabelesinde

Beledi Beneye
Ve Mansurede

Beledül Manzara
Ve Garbiyyede

Beledi Mîti Bedr
Mansurede

Mîti Dimsiz

Ve Garbiyyede

Beledi Subran

[1]

Ve Mansurede
Mîti

sna

[2]

Ve Garbiyyede

Evsaf Kasabai

enbat

Kebir

iki bin haneli ve müteaddid cam(i)li ve mesacidli ve esvak
muhtasarh ve kahvehaneli âdemi firavan malâmali nisvan bir ehirdir Bir gice anda daredde mihman olub andan alessabah avm idüb
Mansure canibinde

Beledi erenci
mukabelesinde Garbiyyede
[IJ

[2]

Yldz nüshas (übran)
»

.

(Ina)
Evliya Çelebi 10

—

49
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Beledi
ve

Dehnur

Mansurede

ehri azîmi

Mîti

Bâlâda evsaf mufassalan tahrir

Gamr

olunmudur Bunun mukabele'

sinde Garbiyye hakinde

Kasabai irini Zifte
medhi dahi

tahrir

olunmudur Bundan yukaru Mansur

(e)

de

Beledi Ma'sara
ve Garbiyyede

bunun mukabelesinde

Beledül Gârib
Mansur

(e)

de

Beledi ehric
Mukabelesinde Garbiyyede

Beledi Misid
ve

civ^mda

Beledi Sayd
Mansur

(e)

de

Mîtül tz
ve Gabiyyede

Mîtül
Mansur

(e)

Harun

de

Beledüs Sffîn
Mukabelesinde Garbiyyede

Beledi Tegheni
Anda Davudül Azab

hazretleri bir âsitanei

kübrada medfundu" kim

nice bin keif keramatlar zahir [1] bahir olub cümle menakb kitab*
larnda ve Tabakat a'ravîde masturdur Abdülkadirül Ceylâni ve Gü-

neydi Badadî ve Ahmedi Bedevî ve brahimi Dessukî mertebesinde
emri azîm ulu sultandr kim hâlâ mutasarrf indendir Baz kimesneler
[1]

Yldz nüshas

(ve)
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zîkymet metam anda biraub Hinde Yemene gidüb selâmet geldikde
maln alr Bir kimesne vaz yed idemez Bu mertebe ulu sultandr
Andan Mansure hakinde

Beledi Sindî
ve mukabelesi Garbiyyede

Beledi Mîti Berrî
ve

Mansur

(e)

de

Beledi
ve yine

Mansur

(e)

Ebun

[1]

de

Kefri

Müvey

ve mukabelesi Garbiyyede

Beledi Millev
ve Mansur (e) de

Beledi Benhi
ve mukabelesi garbnda

Beledi Batay
ve Mansure [2]

Beledi Remli
ve mukabelesi Garbiyyede

Kefri Ebüt Tavafeti.

[3]

ve Kalobiyye hakinde

'

Miti Atta

(r)

kasabai [4] misal beledi muazzamdr Bu mahalde garbiyye ve Man'
sure ve Menufiyye ve Kalobiyye dörd sancak hududu cem olduu

mahaldir Dörd sancak vilâyetin ezan bu Mîti Attarda istima olunur
Zira kara hududlar
birbirlerine karibdir kim zikrü beyan olunur
Ahirül Garbiyye
llj

Yldz nüshas (bui)

[2]

»

»

(de)

[3]

»

»

(Tavakî)

14]

»

»

(kasaba)
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Beledi

dr Ve

ibtida

(i)

eydi Hzr

hududu Menufiyye

Beledi Atf
dir

Ve arkyyenin

hududu

âhir

Beledi Tuhla
dir

Ve Kalobiyye hududu

[1]

ihtidas

Cuh

Beledi

[2]

Huda bu hudud kuralar bir
olmudur Andan sa tarafmzda Menufiyye haddine girdik

dur Özbek Bey iltizamndandr Hikmeti
yire vaki

Evvelâ Beledi Dicve mukabelesinde

Beledi Mîti Afif
Menuf hakindedir Ve Kalyob hükmünde

Beledi Tant
Mukabelesinde Menufiyyede

Berums

Beledi

Bunun mukabelesinde

Kalobiyye hakinde

Beledi

Berum

Mukabelesinde Menufda

Beledi

Ebu a'ra

ve mukabelesinde Nil kenarnda bir mülâka

kadm

Evsaf ehri
Bu ehri azîm hakknda
kal

etmi

Amma

içeri

Kasabai Kalobiyye

müverrihi âlem Ebu Kemal [3]

Kababta

tevarihlerinde tahrir

olunduu

nice

üzre bu

kylü
eh-

Firavnun veziri Ham'an bin Asirdir Saray esaslar ve
bostannn hâlâ bir kuyusu zahirdir Bi'ri Haman derler âb hayat suyu
vardr Ve on iki yerden sakiye dolablarile döner kârgir binayi Fira-

rin ibtida banisi

(IJ

Yldz nüshas

(Tahla)

[2]

»

»

(Dicve)

[3]

»

»

(Ebül Meal)
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un çah azimdir ehrin mezraalarnda olan eker kamlar balarn
ve bostanlarn bu sudan rey iderler Mehuru âfâk kuyudur Kbtilerin
hastalar girüb zu'mu batUarnca §ifa bulurlar Ve ehri Kalyob kâsiflikdir Bâlâda tahrir olunan sayir kâifler gibi mustahfzan ve kendi aske*
rile iki

yüz kise

mal

tahsil ider

Taht hükmünde

iki

yüz seksen pare

âbâdân kuralar vardr Bu kuralardan kendüye badelmasarif yüz kise
hasl olur Ve yüz elli akçe âli kazadr Bir müddeti on kise olur Nahiyesi yetmi alt kuradr Msra yakn olmaile dörd mezhebden
müftisi ve nakibüleraf yokdur Amma yeniçeri ve azab serdarlar
vardr ehri bir sahrada
ram [1] içinde bir rüen kasabadr
Kadim a'sarda iki bin ba ve bostan var imi Hâlâ üçyüz bostandr
Ve cümle iki bin hane ve krk mihrabdr Yedisi hutbedir Suku sultanî kurbiode Eski Cami cemaati kesireli ve cümleden kebirdir Krk
sütun üzre tavandr Ve üç tabaka bir minarei seramedi var Gayri
camileri manzurumuz olmad Yirmi mektebi ve sekiz han ve yedi
kahvehan ve iki yüz dükkân var irin kasabadr An temaa idüb
yine zevrakmza gelüb suvar oldukda Nil ile yine ba yukaru ve yedi

ba

mil gidüb

Beledi Subra
Bâlâda tahrir olmudur Bu mahalde dahi Kalobiyye hududu teolub gayri Msr hudududur Ve mukabelesinde Batnül Bakar
nam mahalde Menufiyye haddi dahi temam oldu Ahirül haddi

mam

Beledi Servi
kim Reide ve Dimyata giden Nileynin burnunda vaki olmudur
Batnül Bakar evsaf bâlâda Reid(d)en gelirken terkim olunmudur
Amma Dimyatdan bu mahalle gelince kâmil dörd yüz mildir Dimyat
Msra Reidden yüz mil karibdir Ve güzer idüb geldiimiz Nili Mubarekin tarafeyninde iki bin pare mamur ve âbâdân belidelerdir Amma hakir sahili Nilde muazzam Ulu Cami ve zaviye ve medrese ve
vekâleli mamur ve müzeyyen ba baçeli mezarii hub halk mahbub
tur'alar âb revanl ve kue kue bülbüllerin nagamat ve hoelhan
tuyurlarn esvat hazini istima olunur gülistan nahlistanl kuralar
dir

tahrir eyledik

Andan

gayrileri

tahrir

etmede

kesreti

kitabet

olmasn

içün ihtisar üzre tahrir eyledik Yohsa bu Dimyat Nili üzre olan azîm
kuralar Reid Nili üzre yokdur Amma Reid Nili üzre ehirler çokdur Buhayre hakinde âbâdâl [2] yokdur
çöldür vesselam

Çou

[1]

f2]

Yldz
»

nüshas (irem)
»

(âbâdân)
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Badehu bu Mahallei ubrai ubur idüb üçüncü ayda ehri azîm
Dünya Msra dahil olub Kethüda brahim paa huzuruna
varub alâkaderülimkân hedayalarmz arz idüb kabul idüb seyyahat

Ummü

idüb temaa etdiimiz diyarlar ve ahvali reaya ve beraya ve ümena
ve keaf mültezimini sual etdiler Gazan kutlu olsun Dimyata Burlos
çölünden gelirken eyü gaza idüb ibadullaha hzr yetimisin deyu
huzurunda bir hil'ati fahire ve bir küheylân at ihsan etdi Huda
âlimüssrr velhafiyyatdr kim zerre mikdar hatrmda deil idi Bir

âdeme kerem etmee behane arar bir Hâtemi Taî Caferi Bermekî
cemcenab bir âsaf Berhya veziri ruen zamirdir JiJ ^ Aai>. Kamil bir
ay ebruz sohbeti hassile müerref olub bir gice esnayi musahabetde
buyurdular kim Nili Mubarekin deryaya munsab' olduunun iki canibindahi krat bekrat ketü güzar eylediniz Amma inaallah hazr
ol Seni Circe hâkimi tarafna gönderirim Ol diyarlar dahi seyyahat
idüb ziyaret eylediin makamlarda bizi hayrdan feramu eyleme deyüb divan efendisi Rif'atî Efendiye hitab idüb buyurdular kim Yar
kadimimiz ve biraderi azizimiz Evliya Çelebi ol canibe vusul buldukda
tatyîbi hatrile bu canibe irsal idesiz Ve murad idindii vilâyetlere
azimet etmee sa'yidinirse yannda âdemlerinizden mutemedünaleyh
âdemler koub hizmetinde olasz Memnun olmamz mukarrerdir deyu
mektublar yazlmak ferman olundu Ve ehri syut önünde bin erdeb
glâl ile bir mirî gemi gark olub ann kefi üçün müekkid buyurdular
yazlmaa emr olundu Ve cümle tarik üzre olan ümena ve keaf ve
mültezimine hitaben müekkid emirler yazldkim hakiri birbirlerine
salimin ve ganimin refiklerle vâsl ideler Hemen ol mahalde frsat
ganimetdir deyu kalkub dest bus idüb Foncistan padiahna gitmee
nameler reca eyledim Msrn ehli divanndan sual idüb gitmek mümkün müdür buyurdular Anlar dahi Mümkündür Amma gayet iddeti
hardr Ve mahuf ve muhatara yerleri vardr Gayet mükil seyyahatdir didiler Hakir inaallah shhat ve selâmetle varub gelürüm didikde
Gördüler kim ol canibe teveccühü tammm vardr Hal[l] nameler
tahrir olunmas ferman olundu Meer eyh Bekrî eyh Mehemmed
hazretlerinin Foncistan meliki mutekidi imi Andan dahi yedi kt'a
mektublar ile baz hedayalar aldk Paa hazretleri dahi melike pak
besatile bir küeylân at ve bir yelkenduz at ve on kâse ve üç pervane
yay ve üç deste gezleri müzehheb kücüen yelekli oklar verdi Ve
namesinde hakiri tarif tavsif öyle tahrir etdikim güya deri devlet tarafndan gelir bir mîrialemiz Böyle mülûkâne name yazar bir veziri
âliandr Msr ikliminden maada hükmü Marib Zeminde Cezayir
[1]

Yidz nüshas

(derhal)

^
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Tunus ve Trablus ve Fes Meranke ve Berber Zemine ve Foncistana
ve Sudana ve vilâyeti Habee ve Yemene ve Mekke ve Medine ve
badiye Urbabma dahi hükmü cari ve muhabbet namelerile hedayalar
Zira Yemen seferine serdar muazzamn hatt erifi gelüb
mutlak düsturu mükerrem idi Ve kethüdas Nili Ali Kethüda dahi
hakire müekkid mektublar ve muhabbet nameler verdi Bir müddeb
bir akl Aristo tulüdiraz efkârl akbet endi kethüda idi Bunun re'yü
tedbirile ibrahim paann Msr diyarndan ald mal hazayini fatihi
Msr Selim Handan beru Msra yetmi vezir gelmidir Bu mal an*
larn biri almamdr Zira cümle hallü akd ve kabzu bast ve tutmak
asmak basmak ve urmak almak virmek kethüda elinde idi Yani cümlede [1] milk vekili mutlak bir zufünun kethüdadr Amma ol dahi
kâr âzmude ihtiyarlar ile meveret idüb ana göre amel idüb her kese
meratibnce izaz ikram iderdi Hakire Circe emirlerin ve Foncistan
meliki mektuplarn verdikde harcrah yüz ahun ve bir at verdi Andan
paa huzuruna üçüncü gün varub Circe bei Özbek Bey mektublarn ve
Siyutda gark olan glâl gemisi emirlerin ve Ibrim kâifinin ve gayri
kâiflere hitaben emirleri ve Foncistan meliki name ve hedayalarn

gönderirdi

alub hakire bir kisei misrî

çil para ve besatl at ve bir kat esbab ve
onar guru ihsan idüb du [2] hayr idüb desti
erifin bus idüb badelveda giderken Yürü Allahü taalâ yine mülakat müyesser ide deyu bir fatiha tilâvet idüb tara çkub sagir ve
kebir cemii ahibba ve asdka ve destan ile medalaub *.)i\^c yy:- yola
revane olduk

on yedi

huddamma

Elfaslüt Tasi ves Sittîn

ehri Msrdan brahim paa
bîn seksen

emirleri ve nameleri ile
vilâyeti Saidi Âli hâkimi
Elvahat kâifine ve vilâyeti

iki evailinde

Özbek Beye ve

vilâyeti

Berbesristan meliki melike Dunklaba ve Foncistan
meliki Kakan melike gitdiimiz vilâyetlerin kura ve

kasabatlarn ayan ve beyan ider
Allahü taalâ hayr

mîn avdet müyesser
tin

bu
[1]
[2]

dil arzu iderdi

yldz nüshas
»

»

ile

seyyahatin müyesser idüb salimin ve gani»

eyleye Zira derunu dilden o caniblerin seyyaha-

Hamdi Huda

(cümletül)
(duai)

«u«

V^

vBiaiji

li»

dr

Bismillah
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ile

Msrdan

atlerimiz ile
iki

besatlarmz ve küheylân esbi saba sürtulü idüb kble canibine andan

pak ve pakize

Ümmü

Dünyadan

saatde bir düz sahrada

Beledî Besatîn
yani Bostan köy Nakibüleraf iltizamnda yedi yüz haneli ve sekiz
m'hrabl ve üç hutbeli ve bir vekâleli ve yirmi dükkanl canibi
erbaas ravzai cinanl bir admanl kenddir Cemii
vüzeralar
ve âyân kibarlar anda teferrüce varub bir vakf gül gülistan ve
reyhan nahlistanl bir
vardr Ta vasatnda bir kasr Yusufü
vardr Cümle ahibba havz azirvan ve selsebil kenarnda zevku safa
idüb ibadet iderler
ubur idüb nîm saat yine kbliye gidüb

Msr

ba

An

tskelei Ma'diye
Nil kenarnda âyende ve revendelerin güzergâh bir iskeledir
halk Saide bundan karu ubur ider Ve bu mahalde hürde
emini bir külbede oturub cümle mürur iden tüccarlardan gümrük
alr Hakir gemi ile karu geçüb Cize kâifi hududunda nîm saat
Nil kenarnca kbliye gidüb

Cümle

Menzili kasabai

Muhnat

[1]

Nil kenarnda rebi[2] saat baid bir sahrad (a) ba ve baçeli Cize
kâifi kükmünde be yüz hane ve bir cami ve iki kahve ve on dükkanl han ve hammamsz mamur kasabadr Cize nayibi hükmider
Selim Handan beru eyhülarab Habir Olu hükmünde mefruzülkalem ve maktuülkadem hurmas firavan bostan ve gülistan bîpayan enlikli yerdir Habir Olunun saray() dareddir Ayende ve
revendeye nimeti mebzul olub mihmandarlk ider Selim aha mu-

Tuman Bay ve Kurt Bay () kaydü bend ile getiren bunlardr Ve on iki bin Urban sbyan ile Nili karu geçüb hizmeti Selimde durmular idi Ol ecilden hâlâ cemii tekâlifi örfiyyeden
muaf ve müsellemlerdir Ve hâlâ muti münkadlardr Hattâ Buhayre
vilâyetinde Behice ve Hnadi Urbanlar krk bin akyay aki ile
Buhayre beledllerini nehbü garet etdükleri efendimiz veziri dilirin
avenet idüb Sultan

1

1]

12]

Yldz nüshas (Muhnan)
„

„

(rubu)
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istimalar
tecridiye

hayyal
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Msrdan on

yani sefere

ile

asker

bin

çkub karu
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paaldan

asker ve

tarafdan dahi Habir

iki

bin asker

Olu be

bin

imdada gelüb Buhayreye varlub ol meydan arasda da
birbirine mukabil oldukda
ibtida dercengi
evvel Habir

Olu

Behice

askeri

Msr

askeri

Hmadi

icre

girüb

tarfetülayn

üzre yürüyüb anlar dahi

içre tarmar etdi Andan
eman vermeyüb Hmadi

askerin bozub alt bin Urban üryan haki mezellete düüb aeleri
paymali rimal kelleleri gaitan ziri payi hssan olub bîhaddü hasr
mal - ganayimden] maada hemen on iki bin devei Habir Olu bir
gün bir gice çölden getirüb brahim paaya hedaya çeküb Msr içi
deve ile malâmal olub Habir zade hil'ati âsaf ile hehr (e) mend oldu
Yani bu mertebe eci ve feta askeri vardr Bir gice hakire ikramlar
idüb alessabah elli hayyal ile bizi yola revane idüb yine Nil kena'
rnca kble canibine alt saatde ubur iderek

Menzili

Kahvehane

kapulu içerisi bir vasi meydanl
kahvehanesi var Aramgâh müsafi'
rîndir Ve bir dükkân var Fayyum ile
Beni Seyf yolunun ayrld
yerde vaki bir mihman hanedir Etrafnda asla imaret yokdur Bir
yan Nil garb canibi Fayyum ehrine on yedi saatde gider Çöl çölistan muristen maristan bîeman yerdir Bu mahal Habir zade hudu'
dudurr Bunda haddi temam olub Beni Seyf haddidir Ve haftada bir
kerre etraf kuralarndan nice bin âdem cem olub bu kahve önünde
yavaz [1] azîm olur Hakir bu mahalli ubur idüb kble canibine
kâh kenar Nil ile kâh berde hurmalklar içre mamur kuralar içre
alt saatde ubur idüb

çarkûe kal'a misal
Kapusu dibinde bir azîm

Kerpiçden

yerdir

bir

Menzili Beledi Deli Hüseyin

paa

Beni Seyf haddinde ve Nil kenarnda bir mürtefi yerde yüz evli
camili ve bir sakiye kuyulu mamur kuradr Hüseyin paa
zade Nuh Beyin âdemleri bizi ahkoyub bir gice anda mihman olub
istirahat etdik Andan vakti seherde Tarave mahallinde kalkub cenub
tarafna Nil (i) dolanub Nil kenarnca nice imar kuralar ubur iderek
ve bir

Nil

kenarnda

Beledi Zaviye ve Beledi
Bunlar dahi güzer idüb altnc saatde
[IJ

Yldz nüshas

(pazar)

Komadeyr
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Beledi

Meymune

Beni Seyf snrnda veziri âzam tezkirecisi Ishak Efendi iltizayüz evli ve üç camili ve bir kaç sakyeli ve bir saray âli
daredli beleddir
geçüb yine cenub canibine bîhad imar olkuralar ve tur'ai Rakniyi ubur idüb beinci saatde

mnda be

An

mu

Evsaf ehri azîm ve âbâdân kadim Beni Seyf
Seyf ibni
nevahilerinde

Zülyezen binas olduyçün Beni Seyf derler Ve hâlâ
sakin olan Urbana Beni Seyf kabilesi derler Msr

hakinde
kâiflikdir
Matekaddem mirlivalar mutasarrf olurmu
Lâkin zemanmzda sehl tenezzülde olmagyle keufiyye olmudur

be yüz atl tevabiile ve be yüz Msr asketile eyaleti
Beni Seyfde olan yedi yüz krk pare kuradan iki yüz be misrî kise
ve
erdeb mîri glâli tahsil idüb divan Msrda deynin eda ider
Ve paa tarafndan mirî glâli tahsiline bir âdem tayin olub kâifden
alt ayda bir kise külfebeha ve tahsil etdüü glâlden erdeb bana
reayadan ikier pare almak haliyedir Ve paa tarafndan bir aa dahi
mezkûr glâl tahsiline isticale gidüb nsf kise hizmetbeha alur Ve
Kâifleri

hâkim dahi hâkimüer kaddr kim yüz elli akçe kazayi âlidir
Senevi on yedi kise hasl olur Taht hükümetinde yüz krk pare
kuradr
yeniçeri serdar ve azaban çorbacs ve eyhülislâm ve
nakibi ve âyân kibar vardr ehri Nilden be yüz adm baid bir
bir

Msr

erbaas kal'a divan gibi evlerinin divarlar vaki
olub yirmi aded tahta kapulu ekli müdevver bir ehri münevverdir
Cümle be bin hanei mamuru abadandr Ve gayet sk kat enderkat
âli ve müzeyyen
büyutlardr Cümle hanelerden mamur ve kebir
kâif saraydr Yetmi höcre ve hammaml ve divan haneli ve saray
meydanl bir beyti vasidir Ve beyti eyh Ali Vetah ve civarnda beyti
eyh Salih ve saraya karib Taslak zade Ahmed
saraylar gayet
mamur ve cedid saraylardr Ve nice saray âliler var Lâkin malûm
manzurumuz olan bunlardr Cümle yirmi bir mahallei müslimîn ve
gayridir Ve cümle zevavî ve cami seksen alt mihrabdr Lâkin alts
cum'adr Cümleden cemaati kesiriye malik çarsuyi sultanî içinde Sultan Kaytbay Camii ve kad Izzeddin Camiî haremli ve birer minareli
camilerdir Amma keif [1] saray kurbinde Taslak zade Ahmed
Camii henüz bina olunmu Dahi üstad benna elinde bir camii münevverdir Lâkin haremi yok Rum tarz bir minareli ve yedi mermer

vasi sahrada canibi

Aa

Aa

[1]

Yldz nüshas

(kâif)
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bînak sade levha tavandr Sahibülhayrat
günden güne zamime binalar olunmada Evkaf azîmi

üzre taklar fevkinde

olman

hayatda

Rum tarz minaresinden gayri be Arabistan tarz
minare(i) zibalar nümayandr Andan Camii Muallâk Cemaati dayimdir Bu cevamilerden maada mesacidlerdir Ve üç medrese mahsus ve
vardr Bu camiin

höcreleri var Ve krk mektebi sbyan
cavidan ve bir hammam var Olkadar ho
hava ve lâtif bina deildir Amma Taslak zade Ahmed
Camiine
bir imaret ve imarete vakf olmak üzre taahhüd etdükde derhal hakirin ibramile hazrun nazarlarnda malinden yirmi kise teslimi mütevelli idüb hakir fatiha tilâvet etdik Ve on kahvehane ve on boyahane
ve on vekâlesi var Cümle hanlardan Beyaz vekâle mamur ve mehurdur Ve cümle be yüz dükkândr Lâkin mahsus bedasteni yokdur
Hanlarnda her zîkymet valâyi kâlâ bîminnet ve bîkymet bulunur
Bu ehr icre yirmi bin âdem sakindir derler Abu havas letafetinden
hüsnü cemal ve bezmu [1] ramülitidal mahbub ve mahlubeleri cabeca
vardr Ve askerîden maadas hazar kabilesi dahi çokdur Ve anka
bazirgânlardr Bu ehr icre sal gün hafta hazar olub âdem deryas
gayri camilerde dahi medrese

ve yirmi

sebili

hayrat

Aa

olur

Ve mekülât masnuatnm mehuru koyun

yapann

iplii ve at

büridesinin musannai gûnagûnu ve gayet rakik ve nazif hayal
seccadeleri

kim güya

krkar

zira gelir

hayaldir

Ve

seccade ve

alaca

lâtif

münakka

nemaz

kilimler ilerler

Arab kerekeleri ve yine yünden hanelere

yan mak'adlar ilerler Gayet tuhaf eylerdir Ve beyaz ekmei ve ba
baçelerinin limon turuncu ve hurmasndan maada gûnagûn âbdar
müsmiratlar memduhdur Ve besatînlerinde kavunu karpuzu ve hyar
acuru ve kasav [2] kurumu ve karnabiti ve kurkas mehurdur

Bu haki amberpakde medfun
ziyaret etdiklerimiz

veliyyüllahlar

beyan ider

kutbu devlet hazreti eeyh Ali Buthu
Buthadan olduyçün kabayili Urban eyh
Buth derler Ziyaretgâh merdi zenandr Bunun civarnda menba
esrar ve mercii ebrar eeyh hazreti Salihut Tayyar Ve hammam cenbinde sahabei ResuluUahdan eeyh Abdullah Amr ibnül As ile Behni
yesa [3] gazasnda mecruh olub bunda defun olunmudur Kubbesi
atebesinde tarihi var Amma hatt mahlut olmayle tahrire cür'et
Millet

eyhi
Mekkede

[IJ

Yldz nüshas

Evvelâ

millet ve

vadii

(oermü)

[2]

»

»

(kttav)

[3]

»

»

(Behnisa)
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olunmad Ve bunun kurbinde hazr esrar tarikat
hakikat hazreti eeyh Mehammedül Enveri ve Beyaz
eeyha Sitti Huriyye ve kurbinde eeyh Ali Kibarî

ve

nazr envar

vekâle civarnda
Ziyaret etdiimir

bu suhanlardr Amma nice yüz sahabei etkya medfunlardr "^tj ^ ^o'-^
Bu ehirde üç gün meks idüb badehu yine cenub canibine Nil kena*
rnca yirmi pare imar kuralar tay idüb alt saatde

Evsaf kasabai Fene
Beni Seyf hududunda iltizamdr Ve yüz elli akçe kazadr Senevi
dörd kise hasl olur Altm pare kura nahiyesi vardr Ve ehri Nilden
baid bir mürtefi hayrl zeminde vaki canibi erbaas kal'a misal yedi
aaç kapulu bir irin küçük kasabackdr Amma pek mamurdur
Cümle üç bin evlerdir Ve her evde bir hamam yani güercin kuu
yuvalar kule kule mukarrerdir Ve ehrin etrafnda evce serçekmi
hurma ormanlar var Yedi mahalle ve yedi mihrabdr Üçü camidir
Çarsu içinde Emiri Kebir Camii on iki amelî ehane payeler üzre
bina olunmu tavanldr Bir kapusu ve bir alçack minaresi var Ve
dörd han ve alt mektebi sbyan ve yirmi dükkân ve yedi sebili
ve yedi kahvehan var Amma medrese ve bedestan ve hammam
yokdur Ve bir tahtan mamur dareddi var Ayende ve revendeye
nimeti ve atlarna airi mebzul bir mihman hane saraydr Bu ehirde
Cum'a ertesi gün azîm hazar durub cemiyyeti kübra olub herkes metalarn füruht ider

Evsaf ziyaretgâh Fene
eeyh hazreti Abdullah ibni eyh
kubbede medfunlardr Ve bunlara karîb sultan
dünyaü din ve sîmigar [1] kafi kafi yakin hazreti eyh Emin ve buna
karib sahibi tariki pürkemal ve mücahidi bîcidal eeyh hazreti Ebül Al
ve kurbinde âfitab nihan ve bînamü nian eeyh hazreti Romazan
Evvelâ kdvei

Celâle ve

rical

e>h Cudi

ve noktai kemal

bir

Eer seyyhat etdiimiz diyarlarda manzurumuz olan
kura ve kasabat ve bender ehirleri ve ziyaret olunan kibar evliyalar
cümle böyle evsaf hüsnü tabir ile ve fesahat ve belâgatl elfaz tumutrak
ile âbütab virerek tahrir eylesek bir ütrü ner bar kitab olur Amma
imdi bu hal üzre müsvedde idüb Cenab zzet müyesser idüb tarihe
geçdikde olmya illâ hayr hemen keaf elvirüb Allah bu tahriratmzn
hayr ile itmamn müyesser ide âmin Badehu Feneden kalkub yine
CQ.r\ ^^ic

^\i^j tj^ j-w

cenuba on
[1]

iki

pare

Yldz nüshas
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Ebu Circö

[i]

karyesin dahi ubur idüb yedinci saatde

Beledi Kilis

[2]

Beni Seyf haddinde
iltizamdr Sular leziz kuyulardr Dareddi
harab olmaile eyhülbeled beytinde mihtnan olduk Gayet mahsuldar
kuradr Bu karyenin imalî taraf cenbinde efseri tac dihim ve abdi
Rahim hazreti eyh brahim hazretleri bu [3] kubbei münevverede
asudedir Tabakat a'ravîde menakb bisyarile mastur ulu sultandr
Kubbei pürenvar sahasnda bir vasi yerde hikmeti sun'u perverdigâr
lemyezel kuvvet kudret azametin izhar içün bu mahalde bir güne ece(a) murei garibe ve acibe halk etmidir kim harikulade âdetuUdh
halif bir dirahti bîmisildir Cemii âyende ve revende züvvar ve tüccar
mahlûku Huda gelüb im'an nazar ile nigeran idüb ne güne diraht
olduu malûmlar olmyub engüt berdihan idüb mebhut mütehayyir

Anda meks etdik Zira
Nüden baid yüz haneli

gayet

iddeti har

oldu

kalrlar

Dervasf ekâli

dirahti acibetül acaib

be âdem kaddi bâlâ ve üç
azimdir Ve eceresin vücudunun
canibi erbaas dilim dilim pare paredir Öte canibinden teferrüce
gezen âdemler görünür Berkü bar dünya aaçlar yaprana ve meyvesine müabehet yokdur
Yapran sar'a dutan marizlere buhur
Meselâ bu ecerei (ayyibe zemininde

âdem deragu

ider cüssedar dirahti

BiemriUâh halâs olur Ve ayda birer kerre hürde pelid gibi
kabuklu ve içi çekirdekli bir humuzetli âbdar meyvedir shal marazna daü devadr Ay banda kemalin bulunca yama iderler Bir ay
bekler mülâzimleri çokdur ishali ve zahiri seyfi müczim gibi kat
idüb âdemin rengi ruyine humret verir Böyle bir mücerreb ifa seçeridir kim hakimi mutlak kullarvçün halk etmidir Bu aacn ta or»
tasnda bir azîm santa dirahti bitmijdir Arabistana mahsus bir güne
eceri bîsemeredir Amma ol ibretnüma aacdan bu santa aac âlidir Gayet mahbub nihalli eceredir Amma büyük aacn binden mütecaviz kökleri âdem beli kalnl Arab saç gibi birbirine sarlmdr
Cümle kökleri yer yüzündedir Güya asumanda ecerei tuba gibi serniiderler

[1]

Ebu

[2]

Kolosna

-

[3]

.

.

Cirjre

Yldz nüshas
(bir)

(Kays)
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gûndur Ve bu köklerin alt cümle bodur Aaç muallâk durur Baz sbyan ve baz züvvaran köklerin altndan beri öte geçerler Amma yüzden
mütecaviz adem cüssesi kalnl berkü barl dallarnn uçlar yire sapldr
Güya bir haymene[l] tak otak gibi olub altna bin âdem sar Sayedar çadr berkarar sayeban olmudur Acib hikmetdir kim yukarudan
sernigûn olmu nihailerden mi sulanr Bir ferdi âferidenin akl kasr'
lan ermemidir Hâlâ ki cümle bihleri zeminden tara durub aacn
vücudu muallâk durur Ve müsin kimesneler nakliderler Abâü ecdadmzdan biri bu dirahti böyle gördük Böyle biliriz deyu nakl iderler
Amma bin yandan ziyade olmas mukarrerdir Dallar
eilmidir
Hulâsai kelâm akil ermez bir temaagâh ve bir sun'u Hudadr kim

aa

•^y> r^\^

*-'-^^

'^i^

yine kendü

»>'.

-t'

'^- ^i'=

"^'j'

dir

kim

Amma

faili

muhtardr ledii

baz

ihtiyarlar

idüb

ann

ileri

anda medkeif kerametin
görmek içün ehli beled bu güne bir ecer istediler Derhal bu diraht
hasl olduu yerde secde idüb biemrillâh bu ecerei tayyibei Rabbül
zzet halk etdi Ve secde etdüi yerde kökleri bitmeyüb muallâk durdu Badehu cemii münkirin imana geldiler deyu TevarihiSiyutîde görüb nakletdiler Amma bu abdi ahkar Tevarihi Hfaz [2] Makrisîde
Kahirei Muizzüddinin cenubunda Saidi Ali vilâyekraat etdimki
tinde bir muallâk ecer vardr Ruyi arzda Hallâk âlem öyle eci [3]
garibe halk etmemidir Beni srail asrnda ol seçer bin sene muammer olmudur Sayesinde yedi peygamber ibadet iderken Beni srail
cehudlar yedisini dahi oldirahtin zillinde ehid idüb anda defn iderfun olan

bilir Zira

w'«^>f

J~»^ dir

eyh brahimin nazar

taallûk

Msr

kökleri yerden çkub ahlar yire nüzul
idüb katil cehudlar cümle dallar büriyüb dallar cehudlar ura ura
helak idüb vücudu ecer ahuvah peygamberandan pare pare dilim
dilim olub mezkûr mürseller sayei seçerde medfunlardr Hâlâ ziyaretgâh hassu âmdr deyu yazm Sahih ola Zira bevar[4] Htat bir mutemedünaleyh tevarihi muteberdir Lâkin hakir gördükde bu seçerin
zillinde medfun mürsel nebilerden namünian yok llâ eyh brahim
medfundur vesselam Bu temaadan sonra yine cenub tarafna kâh Nil
kenarnca kâh berde kuralar icre güzer iderek yedi saatde

lerken biemrillâh ol seçerin

Beledi

Semennutu Said

Nilden baid üçyüz haneli
[Ij
|2]

[3|

14]

Yldz
»
»

beledi iltizamdr

nüsi.as (naynei nühtaic)
»

(Htat)

»

(eceri)

Hepsiade böyle yazl. (Tevarihi) olacak
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hududu bu mahalde temam olub Minye
eeyh Abdülmelik Eshab güzînden-

Ziyareti

kurbinde bir dirahti azîm nabkas var Danedar âbdar
leziz nabika meyvesi olur Bir [1] Semennutun mukabelesi Nil karusunda evci asumana serçekmi bir yalçn kayann ta zirvei âlâsnda
Deyri Kbt derler bir kenise vardr Güya kal'ai Kahkahadr Firavn
binasdr deyu Kbtî kavmi bilâtebih ylda bir kerre ziyaretine cem
olub ruhbanlar bir Msr hazinesi mal tahsil iderler Yalçn kayasnn

dir

Kubbei

âlisi

garb canibi

Mübarek

fil

hortumu

cereyan

ider

gibi nehri

Bu kaya

ISil

üzre

uzanmdr Altndan

üzre cerhler

ile

Nili

rahibler yüz kulaç

habli metîn ile su çeküb sarnçlara doldururlar Amma temaasna
varan âdemlere can otu ki ekmekdir
verirler Ve ku südü ki yumurta
ve baldr
tahtelkahve getirüb müsafîrine azîm izaz ikram
iderler Mihman olan kimesnelere diba ve iyb ve zerbaf camehablar
getirüb sabahadek mupeçeleri gûnagûn hizmet iderler Bunu dahi
temaa idüb yine canibi garbda Semennuta geçüb atlarmza suvar
olub Minye hakinde Nil kenarnca âbâdân kuralar geçerek sekiz saatde

An

An

Evsaf ehri mamuru Minye
Saidi Ali

eyaleti hühmündedir Amma kaifi Msr
büyük hükûmetdir Bir kaç kerre iki tulu

taht olan Circe

vezirinden

hil'at giyer

payesi olan emiri haç olmu ümeralara ihsan olunmudur Senevi iki
yüz kise mal padiah ve
bin erdeb glâli tahsil idüb galk
ider Be yüz kendi askeri ile ve yedi bölük Msr askerile vilâyeti
hfzü hiraset ider Ve kendüye dahi yüz kise fayiz kalr Ve bir hâkim
dahi veziri Msr tarafndan bir mükellef aa glâl tahsiline mübairdir Cümle
bin erdeb hmta ve aîr ve ful ann marifetile tahsil
olur Paaya alt kise kalemiyye verir Kendüye dahi on be kise fayiz
olur Risale aalndan sonra âlâ aalkdr Ve sene evvelinde glâl
tahsili mahallinde
Minye aas üzre bir mükellef aa isticale gelüb
bir kise ücreti kadem alub ol dahi glâl tahsiline tekayyüd ider
Bir
hâkim dahi üçyüz akçe payesile kaddr Bir müddeti yirmi kise dutar
erif kazadr Yedi nahiyesinde iki yüz yirmi aded müzeyyen ve abadan kuralar vardr Bu ehirde mezahibi erbaa müftisi ve nakibüleraf ve yedi bölük serdarlar vardr Lâkin kapu kulu ve serdar ve
sipah kethüdayeri ve kuralarnda zaim zuama ve erbab timar ve
[1]

Yldz

uiishas (bu)
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bass yokdur Amma Msr askerî tayifesi çokdur
ehri gayet mamurdur Nil kenarnda bir mürtefi yerde alt bin

ala(y) beisi ve çeri
Zira

kat enderkat tabaka tabaka hanei zibalar ve

hanedan

âliler ile ârâste

ehri müzeyyendir Ve cümle yüz be zaviye ve cevami ve mihrabdr Alts Cum'a klnur hutbedir Amma cümleden camii kadim
Hazreti Ömer Camii Zira bu ehri Hazreti Ömer hilâfetinde Amr
ibnül As Kbtî destinden feth idüb Hazreti Ömer içün bu Cami [Ij
ina idüb ibadetgâh kadimdir Lâkin Feraaneler asrnda deyr imi
Nil kenarnda bir âli sed üzre vaki olmu bir mesiregâh camii ruendir Tuli doksan admdr Arz altm admdr Ve derunu camide
cümle amelî ve gayri mermer sütun ve payeler elli iki adeddir Ve
ortas harem yeri küadedir Üç kapusu ve bir alçak minaresi ve kemerler üzre münakka tavanl ve cümle pencereleri Nile nazrdr
Mihrab bir köeye münharif vaki olub minberi musanna oyma haebdir Bu camiin içinde subhu mesa cemaati kesire ile malâmaldr
Zira talibi ilim kândr Krk elli yerde gûnagûn fünunlar görülür
Hasbî vazifei muayyeneli dersâmlar vardr Ve ebü ruz yüz iki hatmi
erif tilâvet olunur Hafz Kur'an a'mayi maderzadlar vardr Bû cami
güya Msrda Camii Ezberdir kim bu ehrin âb ruyidir Kân ulema
ve suleha olduu Arab ve Acemde mehur ve dua müstecab olacak
mahaldir Evkaf kavi olduundan imaretinde nîmeti ulema ve fukara
ve mesakîne merreteyn mebzuldür ö'j;jiyj'\i\ J *£\^f Andan yine sahili
Nilde bir zemini âli üzre Cam.iüt Tahir Beyhars Otuz alt sütun üzre
mebni tak havernaklar üzre naki bukalemun ibret nümün naki
Behzad manend müzehheb ve mutallâ levhal tavandr Mihrab ve
minberi tarz kadimdir Lâkin canibi erbaasmn derü divarnda olan
musaykal ve mücellâ elvan elvan mevcli ebrî hatayî kâgîd gibi kapl
taslar var kim güya herbiri birer âyinei morandr Bu camiin misli
dahi arazi (i) Msrda yokdur Cemii seyyahan cihanbîn bu camiin
vaz' esas beyannda âciz ve fürmandedirler Zira bu savmaai kadimde
bir

olkadar san'at kalemkârî ve naki halkârî ve hub ve mergub tasarrufat gûnagûnlar var kim erbab kemal ve ehli vasf ann midhatinde
âciz ve kasrdr Hakka Msrda dahi nice camii selâtîni selef vardr kim
anlarn dahi ruyi zeminde misilleri yokdur Lâkin bu Minye Camii
vasfdan hariç

olmu camii
u^u^ ciua

[Ij

ve beyandan aric bir tarz acib ve bir tavr garib

vacibüsseyrdir

jiaJi lv^

Yldz nüshas

(camii)

Kble kapusu

^u j^i

üzre hu tarih

\i^ j^js-^

^\

vaki

yazlmdr

^j\

^^j\ ^\^^

)
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cümle revzenleri Nile nazrdr Lâkin
Camii Hazreti Ömer gibi cemaati yokdur ehrin imali nihayetinde
vaki olmudur Andan suku sultanî içinde Camiü §eyh Msrî Tahtan
ve cemaati çokdur ki cami dahi var Malûmum deüdir Maada
zaviyelerdir Uç tekyesi ve on bir vekâlesi ve üçyüz dükkân ve iki
hammam var Amma Cemiül Ömer kurbinde Hazreti Ömer hamkapusu ve

iki

mam

zamanndan beru

Firavn

ta

bir minaresi ve

hammam
kim

etmilerdir

bir

olmu

gib dürrü beyzâsâ

ahteri

Sitti

hammam

binayi

bir tarzu tavr üzre

Rum

bina

olunmu

Arab ve Acemde alem olmugirse ifa bulur Feth iden kibarlar dua
cüzam krk gün girse rahmi maderden mütak

kadimdir
dur Hâlâ ziyaretgâhdr Hasta
bir turfa

ve

olur Hattâ

Hazreti

Alinin duhteri

pakize

Msrdan gelüb ifa niyyetine girmidir Bu
hukemay kudema olduundan hanefî l«urnalar

âlidir Ayak üzre durub ykanlr Gerçi öyle musan»
na bina deildir Amma derü divarlar mük amberi ham abir ve za'fran ile tahmir olunmu cibsi halisden bina olunmu divarlardr Ve
bir halveti divann emmetsen kâfur ve gülâb ve laden ve savri
rayihas gasillerin diman muattar ider Ve âb Nil olmak ile âbu
havas gayet lâtif ve itidal üzredir Ve feri bir güne döeli beyaz ta-

birer

âdem kaddî

dr kim

hâlâ

zemanmz

üstadlar

ann

bir

tan

yerine

vaz

etmee

Amma camekân tenk yire vaki olmayle gayet
alçakdr Amma glâl aas sarayndaki küçük hammam

kadir

deillerdir

küçük ve
yenidir Lâkin havas sakildir Ve bu ehirde yüzden mütecaviz sebilhane ve altm mektebi var Amma bedasteni yokdur
Cümle
esvaklar üzeri örtülüdür iddeti har ve rimal türab tesir etmez Pak
tariki âmlar vardr
Ve yetmi aded saray kebirlerinden kâif
saray() ehrin vasatnda saray mamurdur Ve Nil kenarnda bir
dilküa ve ferah âbâd saray nevbünyad glâl aas saraydr Cümle
maksure ve revzen ve ahniinleri Nile nazr meddi hasarl cihan
nüma bir saray âlidir Bu ehrin canibi garbisinde alt yüz mamur
âbâdan kuralar olmayle gayet ganimet ehirdir
dahi ganimet
iden bu ehirdir kim ebbek [1] bostanlar ve firavan baistanlar
ile bir
vasiatülaktar ve rahisatül e'ar bilâd mamuredir Ve âbu
havas gayet lâtif olduundan dilâram mahbubeleri hubrudur Ve

Msr

mahbublar ahmerüllevndir Emrad Msr alacalar ve Siyut boaslar
giyerler Ve askerî halk gûnagûn cukalar ve atlas kubalar giyerler
Nisvanü bintan balarna sivri takye ve eyinlerine beyaz ve alaca futa
bürünürler Ve yüzlerine kldan nikah örinürler Ve mekûlât meruba-

tnn

temdih

[1]

olunmuu

evvelâ has ve

beyaz gül penbe misal

pimi

(Müebbek) olacak
Evliya Çelebi
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ekmei Bu ehirde ekmee ragif derler Ve petemal ve gûnagûn
mehurdur Gayri eyi yokdur Ve canibi selâsmda ba
ve baçeleri çokdur Ve bu ehrin Nil karusnda evce peyveste olmu kayalar üzre firavnî harab binalar ve kal'a asarlar vardr Baz
tevarihlerde bilâd mamur olduu mastur Ziyareti §eyh Msrî Camiinde medfundur Bu ehirde bu ziyaretden gayri ziyaret etmek müyesser
olmad vesselam Andan kalkub yine Nil kenarnca cenuba gidüb be
ragif

su bardaklar

saatde

Evsaf ehri köhne ve darü diyar kehene kasabai

Imunîn
Nuh nebi olunun olu ebülkababt Bayzar olu mun binasdr
Eer bu diyar harabnn asar binalarn ve paymali rimal olan amudu
müntehalarn

Ancak üç yüz
dükkanl kasabadr Circe eyaleti hükmünde baka kâiflikdir Ve yüz elli akçe kazadr Nahiyesi krk pare
kuradr Hafta bazar durur bir kasabai muhtasardr An ubur idüb
tarif

ve tavsif etsek bir mücelled kitab olur

haneli ve iki camili ve bir kaç

sekiz saatde

Evsaf Kasabai beddavî yani ehri Mellâuy[]
Circe eyaleti hükmünde Minye kâifinin taht hükûmetindedir
Ve Minye kadsna nahiye ilhak olunmudur Baz zeman yüz elli akçe ile baka kaza ihsan olunur Altm pare nahiye kuras vardr Ve

mirî glâlin Minye aas tahsil ider Ancak bir Msr çorbacs yeniçeri serdar ve azab serdar vardr Amma müftisi ve nakibi Minyedebu ehir Nil kenarnda bir mürtefi bayr üzre bir vasi düz
dir Ve

yerde yeni binal bir ehri müzeyyenedir Zira bu mahalde Nil cenub
tarafna devr idüb bu ehrin hayli hanelerin berbad harab ve yehab
etmidir Badehu ahalii vilâyet ehrin haricinde cenub tarafnda olan
vasi yerlere elli seneden beru binayi lâtif hanei zibalar ina etmiler
Cümlesi dört bin be yüz tu [2] bina mamur ve müzeyyen hane ve
saray âlilerdir Ve bu vilâyeti Saidde böyle bir irin cedid binal ehir
ve beyaz tula
yokdur Cümle evlerinin derü divarlar siyah ve
binas
ketebesile
tarihleri ile bennas
nak
ile sahibi hane ismile ve
olunmu hanelerdir Ve bu ehir cümle on alt mahalle ve krk mihrab ve be hutbedir Cümleden çarsu içinde Yusuf Bey Camii alt

krmz

[1]

Mellâur

[2]

Yldz DÜshas

(tula)
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ta nerdübanl camidir lulen ve arzan altm admdr Ve derunu camide cümle otuz aded küfee ta sütunlar üzre tavandr Ve mihrab
minberi sadedir Ve hareminin etrafnda yirmi iki sütundur Ve üç
kapusu ve bir minaresinden gayri bu ehirde minare yokdur Ve iki
cami dahi natemam vardr Maada zaviyelerdir Ve bir hammam ve
dörd yüz dükkân var Yüz aded dükkân dahi bir tarikde Bu cami
sahibi Yusuf Beindir Camie vakf etmidir Ve yüz dükkân Circe hâkimi
Mehemmed Bey hayratdr Cümle dekâkînlerin üzerleri örtülü kapdr
ah rahlar pakdir Her bar sakalar âb Nil nisar iderler Ve üç han
ve yedi mektebi sbyan ve yedi kahve erbab han ve alt sebil hanesi ve otuz sekiz ekerhanesi ve elli at deirmeni ve yedi ya deirmeni vardr Lâkin etmek furunun görmedim Cümle ahalisi hanelerinde
piirirler Bu ehr icre on yedi bin âdem vardr derler Cümlesi garib
dostlardr Ve ehrin canibi erbaasnda kal'a kapusu misal metîn ve
müstahkem tahta kapular üzre mazgal delikleri vardr Hîni mahalde
anlardan Arab akyalarna kurun urub her gece pasbanlar bu kapular sed idüb miftahlarn eyhülbelede teslim iderler Mazbut ve merbut ehirdir Abu havas memduhu ünasdir[l] Mellâuy mahbubu
mehurdur Ve müsmirat mahsulâtnn ve tasnifat sanayiinin mehuru
cümleden mümessek miâd sükkeri ve sükkeri mükerreri ve kutru nebat hamevîsi arazii Msrda yokdur llâ nebat hamevî Samda olur
Ve bostanlarnda kasab yani eker
üç âdem kaddi ve kol

kam

kalnl

olub her

boumu

boumun

kat idüb

birer

kar

olur

Ve

öyle leziz âbdar olur

emsen bir kâse çüUâb çkub âdeme hayat verir Mutedil [2] tabia bir eker erbeti çkar Ve cirmü cismi
mahvolub rakik ve nazif kabuu vardr Elhasl diyar Msrda Melluvî
gibi
yokdur Bu ehirde mehuru âfâk bunekeri ve kasab
lardr Gayri eyalar dahi çokdur Amma memduhu âlemi sükkeridir
Bu ehirde dahi kibar evliyalar ziyaret idemeyüb yine cenuba kâh
Nil kenarnca kâh nahlistanl kuralar icre tayyi rah iderek üç saatde

kim

bir

kam

Evsaf kasabai Darudu erif
Circe hükmünde sekiz yüz haneli bir küçük kasaba(i)mamuredir
Sanbu kazas nahiyesidir Mekke ve Medine glâline makyud Msrda
sâdât hazretlerinin iltizamnda iki camili ve alt zaviyeli ve iki kahveli

ve sekiz dükkanl mamur kasabadr Fayyumda Yusuf deryasnn Nilden müteferrika olan tama(0 bu mahaldendir Hazreti Yusuf desti e[1]

Yldz

[2J

»

nüshas (ünasdr)
»

(Mutedilüt)

•
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riflerine [1] kazarken hazreti Cibril Emîn dahi kanadyla yarub imdadetdüü mahaller nümayandr Nazargâh nebi olduundan bu tur'a

asla cerfü hafr

olmadan

beridir

Amma

akalîmi

Msrda

haliç ve tur'a var ise her sene nice kerre yüz bin

mus

sr cem

beni

nekadar bin

Adem

ve ça-

Amma

Darud tur'as Fayyum
ehrine varnca asla cüraf olmaz Ve bu tur'a bu mahalden girüb canibi garba cereyan iderek nice yüz pare kuralar rey iderek ehri
Behnisa içinden ubur idüb bir merhale yerde dahi bîhisab beledleri
sakyiderek Fayyum ehrine andan Yusuf deryasna böyle âb hayat
girüb gayib olub ac olur Buhayrei azîm ve hikmeti hayy kadim göldür naallah mahallinde tahrir ideriz Badehu bu Darudu erifi ubur
idüb üç saat güzeri rah idüb bir düz feza îçre üç mülâka yer gidüb
ve

olub tathir

iderler

Evsaf kasabai
Circe

hükmünde

kebiri

Sanbu

sâdâtlar iltizamnda Hazreti Risaletpenah

evkaf

maktuülkadem ve mefruzülkalem baka suba hâkimi vardr Ve yüz
elli akçe irin kazadr Altm yedi nahiye kuralarndan kadya senevi
üç yahud dörd kise hasl olur Yirmi bin erdeb glâle maktu beleddir
Kenar Nilde bin haneli ve üç camili ve yedi dükkanl hammamsz
ve ba baçe ve hansz bir kasabacikdir Amma âyende ve revende
mihman olmasyçün bir saray azîm dareddi vardr Tahtelkahve
ve füturu ve merreteyn taam ve aîriyle müsafirîne bir hane (i)
bîminneti vardr Andan alessabah kalkub dörd saat arka Nil kenarnca andan dörd saat yine Nil kenarnca cenub canibine giderek
Nil deve boynu gibi gayet iri cereyan ider Ve
zira bu mahalde
Nil icre ormanl ve timsahl ve kayklar ile munsr haramili adalar
vardr Bu mahalleri kâmil sekiz saatde dolaarak gidüb

Evsaf binayi Lût yani ehri azîmi Manfelût
ebülkababt olu oullarndan melik Lût bin asdr DefCircede ehri Meniflût namile masturdur Galat
mehur evlâ olmayle efvah nasda ayi olduu üzre Manfelût derler
Sebebi tesmiyesi oldur Circe hükmündedir Amma hükümeti azîm
ve bender ehri kadim olmayle Msr veziri mirlivai Msrn bir
ebehine hil'ati fahire giydirüb ihsan eder Hâlâ zemanmzda musahib paa çra Ahmed Beye sadaka olunub beyüz tevabiile ve Msrn yedi bölük mustahfzan askerile yedi yüz on aded kuralardan

Bu

dahi

terhanei

[1]

dehlizi

Yldz nüshas

(erif lerile)
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mal padiah
erdeb [1] glâl anban Yusuf
mal fud ider Ve kendüne yüz kise badelharc velmasarif

hayr ider Zira Berberistan ve Foncistan ve Sudan ve Elvahat vilâgelen nice bin cellâye tabir
etdikleri
kara tüccarlar
nice kerre yüz bin deve ve nice bin tavai ve gayri siyah çerde
esirler
getirüb her esirden birer altun ve her cemelden bir guru
ve gergerdan boynuzundan onar guru bac alub hayli mal tahsil ider
Böyle memerrinas yeri bir ehri derbendi canlenderdir Ve paa tarafndan dahi bir aa glâli mirî tahsil olunmasyçün alt ay hâkim
olub kâifden senevi iki kise ve iki at ve on aded tavai memlûk
ve yevmiyye be guru külfe beha alub tahsili glâl ider Bir aa
dahi bu aa üzre isticali glâle gelüb bir kise hakk kudumu kâifden alub tahsili glâle ibram ilhah ider Zira Msrda kul ceraye ve
yetlerinden

Ve paa aas kendüye erdeb bana iki pare alub
kalemiyye yedi kise verdiinden maada on kise fayizi kalr
Ve üç yüz akçe âli kazadr Uçyüz pare kura nahiyelerinden senevi
kad efendi yirmi msrî kise hasl ider Serdarlar ve müftileri ve
nakibi ve âyân kibar vardr ehir Nilden bin adm canibi garba
baid bir tur'ai azîm kenarnda bir vasi fezada sekiz bin alt yüz
mamur ve âbâdân ve müzeyyen kat enderkat büyutu beytülhazenlerdir Zira zulümden hor hakir fukaras çokdur Ayan olkadar yokdur Lâkin tüccar çokdur Cümle otuz mahalle ve otuz sekiz mihrab
ve sekizi hutbedir Evvelâ Saidü ehid M.ehemmed Bey Camii fevkanidir Yirmi kademe ta nerdüban ile ubur olunur natemam camidir
Amma yine cemaati firavandr Minaresi ve haremi yokdur Camiin
altnda sarapa dükkânlardr Bu esvakn iki canibinde kapular vardr
aliyklerin isterler

paaya

Ve yine Mehemmed Bey vekâlesi içinde yine Mehemmed Bey Camii
matekaddem zaviye olmak üzre bina olunub çarsuy bazar vasatnda
izdiham azîm yerde olman cami etmiler Ve yine çarsu içinde
be kademe ta nerdüban ile çklr Osman Bey Camii Gayetülgaye
cemaati vafireye malik camii atikdir Tulen ve arzan ellier admdr
Ve yirmi sekiz amelî kârgir payeler üzre kemerler dahi fevkinde
münakka tavandr ki yan ve bir kble kapusu ve bir minaresi var
Amma hasbî bir hatibi var Eeyh Cemalüddin derler VeliyyuUahdr derler Yetmi sene imi savm Davud ile mukayyed bir sulehayi
ümmetden kimesnedir Hyr dualarn aldk Andan Camiül Yetim ve
Camiül Atik Ve yine çaru içinde kâif Mehemmed
Camii ve
mahallât içinde Camii Muallâk Sekiz kademe ta nerdüban ile çkl-

Aa

dyçün
[1]

Camii Muallâk derler

Yldz nüshis

(erdep)

bir

küçük camidir Ve imaret medre-
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yokdur Amma zaviyeleri çokdur Ve yetmi sebili ve krk yedi
mektebi ve bir darülhadis ve sekiz mamur han var Çar§u içinde hammam mukabelesinde Osman Bey han ve Mehemmed Bey han cümleden mamur ve metin hanlardr Ve ancak çatgu içinde bir hamma'
ruinay hoghava germas var Amma vahidi keelfdir Osman Bey
hammam derler Diyar Msrda misli var ise Dimyat Nili üzre ehri
Miti Gamr hammam ola Vasfnda kilki cevahir nisar lal bîzebandr Gayet musanna ve tarh ziba ve bina(y) rana ve dilküaj hammam ruinadr Ve cümle bin dükkandr Serapa üzerleri örtülü koyahdr kim Acem
diyarna mahsusdur Bezazteni olmamayle cümle nadirat hanlarda
mevcuddur Ve glâl hazar ve koyun hazar ve on iki hazar meydanlarndan gayri avret hazar mahalli ehrin haricinde bir kesif
dolak sokakl hazardr Bu ehrin cümle esvaklar
kirli bulak
vaki olmagyle bâlâdan süfliye yahud aadan
bir mürtefi yire
yukar bir çarsu icre nazar olundukda âdem deryas temevvüç ider
Ve ekseriya evlerinin kapularnda ve atebei âlilerinde gûnagûn nak
ile Ayet (;v.x- \Ji ^Ua:_)\j» c-^Hjç^ ^\-j\ ^^c -01^) tahrir olunmudur Sual düb
Bu kapular üzre bu münakka Ayetlerin asl nedir didim Malnn zekâtn verüb hacca gidenlerin hudutlardr kim sahibi hacdan geldikde
nakkalara! böyle tahrir itdirir deyu cevab etdiler Ve ekseriya bu kapularn kanatlar munsr haramisi havfinden timsah derileri mhldr
Kal'a kapusu gibi âleti harh kâr etmez timsahl acih ve garib dervazelerdir Ve âbu havas lâtifdir Cabeca mahhub ve mümtaz feday
seleri

m

Ba

civanlar olur
ve baçe ve besatînleri biümardr Ve Nili Mübarek cuü burua geldükde ehrin imalinde canibi garba cereyan iden
tur'a kenarnda ahalii vilâyet vakti asrdan vakti gurubadek zevk safa
iderler Halknn rengi ruyleri humret üzredir Kâr kisibleri alaca ve
petemal ve mavi bez ve ak kenarl gömlek bezi ve gûnagûn eyalar
füruht idüb kefaf nefs idinirler Yetmi ya deirmeni ve yüz yirmi
kendüm dakik rakik deirmeni ve yirmi aded kahvehanesi bozahanesi ve meyhanesi bulunur Ve bir mahalle yehudihane ve bir mahalle
kbtîhane cümlesi üçyüz kefere ve fecere(i) menhus haneleridir Amma
Rum ve Ermeni ve Firenk yokdur Defi cu* iden tenavülâtn beyan ider
Evvelâ has anison ve çörek otlu çakl etmei ve sim simli halkai
ve beyaz tereyal fütur çörei ve yumurtal
börei ve mutabbak ve beyaz musaffa aseli ve müsmiratndan limonu

kâhki ve karie peyniri
ve turuncu ve

rumman

yokdur Ve halk

ve

nabkas çokdur Amma

gayet garibdost ehli

hakdrlar

cevizi

ve

muzu
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Ziyaretgâhlarn beyan ider
Evvelâ âfitab nihanî ve kameri zindegânî Eeyh hazreti Mehemmedi Za'franî esvak sultanî cenbinde bir kubbe içinde medfundur
Ve Eeyh Mehemmed EnfasiU Maribi Mescidi kurbinde asudedir Ve
Eeyh Mehemmedül Kabih Camiülyetim kurbinde medfundur Ve
buna karib Eeyh Ahdülkerim ve garb canibinde Eeyh Ahhas ve
kble canibinde Eeyh Süleyman Süleymanî [1] ve ziyareti Makam
Erhaîn ve kâif saray() kurbinde Eeyh Osman ve ehrin vasatnda
Eeyh Ebülhasan Bunlardan maada nice bin kibar evliya merakd
kubablar var Amma bu kemteri ahkar ibadn atebelerine yüzümüz
sürüb himmetlerin reca etdiimiz bunlardr >.j«Ji»^ *\tu'a» Ve sulehayi
ümmetden görüdüümüz mazannei kirame kimesnelerden eyh Alii
Sennarî ve mutarra çardarl eeyh Mehemmedi Manfelûtî bir yaubâli mudhik ve aüfte ve ayyar tarrar görinür Amma hafz kelâmullah ve nice kerre keif kerametleri malûmumuz olmujdur Cümleden
biri Kamaniçsa kal'as fethin vaktü saati ve derece ve dakikasile elli
sekiz
gün mukaddem rüya tarikiyle tebir eyledi Mecazibundan bir
budala tekellüfden beri mutarra bir candr Bu candan mezun olub
bu ehirden üçüncü gün hareket idüb cenub tarafna alt saatde

Evsaf
Lisan kbtîde

bir

kim cemii ulûmu Hazreti
muammer olmudur Efvah nasda Siyut derkal'ai metin imi kim Amr ibnül As kâmil

kebene

Idrisden görüb bin sene
ler

Lût ehri kadimi îsyut

kal'ai

Zeman kadimde

bir

yedi ay muhasara idüb

ismidir

badelfeth

yine

dümen

destine girüb muta*

hassn olmasnlar deyu kalfasnn burç barularn münhedim idüb

mineemsdir Canibi erbaas uçurum ehirbaka kaiflikdir Üçyüz askeri ile ve Msrn

hâlâ âsâr binalar azhari
dir Circe eyaletinde

yedi bölükden üçyüz asker

ile

görür
kazalar

yüz yirmi kuralardan seksen

memur

Msrda
isticaline

be

muhasebesin
iki

aa

sayir

yedi ay corunlardan glâl cem idüb
Aalar dahi kendülere üçer kise tahsil
Lâkin paaya kalemiyye vermezler Ve yüz elli akçe erif kazagibi

gemilerle
iderler

dörd

on bin erdeb glâli tahsil idüb divan
Ve paa tarafndan glâl tahsiline ve

kisei ve

Msra

olub alt

gönderirler

dr Nahiyesinde yüz be pare imar kuradan ve ehirden senevi sekiz
dokuz kise hasl ider Ve mezahibi erbaadan müftileri ve eyhülislâm
ve yedi bölük serdarlar ve âyân kibarlar vardr Ve ehri Nilden iki
[1]

Yldz

nüshas (Selmânî)
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bin
ve

adm baid garb
hurmal az bir

canibinde bir mürtefi toprakl pütei âli üzre bag
ehri kadimdir Cümle dörd bin sekiz yüz tula

binal tabaka tabaka hanedanlar ve gayri süknalardr Ve cümle yirmi
alt mihrab ve dokuzu cum'a maadas mesacidlerdir Evvelâ Camii
Cedid Mirliva Yusuf Bey binasdr Tulen ve arzan ellier adm ve
cümle yirmi alt sütunu zenburîlerle somaki lâilgûn amudu mevzunlar
üzre sade tavandr Bir minaresi ve üç kapusu var

Andan Camii

IJm'

kapusundan on kademe ta nerdüban
ile enilir Tulen ve arzan seksener admdr Cemii enderunu birununda
cümle seksn bir beyaz mermer imadlardr Ve hareminde dörd hurma
neyye(i) atik

nabka

Sol canibindeki

müzeyyendir Minberi hasebi musannadr
besmele ve Ayetül kürsi ve sahibülhayrat
halifei Ömer <-^ ^'i\^ij tarih Sene *>^j.i- Hini fetihde Hazreti Ömer içün
bina olunmudur Bu tarih tamir termimine tahrir olunmudur Bir
ruhaniyyetli camii atikdir Bazlar Hazreti Ömer namile bina olunde MAli Fatmiyyundan Halife Ömer binasdr kim
sra malik olmudu derler s}^)^^^'' Ct^^.u Ve çarsu içinde Camiül Hums
On sekiz mermer payeler üzre taklardr Dahi fevkinde levhal münakka tavan ve iki yan kapu ve iki tabakal bir minarei mevzunu
var Ve Camii Kad Sadrüddin On iki sütun üzre bina olunmu tavanl
bir camii cediddir ki kapulu ve bir minareli haremsiz camidir Bu
cevamilerden maada zevavilerdir Alt tekye ve yedi medrese ve yetmi
sebil ve krk mektebi sbyan ve bir darülkura ve iki darülhadis ve
alt vekâle ve bir hammam var Amma gayet musanna bina ve âbu
havas müferrih hammam dilcudur Ve cümle üçyüz altm dükkândr Lâkin bezazistan yokdur Amma kuyumcular çokdur Bu yedi
kahvehane ve krk tahniyye deirmeni ve be yüz at deirmeni gayet
çokdur Bukadar deirmeni dakik alettahkik gayri ehirlerde yokdur
Zira beni Âdemi çokdur Ve tara kuralarnda olan mahlûku Huda
bu ehir deirmelerine muhtacdr Her deirmen ziamet timardan âlâ
ve lâtif akaratdr Halen eyhülbeled defterile bu ehr içre yüz krk
alt bin âdem vardr derler Hakka ki her kûçe ve puçe ve esvaklar
omuz omuzu sökmez beni Ademdir Ve zeman kadimde gayet mamur
âbâdan kal'a ve ehir imi Cenub tarafnda kal'a asarlar ve saray
ve

Kapusu

dirahtleri

üzre

kûf

hat

ile

ile

mamdr

*!,.-.»-

kâr kadim esaslar zahirdir Ali Osmandan mukaddem Circe
hâkimleri bu ehirde vezaret ile hükümet idüb bu ehirde sakin imi
Ol asrda bu ehir yirmi yedi bin hane ve on dört hammam imi

âli

ve

Bir kaç muattal

müüm
misal

hammamlarn

Ol imareti âbâdân

cünbüü

hareket ider

ve cevami

ve

zevavilerin

hakir gör-

krk alt yanda zinde civan
eyh ücaüddin gördüm deyu nakl etdi

bilir

yüz
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olmagyle dayiren
metîn bablardr ebü

yerler

madar etraf ehirde kal'a kapular gibi tahtai
nigâhbanhk iderler Zira canibi garbisinde âsi çöl
Urban vardr Ve ehrin keileme rüzigâr canibi ehirden rubu' saat
yalçn kayal kûhu azimdir Altlar serapa maaralardr kim zer
enderzer kayadan oyulmu divan haneler ve kue kue müteaddid
höcreler ve biner at alr kayadan kesme stabllar var kim âdem
girse gayib olur Lût kavmi bunda sakin olurlarm Serapa bu kayalar
böyle gar yetimanlardr Bu ehir keferesinin baz mürdelerini bu
garlar icre defn iderler Bu ehirde bir mahkeme(i) kbtî vardr
Amma gayri milki nesârâdan namü nian yokdur Ancak ticaret içün
geliib giderler ki aded keniseleri vardr Ve ehrin âbu havas badi
ruz didebanlar

kyc

sabah ve melisî rüzigârl ho hava yerdir Dilü cana
yürek yagazab âlûd bakc âkperest âhuyi Çin gözlü irîn sözlü mehcebîn peripeyker melekmanzar mahbube ve mahbublar vardr Cümlr
halk garib dostdur Ala ve ednas mü'min muvahhid ehli hal kimes'
nelerdir Bu ehrin cümle dekâkînleri bir ulu yolun iki canibine vaki
olmudur Gayri tariki âmlarda dükkânlar yokdur Ve üzerleri kapdr [1] Asla iddeti hararet tesir etmez Aramgâh zurefa bir suku
sultanîdir Memduhatndan beyaz kenarl bezi ve petemal ve çaraf
ve kahve mikremesi ve iplii mehurdur Ekseriya ehli hiref inin çou
çulhadr Bin çulha dezgâh vardr derler Sahihdir Zira Marib

kc

Zeminden nice bin kavmi Mearibe gelüb nice bin
ve keten iplii olub

Maribe

Bu ehrin

götürürler vesselam

ziyaretlerin

yük gömlek

bezi

Andan

beyan ider

Lodos canibindeki mezaristana cebane (i) kübra derler bir diyar
Öyle pak ve mamur mezaristan vadii hamuan yokdur kim bu dahi
vatan aslmz olan ehri hamuandr

msa

halk âhirkâr mekânmz olsa gerekharca girüb mevtalarnn sandukalarn beyaz
kireç ile ina idüb hece ta üzre tarihler tahrir idüb nice yüz bin
seçerler diküb imar etmilerdir Ve nice fukaralar bu gurafede yatub
girmesin deyu muhafaza ider Tariki âm üzre olmagile nice yüz sebilleri vardr Binden
mütecaviz beyaz nurmisal kubbelerinde nice bin
dir

mazmunu

deyu

[IJ

üzre bu ehir

borca

Yldz nüshas

(kapaldr)
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sahabei

deni [1]

kiram ve evlâd zevilihtiram
muhasarada ehid
ile hini

medfundur

Eer
dir

tahrir etsek

tatvili

kim anda asude

olmu

yedi

ki

olanlar

(Msra)

Kimi Cemdir kîmi Dârâ yatan mevtay

Amma ehr

eha-

yüz eshab güzîn
cümlesinin kabri erifleri malûmdur
kelâm olur Öyle bir mezaristan münevver-

Hakka

derler

asudedirler Ehli beledin

mütevekkili

içinde

ebrar

söyletsen

ve

mutasarrf

esrar

eeyh

skender ve cebbane dibindeki cisir kenarnda §eyh Mehemmedül M.ezuh ve civarnda eeyh Rudi hazretleri sadat kiramdandrlar «^'T' (fM ^i^^j Badehu bu Isyutdan refiklerimiz ile kalkub cenub
canibine cisri sultanî üzre ubur iderek bir mülâka düz sahrada
gidüb

Beledi
Siyut kazas

sdr

Bir

haddinde iltizam

krmz

üzre

cebel

cebel üzre evayili a'sarda bir

lar

mümayandr Bu Mera

ristanlardr

kim

üçyüz

mamur
kal'ai

evli

müslim ve kbtî kura-

ve abadan beledi kadimdir

metin var imi Hâlâ

cebelinin canibi

arkîsi harabistan

varmaa harab

Bu

eseri bina-

maa-

idemez Ademe
cebel üzre bu mahalle Vadiüt Tayr derler

beni

dehet hasl olur Bu

utub

âdem

[2]

Evsaf Cebelüt Tayr Cebeli Tayliman dahi derler

Ve

acib ve garibü vacibüsseyr

temaagâh ibret nüma cebeli azîmdir kim temdihinde lisan
Her sene fasl rebide canibi Rumdan nice kerre yüz
tuyuru gûnagûn gelüb bu cebel üzre meks idüb mihman olur-

Bir

kasrdr
bin

Amma lâklâk kuundan ve saka kuundan ziyade mürglar yokdur Ol cebel üzre ve detü sahrada bir kadem basacak arz haliye
kalmaz Ol gice cümle tuyurlar öyle sayha ururlar kim istima idenlar

çâk olur Bu temaadan ahalii vilâyet ve ehli beledler
haberdar olub alarakadan temaasna gelürler Amma bir ferd destdrazlk ve sengendazhtlk etmee kadir deildir Bu cebel üzre bir
kumsal yerde bir mezaristan vardr Her lâhd içinde nice bin kefenli
gûnagûn kular medfunlardr Ekseriya leylek kuu kefenile gayet
lerin zehresi

[1]

2)

Yldz nüshas
»

»

(ehadeti)
(cür'et)
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çokdur Cemii mürgler bu mezara gelüb feryad figan iderek deveran
idüb ziyaret iderler Andan yine mezkûr cebel üzre meks iderler
Bu mezkûr kefenli kularn çou mezardan tara nümayandr Kefeni
içinde asla cürümemi terü taze tüile durur kulardr Ve kefenleri
hurma lifindendir Bu tuyurlarn kefen ile medfun olmasnn aslu
müverrihi âlem tahrir etmemidir
fer'in bilir, âdem yokdur Ve bir
Hattâ

hakiri iki

paaya

getirüb

kefenli

manzuru

vakti afiî ki olur

feryad kopar

kim

"^'

c.t'Ji

terü taze

kular aesin Kethüda brahim
Badehu bu kular alessabahla

saadetleri oldu

mabeynlerinde

bir

feza*

ve ceza' ve griv

vehim arz olur Vakti seher ki
vardr Ol gar azîm üzre cemii mür-

istima idene bir

bir gar azîm
gan sayhai edid urarak berheva olub pervaz iderek yedi kerre sayhai
âli ile bu gar cevelân
devran iderek tavaf idüb yine garn önünde
kat enderkat meks idüb güya bir meveret iderler Badehu her
ecnas tuyurun içinden birer mürg garn içine girüb artk çkmazlar
Ta ol mürg gar muzlim içinde can vermeyince cemii kular tayeran etmezler ;Baz içeri gara giren kular can havli ile tara
çknca gayri kular an döe döe gara korlar Yine çkarsa minkarlan ile kati idüb gayrisini korlar Ta ki emsi âtetab burcundan çkdkda ihtida turna kalkar Andan mürgu kemâzar kerkes andan
karaku andan çaylak ve andan lâklâk Velhasl cemii tuyuran kanat
kakub bu cebelden kalkub berheva olub bir güne sayhai hazin
koparub istima iden canlarn canlar ve can cananlar bile rahat
olub kâmil bir saati nücumî bu cebel üzre bohava esvat lâtif ile yedi
kerre güruh [güruh deveran etdiklerinde evci asumanda güne gayib
olub perrübali tuyurdan zemin ibi[l]muzlim gibi olur Yine bir saatden

olur bu cebelde

sonra alay alay

remma remma

cemii

mürgan Huda

cümlesi

turna

ban

katar olub cenub canibine diyar Foncistana andan Nilin
ubur idüb hu Msr ceziresinden çkub Bahri Muhit üzre yine cenuba
doru gitdiklerin Portakal ve Hind gemilerindeki âdemler görmülerdir Amma andan öte ne canibine gitdikleri malûm deildir Bu
Bahri Muhiti ubur iden leylek kuudur Yohsa gayri tuyurlar Msr
ceziresinden çkmazlar Anda sehillerler Her diyar mürgunun bir
sevahili ve bir yayla vardr Amma sevahilde yavru çkarmazlar
Zira iddeti hardan yumurtalar pier Hattâ hakir bir kerre Mekkede
iki deve kuu beyzas buldum Bir canibinden delüb için boadub
Ruma götürmk mülâhazasnda olduk Meer iddeti hardan âlâ
pimi Mezkûr kular tayeran idüb gidince nice kimesne ile mezkûr
cebelin zirvesine uruc idüb mezarlarda medfun kefenli kular
[I]

Ydz

nüshas (ebi)
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idüb merkum gara varub içeri girdik Olkadar muzlim
deil Bir gar azimdir Amma bilâhad velâ gaye mürglar aeleri
rayihasndan âdem ani vahid vuramaz [1] Sermest olur Mukaddema cemii mürglar cebele geldüklerinde her ecnas tuyurdan
birer mürg bu garn içine girüb kalmd Ol mürg ecnasn cümlesi
mezkûr garn kubbeleri deliklerine minkar ve pençelerin sokub ölmüler Ve aslm dururlar idi Ve ziri garda paymal olan lâei mürgan
bu minkarndan aslub düenlerdir Ve her sene cümle ecnas tuyuran
gelüb bu cebeli bu tahrir olunan üslûb üzre ziyaret idüb bu gar icre
birer nevi tuyuru kurban idüb Asvan ve Sudan diyarlarndan ubur
idüb Bahri Okyunus üzre giderler Behar eyyamlarnda yine sevahillerinden avdet etdüklerinde yine bu cebeli püracibi ziyaret idüb
kelevvel yedi kerre devr iderler Amma gar icre kulardan kurban etmeyüb ve gice yatmyub ubur iderler Ve bu gar icre biri biri üzre
ylub perü halleri ile kadid kalan kular aesinin haddü hasrn Ce-

temaa

Bari bilür Her sene temaagâh ibret mumadr Amma ahalii vilâbu kularn her sene gelüb böyle cemiyyet ile bu gar icre birer cins
mürgu kurban idüb gitdiklerin âbâü ecdadlanndan beru tecrübe etmilerdir kim eer bu gar içinde minkarndan aslm kalm bir ku kal-

nab
yet

myub

cümlesi yire

dümüse

kahtu gala alâmetidir derler Cümle halk

ambar idüb hfz etmee balarlar Hakka ki yine mülâhazalar üzre kaht azîm olur ki ku bulunsa reayann tohmu ancak çkar Üç bulunsa ganimet olub Nili Mübarek on alt arn çkub
mal gadiahî çkar Eer maslûb ku dörd bulunsa Nil yirmi arn
taub cemii ümena ve mültezimin gani olurlar Ve eer minkarndan maslûb ku be bulunsa Nil yirmi iki arn taub cümle reaya
terekelerin der

bay olur Eer ku alt bulunsa Nil yirmi alt zira gelüb
^^
olub cümle reaya ve ümera
ganimet olur kim hububatlar
ve keaf ve mültezimin corunlarndan[2] mahsulâtlarn kaldrmaa
âciz olalar deyu mücerreb itikad fellahîni Said böyledir Ve yine biemrillâh öyle olur Hikmeti garibedir kim bir mürgu vahi ve hevayi
hüsnü rzasile gelüb bu gar icre kayalarn rahnedar yerlerinde minkar ve nahenlerinden aslub mürd ola acib ve garib kâr kehenei
ve beraya

V

''»^-*-

mutalsm measiri[3] azimdir kim ilâ el'an ameli caridir Zehi
Hamdi Huda âlemi seyyahatimizde böyle bir temaay
î'-azdr

kadim
sihri

azîmei seyr etdük Badehu bu mahalli ubur idüb
admanl beledleri geçüb alt aatde
[IJ

Yldz nüsbds

2]

»

[3]

»

»
»

(duramaz)
(yani harman)

(measirei)

yine

taraf cenuba
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Evsaf Kasahai Ehu Sîh[]
Circe hükmünde kös sahibi kâiflikdir Hil'ati Circe hâkiminden
giyüb ziri hükmünde olan iki yüz pare kuradan yetmi kise ve yirmi
bin erdeb glâi tahsil idüb C rce divannda muhasebesin görür Glâl

aas

Circede mukimdir Yedi bölükden asker ve müfti ve
elli akçe kazadr
Nahiyesi seksen kuradr
Baz mahalde taht kadsna ilhak olunur Senevi be kise hasl olur
ki bin hane ve| yedi mihrab ve üçü cami ve alt mektebi ve elli aded

isticaline

nakib yokdur

Amma yüz

esvak muhtasarl kasabacikdir

Hikmeti huza[2]
Hakir anda kâifin dareddinde mihman iken Nilin kar canibinde Ebu Yahya kabilesi alt yüz atl ve hicinli askerle Nili yldrub
her canibinden bizim mihman olduumuz dareddi muhasara idüb
cenge ahenk idüb tüfenk atmaa baladlar Bizim ile daredde ibrahim paa delilerinden on tüfenkli ve yirmi üç tüfenkli kâifden ve yedi
tüfenkli bizden daneddin mazgal deliklerinden bir yaylm kurun
verince [3]

düdüler

Arab kümesinden on alt Urban ve yedi at haki mezellete
Arab oâJi urub yan verince bizim kasaba hay-

Derhal

dahi esbsüvar olub bizim daredde geldiler Biz dahi yetmi atl
daredden tulü idüb Urban ile meydan markede bir cengi muhtasar olmudur kim tabir olunmaz Hamdi Huda arkl Urbanndan yirmi alt âdem dahi mürd olub on alt dahi daredden Urbanlar ile cümle

yalleri

olub

Urban üryan kati olunub kelleleri gaitan olub bakyyetüs
doru firar idüb nicesi Nilde gark olub cümle yetmi
ksrak ve on

iki hiçin

ganime olub on üç Arab

esir

seyfi Nile
at

ve yedi

oldu Bizim taraf

Urbanndan yedi âdem ve iki at ve paaldan bir âdem ve kâifden
üç âdem ehid oldular Derhal kâif esir olan Urbann ikisin dared
önünde kaza urdu Maadasn Circe hâkimine kellelerin bir mzrak
üzre sancub bir kaçn bu idüb derilerine saman doldurub alaylar
ile Circiye götürdüler Kâif hakire mal
Urbandan üç ksrak ve bir
hiçin in'am idüb hakir kelleler ile maan Circiye revane olduk Andaa
bir

mülâka yer gidüb
[1]

Yldz nüshas

(Ebu Tîh)

[2]

»

»

(Huda)

[3]

»

»

(urunca)
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Beledi
Selim

eyh

ibni

Hana muti olan meayihlerin

Abid

zürriyyetindendir

Bu

kabileye

Msr

küheylânlar bu kabailde olur Yetmi frka
aayiri kabayildir Cümlesi birbirine hasm bunlardr Amma cümleden
bu kabile(i)Abid eci bahadr kavmdir Cümle sekiz bin asker feta olur
bni Abidin sakn olduu kura bir vasi mahsuldar sahrada be yüz
haneli ve bir camili ve bir daredli ve mamur eyh Abid sarayl
belidedir Eeyh Ebu Neha [1] hazretleri anda bir kubbei sagire
içinde hazrdr Himmetleri nazr ola Her leylei Cum'ada eyh ibni
Abid bu ziyaretgâh Ebu Necada Mevlûdu erif idüb fukara ve
zurafaya ziyafet ider ve hakire bir deste kuyruk Havvare tay balad
Andan kalkub yine Nil kenarnca gelüb cenub tarafna Nili Mübarek

Havvare derler

dolamdr Ve

olmayle cezire cezire olmudur
Bu mahallin Nilinde timsah ve
Nil at gayet çokdur Kaçan kim Nili Mübarek çuu burua gelse bu
mahalde Tur'ai Remi derler bir tur'ai azimdir kim Nilin nsf ol
gayet

kim

Nil gayet vasi

herbir cezire azîm ormanlardr

idüb nice bin pare kuralar rey ider edid tur'adr
girmeden havf iderler Zira bu tur'a Nilden
ayrulduu mahalde bir amudda timsah tlsm vardr Hemen timsah
bu tur'aya girince karn üstüne gelüb mürd olur Ol ecilden timsah
haramzadeler Nilin
çamurlu akduu mahalde âdem cüssesi
olur Kâmil krk gün
kadar ve dahi küçük sengîn talar yudub
Nil dibinde cezireler mabeyninde erbain ceküb yatar Ol mahalde
ibadullahn evlâdlar ve hayvanatlar bîpak [2] bîperva Nil kenarna
varub defi atsan iderler Amma gayri zeman merdü zenan ve sbyan
cemiyyet ile sahili Nile varub nabutlar ile Nili ura ura su alrlar
Mel'un timsah baz mahalde frsat bulub atlar ve develeri kapub
Nile çeküb cezirelerde tenavül ider Gayet zorlu mel'undur illâ karada
mehareti yokdur Zira elleri ve kç ayaklar kuvvetsizdir Mehareti
Nilde kuyrugyledir Baz âdemi bütün yudar Küçük masumlar hod
evlâbittarik yudar Amma baz mel'unu mezkûr Tur'ai Remi iddeti
mahallinde toparlyub tur'aya dahil olunca tesiri tlsmatdan mürd
olub fellâhn derilerin kapularna mhlarlar Bu tur'ai ubur idüb
yine cenuba 7 saat gidüb Nilden baid
tur'aya cereyan

Bu

tur'a içine timsahlar

krmz

ar

(IJ

Yldz

nüshas (Ebu Neca)

[2] (bîbak) olacak
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Evsaf kasabai Tima
Circe hakinde

Tahta

kazas

nahiyesinde ihizam bir beldei benamdr Be§ yüz haneli ve iki camili ve bir kahveli kasabadr Dareddi bir saray âlidir Haftada bir kerre azîm bazar olur Cabeca
baçeli ve bir sakiye ve zaviyeli ve bir müsafirhanesi vardr Andan
kalkub kâh lebi Nilde ve kâhice alarka mahsuldar hurmal kuralar

ubur iderek

içre

be

saatde

Evsaf kasabai Tahta
olunmu

Circe hükmünde otuz kise
ve üç bin erdeb glâl verir baka kös sahibi üçyüz kendü
kâif likdir Lâkin yedi bölükden asker ve eyhülisaskerile kükmider
lâm ve nakibüleraf ve zabit serdarlar yokdur Amma yüz elli akçe irin
Ali Abbasiyan

asrnda bina

mal padiah

kazadr Bir müddeti yüz elli pare nahiye kuralarndan on kise hasl olur
Glâl isticali aas Circede sakindir Ve ehri Nilden baid bir mürtefi
yar ve bayr üzre vaki olmu ol kadar abâdân deil kasabadr Amma
kadim a'sarda gayet imar diyar imi Asar binalar zahirdir Cümle
imar hâlâ iki bin hane ve yirmi mahalle ve yetmi mihrab ve
dokuz hutbe ve iki tekye ve bir küçük muzlim ve kesif hammam
ve yüz mikdar esvak muhtasar var Bedasteni yokdur Üç vekâlesi
ve üç kahvehanesi ve yirmi sebili var Ve bu ehirde üç minare nümayandr Maada minaresiz zevavilerdir Ve havas sakildir Ve halk
fakirlerdir Bu ehrin kurbinde cereyan iden Nil içre cezireler var kim
bayabanmdan [1] âdem gayib olur Kân timsah bîcenah mel'unlar
gayet çokdur Ekseriya baz fetalar timsahlar kati idüb derilerin bu
ehrin dervazelerine munsr havfinden mhlarlar Ekseriya bablar
timsahldr

Haki pakinde asude olan kibar evliyalar
Evvelâ ehrin haricinde
reti

kdvei

Ahmedül Ferjal Nice bin

kesif

kerametleri

sultandr

bostanlar içre dörd saat iddeti harda gidüb
[1]

noktai kemal

zuhur

eeyh

haZ'

etmi emri

Ve civarndaki Cebbanede nice ziyaretler dahi
Kabulü dergâh zzet ola Andan yine canibi cenuba nahlistan

azîm ulu
etdik

rical ve

bildirir

Böyle harekelenmi (beyabannda) olacak.
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Evsaf hükümeti beledi Cezire
Circe hükmünde kös sahibi üç yüz tevabie malik iki yüz pare
kuradan yirmi kise mal ve on bin erdeb glâl tahsil idüb Circe divannda muhasebesin görür yüz elli akçe kazayi âsümanîdir Müddeti
üç kise dutar Yedi bölükden askeri ve gilâl aas ve müftisi ve nakibi
ve ayan asla yokdur Kâif sakin olduu kura kasaba var bir darü
diyar beleddir Camii ve bir kahvesinden gayri carsuy pazardan ve
gayri imaretden bir eser yokdur Amma beyaz kubbeler içre ziyaretleri
çokdur smi erifleri hatrmda yokdur Cümleye bir Yasini erif tilâvet
idüb sevablarn ruhu pürfutuhlarna hibe eyledik Ju" aih j^" Bunda iki
saat istirahat idüb iddeti har zevale vardkda kalkub yine cenuba

üç saat gidüb

Evsaf Kasabai Sohac
hükmünde

sayir kâifler gibi iki yüz kendü sekbanile elli
bin erdeb glâli üç yüz pare admanl kuradan cem
idüb dehlizi Circede mal glâli galk ider Glâl aas Circede mukimdir Ve üç yüz payesile sadaka olunan yüz altm pare kuraya hümüer [1] kazadr Senevi on kise hasl olur Circiye karib olmagyle
yedi bölükden asker ve müfti ve nakib yokdur Ve ehri Nilden üç
bin adm alarka bir gömistanl ve türabl püte üzre ekli müdedder[2]
kal'a misal canibi erbaas metîn evler divarl cümle on yedi kavi
tahta kapulu irin kasabadr Ve cümle iki bin yüz altm sagir kebir
irin kârl fevkani ve tahtan büyutu sigar ve kibardr On alt mahalle ve alt camidir Evvelâ ehrin kble taraf haricinde Camiüs

Circe

kise

mal ve

iki

Tulen ve arzan ellier admdr Ve otuz iki mermer
sütundur Bu camiin solunda camiden on adm baid bir minarei
seramedi var Gayet musanna gayet musanna beyaz minarei âlidir
Camiin iki yan kapusu bir kble kapusu var Ve kâifin saray ()
civarnda Essultan Ay Be^üt Türkmanî Camii yedi aded ku gözü
sütun üzre münakka tavanl ve minaresi münhedim olmu camii
köhnedir Amma minaresinin ortasndaki çam direi mili üzre minarenin külah hâlâ durur Bir acayib turfa minaredir Gayri camiler
manzurumuz olmad Cümle zevaviler ile elli mihrabdr Ve üç Bedevi
Sultan Ekrad

ve yedi
[1]
[2]

Alevî

ve sekiz

Burhanî tekyeleri vardr Ve yedi zaviyede

Yldz nüshas (hâkimüer)
„

„

(müdevver)
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medreseler vardr Höcrelerinin vazifei muayyeneleri vâsldr Ve yirmi
sebili âb hayvan ve on yedi mektebi sbyan tflan ve alt vekâle

Kekek olu han Bunlar mahammam ve yüz dükkân var Bezasteni yokdur Ve
mamur deildir Ve muazzam saraylar yokdur Ve

ve han biri Selim

murdur Ve
evleri

bir

olkadar

Kâif han

ve biri

fukaras çokdur Ve hurmas ve baçes* azdr iddetli ruzigârda tozu
çokdur Memduhatndan etmei ve mavi bezi mehurdur Amma bostanlar çokdur Ve gayet mahsuUü zemini vardr Bir kile tohmu elli
kile

hubub

verir

Baklas firavan olur

beyan ider

Ziyaret etdiimiz sultan âlianlar
Evvelâ fazl ve âlim ve emin ve salim

eeyh

hazreti

Ebülkasm

pürenvardr kim ebü ruz hal sahibi
kimesnelerle memlû ziyaretgâh ünasdr Bu ehirden kalkub kâh arka
ve kâh garba ve kâh kble ve kâh cenuba Nilden baid ubur iderdik
Zira baz tur'a ve haliçler taub geçmek muhal olub yollar yemin ve
Kabrij münevveri

bir

kubbei

ve yesara dolaub hayli üsret çekerek yedi saatde

Evsaf kasaba! irin Mensiye
baka kâif hükm ider ki yüz pare
mal ve on iki erdeb glâl tahsil iderler Ancak
yüz tevabii var Yedi bölükden asker ve müfti ve nakib ve ayan eraf
yokdur Glâl aas Circede sakindir Ve Tahta kazasna mensub yüz
elli akçe
kazayi âsümanîdir Altm yedi pare nahiyesi kurasndan
Circe civarnda kös sahibi

kurasndan yetmi

senevi

be

yüz

kise

guru peyda olunur Ve

nehri Nile

be

yüz

adm

kaib

on yedi mihrabl ve üç hutbeli bir
kasabai müzeyyendir Evvelâ çarsu içinde Sultan Mehemmedi Ekrad
Camii tulen ve arzan krkar admdr Ve cirmi [1] etrafndaki sütunlar enderunu camide otuz iki amudu mevzunlar üzre naki ibret
âsâr kalemkâri tavandr Ve üc ibret nüma mihrab ve bir musanna
dorama haeb minberi kapusu üzre tarihi budur
bir mürtefi yerde iki bin evli ve

tahrir

olunmudur Bu

ol

Mehemmedi Ekraddr kim Msrda imam

mam

afiî üzre kubbe ina etmidir Ve yine anda
medfundur Bu ehirde bundan ulu cami yokdur
[1]

Yldz nüshas

afiî cenbinde

Maadas

mesacidi

(haremi)
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mamurlardr Bir hammam ve iki han ve yedi sebili ve üç mektebi
ebcedhan ve iki yüz dükkânlar ve yedi kahvehanesi var Abu hava'
snn letafetinden maada Rum balar gibi balarnda âbdar üzümü
olur Ve halk gayet karib [1] dostlardr Andan kalkub yine cenub
tarafna gah Nil; kenarnca kâh Nil boyunca mavi çivit bostanlar kenarnca ve gâh nehri nilden baid yerde nice mamur hurmal ve ba
ve baçeli kuralar

ve

sakyeli sayedar dirahtli zaviyeler ubur iderek

kamil üçüncü saatde

Evsaf ehri azîm
dehlizi

Habe

ve taht Saidi kadim eyaleti
ve binayi Tote benderâbâd ehri

mamuru

Circe

ebülkababta olunun olu Tote binasdr Badehu
Circe ehrin olkadar imar etdikim
güya eddadin bina etdüü
rem idi Ann içün bu ehre Çircieden galat Circe derler Hâlâ eyaleti Msrda tulu mirimîranlkdr Hass
hümayunu alt yük akçedir Mekke ve Medine ve Asitâne tarafnda
bir hizmeti padiah oldukda bin âdem ile sefer eer Yahud hîni azlinde Emirülhac olur Mansb azimdir Eyaleti Circede cümle
pare âbâdân kuradr Lâkin bin yetmi be pare kuras mirî glâle
baldr Senevi bu kuralar seksen sekiz bin erdeb glâl verirler Lâkin
vilâyeti Circei dörd kerre yüz bin ve otuz alt bin erdeb glâle yüridirler Yüz seksen bin erdebi Msr paasna fayiz kalr Maadas Circe
hâkimine kalr Amma eyaletindeki kuralarnda yüz krk pare belde(i)
azimlerin gilâlleri bilcümle vakfuUah tarafndan hâkim zabitleri tahsil
idüb Camii Ezbere ve gayri Camii Selâtînlerin mürtezikalarna vazife
verirler Mezkûr kuralara mirimîran Circe vazyed idüb dahlü taarruz
etmee kadir deildir Eer zulmen bir ey etse üçüncü gün Msrda
yetmi bin alem ile ulemay Msr gulüv idüb zulmü men iderler Ve
bu iklîmî Circede dahi timar ve ziamet ve alaybei ve çeriba kuralar yokdur Cümle kurayi sultanî vakfuUah sübhanîdir Bu vilâyetden hâkimi Circeye senevî bervechi adalet badelharc velmasarif üçyüz kisei msrî kalr Amma merhum Circe hâkimi Ali Bey ahalii
beled nakilleri üzre iki kerre yüzer bin guru kendüye hasl idermi
Tahkikdir Zira defterhanei Circede Ali Bey irad ve masarifi manzurumuz olmudur Zira eyaleti Circede otuz yedi kâif vardr Cümlesi
Badettufan

olu

Çircise devlet intikal edince

Ba

[1]

Yldz nüshas

(garib)
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Circe hâkiminden

hil'ati fahire giyerler

Msr

80?.

tarafna asla müracaat

Circe otuz bir kazadr Alelumum
etmezler
yetmi pare abadan kuralardr
yüz
nevahi kuralar alt bin
vakfullah kuralar ile hisab olunmudur Bu mezkûr kuralarda
eyhülarab üryan alt' yüz eyh kabail sahihleri senede bir kerre

Ve cümle

iklimi

cümle
Lâkin
cümle
divan

Circeye gelüb hâkimi Circeden tecdidi biat idüb hil'ati fahireler ve
alaca abalar giyüb mali padiah ve glâli askerî tahsil iderler Ve bu
eyhlerin ittifakyle Circe hâkimine mezkûr kuralardan külfe içün senevi on bir bin koyun ve yüz bin erdeb air ve elli bin erdeb hmta ve krk bin erdeb bakla hâkime zahire içün hedaya getirirler Hâkim dahi yirmi bin erdeb glâli ve krk bin erdeb airi bana cem
bin askerî tayifesine tayinat verir Masarifi azîmedir Mabaki
glâli füruht ider Ve kanunu selef üzre eyaletinden hâkime be yüz
havvare küheylân at gelir Haliyetül haliyedir Ana çunü çera yokdur
Elbette gelir ve badihevadan ve cürm cinayetden ve dahi hedayalar-

olan

iki

yüz at ve yedi sekiz yüz kadar deve gelir Amma bu diyarda asla katr gelmez ve peyda dahi olmaz Karun bu diyarda gark
olal katr hasl olmaz Ve hâkimine bu eyaletden glâl tamak içün

be

dan bin

her sene
bin

be

sr

iki

bin

gelir

eek gelir Ve tur'alar ve haliçleri cürf etmek içün
Ve iki yüz tavai ve bir mikdar gayri siyah mem-

gûnagûn hedayalar bâlâda tahrir olunan kabile belerinden ve eyhülarab ve eyhülbeledlerden ve cemii keaflardan ve
sayir serikârda
olanlardan elbette bu hedayalar haliyedir Her sene
gelüb bîhisab mal menal olur Amma bu irada göre masarifi dahi
lûklar ve bîhisab

kitabdr Evvelâ Msr paasna beher sene yetmi
krk aded küheylân havvare at üçü pak besatl ve
biri altun zincirli ve murassa zeynli ve krk memlûkü siyahru Arab
ve on siyah çerde habeî tavai(i) lâil çehre Bu memalîklerin cümlesi gûnagûn libas fahireler ile
müzeyyen olub her birinin destinde
birer boça ve yahud mük ve gülâb ve amber ve kâfur ze ziyad[l]
ve dendan fil ve ahai fil ve siperi pîl ve kimaht timsah ve âleti
harb makulesi hedayalar ile cümle esved gulâmlar alettertib gelirlerAmma yirmi aded Foncî ve Afnuvî burunlar ve gûlar menkûlu
esmerüUevn cevariler tehidest gelir Anlarn hedayalar mesturdur Ve
yüz re's beledî develer gelir Ve bin erdeb buday ve bin erdeb mercimek ve bin erdeb firik ve bin erdeb air cümle arpa eminine ve
kilerci basya teslim olur Ve bin aded koyun ve bin re's koyun dahi
vekilülharca vâsl olur Ve paa kethüdasna senevi yirmi kise ve
on ziti arab ve on be tavai aa ve be katar deve cümle sükker ve
bîhisab ve

harici

kise kalemiyye ve

(1)

Yldz nüshas

(ziibad)
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gelir Ve ehir havalesine ve divan efenvelhasl Msr vezirinin madud on yedi oefer serikârda olan
meratib sahihlerinden gayri ta akkâmba ve me'alci basya varnca
lâyuad ve lâyuhsa hedayalar ve ihsanlar Circe hâkiminin kapu kethüdas elile vâsl olur Bu hedayalardan maada îdiyye iki kerre hedayay kesireleri gelir Ve bir kerre dahi Niliyye pikei gelir Ve bîhisab hedayalar Msr ümeralarna ve mollaya ve sayir serikârda olan
yedi bölük askerîsine kendü tevabiinden bin aded askerine
ve gayri vacibürreaya ve lâzimülhimaye olan kimesnelere ve eimme
ve hute(b)a ve meayihana külfe tayinat verdüü masarif senevi dörd
bin koyun ve yirmi bin erdeb hmta ve krk erdeb §aîr ve beher

kahve ve ades yükledüb öyle
disine

Msrn

ekmek Her ekmei seksener dirhemi saidî olmak
ya ve yetmi kantar bal ve iki yüz ferede kahve bin gemi odun ve nice bin deve yükü kuralardan taîni çille yani

yevm yirmier

bin

üzre ve bin kantar

sr

tezei ve gayri gûnagûn tayinat verilir Ve mali masariflerinden
bin nefer kendü askerine senevi üç yüz kise ulufe verir Cündilere
yüzer guru mahiyye garib piyade tüfenk endaz sekbanlara mahiyye
be guru be bölük basya senevi iki bin guru ve be at gayri yirmi
aded bölükbalara biner guru ve ikier at ve odabalara beer yüz
guru ve birer at Bundan maada huddamlara ihsanlar mebzuldür Ana
göre kyas oluna Msr veziri masarifile beraber belki baz hakem
hâkimlerin masraflar dahi ziyade ola Cümle irad masarifleri dehlizi
Circede masturdur kim divan azimdir Msrda nekadar erbab divan
var ise bu Circe divannda olkadar menasb sahihleri vardr Lâkin
cümle küttablar hazar arab kibtîlerdir kim akl aristolardr Bir kl
krk ak idüb bir dank ve bir nukre ve zerrei cüz'ü hisab ider Hu-

kelâm kanunu Selim Han üzre Circe hâkiminin bu üslûbu mer»
kum üzre irad masarifi vardr Krat bekrat hisab olunmudur Amma bukadar mal firavan yine külfe verdii askerî tayifesi kuvveti
ile tahsil ider Zira eyaleti azîm olmaile isyan tuyan ider Urbanlar
zimmetinde olan mallar cüyuü Circe tahsil ider Cemii diyarn kura
ve kasabatlarnn ve ahalii vilâyetin ah vahma anlar muttali olub bîbak ve bîperva mali glâl tahsil iderler Gayet akur ve anid ve pelid
ve eci ve hayyal feta Urbanlar ve sbyanlar var Bu diyarda sbyan
lâsai

tabiri

levendat

makulesi

Urbanna

derler

Bu diyar azîm

anlar

ile

malâmaldir Zira serhaddi Foncistandr Ve taht hükümeti hududla'
rn beyan ider Evvelâ bu diyarn canibi arkîsi Nilin karu tarafnda
yetmi merhale yerde haki Habe ile muadr Ve cenub tarafndan
Nil kenarnca iki aylk yol vilâyeti Berberistan ile hem hududdur Ve
Say
yine cenubun canibi arkîsine meyyal âh(ir)ülhududu

Msrn

1
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kal'as üzre üç aylk yol Foncistan vilâyeti ile çit da§dr[l] Ve keileme rüzgâr canibinde dört aylk bir vilâyet Krmanka türabile hemcivar-

dr Ve

Merankû padiah'
mülâhkdr Ve yldz canibine

lodos rüzgâr tarafna bir aylk yol Fes ve

larnn diyarlarna varnca haki

Circe

altm sekiz konak yer Kibrit körfezin ubur idüb Magrib Tarablusu
hududile Circe haki mülâskdr Elhasl eyaleti Circe akalîmi Msrda
iklimi evvelde ve iklimi sanide alâkas vardr Böyle arazi(i) vasîa ve
haki paki mahsulât bînihaye bir vasiatülaktar ve rahisatüle'ar burka*alar vâfir ve hayrat berekâlar mütekâsir nimetleri firavan ve
cereyan idüb bir âbu bayatl diyar dehlizistandr
enheri Nil
Habe didiklerinin asl yani Küçük Habe sultan taht demekdir
Ta bu tahrir olunan mertebe memaliki bîpayan Garb taraf
çölistan berrü beyaban yerlere malikdir Beni Seyfden beru tahrir
etdiitniz kazalardan maada inaallahü taalâ seyyahat etdikce mahallerindeki kazalar dahi tahrir ideriz Ve ehri Circeye Msr veziri tarafndan bir mükellef aay âlian sahibi iz'an muhteem Circe hâkimi
üzre glâl tahsili içün gelüb Circede bir saray âlide meks idüb tahsili
glâle ibram ve ilhah iderüp [2] badettahsil cümle glâli Nil
kenarnda azîm süneler yani anbarlar vardr anda dermahzen idüb
Msrda risale aas yedile bin pare gemi gelüb cem olan glâlleri
kerre ve kerreteyn tayub Msr Atikde Anbar Yusufa dalar misal
üç ayda bir cemii askerî tayifesine ceraye ve aliklerin verüb
Msr ganimet olur Dahiyei kübradr kim bu ceraye alik Anbar
Yusufa akl ermez bir srrullahdr Ve Circede bu gilâli tahsil iden

yub

aann beden

kise

bir

hammam

akçesi ve iki at biri besatl ve ruz-

müstevfa külfesi ve gayri haliyesi dayimdir Ve aa
her erdeb bana ikier para alr Ve gayri tayyaratdan senevi yirmi
kise hasl idüb be kise paaya kalemîyye verir Kethüdaya üçyüz guru paaya üç at ve üç tavai kethüdaya bir at ve bir tavai verir
Ve bu aa üzre müekkil bir aa dahi glâl isticaline gelüb beden

merre yüz

alik ve

siyahru gulâm alub glâl tahsiline acele ider
Circede Asitaneden gelme aalar yokdur Ancak Msr kapu kulundan yeniçeri serdar ve azab serdar ve be bölük serdarlar askerî
tayifesin zabt iderler Islâmbol yeniçeri serdar sipah kethüdayeri
bir kise bir at ve bir

Bu

bir Asitane kulu olsa Msra gönderürler [3] Ve
mezahibi erbaadan mütebahhirîn eyhülislâmlar ve nakibüleraf vardr Ve hâkimüer'i mübîni üç yüz payesi ile kazayi âlidir Senevi

yokdur Müttehem

[I]

[2

[3]

Yldz
„
„

nüshas

(çit

detdir)

„

(itdirüp)

„

(gönderirler)
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sanduk mahsulü on kise olur Nahiyesi yüz seksen pare kuradr Ve
âyân eraf ve anka tüccarlar ve üstad neccarlar ve mellâhan ehli
biharlar çokdur Zira bu Circenin Nil karusnda kble tarafndaki
dalarn ardnda iki konak yerde Kusayre iskelesi derler Mekke Medine benderidir Cümle vilâyeti Circenin glâli anda gidüb andan
gemilerle Mekke ve Medineye gider Annçün Circe kavminin ekseri
ticaret [ 1 ] fellâh ve mellâhdr Ve bu ehri Circenin kblesi bedürüsti
canibi arka dümüdür kim Mekkei Mükerreme iklim (i) hükmü
muktezasnca öyle vaki olmudur Zira Circe iklimi sani vasatnda
vaki olmagile arz beledi 20 derece ve 27 dakikadr Ve tulü nehar
3 saat ve 15 dakikadr Ve bu Circe ehri bir fezayi âbâdânda Nilden
bin adm canibi garba baid kalçasz ve hendeksiz canibi erbaas yirmi
aded kal'a kapular gibi metin aaç kapulardr Her birinde birer
pasbanlar var Her eb bu bablar sed idüb kapular dibinde sakin
olurlar Ve cümle toprak ve kireç ve cibs örtülü kagir binal ve bal
ve baçeli ve sakiye ve havz ve azirvanl mamur ve müzeyyen kaal
kat enderkat saray alîler ve gayri hanedanlarn derü divarlar münakka diva(r)lar ile ârâste ve ahniinlerle piraste olmu musanna
hanelerdir kim cümlesi on bin altm sekiz sagir ve kebir hanei ziba^
lardr Ve cümle dokuz mahalle ve elli üç mihrab ve on biri Cum'a
namaz eda olunur cevamii selâtîni ve [2] selef ve gayri âyân mîri'
miran camileridir Amma cümleden cemaati kesireye malik çarsu
içinde Çukur Cami tulen ve arzan altmar admdr Ve haremi etrafnda olan amudlarla cümle on sekiz aded ku gözü sütunlar üzre
tavandr Kubbe deildir Ve hasebi musanna minberi kapusu üzre

Âyeti

merkumdur Ve defa

çklr

çarsu içinde

on üç kademe ta nerdüban

Camii tulen ve arzan
elli sütunu mevközü
altmar admdr Ve harem etraf ile cümle ku
zundur Ve kemerleri üzre naki bukalemun ibret nümün elvan tezyin ve tezhib ile tavan münakkadr Ve ibretnüma üç mihrab var
Ve üç kapusundan dahi üç kademe nerdübanlar ile uruc nüzul olunur fevkani cami olmagile serapa altnda altm mikdar kârgir kemer bina dekâkînlerdir Haremin baz yerinde demir kafeslerden dükile

Eyyubiyandan Essultan

aydnlk gelir Cümle gazzaz. ve bezzaz dükkânlardr Bu ehrin zîkymet meta bunda füruht olunur Güya bezazistandr Canibi
erbaas metîn kapuludur Her gice mesdud olur Bu camii zibanm sa
kânlara

[1]
[2]

Yldz nüshas
„

,

„

(tüccar)
(ve) fazladr.
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tarafnda çarsu içinde üç tabaka bir minaresi var Her kimse bu miyklr deyu bir dahi altndan ubur etmez Zira
güya rükûa varm bir minarei münharifdir
Amma bu kadar yüz yldan beru pîri tüvânâ eklinde kyama durmudur Huda hfz ide Zira ebü ruz altndaki çarsu içre omuz omuzu
sökmez âdem deryasdr l\,ic ^\ Münhedim olursa nice yüz âdem helak olur Amma üstad benna öyle bina etmidir derler Amma hilâfdr
Üstad kâmil elbette kemalin arz idüb mükemmel ina etmeile üstad
kâmil olur Bu camiin haremi cümle acib ve garib musanna ruham
döelidir Ve kble divan taraf dahi serapa ham sun'u Huda musaykal ve mücellâ gûnagûn mevcli mermerler ve sommaki balgam ve
yeim ve yerekanî kebutî ve iri haceri zîkymetler kapldr Ve minberi
levha ve haebdir Amma gayet musanna Hind pusus kârisi gibi
hürde doramac kârl minberi serameddir Güya Fahri oymasdr kim
vacibüsseyr mihrab ve minberi dilberdir Ve yine Çarsu içinde Emir
Osman Camii tulen ve arzan krkar admdr Lâkin haremi yokdur
Ve iki yan kapusu var Ve
Saraynn garbnda bir vasi meydanda
ehidi said Mehemmed Bey Camii fevkanidir Uç canibden üç kapusunda yirmier kademe ta nerdüban ile uruc olunur camii cihan
narei gör [1] bu an
olkadar iridir kim

Be

dilküa ve ibret nümadr
Huda hakk misli meer
slâmbolda Rüstem paa Camii ola Canibi erbaas kârgir tula
binadr
Derunu serapa kai(i) Çin nak nigârdr Ve tavan
Ve canibi
enderzer naki
Mani ve Behzad Erjenkdir
zer
erbaasmda cam billurlar ile bazetilmidir Revzenle [2] ile güya
kasr kâh Irakdr Ve üç musanna mihrab var Ve minberi
bir
müezzinler
dekkesi haebdir Amma sihri îcaz mertebesi musanna
ve
mahfildir Derunu camide güya bir kürsidir Gayet rakik sütunlar
üzre mebnidir Ve camiin sa tarafnda cihannüma ve mihman hane
bir kâr garib dehlizi var Cümle ehli mu'tekif anda istirahat bazlar
ibadet iderler Bir havadar dilârâ mabeddir Amma bu cami fevkani
olmak ile haremi yokdur Ve ortas açkdr Ve derunu camide cümle
otuz aded münakka çam direi sütunlardr Ta amudlar deildir
Büyük kâi mihrabn sandaki küçük mihrab üzre Iznikden gelme

nümay

kâsi

münakka

(i)

üzre böyle tahrir

olunmu

odasn Mehemmed odaba Sultan Murad Rahi devrinde yapd Bin krk üçde)
deyu tahrir etmi Bir musanna hatt ziba olmagile mihrab üzre ko'
(Bu

yeniçeri

mular Münasebeti yok amma
[1]

[2]

Yldz nüshas
„

„

böyle

(göre)

(bazenilmi revzenler)

bulunmu

bir

kâidir

Ve cami
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tavannn dameninde
(

^Vl

hatt Karahisarî tarz

celi

p^Jl j

«ül

ja\

a)I

^y

-Ayetinden

krk Ayete varnca camiin

midir Ve

sol

ile

j^L^a

Ayet

j^ Ul

canibi erbaasm

)

bu hat ihata

et-

aada

canibinde bir minarei mevzunu var Ve
yine
camiin solunda bir afiî havzu var Mezhebi afiî üzre \^im.i\jjtt^ dr Ve
mezhebi hanefî musluklar var Ve canibi erbaas kârgir kubbe bina
pak mesterahlardr Ve camiin alt cümle mahazinlerdir Bazirgânlar
zîkymet metalar annda korlar Cami dehlizinin alt tariki âmdr El'
hasl bu camiin midhatinde lisan kasrdr Msr ve Saidde böyle musanna camii irin kâr yokdur Andan Camii Yusufiyye ve Camiiil Fu'
kara ve Camii eyh Ahdüsselâm ve Camii kay im mekam Mehemmed
Bey ve Camiiil M.ukaddem.i Abdurrahm.an Bu camiler olkadar musanna ve müzeyyen deildir Ancak tarz kadim cevamilerdir Ve cemaatleri çokdur Andan yine ehrin ta vasatnda Ali Bey Cam^ii tulen ve
arzan krk beer admdr Ve enderun birununda cümle otuz iki mermer ve gayri sütunlardr Mihrab musannamn sol tarafnda bir azîm

mukavva

kâd

üzre tarihi budur

imdi

Circe hâkimi îri

Zülfikan

mr

Huda

ehli

kerem

Alidir sahibi tablü alem

Emri Hakla feyzi rabbani ana öldü delil
Bu müerref camie yapd dahi iki sebil
Kâtibi didi

Sene bin

ann

altm

tarihini bil ey

hümam

birinde bu bina oldu

temam

Sene 1061

Ve minberi musanna haebdir Ve camiin sa kapusu
arabî

ile

üzre celi hatt

tarihi

mektubdur Bu kapu yannda üç tabaka bir minarei bâlâs var Bu
minareden gayri bu ehr icre be minaredir Bu merkum cevamilerden maada elli üç mesacidlerdir Ve yedi medresesi ve üç darülkura
ve iki darülhadis ve on sekiz mektebi sbyan tflan ebcedhan ve
yedi sebili erbab atsan ve dokuz tekyei dervii dilrian ve bin iki
yüz sakyei dollab deveran ve iki bin çah mâi âb hayvan ve iki
hammam var Biri hammam fellâhan Ab havas fenaca ve tengü tar
hammam sagirdir Amma çarsu içinde hammam mirimîran Ali Bey
âb havas ve binas ve petemal ve futas ve mutallâ ve müzehheb
tas ve gayri levazimatdan olan eyas pak lâtif ruen bina ve dilküa

hammamdr Ve feri

sihri hilâl mertebesi serapa

ruham

ve kubbei

ser-
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nigûnu cam morandrl Ve huddamlar bilcümle gülçehre dilberandr Herkese hizmetleri bir andr Lâkin herbir nigâhlar güya hançeri
ti biirrandr Ve §ehr icre cümle aded handr Derunu hanlarda mihman olanlar tüccar züvvaran seyyahandr Cümleden Ali Bey han ve
Yazc han ve Msr Çarsu han ve Ali Kethüda han ve Sükkerî han
Bu zikrolunan vekâlelerden maada yirmi aded rablar vardr kim anlarda
ehlü iyalli âdemler olur Ve cümle sekiz yüz altm dükkândr Amma
bezazistan mahsusu yokdur Lâkin yine Hind ve Arab ve Acem ve
Yemen ve Rum metalar mevcuddur Amma cümle dükkânlarndan
mükellef ve müzeyyen paa saray önünde Circeli Ali Bey çarsusu
bir ah rahm iki canibi kârgir kemer binal ve serapa üstleri örtülü
yüz aded dekâkîni mamurelerdir Cümle sarraclar anda kâr iderler
Bundan gayri sarrac hane yokdur Ve bir kaç mecmaül irfan berber
dükkânlar vardr ki banda kal'a kapusu gibi metin demir kapular
vardr Bevvablar her gice sed iderler Güya bu ehrin bezestenidir Ve
bu suk küade olmak içün tavanlarnda cabeca küade olacak badgirleri vardr
Bu çarsu içi iddeti harda her bar sulanub pak ve pakize
bir serdab mekân ârâmgâh olduundan ehrin âyân kibarlar bu
esvak içre istirahat idüb tavla ve sadrenc ve gûnagûn megaleler ile
elenirler Bundan gayri cümle çarsular dahi böyle üstleri mazrufdur
Ve sahibülhayrat Ali Bey bu ehr içre âyende ve revende tüccar ve
züvvarann velhasl hassu âmmn hayvanatlar defi atsan etsinler içün
krk yerde sakiye çah mâlar bina etmikim hâlâ devvar felekde
deveran cümle ba baçe ve besatînleri rey ider Ab hayatdan nian
verir bi'ri Alidir Bu kapulardan [1] maada ehrin canibi erbaasnda
üç bin kapu [2] vardr deyu mehurdur Cümlesi ehrin canibi erba-

asnda iremzat olan bin alt yüz ba ve bostan ve hadikai ravzai cinandr kim nazar cihetinden ahseni iklimdir Ve hayr yüzünden evsa
ye kuralar cihetinden ekseridir Ve arz dehlizi Circede bîhudud
ve bîhisab künuzu azîme vefayini [3]^ cesime ve habayay kesire
mütebahhirînden metalibi azize vardr Ve bunda olan sulehayi üm
metden kimesnelerin hayr dualar berekâtile olkadar ganimet diyardr kim ganimeti Said deyu tevarihlerde musarrahdr Cenab
dahi
iklimi Circedir
zzetin nazar taallûk etdui diyarn biri
kim yüz dir [4] has ve beyaz etmek bir mankradr Sekiz mankr
bir

Ol

parayadr
[1]

Yldz nüshas

hisab

üzre

(kuyularndan)

[2]

»

»

(kuyu)

[3]

»

»

(defayini)

[4]

»

>

(dirhem)

iki

vakyyei

osmanî ekmek

bir pa-
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Amma

raya olur

Ve

bir

erdeb

sehl esmeriillevn

buday

bir

gurua

ekmek üç vakyyesi

ve

bir erdeb

aîr

bir parayadr
on paraya kim

vakyye gelir [1] dört salma at yemidir ki yem
üç mankr naksa gelir Ve bir koyun on be paraya
Ramazanda yirmi parayadr Amma her koyun krkar ellier vakyye
gelir Ruyi arzda Circe ganemi mehurdur Ve bir
yüz paraya ve
bir at iki yüz üç yüze Küheylândr Ve bir deve dahi üç yüz paraya
beyi olunur Sayir eyalar dahi buna göre kyas oluna llâ çuka ve
kuma ve beyaz memlûk ve bakr evani babaldr Zira Rumdan gelir
Amma siyah Arablar on be yirmi gurua Habeî gulâmn alrsn Ve
bu ehrin ayan kibar ve erbab divan kibar cümle sammur ve
gayri kürk ve elvan çukalar ve gûnagûn akmiei fahireler giyüb hamd
iderler Vasatüihal kimesneleri kendine göre lipaçeler giyerler Fukaralar mavi Siyut bezi bediyye ve alaca kereke giyerler Ve bu ehrin
ve muammer olur kim kuvveti gitmi
rical makulesi olkadar müsin
ve hey'eti bitmi ve tulü ömrü yetmie yetmi gitmi ve çou
yetmii yüzü geçmi musahabet melâibden ve fesahat belâgatden
bilküUiyye kalm âdemleri olur Güya intikal etmee tövbe etmidir
Ve ebab ve fetalarnda zîakl kimesneler dahi çokdur Ve âb ho
havasndan hazar ve havvarî mahbubesi gayet hüsnü cemalde ve
lûtfu itidalde
olub ol diyarn lehcei mahsuslar ile kelimatlar
mevzun ve dürdane misal dileri dürrü meknun akl zufünun nisvanlar var kim keysuyi mükbarlarn çîm ender çîm perian idüb reftar
erdebi yüz

bir

otuz

akçeden

sr

etdükde (Msra)
Otursa

ema

dursa serve gitse

mah tabanm

uak
uak

dil
böyle hazar peri ruhlar var kim her cihetden
Seyhun
efkâr muahaze idüb canlarna bin canü dil ile dili
nazikendam
matlûbülkulûb
gülfam
Gayetülgaye
var akdrlar
mahbubeleri vardr Amma el'iyazübiUâh bu diyarda Zâli zemane
ve fertute(i) cihan dellâlei muhtale ve vacibülkatl ihtiyare Nuhî ve
Ferhadî seherei mel'une avretler vardr kim nice garib gureba fukara
yiitleri sihrile pabeste idüb haki mezelletde kalmlardr Zira bu
diyar Feraanelerden [2] sihir bu diyarlarda ayidir L\,ic ^.^a

mazmununca

Ve bu diyarn

tenavülât

sanayiatnn memduh mehurun heyan

ider

Evvelâ gül penbe misal beyaz ekmei ve börei ve çörei ve kâhki
mutabbak ve lebeni halisi ve kata kayma ve buday feriki ve
ve bal ve hurmas limonu ve turuncu ve kebbat ve âbdar

ve

ya

[1]
|2J

Yld?, nüshas (yirmi)
»

»

(beru)
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engürü ve nar ve eftalûsü lezizdir Hususan canm bir canibi lâilgûn
nevbave et eftalûsü ola Mürde cisme hayat verir Ve beyaz incirinin
ahseni ve cirm babnda azam ve ahm yüzünden en'am lezzeti bir
diyarn tinine müabeheti yokdur Lâkin gayet terü taze olduundan
bir seped inciri ehirden tara götürseler lezzetinden çkar Gayet terdir
Ve tabiatde seriülhazm ve gayet mukavvidir Ve dahi koyunu ve
kuzusu senede üçer kerre hâsl olur Ve güercini tavuk kadar semiz
ve cesim olur Atlar ve devesi ve
öhrei ehr olmudur Ve
sanayiatdan elvan elvan
sahtiyandan müdevver gerdebalînler ve
gûnagûn yine meinden yasdklar ve âbnus ve dendan filden satranc
sadrencler ve münakka deve tüyü ve koyun yünü ibadet seccadeleri
ve odalara yan keçeleri ve havvare at gemleri mehuratlar bunlardr
Ve ehrin canibe [1] erbaasnda teferrücgâh sakyeli mastabalar ve
bir temaagâh dahi Be Saraynda haftada dört kerre divanlar ecnas
mahlûkat haerat Urban üryan ile malâmal olur bir ceh cehei
Divan haneden içeri müteaddid kaalar kat enderkat
dehlizi Circedir
höcrei hassulhaslar ve baçesinde havz ve fevvareler ve sebiller cereyan idüb ad hezarisi namatlar ve ho elhan tuyuru elvann
esvat hazinleri âdeme hayat bah ider Böyle bir saray ruen âbâddr

bal

Bu haki tynetpakde hakâlûd olan kibar
evliyauUah beyan ider
Evvelâ Circeli Ali Bey Camiinin sa taraf kapusu tarasnda dehliz
soffasnda bir kubbei sagire içinde asude olan Tariki Bekrî eeyh
Hazreti Mekkî Bu camiin esas hafrolunurken bir çarkûe ta
üzre zeminü zaman kazlm kûf hat ile yazlm

deyu

tahrir

olunub dahi andan

aa

üç satrda

Sene 1061 tarihinde hu ahdi âsi hu haki mezelletden kalkuh gayri
makammz beytullah oluh inkrazüddevran sakini
yire nakl idüh
heytullah oluruz

deyu

tahrir

etmi Hakikatülhal

ina ederken

na' erifin
Merhum öli
[1]

[2]

tayin

buyurduklar sene Ali Bey camii

mahallinde
tevhid tezkir ile çkarub esasn cenbine defn iderler
camiin inas mahallinedek sekizyüz doksan âm
[2]

bu sultann

Yldz nühas
.

(canibi)

(olal)

kabri

zarifi

zahir olub

esas

812

EVLYA ÇELEB

•

olmu Henüz vücudu
nice yüz âdemler

idüün

erifi terü taze

deyu ehadet

gördük

bin

etdiler

altm

bir

Amma

tarihinde

nazar anda

Ne keif kerametdir kim sekiz yüz doksan sene mukaddem
ile camiin bünyadm
ve kerametleri tarihin tahrir ideler Zehi

deildir
tarih

yahud keifdir Hâlâ ol sengi mahrur kabri erifi içre hazrkendülerinin himmetleri hazr ve nazrdr Hâlâ ziyaretgâh
ünasdr Ve andan meczubu vahdet ve meslûbu izzet Eeyh hazreti
Dehis ibni Mehemmed ve ehir haricinde Eeyh Osman Snafirî
ve ana karib îbni Tenîmüd Darî ve Eeyh Uheyd ve kutbu âlemi
ruhanî ve hikmeti madeni rabbani Eeyh hazreti Abdüssellâmül Makri
ve âlimi nash ve lisan fasih Hazretüeyh Sahih ve Eeyh Ahhas
ve Eeyh Beyaz ve dahi Eeyh Omerül Halvayî ve Camiül Fukarada
Eeyh M^ansurül Alim ve civarnda Eeyh Hasanus Sa'di ve Mehemilimdir

dr Ve

med

Aa

ve mahalle içinde defa MaAbdüsselâm ve civarnda Eey Abdullah ve
ve civarnda dier Makam Erbain ^.^ ^^ic .Aiö-j
Hamdi Huda cümlesinin âsitanelerine birer fatihai erif hedaya ile
varub ruhu eriflerinden istianet taleb etdik Himmetleri hazr ola
Bu ehirde on bir gün zevk safa ve ziayretü temaa idüb mukaddema Msrda ibrahim paa efendimizin fermanile Siyutda
gark olan geminin reisin Circede bulub divana ihzar idüb ahalii
vilâyet ehadetile geminin glâli mirîyle gark olduun mavaka üzre
paaya arz idüb reisden ücreti kadem kâmil be vüz guru aldk Ve
paaya be kise aldk Ve Circe hâkimi Özbek Beyden mukarrer beha
bir kise ve bir mebrum srma samur kabl yeil çuka kürk ve hudzaviyesinde

lAakam Erbain

dam Erbain ve Eyh
Eeyh Omerül Havran

damlarmza
refikler

bürranî

virüb

at ve yüz

guru

iki

yüz

cümle âyân

guru

vilâyet

ihsan
ile

idüb yirmi tüfenk endaz-

vedalaub paa aasndan

bir

ihsab [1] alub

Circeden Esne ve Asvan ellâlât ve Ibrim ve Say ve
Berberistan ve Foncistan vilâyeti padiahna gitdiimiz menazilleri ve kura ve kasabatlar ve çektiimiz mihnet meakkat iddeti har olan rah dirazlar ayan ve beyan ider
Evvelâ Circeden bin seksen iki mah saferülmuzafferin evvelki
gün yirmi alt tevabi ve refiklerimiz ve ahdi müteralarmz ile mütevekkilen alâllah deyüb sahili Nilde bir gemiye binüb Nili ubur
vilâyeti arkstana kadem basdk Bu diyarlarda Nilin kar tarafna
Sarktan Girce tarafna Garbistan derler Bu Sarktan haki Ebu
[1]

Yldz nüshas

(ihsan)
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Yahya hükmündedir On bin hayyal safinatül ciyad ath güzide rumhzen askere maikdir Baz tevabileri hakire istikbale çkub izaz ikram
ile

Belde(i) Halid
e

varub andan [1] bir gice

ve bir

camili

mihman olduk

Nil

kenarnda yüz

evli

Anda Ebu Yahya bir eyhi ebab kimesne
müerref olduk Bir müstecabüddave hazreti Ha-

belidedir

gelüb erefi sohbetile

evlâdlarndandr Hattâ bir hatun vaz' hami idemese eyhin
hâmile hatun bana örtünse biemriUâh vaz' hami ider
Amma bazlar ider Mezkûr don eyhin deildir Hazreti Halid ibni
Halidindir irs ile bu eyhe intikal etmidir derler ^y^ij^ oj^.ji Hele
bu ahvali seravîl sahih ve mücerrebdir Hattâ hakir donu tekyeden
getirdüb gördüm Pembe bezi bir sararm dondur Bu eyh Yahyann
kavmine Beni Halid kabilesi derler Gayet mün'im âdemlerdir Ve
muti münkadlardr Acib küheylân hussanlar hasl olur Vilâyetlerinin
vüs'ati
imal canibinde Süvey deryasna kble taraf yine Süvey
deryas kenarnda kal'ai Kusayre benderine varnca ikier konak ve
üç konak yerdir Ve cenub tarafna bir merhale yer Kna ehrile
muadr Poyraz tarafna bir konak yer ark Ahmiz kazasile hem
hududdur Bir küçük hududlar vardr Amma gayet mamur âbâdân
mahsuUü kuralardr Netice bu vilâyetinin [2] bir taraf Deryay
Kulzüm bir taraf nehri Nil ortasnda vaki olmu bir vasiatülaktar
diyardr Alessabah teveccühü rah idince eyh Yahya bize bir kr at
hibe eyleyüb bir Urban ile Circede glâl aasna emaneten gönderüb
azmi rah eyledik Be saatde Nil kenarndan ubur iderek
lid

seravîlerin ol

Beledi

Hamadî

Nil kenarnda ikiyüz haneli ve bir camili beleddir Bunda eyh Hamadînin evlâd Salimi kabilesi sakin olurlar Bunlar dahi Ebu Yahyann akrabalar olmaile bir hakde sakinlerdir Bunlar cümle bin

atldr Ebu Yahya

Altm

haneli

gibi

Havvare tayifesindendir Bunlar ubur idüb

camisiz

Beledi Mezadi
bir belidedir Andan

Nil kenarnca alt saat

Evsaf menzili kasabai Belâbi
Circe

radan
[1]
[2]

hükmünde kös sahibi kâiflikdir Yüz
krk kise mali ve bin erdep gilâli
Yldz nüshas (anda)
Yldz nüshas (vilâyetin)

tevabiile

yetmi pare ku-

tahsil ider

Gayri askerîsi
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yokdur Fohe kazas nahiyesidir Haftada bir naib gelüb hükm ider
daredi ve altm aded hanelerinden gayri imardan
bir eser yokdur Amma mahsulât çokdur Ve cümle reayas asfur ziraat
iderler
Adem kaddi hasl olur Dikenli aaç ekilli bir nebatatdr Nergis sükûfesi gibi asferüllevn iri ükûfesi olur Bir hobu rayihas vardr Beharn reaya cem idüb boya içün Frengistana gider
Tüccarlar kantarn altm yetmi gurua alrlar Bu ükûfesinden sonra
kemalin bulub tohumlanr Badehu tohmun cem idüb erdebin üç
gurua füruht iderler Msrda ve gayri ehirlerde yan çkarrlar
Sonra yandan leziz bir sar yadr ehriye ve bulgur pilâvnda mük
ve amberi ham gibi rayihai tayyibeli lezzet verir Ve kanadillerde ihrak olunsa me'ale misal ule verir Elhasl gayet mahsullü eydir
Andan bu karyei güzer idüb cenub tarafna Nil kenarnca bir yalçn
cebeli âliler dameninde baz âbâdân kuralar icre ihtida âsi hurmay
iklimi Msrda bu beldede gördük Samn rah haccnda Asi Hurma
nam menzilde gördük Amma bunlarn eflâke serçekmi gûnagûn iri
asla

Bir camii ve bir

bürü

var Gayri

haebeleri

hurma

biemrillâh bir nihaidir

Amma

mataldr Adetullah bunun üstüne böyle caridir kim eer
Badad ve Basra ve Mekke ve Medine ve Yemen ve Msr Elvahadda
hurma seramed ola ki üç çatal manzurumuz olmamdr Amma bu

bu

âsi çatal

hu(r) mann her çatalnda birer ikier kantar hurmas olur Ve
kabuklu yumruk kadar
her danesi krkar ellier dirhem gelir
iri bürü hurmadr Ve çekirdeinin içi bodur Hokka idüb içine
fülfülü Hindi ve hurma tütünü korlar Lezzeti ho hardr Amma tabiati mutedil ider Ve ekseriya fellâhlar tenavül iderler Bu temaalar
âsi

Krmz

iderek sekizinci saatde

Evsaf kasabai Fohei
Nilden
Circe

baid

bir

hükmünde

düz yerde
kös

sahibi

bin

üçyüz

kendü

Âli

mamur

tevabiile

haneli

iki

yüz

kasabadr
seksen

as-

kuradan krk kise mal
kerile taht hükûmetde
ve sekiz yüz erdeb glâl tahsil idüb Circe hakiminde muhasebe
görürler Yedi bölükden asker ve serdar yokdur Ve bunda bir azîm
dared ve iki camii kebir ve yedi zaviye ve iki kahvehane var Gayri
han ve hammam sebil ve çarsuy hazar yokdur Lâkin iki mektebi sbyan var Ve kâifler daima çadrlarla meks iderler Amma bu ehir
zeman kadimde öyle sevad muazzam imikim her tarafnda ikier
üçer bin adm baid harabistan var kim im' an nazarile görülse âdem
hayran olur Tak Kesradan nian verir binalar vardr Hattâ kâiflerin çadrlar ile meks etdüü mahalde haki rimal içinde zirüzeber ololan doksan pare
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mu

nice yüz somaki ve zenburî ve ayn mürgî amudu seramedler
varkim misli meer Msrda ola Müverrihi âlem Htat Makrisî tahFiravnun cemii sehereleri bunda sakin olurlard deyu yazriri üzre
mlar Hakka ki hâlâ kani sehere bir menhus yerdir Ba ve baçeden nian yokdur Ve halknn müflisi çokdur Rengi rular asfarül-

levn havas sakil yerdir

Anda

ziyareti

eeyh brahimi

Fohevî hazret-

kubbei sagire içinde âiyan idinmidir
Tabakat a'ravîde bînihaye menakb mastur emri azîm ulu erdir
Badehu bu beledden mahsuldar bir günlük yol kble canibine dola§ub Süvey deryasna karib varub mabeynehümas sekiz buçuk saat
yer kalr Hakir yine Nil kenarnca nice yüz kamdan bina olunulu camiin civarnda bir

leri

mu

Urban

evlerin

ubur iderek yedinci saatde

Evsaf ehri mamur bina benderi irini Kna
Kbtî elinden Amr ibnül As fethidir Amma Amrden sonra Hazreti
Osman hilâfetinde Hazreti Ebabekr olu Mehemmedi Ekber valii Msr iken Mekke ve Medinei ganimet etmeiçün bu Kna ehrine gelüb

Msr

sani olüç sene taht idinüb bu ehri öyle imar etdikim güya
Zira bir merhale yer Süvey deryas kenarnda Kusayre nam bir
kal'ai benam ina idüb cümle Saidi Alinin glâl mahsulâtn Mekke
iskelesi Ciddiye ve Medine iskelesi Yenboa gönderüb Mekke ve Medinei ganimet etdirdi Hâlâ ol asrdan beru ahalii Kna ile ticaret
iderler Anka bazirgâlar vardr Ekser halk Mekke ve Medine ürefalardr Hâlâ Kna bend(er) ehri sagiredir Circe eyaleti hükmünde
yüz msrî kise. iltizaml kös sahibi kâiflikdir Amma yedi bölükden
mustahfzan asker yokdur Lâkin Msr kulu yeniçerisi ve azab serdarlar vardr Ve mezhebi rabiden müfti ve nakibüleraf vardr Zira bu
ehir Mekke ürefasile memlûdur Ve yüz elli akçe kazadr Hakikatülhal yine senevi yüz elli akçe ancak hasl olur bir kazayi âsümanîdir
Bin guruluk dava hüccetine bir fatiha verirler Andan gayri deyyar
bir nukre ve bir dinar virmezler Zira lecuc ürefalardr kim anlar kaddan umarlar Tüccar kavmidir Nil kenarnda cümlesinin mahazinleri
vardr Cümle glâl ve gayri mal ve menal ile leb berleb mahzenler-

du

kim Mekke ve Medine ve Habe ve Yemen ve Adenin iskelesidir
Huccacm baz ârk [1] Msrdan bir maa gemisine binüb muvafk
eyyam ile nehri Nil üzre dört be günde emniyyet üzre bu Kna ehrine gelüb bundan bir günde eer piyade eer harsüvar ve eer

dir

gütürbar
verir
[1]

olub

Kusayr

Andan gemi
Yldz nüshas

ile
(arifi)

iskelesine varub

bir gicede

yahud

be

iki

para dahi himar kiras

gicede Cidde ve

Yanboül
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Bahra varub biemriUâh be on günde vâsl olub bir altun ile hac
etmi nice yüz âdem ile görümüuzdür Öyle bir sehl tarik yokdur
Ve Kna ehri sahili Nilden be yüz adm kble canibine baid bir

kumsal yerde üç bin alt yüz kat enderkat tak revakl serapa tula
binay kârgir münakka irîn kârl saray âliler ile ârâste ve gayri
imarhaneler ile piraste olmu ehri müzeyyendir Ve bu ehrin canibi
erbaas tedribe kapulardr Pasbanlar subhülmesa didebanlk iderler
Vazifeleri ahalii ehirdendir Cümle yirmi yedi mihrabdr Yedisi
hutbe ve maadas mamur cemaati firavan zevavilerdir Cümleden Camiül^ Kebir Cemaati kesir [1] ile memlû bir Camii selâtîni atikdir
ehrin ta aynülfiilinde vaki olmu Camii Emirülmüminîn dahi derler Zira Amr ibnül As bu ehri feth etdükde bu camii Hazreti Ömer
içün ina etmidir Tulen ve arzan altm germe admdr Ve derunu
camide cümle elli iki amelî payeler ve mermer sütunlar üzre tavandr Ve hareminin ortasnda bir kökden hasl olmu be aded hurma
dirahtleri var

kim cüssedar ve

eflâke serçeküb

berkarar

nahillerdir

Amr

dikmidir Ve mihrab sade ve minberi hasebi
musannadr Minberin alemi yerine mermerden bir yeil boyal bir
ulema örfü timsali komular Ve minber kapusu üzre tarihi
Bizzat Hazreti

^„jL"

j

\^'\

^-li-l
Cr-=^ jy*^\

^jUl OjU*!ÜA

.U;i

[2] (\ -vi a:^

^J\ j^J\ ^\^)
jI\ . ^ ^it ^L.

olub Kna ehri mültezimi Hasan
bin guru masraf idüb öyle tamir
hâlâ
Cennetden
bir kue i beytullahdr Bu
kim
ve termim etmidir
camiden maada büyük cami yokdur Ve yedi tekye ve iki medrese
ve mektebi ferzend ve yedi aded mükellef ve mamur vekâleler ve
yedi kahvehane ve yüz elli dükkân ve bir hammam rahat can ve
glâl hazar baka meydandr Bu ehir içre haftada bir kerre hazar
azîm olur Zira nahiye kuralar yetmi pare âbâdân kuradan reaya ve

Bu cami müruru eyyam ile harabe
Aa j.j J Cj/" s -A»J^V malndan on
-ûi

beraya
siyah

gelüb beyiüira
çerde

buday

iderler

ehrin âbu havasnn holuundan

enlü mahbubesi

olur

Zira

diyar

Habe

karib

olmaile habee cariyelerden mütak olan sehl esmerüllevn olub bu
güne mahbubesi olur Yedi kudret ile mükâhhal gazalî gözlü zenaneizan harir bürinürler Cümlesinin gûlart
leri olur Ve cümle siyah
mengûlu ve gerdenleri tavkl ve kollar ve payleri halhall al ve ela
gömlekli bintan sahih isyanlar vardr Bazlar kahvehanelerde rak[1]

[2]

Yldz
„

nüshas (kesire)
„

(1079)
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kaslk idüb gavazilik iderler Ayb deildir Amma ehli perde havatînleri bakadr Anlar Cum'a gün mezaristandan gayri yire gitmezler Ve
cümle halk alaca kereke aba giyerler Bu ehrin memduhatndan
sekiz yüz madud balarnn âbdar üzümü memduhdur Ve bir güne
mümessek üzümü olur Asla cirmi yokdur Hemen ras damlar Âbdar.
engürdür Msrn ve Fayyumun üzümünden bu Kna üzümü elli gün
mukaddem olmas mukarrerdir jZira iklimi sanide bulunmu bir iddeti harl rimalistan yerdir Ve âbdar eftalüsi yüz dirhem gelir Ve
kayss ho har sikleti ve cirmi yok bir âlûdur Ve hamam tayyar

mehurdur Tüccarlar daima Mekkeden güvercinin bir ein Kna
ehrine getirüb hini mahalde kafesden çkarub kanatlarna mektub
balyub uçururlar Bir saatde ve be saatde derya üzre pervaz urub
Mekkeye varr Andan dahi birin koyverirler Kna ehrine gelir Tüccarlarnn daima kârlar böyle olduundan beynelhalk darbmesel olgayet

mudur kim

Kna msn

bir

derler

âdem bir
Mahbub

yire tarfetülayn

dar abdüllevi derler iki taraf
bevli olan

Ve

leziz

icre

varub gelse

Hamam

Ve menbutatndan leziz âbakreb kuyruu gibi bir kavundur Kabz

güvercini olur

kimesne tohmun ve cismin tenavül

kavunun karbuzu ve hyar ve acur

etse gayet

[1] gayet

lâtif

müdrirdir
olur

Bu ehrin enderun birununda olan merakdi
velileri

beyan ider

Evvelâ ehrin kblesi tarafnda balar içindeki cebbanei mubarekde
imam sahib sadr ve hümam âlikadr müftü esrar ilâhî ve mücahidi envar namütenahi E^eyh hazreti Abdurrahmanül Knavi Eefiii
melâyik Beynelevliyai ves mleha efiül Melâyik lâkabile mülakkab
olduklar Tezkerei Evliyada ve Tabakal a'ravîde menakblar ile
mufassalan tahrir olunmudur Kutbülaktab veliyyi aleltlak ulu sultandr Kabri erifinin canibi erbaas çarkûe beden divardr kim
cümle yirmi sekiz kemer bina olunmudur Ve her kemer mabeyni
tula ile bir tarz acib ebeke misal pencerelerdir Ve garba nazr bir
kapusu ve sandukai erifi üzre rakik çam direkleri üzre örtülü mü-

nakka tavandr Maada yerleri açkdr Bârân rahmet gelir Bu kabri
münirin etraf haeb parmaklkdr Ve sandukai erifi üzre krmz
Diyarbekir bezi ile mesturdur Ve mübarek seri saadeti ucundaki mermer amud üzre celi hat ile tarihi budur
(

aLa

"k^j

^j

J'jJLi^

ff^J^ â-*"J^

^\^^

)

ilâhiredensonra
[1]

Yldz nüshas
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â_JI^J jr^l

l

A^^

*
•

'C—

,jf^\

yA^

j^

p.

Joj^l

J^^

—

rt--.<a]l

böyle tahrir oluntnudur

~

OM^

1

-I

.M—Vl aT^;

*L\1 slAJ^

"

-U)

•

1

4.«'^

Ve mübarek pay

*_*»

"

<J^

saadetleri

1

^^A—î-l

^^UI ile

^^ J\X^

ucunda

E§eyh

Ebül Hasan ve bunun cenbinde Eeyh Seyyid Mehemmedi Isken
deranî ve civarnda Eeyh Abdullahül Kureyî ve bir çarkûe divar
dahi eyh Abdürrahim
brahimi Ebüddünya Ebüddünya
içinde

hazretlerinin

halifelerinden

Eeyh

künyesinin sebebi oldur kim bir

cigerkûesi âhirete intikal etdükde teçhiz ve tekfinine bir dirhem bulâciz olur Derhal zemine bir pütü pa urunca zemin çöküb bir
kenzi azîm zahir olur kim cenaz(e)ye hazr olanlar ve ahalii beledler
bu mali firavan üç gün tayub ihtiyacdan beri olur Bu ahval kari-

mada

bülahddir

Kna

ehri

Ann
ol

içün bu

azize

kenzi azîmin

Ebüddünya deyu lâkab

malile

mamur olmudur

didiler

derler

Ve bu
Ve bu

cenbinde eeyh Aliyyüs Sahirî ihnü§ eyh brahimi Ebüdcfündahi pederleri meratibinde ulu sultandr Mezkûr kenzin malinden bir habbeye vaz'yed etmemi perhizkâr kimesne imi Bunlara
karib Eeyh Seyyid Mehemmedi Züheyrî Hîni fetihde merhum olub
azizin

ya

Bu

bunda medfundur Ve eshab güzindendir Eeh Abdünnebi Eeyh
Seyyid lAehemmedül Hüseynî ve eyh Seyyid Yunus ve ehir içinde
Eeyh hazreti Omerün Nesim Kutbiyyete kadem basm arifi
biUâhdr Menakbna haddü hasr yokdur Ve Camii Ömerin ardnda
sol köe dibinde cami divarna muttasl bir küçücük kubbecik içinde
asude olan Eeyh Mehemmedül Esas Krk sene bu köede münzevi
olub ferdi âferideden bir kimesne bu azizin eklü ürb ve teselsülü
tegyyut id (d) iin ve bir an istirahati nevm etdiin ve bu köeden
kalkub hareket etdiin ebeden görmemilerdir
lerin

summün hükmün

ile

Hemen müddeti ömürmegul bir kimesne

geçirüb taat ibadete

imi Karibülahd olmagile bîhisab bilir âdemler ile görüdük Anlar
nakl etdiler Daima ikeste hatr olanlar ziyaret idüb biemrillâh ifa
bulurlar Ve bu ehirde binden mütecaviz sahabei kiramdan medfun
sultanlar vardr Amma ziyaret idüb yüz sürdüümüz dergâhlar bunlardr «^r* (<^* "^^^^j Ve bu Kna hakinde Ababide Urban derler bir
kabile sakindir Cümle alt bin müminin ve eci kavmdir Daima
Mekke ve Medine glâlin bunlar Kusayr iskelesine tarlar Bu kabi[1]
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kbliye dalar ve sa'b yollar aub bir kumbu kurada tahtelfutur tenavül idüb

vakti zuhur olunca

ehrinden onuncu saatde

Evsaf kaPai benderi Kusayr
Bahri Kulzüm yani Süvey Deryas kenarnda ekli murabba bir
kal'acikdir Dairen madar beyüz admdr htida banisi
Hayreti Ebabekr olu Mehemmedül Kübra binasdr Badehu Tahir
Beybars ve Sultan Kaytbay baz binalar ihdas idüb termim etmiler
Bir kaya üzre hendeksiz garba nazr bir kapulu kal'adr Dizdar ve
ikiyüz neferatlar ve cebhanesi vardr On yedi tobu sagiri vardr Bir
cami ve yirmi höcreleri ve bir buday anbar vardr Ve kal'a haricinde nice glâl mahzenleri ve mihman haneleri vardr Amma gayri
han ve hammam ve çarsuy hazardan bir alâmet yokdur Ve ba ve
baçeden nam nian yok bir cezire yerdir Amma gayet elzem leva-

eddadî bina

zmndan

bir cayi selâmetdir

Ve

bir lâtif

liman azîmi

var

Cümle

emindir Karu taraf kbliye kâmil üç yüz mil Yenbo'dur
kim andan Mediniye iki günde varlr Ve Mekke iskelesi Ciddiye
üçyüz altm mildir Ciddeden Mekke sekiz dokuz saatlik yerdir
Daima Hicaz tarafndan gemiler bu Kusayreye gelüb glâl alrlar
Bu benderin mukaddema suyu bir günlük yoldan gelirdi Ababide
sütürbanlar suyu katra ile satarlard Hakir bu kal'aya geldikde ahalii
kal'a
atandan ikâyet idüb kal'amza karib bir derede su alâmeti
vardr Bir sahibulhayr olsa sehl behane ile bir hayrat azîm olurdu deyu nakl etdiklerinde derakab rzaenliUâh atlarmza suvar olub
çeyrek saatde varup kefetdik Hakikatülhal elbette bu mahal su
kândr deyu âyân kal'a ile Msr vezir [1] ibrahim paa efendimize
arz idüb arz mektublarmz vusul buldukda Alerre's deyüb malndan
on kise ifraz idüb mutemedünaleyh bir aasile bukadar benna ve
kûhgen âdemler gelüb her seyyahat Foncistandan gelince bir çah mâ
kazmlar Ve yanna bir neimen mastaba ve bir kasr ziba ina
etmiler Görenlerin dillerinde dasitan bir âb ho güvar imi Hamdi
Huda bu kemterin sa'yi ile vücuda gelüb ehli kal'a ve cümle âyende
ve revende huccac ve züvvar ve tüccar ihtiyac atandan halâs olduUj^ ^i'^i*^ JUi hadisi erifi mazmumu üzre sevab
lar inaallahü taalâ
cezile nail olur (Tarih linamkhi bir'i kasr Kusayr [2]
rüzgârdan

-«Ic^

[1]

Yldz nüshas

[2]

(B'ri kasr Kusayr)

(veziri)

yldz nüshasnda

(sene 1083) den sonra

yazlmtr.
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Birisi

kalkub didi ey Evliya tarihini
üzre oldu kasr brahim bina
Sene 1083

Çah Zemzem
Bu

tarihimiz ikeste

böyle vaki

beste

mahîtabda Ababide kavmi

ol gice

nibi garb üzre giderek Nil

olmudur Andan

avdet idüb

dokuzuncu saatde
salât subhu eda idüb

delâleti ile

kenarmda

Beledi Enbut
da tahtelkahve tenavül idüb üç saat

ca-

(^^'\)

istirahat etdik

Kmaya

sekiz saat

Kna

nahiyesinde elli haneli belidedir Andan kalkub üç
saat yine cenuba Nil kenarnca baz kamdan mebni harab ekilli
kuralar ubur iderek ve Ababide haymelerinde îri ütür nu iderek
üç saatde dahi
karib yine

Evsaf ehri kadimi Kus
Ibtida eddat bin Adimül Hudu [1] irin Kaftrim zemannda
bina olunmudur kim Kaft olanlarndan Kus adlu bir melik bina
eylemidir Lisan kbtîde kus bina temeline derler Baid zeman bu
ehri Kus sene 414 tarihinde gayet imar idi Yine ol asrda ehri Kus

kurbinde çöle bir konak karib ehri Kbt harab olub taundan halk
Kusa firar etdiler Anda dahi ecelden reha bulmyub anlar ile Kus
halk bile olub ol asrdan beru ehri Kus imar olmad Baz müver-

eddadin bina etdüü

Ba

rem

baz ulemay
Kâbül Ahbar
kavlince Samda Ereze ve Berze mabeyninde idi Hâlâ nazar ünasdan
Cenabi zzet tayib etdiderler Nice güne ihtilâf kesireler vardr Eer
münhedim olursa muhakkak bu Kusda olsa eb'ad deildir Zira âbu
havas ve ho fezas ve hisabdan hariç ve âric harabü yebab binas
cihan dutmu bir ehri azîm imi kim diller vasfnda kilki cevahir
nisarlar tahririnde kasrdr Havas güya Haleb ve yahud Maarreten
No'mandr Kable fethül Msr Kababta destinden desti bazu kuvveti
Mikdad fethidir Badelfeth etrafü eknafmda defayin
ile Esved ibni
ve hazayin ararken bir mutalassam [2] amudu münhedim ederler
Hemen akreb cihan dutub cümle asker firar idüb bu ehir ta Ali
Emeviyyeden Abdül Melik asrna gelince harab yatar Hâlâ âsâr
harabn asl oldur Ve akrebi ol zemandan beri öyle çokdur kim
rihler

Msrda

[1]

[2]

Msrn

yldz nüshas
»

»

haricinde Sahibi

(bin

Adm

(mutalsam)

bin Elyud)

bunda

AUâmda

idi derler

idi

derler

SEYAHATNAMES

821

Kus vilâyeti Acemde Kâiyan akrebine rahmet okurlar
Hâlâ âdemi helak ider kattal akrebi vardr Amma ehir halkna
zarar isabet etmez Hakir münhedim olan amudu görmü|üm Bir
yeil somaki üzre bir akreb timsali kazlm Altnda yedi satr Küfe
[l] hat yazlm durur Tariki âm üzre paymal olmagile her kes
temaa iderler Ve bu ehir Circe hükmünde baka kös ve iki yüz
asker sahibi kâifdir Altm par (e) kuradan krk kise mal ve
'bin erdeb glâl tahsil ider Amma yedi bölükden mustahfzan serahali

(i)

darlar ve müfti ve nakibi yokdur Lâkin yüz elli akçe ile sadaka
olunur altm pare kural kazadr Senevi üç kise hasl olur Ve ehri
Nüden baid bir vasi fezad (a) sekiz yüz vasi haneli ehirdir Amma
olkadar mamur ve müzeyyen saraylar yokdur Ve cümle yirmi alt
mihrabdr Dördü hutbedir Çarsuya karib bir cami var Ali Abbasiyandan Elmüstekfi BiUâh ehre menfi iken bina etmidir Gayet kebir
camidir Tulen ve arzan yüzer germe hatvedir Ve cümle amudu amelî
ve gayri sütunlar ikiyüz aded payeler üzre köhne tavandr Ve iki
cami dahi var Malûmumuz deildir Maada zaviyelerdir Ve iki vekâlesi
ve be kahvesi ve alt mektebi var Ve otuz mikdar esvak muhtasar

ve yirmi

sebili var

çelerinde

ekseriya

Amma hammam
dum hurmas

ve medreseleri yokdur

yani âsi

hurma hâsl

Ve ba-

olur Netice

olkadar

âbâdân ehir deildir Ve havas dahi fenaca olduundan

halknn

rengi ruleri asferüUevndir

Ziyaretlerin
Ulu Cami
kim Biemtillâh

beyan ider

sahibi Essultan Elmüstekfi Billâh

Msrda kanunu

Süleyman hin E/hd-

Ali Abbasiyan üzre mesnedi hilâfetde

olub Kal'atül Keb saray Ali Abbasiyana mahsus idi Bu
dahi cümle tevabiile anda sakin olurdu Amma zabtu rabt
hal cümle Sultan Tahir Beybarsm idi Ancak sikke ve hutbe
namna okunurdu Hikmeti Huda Müstekfi tevabi errine
Tahir Beybars ile Müstekf (i) nin mabeynlerine nifak düüb

Müstckfi
ve akdü

Müstekfi

urayup

Beybars
Müstekfii ehil iyali ve münafk tevabiatüe bu Kus ehrine sürdü
Müstekfi dahi
derunundan cemii üstad kâmil Maribî ve Hindilerin dahme kua ve künuz küalarn cem idüb eddad bin Ad
zemanmdan beru defayin .hazayinleri ve gûnagûn mutalsamatlar bulub o güne ile ehrin imar etdikim tâbir olunmaz Hikmeti Huda
minindiUâh ^j J' ^^^J\ emri erifi gelüb sene 704 vâsl cinan olub
bunda bir kubbe (i) müfidi muhtasarda medfundur Müddeti hilâfeti

da

[1]

Yldz

nüshas (güne)
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32 sene ve müddeti ömrü azizleri 50 sene Atebei ulyasnda tarihi
böyle masturdur Ve Hâkim BiemriliUâhn biraderzadesi ibrahim E/vâsik Billâh ve ann cenbinde Mehemmed Ataullah bin ibrahim Vâsik
Billâh Bunlar Melik Salih bu Kusa nefyidüb Elmüstekfi Billâh kub-

medfundur Hikmeti Huda bunlar Kusa nefyideli dahi
kulu gulüv idüb Elmelikün Nasr olu Elmeliküs Salihi bu
ehri Kusa sürüb ve mezkûr Ali Abbas padiahlarnn hakpalarnda merhum olub cenblerinde medfundur Zira ao Js ^» demiler Ve
bunlarn civarndaki cebbanede Eeyh Tahir ve Eeyh Kâzm ve Eyeyh ISIureddini irazî Eeyh Alâüddini Basravî Bu kibarlar cümle
Müstekfinin müabihleridir kim Badaddan bile hicret idüb Msra
andan nakl idüb Kusa Kusda kusa kusa dar hâkime vâsl oldular
*jic
^\<f} Kusdan yine cenuba Nil kenarnca gah
sengistan ve gâh
rimalistan harab yebab yerler ile kâmil alt saat ubur iderek
besinde

Msr

Evsaf

vilâyeti

emuneyn ehri

kadimi Kasureyn

[1]

Tufan Nuhdan sonra Bayzar bin Ham ki biraderi mihteri Samdr Bu Baytara [2] Ebülkababt didiler Zira biemriUâh cümle evlâdlar
ikier ikier mütak olurdu ki olu oldu Biri emmun Rif biri em-

mun Gav eyledi[3] Bunlarn ikisi bir yerden

tevellüd etdikleriyçün biri-

münfek olmazlard Ahir Baytar bunlarn ikisin iklimi Msra
gönderüb bu diyar imar etdiklerinden yilâyeti amuneyn derler Bu
birinden

Nilde iki birader birbirlerine ramen
iki kasr bina etdiler kim eflâke serçekmidi Bu iki kasr içün badehu
bu ehre Kasreyn didiler yani ki kasrh ehir demek olur Eer bu
gehri azîmin evsafn manzurumuz olduu üzre tahrir etsek gayri kitabetden kalrz Hemen ihtisar evlâdir Circe eyaletinde baka kâiflikdir kiyüz askerle kise mali glâli tahsil ider Gayri mustahfzan çorbacyan yokdur Müfti ve nakibi ve âyân hemcünan yokdur ehrî
Nil kenarnda bin ikiyüz haneli binay azimli ehri kadim imi Hâlâ
nice bin âli binalar ve kehkean âsa Tak Kesralar ve bî had bînihaye
kubablar ve nice bin rimal icre paymal zîkymet amudlar aikâredir
Ve Msrda selâtîni mazilerin bina etdüî han ve cami imaretlerin
amudu müntehalar cümle bu ehirden [4] gitmîdir Ve Islâmbolda
Süleymaniyye Camiin in derunundakî ibret nüma dörd aded sütunu

ehri olkadar imar idüb

[1]
[2]

13]
[4]

sahili

Luksor

Yldz nüshas
»

Karnalc

»

(Bayzara)
(idi)
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balây () bu ehirden skenderiyyeye Nil üzre sallar
deriyyeden Karnca kapudan Islâmbola getürdiikde

bu ebyat Süleyman Hana

ile

götürüb Isken-

Karnca kapudan

irad eyler (Beyit)

Karncalar budn çekmi çekirgenin Süleymana
Size lâyk nemiz vardr kabul eylen fakirane

ebyatn Süleyman Han istima idince hfz idüb libacei fâhire ve on
bin dinar basene ihsan idüb Unkapannda sütunlarn ilmi cerri
ekal ile kemilerden tlak etdüklerinin temaasna bizzat Süleyman
Han varub ta Vefa meydanna amudlar gelince bile gelüb baz talim'
1er

iderlermi

mudur kim

Bu

tafsili

merhum

pederimizden

mesmuumuz

ol-

Süleyman Hana yetimilerdi Neticei meram öyle
sütunu gülfam ehri Aksareynden Msra ve Islâmbola gitmidir Ve
hadden birun somaki sütunlar dahi lâyuad paymaldir Lâkin bu ehir
olkadar mamur deildir Cümle yirmi mihrab Üçü hutbedir Cemaati
kesiresi çok çarsu içindeCamii Ebül Haccac Ve dekâkînlerinin adedi
malûmum deil Bir esvak muhtasardr Han ve hammam ve müteanlar

mamur zaviyeleri ve mektebi sbyan ve sebili ve kahvehanevardr Ve âbu havas gayet lâtifdir Ve halk gayet fakirdir Andan
Ziyareti eeyh hazreti Ebül Haccac Kendü camii civarnda bir maa*
ray azîmin içinde medfundur Nice bin keif kerameti aikâre olmu
ulu sultandr Menakbna had ve nihayet yokdur Kna ehrinde
medfun hazreti Abdürrahimi Knavînin biraderi gihteridir Bir kimesnenin dünyevî ve uhrevî hayr muradat olub bu âsitanede bir fatiha
tilâvet idüb sevabn Ebül
Huccaca hibe etse biemriUâhitaalâ elbette
murad hâsl [1] öhrei ehr olmu ulu sultandr Ana karib Eeyh Ramazan Fergalî Bu dahi mehuru âlem kibar kümmelndendir[2] ^\c*rj
Bu ehirden kalkub yine cenuba Nil kenarnca arz hali yerler ile
yedi saat Nili Mübarek devr ider Ol kenarnca timsahlar temaa
addid
leri

iderek

Beledi Tut
Bir mürtefi bayr

mamur becanibimizde Kûhu De-

üzre yüz haneli Aksareyn nahiyesinde

An

ubur idüb yine Nil kenarnca sol
mavende manend kayalar dibinden ve gâh çemenzar kuralardan
leddir

zer iderek alt saat dahi
[1]

[2]

Yldz nüshas
»
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Beldei
Bu

(.^ii^)

[1]

Aksareyn hakinde ve Nil kenarnda yüz haneli ve bir
beldedir Bu mahalde Nil kble canibine devr ider Alt
Nil kenarnca gidüb

camili
saat

efans

dahi

mamur

Beledi Deyri

Ümmü

Ali

Bir azîm kenisesi vardr Ann içün Deyr derler Hâlâ içinde ruhbanlar cümle Kbtîlerdir Anlarn kavlile bu deyr bina olal üç bin

yldr didiler Ve Hazreti Alinin validesin bizim Kbt melikleri alâ
tarikulhedaye sizin Muhammedin ceddi Abdülmuttalibe gönderdi Ol
dahi karanda Ebi Talibe virdi Andan Hazreti Ali tevellüd etdi deyu tevarihlerinde kraat etdiler Ann içün bu karyemize Deyri
Ali derler deyu nakl etdiler Bu deyri veyli azab çekerek güzer idüb

Ümmü

bu kerre Nil kenarnca canibi arka müteveccih olub üç mülâka yer
gidüb bir ferah feza çemenzar yerde bir kubbei sagire içinde Eeyh
Abdi Dayim hazretleri medfundur kim esbab güzîndendir Bir fatihayla ruhun ad ve gamkîn gönlümüz âbâd idüb alt saat Nil kenarnca gidüb vakti asrda

Menzili Kabaili Hüceyze

(oj^^)

eyhülarebleri haymesine mihman olduk Smat sahibi hâtem ki'
mesnedir smine eyh Nasr Devle derler Ol gice deve eti ve deve
südü ve hurma helvas tenavül etdik Ekmekleri dardr Atlarmz cümle dar yediler Ve bu Hüceyze kabilesi cümle üç bin cirid atl kavmi
ecîdir Andan alessabah kalkub Nilden baid safi tahkl hâli yerler
ile ubur iderek altnc saatde gücile vakti gurubda

Menzili aayiri Redesi
Bunlar

dahi

(^"»^j)

Urbandr Cümle iki bin yarar namdar
kim ta Habee varnca sevahile gidüb

göçer evli

kavmdir
eyhleri Ebu Useybin haymesinde meks idüb lâhmi cemel ve
leben tenavül idüb ükrü yezdan etdik Atlarmz yine beyaz dar yediler Amma safa etmediler Bu Redesi kavmi ne Habe paasna ve
ne brim kâifine asla itaat etmez bir cebbar kavmdir Andan dahi
ayyar ve tayyar

gelirler

]1]

Yldz

nüshas (eas)
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sekiz saat tay

kenannca nice viran beledler ve çemenzar

Nil

yine
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yerleri

idüb

Menzili

Urban ibeyke

Alt bin müsellâh ve müzeyyen ve anka kavmdir Cümle Urbaeci ve feta kavmdir eyhleri ücaüddindir Amma dini islâmnda übhe var Bunlarda koyun eti ve dar ekmei çokdur Amma
buday ve arpa yokdur Zira bunlar ho niîn kavmi âsilerdir Mirî
glâl mal menal bilmezler kim ziraat idüb glâl tahsil edeler Ol kayddan beri kavmdirler Bunlardan dahi kalkub Nil kenannca cenuba giderken Nil bu mahalde Habe vilâyetinde kble tarafndan beri
na

galib

Bu mahaller safi Urban üryan âsi ve büryan muhtac pare[l]nan
bîiman ve misli hayvan kavmdirler Ne Habee ve ne brime ve ne
Foncistan padiahna tâbi deillerdir Bir alay behayim makulesi ecnas
haerat mühmelât çplak kavmdirler Bunlara baz hadaya ekilli eyler virüb selâmetle ubur idüb dördüncü saatde

gelir

Evsaf kaPai

Silsile

asmana serçekmi pürnur kayal dalardr kim âdem nadehet alur Bu dalarn içinde nice yüz bin maaralar
var kim haddü hasrn faili muhtar Allah bilür Ad Semud kavmi
kazub bunda sakin olurmu derler Hakka ki kâr Adîdir Amma biemrillâh böyle çakmak tal hain kayalar anlara müsahhar imi Güya
Evci

zar etdikde

peynir keser gibi kesmiler Ve kaalar ve müteaddid höcreler ve soffalar etmiler kim herbir Löcrenin kaddi ve kapularnn âlilii krkar
ellier zirai melikîdir[2] Ve bunda olan acayibat ve garayibat da ekâli
garibe ve acibeler var kim güya henüz zîruhdur Ve tadan oyulmu

gûnagûn

nasn

mukarneskârî san'atlar ve cemii zîruh ola(n) mahlûkat ectemasîli mehibesi var kim akllar perian

tesaviri garibesi ve

Ve

her bir ekâl zîruh misal nigeran ve her
bir nazar idenlere hande künan tebessüm iderler Hulâsai kelâm acayibat kevnden ve garayibat asrdan bir ibret nüma dahi bu Cebeli
Silsiledir Vu bu mahalde kayalar dameninde bir hasn hain ve eddi

olub

dideler

hirelenir

metîn kal'a vardr Ve Nilin mukabelesinde yalçn kaya üzre bir kal'a
dahi vardr KaVai Itfu derler Mabeynehümalar gayet tenk yer olmagile Nili Mübarek öyle cereyan ider kim güya berki hatifdir Ve Nilin
[l]

Yldz

[2]

.

nüshas
»

(parei)

(Mekkîdir)
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feryadndan

gûu hular bîhu

olur

Zeman kadimde bu

iki

kal'adan

çekerlermi Hâlâ yerleri ve cerh doUabiçün bu kal'alara Kal'ai Silsile derler Bundan
yukarsna elâlat boaz ve elâl vilâyeti derler Yedi boazdr Bu Silsile boaz tenk mahal olmagile yukaruda Nil cezire olur Her cezirede âbâdân kuralar ve ucubei dehrden garayibatlar vardr Amma bu
mezkûr Silsile kal'alar içinde dizdar serdar ve teberdar deyyar serdar
birbirlerine

Nil üzre

rayegândr

lar

neferat yokdur

Bu

kal*

ann

zincir

Ann

Ancak

kabayili Caferîden bir alay

mukabelesinde ki

Ziyareti

kavm

sakinlerdir

cezire içinde

Eeyh Gûm

Sayyah

Mübarek bu mahalde tuyan ile cereyan etdükde feryad ider
Sayyah dahi yetmi sene bu mahalde Nil ile bile sayha urarak
tevhid etdüiyçün eyh Sayyah derler Hâlâ kabri erifinden baz maNili

eyh

halde sadayi garibeler zahir olur Ve bu cezirede Beledi Keliç (jç..lf)iki
yüz haneli mamur kuradr Cümle halk balkç ve gemicidir Kabilei
Basalî derler Üç bin âdemdir Havvare kavminden gelüb bunda tevattun etmilerdir Badehu bu Kul'ai Silsilei ubur idüb be saat yine
Nil kenarmca cenuba gidüb

Evsaf

kal'ai

Kolombo

eddadi Ad binasdr Nice mülûkdan mülûkâ kalm kal'adr Badehu Kababta elinden Seyf Zülyezen feth idüb taht idindi Badehu
bu elâl boazn kayalardan kat idüb Msr canibine aktd Matekatdem Nilin nsf Marib Zeminin çölistanma andan Girid ceziresi mukabilinde Kirt [1] körfezinde Bahri Ebyaza mahlut olduu yerler ve cereyan eyledüi bendeki azimler zahir ve bahirdir Müruru eyyam ile bu
kal'a

Hazreti

Osman

hilâfetinde

Amma

Ubeyd

ibni Cerrah yedile Kbtîler

Osman ehadetinden

sonra Kababidüb kabzai tasarruflarna aldlar Bade hicretünnebetarihinde Msr feth oldukdan sonra Amr ibnül As
viyye sene
fethidir Bizzat kendüleri bu gazada bulunmulardr Zira bilâd azm
ve sevad kerimdir Ve cümle sahili Nilde olan klâlarn kilididir HâAsvan kazas nahiyesinde dizdar ve
lâ brim sanca hükmünde ve
neferatlar ref olub derunu kal'ada üçyüz hasr evli Beni Cafer kabiMüslim geçinirler Amma mezhebleri Caferîdir Ve
sakinlerdir
lesi

elinden feth oldu

ta

kavmi

[1]

istilâ

Yldz nüshas

(Kibrit)

Hazreti
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Cümle alt bin kavmdir Emmün'im kavmdir Ve bu kal'ann üst tarafnda kal'al bir varuu azîmi var imikim hâlâ Nil kenarnda kâmil
üç saatlik yer demir kenedli talar var kim her biri birer fil cüssesi
kadar hemvar ve musaykal talardr kim Nil kenarnda sed olmudur Hâlâ ol edde Urban kavmi Haytulacuz derler Bu ehri harabda
nice bin somaki sütunlar ve kubbe ve kemerler zahirdir Ve kal'ann
ark canibinde olan kayalarn maaralarnda nice bin kefenli timsah
Kefenleri cümle âsi hur(ma) kabuundur[l]
biri biri üzre
Asla çürümemi kadid dururlar Acib ve garib temaadr Bu timsah
aeleri olan daa Cebeli Timsah derler Eflâke serçeküb garb tarafn
Nil döer Zülyezen kayalar kesüb bir boaz açmdr Msrdan gelen
gemiler bu boazdan yükile ubur edemez Yükün boaldub gemi hafif
oldukda gemileri makara ile yoku yukar çeküb Asvan tarafna
arrlar Badehu yükün develer ile tayub yine yükledirler Bu
kai'a haricinde ve

val erzaklar

çölde sakin olurlar

vefret üzre

ylmdr

mahalde Nil yedi boazdr Arab ve Rum mellâhlar icre ellâlât
boazlar mehurdur kim bir merhale yerden Nilin feryad figan
istima olunur Zira azîm dalar ve Kühû Bîstun misal kayalara urub
girdab misal cereyan ider bir boaz vardr Nil kendüyi bir minare
kaddi yerden pertab ider Hikmet bu kim baz elâl gemisi bu girdabdan Nil ile uçub asla hata gelmez Cereyan idüb Allah[2] diyerek
gibi semaya münkalib olmu
ubur iderler Zira iki canibi Cudi
dalardr Anniçün bu mahalde Nil yedi boazdan cereyan ider Ve
her Nil mabeyni birer cezirei azimlerdir Amma mamur cerireleri

Da

karu canibine vaki olmudur Inaallah mahallinde tahrir
olunur Ve bu Kolombo kal'asndan artk Habe vilâyetine giden bu
mahalden müteferrik olur Baz Habe vüzeralar Msrdan Nil ile
yahud karadan bu kal'ai Kolombiya gelüb bundan asker cem idüb
Nilin

yüz deve yükü

mekûlât ve Nil suyu yükledüb çöl çölistan ile
vilâyeti Habee gider Gayri yol yokdur Cümle sengistan dalardr
Ibrim yolu cenuba Nil kenarnda kalr Habe yolu kble canibine
kalr Hakir yine bu Kolombo kal'asndan refikler alub Nil kenarnca
Ibrim yoluna gidüb rakik ve beyaz saat kumu icre üç saat gidüb
nice

ehri Snbas
Bu

dahi

zeman kadimde

gün harbistanmda
[1]

Yldz

[2]

«

gitdik

öyle bir ehri azîm

Bunda olan

nüshas (Kabuundandr)
»

(Allah Allah)

(u-\öy^)

imi kim kâmil

acayibat ve garayibatdan

bir

mu'
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amudu seramedler ve slâmbolda Atmeydamndaki gibi
çarkûe yekpare sütunlarda acayib heyeti garibeler ile âmâde alâyimatlar var kim diller ile tabir olunmaz Ad kavminin ehri imi
Habeden yetmi bin fil ile Ebrehe nam bir sahib huruç gelüb bu
ehrin deyri diyarn harab ve ahalisin kebab idüb hâlâ öyle harabistan bum masasa ve su'ban yata bir ehri harabdr Bir canibinde
Nil kenarnda iki yüz hasrdan haneli kura ekilli bir beleddir Ancak
bir camileri var Minaresi yokdur Bu cami cenbinde Ziyareti Eeyh
Ömer Ricayi ulu sultandr Kubbei pürnuru Nil kenarnda bir âsi
hurmal içinde beyaz münevver kubbedir Bu ziyaretden maada
yetmi seksen aded kubbei âlilerde ulu sultanlar medfundur Lâkin
iddeti hardan bîtab kalub ziyaret idemeyüb alelumum bir yasini
erif tilâvet iderek übur idüb yine Nil kenarnca sa'b talklar ve
ini ve yoku tenk yollar ubur iderek ehri harab Sinden yedinci
saatde azab elim çekerek
talsamatlar ve

Evsaf kaPai bîdad binayi Ad ibni eddad
vilâyeti Sudan ehri Asvan
Bu Asvan kal'as hakknda baz müverrihin Tufandan evvel Ad
binasdr derler Muhakkakdr Zira Deyri Aryak derler bir deyri azîm
vardr Melik Aryak ol deyrin ziri zemininde bir tuc sanduka icre
medfundur Canibi erbaasmda lisan iberî ile hatlar vardr Kbtîler
fesahat üzre okurlar Aryak ibni Ayvam melik yazar Bu Ayvam
melik asrnda Hazreti dris asmana ref oldu Ve Ayvam olu melik
Aryak ki deyrde medfundur Bunun asrnda Harut Marut Babil
ehrinde bir çahda haps olundu Ve bu Aryak melik olu Eluhim
melik oldu Eluhim dahi bu deyri Asvanda yatar Eluhimden sonra
olu Hasa>lim melik oldu htida Nil üzre bu Asvanda Ummülkyas
bu Hasaylim bina etdi Hâlâ asarlar durur Badehu Ali Abbasiyandan Memun halife Badaddan Msra gelüb Msr Ümmülkyasm bina
etdükde bu Asvandaki Haseylim mikyasn harab etdirdi kim kendünün ina etdüi mikyasdan gayri olmya Mezkûr Haseylim akalîmi

Msra

ilmi

hendese

ile

Nili haliç haliç

tur'a tur'a cereyan

etdürüb

Ve cemii tur'alarn fersin ruham somaki ve mermeri
mebsut idüb bu Asvan ehri önünde Nilin iki tarafna fil
cüssesi kadar talar ile hemvar sedler etdi Ve bilâd Nubede Nil
üzre on iki göz bir kantarai azîm bina etmikim her kemeri kehkean
âsâ semaya münkalib olmudu Hâlâ bir kantarasmdan maada yokdur

âbâdân

ham

ile

etdi
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Cümlesi zelzelei tevellüdü Resuldür [1] Tak Kesra münhedim oldukda
bu cisr dahi berbad olmudur Nil içinde temelleri nümayendir [2]
Ve Hazreti Nuh aleyhisselâm bu Haseylim asrnda gelüb Tufanda
bu Haseylim Nuh nebi ile gemide bile idi Sekiz yüz sene muammer
oldu Annçün müverrihler bu Asvan içün Tufandan evveldir derler
Zira ekseri asar binalar Haseylim ve babas Eluhim ve dedesi Aryak
binalar vardr Iberî hatt ile kayalar masturdur Badehu Ad imar
etmi Tufandan sonra Ebrehe harab etmi bir diyar yebabdr Bikavli

Mehmed ibni[3]

.^nn:«-j ve Tevarihi ehabîde dahi muaynelyakin tarihleri ile tahrir iderim Hasl
kelâm nice devletden arda kalm dünya deyu bu dahi bir ehri
köhne ve dar kehene Asvandr Ahir Amr ibnül As yedile feth olub
ilâhazelan diyar islâmdan Circe eyaleti hükmünde krk kise iltizaml
kös sahibi kâiflikdir Yüz elli tevabiile alt yüz erdeb glâli taht
hükümetinde olan altm pare kuradan tahsil ider Lâkin yedi bölükden mustahfzan askeri yokdur Ve yüz elli akçe kazayi zemindir
Senevi üçyüz guru hasl olur Kâife hadelmasarif be kise hasl olur

Tevarihi Htatve

Amma

fassaldr

hakir

Ve

kal'as sahili Nilde ayyuka serçekmi bir kûhu bülendin ta zirvei
âlâsnda ekli müsemmen hakka ki eddadî binadr Dairen madar
cirmi üç bin alt yüz admdr Ve berre ve bahre üç kapusu vardr
Kal'a içinde cümle sagir ve kebir ba ve bacesiz be yüz mikdar
hürde fukara haneleridir Dizdar yüz elli neferatlar var Mehterhanesi
ve yirmi aded
toplar vardr Hâlâ serhaddi azimdir Zira
canibi erbaas Urbandr Bu kal'ada bir cami ve yedi zaviye ve üc
kahvehane ve alt yüz hane vardr Bundan maada ne hammam ve
ne han ve ne mektebi sbyan ve ne sebili atsan ve ne esvak dükkândan nam nian yokdur Lâkin haftada bir kerre azîm bazar
durub canibi
ibadullah cem olub herkes
erbaa kuralarndan
Ve bu
metalarn beyi ira idüb cümle namevcud mevcud olur
kal'anm tarasnda varuu bal ve baçeli mamur ve âbâdân
yedi yüz hanedandr Bazs kâr kadimden harab olan hanelerdir
kim imar idüb sakin olurlar Bunda dahi camiler ve zaviyeler vardr
Amma çarsuy bazar yokdur Kahvehaneleri haebden baz külbeden
dükkânlar vardr Amma kârgir deildir Zeman kadimde öyle sevad
muazzam imi kim üç saatlik yerde Nil kenarnda tak havernakdan
nian verir binalar ve amudu bîhadler ve nice bin kubbei âli ve
han ve hammam ve bezazistan ve gûnagûn vacibüsseyr köhne tlsmat-

ah

[1]

Yldz nüshas

[2]

»

»

[3]

»

»

(Resulde)

(nümayandr)
(shak *i)Ur_,)
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lan ve ibret nüma imaretleri var Güya henüz üstan[l] benna elinden
Lâkin içlerinde zag kebuteri vahi âiyan idüb ragava [2]
deyüb feryad iderler Vakti itada cümle mürgan anelerin braub
sevahile giderler Andan Künuz Urban gelüb bu viranelerde meks
iderler Ve bu Asvann olkadar âb havas lâtifdir kim silâh maku'
lei velhasl cemii demir âletleri asla paslanmaz Mücellâ ve musaykal durur Ve halknn rengi ruyleri humret üzre zinde ve cimakâr
âdemlerdir
havasnn letafetinden mahbub ve mahbubesi memduhu cihandr Ve bozas ilik gibi kuvveti funi[3] candr Bundan gayri
eyi medh olunsa hezeyandr Zira bir cezirei harabistandr Bu Asvann Nili ellâlât boazlar mahallidir kim Babül Ebvab derler Yine
Nilin yedi bölük olduu cezireler ta bu mahalledek gelir cezirelerdir
Her cezirelerde gûnagûn maadinatlar vardr Meselâ neft ve zift ve
katran ve kükürt ve rusas ve kibrit suy(u) ve hasretülmülûk nafi
germablar var kim bir kerre yahud cüzam ve hasta girse derhal
ifa bulur Böylece lcalar vardr Lâkin üzerlerinde imaretden nianlar yokdur Nil tuyan ile geldükde bu cümle cezireleri gark idüb
germab ve maadînden bir eser kalmaz Ve bu diyarda bu mezkûr
maadinleri istihraç etmee bilmezler Yohsa bir Msr hazinesi hasl
olurdu Ve Nili Mübarek tuyannda Msra geldikde yeil ve
cereyan idüb gelir Ol mahalde
ehli tab olan kimesneleri
Nilden nu etmeyüb Matariyye nam karyede Hazreti Isa kuyusundan
ol rakik âb nabdan getirdüb nu iderler Eer Nilin ol yeil cereyan
etdüi mahalde nu iden halkn ekseriya boazlarnda ur gibi kuka
hasl olur Ve ayaklar tulum gibi ier *ûLi.^«; Nilin ol mahalde yeil
ve krmz gelmesinin asl bu Asvan önündeki mezkûr cezirelerde cem
olan zift ve neft ve kükürt kasranlarn [4] sularile gelüb yedi elvan

çkmdr

Ab

krmz

Msrn

cereyan etdükde ekseriya Nil içinde olan haeratlar mürd olur BiemriUâh anlar dahi bilüb baz tur'a ve cezirelerde pinhan olub halâs
olurlar Nilin yeil cereyan etmesinin asl odur Ve bu Asvann cenub
tarafnda

Vilâyeti Alevî

Habee ve Dümbistan vilâyetine varnca bir vilâyeti vasiadr
âb havasnn letafetinden karalî[5]ve gazali nergis göz [6]

derler ta

Ann

dahi

[1]

Yldz nüshas

(üstad)

[2]

»

»

(ralar vag) zalar olacak.

[3]

»

»

(kutu)

[4]

»

»

(katranlarn)

[5]

»

»

(meralî)

[6]

»

»

(gözlü)
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ve irîn sözlü mahbubeleri var kim herbirinin vechi hüsünleri hüsnü
tabanlardr
Veraka ve Gülah Leyla ve Züleyha ve Azra misal

mah

Ayan Asvan bu
kûhala bintan

Alevî
alurlar

diyarnn duhteri

Baz

bakireleri

pakize
hitayi

ahterlerinden

men*

bulunurmu Ve

asla

görmezlermi Lâkin ekseriya vaz' hami iderken merehli Asvan ve kavli müverrihîni
oji^-ii Rivayeti
olurlarm
hume
hazreti Lokman aleyhisselam nebidir ve deildir demiler Baz akayidlerde yazmlar Siyah çerde bir nebi imi Bu Asvanda mütevellid
olmudur Ve Zinnunu Msrî dahi bunda mütak olub Hazreti Resule
sahabe olmudur Ehli Asvan Idris nebi dahi bunda domudur deyu
maskat re'si olan maaralarn ziyaret eyledik Ve asmana uruc
etdükde kademi eriflerinin sengi haraya tesir etdüi resmi paki kademine ruyi zerdim [1] sürüb mataramzdan su koyub nu etdik Güya
hamire güzer ider gibi payi saadeti tesir etmi Her kademi erifinin
alâmeti sekiz kardr Ve arz üç kardr Güya bir sanduka gibi
çukurdur Hakir küstahane îtikâf niyyetine girüb yatdm Bu mahalde
âsâ(r) binadan bir ey yokdur Bar(â)n rahmet nazil oldukda payi
erifi çukuruna
matar rahmet dolub huu tuyur nu iderlermi
Gar Idrisin civarnda gar Lokman vardr Hâlâ hukema edviyeleri
rayihasndan âdemin dima muattar olur Rayihai tayyibesi
emr yani raziyane kokar Acib srr Hudadr kim bu kadar bin
yldan beru dahi edviye rayihas münkati olmam Hakka ki kân
nebidir ek übhemiz yokdur Zinnunu Msrî dahi ol nesilden olduyçün Hazreti Risaletin hekimi idi Hükemalarn silsileleri anlara
müntehi olur Ve bu Asvann cenub canibinde olan kûhu bâlâlarn
hayz ve nifas

veras

Vilâyeti azîmi

Nube ehri bab Nube[2]

sevad azîm Halk anini[3] ve anka kimesneler imi Zira
maadini zümrüd Nube dalarnda hasl olur Kûhgenleri ka'r zeminden çkarrlar Ann içün halk mün'imdirler Amma hakir varub
derler bir

görmedim Gören âdemlerile ve vilâyeti halkile Asvanda müerref
olduk Circe hâkimi Ali Bey bu zümrüd madenin iledüb zümrüd (d)en
kâse ve fenacîn ve hançer kabzas
ve yekpare topuz ve eerin
önü ve ard ka iki pare zümrüd(d)en ina etdirmi Ol mertebe zümrüd
kim Ali Bey mali karuna müstarak olub sahib huruç

çkm

[1]

Yldz

[2]

»

»

(tövbe)

[3]

»

»

(g-ani)

nüshas (zedam)
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olmas mukarrer

Nube halk nakl etdiler Lâkin biz bir
imdi zümrüd çkarmaa iktidarmz yokdur

deyu

idi

alay süfli yed ademleriz

Mülûk himmeti lâzmdr Ve masarifi çokdur deyu cevab etdiler
Halen muattal imi Ve bundan maada Cebeli Asvanda krk güne
maadiff vardr Amma istihracn bilmezler Ve bu mahalde Nil dörd
aylk imaristandan gelir Ve iki aylk yol Nube diyarndan gelir Ve
ay

Berberistan
harabistandan gelir
iki

ve

Foncistandan

ve

dörd

Ve bu Asvan kurbinde

bir

Âb

kuzular Ekseriya ikier ikier hasl olur
tinden biemrillâh böyle hasl olur
J^i*
j--*^'

V

ay

cenub

tarafnda

koyun ylda üç kerre

havasnn

letafeti cihe-

-^'ö'

Hikmeti Huda Acibe
Bu Asvann imali kurbinde

ta Beni srail zemanndan beri bir
vardr kim ruyi arzda buna manend ecere (i)
azîmi bülend halk olunmamdr Sahalar ve berkü barlar hâlâ sayfü
itada daimdir Ve veraklar yedi ylda bir köhne olub hazan olur
Badehu taze evraklar zahir olur §eceretül hat deyu vilâyeti Esne Asvan ve Sudan ve Foncistan ve Nube ve Dumbiye ve Alevî ve Habe
diyarlarnda mehuru âfâk eceredir Cüssesini on âdem ancak deragu ider Ve krk aded ubeleri var Her haebesini dahi be âdem
ancak kucaklar Eflâke serçekmi ecerei kebirdir kim sayesinde krk
bin ganem sayelenmek mümkindir Bir gün bu seçerin sayesine bir
melâhid zindk yatarken[l] nagâh ecereden bir sebz berk düer Zindk
bu berki eline alub teaccüb yüzünden j=^^\^e- Jjj!> ci<'» v^ÂUS^» deyu aceb-

köhne

dirahti bîmisal

lerken derhal Jur
tahrir

^\^\,

olunmu kim

aacdan

bir

yaprak dahi

^^^^-j ^t j^ ^in^*

dk

j^-iJ'i^ jj^Jic^

düüb

üstünde böyle

yazlm Hemen zin-

ehadet kelimesini getitüb bir âh serd çeküb teslimi ruh ider
Hâlâ mezkûr drahtin sayesinde bir kubbei sagire kârgir bina içinde
medfundur Kahri ecerei zindk derler Bu kabr ve bu ecer ziyaretgâh hassu âmdr Hâlâ berk barlar ve ahlar terütazedir lâ maaallâh böyledir Lâkin veraklarnda hatlar yokdur Asvandan Nube vilâyeti rahna müteveccih olundukda Asvandan rubu* saat baid bir fezayi çemenzarda bir ecerei azimdir Sultan Kaybinay[2] Msrdan gelüb
ziyaret etdükde sayesinde bir mastaba soffas ve bir mihrab ve ecerei
Zindk hazretleri üzre bu kubbei tamir ve termim idüb atebesi üzre
Sene
tahrir olunmudur Ve bu Asvanda krk güne maadin hasl olduundan maada tuz ve natrun ve em'i asel ve sabunu
[1]

Yzdz

[2]

»

nüshas (yaturken)
»

(Kaylbay)
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arabî[l] gibi nebatat giyhatda hasl olub

idiib kiseler içine koyub esbab ykarlar Idlib sabunundan lâtif
esbab gül pembe misal beyaz ider em'i asel ise iddeti hardan yerler yarlub zenburlar anda ba[2] yaparlar Baran rahmet yadkda zeminde olan arlarn âiyan sed olub hali matardan mahv olub
em'i asel yerden tar (a) çkub reaya cem idüb beyi iderler

cem

em'i kâfurdan beyaz ve amberi hâm
dr Bu balmumunun krk hassas vardr

gibi

bir

rayihas

var-

Cümleden muammas
Ve em'in bir âdem cevzi

arsna ve kulunca ve sudaa gayet nafidir
bevva kadar badettaam tenavül etse cümle taam hal idüb miide [3]
tashih ider Ve cemii ahlat riyhi tahtan sürer Ve gayet mukavv ve
kuvveti basar ziyade ider Krk gün tenavül iden kimesnenin vücudunda asla safra ve sevdadan bir ahlat kalmyub ruyi rengin ahmerüllevn olub ten dürüst olur Msrda Suku Fahhamînde em'i Asvan
cok bulunur Böyle hassalar vardr
bel

Ve minelacayib
Asvann
kumluk
du

âlidir

canibi arkîsinde rubu' saat baid bir vadi tih

içinde bir pütei

âli

üzre bir cesim

kim AUahü a'lem kaddi yüz

misal

sommaki zenburî

bir

bir

amu-

meliki [4] vardr Ta zirvesengi haradan Hazreti Idris nebinin sureti vardr

sinde siyah elvan
Görenler an bir Habeî âdem oturur
hande künar[5] tebessüm idüb ehadet

zirai

zannider

Güya zîruhdur kim

parman

kaldrub güya asman
gösterir ekilli tasvir olunmu Hazreti Idris bu Asvan ehrinde hasd
olub bu diyar halkna ba's olundu Ahirülemir yine bu ehirde asmana uruc etdükde ümmetleri iftirak Idris ile zarü sergedan valih hayran giryan ve nâlân olub serseri gezerlerdi Bir gün eytan aleyhüllâh'ne bunlarn girye eylemesinden sual eyledi Bunlarsa bir alay büleh
kavm idi blisi pürtelbisin eyh suretinde sureti hakdan göründiine
itimad idüb iftirak Idris içün giryeü nale ederiz deyu kefi raz eylediler Derhal racîm bunlara bir amud üzre olan timsali Idrisi ina etdirüb secde etmei talim idüb feryad figanlar teskin oldu htida ruyi
arzda puta tapmak Hazreti drisin kavminden kalmdr Bu sütun
üzre olan amuda ylda bir kerre cemii mahlûku Huda gelüb secde

iderlerdi
[1]

Ol mahalde racîm ve

Yldz nüshas (zamk

lâîn

bu

surete temessül idüb suretden

arabî)

[2]

(bal)

[3]

(mîdeyi)

[4]

(Mekki)

[5]

(künan)
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halka mugayyebat hamseden ve gayri alâyimatlardan

Ta

Hazreti

Risalete

verirdi

geçinirlerdi

ameli batl oldu Hâlâ ol surete ^-Vijl.j derler Bir
Kbtî tay ifeleri hâlâ canibi arka müteveccih olub
rükû' künan iltiyam iderler

Ve minel

haber

Andan sonra
temaagâh azimdir

bu hal üzre

gelince

mezkûr

surete

ibreti garibe

Ol suret olan kumluk içinde cemii ecnas mahlûkatn kemiklerin
defn eylesen yedi gün sonra biemrillâh ta olur Acib sun'u Huday
Lemyezeldir (Ayet) ^u^j ^ JjU ^^\j ji-\*! v> *->» j^y ^. ) <}Xh .lijU ^ij-i

Ve bu Asvan kalfasnn

kenarnda
Her

eddadî bina*
krkar ve iUier zira çar
kue hammam kubbesi kadar âli sengi haralardr kim cümle hadid
kenedler ve resas ile mebnî haceri azimlerdir kim iki hacerin birbirine
imtizaçlar aikâre deildir Güya eddi Iskendervar yek paredir Bu
binalardan maada arabistan Asvanda olkadar ibret nüma âsâr imaretler var kim âdemin akl perian olur Bir sevad azîm imikim
hakknda Hazreti Alinin ehadetile kelâm Resulullah vardr Ve ilmi
cifrde Hazreti Ali kelâm vardr kim bu mahalle münasib olmaile
yiuhtasar Kitab Miftahülcifrde Eeyhül Allâme Kemaleddin ehu
Salim Mehemmed hin Talha
^^ü telifi cifrden tahrir ve terkim olundu Irat saat âhir zamana karib olcak bu Asvan ehri kelevvel mamur
ola Andan dünya harab ola buyurduklar kelâm Ali budur
1ar

varkim ana

Nili

sur divan misal

jy^\\^y derler

j>XJ\

ta

*!

.jL«all ^^^t

Jj!- j

j^ j^A

\'~>^.^>-

«A)

\^k~

Liî -^j^

^j>j«

^A\e.

J-

\^

ö'

A»'l»

»—-*"'

^j^ UU-^jk^j

»Ul» >-«Jlj »Ul

*4

(>j»!l

^U]| J-jj^

yj

^-j

j^

ojUjJI

^j

oVI

<

«Ul öU;il J^^

ü* *>_j->^J-^ '^.j^'

{^-^

~'^'

\~A j[aS.\\

U^i,lkcl

^ y*^^

<>-^u

£>L'-I ^ki^J"

j

^--a^

j J^ ^ CljL^VI
\y.i.uz>-

^^

j ölîjjk^

»J'J^!lJ »in jl

«VM~

l^.jjfc

i_;Jl^V t>i)Jk-s ö;^^'' J^jl-^'
l^»

J^^ ^' ol_j—

^

J

lil

v^— j jy^

öj»y~i!.l

lj-'fc.-a>.

ujl^^^H <>-j l^lj

^'1

'^',_s'^J

f^l

dj^

l-iA

j

(jl

'

^yJ

jr;x

S^

a>.I

^j*-

^U

--1 ^^^j.
>3^"''j

j'y
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Asvan hakknda bu güne nice rümuzat Rümuzatlar vardr kim
mücelled kitabdr Zira ruyi arzda bina olunan biâd seb'ann
biri dahi bu Asvandr Bu ehri Asvann ibret nümalarn temaa etmeden aram bulmayub hâki amber pakinde medfun olan nice yüz
bin kibar evliya ve ehid ühedalar ve hini fethde kalan sahabei
kiramlar var kim hadden birun ve kyasdan efzun kubbeler vardr
Cümlenin ruhiyçün bir yasini erif tilâvet idüb Asvann kble canibine Nil kenarnca Haytulacuz sedlerin temaa iderek ve elâlâtn
cezirelerinde timsahlar görerek
bir

Evsaf elâlât

Boaz

Bu elâl boazlarn Kolombo kalfasndan beri üç merhale yer
temaa etmedeyüz Lâkin bu ellâli azimdir kim nihayeti ellâldir Rum
Arab ve Acemde mehurdur ellâli evvelde Jbir hayli evsaf tahrir
olunmudur Bu mahalde dahi Nilin iki canibi semaya münkalib
olmu boz kayalardr ahin ve zaanos ve kartal ve ukab yuvalar
vardr Gayet mahuf ve mehib cebellerdir Bu mahalde gemiler ra'd gibi
Nil ile dalardan üçer [1] Urban gemicilerinden gayri bir âdem bu
cereyana tehammül etmeyub cümle tüccar tara çkub boaz ubur
idince karadan giderler Bu mahallin kayalar birbirine karib dar
boazdr kim bir tüvana zoraver feta el kayas atsa bir tarafdan bir
tarafa ta yetiir Ta bu mertebe dar boazdr Telâttumu Nilden ve
feryadü figanndan âdemin kula asam olur Ve daima Nilin hiddet
ile

cereyan

cereyan

etse

bu mahalde daima havadan güya yamur
Ve bu mahalde Nil kaçan tenezzül üzre

etmesinden

yaub âdemi nemnak
Nil icre

ider

hammam

kubbesi gibi talar

zahir

olur Bir

âdem kayalardan kayalara pertab iderek karu canibe güzer
etmek mümkindir Ve zeman kadimde bu zyk boaz mesdud iken
çapik
Nili

Mubarekin

iki tur'a

Habe

frkas

biri

Habe

iklimine

biri

Alevî

vilâ-

Kulzüme mahlut olurmu
Seyfi Zülyezen
Yerleri hâlâ nümayandr Badehu Tufandan
malik
idi Keheulûmu hendesede ve gayri ulûmda fünunu ettaya
nelerinden Safvayim ve Mihrayim nam keheneler ile irtifa alub onlarn re'yi tedbirile bu kûhlar kûhgenlere kat etdürüb hâlâ Nilin
Msra cereyanna sebeb Seyfi Zülyezendir Ferhad tie ve külünk
zahmleri zahir ve bahirdir Badehu Nil cereyan sebebile arazi (i)
Msr mamur oldu Habe ve Marib zeminleri harab çöl oldu Cümle
müverrihler bu kavli sahih üzre tahrir eylemilerdir Ve bir kaç yerdç
yeti

içinden

[1]

Yldz nüshas

Sevakininde

(uçar)

Bahri
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hakir Nilin kadim a'sarda cereyan etdügi hafri azimleri görmüüz
Ve zeman evvelde elâlin bu Asvan taraf olkadar mamur imikim

mua

hadikai ravzai cînanlar Asvan ile
imi Hâlâ bunda dahi nice
kerre yüz bin imaretler alâmeti vardr Feraaneler ve kehenelerine ve
seherelerine Hazreti Musa bedduas sebebile (Ayet) a^^j ^ düv* '^ JT
nass mâsadakma mazhar olub harab olmudur Hâlâ iki yüz hanei
mamur harabistan içinde âbâdân büyütlar vardr ki camii azîmi
asarlar vardr Yine cemaatden hâli deildir Lâkin sayir cevamiler
gibi mamur ve müzeyyen deildir Biri Deyri Seyfi Zülyezen Camiidir
Biri Hazreti Ömer Camii var Andan gayri imaret ve han ve hammam
ve çarsuy

bazar

sükna dahi

yokdur Ve

mümkin

vezira [1] alay

deildir

çavular ^ibi

hakir iddeti harda

bu mahalde Nilin sayhai iddetinden
Adem bir birinin kelimatm istima

na'riye reha

sehl istirahat idince

buldurmaa muhtacdr Hele
serasime olduk Ve bu hal

harabna sebeb yine bu Nilin ra'dvar gürlemesinden sakinan
bilâdlar huzur id(e)meyüb ve daima bârân gibi çiy nüzulünden hâliçe
ve esvablar çürüdiinden cilâyi vatan idüb harab oldu derler Bu
temaalar dahi idüb bu mahalle karib iki bin adm gidüb
üzre

Evsaf Kal'ai Ebvab
Zülyezen binasdr Nilin canibi arknda Asvan tarafnda Boaz
ekli müdevver bir ribat kavidir içinde kabayili Karh urban
sakindir Cirmi malûmum deildir Ancak canibi arka tahta kapusu
nazrdr içinde be yüz mikdar burya ve bîryal hasrdan ve kam'
dan evleri ve bir köhne camii vardr Dizdar ve neferat ve gayr(i)
imarat yokdur Zeman kadimde bu kal'adan karu tarafdaki kayalar*
da olan garyetimanlara zincir balyub âyende ve revende ketilerden
bac alrm Hâlâ silsile kayd idecek yerleri nümayandr Bu Ebvab
kal'asn dahi geçüb Nil kenarnca cenuba tal ve çakll yerlerde
alt saat gidüb

aznda

Kabaiii

eyh
lâkabile

bulub

Alii

Vastî obasnda

mihman olduk Bu

kabile

Kenuzeyn

mülâkkab olduklarnn asl Asvan harbistanmda iki kenz
alessevî taksimi gurama iderler Badehu bir kabile

cümle

Urban dahi

üzerlerine

cengi azîm idüb gelen
[1]

Kenuzeyn

Yldz nüshas

(üzre)

gelüb

hisse

Bunlar dahi virmeyüb
sinandan geçirirler Ol zaman-

isterler

Urban rum'hu
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Münhedim

olan

Urbana Kabaili

Amma

bunlar hâlâ anka'
1ar ve maliki mezheblerdir Ve nesli Zülyezen iddiasndadrlar Cümle
yedi bin askerdir Amma ol gice hakire ve atlarmz dar ve deve eti
ve südü eklü ürb etdik Bu kabail baharda Habe dalarna gide(r)
Zira bu ellâl taraflar zyk dalardr Nebatat giyahatlar azdr
1er
Bu kavmin ise hayvanatlar çokdur Annçiin Habe dalarna giderler
Bunlardan kalkub yine Nil kenarnca beinci saatde

Karh

derler ellâl cezirelerinde sakinlerdir

Kabilei Mihriyye

~

Mihrî obasnda mihman olduk Bunlar bin be yüz
pürmelâl esmerüllevn Urban üryanlardr kim setri avret
içün ancak kemerle'-inde birer petemallar var Cümlesi Mihriyye
mezhebindedir Harü neri inkâr iderler Ol gice yüz bin ina çekerek
dar ekmei yiyerek andan kalkub Nilin kenarnca tal yollardan
ancak birer âdem geçer yollardan seyishane yüklerin huddamlarmz
zahrlar ile geçirüb cümlemiz piyade gücile ubur etdik Bu rah dahi

eyh Hâmidi

fakirülhal

Zülyezen

açm

deildir

Hamdi

vech ile gayri yerden ubur etmek
Eyzed güzer idüb iki saatde

Yohsa

bir

mümkin

Kabaili âsi Kelâfi (j^mT)
Urban mabeyninde bunlara Kelâfi yani ey deildir demekdir
Çadrlar yokdur Cümle bu kayalarda olan maaralarda sakin olurlar
eyhleri Cadellâ bir gar yetiman gösterub cümle atlarmz ile girüb
iddeti hardan halâs olduk Gayet sovuk garlardr Bu kara talk içinde üç bin kara âsi kavmdir Keçileri gayet çokdur Amma gayri hayvanatlar yokdur Mekûlâtlar dar ve lâhmi cemel vetidir yani keçidir Ve timsah kebab idüb yerler Ve timsahn diisi ile cima iderler
Kaçan timsah ciman nakl etdikleri mahal azlarnn sular akar
Bunlar timsah yemek ile edid ve cebbar kavmdirler Ve timsah miski ve haraza ta bulunur Haraza ta timsahn ödünde olur[l] çkarm
Gice cima mahallinde ellerine alub ehline krk elli kerre hidmet idermi Ta elinden brakmaynca elmadan feragat idemezmi Nisalar
kezalik ol ta elinde oldukda itihas teskin olmazm Ve bu mahallerde Nil tur'alar ve haliçleri olmamak ile hurma ve bersim ve gayri
mahsulât olmaz Ancak kzl dan olur Bu kavmin kârlar pürsilâh
olub Habe dalarna gidüb anda filler ile cenk idüb fil dilerin ve
[1]

Yldz nüshas

(olur) kelimesi yok.
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boynuzlarn

gergedan

Andan kalkub

yine Nil

mehib kayal

lar ve

Hebee

getirüb

beyi idüb bir

boas

alrlar

Kenarnca cenuba ve gah kbliye dar boazcibali sun'u Huday () temaa iderek on bir

saatde

Aayiri Abuhur
mezmum

ve müflis üryan siyahlika kavmi bedlika kaArablardr Asla din diyanet ve hasr ner nedir bilmezBunlar ubur idüb be saat
ler Bunlar dahi gar cahimlerde olur[l]
dahi gidüb on altnc saatde üç yats vakti ubur etdükde hamdi Huda mahitabda bitab bimecal
Sekiz yüz

ra saçl zengî

Kabilei Senyal
cümle hayme ve hargâhlar ile meks etmi bir
kavmdir kim cümlesi iki bin müslim kavmdir Urban olduklarndan
avretlerinin yüzleri üryandr eyhleri Abdülmecid haymesinde meks
idüb alelfevr bize peynir ve süt getirdüb derakab üç koyun boazlad
Ve azîm riayetler idüb atlarmza beyaz dar yem verdiler An gördük Bir krmz alvarl[2] cünidsi görüb canmz yerine geldi Meer
Ibrim kulu imi Bize bir kaç ekmek[3] getirdi Bu mahallerde bizim
beksimedimiz [4] hod kalmam idi Ekmei [5] ter [6] yaile yiyüb
Bu mahalde Nilin boaz boazyd ellâl boazlar
taze can bulduk
ve kûhu bîstunlar yedi günde temam olub Ibrim hâkine kadem
basdk Andan alessabah yine cenuba kara talk içre alt saat gidüb
Bir

vasi sahrada

Beledi
ki yüz

kaml

reaya evleridir

hazar yokdur Ibrim kuluna bu

Urbanndan

Yldz nüshas

Ve halk mutî ve bir zaviyesi ve
aklâmdr Bunda dahi Künuz
Andan Nil kenarnca cenuba be

beled

bir kabile sakinlerdir

saat gidüb
[1]

Kûtamine
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Beldei Kürt
Bunda dahi yetmi seksen mikdar

kam

evli zaviyesi var

Amma

yokdur Ibrim kuluna hu heled aklâmdr Bunda
dahi Künuz Urban haymeleri vardr Künuz Urhan haddi hu mahalde temam oluh Thrim tarafna gedmezler Ve yine hu mahalden Nil
kenarnca çemenzar ve ferah feza ve dilküa mahsuUü sahralar ile
Luhye karpuzu yiyerek he saatde
hazar

kahvesi ve

bret
Bu

nümay

sebu'

temaa içün atlarmzdan inüb
temaa etdik Azameti Huda Nilin

mahalli

atlar beyabana salub

iki tarafnda fil kadar
somaki ve gayri sengi haradan arslanlar nice bini aya üzre birer etvar[ l]evza etvar ekâlde ve nice bini pare pare rimal türab icre paymal
oluh yatarlar Âdem gördükde havf idüb dehet alur kim sabit kadem
olan arslan zîruh zan olunur Ta bu mertebe musanna timsallerdir

bir saat seyr

Ve yine Nil kenarnda nice yüz deve ikemi kalnlnda sengi siyahdan deve gerdanl yedi bal ejderhalar kimi sernigûn kimi lâ'ilgûn
Kimi türab içinde gark olmu nsf tar(a)da «Ali^J
kim görenin akl çak olur Adem ne hal ise
zîakldr Havf iderse de vücud virmeyüb tamaa ider Amma atlarmz
bu heyetleri gördükde kendülerin pare pare etdiler Ve nice bin âlâyimat
pare pare durur

u'cube heyet ejderhalardr

acayibatlar

Musa
leri

daha var

Amma

tahriri

mümkin

aleyhisselâm bu mahalde firavn

ve sehereleri tesirat sihr

ile

ile

deildir

Meer

Hazreti

cenk idüb firavnn kehene-

ihdas etdüklerine [2]

haeratlarmkim

.Ut ji\» emri üzre
ö^<o u*
Musâya hitab zzet gelüb (Âyet)
bal asasn zemine branca bir süban oluh firavnn
cemii sehrelerin ve kehenelerin ve sihrile yapdklar ve gördiimiz aslan ve kaplan ve bebr pelenk ve ejderhalar asâyi Musa tenavül idüb
Firavn münhedim oluh firar ider Meer hu manzurumuz olan haerat
ekâlleri asâyi sü'bann dendanmdan baki kalanlarm Badehu hiemriUâh ta olmudur Acih ve garib temaagâhdr Bu arslanlar durduu
mahalle anmçün Sebu' derler Lisan arabda arslanm yüz seksen ismi

Hazreti

cff?»

»i\»

elinden çatal

vardr Bir ismi dahi sebu' dur Bu mahalli temaa idüb ubur iderek
yine Nil kenarnca cenuh [3] dört saat gidüh akabe ve sahralar auh
[1]

Yldz nühas

[2]

„

„

[3]

„

„

(etvar) fazla

(etdükleri)

(cenuba)
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Vadi (i) Arab

Nam

mahal bir vasi çemenzar sahradr Cümle Urban ylda
bunda cem olub yedi gün yedi gice beyii ira
old (u) gyçün Vadi (i) Arab derler Andan yine cenuba Nil kenannca
kerre

bir

mahsullü

yerleri geçerek

4 saatde

Evsaf ehri azîm ve binayi kadim taht Ezrak
Cadu ehridir htida

binasdr Ve
Badehu Zülyezen feth
etmir Yinekbtîler istilâ idüb nice yüz bin[l] mutasarrf olub badehu
Amr ibnül As hükümetinde kababtaklar elinden Esved bin Mikdad
fethidir Badehu yine Foncistan ve Berberistan kavmi istilâ idüb sene
tarihinde Süleyman Han asrnda Msr valisi fatihi Hind ve
Yemen Tavai Süleyman paa Hindistanda Di vâbâd rebenderin[ 2] Portakal frenginden feth idüb Hind padiahna ihsan idüb donanma ile
Habee gecüb Özdemir paaya Habei alelumum feth etdirüb andan
Msra gelüb Msrdan yine Özdemir paay (i) Nil ile derya misal asker verüb bu Derr ehrin ve Ibrim kal'asn Foncistan maliki elinden
feth ider Ol asrdan beru Ali Osman destinde bir kasabadan muazzam ehri Derrdir Circe eyaleti hükmünde Ibrim sanca tahtdr
Ibrim kâifi hâlâ bunda sakindir Amma hîni fetihde baka hükümet
imi Circeden hilât giymeyüb Msr vezirinden giyermi Hâlâ krk
kendi

banisi Firavnun Ezrak cadusu

bir garda yatar Firavnîler ziyaret ider

beru Circe hükmünde baka kös sahibi ve üçyüz kendi asyüz yedi bölük askeri vardr Taht eyaletinde cümle kukise ve glâl iltizamdr Tahsil etdüi mali ve glâli
radr
kal'a neferatlarna ve mustahfzan kullarna bezi idüb muhasebesin
görür Ve yüz elli akçe kazayi nagihanîdir Senevi bir kise hâsl olur

seneden

keri ve

be

Nahiyesi arzuUahi vasiadr Ve mezahibi erbaadan müfti ve nakibüleraf vardr Amma âyân eraf yokdur Ve ehri Nilin canibi arknda bin iki yüz müfid ve muhtasar hanelerdir Öyle mükellef saray
azimler yokdur Ekseriya
lerdir

clarn

kamdan

[1]
[2]

mamur

ev-

saray () ve yedi bölük serdarlarnn ve çorbasaraylar
ve menfi ekerpare hatunun ve musahib Ali

Aann

Ve cabeca muhafazada
mamurdur Ve cümle yirmi alt mihrabdr Ancak

olan askerî tayifesinin dahi ha-

âlâ binalardr

neleri

ve hasrdan bir güne

Cümleden kâif

Yldz nüshas
»

»

(yl)

(benderin)
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kilnur Maada zaviyelerdir Bu ehirde imarat han ve hammam ve
bezesten yokdur Ancak alt mektebi sbyan ve yedi sebili atsan ve
on be dükkân ve üç kahvehan ve alt dükkân bozahan Zira bu
diya (r) larn âbu havasna bozas muvafkdr Bu iddeti harda boza
bürudet virüb defi cu ve defi atsan ider Beyaz dardan cüllâb misal
lâtif boza yaparlar Cümle sigar kibar boza içerler Amma halknn

çou zyk

nefesdir Ve cümle yerli kavmi esmerüllevndir Zira bu diyar
mertebe iddeti hâr üzredir kim deve tabanndan himar trnandan ya§ar[l] kadidi mahz âdemleri vardr Bu ehrin mekûlât ve merubat dar ve Nil suy (u) ve boza ve hurma arak çokdur Amma
gayri mühimmat mekûlât ve levazmatlar Circeden gelir Ve kadim
eyyamda bu ehri azîm imi Hâlâ eseri binalar ve nice yüz alâmetleri vardr Ve bu ehr icre ve haricinde nice ziyaretler vardr Amma
mehuru nas olub ziyaret etdiimiz Eeyh Hu ,j^ ^^m Ve bu ehri
Ezrak cadu vilâyeti olmagile nisvanlar sihri isyanile âdemi himar
iderler Nice bîçareler bu derde mübtelâ olub anrub gezerler Hattâ
Haseki paann bir müteferrikas mehur olub kahvede ve bozahanede
beynelhalk himar var anrr Ve cümle halk dahi mehur olur Hakir
bu ehirde kâif saraynda meks idüb iki gün tekaüd idüb kâif brimden gelmedüi ecilden üçüncü gün kalkub yine cenub[2] Nilkenaol

rnca

iki saat

karib

Evsaf kaPai kadimi ehri Ibrim
Kababta meliklerinden Mukavkis melik binasdr Hicretünnebeviyyenin sene tarihinde bizzat Amr ibnül As ve Kâ'bül Ahbar ve Ubeyde ibni Cerrah ve Cabirül Ensar ve Ebu Hüreyre ve Sariyetül
Cebel ve Esved ibni Mikdad bunun emsali nice bin sahabei güzîn
ile iki ay muhasara ile feth olunmu bîr kal'ai eddadî bina bir küçük kal'ai kavidir Ve ekli muhammesdir Ve dairen madar cirmi sekiz yüz admdr arka nazr ancak bir kapusu var içinde ancak sagir
ve kebir seksen hanedir Ve ortasnda tarz kadim bir minareli bir
camii var Süleyman Hanndr Zira bu kal'ai Süleyman Han asrnda
bir hile ile Foncistan ve Berberistan melikleri müttefik olub bu kal'aye istilâ idüb kabzaî tasarrufa aldlar Badehu Msr valisi Tavac Süleyman paa Ozdemir paay () serdar idüb on günde cebren ve kahren kal'ai feth idüb mutahassn olan zagî ve bagî ve yagî çekirge bacakl nahif Foncî ve Berberi kavmlerinin balarn tra idüb ruyi si[1]

».

»

(bier)

[2]

»

»

(cenuba)
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yahlann haki siyaha salub vilâyeti britn müceddeden feth olunub
kal'ada bir cami Süleyman Han namna ina olundu Hâlâ ibadetgâh
ünasdr Ve kal'ada çarsuy bazar ve han ve hammam yokdur Ancak
dizdar ve iki yüz neferat ve mükellef mehterhanesi vardr Dizdar
kanunu Selim üzre Msr müteferrikalanndandr Ve Msrdan beher
sene muhafaza tahsil idüb kendülere aklâm ifraz olunmudur Ve
Msrda emr ile Circe hâkiminden senevi yirmi kise dahi maazziyade
saliyane ulufe alrlar edid akur kullar var Lâkin eci ve bahadr
kavmdir eb ruz zengîler ile ve Berberîler ile ve Foncistan akyalar
ile cenk iderler Gayet intihal serhad yerdir Ve
kal'anm cebehanesi
mükellefdir Krk aded ahî ve kolomborna toplar vardr Lâkin kal'a
bir kaya üzre vaki olmala hendei yokdur Ve kal'ann havas hubdur Amma
ve hasrehirde baz mahalde iddeti hardan
dan fukara evleri ihrak olur Amma biemrillâh bu iddeti har asla
âdeme tesir etmez Lâkin vakti seherde sovuundan ihtiraz lâzmdr
Gerçi cümle halk dar ekmei yerler Amma bu diyarda gayet nafidir
Zira ekseriya halk emraz zahire mübtelâdrlar Sebebi mevtleri dahi
ishaldir Yohsa bu diyarda taun olmaz Ve dar ekmei tenavül etmeile ishali def iderler Havas halkna gayet nafidir Zira gayet cimakâr
âdemlerdir Ekseriya ayannn libaslar bir gömlek ve üstüne bir incecik bediyye al kerede giyerler Vasatülhal olanlarn belinde bir petemal ve üstünde dahi bir petemaldr Ve mal menalleri dahi petemaldr Fukaralar hod bir futai nilî kuanub üryan gezer Ve nisa
tayifesi siyah ve beyaz izar bürünüb balarnda siyah burka' dutarlar
Mahbub ve mahbubesi yokdur Zira cümle yerli kavmi esmerüUevndir
Ve bu ehrin namusu yani sivrisinei olkadar çokdur kim bir gice
âdeme rahat vermezler Lâkin gice ile incecik al içinde yatarlar uj\c ^\
Devleti Ali Osmandan bir kimse haddinden ziyade tecavüz idüb kati
icab ider müttehem olmasa bu brime nefyiderler Azak kal'as iddeti
itadan cehennem yerdir Amma can azize minnetdir Zira bu Azam
sekiz aydan sonra lâtif yab[l] olur Amma bu brim hilkatinden beri
iddeti hân cahimdir Annicün sahibi cürm âdemleri bu brime sürerler Ali Osmanm cenub tarafnda intihal hududu bu brimdir imal canibinde âhirülhududu kal'a (i) Azakdr Canibi arkda nihayet
haddi Badaddr Canibi garbda nihayeti Ustonibelgraddan alt konak
iremli
içeri Çavga kal'asdr Amma anlarn âbu
havalar lâtif
vilâyetlerdir Amma bu brimde ne baçe ve ba ve ne halknn yüreinde ya yokdur Anca (k) kara da çokdur Lâkin cabeca hurmas
vardr Ve bostanlarnda kavunu ve karpuzu çok olur Ve bir kile

aa

kam

ba

[1]

Yldz

nüshas (yaz)
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dar verir Gayet mahsulü olur Anmiçün
etmeyüb serapa beyaz dar ekerler Cümle hayvanatlar dahi dar yerler Ve bu ehir iklimi evvelin nihayetinde vaki
olmudur Bu iklimin mebdei bikavli hakim Batlimos öyle bulunmudur Arz 20 derece ve 37 dakika ola Ve etvali nehar 13 saat
olub 15 dakkika ola Ve yine bu iklimi saninin vasat ol makamdr
kim arz 24 derece ve 40 dakika ola Ve tuli nehar 13 saat ola Hâlâ
Ibrimin arz bu hal üzre deveran etmededir lâmaaallah Amma bu

dars
gayri

yüz

elli

hububat

iklimi

kile fayiz
ziraat

arkdan

saninin

garba

tuli

bikavli coraliyye iki bin dörd

Ve arz yüz otuz alt fersahdr Ve bu iklim icre cümle
on yedi kûhu azîm var kim mekalidülarzdr Ve cümle otuz alt sahrayi
bîpayan varkim çounda ademî mutavattn deildir Cümle haarat
arz ile malâmaldir Ve iki yüz ehri vardr Ellisi ehri azimlerdir kim
canibi arkîsinde ihtida ehri azîmi Hind ve Sind ve Mansure ve
Hize ve Kend ve Cezirei Arab ve Necid ve Tehame ve Yesrib ve Hicaz ve Deryayi Kulzümün kar tarafnda Habe ve Zeyla ve Suvakin
ve arz Berberistanda bu kal'ai Ibrim ve ehri Derdonkola [ 1 ] ki taht
Berberdir Ve arz Afrika ve arz Msr ve arz Bakliyyede nihayet
bulur kim Magrib mukabelesinde Portakal küffar hudududur kim
Bahri Muhit kenardr vesselam Bu mezkûr memalikleri hukemayi
kudema tul diraz ömürleri ile ket güzar idüb ilmi üsturlâb ile irtifa
alarak âlâiUâha vâkf olub Atlas Minör ve corafiyye ve Pariyye ve
Koloniyye kitablarna tahrir idüb ekâli dünyay () tahrir etmiler
Hakiri pürtaksir dahi sayyahat etdiim bilâd memaliki mahrus (e)
lerde olan kura ve kasabatlar ve ehri muazzamlar ve cibali azimleri
ve nehri kebirleri ve cemii menaziUeri imale ve cenuba ubur etdiimiz tahrir etmeden iltizam malâyelzem idüb muradmz ket güzar
etdiimiz diyarlar kylden kala kaiden hale getirüb ekâllerin yazmakdr Ve nice klâ ve diyarlar Papamonta gibi cemii enhar ve ciballeri
yüz fersahdr

ve buhayrelerile

üstadmz Nakka Hikemî

zade Ali

Bedan ördüü-

miz minval üzre tahrir etmi Cenab zzet bu Nil ve Foncistan seyyahatin itmam[2] müyesser idüb ekâlin tahrir ideyüz Ve bu Ibrimin kblesi tahrir olunan akalîm hisab üzre canibi imale yedi derice meyillidir vesselam Ve bu ehird(e) kâif saraynda üç gün meks idüb kal'a
ve ehri temaa idüb Foncistana azimet etmegiçün zad rahilimiz ve
on be aded atlarmza air ve sayir levazmatlarmz müheyya idüb
kâif ve dizdar ve serdarlardan ve âyân kibardan Foncistan hududunda olan Fonc ümeralarna ve Foncistan melikine nice mekâtîbi mu[l]

[2]

Yldz nüshas
»

»

(Donkola)
(etmemiz)
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habbet üslûbler alub

ol

mahalde Foncistan tüccarlar bulunub

bize

Ve Berberistandan iiçyüz aded himar suvar
bulunub refik oldular Ve Say kal'asna Msr kulun*

anlar dahi refik oldular

ciUâbe tüccarlar

dan memur yeni askerden yetmi aded tüfenk endaz mustahfzan
refik oldular Ve kâif dahi tevabiinden yirmi âdem koub iki devesile
zahire ve iki hiçin ve bir ksrak ihsan idüb cümle ahibbai brim ile
vedalaub azimeti Foncistan eylediimizd (e) cümle piyade ve cemel
suvar ve esbsüvar ve himar suvar sekiz yüz pürsilâh âdem ile brimden çkdk

Elfaslül hadi ve seb'în
mütevekkilen alâllah deyüb bin
seksen mah vilâyeti Foncistana müteveccih oldu*
umuz menazilleri ve kaPa ve bilâdlar ve belide
ve kasabatlar ferden ferden beyan ider

Vilâyeti Ibrimden

Evvelâ Ibrimden Nil kenarnca canibi imale revane

olduk

Zira

Nil bu mahalde gayet münharif cereyan idüb canibi imale dolar
Biz dahi ana tebaiyyeten ol mahalleri ubur iderek sekiz saatde

Menzili Vadii Halfa
Bu mahalde hayme ve hagâhlarmz sekiz yüz âdem ile kurub
tmab çatub meks etdik Ve canibi erbaamza biner âdm baid atl
karavoUar koyub o gice bu vadide mihman olduk Bir otlu ve mah»
sullü
sahra olduundan Vadii Halfa derler Bu diyarda Hafla
otlua derler Hakir Nil kenarnda bir diraht sayesinde haymemizde
yalçn

zevku
kayalar

Bu mahalde dahi Nilin
olmaile gayet dar boazdr ellâlât

safa

eyledik

iki

canibinde

gemileri dahi

yukarya gidemezler Baka güne tennare gemileri vardr
Anlar gider Ve bu Vadi (i) Halfadan kalkub Nil kenarnca gâh arka ve gâh garba dou ra ve bau hyaban ve orman ve cengelistan
mahuf ve muhatara dirahtistan icre bebr ve pelenk vahi yrtc canavarlar havf[ll çekerek ademî zad yok bîeman yerleri kâmil alt günde
kat' menazil idüb lgar ile on sekiz saat ol hyabanlar icre ubur
iderdik Amma alt günde asla güne yüzü görmedik Zira ok ursan

bundan

[1]

Yldz nüshas
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geçmez Çtaçt tneyvedar ormanlardr Ekseriya dirahtleri sene santa
ve sindyan ve etle ve zakkum aaçlardr Rum ecarlarndan nian
yokdur Badehu yedinci günde

Evsaf memaliki ahirülhududu Ali Osman
Kal'ai Say() bîman
Nehri Nil

icre

mülûkden mülûke

bir

vasi

intikal

cezirede ihtida

idüh

hanisi

sene 22 tarihinde

Ehrehedir Nice
Amr ihnül As

Esved ibni Mikdad Badehu kavmi Fonc istilâ idüh
435 zeman Süleyman Handa Özdemir Be fethidir kim kâlâ
Fonc ile ahdnamelerde yemini muglaza ile hem hudud bir kal'ai
mamuredir kim ilâ hazelan Foncistan melikleri ahdlerine vefa
idüh sulh[l] mugayir bir vaz'yed etmemilerdir Amma intihal serhad
olmak ile yine eb ruz Foncdan ve Berberistandan aka [2] ile cenk
cidalden hâli deillerdir Nili Mübarek bu mahalde bir buhayre gibi
yaylmak ile bu kal'a Nil icre bir cezire içinde eddadî bina ekilli
ta siyah ile mebni ekli murabba bir metin kal'ai hasn haindir
htida bu ehri Tufandan sonra bina iden Melik Sa ibni Nekravu bina etdi Badehu nice bin mülûkler imar etdi Amma
hâlâ kble canibine nazr bir hadid hapusu var Ozdemir paa Habfcden getirmidir Bu kapunun atebei ulyas kemeri altnda bani (i)
kal'a Ebrehenin siyah sengi haradan bir mehib ve div sfat sureti
Güya zîruhdur Bu kal'iye hakir geldikde bir safa geldin
var
topu atub cümle hamun kûhlar ra'd var sadayi vehmnak verdi Hakiri dizdar hanesine meks etdirdiler Hamdi Huda Rum âdemi gördük
deyu âyân vilâyet ikram etdiler Badehu dizdara ve Msrn yedi
fethidir Bedesti

sene

bölük

serdarlarna

ve

brim

kâifi

kayimmekamna Ibrim

kâifi

mektublarn ve Circe hâkimi mektublarn ve paa emirlerin bu kal'ann ayanna verüb dahi ziyade tazimler etdiler Badehu piyade olub
kalfann ve ehrin temaasna gitdik Evvelâ kal'ann Msr müteferrikasndan dizdar ve yüz elli neferat ve Msrn yedi ocandan üçyüz
mustahfzan ve mehterhanesi vardr Her sene vazifei muayyeneleri
ve zahayirleri Circeden gider Ve müstevfa barudu siyah ve yetmi
aded mukat [3] ve ah ve saçma toplar vardr Ve eyhülislâm ve
nakibi yokdur Amma yüz elli akçe kazayi mebzumdur [4] Nahiyesi ta
[1]

Yldz

nsühas

(sulha)

[2]

»

»

(askya)

(3]

[4]

(Misket) alacak

Yldz

nüshas (mebrumdur)
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Habec varnca anndr Lâkin mahsulü günde
Baz mahalde brim kadsna ilhak olunub

Fonca ve
paresidir

ayda bir gemiler

dar hasrdan

ile

zahire geldikde naib gelir

ve neyden müfid ve muhtasar

bir

dar nan

ayda bir be
Kal'asnda üçyüz mik-

vardr Süleyman

evler

Han

camii ve Ozdemir mescidi vardr Bundan gayri han ve hammam ve medaris ve zaviye ve makteb ve sebil yokdur Ancak on
aded mikdar çaliadan yani külbei ahzandan dükkânlar vardr Ve üç

kahvehane ve sekiz bozahane vardr Amma bozas ilik gibi süzülmü
bozas vardr Bir cerresi içine sehl karpuz pekmezi korlar Hayal keyfiyyeti olur Ve kal'a haricinde yüz elli mikdar hasr evler vardr Ba
ve baçesi yokdur Amma bostan gayet çokdur Ve âbdar ve leziz
kavunu ve karpuzu ve hyar ve acuru ve abdüllâvisi olur Cabeca
hurma dirahtleri dahi vardr Bu vilâyetde Nili Mubareki tur'a tur'a
cereyan iderseler hâki pakinde altun hasl olur Sahralarnda Beni
Halfa

Urban

sakinlerdir Ziraat etdikleri

darlarnn

bir kilesi ikiyüz

Böyle mahsuldar türab vardr Bu kabaili Beni
Halfa yedi bin abusülvech bîmezheb sahraniîn kavmdir Baz mahalde isyan ve tuyan idüb Say askerile cenk iderler Bu kaFadan
Habe taht olan ehri Musova canibi imale kâmil yirmi germe
konakdr Inaallah mahallinde terkym olunur Her menzili çöl çölistan berrü beyaban arslan ve kaplan ve fil gergerdan ve zorenpa ve
ceyran ve kepçe kuyrug ve kûsfendi beyaban ve ukab ve sü'ban

kile ziyade fayiz verir

himaran

ve elvan elvan

berrîler ve

mahuf vahi

canavarlar

ile

ma-

lâmaldir Hattâ bu Say kal'asnda üç aded arslan var idi Huda âlimdir
herbiri fil cüssesînde siyah esedler idi Herbirin birer hile ile dame

düürüb

vadilere

smyan

içinde haps etmilerdi

sebu'lar

dam

Hakir öyle mehib

belâ

île

kamdan

sebu'lar

bir

görmemi

dam

idi [1]

Ve[2] mahalde Nil tenezzülde olduu vakitde baz Urban Nili develer
Lâkin kal'ann canibi erbaasndaki
ile karu geçerler Gayet vasidir
cezire kenarlar amikdir Geçit vermez Ve bu ehrin âbu havas olkadar lâtifdir kim sovju ve iddeti har itidal üzredir Gice tarada yatlsa âdem hayat cavidan bulur Zira bu iklimi Msra barid nesim
gelmez Ta arz Hasanki Belis[3] ehri ve Aridir Badi saba andan beri
esmez Cümle tiyab ve milisi rüzgâr eser Amma bu Say kal'asnda
vakti seherde badi nesim ve ebnim tesir etmi gûnagûn nebatat gi*
yahatm rayihai tayyibesinden beni Adem dembedem dima muattar
olub hayat can bulur Ol ecilden gayet ter vücud mahbub ve mah'
[1]

Yldz

nüshas (idim)

[2]

»

»

(bu)

[3]

»

»

(Belbis)
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bubei mergubesi olur kim keklik sekili gazal

bakl

peri ruy hasnayi

cihaneleri olur kim âdem gördükde vücuduna lerze vaki Ve havas
holuundan bu ehirde hadid makulesi asla pas tutmaz Amma sehere avretleri mehurei cihanelerdir Nice Rum gariblerin sihr ile kayd
bend etmi Amma sehhareleri brim kadar ve Ezrak Cadu ehri kadar
deildir tyîc^n Ol ehirlerde ademî himar ve kelb olub ulur ve anrr
Ve küpleri ve postlar ve tekneleri havaya perran uçururlar Ve bu Say
kalfasndan içeri Foncistan hükmüdür Rum olan asla yokdur Meer

ciUâbeler

ile ticaret tarikile

hariyyata alrlar

Ve

bizimle

gideler

hem

Amma

beyaz

refik olub

âdemdir deyu mas-

gelen mustahfizan kal'a

kullar bunda kalub cümle ahalii vilâyet ile vedalaub gitmek murad
idindiimizde alelittifak bayü ged (a) ve pîrü civan hakirin hanesine gelüb Biz sizi Foncistana koyuvirmeziz Sana ve tavabiine gadr hayf olur
kim atlarn ve hidmetkârlarn iddeti hararetden ve açlkdan helak
olur Ve zengî haramilerden selâmet gidemezsin Elbette ne gitmek
deyu reca etdiler Hakir itdim Vallahi bir mürgu canm Hakka tevfiz
eyledim ki asla havf hayet çekmem Zira Cenab zzet Kur'an azî-

minde (Ayet)

ub

Jüsja. ö^>ü.\i

buyurmudur Krk

âlemi sabavetden beru

sefer ve

hazarda

senedir

Cum'a

kim hfza
giceleri

çal-

hatmi

etmemiimdir kim her salde krk sekiz hatmi erif olur
Hamdi Huda bu nass kata itikad tammm vardr Elbette teveccühümden rücu' itmem Ve ibrahim paaya tehidest va ( r ) sam ne
cevab vireyim Bu Foncistan padiah name ve hedayalarn nideyim
Ve hakir bu Nili Mubarekin Akdenize munsab olduu Reid ve Dimyat merecelbahreynlerinde ikier rikât hacet nemaz klub dua etdimki Ey Ba(ri) Huda Nilin deryaya mahlut olduu merecelbahreynlerin
erifi terk

lâhi Nilin tulü etdüi mahalleri ve Nilin
ve enbiyalarn merakdi pürenvarlarnn ziyaretin müyesser eyle deyu dua etdim Hamdi Huda duam
hayyizi kabulü dergâh olub bu risalet takribile bu Say ehrine gelmiken Msra gitmek ihtimalim yokdur Elbette bana namdar refikler
verin Giderim deyüb ibram ilhah idüb bizi hayr duadan feramu etmen
Ve bize müarikinizde olan Fonc hâkimlerine muhabbetname verin deyu
teklifi malâyutaklar etdik Derhal ehli kal'a birbirlerine rümuzane nigeran idüb aleccümhur didiler kim Bizim kaPamzdan icre neferatlarmzdan
Rum
gitse katliderler Biz size ne refik ve ne mekt (u) b veririz Bizim
bu kaPadan tara cenub canibine atmz ilemez deyu kat'î cevab verdiler Ahirülemir gördüler kim teveccühden avdet etmek mümkin deil
Amma hakire vâfir havf hayet arz olub çekeceimiz derd mihneti
ve belâ ve meakkati hatrma getirüb bir havf tari oldu Amma yine
ziyaretin müyesser eyledin
iki

canibinde

ua

medfun

evliya
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deyu seyishaneleri heccanlar yükledirken yine cemii

elbette giderim

âyât kal'ya

gelüb

hemraz yiitler

elli

hiçin üzre ikier pürsilâh tüfenkendaz

Ve

getirdiler

baladlar Ve

bahadr

dört hiçin deve yükü mekûlât develerile

tüccarlarna ve Barberistan cillâbelerinin
idüb Bu paa aasn bir ho gözedesiz
Buna bir zarar isabet ederse biz dahi sizi burada krarz Ve gayri
Berberi ve Foncî geçmee komazz deyu anlara vâfir vasyyet ve
tenbih ve tekid idüb bizi anlara teslim etdiler Ve yine hakire nihanîce tenbih etdiler kim Sakn anlara itimad idüb gafil olman Nemaz klarken birer birer kln Gayriler herbar pürsilâh gice ve gündüz amade dursunlar Cümle Rumlu bir yerde küme olun Anlara

eyhlerine

ihtilât

Foncistan

tenbih

tekid

etmen deyu talim

etdiler

Evsaf tetümtnei Sa
Arabde ve tevarihi sabiyyede bu Say ehr(i)
Asvan hududunda Sa ehri derler Bu ehri kadimde badet Tufan Rehveni hindi nam bir kebene melik iken evci asmana serçekmi bir meyli âli düzmü kim hâlâ eseri binalar zahir ve
bahirdir kim görenin akl ( ) perian olur Güya kâr insan deildir
Üzerinde nice güne maadinden mürekkeb bir âyinei ibretüma düzBu Sa ehri içün kasd idüb gelen a'da ol âyinenin âtei ol asker
ihrak iderdi Ol ecilden Say ehri üzre bir yagî ve
asker[l] geCemii

hakknda

tevarihi

vilâyeti

mü

ba

lemezdi

ba iremi Rehveni

Sitayii

Hâlâ yine bu ehre karib Nil
ven

namnda

bir

bir hadikai revzai

icre bir

hyaban

Hindî

cezirei vaside

ravzai

Reh-

kim güya huday (î)
rdvandr Kendi bitüb kendi yiter Anda olan ecaharab

rat garibe ve esmarat

acibe ve

iramzat var

ho

vuhu

elhan

tuyurun hisabn

Halik Kevneyn bilür Vakti seherde cemii mürgan esvat hazinleri
âdeme inirah sadr ve zevki derun verir Ve anda beni Ademe minis
hayvanat gûnagûnun haddi addin Sunna Lemyezel bilür

Hikmeti garibe
Bu mezkûr
dört frka idüb

hakind
[IJ

(

e

)

ban
ikisi

ceziresinden

aa

Berberistan

vilâyetine

Sabiyye diyarna akar Hikmeti

Yldz nüshas

(askeri)

kudema
karu Habe

nehri Nili hükemayi

akar kisi

Huda

dört tur'a dahi

bi-
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Nilden ayrlan yani alâmeleinnasdr

Hamdi Huda dördün dahi nu§ etdim Habe tarafna cereyan idenin
biri süd lezzetindedir Temirhind erbeti lezzetindedir ikisinin dahi
müshildir Amma Berberistan tarafna akan nehirlerin
laden gibi kokar Biri sehl urcadr j-m '^j. Jf^ ^^»

tabiati

Dier

biri

[2]

Hâlâ Say nehrinin Sabiyye tarafndaki dalarda asferüUevn bir
güne müdevver ta olur ismine Aynüssanem derler Müdevver mücellâ ve musaykal tadr Rehveni Hindi kavminin yapd putlarn
gözleridir derler Hâlâ ol diyar kavmi ol müdevver talar bulub bir
herre suya koyub tarfetülayn icre ol su hamir kcyfiyyeti bulur Kavmi Kenuz Urban ol erabdan nu idüb serho olurlar Amma ol
diyar halk nakli üzre mezkûr Aynüssanem nam ta diyar Habeistanda Tenis ehri dalarnda olub suya koalar arab olur Portakal
küffarlar Tenis arab deyu nice vilâyetlere hedaya götürürler Amma
zerre kadar humar olmaz imi Lâkin hakir varub Habeli îKara Nayib ile bir ay meks etdik Ol serab görmedim ve iitmedim Amma
ehrinde içenleri gördüm Hikmeti Huda bu Say kalfasna mua
Naznarinte kal'al Fonc kavminden on iki âdem bize refik oldu Foncistan ve Berberistan âdemleri ile Say kal'asndan çkub ahalii kal'a
cümle bile bizimle iki saat gidüb avdet mahallinde cümlesile vedalaub Sakn kendin bir ferde inanma deyu tekid eyleyüb Yürü in
Huda âsân ide deyu anlar Saya rücu etdiler Biz cenub canibine çöl
çölistan icre Nilden baid gitdik Zira bu mahalde Nil iki konak yer
canibi garba dolar Amma biz cümle askerle tariki müstakymi elden
komyub kâmil iki meyl[3] çölistan ve beyaban susuz yerlerden ubur
iderek

Evsaf

vilâyeti Foncistan

Marak zagistan

kaPai

Kör Hüseyin Kann hükmündedir Kan bu diyarlarda vezire yahud hâkime tlak olunur Bu
kal'a dahi Tavai Süleyman paa Msr veziri iken bedesti Ozdemir

Bu

kal'a

artk Foncistan melikinin

veziri

olmu Amma krk günde yine Fonc za müstevli olub ilâ yevmina hazâ anlarn kabzai hükmündedir Hâkimi Hasan Bey Kelapi

feth

Urban
[1]

kabilesinden bir

Yldz

[2]

»

[3]

»

kimesnedir

On

yedi bin zagî bagî ve dagî

nüshas (mahalde)
»
(sun'u Huda)
»

(menzil)
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Ancak bu kal'a haricinde sakin olurlar On yedi kal'hâkimdir Gâhice Foncistan melikine dilgir olub Msr vezirine
tabi olur Lâkin hâlâ Fonca tabi bir namdar yarar bedir Amma hâlâ
Hüseyin Bey tarafndan bu ehre AtauUah Kan hâkimdir Hüseyin
Bey katna mektublarmz vardr deyince vâfir haz idüb kendinin
Ibrim ayanndan ve Say ayanndan mektublarm verdik Ve bir sade
mikreme verüb öpüb bana koyub bizi kal'a içinde bir haneye kondurub tayinatmz günderdi Ve iki fildii hedaya verdi Amma bir bar
belâ verdikim her dendan fil ikifer yüz batman msrî geldi Getirmee mümkin olmamagile Say kalfasndan bizimle refik gelen elli
heccanl yüz yiide birin hibe idüb dizdara teslim idin deyu shhat
haberimizi ilâm idüb mezkûr refikler kal'ai Saya rücu* etdiler Ve bu
Marak kal'as Nilin canibi arknda Nil kenarnda ekli murabba
bir küçük kal'adr içinde krk elli mikdar hasn evleri var Cenub(a)
nazr bir tahtas [1] var Asla çarsuy pazar yokdur llâ yedi sekiz bozahaneleri var Ve bir alçak minareli camii var Cum'ai anda eda etdik
Hutbei Foncistan meliki Essultan Kakan deyu tilâvet etdiler Malikiyyülmezheb müslim ve mü'min kavmi vardr Andan alessabah hâkim
hakire hicinli ve eli harbeli refikler ve firavan dar ekmekleri ve pimi koyunlar ve karbuz ve hurmalar verüb Nil kenarna yine cenuba
dal ve tal ve sindyan ve âbnus aac o (r) manii yerleri ubur
askere malikdir

iye

iderek

iki

gün ina çekerek

Evsaf Kal'ai Tinnare
Fonc meliki hükmünde Kör Hüseyin Bey hâkimdir Bunda esvedülvech kadlar var Zeman kadimde ehri azîm imi Kal'as Nil içinde
canibi garba karib bir cezir (e) de olman beri ark canibinde cümle
refiklerimiz braub bir kyasa gemiyle canibi garba kal'iye ubur idüb
hâkimine vardk Bir esmerüllevn recülü salih olmagile ismi dahi
Say kal'as aas mektubun verüb safa etdi Ve bizim karu
canibde âdemlerimize ve atlarmza zahireler gönderdi Kal'as bir ce*
zirei amelî içinde bir yalçn kaya üzre eddadî bina bir kal'ai müs'
tahkemdir Bu kal'a Nilin canibi garbna karib olmagile kara cani'
binden turbu kesüb kal'ai cezire misal bir kaya üzre kalm arka
nazr bir kapusu üzre bir arslan sureti var Kal'a hâkimL sekiz yüz
âdeme malikdir Amma reayas krk elli bin kara saçl kara arab
kavmine malikdir Ve cümlesi mü'min müvahhid malikiyyülmezheb
ttusallî âdemlerdir
ki camii ve bir mahkemesi ve bir kahvesi ve
Salihdir

[1]

Yldz nüshas

(tahta kapusu)
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Bu kavmin ancak

yedi bozahanesî vardr

önlerinde ve ardlarnda sivardr Gayri vücudlar ol iddeti harda üryan püryandrlar Erbabnn belinde bir betemal ve zahrnda dahi bir petemal
var Hâkimi beyaz boas kamîs giymidi Bu ehirde fil dii ve
gergerdan boynuzu cokdur Zira çöl çölistannda fil ve gergerdan sürü
sürü gezerler Bundan dahi âdemler alub yine Nilin canibi arknda

yah geçi

derisi

siyah zengîler icre deve

eti

ve îri sütür

nu

iderek 4 saatde

Evsaf Kal'ai Sese
Nilin canibi garbisinde bir kal'ai metindir Cümle refiklerimiz beri
tarafnda meksidüb hakir gemi ile Nili ubur idüb hâkimine vardk
Kör Hüseyin Bey tarafndan bir esmerüllevn bir âdemdir Hakir mektublarn verüb bize hayli tazim idüb konak verdi KaPas bir yalçn
kaya üzre ekli müdevver bir eddadî bina küçük kal'adr içinde yüz

mikdar

kamdan

haneleri

Topu yokdur Menceniklar

var

var

kim

vacibüsseyrdir Hakir reca etdim

Der vasf mencenik Nemrudu

lâîn

kantar gelir bir sengi hârây() mencenikdan atdlar Ta karaku
havada perran giderek
ehrin haricinde bostanlar icre dütü
Ve birin dahi endaht etdiler Ta Nilin karu canibinde seke seke
sahralara ckd Alâtlar ve haletleri acayibdir Meselâ kal'ann ta zirvesinde iki amelî paye var kim semaya serçekmi iki payenin üstüne
azîm hurma dirahtleri komular Ve fil derisinden üçer dane urganlar
urmular Bu üç u(r)gann yukaru uçlar mezkûr hurma aaçlarnda

Üç

aa

gibi

baldr

Aa ucunda

yine

fil

derilerinden

kurulmu

bir sofra

misal

eydir Ann içine sengi haralar koyub Rum îdlerinde sbyanlar içün
salncak bina iderler Güya öyledir Fil derisi kolanlarla ta sallya
sallya murad maksudlar merkezine vardkda üçüncü ipin birin halâs
idince ol müdevver ta tayeran iderek murad idindikleri yire varub
dümeni helak ider Amma saded anda kim evvelden dümen gelecei
mahalle atub tecrübe etmiler Ve mencenik amudlar üzre müteaddid
ipler

komular Mahalli merama

lar

Amma

Ve

bir

geldikde ipin birine reha virüb atar-

bu daima kal'ada dayimdir Canibi erbaaya at()lr Gayri
yire gitmez Amma tara sefere gitdikleri zeman gayri âsi hurma direklerinden menceniklar vardr Develer ile götürüb bununla dahi cenk
iderler Garib temaadr Bundan gayri âlât silâhlar ok ve yay klç
ve sapan ve ht ve mzrak ve çatal harbe ve fil kalkan kullanrlar
güne alçak kadli atlar ve

filleri

var

Amma

hicinleri

çokdur
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ikier üçer âdem biner Top tüfenkleri yokdur Bu kal'iye tabi reayalar
krk elli bin kara saçl esvedülvech âdemlerdir Ve cümle üryanlardr
Ancak avret yerleri mesturdur Lâkin gayet musallî kavmdir ki camii
ve alt kahvehane ve alt bozahanesi var Çarsuy
hazardan alâmet yokdur Lâkin haftada bir kaPa haricinde azîm hazar
durur Ve Habe bu mahalle on yedi konak karihdir Ve bu ehirde
gice ve gündüz beraberdir Bu kal'anm karu Nil taraf vasi sahralar
olmagile Nil müstevli olub cezire cezire olmudur çlerinde yedi aded
kal'alar nümayandr Cümlesi Kör Hüseyin Kann hükmündedir Habe
melikleri ile muadr Ve bu Sese kalfasndan hâkim Nusrat bize be
yüz eli harbarl üryan piyadegân verüb yine Nilin karu canibine
ve yedi zaviyesi

ütüb üçüncü saatde

Evsaf

kal'ai Naznarinte

i<^j\^j\^)

Nil icre bir cezirede ekli müdevver bir eddadî kal'ai sagiredir
dahi Hüseyin Kann hükmündedir Kayimmekam Kan Ca'dandr
Be yüz askere malikdir Ve kal'as üç katdr Ne cirmde olduu hatrdan durdur Bu kal'ai ubur idüb yine Nil kenarnca üç saat gidüb
Hatt stivadan öte geçüb gayet iddeti harl ve ormansz ve emansz
kayal yerlerdir Bu mahalli yedi derece ubur idüb

Bu

Evsaf Ma'diyei
Bu kuUe

Hafîri sagire

küçük külledir Gemiler ike(?) Berberi
ada verdi Nil tenezzülde oldukda bu mahalden develer ile Urban
Sese ceziresine geçer Andan (andan) canibi garbda bu Ma'diye kuUesine geçirüb bu kal'aye geçümeyüb [ 1 ] yine ark tarafnda Nil kenarnca mamur abadan kaml kuralar ubur iderek sekiz saatde
Nilin

garbnda

Der beyan

bir

kal'ai Hafir

ve taht kebir

âdem gönderdik Kayimmekam Kan Dayimüdistikbale çkub Kal'ai Hafîri Kebir mukabelesine gelüb nice yüz pare gemiler ile arkdan garba geçüb kal'adan
azîm toplar atub kal' ada hâkimüddiyar Kör Hüseyin Beyin saraynda
meks etdik Bu kal'ai azîm canibi garbda ekli müselles eddadî binayi
kavidir Bizzat Kör Hüseyin Beyin tahtdr htida banisi Anterdir
derler Zira Nil kenarnda olan kapu üzre bir azîm fil üzre suvar

Mukaddema

din bin

olmu
[1]

mikdar

ileri

atl

bir kara zengî

Yldz nüshas

ile

sureti

(geçmeyüb)

var Fili ve kendi

vücudu

cümle sengi
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siyahdandr Ahalii beled Anterin suretidir derler Vacibüsseyr acib kâr
kadimdir Ve bu kal'a icre cümle bin altm sagir ve kebir
ve
hasrdan ve tula bina evlerdir Yirmi araydr[l] Cümle halk afiîyyül-

kam

mezheb

Cümleden cemaati
Kakan Camii ve melik

ehli sünnet velcemaat müftli[2] âdemlerdir

kesireye malik

çaru

Melik

içinde

Seyfeddin

Haris Kakan Camii ve melik Ttibü' Kakan Camii ve hâlâ nevbina
Kan Hüseyin Bey Camii Bu camiler mufid muhtasar cevamilerdir
Minareleri alçakdr Ve müzeyyen deildir Hemen sünnet üzre bina
olunmudur Hutbei evvel Kakan Melik namna badehu hâdimülharemeyn deyu ihtisar üzre kabsar(?) muhaddis ve elli kadar zaviye ve
bir imare ve iki vekâle muhtasar ve alt mekteb ve yirmi sebil ve bir
hammam sagir ve yüz mikdar dükkân ve on kahve ve yirmi boz(a)hanesi vardr Ve cümle dükkânlar eb ruz açkdr Metalar öyle durur
Gayet emn emandr Bu kal'ann yedi yüz askeri ve elli bin Berberi
ve zagî reayas vardr Ziraat idüb ganimet iderler Hamdi Huda bu

buday ekmei gördük Ruzmerre hâkim Dayimüddin Kat [3]
ekmek ve birer keyun [4] ve iki kazan ya ve bir cerre bal ve
elli enbe at yemi, pak arpa gelirdi Ganimet ehirdir Ekseriya mahsu'
lâtlar dardr ve hurmadr Ve besatînlerinde kavunu ve karpuzu çok
olur Ve bir güne küçük atlar vardr Amma gayet satrdr Develeri
sahralarda sürü sürü ve bîhisabdr Koyunlar ve keçileri ve srlar
kezalik lâyuaddir Ve Kan saraynda bir fil yavrs vardr Gayet munis
olmudur Herkes ile lûubdebazlk iderdi
ehirde
iki

yüz

Der vasf

Aa ehrin

haricinde

Eeyh

ziyareti hakir

mezaristan

içinde

[5]

sultan kafi kanaat ve

Nasrüddin ibnü §eyh Nusrat Dahi ziyaretler çokdur Amma bunlar ziyaret eyledik Ve bu ehrin havas
letafetinden ba ve baçesi ve hurmas vardr Amma gayri cemmiz
ve nabga ve gayri müsmirat yokdur Ve bu ehrin kblesi imal
canibine meyillidir Zira Hatt stiva üzre bulunmudur Rubu dayirei
buriya smaat

Msr ile

hazreti

alup ilha [6] gördük Ve iddeti hân kemali germiyyetde
olduundan halknn ve zenanelerinin rengi ruyleri esvedülvech
ve ahmerüUvn olurlar Siyahlar yine birer petemal ve ayanlar
[1)

irtifa

Yldz
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al ihram bürünmülerdir Serapa balar açkdr Amma bir
güne saç örerler kim güya hayaldir Bu ehr icre üç gün meks idüb
atlarmz ve develerimiz istirahat iderken alt aded hicinli neccablar
gelüp makemiye gitdiler Derakab kayimmakam Dayimüddin ile
mahkymiye varub neccahlarn mektublar tilâvet olunub meer hâki'
mülvakt Kör Hüseyin Bey Fencistan melikinin fermanile Foncistan
birer

diyarnn melikleri
ve krk deve zahayir

üzre
ile

yüz bin asker
ve

yetmi

kalmaduu
Kayimmakamma hatt ya

gidüb zahireleri

sefer [1]

kadsna

ve

bede mühürlü emirler gelüb âyân

zaî ile ve elli

mencenk

ile

yüklü hayme ve haregâh ile
ecilden her Hafakiri [2] Kebir

fil

sinbedeli

kâdlar

yani

sin-

istemi Derhal
günde üç deve yüklü zahire cem
idüb üç bin asker ile Hakir [3] Kalfasndan hakir dahi bile çkub
Nil kenarnca inbat rüzgâr üzre ölgün gidüb
vilâyetden zahire

cincaleler yani delâllar nida idüb iki

Tarifi Kal'ai

arknda

Fonc vezirleri binas
bir küçük kaPadr
Hâkimi üç yüz deve yükü. zahire ve üç bin
bizim askerimize mahlut oldu Alessabah yedinci saatde

Nilin canibi

olduyçün Kand
asker

Kandi

ile

derler

Tarifi Kal'ai Navri
Nilin arknda Hüseyin Bey hükmünde eddadî tula bina ve bir
ekli tulânî kal'adr Cirmi bin admdr arka nazr bir kapusu var
Lâkin di varlar alçakdr Üç camii ve alt aded alçak minaresi ve esvak muhtasar ve bir hammam sagiri var Ve derunu kalfada alt
yüz kamdan haneleri ve bin mikdar askeri ve krk bin reayas var
Kayimmakam Kemaleddin bin deve yüklü mekûlât ve alt bin asker
ile bizim askere
munsab oldu Andan yine Nil kenarnca ölgün
olgice lgar ile on yedi saat gidüb alessabah

Hasn

metini Kal'ai Sindi

arknda

ekli müseddes binay kadimdir Matekaddem ehri
hane ve yedi cami var Gayriler
azîm imi
harabdr Cümle halk afiiyyülmezheb salik ve musallî kimesnelerdir
Bunda Hüseyin Bey hududu temam olub bundan ileri Foncistan
meliki dabiri yani defterdar hükmündedir Bu Sindinin çarsuy baza*
Nilin

Kal'ada yedi yüz

[1]

Yldz

(2|

»

[3]

»

nüs as (sefere)
>>

»

(Hafîri)

(Hafîr)

kaml
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fildii ve gergerdan boynuzu ve kiler derisi ve
dalar gibi bazar yerinde paymali rimal olub bîkymet
yatar Bu kal'a hâkimi Kan Ali bin(deve) yükü zahire ve iki bin asker
ile azmi rah etdi Amma -^^ '^*^'^' bir cemapur askeri misal bir cemiyyeti
kebir olduk kim deti hamunu zagî ve zengî askeri tutard Ve deve
kösleri ve asker feryad evce peyveste olub Kan hâkimler hakire sual idüb Kayseri Rumlar bu kadar askere malik midir deyu sual iderlerdi Hakir cevab verüb itdim ki Bu kadar deve ve bu kadar üryan
askerimiz yokdur Lâkin Ali Osman derya misal top ve tüfenkli pak
askerdir didim Anlar itdi Hele Kan Hüseyin Bey askerine varalm
Derya misal askeri anda gör didiler Amma bunlarn asker tabir etdikleri üryan ve cier büryan elinde ve dilinde bir dilim nan tenavül iderek Kara bahir gibi güruh güruh ve sürü sürü ol iddeti harda sürünerek bünterler yani yüzbalar bunlarn götüne fil sikleri
vurarak götürürler Olkadar zaif ve nahif kavmdir kim derilerinden

rnda ve mahzenlerinde

aac

âbnus

üstühanlar zahirdir

meyüb

yetiir

Bu

Amma

asker

ile

öyle çabükdürler
bir

kim ceyrana eman

ver-

gün gidüb

Menzili sahrayi

Danka

Bilânihaye bir sahrayi bîpayan ve nebatatl ve mahsuldar sahradr Bunda meks olub hayme ve hargâhlar kuruldu Amma kara çagördük Vakti asrda canibi garbdr ve ihram çadr cihan tutdu
da nice bin âlem zahir olub aheste aheste bizim askere karib oldular
Meer Berberiatan meliki afiiyyülmezhebdir krk bin askeri zagî ve

An

Hüseyin Kann imdadna gidermi Vakti asrdan askerinin önü ubbur etmee balayub mahi tabda nsfuUeyledek
ancak nihayet bulub bizim askerin mukabelesinde bir buhayrei leziz
yüz bin cemeli bagî

ile

kenarnda meks idüb bizim gelen
hakir dahi

maan

kal'a

Kanlar atlarna suvar olub
vardk Bir kara al

Berberistan melikine istikbale

mis [ 1 ] yasdklar ve siyah kilimler ile ârâste olmu
gördükde tazim idüb ayaa kalkub tazim idüb yer gösterdi Derakab mâhazar deve etleri ve hurma ve dar ekmei getirüb haymesi
önünde neft katran yakub mahitabda dahi mah tâbân oldu Badettaam ellerin ykamyub birer mikremiye silindiler Beyaz giymi
açk keysular cim ender cim örülmü bir yüzü münevver âdemdir

çadr

icre

be on

Bizi

ba

Berberi mahbublar siyah çerde huddamlar var kim sübhanelhallâk
Badehu hurma bekmezi erbeti getirdiler Aaç kâselerden nu etdik
Amma safi baharl erbetdir Kendi elindeki kasei hakire verüb biz
[1]

Yldz nüshas (mein)
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dahi tazim ile elinden alub nu etdükde bizim ahvalimiz refiklerimiz
olan Kanlardan siial etdi Anlar dahi Msr vezirinden Foncistan me-

Hiç bu Foncistana Msr vezirinde [1] beyaz
sizin müsaf irinizdir Bir ho tazim idüb
Foncistan melikine vâsl idelim deyüb andan kalkub yine haymelerimize geldik Vakti seherde tarafeynden köslere turreler urulub andan
kâmil bir gün bir gice mezkûr sahrada yatub] Nilden baid giderek
üçüncü gün yine Nil kenarna varub

likine gider didiklerinde

âdem geldii yokdur Bu âdem

Der medhi KaPai Verdan
Nilin canibi garbnda[2] eddadî tula bina bir kal'ai zibadr Foncistan melikinin dabiri

müzeyyen ehirdir

On

hâkimdir ve dabirin tahtdr Gayet
yedi bin siyah

çerde askere

mamur

ve

ve iki kerre yüz

bin Zengî ve Berberi ve Foncî reayaya malikdir Ve cümlesi mezhebi
afiîde mü'minlerdir^ Ve yedi camileri ve krk zaviyeleri ve han ve
hammam ve yedi vekâlesi ve alt yüz dükkân ve mektebi sbyan ve

vardr Amma Arabistan ve Rum binalar gibi deildir Ve ol
yokdur Ancak halkna göre binalar var Cabeca ba ve
bahçeleri var Amma bostanlar gayet çokdur Ve iddeti hardan âdem
beyninden bier Ve cümle halk tüccardr Kaçan bir diyara gitseler
bar bengâhlarn ve zad rahiUerin deviye ve file yükledirler Ve bu
ehrin kblesi poyraz rüzgâr üzre kbliye teveccüh olundukda güne
sa omuz tarafndan tulu ider Ve Habe ile bu ehrin mabeyni poyraz
canibine yirmi konakda varlr Bu vilâyet Habeden ileri Hatt stiva
tarafna dümüdür Ve bu Verdan kal'asnn Nil ars garb canibidir Gayet muhatara yerler imi Beni âdemden amar yok bir çöl
çölistan ve berr(ü) beyaban sahrayi hamun imi Fili kapub havaya
götürür Ukab kular ve gergerdan ve kepçe kuyruk hayvanlar var
imi Amma baz feda (i) ve tüvana yiitleri bu Verdan kal'asmdan
bu canibe ubur idüb kemin gâhlarda kemend bendler ile ve harbe ve
gûnagûn fendler ile fil ve gergerdan ve gayri hayvan sayd ikâr iderlermi Bu Verdan hâkimi iki bin deve yükü zahayir ve on bin asakiri bahadr ile bizim askere mahlut olub azameti Huda bîhaddü
bîpayan benî Âdem hayvan olub haerat arzn griv feryadndan kös ve
kereke [3] ve mikref elerin zemzemesinden da ve ta ra'dvar siy t ada
verirdi Bu hal üzre berrü beyaban asla meks itmeyüb mâi cari gibi cereyan iderek üç gün üç gice giderek bîtab ve bîmecal olarak sahili Nilde
sebilleri

zib ve zinet

[1]

Yldz nüshas

(vezirinden)

[2]

»

»

(arknda)

(3J

»

»

(gerice)
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Sahrayi azîmi Hankoc
Foncistan meliki dabiri hükmündedir Cümle askerimiz ile bunda
tmab tnaba meks idüb alessabah sahrann canibi arkîsi nihayetinde
bir sadayi Allah Allah kopdu Meer Kör Hüseyin Kann ordusu
anda muntazr imi Bizim asker ile zahire geldiin istima idüb saflarnda sadayi tekbire reha verdiler Hemen bizimle gelen kal'a hâkimleri
bar bengâhlarn braub salt ileri hicinler ile lgara hazr oldular
Hemen hakir de mektublar alub anlar ile lgar idüb bu hamun icre

gidüb bir âdem deryas ve deve gavgas içine düüb kara
çadr ve ihram dirim ile mezkûr sahra pür olmu Ve bilâ ha[l] ve lânihaye harbak oklu ve yayl zemberekli ve keman küreli ve sapan

üç saat

mzrakl kavmin hisabn Huda bilür Bunlar ubur iderek bir güne
içine girdik kim ol iddeti harda balarnn rayihai tayyibesinden âdemin dima muattar olur Cümle zeyt ya sürünmüler
ve

asker

irin çehre kavmdir Meer Krmanka meliki yüz bin
imdada gelmi Kara çadrlar cihan dutmu Anlar dahi
ubur idüb bir güne asker içine girdik Cabeca Osmanl çadrna ve
Msr askerine müabeheti var Ademler ve hayme ve hargâhlar ve
bar bengâhlar ve göçer evli Urbana benzer dirim çadrlarn gördük
Safa etdik Dahi ileri varub iki bin mikdar gûnagûn alaca çadrlar
ve hargeh[2] ve otak nüh taklar ve altun toplu teraperde ve namusiyye-

Esmerüllevn
asker

ile

nümayan olub iddeti harda emsi tâbâna karu her mutallâ toplar
a'aasmdan gözlerimiz hirelendi Meer Hüseyin Kann ota imi
Cümle kal'a kanlar ile otaa varub cümleden evvel hakir tekaddüm

ler

ve bî perva müeddibane reftar iderek vardkda ta otak
çkub badelmusafaha temellûkane hakir tazim iderek dest berdest olub zanu bezanu oturub lisan fasihi rumca Safa
geldin didikde canm yerine geldi Meer fasih türkce bilirgeldin

idüb bî bak

kapusna

istikbale

Ho

mi

Asvan yannda Kelâfi Urban kabilesinden imi Hal hatr
Gazanz mübarek ola didim Vâfir sürür hasl
idüb çay ve badyan getirüb birer filcan nu etdükde destur olub
bizimle gelen kal'a kanlar birer birer dest bus etdiler Ibtida Berberistan meliki geldükde ana hayli tevkir ihtiram idüb sa canibine ald
Andan Fonc padiahnn dabiri dest bus etdi Andan kanunlar üzre
Zira

sorub

hakir itdim

Askere zahire verub v^-j" "û'^üi alessabah dümen
üzre azimet idelim didi Ve hakire hitab idüb Gazaya sizi dahi götü-

tiz

arlklarnz

rürüz
[1]

[2]

gelsin

Hayr makdem
Yldz nüshas
»

»

(had)
(çerge)

Safa

geldin didi

Hemen

hakir

Msr

veziri
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mektubun ve Circe ve Diru ve brim ve Say ayanlarnn mektublarn virüb Fonc dabiri lisan beli ile arabî mektublar kraat etdükde
mefhumu malûmlar olub derhal aya üzre kalkub elim bus etmek
murad etdiinde rza virmedim Hemen saat kethüdasna ferman etdikim bir hayme tehniye etdiler Ve cemii levazmatlar tayin eyleyüb
kendü dayiresinde meks etdik Altnda bir emame anber var imi
Hakire verdi Bu kemterin dahi koynunda bir §ebeti[l] musanna zerduz

An

idi
verdim Filhal banda geysulartaylesan Muhammedi var sarktd Inaallah yümndür
Rum hedayasma malik olduk Siyecii mal ganayime malik olub mansur
ve muzaffer oluruz deyüb hakir kalkub haymelerine gitdim Bir saat
istirahat idüb cümle askerlerimiz ile bizim huddamlarmz gelüb bizi
hâkden ref etdi Hemen hakir baz mâhazar nakliyyat ve zülbiyyat
makulesi ve eker lokum getirüb bir kâse mümessek anber erbeti
nu idüb safa etdi Badehu gidecek mahalde huzuruna bir tob sof
ve iki Dimyat alacas ve iki kavanoz mümessek ribas erbeti hedaya
verdiimizden gayet memnun oldu Ve sayebanna gitdi Ve cemii
zahayirleri askerine tevzi
idüb vakti
gelen
gurubda askeri bî
payan içinden bir un ve griv feryad kopdukim hakirin yürei kopdu Meer gülbank çekerlermi Nsfulleylde kösleri çalub
cümle haymeleri bozub amade oldular Vakti sabahki oldu nefir ve
mikraka [2] ve kösler çalnub azmi rah etdiler Ol mahalde hakiri çarub bir mahmudî file suvar olmu Hakiri file suvar olmaa teklif
etdükde Vallahi file dahi binmemiim didükde fil derisinden örülmü
nerdüban sarkdub neuzü tilâvet iderek zahr filde olan kasr seria(?)
çkub zanu bezanu meks idüb azmi rah eyledik Nice Berberistan
melikin ve Foncistan dabirin velhasl fil üzre on üç âdemi davet
idüb müstevfen zanu ber zanu otur[3] fil zahnnda tahtelkahve tevavül
iderek menzil kat iderdik Amma bu fil öyle yürürdikim nice bin
filler ve atlar ann payine hempa olmazlard
Badettaam gayri filler
üzre suvar olan ferdilânlar yani hanende ve sazendeleri fil
beraber getirüb bu güne çarkûe rebab ve bir balkya iki yüz demir halka
geçmi ku ku ada verir ve yine kamdan gûnagûn mizmeratlara
ahenk olur hub ve hazin ve ho elhan Foncî hanende Baykari fasllar iderek tayyi merahil iderdik Amma
c.*ii.J\
ta ve hamunu

Kaya Sultan mikremesi var

na

balyub

ba

da

J)i\

kas Urban

[1]
[2]
[3]

bukadar ibadullah

ve

Yldz nüshas
»

(erbeti)

»

(mikrefe)

»

(oturub)

pür idüb

saf

saf ve

mevc mevc
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gibi giderlerdi

Ve

nice bin

fil

üzre

âlât silâh ve üç yüz mikdar mencenik ve alt pare ahî tuc tob ve
nice bin fil kemiinden toblar ve nice kerre yüz bin develer üzre
mühimmatlar ve harsüvar ve pîlsüvar ve hmarsüvar beni Ademin
hisabn Cenab Bar bilür Ve piyade kavmin haddü hasrna nihayet

yok

idi

Bu

hal üzre sahrayi

Hulu
Yedi saatde Nil kenarnca

Evsaf KaFai Tomtosu []
Nil içinde bir cezirei azimde tobdan ekli

murabba

bir kal'aidir [2]

Hâkimi Foncistan meliki tarafndan Hüseyin [3] sadr ki bin askere
yirmi[4] reayay zengîye malikdir Kal'ada bir camii var Bu kaPa mukabelesinde meks olub kal'a hâkimi be yüz deve yükü zahire getirüb

Urban

andan azmi rah etdük*
Kan tarafndan hakire bir
hedaya getirdiler Üstünde
kasrile ve huddamlarile gelüb suvar olduk Huddamlarmz ile kasr seriyye içinde zevk safa etdik Ve iddeti hardan halâs olduk Ve daima
üzerinde ibadet idüb istirahat iderdik Bu hal üzre yine canibi cenuba
Nil kenarnca dokuz saat gidüb

on bin

alessebah

askeri

asker

de Hüseyin

fil

Der
eyh ukravî

getirüb

tarifi

KaFai

Hilti

ukjavî

bunda medfun olduyçün

[5]

ukravî derler Nilin arknda ve tobdan bir kal'a ( i ) metindir Fonc hükmünde
elli bin reayaya malikdir Bir camii var Bunda dahi zahayir ve imdad
gelüb andan alessabah yine Nil sahilince on saat tay idüb
hazretleri

Kal'ai

Evsaf Kal'ai Hafîri Foncistan
Canibi arkda tula binadr Camii ve esvak muhtasar ve bozahaneler vardr Altm bin reaya ve bin kal'a kulu vardr derler Andan
dahi imdad mekûlât gelüb yine cenuba Nil kenarnca ol iddeti harda gidüb on saatde
fi]

Yldz nüshas (Tombosu)

[2]

»

»

(kal'adr)

[3]

»

»

(paadr)

>

»

(bin)

»

(ukravî)

[41

[5]

»

)
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Meev

Tavsifi Kal'ai

(

yt.

Canibi garbda ve Fonc hükmünde metin ve müstahkem tobdan
tobdan mebni camii ve kads ve bir kaç kahve bozahanesi vardr Bu kal'anm mukabelesinde
bir kal'a ve bir

KaPai
arkda

TomboH]

Hâkimi Nasr ibni
kavmi azîmin ismidir Bunu temaa idüb yine
canibi garba Meev tarafna ubur idüb anda cilcaleler asker içinde
nida idüb üç gün üç gice meks olunub cümle askere âlât silâhlar
tfevz olunub cenge âmâde oldular Dördüncü gün Jj» c^üt askeri bîüve tob binadr Bir camii minaresizdir

Tomboldur Tombol

mar

ile

bir

canibi garba yedi saat gidüb

Buhayre

(

i )

Feyle

Kenarnda meks olunub bu âb buhayreden

nice

kerre yüz bin

deve yükü su almub alessabah azmi rah idüb neticei kelâm
üç gice kat' menazil ve tayyi merahil iderek

iki

gün

Sahrayi tdrisin

ark

tarafnda çta çt kat enderkat bir yerde mazbut konulub
erbaaya karavuUar koyub vakti sabahda cümle arlk
menzil yerinde kalub cümle cengâver asakiri dilâver ile mütevekkilen alâllah deyüb cenk filleri ile mencenik ve toblar ileri koyub
azmi canibi dümen etdiler Hakir dahi Hüseyin Kan yannda fethi
erif tilâvet iderek mezkûr sahrayi bîpayan içre dört saat gidüb sahol gice canibi

rann canibi garbnda da ve ta dutmu bir kara derya asker nümayan oldu Meer bu kavmi um vilâyeti Foncistana tâbi Hardikan
nam ate perest kâfir melinin [2] vilâyeti ve askeri imi Hemen
anlar bizim

askerimiz görünce

bîbak ve bîperva derya misal kefere

cündü cünübile dalardan nüzul idüb bizim askere karu
gelmede Amma bizim asker beri tarafda berkarar durmada Ta ki
küffar askeri dalardan ayrlub sahraya çkub bize bir tob menzili
kaldukda cüyuu müvahhidîn cuu burua gelüb bir azdan sadayi
ve fecere

Allah Allaha reha buldurub at ve fil ve hiçin üzre öyle hücum eylediler kim güya muru marlar lâiye seirdir Yedi koldan askeri islâm
hamle eyleyüb mencenik toblar atlub iki asker birbirine katlub hu[1]
[2]

Yldu nüshas (Tombuso)
»

»

(melikinin)
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kelâm bu zar[ 1 ] cenkde kâmil germagerm yedi saati nücumî bir
pürha sava oldukim diller ile tabir olunmaz Vakti asrda Bire
Mugan münhedim oldu deyince hamdi Huda cündü islâm taze can
bulub bakyyetüs seyf küffarn askerinin akibine çapüksüvar olanlar
gitmede Beri tarafda Hüseyin Bey gerude kalan askere haber gönderüb
vakti gurubda anlar dahi gelüb meks etdiler Hakir Hüseyin Beye
Gazanz mübarek ola didükde ^J H» ü* 'j-* deyüb sürurundan cemii
lâsai

cengi

malin bezi eyledi Olgice nigâhbanlar ile hayemleri gözedüb alessa*
bah bu mahalden rihlet idüb ateperest vilâyetlerine askeri islâm
nehb(ü) garete gönderüb gayri asakir ile kendülerî

Kal'a

(i)

Firdaniye

altnda derya misal asker ile meks olunub derya[2] ateperesti peresti
harab etmee kol kol askerler azimet etdiler Bu kal'a ( i ) Firdaniye
içinde cemii emval erzak mevcud bulunub bizzat serdar muazzam olan Hüseyin Kan kendü askerile kal'iye girüb cümle hazin(e)i ve bîhisap esaray( i ) kayd bend idüb kabzai tasarrufa alub kendü
askerin kal'a içine göçmek ferman idüb kendüsi ateperest HardoKann
saraynda meks idüb Mugan Sir nam Kethüdasnn sarayn verüb tevabiatlarmz ile tekaüd etdik Amma bu kavm bu kal'kanm derun
birunun olkadar kazmalar ile kazub harab yebab idüb hadden birun
tibr çkardlar Yani altun topra buldular ve fildii ve gergerdan karn
ve misk ve zuban[3] ve kakulei kebir ve amber buldular kim hisabn
muhtesib bilür Altun ve guru ve akmiei fahire bu diyarda nadirdir ve makbul deildir Mallar fil ve
at ve cemel ve koyun ve
ve camdr kim lâyuad ve lâyuhsâdr Bu bilâdlarda makbul olan eyalardan Msrn keten bezi ve mavi bez ve ok ve yay ve klç ve

arl

sr

mzrak bu makule âlât

Nuh

silâhlar

makbuldür Ve

Nuh Nebi ile gemiye
ann binasdr derler Bir

Neci evlâd Ken'an

kal'ai

Firdaniye ta

girmeyüb mürted

ol-

buhayrei âb hayatn
du Bikavli ateperest
eddadî
misal
sengi haradan nian
bir
pütei
püte
üzre
kenarnda
[4]
verir Her ta tulen ve arzan ellier ve altmar kar sengi haralardr
Ve ekli müseddes bina olunm iki kat bir kal'ai kat enderkatdr Ve
dayiren madar cirmi üç bin admdr Ve arka nazr abnu dirahtlerinden bir kapusu var Ve derunu kal'ada bin mikdar tobdan kâr[IJ

Yldz

[2]

»

[3|

»

»

(zübat)

>

»

(yest) pest olacak

[4]

nüshas(bazar)
»

(diyar)
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bina evler vardr

Amma

zeminde gar cahimateperest deillerdir
Cümle emsperestdirler Bir ayadek bu garlar gücile fethü teshire aldk içinden olkadar mali ganayim çkd kim tabir ve tavsife gelmez
Ve bu kal' ada asla kenise yokdur Hemen kal'ann vasatnda bir meygir

lerdir

nice bin hanesi

kim Mugan kavmi anda

olurlar

dan vardr Her sabah cümle ateperest
sindyan ve âbnu[l]
seher

sovuunda smub

lar gibi

âteinin

giderler

bâlâda zikrolunanan

rndan[2] nice
ve

aac

Krmankî

fil

ve

yükü odun

Kakan

ol

meydanda pana ve

bana cem

Bu meydann

aaçlardan

santa ve

Ve
da-

olub secde iderler
canibi erbaasmda

ylmdr

Herkes terdatlar

Bu âtegedei

Berberi ve Foncî
söndürüb yerine olkadar tebevvül ve

getirirler

taifesi

ziri

Bu kavm

asker haeratnn abhaneleri oldu Baz
görüb feryad figan idüb alarlard Sual etdiimizde Bu âtegede üç bin altyüz senedir kim sönmemi idi badet hanemiz bu
nuru ilâhî idi imdi devrimiz temam olub bu ibadet hanemize bu
hal oldu Ve bizler de bu derde giriftar olduk deyu cevab etdiler
Amma ziri zeminlerde olan kavmi Mugann asla kenise ve ne ate
gedesi var Hemen garlarnn üstünde bir vasi fezada buhayriye nazr
bir amudu münteha vardr Amudun garba nazr bir oyulmu mihrab var Cümle Mugan vakti seherde ol fezaya cem olub emsi tâbân
nümayan olunca bir kerre bu amudda olan mihraba arka karu
secde iderler Badehu el ele verüb raks idüb giderler Ve gurub mahallinde dahi güne gayib olduu mahalde kezalik böyle iderler Beher
yevm iki kerre ibadetleri budur Akbeti hayr olsun Hâkim Hüseyin
Kan temaa içün ateperestlerin ve Mugan kavminin bu âyini batllarn etdirüb temaa iderdik Hulâsai kelâm bu kal'ada kâmil bir ay
meks idüb askeri nusrat ümar ta vilâyeti Asvana varnca ne kadar

tagayyuz[3] etdiler

kim cemii

esirlerimiz

ateperest ve gâvperest ve plperest âf itabperest diyarlar var
salub ruzmerre olkadar mali ganayim geldikim sahrayi

hun

ise

eb-

drisin

devabat Huda ile malâmal oldu Badehu bir aydan sonra canibi
erbaada olan askeri nusrat measire neccablar gönderilüb anlar dahi
bir ayadak olkadar fil ve gergerdan ve kazk boynuz ve at ve deve
ve hmar ve çamus ve sevr ve koyun getirdilerkim her bir fil üzre
yirmi otuz esir ve her deve üzre beer altar esir ve her at ve gayri
hayvanatlar üzre her vilâyetin esaralarndan esmerüUevn ve ahmerulvech mahbub ve mahbubeler ve zitru Afnuv ütürleb zengîler geldikim hisabn Cenab zzet bilür Badehu bin seksen üç mah Reçeiçi

li]

Yldz

[3]

nüshas (âbnus)
»

[2]
'

»

(nezeratlarndan)
(Tegavvut)
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binde günü bu kal'ai Firdan harab yebat[l] idüb azmi kenar Nil idüb
canibi arka on bir saatde buhayrei Feyle kenarnda nesk olundu
Andan kalkub yine arka yedi saat gidüb Nil kenarnda Kal'ai Me-

ev mukaddema

olunmudur Cümle askeri bisyar mali ganayimmeks idüb kâmil on bir saatlik yer asker sahili
Nili ve hamunu Feyli leb berleb etmidi Bu taht kal'ada üç gün tekaüd ferman olunub herkes mali ganaimleri ile vatan aslîlerine müteveecih oldular Badehu hakir dahi Hüseyin Kana varub Hamdi Huda
leri ile sahili

tarif

Nile

size nasib olub salimin ve ganimin memlekezinize
vâsl olub hasretinize kavurasnz Ve hamd ükürler kim cenab
erifiniz sebebile böyle gazada bulunub iki ay eday hizmet etdik
Simden geru bize izin veriniz kim Foncistan melikine varub
nameleri ve emanet hedayalar vâsl idelim didiimizde
hayli
teekkür idüb buyurdular kim Vallahül azîm biz sizin hüsnü
•ülfetinizden musahabet
zarafetinizden haz
idüb size taauk etsize
bir nasihat ideyim Kabul eylen Zira sizler kavdik Lâkin
mi Kumsuz Ve garibüddiyarsz Hâlen bizim müsafirimizsiz Müslümanlk oldur kim herkese iyilik ideriz Nasihatim oldur kim
imdi bu ateperest Mugan vilâyetlerin harab yebab idüb hisabm
Allah bilür Mali ganayim ve bukadar behayim ve bîhad ve bîkyas
esiri evayim aldk Bakyyetüs seyf olan Mugan ve ateperestan haneberdu olub Foncistan ve Berberistan tariklerine çkub kutauttarik
oldular Ve sair etrafmzda olan dümenlerimiz dahi aya üzredir
Biz size bu mahalde icazet vermeziz Inaallahü taalâ vilâyetimize varub anda sizinle iki ay safa idüb badehu Foncistanm mevsim gemileri
ile sizi gönderelim Cümle atlarnz ve develeriniz bizde
kalsn deyu
bu güne vafir nasihat etdi Amma bu pend (e) asla rza vermeyüb
muber hatr olur eklin gösterüb tekrar reca eylediimizde sabr idüb
Inaallah iiniz âsân olur derken bir sadeli beli zilli eli htl
cal bir zagî âdem gelüb seraperde altnda pertab iderek Hüseyin
Kann önünde secde idüb Ya sultanm Berberistan meliki geliyor
deyince Gelsün didiler Hemen otak kapusun açub atiyle otakdan içeri
bukadar serbürehne kavmi Berberi ile gelüb Kann yannda melik
oturub öpüüb görüdükdensonra anlara dahi edayi hizmet etdik
imdengerü vilâyetimize gidelim Zira belki dümen bize musallat ola

böyle gazayi ekber

ba

Bizi

hatrdan çkarmyub

reca idüb izin taleb etdi
etdiler

kim

in

Allah âsân etdi

vilâyetine gider Anlar
[1]

mahalde imdadmza yetiesiz deyu
Hüseyin Kan Alerre's deyüb hakire hitab
hini

Yldz nüshas

ile

(yebab)

te

Foncistan meliki yüz bin askerle

Berberistana gidüb hakiri Berberistan

me-

teVLtYA
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likine gösterüb Bunlara izaz ikram iderek Fonc melikine gönderesiz
Gayet memnun oluruz didikde Berber meliki Alerre'sü velayn deyüb
yerinden kalkub elin öpmek murad idindi Men eyledim Meer bunlarn de'bi kadimleri pek muhabbet idüb tazim idecekleri müsafirin
elin öpmek art imi Hamdi Lemyezel refiki azîm buldum deyu sad
giz ükrü Huda etdim Hemen Berber Zemîn meliki hakire hitab idüb
alessabah vakti taravda azmi tarik ideriz deyu Hüseyin Kan ile vedalaub gitdi Hakir haymeme varub bir saat istirahat idüb an gördüm
Kan geliyor Derhal kan ve can bama scrayub istikbale çkub yed
beyed olub haymemize geldik Ard sra iki katar deve yükü hurma
ligi[l] hararlar icre gûnagûn fildii ve gergerdan boynuzlar ve santa ve
âbnus aadan ve on hiçin üzre yirmi aded duhteri pakize ahteranlar
kim herbiri esmerüllevn mahbublar idi Ve on hiçin suvar yirmi
aded Mugan peçe ve ateperest can yakc kya kya bakc esmerüllevn ve ahmerulvech glman sahih iz'anlar ihsan etdi Ve kâmil yüz
aded hiçin tavusu ve iki pîli menkürus verdi Ve filban ve ütürban
ve gayri huddamandan elli aded esir zengîler verüb Bunlardan gayet
Kayd bend idüb her
ihtiraz üzre olun Hayinlerdir Ve firar iderler
gice Berbere kavmine verin Anlar hfz hiraset etsinler deyu nasihat
etdi Ve birer dab altun tibri ve on gâv boynuzu zübat ve be zübat
kedisi kafesile ve on kafes tutii güya ve bir kutu misk ve bir kutu
anber ve bir kutu panzehir ve bir hiçin yükü kakule (i) kebir verüb
bukadar ihsan ve in'amlardan sonra vafir itizarlar idüb inallah avdetde yine yolunuz bizim kal'iye urar Olmya illâ hayr deyüb gitdi
Otana gitdi Ertesi alessabah cümle yüklerimiz ile âmâde olub Berberistan askeri nümayan olduklarnda varub Hüseyin Kan ile vedalemee vardkda anlar dahi bin mikdar[2] bizi asker ile bizi bir saat yire
gönderesiz gidüb [3] anda vedalaub yine te'kiden Berbere melikine
bîhad tenbihler eyleyüb Dayirende kondur deyüb öpüüb avdet etdiler
Hakir Berberi meliki ile atba beraber Berberîler ile bir yerde giderek

yedi saatde

KaPai Difna
Nil içinde bir cezirei azimde ekli murabba tula bina bir küçük
kal'adr Fil inciinden vafir toblar atd Hendei ve caruy hazardan
bir imaret vokdur Ancak minaresiz bir camii vardr Bu kal'a Berberistan hükmünde olmaile Berbere melikine olkadar hedeya geldikim
[I]
12J

[3]

Yldz nüshas
»
»

>

»

(lifi)

(bizi)

fazla

(göndereffidüb)
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olunmaz Hedaya bu diyarlarda bezdir Andan aziz bir ey yokdur Ol dahi Saidi Aliden ve Msrdan gelir Bu diyarn kavmi zaif ve
nahif olduklarndan ziraat idici kavm deillerdir Yohsa Nil kenarla*
rnda bembe ve keten ve bersemi sîm ve simsim ful ve erz ve ades
ekseler altun nebir[l] Amma bir alay behayim makulesi kuru kadid
ve anîd ve abîd kavmdirler Andan alessabah bu kal'a kayimmekam
tabir

olan Ip§ure[2] be yüz askerile bize tayin etdiler Zira ol gice iki zengî
ateperest keferemiz firar etdi Biri filban idi Andan yine Nil kenarmca

on

canibi cenuba

saat

Emdah

KaPai Arku

(

y^T

)

tobdan mebni ekli murabba bir kal'ai
Canibi arka karibdir Ta irer bir cezirededir içinde âdemi
azdr Ceziresi serapa âbnus ormanlardr Bunun dahi hâkimi hedayasile Berbere hâkimine buluub yine cenuba 9 saat
Bir cezirei vasi içinde

vasidir

Menzili kaPai Betni

'^i) [3]

Berber Zemin hükmünde bu dahi bir cezirede çarkûe tula bina
ra'nadr imam Malik hazretleri âlemi seyyahatlerinde bu diyara gelüb halk islâm ile müerref idüb maliki mezheb olduklarndan
Maliki kûfî hat vardr Ve bu kal'iye imam Malik hazsonra
retlerinin gelmesinin asl oldur kim Kuthülaktah eeyh Izzeddin hazretleri hayatda idi Anlar ile müerref olub gâmyab cihan yegânei
zeman feridi devran oldu Hâlâ eyh Izzeddin hazretleri kaPa içinde
medfundur Bu azizin havf inden cümle ehli kaPa tarada sakinlerdir
)erunu kal'ada asla bir ademî zad yokdur Ziyaretine varanlar kal'a
capusmdan içeri dahil olunca pay bürehne varrlar Kal'ada deil bu
bir kal'ai

mam

tal'a

bina

olunduu

cezirede bir

kimesne tebevvül tegayyuz[4] etmee

Tekazay haceti gelirse de üç gün ve be gün otursa da
^kabz durur Ta ki Nil kenarna varmaynca defi hacet idemez Bu haki
amberpâkde koyundan ve at ve deveden gayri hayvan besliyemezler
Zira necasetleri necaseti galizadr Ta bu mertebe ulu sultandr kim
bu cezirede bir kimesne fiili eni idemez Ve harami ve zalim giremez
:adir deillerdir

Ve kimse

teselsül

ulu sultandr
[1]

idemez

Mehuru

Ve halk mü'min

Yldz nüshas

ve

âfâk kutbu aleltlak mutasarrif inden

müvahhidîn Berberi kavmidir Has-

(biter)

[2]

»

»

(Epsuvei)

[3]

»

»

(Benni)

[4]

»

»

(tegavvut)
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masumlar defi hacet etdükde micverlere ider Badehu ta
Nile dökerler Bu derdi elimi daima çekerler Bunu ziyaret idüb yine
cenuba Nil çitince sekiz saat gidüb
talan ve

Der medri[i]

ntida

kal'ai

[2]

ekli murabba Camii dahi cümle tobdur
dahi hâkimi ve ehli kal'as Berberistan
gelüb buludular Andan on saat Nil kenarnca

Nilin canibi garbisinde

Hâkimi Gürce

zengîdir

hâkimine hedayalar

ile

Bunun

iddeti harda gidüb

Der sfat kara{i)

lreti[3]

Kal'as ve camii tobdur Bin askeri ve elli bin zagî reayas var
Imaristan yerdir Hâkimi Fercun Berberidir Bunun dahi çaruy hazar

yokdur Andan beinci saatde

K.aViA Cebriyye
Bir

ta kaya

evleri ve bir

kavmi

içinde üç yüz mikdar kamdan
mebni minaresiz camii var Be yüz Berabere
Amma bu kal'a haricinde sahraniin olan kavmine

bir kal'ai ra'nadr

tobdan

sakinlerdir

Kabaili Cebriyye derler Cümlesi mezhebi Cebrîdir Maliki deillerdir
yine taat ibadatlar yej"inde be vakti asla kazay[4l komazlar ve

Amma
be

vakti bir ezan

ile

klarlar

Ve ezanlar

birer

katdr

Amma bizim
Amma anlarn

c^«^ (i'^c? dr Min evveli ve âhiri böyledir
canib olursa secde iderler Ve sahibülevkat deil(l)erdir
Yirmi dört saatde be kerre nemaz klarlar Ne vakit olursa olsun Ve
baz mahalde kasrcem idüb be vakti bir ikamet ile klarlar Kametleri
dahi mükerrer deildir Cebriyye mezhebinde bir alay kavmdir Andan

V-J'^tT

birdir

on

ve iki

Ve ne

iki saatde

Kara(i)

Hannak

Canibi garbda[5] tobdandr Amma kal'adan tara sahraniin maliki
mezheb kavmi Berabere ve Cebrî mezheb kavmile muhtelit yüz bin
reayay esved likas var Bu Foncî ikliminde bunlar gibi ecî tüvânâ ve
[1]
[2]

Yldz nüshas
»

(

medhi

»

(riid)

)

[3]

»

»

(Iremi)

[4]

»

»

(kazaya)

[5]

»

»

(tobdan bir

kamdan

kal'ai

ekli

muhammesdir

Berberi haneleri vardr ve bir camii var

çinde

yedi yüz

mikdar
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Amma

hâkimi

kal'a

melikine gelüb hedaya getirdi

Andan

ismi

eyh Aab

Hüseyin Foncî Berberi

yedi saat

Fasl Kara(i) Handek
Canibi garbda

camii

ile

cümle tobdan

bir

ahun tob misal

bir

Bu kal'a haricinde mutahassn olmagiyçün bir kat dahi
hendei olduundan kaPai Hendek derler Baz
ermi
zemine
ka'r
yerltri rhtm dolma binadr Kal'a içinde iki yüz mikdar kamdan
kal'ai sagiredir

Berberi evleri vardr Cebrî kavmini kal'iye komazlar Anlarn saçlar
yanndadr Alnlarndan enselerine dek tra iderler Ve sahraniin

iki

Bu

hâkimi Hüseyin yüz tulum boza Berberi hâkimine
kavmi
Berberi îdi Edha etdiler Andan on iki saat
pike getirüb

kavmdir

kal'a

KaPai Kuli
Nilin kurbinde tob bina ve camili ve üç yüz çala evli Berberîler
Hâkimi Süleyman ibni Beirdir Yüz koyun ve be deve

sakindir

kûcei ve yeimi tulum ekimi deve südü ve on deve dar ekmei
getirdi

Andan

'ar

Kara(i) Bakar

Taraf garbda fobdandr Ve ekli

münhedim olmu

tuli

ark canibi
Hâkimi Hüseyni

vaki olub Nilden

içinde Berberi fukaralar sakindir

Foncîdir Berabere melikine bir at ve üç deve hedaya getirdi Ve Berbere hâkimi mali ganayimden alduu filleri ve develeri ve gayri

lâzm olmyan hayvanatlar cümle bu Bakar sahrasnda olan nebatat
ve giyahatlar ütürban filban ve raileri ve reayalar ile saldlar Cümle
hayvanat taze can buldular Bu mahalde Donkola ahalisi melike güruh
güruh Gazanz mübarek olsun deyu hedayalar ile istikbale çkdlar
Ve mali ganayimden baz ulemaya beer onar koyun ihsanlar eyledi
Andan bildimki bu Berberi meliki hasisdir Zira lâyuad ve lâyuhsa
koyundan gelen âyân eraf ulemaya beer onar koyun verir'^i Ol
diyarda ise on koyun bir zira asdar bezine verilir Bir zira bez ise
Circede bir para ve iki cedide yani mangradr Ve dirim haymesinde
deve südü ve dar ekmei yerdi Daima kUet ve hisset denaet üzre
ayü nu iderdi Daima boza içüb giderdi Yine bu hakir ana nazar
etmeyüb hüsnü

ülfet iderdi (Beyit)

Herkesin gerçei gönlünce deildir âlem
M.ümkin oldukça geçinmek gerek amma

âdem
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Ebyat mazmunu üzre bu diyar gurbetde iltiyam idüb tevazu
iderdîm Ertesi alessabah cümle asakiri Berberi pak libaslarn giyüb
âlât silâhlarile iktidarlarna göre kendülerin tezyin idüb meliki Berberistan dahi asakiri sahih nanlarn yemin ve yesara cenacin[l] var tertib
idüb bîhisah [2] mal htl esbsüvar ve hicinsüvar askerin dahi talia
idüb dahi ileri bîhisab kara nehre[3] benzer sürü ve sür(ü) piyade eli
harbal ve beli krbal kavmlerin herbiri gûnagûn lehcei mahsuslar
ile teganni iderek azmi rah iderlerdi Ve melik dahi kendü tevabileri
ile yüz altm boy beyleri ve kal'a kanlar küsü gebergelerin çalarak
âvâzei tablu dühk ve küsü mkrefe sadas evce peyveste olurdu Bu
hal üzre Nil kenarnca canibi cenuba yedi saat gidüb

Evsaf bilâd Sudan ehri azîm ve taht kadim
kal'ai

Donkolai Berberistan

Kbtyan ihtida ehri imar eden Donkol ibni
aleyhisselâmdr Nuh nebi bin sene ömrü azizi icre Tufandansonra bir cayi selâmet bulmaa ketügüzar iderek bu diyarlarda nice sene tevattun etdi Badehu olu Hama bir kz verüb ol kzBikavli

Tevarihi

Husam Nuh

bir cierkûe tevellüd idüb lisan arabca ismine Donkol didiler
Müruru eyyam ile bu Hamn evlâd ve taallûkat çok olub bir gün
Hazreti Nuh neci ve nebi cemii kavm kabilesile bu Ham ziyaret etmee gelüb mihman oldu Hikmeti Huda Nuh [4] istirahat idüb ca-

dan

Nuh nebinin avret yeri açlur Bu olu Ham gelüb
nebinin avret yeri açldn görüncek kahkaha ile gülerek [5] sertlik [6] volka[7l gidüb gayri biraderler ki| Sam ve Yafesdir
anlara dahi gösterir Anlar dahi sermende olub hicablarndan gayolub bir ihram ile pederlerin setriderlerken Nuh nebi habdan bîdar
olunca yine ol
napuhte hande iderek avreti yanna gider Hazreti Nuh ann tebessümünden sual ider Sam ve Yafes kefi avret olduun nakiderler Hemen Nuh nebi lâhî sen padiahdan dilerim ki
bu Sam muammer idüb ruyi zeminde cemii padiahlar bunun zürriyyetinden idüb inkrazüddevran nesilleri münkariz olmyub dü cihannib alûd iken

babas

Nuh

Ham

[1]

Yldz
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da serfiraz olalar deyu duas müstecab olub cemii mülûk selâtînler
ana müntehidir Ve cemii Arab ve Acem ve cemii mürsel ve gayri
hüsam()
mürsel peygamberan Sama müntehidir Ve bu olum
dahi bu iddeti harl diyarlarda muammer idüb Cezirei Msrda evlâd ve ensabn çok eyle Ve hayvanatlarn dahi bîhisab eyle Lâkin sen
padiah pervrdigârdan dilerimki benim avret yerim mekuf olub setreylemeyüb güldüiyçün kendinin ve evlâdnn avret yerleri ve vücutlar üryan olub büryan gezeler Ve daima birbirlerinin mahiyyetine
güleler Ve lâhi dünyada kendüsi ve evlâtlar inkrazüddevran yüzleri
kara olub âhiretde yüz akl ver deyu Hama azîm yavi duvalar idüb

Ham

biemrillâhi

taalâ

bu

Ham

avreti

yannda

ve

olu Donkol

yannda

açldn

nakl idüb gülüürken der an
babasnn avret yeri
üçünün de yüzü kara oldu Ve' üçü dahi hicablarndan dalara çöllere
ve deti hamuna dütüler Cümle kara Arablarn nesli Hama münHazreti Nuh dahi gayri evlâdlarile Msra geldiler Mezkûr
tehidir
Ham bu Hatt stüva taraflarnda kalub nice yüz bin evlâdlar olub
Ebülesved oldu Badehu Ham Esved merhum olub devlet evlâd Donkolaya nakl idüb zeman hükümetinde bu kal'ai Donkolai bina etdigiyçün bu kal'aya Donkola ve vilâyeti Esvedan dirler Tahfifi kelâm
olmaiyçün Esvedann hemzei evvelin hazf idüb Sudan dirler Zeman
kadimde öyle bir ehri muazzam imikim hâlâ âsâr binalarndan bhad bîkyas esas imaretler zahirdir. Bu [1] dahi Ebrehe lân harab
etmidir Hâlâ imar olan kla ve bünyatlar evvelki imaretinin bir ma-

oturub

kalmdr Amma

kal'as Nil kenarnn canibi arkîtuladan mebni ekli murabbadan tulânî hendeksiz bir kal'ai atikdir Ve 3 hah [2] Biri Nile nazrdr Kal'a içinde
cümle altyüz elli pimemi tuladan kerpiç bina Berberi evleridir
hallesinden cüz'ü
sinde kâri

kadîm

krmz

Yedi camii ve dokuz mescidi ve alt mekteb var Ve bunlardan gayri
imaret yokdur Ve bir yalçn kaya üzere vaki olmudur Ve melik saray [3] dahi kal'a içinde tobdandr Ve bizim konamz dahi tob'
tandr Bu ehr icre bundan mamur evler yokdur Amma bu
hisarn haricinde canibi arkda üç bin mikdar Berabere haneleri vardr Kimi ham topdandr Kimi kamdan ve kimi çaladan yani ba
külbeleri gibi çaldan evlârdr [4] Bir mikdar tula bina camilerinde

padiah namna andan

kim
hadimülharemeynü erifeyndir Gayet musalli malikiyyülmezheb kavmi

ihtida Foncistan

[

1]

Yldz nüshas

(Bunu)
(var)

[2J

»

»

[3]

»

»

(saray)

[4]

»

»

(evlerdir)

Ali

Osmana dua

ideler
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vardr Asla gizbü gaybet ve suizan mesavi bilmezler Gayet müstakym
âdemler olduiyçün ehri hama [1] Msrda cümle tüccar ve ehli sükun huddamlar kavmi Beraberedir Berabere reayasna derler Berberi

Cümle taifei askerî altm bin olur Amma Beraberesi üç kerre yüz bin âdem olur Ve bu varuda binden mütecaviz cellâbe yani Sudan ve stüvan ve Foncistan bazirgânlar sakin olurlar Ve
Beraberesi ticaret ve ziraat ile mukayyed olub air ve dürre yani dar
eküb biçüb gdalar arpa ve dar ekmei ve lâhm tabrî cemel eti ve
südüdür Ve bozas gayet memduhdur Ve kedi eti yemek mübahdr
Cesedi kudda yani leziz kedi deyüb vakti zaruretde yerler Ve Nil züaskerisine derler

lâli

nu

iderler Bir kabilesi dahi sahralarda züraka [2] ve pil ve ger-

ikar idüb

gerdan ve ceyran saydü

trnaklar

çataldr deyu tenavül

iderler

Der vasf hayvan züraka yani zerkepa

[3]

Hattâ hanemiz sahibinin huddamlar bir zürafe peçe sayd idüb
etdiler Amma olkadar semiz idikim tabir olunmaz Hakire teklif etdiler Tenavül itdik înaallah helâldir Kitabda mahallin görmedik
Ekâlde ve cesedde at kadardr Postu
derisi gibi ve deve gerdakeçi
nndan diraz boynu var
gibi Amma dahi büyükdür Elma gözlü ve deve kulakl Boynuzlar gerdeninden bir siyah hat zahrindan ta dümmüne varnca çekilmidir Kuyruu
kuyruu gibigayet âlidir Kç ayaklar gayet alçakdr Ve gerdeni
dir On ayaklar
dirazile minare kaddi dirahtlere yetiüb filizlerin yerler Ve
zeminde
giyahat
tanavül
idüb
hayvandr
Amma
gûnagûn
irin
at ve
ve sidir lâhminden lezizdir Amma puta pa urmada hakka ki zoruna

kebab

Ba

sr

ba

sr

sn

Ahuyi Badad

ikâr
gibi seirdir Berberi kavmi hile ile
kûsfendin misk gibi rayihas vardr Zira âb
letafetinden kuralarnda gûnagün nebatat giyahatlar

paydr

[4]

iderler

Bu diyarn lâhmi

canbahnm

vardr kim asla bir diyar alefine müabeheti yokdur Ve havasnn
merali
letafeti yüzünden mahbub ve mahbubesi olkadar mükâhhal
güftar
lâgülfahî
reftar
gazali gözlü esmerüllevn ve ahmerülvech
[5]
tif ve zarif mabublar olur kim tabir olunmazdr Hakka ki nesli Nuh
nebi ederler Amma libaslar yokdur Birer ihram ve birer petemal

1

1]

Yldz

nüshas (hama) kelimesi yok

[2]

»

»

(zürafe)

[3]

»

»

(zorlepa)

[4]

»

»

(paydar)

[5]

»

>>

(gülfem)
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bürünmüler Keysulann örmüler iddeti hardan güya nar cahime
girmiler Ve yüzünün dürüb yanmlar kadid âdemlerdir Amma gayet çeri ve eci ve bahadrlar ve gayetülgaye cemmâ ve tammâ kavmdir Ve hisset ve denayetlerinden [ 1 ] ebü ruz cihan gezeler Müft taam
bulurlar ise yerler Böyle papürehne kavmdir Hâkimleri refikimiz olan
Mehroed ibni Hüseyin melikdir Hâlâ Fonc padiahna tabidir Ann
fermanile bizimle ateperest seferinde idi Amma vilâyetleri gayet emnü emandr Bir âdem diyarlarnda kutauttarik olsa ol an katliderler
Bu diyarda dahi altun ve guru yokdur Çarsuy bazar ve han ve hani'
mam ve imaret sebil ve medrese ve ba ve bahçe yokdur Maymun
çokdur Ve meyve yokdur Postanlarnda kavunu ve karpuzu çokdur
Ve minare dahi yokdur Bozahaneleri ve kahve vardr Ve Cum'a günleri nice ecnas haerat
cem olub tara varuda bir meydan azîm
vardr Anda bazar olub her kes metan beyiü ira ider Ve cabeca hurma aaçlar vardr Bu ehirden bilâd Nube canibi imale seksen
konak yer gerü kald Ve bu ehir iklimi evveldir Ve bu ehrin

gar-

bnda

ehri

Zej^ave

eyvelde ehri azîm imi] Amma görmedim Bu ehri
Donkolda üç gün melik ile sohbeti has idüb hâkim Hafîr meliki Kör
Hüseyin Kann mali ganayimden alub Foncistan padiahna göndcrdüü hedayalar Berberistan meliki hazr etdi Ve kendi malinden
dahi bin re's cemel ve yetmi fil ve bin
ve alt bin koyun ve
beyüz ateperest ve Mogan esirleri ve gayri ganayimden dahi gûnagûn eyalar hazr etmee mübaeret etmee balad Hakir ol mahalde asla görünmeyüb ehrin canibi erbaasnda olan ziyaretlere gitdik
Evvelâ kurafede Eeyh ibni bni sa Kubbesi üzerine baz leylei
Cum'ada nur yaan Andan âlim Eeyh ibni Ebubekr Andan âlim
Ebülkasm hazletleri dahi bir kubbede asudedir Andan yine Kurafede Eeyh Belil Andan Eeyh GulâmuUah Himmetleri hazr ola Bunlar ziyaret idüb hanemize geldükte Berberistan meliki hanemize gelüb müerref idüb on iki deve ile fili siyah dii belâ yükü envai zahire ve on heccan üzre yirmi siyah çerde glman ve alt aded nisvan
ve on tavusî hiçin ve bir sûn em'dan ve bir hokkai kübra icre seylân

dahi iklimi

sr

güya

Bedehandr Huddamlarmza dahi üç
Ve bir kal'a Kann bir askeri ile ta

hicindeve vardi ve
Fancistana varnca
bizim hifz(ü) hirsetimiz içün tayin eyleyüb sarayna gidecek mahalde
lâ'li

özür

diledi

[1)

Yldz

nüshas (denaetlerinden)
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huzuruna bir tob sof ve iki vücudî[l] destar ve bir leyn[2] kalemkâr
iki nikreme(i) halkâr verdiimizde derunu dilden hazidüb safasndan
raks etdi Zira anlar bu güne Rum metan görmemilardir Bunlar kabul idüb sarayna gidüb dersaat be aded binanz kâmil naüküfte ve
irin güfte kzlar ve iki hiçin yükü fildii ve iki hiçin yükü kakulei
kebir gönderdi Ve Fonc padiahnn hedayasma ve kendü canibinden
gidecek hedayalara ehir kads Hamdullah ibni Celâb hazretlerin on
bin âdem ile Fonca gitmee memur eyledi Alessabah melik ile vedalaub azmi rah eyleyüb canibi cenuba Nil kenarnca sekiz saat gidüb
ve

Evsaf Surtanusi ^-S^j^^
cezire icre garba

Nil içinde bir

karib tula

ile

mebni

bir kal'ai

Bunun

dahi Donkola
gibi üç kapusu vardr Amma Donkola gibi kaya üzre deildir Türab
üzre mebni ekli murabba bir kal'ai azimdir Foncistan hükmündedir
Kal'a içinde hane Berberi vardr Tara varuu ve camileri ve bozahaneleri vardr Gayri imaret yokdur Hâkimi üç bin askere yedi bin
Berabere reayasna malikdir Çou bizimle Firdaniye seferinde idiler
Bu kal'a ceziresinde çok timsah olur Her bar koyun ve
ve deve
kapar Suya gark idüb yavrularna nefeka ider Asvan timsahndan
mel'un timsah vardr Herbirinin kaddi krkar ve ellier zira gelür
Andan yine Nil kenarnca say aac orman icre sekiz saat gidüb
sual etdim Asla

kebirdir Banisin

bilmediler

sr

Vadiyül Afârit
Bir sahrayi bîpayanm canibi garb nihayetinde

Tarifi

ekâli

ifrite

meks olunub

caduy Minelacayib ve minelgara-

temaadr

yib

Evvelâ

meydann

bu ekâli garibe bu pütei
erbaasnda gûnagun

canibi

olmu

âlinin ta zirvesinde bir vasi

sengi

haralardan sandalyalar

amudu müntehay
somaki berçem idüb birbirine muttasl dikmiler Bu yedi sütunun
zirvei âlisinde bir haceri yekpare vaz(u) nasb eylemiler Yedi amudu
setridüb amudlara bar olub amudlar annla berkarar olur Bu hrmen
cirmi vaz olunan sengi hârâ üzre tucdan bir kanck div timsali etmmiler kim âdem görünce zehresi çak olur Ba eflâke serçekmi
ârâste

[1]
[2]

bir

meydann

Yldz nüshas
»

»

(cudî)
(balîni)

garbisi nihayetinde yedi
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perian etmi Gözler âfitab âtetaba kar mesVe kucanda yine tucdan bir olun dizi üstüne

fitile

verir

oturdub güya deragu idüb sa memesile süd verir eklinde bir mahuf ve mehib ucube timsaldir Ve memeleri küsü Badad kadar vardr Sa elini kaldurub Nilin canibi cenubdan tarafa geldüi [1] kolun uzadub bir parmaile gösterir eklinde durur Ve iki ayaklar ol
amudlarn temelinde olan sengi hamil minarelerin üstünden
ralara kadem basm durur Amma öyle musaykal ve mücellâ tuc suretdir kim güya zehbi halisdir Ve aya önünde bir havzu azîm var kim
sengi haradan oyulmu î^.j î^c havzu kebirdir içinde bir kii ina-

aa

mümkindir Amma bu temaada taaccüb idecek oldur kim
bu amudlar üzre karardade olan divü müennesin iki gözlerinden kanl
incikleri mesabesi
ya iki dizleri üzerine cereyan idüb andan
yerinden nüzul idüb iki ba parmak trnaklar üzre bu kadar bin yldan beru cereyan ide ide güya mizab gibi yer eylemi Andan bu krkanlk[2] ya havzu azîme dahil olduu demde ol dem didei nem
âb rakik beyaz mâi safi olur Ve daima bu havz leb berleb durur
Mâi [3] Temmuzde bu mai nem yemi Kulzüm gibi saruya mayii
olub cemii sahibi maraz olanlar bundan bir kerre nu idüb yirmi
amel idüb cemii ahlat fasidei tahtan sürüb nu idenin rengi ruyine
humret verir Ve yine mâh Temmuzdan sonra kelevvel ol âb hayat
akar kur [4] Amma bizimle giden âdemler iddeti harda üüb öyle nu
etdiler havzu bo
etdiler
Hakir dahi ifa niyyetine birfincan nu
etdim Hakka ki mâi zülâldir Ekseriya Nilin cenub tarafndan yahud
Habe diyarnn Zeylâ ehri benderinden Portakal küffarlar hedaya
virerek bu âb nabdan kalay ve kurunlu cerre makulesi nice bin
kum kumalar doldurub HinJistana ve Frengistana götürürler kim
cüzam zahmetine ve frenk zahmetine mübtelâ olanlara içirüb dürrü
beyza dönerlermi Gayet nafidir Amma im'an nazar ile görülse bu
verlik etse

aa

mz

sahrada ina olunmular Bu sütunlardan bâlâ bir
üstad benna ol kûhlardan bir san'at ile fevvare misal bu cadu timsalinin derununa girüb didelerinden dembedem dem cereyan idüb havzda mâi zülâl ol Asla aklm ihata etmedi
Ve bu meyillerde Eflâtun ve Bukrat Sokrat Batlimos hukemalarn
ve gayri etbbalarn gayri ve Süryanî Yunanî ve Timanî vilâyetini
hatlarn satr satr yazlm ibretnüma hatlar ve âlât kimya dahi

amudu

âliler bir

kûhu bîhemta yok kim

[1]

Yldz nüshas

(mahalle)

[2]

»

*

(kanl)

[3]

»

»

(Mah)

[4]

»

»

(olur)

EVLYA ÇELEB

874

yazlm kazlm

durur

üzre kblemize nazr
ile

bu Ayet

tahrir

Amma

Ebu

Ali

cenub tarafnda olan sütunu zenburî

Sinann

ketebesile

amud

üzre kûfî hat

olunmudur

olunmu Dahi

altnda sene terkym etmiler Vacibüsseyr temanurukân tlsmanm ile bu mahalle geldiimiz
alâmetin tahrir eyledim Andan alessabah yine eddi rahl küslerine
turralar urlub Nil kenarnca cenuba on bir saat gidiib iddeti hardan kebab olub
kitabet

agâh

yerdir Hakir[l]

Tavsifi

Hisar Kenise

Nilin garbnda bir eddi ye'cuc var bir kaPai üstüvardr Sahili
Nilde kal'ai Ibrimden sonra memduhu âli [2] kal'a budur Banisi
Azrak cadudur Gerçi ta kal'a deildir Serapa kâr kadim tula ile
mebnidir Amma gayet metin ve müstahkemdir Kapusu var Biri
garba bir canibe biri Nile açlr ekli murabba bir kal'ai musanna^
dr Ve içinde iki yüz mikdar tula bina büyütlar vardr Ve bir camii
var Amma kal'a haricinde bin mikdar tob ve çim ve çaladan evleri
ve yedi camii ve zaviyesi var Ve krk aded bozas [3] var Ve kapularnn tahta kanatlar üzre timsah derileri mhldr Ve cümle halk
esmerüllevn
mahbub Berberi kavmidir Ve bu kal'iy e kenise
tesmiye olunmasnn asl oldur kim bu kal'ann canibi garbnda
kâmil üç saat baid yerde bir ferah feza ve ho hava yerde Camii
mihsfat bina olunub
Mazreti Süleyman aleyhisselâm kenise
rab canibi yldz rüzgârna ve Kudüsü erife doru in§a olundugyçün
Kenise derler Bu kal'a dahi ol ismile müsemmadr

Der sfat Camii kadim
Bu cami cenbinde

buharyei leziz vardr kim mürde cism üzre
bulurdu Hazreti Süleyman ins (ü) cin vuhu()u
tuyur ile taht Süleyman ile tayyi mekân idüb berheva tayran iderken
bu buhayrei görüb veziri Asaf Berhyaya ve baz musahib ecinne ve
div ve perilerden Bu bukayriye ne derler deyu sual ider Anlar dahi
Ya Süleyman Buna aL-ji;\ a.j ^i'M^/ derler Yani Cennet kapusundan gelir buhayre demekdir derler Ve
âbu havasn tarif ve tavsif iderler
bir

ilka eyleseler belki hayat

[1]

Yldz nüshas

(dahi)

[2]

»

»

(âlem)

[3]

»

*

(bozahanesi)
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Derhal Eminullah rüzgâra emridüb cemii mahlûku Huda bile nüzul
idüb bu vadide meks idüb canibi erbaaasn ket (ü) güzar iderek buhayrenin âb nabndan nu idüb taze can bulur Tiz cümle div ve
perilere emridüb Bu menzilde benim içün bir kâh âli ve bir camii
sübhanî bina idin deyüb bu camii bina iderler kim meddahlar midhatinde âciz ve tahririnde kalemler lâldir Badelhicre bu diyar halk
islâm ile müerref olub Kudüsden Mekkeye vely olundukda imal
canibine dahi bir mihrab azîm ihdas eylemiler Hulâsai kelâm deyrden velyolunmu böyle bir camii ziba yokdur Güya canibi erbaasmn
der (ü) divarlar ve amudu gûnagûnlar yedi kudret ile ina olunmudur Islâmbolda Ayasofya kubbesinden iki kat âli alt aded kubbei
sernigûndur Ve ortasnda cümle kubbeleri [1] havale bir kubbei mi-

nas

var

Kesra ve

imi

Hazreti Risalet tevellüd itdikleri gice isneyn gicesi

Kzl Elma

ve kubbei

man Kaffah nebidi bu
kalm binayi kadimdir

âli

münhedim olmudur

Tak

Zira bir ze-

cami put hane idi Ve nice bin düvelden geru
Ve canibi erbaasmda nice bin suhuf nazil
olmu nebilerin savmaalarnda gayri [2] hatlar ile alâmetleri var Ve
bu camiin enderun birununda cümle bin yediyüz aded somakii ahmergûn var kim herbiri asmana serçekmi hemvar ve musaykal
ve mücellâ amudu ra'nalardr Hakka ki lâ'li Bedahan gibi krmz
cevahirlerdir Birinin bir yerinde rahnedar yeri yokdur Bu amudlara
manend ne Kudüsde ve ne Samda ve ne Msrda nazirleri yokdur
Amma Iskenderiyyede ve Islâmbolda ve Atinada ve Ayasulukda ve
Aydnckda çokdur Zira bu Aydnck ehri dahi Süleyman nebi Belks içün bina idüb hâlâ harabistannda nice yüz amudu seramedler
paymali rimal olub yatarlar Ve bu Cami tulen ve arzen kâmil beer
yüz germe admdr Bu hisab üzre Mekkenin Mine hazarnda olan
Çamiülhayf ve Cebeli Arafatda olan Camii brahim ve Arafat ve
Mine hazar beynehümasmda Cebeli Ferah dibinde Camii Müzdelife
yani Me'arülharam ve Msrda Camii Amr ibnül As ve Samda Camii
Ümmeyye ve Kastantaniyyede Aysofya bu zikrolunan cevamii kebirin
cümlesinden bu Sudan vilâyetinde olan Camii Hazreti Süleyman büyükdür Zira kuvveti mucize ile ve hidmeti ins ve peri ile bina olunmudur Ve ilmi hendese ve ilmi mimariden haberdar olan berhurdar olmu bir âdem bu camii azimî görse hakka ki Süleyman nebi
üstad kâmil olub mucizesin izhar eylemidir Bu hakir edimi arzda
krk sekiz sene cihanbîn olub on yedi pabiahlk yerde mamur abadan olan memaliki mahruselerde böyle bir camii nebiyyüUah görme[1]

[2]

Yldz nüshas
»

»

(kubbelere)
(iberî)
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dim Ve enderun birununda mebsut olan rubam zenburî
Hind sadefkârîsi döentnidir Ve alettahkik ferinde incu ve

ile

güya

sadef ve

yeim ve piruze makulesi zîkymet
vaz'yed iden tadan kavi ta olur Ve
camiin canibi erbaasmda olan divarn yüzleri ta yedi kubbei azîmin
akik ve yemenî ve lâciverd ve

hacetler

döenmidir

Bir

tana

naki bukalemun ebrî ve mevvac sun'u Huda zîkymet talar kapldr Herbiri kapl olan tahta
misal talarn kadleri tulen ve arzan onar zirâdr Üstad kâmil hakkaki âmil bu talar öyle biçmikim güya Hatay kâgddr Kat olundevvarelerine varnca serapa gûnagûn

iki ta yanyana vaz idüb ebrlerinden gûnagûn ekâller
ve elvan ükûfe ve kitabeler nümayan olunur Ve bu sengi mevvac1ar olkadar mücellâdr kim güya âyinei Iskenderdir Bu ulu cami icre
ibadet iden musallinin rükû sücudlar ve kyam kuudlar saf saf safi
mücellâ hacerlerde nümayandr Ve mihrabn tarafeyninde Zebur Ayetleri vardr Ketebesi

dukdansonra

Ab

hayat hatlardr kim mermerler üzre tahrir olunmudur Ve
içleri cümle
mutallâ elvan elvan srça
ile
Amma
minberi
talar
münakkadr
üç kademe ile uruc olunur
kürsi misal bir minberdir Ve minberi ve minaresi yokdur Ezan dam
üzre okurlar Ve bu camiin taras etrafnda olan talarn herbiri kryazar

bu camiin alt kubbesinin

kar ve ellier
biri

biri üzre

divdir

Amma

melkîdir [1] lmi cerri ekal ile bu sengi sakilleri
komak makduru beni Adem deildir Hakka ki kâr
bu Cami eer bir âbâdân -diyarda olayd çift olurdu

zirâi

Lâkin cemaati yok bir camii dürrü yetimdir Amma buhayresi içün
ylda bir kerre güz eyyamlarnda cezirei Msrda nice kerre yüz bin
can insan ve gayri hayvan cem olub bu cami içinde ve nemannda
ve buhayrenin etrafnda nice kerre yüz bin hayme ve hargâh bu kadar mahlûku Huda meks idüb krk gice hazar germagerm olur kim
tâbir olunmaz Ve bu buhayrei azîm dairen madar on bir merhale
yerdir ki tarafnda bu kadar mahlûk nüzul idüb Hazreti Süleyman
içdii sudur deyu teberrüken ve teyemmünen nu idüb hastalar ve
emraz muhtelifeye mübtelâlar içüb biemriliUâh iffa bulub krknc
gün hazarn infidad günü oldukda Ji c.ii.Ji bîha velâ had fil ve deve
himarlara bu buhayrei mâi canbahn âb hogüvarndan yükledüb

tulum tulum ve cerre cerre cemii Kâfiristan ve Arabistan diyarlarna
götürdüklerinde bu on yedi merhale yer ihata iden buhayrede bir katra
[1]

Yldz

nüshas (mekkîdir)
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su kalmyub biemriliUâh senei âtiyye gelince leb berleb olur Azîm
temaadr Ve azîm camiünnurdur içinde huddamlar ve ulemalar
krk aded sar pirinç teneke ile biniyya olunmu kapularn papayub
ilme megul olurlar Cümle halk malikülmezheblerdir Amma kavmi
âdem deildir Bunu temaa idüb ve ibadet idüb yine lgar ile kal'aCi)

Keniseye gelüb andan alessabah Nilin garb kenarnca

eeyh Dülîb

Ziyareti

an

ubur idüb on

sekiz saatde

iddeti

ve sindyan aaçlar ormanlarnda
nüzul etdikde

har çekerek iki yerde âbnus
ârâm idüb emsi cihan tab zevale

Medhi hasîni Abkur
Nilin arknda ekli murabba bir tob kal'acikdir içinde iki yüz
hanei çala ve bir camii bala vardr Hâkimi Foncistan tarafndan

nam

hümamdr Ve

kal'ann iki kapusu var Dükkânlar
yokdur Ve halknn yüreinde
yokdur Kavmi yine Beraberdir Esmerüllevn ve ahmerülvech âdemlerdir Andan kalkub 4 saat canibi imale

Gürce

ve

hammam

bir

vekâlesi ve

ba

Beledi

ya

Ark

Kal'as yok evleri çok Cami (i) var Amma gay*;t dar camidir
dahi dar yerler Anda Ziyareti Eeyh Kur amullahürrikabî ve
ana karib Eeyh hac Macid ve ann cenbinde Eeyh har Mahmud
kurbinde Eeyh hac Sekuz Bunlar birer tobdan kubbei sagireler
içinde asudelerdir Birer fatiha ile ervah eriflerin ad idüb yine Nil
kenarnca yedi viran kal'a ubur idüb çölde filsiz ve maymun ve gergerdan zurafesiz yollar ile on bir saatde

Halk

Evsaf rebat Deffare
arknda

bademi bir kal'ai cedid misli hadiddir Sene
tarihinde Msr padiahlarndan Elmelik Aybeütturmani [1] Foncistan meliki reayasndan tezallüm idüb Aybe dahi
dostlua binaan[2] Fonc meliki mutahassm olsun deyu bu kaPai bina
etdirir Dayiren madar cirmi iki bin admdr Ve içinde tobdan camii
üçyüz aded Berberi beytleri vardr imale nazr aaç kapus üzre
Nilin

[1]

Yldz

[2]

»

tula bina ekli

sushas (Aybegüttürkmanî)
»

(binaen)
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timsah bîcenah postlar mhldr Kapu üzre tarihi sene zikrolunan
imaretden bir ey yokdur Andan on alt saat gidüb

Ekâli kalai Melik dris
Nilin arknda bir musattah vasi sahra kenarnda ekli muhammes
tobdan mebni bir kal'ai sagiredir içinde bir cami ve yedi yüz hanesi ve
arka nazr bir kapusu Cümle halk esmerüUevnli Berberi kavmidir
Munmin [1] ve muvahhid malikiyyülmezhebler ve mahbub ve mahbubesi

mümtaz

seramedlerdir Ahalisi gayet beleh ve âbid kimesnelerdir

Cemii zemanda anlardan isyan ve tuyan kizb ve hettâk ekilli bir
zelle anlardan sâdr olmamifdr Msra ve gayri ehirlere varub hizmet
iderler Gayet mu'temed kavmdir Bu fclgadan [2] rihlet idüb dokuz
saatde

KaPai Grri
Nilin arkîsinde topdan ekli müdeyver bir küçük viran kal'ack»
[3] bin admdr Ve bir camii Gayri imart yokdur Andan
alessabah alt saat Nik [4] kenarnca mahsuldar sahalar [5] içre

dr h mi
giderek

ehri azîmi

kal'ai Halfahi

Bu dahi Nilin arknda topdan evlerdir Bir camii var Gayri imanian yokdur Cümle halk Zengîlîka kavmi Muhayi bîbeka
ütürleb Berber [6] bunlar [7] gayri Muh kavmi derler edid ve
cebbar ve ayyar ve tarrar me'ale gözlü âdemlerdir Andan dahi hareretden

ket iderek

on

sekiz saatde

Evsaf mahmiyyei ehri azîmi Ilgunu Donkola
Zeman Kadimde
Badehu sultan Fonc
[1] Ytld.z

bu ehir Berberislan meliki hükmünde imi
idüb hâlâ mutasarrflardr Amma taht

istilâ
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Berberistan olmagile cümle binalar Berberi kardr Gayet irin bir [1]
ehirdir Kal'asn Fonc [2] itdükde cabeca münhedim etmi Hâlâ
Donkolann Berberistan kavmi Ah Ilgun deyu ah çeküb Ilgun Cenneti bizim olsa âhiret Cenneti istemezdik derler Ta bu mertebe bu
iddeti hâr diyarda Sam Cennetmeam misal ehri iremzatdr Zeman
kadimde olan imaratnn kubbeleri ve kaa ve esvaklar ve kasr havernaklarnn esaslarna âdem nazar etdükde hayran olub engüt berdihen
idüb dembeste kalr Ve bundan [3] olan alâyimat ve acayibat ve
garayibatlar meer Asvanda ola Ve bunun âb (u) havas letafetinden
bagr (4) ve baçesinin limonu turuncu ve hurmas ve gûnagûn fevakihin âbdan bunda mevcuddur Halk gerçi zaif ve nahif siyah çerdedir Amma gayet ten dürüst ve gayet mücamma'dr

Hikmeti Huda
Havasnn
dourur

letafetinden zenanesi ve hayvanlar senede ikier ikier

Amma
Amma

âdemden

behayimleri beher

sene üç kerre
kuzular hasl olur Ve merd (ü)
zenan on senede bali olur Yedi ayda ve sekiz ayda vaz' hami
etdükde ikiz doar Ve halk Berabere reayas ve salihlerdir Ve ziraatleri dar ve arpadr Ve ba bostanlar ve develeri ve koyun ve srlar çokdur Ve Berberistan ve Foncistan ve Sudanda bundan gayr
[5] neft ve katran maadinleri yokdur Ve lca germablar çokdur
Cümle memaliki mahruselerden ahalii vilâyetler [6] gelüb bunda
germablara girüb mesakitelden \e gayri mahuf ve muhatara emrazlardan halâs olub ana rahminden
gibi olur Annçün diyar
Foncistanda ve Asvanda Ilgun halk ve esmerüllevn bugd [7] enli
mahbub ve mahbubesi makbul ve muteberdir Ve [8] ehri Berberistan
melikleri üstünden gideli devletleri bergete olub Fonca tâbi oldular
Hisabm Cenab zzet bilür kavmi lübalandr [9] Badehu bu ehirden
yine cenuba sengistan dalar ve mahuf yollar ulur idüb kâmil on

kuzular

gayri

gayet nahif ve

zaif

domu

sekiz saatde
[I]

Yldz nüshas

(bir)

yok

[2]

„

„

(feth)

(bunda)

[3]

„

„

[4]

„

„

(ba&)

[-5]

M

„

(gayri)

[6]

„

„

(ahalisi)

[7]

„

„

(buday)

[8]

„

,.

(bu)

[9]

,,

„

(bîpayandr)

EVLYA ÇELEB

880

Der sitayii ehri azîmi Koteray

[1]

Bu dahi Foncî hükmünde

Nilin ark tarafnda bir ehri azîm
imi Hâlâ âsâ binalar cihan dutmu Evvel imaretden ancak yedi
yüz mikdar haneler ve bir cami ve yedi yüz hane ve üç aded âsi
hurma aac var Gayri imareti harabdr Andan on bir saatde

ehri Idey
Fonc hükmündedir Bu mahalde gemilere binüb arkdan garba
ubur idüb ehri temaa eyledik A'sar kadimde bu [2] dahi ehri
azîm imi Hâlâ eseri imardan alâyimat eddadiyandan kubbe (i)
mühtak tumturak revaklar varkim güya desti mühendimden [3]
henüz
ibret nümalar ve muteaddid höcreli sarayla ârâste
ehri müzeyyen imi Hâlâ imar olan büyunlar [4] iki bin mikdar
müfid muhtasar Berberi haneleridir Bu kavmin içinde maliki mezheb
hak ile cebrî mezheb nahak Berabere âdemleri muhtelitdir Fonc
meliki imar etmi bir alay küstah kavmdir Bunlarn eyhleri eyh
Saidi Cebrîdir Krk bin kadar cebrî ve cebbarî kavme malikdir Amma
cümlesi gayet atr ve fettan kavmdir ehri Niiin garbnda yedi mihrabl ve bir kaç çala dükkân ve gayri imaret ve han yokdur Ve
bunda ba ve baçe ve hurma ve tersim [5] olmaz Halknn mekûlâtlar dar ve timsah ve kedi ve tilki ve misk kedisi ve Mik [6J
bal yerler Timsah eti tenavül etdiklerinden ecaat sahibi olub

çkm

ile cenk idüb mansur olurlar
hareket idüb Nil kenarnca sekiz saatde

Budndan

[7] dahi

cami ve alt yüz

kamdan

gabice Berberistan

KaFai CîUetülmik [8]
ark

canibinde

baebden

ve tobdan büyutlardr

An

kal'ai ve bir

ubur idüb

be

saatde

Kal'ai Noci
Haddi Foncdur Kal'as cümle azîm
[1]

Yldz

nüshas

santa

aaclarndandr

çi
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dolma çimli toprakdr Bir kapusu ve bir camii ve
ahzanl büyutlar var Bundan alessabah on saatde

kiilbei

iki

yüz

Evsaf ehri azîm ve kâr kadim kaPai Arbac
Nil

(i)

arknda bir vasi fezada ve nebatat alefzarl dar
olunmu bir irin ehirdir Kal'as (d)i rahti münteha-

in canibi

(ü) diyarda bina

lardandr Birbirlerine yine haebler ile bend idüb için çamur ve dar
sapyle ve çim ile rhtm idüb dolma divarl tuladan metin kal'aidir
[1] Zira bu diyarda binalar içinde iki bin üç yllk aaçlar vardr

Ve

asla çürümemidir Asi hurma ve santa ve etle ve saç ve zakkum
sindyan gibi böyle aaçlardan bina olunmudur Ve ekli dörd köe*
den tulânî ve dayiren madar bin admdr Ve içinde yedi yüz kam»
dan ve çaladan evleri var Ve bir camii var arka nazr bir kapusnm
kanatlar âsi hurma aacndandr Cümle evleri tob binadr Zerre
misal bu ehirde tadan alâmet yokdur Tarra varuda üç bin hasr
ve kamil ve tobdan evler ve yedi cami ve on bir boza dükkân var
Gayri imaristandan minare ve han hammam ve sebil ve medrese ve
ba ve baçe yokdur Amma bostan çokdur Ve bu ehirde mukad'
dema Foncistan melikinin veziri Kan Pir sakin imi Hâlâ Foncistan
melikinin karnda Kan Cercis sakin Krk bin askere alt kerre yüz
bin reaya Berabere kavmine melik [2] bir halim ve selim kimesne
erefi sohbetleri ile müerref olub hakir kan Kör Hüseyin Bein
Firdaniye gazasndan
mali ganayimden Berbere meliki kads
hedayalar teslim idüb Hüseyin Kan size islâm [3] eyledi didikde
gaza ahval(in) sual idüb mavaka üzre nakl etdiklerinde secdei ukretdi
Ve Berberistan melikinin dahi pikelerin getirüb safa etdi Bu mahalde hakir dahi bir kavanoz mümessek eribe hummas ve bir mik'

ald

reme ve don ve gömlek verdim Vâfir haz
yani

\^\

idi [4]

Gayet helte [5]

uuz âdem

Kelâm

acibei o

Bu Kan
ile bizi
[1]

Çercis ile ihtida mülakat olduumuz mahalde tevabilerimiz
görünce kalkub bir köede kenlenendi[6] ve terceman çarub

Yldz nüshas

(kal'adr)

[2]

»

»

(malik)

[3]

»

»

(selâm)

[4]

»

»

(itdi)

[5]

»

^

[6]

>

»

(beleh)
(grizlendi)
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âdemler nedir [1] Anlar dahi Msr vezirinden karndanz
Fonca giderler didi Ya bunlar böyle akdr Yüzlerinin derisin
yüzenlerden ikâyete mi geldi [3] Bunlar böyle beyaz çiy idenin
hakkndan gelüb bunlarn hakk hak olsun dedi deyu terceman
hakire bu kelimat eblehiyyeti naklidince hakir âlemi hayretde kalub
Hayfa ve diri Bama türab rik kim on sekiz padiahlk ve krallk

bu

çiy

sulta [2]

bu diyara düürdün Ve böyle kelimatlar
istima etdim Amma yine kendü talebimle oldu deyu hamd idüb
kelimata âgaz etdim Tercemana etdim Biz Mekke ve Medine sultan
mevlâna mülûkülarab velacem Kostantaniyye Kayseri sultan Mehemmed Hann kuUarmdanz Ve ann hükmündeki türabda sakiniz BiemriUâhi taalâ ol diyarlarda âdetuUah bunun üstüne caridir Ol diyarlarn kavmi bizim gibi beyaz ola Ve bu sizin Foncistan ve Ber(ber)istan
ve Sudan ye Begangistan velhasl bu cezirei Msr içinde olan halk
Hazreti Nuh olu Ham evlâdlarndandr Cümle sizin gibi yüzleri
gözleri ve sözleri bile böyle karadr AUahü Rabbülâlemîn sizi böyle
siyah bizi böyle beyaz halk etdi Yohsa bizim yüzümüz derisin kimse
yüzümedi Öyle olsa ve yüzümüzden kan cereyan ederdi Yohsa biz
yerleri

ket

güzar iderek

ikâyete gelmedik Yüzümüz dücihanda ak iden Hakdr Hakdan hakk
kadirdir deyu vâzane böyle kelimatlar idüb terceman
çerçisi
nâcinse bir bir takrir idince y\! v» iU v deyu hayretde
bir bir Kan
kalub taaccüb iderek yanmda olan bir alay ragî ve dagî âdemlerine hitab idüb Siz bunlarn gibi bimemi [4] çiy âdemler gördünüz
mü deyu sual etdi Hele anda Msra ve Gazziye(dek) [5] seyyahat etmi
Berberi âdemi var idi Hemen ol fethi kelâm idüb J^ ^\ Jy; ya Kan

kim alvirmee

Cercis

Ben

Msr

kavmin

ol diyarda böyle iddeti

bandan

böyle

harl

ems

pimemi
olmaz

imdi bu

çiy

kavm gördüm

Anmcün

Zira

çiy kalrlar deyince

bizim cümlemiz
günde
pissin derse cz biz keüryan idüb bizim günee kon Bir kaç
deyüb tenuzüler [6] ve Ya Hafiyz
bab gibi pieriz lâhi sana
esmalarna müdavemet etdim Hamdi Huda olgûne bed hareket itmediAmma birinden [7] kalkub hakire doru gelince bu fakir dahi kya-

hakirin akl

gitdi

divane kendi

snrm

ma

gelüb tabit [8]

kadem durdum Amma

[1]

Yldz

[2]

»

»

(sultan)

[3]

»

»

(geldiler)

[4]

»

»

bu kelime

[5]

»

»

(zagî)

[6]

»

»

(neuzüler)

[7]

»

»

(yerinden)

[8]

»

»

(sabit)

nüshas

(didi)

fazla

gözlerim

huddamlarmdadr
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Anlar dahi âlât silâhlarndadr Derhal yanma musahîblerile gelüb
çözdürmee ibram
Görelim ne güne tarz üzre esvab giyer deyu
ilhah idüb görelim vücudun dahi böyle yüzün gibi çiy midir Görelim
didi Hemen bu vehham hakirin dibelek akl perian olub iki kollarm
mürafklarma dek açub gösterdim Yine annla kanaat etmeyüb Elbette
çöz esba [1] vücudun görelim deyu teklifi malâyutaklar ettükce can bama sçrayu(b) hiddete gelüb hakir gazabâlûd olurdum
Akl kasra bu hutur iderdikim Elbette bunlar bizi üryan idüb günede piirirler deyu havf iderdim Ve Bire meded hay deyu feryad
iderdim (Der) hal bizimle Donkoleden Habeli cibirtî âdemleri Ya Kan
Cercis Bunlar Rum kavmidir Bunlar böyle kelimatlar ve böyle evzâ
etvar teklifleri görmemiler ve iitmemilerdir Bunlara Siz
çöz Esbablarnz alub sizi üryan idüb cümle mal menaliniz garet
idelim derler deyu zan iderler te bu [2] silâh tevabileri bellerinde
üçer dörder bunduklar var imdi Arbac ehrinde bir klç hazar
olur Sonra karndan melik Kakana ne ccvab verirsin didükde varub
yerine durub [3] tebessüm iderek biz(i) yanma kagirdi Hakir sehl istina
etdim Yüz bin reca ile zanu bezanu meks idüb baz kelimatlar etdi
Ve özür dileyüb müddeti medidi ömr içre bu diyarda sizin gibi çiy
âdem gördüüm yokdur Annçün Görelim deyu reca eyledik Yohsa
hââ ve kellâ bizim size kasdmz ola deyu yerinden kalkub destimiz
yani sarnz bozun görelim
pus etmek ister Amma banzda
didi Bildim ki bu âdemde cünun alâmeti vardr Deli ile hem celîs ve
^hem enîs olmak divanelikdendir deyüb Bizim bamzda destannz
böyle diraz olduunun asl biz mücahidi fisebilullahz ehid olduu'
defniderler
Alâmeti Muhammedîdir Ve
muzda bununla
sarub
rz(u) vakar ahmedîdir Bunu âdemin bandan bozan rzn bozmakdr Hâlâ bamzda böyle alâmetdir deyu destarmz bozmyub böyle
cevab verdim Hal [4] mein yasd ardnda alt emame beyaz amber
çkarub ihsan etdi Ve bir tobra ödü maverdî ve iki tobr (a) akyk
ve yemeni ve mercan cevz bevva kadar iri habbeleri verdi Ve iki siyah
bakire kzlar ve sekiz esmerülvech gulâmlar verdi Hakir dahi ana
bar azîm def'iyçün bir kl [5] verdim Gayet memnun oldu Amma
hakir andan ziyade mesrur oldum Zira kllar [6] her gün yüzer deve

kuam

kuan

kuanz

anz

[1]

Yldz

[2]

»

»

[3]

»

»

(oturub)

[4]

»

»

(derhal)

nüshas (esbab)
(pür)

[5]

»

»

(fil)

[6]

»

»

(filler)
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yükü alef yerlerdi Ve sahr yenlin [1] güya nsfn nu§ iderlerdi Andan üçüncü gün kendusile vedalaub hedaya askerile yine Nil kenarnca Foncistana azimet etdik Ölgün on iki saat gidüb

Tavsifi kal'a(i)

Itan

Nilin garbnda ekli müdevver topdan bir kaPai Ve bir cami ve
alt yüz tob ve çala palas evleri vardr Hikmeti Huda hâkimi Rumlu
Kara Ali Çelebi Tobhanede bir Habee cariyesinden tevellüd etmi
bir fasih ve yarandan bir nazif çelebi (i)di Habeden Zeylaa gidet ki [2]
âlemi sahavetinde bu Fonca esir olub elli yldan beru halâs mümkin
olmyub ehil iyal sahibi olmu bir halûk ve halvülkelâm
eyda
can idi Badehu ehrin cami ve hafta pazar olan yerleri ve boz (a)
hanelerinde hanende ve sazendeleri seyrü temaa idüb ehrinden tara

âk

besatînlerde

kavun ve karyon

Der beyan

[3] fasl

vâk

etmee

hali

reftar iderek gitdik

pürmelâl

hakir seyyah âlem ve nedimi benî Adem Evliyai Gülenî aktar
âlemi ketü güzar ve seyr(ü) temaayi ehrü diyar iderek httai esved
yani karalar diyarndan Sudan diyarnn ehirlerinden bu ehri Itan

Bu

vaz' kadem ve ehrini seyrü temaa etmee bezli hiidüb arifane ve bu ehri mezburun kûçe ve hazarn zayir ve
mesayir olduumuzdan sonra mezkûr bostanda battih fasl iderken
maliklerimizden Kâzm ve Söhrab berpa durub canibi erbaya nigeranda idiler Zira biran [4] dideban ve nigâh basar olmazdm Zira
brim ve Say ehrinden öyle vasyyet etdiler Hemen mezbur gulâmlar
ki âdem nümayan oldu Amma bilmem niye suvar olmular Bu
canibe gelmek üzredirler deyu cevab etdikde yine silâhlarnz ile mukayyed olun deyüb karpuz yemee megul oldum te geldiler kisi de
beyaz âdemlerdir Amma suvar olduklar hayvanlar asla gürdiniz
mi [5] budukdur (yokdur olacak) deyince hemen bir nefesler [6J
Bektaî zemzemesi sadas gelüb hakir ayag üzre kalkub bu canlara
nazar etdim Gördümki Abdalan Bektaiyandan iki kalender sima ve

nam mahalde

mem

Aa

[1]

Yldz nüshas

(nehri Nilin)

[2]

(giderken)

[3]

(karpuz)

[4]

(ibran)

[5]

(gördiimiz)

[6]

»

»

(nefîri)
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tüvânâ ve [1] âkan hayra [2] karudan nümayan
olub yakin oldukça sura reha buldurub makam muaerde zemzeme1er idüb ferah surlarn çalarak yanma gelüb badehüsselâm [3] suvar
olduu dabbelerden nüzul idüb birbirlerimiz ile öpüüb Ucam dabâklarn
besi ellerinde iken oturdular Hemen hakir Bire gulâmlar
ellerinden hayvanlarn alub gezdirdin Anlar idindi 14] Hayr Bu hayhayvan eti tenavül iden
vanlar zîruh ksmndan can ve kan
ademin yanna varmazlar Ve öyle âdemler dahi gelümezler [5] deyu
cevab etdi Ya deyu taaccüb etdim Birinin bir mehib gergeral I6] (i) di
zinde

iki zarif

u

çkm

Der beyan sfat gergerdan
Yanlarnda Rumda vüzeralarn dabbetülarz misal divan atlar var kim
gayetülgaye lâhm ahm yerinde cesim ve semîn atlar vardr Güya
öyle bir esbi kebirder Cildi
muyludur Lâkin kula dibinden
ve zahrmdan dümmüne dek bir siyah radde seramed muylar vardr
yine at ba gibidir Gözleri elma gibi tarada Müdevver ve mükâhhal gözleri vardr Ve at gibi iki kulaklar var Amma kameti mevzun gûu hulardr Ve alnnda bir karn vardr Dibi gayet kalndr Ve
ucu sehl müdevverdir Kaddi be kardr Gözlerinin yanlarnda pnar
yerinden tâ burnundan girüb çkan rüzgâr mahalli bakadr [7] burundur Ve [8] Kulaklar vasidir Dileri at gi (bi) dir Amma iki dii
birer yannda birer kar uzun Yerlerinden tara çkmdr Uçlar rmhu sinandan nian verir Gerdeni gayet kasirdir Amma omuziyle ve dû-

sn

Ba

giyle beraber

yek pare bir gerdeni kûtehdir Yelesi

Büklâm büklâm
fvar

fitile

fitile

ve kaln ve çatal trnakl ayaklardr

k

yerde

sürünür
bir

aha

cüssesini

Ve çarpas muyu azîm parleri gibi [ 11 ] Amudvar ksa
Ve kuyruu dahi üç at kuyruu
kaln büklüm büklüm mergule ve mergulesarlm rakyk muylu

yite [10] at gibi

gibi

ta

olmular Perçem yerinde
Perçemi yokdur Ve ikemi husrevanî küp kadardr Ve
[9]

[I]

Yldz nüshas

(ârifan)

(Huda)

[2]

»

»

[3]

»

»

(badesselâm)

[4]

»

»

(itdi)

[5]

»

»

(gelemezler)

[6]

»

»

(gergerdan)

[7]

»

»

(Burnu sommaki)

[8]

Fazla

[9]

Yldz

nüshas (büklüm büklüm)

[10]

»

»

[II]

»

»

(hussateyn yine)
(gibidir)
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dummü

Ve

nazifdir

boynunda

kalrm

olkadar tüvânâdr

Zira

kim

yile[l] sahasîle[2] urub

boynuzu havaya nazr münharifdir

Taakkul

ya

idüb lâei fîli çkaramyub âhir fil
gözlerin âmâ idüb ekseriya sebebi mevteleri öldür [3] Ne kuvveti gerden ve [4] güçlü [5] vardr kim bir fîli cesîmi gerdeni üzre sahasnda gezdirir Ve yerinin[6l
dahi merkebi böyle hayvan idi

Tarifi dabbei

kazk boynuz

Lisan arabda bagali berrî derler Katrdan asla fark yokdu llâ
kulaklar dibinde boum boum iki siyah ince boynuzlar var Uçlar
niterden nian verir Ve trnaklar çataldr Mezahibi erbaada yenilmesi helâldir Ve gayet cüst çapükdür Güya ceyrandr Ve iki senede
bir vaz' hami idermi Garib temaadr Bu âklar bunlar kendülcre
müsahhar idüb licamlar üzüb [7] zahrlarna palanlar urub binerler»
di Bu hayvanlar temaa idüb bu canlar ile buanda [8] can
sohbetleri idüb canmz taze can buldu Ve mahazar deve etimiz ve tavuumuz bulunub j^^^ (.^»u\jv^ deyüb teklif etdik Anlar dahi Hayr biz
bu canl ksmndan yedi senedir kim fariiz deyu bügâ etdiler Sebebi
asln sual idüb [9] Hindistan gemileri ile âdem karnda Hind (d)en
Çee (Habee) giderken Portakal küffarlar gemilerimiz alub üçümüzü
dahi esir eylediler Ve gemi âdemler [10] anbar icre bizi haps etdiler
Bir karndamz merhum olub na' [11] kebab idüb bize yedirdiler
Kâmil bir ayda ol biraderimizi iki kii tenavül etdik Bir aydansonra
hikmeti Huda bu Bahri Okyunusda gezerken bir telâttumu derya bizi
bir kenara atub keitmiz[12] pare pare olub biz bir cebeli âliye firar
idüb bir âb revanda gusl idüb ikier rik'at salât ükür klub zîruh
tenavül etmee tövbe etdik Sebebi oldur deyu aladlar Ve
er[13]gün bu hayvanlar bize gelüb insü ülfet etdiler Lisan hal ile

ksm

[I]

Yldz nüshas

(pîle)

[2]

»

»

(ahasile)

[3]

»

»

(oldur)

[4]

»

»

(ne)

[5]

»

»

(payleri)

[6]

»

»

(birinin)

[7]

»

»

(urub)

[8]

»

»

(bostanda)

[9]

Yldz nüshas

(itdim tdiler)

[10] Fazla
[II]

Yld]z nüshas (na'm)

[12]

»

»

(ketimiz)

[13]

»

»

(ertesi)
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be(ge)ndiler Hâlâ yedi yldan beru bu hayvanlar

ile serseri

gezerir[lj

çkmadk

Kara Zengîler içinde kaldk Çiy âdem deyu
deyu vâfir ikâyet üzre olub birez [2] arpa
bizi masharala alrlar
ve dar ekmei ve kavun ve karpuz tenavül idüb sad ükrü Huda
Bir selâmete

etdiler

Meler

[3] yedi

imi î^ayvanlar

ay

ile

ot otlarlar

imi

Baz

zeman ehre girdikde

taam vermeyüb risva [4] idilermi [5] Hakir
küstahane sual idüb ne bann gülünden ve ne diyarnn hâki pâkin*
den ve nehrin âbndan nu idüb maskat re'siniz ne diyardr dedim
Diyar Rumda Konya kurbinde Lârende ehrindeniz deyu cevab etdiler Hakir itdim ehriniz görüb hazreti Mevlâna validesin çamihinde [6] ziyaret eyledik Ve Karaman Olu Yakub ve Ibrahimin
medresei ibret nümalarn seyr (ü) temaa itdim didikde haz etdiler
Hemen hakir itdim Ey ihvan vefa Eer selâmete çkmak isterseniz
bu hakirden bir kadem münfek olman Bizi ref
[7] kabul
eylen Sizi muazzez ve mükerrem selâmetle biemrillâh Msr diyarna çkabran [8] didikde dest berdest olub hakirden tecdidi biat
idüb birbirlerimize nanpare verüb üçümüz dünya ve âhiret karnolduk Bunlar ile bir hayli dahi tekellüm idüb öyle sahili bîemanda abdâlan Rum görünce mürgu canma inirah sadr ve zevki
derun hasl olub bostandan kalkub reftar iderek Itan kal'aisinde [9]
konamza gelüb bunlara refiklerimiz yannda yer gösterdik Yine
sohbetleri ile müerref olub ismi
eriflerin sual etdim Biri Seyyid

la

da

NîmetuUah ve

biri

Seyyid

esbablardan teklif etdik

HaruUah

Hayr

[10] Bunlara

Biz yüz yl

birer kat

fukaradan

bulunan

çkmazz

ve

dünya cifesin kabul etmeziz deyu her eyden itba [11] etdiler Gördümki ankasfat kaf konanda âiyan etmi müstani canlar Hemen
etdim Zira[12] (evvel ür

ji>J\/ yi

)

fehvasnca Itandan kalkub kat'

menazil ve tayyi merahil iderek iddeti hâr ve renci
[1]

Yldz

biümar

çekerek
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KaFai Bakîs
On

saatde Nîlin canibi garbnda haebden kal'adr Ve evleri dahi ha*
ebdir Bir camii muhtasar var Andan kalkub menazil kat iderek
vakti zuhurda ve ot [1] iddeti harda ve yedinci saatde

Kalai Hilletür Rikâbî
Nilin arknda kal'as haebdir Ve camii ve gayri imareti
yokdur Andan dokuz saatde Nil kenarndan baid gidiib

Hisar

Hilletül

dahi

Cündi Sevr

Hâkimine Cündi Sevr derler Hâkimi ismile müsemma bir kal'ai
haebdir Ve canibi garbdadr Kal'ai [2] içinde bin aded haebden ve
tobdan ve kamdan Berberi evleri vardr Bir cami var Amma hurmas olmaz Zemini gayet suredir Bu kal'adan ileri Fonc padiahna
müjdeciler ve bizim âdemlerimiz kendi [3] Onünce cemii hedayalarve mektublar ve namelerimiz hazr idüb alessabah azmi rah
Sennar etdik Valii Munsr[4] olan efendimiz Kethüda ibrahim Paann Foncistan melikine verdii bir sade yelkendüz at bir gulâmmz
yedeine verdim Ye bir at srmal katife eer ve divan hat [5] ve

mz

srmal münakka Mardin abayîsi ile bir gulâmmn
yedeine verdim Ve on aded erbet kâselerin bir kahve tepsisi icre zeyn
etdim Ve üç deste kemik gezli ve müzehheb gezli ve küçugen oklarn
destesin birer harir mikremiye sarub huddamlarma verdim Ve üç perpalan rimesile ve

vane yaylarn dahi birer harir mikremelere sarub birer huddamma
verdim Ve cemii huddamlarm pak libaslar ile tezyin idü (b) ileri
ve heccanlar kezalik müzeyyen eyleyüb her âdemim atba beraber
olub name ve mekatîbleri atlas kise içinde bir münakka boçe icre
önümüzce bir âdemimizde olub el üzre götürerek Nil kenarnca alt
saat gidüb an gördük leriden bir gubar siyah evci semaya peyveste
olub gelmede ki saatden an gördük Nice bin atsüvar ve pîlsüvar
ve hiçin ve himar suvar âdemler istikbale çkub geldiler Cümleden
geru Fonc melikinin Kanfini bir beyaz fili mahmudiye suvar olub
[1]

Yldz

nüshas

[2]

»

»

(kal'as)

[3]

»

.

(gitdi)

[4]

.

»

(Msr)

[5]

•

»

(raht)

(ol)
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anlar fil üzre hakir hussan ürre badesselâm hal hatr soruub azmi
rah iderek bir saat dahi gidüb sahili Nilde yetmi seksen hayme
hargâh nümayan olub mutallâ toplar a'aasmdan didebinalar hirelenirdi

Veriri, etdi

Bizzat

sultan size

nza muntazrlardr deyince

asla

istikbale

çkd Anda

tertibimize halel

vermeyüb

cenab-

yakn
atba

vardkda cümle hedayalar geri koyub Berberistan kads ile
beraber otana varub anda ta namusiyye altnda nüzul idüb âdâb
üzre iki destimiz sinede varrken hemen yerinden pertab idüb hakire
karu gelüb hemen hakir tevazu meskenet ile Esselâmü aleyküm ya
Ve aleyküm selâm ya huddam Ali Osman deyüb
sultan Sudan
destime yapub el ele olub öbüerek ve gülüçrek makamnda kaim
olub hakiri dahi yannda zanu bezanu etdirdi ^^'^ J>î'-^: meydan muhabbete sumat Muhammed gelüb âyini Fonc üzre taamlarn tenavül
idüb ellerimiz lien ibrik sabun ile gusl idüb badehu bir çerde gulâm
bir hokka ile sultann huzuruna bir ey getirdi Sultan içinden alub
ellerine sürüb yüzüne ve gözüne sürdüü an otan içi rayihai tri
Cennet ile muattar olub cana safa verdi iaret idüb gulâm hokkai
muvaceheme getirüb hakir dahi öyle eyledim Bir-gubar ebyaz Amma
olkadar müessir rayihas varkim misk amber ve anber (a) nm yannda kâfur deildir Hakir taaccüb etdükde der an terceman Foncistan
çarub Tabur tri derler deyu cevab etdi Andan veziri Kanfin gelüb

kulana

Sultan dahi tcrcemana ol dahi bize
tevabiiniz ile önümüz sra
hedayalar
reddi cevab idüb getirdiiniz
•'^*
kesinler [ 1 ] didi f^\
deyu cevab etdik Hemen saat canibi erbaadan
köslere turralar urlub yine alaylarmz tertib üzre Sultan önü sra
gidüb benim atm yedek idüb biz Sultan ile bir file bindik kim güya
dabbetülarzdr Kasrnda yedi kii idik Filbandan maada yirmi iki
glman dahi var idi Bu hal üzre alay güruhu enbuh misal asker
çekilüb üç saatde Sennare ehri karib oldukda tariki
canibeyninde kat enderkat âdem deryas Sultan gördüklerinde ta secde mertebesin iderlerdi Bu hal üzre Sennare nümayan olunca kal'adan
toblar atlub sadayi Allah Allah evce peyveste oldu Ve kaPaya dahil
olunca kûs ve mikrefe ve kudüm dübclekler çalnub divan azîm olub
cümle âyân Fonc hazr olub Sultan tahtnda berkarar iken kanun
üzre varub ihtida name ve mektublar verüb berran yani divan
efendisi arabî mektublarmz kraat idüb bizi hadden efzun tarif ve
tavsif etdükde tahtndan kalkub elim eline alub taht üzre teklif etdi
Hakir haddim deildir didim Ve name ve mektublar bus idüb koynuna kodu Andan gayri hedayalar birer birer hakir huzuruna koyub

melik

bir cevab

didi

âmmm

[1]

Yldz uüshas

(gelsinler)
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oklar ve yaylardan ve kâselerden ziyade haz idüb safasndan her oka
birer birer nazar idüb taaccüb iderdi Buyurdular kim Böyle zîkymet

eyi âdem

dümene

âlât dahi

ahane

m

didi Hakir reddi cevab idüb Padiahlarm
Hîni gazada ba halâs ider Bu cevabdan
sehl hissetine hami etdim Badehu yelkendüz at getirdim Andan
dahi cihan kadar haz etdi Andan pak ve nazif besatiyle koca surmayi
doru gebtiei [1] getirdim iki tarafndan huddamlar kean berkean
çeküb bukadar zagî askeri görüb bir veda sahili âvâz etdikim görenler hayran kald Canibi erbaasndan kaan arslan gibi nigeran etdükde
görenlerin zehreleri çak oldu Amma hakir lisan hâlin anlyub dilim
dilim olub âhir iim hak oldu Bu at Sultan bu kadd (ü) kamet ile
ve bukadar zîkymet besat ile görünce kâmil iki saat bakd Ve kendi
ezanlar okundu Andan divandan çkd Ve bize saraynn bir köesinde Nil kenarnda limon turundu
rem misal bir konak verüb
cümle huddamlarmz ile anda bin seksen üç a'banül muazzamnn
yirminci gün Sennareye dahil olduk
atar

gerekdir

ba

Evaf

vilâyeti

Sudan ve taht Foncistan

Kal'ai Sennare
Ertesi alessabah yine divan olub hakir melike

gönderdüü hedayalar cümle

gaza malinden

Kör Hüseyin

Kann

Badeddemelik ile ülfet idüb taam tenavül etdik htida taamlar
sünnet üzre arpa ekmei ile za'teri Halildir Andan nimeti celildir
kim evvel koyun kebab ve ceyran ve deve eti ve deve südü ile dar
yerler Vesselam Gayri taamlar asla bilmezler Pirince [3] ve ades ful
gelirse Msrdan ve Circeden gelir Amma Ramazan girince pirinç
pilâv kabak kurkas ve karnebit piirdiler Yevmiyye bin tekne taam
mebzul idi Huzuruna be güne taam ve iki yüz Sudan tabaklar ile
taam gelir Huddamlarmza elli ulbe taam tayin idüb dört yüz dar
ekmei ve iki yüz rubu'dar atlarmz içün beher yevm vâsl idi Andan kendileri bir halûku halvelkelâm eyhi ab eklinde esmerüllevn
ve bir vecihülmanzar kaddi vasat ve banda beyaz destara kezalik
beyaz asdar giyüb daima ibadete meguldür Amma divan günleri azn
ve burnun balar Ve huzuruna gelen akiler karn üzre yani yüzü
koyu yatub dava ider Müddea aleyh dahi yanna gelüb oldahi yüzü

van [2]

[1]

Yldz

nüshas (gebiei)

[2]

»

»

(badeddivan)

[3]

»

»

(pirine)

teslim etdiler
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dinler

Amma

gayet fâzl

malikidir Zira Berberistan Sudan diyarlar cümle malikiyyül

mezhebdir Kadlar ismi efiüddin Sultanlar Melik Kakan Vezir [1]
Kaf indir [2] Ve defterdar Dabir Kandr Kâtibi Berrani Kabndrehir hâkimi Sirdimdir Bebbavlar Hacibdir Askeri tayifesi kelâmdr kim cümle üç kerre yüz bin kara zagî Urbana malikdir Ulufeleri
yokdur [3] Ve reaya ve berayasnn hisabn Cenab Bari bilür Zira
bu dünyada nekadar esbab giyer âdem var ise bu Msr ceziresinde
bin giz okadar üryan ve büryan ve cîan mahlûku Huda vardr Emraz
muhtelife nedir bilmeyüb muammer olurlar Ve ehrinde üç eyhülislâm vardr afiî ve Maliki ve Hanbel muktedileridir Amma Hanefî
müftisi yokdur Ve
nakibüleraflar vardr Zira sâdât kiramlar
cabeca vardr Bunlar daima divan melikde hazrlardr Dârât azametleri ve evketleri yokdur Ve esbab ihtiamdan harir makulesî
giymezler Cümle âyân beyaz gömlek ve beyaz destar ve paylerinde
cimcime Vasatülhal olanlar pay bürehne ve serbürehne gezerler Bir
âdeme kati icab etse cümle âyân eraf meveretile ya kati ve yahud
nefyi beled iderler Ve nisvan tayifesi divana gelse melikin kaasma
muttasl bir höcre vardr Ann
örülmü kafesi ardndan arz
hal ider Yohsa bu diyarda avret tara namahrem huzurunda gezmek
memnuatdandr Ve yedi sekiz aylk yerden gelen akiler içün baka
müsafirhaneleri vardr Mekûlât ve merubatlarn melik tarafndan
verirler Müsafirîne gayet ikram iderler Ve vilâyetleri vâsiatül aktardr

kam

be

ehir ve bin be yüz kal'a ve krk [4] tih ve yetmi
üçyüz sahra ve krk buhayre (i) hulü ve elli buhayre (i)
maliha malikdir Ve diyarnda krk elvan maadini haslara malikdir
kim bir padiah malik olmamdr Cümleden ziyade çöl ve çölistannda altun tibri payimali rimaldir Amma su'ban misal müekkiUeri
vardr Semi helâhili ile âdemi helak ider Yine böyle iken vakti seherde
cümle ylan ve çyanlar nimecal [5] iken altun tibrin cem idüb
firar iderler Ve gümü madeni ve bakr ve demir ve kursum ve neft
ve katran ve gubar cam billur ve alç ta ve sürh ve kelârmeninin

Alt yüz krk

cibali kebir ve

kükürdün dane dane

nazifi ve

lâtifi bir

diyarda yokdur

Bunun

emsali

maadinler ve mutalsamatl defayin künuzlar vardr kim cümle
rayegândr Amma bir alay uuz ve uursuz tayife içinde olmak ile

nice

[1]

Yldz

nüshas

(veziri)

(Kanfindir)

[2]

»

»

[3]

.

»

(yok)

[4]

»

»

(bin)

[5]

»

»

(bîmecal)
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istihracna kadir deillerdir Ve behayim tnakulesi bkar bekâr hovarda
kavmi vardr Ve bu tayifenin ahvalât ve evzâ etvarlarn tahrir etsek
tatvili kelâm olur Zatleri gibi ahvalâtlar çokdur ki tahrir olunmaz

Der beyan haddi Sudan
imal

canibi

krk merhale

baid

Habe

ile

müa'dr Ve ark

on merhale yer Dumbiyye sultanile muadr Ve cenub tarafna iki aylk yol Krmanka meliki ile müa'dr kim Nili Mubarekin re'si tulûu bu Krmanka [1] diyarnda Cebelülkamerden çkar
Ve garb taraf üç aylk rah Beganske meliki ile muadr Yldz taraf
alt merhale yer Berberistan meliki ile hem hudud Ve cemii reayalar
Berabere reayas mahlûtdur Ve Nilin canibi arkî tarafnda
ile
yldz rüzgâr üzre Alevî meliki ile hem hududdur Bu vâsiülaktar
diyarda olan acayibatdan temaagâhlar var kim diller ile tabir ve
alâkadekilki cevahir nisar ile tahrir olunmaz Amma mahallerinde
rüttaka terkym ideriz Ve böyle asude muazzam diyarda yahudi
canibi

nasranî

ve

dr Ate

ve ermeni ve firenk ve kzlba ve
yokdur Amma bünyan kavmi varervam
kavmi

kbtî

ve

Hind ve Sind

ve

ve

rum

Habed (en)

Ve vilâyeti
Anda Mugan kavmi vardr kim
bu Sudan hükmündedir Ve cümlesi kadidi mahzdr Bir lâhm
ahm sahibi âdem görmedim Çapük ve cemma* ve iddeti hara müperestlerdir

Firdan ki

ann

ticaret ile gelüb giderler

fethinde hazr olduk

tehammil âdemlerdir Kanaat idüb cümle üryan ve büryan gezerler
diyarda asla çuka ve kuma ve katife ve kemha ve hârâ ve
gayri harir makulesi yokdur Ve altun guru yokdur Ve muhtaç deillerdir Abâ ve ecdadlarndan böyle görmülerdir Tüccarlarn getirdikve camus ve dendan fil ve ahai gerleri metal deve koyun ve

Ve bu

sr

d

ve fil kalkanlar ve zübat ve kakulei kebir ve sadici
gerdan keler
Foncî ve saka (n) kuru berrî ve tuti ve âbnu [2] ve pelâsanta ve sac
aadan makulesi tahrir olunan mal menal ile tüccarlarn metan dedoku iderler Asla beyi iralannda altun ve guru yokdur Ve
tibrleri gayet çokdur Amma kal idüb altun sikkeli etmei bilmediklerinden sikkeleri yokdur Amma hutbeleri çokdur Arabî lisan üzre
Cum'a gün hatibleri minberde va'z iderken badettarzye ve tasliye

i

iijii

ûU»

(bhjJi

^J^,Ji\

i>^^»

Cx}

j^»>>J> ^i'L.

^

f"^

,A'j.

o/

Cr}

ûi''

^*>»

oU«JLJ*

Badehu

6"jM' c^'j öW-'^-> *"^^' -r*-*--* )
<^'>^' i ö^ Ayetin tilâve

w^U deyüb

tidüb

müezzinler kamet idüb ikier rik'ât salât Cum'ai eda idüb camiden
çkarlar Zahr âhiri ve sünnetleri asla klmazlar De'bi kadimleri
[1]

Yldz

[2]

»

nüshas (Krmanka)
»

(âbnus)
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avreti menkûhalie
budur Ve bir
aldkda ta melik huzurunda
bilmuvacehe nikâh olmaynca olmaz Cemii bilâdlarda melikden
izin gider Meliklerine peygamber kadar itibar iderler Camie ikâre
giderken melikin yolunda durub secdiye yakn tazim iderler Böyle
iken melikleri camiye piyade giderler Ve na'lnn kendi elile alur
Olkadar tevazu sahibi âdemlerdir

Evsaf

kal'ai

taht Sudan ehri Sünnare[l]

Nilin canibi garbnda vilâyeti Sudan hakinde bir vâsi fezada kal'ai
azîm ve ehri kadimdir htida bani [2] Halha Kan melik binasdr

Cümle tob ile mebni ekli murabbadan tulânî kal'ai metindir Amma
hendei yokdur Ve taradan bir kat dahi haebden mebni azîm sütunu dirahtler ile çtaçt biribirlerine bahyub içi rhtm dolma haeb
kal'adr Bu mertebe tarif ve tavsif olunmadan murad oldur kim Ibpare sagir ve kebir kal'a
rim vilâyetinden beru Nil kenarnda
temaa etdik Bu cümleden büyükdür Ve mamur ve müzeyyendir
Zira taht Foncistandr Dayiren madar tula bina kal'as üç bin admdr Ve üç kapusu ve kal'a içinde topdan Kakan dris Camii Minaresi
vardr Ekseriya ubur etdiimiz kal'alarn camilerinde minareleri yokdur Ve melik saray () ve vezirleri ve erbab divan ve âyân haneleri tobdan ve Nil tynile svanm
ve çaladan müfid muhtasar iki bin basz ve baçesiz evlerdir Amma cümleden melik saray ()
Nile nazr havadar saraydr Bir hammam ve Nil kenarnda limon
ve turunç ve hurmal ve reyhan gülistanl müzeyyen saraydr Bu
kal'a içinde asla çarsuy hazar yokdur Lâkin kal'anm garbnda olan
varuu azîm alt bin aded top ve haeb ve
ve çala ve hasrdan evlerdir Cümle tariyk âmlar pak rimaldir Ve ekseriya bu diyarn nice kerre yüz bin kavmi karalar kara obalar ile konub göçerler
Sahraniîn âdemleri çokdur Tara varu kal'asm tamir termim murad
idindiklerinde bu kavme ferman idüb Nil cezirelerinde hâsl olmu
lgn ve santa ve sacr [3] aaçlarn develeri ile getirüb kal'ai mamur
etmee memurlardr Yohsa Rum kal'as gibi dizdar ve neferatlar
yokdur Amma sehl cebehane ve barudu siyah ve elli aded ahî toblar ve baz tüfenk endazlar vardr Amma atmaa olkadar cür'et idemezler Gayet vehham ve müdrik ve ihtimalci kavmdir Ve kal'a kapular üzre fili kebir inciklerinden demir bendler sarlm toblart

kam

kam

[1]

Yjldz nüshas (Sennare)

[2]

»

»

(banisi)

[3]

»

»

(sac)

\
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vardr Hayli gülbank

verir Bir sefer seriyyeye gitmiler Bu fil üstütoblarn develere yükledüb götürürler Ve yevmi idde ve bizim
Ramazan hilâlinde hakire ramen cümle toblar endaht idüb kus velvelesi ve neft ve katran çraan cihan zeyn etdi Ve ta sabahadek
bir hay huy yelvele etdiler kim güya suru hümayundur Ve Habeg

han

zengîleri ve Mendebiyye zengîleri bu ehri nehb (ü) garete geldiklerinde haber idüb imdad iderler Berber bu Mendebiyye kayminden
gayet havf üzredirler Anlar müslim deillerdir Harüneri inkâr ider-

Ve bu

aa

varuda yedi cami tobdan ve krk mesacid çaladan
dükkân haladan müfid ve muhtasardr Ve kahvehaneleri ve
bozahaneleri bîhisabdr Beni Adem cok olmas yüzünden mamurdur
Yohsa Rum ve Arab ve Acem ve Haleb binas gibi binay azimler
cihetinden mamur deildir Ve kârgir binal han ve hammam ve bezazistan ve imaret ve sebil mekteb ve medaris misilli binalar yokdur
Zira bu ehirde bakla kadar ta dahi yokdur Hâki pâki olkadar lâtifdir kim fafuru Çin misal kâse ve gözeler yaplsa mümkindir Ve gayet mahsuldardr Bir kile dardan be yüz kile mahsul alr Ve arpa
ler

ve üçyüz

buday kezalik lâyuad hâsl olur bir
Abu havasnn letafetinden sahib tabiat

ve

haki tutyaya malik diyardr
olan melikler cabeca baçeler
ina etmiler Limonu ve turuncu vardr Amma balarnda ruh yokdur Amma bostanlar gayet çokdur Siyah çerde mahbub ve mahbubelerine nihayet yokdur Yani esmerüllevn olma cihetinden ütürleb
ve abusülvech zengî sfat ola Hayr öyle deildir Öyle nerm ram
mahbubu gülfam reftar güftar ivekâr bintanlar var kim herbiri dili
mecruh idüb nigeran iderler Jüijv;- 6i*r- Zira yedi kudret ile
mükâhhal merali ve gazali gözlü ve irin sözlü nazif ve seramed kame
mahbubanlar olur kim gören hayran olur Mezhebi Malikîde menkû-

âk

Ve nikâh mut'a memnudur Amma ulemehil vermiler Bir iki haft (a) bir hatunu
istimal idüb bir zira bez nikâhn verüb koyub talagn yad idersin Mahbubeleri andan malûmdur Amma mahbubeleri
ayan ve beyan ve üryan esmerüllevn glman hussanlar bir fula muhtaç ve avc [ 1 ] ve girisne zac serseri gezerler Bir iplik versen üç dört
gün hizmet ider Bazlar dePi cu etmekçün hizmet iderler Halleri
mükedder maalar böyle mukadder olmu üryan kavmdir Amma
halie görüb almak

malar bir kavli
nikâh mut'a ile

caizdir

zaif üzre

gazaba geldikde tarfatülayn icre âte pare olurlar Sevday mahz kavmi
lecucdur Ve bu kavm kavmi Benkala ve Donkola ve Afnu ve Bornu
ve Krmanka ve Beganski kavmi gibi bed asl deildir Herkes küffün
gözedir Zira melikleri dahi öyle bedçehre ve bîbehre kavm deiller[1]

Yldz nüshas

(ac)
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Div ser ve ütürleb ve pîl pay ve gul endam deillerdir Gayet
mevzun ve irin ruy ve irin kelâm ve nigindan [1] ve hokkadihan
ve esmerüUevn gerdan ve gabgab çar [2] zenebdanh ve hurma burun
dir

gülfam

dudaklar arasnda öyle berrak ve
pak ve hemvar dizilmi diirdane beyaz dileri var kim güya herbiri
birer dürrü hürmüzdür Sanii Bariye malûmdur kim bunlarda olan
nergis ve merali kudret vesmesile mükahhal çemi gazaller var kim
herbir nigehi bir nigehde bir nigâh âinayi ile nigâh agâh iaret ider
agâh olur Amma esvab ekal (le) rinde hafifülhal
kim vücudu
hüsünde pürkemaldirler En aniyasnn belinde birer ceyran derisi
ve koyun sahtiyan balar Kenarlarnda gûnagûn boncuklar ile zeyn
iderler Boncuk dahi bunda gayet makbuldür Ve einlerinde birer
Msr petemal ve birer skenderiyye ihram vardr Ol dahi iddeti
ita mahallindedir Gayri zeman üryan ve giryandr Ve zenaneleri Saidi
Ali ihramlar ve münakka kutnu çaraflar bürünüb ayaklarna ve
kollarna yirmier ve otuzar srçadan Halilürrahman halhalleri geçirirler Ve cümle kelimatlar Hazreti dris nebiden beri lisan iberî ile
kelimat iderler
diirdihan

siyah vech

ile

âk

Lisan
Evvelâ hisab
8 J^* 9 iu 10

iiri

madude

j'^

1 1^^*

iberî

2 ^^^. 3

J'>

4

5

'^^'

7

^^

görsem ben

an

i-'J<

6

^^^

Kakan Melik Beli kelimatlanndandr

Güzel olan

an
canmn can
msra temam oldu
Tercemei evvel temam oldu

sever kul

Evvel

öpsem civan

tS*^ 4-:;

Koynuma alsam
Siyah kolunu

Msra
Msra
6l«i5

Benim o

yar

Gönlümü verdim
[1]

Yldz nüshas

[2]

»

[3]

»

ahma emsem

Sineme sarsam

temam
terceme temam

salis

^^^

j.aj

dünyada varm
küfür
(nüktedan)

(çah)

boynuma alsam

mü

^

etdim

âk

jj

[3]

dese o yarim

ben

/i;*

an

sevdim
eç-

oldum

koca

(^1*L«

zeman

EVLYA ÇELEB

896

Msra
Terceme

Kakan

Nice

kurban

ol ola

Makam

sultan

eyleye

bayannda

[

1

]

kul oldu her an

canmadr can

ükran
beste

olunub okunur Ve bu ehrin

lar ve nisvanlar gûnagûn feracete [2] okuyub def ve dübelek
ve kabaklar içine çakl talar doldurub zifaf sürür gece ve
çalub bozay () ve soan ve sarmsa yiyüb varsalar ve
yani murabbalar okurlar kim tabir olunmaz Ve sitare zöhreye
olduklarndan cümle uh ve engül âdemlerdir Ricallerinin
bu günedir

irfan-

mikrefe
günleri
feracete

mensub
isimleri

Ermai beni Âdemi Foncistan
Evvelâ Idris ve Cercis ve Hamd isimleri gayet makbuldür Ve
ve Fonku ve Apumba yani aadr Ve Firma ve Adlan yani
askerîdir Ve Sirhac ve Beir ve Daniyal [3] ve Cedellâ [4] ve ünbül
yani Süleyman Ve Abderi yani Abdurrahman Ve Fisban yani hoca

Nasr

dtmekdir

Esmai nisvan Foncis (t) an
yani Hafaza Ve Nuraha
Ganiyye ve Halime ve Makni ve Ameni ve
Nefise ve Semame ve Meika ve Asiye Sebika ve Hacce ve Bare ve
uv ve Çare yani Cariye Ve Hitte ve Medine ve Asani ve Hanife
ve Sema Malûmumuz olduu mertebe valide ve hemirelerimizin
isimleri bu vech üzredir Amma bu avretlerin içinde gayet fakireleri
vardr Bu avretler avret yerlerin koyun ve ceyran ve keçi derisile
setr idüb mezkûr derinin ucun dilim idüb herbir püskülüne boncuk
vücudlar üryandr Ve iddeti hardan esbab
ile zeyn iderler Gayri
giyemezler Ve esvablar dahi yokdur Abâ ve ecdadlarndan Nuh nebi
gayet çokdur
bedduasile öyle göregelmilerdir Amma hayvanlar
Amma katr yokdur Ve merubatlar âb Nil ve dar bozas içerler
Amma
bozasndan ziyade sekir verir Mekûlâtlar dar ve
Daglite ve Haccici ve Kavra ve Havza

ve Eraba

ve

Hue

ve

Krm

[1]

Yldz nüshas

(hayatîde)

[2]

»

»

(kraheta)

[3]

»

»

(Müdellâ)

[4]

»

»

(Hadella)

SEYAHATNAMES

ekmei

897

koyun keçi ve camus ve bakar ve cemel ve fil
ve gergerclan ve zorenpa ve ceyran ve devekuu yumurtas ve kedi
ve deve kuu ve kazk boynuz ve arslan ve kaplanlar besleyüb yerler
ve lezzetin gayet medh iderler Ve bu tenavül etdikleri hayvanatlarn
postlarn evlerine döerler Ve ceyran ve kuzu derisinden yasdk iderler
Ve avretleri hanelerin deve kuu yünleri ile ve nice bin yumurtasile
boyunlarn zeyn idüb be alt günlük sekir verir deve südün nu§
idüb cilvelenirler Deve südü bozadan ziyade sekir verir Arak gibi
sekir verir Ba ve baçelerinde üzümü olmamagile arab ve arak yokdur Boza ve südden gayri bir mükeyyif ile âlûde deillerdir Ve deve
südü bu mertebe sekir vermesinin asl halfa kökü namnda bir nebatatn kökünü koyub arabdan ziyade sekir verir Hattâ suya koalar
ol sudan nu iden serho olur Amma bu diyarn iddeti hararetine
bu mükeyyifatlar muvafkdr Ve ahalii vilâyete biemriUâh iddeti hâr
tesir etmez Hamdi Huda hakire dahi tesir etmeyüb Arafatda ihramda
olduumuz, gibi pabürehne ve serbürehne gezüb ehli Fonca tebaiyyet
etmidik Bir gün tevabilerimizle ikeste hatr olmadk Zira badelasr
âdeme hayat verir Ve âb Nil bu
badi saba esüb
ta sabahadek
mahalde âb zülâldir Zira tulü mahalli cenuba bir aylk yoldur
§ure yerlere ve neft ve katran ve kükürd ve hadid ve rih maa'
dinlerine uramadan gelir Ve nice yüz bin tur'alar içinde ylan ve
çyan ve mur mar ve kepçe kuyruk nam zehirnak hayvanlar gark
olmu tur'alara uramadan hemen tulü idüb bu Foncistana gelir
cereyan
Anmiçün bu diyarda Nil âb hayatdr Amma gayet
idüb
buz
hava
kesbi
doldururlar
ider
Amma ceyran tulumlarna
Amma itidal üzre olan sudan içmek makuldür Zira
paresi olur
pek bârid su oldiyarda iddeti hâr kavmine ziyade hararet verdikçe
kesret üzre nu etdükce ishal emrazna urar Ve bu diyard (a) pire
ve tahta biti olmaz Zira cümle halk Say yaile yalanub günede
ve camus gibi yatarlar Kehle ve pire ve tahta biti ise dühniyyat olan
yerlerde olmaz Ve bu diyarda hile ve gavga ve gaybet mesavi iftira
ve zulüm ve kizb ve zina ve livata ve gammaz ve nemmamlik bilmezler Ve emraz muhtelilerden ve zatülcenb taun ve felç ve ra'ei
vücud ve cüzam ve sil ve irpençe ve ekele ve beras ve kuba ve
a (r) pa

ve

s

humma velhasl taun dahi nedir bilmezler Hemen eceli müsemmalar
geldükde
hastelii misal bir maraza mübtelâ olub evvelden dahi
zaif bir kaç gün eki (ü) ürb etmedüi gibi âlâ müsafiri deyüb defn
iderler Tatar ve Anabud kavmi gibi hasta ve mevtadan kaçmazlar
Ve bir âdemin öldüüne âhü figan ve giryeü nalân etmezler Belki
hande iderler Hakir sual idüb Niçün bügâ eylemezsiz didim Biz dahi

ar

Evliya Çelebi
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Niçün alar(z) Bir ayb ey deildir Kanundur Cümlemiz
Hulâsai kelâm tevekkül babna
bir
alay kavmdir kim [1] UJicJU ya milk [2] deillerdir Hemen bulursa
tenavül ider Bulmazsa cian gezüb âhir Nüden balk sayd idüb defi
cu eyler Neticei kelâm bu Sudan diyarnn ahvalâtna vâkf esrar
olduumuz mertebe tarif ve tavsif idüb tahrir eylesek bir müdevven
ölsek gerek

yapm

ölür deyu cevab etdiler

olur

lmi heyet ve ilmi üsturlâb ve rub'u dayire ile irtif an
alub arz beledin ve tul (ü) neharm ve iklimin
beyan ider
Evvelâ Hatt Istüva iklimi evvelde bulunmudur kim Berberistan
ve Alevistan ve Dumbistan vilâyetlerine urayub gice ve gündüz
beraber olan yerlere Hatt Istüva derler kim iklimi evveldir Amma

bu vilâyeti Sudan Hatt stüvadan içeri cenuba otuz bir merhakde [3]
vardk kim Medar Cedi hükmündedir Bu medara hakim Batlimos
iklimi evvel demiler Hatt Istüva iklimi sanidedir demiler Amma
Foncistan ve gice ve gündüz beraber olduu diyarlardan otuz konak
cenuba gidüb irtifa ile veray stüyay ubur idüb on alt derece ve
yirmi be dakika bulduk vesselam Ve derbar Asvan Medar Cedinin
ta vasatmdadr Medardan ileri hukemayi kudema tahrir etmemilerdi
Zira ol asrlarea iddeti hardan ve tesiri seretandan imar olmadndan iklim tahrir etmemilerdi Hâlâ Msr ceziresinin cenubu nihayeti
burnunda Portakal küffar istilâ idüb Bahri Muhit kenarnda kal'alar
yapub ehirler bünyad idüb Nil bandaki kavm ile beyii ira idüb
Medar Cediden ileri bir iklimi vasat kadar vilâyet buldular Amma
iklim deyu tahrir etmee liyakati yokdur Msr ceziresi budunu [4]
iki taraf Bahri Ummandr Gayri türab yokdur kim bütün bir iklim
tahrir oluna Bahri Muhit verasnda cenuba be bin mil baid bir arz

görünürmü Amma hâlâ leylek kular ann üstünden tayeran
idüb uburetdüün görmüler Çamurdan beni Adem varamamlardr
Bahri Umman ve Bahri Okyunus manidir
Zira varmaa
haliye

[1]

Yldz

[2]

„

„

(malik)

[3]

„

„

(merhalede)

[4]

„

„

(burnunun)

nüshas

(llJUU)
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Zikri iklîmi evvel
[1] arz üzre ulemay ve hukemayi kudema
çekmilerdir Alelittifak ana iklîmi evvel
radde
arkdan garba bir
demiler Amma bu dahi min indiUâhdr Hazreti drise ve Hazreti
Daniyale verdüü ilm ile tul diraz ömürlerin âlemi seyyahatde geçirüb cihan tulen ve arzan sarkan ve garban ket güzar ide ide âlâ-

Oldur kim edayini

uUaha vâkf olarak ihtida iklîmi evvel tarh etdiler Bu iklim üzre
arkdan garba gidüb arzn on iki derece ve krk dakika bulub ana
iklîmi evvel didiler Bir derece ve dakika noksan deildir mdi bu
dahi Cenab Barinin rat [2] ezlîsi ile lâfz kün ile böyle halk olub

hukema vâkf

esrar olub

iklîmi

evvel ve sani ve salis

ve

rabi ve

Ann

veras iddeti itadan sükna
hâmis ve
etmeyüb iklîmi sâbi'de kald
ahar
tahrir
olmadu ecilden iklimi
Amma bu Foncistan tarafnda Hatt Istüvann ortasnda dahi vilâyeti
Amran ve vilâyeti Zenc ve diyar Habee karib ehirler vardr Bunlar
dahi iddeti hardan beni Âdem sakin olmayub iklim tarh etmemiler
Amma yüz yldan beru vilâyeti Amran ve ehri Zenc mamur olmu
naallah mahallinde arz beledi ve tul ( i ) neharile tahrir ideriz
Amma hikavli Bukrat ve Sokrat iklîmi evvelin vasat bu ubur etdiimiz Berberistan vilâyetidir Arz 16 derece 37 dakika olub atveli
sadis ve sabi

nehar 13
iki

yüz

ve bu iklîmi evvelin tuli arkdan garba bin
Ve arz yüz krk fersahdr Ve bin pare
sevad muazzamlardr Evvelâ Cezire(i) Serendib

Bu

saat idi

elli

didiler

fersah

ehirleri vardr Ellisi

yerdir

Hindu ve San'ane ve Togar ve Habe ve Ferahâbâd ve Ahmedâbâd
Dohten ve Cezirei Habede Zeylâ ve ehri Mukdisu ve
ehri Zenc ve Sudan ve Berberistan ve Marib ve Fes ve Ferangû[3]
ve Tanca ve Sebte baazmda karar bulur Veras Bahri Okyunusdur
Ve bu iklîmi evvelde bikavli Padra ve Kolon yirmi cebeli azîm ki
Cümle
zirvesi eflâke serçekmi dalardr Ve otuz nehri azîm vardr
nehirlerinden Nili Mubareki azimdir Ve iki iklimden güzer idüb
iklîmi sani âhirinde Dimyat ve Reid ehirleri dibinde Bahri Rurna
munsab olur vesselam
ve

ve Divâbâd ve

Ziyaretgâh taht Foncistan ehri Sennare
Evyelâ merarisannda [4] Eeyh Isa ve Eeyh Bilâl ve Hac
Kandan ve Eeyh Silvan ve Hac Melâhe ve E§§eyh Ali ve Hac
[1]

Yldz nüshas

(edîmi)

[2]

„

„

(iradet)

[3]

,,

„

(Merankû)

[4]

„

„

(mezaristannda)

1

EVLYA ÇELEB

900

ve E^eyh Ferec ve Hazreti Asm ve Hazreti Ali Kerremüd'
Adnî ve Eeyh Hadi ibni Kakan ve cümle kakaolardr Bir mahalde medfunlardr Amma kubbeleri olkadar müzeyyen deillerdi [ 1
Ancak Selef Melik Kakanlarmzdr deyu ziyaret iderler Herbirin
Idris

dini

yad idüb selâmetle Ruma çkmamza
himmetlerin reca iderdim Hamdi Huda duamz hayyizi kabulde vaki
olub bu ehri Foncanda [2] krk gün meks idüb seksen üç Ramazan erifin temamen Melik Kakan ile zevku safa idüb bir üryan
büryan îdi etmidir kim esvab giysek kibar [3] oluruz Akbet akal
eksere tabidir deyu hakirde tebaiyyeten deli çplakdan id idüb hakire
Melik canibinden îdiyye bir kat beyaz suzeni lipaçeler ve elli Hatay
bürme boas ve elli Geçer ab [4] kutnu ve bir fafurî bohurdan
ve bir torva trnak öd ve bir gülabdan ve iki Habee cariye gönderdi Hakir dahi hedayay () getiren âdemin huzurunda memlûklarmza ve bize Kal'ai Itanda refik olan Dervi Seyyid NîmetuUah ve
Dilri Seyyid CaruUah (a) birer göçer at ve birer bürüc bezler verüb
gelen âdeme bir boca don gömlek verdiim gibi akl gitdi Melik
Kakana belâyi azîm olan iki fil ve bir at ve iki çift boca al alay
kamiys serail [5] ve iki tob sof ve bir donluk al londirine ve bir
deste ferh dühan [6] destan ve üç zerduz mikreme Bunlar hakir
kendü âdemlerim ile Melike gönderüb âdemlerimize be kutnu birer
boynuz rübat [7] verüb adman geldiler Anlarn akabince Melik
hanemize gelüb taam bizde tenavül etdi Zira Hudaya hamd olsun iki
memlûkûmuz gayet üstad kâmil âbar [8] idi Her leylei Ramazanda
bizden onar elvan taam gelüb tenavül etdükce safa iderdi Ve tabbah
gulâmlarma ihsan iderdi Ziyadesile börekden ve baklavadan ve tenkebabndan haz iderdi Badettaam bir alay
cerede pimi soanl
ziyaret etdükce birer fatiha ile

i

Habe

tüccarlar ve yeniçeri

isteyüb

imdad ve

cibirtileri

refik asker taleb etdiler

gelüb

Habee gitmee

Alerre's

izin

deyüb bin atl ve

bin hicinli iki bin piyade eli harbeli âdemler verdi Hemen hakir
frsat ganimetdir deyüb izin isteyüb refik istedik Alerre's Biz sizinle
refikiz Beni Msr vezirine götür Kulu kurban olaym Ve senin yann-

dan

bir
[1]

an münfek olmaym Zira seninle gayetülgaye hüsnü

Yldz

ülfet etdik
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âk

Allah senden raz ola Hüsrü hulkun ve halk[l] kelâmn bizi size
etdi naallah bu askeri üç gün alkoruz Andan sizinle vilâyetimizin
ibretnüma olan yerlerin ke§t(ü) güzar iderek sizi gönderegideriz deyu
vaade eyledi Ertesi gün rah hedayalar yürüdü Evvelâ yirmi deve yükü
arpa ve dan ile mülemma beksamat misilli pekçe pimi ekmek ve
elÜ sindyan zengî mzrak ve fil kalkan ve yirmi çift fil dii ve on
ve biri izar alaca misk
çift gergerdan sahas ve bir izar keler derisi
kedisi derisi ve on kz ve on olan habeî ellerinde birer kutu ile
geldiler Her kutuda amber ve misk ve seylan ve akiyk ve zeberced
ve kallemisk ve panzehir ve aynüssemek makulesi talar ile malâmal
ve bir tavusî naka getirdiler kim güya bir huri idi Lâhm
yerinde güya burak refref idi Ve taht hükümetinde olan kla' hâkimlerine rüsumlar verdi Bu kadar ihsanlar alub kabul etdik inaallah
Msr veziri efendimiz içün dahi hedayalar hazr ideriz deyu hedayalar getiren ba âdemine bir alaca
abas ve bir sark ve bir boçe
don gömlek ve gayri âdemlerine on kiiye varnca birer mikreme
verdik Safa etdiler Ertesi gün paann hedayalar geldi Yüz tavusî

ahm

am

hiçini müzeyyen üzre elli siyah memlûk ve ellisi siyah çerde pakize
kzlar ve elli deve yükü defterile fil dileri ve gergerdan boynuzlar
ve iki yüz fil kalkan ve bin çift karg ve yüz kaplan postu ve yüz
çift bebr postu ve bir yük keler derisi ve be yük misk kedisi postu
ve on yük âbnu ve on yük sindyan aac ve iki yük tibr ve bir
denk zübat ve bir denk zimran ve bir kutu misk ve altm aded emame anber ve bir kutu hanneban bir güne siyah nebatatdr Ademin
diman rayihas muattar ider Ve bir kutuyi kebir karçidan Bu dahi
bir ot köküdür Rayihas benefeden müessirdir Ve bir kutu sakankuru berrî ve bir kutu dühni sekseban ve bir kokka dühni kibrit ve
alt kutuyi kebir kakule (i) sagir verüb bu cümle makbuzumuz olub

nameler içinde tahrir olundu Ve ertesi gün paa kethüdasna ve
kapuclar kethüdasna ve hazinedar ve mühürdara ve eyhülaziz Bekrî
zade hazretlerine dahi mezkûrunun hedayalar Anlar melik bir âdemine teslim etdi Hakir tavabiatlarmz ile meveret idüb bu kadar
bar sakilin ruzmerre yükledüb indirüb bindirmesi [2] ve bize paybend
olmasn mülâhaza idüb melik ile müavere dahi idüb anlar dahi

Eer murad

bu cümle hedayalar bizim vilâyetimiz gemilerine
koyalm Ta ellâl vilâyetine vannca emn eman üzre varrlar Anda
iderseniz

gayri gemilere korsuz
[1]
[2]

Yldz nüshas
»

»

Siz

karadan anlar gemiyle yine

(hak)
(bindirmesin)

her

menzilde
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görüürsüz Ve siz ve [1]
re'yi tedbiri ahsen görüb

âdemlerimiz koyalm deyu bu
yüz pare Nil gemileri geliib cümle
memalikleri ve gayri yükleri gemilere mekûlât merubatlar ile âdem'
leri doldurub mütevekkil [2] alâllah deyüb kal'ai brimde bize muntazr olmaa gitdiler Ve paaya ve hakire verilen hedaya cemeller ve
heccanlar dahi cümlesi melik âdemleri ile ve bizim tarafmzdan üç
Berberi âdemlerimiz ile birden bir gün muhaddem gidüb götürmede
giranbeha ve hafifülbar olan eyalar yanmzda alkoyub elli üç
âdem ile melik yannda kaldk Ertesi gün seksen bin atl on bin
heccanl askeri derya misal ile bizzat melik bizi alâtarikussaydi veikâr Foncistandan çkdk
biz tnu'temed
ertesi iki

Elfelüssani ve Seb'în
Bin seksen üç Ramazanülmubarek îdinin beinci gün taht
Foncistan olan ehri Sennareden bizzat melik ile vilâyeti
Remletiilhamal ehrini seyr(ü) temaa iderek s^ördüümiiz
ucubei dehrden ibret nümalar beyan ider
Evvelâ cümle Habe karhan halkna haber olub anlarn cibirti
kavmleri tüfenkler atarak gülbank çekerek nice bin zîkymet metalar
deve ve filler üzre tahmil olunub bizim (ala) alaylarmzdan mukad'
dem anlar yirmi bin asker ile alay idüb ehirden çkub canibi imale
gitdiler Beri tarafda melik dahi askeri bpayan ile filler üzre küsü
kakanbanlar döerek mikrefe ve geberkelerin döerek Sennare ehrinden çkub yine Nil kenarnca cenub tarafna azimet olundu Hakir
melikden sual etdimki Sultanm Bizim Rum taraf yolu imal canibinedir Biz hod yine cenub tarafna gideriz Ne hikmetdir didim
Bizim Sudan vilâyetinin mamur âbâdan yerleri ve vacibüsseyr ate
mutalsamat garineleri [3] bu taraflardadr Ann içün bu canibe gideriz
Ve Foncistandan icre cenuba on merhale yer gidüb vilâyetlerimiz
dahi seyretmif ol deyüb kat' menazil iderek dokuz saatde

Binayi

Kadim

Kal'ai

Apsuka

evvelde ehri azîm imi Asar esaslar nümayandr Amma
Nilin garb canibinde sindyan ve pelâsanta ve sac aacndan
dolmadr
[4] kal'ai kavidir Cirmi üç bin admdr Ve ekli mu-

Zeman

kal'as

htm

[1]

Yldz nüshas

(size)

»

»

(mütevekkilen)

[3]

»

»

(garibeleri)

[4]

»

»

(dolma rhtm)

[2]

,
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rabbadan tulânîce vaki olmudur Bu kal'anm cenbinde sahili Nilin
bir çemenzar yerinde hayme ve hargâhlar ile meks olundu Ve ölgün
melik divanuda seyr(ü) temaa etdiimiz acayibat beyan ider

Evsaf

ibret

nümayi acibe

Evvelâ melik hakiri Kaymesine davet idüb Hind seyirleri [1] üzre

meks

etdîk

An

Meydan muhabbete

gördük

nice bilk [2]

âdem cem

olub seraperde önünde kat enderkat âdemler zanu bezanu olub oturgördük htida on aded
dular Ve ortada bir meydan azîm kald
hanende ve sazendeler gûnagûn sazlar ile melik seraperdesi önünde
leheci mahsusalar ile rehavî fasllar idüb hengâme dayirelerine
velvele verüb alt aded rakkas gulâman mahi tâbân biri esmerüUevn
Hindi peçe biri kâkülleri perian Frenk peçe biri ahmerülvech Sudan
peçe biri bir perizade Bu dört aded âdemi zad zerduz önlükler ile
huzuru melikde cerh urub öyle cevelan raks etdiler kim güya cerhi
felek gibi deveran idüb gûnagûn lûubdebazlklar ve dilnüvazlklar
eylediler Amma ellerinde Arab ve Acem ve Rum tarz çalparlar[3]
gibi ince ince biçmiler Be on danesi bir
yok idi Fil diinden

An

kâd

yerde

knnab

raks iderler

ile

bal

çalpare yerine

anlar

ile

ellerinde

krdadub

kim makduru beer deildir Hasl kelâm cümle

evza'larn

kelâm olur Anlar fasllarn temam idince
ark kara kuru kadidi mahz âdem zahir olub pabürehne

bir bir tahrir etsek tatvîli

karudan

bir

ve serbürehne

mi

öyle

Amma

yine siyah deriden avret yerine bir kisbet giyile yaplmaz yadest kemiine benzer bir

darack kelbeden

Amma ay yarlk alâmeti yüzünden pehlivanlk
kelâmlar sözünden sâdr olub bir güne reftar iderek meydan ma'rekiye geldi kim güya aya altnda karnca vardr Hemen ki huzuru
melike geldikde Ya Hay deyüb havaya pertab urub be âdem kaddi
güya tayeran idüb zemine indikde âdab pehlivan vari melike varub
zemin pus idüb melike ve hakire hayli dua etdi Ve geri geri gidüb
karar idüb etdi Ya sultan Sudan Diyar Hindistandan diyar Portakala geldim Andan hamdi ram ram olsun kim mübarek cemalin
gördüm Amma garibüddiyarm Ve hâlâ üryan püryan ve giryan
nâlânm Hâlâ imdi vakti seherdir Gayet üüdüm
meyanda bir
azîm ate yaksnlar Defi ita idüb snaym deyu reca idince meer
kadid cüstü çâlâk vezinde

u

[1]

Yldz nüshas

(erirleri)

[2]

»

»

(bin)

[3]

»

»

(çalpareleri)

EVLYA ÇELEB

904

hazr imi§ Derhal on fil yükü santa ve sac aaçlarn dalar gibi odun
ate idüb derakab âtei Nemrud vari alev ber alev olub erareleri evce peyveste olunca mezkûr kadid herif ate kenarnda meks

yub

idüb kesbi hararet hasl idüb derhal yerinden pertab etdi Ve melik
huzuruna gelüb Ya sultan r^*'^ Ji-*V> Hak berekât versin Ate ile
Amma karnm adr
mahalle bir semiz deve getirüb boazlasnlar
Bu atede kebab idüb huzurunda bir deveyi tenavül deyu [1] ideyim
deyu davayi merd.etdi Derakab melik âdemleri bir semin ve cesim
cemel getirdiler kim güya dabbetülarz idi Derhal ate kenarnda iki
yerden boazlyub cereyan iden kann pehlivan cümle nu etdi Ve
derakab devenin cildin soyub deveyi pare pare idüb cildi üzre lâhmin
baka ve uzuvlarn ve kelle ve paçasn baka ve irdeni ve barsa
ve yürei ve cieri ve ikenbesin baka ve batnnda olan müzahrefatn
baka ydlar Ve devei boazlyan zebbahlar alarkya gitdiler Hemen
kadid âdem melik huzuruna gelüb Destur ya sultan deyüb deveden
bir parça lâhmi semin kesüb atee braub piirmee balad Amma
pare pare piince karar kalmayub derhal deve etin çeke çeke yemee
baslyub ân vahidde deve etinden bir pare lâhmi zaid kalmad
Andan cier ve yüreine mübaeret etdi Ve andan kemiklerini baltalar
ile krub kütür kütür cineyüb tenavül iderdi Hemen azna koyunca
bîrenc ve bîina loru kuu gibi yutard Melikin baz âdemleri cemelin
kelle ve paçalarn krub herife verdiler Deran anlar dahi har geçirdi
Ve barsaklar ve ikenbesine baslyub anlar dahi pr pak etdi
Ancak ikenbenin müzahrefat kald Derakab ana dahi mübaeret
idüb hayli necaset yedi Amma melik teeddüb idüb men etdi Andan
herif kalkub reftar güftar idüb sima iderken Vay karnm Vay karnm
diyerek melik yanna gelüb Ya sultan karnm doymad Ve çiy et karnm
artd Bu ate senin malndr zni erifin olursa andan dahi yiyeyim
Helâl eylen deyu reca edüb hellâllk diledikde melik tebessüm idüb
Helâl olsun stersen ye stersen cahiym gibi içinde yan didi Hemen
ate kenarna gelüb belindeki kisbetin çkarub kendüyi hüsnü ihtiya*
rile ol âtei
Nemrud içine Bismillah deyüb âtein bir köesinden
girüb alev pür [2] alev evce peyveste olmu âtei hâr içinde olkadar
sima ve lûubdebazlklar ve kârsazlkhar eyleyüb defn[3] evaribinden
ve ka ve kirpiinden bir ey kalmayub ta vasat narda oturub vasla
vasla akyk yemeni misal âte pareleri bîbak yer idi Amma hakir hayretde kalub im' an nazar ile nazar iderdim Ol nar elim içinde oturub

u

[1]

Fazla

[2]

Yldz nüshas

[3]

»

»

(ber)

(diheni)
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deyüb

ol har vilâyetde nar yerken iki ellerin gâhice iki
koltuklar altna süriib andan yüzüne ve gözüne ve

bagalleri yani

cemii uzvuna sürerdi Ve ol mahalde kendü vücudundan baz dört [1]
siyah alev zahir olurdu Badehu ateden tara çkub melik huzurunda

zemin pus eyledikde arka müstarak olmu Bu hal üzre hakir saat
Bir saatde bir devei ve bukadar âtei Nemrudu tenavül idüb
endam üslûbu kelevvel rakik ve nahif ve zaif yani sahib ikem
olmam Akhm perian olub dembeste ve hayran kaldm Andan pehlivan alâmeleinnas içre dal kiri[2] olub meydan ma'rekede baki kalan
ate üzre sepe sepe iedikim cümle temaacyan seyli sidie gark ola
yazub alarkya karar etdiler Derhal pehlivan sabih hal ehli mal
zebana gelüb Ey melik Ömrün mezid ve dümenin yezid olsun Ve
rikâbmda kelleleri pedçal [3] olsun Bana bir at ve be deve yükü

dutdum

fildii ve kakulei kebir ve

be memlûkü

bu ehri Apukai sidiim

seyline gark iderim didükde melik

sagir ihsan eyle

Yohsa imdi
recasn

kabul idüb vezirine tenbih eyleyüb vezir dahi Alerresü velayn deyince
gayri ey istemez oldu Ve pehlivana meydanda bûubdebazlklar iderek
bardahlar def ve dayire kudümler turralar ile darblar ururlard Ve
sidik ile sönen ate üzre on fili menkürusu hamli teabl odun getürüb nar tazeleyüb nur etdiler Bu mabeynde pehlivan melik huzuruna
varub itdi Ey hasibünnesib evlâd Nuh nebi aleyhisselâm Yediim âte
yüreim yakd Ve cümle halk bana bakd kim âtein buhar dibimden
çkd Vücuduma gayet hararet müstevli oldu ehidan deti Kerbelâ
ervahlar ad ola Bana Nili Mubarekeden on tulum su getirsinler
didükde der an getirdiler içmee mübaeret etmeden hemen derya
misal seyranclar bir cesim ve semin âdem gelüb feryad iderek tulumlar ile sular alub kabz eyledi

Dier ve
Hemen

minelacibe ve garibe

huzuruna varub Ey sultan Sudan
bein ana ve bein bana ver
kim yedi gündür sâim ve yedi gicedir kaim bir katra su içmedim
deyu yemin etdi Perhiz riyazat bu mertebeye getirdim didükde melik
Ey imdi sana birey getirsinler ftar idüb sana bu sudan be tulum
vereyim didükde ol et yiyen ile bu yeni gelen âdem meydana [4]
ma'rekede melik huzurunda cenk cidale âgâze idüb birbirlerine öyle
Adalet eyle

[1]

semin

herifi

Bu on tulum

Yldz nüshas

(dudu)
diraz

[2]

»

»

(

[3]

»

»

(pençal)

[4]

»

»

(meydan)

melik

Nil suyunun
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kim ikisinin dahi endamlarndan kan cereyan itdi
yiyen kara ve kadidi mahz kan olkadar çkmad Amma bu
yeni gelen âdem semiz olmaile kan ve can çkayazd Amma ikisi de
çapük bJrbirlerin kade azimet etdiler Melik bu hali görüb mabeynlerine pürsilâh âdemler girüb ayrdlar Andan melik beer tulum su

fil

Ol

siki çekdiler
et

vermei hükmetdi Amma sonra gelen âdem Aman padiahm Benim
hararet âteim çokdur Bu on tulum su söndürmez Gör ateimin
numunesin deyüb bir kerre bir na're idüb meydan muhabbetde iki
ellerin beline koyub mevlevî var sima iderek azndan nîm saat
ateler alev per[l] alev olub çkar Parça parça erareler temaacyanm üzerine nisar olunur te ya melik Benim yedi gün sâim olmamda bukadar âte peyda etdim Anmiçün on tulumu ana hükmeylen
didi Derhal

bu

ari [2]

ma'kuldür deyu ihtidadan deve eti yiyüb âte
marifet eyle didiler Derhal pehlivan

yiyen pehlivana Sen dahi arz
ol

meydan muhabbetde

iki ellerin

bedbazlk iderek sima idüb
ile

azndan

parça parça

ba

üzre

gûnagûn lûuetlerin kzl kanlar

koyub

cümle yedüi deve
çkarub halk önüne baka baka

yard

Ve melik huzuruna gelüb anda dahi yirmi vasla lâhm cemel kay
etdi Ve mabeynde bir kaç kerre âte dahi kay etdi Amma çok çkaramad Hattâ hakirin bir gulâm kendi elile pehlivann azndan bir
parça deve eti çkard Amma âte çok çkmad Bu et yiyen herifin
bu güne marifetin öbür âte kusan herif görüb Ya sultan Fonc Benim âteim mi galib yohsa ann et kusmas hareketi mi galibdir deyu
feryad idince melik Kakan ve cümle huzzar temaacyan karahacyan
Su âte kusan gerekdir deyu reca etdiler Melik dahi öyle hükmetdi
Ve âte kusan on krba suyu alub kabz idüb mukaddema boazlanan devenin üstühanlarndan ve postundan ve müzahrefatmdan
bakayay cümle necsile bile tenavül idüb be krba suyu beklemeden
bilâ cur'a nu etdi Et kusan pehlivan
evvel feryad idüb Bire ol
âtei kusdu Harareti teskin oldu Amma benim hararetim deve
eti kusmak ile teskin olmyub âte
harareti bende bakidir didükde
Ya sen de âteini kay etsene didiler Pehlivan evvel ider htida
gelüb su içün benimle cenk iderken vücuduma bilmem ne sürdü ve
ne efsun etdi Ann içün âtei çkaramadm didi Ve bana kyman
Helak olurum deyu feryad figanlar idüb âsudehal bir köede müteellim
olub söüb oturdu Ve bir kimesne haline merhamet idüb bir katra
su vermediler Beri tarafda sonra gelen pehlivan evvelki pehlivann
karusuna varub sultann ihsan etdii be tulum suyu arkas üzre yatub
[1]
[2]

Yldz nüshas
>>

»

(ber)
(rey)
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dökdüler Cümlesin nu idüb bir kerre yerinden kalkub aksrd
Elhamdülillah Hararetim henüz teskin oldu deyu eski
pehlivana ramen gözü önünde reftar iderdi Badehu melik huzuruna
gelüb Ya sultan Adalet eyle Evvelki pehlivana dahi be tulum su
ihsan eyle ki ol dahi dePi atsan etsin deyu reca eylediinde müabihler taraf taraf Ma'kuldür deyu ^w^.u.\dir htida suyu ol istedi
deyu anlar dahi reca etdiler Derakab be tulum suyu evvelki pehlivana getirdiler kim eleminden ve hararet âteinden durduu yerde

azna

ve öksürdü

yanm

Evvel dahi kara kuru ark zaif
idüb kah kara
âdem idi Derhal bu ahval melike pür meal ile pehlivan evvel merhum olmu didiler Melik hakire nazar idüb müteellim künan oldu
Ve sefahet[l] idüb su virmediimden helak oldu Nekadar deve eti
ve nekadar âte yedi Hakka ki pehlivan idi deyu kendüye hayli levm
itdi Hakir tesellii hatr vermek içün Öyle olur padiahm Bunlar can
pazarlardr [2] Canlarile oynarlar Masumlar iebazlk iderken krarlar
Bu dahi ann tbkdr didim Tiz öbür pehlivan çarn Zevk sevka
.müteallik baz ibret nüma akalar itsin didi Pehlivan meydan hen-

can

teslim

gâmeye gelüb ^ujü- ya sultan Ben sa olaym Ol bir âte perest bengânî mel'un idi Cümle marifet izhar etdüi sihir ile idi Amma
hamdi Huda ben elmalikiyyül mezheb [3] bir dindar Ebüzzeheb nam
_kulunum Cemii arz marifet izhar itdiim riyazat ve perhiz müahede iledir didi Melik itdi Amma ol senden pehlivan idi Korkarm
lased babndan an helak etdin didükde Ya sultan Eer ana ziyade
[muhabbetin var ise bana ihsan eyle Ben an huzurunda diri klam
leyu azîm davay merd etdi Melik dahi yüz deve virmee taahhüd etdi

Ve minel

tnudhiketül acibe

Evvelâ bu pehlivan sani melikden bir yürük at alub merhum
[pehlivann n'a yanma varub atn kuyruuna bir cehli [4] metîn

ucun merhum pehlivann boazna balyub kenurdkim at can
Idüsi ata suvar olub fakir at [5] olkadar taziyaneler
lacsndan ve kuyruu derdinden bu sahra içre seirdikce kuyruunIdaki pehlivan garibin lei doanc paftaras gibi pür püser [6] olub

[balyub hablin

[1]

Yldz

bir
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rimal türab ve har hââk icre evkâr olub baz yerden derileri yüzilüb
kzl kzl etleri zahir oldu Bu meydanda sürüye sürüye merhumun
na'm melik huzuruna getirüb kodu Derhal melik Hay mel'un takkyk bu fakire senin [1] hasm kavi imisinkim bu fakirin aesine
böyle hakaret etdin Bire mel'un Nice diri etsen gerek At ayanda
paymali rimal oldu deyu vâfir itab etdi Hemen pehlivan Aman ya

Aman

sultan

sabr eyle bir an

deyub melik huzurunda dal zeker mü-

zekker olub meyyitin üzerine azna ve cemii endamna olkadar
eyledikim ol meydan sidik seyli seylâb etdi Ve bir âdeme
lein azn açdrub ol nu§ etdüi be tulum suyu zekerinden merhu-

teselsül

mun azna iedikce lein karn tulum gibi iüb merhumun karn
kurkur ötmee balad Derhal pehlivan sani Sultanm Gördün mü
Benim sidiim bu âte pereste hayat virüb karn gürlemee balad
söyledi Sultan Bilmem
gayrisin
Bu fakiri
letaifler
deyu baz
davayi merd etdiin üzre diri eyle Yohsa seni kati iderim didükde Alerre'sü vel'ayn dest her dayire deyüb yardaklar def ve kudüme velvele virüb yine pehlivan melik huzuruna gelüb Ya sultan
bu âte perestdir Atei pek sever Bu meydan muhabbetdeki âtee on
fil yükü odun getirsinler didükde derakab dalar gibi santa ve sindyan
aaçlarn evvelki âte üzre braub alev her alev âtei Nemrud evce
peyveste oldu Bu âte kenarnda merhum olan pehlivann azna iedii sidikle karn camus ikemi gibi olmudu Ve vücudu eprî [2]
kaz gibi rengârenk alaca alaca ahmer ve asfer ebyaz olub mücellâ
olmudu Ve mukaddema su içün cenk etdiklerinde zahmhorde olan
vücudunun krmz krmz kanlar durur idi Ve at kuyruunda paymal olduu zahmleri pare pare dururdu Elhasl bu hal üzre bu meyyit
meydan muhabbetde kalub pehlivan gayri lûubdebazlklara mukayyed oldukda melik ibram idüb Bu mevtay () bir hal eyle Yohsa imdi
sen bilürsün deyu ibram ilhah idince pehlivan
(On

Ve üç
vj; <^

zeberdest insan

yapub

larndan

jO

hir

{r>

satr

ile

ho braklm)

merhum pehlivann

ellerinden ve ayak-

böyle terennüm iderlerdi Beyiti ateperest

Mükerrerdir

>»

^ii^-

j,"

J mükerrer

{>\j

f\j ( j f\j

f.\j

(.

j

Bu

da-

hi mükerrerdir

Bu güne

teganni

ile

ve çatr çatr
1

1]

[2]

Yldz nüshas
»

pehlivann lein ellerinden ve ayaklarndan

Nemrudun ta aynülfiiline atdklar saat çayr çayr
yanmaa balad Ve azndan burunundan cümle sidik

sallaya sallaya âtei

»

(sen)

(ebrî)
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icre neft ve katran gibi yanard Ve gûnagûn
olub bed rayiha cümle temaacyan mebhut
sermest etdi Bu mahalde sultana haber etdiler kim pehlivann huddamlarna frar idiyor deyince Bire dutun deyu üç huddamn ve peh-

fevvare misal

çkub âte

alevler evce peyveste

livann kendin kayd bend ile sultan huzuruna getirüb Bire kâfir Sen
davayi merd idüb bu pehlivan diri iderim deyu taahhüd etdin Badehu âteperestdir deyu âtee atdn Hâlâ çayr çayr yanmadadr Ur
kâfirin
boynun derken hemen cellâd dal ti Behzâd bîdad olub
ti glâfmdan çkarub kellei pehlivan budur derken hemen pehlivan
ve terceman cellâd bîdad ile melik huzurundan pertab idüb üçer
huddamile âtei Nemrud içine girüb ram ram derken sima idüb
âtei paymal iderken hemen an merhum olan pehlivan dahi ya ram
ram deyüb aya üzerine kalkub iki pehlivan terceman birbirlerine
koç kucak olub sima iderek tara çkub melik huzurunda zemin bus
etdiler Aklm perian olub dembeste ve mebhut valih hayran olub
kalmm Amma pehlivanlar dest pus etmee geldiklerinde vücudlanna cümle ya sürünmü idi Yohsa kendi yalar
yohsa arklar
idi Hakka ki mucize mertebe pehlivanlkdr Badehu sultan bunlara
yüzer deve ve yüzer koyun ve yüz
ve yüz geçi ve altm beer
aded fil dileri ve üçer Hebeî köleler virüb sultana dua etdiler ki
tahrir olundu

u

m

m

sr

Duayi Hindi

j\^jS^ "^

i\c.

^l^ ^y

0-jJ> ^j_o^

^If^^ti^

j^* (J^V

«^?''^*^'"^'-^' «-^-'^

«^^ijU

deyüb bu duadan sonra zemin bus idüb gitdiler Hakirin taaccüb ettiine sultan haz idüb Dahi ne seyre ve ne ibret nümalar seyr idersem gerekdir kim herbiri vacibüsseyrdir didiler Ey imdi ihvan vefa
Huda âlimüssrr velhafiyyatdr Krk iki senedir on sekiz padiahlk
memleketi ibret gözile nazzareye alub ket güzar iderek temaa etdim
Nice bin sihri mübîn mertebesinde lûudbdebazlklar gördüm Amma
bu mertebe sinembay sinayve[l] hadisi ve Fisagorsî görmedim Ve bu
[1]

Yldz

nüshas

(simyay sinay)
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Foncistan ve Donkolistan diyarlarnda nice ibret nümayi îcaz eyler
Amma kilki cevahir zebanm kale getirsem tatvîli kelâm olub
kraat idene tasdi verir Ol ecilden tahfifi kelâm ile iktifa etdik Ezin
canib Bu temaalardan sonra melik ile bu Apsuka kal'asmdan kal-

gördüm

kub giderek Nil kenarnda

bendeki azîme

bir

Meer Tufan Nuhdan

rast geldik

Umku

elli

Mübarek bundan cereyan
idüb garb canibde Bahri Okyunusa munsab olurmu Tufandan sonra
Seyfi Zülyezen yedi elâlât kayalarn kesüb Nili Msra akdub bu
hendek yabis kalmdr An ubur idüb on ikinci saatde
zira idi

evvel Nili

Beledi

Ebu Temir

Bir ehri azimdir Kal'as olmamak ile beled tâbir olunur Amma
etrafnda yine haebden kal'a misal çevirmilerdir Ve hendei vardr
Bu diyarda ihtida hendek bu ehirde gördük Bu dahi Nilin canibi

bin mikdar çaladan
mikdar dükkânlar ve

garbnda

Krk

iki

elli

nesi ve

ve

kamdan

toprak örtülü evlerdir
kahvehayedi camii topdandr Kavmi

bir müsafirhanesi ve alt

(a) hanesi vardr Ve
Bunda melike nekadar hedeya
Andan yine Nil kenarnca yine

on aded boz

malikîlerdir

getirdiler ise

ihsan etdi

canibi cenuba

cümle hakire
nice

nice

abadan kuralar ubur iderek on aatde

Evsaf ehri

Borue

[1] sultannn bir Kan veziri bunda hüküm hükûmat
Yüz bin askere iki bin file ve be kerre yüz bin reayaya ve bilâhîsab hayvanata malikdir Ecnas mahlûkat ile sultana karu çkd kim
dir Amma ne güne beni Ademler halk etmidir
j«* Vf jî«j^ jyi ju
kim (Msra)

Bu Sudad

ider

.-

oJOJ

Bu

vezir istikbale

yaz idi Bin

çklr

yandadr

J.^'l«

çkdkda
dirlerdi

[2]

<ü

JaJk-i-

azîm getirdi kim biri süd beYirmi kademe nerdüban kemend ile
dahi görmemi idim Ve fil bunlara
iki fîli

Ol mertebe fil
munis gamgüsar kim

filler idi

J_j^

nan pare içün kelb gibi âdeVe Rumdaki filler kadar ekûl deillerdir Ancak kesbi havadan cesim ve semindir Beni
Ademe gayet ma'ukdur Hattâ Itan kal'asnda refik ola (n) Dervi
öyle enis ve

min akabînce

[1]
[2]

Yldz nüshas
»

bir

gezer Gayet üns ülfet itmilerdir

»

(Sudan)
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Nîmetullahm gergerdan filleri gördükçe hücum idüb Dervi NîmetuUah güc ile zabt iderdi Ve filler gergerdan gördükde cihan bana
dar olub hortumun berhava idüb gâhice zeminden har hâak alub
havaya püskürüb sahîl ururdu Güya bir bakire kz sadas gibi hazin
savt vardr Ve herbir filin arkasnda krkar mahbub Baganski memlûkleri suvar olub melike öyle hedaya gelmidi Andan kalkub yine
Nil kenarnca cenuba yedi saatde

ehri

Menzili kal'ai Boruste

tberistan

Bu ehre alay azîm ile dahil oldukda taraf taraf küsü kakanîler
ve geberge ve mikrefeler çalnub her sukda âdem deryas istikbale
çkub siyah çerde nisvanlar dekkelerden ^u; sadas ile ehri velveleye
virirlerdi Ve cümle halk melike nazar itmeyüb Aya bu beyaz çiy
âdemler nedir deyu taaccüb idüb sübhanallah dirlerdi Bazlar bizi
görÜD firar iderlerdi Bu kal'a dahi topdandr Ve alt camii ve bir
mirkdar

kamdan

ve bozahaneleri

ve tobdan evleri var Cabeca çaladan dükkânlar
Foncistana tâbi alt kerre yüz bin zengî ve

var

esmerüllevn kavmdir Lisanlar cümle arabîdir [1] kim böyle kelimat
iderler

Lisan

tberî

Birden ona varnca böyle addederler
kû 6 ça 7 çi 8 çu 9 çe 10

ja

1

ji

2 jü 3 kâ 4 ki 5

iiri hazreti Kaffah aleyhisselâm

Baz

elfaz dürerbarlar lisan farsî üzre

bulunmudur

.

isy^jü t^j./

^j

mâderi rahme girme^tsyj C3J ^J3J Terceme Sen bu cihana gelmeden
den i-^ij yj Ctjyi- cLij »ijij ^ r'î-î^^ Terceme Ar ve Kurs olunmadan,
Terceme Ham
L Jjj J^-; hj (»U
oldu nasib yazd kalem I ji>; Cj»^ öLi
|babas Nuh Tufan, emrile kyamet idi >3 y^ \ij i»k >j J^ \j\ üjj Teru j'\j \j'j j^:eme Her can halâs olub. iman getirenler çok oldu
kartulkurtuldular
j'^
diyen,
beli
Terceme
Nuh
peygambere
j^'
^,j
^,j
.

.

.

.

lular

Bu

ebyatlar tercemeleri

ile

müfteilün müfteilün vezni üzre bu-

[lunmudur Bundan malûm oldukim ilmi aruz
[Lisan Dehlevî dahi bu berî lisanna karibdir
[1]

Yldz

nüshas

(I

beridir)

ilmi farsî

kadim imi
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Makale

Bu

Âyeti erif lisan berî üzre farsî
p' fV, '^*3:^ jlj^^x-- 3^ oi-. J-l
elfazlar ile Hazreti Ibrahime nazil olmudur mdi kelâm farsî ve
Pars ve gazi kelâm Hakdr Cennetde lisan arabîyye ve lisan farsî
•

dimi müfessirînler vardr ^» ^jUn ;r^ ^.k ^m
ji
buyurmulardr Ve lisan berî arabî demekdir Kitabetde huruflar beraberdir Ve lâfz berî yasn nakl idince arabî olur Amma
lisan arabî vazh lisandr Ve fesahat ve belâgatlidir Amma farsî irin
tekellüm oluna
«\1L

.

(.yu.i\^.ie.

/ir

ve zarafetli lisan lâtifdir

Hattâ

;-i*:'

ûij» jjc^ *.Li Sj^^j h\Ji ^;*.3ii ;.u*

demiler Ve bu diyar Foncistanda nice

Amma malûmumuz
mulak

olanlar tahrir eyledik

çindaz [1] lisandr

Amma

muhtelifeler

Amma

kavmi tekellüm etdiklerinde âdem

Boruste ehri
gayet

elsinei

j,>

vardr

bu lisan nazif ile
hayran kalr Zira

birbirlerine

her söz

banda

Sultanm deyu tazim ile tekellüm iderler Bay ve gedaya
böyledir Ekseriya halk âfitab perestlerdirler Melike haraç virirler
k5j>J.j

yani

Amma gayet anka bezirganlar vardr Meta'lar ile Nilin ba(n) ubur
idüb öte canibinde sahili Bahri Okyunusda Portakal ehirlerine varub Firenk ile beyiü ira iderler Altun guru almyub meta' alrlar
Bu kara(i) Boruda [2] iki gün mihman olub halk ile ziyade hüsnü
ülfet idüb baz lügatlerin tahrir eyledik Halim ve selim halûk âdem*
leri

var

Hikmeti Huda
nsfuUeylde iki yldz biri arkdan ve biri garbbu ehr üzre nüzul idüb muallâk durub ikisi de ditrediler Bir hayli ditreyüb ikisi birbirine öyle dokudular kim zemin
asman lerzelendi Ve bu iki yldzdan nice kerre yüz yldzlar çkub
Borusne ehri üzre ve sahraya düüb nebatat ihrak etdi Ve iki büyük yldzlar yine tulü etdüi merkezlerine gitdiler Bir saatden yine
bu ehr üzre gelüb birbirlerile olkadar cenk idüb urudlar ve dokudular kim erarelerinden cümle asker erre uradlar Zira ordu içinde
at ve deve ve filler yldzlarn atefeanlarndan cümle hayvanat ürküb dest hamun bizimdir deyu dümlerin hotas idüb parekende ve
kinci

dan

gice vakti

zahir olub

[1]
[2]

Yldz nüshas
»

»

(çependaz)
(Borustde)
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perian oldular Hasl kelâm bu iki settare [1] kâmil alt saati nücumî bu ehr üzre cenk idüb haymelerimiz önünde devabat makulerinden bir ey kalmyub cümle halk azabuUah nazil olub rat saat
alâmetleridir deyu tazarru* ve naliler etdiler Ta ki vakti safiî [2] ki
olub seher yldz ki canibi arkdan lem'a urdu Mezkûr kevakiblerin
biri arka ve biri garba gidüb gaib oldular Ol ecilden bir gün dahi
meks idüb cemii hayvanatlarmz bir iki konak yerlerden getirirdik
Neuzübillâh kyametden bir alâmet temaa idi Andan alessabah kalkub
yine Nil kenarnca cenub semtine mamur âbâdân nebatat giyahatl
nazik kaPa [3]alefi içre on saat ubur idüb

Medhi KaPai Donkude
zu'munca Asaf Berhiya hukema talimile bina
dahi budur derler Amma hakka ki ehri azîm ve
kadim imi Amma hâlâ harab âbâdânda sakinlerdir Alt bin kârgir
hanelerdir Kal'as canibi garbdadr Ve bir azîm kârgir kubbeli camii
var Ve eskvak muhtasar var Amma beni Adem deryasdr Hususa
sultan gelir mülâhazasile cemii zagî ve dagî ve bagî ve hagî kavm bu
ehr içre malâmal idi Hâkimi Rahmüddin Kandr Vezir melike yüz
bin asker ile istikbale çkub firavan hedayalar getirdi Kavmi malikîy'
yülmezheblerdir Amma kedi ve gergerdan ve himar berrî ve toprakdan
hasl olur bir sçan ve maymun ve ceyran ve
ve hargû yerler
Ve dalarnda karman derler kestane lezzetinde içi çekirdekli bir
meyvadr an yerler Ve lûz ve remte meymuvesi [4] hürde balk gibi
bir meyvedir Alçak aaçlarda biter Gayet leziz ve mukavvidir Amma
Ahali(i) vilâyet

olunan ehrin

biri

sn

ekâlde hemen balk gibidir Kuyruundan biter Aack [5] kat etsen
balk
gibi rayihal
çkar Bana bit üen bran kavmi bu
aaç yandan bana sürünüb bitden halâs olur Ve ak düs(en) göze
vesme gibi üç gün çekseler krk yllk ak mahvider Amma kesret
üzre çekmiye Gözün kuvvei basarn gaib ider Hakir bir hokkasna
malik olduk Hamdi Huda iksiri azimdir Ve bu diyar halknn ziraatleri cümle dardr Buday ve aîr ve gul [6] ve ades ve keten ve
hammuz ve bersim olmaz Ve bu ehirde sultan bir âdemi senksar
idüb kati etdi Müteehhil iken bir bakirenin bikrin izale etdiiyçün

ya

[1]

.

ya

Yldz nüshas

[2]

»

[3]

»

[4]

>>

[5]

»

[6]

.

(seyyare)

»

Evliya Çelebi

;

10

—
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belinden zemine gömüb recm eldiler Bahîl gibi ta da bulunmaz
Hele ne hal ile kati etdiler Bu ehirden kalkub yine cenuba Nil kenarnca giderken nice bin ejdeha misal timsahlar temaa iderek gah
rimal ve gah türab ve cibal aarak dokuzuncu saatde

Evsaf ve acayibi "garayibi Cebeli Sindas
Hazreti Idris
Bu

cebelin damenindeki sahra icre askeri

derya misal ile meks
idüb bin mikdar âdem ile at
ve hiçine suvar olub yüz mikdar dahi bennalar ve Ferhadî kazma
ve külünkler alub bu meks etdiimiz sahrann garbnda nîm saat baid

olunub melik

ile

tahtelfutur

semaya kad çekmi

evci
ibret

nümün

nazr

bir

tarafnda

bir

tenavül

kûhu

biilendi

ahmergûn

mücellâ ve musaykal cebeli
bir

maara kapusu

olunmu Derakab
oyulmu menhar teknesi var

var

âlidir

safi sengi hârâyi

Bu

arka
eddadî
tadan

cebelin

Amma rhtm

sultan bu kaya dibinde bir
yani kurban idecek havzdur Anda yedi
deve ve yedi koyun ve yedi keçi ve yedi horos ve yedi ylan ve yedi
kedi boazhyub kanlar menhar havzuna dolub cümle kavm ellerin

bina sed

bu kana buladrub

ellerin mezkûr kayaya sürdüler Ve sultan dahi
Öyle idin didi Hakir Niçün böyle ideriz didim Böyle tlsm olmudur
Her kim bu cebel içine girüb taliin dutub murad maksudu ne ise
haber almak murad idinirse bizim gibi ellehasl olur mu olmaz
rin bu hayvanatlarn kanna sokub kayalara siler Kurban itmi olur
Ta ki acayibat göresin didi Amma sakn zerre kadar havf hayet çekme
deyüb melik vasyyetler etdi Ve cümle bennalara ferman etdi Kûhu
seramedin sed olan babn mezkûr kazma ve külünkler ile rene ina
çekerek acdklarnca bir tarafdan halk kurban kanndan münhedim
olan kapudan içe^i kan nisar ide ide maarann kapusu açlub ihtida
Sennar kads ve melik imam ve Donkide vaizi tezkir ve tekbir ile
girdiler Ardlar [1] sra vüzeralar dahi akabince sultan eline yapub
maarann içine sytu sadasz girüb âdâb üzre durdular Bir ak sakall
âdem bir horos ile gelüb horosu vâfir urub horos feryad iderken horosu tekbir ile kurban idüb kayadan oyulmu bir dolab höcresi var
Anda koyunca alâmeleinnas horos meyyitesi gayib olunca cümle anda
olan huzzar meclis hamd sena idüb bu gar azîmin canibi erbaasnda
kat enderkat kayadan kimesne [2] âdem oturacak iskemleler var
Cümle yüz mikdar kimesneler ol mastabalarda oturub âsudehal

m

[1]

Yldz

nüshas

[2]

»

»

(ardlar)
(k

sme)

^
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An

gördük Maar(a) nn bir köesinde zelzeleden
r,
-^ olub durduk
rahnedar olmu bir yark kaya yeri var Andan bir savt hazin ile ibtida surna ve ud ve kanun ve santur ve tanbur ve rebab sadalar ile
bir zemzeme(i) suznak naemat kopub rast makamnda bedürüsti bir
fasl Hüseyin Baykara oldukim hakirin karar kalmyub karar raksda ideyazdm Badehu bir semai ve andan be on âvâz muhrik bir
yerden bir perdeden bir güne kâr okudular Amma elfazlan bir lisana
müabeheti yok idi Amma usul ahenk yerinde idi Anlar temam idince
azameti Huda bir velvele ve gulgule ve debdebei küsü kerrenay ve
tabi ve boru ve kudüm ve sahan ve tencere sadalar istimâ
olunub
bunlar makam hasenîde [1] bir fasl etdiler kim bu kehfin içi ra'd
Bu fasl dahi temam olunca
gibi gürleyüb kulaklarmz asammoldu
horos
boazhyan
icre
koca
herif iki ellerin memesi
hemen bu gar
üstüne koyub mehterhane fasl olan tarafa müteveccih olub giderken
cümlemize Ayak üstüne kalkn deyu iaret idüb dendi cümliye talia
olub ada gelen kaya dibine varub Esselâmü aleyküm ya sultanül can
deyu yüzün yire sürdü Hemen kaya içinde bir avret âvâz gibi bir
savt süznak ile Ve aleykümüsselâm ya huddam evlâd Ham didi
Andan Sennar kads varub Esselâmü aleyküm ya sultanül can Ve
aleykümüsselâm ya kadii Sennar ibni Zahir ibni Yakub didi Hemen
melik hakire Hazr ol Benim akabimce sen de selâm virüb gönlün
muradn söyle didi Nice vüzera ve ulemalar varub selâm virüb herkesin isim resmile selâmn alrd Badehu melik âdâb üzre kayaya
mütevveccih olub Esselâmü aleyküm ya sultanül can deyince Ve aleykümüsselâm ya zalim Kakan ibni Sarend Kakan ibni Idris Kakan ibni
Lâvend Kakan Adalet eyle Bana yldzlar düdü line vilâyetine
vilayeti

Amma

Zencden ve vilâyeti Dumbiyeden yagî asker gelir Gafil olma
mansur muzaffersin Her sene buraya gelüb kurbanlarn ey-

len deyu ada gelince melik ne canibe oldu ise be alt kerre secdei
ükretdi Bu sadalar cümle rayegân lisan Foncî idi Andan bir vezir
Berberi kavminden olmagile ann kalimat üzre lisan berberice Hasta olursan
halâs olub bir olun vücuda gelir didi Andan melik
hakire cür'et virüb hulû ve huu ile varub Esselâmü aleyküm ya
sultanül can deyu bügâ eyledim Hemen savt âli ile lisan Ervamn
fesahat belâgati üzre Ve aleykümüsselâm ya seyyah âlem ve nedimi
âlem ve musahibi sultanan ve hafz hamelei Kur'an Evliya Çelebi
ibni Dervi Mehemmedi Zllî ibni Kara Ahmed ibni Demirci zade
Kara Mustafa paa Eehid ibni Durhan Bey ibni Yavuz er ibni Ece
Yakub ibni Allahverdi Akay ibni Mehemmedi Kirman ibni Türkân
(1]

Yldz nüshas

(hüseynide)
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Yesevî ibni Muhammed hanefî «^•r'(<'«' •Aijji^ deyu
Hüseyne ve
Aliye va Fatta ceddi ecdadmz Hazreti
metüzzehraya ve hazreti Risalete varnca eceremizde tahrir olunduu
üzre ecdadlarmz yad idüb bizi dilad etdi Ve Msrda bir hayli
zeman vüzarlar [1] ile sohbet idüb nasiybin Kör brahim paa olur
Kamanihse [2] feth olur Msr hele melc[3] olur Defderdar Ahmed

Hoca

Ahmedi

mam

mam

paa Msra

gelir ve gider Köprülü olu ölür Kara vezir olur Msrda
Halâs
olursun Yine sen Mekkiye gidersin Yine Msra gehasta olur
gitdin
lirsin Kullarn içün gam yeme Var safa geldin Habe e git
didükde cümle huzzar meclis hayretde kaldlar Hakir Mebhut olmuKoltuuma girüb bir köeye hakiri kodular Cümle halk pesend
eylediler kim senle bukadar kelimat etdi deyu taaccüb etdiler Andan
refikimiz Dervi Alii Halhali ve Dervi Gaddî ve Dervi Lemî ve gergerden sahibi Dervi Nîmetullah selâm virdikde cümlesinin selâmlarn
savt âlâ ile alub isim resimleri ve kura ve kasabatlar() vatan aslîleri ile
ve eba an ced akraba ve taallûkatlar ile ayan etdi Amma
Dervi Alii Halhalîye Aleyna ya târiküssalât Cebrî dede dedi Cümlemiz tebessüm idüb Dervi Ali hicab idüb sonra olkadar musallî ol-

Ho

um

hakirin rubu' dairesi ann koynundan gitmeyüb vakti salât
olunca edayi farz iderdi Andan memlûkümüz Behram varub selâm
virdi Ana dahi Aleynâ ya hain mevlâni[4] didi Andan memlûkümüz
Haydar selâm virdi Ana dahi Aleyna ya hayini veliyyünniam didi
Ve Husrev gülâm selâm verdikde Ve aleykümüsselâm ya mahdumu
mükerremi blâd Erdelî didi Hulâsai kelâm sultan ile biz anda iken
mütegayyir madud âdemler cümle varub herkesin murad üzre haberler söyliyüb tesellii hatr olub gayri sail kalmyub yine ol horos boaz-

dukim

lyan kimesne meydan muhabbete gelince içerinden bir sadayi çengi
harbî fasl çalmub cümle halk sürür adman etdiler Fasl temam olub
cümle âdemler tara gitdiler Bu sahrada üç gün üç gice meksidüb
her gün cümle halk güruh güruh varub selâm virüb murad maksudatlarn sual idüb suallerinin shhat haberin alub gelirlerdi Hakir dahi

yüzüm alub üç kerre vardm Muradm üzre haberlerin aldm Amma mugayyebat hamseden haber virmezdi Üçüncü gün sultan ve cümâyân kibar varub yine kurbanlar idüb bennalar kehfin babn kârgir
bina ile sed idüb dua ve sena ile gitdiler Meer her sene mah Temmuzda cümle diyar Foncistan ve gayri Berberistan kavmi bu sahraya
le

[1]

Yldz nüshas

(viizeralar)

[2]

»

»

(Kamaniçse)

[3]

»

»

(hercü

[4]

»

»

(

m ere)

mevlâyi

)
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gice böyle cemiyyeti

kübra idüb herkes gönlü

Amma
Hikmet

bu kim bu kehfin içi sengi haradan ayurlmus [1] bir gar az(î)mdir
Ve öyle mücellâdr kim vuhu tuyuru vahi minkarn aldrecek yer
yokdur Ancak ol ada gelen çatlam kaya vardr Gayri yermusaykaldr Bir âdem girecek yer yokdur Ya bu saz söz
leri
ve hay huy kerrenay kus ve nefir ve tabllar nedir Ya bu herkesin
ismi ve resmile bilüb haber verme nedir Aklm perian oldu Acib
Isrr Huday ibret nümadr Sultana ve baz ihtiyar nüdemalarma
etdim Gûnagûn haber virdiler Ancak horos boazlyan kehfin
nakl etdikim Bu cibale Cebeli Hazreti dris derler îdris
|tebi zeman saadetlerinde melâyikelere bu garda ders didigiyçün
îdris derler Daima enisi munisi bu gar icre gerrubiyan idi dris nebi
m Ayeti erife fermannca asmana uruc itmee niyyet etdi (Ayet)
Cjc
.u«vj C-V Ûji- ö^ ^' ^,J^ v^^''3 J }^J Andan cemii taallûkatn ve enis
Lunisi gamgüsar olan gerrubiyan perilere Bu garda saz söz ile elelin Ben gelince sabr idün deyu bunlara hayr dua idüb bu gar icre
:ümle taallûkatlar gözden gayib olub dris nebi Asvan diyarnda
smana uruc etdüine bu Ayeti erif delildir Ol zemandan beru bu
cehf icre iki saatde
bir nöbet çalnub azîm divan olur kim gice ve
fündüz on iki fasl ider Eer beni Adem gelir ve eer gelmez bu fatllar [2]
ilâhazelan ve inkrazüddevran böyle fasl olunmadadr
bâü ecdadmzdan böyle gördük Ve böyle hizmet idüb cümle gelen
kurbanlar bizim zürriyyetimiz kurban idegelmilerdir Hâlâ huddam
sultan bizim [3] deyu cevab virüb gayri güne haber virmedi Elhasl
lembeste olduum temaa idi Andan melik sayebanma gelüb taam
tenavül etdik
Hakir taaccüb etdiine anlar hande iderler Badehu
m sahradan kalkub yine Nil cenbinde canibi cenuba alt gün alt
jice mahitabda
dahi giderek vakti sabahada sayd ikâr iderdik Bu
^8Üal

huddam

Ciis:.

vadiye

Vadi ilcelân

ola Bir sahrayi bîpayandr Ve gayet
revanlar ve buhayreler ve nahlistan gülis'
sahrayi can fezadr Garb canibinde onar fersah niha-

Sahras
ormanlar

Zülcelâl

^ani

lahsuldar

[4]

lanl ruh efza

dimek

âb

l] Yldz nüshas (oyulmu
[2]

»

»

(fasllar)

[3]

»

»

(biziz)

{4]

»

»

(ilcelâh)
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yeti Portakal firengi

karalarndan

sahili

Bahri Muhitde

ehri Speh-

Amma

görmedim ehri azîm imi Ve bu ilcelân Sahrasnda
tredir
üç gün sayd ikârlar idüb yetmi fil ve on alt gergerdan ve nice
bebrun ve bin hargû ve himar berrî ve kazk boynuz ve zürafe
ve kûsfendi yabanî velhasl hadden birun ve kyasdan efzun hayvanlar ikâr oldkim bu sahrada olan mahlûku Hudanm yüz kerre yüz
binde biri sayd olunmad Ta bu mertebe Cenab Bari bu sahray
ecnas mahlûk ile malâmal eylemidir Ve cezirei Msrda böyle vasi

ho

hava yokdur Bu vadii hamun icre ceyran
gergerdan kûsfendi beyaban yiyerek dördüncü gün vakti zuhurda
yetmi seksen bin asker nümayan olub on fili menkürusî iki yüz
glman ve bintan ile filleri Remile hâkimi hedaya çeküb alay azîm

mahsuldar

sahrayi

ile

Evsaf ehri azîm ve bilâd kadim Rümeyletil
Himal
Hazreti Süleymanm veziri Araf Berhiya bina etdüi ehirdir Mukad'
dema kura ekilli bir beled imi Asaf bu ylda rahmi maderden
mütak olub maskat re'si oldyçün bu ehri hikmet üzre bina
idüb tmamnda Hazreti Süleyman ziyafete davet idüb kasr âliler
bina etmi Ve her mahlûku Hudann elbette padiahlar vardr Sü-

leyman nebi ile anlar davet idüb herbirine birer kâh birer havernak ve birer mak'ad ve birer cay ve birer maksurei gûnagûn ile
Nilin sahilin öyle âbâdân itmikim yedi saat Nil kenarnca cenuba
yedi saat yine Nil kenarnca imale gûnagûn kasrlar bina idüb
jiU» timsal itmi
her ecnas mahlûkun suretlerin kasr üzre u->.
Amma cümleden mehib ecinne padiahlar on ikidir Herbiri bir
beyaz mermerden ve somakiden ve sengi siyahdan mahuf ve mehib
suretleri var Amma on iki dahi peri padiahlar var Kasrlar yannda beyaz mermerden ina olunmu keysularn çim enderçim idüb
omuzlar üzre cenaheylerine düürüb berzanu dururlar Hemen cemii
j...)i

vücudlar beni Adem gibidir Amma kanatlar omuzu banda ziyadeEkali div Bu dahi insan gibi Amma balar kazan
dir Bir kasrda
gibi ve kulaklar sinni [1] gibi ve iki boynuzlar altnda ve iki azu
dileri tarada ve kuyruklar otururken dizleri üzre ve gözleri müdevver ve ayaklarnda ve ellerinde beer parmaklar arslan trnakl
krmz somaki suretler idikim kasr icre dururdu Andan bir kasr
azimde Ekâli mürgu anka Heyhat sahrasnda gördiim ukab kular
[1]

yldz nüshas

(sini)
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kubbesi kadar cüssesi var Sommaki renburîden bina
deve gerdanl ve fil bal ve minkar minare gibi ve kanatlar iki canibe yayub göüs [1] af itaba virüb cifelerine perdaht verir
eklinde durur Ve kuyruunu [2] büklüm büklüm durur Ve cemii
vücudundaki tüylerine üstad kâmil kemalin arz idüb öyle tie ur-

gibi

hammatn

olunmu

mukim çemi

insan hirelenir Ve iki ayaklarnn peçeleri [3] birer
amudu azîm gibi dururdu Ve bir kasrda Ekâli Mürgu semender
Bu ol kadar büyük deil Amma gayet irin suretli tuyurdur Güya
çölistanda münakka deve kular olur Ol ekâldedir Amma gerdan
ksadr Bu dahi somaki tadandr Cenahlarn açub durur Ve bir
kasrda Timsali gülü beyaban Beyaz mermerden âdem cüssesinde

ba

ba

ukab bal ve
var Bir kellesi div ekli ve bir
iki
ayaklar deve tabanl ve kulaklar himar hulakl bir güne mahlûkdur
mdi ihvan safa Cenab Bari ruyi arzda nekadar ecnas mahlûkat
halk etdi ise ta karnca ve kurbaa ve sümüklü böcek ve çekirge ve
ve surican ve akreb ve çyan velhasl cümle haerat azîm ekâlleri
bu Remile ehri kurbinde hâlâ durur Amma bu hakir ider Hâsa
bu ekâlleri beni Adem itmi ola Makduru beer deildir Ve mu'cize
ile dahi
mümkin olmya Öyle timsali acibelerdir kim ilâ hazelan
bu kadar bin yldan beri fena bulmamlar Güya zîruhlardr Hemen
kudret ve azameti celâl gazabn kullarna izhar itmek içün Hakimi
Mutlak bunlar ta eyledi derim Zira aaç insan bin yl ömrü olsa
bu ekâlleri ina idüb bu hüsnü surete komaa kadir deildir

Amma

Amma bu kadar ecnas mahlûkat padiahlarnn ta ortasnda seraperde (i) Süleymanîde bilâtebih Hazreti Süleyman tahtn
itmi Amma Süleyman nebi sureti yokdur Bin paye üzre bir kasrdt
çinde olkadar glman perizade suretleri var Kimi aya üzre kimi

vesselam

asasna dayanm kimi yatar kimi durur Böyle ekâli garibeler var
Cümlesi krmz somakidendir kim ceseden bina olunmudur Yohsa
kâda ve taa kalem ile kazma yazma deildir Amma bu seraperde(i)
Süleymanî icre nice bin ekâli pesendidelerin içinde sihri îcaz bir
marifet gördüm Bir mahbub gulâm kâküllerin perian idüb sa elinde
bir doan kuu vard Bu doana üstad mermerber bir kolun kanat
yelekler göstermi Âdem hayran olur Ve elinde olan mahbub [4]
nazar idüb doan gibi bu anadan doan ahbaz dahi bare [5] ba[1]
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kub tebessüm etmi Öyle
Behzad bu
leri cümle

Hamale

yazmaa

sureti

melik

ile

seyr

tasvir

etmikim hatay

kâd

kadir deildir vesselam

itmee malik

üzre

Mani ve

Bu ekâlât

acibe-

olub yine ehri Remiletül

geldik

Evsaf ehri Rümeyle
Bu ehirin âb (u) havas [1] ferah fezas(n) Âsaf Berhiya beenüb
yüz ylda bu ehri bina idüb imar ider Badehu Nili Mübarek
tulü etdüi Cebelül Kamere varub Nilin menba üzre bir kubbe (i)
nühtak idüb mil minareler ve acayibat garayibatdan tlsmatlar ihdas
ider Ve ol diyarda Zümeyle[2] nam bir hatun olub bina etdüi Rüiki

meyle ehrine gelir Nice sene sakin olur Meer hatunu hâmile olmaz
imi Hikmeti Huda bu Kümeyi (e) ehrinde hatun hâmile olub vakit
saati
geldikde bir olu vücuda gelüb ismini Semcan kor Bu evlâd rahmi ma
derden mütak olduycün hatununa rahm
idüb bu ehri ehline hibe eyler Hatunun ismi Rümeyle olub bunda
hâmile kaldyçün bu ehre Rümeyletil Himal deyu ol avret ismile
müsemma bir ehri temaadr Amma evvelki ismi ehri Berhiya idi
Öyle ehri muazzam imikim hâlâ Tak Kesradan ve binayi Halebden
ve san'at ehri Atine ve Ksdan [3] nian virir Mil minareler ve

amudu münteha

an

ve kubbe(i) âliler var

kim

herbirinin kadleri kehke-

çekmidir Ve hâlâ bunda olan mutalsamatlar ve
künüz defayinler ve vecibüsseyr ibret nüma asarlar var kim im'an
nazar ile nigeran olunsa âdem valih hayran olur Amma hâlâ bu
imaretden ehirde bin mikdar kârgir bina haneler ve yedi cami minaresiz ve yüz dükkân ve bir han ve yirmi bozahane var Gayr (i)
hammam ve medrese yokdur Bu ehir Kan Rec'üsselâm hedayalann
virüb on bin asker ile sultan askerine talia olub ehri Rümeyl(e)den
yine cenuba Nil kenarnca gidüb beinci saatde
âsâ ayyuka kad

Cebeli Dabbetül Arz
Bir sahrann nihayetinde bu cebel damenine varub meks etdik
Bir çemenzar yerdir Asla admandan alâmet yokdur Ancak yalçn
kayay ebyaz vardr Ekâli ücuhetüddehri Dabbetül Arz Mezkûr kaya
üzre bir
li]

fili

azîm cüssesi kadar dörd ayak üzre durur beyaz mermer-

Yldz nüshas

(havayi)

[2]

»

»

(Rümeyle)

[3]

»

»

(Kadan)
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seramed gerdeni dirazdr Kellesi âdem gibidir Ve gayet mahbub sfatdr Lâkin alnnda bir
servi boynuzu vardr Ve keysular periandr Ve kulaklar fil kula
gibi yass ve sarkm durur Ve gerdannda yel (e) si yokdur Ve vücudunda postu kaplan al (a) cas gibidir Ve kuyruu salkm saçakdr
Ve dörd ayaklar güya deve aya gibi çataldr Uçlarnda trnaklar
vardr Ve omuz balarnda iki kanadlarna üstad öyle Ferhadî tie
urmukim güya per açub tayeran itmek üzre Bu ekilde bir hayvandr Bu suretin imalinde yine bir püte (i) âli üzre Ekâli Deccali
lâîn Çarpa bir himar azimdir kim kaddi be cida kadar vardr Siyah
tadan bir kara himardr Asla gayri güne deildir Amma üstünde
da pare bir cesim ve semin âdem oturmu Bir gözü yok Cümle vücudu beyaz mermerden ve banda destan san tadandr Bir elinde
zekeri bir eli uyluu üzre himara suvar durur Ve canibi erbaasnda
avret ve olan ve dahi apka takl [1] yahudiler ve gûnagûn kavmlerin herbirinin ellerinde def ve nakkare ve dübelek ve cenk ve rebab
ve iklig ve barbut velhasl bu ruyi arzda nekadar saz makulesi mizameratlar var ise her ecnasn ellerinde birer âletleri ile çalar eklinde

den

bir suretdir

Gerdeni sürahi

servi gibi bir

bana ümüler Bu

dahi ve minelmelik
ile bu sahraacayibatdandr Bunu dahi seyr temaa idüb yine
nn cenubu tarafna bir saat gidüb

tadan bina olunub

deccal lâînin

Ekâli

tavil

A ve

ibni

Unuk

asmana serçekmi bir beyaz mermer kayay () üstad kat ide
ide yine arkas ve omuzlar kayaya muttasl bir avc tasviri idüb iki
ayak üzre durur Yine âdem sfatnda Amma seher vaktinde ba buEvci

klm

bir kaddi bâlâ âdemdir Ve
içindedir Keysular(n) tar
ayaklar mermer amudlara benzer Boynunu nu [2] elli âdem kucaklyamaz
Süleymaniyye Camii kubbesi kadar vardr Ve bazular
hemcünan sütunlar kadar vardr Ve bir eli zekerinde ve bir elinde
dahi
bir nehenk balk omzuna alm durur bir ekâli acibedir
temaa idüb cümle askerle göçüb bu sahrann canibi rodos[3] rüzkâr
üzre gidüb bir çemenzar yerde sayd zikâr iderek meks eyledik Andan
yine melik ile atlara suvar olub iki yüz mikdar asker ile meks etdilutlar

Ba

An

imize karib
[1]

Yldz nüshas

[2]

fazladr

[3]

Yldz

nüshas

(takyeli)

(lodos)
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Cebeli Sevrüd dünya
yalçn dan ta zirvei âlâsna bir sakayadan kesilme Ekâli Bakar cümle
dünya »^j^iJijJU ju*- Hemen kullarna sun'un izhar itmek içün kuvvet
kudret virüb ya vahyile ya ilham Rabbani ile ol asrn kullar memur olub böyle san'at izhar iderlermi Kâmil üc bin Ayasofya amudlar gibi amudu ahmerler üzre dünyay götüren
vücudunda
bu amudlar ayaklar olmak üzre dizleri ile çatal trnaklar ile nice
bin ylda bina itmiler ikemi yine bir kûhu azîm kadar vardr Ve
evce beraber Gözlerinin bebekleri Ayasofya kubbesi kadar ve
boynuzlarna hadd (ü) hasr yokdur Üstad buna bir güne tarama
kllar göstermikim güya Rehavî katifedir Gördükde aklmz perian
olub canibi erbaasn iki saatde atlar ile gücile devridüb vakti gurub
haymelerimize geldik Akl irmez temaalardr Andan alesaabah bu
kadar asker ile kalkub bu sahrann canibi garbna üç saat gidüb bir
çemenzar yerde meks etdik Anda
evce müntehi

^\c..ii<Ji

atde gücile

çkub

olmu

yine ol

bir

krmz

srn

ba

Ekâli cümle dünya Semeki azîm
dahi bir çemenzar sahra içre bir tulân (î) ce vaki olmu bir
tieler ile kese kese bir balk tasviri itmiler kim güya
nehengi Bahri Muhitdir Tuli kâmil bin altm admdr Bunun dahi
kûhu Demavend misaldir Vücudu pul pul zeyn olmudur Ve

Bu

cebeli

azmi

ba

An

ba

bir buhayre kenarna vaki olmudur
hikmeten
âbâd emek sarf idüb bir mâhî tasviri itmikim felekde
An ubur idüb yine canibi garbda bir saat baid

üstad sihryokdur

naziri

Ekâli Melâike(i) mukarribîn
Hikmeti Huda bu sahrann nihayetinde iki dere aznda dört
aded evce münkalib olmu yalçn mermer kaya üzre yine kayalardan
oyulmu bir cebel üzre bilâtebih Cebrail bir kaya üzre Mikâîl ve
beride srafil ve beride Hazreti Azrail timsalleri var Elsiz ve ayaksz
ve basz bir vücud Amma cevarihden bir ey yokdur illâ bir münevver yüz var Canibi erbaasnda dört çatal kanatdr Ve iki çatal kuyruk mesabesinde yine kayaya muttasl perr (ü) hallerin açub . dururlar Dördü dahi bir ekâldedir Kanatlar kûhu bâlânn ta zirvesinden
ta süflîsinedek bir

naki bukalemunlardr kim

temaa idüb bunlara
[1]

Yldz nüshas

karib

(icazdr)

sihri

icardr [1] Anlar
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canibi evce serçekmi kayalar icre Yine

tadan ina olunmu ylan ve çyan ve akreb ve zebaniler acibelika
bir ayakl ve bir elli gûnagûn ecnas malûkatlar ve zit ve ru[l] cadular timsali var kim âdem bakmaa havf ider Cehennem deresi derler

Bu vadin [2] hakikatülhal yine Cehennem deresinden iki kaya mabeyninde helak olayazdk Ve hisabm Cenab Bari bilür angirek ylanlar
ve katr ylan ve akrebler var kim iddeti harda bu askerin hengâmlarn [3] görünce herbiri birer sü'bana dönüb bir Berberi zaifi ve
bir himar nahifi sokub der an can virüb cansz kaldlar
ubur
idüb der (e) den tara çknca taze can bulub ana karib bir vadi (i)

An

ferahistad (4) icre

Vadi (i) Me'vâ

ba

Yani Cennet deresi Evvelâ hakka ki
iremzatdr Ab hayatlar
ve kendi yiter kaindi biter eceri müsmiratlar ile zeyn olmu bir
fezadr kim cereyan iden nehrin tarafeyninden gûnagûn maksureler
içre yine tadan mahbub gulâmlar ve mahbube kzlar oturmular bir
hâli harab yerdir Beni Ademden kimse [5] yokdur Ancak Temmuzda
Mile [6] ehrin Nik [7] gark etdükde ahalii Remile bu vadi (i)
MeVâda üç ay sakin olub zevk safa iderlermi Sultan ile bunda bu
havrî kasr içre tahtelkahve tenavül idince bülbüllerin

namesazlklar cana safalar
çkub sahrann garbna bir

Ekâli

hezar hezaran

Andan badettaam Vadi (i) Me'vâdan
gidüb bir kûhu bâlâ dibinde

virdi
saat

garibi

sü'ban acayib

ejderhadr kim her seri eflâke serçekmidir Amma
Ve cümle vücudu krmz sommaki tadandr Ve alt ayann herbirini onar âdem kucaklar kaln payelerdir
Ve çatal trnaklar vardr Herbir nahanleri rum'hu sinandan nian
virir En
az gar yetiman kadar vasidir Ve vücudu kûhu yek
paredir Ve kuyruun gec klub ucu zahrna muttasl durur Ön ayaklarndan kç ayaklarna varnca tuli yedi yüz admdr Hakirin bir
Yedi

bal

bir

yine birbirlerine muttasldr

aa

[1]

Yldz nüshas

(zitru)

[2]

»

>>

[3]

»

»

[4]

»

»

[5]

»

»

(kimesne)

[6]

»

»

(Rümeyle)

[7]

»

»

(Nil)

(vadinin)

(hengâmelerin)
(ferahistan)
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aa

azndan içeri girüb temaa idüb gar cahim gibi havf
gulâm
bir temaadr deyu nakletdi Amma melik hazretleri buyurdular kim
Hazreti Musa ile firavn kssalar cemii tevarih kütüblerinde masturdur Ol asrda bu Remilede bir sehere var imi Firavn buna haber
gönderüb Sen dahi bir marifet izhar idüb imdadma gelesin deyu
Kaber geldikde bu dahi yedi tulââin ayan ve beyan itmeiçün bu
yedi bal sü'ban sihr ile krmz somakiden idüb kuyruun kavsi kuzah'
var devridüb harekete balar Ta bina olunduu dadan gajgarub [1]
yürüyerek bu çemenzar mahalle gelince biemriUâh ta olub kalmdr
deyu melik ve ulemalar nakl etdiler Bu dahi sihr âsâr() sahih ibret[2]
temaadr Ve bu sahrann canibi erbaas böyle temaagâhlardr kim
Âd ibni eddad ve kavmi Semud ve Canbercan kavminin alâyimat
garayibatlar var kim ilmelyakyn aynelyakyn ve hakkalyakyn hasl
etdiimiz üzre cümle temaa etdiklerimiz tahrir eylesek bir müdevven
olur Amma ol asrlarn kavmine hezar ahsendir [3] kim krmz
sommaki sengn ta kendülere müsahhar idüb peynir gibi cvyub münakka idüb bu mertebe san'atlar icra iderlermi Zehi san'at kâmil
Sad giz -AHjl dUj Andan yine bu sahra icre sayd ikâr iderek on
birinci saatde

Cebeli
Bu

cebel

bismillah

ile

dibinden bir

evam

âb nab

canibi imalki [4]

cereyan

ider

Andan kalkub

Msr canibinden azimet

eylediimizde

ve
bu Cebeli evamda irtifa aldm Tuli nehar ve arz beledi
Hatt stüvadan bu mahalle gelince yetmi merhale yer Nil bana
doru gitmiiz Bu mahalde kblenümamz amel itmeyüb serseri döner
dahi ubur etmiiz Ve Msrdan bu Cebeli
oldu Zira
evama gelince yüz seksen konakda gelüb Nil kenarnda
pare ehir ve ka (a) ve kasabatlar temaa iderek iki ay Firaniye [5]
çenginde ve bir buçuk ay uadin ehri Sennaresinde böyle baz
yerlerde tekaüd iderek kâmil sekiz ayda bu Sevam [6] dana varub
bin sekiz [7] üç Zilkaadesinin gurresinde hamdi Huda shhat ile
[1]
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Amma

bu diyara öyle yamurlar
yine vilâyeti Sudana avdet eyledik
yaar kim fili seyl götürür Alt ay güz eyyamlarnda güya Rum havaCebeli

evamdan

Evsaf

vilâyeti

sdr

be

kalkub imale

saat gidüb

ehri Cersinka ve
matlam beyan ider

Nili

Mübarek

Azîm vilâyetdir Berberistan gibi baka meliki vardr Zemant
kadimde ulu sultan imiler Devletleri berkeme[l] olub Foncistana
tabilerdir Cümle mü'min ve müvahhid müslim malikîlerdir
Hâlâ
meliki anullah Kan yüz bin asker ile Fonc sultanna krk fil yükü ve
yüz hiçin yükü hedaya ile istikbale çkd Ve meliki üç gün alkoyub
ziyafetler idüb kanlarna ve hakire hedayalar virdi Üç gün bu derya
misal askerimiz bu Mersinka diyarnda gayib oldular Zira cümle
evleri beyaz mermer dalar icre maaralarda sakinlerdir Ve sahralar
dahi cümle mücellâ beyaz mermerdir Bu diyar halkna Cenab Allah
öyle mermerberlik

san'at

vermikim

sihrâsâr

maaralar

sahralarda

ve dalarda ina iderler Asla ziraat idecek ve nebatat giyahat bitecek
yerleri yokdur Hemen mücellâ dalar ve sahralardr (Ayet) 'i'* ey ^>
L^s, j ^(^c VI o^jV j mazmunu üzre bu diyarda olan kullarn
nice perveri
ider an beyan ider

Hikmeti Hudayi Rabbi

Mah Temmuzdan evvel ol
krmz alnm amberi ham
cemii sahrada olan mücellâ

Andan

faili

bad

tyzed

muhtar kâmil

misal

bu diyara

mermer kayalar ikier

bir ay asmandan
toprak
yadrub

üçer

arun

toprak

bu toprak üzre her neye malik ise
hâki amberpak üzre gice ve gündüz ziraat iderler Ekser ziraatleri dardr Zira çok mahsul virir Andan kârhane sahibi bu tohm üzre sema»
dan kifayet mikdar matar nazil idüb ertesi cümle sahralar çemenzar olur Baban Huda murad üzre bu diyar
sakyidüb krknc
günde terekeleri hasl olub mahsullerin alub maaralar içine koyuh
herkes nefakalar ile bay olub balk balarnda [2] hazrlyub maaralarna cümle ibadullah kapanrlar Amma garlarnn bablarn öyle sed
idüb yek pare tadan kapaklar itmilerdir kim iki tan imtizac mahallinden bir katra su girmeyüb bablarn içerden sed idüb kapannca
setr ider

[1]
[2]

cemii ibadullah

Yldz nüshas
»

»

(herkeste)

(yalarnda)
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Temmuz dahi eriüb âsmadan[l] üç ay öyle matarlar boanub
talar ürre yaan topraklar bu vilâyetlerden seyli revan
mücellâ
bu
sürüb Nile dÖker Nil dahi seylden cuu hurua gelüb ol krmz
toprak çamurile Temmuzda cereyan iderek Msra gelmesinin sebebi
bu vilâyeti Harsinkya [2] yaan toprak sebebile Msra Nil krmz
çamur gelüb üç ay diyar Msr Cennet çamuruna gark olub Nil
çekildikçe bu çamur üzre fellâhîn ziraat idüb ganimet olurlar te
Temmuzda cümle sular eksilüb Nili Mübarek ziyade olub krmz
vakti

vardmz vilâyeti Cersinkya yaan yamurlar ve türablar sebebiledir Vesselam Ve bu Cersinkndan [3] Nilin
cenuba otuz iki konak kald did (i) 1er Amma varmak müyes-

çamur gelmesinin asl bu bizim

ba

ser olmad Amma hamd (ü) ükrolsun kim Nilin iki canibinde olan
mamur âbâdân vilâyetleri ve kal'a ve ehri azimleri ve âsâr garibe
ve acibeleri seyr (ü) temaa idüb itmam seyahat etdik Ve Nilin
banda ehri Kum kavminden âdemler daima bu Cersinkya ehrine
gelüb aynülhar ve tibr ve sengi rasuk getirüb boas ve gömleklik

bez ve katran

ile

dei

iderler

Anlar

ile

kelimat etdik

Anlar naklet-

bu ehre Nil bandan gelince karadan gelemeziz Zira
yollar gayet mahuf ve muhatara yerlerdir kim semmi helâhili gice[4]
diler

kim

kuyruk

Biz

gibi ve sü'ban ve

çyan ve akreb ve

oran gibi havfnak canavarlar vardr

Ve ylan

ve gergerdan ve arslan ve kaplan ve bebr ve
belek[5] ve ukkab ve gayri yrtc canavarlar gayetülgaye çok olub

ve

fil

daistan senginstan yerler olddan [6] âbâdân deildir Ol acilden
karadan gidilmez Ve ol mahallerde Sincere derler bir kavm vardr

Din dinayet

[7] nedir bilmezler Kendülerden gayri bir mahlûk görsetutub kebab idüb yerler didi Ve Nil Cebelül Kamerden
akub bu mahalle geldii gibidir Ta Bahri Ebyaza mahlut olunca böyle
nehri azimler Nile karmaz Ve gayri sular dahi yokdur Cümle nehirler elbette

ler

Nilden

tu'ra tu'ra

ayrlub

vilâyet vilâyet cereyan

edüb reyider Ve

Cebelül Kamerden çknca imale bir gün akub andan bir deryamisal
buhayriye dökülür Ol buhayrei beb berleb idüb badehu taub yine
imale cereyan etdikçe iki frka olub bir frkas âsi olan Sencere
kavmi icre gider Bir frkas garb canibinde Portakal hükmetdüi
[1]

Yldz
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te

biz l.âçna kavmindeniz Ol
Lâçna diyarlar içinden cereyan ider
diyarda vilâyetlerimiz zabt idiib bizden haraç ve öür alur deyu melik
huzurunda nakletdi Ve ol diyardan biz kabakdan bina olunmu gemilere binüb §ümunlu[l] canavarlar kavf inden Nil ile cereyan iderken

bizim Laçna ehrine urayan Nilin bir kolu yine bir buhayrei azîme
urar Bu dahi Nilden cem olunan bir âb hayat buhayredir kim

kavm

canibi erbaasmda yedi güne
takal bunlara jnalik

olmad

sakinlerdir

Baka

meliklerdir Por-

didi Biz ol haliç ile cereyan iderek geliriz

Badehu yine Nilin mezkûr

iki

frkas yine

bir yere

mahlut olub bu

diyara geliriz didi Hakir itdim Senin [2] Nilin bana varub gördün
mü deyu sual etdim Beli üç kerre gördüm Bizim Lâcne ehrine onar

Kamer ehrine varrz
küffarna
esir
olub ann tlakyçün
Geçen sene ammim olu Portakal
fil dileri ve
boya kökleri götürüb vardm Kamer ehr (i) bir azîm
günlük yoldur Mezkûr buhayre

icre gemilerle

ehirdir Hazreti Süleyman Cebelül Kamer üzre Nilin banda iki
kubbe ve iki kasr süleymanî yapub zeyli cebelde Kamer ehrin yapHâlâ âsâr binalar cümle divler cinasdr Hâlâ Nilin
Portakal hükmündedir Ve Nilin tulü etdüi Cebelül Kamerin cenub
tarafn [3] eflâke serçekmi ulu mahuf dalardr Yedinci konakda ol
dalarn ard cenuba gidüb Bahri Muhitdir Derya yakn olmak ile
Portakal yetmi yldan beru gemilerle gelüb bizim diyarlarmza ve
Nil banda ehri Kamere istilâ eyledi Ve ammi zad (e) mi Portakal
elinden halâs eyleyüb ite bu sene ticaret ile vilâyetimiz Lâçne ehrinde [4] bir ayda bu Cersinka vilâyetinde sultan Foncu ve cenab
erifinizi gördüm deyu kalkub melik huzurunda zemin bus etdükde
sultann musahibleri itdiler Bilürüz Bu âdem ol diyarldr Ve bir
sadkulkavl müslüman âdemdir Ve ol diyarlar kendülere karib olma-

m

ba

çok seyahat itmidir Ve her sene ticaret ile Foncistana gelüb
gitmidir Mutemed âdemdir didiler Hakikatülhal bu Msr ceziresinin
ardndan Habe diyagarb canibinde Sebte boazndan ta Nilin
gile

ba

rnda

Zeylâ

boazna varnca

takal firengi destinde old (u)

Msr

ceziresinin ol sahilleri

undan

gayr

(i)

cümle Por-

Hindistan cezirelerinden
hakir herifi mezburdan

Portakaldr Ve
istilâ etmi
Mübarek menba hakknda böyle mahuf ve muhatara ve kâfiristan ve âbâdân olmadndan shhat haberin istima idince Nilin bana gitmek arzular derunden kat olub teselli bulduk Amma bu varalt bin cezireye
Nili

[1]

Yldz

[2]

»

»

(Sen)

[3)

»

»

(taraf)

[4]

»

»

(ehrinden)

nüs

as (sümumlu)
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Cersinka vilâyetinde kblemiz imal tarafna idi Zira iklimi
evvelden cenuba yirmi dokuz derece ileri gidilmidi Ve bu Cersinka
vilâyetinde temaa eylediimiz acayibat garayibatdan sahrann cenubu
taraf

Donkde

vilâyetile

muadr

hem hududdur Ve yine imal

ile

imalinde

yldz

taraf

Dumbiye

Habe

haki

ile

sultanile

snrda'

hem

civardr Garb taraf âte
dr Yldz canibinde
perest Firdan vilâyeti ile muadr vesselam Ve hakir bu Cersinka
ehrinde [1] yine Foncistana avdet mahallinde esnayi kelâmda derunîce melike reca idüb didimki Ceddin ruhyçün olsun Su[2] diyarlara gelmiken Nilin bana varub seyr temaa idemedik Hele andan
mey'us olduk Amma Hazreti Allah akna olsun frsant [3] ganimet
Bize bir kaç yüz âdemler koub bir iki ayda müanzda olan Fes
padiahna ve Merankû padiahna ve Kurtuba ehri ve Tanca ehrine andan Cezayir ve Tunus ve Trablus vilâyetlerine ve andan Msra
dairen madar
çkub hedayalarmz cümle vâsl idüb Cezirei
sahat [4] itmi olam deyu Fonc padiahndan izin taleb idüb cihan
cihan reca eyledim Hemen dem melik kalkub alnm bus idüb
Vallahi senin bize getirdin [5] Msr sultan namelerinde öyle tahrir
Berberistan

ile

Msr

itmikim cümle vilâyetin seyr (ü) temaa etsin ve ibret nüma asarlar
görsün Badehu bu karndam Evliya Efendi (i) muazzez ve mükerrem
ve salimin ve ganimin Msra gönderesin buyurmular Biz sizi Fes

padiahna ve Merankû vilâyetlerinin çöl çölistan ve berr (ü) beyabanna sizi koyvirmez [6] Ve ol taraflara hükmümüz nafiz deildir
Gayetülgaye bîeman susuz ve mahuf muhatara yerlerdir Ve sizcelin
beyaz âdemleri esir idüb piirüb yerler Ve her giz bu bizim diyarm)za
âdemler gelmemidir Görmezmisiz Bizim diyarn halk sizi
gördükçe taaccüb idüb bize bin güne sual iderler Ve ol diyara bir
takrib ile gitmee sened yok Ve gidilmek mümkin deildir Kani Fes
ve Merankû Bu Msr ceziresinin nihayet (i) dir Ve yollar mesdud-

sizin gibi

canibi garba be aylk yol çölistandr
koyvirmeziz didükde cümle müabihleri ve Kan
vezirleri alelittifak rza virmediler Ve cümle refik huddamlarmz Bu
iddeti hâr diyarda bîzar olduk didiler Hakir gayet müteellim olub
duasn tilâvet idüb hâb naza vardm Menammda
ol gice istihare

dur Ol diyar
Vallahi

[1]

biz

Yldz

ile

sizi

mabeynimiz
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ki bir deve
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berrü beyabanda suvar olub yemînü
ve gergerdanlar içinde seyran ve devran iderim
üzre

orman

Bir azîm

içinde

bir cemeli

kebir

zahir olub

bindiim küçük deve ile bu büyük
deve üzerimize bindi Altmdan küçük deve firar idüb ben deve altnda
hakiri kova kova derhal yetiüb

muztarbülhali

katrma

pürmelâl

^'li^JO-.

Ve

firar etdi

dum Ve

bir

minare üzre

ü'-'

kaldm

Vâfir

feza'u

Ayeti gelüb tilâvet etdim

ceza*

etdim

Hemen

Üstümden deve kalkub

hakir taze can bulub bu devei kova kova

yetiüb dul-

klç kaytanile boynun balyub bir münhedim olmu
çkub deviye suvar oldum Ve refiklerimiz ile Habe vilâ-

Badehu hâbdan bîdar olub ilham ile bu vâkai
etdim Bildim ki bize Msra gitmek hayrldr deyu tabir idüb
Fes ve Ferankûa [1] gitmeden dahi fari olduk Andan melik ile
alessabah tahtelfutur idüb eddi rahl kular çalnub ehri Cersikdan [2]
kalkub yine imale Nilden baid alt saat gidüb
yetine revane olduk
tabir

Hlâme

Sahrayi
Andan

alesseher kalkub yine

ehri

imale on üç

saatde

Cincife

Süleyman nebi asrnda mamur imi Asar binalar paymal yebabiki bin kamdan ve tobdan evleri ve üc camii ve bir kaç
dükkânlar var Hâkimi Sedandr On bin askere malikdir Andan
kalkub ertesi gün onuncu saatde

dr Ancak

ehri Rümeyletil Himal
gün meks idüb andan yine Nil kenarmca imal
kal'aya ve ehirden ehre mukadema
diyarlarda meks iderek krk be günde

Bunda

bine

bir

cani-

kal'adan

uradmz

Taht Foncistan ehri azîmi Sennare[3]
ye shhat ile dahil olub ahalii vilâyet istikbale çkub kal'adan toplar
admanlar oldu Ve hakir yine konamzda kâmil bir hafta tekaüd
idüb badehu Msra gitmee izin taleb etdiimizde melik hazretleri
can gönülden Alerre'si velayn deyüb hakire be Foncistan at ve on
deve yükü zahayir ve on kutu mercan ve akyk ve seylan ve aynülhar

ve misk ve anber

b

ve zübat ve incu

[1]

Yldz

[2]

»

»

(Cersinkadan)

[3]

»

»

(Sünnariye)

tebih ve

bir

sahabe

kalemi ve

nüshas (Merankûa)

Evliya Çelebi

10

—

59

EVLYA ÇELEB

930

çadr ve iki yüz aded Sennare tabaklar ve kâseler virdi
dualar etdi Ve Kan Saki vezirin bin âdem ile bizi ta Arbac
kal'asnda sultann karndana götürmee memur idüb elimize kâgz'
1ar virdi Ertesi alessabah Sennareden çkub melik bizimle kâmil bir
bir suzenî

Ve hayr

menzil yer gelüb andan melik

[

ile

öpüüb görüüb alaarak

veda idüb

birbirimizden muarakat [1] etdik Anlar Fonca bizler imale azimet
idüb bismillah ile Fatiha tilâvet idüb azmi rah eyledik Sekiz saatde

ehri Bakiys
Mukaddetna mevsufdur Andan

K&l'ai

Itan

Andan

ehri azîmi

kal'ai

Arpac

Bâlâda mevsuflardr Bu ehirde Foncistan meliki karndan [2]
Ne çiy âdemler olursuz Yüz ve gözün derisin kim yüzdü diyen
Ouz Canda mihman olub melikin bize refik verdii Kan hakirden
edayi hizmet idi [3] deyu kazlar alub avdet etdi
bize

Hikmeti Huda
mazmunu üzre kaçan Cenab zzet bir ey murad
etdükde ihtida ann esbabn halk ider Zira her eye sebeb lâzmdr
Bir Ayeti kerimede u- ^^ Cu- Cî^i ^yr j. nass vardr Meer Hakimi
«\.-<

<.*

\iixi.

^li{i\J\

\i\

An

gördüm
bizi bir diyara dahi göndermei takdir etmi
alt siyah çerde kimesneler fasih ve beli türkce bilürler Haneme
gelüb vâfir tekellüm idüb bunlar ile hayli kelimatlar etdik Meer
Mutlak

Be

Habe

kullar ve tüfenk endaz ceberti aalar imi Üçü Habej
diyarnda Kamza [4] Ahmed paann âdemleri ve on kiisi Habei

bunlar

belerinden Kara Naib nam vilâyet sahibi rozbann [5] veziri ve birrl
Mehemmed
kethüdas imi Bunlar ticaret ile bu diyara gelmiler
Bunlara hayli îzaz ve ikram etdik Ve Habe bu ehre kaç günlük:
yoldur deyu sual etdim Yirmi günlük rahat yoldur didüklerinde Ha*
bee gitmek arzular hatra gelüb cür'ete geldim Amma bunlara fâg
itmedim Ya nallah ne güne Habee revane olursun didim nallah

Aa

[1]

Yldz nüshas

(mufarekat)

[2]

»

»

(karnda)

[3]

>

»

(itdi)

[4]

»

»

(Farfara)

[5]

»

»

(zorbann)
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yarn deil öbür gün yevmi Hamîsdir Bu ehirden hareket

I

ideriz

didiler Hakir dahi Allah âsân ide didim Bunlar menzillerine gitdükde hikmeti Huda mukaddema sultann paaya ve bize verdii hedayalann ban sakillerin gemilere tahmil eyleyüb bir kaç âdemimiz bile
komu idik Anlardan ikisi hasta olub bu Arbac ehrinde kalm Biri
sihre mübtelâ olmu Anlar çkageldiler Bire siz bunda ne ilersiz
didim Vallahi siz sultan ile içeri Nil bana doru gidelden beru
syyam muhalif olub gemiler gitmee iktidar elmyub krk gündür
)unda kalmlar idi Üçüncü gündür sizin bu canibe geleceizi [1]
içidüb kalkdlar Hâlâ bu mahallere kariblerdir Sizi brim kalfasnda
belkeseler [2] gerek Bizler hasta kaldk deyu vak hali bir bir takrir
etdiler Hakir dahi bunlara hazr olun deyu tenbih etdim Ertesi gün
sultann karnda hakire üç at on deve zahire ve be hiçin üzre be
kz ve be gulâm siyah çerde ve alt çift fil dii ve be çift gergerdan
boynuzu ve bir kara derim çadr ve bir harar misk kedisi postu ve
)ir garar kaplan ve bebr postu virdi Ertesi âmâde olub melik karnla Kan Cercis ile vedalaub Habe askerile mülakat olub azmi

IHabe

etdik

Elfaslus Salis ve Seb'în

Diyar Sudanda Arpac ehrinde E^l Habe vilâyetine
gitdiimiz menaziUeri beyan ider
Evvelâ

Arbacdan

pür silâh askeri islâm ile sekiz gün
[4] aac ve gâh santa dirahark mabeynine gidüb

sekiz bin

^engelistan ve sengistan ve gâh

tistan icre canibi

imal

ile

âbnu

Evsaf Vadi (i) Koz
arknda

icre bir mahsuldar sahradr kim
hükmündedir
Habe ve Dongola ve
Habe canibinde Sudan meliki
Dumbiye ve Zenciye hükmünde deildir Bizzat Foncistan hudududur Hâkimine Koz derler Bu diyarda vezire Koz derler Nilin garb

Nilin canibi

caniblerinde vezire
Nilin

arknda Koz

Kan

sahralar

derler

vezirleri

[1]

Yldz

[2]

»

»

(bekleseler)

[3]

»

»

(ehrinden)

[4]

»

»

(âbnus)

nüshas (geleceinizi)

sa

Anlar sultann
kol veziridir

sol

vezirleridir

kim Koz

derler

Bu

Uç
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kerre yüz bin askere ve on kerre yüz bin Koz reayasna malikdir
Cümlesi mü'min muvahhid malikiyyülmezheb kavmdirler Vezirlerine
Koz didikleriyçün reayas dahi ol isim ile müsemma olub Koz kavmi
derler eci bahadr kavmdir Cümle Urbanlardr Ancak avret yerleri
ceyran ve arslan ve kaplan ve bebr postlar ile mesturdur Bu sahrada
krk bin mikdar kamdan ve çaladan evleri ve camileri vardr
Amma hâkimleri Kozun saray() tadan ve aacdan mebn(i) dir
Amma gayet metindir Kal'as bu saraydr Ve cümle evleri deve kuu
cifeleri
ve yumurtalar ile zeyn iderler Ve dalarnda cabeca
ol diyara mahsus meyveleri vardr Ziyade mahsulleri dardr Buday
arpa ve bersim ekmezler Ve dalarnda somaki kayalar gördük Ve
kurun ve kükürt ve altun ve gümü maadinleri kendi biter kendi
yiter Bir kimesne hasl idüb mahsul almasn bilmezler Bu sahrann
canibi erbaasnda boaz boaz dereler vardr Canibi garbdaki boazdan
Temmuzda Nil tuyan idince mezkûr boazdan gelüb bu sahray(i)
üç ay gark idüb ta vasat sahrada bir buhayre kalub cümle ehli bede defi atsan iderler Canibi erbaas on konak
led ol buhayr (e)
gelir bir buhayrei azimdir içinde kabakdan kelek gemileri vardr Ve
gûnagûn mahileri sayd olunub tenavül olunur Bu halicin canibi er»
baasmda mezkûr Koz kavmi sakinlerdir Hakir Koz hâkimine bir
mikreme hedaya virüb bize üç deve ve bir gulâm virdi Ve yüz âdem
refik virdi Andan ertesi gün yine imale çölistan icre giderken evci
semaya peyveste olmu bir girdi siyah peyda oldu Ayâ bu ne deyu
vardk Meer bir ukkab kuu bir fil beçei ikâr idüb yerken
ileri
idüb gubar berhava olmasnn asl
filin anas gelüb ukkab ile cenk
imi Alarkadan syt sadasz temaa iderken zalim ukkab büyük
ol
zebun idüb bana kondu Ve fili bîçare pürpare ve peçefili dahi
hortumile hayli korundu Amma faide itmeyüb zebun
âvâre
sinden
oldu Hemen cümle refikimiz merhamet idüb bir uurdan sadayi
Allah Allaha reha buldurub tüfenkler atarak üzerlerine at buranca
hemen ukkab evci semaya tayeran idüb cenahlarnn sayesi zemine
saye salub âfitabm u'lesi zail oldu Güya berhava ebri siyah idi Ol

mahalde

fil

dahi frsat bulub

lim ukkab bu

fil

firar etdi Fil

yavrusunun gözlerin oyub

peçenin

yanna vardk

bir hayli yerinden

Za-

yemi

kald Ve biz yine azmi
rah etdik Bir mesafe alarka olunca hemen ukkab semadan süzülüb
filin yavrusun minkarna alub bîbak havaya çkarub yire brakd Ve
fil yavrusu pare pare olub üzerine meks idüb tenavül itmee balad
Oldahi

An

can hevli

ile ol

fezada serseri gezüb

ubur idüb vakti gurubda

:

seyahatnamesi
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Terca

Cebeli

Bir âbmu [1] ormanl bir cebeli bâlâdadr Anda yem kestirüb
mahitabda ol gice sabahadek gidüb yine bir sehl ormanlk kenarnda istirahat idüb atlara yemler asub andan azmi imal idüb

Dumbiye

Vilâyeti
Foncistan

hududu bu mahalde temam olub Dumbiye haddine

ba

ka-

basdmz dem kârban
dengeru perian gitmen Ve silâhlarnz

dem

ve Kara Naib kethüdas Taife im-

ile mukayyed olun Dumbiye
mahuf canavarlar içine girdik
Gafil meba deyu askeri agâh etdiler Alt gün alt gice yük indirmeyüb canibi imale kat' menazil ve tayyi merahil iderek baz Dumbiye kuralarna urayub hedaya virüb ülfet iderek deve eti ve gergerdan eti yiyerek boza ve deve südü içerek alt gün konub göçerek altnc gün kara tal kayalar mabeyninde

âsilerine

geldik

Ve Maymunistan

Menzili

ve

ehri Borega

Sultan Dumbiye hudududur Bu mahalde iki ukkab lei iki kebçe
kuyruk lei bulduk Bunlar birbirleri ile cenk idüb kebçe kuyruk
zehrinden ukkablar helak olmu Kebce kuyruklar dahi ukkablarn
minkarlar zahminden helak olmular Amma rayihalarndan temaa
idemedik Zira rayihalar sam yeli gibi gelirdi Ve bu meks etdiimiz
Borega kayalarnda safi ukkab âiyanlar var idi eb ruz ra'd var
giriv feryad iderlerdi Herbiri berhava pervaz urub perrü ebalin [2]
açsa güya Ali Osmann badarda kadrgas kadar ukkablardr Cenahlar iki canibinde kürekleridir Kuyruu güya badban ketidir Ta bu
mertebe ukatlar [3] olub herbiri günde birer ikier fili ve gergerdan
sayd idüb havaya götürüb andan zemine braub pare pare oldukda
tenavül ider Ve berhava tayeran iderken cenahlar sayesine Ali Osmann askeri konsa haymeü sayeban lâzm deildir Bu ehri Borega
hâkimi ol gice bizi bekleyüb kârban halkndan baz hedayalar virdi1er Hikmeti ilâh ol bize hedaya virdi ehri cümle hasrdan ve kamdan evlerdir ki camii ve birkaç yüz hanesi vard[4] Ve evlerinde
her kesin birer kedisi
[1]

Yldz nüshas

(âbnus)

[2]

»

»

(balin

[3]

»

»

(ukkablar)

»

»

(vardr)

[4J
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Ekâli misk kedisi
Mukarrerdir Her sabah kallemiskin hayalar ve buru[l] arasndan
çkarrlar Necaseti deildir Biemrillâh terinden hasl olur Alaca kedi
kadardr Ve ol sfatl tüyü serd dört ayakl ve trnaklar köpek trnakküçük kelb bal Burnu
l Kedi trna gibi yrtc trnak deildir
firenk zaar gibi kvrk burunlu ve kuyruu kedi kuyruundan
kaba Evlerde kafesler içre beslerler Vahidir Kedi gibi üns ülfet itmez
Hakire bu Koz hâkimi iki danesin kafes ile balad Elbette siyahl
ve beyazl alaca olur Gayri güne olmak ihtimali yokdur Amma rayihas âdemin diman muattar ider Andan Borega ehrinden kalkub
ertesi alessabah bir vadi(i) hamun icre giderken on bir dane müfrit
fili Mahmudiler bei gayet sü(d) beyaz alts siyah da pare fil(l)er idi
Bîpak ve bîperva önümüze ve gâh yemin ve yesarmza geçüb alargadan bize ramen oynaarak uruarak döüerek kâmil yedi saat gitdi1er Alelittifak bizler dahi âlât silâhdan bir ey atmadk Ve seyr temaetdik Amma biri gayet mehib ve kebir koca fil idi Öbür filler
kaç kerre yakn gelüb güya arz
gibi cünbü hareket itmezdi Ve bir
cemal iderd Gayet müdrik hayvandr Her payleri mil minare kadar
ve dendanlar amudu burdinar[2] kadar ve hortumu güya dudu kehkean kadar ve ikemi küsü safahan kadar ve gûlar sofrai rindan
bam husrevan kadar ve postu feri gariban kadar ve
kadar ve
gönü gar yetiman kadar var idi Bunlara asla bir ferd destdirazlk it-

Ba

a

ba

meyüb

bizimle beraber giderlerdi Sekizinci saatde

Menzili Ribde
icre bir sulu yerdir

meliki hükmündedir Bir kara dalk
zemini üçer dörder kar kaznca âb ha-

yat sular

filler

Bu mahal

dahi

Dumbiye

Hemen
çkar Meer fakir

Beni

âdem kuyu kazarlar deyu biimi Mukaddema asker

zimle beraber gelmelerinin asl suya gelirler

konmu

Anlarn yurdu yerindeki kuyular filler içün tathir etdik
Nu idüb serho oldular Ve bu sahrada hayli cünbü etdiler Bu Ribde
ehrinde bir mîkdar kamdan evler ve bir kamdan camii var Cümle
halk siyah çerde Dumbiye kavmidir Esmerüllevn mahbubeleri mehurdur Andan kalkub on bir saat bir buhayre kenarnda mürgzar
gülistanl nebatat alefzarl gûnagûn mudhik maymunlar temaa
iderek
[I]

Yldz

[2]

»

nüshas (budu)
»

(verdinar)
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Evsaf Kal'ai Nazd
Bu dahi Dumbiye hükmündedir Cerhac namnda ^bir zengî hâkimi vardr Krk bin askeri Urbana malikdir Kal'as evci semaya peyveste olmu Amma yukaru çkmaa kadir olmadmzdan temaa idemeAncak aada varuu iki bin mikdar kamdan ve çaladan üstü
toprakl hanelerdir ki camii ve bozahane ve dükkânlar önünde kakulei kebir ve fil dii ve sindyan ve pelasanta ve âbnu [1] aaçlan
Andan alessabah kalkub yine imale âmâde
dalar gibi
olub giderken sürü sürü fil ve gergerdan ve
ve ceyran ve himadik

ylmdr

r

sn

hayvanlar var idi kim hisabn Halik
mahlûk bilür Ve *ü»c-.^ bu bir sahray idikim nebatat ve gayri
ecârât cihan dutmudur Ve kue kue mürganlar savt hazinleri
cana can balyub ruha safa hasl olurdu Meer Dumbiye vilâyetinde bu hamunu mürgzara Vdaie [2] derler imi Ylda bir kerre buna
Dumbiye meliki gelüb sayd ikâr ider imi Cabeca hayme mastabalan ve matbah yerleri var Bu sahray () kâmil üç günde kona göçe
gûnagûn eyler temaa iderdik Bu sahray çengelistanda maymunlar
berrî

ve

kazk

boynuz

kim Marzvan himar kadar biri birine suvar olmu Bazs
keçilere suvar olmular Beyaz ve alaca ve kzl ve siyah ve zincabî
ve mavi maymunlar var kim hisabn peverdigâr Sani' bilür Bazs
omzunda nabutu güya kavasdr Yahud bir ie memurdur Acele gider
Baz iri müfrit maymunlar vardr Seirddii mahalde yer ditrer Elhasl gûnagûn maymunlar var kim âdemin akl gülmeden perian olur
Maskara mahlûkdur Hakir yol üzre üçer dane yavrusn bulub seyishaneler üzre koyub besledik Bu sahrada Dumbiye sultan hududu
temam olub iklimi evvelde Habe hududuna dahil olub selâmete gelvar

dik deyu kurbanlar

kesdik

Amma

ertesi

iklimi

evvel

hükmü

tesir

idüb iddeti hardan tepemizden pidik Amma biemriUâh asla zarar
Ve bu menzilde ileri karavol eklinde daima onar âdem giderdi
Gözümüz görürken en ileri giden âdem atdan tekerlenüb at bizden
tarafa kaçub öbür refikleri dahi atlarnn boyunulanna [3] düüb
filhal har har soluyarak bize geldiler Bire nedir asl didik Vallahi bir
kepçe kuyruk var imi Garib âdem bizden ileride idi Kepçe kuyruk
mel'un sidiin herifin üstüne serpince atdan yklub at size kaçd
derken hemen at dahi tepesi üzre yklub can virdi
vahidede at
itmez

An

[1]

Yldz nüshas

[2]

»

[3]

»

»

«

(âbnus)

(Vadie)
(boyunlarna)
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iüb da gibi olub atn yanndan cümle halk
çatlad Bire hal nice olur Gayri yol var

firar

mdr

idüb

Andan

at

top gibi

deyu
hay huy ile tüfenkler atarak ileri cür'et idüb vardk Kepçe
kuyruk didükleri mel'un hemen ceyran sfatl ve kaddi kametde dahi
ol cüssede
gitdi

gitsek

Amma kuyruu

Mezkûr

salkm saçak bir mel'un Dalar çkub
yanma vardk Güya pht olub mahv vücud
bakman Rayiha (i) sümumu tesir ider deyu feryad

herifin

itmi Varman ve

dahi braub yine azmi rah iderken baz refikler Hayfa
Diri Merhumun kemerinde yedi yüz altun var idi deyu teessüf çekdiler Çi faide Herifin lei bulama olmu ^
deyu yine imale kâmil alt gün alt gice arslan ve kaplan ve fil ve gergerdanl kara daetdiler Biz

^fii-\

lar ve

kara

tal

yerler

ubur iderek

Menzili Vadi (i)

Habe

Abra

Canibi erbaasnda âbâdândan alâmetler var
() gelüb filhal bu mahalle meks idüb asker zemini kazub âb hayat sular çkardlar Zira alt günden suyumuz az
kalub kllet üzre istimal iderdik Cümle askerin ve hayvanatlarn
canlar yerine gelüb yüzleri âyîneye döndüler Ve bîhisab kazlm
kuyular bulduk Meer bu mahalle Msrdan Habee giden asker ve
tüccar bunda konarlarm Hamdi Huda ah raha geldik Ve daima

Ruha

hakindedir

safa rayihalar

Kna ehrinden bunda gelüb sevahillenirler imi
Bunda dahi kuyular kazub defi atsan etdik Andan kalkub üçer [1]
gün kara tal ve kara dal ve kara yerlerde iddeti hardan bizar
Ababide kavmi

olarak giderdik

Amma

ormanlar

icre geldikde

hamdan dimalarmz muattar olub

her nefes

rayihai miski

amberi

med cezmimizden

[2]

hayat cavidan bulurduk Hakire [3] baz tüccar halkndan sual idüb
Bu rayihai tayyibe nedir didim Bu dalar misk kedisi ve misk ylanlar ile malâmaldir Ann rayihasdr didiler Bunlar ubur idüb üçün'
cü günde bir sahray bîpayan nihayetinde

Menzili Cebeli Azlûn
dameninde meks idüb Habe eyaletidir Bu vadide Yesr Urban konar On bin kara çadrl kara zengî kavmdirler Ve Caferi mezhebindedirler Bu sahrada dahi eme kuyular kazdk Ab hayat sular çkd
Ertesi kalkub yine imale giderken önümüze Süvey deryas gelüb
[I]

Yldz nüshas

(üç)

cezbimizden)

[2]

»

»

(

[3]

»

»

(hakir)
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artk canibi arka derya kenarmca kara dalar datneninde kâmil alt

gün kat' menazil iderek

Vilâyeti

Maymunistan

da

ve ta ve sahray bîmaa gûnagûn maymunlar ve
ebekler ve sa'danlar ve zmkuleler[l] dutmu Herbiri birer güne
masharalk idüb aaçlarda bizi temaa idüb kimi a a kimi ka ka kimi vah vah deyu takla ve perendebazlk ve gûnagûn lûubdebazhk
iderlerdi Meakkati rah bunlar temas etmekden feramu etdik Elhasl kelâm Hallâk Alem hayvanatlarda maymun gibi mudhik ve
müdrik mahlûk halk itmemidir Amma menhusdur Gerçi temaas
defi gam ider Amma beslemede murisi fakr alâmeti vardr Lâkin
temaasnda âlem vardr Fil dahi müdrik hayvandr Bu maymunistan () ubur idüb gâh sengistan ve gâh dagistan ve gâh rimalistan ve
gâh Süvey deryas kenarnca sengi haralar icre altnc günde
icre giderek

'

Menzili

âb hayatlar çkd Bu
sanca kazas haddindedir Ve Süvey deryas kenarna karibdir Bu mahalde Kendiyye Urbay sakinlerdir Cümle yüz bin zengî Urban kavmdirler Bu Dunklâbn karuBu

mahal

vadide meks idüb

Habe

eme

Dnklâb
kuyular kazub

eyaletinde Sevakin

smda imal canibine yüz elli mil baid Medinei Münevvere iskelesi
Yenbo kal'as benderidir Mediniye üç merhale yerdir Ve bu Dnklâb iskelesi azimdir

Amma

ehri derya içinde

Cezire (i) Lü'lü
dür skeleden nümay andr Bu cezire içinde üçbil [2] kamdan ve
sazdan reaya evleri var Bir camileri ve bozahaneleri var Gayri âsâr
ve ziraat idecek yer yokdur Cümle halk gavvaslardr Süvey deryasndan gûnagûn incu çkarrlar Acib ve garib sun'u Huda dürrü yetim inculer çkar kim fndk kadar olur Bu kavmin hâkimleri Hebe
paas tarafndan bir aa hükümet idüb çkan inenlerden öür alub
paasna muhasebe virir Ve Dnklâb iskelesine gelen gemilerden
dahi gümrük alr Ve bu Dnklâbdan kalkub yine imale [3] cani[1]

Yldz nüshas

(zenkaleler)

[2]

»

»

(üçbin)

[3]

>

»

(imal)
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bine gah

Süvey deryas

dalar icre sübhanel Hallâk
tavuklar ve tavusu
cinanlar ()

sahilince gah

nak

bukalemun gûnagûn
temaa iderek ertesi gün

Habe

ba

Menzili Etle

hükmünde bir vasi uz icre kumsal yerdir adiyye Urban
konmudu Kara çadrlar ile kara nehir gibi krk bin kavmHabe paasna otlak hakk virirler Bunda dahi âb hayat emeler
Sevakin

zengîleri

dir

vardr Bundan
sulu

uzlar

icre

dahi kalkub kâmil alt günde kara dalar
kara
sürüsü gibi sürü sür (ü) filler

sr

ve

otlu

sevahile

inmiler Anlar temaa seyr iderek

Menzili

Kum

liman

Bahri Kulzüm yani Süvey Deryas kenarnda bir liman azimdir
âbâdânlk yokdur Bunda lebi deryada âb hayat sular kaynar
Cümle tulumlardan sularmz boaldub taze sular aldk Andan alessa^
bah kalkub üç gün dahi Süvey Deryas kenarnca gâh kara talk
ve gâh beyaz rakyk saat kumu icre incu sadefleri ve gûnagûn derya
mahlûku kabuklar ve nice kerre yüz bin elvan mahiler temaa iderek
ab didükleri Süvey Deryas icre olan acayibatlar var kim ibret
nümadr Sübhanelhalik öyle bir sun'u Hudadr kim hikmetine akl
irmeyüb fikir feraset mütehayyir kalr Derya icre güya Rumda çnar
aaçlarna benzer azîm dirahtlerdir Lâkin yapraklar yokdur Amma
dal ve buda çokdur Derya yüzünden bir dahi yukaru çkmaz Amma
cüssesi derya içindedir ^'^^ (^^^ Baz gemiler boanub aacna urayub
pare pare olur Eer gemi kavi bina ise abn dallar ve budaklar
[1] krub kütür kütür ubur ider Incu bu ahlarn dibinde olur Ve
olur Gark
bu ahlk derya icre azîm ormanlkdr içinde krc
olan gemilerden âdemleri ve incu çkaran gavvaslar eman virmeyüb
yudar Krc
gayet mel'un balkdr Bu temaalar iderek üçüncü

Amma

bal

bal

gün

Evsaf taht kadim Cezirei ehri Sevakin
Zeman kadimde Lendha validesi Sevakine nam avretin temaa*
gâh imi Binalar ann ihdasdr Müruru eyyamdan Dumbiye sultan
hükmünde

Msr
[1]

veziri

Yldz

iken sene

tarihinde

sultan

Süleyman Han

gazi

asrnda

Tavai Süleyman paa üçyüz pare gemiyle Hindistanda
nüshas (dallarn ve budaklarn)
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Divâbâd ve Ahmedâbâd Portakal elinden feth idüb yine Hind
padiahna hibe idüb mansur ve muzaffer Yemene geliib anda Aden
ve San'a ve

Moha nam

benderleri dahi Zeydîler destinden feth idüb

donanmai hümayun ile bu Habe iklimine geçüb krk bin asker ile
Ozdemir paay() bu diyarda serdar muazzam idüb ihtida bu cezirei
Sevakin feth olunub cümle ketiler lenger endaht olub Sev (a) kinde
sakin oldular
Feth (i) Ozdemir paa müstakil hâkim vezir olub
akalîmi

Habee

velvele sald Sultan Gavrinin

akrabalarndan çerkesül-

bahadr er imi Bu ehirde
cümle karhan halk ile beyii ira idüb on iki gün tekaüd etdik Hakir
krk hiçin devei be yüz gurua virüb ehl sebükbar oldum Badehu
ehrin ahvalâtna vâkf olub temaasna bezli himmet etdik Ju ehri
Sevakinin mukabelesinde Süvey Deryas
imal tarafna derya
üzre üçyüz milde benderi Cidde iskelesidir kim Mekkei Mükerreme
[1] andan on iki saatde varlur Anncün bu Sevakin ehrinin kblesi
imale dorudur Ve iklimi evveldir Ve bu Sevakin ceziresi üç mil
arkdan garba tulânî bir küçük adadr Kara canibinden ada iidilir
Ta bukadar yakndr Ve bu cezire Habe paasnn bir taht dahi bu
Sevakindir Amma paa bunda sakin olmaz Kaimmakam be yüz
âdem ile hüküm hükûmat idüb paaya senevi yüz kise mahsul virir
skele banda paa sarayna hürde derler Gümrük anda alnr Cümle
kayimmakamlar anda sakin olurlar Ozdemir paann binasdr Cümle
kârgir ve metin ve müstahkem saray kavidir Cemii Hind ve Sind
asl bir müdebbir yarar

namdar

ve eci ve

ar

ve

Yemen

ve

Habe

gemileri ve celbeleri ve Hindistan karaka gemi-

leri bu saraya yanaüb öür alnr Ve bu ehir yüz elli akçe payesile
kazadr Ve nahiyesi bir badihavadr Daima paalar imam efendilerine
zabt etdirir Senevi yetmi seksen guru olur Bir acayib kazay asma*
nîdir Urayan bilür Ve bu cezirei Sevakinde cümle iki yüz altm
kârgir ve hasr ve kamdan ve çaladan evlerdir Cümle toprak müfid ve muhtasar hanelerdir Ve Ozdemir paann bir sad (e) ce bir
minarei pestli camii var Cümle ta binadr Ve bir kaç mesacidleri ve
yirmi mikdar kaçadan yani çaldan ve hasrdan dükkânlar var Ve
iskele banda Banyan kavmi yani ateperest kâfirlerin mahzenleri
var Her ecnas zîkymet meta'lar ile memlû mahazinlerdir Bu zikrolunan imaretlerden gayri han ve hammam ve imaret ve medrese ve
ba ve baçe ve bostan yokdur Lâkin bu caniblerde Foncistan ve

Zencistan ve

Dumbistan melikleri

ganimet yerdir
[1]

Ve bu

cezirenin

Yldz nüshas (Mükkerremeye)

vilâyetlerinin iskelesi

keileme

olmaile gayet

canibi karadr Beri tarafdan
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ezan sadas istima olunur Oltarafda lebi deryada üç aded kuUei
kadîmler vardr Birbirlerine karibdir Tüfenk menzilidir Sevakin ceziresinde su olmayub bu tarafda olan sular hfz içün bu üç kt'a
kuUeleri bina itmilerdir Ve gelen kârban ve âyende ve revendegân
bu Sevakine ubur idince mutahassn olmagyçün bir habayi [1]
menas kuUelerdir Bu kulleler olmasa zengî kavmleri Sevakinliye bir
katra su virmezlerdi Ve Sevakinli susuzlukdan helak olmulardr [2]

llâyevmina hazâ

gelen

gemilerden

Arz Mukaddese

suy(u) var

m

deyu Yemen

ve Cidd (e) gemilerinden su isterler Ol ecilden [3]
daima hfr iderler Baz hanelerde su sarnçlar vardr Ve bu kulleler
dahi Orta kaVa ve üçüncü
anmiçün gayet mamurdur [4]

Boaz kaVas

Bunlar gayet

mamur

kal'alardr Su

tayacak

Ve baka baka dizdarlar ve ellier altmar neferatlar
bemah ulufelerin kullar paadan alrlar Eer paa hayli

var

H abese

gemileri

var

Mah

asker

ile

bu kal'alara aa vat ve neferat yazub
hizmetlendirir Acib nezaketdir Ve bu kal'alarn bir kaç ahî darbzen
toplar ve cebehaneleri vardr Ve cümle eddadî ta bina kal'alardr
Birer tahta kanatl kapulardr kim deryaya mekufdur Canibi erbaalarnda tüfenk mazgal yerleri vardr Daima ahali(i) kal'a amade olub
tüfenkler ile sular gözedirler Ve eb ruz kayklar ile sular cezirei
Sevakine tarlar Andan
geldi ise

baz

tevabilerin

Evsaf ehri kadimi Kif
Habe eyaletinde Selim Han Sani asrnda Özdemir paa
Zeman evayilde bu dahi Dumbiye meliki hükmünde benderi
imi Lâkin imdi olkadar mamur deildir Canibi erbaasmda

Bu

dahi

fethidir

azîm
kadimi

binalar aikaredir Sevad muazzam ehr imi Ve
paa kayimmakamna bu diyarda kâif derler ki yüz âdem ile
hükümet ider Ve
paann atrbasdr Lebi derya olmak
ile bunda dahî gemiler yanasub gümrük alnr Bu ehir cümle üçyüz
toprak örtülü evlerdir Kimi topdan ve kimi hasr ve kamdan sevahil evleridir
eddadî kârgir binalar deildir Camii
ve mesacid
ve elli mikdar esvak muhtasar vardr Ve gayri hammam ve han ve bezazîstan ve imaret ve medreseler
yokdur Amma bîr kaç kahvehane ve bozahanelerî mukarrerdir Zira
ezel

âsâr

subal

[1]

Yldz nüshas

(cayi)

(olurlard)

(2]

„

[3]

»

»

(bu tarafdaki suyu)

[4]

»

»

(Ba

kal'a

ve)
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bu iklimler boza kândr Ve ba ve baçesi yokdur Lâkin kara canibi
olmak ile bostanlar gayet çokdur Ve eme kuyularnn âb hayat
havasnn letafetinden yüz
sular firavandr Ve bu ehrin âb
yanda avret hâmile kalub yüz elli yanda tüvânâ kocalar htayî
kzlarn bekâretin izale iderler Ve bu ehri seyr temaa idüb yine
cezire [i] Sevakine gelüb cümle bar sakilleri ve baz ziyade hayvanlar cümle kayimmakama yirmi esir ve yirmi nefer âdemlerimiz ile
Allah emaneti koyub on at ve on hiçin ile yirmi nefer âdemlerimiz
karadan vilâyeti Dehleke gönderüb hakir Kara nayibin kethüdas
Mehemmed Aa refikimiz ile bir Yemen celebesi gemiye suvar olub
Vr'/' i V,j^ "ûy-j Ayetin
tilâvet idüb
mütevekkilen alallah olub azmi
cezirei Eehlek eyledik Deryaya çkub gördüm Bu geminin yelkenleri
hasrdan Neuzü billah ab Deryas icre gidüb geminin rebbanlar
ve mellâh fellâhlar yani gemicileri ketinin bana oturup daima
deryaya nazrdr Kaçan önlerine ah gelse yeminek yahut yesarek
deyu geminin kçnda reise haber ider Ol dahi dümeni ana göre
çevirir Vay eer bu Yeminek Yesarek diyenin hilâfnda reis bir amel

dedei deryaya cumb bil Ve her admda bir kerre fatiha fatiha
diyerek gemi fatiha ile malâmal oldu Hakikatülhal bu gemilerde
fatiha olmasa ol gemi bu deryada bir an selâmetle inaverlik idemez Zira yelkeni hasr rebbanlar fakr ve safras ta çakr yükü feriderse

hayi akîr ve mismarlar habli hasr ve gemileri altnda dühni baîr ve
malâmal dakyk air elhasl bu hal üzre Süvey deryas icre ab

içi

arasnda eb ruz ubur iderek ky sra ky sra rene ina çekerek alt
günde nice cezirei kara [1] urayub temaalar iderek ve nice cezireleri ubur iderek

Evsaf

cezirei

Dehlek

Melik Necam taht imi Bu dahi ihtida Hazreti Risaletpenah
asrnda Hazreti Osman Zinnureyn yüz pare gemiyle Ciddeden gelüb
feth itmidir Badehu Melik Neca istilâ idüb ta Selimi Sani asrnda
feth olmüdur Bedesti çerkes Ozdemir paa Habe eyaletinde kayimmakamlkdr On mil ihata ider bu [2] cezirei vasidir Ve karaya karibdir Ancak bir top menzili baiddir Bu cezirede incu çkar Matekaddem müfid ve muhtasar kal'as var imi Hâlen münhedim olub
cabeca âsâr binalar nümayandr Ve yüz elli akçe erif kazadr Lâkin
mesafei baide olmak ile Habe paalarnn imamlarna müsteciren [31
[1]

Yldz nüshas

(cezirelere)

[2]

»

»

(bir)

[3]

»

»

(münahharen)
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Bu ehr icre cümle alt yüz hane vardr Temelleri nsfyukars çaladr Ve üstleri cümle toprak ve
Andan
nadek tadr
adr Ve bir kaç dükkânlar ve mahzenleri ve bir camii ve mesacid'
baçeleri yokdur Ve iskele
leri vardr Lâkin evleri dardr Ba ve
banda kayimmekam saray () gümrük hanedir Ve krk elli mikdar
mahzenler vardr Cümle tüccarlarn metalar ile malâmaldir Bunlardan gayri imaret makulesi binalar yokdur Ve her hanede birer âb
rahmet cem olmasyçün su sarnçlar mukarrerdir Ol iddeti harda
su beyi iderler Bunun dahi. âb havas lâtiftir Gayet [1] Ve esmerüllevn mahbub ve mahbubesi çokdur Ve bu cezirenin de cabeca yerlerinde dar ziraat iderler Bostanlar dahi vardr Ve gegileri gayet
ihsan olunur

çokdur

Minelacayib
Bu cezirenin cümle keçileri incu sadafi içinden çkan lâçoz eti
Ve diri bal ve tuzlanm salamura bal dahi yerler Bir
turfa lika mudhik köse keçilerdir Ve lâhm ahmlar misk amberi ham
gibi rayihai tayyibesi vardr Bu cezire (i) Hazreti Osman feth etdikde
yerler

cümle

muhacirin

medfundur

Amma

mak

ensar ve
erbab soffa ve eshab ResuluUahlar
kubbe ve alâmetleri yokdur Ve isim resimleri ololunmad Ve bu cezirei Dehleki dahi seyr temaa

[2J ile tahrir
etdik [3]
ile Bahri Kulzüm icre ab belâsn
çeke canibi arka muvafk eyyam ile yine sahili

kayalar temaa iderek alt milde yani

Evsaf

bir

cezirei kal'ai

eb

ruz çeke

sun'u

Huda

günde

Musova

Kadim eyyamdan beru Habe sultanlarnn taht olagelmidir Bu
dahi ihtida Hazreti Osman fethidir <.e. -^\^^J Sonra Âli Osman fethidir
Sene
tarihinde Selimi Sani asrnda bedesti Özdemir paa
Hâlâ Hebe paas tahtdr Matekaddem sultanlkdr Ozdemir paa
bana sorguç takub divan idermi Hâlâ yedi sultanlk yer taht hükûmetindedir Taraf padiahîden on iki yük akçe hass hümayunu
vardr Cümle üzera mabeyninde Msr Badad ve Budin veziri altna
oturub
ve Mara vezirlerinin üstüne tasaddur ider Ulu sultanlkdr Lâkin vilâyetinde timar ve ziamet olmamakla alaybei ve çeriba ve timar defterdar ve defter emini yokdur Amma mal defterdar ve ruznameci ve muhasebeci Ve mukataaclar kanun üzre vardr

am

[1]

Yldz

[2]

»

[3]

»

nüshas (gayet) kelimesi yok
»
(olmamak)
»

(idüb yine gemi)
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malikdir Bu kal'a kullarnn [1] olkadar
basmak asmak urmak krmak atmak ve
tutmak yeridir Merhum Mosdarl Mustafa paa iki bin ceberti tüfenk endaz asker besleyüb senede bin kise mal tahsil etdi Ve bin kise
kadar ana karlk hedaya gelirdi Eer Hind ve Yemen ve Habe tüccarlarn rencide ve âzürde hazr [2] itmeyüb istimaletler virirse senevi
gelirse
üç Hind karaka gemisi gelse bir kise alr Be on gemi
arkdan
yokdur
haddi
payan
Eyaletin
hod
remüdmiler
ve kyas
(?)
garba bir yllk yol ann hükmündedir Hemen kuvveti kahiresine
göre murad idinirse cihangir olur Eer cür'et sahibi olmazsa ancak
gümrük emini payesile zabt ider Yine bervechi adalet badelharc velmasraf bin kise olur Amma kara yüzlü kavme beyaz yüz gösterirse

yüz on
mali firavan
Zira

yüz

iki

yüz

pare

kal'iye

alnr

âdem

Zira

ile

zabtu rabta kadir olur Evvelâ Foncistan meliki-

ne ve Dumbistan melikine ve Zenc melikine Alevî melikine ve Zeylâgistan melikine hedayalar ile âdemler gönderse ve karu Yemen ve

Hind padiahlarna elçiler gönderse olkadar tüccarlar gelir kim bîhisab
firavanlar alnr Ve bu Habe matakaddem mevleviyyet idi Hâlâ
üçyüz payesile ihsan olunur Amma rah diraz olmak ile harc
hâslndan ziyade olmas sebebile bir kimsene talib olmyub paa imamlar paye ile alrlar Kura ve kasabatlar kal'alar ve ehirlerdir Anlara
nayib kor Senevi bin guru olur Ve halk asla eriat ve tarikat ve

mal

hakikat ve marifet
cildi siyah

nedir bilmezler Bir alay

magî ve nar

Cahm

olacak

da

dura

ve

ragî ve

ba

ve

za

âk kavmi

ve

çen-

kim din
iman ve mezheb itikad nedir bilmezler Bir
ecnas mahlûkat bu iklimi Habededir Böyle kavmden ulemayi
er' nice bir akçe ve bir habbe almaa kadir ola Neuzübillâh Bir muhzr kapudan tara çksa ya iddeti hardan ya badi sümumu nardan
ya zengî (i) ayyar tarrardan helak olmak mukarrerdir Ruzmerre
cümle Ervam halk eninde bir beyaz Hind bezi ihram ve kemerinde
bir
ihram ile evkatlar güzer itmee muhtacdr Amma biemrillâhi taalâ iddeti hân âdeme ve hayvanata tesir etmez Ab havas
gayet lâtifdir Hususa badelasr ta sabahadak badi saba üfül üfül esüb
âdeme hayat cavidan verir Ve bu Musova ceziresi karaya cenub
canibine bir tüfenk menzili yerdir ada iidilir Yani bir mil yakndr
Ve paa saray() bu cezirede lebi deryada ta bina bir saraydr Bu
dahi Ozdemir paann binasdr Lâkin olkadar vâsi ve mamur ve
müzeyyen deildir Zira binasnn devam sebat yokdur Ve cümle

gilerdir

alay

[1]

Yldz nüshas (mevacibleri
paas çeri olursa
Yldz nüshas (hatr)

Zira
[2]

ve mesarifleri cümle deftardar kalemine müfevvazdr
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hurda hurda odalardr Ve üzerleri serapa toprak örtülü höcrelerdir
Ve gümrüe bu diyarda Hurda derler Paa saray()dr
Cümle tüccarn metalar öürleri bu Paa saraynda alnr Cümle
Portakal ve ngiis ve Felemenk ve Hind ve Sind Çin Hata ve Hoten
ve Yemen ve Aden ve Konfuta ve Moha ve Lehse ve Cidde ve Yenbo ve Tur ve Süvey gemileri ve bu zikrolunan vilâyetlerin kalyon
ve karakalar bu Musova ceziresinde paa sarayna yanarlar Zira

limandr Ve bu Musova kblesi, dahi imal

lâtif

evveldedir

rnn

Karu

Lehse

taraf

iskelesidir

Süvey deryas
Karu karuya

taraf

madr Ve

iklimi

Yemen diyaolmagile muvafk eyyam
gitmekdedir Ve bu ehrin

üzre iki yüz mil

vaki

üç günde bir Yemen gemileri gelüb
binalar müfid muhtasar binalardr Zira cezire olmak ile
binaya
tahammülü yokdur Çamura
bina gark olur Cümle bin alt yüz
mikdar kimi tadan kimi çaladan kimi kamdan ve kimi kaçadan
yani çal ve çrpdan tahtan evlerdir Amma paa saray () fevkanidir
Ve cümle mihrabdr Cümleden cemaati kesiriye malik çarsu içinde
Ozdemir paa Camii Bir tarz kadim kârgir ta bina ve bir alçack
minareli ve üstü toprak örtülü ve iki kapulu biri yal kapusu ve biri
çarsu kapulu camii atikdir Ve Ozdemir Olu ve Bonak Mustafa
paa camiin sa tarafnda bir kubbede medfunlardr[l] Ve eyh
Cemaliyye Camii kârgir binadr eyh Cemali hazretleri anda medfundur Bunlardan maada alt zaviye vardr Evvelâ Kara Bey mescidi
Bu asarlardan gayri han hammam ve medrese ve imaret ve sebil ve
çeme misilli binalar yokdur Ve cümle yüz kadar dükkânlar vardr
Cemii zîkymet Hind ve Sind tefaruklar anda bîkymet bulunur
Amma bezazistan yokdur Ve iskele banda yüz mikdar han gibi
benan J[2] mahzenleri vardr Cemii giranbeha eyalar bu mahzenlerde
bulunur Hattâ misk ve amber ve kakule(i) kebir yükile paymal yatar
Zira bu mahzenler eddadî ta bina olmagile emin mahzenlerdir Ve
ile iki

ar

ar

bu

cezirede

kisesi

ba ve baçe yokdur Amma altun ve guru gayet
hakk mahzenlerde cevahir murassaat ve altun guru
yatar Ve cümle halk esmerüUevn siyah çerde kavm-

asla

çokdur Huda

yn yn

dir Bir

kavmine Banyan

derler Beyaz ve esmer olurlar

Cümlesi âte

Mürd olduklarnda lâei murdarlarn âtee yakarlar Cümpak beyaz suzenî Hind esvablar giyerler ve beyaz destar sararlar

perestlerdir
lesi

Cümle Habe diyarnn

irad masarifleri

larn ellerindedir Kalemleri
[1]

[2]

ile

ve

gümrük

ve fikir feraset

defterdarlar anve ilmi hisablar ile

ozdemir olu Osman paa Diyarbekirde medfudur. Burada medfun
Ozdemir paadr

Yldz

nüshas (bünyan)

olan

babas
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Dr dank hisab idüb masrufa kayd iderler Gayet hisabî kavmdir Ve
diyar Habein mutemed âdemleridir Bu kavmde kizb ve bühtan
sâdr olmamdr Ve muharrematdan erab ve hnzir ve zîruh ksm
tenavül itmek yokdur Ve taam bal bana yerler ki kii bir yere
gelüb yemezler Ve bir kimsenin dahi taamn yemezler Ve yedirmezler Meer kendül erinin müsafirleri ola Ve bu kavm «ayet anka
müstakim bazirgânlardr Ve bir an cenabet gezmezler Hind ve Sinde
Foncistan ve Dumbistana ticaret idüb geçinirler Gayet hisabî kavmdir
Cemii zemanda bu kavmin isyan ve tuyan etdiklerin ferdi âfedriden
bir kimesne bilmeyüb istima olunmamdr Gayet halim ve selim ve
halûk handru âdemlerdir Ve gayet muhabbetli garibdost âdemlerdir
Hattâ hakirden bin guruluk baz meta sakillerimiz seyrünnasdan

Ve Habe paasnn Banyanîâb ruyidir Kaçan bir cedid paa Habee keldikde
ba aasn bu Banyanlar ile Dumbistan padiahna gön-

ziyadeye alub inad muhalefet etmediler
ler

yedi riveti ve

bir

mükellef

padiahdr

Foncistandan bu
gün bu Dumbistan
meliki hududunda ve kal'a ve ehirlerinde ve sahralarn ubur iderek
geldik Amma kenduy(i) görmedik Hemen on kerre yüz bin ulûfesiz
derir Bir ülkesi çok

Habe

diyarna

ulu

Kif

Hattâ

hakir

ehrine gelince yirmi

bir

Ve yüz kerre yüz bin bîhisab reyayaya malik
imi Varan paa aalar ve Banyan kavmi nakl iderler Anda asla
taun olmamak ile halk iki yüz sene yüz elli sene muammer olurmu
Ve âb havas lâtif mukavvi olduundan halk cemmâ olub tenasül
bulur imi Bu Musova halk dahi cemmâdr Ve habe paas bu
Dumbiye sultanna elçi gönderdikde incu ve yemeni ve akiyk talar

zagî asker(e) malikdir

ve ok yay ve
ve katran ve
ve fsdik ve

klç

ve harbe ve tüfenk

ve

kurun

ve

barut ve neft

yal çra aac ve servi aac ve servi kozala ve fndk
Rum cevzi ve bakr sahan ve tencere âletleri ve boas

ve don ve gömlek ve keten bezi iplik ve ibriim bu zikrolunan eyalardan götürürler kim anda tahrir olunan eyalarn her biri iksiri
âzam misal tutyayi kemyabdr Elçi kâmil cenuba [1] canibine bizim

geldiimiz yollar ile bir ayda varrlar Hedayalar sultana teslim idüb
elçilere ve Banyanlara izaz ikram idüb oldahi paaya krk elli habeî
nevreste gulâmlar ve krk elli habee mahbubei cihan duhterler ve zübat
kedisi ve keler derisi ve âbnu ve minkar koknos ve laei tuyuru hüma
ve dühencii a'ma ve kakulei kebir ve amberi ham amber ve panzehri sagir
ve kalkan fil ve krbac pil elhasl bu makule hedayalar ile paaya ve
nsf kadar hedaya ile gelen elçi aaya virüb paaya gönderir Andan
sonra vilâyetinde nekadar bazirgân var ise cümlesin metalar ile pa[1]

Yldz

nüshas (cenub)
Evliya Çelebi

:

10

—

60
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gaya gönderüb paa dahi gümrüün alub
Buday ve arpa ve dar ve ya ve bal ve

ve kakule ve

sr

deve ve

Habe

diyar ganimet olur

balmumu

ve

un ve zübat

âbunu aac
ve,

ve gayri eyalar ve koyun ve kuzu ve
ve ceyran ve keçi velhasl cemii mekûlât mevilâvetinden gelir Hakir sultanna gitmee kasd

sn

bu Dumbiye
etdim idi Lâkin bu mahalde Habe diyarnda azîm isyan tuyan olub
cümle kul gulüvvü âm edüb Fortac Ahmed paa havfinden ve Kara
Nayib askya zorba derdinden bir gice gemi ile kargu Yemende imarubat

ma

varub dahil

düdü

Beri tarafda vilâyet hâkimsiz kalub hakir dahi

garib kaldm Ve gayri diyara dahi gidemedim Bu mahalde karadan
gönderdiim huddamlarmz atlarmz ile gelüb böyle cezire yerde

bamza
bizzaruri

bir belây siyah olub âhir her kese iltiyam medar iderek
bu Musovadan bir kaya binüb cenub canibine bir tüfenk

menzili yer

Evsaf Cerrar
Atlarmz
sinin

geçit

ile

gemilerden

banda

çkdk Bu

iskelesidir

ba
Cerrar

ba

Musova

cezire-

Mukaddema deryadan gelmeile bu

görmemidik Kara canibinden gelen metalar cümle bu iskeleden gemilere suvar olub Musovaya geçerler Zeman kadimde ehir
var imi Hâlen harabdr Cabeca aaçlk ve bostanlk vardr Musova
halknnn cümle hayvanatlar bu tarafda otlyub gezerler Ve âb
hayat kuyular vardr Musova ceziresinde su yokdur Badehu hakir bu
ma'diyei

ba()dan atlarmza

Cerrar

suvar olub iki saatde düz vasi yerler icre

oynayarak

cirid

Evsaf Kara(i) Harkova
Bu

Kal'iye dahil olunca

Kara Naib

bee

dahîl

düüb

Ho

geldi-

niz deyü vafir tazim idüb destine bir destimal virüb dest bus idelim
dedikde Estafurullah Canm karndanz Foncistan diyarndafl] beru
ile refik olub
bizi arzulamsz
bizim kethüdamz Mehemmed

Be

Dehlekden gemi ile Musovaya ckub ol deli farfara Fortac
paa sizi alkoyub bize göndermedi Hele mePun padiaha âsi olub
Zeydî mezheb imam yanna Yemene kaçd Cehenneme ba Padiahma arz iderim didükde Arz hakire verin Bu ahvale vâkf oldum
Lâkin

Msr
[1]

vezirine götüreyim

Yldz

Andan

nüshas (diyarndan)

efendimize ilâm ideyim

Andan mu-
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Vallah senin [1] Hzr
idüb müsatirimiz olub ahvale vâkf
olun deyu hakire bir mükellef oda döeyüb yirmi atlarmza ve yirmi
neferatlarmza belegan mabelag müstevfa tayinatlar virüb hakir taze
can buldum Derhal kendü âdemlerime firar iden Ahmed paann
maln ve huddamlarn ve cümle erzakn ve kayimmakamlklarnda
olan aalar [2] ihzar idüb hükümetlerin zabtu rabt itmee tavusî ve
hiçin neccablarile âdemler gönderdi Hakir ehri temaaya baladk
Evvelâ bu Kal'aCi) Harkova matekaddemden bir sevad muazzam
imi Sene
tarihinde bu dahi Özdemir
kal'aCi) kadim
paa fethidir Süvey deryas sahilinde bir hayli büyük eddadî ta
bina kara(i) atiykdir Amma olkadar metîn mamur deildir Dairen
madar cirmi dört bin admdr Ve ekli murabba'dr Ve yedi kulesi
var Ve alt kapus var Evvellâ Ba külle kapus ve Hürde kapus ve
iskele kapus ve Cebeli Cida kapus ve eyh Mazlum kapus ve Su
kapus Ve lebi deryaya karib köede iç kal'a baka mamur bir kal'tamir ve termim itmi bir
adr Cirmi alt yüz admdr Dervi
metîn ve cedid iç kal'adr Amma ta§ra kal'a dahi böyle tamir ve
termime muhtacdr Ve yaln kat kalfalardr Ve iç kal'ann bir kaç
ahî darbzen toplar vardr Ve paann bu kal'ada bir mükellef aas
iki yüz âdemile kayimmakamlk ider Senevi paaya yüz kise muhasebe
virir Kendüye dahi elli kise faiz kalr Ve yüz elli akçe payesile bir
kazayi mübrimdir Paa imamlar hükm ider Ve kal'a dizdar var Ve
neferatlar paa aavatlardr Mah bemah vazife (i) muayyenelerin

radnz

üzre

Asitaniye gid(e)yin didiimizde

geldin Hele bir kaç

gün

istirahat

Aa

paadan
olurla

Ey [3] tedarikdir Ve ekseriya paa aalar bunda sakin
Musova bir pis ova cezire yerdir Suy(u) gemilerle bu

alrlar

Zira

gider Bu kal'ann canibi erbaas eme kuyulardr
Cümlesi âb zülâlden nian virir mâi tabirlerdir Matekaddem bu
sular hfz içün bu kal'alar bina idüb eli vilâyeti bu kal'alar sebebile feth(ü) teshire alub canibi erbaasm nehbü gayret idüb mali
ganayimler ile gelüb bu kal'iye mutahassn olub âsudehal olurlarm
Gayet mahallinde ina olunmu kara(i) cankurtarandr Zira tarafn'
da [4] Kara Zengî âsileri çokdur Ve bu kal'ai Hark ova içinde cümle
yedi yüz kârgirve kamdan ve kaçadan evler vardr Cümle toprak
örtülüdür Ve yirmi mikdar esvak muhtasar vardr Ve yedi kahve
ve bozas [5] ve bir han vardr Ve bir Özdemir Camii var Ve yedi
[1] Yldz nüshas (sen)

Hark ovadan

[2]

»

»

(aalarn)

[3]

»

»

(iyi)

[4]

»

»

(etrafnda)

[5]

»

»

(bozahanesi)
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lâzm deildir
güya

nian yokdur Hammam bu diyarda
halk üryan gezüb gark [1] alûde olub
dururlar Bir ehri garib ve acibdir Ve hanemiz

Gayri imaretden

var

zaviyesi

hammam

Zira §eb ruz

içinde

sahibi Kara Nayib cümle urban ve üryan kara Zengîler üzre mirlivadr Cümlesinin akdi halli ve zabt rabt ann destindedir Hüküm
hükûmat sahibi zorba bir âdemdir Hîni ma'rekede bana yüz bin
asker cem itmee kadirdir hsan in'am ve t'amile cümle Habe
diyarnn halkn bende idüb pay() kayd(ü) bende çekmidir Cümle
söz bunundur Fortac Ahmed paa bunu tarh idüb kendüsi müstakil
vezir olaym didi Âhir idemeyüb cihan bana dar olub Yemende
imama firar etdi Kara Nayib daima bu Harkovada sakin olur AhmerüUevn bir ark yüzlü iri gözlü ve kaba levend sözlü fasih türkce
bilür âyende ve revendiye tavuklu ve kuzulu ve yourtlu buday
çorbas ve dar ekmei mebzuldür Cümle Habe kavmi ve Foncistan
ve Dumbistan ve Alevistan ve Ababide kavmi ve sultanlar bu kara
Nayibin emrine fermanberlerdir kim acib istidracdr Ha dese bu üç
padiahdan üç kerre yüz bin zagî dagî asker gelir Amma bu askerin
cümlesine bir ta atsan za perian gibi olurlar Zira ac ve zac ve
muhtaç bîsebat derme çatma cüyudur Cümlesi çekirge bacak ve aaç
bacak belinde nacak açlkdan salncak gibi sal(la)nr ac bir habbiye
muhtaç kavmdirler Bu Kara Nayibin derdinden paalar hemen
gümrük payesinde hükm idüb tara vilâyetlerin hükmü Kara Nayib
elindedir Hâlâ be bin ceberti tüfenk endaz askere ulufe ve kisve
virir

Bu

ceberti

Kavmi Rumdan

ve gayri

Zengîlerden

segban sarca

ve yeçeri gibi tüfenk edenaz olanlara ceberti kavmi derler Çou Habee
kzlarna mübtelâ olub kalm Rum olanlardr Srtnda ve belinde
ark alûd
birer futa petemal ve elinde bir tüfenk ve bir destmal

olub bo
sebükber

menzil yok eklinde ayda üç gurua ifnay vücud idüb
Ve baz çeri olan paa bu ceberti kavminden asker cem idüb eli vilâyeti garet iden Zengilerin vilâyetlerin
nehbü hasaret idüb mali firavan tahsil eder Ve ol havfden camii
diyarlardan hedayalar gelir kim hadden efzun Bu güne incu Hürmüz
ite

deryasnda

sahra gezerler

çkmak

ihtimali yokdur Neticei

meram paa

arif(ü)

mal almak mukarrer Bin

dânâ

kise
halk ile ülfet idüb senede bin kise
pare kal'ann
dahi hedaya olur Be yüz kisesin eyaletinde olan
aavat ve neferatlarma ulufe verir Zira bu kal'alara Asitane tarafndan bir habbe gelmez Cümle mevacibatlar paadan matlûbdur
Ve kendü aavatlarna dahi ulufe virir Zira Habe eyaletinde sayir
diyarlar gibi hizmetler yokdur Ancak yirmi kayimmakaml vardr
ise

[1]

Yldz

nüsham (ark)
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Anlara dahi ulufe verir Ol aalarn hizmetkârlar dahi ulûfeli kal'a
kullar yazlr Evvelâ nayibe ve ehir müsellimine ve serdara ve paa
kethüdasna ve kapuclar kethüdasna ve imama ve eminine mah
bemah otuz üçer guru ulufe verir Ve kapuclar bölük bassna
ve mehterbalara ve gayri bölük baslara ve çanigir basya ve emirahura beer gurudur iç aalarna on beer gurudur Ve sayir kara
kollukcularma alesseviyye beer gurudur Kal'a ulufelerinden gayr (i)
mah bemah elbetde bu ulufelerin alrlar Amma iskeleler emaneti cümle
hizmetlerden huzurlu ve avayid fevayidleri ziyade aalklardr Eer
dahi iderse nurun alânurdur Ve Hark ovadan atlarmza
ticaret
suvar olub canibi cenuba rubu' saat 'bir boaz icre

em'i âlem ve çra hurrem
hazreti Mazlumu âdem

Ziyareti

eeyh

kiramdan ulu sultandr Bir nice kerre keramatlar () zahir
Hâlâ mutasarrfîndendir Menakblar hadden bîrun
Üzerinde tekiyye [ 1 ] ve kubbe kabul etmemig'
efzundur
ve kyasdan
lerdir Hemen rahmeti Hudaya yüz tutmular Ve paa ve âyân vilâyet
gâhice haymei hargâhlarn ve matbah Keykâvüslerin bir gün mukaddem gönderüb alâtariküsseyr varub ceyran ve hargû saydü ikâr
idüb anda tenavül iderler Gayet avgâh yerdir Ve baz levendat maAizzei

olmu

ve bahir

kulisi [2]

be on

krk

elli

pürsilâh

namdar

fellâh yiitler bir yire

cem olub

gergerdan ve bebr ve pelenk
fil ve
postun ve gergerdann bonuzun ve hotas
içün kuyruun getirüb ticaret iderler Acayib vilâyeti ikârgâhdr Bu
ehri Harkovay() temamen seyrütemaa idüb bin seksen üç îdi Edhasn idüb bir güne seyrü temaalar i (t) dik Badehu îdin beinci gün

günde dalarda yatub

kati idüb filin dileri [3] ve

Kara Nayibin

müsellimleri vilâyet

vilâyet

zabt

etmee

gitdidikle-

kendüden mezun olub yine refikimiz olan Mehemmed Aa ile Harkovadan çkub canibi arka gâh çölis (t) an ve
gâh sengistan gâh lebi deryay Süvey gâh cebeli Kara Kadisîleri
iki günde ubur idüb
rinde

hakir

Menzili Cebeli Vule

Habe Urbanlar
fezadr
1]

Bu kavme
Yldz nüshas

2]

,,

„

3]

„

,,

(^jj)

kara obalar ile sakin olurlar bir mahsuldar
Kadisî derler Yedi bin Zengî ve anka kavmdir

(tekye)

(makulesi)
(dilerin)
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Amma yine Urbandrlar Bunlarda olan siyah çerde mahbub ve
mahbube meer Berberistanda ola Zira âb hayat kuyu sular vardr
Andan kalkub yine canibi arka bir konak gidüb
Evsaf kara(i) Hindiye
Zeman kadimde Hind

raylar bu iklime kadem basub bu kal'ai
olkadar metanet üzre bina etmemiler Tadan
murabba Ve dayiren madar cirmi yedi yüz adm»

Amma

ihdas eylemiler
kârgir bina ve ekli

dr Süvey deryas kenarnda olmaile telâttumu derya esasn [1] divara cabeca rahne vermidir Bir aaç kapusu iskele banda Hurdeye
nazr bir kapusu cenuba kara tarafna mekufdur Habe eyaletinde
sancak bei payesile paann bir aas iki yüz âdemile hüküm hükûmat idüb paaya senevi krk kise verir Ve yüz elli akçe kazadr Lâkin
paa imamnn nayibi kaddr Bu kal'a dahi Ozdemir paann fethidir
müfid muhtasar minaresiz camii ve iki mescidi var Cümle
koçadan bina olunmudur Dizdar ve neferatlar cümle paa
tevabileridir Ve cebehanesi ve on aded toplar var Ve kal'adan tara
Zengî Urbanlar kara obalar ile meks etmiler Ve bu kavmin kârlar
dalarda kakulei kebir ve baz mümessek rayih (a) h nebatat ve giyahat cem iderler Ve her haym (e) lerinden [2] beer onar kalye misk
kedisi besleyüb kâr iderler Ve bu Hindiye kal'asmdan hareket idüb
yine ark canibine sengistanlar icre üç konak gidüb vakti zuhurda
Zira bir
evleri

Menzili KuUei Tuzla

paa bir kullei azîm bina etmi Hâlâ içinde
paa aas kayimmakamdr Bunda çarsuy hazar
imaret ve camiden bir ey yokdur Amma cümle diyar Habee tuz
bundan gider Senevi krk kise iltizamdr Gayet âlâ emanetdir Senede
Lebi deryada Ozdemir

krk

elli

âdem

ile

bir

yükü leziz tuz hasl olur Çatal yüke üç divanî
para ve haviye yüke beer maksus para alnr Ve bu Süvey deryas
meddi cezimdir [3]
mahalde bu sahraya derya yaylur Çekildikde biemriUâhi taalâ kalan su beyaz tuz olub kalr Bu mahalde

nice kerre yüz bin deve

Tad

[1]

Yldz

nüshas

[2]

„

„

(haymelerinde)

[3]

„

„

(cezirdir)

(esas)
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on bin mikdar

Donçiye derler bir kabile zengîlerdir Filhal anlar
tuzu cem idüb külle dibine dalar gibi yarlar lâmaaallah böyle
tuz hasl olur Bu mahalden yine tay idüb taraf arka gah lebi derya
ile gâhice
kumsal berriyye icre iddeti hararet çekerek kâmil alt
günde em'u Hudalar ve mehib kûhu siyahlar temaa iderek

Evsaf menzili ehri harab Pehlûle
Lebi deryada bir ehri azîm

imi Özdemir paa

feth etdükde Por-

ehrin harab yebab etmi Hâlâ
âsâr esaslar zahirdir çinde Alire kavmi derler bir kavm sakinlerdir
Cümle yüz elli bin pak pakize misk amberi ham ile alûde Abîre
takal küffar istilâ idüb kal'as [1] ve

kavmidir Amma mezahibi erbaadan ve gayri din diyanetden ve harünerden ve Ayet hadisden ve mergi mefacan ve taundan ve pire
ve kehleden ve gayri menahiyyatdan bihaber bîhayir akvami garibedir Cümlesi bu sahralarda haymelerile meks idüb haddü hisablarn
Cenab Bari bilür Amma halûk âdemlerdir Ve cümlesi yine Urbanlardr Ancak avret yerleri bir deri ile mesturlardr Ve bu mahalde
bir liman azîm var kim bin pare gemi mâlâkelâm alr Sekiz rüzgardan emin ve içinde asla abdan nian yokdur Ve bu mahalde sakin
olan Abîre kavminin mekûlât merubatlar dardr Ve koyun keçidir
Ve ceyran ve sndr Ve merubatlar deve südü ve bozadr Bu mahallerde at ve himar ve

fil

ve gergerdan olmaz llâ sengistan ve çen-

olmagile arslan ve kaplan

gelistan yerler

ve pîr [2]

ve

pelenk çok

olur Ve bu Abîre kavmi bu dalarn maymunlarndan gayet ikâyet
etdiler Dayima bizimle cenk iderler Daa çkub âbnu ve santa ve zakkum ve sac aadan [3] âciziz Maymunlar gelüb bizi esir idüb dalara

götürüb tasarruf ider Ellerinden halâs mümkin deildir Kimi uyur
kimi didebanlk ider Bir frsat bulub reha bulmak mümkin deildir
Tasarruf ide ide çok âdemimiz helak etmilerdir Bizde ise âlât silâh
yok Bizler az anlar çok Neçare Ahir bu yerden hareket etmemiz mukarrerdir didiler Ve gayet mehib ve müfrit ve zeberdest maymunlar
vardr Gice gelüb haymelerimizden olan ve kz ve avret kapub götürürler Hasl kelâm âcizmandeyiz deyu azîm ikâyet etdiler Ve sizler
dahi ubur iderken basiret üzre olun deyu nasihat etdiler Ertesi alesseher bu Belûda [4] Abîre kavmi içinden hareket idüb yine arka
[1]

Yldz

nüshas(karasn)

[2]

„

.,

(pîl)

[3]

,,

„

(kesme-e)

[4]

„

„

(Behlûlede)
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giderken hakikatülhal
da keçilerine ve da

Cümle

da

gördük

Da

azîm mehib maymunlar
olub aavat misal gezerlerdi

fakirlerin nakli üzre

srlarna

suvar

hayvanlar bu maymunlardan âcizlerdir Baz maymunlar
kedileri kucaklarnda gezdirüb beslerler Ve bazsn gördük
Oullarn karnlar altnda sallyub [1] gezdirirler Ve bazs öyle
beyaz maymun mahbublar kim hemen beyaz tiftik keçilerine benzer
Vecihülmanzar ve ekli münevver maymunlardr Bu temaalar iderek
alt günde gah dalarda ve gah kuralarda ve gah lebi derya rimalinde
giderek

Evsaf ehri kadimi Zeylâ
Zeman kadimde Hindistan raylarnn binasdr Badehu sene
928 tarihinde yine Özdemir paa Portakal elinden feth etmidir Bahri
Muhit kenarnda bir kal'ai azîm ve benderi kadimdir KaPasnm ark
canibi bir

yalçn kaya

üzre vaki

olmu

iç

kal'as

vardr

Dayiren

bin yedi yüz adm ekli mu.tammes bir eddadî
kârgir bina kal'ai üstüvardr Bahri Muhit içre yüz mil bir burundur
ki taraf biner pare gemi alr liman bînazirlerdirkim sekiz rüzgâr

madar

be

cirmi

[2] rüzgârn iddetinden emindir Kal'anm iki bab var Hadid kapu'
lardr Bir kapu deryaya ve bir kapu karaya nazrdr Dizdar ve yedi
yüz neferatlar vardr Habe ceziresinde böyle askeri çok kal'a yokdur Ve cebehanesi ve yetmi pare toplar çokdur Zira Habein âhirülhudududur Bu (nda)n ark canibine bu Habe ceziresin bu Zeylâ
ta Nil ban dolaub Marib Zeminde Sebte boazna gebu Msr ceziresinin Bahri Muhit kenarlar cümle Portakal küffar hükmündedir Ve hâlâ bu Zeylâ kal'as ile Portakal küffar müâ'-

boazndan
lince

dr Bu kal'ada paann bir aas üçyüz tevabiile kayimmakamdr Paaya senevi krk kise muhasebe verir Amma baz sene taliine be
on Hindistan «gemisi ve be on portakal firengi gemisi gelirse be kise
gümrük hasl olur Amma gümrüü harbe ucile verirler Küffar galib-

sr

pasdrmasnm
Murad üzre gemilerin bal ve ya ve koyun
ve gayri metalarla gemilerin doldurub avanta lenger idüb gider Eer
paa aas bunlar [3] hüsnü ülfet iderse kakule ve incu ve
dir

zübat

âbnu

ve

hüsnü rzalar

hüdas
[1]

fildii

ile

Mehmed
»

[3]

»

»

»

gergerdan boynuzu bu makule eylerden

gümrük verirler Hakir vardkda Kara Nayib
kayimmakam olmudu Taliine yedi pare

Aa

Yldz münhas

[2]

ve

(saklyub)
(rüzgâr) fazla
(bunlarla)

ket-

Por-
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altndan lenger endaht olub yatdlar Ve krk
gümrük verdiler Cümle metalan keten bezi ve penbe ve

takal gemisi gelüb kal'a

bin guru
çam aac çras ve katran Bu diyarda çerai suda kaynadub hastalara
verirler Ve katran zübat gibi ylda bir kerre vücudlarna sürünüb ifa bulurlar Tutyayi iksiri âzamdr Bu kal'ann dalarna Cebeli Kadri

kavmi

kavmdir Siyah zengîlerdir
Amma biemriUâh Tatar çehrelidir Ve kisveleri tarmar ve eci ve babahadr kavmdir Ve gayet zeberdest ve divdest olduklarndan ziraat
idüb dalarndan nice güne mahsulât cem idüb füruht iderler Hemen yüz kerre yüz bin küsfendi kûhî ve gazali vahi ve camusu
habeî
sayd ikâr idüb tuz içinde salamura pasdriyye[l] idüb
kalyonlarna
füruht etdiklerinden bu kal'ya Porta kal
firenk
anniçün [2] gelir Ve bu Kadri cenbindeki mezkûr âdemler cümle Kadrî mezhebinde
pek pakize âdemlerdir Ve kal'ann haricinde
olan yetmi seksen bin Banyan kavmi vardr Cümle pak beyaz suzenî
Hindistan tarz esbab giyerler Bu kavmi ateperestler mürd olduklarnda nalar der[3] atee yakarlar Ve atee taparlar Amma Halkdir
demezler Ancak âbâ ve ecdadmzdan Böyle gördük derler Garayib
bunda kim ân vahid cenabet gezmezler Hemen saat gusl iderler Ve
taam yesele ve defi tekazayi hacet etseler ol an gusl iderler Ve cemii
vücudlar ve siyahlar mük amberi ham ve zübat ile mülâmma'dr
Mahbub ve mahbubeleri ahmer ve esmer ve beyazüllevn olurlar Habe ikliminde mahbubei Zeylâ mehurdur Merali ve gazali ve kâgz
dudakl ve hokka azl ve krmz ve sar ve yeil ve siyah ve beyaz
gûnagûn dileri var kim her dendan dürdane(i) bir güne boya ile
boyayub baka bir hüsnü cemal virmidir Ve cah zanahdanlar ve
sîm gabgablar dahi münakkadr Ve ive ve reftar güftarlar irin
Bilâhisab

derler

mahbublar

olur

perest harifi zati

Kadri

derler bir

kim zebanelerinden lâtif ve nazif ve zarif ve âk
erif çelebilerdir kim böyle âkperestlikden sonra

j^t^-jL. vic Bunlar anka bazirgânlardr Beyü
iralar daima Hind Yemen ve Portakal firenkleri iledir skele banda mahazinlerinde nice kerre yüz bin guru matalan vardr Ekseriya

sakallanub ateperest olurlar

Hind tayifesiledir Zira kadim eyyamda bu
iken bu kavmi narperest Hindden kalmdr

ihtilâtlar

tinde

Hind

des-

Ilâhazelan

bu

diyar

Zeylâda Hindistan tarafndan bir elçi ve Yemen taraf imamndan bir tebba* elçi ve Portakal tarafndan bir balyoz ve ngilis keferesi tarafndan bir konsoloz ve Kadrî reayas tarafndan bir Sünnisî

kal'ai

[1]
[2)

[3]

Yldz nüshas (pasdrma)
»
»

»
»

(çok)

(na'larm)
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bu kal'da kayimmakatn ile hüküm hükûmatda bulunurlar Kal'ai
bendeki azimdir Ekseriya paa tarafndan hâkimi banigir [1]
olur Ala hükümetdir Kal'a içinde bin mikdar kamdan ve koçadan
evlerdir Bir camii ve bir buday anbar ve su sarnçlar vardr Kal*
adan tara sular kuyular ve be on mikdar dükkânlar ve kahvehane ve bozahaneleri vardr Gayri hane ve imaret ve hammam yokdur
Ve iklimi evvelin ta vasatnda olmala âb havas gerçi iddeti bâr
üzredir Amma gayet lâtifdir Be alt kerre taam yesen âbndan nu
idince gayetülgaye hâzmül ifratdr Derhal âdem yine tahsili cu' ider
Ta bu mertebe mutedil havas vardr Ve cima bu ehrin gayet lezizdir Ve htayî didikleri zenanelerinden kii am hasl
masdar
insan kân bu diyara mahsusdur Her cemiyyetde bakire bulunur mahbubeleri vardr Ve gerçi iddeti bârdan âdem esvab giyemez Ancak
bir beyaz ihram eninde ve bir ihram kemerinde baz mahalde vakti
asrda üryan dahi dursun iddeti hân ve herdi bar müessir deildir
Adem daima tendürüst durur Ruzmerre bir kaç kerrec ima idüb deryaya
girsen asla zarar isabet etmez Zira deryas Bahri Kulzüm deildir [ 2 ]Bahri
Muhitdir Bu Zeylâ boaz Süvey deryasndan tara vaki olmudur
Ne kadar bu bahre gizlense[3] âdemin avret yerlerin yakmaz Zira
bu Bahri Muhitde ab olmaz Ve ab havfi olmadndan bu ehri
azîm Hindistan karakalar ve Portakal karavanalar ve Filipota ge-

ba

âm

mileri ve ingiltere barçalar gelüb bîpak bîperva (ya) nasrlar Herbiri

âdem ve
karus yediyüz
biner

üçer yüz top çeker galyonlardr Bu ehrin ark canibi
mil Hindistanm Divâbâ ve Ahmedâbâd benderleridir

yldz tarafna kars
Yemen iskelesinden benderi
dir kim Yemenin intiba hudududur Andan öte arka Lehsanm hükmüdür Amma hakir
kim bu Zeylâa karu karudur Ve bu Zeylân

üç yüz mil

Hinde ve Lahsa varmadm
vilâyetlerinin

âb

^^i!\ Hulâsai kelâm bu diyar Habe
bu diyarda badi nesim esüb âdeme

jdi ^-j

ruyidir Zira

hayat cavidan verdiinden maada Rum tarz elbette herbaar baran
rahmet bîhisab yaar Ve ekseriya matar nisan dürrü ehvar misal
dane dane
mahal ruyi deryaya sadefler zeynolub danei nisan
kapmaa muntazr dururlar Huda âlimdir baz sadef on kerre bazs
be kerre ve baz sadef bir kerre danei nisan kapub deryann ka'nna gitdiin bir kaç kerre gördük Ve bu bârân rahmetin kataratlar
deti hamunlara ve cebeli ibret nümunlara düicek biemri Huda olkadar nebatat giyahat gûnagûn hasl olurkim dere ve depelerde ce-

yad

li]

Yldz nüzhas

[2]

Buradan (Menzili liman Sahaya kadar olan

[3]

(girilse)

(çanigir)

ksm

yldz nüshasnda yokdur.
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âdemin

dima muattar

Ve bu menbutatdan cemii devabatlar otUyub öyle lâhmü ahm
sahibi olub gayet mahbub hayvanatlar olur Koyunu ve kuzusu ve
olur

sr

olkadar
bakar ve cemeli ve camusu ve ceyran ve
lâhmleri olur kim misk anberi ham kokar Ve deryasnda
nice kerre yüz bin elvan mahilerinde dahi misk rayihas vardr Bu
hayvanatlarn lûhumlarndan tenavül idenler olkadar tenperver ve
tendürüst olur kim her eb ehli ile be on kerre alt üst olub Adem
ve Havva gülei iderler Gayet mukavvi umanlar vardr Ve bu diyarda âdemin kuvveti basar ziyade oluyor Zira bu hakir Foncistann
Ferkaye vilâyetinde iken ol iddeti harda KiV ^^\ ayneynime güya bir
perde arz olub gice alil gibi illetli olub ruzi ruende yine kelevvel
olurdum Bu Zeylâ ehrinde safa idüb kâmil bir ay tekaüdidüb cesimlerim ayni ayni gazale dönüb Arab me'ali gibi münevver olub ükrü
Yezdan etdim Ve mezkûr hayvanatlarn lâhminden tenavül iderek
keçisi ve

semiz ve

vücuda

lâtif

bir takviyetcik

hasl olub sehl

rücüliyyetcik[l] hasl olub

Emmare

ve

mülâhham oldukda hakire bir
Nevvame ve Mühmil (e) nam

kadimlerimiz harekete gelüb cima damarlar menii harekete geBee nam silâhmz sehl lûubdebazla balyub gözü
ve kellesi kzarub kan etmek murad idindiimde Huda raz ola Razyye ve Marziyye ve Mutmeine nam yargar amellerimiz raz olmyub hakirin epsem emrine itaat idüb öpsem iznile defi tufan idüb
kanaat etdiler Bu lâtif (e) den murad bu Zeylâ ehri velhasl
bu Habe diyar gayet mukavvi diyardr Hamdi Huda Habein
âhirülhududu olan Zeylâ ehrin temamen seyr temaa idüb
firar iden Manortc Ahmed paann kaimmekam olan canigir
kay bend ile haps idüb hükümeti Kara Nayib tarafndan Hindi
Car namnda kaimmekaml verüb andan Kara Naib kethüdasile Zeylâdan yine Musovaya ve Harkovaya avdet etdiimiz
beyan
refiki

lüb Zarfa Meçik

ba

Zeylâdan gayri yollar ile Harkovaya
avdetim beyan ider
Evvelâ Zeylâdan kalkub canibi garba teveccüh

idüb yine

Bahri

Muhit kenarnda bu [2] boaza rast geldik Umman boaz derler
Karu taraf Yemendir Kur'an âzîmde (Âyet) J.^ s^ J^O' ûc\ Ayeti
bu boazda Bahri Muhit hakkndadr deyu müfessirîn öyle tefsir
[1]

(recüliyyet)

[2] (bir)
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etmiler Hakikatülhal Bahri Muhit ile Süvey diyarsmn [1] Meddi
cezmi [2] telâttumu feryad âdemi medhu ider Ve bu diyarn incu
çkaran gavvaslar nakli üzre bu boazn asla nihayeti yokdur Gayet
amikdir deyu nakl etdiler Hakka ki Âyeti erife üzre fecci amikdir
Ve bu boaza ehli Habe ve mellâhlar Babülmendub derler Azîm
kûhu bîsütun boazdr Kar Yemen dalar rayegândr Ancak on
be mil vardr Yine bu boazdan içeri Bahri Kulzümdür kim canibi
garba ta Süvey benderine varnca bu körfezin tuli bin be yüz mildir

kble taraf Yenmen ve Aden ve Mekke ve Medine ve Yenbo ve
Muveylah ve Turdur Cenub taraf serapa Habe diyar ve Koseyre
iskelesidir Ve bu Bab Mendub baaz kayas üzre

Ziyareti sultan

eeyh

mahbub kibar bahzub
HazFeti Mendub

Evci asmana serçekmi ebri

siyahlar

içinde an'a [3]

âiyan

bir

andr kim

âyende ve revende reis tüccarlar tekyesine nekubbei âli içinde medfundur Hazreti Resul bunlarn ruhu erifiyçün berekât Mendub deyu fatihai erif tilâvet eylemilerdir Müverrih Banyan kavli üzre bunlar Beram ibni Baurun pederleridir kim Hazreti Musa ile kolondur gazasnda Firavn
gark oldukda bile idi derler Hazreti Musa bunlara Ya Memdub var
Habe boaznda vatan eyle Firavnîler lei bu deryadan tara çkmasmlar Gözet Ve bu Mekke deyrasma gayri küffat gemileri girmesinler
Inkrazüddevran mutasarrfînden olub anda nigehban ol buyururlar
Sultan Mendub bu mahalde gelüb kâmil bin yüz sene muammer olur
Ve Hazreti Risalete nübüvvet gelince Hazreti Osman nice bin sahabe
ile Habee gelüb ziyaret emilerdir deyu elsinei nasda mehuru âfâk
sultandr Hakikatülhal bu boazdan içeri bir küffar gemisi giremez
Hemen bu azizin merkadi pürenvarndan bir alev zahir olub derhal
(Ayet) ^iM 3j.:i o»> JS i4?> Âuiju mazmunu üzre ihrak olub helak olurlar
Hamdi Huda bu hususda Yemen ve Mekke ve Medine caniblesultan

âli

zerat gönderirler Bir

rinde olan benderler

Bahri Süvey
[1]
(2]

[3]

içre

(deryasnn)
(cezri)

(anka)

ab

ve beliderler kâfirden eminlerdir

Ve biemrillâh
Bu ab dahi

dahi kâfirlerin girmesine manidir
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Musa asrnda Firavn Kalyonder[l] boaznda (Ayet)

Hazreti
».tj\j^«'

y ö^^*

3^^

jj Ayeti üzerine Firavn gark olduklarnda bu derya icre biem-

ab aaçlar

rillâh

d5l

hasl oldu

derler

hazretlerin ziyaret idüb canibi

temam olub maribe

vakti asfda

Hasl kelâm bu eyh Mendub

garbn lodosu

üzre

dalar

icre

gidüb

karib

Kasabai Seheria

(i^,^^)

Bir sahrada sevad muazzam imi Hâlen harabdr içinde krk
bin Seheri kavmi sakinlerdir
ve ve baçeleri ve ziraat idecek
yerleri vardr Ve bu kavmin lisanlar Hindî lisanna karibdir Cümle
obalar ile sakin olub konup göçerler Göçmiyenleri harabistan
ve

Ba

elli

ba

bostanlarnda sakin olurlar Bu dahi iklimi evveldedir Andan dalar
ve mahsullü sahralar içre ibret nüma sun'u Hudalar temaa iderek

altnc günde

gark[2]

vakti

Evsaf Kal'ai Vkat
Hazreti Süleyman

binasdr

derler

(o\ij)

Amberiyye sultan hükmünde

iken Ozdemir paa yedi sene muhasara idüb bilâ feth avdet etdüklerinde biemriUâh bu kal'a ahalisine bir taun müstevli olub cümle
halk kalfadan firar iderler Ilâeran Habe eyaleti hükmünde ba ve

baçe

aa

ve

âb

rbat

hayat sulu âbâdân yerdir KaPasma çkmadm Amma
bin mikdar hasrdan ve kamdan evleri vardr Halk

ve hasr ner ne idüin bilmezler Amma ganiBu dahi iklimi evvelde olman tuli nehar ve arz
beledi beraberdir Bunda Portakal kütfarlar ticaret ile çok gelirler
Hattâ bir portakal civan bizimle bile gelüb yanmda islâm ile müerref olub hizmetimizde oldu Ve bu Vkat kal'as sahralarn Msr e-

mezhebi dîni

met

ker

Ahmed

vilâyetdir

(i)

kamndan

çkarmasn

ve nâzif kasab hasl olur
andan kalkub ertesi gün

lâtif

bilmezler

Amma

ehrin

[3]

Evsaf ehri Hediyye

Ba

iremden nian

verir

gülistan çok bir ehirdir
[1]

(Konlondor)

[2j

(gurub)

[3]

(ekerin)

Bu

huu tuyuru ve ba bostan ve nahlistan
dahi iklimi evveldedir Cümle halk müs-
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maliki mezhebleridir[l} Alt bin kadar çala evleri vardr Ve üç
camileri var Ve hâkimleri kendülerindendir Daistan içi olmaile

Hm

Osmanl

olkadar varmazlar

Andan kalkub

ehri Razdin

ertesi

gün

(j^jU)

kasaba ekilli yerdir Kara saçl kara Zengî on bir
mikdar Razdin kavmidirler Hazreti Süleyman olu melik Rac'îm evlâdndanz derler Cümle müslimlerdir Andan kalkub ol gün nice
Bir

dalar

küçük

aub

vakti

gurubda

Sahrayi Ferrat
Bir mahsuldar fezadr Ve bir halici âb nabda meks eyleyüb haymelerimizde mihman olduk Ol gice hezar hezarann feryad figanndan
hayat ebed bulduk Ve vakti seherde bir badi nesim esüb cümle mürgan savt hazin ile Halik Biçüna tevhid eylediler Biz dahi vakti
fecr (i) eda idüb çarpalarmza suvar olub kâmil üç gün bir sahray
Heyhat misalde canibi cenuba gidüb kat' menazil ve tayy merahil
idüb nice ibret nümalar ibret nazar ile temaa idüb dördüncü gün

Evsaf ehri azîm ve taht kadim
mahmiyyei Mukdîsu
Müverrihan Baniyan Habe bu ehir hakknda Hazreti Süleyman
binasdr derler Kaçan kim Hazreti Süleyman aleyhisselân Belkis Yemen diyarndan getirdii mahalde bu Mukdisu ehrinde cemii mahlûku
Huda ile bu hamunda seraperdei Süleyman içre azameti dârâtn
göstermek içün tmab tnaba meks idüb Belkise istikbale çkd Belkis dahi Yemende Seba ehri padiahnn duhteri pakize ahteri idi
Nice devlet gördü Amma bu dârât azameti ve bu insi cinni vuhu
tuyuru görüb Belkyse bir dehet arz olub seraperdeden haz etmeyüb
Belkis içün bu Mukdisu ehrin bina etdi Hâlâ sultan Zencistan

hükmünde bir ehri muazzamdr Ba ve baçesi ve kue kue firavan
sular çalyub mürgan hoelhanm nagamat savt hazinleri cana
safa verir

ehri halen olkadar mamur deildir klimi evvelden cenuba
ileri çkmdr
Bu ehrin kblesi yine |imale dorudur

yirmi derece

Ve Bahri Muhitin cenub taraf sahilindedir Habe ile vilâyeti Zencin
cenubundadr Ve halk cümle müslim malikîyyülmezheb geçinirler
[1] (malikî

mezheblerdir)
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âyini dini isIâma riayet idemezler Zira

ulemalar yokdur Amhamsei eda idüb savm hacc dahi eda iderler Ve lisanlar
arabîdir Amma bir gayri stlahat ibaratlar var Kendülere mahsus
bir lehcei garibedir Ve hâkimleri kendü taraflarndandr Amma hüküm
hükümet nedir bilmezler Kaçan birbirleri mabeynlerinde bir davalar
olsa eer ehirlerinde bir tüccar var ise varub ana danrlar Eer
ol âdem hayr ve er ne derse ann hükmüne fermanber olurlar Gayet
büleh âdemlerdir Amma secilerdir Portatal küffar bunlarn ecaatinden vilâyetlerine istilâ idemedi Halen ki ehirleri sahili bahirdedir
Sahili bahirde olan diyarlar hod küffarn karargâhlardr Amma bunlara bir çare idemedi
ve ta ve rag ve
ve karibi ve
eli harbeli za beni Âdem dutmudur Kara Nayib kethüdas Mehem-

ma

salâti

Da

Aa

med

ba

ra

on kerre yüz bin asker olur didi Ve
ira etmeyüb cümle metalarn ya kal'a (i) Zeylâa
yahud Kal'ai Vikata veya kal'a (i) Hark ovaya götürürler Hutbelerin Âli Osmana okurlar Ekseriya dalar içinde yerli yurtlu bal baçcli belideleri var Bu kavme Beni Safvan derler Mukdisu ehirlerinin
altndan bir nehri azn akar Canibi garbda Foncistan ve Dumbistan
içinden cereyan idüb gelir Nili Mübarek lezzetinde ve çamurlu krrenk cereyan idüb ehri Mukdisu altnda Bahri Muhite mahlut
olur Ve Nil tuyan etdikde içinde timsah bîcenah bulunur Mehmed
kethâda refigmzdan [1] sual etdim Nilden bir frka Dumbistan ve
Rencistan [2] içinden cereyan iderek gelür deyu cevab etdi Ve bu
Mukdisu ehrinde kutbu cenubî ve süheyli yemeni gayet alçakda
görünür Amma kutbu imalî yani Demir Kazk yldz görünmez
Annçün kblenümalarmz bu diyarda serseri deveran idüb Rumda
deveran etdüi gibi etmez oldu vesselam Ve bu ehirden kalkub yine
refikimiz kavli üzre

kâfir ile asla beyi

mz

canibi garba bir

gün gidüb

Menzili vadi (i)

Hunhas

Bir mahsuldar sahradr^Andan tayyi rahl idüb
dalar ve ormanlar ve maymunlu yerler aarak

Menzili kabilei

ertesi

gün kara

Hmkale

A.

On bin mikdar Zengîlerdir Bunda emeler kazub atlara
yemler asub nsfuUeyl olunca hareket idüb ertesi gün vakti gurubda
Asilerdir

[1]

(refikmzdan)

[2J

(Zencistan)
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Süvey

Menzili sahili Bahrî

on bin mikdar erebasi kavmi sakinlerdir Ve bunlardan
krk
bin mikdar ahmer ve esmerüllevn âdemlerdir Ancümle

Bunda
gayri

larn mabeynlerinde yatub deve eti ve deve südü ve boza yiyüb içüb
atlarmza dar verüb alessabah azmi rah idüb hasl kelâm on bir

günd

hamdi Huda

(e)

Menzili

kaFa (i) Harko va

Naibe buluub Zeylâ hâkimi olan getirdiim paa aas
Kara Naibe teslim eyleyüb Kara Naib hakir(e) bir
[
]
ve bir at ve bir incu tebih ihsan inüb
geldin ve safa gel-

Kara

canigirba

klç

1

Ho

Ve yine ha>li seyahat idüb Habe ikliminin ark taraf nihayetine vardn Hayr makdem Safa geldin deyu vafir iltifat etdi Ve firar
iden paa aalarn cümle getirdüb haps idüb üzerlerinde olan mal
padiah tahsile mukayyed olub hakir ertesi gün Msra gitmee izin

din

taleb etdükde Alerre'sü velayn

fütura davet idüb bir güne

deyüb alnm öpdü Ertesi alessabah hakiri
asel ve gûnagûn reçeller tenavül

kaymak

kim Huda âlimdir kayman ve aselin rayihai tayyibesi dimaetdi Hakir el ykarken koynumdan mikrememi dizim üstüne kodum Kara Naib gördükde Ne acayib musanna mikreme olur
deyüb ol mikremei ve koynumdan iki mikreme dahi hazr etmidim
Ve bir Dervi Ali hattile müzehheb ve halkâri en'am erif ve bir
saati lâtif verdim Gayet haz idüb Sübhanellah Bu anedek bu diyara
bu kadar vüzera vükelâ gelüb gitdiler Böyle bir Kelâm zzet ve böyle
bir saat balamadlar deyüb hemen yerinden kalkub içeri hareme
girüb der an dört mahbube bürüncük gömlekli bakire habee kzlar
ve dört aded kulakl
[2] menkûlu esmerüllevn mahbube sbyan
glmanlar ve bir kutu incu ve bir kutu seylân ve bir kutu akiyk ve
bir kutu panzehir ve bir kutu misk ve üç emame amber ve bir büyük kakulei kebir ve elli fil dii ve be gergerdan boynuzu ve alt fil
kalkan ve alt karg
() ve iki at ve alt hiçin ve on deve yükü
mekûlât merubat verüb özür dileyüb Mazur olsun deyüb bu ihsanlar
eyledik

mz çak

sr

kabul idüb

rndan

huddamlarmza

serikârda olanlardan

heccanlar

ile

hazr idüb

[1]

(canigirba)

[2]

(kulaklar)

teslim etdik Ertesi alessabah

on âdem mahbus

ahalii vilâyetin

arz

Msra

paa

aala-

göndermek içün

mahzarlarile

hakiri

ve
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kethüdas Kara Mehemmed Aa refiki kadimimiz
atl ve heccanl âdemler mekûlât merubatlarmz
vedalaub

ile

üçyüz

ile

Kara Naib

salt cirid
ile

Elfaslur Rabi ve Se'bîn

Bin seksen üç Rebiülevveli gurresinde Habeden
Msra gitdiimiz menazilleri beyan ider
Eyvelâ bismi ilâh

myub

ol

ile

Harkovadan kalkub

cezirei

Musovaya ura-

gün vakti asrda

Menzili mukabelei cezire

mekân

Dehlek yani

(i)

mühlik

Bâlâda mevsufdur Bunda bir gice mihman
rine [1] Süvey deryas kenarmca üç günde

olub alessabah ha'

ehri Kif
Bâlâda mevsufdur Andan ubur idüb [2]

Cezire

(i)

ehri Sevakin

dahi mukaddema memduhdur Bu ehir kaimmakamnda
Allah emaneti koduumuz bar sakilleri ve cümle hiçin ve develeri
ve siyah memlûkleri ve sayir huddamlarmz cümle shhatde bulub
aldk Amma ehri Itanda refik olan Dervi NîmetuUahm suvar olHakir ana bir
duu gergerdan ölüb boynuzun ve trnaklarn
Amma Dervi CaruUahm suvar
hiçin verüb ana suvar oldu
olduu kazk boynuz hayvan gayet zinde idi Ve bu ehirde deve ve
hiçin ve siyah köle ve kzdan kâmil bin guruluk bar sakiller beyi
etdik Zira bu Habe karasndan Msr selâmetine çkmak yekrek
pehlivanlkdr Ve ikiyüz guruluk kakulei kebir füruht eyledik Amma
guru yerine Hindistan padiahnn sikketile memsûkleri verdiler

Bu

alm

Srma gümutden
sikke

[3]

çubuk çekilmi

teldir

nerm

halis

urulmudur Gayet

lâtif

ki

Sevakinden kalkub canibi garba cümle asker
[1]

bir yerde üzerine

ile

gidüb

vardr Ve bu
ertesi gün

(yine)

(andan)

[2|

[3]

ba

nazif simi

(

gümüden)
Evliya Çelebi 10

—
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Kum Liman
ve dahi

Vatle
ve dahi

Cezirei Lü*lü
ve dahi

ehri Dunklab
ve dahi

Vilâyeti

Maymunistan

dahi

Cebeli Azlûn
ve dahi

Menzili vadii

Abra

dahil olduk
Ve bâlâda tahrir olunan me'
mukaddema evsaflar ve mabeynleri ne mikdar merhale
idüi tahrir olunmudur Bu Abraf hakine kadem basnca Msrn

a kâmil

on yedi günde

nazillerin

yer

Saidi Alisinde

sakin olur

Kna

ehrinden Ababide kavmi üç bin

mikdar kara haymeler ile meks idüb sevahile çkmiflar Esmerüllevn
Msr Urbandrlar Kelimatlar yine arabîdir Amma bu diyarda Abra
kavminin bir acayib ve garayib ho lehçe lisanlar olduundan Abra
hâkiminin imamndan baz kelimatlarn tahrir eyledik

Elfaz lisan

Habeî

Evvelâ Purasa Ekmek Anki Su Kiyain Peynir Dah Et Ari namni
Qel otur Ari mangi Qel al akçeyi Yamile kutu kurasa Yürü getir ek'
mei imiteveva Bire gidi kör demekdir Ari line kndak küte Qel

SEYAHATNAMES

ya

963

klm

Yeyelim Anki celim Su içelim Kiyam
bukumbo Peynir ye Ari namni ye bukumbo Qel otur yeyicek yiyelim
Raksekibak Yemem, Bu güne lügatler ile kelimat erdiklerinde âdem
dembeste ve hayran olur Ve bu kelimatlar ile tekellüm iden halk
gerçi habeîdirler Amma kabayili Abra derler Yüz bin mü'min ve
yürü

Rafz

getir

siyah çerde kavmdir Ve zuumlarnca hazreti Lokman
evlâdlarndan geçinirler Nuranî muti münkad âdemlerdir Ve ruyi
arzda Hallâk Alem nekadr elsinei muhtelife kavm halk etmi ise bu

müvahhid

Habe

yetmi

ceziresinde

mahsuslar

sekiz lisan üzre

fesahat

belâgatle öz lehcei

kavm vardr Her dada ve her ehirde
güne lisan ile söyleirler Bu cümle akvamn

tekellüm ider

ile

ve her kabilede

birer

Banyan anlayub Habe [1] paas ve kaimma»
kamlarn yannda tercemanlk iderler Zira ateperest Banyan lisanlar
lisanlarn yine kavmi

cümle lisana karibdir Meselâ
gayri lisanlar

anlad

gibi

Rumda

milki nesarada lisan lâtin bilen

Banyan lisan dahi

öyle bir lisandr

Lisan ateperesti kavmi Banyan Makam ehnaz
Usule sofiyane Bestei Evliyay

âk

Bu

ebyatlar

ateperestlerin

ilâhîleri

mesabesindedir

^s-V

I»

j»

Ki jCt

mükerrer f\i (.(j^^ f\jf\j ^J Sn I.»* Jji l„o yine mükerrer lâzm ^ v» V» Vi ^ Vi
^\ V» VI
mükerrer j^j ^5>. ^jU ^j>. sM ^*<^ ^^ ^i defa alt kerre ^ij ^ij ve
dokuz kerre v^ Vi gerek j\j v^.l. jijV JU ^\i j,*ij .b>- iV '^y': ys^ V> v*. ^^. yine
r>J
ve yine dokuz kerre v» V> Bu güne bir turfa hoâyende suznak
makamdr Ve mukaddema Foncistan meliki huzurunda temaa etdiimiz ateperest pehlivanlar evsaf mahallinde baz ateperest elfazlar
tahrir olunmudur Hasl kelâm lâtif lisanlar vardr Andan bu vadi(i)
Abradan kalkub yine canibi garba Bahri Süvey kenarmca ahrah
Said yolu ile çöl çölistanda berrü beyabanda ve sengistan ve çengelistan yerleri be gür\. he gicede yük ykmyub ârâm meks etmeden
>^

.

r*->

kat' menazil idüb

Menzili
da meks idüb

filhal

kuyular kazub

Ova Habe hükmünde
ve nebatat

giyahat

[11

(Habe)

[2]

(alefzarh)

[3]

(

mürgzarl

)

Hanende Ova

bir ferahfeza

ve gûnagûn

defi

atsan

âb havas

etdik

Bu Hanende

ve mahsuldar kuralar

alefzar [2] ve mürgzarlar [3] bir

>
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irin vadidir Fil ve gergerdandan gayri cemii ecnas mahlûkat bu
dalarda ve cemii gûnagûn maadin mahsulâtlar bu ciballerde mevcud
Ulu kûhlar ve ulu hamunlardr Bu dalarda ve sahralarda nice kerre
yüz bin Hanende kabilesi haymeler ile ve karyeler ile sakinlerdir
Nicesi haymelerimize gelüb ceyran ve kuzu ve Habe tavuu ve dar
ve dar ekmekleri getirdiler Cümle kavmi süryanîce kelimat iderler

Bunlarn lisanndan dahi

tahrir

etdim

Lisan Süryanî
Hisab madudeleri

böyledir Evvelâ \r
Bir
iki '^ üç
4 'jr
10
on
bir
u
12
8
9
13
15
^j
14
7 ^5
^j
>
,^j
Jj
Jj
^j
16 J-j 17 a'-jj 18 ^j 19 .u; 20 .u 30 .u 40
50 Gecmatr Koyun
demekdir Gehemetirat Koyunlar ertab kuzu Kosin su Halûm ekmek
Katimen peynir) Bedahent soan Zillin kad güne Hatihbet ay Sthbet
selâma aleyküm Ham hay lenna
gice Ketimces" gündüz Halli nacim
hi aleykümselam Bu hanende kavminin lisanlar böyledir Amma kendü1er kelimat etdüklerinde danedar dürrü ehvar misal beligulbeyan velayan tekellüm iderler Ve malikiyyülmezheb geçenler [ 1 ] Amma kedi ve
arslan ve kaplan ve fil ve gergedan gerdanlarndan yerler Ve cümle
üryanlardr Ve keysular örülüdür Ve avret yerlerinde birer ceyve gergerdan postu ile mesturdur Ve meyyitlerin
ran ve
zemine defn etmezler Elbette bir ta oyub yahud bir maarada
defn idüb kadid iderler Kehfler icre nice bin yllk kadide nalar
vardr Bu kavmin esmalar bu güne isimlerdir Secde Sinanca ve
Kirmanca ve Selimce ve Selimace ve Yendika ve Sersam ve Galfe
ve Hikmen ve Harande Bu güne isimleri vardr Ve gayet zinde
kavmdir Ve bu kavmde ilmi arabî ve kitabet vardr Siyah siyah
dalarnda nice kerre yüz bin garlar vardr Kimi garlarda ve kimi
tarada haymelerde sakinlerdir Garlar icre defn etdikleri âdemlerinin

5

6

•

^

*j^

'J-,

'j,

^

h

sn

balar ucunda mevtalarnn

elbette

isimleri

taa

kazlmdr

Sür-

yanca [2] bir güne hatt garibedir Ekser dörder üçer elif bir yerde
ve hurufu hai hevvez kâf bir yerde ve hai zamir irablar yerinde
yani ref ve nasb ve haber yerine kaimdir Bu güne hatlar var kim
»jti

Ve dalar
gûnagûn

ji'U

sji

^f

gayet otlu sulu yerlerdir

huu

Güya hyaban Acemdir kim
âdeme hayat verir Ve bu

tuyurun esvat hazinleri

[1]

(

geçinirler

)

[2]

(

Süryanîce

)

[3]

(

ÖA,

)

[3] aJîi
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kavmi Hanende olkadar hub ve müessir davudi bülend avazlar olub
gûnagûn iiri belileri indiyatlar ürre beste idüb Kihta namnda
bir kirifli sazlar vardr Annla fasl idüb bei alts bir yerden müselsel terti ve ahenk ile kraat etdiklerinde âdeme dehet hasl olur
Gayet hüsnü savtlar olub mevaller okuduklarndan kavmi Hanende
derler Tabîler [1] Zöhriye mensub olduklarndan daima adü handanlardr Asla gam gussa nedir bilmezler Ve evlerinde nice kerre
yüz bin misk kedisi ve gûnagûn maymunu mudhikler beslerler Ve
misk kedisi ve maymunlar birbiri ile üns ülfet idüb bo gezerler
Asla makyud deillerdir Ve evlerde yavru hasl iderler Garib temaadr Hakire bunlar yirmi yirmi be maymunu gûnagûn ve misk kedisi yavrular verdiler Ve dalarndaki rengârenk maymunlar aaçlarn yapraklarndan külahlar yapub balarna giyüb birbirleri ile aka
iderler Güya beni Adem gibi tasarruf sahihleridir Ve dalar icre
fukara evleri ve

da

külbeleri gibi evleri var

Turfa hey'eti

mecmua

mudhik maymunlar vardr Cümleden Sumbe nam bir güne bozca
maymun olur Olkadar kamer ve mudhikdir kim her cünbüü evza
ve etvar âubu mahzdr Bu kavm icre bir gün meks idüb cemii
mckûlât merubatlarmz belâgan mabelâg görüb bu Hanende kavmi
develerinden bin tulum su yükledüb yine canibi garba azmi rah idüb
gâh kara sengistan ve gâh rimalistan ve hyabanlar içre kat' menazil
idüb azîm temaalar iderek altnc günde

Menzili kabilei
Canibi selâs

birer

merhale yerler

Okut
cebeli âlilerdir

kim her

biri.

serçekmi sindyan ve âbnu ve gayri gûnagûn dirahti müteha1ar ile hyaban olmu mahsuldar dalar ve kûhsfirlardr Bu dalarda
fil ve gergerdan yokdur Amma maymun ve ccyran ve kazk
boynuz
hayvanlar çokdur Hattâ bu mahalle meks idince Itan ehrinde bize
refik olan Dervi CaruUahn merkebi olan kazk boynuz hayvan kaznda bal dururken bir kerre zemini koklyub ban havaya kaldrub bir kerre hrz can ile himarvar sadayi zar nizar idince dalar
içinde bu feryada manend sadalar zahir olub dadan nice bin kazk
boynuz hayvanlar sahraya nüzul idüb bizim askerimiz üzre gelmee
yüz tutdular Hemen bu bizim refikimizin kazk boynuzu kazn koparub azn braub licamile ve eerile dadan gelen kazk boynuzlara katlub depierek oynaarak dalar içre gitdi gider Badehu hakir
Dervi CaruUaha bir hiçin baladm Badehu bu meks etdiimiz
eflâke

[1]

(Talileri)
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yerde Okut kavmi ordumuz
koyun ve kuzu ve bijmi

icre

sn

gelüb

ülfet

kebablar ve

idüb

dar

ve

ekmek

Habe

tavuklar ve yumurtalar getirdiler Ve badem lezzetind(e) ceviz kadar bir güne meyve
getirdiler Lezzetinden âdem defi cu* idemezdi Ve bir güne yumurta
getirdilerdi Tavuk yumurtas gibi beyaz ve cirmde dahi olkadar Amma bir tarafnda kökü var Güya algamdr Amma lezzetde bir eye
müabeheti yokdur Meer bu beyza yerde bitermi Kabuu beyaz içi
lâilpare misal krmuz Dahi içinde fndk kadar bir çekirdei var
Kabuun krub içinden cellâb zülâlin nu idersin Güya biemrillâh
süd lezzetindedir Tereya içinde tabh olunub yenilse dahi leziz dahi
mukavvi olur Zerhar derler bir güne yer yumurtasdr Acib leziz taamdr Ve bu diyarlarda asla ve kat'a kum diyarnda olan ecarat
müsmirat ve nebatat giyahatdan bir ey yokdur Cümle gayri güne
sebzevat müsmirat nebadatdr

Ve âb havas

rular ve kâr kisibleri cümle

ve

halknn

tabiati

ve

Ruma

mugayir gayri güne sun'u
Hudalardr kim ^a? '^^ y ^c ^^* Ta
mertebe Cenab zzet kudretin
izhar içün bu diyar üzre olan asmanda ems kamerin ziyas ve cemii
kevakib seyyarelerin ve gayri nücumlarn u'lesi ve asmanda gûnagûn
ebrlerin rengârenk nümayii asla Rum diyar gökü ve ay günei gibi
u'ledar deildir Tabir ve tavsifi mümkin deil bir sun'u Hudadr
kim yi. [f ji_V dir Ve bu kabilei Okut Ham evlâdlarndan ahmerüllevn ve esmerülvech yüz bin mikdar sahraniin ve kara benisin üryan
kavmdir Yine avret yerleri deriler ile mesturdur Amma ütürleb ve
zengîler gibi abusülvech deillerdir Bir hüsnü suretde güler cemalli
ve hub kelâml halûk âdemlerdir Her kiiye iltiyam idüb hüsnü
ülfet etmee sâi garibdost âdemlerdir Ve mahbub ve mahbubelerine
nihayet yokdur Gayet ivekâr zarif ve lâtif güzeli olur Ve bu kavm
cümle Ayet ve hadis"* ve Kur'an ve harüneri bilir Malikiyyülmezheb
âdemlerdir Gerçi sahraniinlerdir Amma ulemalar vardr Ve sbyanlar Kur'an okurlar ve yaz yazarlar Ve ilmi hisab bilüb beyiü iralar
her metal mübadele iledir Altun guru nedir bilmezler Ve mekûlât
merubatlar kedi ve arslan ve zorenpa ve kazk boynuz ve lâhmi ceyrengi

u

ran yerler

Ve Habe tavuu yerler kim Badadda attülareb büklükbir mürgu vahi vardr Bu Habe tavuu ann

Turaç nam
lezzetinde bir lâhmi
leri icre

zari(?) ve semiz mürgdür
Ve gayet mukavvidir
kim tenavül iden safayi hatr ile ehlile on kerre gaza ider Elhasl
bu iklimi Habein cemii mekûlât merubat mukavvi ve seriülhazmdr
Ve merubatlar boza ve üç dört günlük deve südüdür Ademe sekir
verir Bu dahi müferrih ve mukavvidir Ve gayet anka kavmdir kim
hayvanlarnn hisablarn bilmeyüb koyunlar beyaban koyunlar ile
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dalarda gezerler Sayir hayvanatlar dahi hîhisahdr Amma atlar çok
yokdur Lâkin develerinin haddi hisab yokdur Ve bu diyarda haramiden havf ha§iyyet[l] yokdur Ve dalarnda kurd dahi yokdur Ancak
koyunlarn ukkab kapmasn içün koyunlarna bir rai tayin eylemilerdir Ve ilmi vefk ve ilmi tlsmat hâlâ bu diyarda bu kavmi Okuta
mahsusdur ilmi vefk ile bu dalardan cemii kurdlar ve maymunlar
kaçrmlardr Zira muzr hayvanlardr Ve ilmi tlsm ile sahralarnn
ta vasatnda bir âb hayat buhayre etmiler içinde nice bin künuz
gark olmudur derler Fünunu garibei acibeye kadir kavmdir Hattâ
hakire deriden bir kedi sureti yapdlar Hâkimlerinin imam kalem
ile

kedinin karnna alt

ve bir

elif

mîm

ve

bana

bir harfi

sn yazd

Derakab deriden kedi gezdi Ve bir beyzai mürg üzre yine bu huruflan yazub yumurta haymemiz icre yuvarlanarak çadrdan tara olub
kedi Ferhad nam bir köle Var
yumurtai getir' dey üb yumurtai geti'
rirken elinde pare pare oldu Garib temaadr Hatlar ve lisanlar
amranîdir kim anlardan bir kaç lügatler tahrir etdim

u

Lisan Amranî
1^2 1^3

1*1 1

varnca

zum

tahrir

<if"4

er

5

?;6

ur.

7

u^

etmiim Temaa

8

^9

J^

10

elfazlardr

Bu
Ve

madudeleri

bine

ta'dad mahallinde

man>

lügati

gibi sayarlar

iiri hazreti

Ah bu

akm ne yaman

emuîl

nebi bivezni

müfetilin

Olmad tenimde aman Alya çemim bu zeman

Ah aman Ah aman
Adem

olan

ad

olmaz

Akla mesrur olmaz

Her güle bülbül olmaz

Ah aman Ah aman
Bak haline etme vebal

Kim ki
[1]

Ahirül emir ola zeval

ölür ibretim al

Böyle harekelenmi.

Ah aman Ah aman
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ö\^ Allah yLA ,x

kavmi
net
JiiU

Ate

ci)r

öuo-.

Muhammed
jçi-U.

Yamur

peygamber ji^it Ad kavmi ^ij jj» Semud
Balk U:- Öküz ^UC- Deve c.\^..o Irmak ö>y^» Cen-

öUi^^i^-

Cennetler

Ulular ulusu cli-ü Melekler

j-j/I^

eytan

Fesahat ve belagat üzre olan kelâm tumtraklardr kim bu
mahalle terkym olundu Huda âlimdir kim bu Habe diyarnda nice
yüz lisan garibe vardr Istima iden valih hayran olur Zira beni Adem
ile

Tufan Nuhdan

Adem

sonra bu

cezirei

Habe mamur

olmagile beni

bunlar dine davet idüb mucize
ile gûnagûn elsinei muhtelifeler' talim ve bunlarn bir snf Biz
hâzreti emuîlin evlâdlarmdanz derler Zira bir g;)rda makam vardr
Ziyaretgâh ünasdr Kehin içinde nur berk urur bir makamdr Ve bu
Okut ulemas kavillerince bizim bu diyarmza Tufan Nuh gelmemidir derler .âv _.iJy.jV Bu temaalar idüb yine canibi garba da
ve za ve ta ve çala aarak bir hamunu azîme vardk kim güne bu
sahrada tulü idüb ve yine bunda gurub ider Böyle bir Heyhat sahras misali deti azimdir Cümle askere tenbih olunub herkes silâhlar
ile mukayyed oldular
Zira Cenab Bari ruyi arzda nekadar
ecnas
mahlûkat halk etdi ise bu tîhi bînihayede mevcuddur Hususan sürü
sürü fil ve remma remma ukkab ve frka frka cemeli neccab ve
bölük bölük gergerdan ve otav otav gâv beyaban ve bere bere huki
beyaban ve remme remmn kûsfendi kûhistan ve alay alay kazk
boynuzu
ve mürgü zagî hisabm Cenab Bari bilüb ve arslan
ve kaplan ve bebr ve sü'banlarn haddi hasrn yine Hallâk bilür
Zira bu vadi memerri nas deildir Hayvanatlar bir âdem görse Korumuza ne gelirsin eklinde umum üzre âdeme hücum iderler Ve bu
sahrayi canfezann ta ortasnda bu kadar mahlûk içün Hallâk Alem
bir buhayre halk etmi Bu Kulzümü Yemen kenarnda gül gülistan
nahlistan mürgzar çemenzar yerler varkim anda olan hoâvâz namesaz mürganm savt hazinleri ruha gda cana safa verüb bu sahra
icre kâmil be gün kona göçe yiyüb içe altnc günde
tenasül bulub gelen

nebiler

da

Menzili

Zeman kadimde mamur

liman

bir kal'as

aha
var

imi

[1]

Amma

halen

harabdr Ve liman azîminde bir Cidde gemisi ve bir Yenbo
ve iki Muveylah celbesi ve Yemenden gelme filcanc kalyonu bu
gemiler cümle kahve ve gayri meta ve huccac müslimîn ile malâmal
gemisi

idi

Bu huccac
[1]
[2]

bizi

görünce

Yldz nüshasnda buraya
Yldz nüshas (biz)

feryad

kadar olan

idüb taze can buldular

ksm

yoktur.

Bir ]2]
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dahi bunlar görünce mürde cisme hayat cavidan geldi Bu huccac
zevilihtiyac bu limanda üç ay aç ve zac ve bir habbiye muhtaç kal
mlar Hele ol gice lebi deryada haymelerimizde istirahat idüb huccaca nimeti Huday () bezi etdik Irtesi bizimle kâmil altyüz âdem
piyade olub bizimle azmi rah etdiler Bize bu berri beyabandr Ve
meakkati rah çekersiz Girü dönün didük Anlar cevab etdiler kim
Ölürsek sizinle ölelim Tek hemen sizinle refik olub gidelim deyüb
ellerinde birer destçöp ile aheste aheste biz dahi anlara tebaiyyet
idüb neticei meram altnc günde da ta aarak

Menzili

liman

cezire

Bir otlu sulu limandr Gemi dahi anda üç ay imi yatard Andan
dahi ikiyüz âdem çkub bize refik oldu Andan ertesi gün vakti asr(a)
dek gidüb bîmecal olan kimesneleri hakirin ve Mehmed
develerine bindirüb menazil kat idüb

Aann

Menzili Vadi

(i)

Cenfita

Bu mahalde Ibrim canibi Urbanlarndan kabayili Künuz Urban
meks itmiler Hemen refikimiz olan Kara Naib kethüdas Mehmed
Aa Künuz Urban eyhlerin carub bu huccac içün bin re's deve
Ibrime varnca beer gurua dutub cümle huccac can endercan
cihan buldular Ertesi gün tayyi merahil iderek vakti gurabadek gidüb

Menzili Sehric
Bahri Kulzüm kenarnda bir harabâbâd
ehirdir Ancak bir
bürkei azîmi var Bârân rahmet ile malâmal Anda bir gice mihman
olub cemii tulumlar bu mâi zülâlden doldurub ertesi gûn çöl çölistan
icre gidüb

Menzili Vadi (i) Canic
Bundan

gayri Bahri

Kulzüm kenar sa yanmzda kalub

biz sol

sahray Vadi (i) Halfa içinde canibi garba gâh sahra gâh sengistan ve gâh çölistan aarak beinci günde
tarafa
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Saidi

harim KaPai Ibrîm

Hamdi Huda shhat selâmetle gelüb vâsl olunca bir deve kurban
idüb huccaca beri eyledik Habeden tnenilde tnahi Cemaziyelâhirin
gurresinde vâsl olub Dizdarzade Bekir
hanesinde tnihtnan
olduk Ibrim sayir bilâdlar yannda cehennem iken bize bu mahalde

Aann

oldu Ve hamdi perverdigâr beyaz âdemler görüb
Ve atlarmz arpa yiyüb yüzleri güldü Ve cümlemiz buday ekmei yiyüb kutu can ve kuvveti can bulduk Ve Ho-

huldü

bir yer

canmz

[ 1 ]

gibi

rahat oldu

mistandan [2] gönderdiimiz paa hedayalar ve bizim eyalarmz
cümle defter mucibince gemilerden çkarub bizim âdemlerimiz ve
Fonc maliki [3] âdemleri Dizdar Bekir Aaya teslim idüb yahi hfz
itmiler Ve cümle hayvanatlar dar tarlalarnda beslemiler Tevabilerimiz gelüb müerref oldukda dünya hakirin olub anlar dahi brime
geleli on sekiz gün olmu Meer Nilin tenezzülünden gelmee iktidar*
lan olmyub anlar dahi hayli meakkati rah çeküb ibrime dahil
olmular Hamdi Huda cümle eyalarmz bir yere cem idüb Ibrimde
üç gün istirahat eyleyüb cümle huccaclar ve bizim bar sakillerimiz
yine on nefer âdemlerimiz ile gemilere koyub Circe canibine gönderdik

Der tahkyk seyahati men

•

Ey bu müsveddat peminei hatt müstekrehimizi tenezzül idüb
iden yârân zevilihtirama öyle malûm ola ki ilmi âlem ümulü
ülünnühaya muhtefi deildir kim bu seyahatimiz ve bu sergüzeti
ibret âmîzimiz ulûmu hey 'et haritadan ve atlas ve corafiy yeden ve
papamonta ve minörden ve Tevarihi Kababta ve Tevarihi Yunandan
ve ulûmu nücumdan haberdar olan erbab marifeti zevilukulün
ilimlerine lâhikdir kim bu Foncistan ve Asvan ve Beristan [4] ve
Sudan diyarnda bu seyyahati hâr makduru beeri naçar deildir
Ancak ihsan perverdigârdr Ve Cenab Barinin ulüvvü inayetidir
kim bu hakiri pürtaksire müyesser olmu bir mevhibei ilâhiyyedir kim yetmi üç tarihinde Üyvar seferine gidüb badelfeth
senei âtiy (e) de Yeni Kal'a fethinde bulunub andan nehri Rabe[5]
inhizamnda bulunub andan Elçi Kara Mehemmed paa ile Alman
tilâvet

[1]
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Nemçe Çasarna andan Dunkarkz kiralna andan Dani'
marka kiralna andan Amstrdam [Ijehrinde Felemenk kiralna andan
Çeh kiralna andan Danskda [2] Leh kiralna andan Krakvu [3]
kiralna andan üç buçuk ylda Krm sultan Mehmed Giray Hana
anda bir ay meks idüb Ali Osman Mehmed Giray Han Krm han»
lndan mazul idüb Cuyan Giray oluna ihsan etdi Hakir Mehemmed
Giray Han ile Çerkzistana andan ubur idüb Daistan padiahnn
ülkesinde Kara Budak Han diyarnda Mehemmed Giray Han kalub
bu hakir Daistan padiah Sultan Mahmudun yirlî beiî sayesile
Timur Kapudan bir Acem ketisine suvar olub Mosko vilâyetinde
Terek kal'asna çkub andan Mosko diyarnda Kalmuk tays ahlarn
ubur idüb Moskoda yetmi alt pare kal'a ve kermanlar temaa idüb
ruzu erbainin iddeti itasnda Azak kal'asmda Ak Mehmed paaya
diyarnda

Krma

vâsl olub oldahi Azakdan ol hafta mazul o!ub andan
bahil
olub andan Ak Mehemmed paa ile Edirniye andan hakir vilâyeti
Moraya andan Anabolu kal'asmda kapudan Kaplat paa hakiri badarda ile cezirei Giride kal'ai Hanyaya andan veziri âzam Fazl Ah-

med paa ile Kandiye kal'asm üç ylda feth idüb ihtida feth ezan bu
hakire müyesser olub andan kapudan Köse Ali paa ile Manya vilâyeti fethinde bulunub andan Despot yaylasna andan slâmbola andan Mekkei Mükerremiye andan Msra Msr veziri nameleri ile
Foncistana andan diyar Habee gelüb bu brime dahil olduk Vallahülazîm bu tahrir olunan dokuz padiahlk yerleri on bir senede ket
güzar idüb bir an durmadk Ne perian âbdanemiz var imi kim
zikrolunan akalîmler kande Foncistan ve Berberistan kande ^.jJ-^o*>a»
Cenab Rabbülizzetin ihsandr Bu seyahatlerimizde bir an ikeste
hatr perian etmeyüb shhati ebdan ile seyahat müyesser etdi Badehu Ibrim ehrinden cümle yârân ehli dil ile canü dilden vedalaub
Ibrimden gemi ile Nili karu canibi garba ubur etdik Zira mukadde-

ma

Foncistana giderken Nilin canibi

garb temaa itmee azimet

arkn temaa

etdik

imdi

canibi

etdik

brimden Msra gelirken temaa etdiimiz
kura ve kasabatlar ve ehirleri ve ibret
nüma asarlar beyan ider

Vilâyeti

Evvelâ Nilin bu canibi garbnda iki saat giderken yedi kal'a
harab nümayan idi Anlar ubur idüb Nili Mübarek kenarnda
I]

Amsterdam

2]

Danzig-

3J

Karako

'i

(i)
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Menzili Beledi Sübu'
Firavn kehenelerinin sihrile bina etdüi tadan arslanlar vardr
Beledi Sübu* derler brim hükmünde iki yüz kamdan
evleri ve bir camii var Andan gah lebi Nil ile ve âh berri beyaban

Anniçün

ile

kâmil alt konak yer

Kabaili

Künuz

içinde kona göçe âb Nil içe lâhm cemel yiye ve îri §ir[l]
ve hubzü daruy (i) kütür kütür yiyüb içerek menazil kat iderdik Bu

Urban

Künuz on bin mikdar müslim ve beyaz Arab kavmidir Kelimatlar dahi arabîdir Hasr ve neri ve Ayet hadisi ve ^\j'jl, ^^ bilürler Bunlarn bir kabilesi dahi Nilin arknda Künuzeyn yurdunda
sakinlerdir Anlar az kabiledir Ve meralar tenkdir Amma '^bunlarn
fezalarnn Marib Zeminedek nihayeti yokdur Ve bunlar gayet çokdur Ve bu kabilei Künuzun sakin olduklar alt konak yerde Nil
kenarnda kâmil yirmi viran kal'alar vardr kim tamir ve termim
olunsa herbiri birer kal'ai kahkaha olurdu Bu kal'alarn cümlesi Firavnun kehene ve seherelerinin ili vilâyeti kal'alardr kim Hazreti
Musa karnda Harun nebi vezir iken islâm askerile gelüb bu kal'alar cümle feth idüb Firavnîleri krub kal'alarn münhedim etdi Ve
bu diyarda olan acayibat arayibat gayret [2] nüma âsâr binalar
ve mutalsamat garibeler ve vacibüsseyr eflâke kad çekmi kûhu
bisünun [3] icre maaralar var kim tahrir eylesek bir tomar tavil
olur Bu temaalar iderek yedinci günde
kabilei

Kal'aî

Tomans

Künuz Urbannn konub göçmee
sakinlerdir Ve brim kâifi haddi
bu mahalde temam olub sne kazas hükmündedir Andan dokuz
Dizdar ve neferat yokdur

iktidarlar olmyanlar bu kal'ada

saatde

Beledi

Rukbe

Nilin garbnda alt yüz hasrl evlerdir

mii var
[1]

Andan kalkub

Yldz nüshas

sahili

(ütür)

[2]

>>

»

(ibret)

[3]

»

»

(bisütun)

Nil

ile

canibi

Ve

bir eski minaresiz ca-

imale
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Karh Urban

Alt bin beyaz Urbandr Haymeler ile konub göçer Cümle müslim ve müvahhid âdemlerdir Bu kavm içinde alt saatde ubur
idüb

Hammam

Beledi
Nil kenarnda

sne hakinde

Firavn

alt yüz hasr evli ve bir

canibi ku-

radr Hammam almcadr [ 1 ] Firavn daima bu germaba girermi Badehu Kababta meliklerinden bir melik cüzam marazna mübtelâ
olub bu germaba gire gire halâs olub vücudu dürrü beyz âsâ olub bu
germab üzre Tak Kesradan nian verir kubbeler bina etmikim meetsen mük amberi hamn
huru âfâkdr Hâlâ der (ü) divarlarn
rayihas em idenin canna gda verüb ruha safa verir Andan sekiz

em

saat gidüb

Cezirei

Baçe

Nil icre bir azîm adadr Safi ilkin dirahtleri

Hammam Urbannn

ile

malâmaldir

Ve

Ve bu
cezirede gûnagûn maadinler vardr Lâkin istihracn bilmezler Ve bu
cezireler elâlât ceziresi derler yedi ada ve yedi boazdr Mukaddema
dört saatde yine Nil kenarnca imale
tarif olunmudur Andan
bu

cezirede Beni

bir

frkas

sakinlerdir

gidüb

Der beyan

kal'ai Etfu

Nilde eddadî binayi kadimdir Dizdar ve ncmetanet üzre bina olunmudur
Bir kapus var ekli murabbadr Ve dayiren madar cirmi iki bin
admdr içinde ulufesi ref olmu ikiyüz kul taifesi ve üç yüz mühaneler vardr Ve iki camii ve üç mescidi
fid ve muhtasar

sne hakinde

lebi

ferat ve cebehanesi yokdur Gayet

kaml

var

Ve sne iltizamnda

hammam

yokdur

sne niyabetidir Çaruy bazar ve
hurma balar çokdur Andan kalkub

ve

Amma

Kabaili Hüceyze

Urban

Urbandr Bu mahallerde haymeleri ile konub göçerHüceyze civan mehurdur eyhleri Nasr Ali mâhazar taam ye-

Üç

ler

han.

bin afiî

dirüb andan ubur idüb vakti asrda
[1]

Yldz

nüshas (lcadr)
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Kabilei

Urban

Caferî

Dokuz bin kavmdir Bu mahallerde konarlar eyhleri emebereddin derler bir gözünde fitili var Kaçan fitili tazelemee çkarr Gözü
bir delikdir Bir tarafdan bir tarafa görinür
deliinden ensesine
mzrak yarasdr Acib eci ve namdar eyhdir Anda bir gice mihman
olub andan yine imale Nil kenarnda alt saatde

çkm

Beledi Kelh

(^)

Yüz elli kadar hanelerdir Bir camii var Andan yine Nil kenarmca imal canibine dokuz saat gidüb

Kabilei

Urban

Baselî

Bin mikdar beyaz Urbandr Cümle krlar soan ekerler Ann
kavmi Baselî derler Müslimlerdir Ve daima gözleri Bassyldir
Zira soan çok yerler Ve hurmalklar içinde konub göçerler Yine
Havvare kabilesinden ad olunalar[l] Bu kavmin bir frkas elâl ceziresinde Eeyh hazreti QÛTnu Sayyah yannda sakinlerdir eyh Sayyah emri azîm ulu sultandr Andan alt saatde
içün

Evsaf Kal'ai sne
hükmünde baka

kise mal ve
kâifdir Senede
erdeb
glâl verüb divan Circede muhasebesin görür Kâifi yüz tevabie ve
yedi bölük mustahfzanna malikdir Paa aalarndan glâl havalesi
vardr Bin guru hasl olur Kal'as Nil kenarnda eddadî binay (i)
ekli murabbadr Ve cümle be yüz hane ve on bir mihrabdr Cemaati kerireli Hazreti Ömer camiidir Zira bu kal'aCi) Amr ibnül
As Msr fethinden evvel feth itmidir Badehu bu camii Hazreti Ömer
namna ina itmidir Hemen Kna ehrinde tahrir olan Hazreti Ömer
Camii resmindedir Ve han ve imaret medresesi yokdur Ancak bir kaç
dükkân ve kahvehane ve boz(a) hanesi ve hurmal çokdur Ve bu
Isnenin canibi garbmd (a) ki sahrayi mahsuldarda belde ve dârsz

Circe

kabile

Hüceyzenin

bir nevi ve kabayili

deti ita gelince ta
[1]

Yldz nüshas

Caferiyyenin

bir

sun'u ve

bu mahallerde bu üç kabile meks iderler idCebeli Zümrüde varnca konub göçerler Ve bu

kabayili Mut'ine dahi

(olunurlar)
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mahbubesi

letafetinden tnahbub ve

memduh

tab'dr

Ziyaretgâh ehri Isne
Zeman kadim
hayri

ehri azîm olmagile

[1] fethde

Hazreti

bizzat

bu

Amr

ziyaretleri

bîhisabdr

As

ibnül

elli

bin

Evvelâ

cüyuu

muhasara idüb cengi azîm ile feth
olub hâlâ hatibi tilâvet itmee minbere klç ile çkar Ol feth günlerinde altyüz sahabei kiram ehid olub hâlâ kubbeleri ve tarihleri ve
isim resimleri ile masturdurlar Amma tahriri mümkin deil uglü
kesir olur Ancak Nl kenarnda Hazreti Eeyh Sanîg bir kubbei âli
içinde hazrdr Ve ziyaretgâh hass âmdr Ve Isne garbnda ehirden
nîm saat baid Evlâd hazreti Hamza Bir kubbede üç kabirdir Üçü de

müvahhidîn

hazreti

ile

yedi ay

Hamza evlâdlardr

kal'ai

isimleri

Andan

metleri hazr ve nazr ola

malûmumuz

yine

deildir

imale üç

Hemen

him-

saat

Beledi tsfun
yüz evli ve hurma gl [2] ve bir camili beleddir
Msrda sâdât hazretlerinin iltizamlarnda evkafullahdr Andan yine
imale giderken yine Mut'ine kabilesi icre ubur iderek dört saatde
Isne hakinde

iki

Beledi Zikat
Nikden

[3] baid yüz

yede Kala'i Rükn
§imale be saatde

elli

evkaf

haneli

bal hurma

bir canibi

mamur

baçeli skenderiye-

bel(ed)dir

Andan

yine

Beledi Erinen
Nile karib yüz evli bir camili beleddir Ahalisi gayet musalli afiî

mezheb kavmdirler Bu zeman kadimde öyle ehri muazzam imikim
bir günde âsâr binalarn ve acib ve garib ibret nüma kubab ve kaa ve
saraylarn ubur idemedik Gayetülgaye ievad muazzam ehr imi
Hattâ nice mutemed müverrihler öyle tahrir etmiler kim Hazreti
[1]

Yldz DÜshas

(kîni;

[2]

»

»

(bagrçelî)

[3]

»

»

(Nüden)
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Musa bin Amran bu ehirde rahmi maderden

mütak

olub Firavn
havfinden Musâi bir levha üzre bahyub Nile ilka etdiler Hikmeti
Huda Firavnun saray önünde vücudu Musa ubur iderken Firavnun
hatunu Asiye Ana Musây alub perveri ider Firavn Musây görüb
cünbü ve hareketinden haz idüb ebsem olur Tevarihi Taberîde ve
tefsirlerde kssai azimdir Tahrire hacet yokdur Ve Beledi Ermen denilmesinin sebebi tesmiyesi Ermen Musa babas Amranm babasdrki Musânn Ermen dedesidir Hâlâ sakin olduklar maara yahudinin
ve kbtîlerin ziyaretgâhlardr Ann içün Beledi Ermen derler Bu
diyara Arz Ermen derler Ermenin bir olu Hercm idi Ann olu
Hutam idi Mahan diyarna bu Hutam varub anda padiah olub bir
olu olub ismini dedesi ismi gibi Ermen koyub ol dahi müstakil
melik olub Ermen kavmleri andan Musa ibni Amrana ve ibni Ermene

müntehi
ca

olurlar

Badehu bu Beledi Ermenden tay idüb Nil kenarnve müzeyyen kazalar [1] imal canibine sekiz sa-

mamur âbâdân

atde ubur iderek

Beledi

Kurna

Bu mahalde sne hududu tema(m) olub Circe haddidir Ahalisi
cümle kehfler içinde sakin Kurna Urban derler ebyazüUevn kavmdir
Bu kavm Helâgu asrnda Elmustansr Billâh Helâgu elinde ehid
olub Badadi Helâgu tahrib idüb bu kavm Elmüstekfi Billahi Kurnadan alub Msra firar idüb Tahir Beybars bunlar bu sne kurbinde yurd verüb imar etdirirler Anniçün Beledi Kurna derler Kadimi evvelde haki Kurnadan gelmilerdir Bu kavm be konak yerine
gelince emval erzaklar ve ziraat idecek hakleri cümle bu Kurna
halknn hudududur Eve serçekmi maaralar cümle Seyfi Zülyezen
binas kehflerdir kim içine âdem girse valih hayran olur Tadan
oyulmu mukarnes san'atlar var kim akllar valih olub dideler hirelenir Elhasl acayibat dehrden ve garayibat asrdan mermer pergârlar
var kim güya pergârdan çkmdr Kat[2] oyulmu saraylar ve kaalar ve
matbah ve istabUar var kim im' an nazar ile nazar olunsa âdem engüt
berdihen idüb mebhut mütehayyir kalr Elhasl evayili a'sarda ol
kavmlere cemii ahcarat müsahhar imi Baz garlar zer enderzer mü-

nakkadr

çlerinde baz Kurna Urban sakinlerdir Baz garlarda
koyunlar ve bakarlar durur Be konak yer Nil kenarnda bu dalar
[1]

Yldz

[2] (kat

nüshas (fezalar)

endeskat) olacak
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gar yetimanlardr Bunlar

Nakkade

Msrayim ki ana Ebülkababt derler Hazreti
Bu Nakkad badettufan bu Msrayim bina etmi
bilâd bender imi Asar binalar cihan d(u)tmu§tur Hâlâ

Feraane meliklerinden

Nuhun

nebiresidir

Vasiülaktar

üç

Msr

mur
nsf

kadar hazabisi [1] vardr Hâlen ancak be yüz hane(i) maMedine evkafdr Ve bir camii ve iki zaviyesi var Ve bu beledin
müslim ve nsf kbtîler sakindir Andan yine Nil kenannca

canibi

imale

vasi sahralar icre

eddi

rahl iderek sekiz saatde

Beledi Dendere

ba

Circe hakinde Farut nahiyesinde
mamur Bel(ed)dir Andan yedi saat

camili

rem
ta

misal bin evli ve bir

ve kumsal yerler güzer

iderek

Evsaf Kasabai Hu
hükmünde

Circe

baka

kâiflikdir

Ancak kâif yüz mikdar

yokdur

verub glâlin tahsil ider

Ve Farut kazas
rabl ve

Ve

nahiyesidir

bir camili ve

glâl isticaline

Ve

ba

bir minareli

bir

bölükden mutahfzan
padiah malin

paa aas memurdur

remvar bin

ve carsuy

ve boz(a) hanesi ve iki müsafirhan var

dur

Yedi

tevabiile yirmi kise

evli ve yedi mih'
hazar ve kahvehanesi

Hammam

ve bedasteni yok-

Ve hurmas bîhisabdr

Ve
Bu ehrin

minelacayibi Lâyezal

bir ferahfeza yerde bir dirahti münecerei tayyibe hasl olmu Bu aacn
vücuzu [2] pare pare dilim dilim olmu Ve cümle uublar ve sernigûn olmu ve dallar remine [3] girüb yine andan cüssedar nihailer
peyda olmu Bu kerre bu dallarn berk barlar aslnn verakma ve

teha santa

[1]

Yldz

[2]

»

[3]

»

canibi

aac

garbnda

eklinde

bir

nüshas (harabîsi)
»
»

(vücudu)
(zemine)
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meyvesine zerre kadar müabeheti yok Aslnn berkleri hazana gelüb
berk barn dökse bu nihailerinden yire giriib yeni filis viren dallar yeniden behar verüb yapraklanmaa balar Vechi arzda Halik Biçun böyle
bir güne eceri ibretmümun halk etmemidir Ahalii vilâyetin ihtiyarlarnn nakli üzre bu ecer bin yldan ziyade muammer olmudur
derler Garayib budur kim bir cenabet eline balta alub bu dirahti
kat etmek kasdma varub aaca Seni keserim Agâh ol dese derhal bu
dirahtin dallar ve budaklar berki hazan gibi dir dir ditreyüb havfinden baz yaparaklar dökülür Derhal Vazgeldim die cemii ahlar
hali üzre kalr Bu ahvalden Said kavmi haberdar deillerdir Amma
kbtîler bilürler Hattâ hakiri seyr temaasna anlar götürdüler Acib
ve garib sun'u ilâhîdir Bu vacibüsseyri seyr idüb bu Hu kasabasndan
yine

imale Nil kenarnca

vasi sahralar içre

be

saatde

Evsaf Kasabai Farut
hükmünde bu dahi
kise mal ve
ki yüz tevabiile hükümetinde

Circe

baka

kâiflikdir

glâl muhasebeli
olan

yetmi

pare

kurada mali glâli tahsil ider Yedi bölükden muhafazac asker yokdur Ve yüz elli akçe payesile ihsan olunur kazadr Senevi bin be
yüz guru olur Zira reayas Havvare kabilesinden mutî kavmdir
eyhleri Berber Olu Alidir Uç bin hayyal Havvare sbyanma macümle sekiz yüz mamur âbâdân
likdir Ve ehri Nil kenar
bal ve hur[l] baçeli âbâdân hanelerdir Ve cümle on bin mihrabcamidir Maada mesacidlerdir Ve birkaç esvak muhtasar
dr Ve
ve kahvehaneleri ve bozahaneleri vardr Amma hammam ve medreseleri yokdur Amma ulemayi Farutî gayet çokdur
Müfessirîn ve
muhaddisînden binden mütecaviz musannifin ve müellifin sulehayi
ümmetden kimesneler var Diyar Msrda ulemayi Gamravî ve
ulemayi Farutî ve ulemayi Isyutî mehurdur Ve âb havasnn
letafetinden eyh ahlar gayet âkil ve dânâ ve sbyan enced [2]
han gayet reid ve necib arif ve dânâ olurlar Ve Farut ismile
müsemma olmasnn asl badettufan Hazreti Nuh bu diyarlara gelüb
bu Ermeni Farut ibni Mis [3] ibni Bayzar ibni Ham ibni Nuhdur
kim bu diyar ana verir Ol Farut bin yüz yl muammer olub bilâd
Foncistana çknca yüz krk pare ehri azîm bina idüb biri dahi bu
[1]

Yldz nüshas

(hurma)

[2]

»

»

(ebced)

[3]

»

»

(Msrayim)
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ibret nüma ehri zibâ imi Hâlâ âsâr
yine imale Nil sahilince be saatde
ehirden
binalar aikâredir Bu

Zeman kadimde

Farutdur

Evsaf Kasabai Semenhu
Bu dahi Nuh neci evlâdlarndan Bayzar olunun olu Semenhut
bina etdüü ehri azimdir Amma bu bâzicei dehrde nice elden ele
olan oyunca gibi düüb bum kebuter ve masasa âiyan olmu
bir ehirdir Circe hükmünde bu dahi iltizamh keufiyyedir On kise

mal

ve altyüz erdeb glâli

ve

glâl

istical

aas

vardr

Amma

yedi

bölükden kulu yokdur Ancak kâifi yüz âdem ile hüküm hükûmat
idüb tahsili mal ider Ve Farut kazas nahiyesidir Baka kaza deildir
Ve ehri Nil kenarnda ravzai ndvan misal bir ba baçeli ve nah*
listanl

cümle

iki

bin

mamur

rab ve üç camili kasabadr

büyutlu ve yedi j^nahalle ve .yirmi mihmesacidlerdir Ve
ve kahvehanesi ve boz (a) hanesi vardr

Bu camilerden maada

esvak muhtasar
ve medrese ve gayri imaretleri yokdur Cümle kavmi Hav*
varedirler Bu ehrin canibi selâs gayet ziraat yeridir Lâtif buday ve
aîri ve fulü olur Zira âb havas lâtifdir Ve küheylân atlar olur Ve
bu ehrin canibi garbndaki maaralar icre bir gar azîm vardr An
beyan ider
bir hayli

Hammam

Ve minelacayibi
Ol gar cahim
dalar gibi Emma

icre nice

garibe

bin yllk keten

tohmu

ylmdr

kim

ne tohamdur Bu imdiki zemanmzn baklas
kadar iri keten tohmudr Bir kimesne ol gara keten tohmundan bir
dane almaa kasd etse andan bir güne haerat zahir olub âdemir
[2] tarafatulayn icre üstühan bile kalmyub yerler Hattâ biz anda iken
bir camus deli olub bu gara girüb keten tohmu yemee balaynca
camus sahibi varub görürkim bir alay ecnas mahlûkat üüb ân vahidde camusu pr pak idüb yerler Herif bir camusdan çkd Bir
kaç kerre garn kapusn sed etmiler Bina dutmam Ahir taradan
bir siper divan yapmlar Garib temaadr Ve bu ehirde bundan
gayri nice yüz acayib garayibatdan ibret nümalar vardr Bunu temaa
idüb yine refikimiz Habeli Kara Nayib kethüdas Mehemmed
ile imal canibine Nil sahilince düz sahralarda
dört saatde
[1]

Aa

[1]

[2]

Yldz nüshas (Amma)
»

»

(âdemin)
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Evsaf Kasabai Berdîs
hükmünde niyabetdir Glâlin Circe aas tahsil ider
glâldir Ve kâiflikdir Elli âdem ile kâifi hükm idüb krk

Circe

erdeb
pare kuradan

mal glâl tahsil idüb kendüye on kise fayiz kalr
Mustahfzan askeVi yokdur Ve ehri Nil kenarnda sekiz yüz mikdar
mamur ve müzeyyen sakyeli ve nahlistan gülîstanl ravza misal bir
irin kasabadr Camileri ve mesacidleri ve esvak muhtasar vardr
Lâkin han ve hammam ve gayri imareti yokdur Ve ahalisi serapa
Havvare kabilesidir eyhleri Ebu Müezzin Oludur Biz anda iken
yine Havvareden Berber Olu eyh Ali Ebu Müezzin Olu ile gözümüz önünde bir cengi azîm idüb tarafeynden yediyüz âdem hake

düüb

filhal iki kabile

birbirile

öpüüb görüüb barub

gitdiler

Ve

ve ceza' itmeyüb safa iderek merhum olanlar atlara
ve develere yükledüb götüi-düler Bu dahi garib temaadr Hâkim ta-

akrabalar

feza'

rafndan ve gayriden ne soru ve ne sual olundu Güya bu cenk bir
kanunu kadim etmi [1] Cümlesi müteselli olub müzakere bile etmediler Bu temaay() dahi idüb Berdis kasabasndan kalkub Nil kenarnda hurmalklar icre nice yüz pare mamur âbâdân Havvare beledleri ubur idüb beinci saatde yine

ehri azîmi

Saidi Circe

Be sarayna meks idüb cümle ahibba ve dostanlar ile görüüb
hedaya olan atlar ve hiçin ve develeri cümle Gayid [2] Urban üzre
beslemee verüb tevzi eyleyüb gerude hedaya gemilerinin gelmesine
muntazr olduk Amma eyyam muhalif olub elâlât boaznda yatdklarnm haberin aldk Ertesi gün hâkimi Circe Özbek Beden bin
pare hammam akçesi ve bir kat esvab alub vilâyeti Elvaha gitmei
reca eyledik Alerre'si vel'ayn deyüb Elvahat neccablarn ve cellâbelerin
bulub yüz hicinli ve tüfenk endaz pür silâh âdemler verüb ve elli
deve su ve elli deve mekûlât merubat verüb
Circeden Elvahat vilâyetine gitdiimiz menaziUeri
ve ibret nümalar beyan ider
Evvelâ Circeden çkub canibi garba çöl çölistan ve berri bîeman
susuz ve otsuz ve admansz rimalistan içinde kâmil be gün be
gice kat' menazil iderek
[1]

[2]

Yldz
»

nüshas (imi)
»

(Âyid)
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Evsaf Elvah Evvel ehri kadimi Harke
ö^^^ j' j^KJi gayet

üstad kâmil kehene

idi

ehri Emsusu bu Nek-

bina idüb yüz seksen sene muammer oiub merhum oldukda
yerine olu Nekra(vu) meliki [1] oldu Bu dahi babas gibi sahir
mahir kehene olub üç yüz yl muammer olub bu Elvah Evveli bina
€tdi Andan karnda Msram yerine müstakil melik olub bu dahî
lakimi mahir ve kehenei köhne sahir idi Bu Elvah olkadar mamur

ravu

asrda Emsusu [2] ehrinden ziyade imar etdi
Badehu Tufanda cümle harab yebab olub badettufan Ken'an bin Nuh
olu Bulcan babas Ken'ann keimi [3] bu Elvahda bir tahta üzre
bulub bu ehri Elvahda defn idüb bu ehrin harabn Bulcan ibni
Ken'an ibni Nuh nebi öyle imar etdikim evvelkiden mamur müzeyyen oldu Hâlâ bu Elvahm canibi garbnda seramed kûhu ahmerler
vardr Anlara Cebeli Ken'an derler Ken'an anda bir kaya içinde
medfundur Kbtî kefereleri gayet ziyade ziyaret iderler Müslimler ziyaret etmezler Memnudur
Zira bu Ken'an Hazreti Nuhun dördüncü
olu idi Babas Nuh neci ile gemiye girmeyüb mürted oldu Ve Tufanda gark olub imansz gitdi Bu Elvahda medfundur Anniçün ziyareti memnudur Amma bu Elvah Evvel sahray azîmin ortasnda vaki
olmu âb hayat sulu ve ba ve baçeli ve hurmas firavan gûnagûn
nahlistan gülistanl havas hub ve halk mahbub ehirdir Cümle bin
mikdar tobdan ve gayriden müfid ve muhtasar evler vardr ki camii ve alt mesacidi ve kahvehanesi ve boz (a) haneleri vardr Amma
han ve hamtnam ve çarsus yokdur Lâkin haftada bir kerre yedi Elvahatdan nice bin âdem cem olub altun ve guru ile metalarn beyii
ira idüb azîm cemiyyetî kübra olub bazar durur Bu Elvahn hâkimi
Elvah Kebir kâifidir Bunda kaim mekam durur Kads dahi Elvah
Kebir kadsdr Bunda naibi hükm ider Bu ehrin kal'as yokdur
Amma canibi erbaas kal'adan metîn çaladan ve kocadan hendekli
suru [4] vardr Canibi erbaasnda yedi yerde tedribe
kapular
vardr Bevvablar her gice sed iderler Kapular hurma levhasmdandr
Her gice bevvab pasbanlar sed iderler Zira çöl Urbanndan havf
iderler Amma hakka ki bevvablar yahs(î) bekâhbanlardr [5] Hattâ
Msr saraynn bevvablar ve kethüda ve ehir havalesi ve kapuclar

abadan

[1]

etdikim

Yldz nüshas

ol

(melik)

[2]

»

»

(Emsus)

»

(leini)

[3]

»

[4]

»

»

[5]

»

»

(suru)

(nigâhbanlardr)
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kal'asnn tara kapular velhasl
yetmig yedi kapunun bevvablar ta Ali Kbtyandan beru bu Elvahat
kavmi saray bevvablardr Hattâ Amr ibnül As Msn feth idüb yine
kethüdas ve divan

efendisi ve saray

bevvabanl bunlara ihsan ider Ta fatihi Msr Selim Hana gelince
muhasarada iken bu Elvahl bevvablar pe[l]
Selim Han dahi
perdeden kal'ann matbah kapusn ve sarayn sakiye kapusm açub
Selim
saraya korlar ve kal'ai zabt iderler Askeri islâm ise tarada
cenk cidal ve harb ktal etmede Derhal Kalvan [2] minaresinde kuluk
vaktinde feth ezanlar kraat olunub kal'ann yetmi yedi burcunda
yetmi yedi beyaz bayrag ve sancaklar dikilüb taraf taraf tabii Ali Osman
çalndn askeri islâm göriib cenkden fari olub kal'iye malâmal olub
tarihinde kal'ai Msr feth ,oldu Bu sebeble bevvaban kavmi
sene
Elvahatdr Hâlâ bu Elvah kavmi bevvablarnm ellerinde turayi garra
ile Selim Hann
yirl belileri vardr kim kadim ezelden bevVab
olageldikleri üzre bevvab olub keyfemayeâ evlâd evlâda mutasarrf
olub tayinat vazifelerin ve haliyetülhaliye hidmetlerin ve cümle erbadivandan ve âyân Msrdan avayidlerin ve Elvah kâiflerinden
fevayidlerin alub tekâlifi örfiyyeden muaf ve müsellem olalar deyu
ellerinde kanunu Selimname ve ahidnameleri vardr lâ hazihilan ol
seyr üzre hidmet idüb alt ayda bir Elvahdan yeni bevvablar gelüb
eskiler gider
Ilâyevmina böyle hidmet iderler Müstakim dindar ve
musalli ehli rz âdemlerdir Ve bu Elvahanlarn[3] yedisi dahi Circe
eyaleti hükmündedir Amma kâifi Menfalût kâifi hükmündedir Ann
tarafndan hil'at giyüb kâif olur Zira Menfalûtda azîm gümrük vardr Senede nice kerre yüz bin deve ve koyun ve bakar bu Elvahat
tarafndan kara Urbanlar ve kara ceilâbeler nice bin karalar götürürler Elvah kâifi haber alub nice bin Urban (i) le ve tüfenkendaz
sekbanile bu karalar vilâyetden [4] gelen kârban karulayub cümlesine çubuk urub ad idüb her ey metam zekâtn alub defter idüb
Menfalût kâifine neccab ile defteri gönderüb ilâm ider Badehu bu
tüccar Menfalûta vardkda kâif Ebvab kâifi defteri mucebince örü
sultanî alub azîm mal cem olur Annçün bu Elvahat kâifi Menfalût
hâkiminin ziri hükmündedir Amma Circe [5] Circiye giden karhandan Circe hâkimi öür alur Kanunu kadim böyledir Hakir bu
Elvah Evveli temaa idüb kâif kaimmakamndan kulazlar alub be-

Msr

ah

b

[\]]

Yldz nüshas
»

[2]

>

[3]

»

[4]

»

»

[5]

»

»

»

(pes)

(Klavan)
(elvahatlarn)
(vilâyetinden)
fazla
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Elvah Kebire azimet eyleyüb ol
güne riyh sümum esüb kulazlar beher yere sular tulumlarda örtüb hfz idin deyu feryad etdiler Aya
Ne ola didik Bir saatden an gördük Cümle tulumlarda ve krba ve
mataralarda bir katra suyumuz kalmyub cümle mahv olmu Refiklerimiz itdiler ükür kim Elvah Kebir yakndr Eer bu riyh sümum
Circeden
alt günlük çöl yolunda esüb böyle suyumuz
kalmayayd cümlemiz helak olurduk Hamdi sena kim Elvah Kebir
yakndr deyüb vakti asrda
yüz tulum su

gün

ile

yine canibi garba

çölistan icre giderken bir

çkdmz

Evsaf art^bülgarayîbat Elvah Kebir j^Mül
acayibat ehrî Felimon H]
Bu Elvah

Kebirin banisi kablettufan

kehhan minelkehayin

Fe-

Anmçün bu ehre

Felimon derler Badettufan Bayzar bin Hamdr kim Ebülkababtdr Ann otuz olu oldu Büyük olu Msr idi Bu Msrn babas Bayzar ibni Ham vefat idüb
Tufandan evvel vefat idüb Ehram dalarnda defn olunan Hürmüsün
yanna bu Bayzar defn etdiler Ve olu Msr Msra müstakil melik
tevzi idüb diyar Molub yirmi dokuz karndalarna akalîmi
sr imar etdiler Ve cümlesi Tufandan iki bin altyüz âm mürur
idince devletleri temam olub Msr melik [3] dahi fevt idüb Ehram
defn etdiler Ol asrda bu
dalarnda babas Bayzar yannda
Ehram dalar ta Hazreti Ibrahime gelince Kâ'be misal ziyaretgâh
hass âm idi Andan Msra bir gayri nesilden Kft namnda bir âdem
melik olub Kbtî lisan bundan zahir oldu Ve Hazreti Hud aleyhisselâm
bu Kft zemanmda gelüb Hud nebinin talime [4] melik Kft bu Elvah Kebiri bina idüb remzatül'imad misilli bir ehr etdi Ve
limon [2] hakim binasdr

Msr

Msr

melik Kft dörtyür seksen sene tehakküm idüb merhum olub HazHud melik Kftn
[5] Ehramda defn idüb Hud nebi
Medine yannda Vadiyülkura kurbinde Nakai Salih kayas yannda
huccac Nakai [6]
bir
ehir bina idüb anda sakin oldu Hâlâ
Kayas kurbinde ehri Hud'a konarlar Melik Kftdan sonra devlet
Emuna nakl idüb Emun ehrin ve bu Elvah Kebir ehrin karnda-

nakn

reti

am

[1]

Yldz nüshas

[2]

»

»

[3]

»

»

(Kalimon)

(Kalimon)
(meliki)

[4]

»

»

(talimile)

[5]

>

»

(na'n)

[6]

»

»

(Salih)
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binasdr deyu dahi ziyade imar etdi Hâlâ Elvahn baz kabrista»
nmda melik Kft ve melik Emun binalarnda Kbtî hattile tarihleri
vardr Bu fâni pirezen dünya nice dama(d) dan geru kalub âhir badelfethi Msr Amr ibnül As fethidir Çerakese destinden Âli Osman
fethidir Bedesti Hayre Bey paa Hâlâ Circe hakinde Menfalût kâifi
hükmünde baka kâiflikdir Senevi yetmi kise mal mirîsi vardr
Lâkin glâli ve glâl aas yokdur Ve yedi bölükden mustahfzan kullar ve kâifin yüz atl sebanlar ve bin mikdar hayyal L^rbanlar
vardr Eyaletinde yedi pare Elvahat ehirleri vardr Mahallinde tahrir
olunur Bu yedi Elvahdan gayri kura ve kasabatlar yokdur Ve ziraat
idecek yerleri ravzai Cinanlar çokdur Ve kâife senevi yüz kise
fayiz kalr Eer tüccar gelirse ve eer bedbaht talii mebhus [1] olub
cellâbe gelmezse ba ve baçeleri öürden ve cürm cinayet badihavasndan cümle on kise hasl olur Ve bu Elvahat yüz elli akçe kazadr Senevi bin guru pi tahta mahsulü olur Ve mezahibi erbaadan
eyhülislâmlar ve nakibüleraf var Amma âyân eraf yokdur Ve
fukaras gayet çokdur Ve bu ehrin enderun birununda ve geldiimiz
çöl çölistannda olan

mutaUamat

âsâr binalar ve alâyimat (bî)nihayeler ve nice

nice kerre yüz bin elvan
leri

künuzat acibeler medfundur kim bir
sommaki ve mermer sütunu firavan alâmet-

garibeler ve nice bin

vardr lâhazihilan kavmi Maaribe bu künuz defayinlerden

raç itmededirler Ferdi âferideden bir kimse

mani deillerdir

istih-

Amma

her

kenzin müekkilleri mani olub her kenz banda nice bin Hindi ve
Sindi ve Maribîi Cirbevî helak olub paymali rimal kadid olub yatarlar Bazsna dahmeküalk müyesser olub muradna vâsl olur Hâlâ
Msrda ihramfüruht Hac Ümran andan kâmran sahibi huddaman
olmudur derler Ve bu ehrin muadillerinin hisabm yine Hallâk
ab ve krAlem bilür Evvelâ aikâre olan maadinlerinden
ta
yan
alç
ve sengi
türab kilermeni ve zac ve zrnih ve cibs
ferah ve sengi yerekan ve sengi balgamu(d) ve sengi balat bir yumak tadr Destere ile taze iken tahta tahta biçüb evlere ve hammalara [2]
döerler Kesbi havadan sonra pulad Nahcivanî olur Ve
madeni kursum ve altun ve gümü ve kibrit ve neft ve katran maadinleri olur Amma istihrac bilmezler Ve tahsiline dahi muktedir deillerdir Zira gayri âsân mahsulâtlar çokdur Lâkin demir ve bakr
madenleri yokdur Ve gûnagûn sular vardr Hemen bir âdem murad
idinse zemini kaznca bir âb hayat su çkub kuyunun azndan ta§ub önü sra kazarak suyu her ne canibe istersen ba baçelere götü-

krmz

mz

[1]

[2]

Yldz nüshas
»

»

(menhus)

(hammamlara)
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Ab

hayat sular çokdur Ve baz malan müshildir Ve baz âbrürsün
lar kabzdr Ve bazs sirke gibidir Çorbaya korlar Gayet ekidir Ve
baz âblar gayet tuzludur Yine taama idhal iderler Ve baz sular
cereyan ider içinden Nili
günü kordur [ I ] Temmuzda taub
Mübarek balklan çkar Ve baz sularn yarelere ve berelere sürüb
istimal iderler Hikmeti Huda hu kim bu mezkûr sularn cümlesi bir-

k

krmz

yakndr Ve

her birisi bir güne lezzet ve birer güne tabiatde
ve birer güne hasyyetdedir (Ayet) *j.j j;,u ^j -».jj^i .LijU ^\^_ Ve bu sulardan ekseriya hukemayi Firenk mahsus ieler ve kaln bakr kumbirlerine

kumalar yapdrub her suyun tabiatine göre birer güne cerre ve kumkuma koyub vilâyet vilâyet bu sulardan götürürler

Hikmeti Huda
Bir güne

Andan

bulank ve koyu sudur

bizim

refikimiz gergerdan

Akmaz öyle
suvar

hali üzre

durur

Dervi NîmetuUah âbdest

silerken hakir yüzüne bakdm Bir vekar
sahibi
ak sakall ihtiyar âdem olmu Bire bürader [2] Sakaln neden ak
oldu deyince herifi zarifi nahif sakal kllarna baknca akl gitdi
sudan imdi âbdest aldm Aceba ann tesiri midir derken
Pir [3]
kâifin bir âdemi Saknn ol sudan içmen ve sakalnza sürmen Bu su
acib temaadr Baz haramiler at serika idüb eer at ve gayri hayvan
siyah ve krmz ise derhal bu suda gusl idüb beyaz kuu gibi olub
bîpak ve bîperva hazarda füruht ider Bu suda bir güne hasyyet vardr didikde hakirin bir doru tay() var idi Boynun ykyub beyaz
oldu Ve bir kolunun san ve bir uyluunun solun ve kuyruun ykyub biemriUâh beyaz süd gibi olub at alaca Msr ahrecine dönüb
at vücuduna nazar idince sehil [4] urub kineye kineye temam oldu Acib hikmetdir Amma yine bir seneyedek Dervi NîmetuUahn
sakal ve atnn kuyruu ve endamnda muylar kelevvel oldu Temaadr Ve bu vilâyeti Elvah yedi ehirdir Ve birbirlerine birer günlük
yol yakndr
ve baçe ve mezraalar ve birbirlerine müa'dr Amma iki bölük ad olunur Amma Elvahat Hariç ve bir bölüü Elvahat
Kebir ad olunur Amma Elvahat Kebir cümleden mamurdur Zira hâkim tahtdr Ve kad ve âyân andadr Ve bu diyara Elvahat dimeleri-

alub elin yüzün

u

Ba

[1]

[2]

Yldz nüshas
»

»

(kurur)
(birader)

[3]

»

»

(Bire)

[4]

»

»

(sahil)
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nin sebebi tesmiyesi oldur kim bu diyar bina iden Ken'an ibni Nuh
nebinin kzlar var idi Biri Kemise[l] biri Haddiye[2] idi Bu iki kz-

HazretiNuh ile Tufanda gemide bulunub halâs oldular Amma
Tufanda gark olub gayib olduu iftirakmdan dalara
düüb âhir babalarnn na'§ [3] bu Elvah Evvelde bir gar icre bir
tahta ile sanduka icre göriib teselli (i) hatr buldular Amma eb ruz
lar dedeleri

babalarnn

bunlar

mahzun olub

lar blisi pürtelbis

dideleri

bunlara

nemden nabida

eyh ah

[4]

olmala karib olduhakdan görinüb

suretinde sureti

Bunlar dahi Babamz Ken'an iftirakmdan
giryan ve nâlân olub gezeriz didiler Derhal Racim bunlara Diler misiz
Dayma babanz görüb teselli bulasz Bunlar dahi Ne ho ola didiler
Derhal blisi pürtelbis Ken'ann tandukas [5] levhasndan bir pare
levha koparub üzerine bir Ken'an sureti tasvir etdikim güya zîruhdur
Kzlar bu sureti görünce suratlar gürdü [6] Ve eytan bu surete
tapma bunlara talim idüb gyib oldu Kzlar bu sureti hanelerine
pinhan köede koyub herbar ki nazar idüb tapmub
getirüb bir
tesellii hatr bulurlard Nice eyyam bu hal üzre geçinüb fevt oldular
Oullar ayni analarndan gördüü üzre bu tahtadaki surete tapub
bedürüsti putperest oldular Bu levhya bir [7] kavm tapdklaryçün
sayir akvam bunlara Elvahî yani tahtya tapc deyu ad kodular
lâhâzâ ol ismile müsemma olub bu ehre Elvah derler Ve bu eytann tahrir etdüi Ken'an surete [8] olan musavver tahta Minye ehri
mukabelesinde Nilin karu canibinde Deyri Ümmü Ali nam bir
kenisede kbtî ruhbanlar zabtndadr Ana taparlar Matekaddem putlar
cehelei kefereler zemannda Vud ve Suva' ve Yegus ve Yeuk ve
Nesir misilli vücuden aacdan ve tadan bina olunmu putlar idi
Ana taparlard Badehu eytan bu Ken'an suretin bu levhya yaznca
cümle küffar tahtalara tapmaa baladlar lâel'an cümle seyahat etdiimiz kâfirler tahta [9] taparlar Baz avamünnas bir kâfire etm etse
Bire tahta imanl mel'undur derler Hâlâ tahta suretlere tapmalarnn
asl bu Elvahda Ken'an suretinden blis ivasile kalmdr Temme
kelâm Ve bu Elvah Kebirin canibi erbaasnda kal'as ve dizdar

bügâlarndan

[1]

Yldz

sual

etdi
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Ve ehri
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ve

neferatlan

olmu
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cümle toprak ve kireç örtülü

bir

vasi

düz

evlerd(ir)

mahalledir Ve cümle
Maad(a) mesacidlerdir

mihrabdr kisi minareli
Ve medrese ve tekye ve han ve
camilerdir
imaret yokdur Amma esvak muhtasar ve kahvehane ve boz(a)haneleri vardr Lâkin kârikebir [1] bina bedasteni yokdur Amma kadim
ezelden kalm harabâbâd çokdur Ve ehrinin canibi erbaasnda kal'a
kapus misal metîn tedriyye [2] kapular vardr Ve kurumlu kârgir
binalar yokdur Amma zeman kadimde olkadar imaristan asarlar
var kim haddi hasrn Cenab Bari bilür Ve âb havas gayet lâtif
olduundan halim ve selim bize miskin [?] ehli rz mahbu (b) ve
mahbubeleri olur Ve halk gayet muti garibdost âdemlerdir Ve ba
ve baçelerinde gûnagûn ho elhan tuyurlarnn asvat hazinleri cana

Ve

safa verir

bir vasiatülaktar

ve

mamur âbâdân
halk dayima âdân mesrur ve

rahysatül e'ar

bir

diyardr Arazi (i) vasii mamur ve
mezraalar vâfir ve hayrat berekâtlar mütekâsir ve nimeti uzmalar
firavan ve enharlar cari ve revan bir diyar naz (i) fi cihandr Ve
yüz on elvan leziz hurmas olduu sicillâtda masturdur Bir güne
krmuz lâ'ilpare hurmas olur Kemalin buldukda nahlinde iken incir
gibi bal akar Ve çekirdei arpa kadardr Ve Sebzi Rag derler bir
güne sar ve krmz hurmas olur Yedisi bir ar [3] geldigiyçün
Seb'a Zira derler

Ve

gayet

Badadi Behitâbâdn haztavî hurmas gibi uzundur
Bu diyarda olan hurmay ratb cenni [?] ne

lezizdir

Lehsada ve Basr (a) ve Badad ve ne Tayif ve Hicazda olur Amma
bu Elvahda bir seneden bir seneye be kerre yüz bin deve yükü
hurma akalîmi seb'a müstevli olub be kerre yüz bin deve yükü
hurmann örü
kerratile vaki olmudur Ta bu mertebe hadden birun hurmas olur Ve eftalûsi ve kayss ve nar ve emrudu
ve elmas ve dudu inciri ve üzümü cümle âbdar ve leziz ve firavan
müsmiratlar olur Ve mahbublarnm dahi haddi hasr yokdur Amma
fakiri ve fakireleri çokdur Zira bu diyarda adalet yokdur Ve esmerüllevn halk çokdur Ve halknn kâr kisibleri koyun ve keçi vie
ve ba ve baçe ve hurma ile kâr idüb kefaflanrlar [4]

alnd

sr

[1]

Yldz uüshas
»

»

(tedribe)

[3]

»

»

(arn)

[4]

Yldz nüshas

hatnamemizin
cildin

(kârgir)

[2]

sonundaki

nihayet verilmitir.

burada

cildi

(Ihtitam

Yldz

u

satrlarla

temam oldu Sümme

bitirilmîdir.(Bihamdillâhi taalâ burada seya-

elhamdülillah. Beyit) En sona da dokuzuncu
seyahâtnamei küstahane) ^maddesi ilâve idilerek onuncu cilde
nüshasnn sonlar oldukça ihtisar edilmitir.
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Ziyaretgâh Elvah
Bu ehrin mezaristan içinde bir binay Adî kubbei eddadî
Vardr Anda Beni srail ulemalarndan AUâsime •*- mc nam bir ulema
medfundur Atebei âlisinde kbtî hattile ismi resmi ve tarihleri vardr
Bu sahibi kabrin menakb bu yüzden tahrir ve terkym olunur Bu
gayri âlim dayima hasr nere ve beni Adem kyamet günlerinde
suru Israfîl uruldukda cümle mahlûkat diri olmasna münkir imi
Hikmeti Huda bu münkir âlim bir gün savmaasndan tara çkub
mezaristanda gezerken bir beni Adem üslühan [1] bulub eline alub
der kim Bu kemik ne mümkin ki suru srafil nefh olundukda hayat
bula Ve hasr neri görüb eer Cehenneme eer Cennete gire deyu
bu fikri faside ile elinde kemik kalub ta savmaasma gelince hatrna
gelir kim bu uzvu ben bu mahalledek niçün getirdim deyüb kendüye
levm iderek elinden kemii savmaas Önüne yeri kazub gömer Hikmeti
Huda ol gice bir ra'dü berk ve bir matar nazil olur kim cihan
seylâb gark idüb btemriUâhi taalâ bu kemie bârân rahmet tesir idüb
demine kök salub müruru eyyam ile bu kemikden bir güne dirahti
naünteha hasl olur kim görenler valih hayran olub hane sahibi
âlimin nazarile

hasl oldu deyu herkes tahsin iderler Günden güne

bu diraht sayedar olub nazargâh halk Elvah olmada Meer bu
münkir âlimin savmaasnda bir afife sahih cemal bir Adeviyye [2]
sahib kemal ve bir perhizkâr sahiB hal bakire bir duhteri pâkize
ahteri var idi ki henüz bir durrü nasüfte ve bir gonçei naüküfte idi
Her giz babasndan gayri bir er yüzü ve bir erkek sözü istima etmemi idi Hikmeti Huda bir gün pederi validesile kapularndan tara
gûristana çkub teferrüç iderken savmaalarnn bab önündeki dirahti
müntehay () mezkûr âlimin görüb Sübhanelhallâk Ne güzel ecerei
tayyibe olur Güya zîruhdur Ve âdem güzeli gibi irindir deyu bu
ecerei temdih ve tavsif idüb dirahtin canibi erbaasn deveran iderken
ol nahlin yaprandan bir dane yeyüb biemriUâh kr hâmile kalub
günden güne kzn hamli aikâr olub bu Elvahat ve gayri eyhibin

kz

kalm deyu cihan cihan güftügü olub âlim [4]
Hasan Hazretleri Benim camiimin cemaatin niçün aldn
deyu yeni cami sahibi kendüy (i)
kati oldu görünce
akl gidüb habdan bîdar olub serasime olur Badehu bu vakai sulehayi
[3]

Cami

[1]
[2|

hâmile

sahibi

Yldz nüshas
»

[3]

»

[4]

Bundan

(üstühan)

»

(Adüvviye)

»

(eyhin)

aas

bir

ksm Yldz

ve Pertev

paa nüshalarnda da

yoktur,
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kimesniye tabir etdürüken sultan
kasd gelüb yeni cami sahibini
Mehemtnedi Ekrad tarafndan
kati idüb
Msra götürürler Rü'yay tabir iden kimesne âlemi
hayretde kalur Ann içün bu ehr icre bu camiden gayri camide
Cum'a klnmaz Ve bu ehirde cümle be aded minaredir Ve on yedi
zavi (ye) dir Ve üç medrese ve yedi tekye ve krk sebil ve on yedi
mektebi tflan ebcedhan ve üç vekâle ve üç yüz dükkândr Amma
yetmi dükkân suku sultaniyyededir Maadas herkesin kapularmn iç
Ve elli ya hane ve
burnunda cellâh ve bezzaz dükkânlardr
bir

bir

ban

hammam
ardr

var Va havas bu ehrin
Ve memduh deildir Sahibi
tab olanlar kapulardan [1] nu iderler Ve cümle halk fukara olduklarndan örü sultanîden gayri tekâlifi örfiyyeden berilerdir Ve ehirleri
vakfuUahdr Ve cümle halk esbab güzîn ve erbab soffa ve muhacirin ensar evlâdlardr kim hini fethte kalmlardr Ve gayet sulehayi
ümmetden ulu aziz kimesneler var Ve cümle ahalisinin rengi ruyleri
esmerüUevn halim ve selim ve halûk ve mütevaz ve ehli sülük
kimesnelerdir Ve kâr kisibleri cümlesinin koyunlarndan hasl olan
beyaz yünden sof ve ihram ve al destar dokyub kâr iderler Hadisde
^h^.^ _-lC]\ Ve yine cümlesinin libaslar aldr Ve taçlar yine al
destardr Ve zenaneleri cümle beyaz izar bürinirler Ve bu ehrin
garb tarafn kum gark ideyor Zira ta Fes diyarna ve Merankû vilâalt kahvehane

ve

gayet lâtifd (ir)

Amma

bir

viran

suyu sehl

varnca çöl çülistan olmaile kum deryas gelüb
yldan yla ehri gark ideyor Ol ecilden bu ehri [2] içre nice bin
saray âli ve nice yüz han ve hammam ve dekkâkînler [3] ve imaretler henüz harab olmadadr ve
hukemayi kudemadan Batlimos
yunann saray zemininde eflâke serçekmi bir sommaki amudu münteha var kim ta zirvei âlâsna cihan nüma bir kasr âlisi var imi
Batlimos daima bu kasrda ibadet idermi Hâlâ bir temaagâh
ünasdr
yetine ve Trablusa

Evsaf ziyaretgâh kadimi ehri Behnisa ve
ziyareti Seb'a Ni&a
Evvelâ ehr içinde Ulu Cami civarnda Eeyh Ali ve Eeyh
Davud ve Eeyh (A) hmed Kad Mehemmed ve cebbanede Eeyh
Cebrun Eeyh Mehemmedül Emir Eeyh Seyyidi Mehemmed EbüUîf
[1]

Yldz nüshas

(kuyulardan)

[2J

»

»

(ehr)

[3]

»

»

(dekâkînler)
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Bu

baka [1] hurma lifinden sark sardyçün Ebüilîf deyu
mehurdur Hâlâ kabri erifinde destan nice yüz yldan
durur Ve bir mürtefi kumsal yerde Eeyh Hüseyn ve civarnda

aziz

künye

ile

beru
Beni Hilâl kabilesinde Eeyh erefüddin ve fatihatülbab Eeyh Abdürrezzak ve Eeyh Musa Eltüridî Seyyid Ali hammam ve bir vasi
sahrada Makteletülazîm demek ile maruf nice bin sahabei kiram eceli
müsammalar ile merhum olub bunda medfunlardr kim baka kurafedir Bu mahalde dua müstecabdr kim kurafei nur dahi dirler Ve
Ulu Cami içinde be yüz üheda dahi medfunlardr Amma ismi erifleri malûmumuz deildir Ve bu
mahalle karib Eeyh Abdullah
Zikrurî ve cebbanei kebiranm [2] garbnda bir mil mikda(r) baid
çölde Ziyaretgâh Seb'a Benat yani Yedi Kzlar ziyareti dirler Bunlar
sahabei kiramlann duhteri pakize ahterleri idi Bunlar dahi cenk
ide ide yedisi bir yerde ehid olmulardr Ziyaretgâh ünasdr Ve

bunlara karib bir kubbe içinde Eeyh Musâi Tahhanî hazretleri
medfun Ulu sultandr Eeyh hazreti Ukbe cümle tevabiatlerile bir
kubbei azimde medfunlardr Ve Ulu Cami sahibi pederleri Eeyh
Salih hazretleri baka bir kubbede medfundur Atebei âlisi üzre böyle

masturdur

(rrr

^:^

M-^:^^ Jy)

Bunun civarnda Eeyh Ziyad ve bunun biraderi
Mehemmedül Heyyar yani parça parça etmilerdir Ve

gihteri

Eeyh

yine sam'asm-

da [3] tilâveti Kur'an iderken görmülerdir Yedi kerre bu hal üzre
kati idüb âhir feragat idüb badehu Ya ibadullah cenazeme hazr olub
karndam yanma defn idin deyu kef idüb ruh teslim etmilerdir

Ve Ulu Cami

sahibi

eyh Hasan

ibni Selh Salih evrahti

Eeyh

Sitti

Zineb bir kubbede asudedir Eeyh Mehemmedül Baklî hazretleri bir
kubbei sagire içindedir Ve civarnda Eeyh Süvade Bu dahi bir küçük kubbede medfundur Canibi erbaas çar kue metin divardr
Zaviye ve höcresi ve afiî

(Uç satr

bo braklm)

havzu henüz bina olmu tekyedir Behnisa kads Hasan Efendi hayrat()dr Hareminde bir kaç hurma aaçlar var kim ayyuka kad
çekmidir Ve bu tekye civarnda Eeyh Evlâdüttayr bir mürtefi yerde
[I]

Yldz nüshas (bana)

[2]

»

»

[3]

»

»

(kübrann)
(savmaasnda)
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ba

remi içinde Eeyh
medfundur Bir musattah yerde hurma
Zeynel Âbidin Ulu sultandr Ziyaretgâh eshab Hazreti sa aleyhis'
selâm baka bir gurafei azimdir Hazreti Isann on iki yargar halifeÜçü bunda medfundur kim kabirleri üzre
lerine Havariyyun derler
çarkûe sengi mezarlarnda kesan [1] yunan hattile tarihleri vardr
Ve Hazreti Isa bunda üç sene sakin olub ümmetile bu ehir mamur
olub ümmetinden üç bin âdem bunda medfundur Ve mürde iken
efaz[2] ruhuUah ile hayat(bulan) melik Mihail ile olu Angeli ve hatunu Racife naman kiiler bu mahalde medfunlardr Mevtadan hayat
bulub yine merhum ve merhume olduklaryçün kabirleri üzre birer
sengi hârâ dahi koyub üzerlerine satr satr yunan hatlar yazmlar
Ve bu mahalde Makam Hazreti sa aleyhisselâm ziyaretgâh hass
-

âmdr Amma Rum

ve

Kbtî

taifesi

cemiyyeti

uzma

ile

ziyaret iderler

bu makamda Isa üç sene sakin olduu muhakkakdr Ve buna
muttasl Makam Hazreti Meryem Ana Bu hacerde [3] sakin olub
ibadet iderdi Hâlâ bir ruhaniyyetli nazargâh ibadetgâhlardr Ve buna
karib Ziyaretgâh Sitte Nebi Bu mahalde alt aded azîm amudu müntehalar dikîlmidîr Herbiri birer peygamberin re'si saadetleri ucunda
kayimdir Ve üzerlerinde lisan yunan ile yedier satr hatlar vardr
Amma ol mahalde bir Rum taifesi yok idikim kraat idüb ona göre
Zira

isim resimlerin tahrir ideydik

Amma

krkar krk beer admdr Ve bunlara

acayib kabri tavillerdir Herbiri
karib

çarkûe alçak divar içinde

Eeyh Malâk yani kakç ve civarndan [4] Eeyh Afvan ve ehr içinde
Eeyh Abdülgani ve Eeyh Abdülmümin ve eeyh Abdünnebi ve Eeyh
Dahruo ve Eeyh ibrahim ve Makam Erbain Ve bahrin karu ark
canibinde iskele banda bir zaviyeli tekyei azîm içinde bir kubbei
âlide ziyaretgâh azîm ve âsitanei kadimi hazreti mîrizeban kutbu
aktab cihan >j«)u^-j *i>\,-j^ji Bunlar Hazreti [5] penah Kesra beni irvanyan Enuirevanm veziri iken Resulü Hudaya Nuirevan tarafndan
elçilik ile gelüb Habibi Huda Muhammedül Mustafann cemali bakemalin göricek karar kalmyub muhabbet idüb der ân ehadet parkaldrub kelimei tevhidi getirüb islâm ile müerref olub sahabei kiramdan oldu Ve ulûmu ledünne malik olub kutbiyyete kadem
basub ilmi hakikatde nice yüz telifatlar var ulu sultandr Badelfethi
Behnisa Amr ibnül As bunlara Behnisa hükümetin virüb bu ehirde

man

[1]

Yldz nüahas

(lisan)

[2]

»

»

(enfas)

[3]

»

»

(höcrede)

[4]

»

»

(civarnda)

[5]

»

>»

(Risalet)
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âhiriilemir 6» W:^ c- ^ masadak[l] üzre ^ij J ^^o' emrine imtisalen ruhu
erifi evci lUiyyîne vâsl olub naki [2] erifi bu âsitanede mesturlardr

mah

Her sene

Muharremin on

ikinci

günü yevmi Aura oldukda

vasyyetleri üzre evkaf tarafndan mütevellisi nice yüz kazgan sükkerî

aura iüb [3] bu günlerde cem olan krk elli bin ehli züvvara
bu aurei bezi idüb gani ve fakire ve pîr civana kas'a kas'a ve ulbe ulbe
ve kâse kâse bayü gedaya bezi iderler Uç gün üç gice germagerm ile
cemiyyeti kübra olub Mevlûdu erif olur kim âdem deryas olub
ve asel

mali firavan in'am ve ihsan olub tasadduk olunur Hamdi Huda ziyaret idüb Mevlûdunda bir kerre hazr olduk Ve buna karib Eeyh
Ehüssüud
irem misal bir baçe içinde bir kubbede medfundur
Eeyh Ebtlk yani bana ip sanc Emri azîm .kimesnedir Elhasl
bu ehrin enderun pirununda [4] be bin sahabei kiram medfundur
Hamdi Huda cümlesin ziyaret idüb ruhu erifleriyçün birer fatiha
yahud bir ar erif yahud bir Yasini erif tilâvet idüb herbirisinin
r(u)hlarna sevablarn hibe eyleyüb cümlesile ainalk eyleyüb ruhaniyyetlerinden istimdad taleb etdik Zira bir hadisi sahihde (Hadis)
j^>j,i< j. ^..i.\» j^.v j c"j;«î
deyu nutku ResuluUah vardr Ana binaen
cümlesin ziyaret etdik Amma isim resimleri ile ve kubbeleri ile ma»
lûm olanlar tahrir eyledik Ve bu sahabei kiramlarn sebebi ehadetleri oldur kim Hazreti Risalet asrnda bu Behnisa ehri olkadar
mamur âbâdân idikim misli meer
Dünya Msr ola idi Badehu Rum keferesi tamaa düüb Iskenderiyye ve
ve bu Behnisaya istilâ idüb mutasarrf olub Kbtî taifeleri reaya olub melik
Mukavkis boybei payesinde Kbtîler üzerine hâkim kalub nihan(î)ce
Hazreti Risalet tarafna Zinnunu Msr [5] gönderüb Yunaniyan
elinden vilâyetin halâs(y)çün reca idüb iltica iderdi Hikmeti Huda
Hazreti Risalet asrnda fethi müyesser olmyub Hazreti Ömer -c* aüi^j
hilâfetinde Hazreti Risaletpenahn intikalinden yirmi iki sene sonra
Amr ibnül As Msr fethine gelüb
feth idüb Amr ibnül As.
hazreti Halid ibni Velidi otuz bin asker ile Behnisa gazasna serdar
muazzam idüb gönderdi Bir rivayetde bizzat Amr ibnül As bile idi
derler Neticei meram bu kal'ai aztmi Behnisa altnda Rum küffar
ve Kbtî keferesi ile yetmi gün yetmi gice cengi azîm olub be bin
sahabei kiram ve erbab soffa ehid olub bu kal'ai yine cebren ve

ba

lii

Ümmü

Msr

Msr

[1]

[2]

Yldz nüshas
»

»

[3]

»

»

[4]

»

»

[5]

»

»

(masadaki)

(na')
(piüb)
(birununda)
(Msrîi)
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kahren kuvveti islâm ile feth oldu Bu fethi fütuh cemii tevarihlerde
ve Msr gazas gibi bir gaza idi Hâlâ
masturdur Zira Behnisa
Behnisada kibar sahabei kiram ziyadesile mcdfun olduklarnn sebebi
bu gazada ehid olanlardr Ve badelfeth sakin kalanlardr Cümlesinin
himmetleri hazr ola Ve hâlâ Behnisa kaPas ehrinin canibi garbnda cebbaka [1] tarafnda kaPanm temelleri ve burç barular zahir
ve bahir Badelfeth Amr ibnül As küffar tama idüb yine istilâ etmesinler içün nefiri âmile kal'ai münhedim idüb Hazreti Ömere arz
etmidir Müruru eyyam ile bu ehir mamur
ahali(i)
vilâyet münhedim olan kal'nanm ahcaratlarndan bu ehri bina etmilerdir Her talar var kim fil cüssesi kadar demir ve resas kinedli [2J
talardr Hâlâ münhedim etdiklerinde iki ta ma [?] krk elli vakyye
demir ve kursum cka(r) Ve bu kal'ai harabn cirmi kâmil alt saat
devr ider binayi azîm imi Ve hâlâ cemii ehidlerimiz bu kaPann
garb tarafnda Yedi Kzlar ziyaretine varnca kubbe kubbeye çatlm
medfunlardr Ve balar ucunda isim resimleri ve sinni salleri ile
mastur olanlarn merkadlerin tahrir eyledik Ve bu kal'a garbnda bir
deyri kebir vardr Hâlâ eseri âserleri [3] vardr kim bir deyri dardr
Zeman imaretinde üçyüz altm alt kapus var imi Her kapu birer
güne madenden imi Çou altun ve gümü imi Hergün bir bab
küade Ol kapudan girüb âyîni kadimlerin iderlermi Ve bir ylda

am

kapular küade olmas temam olurmu Ve bu kilise icre on iki
bin ruhban ve batrik ve kasis ve yaya [4] ve patergâh ve keii
ve
kaleyoroz nam keileri
Lâdikai ve metrepolid ve pelend
var imi Sahabei kiramn çou bu deyri feth iderken ehid
olmulardr Ve bu deyrden çkan mal ganayim ile Mekke
ve Medine ve Tayif ve Hicaz Abbas ahalisi mal ganayime müstarak
olmulard Ve içinde olan cümle ruhbanlar dendan tiden geçüb
ezan Muhammedîler kraat olunub Cum'a nemaz eda olunurken
bir Cum'a mel'un küffar krk bin küffar bed kirdan [5] ile frsat
bilüb [6] cümle ibadullah ibadet iderken alelgafle basub mabeyn [7]
klç girüb bu cami olan deyr icre bir emiri âtetab hazar olub
küffa(r) dahi bîtab ve bîmecâl olub mihrab tarafnda olan sahabei
[1]

Pertev

paa nüshas

(cebbane)

[2]

y>

»

»

(kenedli)

[3]

»

»

»

(asarlar)

[4]

»

»

»

(papa)

[5]

»

»

»

(bedkirdar)

[6]

»

»

»

(bulub)

[7]

»

»

»

(mabeyne)
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kiram Cum'a nemazn bozmayub anlar eda idince gerüde üç bin
sahabei güzîn ehidi har(b) oldular Hemen temam olub eselâmü
aleyküm deyüb cümle esbab kiramn güzidesi dal tii Muhammedi
olub küffar bedkirdar murdar kra kra küffarn kararlar firara
mübeddel olub küffar kal'alarna can atarlar Hemen askeri islâm
akiblerine düüb kova kra kal'alarna küffar ile maan varub bevvab1ar kapular sed etmee kadir olmayub cümle askeri islâm kal'iye
leb berleb olub kal'ai Behnisa bu tertib üzre feth olmudur Ve bu
cenkde mecruh olan guzati müslimîn bir kumsal yerde yatub ol gice

vakalarnda Hazreti Risaletpenah cümlesinin yarelerine mübarek
az yarlarn sürüb alessabah cümle mecruhlar kendüleri sa selâmet
yürüb [1] ol kumsal yerde yuvarlanub safa iderler Hâlâ ol kumsal
yirde Rimadüif derler ziyaretgâhdr Hâlâ bir mecruh ve bir mariz
ol mahalle varub ol kumsal yerde yuvarlansa biemriUâhitaalâ shhat
bulur Mehurdur Afâk alelitlakdr Ve hasta ve mariz olmyan baz
kimesneler teberrüken ve teyemmünen ol kumsal mürtefi yerden
ifadan hali deillerdir Hakir ifa niyyetine
öylece yuvarlancaverdim Zira pembe misal bu [2] rimalistan pak
yerdir Ve bu ehrin ahvalin mavakaa üzre evsafn tahrir eylesek
seyahatimize mani olub tatvili kelâm olur Ancak bir hafta bu ehirde
meks etdiimizde alâkadrülimkân bu mertebe tahrir olundu vesselam
Badehu Behnisadan imale dalara damanmca mamur ve âbâdân
kurralar ubur iderek onar [3] saatde
yuvarlanrlar

Elbette

Menzili beldei

Lâhun ve
ibret

Fayyum hakinde
bir camili

ve

iki

iltizaml

cisri

Hazreti Yusufu

nümün

alt yüz han(e)l ve ba ve baçe ve
kahvehaneli âbâdân beldedir Andan

mamur

raviyeli [4]

kalkub

Cisri

Msr diyarnda mehuru
sdr Ol zemandan beru
mi|dir

âfâk

fena

Lâhun

cisri

azimdir Bizzat Hazreti Yusuf binabir yerine bir rahne gelme-

bulmyub

Güya üstad mühendis destinden henüz çkmsdr Ve yine
paa nüshas

[1]

Pertev

[2J

»

»

»

[3]

»

»

»

(on)

[4]

>

»

»

(zaviyeli)

(yüzüb)
(bir)
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Yusuf nehrinin üzerinde
evci semaya kavsi kuzehvar kudret kemeri gibi gün [1] cisri azimdir
Cümle Fayyum diyarna giden nehre bu kantarai kübra edde [2]
olmudur Bu cisirden ubur idüb Gûmu Esved cibali kurbinde
Harreti Yusufun

mucizelerile cereyan iden

Belde (i) Havvare
Kayyum

hakinde iltizamh ve yüz hane müzeyyen beldedir Olkadar mahsuldar kura deildir Zira arz yabisdir Bunu ubur idüb Bahri
Yusuf kenarmca gidüb kantarai Havvare Bu dahi azîm köprüdür Ve
on gözdür Bundan dahi güzar idüb kantarai Nevaîn
dahi geçüb
yldz rüzgâr canibine Yusuf nebi tur'as sahilinde kâmil yetmi tur'a
ayrlub vilâyeti Fayyuma frka frka ve bölük bölük olub gider Bu tur*alarn yetmiinin dahi yetmi cisri vardr Herbiri sagir ve kebir beer
altar gözlü cisirlerdir Daima gözler mesdud durur Ta ki Msrdan
paa aalarndan bir benam aa ve Fayyum kâifi ve kads ve müftisi ve
cümle âyân eraf ylda bir kerre bu cisr üzre Nil kesimi
mahallinde gelüb Yusuf Deryas ne mertebe geldüün kef idüb badehu bu cisirlerin sed olan gözlerinin mühürlerin dua ve sena ile bozub
vilâyeti Fayyumun üçyüz on pare kuralarna ve krk alt bin ba ve
baçe ve remzatlarna paa aas iznile yirmi bin kabza su koyverüb
yine cümle cisrin gözlerin sed ider Ta ki vilâyet rey olub suya gark
olub yine iddeti hararet basdkda yine bin kabza su koyverir Bu
tertib üzre Fayyuma bu cisirlerden sular tevzi olur Cümle hâkimler
bu su kesimi mahallinde hazr olmular Ve kanunu kadim üzre defter mucebince vilâyete su salmasalar ahalisi [4] vilâyet birbirlerin
klcdan geçirirler Zira herkes benim kuram sakyolsun deyu tama
idüb cengi cidal olurdu Zira bu kuralarn benzinden [5] beer onar
msrî kise mal matlûbdur Bu mahalde paa aasna be kise hasl
olur Eer cisirlerin birisinde mühür bozulub su ourlamlarsa paa
aas ol kurann dirik eyhlerin tahrim ve tazir ider Hâkimi muy
deyu herkes paa aasndan havf iderler Ve bu tur'alar müstevli
olduu Fayyum sahras icre bu kadar ba ve baçede nice bin ba
saraylar ve sakiler [6] ve havz ve adrvanlar ve selsebilli ka'la [7]
[3]

An

[1]

Pertev

paa nüshas

(göz)

[2]

»

»

»

(sed)

[3]

»

»

»

(Fayyum)

[4]

»

»

»

(ahalii)

[5]

»

»

»

(herbirinden)

[6]

»

»

»

(sakyeler)

[7]

»

»

»

(kaalar)
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var

kim görenin akl

saatde

ba

mezkûr

gider

ve

Bunlar temaa iderek

bostanlar ve

ta cisri

gül gülistanlar

Lâhun

yedi

icre andelibleri

istima iderek

Evsaf ehri kadim ve nazargâh azîm Behitâsâ
Meram ehri Fayyum binayi taht Hazreti
Yusuf aleyhisselâm

Ba

Reyyan bin Velidin veziri iken bu ehri
kendülere
krk yanda nübüvvet gelüb Msr
bina etmilerdir Badehu
sultan olduklarnda bu Fayyumu taht idinüb bu ehirde sakin olub
öyle mamur abadan etdikim ilâhazel'an anlarn mucizeleri berekâtile
nuru ilâhî remzatülimad misilli bir ehri ho hava ve rahat efza benBizzat Hazreti

Yusuf melik

derdir

Ve

yurdu

Anmçün bu Fayyumda

Hazreti Yusuf bu ehirde

dua

etdi jrj»

garibüddiyar olan

j J\ IipcA ^>_J> Jt

kimesne

^^h bu-

muammer

hüsnü ülfet iderek muhabbet üzre geçinüb mün'im âdem olurlar Ve bu Fayyum ehrinin sebebi tesmiye [1]
bikavli müverrihi âlem eyh Isbutî [2] <js.^\hrj Hazreti Yusuf bu
Fayyumu ve üç halici bin günde mamur etdügiyçün elf yevmden
galat tahkyk [3] kelâm içün elif lamn ref idüb Fayyum didiler kim
Elfyevmden mel'huz bir kelâmdr kim bu ehre alem olmudur Ve
Hazreti Yusufa krk yanda nübüvvet bu Fayyum ehrinde gelmidir
Ve yine bundan [41 Msr sultan olmudur Reyyan ibni Amalika
hüsnü rzasile padiahlkdan feragat idüb Hazreti Yusuf halife oldu
Ve Hazreti [5] Safet ehrinde hüznü Yusufdan a'ma iken olu Yusufun nübüvvet hilâfetin istima idüb arz Filistinden azmi rah Msr
deyüb on iki evlâdile ve büyük evlâd Yehudann validesile ve Hazreti Musânm validesi Yuha Ana ile cümle menazil kat iderek Hazreti
Yakubu Msra getirdiklerinde Reyyan karu çkub Hazreti Yakuba
hayli izaz etdi Qerçi Reyyan hilâfetinden fari idi Amma yine beynennas vak'u vekâr yerinde bir mün'im âlian kimesne idi Andan
Hazreti Yakub Fayyuma gelirken Hazreti Yusuf istikbale çkub baba
ve oul ve biraderanlar birbirleri ile mülakat ve müerref olub öpügüb görüüb birbirlerin barna basub deragu idince biemriUâhitaalâ
Hazreti Yakub firak hüznü Yusuf ile nâbinâ iken hasreti olan Yuolub tenasül bulub valiler

paa nüshas

ile

[1]

Pertev

[2]

»

»

[3]

»

»

»

(tahfifi)

[4]

»

»

»

(bunda)

[51

»

»

»

(Yakub)

»

(tesmiyesi)

(syutî)
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sufuna kavuunca mübarek nergis gözlerin münevver oldu Ve Yakub
nebi ad oldu Ve Hazreti Yusuf dahi mesrur handan olub AUaha
cümle kurban ve doksan gulâm âzâd idüb Hazreti Yakub ile Fayyuma gelüb Hazreti Yusufa ve Fayyum ehrine ve sakin olanlara duai

hayr firavan etdi Badehu Hazreti Yakub on alt sene gah Msrda
ve gah Fayyumda Hazreti Yusufu görerek intikal idince âhirülemir
yine dünyadan göz yumdu Ve civar rahmete revane olunca Hazreti

Yakubun vasyyeti üzre Hazreti Yusuf babasnn ol zati mükerrem
[1] erifin Kudüsü erifde Halilürrahmad [2] dar enbiya olan

nak

Cebeli Ceyrunda Hazreti ibrahim Halilullahm cenbi eriflerinde kehfi
enbiyada defn etdiler Hâlâ ziyaretgâh haz [3] âmdir Badehu Hazreti
Yusuf karndalarnn kuyuya atdklarna kalmyub herbirine birer
ülke virüb hâkim eyledi Ana baba bir karndandan Ibriyamin [4]
mukaddema Hazreti Yusuf yannda idi Ahir civar rahme [5] vâsl
olub
[6] Msrda Hazreti Yusuf olu Efrayim türbesinde
Züleyha Ana yannda defn etdirdi Badehu Yehudanm valid(e)si merhum olub Fayyumda balar içinde bir binai azimde medfundur Badehu hazreti Musa validesi Yuha Ana dahi merhume olub an dahi
Hazreti Yehuda validesinin yannda defn etdi Andan

nakn

Zikri vefat Hazreti

Yusufu

Sddyk

melik

aleyhîsselâm
olub olu Darm Asvaden [7] diyaYusufa iman getirüb Yusuf nebinin
taht hükümetinde idi Hazreti Yusuf cihangir melik olub nice sene
eriri saltanatda nübüvvet ile berkarar olub anlar dahi civar rahmete
karib olduklar mahalde karndalarna ve melik Darm ibni Reyyana
ve sair erbab divan zevilukul olan insana vasyyet idüb buyururlar
kim Benim fevtimden sonra Beni israil kavmi icre benim
[8] içün azîm fetret ve cengü cidal olur Beni gasl etdikden
sonra vücudum bir metin tuc sanduka içine koyub muhkem berk
idüb Msrn mukabelesinde Heremeyn dalar önünde Nil içinde ilka

Msrda

Melik Reyyan dahi

rnda melik

idi

Amma

fevt

Hazreti

nakm

paa nüshas

[1]

Perter

[2]

»

»

[3]

»

»

[4]

»

»

»

»

(na')
(Halilürrahmen)
(hass)

»

(bniyamin)
(rahmete)

[5]

»

»

»

[6]

»

»

»

(na'n)

[7]

»

»

»

(Asvan)

[8]

»

»

»

(na'm)
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idin Zeman ola Benim sahibim vardr deyu vasiyet idüb ruhu pürfütuhlar civar rahmete vâsl olub Darm ibni Reyyan ve Hazreti
Yusuf biraderleri vasyyeti Yusuf ürre bir tuc sanduka defn idüb
mahalli mahudda Nile brarlar Müddeti ömrü Hazreti Yusuf 102
sene Badehu Hazreti Yusuf ta Hazreti Sülemana gelince Nil ka'rnda
medfun dururken hikmeti Huda Hazreti Süleyman berhava taht ile
tayeran iderken bir cinnî Ya Süleyman Yusuf nebi ol mahalde
nüzul içindedir Amma müruru eyyam ile malûmum deildir didi
Hazreti Süleyman riyha emr idüb ol mahalle nüzul idüb Ehram dalar huddamlarmn hatunlarndan bir müsinne hatun buldular Andan
sual idüb ol mahallin gösterüb derhal ka'r Nüden cinnîler Hazreti
Yusufun sandkasn tahtna alub riyha emr idüb berki hatif gibi
Kudüse Cebeli Ceyruna Halilürrahman cenbinde babas Hazreti
Yakubun yannda defn etdiler Hamd ol Halika kim an dahi bir kaç
kerre ziyaret etdim Badehu Reyyan olu Darm Hazreti Yusufdan
sonra mürted olub putperest olcak Hazreti Yusufun karnda Hesyan bin Yakub ile sahili Nilde cenk iderken bu mürted Darm ibni
Reyyan münhedim olub Nile gark olub cümle emval erzakn Hazreti
Hesyan ihda idüb Fayyum ehrine ta bilâd Asvana varnca müstakil
padiah olub tenasül bularak Ali Yakub bu Hesyandan ziyade olub Ali
Yakubiyan devleti Msr diyarnda iki yüz sene mümted oldu Andan
Kâim ibni Ma'dan melik olub bikavli Tevarihi ehabî Firavn Musa
bin (Amran) asrnda geldi Ve dört yüz sene muammer olub Hazreti
Musa ile cenk iderken âhir Süvey deryasnda Kolundur boas nam
mahalde mündedim olub atiyle firar ederken Bahri Süveyse atiyle
girüb gark oldu Andan Fayyum ehri nice düvelden düvele intikal
ibüb âhir Hazreti Ömer hilâfetinde Amr ibnül As destine girüb andan
Ali Abbasiyan zemannda ol kadar mamur âbâdân oldu kim güya
Huldü berrin oldu Andan fatihi Msr Selim Han destine girüb tahrir
Meram bir ehri remdir Ve
idüb hâlâ yine bir sevad muazzam
Msr hakinde baka kâilikdir [1] Beher sene
kise(i)
Msrî
mal ve alt bin erdeb glâl hâsl idüb Msr divannda muhasebe
verir Ve iki yüz tevabiatile ve yedi bölük
mustahfzan askerile
atub tutub zabtu rabt ider hükûmetdir Ve kendüye krk kise badelmesarif fayiz mal kalur yahi mansubdur Ve yüz elli akçe ile sadaka
olunur erif kazadr Nahiyesi mukaddema üçyüz altm pare kura idi
Yusuf Deryas gark idüb yüz on pare kuralar kalub kadya senevi
sekiz sikke fayiz hâsl olur Ve glâl tahsil içün bir aa gelüb üç kise
kâr ider Ve bir aa dahi güUâb suyu içün gelüb bir kise mal ve

Ba

Msrn

[1]

Pertev

paa nüshas

(kâiflikdir)
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kâîfden bir küheylân feres at tahsil ider Ve bu ehirde üç fetva
sahibi eyhülislâm var Lâkin mezhebi Hanbelî müftisi yokdur Ve
nakibüleraf ve âyân eraf çokdur Ve ulemasnn dahi haddi hasr
yokdur Ve nehri bir sahrayi bîpayann ortasnda cereyan ider Bahri
Hazreti Yusufun iki canibinde kat enderkat musanna ve müzeyyen ve
mamur ve âbâdân sarayi âliler ve hanei zibâlar ile âreste [ 1 ] ve ba
ve gaytan ve bostanlar ile piraste olmu bu [2] ehri mahbub ve
imaristan mergub mahmiyei binai Yusuf bin Yakubdur Ve cümle
dokuz bin altm bin büyutu zibâlar ve binayi ranalardr Ilâel*an
imar olmadan bir ruen âbâdân ve bir ehri dila [3] idici yerdir

bünydad ve tula ve cibs ile âbâd olmu
Ve sutuhlar bittemam kireç ile mesturdur Ve her hanenin ve her sarayi âlilerin bablar kal'a kapular gibi muhteemanc
derv(a)zelerdir Ve bu ehir cümle altm yedi mahalle ve altm yedi
mihrabdr Hutbedir Maadas
varnca evkaf metin
mesacidlerdir Amma cümleden cemaati kesireye malik Kâif saraynn

Ve

serapa kârgir

ehri

sengîn

lâtifdir

dibinde

eyh Mehemmedi Vakar

hazretlerinin

camii

ibadethanei

kadimdir Ve gayet rühaniyyet vardr ki kapus var Biri sa canibinde ve biri kble kapusdr Ve üç tabaka bir minare var Ve mihrab bir bucaa münharif vaki olmu Güya zeman evvelde kenise
imi Ve derünu camide on be mermer sütunlar üzre kemerleri
fevkinde münakka
tavandr Ve hareminin ta vasatnda
bir azîm nabka dirahti var Cevz kadar âbdar ve danedar nabka
verir Acib ve garib vacibüsseyr ecerei tayyibedir Ve andan Camii
eyh Rumi bir camii sagirede Bunun dahi mihrab bir köeye
vaki olmudur Ve derunu camide çar sütun icre bina olunmu mabedhanedir Ve minaresi camiinden munfasldr Ve hareminin orta-

snda

bir

beyaz

kubbe

icr

içinde cemaati kesireye malik
[4]

admdr Ve mihrab

[11

icre

medfundur Ve çarsu
Camii Sultan Kaytbay tülen yetmier

beyaz

mermer

üzre

müzehheb

celi hattile
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olunmudur Ve mihrabnn iki canibinde bir güne
ta amudcikler var kim cemii seyyahan cihan
tamaa iderler Alemi hayretde kalub malûmlar deildir kim

Ayeti tahrir

musaykal ve
geliib

allâ [1]

maadin midir

amelî

yohsa

terkib

midir

Namalûm

bir tarafa [2]

Ve cirm [3] etraf ile ender un pirununda [4] olan cümle
otuz alt sütunu hamradr Ve cümle kemerler üzre kble kapu ve
mihrab divarnda bir kapu dahi var Anda on dört kademe ta
nerdübanlar inilüb âbdest alnr Yusuf Bahri cereyan ider Ve harem
ortasnda bir âb hayat cereyan ider Kapus [5] var Ve bu cami
serapa kemerler üzre bina olunmudur Altndan Yusuf Denizi geçer
Ve üç tabaka bir musanna seramed minaresi vard [6] Camii Tacüdhöcrelerdir

din alt aded amelî tula sütunlar üzre cirmsz [7] bir küçük camidir
iki yan kapular var Ve sol canibindeki yan kapunun iki tarafndan

kademe ta nerdüban

çkldyçün

bu camie Camii Mualmuallâk dahi Emir
Sultanndr Karibülahdde bina olunmu bir camii münevvedir ki
canibinden dokuzar kademe ta nerdüban ile çkldyçün buna dahi
Camii Muallâk dirler On alt sütun kemerleri üzre müzehheb naki
bukalemun tavandr Sol canibindeki kapusu etrafnda
sekizer

ile

lâk derler Bir alçack minaresi var

mihrab

Ayeti ve

Ve

bir camii

içinde

Ayeti ve mihrab üzre

müzehheb

celi

hatt Karahisarî

ile

iki

satr hatt

lâtif ile

olunmudur Ve camii Suku Zarbun canibindedir Alt serapa
dükkânlardr Bir musanna müferrah dilküa camii ruendir Ve yine
tahrir

[1]

Pertev

[2]

»

[3]

»

paa nüshas
»
»

»
»

(mücellâ)
(turfa)

(haremi)

[4]

»

»

»

(birununda)

[5]

»

»

»

(kuyusu)

[6]

»

»

»

(vardr)

[7]

»

»

»

(haremsiz)
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Bahri Yusuf kenarnda Camii Hasan Bey on sekiz sütunu hamr(a)
üzre kaddi bâlâ taklar üzre halkârî ve müzehheb ve gûnagûn silü
ve lâjiverd[l] ile nak§ olmu tavandr Ve iki canibinde yan kapular
var Sol taraf yan kapusnda on sekiz kademe ta nerdiiban ile
çklub inilüb Bahri Yusufdan âbdest alnr Ve kble kapus Bahri
Yusuf üzre vaki olan cisr üzre kble kapusdur Ve hareminde iki
hurma dirahti vardr Ve bir alçak minaresi var Suku kantarai Knavî
civarnda Camiül Maribî on sütun üzre haremsiz ve bir kapulu ve bir
alçak minareli bahr kenarnda bir camidir Ve bu camiin mukabelesinde Hoca Camii Bu dahi cirmsizdir [2[ Ve on amud üzre bir

küçük

Ve mihrab

caimidir

içinde

merkumdur iki yan kapus ve minaresi var Cirmsiz [3] bir
küçük camidir Ve Suku Gaytandan Yusuf Bahri içindeki cami on alt
Ayeti

yan kapu ve bir alçak minareli haremsiz bir camii
Camii ihni Allâm^ ve Cam.ii Arnavud ve Camii
Sukulhamîr ve Cam.iül Cedid ve Cam.iül Muallâk Kehir ve Cam.iü'
eyh Musa Bu camilerden maada elli mihraba varnca zevari [4] mamurelerdir Ve yedi medrese ve krk mektebi sbyan ve iki hammam
sütun üzre
sagirdir

iki

Ve

Msrda eyh Bekriler evkafdr Ve biri Eeyh Alim evkafdr Ve
cümle on alt âyende ve revende mihmanhanesi mamur hanlardr Çarsu
içinde eyh Bekrlerin [5] beyaz han cümlden abadandr Ve Muhiddin
Bekta vekâlesi ve Maribî vekâlesi ve Hartul gaytanda
Menkure sükunda iki vekâle ve Arnavud hanesi kurbinde iki vehâle ve Nevayin mahallesinde iki vekâle ve uglü kebirde bir muazzam vekâle ve krk sekiz sebil ve üç sarnç kuyusu
var Mah Temmuzda buz paresi olub âb hayat olur Ve alt yerde
vekâlesi ve
iki

vekâle ve

esvak

sultan (î) si var Biri Suku kantartül Milh ve Suku Hartülgaytan ve Suku Hartul Megaribe ve Sukulkebir ve Sukul Mansure ve
Amud ve cümle esvaklarda dokuz yüz dükkânda ve cümle çarsuy
bazar üzerleri hurma aac dikleri üzre mestur tavandr iddeti har-

da cümle ehli href bürudet üzre otururlar Ve her bar tathir idüb
sulyub pak pakize esvak sultanî tahir ahrahdr Zira sular firavan
[1]
[2]

Pertev
»

paa nüshas
»

»

(lâeiverd)

(haremsizdir)

[3]

»

»

»

(haremsiz)

[4]

»

»

»

(zevavii)

[5]

»

»

»

(Bekrîlerin)
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olub halk sahibi tab' olmalar sebebile sakkalar daima tariki âmlar
resen [1] idüb har hâaklerin hammamlar [2] yakarlar Böyle bir
pak ve lâtif ehirdir Lâkin bu ehrin kagir bina bezazistan() yokdur
Amma yine cemii hanlarda zîkymet harir kâlâyi meta* bîkymet
firavandr Ve Halici Yusufa nazr fevkani ve tahtan kahvehanei bîminnetler var kim eb ruz âyende ve revende ehli dilânn ârâmgâh
ve cemii seyyahan devirann karargâh cemii zurefa ve yârân basafa
ve ihvan bavefa gör(ü)ecek bir çay cilvegâh bezmgâh kahv(e)lerdir
Her köesinde mtrban ve hanendegân ve sazendegân meddahan
gazelhan ebyat e'arlarn ve ahengi mizmeratlarm düzüb bülend âvâz
fezahat [3] belagat
ile Hüseyin Baykara fasl idüb airan mahiran
üzre müfredat ve dübeyit ve müselles ve murabba ve muhammes ve

bend ve kazayid [4] bahri taviUerin tilâvet iderek
birbirlerine hasmane çar ender çarlar ve mu'erat ve müstedat [5]
ve penç biler [6] okur kim âdem hayran kalr Ve mtrban ka§meran gûnagûn mudhik akalar idreler kim mürde dili ad handan
müseddes

tercii

Bu tarafda dahi mahbus [7} pençe(i) âfitab rakkaz [8] civan
erh urub etdükde perian kâküller gibi dili âk dahi perian hal olur
Ve baz canlar elinde fincanlarn nehre braub fincan cereyan iderek
yanna gelir Baz âk elinde ebeke sahili bahrde kahve
kahve
iderler

nu

iderek mahileri sayd ider

üzre bina

olunmu

kimi fevkânî ve tahtan kimi de havz ve fskyye ve havz ve
azirvan
tamaagâh ibret nüma kahavilerdir Bazsnda muganniyye mahbubeler var kim âubu fitneiengizler [9] var kim herbir
iveleri sihri hilâldir

Ve

bir [10]

ehrin ekseriya camilerinin ve

vilerinin ve cabeca hanei fukaralarn ve sarayi âlilerin revzeni

zeva-

ahni-

nazrdr Hattâ baz hanelerden havatîn taifeleri
ebekeler ile sudan mahiler sayd iderler Ve baz mahalde suya girüb
inaverlik iderler Ve cal [11] ma'kulesi [12] ve sbyan dilberanlar hod

inleri Yusuf Bahrine

[I]

Pertev

paa nüshas (ruen)

[2]

»

»

»

(hammamlarda)

[3]

»

»

»

(fesahat)

[4]

»

»

»

[5]

»

»

»

(müstezad)

[6]

»

»

»

(beyitler)

[7]

»

»

»

(mahbub)

[8]

»

»

»

(rakkas)

[9]

(fitneengizler)

(kasayid)

»

»

»

(10]

»

»

»

[II]

»

»

»

(rical)

[12]

»

»

»

(makulesi)

(bu)
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tarmar idüb Bahri Yusuf
alâmeleinnas birbirlerin bilâvasta ve bîfuta deragu iderler bir temaagâh Bahri Yusufdur Ve
baz erbab devlet kayklara suvar olub saz söz fasllar iderek halicin
tarafna [1] ola (n) ba ve baçeli saraylar temaa iderek murad
idindii hanelere urayarak ve kayklar ile ehr içinde seyran iderler
Ve bu ehr icre mezkûr haliç üzre be yerde kantaralar var kim her
biri beer
ve altar gözdür Nehrin iki canibindeki mahallerde
ve esvaklara
ubur olunur Ve baz cisrler üzre iki canibleevlâbittarik

var

maliki gibi inaverlik idüb

rinde krkar ellier

kahvehanelerinin
cisrlerdir

dükkânlar

ba

ile

vardr

pencereleri suya

Ve cümle hanelerde

lara [3] ve

kâküllerin

uaklar

Her berber dükkânlarnn ve
nazrdr Bu güne metîn ve âli

sakiler [2] ile sular çekilür

ve baçeleri rey iderler

Ve havz

Hammam-

fskyye ve selsesafalar [4] gûnagûn

ve

revan olub taraf taraf
maksureler vardr Ve bu tur'ai Yusuf haliç haliç nice bin ba ve
baçeleri ve besatîni mükleri rey etdükden sonra iki yüz yirmi pare
kuralarn mezrealarna
ve gaytanlarna taksim olub
cümle Fayyum diyar sakyolundukdan sonra mâbaki tur'ai Yusuf
Fayyum ehrinin canibi garbisinde bir saat baid Bahri Hazreti Yu-

billere ve azirvanlara sular

mahlut olur Hikmet bu kim bu

Yusuf ehr içinde cereyan iderken âb zülâldir Kaçankim Bahri Yusufa munsab olur zehri
mar olur Gayetülgaye milh bir buhayrei azimdir Dairen madar üç
günde devr olunur bir buhayredir Baz tevarihlerde bu buhayriye
Bürketülkarn derler Canibi erbaasnda
Iremden kenan [5] verir
yüz pare mamur âbâdân kuralar vardr Yedi sekiz ay
meve ile
ganimet iden bu kurlardr Bu bahr icre altm pare kyasa namnda
balkç kayklar vardr Kuralara âdem ve met'a götürüb getirmekdedirler Ve mekûlât merubat müsmirat tamadadrlar Ve bu bahr ve
[6] icre yetmi güne mahi olduu sicilde masturdur Adem kadar
cüssiye [7]
dar maideleri olur kim güya maidei Mu*
sâdr Cümleden levrek ve sazan ve sindiye ve ilye balklar memduhdur Gerçi bu buhayre öyle bir bahri umman deildir Amma bu
bahr icre cemii zîruh ksm mevcuddur Hususa deniz at vardr Nil
suf(a)

tur'ai

ba

Msr

[1]

Pertev
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ile timsah gelüb mürd olur Mucize(i) Yusufdur Ve bir mucize dahi
budur JL-Vb^Jl Ji-i.L. Nilin nsf bu tur'ai Yusufdan derya misal cereyan
idüb bu buhariye giriib içinde mahv olur Ve bir yire bu buhayrenin
ittisali yokdur Hemen
telâttum temevvüc idüb durur bir Bahri Sefiddir Ve bu buhayre kenarnda karibülahad üçyüz altm pare
Behit mamur ve âbâdân kuralar var imi Bir kerre bu buhayre tuyana gelüb baz kuralar gark ider Ancak keufiyye beledlerinden

ba

be

yüz

lardr

pare kura

Ve

ku

kalmdr Ve

yüz pare dahi evkaf ve iltizam kura-

Yusufu Sddiyk sdk ile mübarek yedi beyzalar ile hafr iderken emri Hakkile Cenab zzet
tarafmdan Cibril Emine vahi gelüb mübarek kanadile iaret etdikde
bu buhayre hâsl olur Amma imdiki halde zehri mardan ve semmi
helâhili karadan nian verir Amma bikavli müverrih ve âlim ve
âmil Htat Makrisî ider Bu bahrin sahilinde sakin olan kavm Hazreti Yusufa âki ve âsi ve gümrah olan ussât ümeme Hazreti Yusuf
beddua idüb cemii hayvanatlar bu buhayriye gark olub kendüler
dahi müstagrak olub bahrleri dahi zehri mar olmudur Ve hâlâ bu
bahr icre gark olan kavmin âdem sfatnda at ve katr ve deve ve
ve camus ve himar ve kelb ve koyun ve keçi ve horos sfatnda
balklar vardr Ve bazs mürd olub kenara çkub temaa iderler Ve
derya atlar baz zeman karaya çkub tarlalarda buday ve airleri
tenavül iderler Eer kenarda ksrak berrî bulursa aub ksrakdan
kolona hâsl olur Sene 1083 tarihinde kethüda brahim paaya bir
buhayre at yavrusu getirdiler Cildi balk heyetinde ve yelesi balk
yelesi ve
kurgu [1] balk gibi ve sair âzas at gibi idi Ve Elvahat
vilâyetinin cemii uyunlar tahtelharkmdan bu buhayriye gelüb mahlut olur derler Hattâ
Sultan Mehemmedi Ekrad bu Elvahat uyunlar
buhayrei Yusuf (a) munsab olduun istima idüb Elvahda gayet [2]
olan nehre saman ve kömür döküb alt saatde saman ve kömür
Bahri Yusufa gelüb mahlut olduu Usulülbihar namnda bir tevarihde
merkumdur Böyle âb zülâller mahlut olurken Bahrî Yusuf zakkum
var acdr Amma mahileri gayetülgaye lezizdir Ve asla balk rayihas
yok bir mukavvi semekelerdir Ve hikmeti Huda Bu buhayriye muttasl bir küçük buhayre vardr
hayatdan nian verir bir buhayrecikdir Ve eer mülûk sahihleri murad idinseler bu âb hayat buhayrecii ve Yusuf buhayresini yldz canibinde Huu sa ehri önünden
ubur etdirüb skenderiyye kurbinde Akdeniz (e) munsab etdirmek
«mri sehl idi Zira Fayyum bahirdesinin [3] arz âli ve skenderiyye
bahri

bizzat

Hazreti

sr

Ab

1]

Pertev

paa nüshas (kuruu)

2

»

»

»

3]

>

»

»

(gayib)
(buhayresinin)
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canibi süflidir Ve mabeynleri iki konak yerdir Öyle olsa Fayyum
diyarnda bu buhayre yerine üçyüz pare kura dahi imar olurdu Zira bu
buhayre üçyüz pare kuralar gark etdüinden maada yldan yla
buhayre Fayyum ehrine karib gelmededir Ahirülemir Fayyumu
gark ider
derler
Meer mucizei Hazreti Yusuf ruhaniyyetile
himayetuUahdan ola Ve Fayyumun canibi garbisinden kum deryas
gelmededir Zira kavmi kum bir kerre bu Fayyuma gelüb kum tlsmünhedim idüb ehri Yusufu günden güne harab etmee müeddi oluyor Zira bu Fayyumun imali canibinde Çebbane yannda
Melik Mukavksin ve Melik Betisin ve Hazreti Yusuf un saraylar var
kim eflâke serçekmi Tak Kesradan nian verir binay âlileri var kim
bir canib (in) kum deryas ve bir tarafn Yusuf deryas gark etmededir Ve Hazreti Yusufun ihtida bina etdii ehri Fayyum bu mahaldir Hâlâ cemii kubablar ve amudu seramedleri ve kubab sernigûnlar zahir ve bahirdir Hâlâ mamur olan Fayyumun yldz rüzgâr canibinde kurafiye muttasldr Ta ark canibinden garb tarafna üc
saatlik bir tulanî ehri azîm imaretleri âsâr var Bir sevad muazzam
ehri kebir imi Ve dahi evvel kalfas melik Reyyan binasdr Ann
dahi hâlâ temelleri zahirdir Baz yerler Yusuf Deryasna gark olmudur Olkadar metîn ve müstahkem kara(i) üstüvar imikim hâlâ baz te-

mn

melleri üzre üc araba gitse müstevfa uburetse

Ve bu buhayre

mümkindir •^vjv ^v» ^i JTU
Fayyum ehri gark

Iskenderiyye deryasna mahlut olsa

olmadan halâs olduundan maada dörd yüz pare kuraya kifayet idecek kadar zemin peyda olub adman ve âbâdân diyar sultan olurdu

Amma

*L-\ ^^^

Cîji

^sij» i\

Elbette

zeman

var

^"liiL

âj^»^

j^.V\

buyurmu-

msrada

lardr Ve hir

Saati var geçer ey Agehî sahr et katlan

demiler Ve zeman kadimde bu Fayyum ehrinin âb havas cihanmemduhdur[l] âlem idi Amma ilâ el'an âb da ve havas da sakildir Zira canibi erbaasn krk elli [ba ve baçe ve beharistan ve
gülistan her tarafnda ikier saatlik yer bu bastanlar dutub ehir bu
cansitan mürgzarn ortasnda kalub kesbi hava idecek bir cayi menfes kalmam Ve annçün bu Fayyum ehrinde badi saba yokdur Lâkin suyu çodur Oldahi olkadar müstameldir ki mezkûr ba ve baçeleri icre cereyan iderek mâni bînef* olur eb ruz ehrin canibi erbaasnda balar icre bîhad ve bîkyas mürgan gûnagûnun ve hezaran
hezarn asvat nagematlar âdeme bir kelâm rahat ile istima etdikleri
ve nice bin doUablarn asvat suznakleri ve nice nice yediyüz bin
ârâ

[1]

Pertev

paa nüshas (memduhu)
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çalds

âdeme dehet verir Böyibretnümadr ehri dar enbiyadr Msr diyarnda bundan
hyabanh ve gül güHstanh ehir yokdur Hattâ gülistanh balar da deildir Dalarda ve tarlalarda sahralar verdi handan ahmerüllevn
zeyn etmidir Canibi erbaasnda deri divarndan nian yokdur Hemen paymali rimal bir gülistan berri beyabandr Hattâ vakti seherde
Tamiye nam bir belde vardr Fayyuma iki saat karibde Ta anda gülü
selsebil ve fevvarelerin

cereyan idüb

le bir

em

handann rayihai tavyibesi gelüb
olunur Bu mertebe Fayyumun
gülistan ve bostan cihan tutmudur Ve bu ehrin gömistanlar ve
kurafesi tiyab rüzgâr tarafna vaki olmudur ehr icre Halici Yusuf
cereyan etmeile ehir halk taze can bulmudur Amma ehrin vakti
itasnda olan havasnn ve âbnn letafeti ne Haleb ne Rakka ne
ehri Zorda vardr Meer kim ehri Maarretelnaanda [1] ola Cümle
Fayyum halk

k

yaz günleri kâr idüb

k

gayet ehli zevkdir Yirmi yedi bin

günleri zevk safa iderler Hal-

ba

ve bostannda ve gül gülistannda mahbub ve mahbubelerile eb ruz shhati [2] hassulhas bir
çay menasda iderler Zira bu ehrin gülistan Arab ve Acemde yokdur Meer Safn ceziresinde ola Amma bunun on iki elvan gülü sicilde masturdur Ve bu ehrin halk gayet garibdoslardr [3] Ve gayet sulehayi ümmetden kimesneler vardr Ekseriya halk muharremat

ey bilmezler Ve mucizei Yusuf nebi berekâbu ehrin bukadar bin balar var iken biemriUâhitaalâ üzümü
erab olmaz Zira bu ehirde mazannei kirame mecazibundan ve ulema müfessirîn ve muhaddisîn ve musannifinden ve hafz hamelei
Kur'andan nice bin eimme ve huta [5] ve ulema suleha recülü salihler vardr Ve kavmi necabîb Yani kibari nüceba bu diyara memurlardr Ve meayihi gayet çokdur Ve mahbub ve mahbubelerine
haddi hasr yokdur Ve halk gûnagûn esvablar giyerler Ve askerî tave melifandan [4] bir

tile

ifesi

gayet çokdur

neleri

endamna

Çuka

ve sof ve

akmie

(i)

fahire

siyah harir izar bürinüb paylerine

yüb müeddebane gezüb

giyerler

cünd

Ve

zena-

fellârlar gi-

Gayet ganimet ehirdir Ve arz
beledi Msr gibidir Zira Msr iki merhale yerdir Ve mekûlât merubat mahsulât sanayiatmn memduhu ihtida âbdar engürü ve elmas
reftar iderler

ve emrudu ve eftalûsi ve zerdalûsi ve nar ve inciri ve ayvas be ay
ganimet ider Amma kays ve kiraz ve vine ebeden yokdur

Msr

[1]

Pertev

paa nüshas (Maarretünnoman)

|2]

»

»

»

[3]

»

»

»

(garibdostlardr)

[4]

»

»

»

(mükeyyefatdan)

[5]

»

»

»

(huteba)

(sohbeti)
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Amma

limon ve turunç ve kebbat çokdur Ve hyarenbe derler bir
meyvesi olur Dirahti ve yapraklar güya cevz aacdr Amma meyvesi
yeil yeil kamç gibi uzun uzun olub sarkar Kemalin buldukda siyah
siyah kabuklu olub içinde boum boum yine siyah bal olur Gayet
lezizdir Tabiati müshil Ruma Arab ve Aceme ve Firengistana bu Fayyumdan gider Gayri diyarda yokdur Cabeca Msrda dahi vardr Amma cümle mirîdir Iskenderiyye ve Reid ve Dimyatda dahi vardr
Cümlesin sahihlerinden hyarenbe emini alub behasn sahihlerine veSahihleri bir hyarenbe beyi
rir Yirmi yük akçe maktu emanetdir
etse tahrim iderler Ve Fayyumun beyaz pembe misal ekmei ve gülü
ve gülâb ve âdem kaddi Fayyum keteni ve beyaz gömleklik beyaz
kenarl bezi mehurdur Amma Trabzon bezi gibi deildir Ancak
Fayyumda yedi yüz çulh(a) kârhanesi vardr Bezi çok olduundan
mehurdur Ve bu ehirde haftada bir hazar azîm olub krk elli bin
âdem cem olub bir beyi ira olur kim diller ile tâbir olunmaz Vacibüsseyr bir bilâd irindir ö^jjj\ j^iji V> JiJ^>6jf

Yeme

evsaf Fayyumu irem oldur kim

[1]

Bâlâda tahrir olunan tur'a ve buhayre ve haliçlerin cümle su erolmak ile gayet bataklk ve azmaklk zemin olmak ile ol
asrda arz Feymuma [2] lisan kbtî ile Cuye dirlerdi Baz [3] su erkindisi demek olur Amma lisan ibranca [4] Fayyumun ismine Fium
derler Kababta kavminden bir melikin ismidir Yani Hazreti Yusufun
kindisi yer

mucizesile hâlâ bir ehri

remzatülimaddr

[5]

Fayyum ehrinde asude olan

velileri

beyan

Eeh

Evvelâ
Vumî [6] hazretleri ve Eeyh evki \ e Eeyh Sü'
udi ve Eeyh erif ve Eeyh Abdullah ve Eeyh Ehülhudî ve Eeyh
Ehülcibal ve Ziyareti Erhaîn ve Eeyh Mehemmed Vafirî Camiinde

minaresi dibinde medfundur

medfundur Ve
[1]

Pertev

[2]

»

[3]

[4]
[5]

[6]
[7]

valide

paa nüshas

(i)

Eeyh Mehemmed

Hazreti

(tetummei)

(Fayyuma)

»

»

»

^~

»

(yani)

»

»

»

(branice)

Kitabn kenarna yazlmtr.
Pertev paa nüshas (Rumî)
»

»

»

(camiinde)

Acmavî Cainde [7]
Yehuda Validei Hazreti Musa Yuha
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Ana Ve bu ehirde nice yüz bin ziyaretler vardr Amma ziyaret etdi*
imiz bunlardr vesselam Ve bu ehirde Kadri Çelebi ve Arnavud
Çorbac ve Kz Ali Çelebi ve Hac Mansur ile vedalaub kâifden
bir at ve üç deve yükü meyve ve üç bin para ihsan alub ve elli tüfenkendaz refikler varub[l] Fayyumdan yldz canibine nice abadan
ubur iderek Halici

kuralar

gülistanl

dört saaatde dür sahrada

ile

Yusuf

sol

canibimizde kalub

[2]

Belde (i)

Tamye

iki yüz hane ve bir camii minare ba ve bakuradr Bir kahvehanesi ve bir kaç dükkânlar [3] Bu
beldei üç bin âdem kârban halk cem olub vakti zuhurda atlara yem
asub vakti asrda pürsilâh olub azmi Msr deyüb berrü beyaban çöle
ve rimalistan yola düüb on yedi saat arka admanszve emansz ve
Urban imansz çölistan icre kura kasatdan [4] nam nian yok çöl*
dür Ve Msra bundan gayri yol yokdur Mahuf muhataral yerdir
Behice ve Hmadi Urban akyasnn ikârgâh ve karargâh yeridir
Gerçi bu mahaller Habir Olu diriindedir Amma vali(i) Msr Kethüda ibrahim paa emrile olu Behice ve Hmadi ve sukgabanlarn
buhayre kenarnda nehb ve garet etmifdi Behice ve Hnadi dahi Habir Oluna ramen bu Fayyum caniblerinde rehzenlik iderlerdi Biz
dahi çölistan ubur idüb ertesi alessabah Nili Mübarek kanarnd(a)

Fayyum hakinde

çeli

iltizaml

Menzili

Mukaddema Boncistana
Olu hududu olduu

han Kahve

bu mahalden ubur olunur
olundu Badehu bunda olan kimesnelerden Boncistan [6] meliki hedayalar ile gemiler geçdi mi deyu
sual etdik Hayr geçmediler
Amma Bundan iki menzil yukaruda
Beni Seyfdedir deyu haber verdiler Hemen hakir bu menzil memerri
nasdr Ve bir kaht gala han(e)dir deyüb cümle atlarmz gemilere koyub bu Kahve han mukabelesinde Nil
Habir

[5] giderken

tahrir

ar

[1]

Pertev

paa nüshas

[2]

»

»

[3]

»

(verüb)

»

(düz sahra

»

»

(var)

(kasabatdan)

ile)

[4]

»

»

»

[5]

»

»

»

(Foncistana)

[6]

»

»

»

(Foncistan)
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ark

Atfih

hükmünde baka kâiflikdir Yedi bölükden mustah'
Amma
yüz elli tevabiile yirmi kise mal ve
yokdur
fzan
erdeb glâli tahsil idüb Circe dehlizinde muhasebesin görür Kendüye
on kise faiz kalur Taht hükümetinde yirmi alt pare kuradr ehri
yokdur Kâif haymeler ile meks ider Ve Msr cenbinde Besatîn nam
belde ile muadr Msr yannda bu ark Atfih hududu temamdr
ark Atfihde Circe hudududur Circenin canibi arkî hududu Besatînde
Ve yüz elli akçe kazadr Msr karib olmaile Msr mollalarna nahiye
ihsan olunur Mahiyye bin para hâsl olur iki gice bunda kâif yannda haymel erimiz icre mihman olub üçüncü günde Circede gemilere
Eyaleti Circe

koduumuz

hedayalar ve bar saki(l) ler iletevabilerimiz gelüb anlar
Nilden hakir yine Nili canibi garba ubur idüb andan Habir Olu kasabasn ubur idüb Nil kenarnca be saatde

Evsaf menzili kasabai Cize
bilâd kadim imi htida banisi Ehram dalarn bina
iden Surid kehenei köhnenin binasdr Ehram dalar ile Kustat [l]
Atikdir anlarn iskelesidir
hakinde
ehri ki
kise
tevabii
ile
Yüz
ve
yedi
kâfiflikdir
bölükden
mevcud
iltizaml
ve mü-

ehri azîm ve

Msr

Msr

sellâh mustahfzan askeri ile hükümet ider âlâ kâiflikdir Ve kendüye senevi krk kise mal hâsl olur Ve eyhülarab Habir Oludur Çöl
canibinin hâkimidir Ve bir hâkim dahi yüz elli akçe ile sadaka ihpare nahiye kuralarndan iki müddeti alt
san olunur kazadr
olur
erif
kazadr
hâsl
eyhülislâm Boluvî Mustafa Efendimsrî kise
ye bervechi arp(a) lk ihsan olunmudur Ve ehri Nil kenarnda
bal ve baçeli ve bin haneli mamur ve müzeyyen irinde [2] Ve

krk mihrabdir Amma Cümle
hutbedir Ve cümleden
camaati kesiriye malik olan ibadetgâh kadim Eski Cami
hayratdr Dua müstecab olacak makamdr Zira bu camide zübablar var
Ve Camii
ve Camii Maadas mesacidlerdir Ve iki vekâle ve
alt kahvehane ve yedi mektebi sbyan ve sekiz sebil ve bir hammam
ve üç tekye vardr Ve âbâdân hanelerinde kbal kâif saray() ve
Boluvî Mustafa Efendi sarayndan âli binay zibâ saraylar yokdur Ve
ba ve baçesi ve nahlistan çokdur Amma bostanlar yokdur Zira
cümle

sr

ve
[1]
[2]

koyun kândr

Pertev
»

paa nüshas
»

»

Çarsuy hazarnda

cümle halk lebbandr Ve

(Fustat)

(irindir)
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madud dükkândr Cize lebeni ve Kata kayma
yevm yirmi bin mahbur [1] yogurd ve on bin
çanak kaymak tabak tabak Msra gider Ve nice bin cerre (Ayet)
^pLii! uu L-]U. UJ Ayeti nazil olan süd hakkndadr kim öyle leziz südü
Msr besler Güya Cize srlar ve ganemleri Msr halknn süd anacümle

iki

yüz

gayet lezizdir Beher

Ebu

Hüreyre südden ziyadesile haz etdiklerinden dua idüb
annçün Çizenin yourdu südü memduhu Ummü Dünyadr Ve âb
havasnn letafetinden nebatat() giyahat gayet firavan olub cümle
devayatlar[2] ta Ehram dalarna varnca çemenzar merzaga [3] yerleridir Annçün hayvanlarnn südü çok olur

lardr

Ziyaretgâh Cize
Evvelâ sultan bayü geda ve fakir ve fakire Eeyh hazreti Ebu Hühadis Hazreti Risaletpenahm sahabei kiramndandr
kabilesindendir Amr ibnül As(n) Msr fetKabaili Mekkeden
hide[4] bulunub mecruhan ehid olduklar künhü ile mufassal Msr

reyre Ravi(i)

Du

ile alettafsil tahrir olunmudur Mükerrer
vardr Hulâsai kelâm ulu sultan sahih kelâmdr
Hattâ bu hadisi erifi anlarn rivayetlerine isnad iderler (Hadis)
Hakikatülhal âbu hava cihetinden
*4-'^ü^b«>' ^-iJ »jV' buyurmulardr
kazabai (5) Cize ravzai rdvandan bir köedir Musalim (6) ve mamum ve sahibi hümum bir kimesne Çiziye varsa derhal ve deran defi
hümum ve gam idüb mesrur ve dilad ve gamkin gönlü âbâd olub
inirah sudurruk [7] derun müyesser olur Zira bu haki anber pakde
Hazreti Yusuf aleyhisselâm Züleyha iftirasile bu ehre karib zindanda haps olunub halâs oldukda Cizede sakin olanlara ve ehli iyallerine
dua idüb gerdi keduretden Cize halk halâs olmulardr Ilâyevmina
hazâ ol nefesi Hazreti Yusuf tesirile hâlâ Cize halknda zerre ve emme gam ve gussa yokdur Ve cümle halk müna'imlerdir [8] Ve ziya'
(re)ti Kâ'bülAhbar •/- c-^ Ziyareti kademi haceri Hazreti Musa Hikmeti ilâhî birgün Hazreti Musânn aneyni [9] eriflerine veca arz

Mevlûdu erif

ziyaretlerinde

tahririnde melâlet

paa nüshas

(micver)

»

»

»

(devabatlan)

[3]

»

»

»

(mezraa)

[4]

»

»

»

(fethinde)

[1]
[2]

Pertev

[5]

»

»

»

(kasabai)

[6]

»

»

»

(müteellim)

[7]

»

»

»

(sadr)

[8]

»

»

»

(münimlerdir)

[9]

»

»

»

(ayneyni)
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Mukattama yan Cui

kelimatdan sonra ilâhi
tecelli (i) cemale uruc
Sana malûmdur Gözlerim arr Bana ifa ver der Hemen Cenab Bariden nida gelüb Ya Musa Senin gözlerine ilâc Cize ehrinde bir yahudi karsnn eli sebebile halk etdim Var shhatin sebebin andan
taleb eyle dedikde Hazreti Musa Çiziye gelüb ol yehudi karsn bulub derhal ol hatunu ehlihal Hazreti Musâi bir ta üzre basdrub
mübarek payi saadetleri taa tesir idüb mezkûr nisa ol ta kazyub
Hazreti Musânm yine aya tozun gözüne eküb olan veca sekin [1]
olub Hazreti Musa handan olub teaccube ta kademi Musa Cizede
Ulu Camide mahfuzdur Ziyareti ahar Yine bu Ulu Camide kaçan*
kim Hazreti Musa aleyhisselâm Saidi Alide Isne diyarnda Ermen
ehrinde rahmi
mahalde validesi Yuha Ana firavnu lâinin havfinden Musâi bir armuta sarub sarmalyub bir sandk icre
koyub berk idüb Nile ilka ider Hikmeti Huda Hazreti Musânn vücudu nazenini Nil ile cereyan iderek firavnun saraynn önünden
ubur iderken ahniinden meer firavnun hatunu bakire Asiye Ana
bu sandukai görüb bir hacibe emr ider kim sandukai getireler Hik'
meti Biçun meer kim Hazreti Musânm pederi firavnun hacibi idi
Hemen ilham Rabbani Amr dil [2] canna tesir idüb can paresi
olan
sanduka (i)
Nil den çkarub Asiye Anaya teslim ider
Ol dahi sandukai kef idüb görse içinde bir saadet tac sahibi nuru
mübîn gibi berk urub görünce meftunesi olub evlâd yerine Musâi
barna basar Firavn ise keheneler sözile atadan [3] doan masumlar
kâtl iderdi Zira keheneler batl ilimleri ile firavna Senin devletine
zeval bir olandan olserdir Hâlâ ol gulâm rahmi maderdedir derlerdi
Hazreti Musa tevellüd etdükde te ân vücuda geldi derlerdi Firavn
divane olub bigünah masumlar helak iderdi Bilmezdi kim Cenab
izzet firavna Musa (i) kendü saraynda perverde etdirirdi lijU
j.*
hikâyeti cemii ksasda masturdur Neticei meram ol Hazreti Musânm
Nile atldu mahfaza sanduka elden ele geçüb hâlâ bu Cizedeki Ulu
Camiin bir doUabnda mesturdur Ve
idüb bir bir

4)!

Ziyareti nahli Isa
Kaçankim

Ana

ile

Hazreti Isa Yehud taifesi derdinden validesi Meryem
Nablus ehrinden seyahate çkub Msra geldikde bu Çiziye

paa nüshas

[1]

Pertev

[2]

»

»

»

(Amrann)

[3]

»

»

»

(anadan)

(teskin)
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gelüb sayesinde oturub

Ayeti üzre

ûtj

û:>-

hurmasn

tenavül

etdikleri

hur [1] aac bir köhne bîhasl kurumu; nahl idi Hazreti Isa dua
idüb ol an semer verdi Hâlâ bu Cizededir Evci asmana serçekmi
bir köhne seramed aaçdr Cize ehrinin nahllerine bu Isa nahlinden
birer yaprak gayri hurmalarn kalbine sokarlar Dahi ziyade hurma
verir Temaadr Baz hal sahibi kimesneler bu hurmann altnda
teberrüken ibadet idüb Hakka tekarrüb iderler

Ziyaretgâh dier
Hazreti Yusufu Ken'an ilinde karndalar kuyuya atub babalar
Yakub nebiyye Yusufu kurd yedi dediler Badehu tüccar kavmi Hazreti
Yusufu kova ile kuyudan çkardklarna alâtarikulksas Cenab zzet

Habibine

nazil

etmidir(Ayet)

4cUj

ej>-.(>

^y^a* ^^^j

L

J5

Jâ\s ij\,

\jU>

sjU-,

öÛ-j

Yusufun cemali bakemalin gördüler kim
bir pençei âfitab Henüz bülûgyyetine bali olmam bir tfl nuru ilâhî
Yusufu Msra götürüb kulumuzdur deyu hazarda Yusufa beha taleb
idüb kimesne hüsnü Yusufa beha viremediler llâ azizi Msrn hatunu
Züleyha Ana hebasn virüb hazar hüsünden Yusufu terazuden çkarub ald Hikmeti Huda Züleyha Yusufa taauk idüb meftunu olub
Yusufdan kâm almak kasdmda oldu Yusuf dahi enbiya zade olmas
haysiyyetinden canibi Züleyhaya meyi etmeyüb âhir Züleyha Yusufa
iftira idüb azizi Msra gamz etdi (Ayet) jjfjuJ^öt c/^-'^ü' *' J^ Ji» j*-*' "-»^ s^j
Jac
Ayetinde ve cemii tefasîr tevarihlerde ksas Hazreti Yusuf
masturdur Ancak meali kelâm Hazreti Yusufu Züleyha iftirasile zindanda haps etdiler Bu Ayet delildir ,y*i-ii •^\ U j«a ^ Jüj ^pi^uü ^^ je- A*ij\ AiJ>

Badehu

ehli tüccar Hazreti

Dier Ayet

^ j* <:«^

QayriAyet j*j i.- j^» j
Âyet Hazreti Yusuf ile iki yiit(i) dahi sicne kodular
iLö Bu
Anlarn haklarndadr Badehu Hazreti Yusufun istikameti zahir olub
adi adalet eyledi Hâlâ Hazreti Yusufun haps olduu sic bu Cizeye
muttasl Busir isimlû nam bir belidede mamurdur Ziyaretgâh ünasdr
Ve baz kibar ulema îtikâf nebiyyeti [2] ile zindandan itlak idüb
müruru eyyam ile Hazreti Yusufu nübüvvet tacile Msra sultan idüb
bu sicne girüb Erbain çkarub ibadet iderler Makam nebi bir ulu
O-y^uij-t jLO

âsitanedir

Talih

olanlar

bilür

cii\

}\ji. a-u

Gayriler

^.

^\x

f

bilmez

Ve bu

sicn

içinde

Hazreti Yusuf mahpuz [3] iken ibadet etmee evkat bilmek içün
hasebden saat [telif idüb annla evkat () bilüb ibadet ederdi Hâlâ
[1}

Pertev

paa nüshas (hurma)

[2]

>

»

»

(niyyeti)

[3]

»

»

»

(mahpus)

)

)
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mersum olunmu
mucizedir vesselam Ve dahi

saatin çarhlar gayri âletleri

ekâl saatlerdir Hakikatülhal saat telifi
bu Cize ehrinde nice ziyaretler idüb bir

gice mihman olub ertesi
Boncistan [1] melikinin hedayalan gelüb Eski
Msra ubur olunub anda ban sakilleri dâbbe ve cemellere tahmil
idüb bin seksen üç Muharreminin gurresi günü Msr sarayna dahil
olub cümle hedayalan Foncistan sultannn kaimeleri ile ve nameleri
ile ve âdemlerile bir alay azîm ile cümle metai hedayalan âdeti
tertibi divan Msrda brahim paa hasrlarna [2] teslim idüb hakir
ve iki âdem

gemiler

alessabah

ile

(

Ve

iki

satr açk

braklm )

Boncistan [3] melikinin üç âdemi ve habeîden

Aa

Mehemmed

kethüdas

ile

cümle

sekiz

kimesne

hil'ati

padiah

'

shhatle
geldiimize bir deve ve be köyün kurban idüb
paa ve
kethüdaya ve ehir havalesi ve Divan efendisine ve gayri ahibbaya
hedayalanmz bezi eyleyüb anlar dahi mukabelesinde bize nice ihsan'
1ar etdiler Badehu bize baki kalan hedayalarmzm bize lâzm olan*
lardan on siyah çerde memlûk ve üç tavai ve iki cevari habee alkoyub maadasn beyi edüb alt msrî kise malmz oldu Ve alettahmin
alt kiselik mal dahi Hac Nîmetullahn kalyonile Islâmbola gönderdik Murad tahsili mal deil seyahat iken Cenab izzet hem seyhahat
ve hem ticaret ve hem nice bin ziyaretleri müyesser eyledi j. \a* *l jJ-<
^j j^i Badehu ibrahim paa efendimizin yine erefi sohbetleri ile
müerref olub eb ruz can sohbetleri iderdik Sene 1083 mah Saferi
günü hatt erif ile Asitanei saadetden bir serbevvaban emirahor
Muslu
gelüb divan Msrda emri erifler ve hatt erifler tilâvet
olunub ibrahim paa Msr eyaleti askeri ile Yemen gazasna serdar
muazzam olub benderi Süveysden yüz pare galyon bina olunmak
ferman olundu Ve mah mezburun onuncu günü hatt erif varid
olub benderi Ciddede ve Mekkei Mükerreme içinde su yollar tamir
olunub asakiri Yemen içün zahayir cem olunmasyçün ferman ehriyarîler sâdr oldu Sene 1083 tarihinde Leh memleket (i) hasn
hasîni ve eddi metini olan Kamaniçse KaPasnn fethi müjdesi Asitane tarafndan
gelüb yedi gün yedi gice Msr içinde
bir sürür admaniler oldkim devri felekden beru olmamdr Rumeli
ile

Aa

Aa

[1]

Pertev

[2]

»

[3]

»

Paa
»
»

nüshas
*
*

(Foncistan)
(
(

hazretlerine

Foncistan
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ve Kara Meydan çraan ile ve toplar ve tüfenkler ve
ile Msr §ehr (i) âtei Nemrud içinde kald
âtefeanlklar
gûnagûn
kise dahi feth müjdesin getiren aaya
krk
meserretde
Ve paa bu
böyle tarih denilmidir Qüftei mollayi
fethine
ihsan etdi Ve Kamança
Efendi eyhülislâm Esiri Mehemmed Efendinin biraMekke
deri gihteridir Müjd (e) mahallinde Mekke (de) n huccac ile gel-

Meydan

miler

idi

Güfte
Hatifi gayhî hearetile didi tarihini

Ald Lehden Kamaniçeyi ehinah

cihan

Sene 1083

Bu meserretden

aas Ali Aann
Msra dahil olub

sonra

paa

efendimiz

hakir

(i)

skenderiyye

kadem alub
Isahak Efendi hacdan gelüb Asitaniye müteveccih oldukda Âdiliyyede meks etdi brahim paa göndüregitdükde bir ziyafeti azîm tenavül olunurken Amedeni haheri azli
brahim paa hicanihi Asitanei Saadet Asitane tarafndan Tatar Salih
muhasebesine gönderüb
veziri

âzam

bir kise ücreti

reisi

Köprülü Olundan brahim paaya
mektublar getürüb Msr Canpulad zade Hüseyin paaya ihsan olunub mazuUuk haberin getirdi Ve alt ay dahi Msra mutasarrf
olüb irad masarifi beraber idüb cemii defterleri mühürleyüb gümü
sanduka ile iç kal'ada pinhan etdi Ve eyaleti Msrda ve ümena
ve mültezimin ve keaflar zimmetinde bir habbe bak kalmaduüna ruznamçe suretleri alub sicilli mollada cümle erbab divan
huzurunda hücceti er'iyyeler alub yedine gûnagûn temessükâtlar
ald Ve Yemen mühimmat içün görilen keresteleri ve be yüz
katar develeri cümle vilâyet üzre bragub bazsn eshablarna red
idüb bundan dahi bir kâr idüb azle yakn bir hayli mal ald
Ve bundan bir gün mukaddem skenderiyye limanna on bir
Firenk kalyonu gelüb paann tahririne düüb bu kalyonlardan üç
yüz seksen alt kise gümrük ald Ne talii meymun sa'd saatdir
kim hini azilde bu kadar mal ald Yohsa (Ayet) üj-^J ^'.>- j' (^^-'J^" ü*nass üzre istidrac mdr Andan ertesi gün sene 1084 Cemazielevvelinin onunda kbtî hisab üzre tut tabir etdikleri sene banda kim
yevmi pencenbe idi Ölgün Canpuladzade Hüseyin paa hazretleri
efendimizin aalarndan Dursun Mehmed Aa müsellim gelüb divan
Msrda bir cemiyyeti kübra olub Mehemmed Aa ve Msr ümeralarndan
Bey kaimmekam olub hi'lati fahireler giyüb müsellim
aa kaimmekam sarayna gitdi Ertesi gün brahim paa bir alay

on alt günde berki

hatif gibi gelüb
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ile

Msrdan

muazzez ve

mükerrem pak askerile huruç idüb doru Adiliyyede seraperdesinde
meks idüb Msr alay çkan derya misal yedi bölük askerine on yedi
kise ihsan eyleyüb hayme ve harcgâhnda [1] ve bar bengâhmda
kâmil yetmi yedi gün tekaüd idüb cümle aavatlarna zülbiyyat ve
kutru nebat nefis taam yedirerek ve firavan tayinat virerek ve nice
yüz atlar ihsan iderek zevk safa ile meks etdi Ve âyân Msrdan bu
hîni azilde bin altm re's havvare atlar ve iki yüz katar cemaller [2] ve
habeî gulâmlar ve gayri hedayalar geldikim mansba mutasarrf iken
saraya
bu mertebe gelmemi idi Beri tarafda müsellim Mehemmed
geçüb hüküm hükümet idüb adi adalet etdi Ve yeniçeri ocandan
alay çavuu Gemci Çavu paa gelince sarayda didebanln etdi Badehu sene 1084 Cemazelâhirinin yirminci bazarertesi gün Sünbüle
Hüseyin paa Msra bir
sinde sa'd saatde
bucunun

Aa

Msr

dahil olmudur kim vasfnda lisan kasrdr
nakübra böyle bir alay zibâ görmemidir Allah akbetin
hayr eyleye Ertesi divan zimmetinden kul mevacibi çkub alt yüz otuz
kise ibrahim paadan alub kula virdiler Alt yüz otuz kise Anbar
Yusuf glâlinden kalub an ibrahim paadan eman virmeyüb aldlar
ibrahim paann Msrl üzre alt yüz kise bakayas kalub bu mal
tahsil etmee Hüseyin paa oturmyub ala mehl tahsil olunmasyçün
ibrahim paa tarafndan kapuclar kethüdas Ahmed
kald Badehu ibrahim paa divan Msrda cümle erbab divan huzurunda

alay azîm

ile

diret

Aa

Muhammed Mukaddema vali iken mah bemah simuhasebem görüb elime bu temessukâtlar() alrdm ki vakti
hacetde defi ihtiyaç etdim [3] imdi asla fayide etmedi Benim zimEy ümmeti

itdi

zinle

metimde bukadar bekaya

neden

kald

deyu

sual

Msr
Ümmü

etdikde

koc(a)lar itdetdiler [4] Bu Msr bizim karmzdr Ve buna
Dünya derler Gâhice böyle mall evlâd dourur didîler ibrahim paa
ilzam olub ^C ^^ olarak Canpuladzade ile vedalaub Adiliyyeye revane
oldu Ertesi gün Hüseyin paaya ziyafet hazr idüb Hüseyin paa ziyafete
ve brahim paaya asla varmyub ismail kethüdasn gönderdi Ve
ziyafeti kethüda tenavül idüb cümle hedayalar Hüseyin paaya b-

rahim paa gönderüb muhasebesi galk olduunun hüccetlerin alub
kendüye
ihsan olunub Msrdan ama azimet idüb hakir ikeste
hatr olmaile Hüseyin paa efendimizin hizmetinde olub belâgan

am

[1]

Pertev

[2]

»

Paa
»

nüshas (hargâhnda)
»

(cemaller)

[3]

»

»

»

(idem)

[4J

»

»

»

(etdiler)
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mabelâg tayinat in'am ihsanlar alub Circe hâkimi Kasm Beye göri'
Ve nice hizmetlr ihsan idüb devletinde zevk safalar etdik Sene
seksen dörd(d)e Kamança imdadna Msrdan üç bin asker imdad
içün Asitanei saadetden Emir ahr [x] ibrahim Aa^ gelüb divan
Msrda hatt erif tilâvet olunub yedi ocak aalar hil'ati padiahile
erefyab olunca Bevvabzade hil'at giymedüiyçün Bulakda ma'nuk
katlolundu Krk günde Msrdan üç bin asker Asitaniye serdar Bonak Süleyman Bey ile yeniçeri ba çavu(u) müteveccih olub Iskenderiyyeden dörd pare alay gemileri ile badbanlar açub azmi Rodos
etdikleri haberi gelüb emirahora efendim krk kise mal ve yirmi kise
bir mamur beled ve seksen akçe mahlûl virüb ol dahi bizden Asitaneye revane oldu Bu senei muharek(e)de eyhülislâm Boluvî Mustafa
Efendi merhum olub
afiî cenbinde defn olundu Bu senede
ruznameci Abdurrahman Efendi Hüseyni iç kal'a kubbesinde ma'nukan kati eyledi Özbek Bein cümle köyleri Circe maliyçün füruht
olunub Özbek Be fülûsu ahmere muhtaç kald Badehu Hüseyin
paa efendimiz iki sene kâmil mutasarrf olub nice adi adalet, idüb
eyaleti Msrda öyle emn eman Osmaniyan olub öyle ganimet oldukim tabir olunmaz Ve Ummülkyasdan ta Kademünnebi(ye) varnca
seksen bin zirâi mülkî [2] yerde bir hafri azîm kazub yetmi seksen
bin âdem ve on bin camus burcu cürafei çeküb derki esfel misal
hafirden Nili Eski Msr önünde Bulak ehrine cereyan idüb Anbar
Yusuf önüne bîbak ve bîperva gilâl gemileri gelüb yanarlar idi Ve
yine bu Nili sed etmek içün Kademünnebi önünde ve Beledi Besatîn
önünde Cize hakinde ve Nil sahilinde iki eddi rasykler [3] ina
etdikim herbiri Nil içinde yüzer zirâ(a) lermidir [4] Ve seksen zira
derdi

mam

kadleri âli ve ellier zira arzlar böyle birer

eddi kavi olduunu

ha-

kirin fakirane tarihinde

Evliya göricek esasn

Didi tarihini Binayi

(ann)

Azîm

sene

Hasl kelâm vacibüsseyr ibret nüma makduru beer deildir
Rasyf 1er ve tur'a hafirleridir Andan Msr saraynda sakiye üzre bir
havz ve zazirvanl [5] bir kasr âli etdikim güya kasr havernakdr
(Tarih)
[1]

Pertev

Paa nüshas

(ahor)

[2]

»

»

»

(Mekkî)

[3]

»

»

»

(rasyfler)

[4]

«

«

»

[5]

»

»

»

(ermidir)

(azirvanl)
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tarihini didi

Mübarek eylesün Mevlâ bu

âli

kasr vlaht [1]

Sene

Ve yine Msr saraynda bir Iremzatülimad misilli hadika idüb
gûnagûn $ecere(i) müsmirat ile ârâste idüb bu [2] tarafnda bir tahtan kasr ina etdikim Ummü Dünya (da) öyle bir kasr tevellüd etmemidir Ana hakirin tarihinde
Evliya tahsin idüb tarih didi

Kasr divan

oldu

ahane

lâtif

Sene 1084

Ve yine bu saray icre paftann hazinedar brahim Çelebi cihannüma bir kasr bina etdikim Saidi Aliye nazr Besatîn ve mam afiî
sahralar nümayan bir ravzai Cinan kasrdr kim ann tarihidir
Evliya göricek

Levhaallah ne

itmamn
lâtif

tarih didi

oldu

makam brahim

Sene 1084

Ve Hüseyin paann devletinde bu asarlardan gayri içre yetmi
camii selâtîn tamir ve termim olub mamur âbâdân oldu Ve smail
kethüdas saray havlisine nazr bir kâanei nigârhanei Çin misal
serapa kâi(i) Çinî ile ârâste havz ve fskiyeli bir divanhane ina
etdikim hakka kethüdalara lâzm bir kaa(i) lâtif oldu Buna dahi ih'
tisar üzre tarihdir

Evliya gördü didi tarihin

Olmu
Hakka

Msrn
nev arus

ki

zeman

itmam bu makam vâlâ
Sene 1084

Sultan zade (i) Canpuladîde dîdemiz dünya gözile

bu mertebe müzeyyen olduun gördük kim Ummü Dünya
gibi müzeyyen oldu Ahirülemir bu menasb dünya bir

ki sene Msra azir [3] olub veya azir [41 ismine
olduyçün muazzez ve mükerrem kinci genede yine kbtî hisab üzre
tut banda sene 1084 a'ban gurresinde Defterdar Ahmed paaya
destmal gibidir

Msr

olunub müsellimi hazinedar Mustafa

eyaleti ihsan

[1]

(Vâlây) olacak

[2]

Pertev

Paa

nüshas

(bir)

[3]

»

»

»

(Aziz)

[4]

»

»

»

(Aziz)

Aa

gelüb
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divan Msrda Hüseyin paa efendimizden hil'at giyüb
larndan Kansu Bey kaimmakamhk hil'ati ile

Msra

olub

mutasarrf oldular

Ertesi

Msr

Canpuladzadiye

ümera-

alay

azîm

hazr
istemeyüb

Msr

ayan
ta

hemen kendü

askerile

Msr

içinde Ken'an

Bein

alelittifak

konaklar virüb

Ahmed paaya

oldu

Der beyan âmedeni Defterdar Ahmed
ve kâr akbeti o

paa

Ahmed paa hazretleri Asitanei saadetden cümle askerile ve Gergerli Olu nam mekarî herifin bargirleri ile lgar iderek krk sekiz
günde alay azîm ile seksen alt Ramazan erif îdinin dördüncü gün
Âdiliyye sahrasna askeri bîpayanile meks üç gün üç gice top ve tüfenk ve fienk admanlar ve smmat Muhammedîler olub.cemii erbab menasblardan olkadar hedayalar geldikim tâbiri ve tasviri bir
vech ile mümkin deildir Amma Ahmed paa gelen hedayalara asla
ve kat'a nazar etmeyüb Cifeye anka tenezzül ider mi deyüb cümle
gelen üç yüz re's atlar besatlar ile hedaya getiren âdemlerin gözü

önünde aavatlarna bezi idüb adi adalet etmee balad Ve kanun
üzre cümle erbab divan hil'ati fahireler ile behremend idüb menasblar ikaf [1] mukarrer etdi Badehu üçüncü gün Msra bir alay
öyle [2] girmidirkim diller evsafnda kasrdr kim alaylar cümle bâlâda tahrir olunmudur Andan divan Msra çkub muhasebesi görilüb zimmetinde mal padiahî kalub cümle eyasn füruht idüb deynin suhulet ile eda idüb Msrn cemii ümena ve mültezimin ve keaflar zimmetinde beyüz msrî kisesi kalub arkyye kâifi Kara
Aliye yirmi kise Menufiye kâifi Mirza kâife yirmi kise Ahmed kâife yirmi yedi kise deynlerinden ihsan idüb ve Arkhaneden elli
mikdar medyunlar tlak idüb Hüseyin paa böyle ihsan in'am hayrat etdiinden Msr ihtiyarlarnn duai hayrlarn alub deynin eda
etdiine molladan hücceti er'iyye ve ruzname temessükâtlar alub ba-

kaya kalan mallar alâ mehl tahsil olunmak içün aalarndan Köse
Mehemmed Aay () vekil nasb idüb Ahmed paaya iki kerre varub
üçüncüde vedalaub yine sarayna gitdi Ve sefer mühimmatna sûru
eyledi Bu mahalde taraf padiahîden hatt erif ile dergâh muallâ
[1]

(evkaf olacak)

[2]

Pertev

paa nüshas

(ile)
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kapuc baslarndan çukadar brahim Aa gelüb Umman seferine üç
bin Msr askeri taleb idüb krk günde iki bin asker skenderiyyeden
on dört pare kalyon ile serdar Ivar Bey ve Bonak yeniçeri Ali kethüda Asitaniye revana olub bu mahalde ve seksen alt îdi Edhasmdan dört gün mukaddem Canpuladzadei cümle Msrl bir alay azîm
alaylarna
ile Adiliyyeye götürürken hemen Hüseyin paa Msrlnn
bakmayub kendü asker (i) Msrdan tara çknca mehterhanesin döerek bir koldan söküb Adiliyyede otanda meks eyledi Msr askeri
gördiler kim paa kendü alayle Adiliyyeye gitdi Bunlar dahi süd dökkediye dönüb tarmar oldular Canpuladzade Adiliyyede iken Msr içinde bir azîm velvele ve gulgule ve debdebe kopdu kim güya
meydan hasr nerden bir gün olduMeer ahali [1] Msr defterdar [2]
Ahmed paay () gördiler kim bir iskemle hâkimi âdil ve salih dindar
ve sözünde sadkulkavl ve ilmi hisabda ve muhasebede fünunu ettaya malik akl Aristo ve müdebbir ehli rz ve sahih vekar ve her eyde perhizkâr âdem idiin bildiler Ve anladlar kim bu Msr tashih
idüb ve arazi (i) Msr mesaha idüb iki Msr hazinesi dahi hâsl ider
Ve erzaklarmz bu hal üzre kat* ider deyu bir hayli âdem cem olub
paadan emin olub paaya kat erzak' etmiyehenge [3] yemin gûmal
içün çknca Hikmeti Huda «L-.\"e.a Ua- Ja»j\j bunlar paa huzuruna çkub
Sultanm senden emin deiliz Bize bir yemin etkim ulufelerimize ve
malmza ve canmza ve kuralarmza vaz'yed idüb bizi rencide hatr
ctmezeceine yemin eyle didiler Paa dahi Estafurullah hââ ümmeti
Muhammed Ben zalim deilim ki zulm idüb nahak kan döküb cebri
kahr ile bir kimesnenin maln alub rzn ykam didiinde bu ihtiyarlar
teselli hatr bulmularken
Kara Meydanda söz ayakda
Amma

mü

aa

olan haaratlara düüb âlât silâh ile feryad figanlar evce pisusiyeye [4] olub cümle kal'a kapular sed olub Azab kapusu üzre toblar

Kara Meydana nazr idüb cemiyyet idenlere bir alarka topu etdiler
Halk andan havf etmiyüb daha ziyade cemiyyet idüb Biz paây ()
indiririz Ve ehrin havalesin ve çavular kethüdas erif Ahmed Aay () istemeziz deyu feryad idüb pürsilâh bukadar askeri fellâh yukaru
kal'iye ckub sakalardan sular kesdiler Hemen ehir havalesi Mustafa Aa paaya varub Sultanm gulüyyi âm tebs olsun Benim haberim
vardr Urukma
(Alt satr açk braklm)
[1]

Pertev

[2]

»

paa nüshas
»

[3]

»

»

[4]

»

»

»
»
»

(ahalii)

(defterdar)

(etmiyeceine)
(peyveste)

EVLYA ÇELEB

1020

Ya ihtiyarlar Bu ne haldir Biz Msra gireli elli yedi
gün oldu Benim dahi bir nahemvar ve naer'î iim gücüm ve bir
bana mansb ihsan etdi imdi
züllüm sâdr olmad Padia (h)
inüb mansbm feragat etsem sonra padiaha ne cevab vireben
yim Padi$ahdan muateb olurum Ve sizlere sonra ikab olur Ben inmem
deyu cür'et idemeyüb ehir havalesin ve bir kaç cehmil mühmillerin
re'yile iki eteklerin dermeyan idüb ata suvar olunca cümle eirray
girüb paga dahi

Msr

aa

Msr

atl ve piyade

paa

[1]

aciyle yol-

dalar tüfenk atman Kardalar aybdr Gerüye dur Alarka diyerek

paay

[2]

Hikmeti Huda
Ol gice ehir havalesin saray ve kapuclar bölük bassnn saraylarn bilâ zelzele nsfuUeylde zirü zeber olub ehir havalesinin Süleyman namnda bir pençei zemane ve hanende ve zazende ve gûyende
bir mahitab misal bir gulâm ve be dahi nareside hüsündar glmanlar hab rahatde iken cümle bina altnda kalub ehid oldular Ve bu
kadar mal menal zîkymet mücevher eyalar diba ve iyb ve zerbaflar
har hâsak içinde paymali rimalmisal mal saray havlinde mâlâmal
mâlâkelâm yatard Ve kapuclar kethüdas Hezarfen ibrahim Çelebi
dahi ehid oldu Ve yedi aded küheylân atlar dahi mürd olub vakti
seherde bunlarn naklarn çkarrken görenler Allah Allah bu hayr
alâmet deildir derken Rumeli Meydanndan sabah nemazmda kyamet
merkopub paay indirirken havli icre paa bu mevtalar görüb
Kara
humlar bir ho kaldrub defn idin deyu tenbih iderek
Meydana indi Ve gördü kim Kara Meydanda kara gönüllü kara pus
asker kara duman olub arefeden bir gün mukaddem yevmi tervide
derya misal cemapur askeri cem olmu Paa bu asker haerat icre
girmee havf idüb cümle ihtiyarlar paay ortaya alub Devletli vezir
Bir kln düdüü yire bin bafimz ve yüz bin canmz feda olsun deyu yemin etdiler Amma baz akyalar Haclar bayramdr Paay
kurban ideriz der Ahirkâr sözleri tesir idüb Azablar kapus önünde
paa ile Asitaneden bile gelmi anbar kâtibi Abdülfettah klç ile
atndan indirüb pare pare idüb hakikat kurban idüb akyalarn sözü
yerin buldu Badehu paay () cem'i vefir ile bu gulüyyü âm âtei
içinden ubur etdirüb sene 1086 îdi Edhasnm arefe gününden bir
gün mukaddem yevmi tervide paa (yi) Hac paa saray virannda

u
aa

[1]

Pertev

[2]

»

paa nüshas (nn ardna düüb)
»

»

(oradan çkarub)
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haps idüb yedi bölük askerinden cümle çorbaclar sarayn canibi erbaasn muhafaza idüb paa ile saraya gelüb giren girdi girmiycn
tarada kalan kald Ve paann cümle hükûmat elli yedi gün oldu
Ve kaimmakam Ramazan Bey ve ahbender ebülkelâm ebüfevarib
Mehemmed Bey ve çavular kethüdas Meral atr Hüseyin Bey
oldu Ve cümle ahali (i) Msr arz mahzarlar mühürleyüb padiaha
arzlar yedi bölükden birer ihtiyar çorbac ve ümerayi Msrdan Cündi Mehemmed Bey ve sabkan darüssaade aas katili Kösem valide
bunlar arzlar ile Asitaniye revane oldular AlTavai Süleyman
lah hayrlar vire Ve bu haberi sumu Canpuladzade Hüseyin paa
Adiliyye (de) ol an istîma etdikim Ahmed pasa(y) kul gulüyyi âm idüb
mazuben
indirdiler deyince Hatndi Huda bu tarkai [1] asmaniye ben uramadm Ve imdi bu mahalde bund (a) bulunmak bed
eydir deyu hemen tuun Hankeye göndcrüb ertesi alesseher azmi
âsitane deyüb gitmede Bu hakir yine Msrda kalmamza sebeb bu
fetret mahallinde iki ahdi memlûkümüz firar idüb tahsile mukayyed
olub yine konamz olan külbei ahzanmzda kalub asla bir yire intisabmz olmyub bab tevekküle yapdk Andan ehri Msr
ay kayimmakam Ramazan Bey hükümetinde olub cümle ahali (i)
Msr Ahmed paa mazuben nahak mazul etdiklerine peiman olub
Aya taraf ehriyarîden bamza ne musibet ve ne ikab ve itab zahir
olur derken Zikri âmedeni Ahdurrahman paa ve akbeti o Ve badehu sene
1087 mah Rebiülevvelin gurresinde Âsitane tarafndan Badad valisi
Msra
Ahdurrahman paann müsellimi Sar Mehemmed
dahil olub kaimmakam saraynda meks idüb ihtida hakir buludum
Derakab yüz altun ve bir kaç esbab ihsan etdi Zira yirmi sene mukaddem hukukumuz olmala müstevfa tayinatmz dahi in'am etdi
Hemen alessabah Ahmed paa ile müerref olub nice kelimatdan
sonra kayimmakam sarayna gelüb bir azîm divan idüb itdi Elbetde
Ahmed paay(i) hapisden itlak idüb üzerinde olan muhafazaclart
ref idüb kendüyi bir gayri mamur saraya nakl etdiresiz Yohsa siz
bilürsüz deyu ayan Msra bu güne kelimat idince cümlesi Bizim ann
zimmetinde bir mevacibimiz ve Anbar Yusuf glâlimiz vardr
taleb ideriz didiler Mehemmed kethüda Benden taleb eylen deyu
cevab idicek müsellim Mehemmed kethüdann bu kelâmn sicille
kayd idüb Ahmed paay(i) Hac paa saraynda nakl idüb Kenan
Bey sarayna tayyi mekân idüb anda cümle aavatlar gelüb gitmee
baladlar Badehu senei mezburun mah Cemaziyelâhirinin evvel pazar--

Aa

aa

Aa

An

[1]

(tarrakai) olacak

)
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gün Adiliyye(ye) Badadi behitâbâddan

ertesi

paa

günde gelüb

bir

alay azîm

ile

saadetle

Abdurrahman

seraperdesinde karar idüb[l]

erbab menasba hil'ati fahireler ve ihsan inamlar olunub
üç gün üç gice (A) diliyyede bîmisal gadmanlar oldu Ve üçüncü gün
sa'd saatde alay derya misal asker ile [2] sarayna dahil olub divan
padiah oldukda cemii Msrl berki hazan gibi [3]
nda [41
haberi shhatin aldlar Ve cümle Msrl teselli hatr olub gitdiler [5]
[6] ile Abdurrahman paaya emir ve hatt
erif gelüb [7]
cemii

ba

(ki satr
cemii kul mevacibleri defterden

male

bezli

ho braklm)
Ahmed paadan mutlak

himmet idüb Ahmed paa

[8]

[9] bir sene [10]

gönderesin deyu ferman sâdr olunca

Abdurrahman paa

U.W» j U»gulüyyi
olub
deyüb Ahmed paann elli yedi gün Msra mutasarrf
âm ile mazul olduu günden sene âhirinedek Msr mansb kâmil bir
sene Ahmed paann olub Asitane tarafndan kendüye ne kapuc
bac [11] ve ne salahor ve ne emirahor gelmeyüb bu kavme virecei mal
heda (ya) 1ar cümle yannda kalub ala
asakiri msrî [12] kâmil

ram

Msrda

cümle mevacibat ve hazine ve surre
Abdurrahman paa tahsilile Ahmed paadan matlûb oldu Badehu sene
âhirinde Ahmed paa ile Abdurrahman paa divan Msrda muhasebir sene

olub

sakin

beleri görilüb Ahmed paann zamannda cemii ümena ve mültezimin ve keaflar zimmetinde bin iki yüz kise baki kald Hikmeti
Huda bu mahalde Circe hâkimi Kasm Bey merhum olub zimmetinde yüz kise ve yüz bin erdeb
glâl kald Ahir Ahmed paa
Abdurrahman paadan Circe hükümetin merhum Kasm Bein kethüdas Musa Aaya sancaile ve eyaletile ve Kasm Bein borcun eda
(e) tmek artile Circei reca idüb Musa Bey bu art ile Circe hükûmin [13]
[1]

Pertev

paa nüshas

(serperdesine gidüb)

[2]

»

»

»

(Adiliyyeden

[3]

»

»

»

(döküldüler)

[4]

»

»

»

(ve

[5]

»

»

»

(ve

[6]

»

»

»

(fazla)

paann)
Mehemmed

[7]

»

»

»

(sene

[8]

»

3>

»

(matlûb olub)

[9]

»

»

»

[10]

»

»

»

[11]

»

»

»

[12]

»

[13]

»

»

»

»

»

Msra)

kethüda)

(nn)
(muhasebesin görüb)

(ba)
(asakirülmsrî)

(hükümetin)
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olub cümle deynin eda idüb
eyleyüb ümerayi Msrdan
iki
yüz kise bevakye reca idüb
Badehu
bin
revane
oldu
Circiye
Abdurrahman paaya oturddlar tabiri Msr elfazdr tahsil etmee
deruhde idüb Ahmed paa deynden halâs olub mal hevaki Abdurrahman paa üzerinde kaldna Ahmed paa destine hücceti eriyyekâmil bir sene
1er ve divan temessükâtlarn alub Ahmed paa
yemi oldu Badehu Ahmed paa Abdurrahman paadan bir sammur
ahil'ati fahire ile erefyab olub vedalaub sarayna revane oldu Badehu
defterdar Ahmed paa sene
1087 Ramazanülmubarekinin yirmi
Cum'aertesi gün Asitaniye revane olacan cümle yedi bölük
ikinci
askeri istima idüb Ahmed paaya riayeten alessabah deryamisal as*
kere tenbih olunub alay çkmak sadadinde iken hemen Ahmed paa
ol gice vakti afiîden bir saat mukaddem kendü askerile âlem ayardan bihaber olub cümle ahali (i) Msr hab nazda iken Ahmed paann mehterhaneleri ve kös ve tabii alemleri ve alay çavuann velvele
syt sadalar Msr icre gulgule virdi Ve iki binden mütecaviz me'aleler ile
cragan idüb suznak segah makamile mehterba smail
bir fasl iderek Rumeli Meydannda sehl karar idüb velvele ârâ
bir fasl etdükde cümle ahali (i) Msr habdan bîdar olub bu fasih
istima etdiler Badehu alay Ahmed paa Azablar kapus önüne geldügünde mehterba kasden msrlya ramen msrlnn kös çalmalar
kaidesi üzre cümle tablclar alelittifak kös tarznda davullara darblar
urdlar Ve boruzenler dahi bir güne sur urub bir hayli zeman bu
güne halt fasllar idüb Azablar kapusn ubur idince yine Osmaniya-

kabul

Msr

Msr

Aa

nm

kanunu üzre fasla baladlar Andan yeniçeri oca kapus önüne
vardkda yine kelevvel bir güne kös halt fasih iderek ubur idüb
Adiliyyede vakti seherde karar etdi Badehu msrldan ol kadar hedaya verdiki Msra dahil oldukda olkadar hedaya gelmemi idi
Badehu Adiliyyeden azmi rah Asitane deyüb' gitmede Hakir yine
Abdurrahman paa hazretlerinin aavatlar zümresinden olub tayina-

tmz

mukaddem Erdek

ihsan eyledi Zira yirmi sene

[1] seferlerinde

ocanda Çorbac

iken ülfetimiz var idi?Allah muammer eyleye Badehu cümle msrl ile gayetülgaye hüsnü ülfet idüb baba ve
oul gibi geçindiler Amma yine her divanda Msr kulu birer ham
teklifden hali deiller idi Hususa mustahfzan çavularndan erif
Çavu herbar birer güne evza* etvar ileri ^ haddinden ziyade tecavüz
idüb naer'î ve nakanun tekâlifler iderdi Ahir ocak kavmi bu güne
yeniçeri

sefahatine

tahammül etmeyüb

Çavuu kayd bend
[1]

Erdel

ile

bir

yeniçeri

vakti fecirde

aas Mazlum

baz
Ali

ihtiyarlar

Aa

ile

erif

paaya
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paa arz odasnda kati idüb lein iç aalar meydanna ilka etdiler Andan kaldrub defn etdiler Cümle erbab divan
ve paa ve pîrii civan sereri errinden eman buldular Amma yine
getirdiler Filhal

kul

deillerdir

taifesi fetretden hali

msrllar hakknda

nazil

Zira (Ayet)

Msr

Hulâsai kelâm

jLv

y ^»

(kavmi) kavminin eer

tayife(i) askerîsi

ve

üzre tasaddurlar() [1] eyyamda feraine asrn»
hâlâ paa vüzeralarn gâh sarayda gâh

dan beru olagelmidir Amma
kasr [2]
ve gâh Tayatr saraynda yatrub haps
gâh gâh paa saraynda muhasara idüb [3]
etmei muzad [4] etmilerdir Böyle nahak [5]

[6] iken
ve gâh zülfikarl [7]

ileri nice ehli

iderler

Ve

idüb kati

braklm)

(Üç satr açk

Kasml

Âyeti bu

Msr

Zikri ahvali asakiri

ulemas daima hâkimleri

j...*

olmudur

vezir

vaz

eylemilerdir

Ve gâK

hasm olub Rumeli Meydannda cengi azîm olub meydan
baz zeman kara Meydanda kara leler kara dalar gibi ylub
Ve baz. zeman Sultan Hasan Camiine ve Sultan Müeyyed
Camiine kapanub cengi azîm iderler Ahir kâr Ömer paa gibi üzerlerine topu gûb çeküb Camii Müeyyedi tob ile döe döe askya

öyle

münhedim idüb camide bunlar tu'mei emir idüb
emnü eman itdi Ve yine bu kavmi slah içün defterdar Ah*
med paay valii vilâyet gönderildikde an dahi elli yedi günde mag'
ve

zorbalar

Msr

aa

zuben mazul idüb

Amma

bu srdan
oldu

alelgaf le zahir

böyle
leri

olmudur
Pertev

«ûi

indirüb bu fezahati ve bu bednaml etdiler
ferdin haberi yok idi Hemen minindiUâh

J^^ jjP

ijl^^

Amma kelâm

üzre tegallüb
[1]

bir

etmeyüb

paa nüshas

^

^L

^ Ji

j^^ ^\

malûb

olsalar

avam

(kadim)

[2]

»

»

»

(viran sakfda)

[3]

»

»

»

(ikab itab azab)

[4]

»

»

»

(mutad)

[5]

»

»

»

(ileri nice kerre

[6]

»

»

»

(Zira böyle eyler var)

[7]

»

»

»

(bir birlerile)

jlc

Eer

hafi diyelim

çok olur)

nakli

ahali(i)

ve

muhtar

üzre

Msr hâkini'^

haeratlarn zul-

seyahatnamesi
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Msrn

nizam intizam bozulub kura ve kasabatlar zulmü
harab yebab olub hazinei padiah ve surre(i) vakfuUah
tahsil olmadan kalrd Ve kanunnamei fatihi Msr Selim Han Evvel
tahrir idüb cemii mühimmat
feth idüb cemii diyar
mevacibatlar
ve
mekûlât merubatlarn tayin
levazmat cemii kulun
eylemidir Ve cemii vüzeralarn dahi mekûlât merubatlarn tayin
eylediinden maada senevi dörd yüz msrî kise hass hümayun keu-

münden

teaddiden

Msr

Msr

etmidir Ve cümle askerinin yllk çukalarna ve atlas
Mekkei Mükerreme kisvesi evkaf sahibi vakfnvarnca
hil'atlerine
dan iki yüz kise yllk beha tahrir etmidir Ve paalarn fukaralara
tasadduk etmesiyçün yevmiyye üç bin çil Msr paras hazineden tayin
eylemidir Velhasl Msr askerinin ve vüzerasnm bir kusuru
yokdur kim isyan ide Ve vüzera zulüm ide Amma halk tamma'
olub zulüm etmee meyyal olmudur Amma (Msra)

fiyye tahrir

Balk badan kokar

dirler

fesadn asl malûmdur

Zeman Selim Handa bir vüzera Msr valisi oldukda ana hazinei
padiahîden üç bin altun cerci rah [1] verüb Msr kenanetullah'
dr Adi adalet eyle deyu tenbih iderlermi Ol vezir dahi Msra gelüb
kanun üzre hareket idüb beher sene padiaha on iki bin altun hediyye
gönderüb gayri tekâlifden beri imi Amma hâlâ zemanmzda Msr
vüzeralar Msr içün padiaha ve vezire ve kethüdasna ve valideye
ve hasekilere ve ehzadelere ve kethüdalarna ve kzlar aas ve kapu
aasna ve gayri müabihlere ve eyhülislâma ve kadaskerine ve is»
lâmbol mollasna ve kubbe vüzeralarna ve defterdarlara ve sair serikârda olan yüz on nefer kimesniye bin be yüz kise rivet verüb
Msra geldikde iki yüz kise dahi saadetlû padiaha cebharcl gönderir Ve bâlâde tahrir olunan
serikâr sahihlerine ve müabihlere dahi
kiselik üçyüz boçe îdiyye esbab gider Bukadar mal kande
tahsil
olub Msrda kan etmee muhtaç olur Kul dahi kana rza vermeyüb
fetret isyan tuyan
olmasn asl Msr vüzerasnm masarifleri ziyade
olduundandr Amma hîni fethde olan vüzeralara bu ham teklif yok»

mu

vesselam

Fatihi

Msr

Evvelâ

paa

veziri
[1]

[2]

Pertev
»

Han asrndan beru zemanmza
olan vüzerayi izam beyan ider
Msr »ene 922 tarihinde ihtida Cize[2] Bey

Selim

gelince vali(i)

Msr

badelfethi

Msr

oldu Hükûmet(i) on

paa nüshas
»

be

yl

iki

ay yirmi

iki

gün

(harcrah)
(Hayre)
Evliya Çelebi 10
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Sultan Gavri vüzeralarmdan Çerkezülasl bir jcci ve bahadr

namdar

imi Ve annla ibtida molla Kemal paa zade Ahmed
olmudur Palak Mustafa paa Arnavud lisan üzre palak koç-

sipehsalâr vezir

Efendi
ya derler Arnavudülasl müdebbir veziri dilîr imi§ Islâmbolda Eyyubsultan camiinin mihrab önünde bir kubbei âlide medfundur Ve andan Hayin Ahmed paa Süleyman Handa isyan idüb Gavriden bakyyetüssüyuf Çerkesi

nakesi bîkes

haeratnm

ivasile Asitanede veziri

âzam olmadm deyu isyan idüb üzerine Makbul iken Maktul brahim
paa derya ile gelürken Rodosda üç kerre Msra gemileri salub biemriUâh avdet idüb âhir Mentee diyarndan derya misal asker ile bir
geldiin istima idüb henüz Selim Han emirinden reha bulmu
Msr havflerinden Hayin Ahmed paa Msrda Kömür hamamnda bir olan ile hammam fasl iderken ol kyafetile üryan Bab
Züveylede boazndan salb idüb Asitaniye ve ibrahim paaya arz eyâhir ibrahim paa kat' menazil iderek Msra gelüb Ahlediler Ve
eirmed paaya hyanet idenlerden yirmi bin âdem kati idüb
radan tathir idüb Ahmed paann mal karunile Msrn iç kalfasna
vezir

ahali(i)

Msr

(Üç satr açk

braklm)

paalar âsi olmasn içün bina
olunan kullelerin cümle toplarn paa sarayna havale eyleyüb iç kal'a
içinde bir narin hazine kal'as içinde bir külle dahi ina etdi Hâlâ
cümle hazayin ve defterhanesi el'az[l] Cümle ol kullede mahfuzdur
Badehu bu kal'iye sekiz bin kapukulu yeniçeri revane oldu Ve andan
bina idüb bir dahi

kullei azîmi

yedi

Kasm paa

Tavai Süleyman paa [2] Hama [3]
Süveysde iki pare kadrga yapub Hindistan Portakal Firengi
den Divâbâd ve benderi Ahmed âbâd feth idüb cümle Firengi
Güzelce

ve

dan tiden

elin-

den-

geçüb nice yüz bin lik mali defayin alub yine kal'ai
Hind padiahna hibe idüb andan Yemen benderlerinden bir kaç
bender feth idüb andan karu Habee geçüb Ozdemir paaya umumen Habei feth etdirüb Msra gelmi bir mücahidi fisebilluUah veziri lânazir idi Msr icre eyh Sar Camii ve Süleymaniyye medresesi
ve Abuhur kal'as ve nice yüz hayrat hesenatlar anndr Andan Hüsrev paa ve defa Tavai Süleyman paa ve Davud paa Ali paa ve
[Ij Fazla^

[2]
[3]

Pertev
»

paa nüshas
»

»

(oldu)

(bu minval üzre)

'
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Hadm

Dukakin Mehemmed paa skender paa
kad Bekkâr civarnda medfundur mevtine

WA
Ve

Sipahiler

knda bu msra

hammam
tarih

aLm jXia.A

«.LA/»

Ali

paa Kurafede

tarih
e-\lc-

sahibi Mustafa

paa

ve Sofu Ali

paa

hak-

dümüdür

[IJBurcu evliyadan Msra
Sene 913

hir

zahid

veli

Ve Mahmud paa Rumeli Meydannda bir cami(i) var Alay ile
giderken kursum ile urub ehid etmilerdir Camii sahasnda medfundur (Tarih)

Urann
Ve defa

koluna kuvvet
Sene 975

(tarih)

Akbet mahmud §üde
Sene 975

Camii Sultan Hasann mihrab önündedir Cami itmamnda Mahmud paa vakasnda Sultan Hasan görüb Sultan Hasan Benim cemaatimi niçün aldn Dilerim ki yarn benim gibi ehid olasn der Mahmud paa habdan bîdar olub bu vaka tabirinden sonra nice kurbanSultan Hasan ziyaretine giderken ol saat
lar ve nice nezeratlar ile
Andan
Sinan paa ve skender paa ve Sinan
ile
ehid
oldular
kursum
paa defa ve Hüseyin paa ve Mesih paa ve Aa Hasan paa ve Vezir ibrahim paa ve defterdar Sinan paa ve Uveys paa ve Hafz Ah-

Kurd paa ve Seyyid Mehemmed paa ve Hzr paa ve
ve Hac brahim paa Tarihi katli brahim paa güft
eeyyh Abdurrahman

med paa

ve

Vezir Ali

paa

[1]

olacak.

Burada bir (Düdii) kelimesi eksik.

(Düdü

burcu evliyadan

Msra

bir zahid veli

)
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Ve Gürcü Mehemmed paa ve Vezir Hasan paa
med paa ve Vezir Sofu Mehemmed paa (tarihi)

ve Vezir

Mehcm-

Sene Ve Ahmed paa ve Vezir Mustafa paa ve Vezir Cafer paa
ve Mustafa (paa) ve Kara Hüseyin paa Vüzeray Sultan Mustafadr
Ve bostancba Vezir Mehemmed paa ve Vezir brahim paa ve Vezir
Mustafa paa ve Vezir Bayram paa Vüzerayi Sultan Murad RabiVe

dir

Tabanyass Mehemmed paa ve Musa paa ve Halil paa ve
Ahmed paa ve Deli Hüseyin paa ve Civan kapucba Sultanzade
Mehemmed paa ve Nakka Mustafa paa ve Maksud paa Zeman
Sultan ibrahim Ve Eyyub paa ve Haydar zade Mehmed paa Zeman
Vezir

Sultan Mehemmedi Rabi Ibtida(i) cülûsdadr Ve Mostarl Mustafa
paa ve Emir Mehemmed paa ve Tarhuncu Ahmed paa Arnabudül-

asl

idi

Ve

Hadm Abdurrahman paa Rumiyyülasl idi

Mehammed paa

Ve Haseki Ha-

paa ehsüvarzade Gazi paa
Engürü kurbinde kal'a çenginde nevünema bulmu Pederi Çerke
paa ve Defterdar ibrahim paa Anadoluda
idi Ve Gürcü Mustafa
Divriki nam diyarnda Nil kenarnda Kademünnebide bir cami ve bir
seki

tekyei tirendaz ve

rüc idecek

bülhayr

ve Firar Mustafa

bir zaviye

muaddid

nemazgâh ve matbah() vera

[1] Tefer-

etmidir Bir sahiBu dahi Msr kulunun askya-

[2] kaalar ve maksureler inja

veziri dilîrdir

Ve Ömer paa

larn krub nice hayratlar ve Kara Meydan kökünü ve Mekkei Mükerremede Ömer havzun ve sakyeleri ve nemazgâh () müceddeden

Ömer paadr Ve Cavuba
merhum ibrahim mam afiî cenbinde asudedir Ve Karaka Ali paa
Ebülfukara dirler mam afiî sahasnda medfundur Ve Kethüda Ebülhayr ibrahim paa Mostar kurbinde Bucil nam kal'ada hasl olmudur Bir lâhm ahm sahibi mücessem Bonak âdemi idi Kandiye bubina etmi bir adli

Ömer

sahibi seyf

re'yile sulh oldu Müdebbir ve iskemle hâkimi ve halûk ve halimve selim ve yâr(â)ndan muhabbeti ulema ve lâtifegûy kimesne idi
Olkadar semiz idikim her at an götüremez idi Andan Sultanzada ve
Canpuladzade Hüseyn [3] ve nesebeyn Vezir Hüseyin paa Validesi
tarafndan Âli Osmandr kim Sultan Ahmedin duhteri pakize ahteri

nun

Patma Sultandan mütakdr Peder canibinden
kim haki

slâmboldandr Müdebbir
paa nüshas

[1]

Pertev

[2]

»

»

»

(müteaddid)

[3]

»

»

»

(hasebeyn)

(var)

Âli

Abbasiyandandr
ve akbet en-

ve kârâzmude
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durbîn ve fikri edid hâkimi er' idi Ve defterdar Ahtned paa
Haki Islânboldur Bir muhattan ilmi hisah kitahetde akh Aristo dindar ve perhizkâr âdemdir Bâlâda ahvali alettafsil tahrir olunmudur
Ve Abdurrahman paa Rumda Elbasan sancanda Yekin kaPasnda
nevünema bulmu Arnavadülasl yeniçeri ocanda tulü idüb Kandiye fethinde kul kethüdas ve yeniçeri aas bulunub üç sene yeniçeri(i)
Kandiye altnda zabtu rabt idüb meterisde beklemilerdir Asl Kandî§ ve

bunun re'yi tedbirile feth olmudur Yedi sene yeniçeri aas
ve iki sene Badad andan 3 sene [1] Msr oldu Jur J«uJ4k Andan
Vezir Osman paa Devleti Ali Osmanda Osman
isimli
Msr
veziri bunlar
olmudur Diyar Hersekde Göylüc kal'as hakinden
sene bostanc
Baçei hasda nevünema bulub
andan 29
diye

ba

sene deri devletde kaimmakam andan üc sene vali
sene eyaleti Anadolu ile Kamançe muhafazasnda

(i)

am

andan

Adiliyye (ye) gelüb gurre
saatde

Msra

üzre tahsili
lerine

Msr

dahil olub

üç

sene

mal iderken
askerile Tecrideye gidüb sene

dokuz bin

meydannda

kâmil

gaitan

(i)

sa'd

Msr

Adli Ömer
isyan etdükde üzer-

vali (i)

Urban
mah

bir

mah

cümle asker

dendan tiden geçüb kelleleri divan Msr
olub iklimi arkyye emn eman oldu Ahir sene

1093 tarihinde

bu Ümmü

Dünya

Msr

nadiretülasr Selim
feth idelden beru Msra hakimüer' olan

Han

mollalar beyan ider
olan sultan ulema ve etkya ve
yani müftiyyüs sakaleyn hadimi
kevneyn
Resulü
suleha
§er'i erifülharemeynü erifeyn a'ni hazreti Kemal paa zade Ahmed
Efendi ve kad (i) afiî Uzun Kemaleddin ve kad (i) Hanefî Nureddin Ali bin Yasînüt Trablusî ve kad(i) Malikî Yahya bin brahim
ibni Ömerüd Demirî ve kad (i) Hanbelî ehabeddin Ahmed ibnül
neccarü amî Bunlar Selim Han Msra hâkimi er' idüb sene 923
Ruma gitdi Sene 926 evvalinde merhum oldu Ve Elmevlâ Ahmed
Efendi 16 sene kad olub Davud paa asrnda azl oldu Ve Pirî
Efendi bin Hamza ve Elmevlâ Mehemmed bin Ilyas ve Salih Efendi
bin Celâl ve Esscyyid Mehemmed ibni Abdülkadir ibni Ahmed ve
Hâmid Efendi ve Abdülkerim Efendi ve Abdülkadir bin Abdülaziz
Evvelâ insü cinne sahibi fetva
varisi er'i

[IJ

Pertev

paa nüshas

(valii)
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Efendi ve Abdülbaki Efendi bin Abdülaziz ve Mehemmed Efendi ve
Abdullah Efendi eehir Perviz ve Hadm Ali paa zamannda Hasan
Efendi bin Abdülhasan Sene 956 ve Arabzade Efendi Gark oldu Sene
969 Ve Abdurrahman bin Ali Efendi Sene 966 Ve Sofu Ali paada
Mehemmed Efendi elmeghur ah Hurrem Sene 974 mazul Ve zeman
Mahmud paa (i) ehidde Ali Efendi Elhamidî ve eyh Abdülkadir
Efendi Ve Sinan paada Bedreddin Mahmud Efendi ve Maluz [1]
zade Mehemmed Efendi ve eyh Mehemmed ibni eyh Mehemmed
bin llyas ve Nazirzade Ramazan Efendi Ve Ahmed Efendi bin naye-

eehir Nianc Sene 984 Ve Mesih paa zade Abdülkerim
Efendi Abdülgani bin Mîrah Sene 984 Ve Elmevlâ Hüseyin Efendi
Hasan
bin Kara Çelebi zade Sene 989 mazul Ve fi zem(a)n
paa Sinan Çelebi zade Ali Efendi Sene 971 mazul Vezir ibrahim
paada eyhülislâm Mehemmed Efendi ibni Sinan zade Sene 994

tullah

Hadm

paada Abdülgani Efendi Sene 995 ve
fetreti Üveys
Abdülhak Efendi ibni Behaüddin Sene 996 Ve Monla Ahmed ibni
RuhuUahül Ensarî Sene 999 mazul Ve Hafz Ahmed paa zade Mehemmed bin Kemal Bey zade Sene 1000 mazul Ve Kaf zade Feyzuliah Efendi Sene 1001 mazul Ve Elmevlâ Marufzade Mehemmed Sene
1002 Ve Osman Efendi ibni Mehemmed paa Sene 1002 Ve Hasan
Efendi Knal zade Sene 1004 mazul Ve Kurt paada Osman Efendi
bin Mehemmed Efendi Elmukaddem Sene 1005 Ve Elmevlâ Ahmed
Efendi ibni RuhuUahül Ensarî ve Seyyid Mehemmed paa fetretinde
Abdürreuf Efendi ve Knal Hasan Efendi zade Sene 1006 mazul Ve
Hzr paa zade Yahya Efendi bin Zekeriya Sene 1007 ve Kemaleddin
Efendi ve defa Yahya Efendi Sene 1009 mazul Ve Abdülvehhab
Efendi Sene 1010 mazul Ve defa (i) salisde Osman Efendi ibni
Sinan veledi Mehemmed Efendi Elmukaddem zikrühu Sene 10011 [2]
Ve Mehemmed Efendi bin Hüseyin elmehur bi Kara Çelebi zade
Sene 1012 mazul Ve Mustafa Efendi Azmi zade Sene 1013 mazul
Marreten evvel Ve Hadm Mehemmed paada Mehemmed Efendi
bin Abdülgani Defa (i) saniyede mazul Sene 1014 Ve Mustafa
Efendi ibni Ali Sene 1015 Ve Kara Hüseyin paada Abdülbaki bin

mazul Ve

Tarsun [3] Efendi ve Mehemmed Abdülciyad Efendi mazul Sene
1017 Ve Mukym vezir Mehemmed paada Yahsî Mehemmedüehrî
mazul Sene 1018 [4] Ahizade Yahya ibni Abdülhalim Efendi Sene
1020 mazul olub Samda merhum oldu
[1]

[2]

Pertev

paa nüshas

(malûl)

paa nüshas

(Tosun)

1001

[3]

Pertev

[4]

Buradan

aas

Pertev

paa nüshasnda yok
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ve seb'în

Mahmiyyei Msrdan Abdurrahman paann istikbaline Sam erife gi(t) diimiz menazilleri ve
kura ve kasabatlar ve acayibat garayibatlar
sergüzet serencamlar ayan ve beyan ider

Msr
gulâm ve

ehrinden bin seksen yedi Cemazeulânn gurresinde

be

at

ve iki

seyishane

ile

ocann ba

yeniçeri

be

çavuu

Aa ve çavular kethüdas Hüseyin Aa ve terceman
kayimmakatn kethüdas ve müsellim Mehemmed Aa
üç bin tnikdar asker ile Msrdan çkub canibi arka iki saat gidüb
Gemci Mustafa
-

Aa

ve

Menzili kal'ai Sebili Allâm
Bir vadinin

ortasnda ekli murabba ta bina

bir kal'ai zibâder

Dayiren madar cirmi dört yüz admdr Amma hendei yokdur Canibi
kapus vardr Andan içeri bir kat demir kapu canibi
imale nazrdr içinde iki yüz mustahfzan höcreleri ve sakiye ve
horlar [2] ve kaalar var Burç barular ve bedenleri mamurdur
Cebehanesi ve alt pare toplar vardr Ve içinde neferatlar kanunu
Selim ah üzre mah bemah Msr ümeralarndan bir emîri Msr be
yüz âdem ile nöbet bekleyüb âyende ve reveyde [3] huccac ve
tüccar Msra götürüb getirir Bir ay temam olub yerine bir gayri
tarihinde bu kal'a (i) Arab akyas mazarrat
be gelir Sene
Amma gayet mahallinde
def'iyçün
binasdr
ina olunmuf Ve bu kal'anm kapus önünde bir divanhanei
garba bir demir

(

Be

satr açk

braklm

)

Daima beler anda bekler Cümle atlar gözleri önünde
mrzaklar [4] bal kemin kûp âmâde dururlar Zira bü mahallin
kblesi ve canibi ark çöl çölistandr kim rah Miledir [5] Garb ve
imali serapa ba ve baçelerdir Cenub taraf Habe diyarlarna
varnca sengistan dalardr Hemen bu mezkûr çölden ve dadan ve
tahtanîsi var

badan Arab
[1]

Pertev

[2]

Pertev

[3]

[4]
[5]
[6]

»

zahir olub

çalub çarpub seyl suyu gibi gayet [6] olur

paa nüshasnda da böyle
paa nüshas (havzlar)
»

»

(revende)

(mzraklar) olacak
Pertev paa nüshas (Mekkedir)
»

»

s>

(gayib)

eksik

fakat (Elfaslul Hâmis) olacak.
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Anmçün bu
pürsilâh

AUâm karasnda muhafaza iden beler daima
âmâde dururlar Ve bu kal'adan yol
tarada Hasan Bey
Sebili

ar

Camii Islâmbol tarz

bir erifeli minaresile

Msrn

camileri evsafnda
camie muttasl bir se[b]il hane ve müsafirîn
kaalar ve yine yol
ba ve baçeli âb havas lâtif cayi nazif
yerdir Ve matar kesret üzre nazil oldukda bu Sebili AUâm fezasnda
bin guruluk Sebili AUâm ta bulunduu mehuru âfâkdr Ve
ulemayi Msr kavli üzre eddadin bina etdüi remzatülimad gibi
eddadin
remidir Bu Sebili AUâm zemininde idi Annçün böyle
zikymet ta bulunur derler ^y^S^c cj^j\ Badehu bundan kalkub imal
tarafna gidüb
tahrir

olunmu Ve

ar

ba

Beledi Matariyye
ki Hazreti

Isa sakin

olub hafr etdüi kuyu bu Matariyyede olduutahrir olunmudur Bu beledi ubur idüb

nun evsaf bâlâda mufassal
andan

ehri
harab

icre

be

saat

Aynu ems

gidüb

Menzili
Bir düz sahrada

ba

Hankat

[1]

ve baçeli ve bostanl yerde

Kalyob kâifi

hükmünde subalkdr Ve nakibüleraf Msra bervechi arpalk yüz
elli akçe kazadr hsan olunur Ve
yüz elli pare kura nahiyelerinden

be msrî kise hasl olur irin kazadr Dokuz cami ve otuz
mescidi var Evvelâ çaruda cemaati kesiriye malik Sultan Eref Camii
fevkani ve üç tabakal ve bir minarei mevzunlu ve bir
gibi
senevi

kapular var Her gice sed olur Bin adm tuli bir ahrah sultanîdir
Bu ehir Sultan Erefin asrnda gayet mamur imi Zira bu ehrin
ihyasna anlar bais olmudur Ve memduhatndan kavunu ve karpuzu
ve gayri sebzevatlar memduhdur Zira besatînleri cihan zeyn etmidir
Ve sular serapa kuyulardr Amma gayet lezizdir Ve bu ehir Nilden
bir saati baide çöldedir

Ve âb havas

ulu sultanlar medfundur
[1]

Hankah

gayet lâtifdir

Ve cebbanesinde
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Ziyaretgâh Hankah
Evvelâ

eeyh

eyh Ömer

Halil ve

ve

eyh Mehemmedi

eeyh Mehemmedi

Gûranî

Irakî

Bu

ve

keif
keramatlan zahir olmudur Kubbeleri ve tekyeleri vardr Andan canibi
imale bîr saat bostanlk icre giderek
azizlerin nice

Beledi Münire

Bal
etdikleri

ve baçeli mamur beleddir Bu mahalden imale Sutuh tabir
Urbann arsagâh bîeman yerdir Urban akilerinin havfîn-

den ubur etmek mükildir Selâmetle bu mahalli ubur ibüb

dir

Beledi Evvelâ Deramis []
Bu dahi Kalyob hakinde be yüz haneli ve canibi mamur
Ubur idüb nice müzeyyen kuralar dahi güzer iderek sekiz

beled-

saatde

arz Hâân ve dar kehhanan
ehri Belbis

Evsaf menzili

vilâyeti

Kablettufan dahi ehri azîm idî Badettufan Hazreti Nuh Musul
kurbînde Cudi danda derkenar olub Cude nam ehri ina etdiler
Badehu Kalimon kebene damad olan Msrayim ki nebirei
Hazreti Nuhdan Nuh nebiden bu Kalimon ve Msrayim mezun olub
bu arz Hâanda Belbis âsâr binalarn bulub sakin olub imar etdiler
ve bu
Badettufan ruyi ercinde [2] ihtida imar olan Cude ve
Belbisdir Beni israil ehirlerinden ehri azîmin biri dahi budur Te-

am

varihi kbtîd(e) ve Tevarihi Sabiyye ve Tevratda masturdur Zira

Mukaddese haddidir Bundan cenuba

Msr

haki

Arz Mukaddes

Arz
de-

ehri nihayeti

çokdur llâ bilittifak bu Belbis
Mukaddesdir Arz Hâan deyu cemii kütübü tevarihlerde
musarrah ehri atikdir Ve kebene ve kukema ve »ultanan elf
binalar âsâ(r)lar var kim diller ile tabir olunmaz Kaçankim
hunu Yahya talebiyçün Buhtunnasr huruç idüb bu ehr icre iki kerre
yüz bin Beni sraili dendan tiden geçirüb ehri harab etdikim hâlâ
ol harabistan ann zemanndan kalmdr Nice mülûklar dahi gelüb
imar etmilerdir Amma günede zerre ve deryada katre misal mamur
ildir htilâf kesire

Arz

[1]

Pertev

[2]

»

paa nüshas
»

»

(Deraim)
(arzda)
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Hâlâ Msr eyaletinde arkyye kâifinin tahtdr Dört
yür esbsüvar tevabiile ve yedi bölükden Msr askerile üçyüz krk
pare kur(a)dan yetmi kise mal padiah tahsil idüb Msr divannda
muhasebe görür kendüye dahi

olmamdr

(iki

satr

açk braklmi)

Krk kise mal fayiz kalr Mirî glâli yokdur Ve üç yüz akçe erif
kazadr Senevi on be kise hasl olur erif kazadr Mezahibi erbaadan
müftileri ve nakibüleraf ve âyân eraf vardr ehri bir düz sahrada
vaki olmaile badi nesim tesir idüb âb havasnn letafetinden ba
ve baçesi ve müebbek bostanlar bîhisabdr Ve cemii rahlar sadrenc
nak tarh olunub tarik âmlartnm [1] tarafeynleri tertib üzre ecerei
cemmiz ve nabka ve sac dirahtleri ile müzeyyen ve sayedar yollardr
Bu tertib üzre bu ehri Ali Abbasiyandan Sultan Mehemmed bin
Ebu Said bin Elmuktedir biUâh tezyin eylemidir Bu ehir cümle
dörd bin hane ve saray âliler ile ârâste ve evak [2] müzeyyen ile
piraste olmu ehirdir Ve sekiz mahalle ve sekiz httadr [3] Maada
seksen alt zaviye mihrabdr Cümleden Camii Kesir [4] köhne bina*
dr

Amma

cemaati kesiriye malikdir Cümle otuz dörd aded amud
naki zerkâr bukalemun ve lâciverdi nilgûn müzehheb tavan
ibret nümundur Ve mihrabnda (Ayet)

üzre

(c^^lj.
Ayeti tahrir

(

d^j ^i ^j

ji)

olunmudur Ve aaç minberinin bab
J<^^y\

J J^

jUaJUl

üzre

'kS^jll\ jy.l\ \jjt .lliL

^\

)

masturdur Ve bir minaresi ve dört kapus var Ve Camii Mahmud
ncvbina bir camii zibâ evkaf metîn lâtif ve ra'na camidir Ve
bu camiin mukabelesinde
Camii dahi bir minareli

Aa

ma'mur camidir

Amma

olmak ile eb ruz cemaati
Camii görüb (ziyaret) etdiimiz ceva-

çarsu içinde

firanandr
Camii
miler bunlardr Maada zenavilerdir
Ve bir küade
hammam var Üçü iddeti harda mesduddur Ve dokuz aded vasi
kahvehan(e)leri ve on be vekâlesi cümle vekâlelerden mamur buday
Paa nüshas (âmlarnn)

[1]

Pertev

[2]

»

»

»

(esvak)

[3]

»

»

»

(hutbedir)

[4]

»

»

»

(Kebir)
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mamurlardr Ve cümle

Amma

iki

dükkândr Lâkin

yine cemii zîkymet

âdem deryasdr Ve âb havas

gayet

lâtif

olduuna (Ve zaman

Mustafa paay [1] Mehemmed Efendi eehir Biçivizade Sene 1030
mazul ve Osman zade Abdülkerim Efendi sene 1030 maz(ul)
ve Muhteem Rdvan Efendi ve bunlardan Mukaddem Abdullah
Efendi bin Mahmud kad(i) Msr olub ikisi bir senede mansb [2J
ve mazul oldular) [3]
Sular kuyulardr Amma âb hayatdr Ve bu ehir Nilden iki merhale
yer baid çöldedir Amma kaçan [4] Nil tuyan etse Msrda Nil kesimi olduu mahalde Ebulmeccane nam cisr dibinde Nil kesimi olur
Ol cisrin altndan cereyan iden Nil cümle kalyon [5] vilâyetin rey
idüb andan arkyye vilâyetin rey idüb bu ehri Belbisi rey idüb
Belbise gemiler gelüb zahire ve meta alrlar Ve bu ehrin mekûlât
merubatnn memduhu üzümü gayet âbdar ve terdir Ve nar Fuhe
narndan danedardr Ve nisvan tayifesi engüt ve nahanlerine uracak hnnay ahzan cemii islâm diyarna bu Belbisden gidüb hazine
hasl olur Azîm hmna balar vardr Halknn ekseriya kârlar bu
hmnadr kim nisa tayifesinin dest palarnda lâilgûn rengârenk ver(ir)
Bu hmna tarlalarda ziraat olunur Hürde aaççklardr Ve yapraklar
cem idüb deirmenlerde dakikvar idüb hnna olur Ve üç sene aac

mahsul

verir

Der beyan

Saîdi Süflî yani

arz

Hâan

Belbis

Evvelâ bikavli müverrih Mgdisî [6] ehri Ari Msrn âhirülhudududur Aandan canibi imale arz Samdr Amma Ariden cenub
canibine Belbise gelince Arz Hâsandr Belbisden Msra gelince Arz
Ridaniyyedir Msrdan Besatîne varnca Arz Emsusdur Andan öte

ark tarafna Arz Atkih derler Zira ehri ark Atkih beri
tarafmdadr Amma Nilin karu garb canibine Arz Fayyum
derler Andan yukaru ta Circiye varnca Saidi Ali derler Saidi Süfli
Nilin

Msr

[1]

Pertev

paa nüshas (paada)

»
(mansub)
alnan satrlar sahifa 1030 daki
buraya yazlm. Pertev paa nüshasnda da ayndr
[4] Pertev paa nüshas (kaçan)

[2]

[3]

»

Kavs

»

içine

[5]

»

[6]

Pertev

»

»

(Kalyob)

paa nüshasnda da ayn

Msr

mollalarnn sonuna yazlacakken
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Bel(b)is ve Aridir
Zira

Habe

Amma

Circenin Nil

iklimi ol tarafdadr

Ve bu

karusna Dehlizi(Cir)ce

derler

Ümmü

Dün-

Saidi Ali vilâyeti

yay besleyen ganimet yerlerdir Amma mezkûr Saidi Süfli kim Belbis
ve Ari hakidir sahili Bahri Sefidde susuz bîeman Katyye ÜmmülHasan çölüdür kim nihayeti Tih sahras çölüdür Katyye çölün
kazsan

Andan bu ehr

icre

Ziyaretgâh Belbis
Evvelâ ehrin haricinde kble tarafnda bir soffai âlide on yedi
Benî srail peygamberleri medfunlardr Ve zia(re)ti Eeyh Ali ibni
Sardun bir kubbei ebyazda medfundur Ve bunlardan gayri ziyaret
etmedik Ve bu ehr icre olan fukara gurebalara nimetleri mebzul
ve mukabelesinde
hanedan sahihlerinden olan Bonak Mahmud
Hüseyin Çorbac ve Mehemmed Çelebi ibni uayb ve Mehemmed
Çorbac ve Yusuf Çorvarc[l] bunlar ile vedalaub andan yine imal
canibine nice mamur ve müzeyyen kuralar ubur idüb ve

Aa

Beledi Ri'ni
yi

geçüb düz sahralar

icre

Belbisden

be

saatde

Kal'ai Karin

Evsaf

Sene 860 tarihinde bu kal'ai Sultan Kaytbay binasdr arkyye
hâkimi hükmünde subalkdr Ve Belbis nihayetidir Kal'as bir düz
sahrada ekli murabba bir tula bina kal'ai zibâdr Ve dayiren madar
cirmi dörd yüz hatverdir Ve imale nazr bir hadid kapus vardr
Tak paki beyaz tadan bina olunmudur Diyar Msr müteferrikas
ocamdandr Ve yüz elli neferat ve on be topu ve gayri cebehanesi
ve kal'a icre yirmi hanesi vardr Ve kal'ann vasatnda bir meydan
halisinin etrafnda hanelerdir Ve kal'a kapusnm iç yüzünde Sultan

Kaytbay Camii

yazmlar

ve

kapusnn

kazmlar
(

^^

VI

iki

yannda mermer

talar üzre

celi

hat

ile

(Ayeti erife)

^^\j

^\i j-»

I

j-»

^4?-L^

j^

U

\

)

Âyeti tahrir olunmudur Ve bu camiin bir alçak minaresi ve iki
kapus var Haremi yokdur Ve mihrab önünde bir cemmizi münteha
[1]

Pertev

paa nüshas (Çorbac)
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âdem istirahat idüb serho olur Zira âb
kaPadr [1] Ve tara varuu hurma bah ve
bostanh üçyüz hanedir Ve âb hayat kuyu sular vardr Ve nehri
Nil bu ehre bir konak yer baiddir Amma Temmuzda Nil gelüb bu

dirahti var

havas gayet

Sayesinde bin
lâtifdir

Karin balarn rey ider Ve krk dükkân var Hammam ve gayri imareti
yokdur Ve bu kal'anm canibi arknda ta iki saat yire varnca serapa hur-

ma balardr kim cihan dutmudur Ve her bada
dir Ve Beni Sakar Urban akyas havfinden bu

beni

Adem

sakinler-

Karin kavmi daima
pürsilâh âmâde dururlar Ve cümle balar topdan divan âlilerdir
Her tarafnda kursum atacak mazgal delikleri vardr Ve cümle hanelerden birbirlerine hemcivar kuyular [2] vardr ki hîni ma'rekede
varrlar Ve bu Karinin karpuzu ve hurmas
birbirlerine imdada

memduhdur

eeyh Abdurrahman

Ziyareti

Balar kenarnda
kalkub hurma balar

bir

Filistinî

medfundur Bu kaPadan
imale

kubbei sagirede

icre yine

canibi

Beledi Settare
i

ubur idüb alt saatde

Evsaf ehri kadimi Salihiyye
hükmünde subalkdr ehri bir vasi sahrada iki
saatlik hurma balar fellâhîn ehridir Bin mikdar hanedir Amma
cümlesi mahlistan hyaban içre baka ba§ka evlerdir Ve cümle birbirlerine muttasldr Ve cümle komu kapular vardr Ve her hanenin

arkyye

kâifi

yine etrafnda mazgal delikleri vardr Zira eb ruz çöl Urban bunlardr [3] at ve koyun ve yem ve taam ister Bunlar vermeyüb daima
cenk iderler Annçün her haneden birbirlerine kapular ve tüfenk

mazgallar var On bin mikdar Benî Salihî derler kavmi secidir Bunlar
dahi iki frkadr Bir snf Beni Cezamdr Ve bir frkas Beni Haramdr Bunlar dahi daima birbirleri ile cenk iderler Gayet mel'un
kavmleri vardr kim cümle âyende ve revende bu âsi kavmden âciziçün
lerdir Bu kavmi slah içün ve ârâmgâh tüccar huccac olsun
[1]

Pertev

paa nüshas

[2]

»

»

[3]

»

»

(lâtif

kal'adr)

(kapular)

»
»

(bunlardan)
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bu mahalde bu ehri sene
çün Salihiyye derler Evayili

tarihinde Sultan Salih bina etdiiy-

gayet mamur imi Amma meUrban yata olmaile ammaristanndan çarsuy
Han hammamndan asla bir ey kalmamdr Ancak balar içinde
a'sarda

merri nas olub çöl
var

meydan vardr Gûnagûn dirahti âliler ile müzeyyen bir
Ol meydana haftada bir kerre cevanibi erbaa kuralar
âdem cem olub beyii ira idüb azîm cemiyyeti kübra olur
gider Ve nice bin deve yükü hurma
Ve herkes meta
hurmas olur Ve bu hazar meyfüruht iderler Zira Sa
dannda bir camii kebiri fevkani vardr Sultan Kaytbay binasdr
Misli Meer Msrdaki yine Kaytbay Camii ola Bir minare(i) âlisi üc
tabakadr Amma cemaati yok Urban içinde kalm garib camidir Ve
ehrin halk gayet ankalardr Zira âyende ve revendeye nice kerre
bir vasi

bir fezadr

yüz bin deve yükü su satarlar Zira bu ehirden kasabai UmmülHasan
çölünde alt konak yerde leziz su yokdur Sahrayi Tihin nihayeti bir
rimalistan ve çöl çölistan ve berrü beyeban bîeman yerdir Bu Salihiyyeden sular ve kira ile develeri yükü ile d(u)tub azmi rah olunur
Annçün bu kavm ankadr Ve Ümmül Hasan çölünde bîtab ve bîmecal kalan cemal ve hussanlar ve bagal ve himarlar cümle bu ehir
halk varub alrlar Besleyüb yine huccaca satarlar Ve fetalar daima
rehvalk [1] idüb âdem kati iderler bir alay kutauttarik âsilerdir
Amma Cenab Bari dahi her Musâya bir firavn bir Musa halk etdüi
gibi bu kavme dahi Cenab zzet çöl Urbann Musa gibi bu firavnîlere musallat etmi Hattâ hakir cümle asker ile bu ehirde bir
hafta meks idüb paa lgar ile gelir deyu intizarda olub dururken
hikmeti Huda bu ehr üzre çöl Urbanile mahlut Beni Cezam kabibin be yüz hüheylân atl Urlesi ile yek dil yek cihet olub cümle
ban sahih huryan [2] bu ehir halknn üzerlerine musallat olub
ehrin cenub tarafn nehbü garet etmee balymca Salihiyye kavmi
dahi cümle pürsilâh esbsüvar ve piyade dest her cida iki bin âdem
bu Beni Haram ile cenge ahenk etdiler Bunlar hanelerinde olmak ile
köpek cengi iderek avret olanlar dahi imdad iderek Beni Haram kabilesi biyeli mekrde zülfünün haramzadeler hemen malûbiyyet semtin gösterüb firar etdiler Bu Salihiyye kavmi bu hali görüb eer esbsüvar ve eer piyadeleri at boynuna düü b Beni Haraml akabince ko-

va kova balarnda ve evlerinden bir saat yer çöle
[1]

Pertev

paa nüshas

(rehzenlik)

[2]

»

»

»

(hussan)

[3]

»

»

»

(derhal)

çknca derlerhal

[3]
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Beni Haram filhal geruye avdet eyleyüb ac kurd koyuna girer
bu Salihiyye kavmin domuz bal gibi htlayub ve eslahlyub sürü sürü ve kra kra tarfatülayn icre bin sekiz yüz âdemi yelman cidadan geçirüb cümle küheylân ksraklar ve sayir mal
ganayim ile Beni Haram mesrur handan oldular Ammma münhedim olan Salihiyye kavmi can hevli ile at boynuna düüb bizim
asker içine gelirken bizim asker dahi anlarn ardn urmaa geldiler
zan idüb ileri gelenlerden elli mikdar âdem Salihiyyeliden hake
düdü Ahir bizim askerden Bire El kaldrman Anlardan bize zarar
yokdur Ancak anlar birbirlerin krarlar J'>i•'^^ ^is3\ -oniaL- fehvasnca
incitmen Bize gelüb dah(î)l düeni halâs idin didiler Amma evvel
gibi girüb

gelen Salihiyyeli bizim askerden klç yeyince gerüde gelenler hemen
evlerine can atdlar Hemen akablarnca Beni Haram kabilesi bîbak

bîperva ehri Salihiyye icre girüb

cemii külbei ahzanlar ihrak
binnar idüb bir hâ (di) sei azîm ve bir vâka ekber oldu Nagâh
biemri tedbiri kadirtüvan ve hükmü tedbiri kaza cereyan taallûku
birle bir berki lâmi* ve hark ayi'ki berki hatfdan puyan ve badi
harikdan itaban fi akallüzzeman ve ednellevan ehri Salihiyye sakinan mel'unan sebebile harab ve yebab ve envai et'melerin türab
esnaf eribegerin[l] serab etdiler Ve ekseriya aniyalarn emvalini
târâc ve evlâtlarn bir nice gün ac ve kendülerin bir habbiye muhtaç
ve

idüb mihaddelerin hacer ve püsterlerin hakister eyleyüb bu ehr icre
ma'rekede nice yüz bakirenin bekâreti izale olunub nice fiili ei'lcr
oldu Beni Haram bu hal üzre Salihiyye akylerinden bu âsiler böyle
intikam alub Salihiyye içinde bir vaveyla ve efgan bir tarafda sbyan
ve bir köede nisvan feza' ve cezamdan gûlarmz asam oldu Ve üc
gün sahrlardan ve ehir etrafndan develer ile leleri ta () drlar Bir
rüsvaylk olmudur kim bir diyar (d) a olmamdr Zira rüsvaylk
oldur kim bu mahalde üç dörd bin müsellâh ve müretteb Msr askeri
bulunub mabeynlerin slah etmee kadir olmyub ^yi.\ ^\siu^\ Uu.
deyüb herkes haymesinden tafra çkmad Garabet bundadr

ol

^

Ziyareti Salihiyye
Halil bir küçük kubbede medfundur Ve civarnda Eeyh
Hasan ve E§§eyh Mehmed Dessukî ve Berrukî Bunlar cümle birbirlerine karib medfunlardr Ve Salihiyyenin haricinde imal tarafmdadr
Bu ehirde on gün meks idüb nice bin deve kuyu sular hazr idüb

Eeyh

[1]

Pertev

paa nüshas

(eribelerin)
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sadadinde iken paa tarafndan Kürd
ile gelüb müsellim Mehemmed kethüdaya alessabah Sahibi devlet bundadr Alana [2] hazr olun Cümle
asker alaya hazr oldular Amma hakir müsellim ile nsfuUeylde
saat gidüb
lgar ile Salihiyye (ye) varub andan
cümle askerile müfid muhtasar hayme ve hargâhr [3] meks
Gazze canilerine [1]

gitmek

brahim nam çuhadar lgar

kethüda badehu
Hakir ve

Süleyman

Aa buludular

pus etdükde bir hayli izaz ikram idüb hal hatrmz
ihtida alay azîm ile kasabai Salihiyyeye
dahil olunca ota önünde yüz koyun kurban olunub dua ve sena
ile
azîm vezni üzre bir divan Asaf Berhiya oldukim cümle âyân
cemii ârifan nükMsr evza etvar paaya vâkf oldular Zira
tedan zamirinas bu salihiyyeye gelüb paa ne tabiatdedir çeri midir
ve ebleh midir veya hâki (m) midir bu divanda haberdar olub
ana göre amel iderler Badeddivan smmat Halilürrahman tenavül
olunub alay ile gelen Msr askerine haliyeleri üzre bahslar ihsan
olunub herkes haymelerine varub hedayalarn paaya arzetdiler ki
gün bu ehirde tekaüd olunub ertesi gün Nil kesimi müjdesi
geldi Amma hikmeti Huda âdetuUahdan yirmi gün mukaddem Nil
kesimi oldu Paann kademi mubarekedir Hayr berekât ile geldi
deyu ahalii- Msr adman badehu üçüncü gün yine alay azîm
gelirken önü sra yeniçeri baçavuu ihtiyar olmaile piyade
ile
yürümee iktidar olmad ecilden paa Ata bin deyu emr etdi Çavu dahi kanun deildir devletli vezir Ocamdan muateb olurum
didükde derhal paa ocaa hitaben bir beyaz buyurdu verüb Gemci

Andan kalkub

sual etdi

Msrn

baçavuu

atna bindirmei kanun etdi lâ el'an öyledir Andan bu
muhalle Abdurrahman paa alay azîmile otana gelirken Salihiyye
sahrasnda arkyye hakinde sakin olan Beni Harb Süveyd Urban
cümle on bin asker olub mezÂli Beni Sakar ve Âli Beni
kûr sahrada iki kavmi cebbar bir çengi azîm idüb Beni Harb alt [4]
askerle Âli Sakar üzre
tarafndan [5] be bin âdem nizei
sinandan güzar idüb lâei murdarlarn temaa etdiimiz çengi
azimdir Mufassal yazla

rmh

[1]

>
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Menzili kal'ai Karin
gelüb seraperdesinde meks idince kaFadan mehterhaneler çalmub ve toplar atlub admanlar olub divan azîm oldu Andan
nsfuUeylde paann ve cümle askerin barhaneleri kalkub hakir dahi
Gemci baçavu arhile be yüz mikdar pürsilâh asker ile me'aller
çraganile Belbis ehri kenarnda yol iki frka olub baçavu deve
katarlar ile bir tarafa bu hakir seyis hanemiz ile seksen aded yenive kimi harsüvar
çeri mülâzimleri ile kimi atl kimi heccanl
ve
krk elli mikdar dahi piyademiz ile Belbis baçeleri içine geldükde
gördük Bizim sa canibimizde yetmi seksen mikvakti afiî oldu

Alay

ile

An

dar
ile

esbsüvar

mzrakl

bir alay asker

fitraklerinde bizim gibi

Cümlemiz paa

ile

yanm tüfenk

Badaddan

gelen

fitilleri

yeni asker

zan eyledik

Der beyan sergüzeti men
Hikmeti Huda j^\^ UiJ

Olcak

olur Atalar sözü tutmyan
koyunu kurd yir didikleri
üzre Belbisin kenarnda cemmizler altnda bazmz ehre dahil olmuken hemen sol tarafmzdan mukaddema bizimle atba beraber gelen
Badadl paa askeri zannetdiimiz seksen aded hayyal asker alelumum
içimize at koyub aledgafle cümlemize silâha el atdrmayub mzrak ile
an anda kimin kanda idüb tarfetülayn icre cümlemiz r [ 1 ] sinandan
,L.h\>

hatâlar didikleri üzre ve sürüden ayrlan

geçirüb cümle mülâzimleri

soymaa baladlar Hemen

hakir can havli

Allah Allah sadasna derunu dilden reha buldurub sadamz evce
peyveste olub cümle refiklerimiz piyade oldular Hakir zannetdim ki
piyade olub baçeler divarlar dibinde ve cemmiz seçerleri dibinde

ile

olmaa
mzrak

Meer

bunlar Urban havfinden üryan
inmiler
gördüm Hakirin sol canibinden dörd atl dal
gelüb ihtida bir kr atl ve mavi beddavî gömlekli hakire

siperlenüb cenk etseler gerek

An

canibimde kalça kemii üzre bir mzrak urub yaylkdan
kemie dayand Ve ensemden bir gulâmm dahi atdan
ykdlar ve bana üdüler Hemen hakirin can bana sçrayub dal
tirke olub olann üzerine varub eer hanesinden bir kol tufengi
atdm Amma gice olmaile nice olduun bilmem Hemen Arablar
olann yanndan firar etdiler Gördümki olann at Arablara doru
kaçar Ardna düdüm Urban hakiri oataya alub bir kaç ok ile bir

yetiüb

sol

güzer idüb

[1]

Pertev

paa nüshas (rumhu)
Evliya Çelebi 10

—
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düen gulâmm dahi gayib etdim Beni kovan
Urbann birine bir ok perran etdim Hemen altnda at bir sahiyl
urdu Hay atna urdum didim Gördüm dörd ath bir tarafmda alt
atl bir canibimden üzerime c.*!; urarak hücum etdiler Kizb haramdr
Hemen hakir otJLf' ^\\y jc îji> deyüb kaçmak dahi erlikdendir deyu

canibe halâs olub atdan

kovmadlar Amma zahmimden kan cedoldu Amma yaram
çizmem
içi kan
ile
ve
dahi sovumad Ve bedenimde dahi kuvvet kuva yerinde Amma headed küheylan atlarm mükellef silâhlar
menki memlûklarm [1]
Bunile seyishanede olan mal ve zîkymet eyalar (a) [2}
dansonra bana sa gezmek haramdr deyu gerüye [3]
§ehr içine girdim Hakiri artk

reyan iderek

çakrm

(iki

atdm Yine Arab

satr

açk braklm)

hücum
Hemen yine

Gördümki seyishanemi
tirkee el idüb bir ok gezleyüb
üzerlerine at braub bir çemmiz altnda Arablar ast her kabza oku
kümelerine atam derken çemmiz aacndan bir kütürdü zahir oldu
gördüm Bir âdem esbabile çemmiz aacndan kütür kütür uçub
atmla benim üzerime düüb yay çilesinden ok halâs olub kolum
idüb [4]

üzerime

gitdiler

etdiler

An

mecruh olayazd Hemen herifi zarif beni görünce Arab sanub Aman
ya emir veya eydi deyüb soyunmaa balad Meer bizim refikleriBir muhalif sü'biye basub dümü
mizden çemmiz aacna
Gördükim hakirdir hemen ehre firar etdi Amma Bab Züveylede bir
kavvaf emir vardr Ol yiit hakka ki Ali cengi idüb Eneerif enessadat ve ene evlâd Muhammed ve ene krii askerüssultan deyüb dal
klç hakir ile hayli cenge imdad etdi Bu mahalde gördüm bir at

çkm

Amma

karanlnda olmaile at kimin idii
bir viran baçe icre bir nabka dirahtine baladm Amma yaramdan ziyade üzerime düen âdemin zarbjdan kollarmn vecea beni helak etdi Hemen mezkûr
emir ile bir Araba sataub ele aldk Ve atdan ykub emir atma suvar
olunca Arabi gayib etdik Hemen on be mikdar Urban yine üzerimize hücum idüb emir bir tarafa hakir yine ehr içine firar eyledim
Amma yaram dahi sovuyub beni helak idiyor Bu hal üzre vakti aserseri gezer

malûmum

vakti afiî

deil Derhal at licamndan

fide göz gözü görecek mahal olunca Mal candandr deyu yine
arbede meydanna varub gördüm Cümle Urban ikârlarn alub eer
paa nüshas

Be)

[1]

Pertev

[2]

»

»

»

(zarar ziyan gelince

[3]

»

»

»

(dönmeyüb)

[4]

»

»

»

(yedüb)

(gitdi

hemen can atub sçrayub)
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haneleri esbab

ile ve terkileri gûnagûn havayicler ile malâmal Ve
benim seyishanemi dahi kean berkean götürmede Ve Said nam
gulâmm alayub feryad idüb bile gitmede Hemen hakir bir viran
ba divarndan içeri girüb divarm ard sra gidüb bu Gurbanm [1]
önün alub bir köede gizlenüb bir çileye üç ok gezelyüb ileri gelenlere atub çadrlara firar ederim mülahazasnda oldum Zira paa otan
ve âyân Msr haymelerin me'aller ile çragan idüb kor (u) mada
idiler Badehu hatrma geldikim Sen bunlara meydana çkub ok atnca ya vura ya vurayazasn[2] Bunlar seni çadrlara yetitirmeyüb Arab
ile sana eriirler Bu sevdadan
feragat eyle deyu hatra bu ilolub ite sabah karibdir Hemen akablarmca gözet Ne canibe
giderlerse ana göre amel eyleyüb paaya bildir deyu ok atmadan feragat eyleyüb kemingâhdan pinhan oldum Gördüm seksen kadar kâfir
mal ganayimleri ile canibi arka ginerler Ve benim seyishanemi mallar gibi niderler [3] ve gulâmlarm güdüb giderler Allah âlimi danadr kim böyle olmudur Hemen gerüden üc Arab atls bunlara yetiüb Af- öU> j.^y> ^t»îi ijj-i,"'; deyince biri hemen atndan inüb benim
seyishanemin celâcillerin yani çnkraklarn kesüb benim tarafma
atnca ta önüme düdü Ben dahi alub koynuma kodum Çnkraklarn
bana vâsl olmasnda sr vardr deyu sakin oldum Amma asla der-

atlar

ham

manm

kalmad

An

gördüm Benim olduum

viran

baçe

içinde

ge-

rüden dörd ili [4] âdem geliyor Hemen hakir pusu yerinden atma
»üvar olub ban bir harab divarndan tara çkub çadrlara doru
gitdim Bu dörd atl varub yine Urbana kavudular Hakir artk ardlar sra gitmee iktidarm olmyub geri ma'reke yerine geldim Vakti
hanefî oldu Üç klç biri gümülü ve üç boy tüfengi ve bir çakmakl
kol tüfengi ve iki gümülü bçak ve benim oklarmdan alt ok ve bir
heybe esbab ve bir çuka konto ve bir sakiye yannda bir ksrak ve
benim aaca baladm at bunlar alub baçavu çadrna geldim
Hikmet bu kim biz anda bukadar mal menalden ve huddamlardan
aynlub bir at ile canm halâs idüb baçavu haymesinde mihman
olduk
gördüm Haydar namnda gulâmm ol dahi mecruh gelüb

An

vâsl oldu Baçavu ehirden cerrahlar getirdüb cemii yoldalarn ve
hakirin zamhmlerine merhemler urub nice zeman zahmi ciday çekdik Garabet

sokak
[1]
[2]

13]

[4]

ar

bundakim biz cenk iderken zahir baçavu askerile bir
meks idüb divanda ol gün yüz arzuhal verdilerkim cüm-

Pertev paa nüshas (Urbann)
(vuramyasn) olacak.
Pertev paa nüshas (yiderler)
»

»

»

(ath)
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nehbü

olmu

âdemler

Bizimle saylan yeniçeriler
kadar yodam ve Evliya Çelebi karndam kulunuz dahi yaralanub be at ve bir seyishanesi
kulanadek yüklü çadrile ve bukadar
le ol gice

içün

baçavu

garet

Devletli vezir

Benim

(ki satr açk

mal

idi

elli

hraklm)

enban [1] menali nehb garet olunmukim tâbir
olunmaz Yine asla kimse sual etmeyüb ve âdemiler haramilerin
hakkndan gelmeyüb andan yine alay azîm ile çay (?) Msr askeri çkub paay sene 1087 tarihinde mah Rebiülevvelin bâlâda
ve

gayri

tahrir old (u)

u

üzre

Menzili Âli [2]
ile

üç gün

çraan

üç gice

yine bir alay kübra

ile

ve

admanlar olub meks olundu Andan
mezburun mah Cemazigünü Abdurrahman paa saray Msra

sa'd saatde sene (i)

elâhirinin evvel yaza etisi [3]
dahil olub alay askerlerine ihsan in'amlar bezi

lâda masturdur Allah

hayrl

vire

olunduu cümle bâAbdurrahman paa Msra dahil

olunca Mehemmed kethüdasile hüsnü zindegâne idemeyüb âhirülemir Mehemmed kethüday sene 1088 de mazul idüb Asitaneden
ulaklla gelen kapuclar kethüdasn vekili mutlak idüb cümle akdü
hal ann destinde olub cümle tevabi levakclar [4] zabt idüb MehemCir*
med kethüday Minye ehrine ve ehir havalesi ibrahim
ciye sürüb glâl tahsiline memur oldular Amma biemri Huda sehl
kaht gala olub bir er (de) b glâl sekiz gurua çkub ehri icre [5]

Aay

Msr

icre nice mahzenlerden ahalii ehir glâli yama iderek Sultan
Camii önündeki mahzenleri cümle akyalar münhedim idüb cümle
glâllerin nehb garet iderken Ali kethüda ve erif Çavu bir kaç atl
Rumeli Meydannda Ali kethüda on bir âdemin boynun
ile binüb
ibadullahn
mal garet olmadan halâs olub ehirden tara sayir
urub
diyara glâl gitmemesiyçün dellallar nida etmiken bir gün üçyüz deve
ile çöl Urban glâl kaçrrken derhal Abdurrahman paa cümle aavatile atlanub Âdiliyye ensesinde Ayn Musa tarafnda Urbana yeti-

paa nüshas

[IJ

Pertev

[2]

(Âdiliyye) olacak

[3]

Pertev

[4]
[5]

»

Fazla

paa nüshas
»

»

(emval)

(pazarertesi)
(levahikleri)
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develerile glâllerin brakdrub hayli cengi azîm olub iç
aalarndan nicesi mecruh olub Türkman Olu Arab elinde ehid
olub Urbandan bir haylisi dendan tiiden [1] geçüb Abdurrahman
paa ganimin bukadar glâl yükü ve develer ile Msra gelüb meks
idüb ertesi Süyeysden azîm gafile [2] ve §am cennetmeamdan karhan azîm gelüb Msr ganimet oldu Amma huccac müslmîne istikbale giden Akabe aasn Arab çevirüb cengi azîm iderlerken Abdurrahman paaya feryadc gelüb ol an meydan muhabbete yüz kise
mal döküb sabkan emirülhaclkdan mazul olan Yusuf Bey ile iki
bin müsellâh asker ile üç gün üç gicede imdad yetiüb hamdi Huda

§üb cümle

Urban bozub cümle huccac âsudehal Msra dahil oldlar Bu maDeiei Kübra mübairi olan Kad Abdurraufî erif Çavu

halde

sebebile Circede maktul

olmudur Sene 1087

Çavu paay

Amma

beri

tarafda

kethüday asla söyletyeniçeri ba çavuu erif
mez olub her ada tuz gibi her ide bulunurdu Ahirkâr paa (yi)
gayyur bu evza' etvara tahammül idemeyüb sene 1090 mah Mevlûdun on ikinci gicesi Mevlûdu eyh Bekrî olduu gice yine yeniçeri

ocanda Küçük Mehemmed odaba

ve

Ali

re'yile

alessabah

erif

Çavuu

camehabmdan üryan çkarub Abdurrahman [3] huzurunda cümle
deyüb mehterba odasnda cellâdlar erif Çavuu
ma'unkan boub leini saray meydanna atub tevbilar [4] cenazesin
götürüb defn etdiler Ann tevabii Muharrem Çavuu dahi brime
neferat stemeziz

nefyidüb andan Circe ehrinde kati idüb Msr âsudehal olub nizam
intizam buldu Andan Hasan kethüda nam bir müksirülkelâm bir
âdem Âsitane tarafndan kethüdala gelüb paa ile hüsnü zindegâne
idemeyüb Kâ'biye gitdi Ve Mehemmed kethüday deri devletden

ferman ehriyarile

taleb etdiklerinde Asitaniye

göndermeyüb Minye

gibi erif mansbdan mazul idüb Menfalût ihsan olundu Andan deri
ve Sar imrahor
devlet tarafndan kahveciba ve salahor Siyavü

Aa

brahim
emini

Aa

ve Firenk Bey ve Gazzaz

Hüseyin

Aa

ve Bozoklu

mi yedi mükellef aalar

Olu Ahmed Aa

Ahmed

gelüb bunlara bin

Aa

ve

gümrük

velhasl bir ylda yet-

krk alt kise

ihsanlar olundu

Hikmeti Huda
iken

Sene 1087 tarihinde Köprülüzade Fazl Ahmed paa veziriazam
çiftliinde
Tekirda ehrile Burkaz mabeyninde Kâra Biber

Aa

paa nüshas

[1]

Pertev

[2]

»

»

3]

»

»

1

[4]

»

»

»

»

»

(tiden)
(kafile)

(paa)
(tevabileri)
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merhum olub^kayimmakam Kara

Mustafa paa sadrazam olduunun
haberin ehri Msra veziriazam aalarndan Amasyal Gürci Osman
haber getirüb Abdurrahman paa gayet müteellim olub ahalii
Msr ile hüsnü ülfete bahyub Gürci Osman Aaya yetmi kise riayet idüb
dördüncü senesi mukarrerin reca eyledi Bu mahalde

Aa

Msrn

Abdurrahman paa Msrn yeniçeri ocandan Habeli kethüday ve
Çnar Mustafa kethüday ocakdan hah nahah çkarub Çinar Cidde
bei etdi Ve Habesliyi mirlivahkdan af idüb Mekkiye izin verdi
Yeniçeri Bekir Efendi ve Mustafa Efendi çralarn ve nice kimesnelerin dahi haklarndan gelmek içün hanelerin basdrdkda herbiri avret
üslûbuna girüb

dan

ar

firar

idüb canlarn halâs eylediler

ulufelerin kat idüb hazinei padiahîye

Amma

ocaklarn*

muzaf eyledi Ve

Msr

güne cür'etler idüb mal padiah tahsiline azîm tekayyüd
ihtimamlar etdi Badehu senei mezkûrda padiah âlempenahn atr
Çehrliçse [1] fethi müjdesile gelüb
bass Sene 1089 da Salih
yedi gün yedi gice Msr icre bir adman olmudur kim tahrir ve
tavsifinde lisan kasrdr Ahirkâr Kara Meydannda atlan adman
toplarnn zelzelesinden paa saray kal'a.snn kethüda saray ve nice
müteaddid aavat odalar ta divan efendisine varnca münhedim olub
yire beraber oldukda Ali kethüdann bukadar mal ve tevabiinin bir
gulâm ve bir müneccimi Maribî eyh Mehemmed ve iki âdem dahi
münhedim olan binalar ile uçub helak oldular Badehu Kasr Aynda
bir kasr âli ve Nil kesimi olan yerde Ebülmüncan cisrinde bir kasr
vâlâ ve paalar saray icre has baçeye nazr bir maksure ve Iskenderiyyei rey iden Nasriyye tur'asn nice kerre yüz bin âdem ile tathir eyleyüb birer sayfi azîm oldu Ve mah Muharremin on ikinci
gicesinde imam Hüseyin üzre Mevlûdünnebî etdirilüb ol gice cemii
ehri tezyin eylemei icad idüb buhuru ve gülâb ve öd ve amberi
içre nice

Aa

ve em'a (i) kâfurî ve sükkeri eribei mümessekinden maada yirmi
Hüseyin mevlûduna vakf eyleyüb ilâ hazel'an cari bir
bin para
hayrat hasenatdr Ve nice bunun emsali hayratlar var kim lâyuaddir Bundan maada Urban akyasma ve hrsz ve harami ve neal-

mam

ve zeman vermeyüb Rumeli Meydannda kati iderdi
Dimyat yolunda Habib nam fellâh köünde basub firar idüb
Zülfikar kethüda himayesine girdii haberin paay müarünileyh
haber alub Olmya illâ hayr deyüb [2]

lara

eman

Amma

(Dört satr
[1]
[21

açk hraklrn)

Cehrin
Pertev

paa nüshas

(yârân güncünde pinhan idüb bir gün evvel)
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sundan çkarub Circeli [2] Ali Bey mastabasmda ban
bedevi [1]
kesüb kellesin Abdurrahman paaya gönderdiklerinde Zülfikarn kellesin paa görüb Hamdi Huda Ahmed paa karndamz mazul idendahi bu hal üzre gördüm buyurdular
lerden bu kald idi

An

{ki satr

bo braklm)

gûn (e) re'yi tedbirleri vardr Amma biz muhtasar kldk
Sene 1091 Tutunda mazul olub
Anadolu eyaletinden mazul
Evvel Osman paaya sadaka olunub ehir havalesi ibrahim Aa ehri
a'banm altsnda Msra dahil olub kayimmakam Kaytas Bey olub
Tut gurresinde Abdurrahman paa alay azîm ile
Msrda Kal'atül Kepi [3] dibinde Mehemmed Bey saraynda meks idüb hini
azilde aavatlarna ikier kat tayinat vermee balanub [4] Asitane
tarafna ulaklar gönderdi Badehu Osman paa doksan bir a'bannm
yirmi dokuzunda bir alay azîm ile Adiliyyede seraperdesile meks
idüb ol gice azîm fienk admanlar oldu Amma hilâli Ramazan görünmeyüb alessabah cümle ehli Msr Ramazan deildir deyu uruclarn yemiken kuluk zeman terceman ba Mirza kâif ve nice
sulehayi ümmetden âdemler Biz aham ay gördük deyu ehadet
etdiklerinde Osman paa itdi Bire âdemler Ya bize ay gördük deyu
niçün haber etmediniz kim bukadar kerre yüz bin ehli Msr siyamn
yediler deyu paa gazabâlûd olub terceman Mirza kâifi ol ecilden
ihtida mazul idüb ertesi öyle zeman dellallar nida idüb öyle vakti
uruc dutulduun ehli Msr tefe'ül idüb Kaht gala olur didiler Ve
nice bin

Msr

aa

yine nefselemir öyle olub

gurrei

Ramazanda alay azîm

ile

Osman

paa bana

sorgucu sultanî komadan mükellef ve mükemmel alay ile
doksan bir Ramazan evvelinde Msra dahil oldu Ertesi Abdurrah-

man paa Osman
jUtj jAlu.)

Msr

paa

gelüb

Hayr makdem

muhasebesin görmee balyub

Safa

geldiniz

deyu

Abdurahman paa üç

Osman paaya gelüb muhasebeleri Ali kethüda deruhde
idüb Osman paa nice müsamahalar idüb cüz'î ve küUî eylere
bakmyub nice eyalar deftere kayd etmeyüb bir ey almad
mal bevaki kalm idi AnnAncak anbar tarafndan
kise mal verüb hatmi defter
çün Abdurrahman paa mirîye
memhur ruznamçe alub Abdurrahman paa eline hücceti er'iyye alub
kerre huzuru

deynden halâs oldu
[1]

Pertev

Amma

paa nüshas

Ali

(kuyu)

Be')

[2]

»

»

»

(Circe

[3]

^

»

»

(Kep)

»

»

»

(balayub)

[4]

kethüdann cürm

cinayet için

ald
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mal içün olkadar akiler Osman paa huzuruna gelüb birine
dahi Tezvir davadr deyu birinin davas [1] dinletmeyüb huzuru er'den dahi red olunub ancak yeniçeri ocandan Bekir Efendiden ve
Mustafa Efendi çra Ali Efendiden ve nice kimesnelerden alnan
cürmü cinayeti naer'î içün Abdurrahman paadan krk yedi aded
kise bervechi sulh alnub anlardan dahi kat' alâka hüccetleri alnub
Abdurrahman paa Osman paa ile vedalaub sene 1091 evvalinin
onuncu günü alay azîm ile Adiliyyeye muazzez ve mükerrem çkub
seraperdesinde meks idüb Osman paa ile veda ziyafeti olub Abdurrahman paa Asitane tarafna revane olub gitmede Beri tarafda Osman paa gûnagûn re'yi tedbir etmede Asitane tarafndan sadrazam
hazinedar Hasan aa gelüb ehir havalesi brahim Aada meks eyledi Ol mahalde brahim
havalelkdan [2] mazul olub hazinedar
Yusuf
paaehir havalesi olub sakal koyverdi Ve brahim
dan yirmi be kise karz hasen verdii mal alub Islâmbola vardkda
merhum olub paaya doksan iki senesi mukarreri gelüb Kör Ömer
bartl

Aa

Aa

Aa

Bey Gazze paas oldu Ve

l

sayir vüzerayi

am surresi

Msra

hazineler

ile

ciyb harç-

mukaddem ama gider oldu Sene Mekkei Mükerremede erif Berekât merhum olub yerine olu erif
beraber

çkub

bir ay

erif olub Mekke ve Medine âsudehal oldu Bu senei menhusda Gazze paas Ömer paay Rakid nam bir eyhülarab cenkde kursum ile urub ehid idüb bir mikdar Rum yiitleri dendan rumhu sinandan geçub cam ehadeti nu etdiler Yine senei mezburda Mekkei Mükerreme icre bir azîm yamurlar yaub Beyti erifi seylâb rahmet gark idüb nice hanedanlar münhedim olub nice bin at ve katr
ve deve ve nice yüz âdemler gark olduu deri devlete arz olunub
ve
ve Gürci Siyavü
hatt erif ile emirahoru kebir Süleyman
Kürd Ahmed Aalar cümle mühimmat levazmatlarile gelüb Kâ'biye
gidüb immar olunub derunu Mekkede Haseki Sultan bir imaret ve
bir
darüifa bina idüb Cidde ehrine azîm sular gelüb kal'a misal
bir han azîm bina olunub Beyti erifin haremi etrafna hendekler
ve nice hayrat hasenatlar ehri Mekkede olub Medinei Münevverede
dahi seylden harab olan yerleri ve Ravzai Mutahharenin kubbesini
ve ehr icre harab olan imaretleri cümle tamir termim idüb güya
Iremzat oldu Ve Osman paa Mekke ve Medine glâllerin cümle pak
göndermee ciddü cehd eyledi Ve Asitane tarafndan brahim paal
Mahmud Bey Hasodadan çkub mîri alemi Msrlla geldikde Osman paa kendüye MansureJ hükümetin verdi Ve Yenikapulu bra-

Aa

[1]

[2]

Pertev
»

paa nüshas
»

»

(davasn)
(

havalelikden)

Aa

/
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Mirza kâife ve Saidli Mustafa kâife ve kzlar aas
Mustafa Çelebiye hil'ati fahire giydirüb dörd cedid bey
efruhte idüb herbar Rumeli Meydannda hrsz ve haramilere eman
vermeyüb beer onar bir yerden kati idüb slah Msra mukayyed
Süveyd Urbanna bir klç urub cümle dokuz bin
idi Ve Beni Harb
melâîn tiden geçüb arkyye ve Mansure iklimi emn eman oldu Ve
sene 94 [1] Buhayre hakinde âsi Beni Vefayi Maribî üzre tecride
asker gidüb anlar dahi eman ile muti olub reaya oldular [2] amdan
bürkesin imar idüb Haiilürrahmana âb haMekkeye giderken
ile Kudüs mabeyninde Receb[3]
yat su getirüb çemeler imar etdi
Yusufu tathir idüb bir han bina etdi

him kâife

ve

çra

çra

am

(Üç satr açk

braklm)

Kan

biri kitabet oluna Amvardr
canna ve bana ve
malna
ma cümleden hüsnü hali kimesnenin
iine ve ana tama etmeyüb sehayi keremi ne Hatemi Taî ve ne
Caferi Bermekî etmidir Hattâ cümleden biri Circeden mazul iki bin
kiseden ayrlub iki akçe ulufe ile hayran sergerdan kalan Dilâver
Beye elli iki pare ulufe Cidde eyaletin ihsan idüb cemii mühimmat
levazmatile benderi Ciddiye gönderüb ve cümle Circe ve Ciddeye ve
her sene Kâ'bei Mükerremiye nice yüz müstahik âdemlere inlamlar
idüb berren ve bahren Kâ'biye gönderirdi

Ve

nice güne evsaf haseniyyat

[1]

[2]
[3]

1094 olacak
Pertev
»

paa nüshas
»

»

(ve)
(cibali)

Bir

âdem

her sahifei açdkca biemri

münasib

bir

murad

tefe'ül

Hayy

idinsc

Kadîr hasbihaline

ehir kura ve kasabatlar gele
[2]

^U ^S

[l]

j-^\

Evvelâ sahifei evvelde dibacei hutbei kitab ve duai Hazreti Adem
berî müfteilün müfteilün ve zikri evsaf bilâdm ve ehri
nadiretülasr yani
Diiny Msr ve cümle
muhrusei
azîm
tevarih kitab isimleri Verakda Kablettufan ve badettufan Msra kadem basan padiahlar bildirir ve Verakda Tundan [3J sonra
ve
bina idenler ve halife olan yüz elli bir melikleri bildirir
yine verakda Kavmi Amalikalar ve lotis melikin Hazreti ibrahim
hatunu Sara Anaya el uzadub eli kuruyub andan slama geldii hikâbilisan

Msn

Ümmü

Msr

yei bildirir

Verakda Yusuf nebi Fayyum ehrin bina etdii ve vefat ve Ali
Reyyaniyan ve Msra dahil olan ekyalar ve erefname kavli üzre
skenderi Zülkarneyn hikâyetin ve nehri attülarabn ihtida tulûun
bildirir

Verakda Hazreti Musa
Beyti Resulden

Msra

ile

Hzr

dahil olan

nebi refiklkdan

hukemalar ve

ayrld

Ali

ve ehli

Dadaniyan ve

Kiyaniyan ve Âli Ekâniyan AliSamanîleri ve Hazreti Ömer hilâfetinde Amr ibnül Âs Msr feth etdii ve Msr hakknda sarihan
Verakda Msr
ve kinayeten nazil olan Âyeti erifleri beyan ider
hakknda hadisi erifleri ve cenk cidali Msr an yedi serdar Amr
ibnül Âs ba keferei Rum ve keferei Kbtî Mukavkis Yine lerakada
Emirülmü'minîn ve sahabe meliklerinden ta Ali Osmaniyandan SulÂli

Mehemmed Han Rabi(e) gelince Msra malik olan islâm padiahlaVerakda Msra malik olan Ali Abbasiyanlar Ali Farm bildirir
tmiyyînden nice mülûklar ve Âli Tahiryan ve Devleti Beni Leys
Saff ariyan ve Âli Samaniyanm bir frkasn ve Devleti Beni Ali Ziyad
[1]

Bu

[2]

Yldz nüshas

[3J

Pertev

fihrist

»

»

(Jl^

paa nüshasnda
^.1<*-M»)

(Tufandan)

yoktur.

Beir

Aa

nüshasnda da eksikdir
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ve Devleti Ali Büveyhi ve Devleti Ali Sebüktekin on dörd neferdir ve
Devleti Ali Gavrei bildirir ve
Verakda Ali Harezmiyan ve Âli

Selçukyan ve Devleti Selçukyan Sani ve Devleti Selçukyan Karaman ve Devleti Tacüddevle ve Ali Atabeyan ve Ali Ömeriyye ve
Ali lbekyan Kebir ve Ali Salâhiyan ve Âli Eyyubiyan adül Kürdi ve
Âli Bahriyye ve Devleti Çerakezeler ve Âli Bahrîler ve Âli Türkmaniyan Doan ve Âli Ekradiyan ve Âli Karahatayan ve Âli Eyyubiyan Yemeni ve Ali Melâhide ve Ali Beni Artk Devleti Ali Mervan
Âli Merdasiniilkilâbî ve Âli Beni Esed ve Âli Beni Hamdan ve Âli
Beni Akil bin Ebli Talib ve Âli Türkmaniyan Ümera ve Âli D(a)
nimendiyyei Mahan ve Âli Kara Yusufyan ve Âli Akkoyunlyan ve
Ali Danimendi Sivas ve Ali
Sahan Isfahan ve Ali Derbendyan
ve Âli amhalyan ve Âli Özbekyan ve Âli Cengizyan Cümle on iki
frka hanlardr Ve her frkas onar onbeer aded tays hanlardr
Verakda Âli Cengizyan
ve Âli Cengizyan Maveraünnehr ve
Âli Cengizyan ran ve Turan ve Cengizyan Âli Timur Han sahib
huruç ve Evlâd Timur Han Gürgân dümemaliki ran Turan Hemedan Ve Âli Timur Hakan Hindistan ve Devleti padiah Sindistan
ve Devleti padiah Münetan ve zikri ahvali Hakan Çin ve ahvali
padiah Fafur ve ahvali padiah Deylimyan ve ahvali padiah
Belh ve Devleti nculiyan ve devleti Muzafferyan ve Devleti Âli Çobanyan ve Ali lkânyan ve Devleti Âli Kurtbay Âli Serabdaran ve
Âli Abbasiyan hâkiman Badad ve Âli Sasanyan ve Devleti Diyala
ve Âli Selferyan ve Âli Abbasiyan Fkrad ve hâkimi Cizre ve Seyyid
han ve uran ve Cizre ve Pelniyan ve hâkimi Mahmudî ve hâkimi
Hakârî ve hâkimi Hizan ve hâkimi Bitlis ve hâkimi Hizo ve hâkimi
Palu
Verakda Âli Kiyanyan Acem ve Âli Ekânyan ve Âli Krr
vanyan ve ÂU Mamaniyan ve Âli Mahanyan ki ecdad Âli Osmandr
Ve Âli Beni Resul ve Âli Hasimyan Mekke ve Âli Beni Ktade Ve
zikri Selâtîni
Kahire Emirülmüminînlerden Âli Emeviyyunu
ve Âli Abbasiyyun ve Âli Ahidiyyun ve Âli Fatmiyyîn MabeynehüDevleti
mada Bahriyye Ve andan Devleti Nureddinüehiddir
Verakda Andan
Çerakeze Devleti Âli Osman Fethi Msr Kahire

ah

Krm

Msr

am

ah

Evvelin
Ebülfeth Sultan Mehemmed ve Sultan Bayezid ve Selim
molla sarklarn Ebülfethin Islâmbolu muhasara idüb Unkapan
önünde Fransa kalyonlar feth idüb Âli Osm ann Fransa ile karaafiînin Msra suba
betin bildirir Ve lâtifei tasayvufane ve
ihdas etdirdii ve cezirei Msr icr(e) krk sekiz aded selâtînler
Verakda
esmalarile ve ekâli cezirei Msr() ayan ve beyan ider

mam

cezirei

Msr

selâtînlerinin evveli

Ali

Edarise ve

Hamude

ve selâtîni
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Muvahhidîn ve Ali Beni Tas ve Mülsemin ve Ali Beni Harin ve
^
A
ürefayi Ali Kâmilyan ve Ali Beni Agleb ve Ali Beni Kelb ve Ali
Ali

-^

.*>

Hafas ve selâtîni Fas ve Devleti Merankû ve
Foncistan ve melik Kakan ve meliki Berberistan ve meliki Krmanka ve meliki Beganski ve meliki Hardekan
ateperestlerdir Ve mülûkân Zülyezan ve Ali Beni Hilâl ve Ali
Afarika ve Meliki May Purnur [1] ve meliki Afnu ve Devleti diyar
Badis ve Ali
selâtîni

Beni

Sudan ve

Cezayir ve Devleti

Msr

Marib Ve

selâtîni

Tunusu

Verakda Devleti Trablusu

bildirir

ceziresinin

canibi arkîsindeki cümle miilûkleri be-

yan ider Evvelâ meliki Dumbiye Ali Habiyye [2] Selâtîni Cey§[3]
klimi Hahede üzyüz melik vardr Ve on ikinci fasl Ruyi arzda
nekadar mürikîn krallar var ise an beyan ider Evvelâ Küyumers
evlâdndan ve Ali Dadiyan dörd tabakadr Evvelâ Devleti Kesra ve
Ali Dadiyan ve Gürcistan ve Ali Gürciyan ve Ali Açkba ve Ali
Güril ve Ali avad ve Ali Mekril ve Ali Tacdar yani kavmi Macar
Mosko ve Kiral Leh ve Kiral Çeh Kiral Erdel
ve Kiral dâli
Maçan ve Orta Macar ve Isfac Kiral ve Felemek Kiral ve Devleti

Danemarka ve

Devleti

Dunkarkza

Devleti Kiral ngilis ve Devleti
Zirin

Nemse

ve

küçük Macar Yedi Hersekdir Evvelâ

Olu ve Nadaz Olu ve Kepan Olu ve Vavar
Durdoka Olu Devleti belây ekber Venedik ve Devleti

Olu

Olu

[4] ve kiral inberetor

ve

ve Begân

Dobrevenedik ve Vilâyeti Kzlelma Devleti Rim Papa Cümle kefereVerakda Kiral Fransa
lerin
[5] dr kim anlar beyan ider
ve Devleti atik Ceneviz ve Devleti Igranduka ve Devleti Portakl
dâl ve Devleti Eflak Devleti Budan Ali Osmana mutî olan kefer(e)lerden ve slovna ve Kurul Tot ve Hrvat ve Sirf ve Bulgar ve Lâtin
ve Hersek Vonik [6] ve Laz ve haylaz ve Kazak Ak ve Rusu menhus ve Arnabud ve Mor(a) Arnabudu ve Cikona More ve Manya
Ur(u)mu ve Laz Ur(u)mu ve Girid ceziresinde sfakya Rumu ve
Cezirei Krmda Tat li Rumu Bunlar cümle Ali Osmana mutlerdir
Amma Anadolu canibind(e) Vilâyeti Cerkezistan belerinden evvelâ

ya

cezirei

Taman

Çerkezi ve

agake

Çerkezi ve Hatokay Çerkezi ve

.

Admi
[1]

Yldz

[2]

»

3]

Admi

Mamuh

Tana Çerkezi ve büyük jana

Çerkezi

ve

Bultakay Çerkezi

Çerkezi ve vilâyeti Bisni Çerkezi
Çerkezi ve
Çerkezi ve Tekko Çerkezi ve vilâyeti Kabart Çerkezi Vilâ-

ve Bozodok
ve

Çerkezi

»

nüshas (May Bornu)
»

(Âli Sabiyye)

»

(Habe)
(Dunkarkz)

[4]

»

»

[5]

»

»

(badr)

[6]

»

»

(Voynilc)
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yeti Tavstana Çerkezi Ve bunlar dahi gayet mufassal tahrir olunmu'
dur VeraUa nazar oluna Ve deti Kpçakda ve gayri yerde sakin olan
Kalmak kâfirlerin beyan ider Evvelâ Devleti Tays ah Moyncak ah
ve Küba Kalmah ah ve Çakar Kalmah ve Kökdelen Kalmah ve
Urmubet, Kalmak ve Sakar Kalmak Bunlarn kimsi Masko Kiralna
tabilerdir Ve Karadeniz sahilinde ve da belarnda Abaza kavmin
beyan ider Evvelâ Çaçlar Abazas Erlân Abazas ve Abaza Candalar
ve Abaza büyük Candalar ve Abaza Keçler ve Abaza Eritler ve ne
Abaza ve ne Çerkez Kosda ve Abaza
ve Abaza Suceler ve
Çerkez gibi Bozdok Abazas ve aireti Kotas Abazas ve aireti Busuhu
ve aireti Ac Çepsi ve aireti Besleb ve aireti Mekliye ve aireti

Kam

Aypga

ve aireti Cehakur ve aireti Maça ve
Cümle Abazalar bu arada temam olub yine
Verakda Rusu menhus kazaklarn bildir(ir) Evvelâ Hatman Karde
kazak ve Hatman Dorojonka ve hatman Sirke ve hatman Ihmilinc
ve Braba ve Andrya ve ermet ve Zaporosko ve Hrsitna ve Uman
ve aireti Valakris

aireti Pançars

ve Çehril ve bunlar ki Leh Kiralna tabi batmanlardr
Azak kal'amz kurbinde Mosko kiralna tabi hatrmanlar hiU

ve Gözlöv

Amma
dirir

Evvelâ

Ten suy(u) batman ve Çerkez Kerman batman ve

Horos Kerman Hatman ve Mence Kerman ve Suva Kerman ve
Asur Kerman ve Mujik Kerman ve Tokay Kerman ve Pras Kerman
ve netice ta kal'ai Azaa gelince üç aylk yollarda yetmi aded hatman vardr Amma Devleti Kayasrai Rum ve Devleti Kbt Msra
malikler idi Amma
verakndan beri bu mahalle gelince doksan bir aded krallar ve airetler ve batmanlar bu mahalde temam
oldu
Verakda Devleti Yunaniyan ve Devleti Batalise ve Yirmi
üçüncü fasl Devleti Ali Osmann tulu zuhurun bildirir Evvelâ ceddi
Âli Osman Erturul Han ve Âli Zülkadriyye ve Âli Ramazaniyye ve
ve Amasiyyede Âli
Âli Danimendiyye ve Kastamonide Âli
Ferhad ve Kütahiyyede Âli Germiyan ve Engürüde Âli Sencan ve
Sarhanda Âli Sarhanyan ve Imad ilinde Imad Bay ve Sunkur ilinde
Âli Sunkur Bay ve Keskin ilinde Âli Keskin Bay ve Teke ilinde Âli
Teke Bay ve Hamid ilinde Hem it Bay ve Mente ilinde Mente Bay
ve Aydn ilinde Aydn Bay ve Lârende ilinde Âli Karaman Bay ve
Yalakâbâdda Erturul Bay Bu mezkûr devlet esmalar cümle Sultan
Alaüddinin boy beleri idi Ve Erturul Bey ve Osman Bey ve Urban
Bey ve ehid Murad Bey ve Yldrm Bey ve Çelebi Mehmed Bey
ve kinci Murad Bey ve Fatih Sultan Mehmed ve Bayezid Han ve
Selim Han Evvel ve Sül(ey)man Han ve Silimi Sani ve Murad
Salis ve

Mehemmedi

Salis ve

Ahmed Han

ve

Mustafa

Han

ve Os-

SEYAHATNAMES

man

Murad Rabi ve brahim Han ve
cümle mevlûdlan ve cüluslar ve
ve saltanatlar cümle mufassaldr Nazar oluna

Sani ve yine Mustafa

Mehemmed Han
müddeti

Andan
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Han

ve

Rabie gelince

ömürleri

sehebi gazayi

Msr

hedesti Selim

a(h)

Evveli bildirir

Verakda Sergüzeti Selim Han Evvel kim arebü garaib serencam
Acem seyahatinden Badada andan
Verakda
divardr
ama ve Halebe ve yine TarabMsra
ve
Medine
ve
Kâ'biye ve
efzuna andan Krma geçub asker ile babas Han Bayezid üzre def'ai
sani(ye)de gelüb sene 918 tarihinde müstakil padiah olduu ve Selim
Han Karndalarn ve karndalar evlâdlarn ehid itdii ve ah smail
Verakda
ile Çldr gazasnda mansur olduu mufassaldr
girdikde
ziyaretine
selâm
Sultann
Emir
verince
Bursada
Selim Han
derunu kabri münevverden Ve aleykümüsselâm Ya fatihül Msr Selim
deyu bir ada geldii ve Selim ah Msra giderken Merci Dabkda
Sultan Gavri ile cengi azîm idüb Gavri münhezim Selim Han mansur olduu ve bir yl Samda meks idüb Mera ve Anteb ve Haleb
ve Azez ve Kilis Antakye velhasl yüz yetmi pare kal'alar feth oldu*
ve Samda Muhyiddini Arabi hazretlerine türbe ve cami ve han
Verakda Selim
ve hammam mesacid bina itdii mufassaldr

ah

u

Han kakknda kelâm Ali ve Selim Han hakknda sure jyj^t^ Uu-s^aiIj
Ayeti ilââhri acib bulunmudur Ve fethi kal'ai Gazzetül Haim ve
mutî münkad olan Urban meayihlerinin esmalar ve def'ai sani(ye)dc
Arz Hâan Belbisde Selim Han cengi azîm iderken Sultan Gavri
gaib olub cümle Msr askeri khcdan geçüb Gavrizade Mehmed ah
halife olub yine hal'idüb yerine Sultan Tuman Bay halife olub
Hanke sahrasnda
Verakda

veziri

âzam Sinan paay() ehid

Msr

fethi kal'ai

bacengi

azîm bedesti

itdiler

ah

Selim ve

fetih-

zade ve giriftari(i) Sultan Tuman
Bay ve mubahasei huzuru Selim Han ve akbeti kâr Tuman Bay
Salbüd ve cifri Camiden Amer Yemen rumuzlar mufassaldr Ve
donanmai hümayun yediyüz pare gemiyle skenderiyyei Palak Mustafa
paa feth ve sergzeti Selim ba Kurtbay feday(i) der kasr Ummül-

name

tarihleri

Güfte i

Kemalpaa

Verakda Sultan Selimin Reid ve Iskenderiyyeye gitdii
ve skenderiyyeden Sultan Gavrinin hazinesin buld(u)u Msrda âyini
Verakda Selim Han
kanunu Selim Han itdüin beyan ider

kyas

slâmbola varub

ksm

fevt

olduu Kemalpaazade

tahririle

mal Msr

dokuz

dahi eyaleti Msrda olan hilâfetleri ve cümle mirliVerakda
valar ve salyane ile olan sancak belerin beyan ider
Han
Selim
Kanunnamei
ve
hâkimlerin
cemii kâif
Eyaleti
mülte
ve
ümena
üzre
âyîni divann ve mal padiah içün

olduu Ve

Msrn
Msrn
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zimîni divanhanede kollarn(dan) asub siyaset ile mal tahsil itdiklerin
ve
hazinesi kiselerinin adedi ve
darbhanei ibret nümasn

Msr

Msrn

ve cümle ocak zabitlerin

cümle yetmi üç aded divan kâtibleri ve gayri aklâm hacelerin bildirir
Verakda Evvelâ hurda
emini masharaln ve cümle Msr hazinesi adedin ve Nili Mübarek
ne mikdar geldüin faidedir ve ne mertebe geldüi zarardr ve kesreti
Beni Ademi ve vefreti envai hayvanatlar ve Msrn yedi bölük askerîsinin adedin ve cümle kulun herbar alaylar yekûnun bildirir
Verakda dahi yine bölük alaylar tetümmesi ve paa alayn ve
Msr kullarnn her ay banda küçük mevaciblerin ve her üç ayda
bir büyük mevacibleri ve bakyyei tefavütlerin ve küsur kisulerin [1]
alettafsil bildirir Ve Msr mollasnn taht hükümetinde olan niyabetleri ve cümle ayn kanun dârât divann bildirir
Verakda
Eyaleti Msrda cümle
yetmi kazay() bildirir Ve ehri Msrda
cemii tilâvet olunan ulûmlarn esmalarn bildirir Ve Kethüda ibrahim

Msr

ve dahi

ümera ve keaf ve ümena ve
küttab ve mültezimin esmalarn ve tenbih namei hümayun ve cemii
aklâmlarn cüz'î ve külli hasl olanlar ve cümle mukataatdan ve
yedi aded benderlerden hasl olan mal padiahînin irad masrafn ve
ilmi erkam ile ibrahim paa tahriri üzre Msrn gökde uçan ve yerde

paa

tahrir itdii üzre cemii

gezen ve deryada yüzenden tahsil olan maln irad ve masarifin bildirir
ve evsaf
yine Verakda Istlahat ve ibarat lisan ahalii

Msr

ulemay sâdât kiram ve nakibüleraf ve Msr kal'asnn ihtida banisin
Kâzda Sene 21 tarihinde diyar Msra Kbtî
beyan ider
elinden Yunaniyan Rum ve Firengi bedrenk malik olduklar ve
bildirir Ve Msr
hikâyei münasib Lâtife ve intihal haddi
ciballerinin esmalar ve mukaffa evsaf ehri Msr Ve hakir yukaru

Msr

kal'ada

define

bulanlara
sene

rast

gelüb

hakirin

hicretünnebevî
evsaf iç kal'a ve ihtida

(i)

Ali

ve bade*
bina eden ve
hâkim olan Hayre

firar

572 onuncu gün yukaru

Osmanda Msra

itdii

kal'ai

Mehemmed paay

Verakda Narin kal'anm on
() bildirir
üç kat bölme hisarn ve yeniçeri odalarn ve Kara Meydan kal'as
baçesi ve kasr ve Kara Meydann tuli ve arzn ve ic kal'a cirmin
ve âsâr binalarn ve cümle ic kal'a tlsmatlarn ve saray azîmi aban
Verakda Paay saray () cirmin
mülûkü selefi beyan eder
musanna tarihlerin ve
kaalarn
ve
kasr
ve
ve yüz altm aded hane
.

tuli

meydann

Kaytbay divanhanesinin ve Qavri divanhanesinin
ve arzn ve cümle musanna tarihleri ve ibretnüma hatlar ve

saray

[1]

ve

Yldz nüshas

(kiselerin)
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Aa

Sahifede
asar acibe ve garibelerin cümle beyan ider
kal'ann dairen madar cirmin ve iç kal'ada ibretnüma Yusuf kuyusun
ehirde gayri kuyular ve aada su kemerleri adedi ve binas
ehir
ve banisin ve paa saray () kalasnn cümle kapularn ve
Kâzda Msrda nekadar
kapularn ayan ve beyan ider
kal'a cirmi kaç bin
mahallâtlar ve nekadar saray azimler ve
admdr ve nekadar mahalle kapular vardr ve nekadar müstecabüddave camii selâtînler vardr Cümleden büyük Camii Amr ibnül Âsdr
yüz elli iki selâtîni selef camilerden maada cümle
Ve andan

aa

aa

aa

aa

âyân kibar camileri var kim herbiri tarz tarh
tuli ve arzile ve kapularnda musanna
bina olund (u)
cümle mufassal cemii evsaflar tahrir
kâzda
aded
alt
tarihlerile
Verakda Cümle mehur ve musanna»
olunmudur Nazar oluna
bina mesacidleri ve cünle darülulûm medreseleri ve cümle daruttedris
darülhadisleri ve cümle darülkur'an darülkuralar bildirir
vüzera

ve vükelâ ve

u

tavrile

Verakda cümle mektebi s (b) yan ebcedhan ve cümle tekye (i)
dervian zîan ve cemii meayihlerinin tarikleri esmalarn bildirir
kim üç aded verakda cümle mufassal tekyeler tahrir olunmudur
Verakda mareti darüzzyaf (e) leri ve cümle ibret nüma
Ve sahifede cümle binayi kadim
pak hammamlar beyan ider

han

azimleri ve rablar ve muristanlar yani timarfaruku âzami bildirir
tiryak
Ve kâzda
haneleri ve ameli
bret nümay kassaban ve sayyadan faruk ylan ve ibret nümay dier
Verakda Faruk
beyan ider kim âdem valih ve hayran olur
ylan çorbas nef'in bildirir Ve dahi hakir ve fakiri pürtaksir Evliyann
sergüzetin bildirir Ve neticei kursu tiryak Faruku âzam ve lâtifei
mergub berayi cima ve havass hayyei acibe ve lâtifei ibret nümayi
vekâleleri

yani

Ve harlda
arebül garayibülacibe(i) bildirir
Tiryak Farukun envam ve gûnagûn edviyeleri ve havaslarn ve

garibe ve hikâyei

viren sebilleri tarihlerile ve âb hayat çemeleri
sakiye ve havzlar ve ac çemeleri ve sekiz bin
ve
ve cümle kuyular
dokuz yüz aded tariki âmlar ve ehir içinden cereyan iden haliçlerin
ahalii

Msra

banilerile

Bulak

ve

ayan ve beyan ider

cam

menakb
bret nüma
ve

hayat

(i)

lerin

ve

Verakda ehri bender
mahazin imaretlerin beyan ider
hanesin ve Kayt bay yaylas ehrin

sayir

Verakda Bulak

ters

ve resmi payi

Kademünnebi

ve

vâka

Sultan

Ahmed

Verakda Kaytberayi Kademünnebi(i) bildirir
bayda Kademünnebinin gümü sandukas tarihile merhum pederive Kaytbay ehri camileri ve ehri Fustat
mizin kârile old (u)
yani Eski Msr evsaf ve ihtida banileri ve hâkimleri ve kimler

u
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mutasarrf olduu merkumdur Ve sebebi tesmiyesin dahi bildirir
Verakda Tetümme Eski Msr etraflarnda bina olunan
ehrin esmalarn ve banilerin ve Eski Msr cevamilerin ve Hazreti
Yusuf ambarlarn ve Eski Msrda Sultan Gavri sakyelerin bildirir
Verakda Eski Msrda Nil kesimin ve Nili Mubareke nokta
düdüün yani artdm ve menakb eeyh Sâdât Vefay (î) ve
Ummülkyas eyhlerinin paalara hergün gelen sar kâdl hüccetlerin

Mübarek içün Hazreti Ömer hikâyetin bildirir
ilka etdikleri Hazreti Ömer kelâm hatt Nokta düen

ve Nili

Verakda Nile

Ummülkyas

havzu ve Cezirei Ravza evsaf ve sergüzeti Selim Han
Nil kesimine geldii alay azîmi dahi beyan eder
Verakda Paa alay
gice musahibi ehriyarî Kara aalar
alayn Paann Bulakdaki akabesin ve paa huzurunda Nil kesiminde
Verakda Nil kesimi
kyamet temaa olunduun bildirir
ve

paann

O

Ve

gicelerinde fisenkciyan âte^bazan vacibüsseyrdir

her gün

paaya

ikier kerre ziyafetler ve admanlair ve her gün alay azimler

Verakda

Mubarekin

Nili

Âyeti erif (e)
azimleri ve

leri

ihtida (i)

menbam

ve hadisi sahihleri ve

ahvali haseniyyat

Msr
Msr

bildirir

Nilin cemii

Ve hakknda

urad

ehri

ve yedi bin halici ve on bir bin
Ve sahifede
bildirir

aded tur'alar ve kubhiyyat
Kavmi Cebbarîni Msr ve kelâm ekâbiri bildirir Ve Kbtî lisan
mahalde mazarratn
üzre on iki ayn isimlerin ve ihtida Nil
ve Nilde hasl olan hayvanatlar ve hassyetlerin Timsahn aduy (i)
Ve kâzda Tlsmat
canlarn ve cemii Nil acayibatlarn beyan ider
Ummülkyas ve hikâyei garayibi timsah ve sakankur ve tesiri helak

tad

bal

ve hassa ve mazarratlar ve timsah
ve Nil at ve Nilde rean [1]
hassa ve mudhikei acibei Nil kelbi ve Kalyobda Bi'ri Haman Vezir
ve alay azîmi muhtesib gicesi kalemler ile tahrir olunmaz bir tema-

adr An

Msrn

cemii ehli hirefi adedin
ve cümle dükkânlarn ve rü'ya gicesin cümle alaylarn be verakda
Verakda Msrda olmayan ehli hirefi ve alay
beyan ider

Verakda

bildirir

kim gayet mükemmel ve muhteem alaydr
Ve kâzda Paann Adiliyyeye geldii üç günden Msra
îdeyni bildirir

girdii

alaylar ve Adiliyye divan ve ziyafeti azimleri ve üç gice kanadil ve
Verakda
fienk admlarn [2] ve alay umumu bildirir
htiraz name Msra vüzeralar gayet nazar ideler Elzem levazmmdandr Ve neticei kelâm nasihatlerine dahi nazar oluna Ve âyân

Msr
[1]
[2]

paadan

razyler

Yldz nüshas
»

>'

ise

Msrdan

(reade)

(admanlann)

muazzez alay

ile

mazulen çkarrlar
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Ve illâ rugerdanlar ise Kasr Yusufda veya Tayatr saraynda yatrub
habs idüb bir hasr üzre korlar
Verakda Cümle 81 hazine
hasldr Ve hakirin vasyyetnamesine nazar oluna Ve Msrn ci'mle
kuralar ve hazine kisesi adedin ve dirhem ve dank vakyyesi ve
arpa ve

arl

buday
ve miskalin ve kantarn
Ve hazinelerin cümlesine otuz be alay

ve cümle masruflarn

olur Ve paa mukaralay ve padiaha giden hazine alay
Verakda Mahmili
^erif alaynn sebebi Cemii meayih esmalarn bildirir
Verakda Mahmili erifi bildirir Ve dört aded hazine alaylarn bildirir
Verakda Terifat üzre paalarn avayidlerin cümlesin seksen

bildirir
reri

bir hazine

oldn

be

otuz

alay

oldn

temam

ve nice hazinleri

Verakda Cümle meayihlerin Mevlûdunnebi izni
Verakda Keif kerameti eeyh Mehemmedi
alaylarn bildirir
Lebbanî ve menakb acib ve garibi piri fani
Verakda Msrn
hass âmm.1 içün mesirelerin ve menakb sâdât Ebüttahis [1]
Verakda Msrn ibretnüma tlsmatlarm ve garayibat acayibatlarn
ve ehli Msrn kâr kisiblerin
Verakda Msrda hasl olub
Rumda olmyan meyveleri ve Msrda hasl olan nebatatlar bildirir
Ve kâzda Msrda olmyan sanaatdan ve olmyan mekûlâtlar ve Msrda hasl olan ve olmyan maadinleri ve hasl olan
bildirir

Ve

ükûfeleri bildir

sahifede

Msrn

ahvali bid'atleri ve esmai

fellâhîn ve esmai nisvan ve âyini suru fellâhîn

Verakda Der
vasf tac Firavn ve suru hitan bintan ve suru hitan sbyan ve
haseniyyat ahalii Msr ve kâr kisbi fukara ve sergüzeti hakiri
verakda Der vasf melâmiyyun ve mecazibunu
beyan ider
kibar ve müstecabüddave olan kibar ulemalar bildirir
Ve kâzda Eeyh Bekri zade Mehemmed Efendi ve nakibüleraf
Burhan Efendi ve menakb keramat sbyan Acib esrar garibedir Ve

hukukun kesb itdiimiz

efendilerimizi

bildirir

Msrn

Varakda

arz beledi ve tuli nehar ve cemii akalîmleri ve cemii dünyann ve yir ile gök mabeyninin mil hisabm ve Yeni Dünyay ()
bildirir Ve kâzda yine cümle akalîmleri ve ciballeri ve enharlar
ve cümle ehri azîmlerile ve Msr icre cemii ziyaretleri beyan ider
Verakda Menakb Eeyh Mehemmedül Bekrî ve menakb Eeyh
Ali emürlisî ve menakb Eeyh Gülen zade
çelebi
Verakda Msrn cemii tariki âmlarn ve mahallât yollarn ve Mevlûdu eyh Seyyid Ahmedül Bedeviyye ve ehri Dimyata ve ehri
Reide gitdiimiz yollar beyan ider [2]
Verakda Kasabai
[1]

Yldz nüshas

[2]

Buradan sonras

(Ebüttahsis)

Yldz nüshasndandr. Beir

Aa

nüshasnda yoktur.
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Gamr
Verakda taht
Verakda Kasabai Tanta
Ahtnedül Bedevi
Verakda
Acibei kasabai Tanta ve evsaf bazbazan meydan Bedevi
Verakda Kasabai Nehariyyei kadim
Verakda Kasabai Sa

Tüffahiyye

ve

Zifte

kasabai Mîti

ve

kadim ehri Menufiyye
Verkada Mevlûdu Seyyid

Ebu Ali kasabai Ibrahiiü Dessukî ve Mevlûdu
Verakda Evsaf ehri
ehri kadimi Demenhur
Verakda Sun'u Huda Asul otu ve
Huu Isa ve hikmeti garibe
Verakda
Verakda Kal'ai skenderiyye
Medinetül Ukkab
Verakda
kal'ai Ebukr
Ve minelacayib Hatunu Ebukr ve
Verakda ehri azîm benderi Reid
kasabai mamuru Idfu
Verakda kaFai Reid ve Merecelbahreyn
Verakda Mahalletül Emir ve kasabai Bermbal ve kasabai Diyeyi ve kasabai Izfine.
ve Mahallei

Verakda

Cemir ve kasabai Fezzare ve MahalDeyrut ve kasabai Sindiyum ve Mahallei Atf ve Kasabai Fuvve ve
Mahallei iirefa ve kasabai Sorum Bey ve Mahallei Salimiyye ve
kasabai Malik ve Mahallei umhirat ve Mahallei Rahmaniyye ve
Mahallei Dessukî ve Mahallei Ebu Ali ve Beledi Merkas ve Mahallei
Diyeyi kebir ve mahallei ibri Hîs ve Mahallei ibri Ri ve Mahallei
Mîti Cenah ve Mahallei Mihaliçse ve Mahallei Sah ve Mahallei
Verakda Mahallei Ferasdak
Kefri Cedid ve Mahallei Nakle
Ilimiyye
Mahallei
Tahiriyye
ve Mahallei Kefri Ziyad
ve
Mahallei
ve
ve Mahallei abur ve Mahallei Seliman ve Mahallei Kefri Nahra ve
Mahallei Kefri Cedidi Kebir ve Mahallei Ebu Ahmed ve Mahallei
ve kasabai Mutubis ve Mahallei

lei

Buhayre ve Mahallei Zaire ve Mahallei Tunub ve Mahallei Emrur
Tyrene ve Mahallei Alkamei Ebülcavî ve Mahallei Tema-

ve Mahallei

Mahallei Tarrane ve sun'u Huda
Ebu Niane ve Mahallei
Kefri
Çerke
ve
Mahallei
ve
Ktta ve Mahallei
Emun Cureys
Dinar ve Mahallei eravî ve Mahallei Deravî ve evsaf Batniilbakar
Verakda Mahalllei Subra ve Mahallei Verak ve ehri
Baba ve
kal'ai Burlos ve menakb azîm
Verakda kasabai Beltym ve
sergüzeti hakir ve kasabai Sinaniyye ve ehri azîmi Dimyat
liyye

ve

Mahallei Cezi

ve evsaf

Natrun ve Mahallei Zaviye ve Mahallei

Ummü

n

Verakda
ve Mîti

kal'ai

Verakda ehri

Tine

Ebu Galib ve

beledi Tahriyye ve beledi

Buat

erebaz
Ebu Abdullah ve

Feriskiir ve beledi

beledi Ke'siil Haliç ve Mîti

ve beledi Zenci ve Mahallei

Muak

ve Mahallei ehri irbin ve evsaf Mahallei Bermbal ve beledi Diya-

Ka

st ve beledül Hyariyye ve beledi irin
ve vilâyeti Dakhal yani
Mansure
Verakda ehri Menzile ve evsaf ehri Semennut
ve taht sani ehri Garbiyye
Verakda Kasabai enbat
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Verakda Msrdan Fancistan meri'
Kebir ehri kadim Kalûbiyye
beyan ider Evvelâ kasabai Meban ve ehri azîmi Beni Seyf ve
Verakda Diraht sun'u garibe ve ehri mamuru
kasabai Fine
Verakda ehri Emuneyn ve ehri Melevvi ve kasabai
Minye
Darud ve kasabi Sanhu ve ehri azîm Menfalût
VerakVerakda Cebelüt Tylinnülacibetül
da ehri kadim Isyut
Verakada Kasabai Time ve
garibe Ve kasabai Ebu Tic
kasabai Tahta ve hükümeti Cezire ve kasabai Suhac ve kasabai Mengiyye ve tahti Saidi Ali dehlizi Cisri Cedi(d)
Verakda Berheristan ve Sudan ehirlerin heyan ider Evvelâ kasabai Pelâpi ve
kasabai Fuvvehi Ali ve ehri Kna
Verakda Benderi Kusayre
sahili Bahri Süvey ve ehri Kes Verakda ehri kadim Uksureyn ve
kal'ai Silsile ve kal'ai Kolombo
Verakda ehri kebene Syuba
Verakda Hikmeti Huda ecerei acibe
ve ehri kadim Isvan
Verakda
inelacayib ve evsaf ellâlât
Verakda
Kal'ai Ebvab ve taht Azreka Cazu Verakda Kal'ai kadim ehri brim
Ve îhrimden diyar Foncistan ehirleri ve kaValarn heyan ider
Evvelâ Ali Osman hududun heyan eder
Verakda Haddi
Foncistan kal'ai
Magak ve kal'ai Tennare ve kal'ai
ve vasf
Mencenik Nemrudu lâîn
Varakda Kal'ai Narnarinta ve
zillerin

M

ee

kal'ai

Ve

kal'ai

Sindi

ve

sahrayi

Danka

ve

kal'ai

Verakda Sahrayi Hamca ve kal'ai Tombuso ve
kal'ai Cellet ükravî ve kal'ai Hafîri Foncistan ve kal'ai Meev ve
kal'ai Tumbal ve vilâyeti Hredikan
Verakda KaFai Firdaniye
ve kal'ai Difna ve kal'ai Arko
ve kal'ai Benni
Verakda
Kal'ai Irtid ve kal'ai r? ve kal'ai Ceriyye ve kal'ai Hunak Kadim
ve kal'ai Kandek ve kal'ai Kuli ve kal'ai Bikâr ve bilâd Sudan
kal'ai
Dunkale ve sfat hayvan zorenpay
Verakda
ehri Zegave ve kal'ai Tanusi ve ekâli acibei ifrit cazu ve Hisar
Kenise ve Camii Hazreti Süleyman
Verakda Kal'ai Âbkur ve rbat Deffare ve kal'ai Melik dris ve kal'ai Garri ve ehri
azîm kal'ai Halfahî ve ehri kadimi Ilgun ve ehri azîmi Koteray ve
ve ehri Idey
Verakda Kal'ai HiUetül milk ve kal'ai Noci ve

Vardan

Arpac ve kelâm acibei büraderi melik ve kal'ai Isan ve derbeyan vâkf hal ve der beyan sfat gergerdan Verakda Ekâli hayvan kazk boynuz ve kal'ai Bakys ve kal'ai HiUetürrikâb ve kal'ai
Hilletül Cünd ve taht
Foncistan kal'ai Sennare ve mülakat melik
kal'ai

Verakda Lisan Iberî ve iklîmi arz Sudan
Verakda Hatt istüvadan içeri vilâyeti Rümeyletil Himal ve
Kal'ai Abruka Sudan ve ibretnümay acibe
Verakda Ve minel

Foncistan

)
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Verakda Duay Hindî ve ehri Ebu Temir ve
ehri Buruein ve kal'ai Borute ve hikmeti Huda ve kal'ai Donkude Verakda Cebeli garayibi Sindas acayib ve Vadii Selcilâh Verakda
ehri azîtni Rümeyletil Hitnal ve ekâlât acibeleri beyan ider
Verakda vilâyeti Cersinka ve Nili Mubarekin menban beyan ider
Verakda Foncistandan Habe menazillerin beyan ider Ve ehri
Ciilân^ ve Cencife ve ehri azîmi Rümeyletil Himal ve yine taht Fonistan ehri Sennare ve ehri Bakys ve evsaf vadii Garib koz ve
Verakda ehri Borega ve ekâli kalyemisk
vilâyeti Dumbiyye
kedisi ve kal'ai Nardi ve vadii Abra ve vilâyeti Maymunistan ve
Verakda
menzili Dnklab ve Cezirei Lü'lü ve menzili tle
Menzili Kum liman ve taht Habe cezirei Sevakim ve ehri Kif ve
cezirei Dehlek ve minelacayib velgarayib ve kal'ai Musova
Verakda Kal'ai Harkova Verakda Kal'ai Hindiye ve kuUei Tuzla
Verakda ehri kadim Zeylâ' Harkova
ve ehri harab Behlûle
Baba
Mendub ve kasabai Seherta ve kal'ai
Verakda Ziyareti
Vikat ve ehri Hediyye ve ehri Kazdan ve ehri azîm Mukadisu ve
menzili kabilei Cinkle Ve Haheden Msr menzillerin bildirir
Verakda Elfaz lisan Habeî ve lisan âte perest Baniyan ve menzili
tnudhiketül garibe

Hanend

(e)

ova

ve lisan

fasihi Süryanî

ve

Verakda Lisan Imranî ye menzili

kabilei

Okut

ve menzili

vadii

menzili

aha

Cenfta ve kal'ai brim ve neticei seyahati hakiri pürtaksir
Verakda brimden kabaili Künuz ve kal'ai Tumanis ve beledi Hammam firavn ve kal'ai Itfu ve kabaili Hüceyze ve kabilei Caferî ve
kal'ai sne ve ehri kebiri Ermen ve ehri Kurna Verakda ehri
Nekkade ve kasabai Hu ve minelacayibi sun'u lâyezal ve kasabai Seminhut ve minelacayibi Seminhut ve kasabai Berdis ve defa
ehri Circe ve Elvahatlar beyan ider Elvah Evvel ehri Ceyke [l
Verakda Elvah Kebir ehri Kalimon ve hikmeti Huda

Bu

fihris

kitab [2] bu mahalde temam oldu vesselam

[1]

\Harke) ol«cak.

[2]

Yldz nüshas
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Evliya Çelebinin kayd ettii tarihlerin Arap

yazllar

harflerile
(Sayfa 176)

Evliya bu kasra tarihin didi

Oldu itmam kasr kâm.yab hülend
Sene 1081

^j^_:>

>

(Sayfa

i

78)

o^s y

J^j\:

•

A

iJjl

"U-

N

Qörünce Resmî dai didi tarih

Mükemmel kasr brahim paa (dr)
Sene 1083

(j:>)

L-î-l

^4»!^

I

^^5

jX

Evliya Çelebi bu kâha didi tarihin

Oldu itmam

beim kasr

ey

Sene 1081

Jfi-_j\;

<A^y

ja,_:i

\

•

A

\

«c-

^

Ujl

hülend
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Hazreti

Bayram paa kim odur

Zinet ârâyi sarayi milki din

Az müddet

Yapd
Fethiya

icre ol

hu kasr

itmamna
>:

sahih kerem

lâtiii'

hîkarin

tarih

oku
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{Sayfa 249)

Dua

idüh didim ey Evliya hu kasra tarihin

Zemin durdukça dursun bu mekân asman âsâ
Sene 1082
^

L-l

{Sayfa 253)

j\<..l

J^y.

<5-^

öy-^Jj^

Yerinde Camii

âli

JJ^

0^'•3

esas bihemta

Sene 1075

\

{Sayfa 254)

.

V

o

«u-

Camii Cennet misale düdü tarihi temam
Oldu ibrahim paa camii dar selâm
Sene 1078
^_jl"

|.U"

ti-*-^j-i

^^^

VA

«c-

N

{Sayfa 255)

•

^^

z^lf

Hatifi gayhî pesend idüb didi tarihini

Oldu hakka kim müferrih resmi payi Mustafa
Sene 1077

N

Çün temama

.

V V

<:-

iricek hatif

didi

tarihini

Böyle imale muvaffak oldu Firdevsi irem
Sene 1074

S^J^
fji

^^JoJ

u^j^j

,^"U <^j'\
<j-*îj'

N

V

1

(3*^-*
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«uU" öy>.

-^^
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Dua

idüb didi itmamna Zeki tarih
Yerinde camii âli esas hîhemta
Sene 1074

V

\

1

<:—

Didi JSJakî bu bina tarihini
Kasr eyvan üzre oldu .
Sene 1083
.

.

(Sayfa 256)

.

.

(jjjl ojjjl jl^_l

y-aî

Çün temama iricek hatif didi tarihini
Bu sevab oldu revan Sultan ^ehemmed adna
Sene 1077

c^i)'

j^ jikL- jijj
N

{Sayfa 261)

{Sayfa 278)

Evliya

•

V V

j-viji

cjiy

_j>

'^:-

gördüünde

pesend
Didi tarihini Binayi Azîm
Sene 1083
etdi

Nu§ iden mâi zülâlinden didi tarihini
Bu sebile cuyi aynndan dolar su daima
Sene 1037

Selse&iZ

sebifi cuyi

Kevser

Sene

J'y

^yr

Jt'^

Jrî--^
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{Sayfa\479)

Dua

idüh didim ey Evliya bu kasra tarihin
Zemin durdukça dursun he mekân asman âsâ
Sene 1083

\

.

AV

-u-.

Cayi müferrih dilküa
Sene 1088

N

Zeki

dai

.

AA

didi

«U--

ann

tarihin

Buna kasr Cennet denilmek

seza

Sene 1088
^Joj

c/j^' s:\

^

{Sayfa 484)

.

AA

j^b

Sj

-e-

Böyle nuranî camie tarih

Lâmiünnur camiülhasenat
Sene 1063

\

{Sayfa 583)

{Sayfa 584)

.

"ir

«cu-

Hüseyn Efendinin makam darselâm
Sene 1023

Ah vah Rzay
Sene 1039

1068

mevtine tarih
Sene 1039

Ji

(Sayja 699)

da

Atay

Didi

i,\:i

0"_^

'c_j\j

(J^i=^

dil

J-^-5

Sittîya hu hurc içün tarih
Zehi mermer kaVai ziha

Sene 667
6^^'

(Sayfa 713)

Qörüh

iU

lij-

Lâ'lî didi

JW

«Uî
N

Her gören

Düdü

(Sayfa 742)

y.

oldemde tarih
hîmisl oldu âli kaVe âhâd
Sene 1003

Ne

(Sayfa 739)

^jx

o^fj

.

ide

tarihi

.

JtA

,J4Îjl

V

J

Aj'

<:-

dua sahibine
hayr Dilâver

Be

Qerçe1<dir böyle hayra ola tarih

Hezar ahsentü smail
Sene 1086

tü

Van

Piyade gördü itmamn dua idüh didi tarih
Zehi kasr muallâ ki mübarek ide Hak an
Sene

j

I

Js-

oJu_l

iJjL»

«o

%w

^p^

^/3
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ann tarihini hil ey hümam
altm birinde bu bina oldu temam

Kâtibi didi

{Sayfa 808)

Sene bin

Sene 1061

(Savfa 820)

Birisi

kalkub didi ey Evliya tarihini
üzre oldu kasr ibrahim bina
Sene 1083

Çah Zemzem
^_jl"

Ujl

(^'-^.'

^"'.

^^

l5-*j'
.

\

(Say/a 1014)

^_ui

jl

Ar

^^jils

ojjj'

^^j^

r»^-^

°'t

-c—

Hatifi gaybî bearetile didi tarihini

Ald Lehden Kamaniçeyi ehinah

cihan

Sene 1083

\

(Sayfa 1016)

•

Ar

<:--

Evliya göricek esasn [1]
Didi tarihini Binayi Azim

Sene

u

.

...
^_lic

Dua

ile

Mübarek

a-.u
^L:-_

d^_j/' Uji
ji^jl"

^j,_^

bu kasrn Evliya tarihini didi
eylesün Mevlâ bu âli kasr vâlây
Sene

[1]

(Evliya göricek esasn

ann) olmak lâzm.
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Evliya tahsin idüh tarih didi
Kasr divan oldu ahane lâtif

Sene 1084
^.jlT

v_i..y

4)'UL2-

\

cf^^

^j.\\

^jo^

'

Jl^-^

ti-4jl

M

^r'j'
j-~^^

<:-

Evliya gördü didi tarihin

Olmu

makam

itmam hu

vâlâ

Sne 1084

(Sa>/a 1027)

(Düdü) hurcu

evliyadan

Sene 913

Urann

koluna kuwet

Sene 975

«i

V

o

«U-

Akbet mahmud

§ücie

Sene 975

oJ--

^_^^

wJlc

Msra bir

?;ahrd veli

Abaza

Abdullah Ebüttuyur (Eeyh) 643.
Abdullah Efendi (Küçük Mahmud
Zade) 582.

42.

Abaza Büyük Çendalar

84.

Abdullah bni

Abazai Arlan 84.
Abazai Artlar 85.
Abazai Çaçlar 84.
Abazai Çendalar 84.
Abazai
85.
Abazai Keçler 85.
Abazai Sade 85.
Abazai Suçalar 85.
Abazalar 85.

eyh)

Abdullah

52,

53,

53,

Talir 578.

Celâle 780.

764.

Ensarî 250.

Faryabî 377.

Maarevî (Eeyh)
Maribî (Eeyh)

Abdullah Sehimî
58,

59,

69,

119, 164, 167, 231, 433, 567, 588,

998.

Abdi Efendi

eyh

ibni

574.

528,

707.

36, 37, 38, 41, 48,
54,

ibni

Abdullah

Abdullah Msrahim (eyh) 593.

530.

53,

Abdullah

Abdullah
Abdullah
Abdullah
Abdullah

Aa

Abbasiyan (Âli)

bni Hadafetüs Sehmî

Abdullah ibni Zübeyr

Abbar (eyh) 241.
Abbas (Eeyh) 791, 812.
Abbas
278, 535.
Abbasi Gamrî (Eeyh) 765.

(Eeyh)

Âs (E-

ibnül

549.

Kam

Abbasî

Amr

579, 779.

(Hudafe olu)

33.

Abdullah Vastî (Eeyh) 629.
Abdullah Yetim 376.
Abdullah Zikrurî (Eeyh) 990.

95.

Abdullah (Eeyh) 638, 812.
Abdullah (Halife) 39.
Abdullah Bey 533.
Abdullah bin

Abbas bin Abdül
Muttalib 36.
Abdullah bin Halâmetüs Selma 548.
Abdullah bin Mazini 36.
Abdullah bin Mes'ud 696.
Abdullah bin Ziyad 572.

Abdullahuz Zânit 712.

AbduUahül Berkî

696.

Abdullahül Haccarî 697.
AbduUahül Halef 761.
Abdullahül Kureyî (Eeyh) 818.
Abdullahül Megaverî 696.

Abdullahül Yemenîyyül Zeylâî (E-

eyh)

577.

Abdullahü erif (Eeyh)
Evliya Çelebi

748.

10—68
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Abdurrahman Efendi (Ruznameci)

Abdülmelik bin Mervan 673, 674,

408, 409, 456, 457, 535.

Abdurrahman ibni Hassan 22.
Abdurrahman ibnül Avf 696.
Abdurrahman Paa (Msr Mütevellisi)

27,

439, 443,

534,

535,

Abdül Muttalib

Abdülmümin (Eeyh) 991.
Abdülmümin Emeviyyun 68.
Abdülvahhab Cevheri (Eeyh)
629.

1031.

Abdurrahman Filistinî 1037.
Abdurrahman Siiveydî 630.
Abdurrahman Zltî (Eeyh) 748.
Abdurrahmanül Knavî (Eeyh)
Abdurreuf (Eeyh)

Abdül Âli (Eeyh)

(Eeyh)

707.

609, 610.
610.

Abdülâziz (Sultan, Ali Abbasiyandan) 216.

Abdülâziz bin Yakup

38.

Abdülbaki (Emevlâ)
Abdülbaki bin

Mahmud (Emevlâ)

(Eeyh)

Aa

Abidin (Emir) 310:
Abidin Bey 225.
Abîre (Kavm) 951.
Âbiyar (Kasaba) 630.
Abkam (Melik) 7.

748, 991.

Abuhur

Acem
Aclûn

Aç

707.

Âd

Abdülkadir Efendi (Dersam) 528.
Abdülkadiri Tartuî 225.
Abdülkadir ül Ceylânî 98, 250, 428,
690.

Abdülmelik (Eeyh) 783.
Abdühnelik (Halife) 36.
Abdülmelik (Saman) 39.

47, 'A.

108.

Çepsi (yiiret) 86.
ibni

(Âli) 75.

eddad

495.

Adalya 542.

Adana

99, 106, 115, 541.

Âdem

1,

2, 4,

5,

6, 7, 8, 9, 10, 19,

24, 35, 47, 163, 359.

Abdülkerim (Eeyh) 610,
Abdülmecid (eyh) 610.
768.

838.

Açk Ba

535.

Abdülmecidü amulî

877.

936, 962.

Abutih 149.
Abyar 149, 541.

768.

Abdülhalim

638.
818, 991.

Abdütrezzak (Eeyh) 990.
Abdüsselâm (Eeyh) 812.

Abra

Abdülbaki Çorbac 278.

Abdülhalik

(Eeyh)

Abdünnebi (Eeyh)

Âbkur

583.

Abdül Gani (Eeyh)
Abdülhak (eyh) 234.

Abüülvahit

Abdüsselâm Kalibî (Eeyh) 638.
Abdüsselâmül Makrî (Eeyh) 812.

817.

Abdülâziz

52.

791.

(Eeyh)

Addud Devle dlG.
Aden 165, 939.
Âdil Enuirevan 39.
Âdil Kabus 39.

Âdil Merdavunc 59.
Âdil emkin 39.
Âdiliyye 118, 162, 184.
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Afnu (Kavm)
Afrika 68,

72, 73, 659.

71.

Afvan (Eeyh) 991.
Agleb yan 68.
Ahiidiyyun 570.
Ahlat

55, 56, 88.

Ahmed (Saman)
Ahmed (Sultan)

39.

95, 10:>, 269, 297,

298, 299.

465, 589, 590, 604, 605, 606, 609,

Ahmed (eyh) 233, 234.
Ahmed Aa (Musahib) 178.
Ahmed Aa (Mühürdar) 526.
Ahmed Aa (Taslak zade) 778.
Ahmed bin Ali (Ahidiyundan)
308.

Ahmed
eyh)

Ahmed

Eatr

Ebül Abbas

(E§-

657.

Efendi (Kemal

paazde)

59, 147, 455, 1026.

Tuun

707.

Ahmedül Fergal (Eeyh) 799.
Ahmedül Hesenî (Seyyid) 632.
Ahmedül Maribî (Eeyh) 712.
Ahmedüs Sevvah (Eeyh) 638.
Ahidiyyun 6, 58, 163, 194, 231.
Akabe 433, 436, 437, 438, 439, 440.
Akabei Âmirül Cüheynî
(eyh)
Akdeniz

Sü-

Ak Dünya
Akke

196, 308, 497,

549.

50,

84.

5h

42, 61, 108, 208, 304,

569, 693.

Akiriül Bestelkonül Beyza 667.

Ahmed Kad Mehemmed (Eeyh)
37.

Akkerman Kal'as 48, 81,
Ak Koyunlu (Devleti) 45,
Ak emseddin 60, 61, 62.

396, 4:^0,

Alagorna

989.

Ahmed Müstekfi Billâh
Ahmed Paa (Defterdar)

64, 65, 66, 80, 164, 339,

537, 695, 707, 715.

leyman 567.
ibni

610, 611, 612, 613, 614, 615, 647,

239.

Ahmed Han 91, 104.
Ahmed Hayatî 581.
Ahmed ibni Elmüstekfi BiUâh

Ahmed

Ahmedi Kalyobî (eyh) 614.
Ahmedi Rufai (Eeyh) 469, 575.
Ahmedi imavî 748.
Ahmedi Üryan (Eeyh) 632.
Ahmedi Yesevî 98.
Ahmedül Acemi (Eeyh) 527.
Ahmedül Becm (Eeyh) 631, 632.
Ahmedül Bedevi 293, 427, 463, 464,

547, 586, 1018.

Ahmed Paa (Fortac) 946, 948.
Ahmed Paa (Hafz) 710.
Ahmed Paa (Hayin) 583, 1026.
Ahmed Paa (Köprülüolu) 79.
Ahmed Paa (San) 714.
Ahmed Paa, (Vezir) 169.
Ahmedâbâd 701, 954.
Ahmedi Davudi (Eeyh) 658.
Ahmedi skenderanî (Eeyh) 530.

536,
46.

81.

Alâiyye 88.

Alaman

Ahehir

542.
383.

Alâuilah Ebürri 654.
Alâüddevle (Zülkadir

olu)

93,

118, 677.

Alâüddin (Sultan) 89.
Alâüddin (Zülkadir olu) 102.
Alâüddini Basravî (Eeyh) 822,
Aleksandra 668.
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Aliyyüs Sakî (Eeyh) 747.
Alkamei Ebülcavî 724.

Alevî (Vilâyeti) 830, 831.
Alevistan 898.
Ali 34, 35,

39,

45,

67,

58,

111,

236, 571, 687.

Amalika (Âli)

Ali (Berberolu) 978.

Ali

(Eeyh) 899, 989.
Aa (Kr kapucu)

Ali

Aa

Ali

Bebii (Eeyh)

Ali

(Kuzu)

Amasya
535.

95.

Ali Bey (Circeli)

661.
185, 808,

140,

809, 811^ 831.

Ali Bey

(Eeyh)

Allâsime 988.
Altparmak Efendi 218, 582.

632.

16, 19, 74, 87.

45, 93, 102.

Amed Merhum (eyh)
Âmid 40.

528.

Âmir ibni Cercanî 36, 579.
Âmir ibni Ukbei Cüheynî 33.
Amlak l6.
Amr ibnül Âs 24, 25, 26, 29,
31, 32, 33, 34, 35,

58, 67,

30,

124,

Ali Bey (Mall) 94.
Ali Buthu Millet 779.

309, 320, 321, 502, 503, 547, 549,

Ali Cemalüddin 710.

575, 604, 671, 672, 696, 700, 784,

(Eeyhi

Ali Efendi

Ali ibni Ebi Talib

141, 164, 191, 192, 193, 197, 277,

Sâdât) 528.
57.

Ali Kerremüddini Adnî 900.
Ali Kethüda (Nili) 775.

(Eeyh)

780.

Mazî (Eeyh)

573.

Ali Kibarî
Ali

Ali Medenî

(Eeyh)

Ali

Paa

Anapa

Ali

Anculiyan (Devleti) 51.

Ancur

(Eeyh)

747.

713.

(Eeyh) 638.
ümürksî (Eeyh)
Veci (Eeyh) 637.

Ali Vetah
Alii

(eyh)

Alii

629.

Alii

(eyh)

791.

Tanca vî (Eeyh) 657.

Aliyyül

Ayya (Eeyh)

747.

Haddad (Eeyh) 748.
Aliyyüs Sabirî (Eeyh) 818.

Aliyyül

Ankara 89.
Anpir sfan 77.
Anpir Radal 77.
Antakya, 24, 45, 108, 541, 545.

(Eeyh) 632.
Merankeî (Eeyh) 699.
Sakatî (Eeyh) 657.

Alii Sennarî

86.

46.

Angeli 991.
527, 585.

778.

Acemî (Eeyh)

51.

Andrya
Andri

Alii Bürhanî
Alii

81, 91, 115, 150, 542.

86.

598.

Ali Refiî

Ali

Amranî (lisan) 967.
Amravî (eyh) 6l4,
Amsterdam 77.
Anadolu

Ali Muzaffer 51.
Ali Münibat

791, 841, 974, 975, 992, 993.

Apsuka (Kal'ai)
Arab 17.

902.

Arabistan 29, 60, 86, 532.
Arablar 491.

Arbac

(Kal'ai) 881, 882, 883, 930.

Ardilân 44.
Aristo 88, 459, 462, 697.
Aristotalis 23.
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Ari
Ari

11, 395.

Aydm

Bey

denizi 65.

Aydos

16.

89.

Ark

(Beledi) 877.

Aymtap

Arku

(Kal'ai) 865.

Ayinei skender 691.

108.

Ayn ems

494, 495.

Arsian Bey 83.
Arslan Kay 213.

Aypiga (Airet)

86.

Aryak (Melik)

Ayyaî (Eeyh)

529.

7,

828.

Arz Atkih 1035.
Arz Fayyum 1035.
Arz Hasan 9, 33, 677, 1033.
Arz Mukaddes 19, 33.
Arzrum (Erzurum) 54, 99,

Azerbaycan 41, 45, 46, 49,
Azerya 20.

Azlûm

(Cebeli) 936.

Azrail 922.
115.

Âsaf Berhiya 913, 918, 920.
Asm bnüeyh Ebürri 656.
Âsiye

Ana

Asvan

B

20, 23, 578, 1011.

Askalan 32,
Askalaniyye

Baba Horasanî

41, 676.

Babil 22.

34.

Babseki 90.

5, 7, 12, 18,

20, 27, 149, 165,

172, 339, 349, 504, 828, 829, 830,

831, 832, 833, 835, 836, 917.

Amunin

Babülmendub

747.

956.

Babülyun (Kal'a)

Badis (Devleti) 68.

Badran
40, 41, 42, 43,

Ata Bei Kebir (Devleti)

47.

Bafra 45.

Badad

44, 200.

36, 39, 48, 49, 52, 54, 58,

59, 61, 62, 74, 98, 119, 126, 165,

41.

Atauliah (Melik) 69.

428, 503, 541, 545.

Ataullah Senhurî (Eeyh) 648.

Bageniski 73, 659.

Atf (Beledi) 772.

Bagû

Attar bin Gürci 685.

Bahire 149.

Avar Oullan (îbnül)

Ay

ibni

Unuk

921.
42,

43, 231, 422, 565, 570, 800.

(Yeniçeri

Aas)

96.

Bahiruddin Togtekin
Bahri Ebyaz 90.

612.

Begüt Türkmanî (Sultan)

Aya Paa

676.

59.

Bahri Harez 540.
Bahri Hazer 96.

Bahri Hicreyn 541.
Bahri Hind 537.

Ayasofya 16, 163, 303.
Ayasuluk 303.

Bahri

Aydn

Bahri Lehse 541.

89, 360.

30.

Baçe 973.

149.

At Meydan 60.
Ata Beg (Devletli)

Avc

52.

Kulzüm

18, 65, 541, 956.
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Bahri Muhit 64, 65, 66, 69, 70, 77,
Bahri Okyanus 537, 538, 898.

Beç 78.
Bedevi (Beledi) 753.
Bedevi (Kabaili) 648.

Bahri Sefid 59, 64, 543.

Bedrüddin bin

80, 81, 537, 898, 954, 955, 956.

Bahri

Süvey

Bahri

Umman

Mehmed (Eeyh)

580.

960.
537, 538, 545, 898.

Begân

olu

79.

Bahriyye (Ali) 42.

Begevnski (Devleti) 70.
Behice (Kabaili) 648.

Bakar (Kal'ai) 867.

Behnisa

Bahri Yusuf 1003, 1004.

15, 23, 32, 149, 989, 9)1,

Bakîs (Kal'ai) 888.
Bakrî (eyh) 474.

Behzad

Bali Bey 763.

Behzad Erjenk

Balus (Melik)

992, 993.

19.

Bekir

Banyan (Kavm) 963.
Banyan (Müverrih) 956.

37, 49, 59, 208,

74, 165, 503, 541,

545.

Batlamo

23.

(eyh)

502.

Batay (Beledi) 771.

538, 544, 843.

Bayezid

593.

Han (Yldrm)

37, 48, 49,

60, 62, 81, 91, 82, 100, 104, 124,

536, 567.

Bayram Paa

(Msr

Valisi)

185,

281.

Baytar

(Hamoiu)

Bayzar bin

Ham

6, 9, 11, 12.

163, 306, 599, 668,

707, 753, 822, 983.

Beasr Delûke
Becperm 79.

binti

-

Bekrî Zade Efendi (Eeyh) 530.
Beiâbi (Kasaba) 813.
Bel'am ibni Baur 956.
Belbis 9, 11, 30, 33, 114, 115, 149>
431, 447, 1033, 1034, 1035, 1036.

51.

Belkis 958.

Batlimos 64, 87, 338, 339, 536, 537,

Batnül Bakar
Bayburd 93.

534.

Belgrad 99.
Belh 541.
Belh (Padiahl)

Batalise 87.

Batarnî

480.

Bekrîzade (eyh) 465.

231, 283, 301, 567.

Basra 41, 49, 52,

Çavu

501.

Bekiriyye 545.

Banyanîler 945.

Barkuk (Sultan)

ah

Zibake 600.

Beltîm (Kasaba) 733.
Benderi Abra 65.
Benderi Acun 65.
Benderi Behlûle 65.
Benderi Burga 65.
Benderi Ciddiyye 34.
Benderi Dunklâp 65.
Benderi Kasire 65.
Benderi Reyde 65.
Benderi Tuzla 65.
Benderi Zule 65.
Beneye (Beledi) 769.
Benhi (Beledi) 771.
Beni Âbid (Âli) 433.
Beni Agleb (Devleti) 68.
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Beni Akil ibni Ebi Talib (Devleti)
45.

Beni
Beni
Beni
Beni
Beni
Beni

Âli Esed (Devleti) 44.
Âli Hilâl (Devleti) 71.
Âli Ziyad (Devleti) 39.

Amalika

Artk

15.

(Devleti) 44.

Asfar 84.

Beni Avn (Kabaili) 648.
Beni Âyid (Kabile) 32.
Beni Bahriyye (Âli) 58.
Beni Cafer 826.
Beni Cevvare (Kabile) 32.
Beni Cürhüm 57.
Beni Cüzam 342, 617.
Beni Hafaz (Devleti) 68.

Beni Seyf 12, 24, 149, 339, 778.
Beni Süveyf 15, 132.
Beni ahin (Âli) 433.

Beni ükür (Kabile) 32.
Beni Ta (Âli) 67.
Beni Türabî (Âli) 108.
Beni Veyse (Kabaili) 649.
Beni Zeyd (Âli) 433.
Beni Zühd (Âli) 62, 439.
Berberistan 164, 363, 898.

Berdis (Kasabai) 980.

Berlus (Kal'a) 32.

Bermbal (Mahallei)

Bermei

753.

222.

Bersik (Beledi) 664.

Berum

(Beledi) 772.

Beni Haram 342, 617, 1038, 1039:
Beni Harîn (Âli) 67.
Beni Hemedan (Devleti) 44.
Beni Hilâl 66.
Beni îsraîl 516.

Besatîn (Beledi) 477, 776.

Beek

229.

Beni Kelb der cezirei Sakliye Dev-

Beir

Aa

leti 68.

Beni
Beni
Beni
Beni
Beni
Beni
Beni
Beni
Beni
Beni
Beni
Beni
Beni
Beni
Beni
Beni

(Devleti) 57.

Leys Saffariyan (Devleti) 39.
Malik (Kabile) 32.
Berdasül Kilâbî (Devleti) 44.

Ömer

(Beledi) 772.

Berut 108, 208, 304, 507.
Besleb (Airet) 86.
535.

Betni (Kal'ai) 865.

Ktade

Nahfe

Berums

(Kabaili) 648.
(Âli) 62.

Betra (Beledi) 753.

Bey Saray

764.

Beyaz (Eeyh)

812.

Beybars (Sultan) 212.
Beynel Cenaheyn 747.
Beynel Farzeyn 747.

Resul (Devleti) 56.

Beynel Mevceteyn 747.

Reid

Beyti

(Âli) 62.

Ribag (Âli)
Rüseyd 439.

62.

Ömer

149.

Beytülhazen 20.

Beytülmukaddes

Sa'd 573.

Bilâl

Safer (Âli) 433.

Bilâli

541.

(Eeyh) 899.
Ensarî (Eeyh) 637.
Habeî 634, 696.

Safvan 959.

Bilâli

Salih (Âli) 433.

Bilecik 89.

Salim (Âli) 108.
Selâme (Âli) 108.

Bingöl

2.

Birecik 61, 108, 541.

1080

Birmgal

453.

Muhst

Bi'rül

Büveyh (Devleti)

39.

Büyük Jana 82.
Büyük Kbcak 83.

683.

Bisni 82.
Bitlis 21, 22, 55, 677.

Bitlis

Hanlan

Braba

21.

86.

Bokrad 23, 88, 263.
Bolayr 90.
Borega 933, 934.
Bornu 73, 545.
Boruses 910.
Boruste (Kal'ai) 911.
Bostan Köy 776.

Bozduk

82, 85.

Brak 78.
Budin 692.
Budukani 542.

Budan
Budan

(Devleti) 81.

Buhara 47, 545.
Buhayre 705, 706,
13,

Cadr (Kavm)

723.

19, 88, 306, 308,

81.

Bulak 292, 293, 294, 313, 452, 729.
Bulgar 48.

Bundukanî 226.
Burhaneddin (Eeyh) 657.
Burhaneddin Efendi 328.

Canpulad (Sultan) 211.
Caveli (Sultan) 501, 579.

(Nehir) 83, 544.

Cebeli Arafat

Cebeli

2, 3, 33.

Becamim

164, 494.

Cebeli Calût 166.
Cebeli Cebrun 17, 18.
Cebeli Cudi 8, 11.
Cebeli

Cui

Cebeli

Cebeli

Cüzam 164.
Deylüm 96.
Güdemas 9.
Heraman 495.
Hermin 14, 498.
Hiram 164.

Cebeli

Hcan

Cebeli

Cebeli

Burhaneddini Eirdirî 528.

Cebeli

Burhaneddini Rumî (Seyyid) 161,
Burlos 149, 717, 730, 731, 732, 746.
Bursa 2, 49, 60, 80, 89, 90, 91, 103,

Cebeli

43, 164, 167, 389.

164.

579.

Cebeli Kadrî 953.
Cebeli Lukan 164.

(Beledi) 752.

Cebeli

104.

Busr
Buat

28.

Cafer Çelebi (Taç Zade) 676.
Cafer Muzaffer 51.
Calinos 263.

Cayk

600, 669, 697.

Bükre

55, 88.

Calut 106, 166, 677.
Canic 969.
Caniha (Kale) 92.

91, 99.

Buhtunnasr

Caber Kal'as

Cabirül Ensarî 699, 841.
Cabiyye (Devleti) 73.

Bukratos Kratfilikos 536.

Mukattam

33, 164, 304, 494,

515, 547, 548, 549.

Bürke (Beledi) 664.

Cebeli

Bürketülhac 483, 515.

Cebeli Takatu 164.

Ruhban

2.

lOiJl

Cebeli Tayliman 794.

Cincig (Nehir) 82.

Cebeli Timsah

827.

Cineviz 47, 86, 542.

579.

Cineviz Devleti 80,

Yekir

Cebeli

Cebelül Ahzar 502.

Kamer

Cebelül

66, 164.

Cebelüt Tayr 794.
Cebliyye 108.
Cebril

2, 3, 5, 17,

811, 812.
788, 922.

Cebrun (Eeyh) 989.
Celâl (Tarihi îbni) 477.

Celâlüddin (Eeyh) 747.
Celâlüddini Rumî 89.
Celâlüddini Siyutî 579.

Cemaleddin (Eeyh) 223, 789.
Cemali Zade 584.
718.

Cenbe Giray Sultan (Mehmed Giray

Han olu)

82.

Cenfita 969.

Bei

Cize

449.
149, 150, 500, 528,

16, 32,

1009, 1010, 1011, 1012.
Cizei

Yusuf

Cude

132.

12, 1033.

Cudi (eyh)

780.

Cuh

(Beledi) 772.

Cusî

(Eeyh)

573.

Da

Cui
548.
Cuî (eyh) 238,
Cündi

473.

226.

Cündi Sevr

888.

Cüneyd (eyh)

Han

Cengiz

804, 805, 806, 807, 808, 809, 810,

Circe

Cebriyye (Kal'ai) 866.

Cemire

Circe 132, 149, 339, 449, 459, 803,

46.

47.

Cengiziyan (Devleti) 47, 48, 49, 50,
55, 74.

Cenvan

80.

Cercan

39.

Cerrar

ba

Çakar Kalmk (Devleti)
Çakatorna 79.

946.

Cersinka 925, 926, 927, 928.

Cevher Kayt 304, 308.

Ceyhun

430.

Cezire 149.

Ömer

(Sultan) 38,231,302,310,

567.

Çakr Kocur

Cezayir 59, 64, 65, 130, 541, 545.
Cezi (Kasaba) 724.

Ceziretül

Çakmak

40, 53.

Cibali

Heremeyn

Cidde

34, 65, 515, 819.

164.

83.

zade 582.

Çaldran 101.
Çarna 79.
Çeh Devleti 76.
Çehril 86.

Çelebi Bülmevahib

(îbnüeyh)

528.

Çavu

Cilletühnik (Kal'ai) 880.

Çelebi

Cinan (Beledi) 668.

Çelebi Efendi 430, 467, 468.

Cincife 929.

Celebi Sultan

534.

Mehemmed

49.

U82
Çelebi Zeynelâbidîn (Eeyh) 528.
Çerakese (Devleti) 42, 59.

(Kan) 881, 882,

Çercis

883.

Çerkezi Bozoduk 85.
Çerkezistan 81, 82, 83.

Çerkezülasl 1026.

Çin 39, 48,
Çin Maçin

51, 64, 83, 542, 545.

Davudiyye (Beledi) 648.
Davudiyye (Sultan) 218.
Davudiyyei Kebir 226.
Davudül Arab 595.
Davudül Azab 770.

Davudü azeli 697.
Deffare 877.

48.

Çirut 541.

Çldr Sahras

Davud Aa (eyhülharem) 535.
Davud Paa (Msr Valisi) 38, 710.

Dehlek

676.

Çnar Mustafa Bey

Dehnur

534.

Çobaniyan (Devleti)
Çorlu 100.
Çorug (Nehir) 75.

52.

65, 73, 941, 961.

(Beledi) 770.

Deli Hüseyin

Paa

Delûke

Zibake

binti

Demavend
Demenhur

(Beledi) 777.
18, 632, 669.

2.

31, 648, 649, 650, 651,

652, 653, 654, 657, 658, 659.

Demir Kapu 46,
Dendere (Beledi)

D

96.

977.

Dabbetül Arz (Cebeli) 920.

Denkldyanos

Dadiyan (Âli)

Deramis 1033.
Deravî (Kaza) 727.
Derbendiyan (Devleti)

24, 75, 92.

Dadya Muntan 50.
Daistan 47, 48, 82,
Dahruc
Dakhel

Danka

83, 539.

Dergûn (Melik)

991.

Dergüzin

754.

Derne
855.

537.

Danimarka Devleti

Dârâ

Darm

Desise 313.
45, 89.

19, 23, 33, 697, 899.

47, 48, 82.

Deyri enudî 582.
Deyrut 718.

Reyyan 997, 998.

Darudu erif (Kasaba) 787,
Davud 20, 106, 166, 677.
Davud (Eeyh) 989.
Davud (Hakim) 508.

Deti Kpçak

Deylim 545.
Deylimyan (Devleti)

18, 20.

ibni

98.

Dervi Mehemmed Paa

51, 670.

Darem

54, 98.

98.

Dertenk
77.

Danimendiyye 88.
Danimendiyye (Devleti)
Daniyal

46.

18.

Dersan 13.
Desus (Beledi) 664.

Danilova 270.

Danimarka

670.

788.

Deyyar (eyh) 765.
Difna (Kal'ai) 864.
Dilâver Bey 533.
Dimetoka 100.

51.

456.

108 3:

Dimyat

12, 32, 41, 42, 65, 66, 119,

E

122, 131, 132, 149, 150, 163, 164,
167, 306, 339, 453, 457, 485, 508,

539, 541, 543, 570, 676, 730, 736,
738, 740, 741, 742, 743, 744, 745,
746, 747, 748, 750.

Boaz

Dimyat

Ebu Ahmed (Kasaba) 723.
Eba Bekir 22, 29, 58, 236.
Eba Eyyubü Ensarî 36, 38, 101^

22.

Dinci (Beledi) 752.

Eba ehbe (Eeyh)

Dmklâp

Ebi Derda 26.

Dinur

937.

Ebil

541.

Divâbâd

Ebu Ali (Kasaba)

Diyaribekir 44, 45, 49, 52, 54, 115.
Diyast (Beledi) 753.

Dobre Venedik (Devleti)
79, 270, 542.

79.

Donçiye 951.
ibni

Husam

868.

Donkolai Berberistan 868.

Donkude

(Kal'ai) 913.

Dorozenka

86.

Dumbistan

898.

Dumbiye
Dumbuli

Dürre

22.

80.

Ebubekir (Eeyh) 663.
Ebubekrül Kefevî (Eeyh) 583.
Ebubekirüt Tartusî 697.
Ebu Cafer 53.
Ebu Cafer bin Abdullah 53.

Ebu Habil Muhyiddini Buhar 369.
Ebu Heva (Eeyh) 657.
Ebu Hzr (Beledi) 664.
Ebu Hüreyre 575, 576, 577, 841,

Billâh 53.

44.

Ebu Karibe (Eeyh)
Ebu Kemal 772.
Ebukr Kal'as 702.

44.

78.

78.

Dürgam (Eeyh)

24, 263, 333, 377, 515,

1010.

Dunkarkz 537.
Dunkarkz (Devleti)
Dunkla 70.
Durkud Paa 72.
Dülib (Eeyh) 877.
Dümeyre 746.
Dünkarka

Ebu Ali Sina

Ebu Ishak Mehemmedül Mutasam

933, 935.

Dum Dumi

79,

149, 640, 720,

762.

874.

Diyeyi Kebir (Kasaba) 721.
Diyyi (Kasaba) 717.

Donkol

304.

di 53.

Diyala (Devleti) 53.
Diyala (Nehri) 544.

Dodokistan

Hasan

658.

Ebu Abdullah Mehemmedül Meh-

701, 954.

Dodoka olu

250^

297.

747.

748.

Ebukis 700.

Ebu Mansur Harunür Reid 53.
Ebu Mehemmedül Hadi 53.
Ebu Muhammed
bin
Umranül
Kavvas

371.

Ebu Müslim 36.
Ebu Nasr Gaffar 33, 548.
Ebu Neha (Eeyh) 798.
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Ebu Ömer

Ebürri 654, 656.

35.

Ahmed Bey 597.
Ebüssuud 581, 992.
Ebüssuud Ebülaayir 575.
Ebüssuud Efendi 59.
Ebüssuudu Carci 471.

Ebussuudul Carici 470.

Ebulk (Eeyh)

Ebüsseyf

992.

Ebutic 339.
Ebu Sîh (Kasaba) 797.

Ebu
Ebu
Ebu
Ebu
Ebu
Ebu
Ebu

Süfyan

35.

a'ra (Beledi) 772.
Temir (Beledi) 910.
Usaybe (Eeyh) 748.

Ebüssuudu Carihî

Ebülfetih

(Eeyh)

657.

Ebüt Tayyib

580.

632, 733.

Ebülhevl 498, 499, 500.
Ebül z (Eeyh) 598.
Ebül Kababt 12, 668, 707, 822.
Ebül Kababt Bayzar 753.

528, 575.

748.

Edil (Nehir) 83, 88, 540, 544.
Edirne 90, 99, 101.
Edirne Kapusu 61.
Eflak 81, 91, 99.
Eflâtun 23, 88, 263.
Efrayim 20, 473.

Efrensiyye 545.

Efrus (Melik)

Eirdir

Ebülleys bin Seyyid Abdürrahman
Ebülharis 563.

Ebül Mecd (Eeyh) 647.
Ebül Medayin (Eeyh) 747.
Ebül Menca 327.
Ebu Niane (Kasaba) 726.
Ebülmevahib (Eeyh) 580.
Ebül Tahassüs (eyh) 473.
Ebül Ula 124.

61.

Da

Ebün Nasr Hatemi Badadî 374,
Ebünnecm Bedrül Cemaliyan 473,

477.

Ehvaz 541, 545.
Ekber Raya 50.
Ekrad (Sultan) 800.
Ekradiyan (Devleti) 23,
Elgradck 79.
Elhac Bülbül 733.
Elhac Nimetullah 710.

43.

Elhâkim BiemriUâh 567.
El

Kayim

38.

Elmelik Aziz

Ebünnasr (Eeyh) 748.

8.

161, 528.

Eri Kapu
Ehram

472.

Nasr

Osman

binül Melikün

42.

Elmelik Cemalüddin 570.
Elmelik Eseddüddin irkûhin adi-

685.

Ebünnur Mehemmed Paa

(Eeyh)

Ebvab (Kal'ai) 836.
Ece Yakub Bey 90.

Ebülhasan (Eeyh) 791, 818.
Ebülhasanül Bekrî (Eeyh) 561.

(eyh)

(eyhi Sâdât)

Ebüttahsis

Ebülharis 24.

Ebülleys

(Eeyh)

Ebüssuudu Demenhurî

Yahya 813.
Yakub (Eeyh) 658.
Yusuf (Eeyh) 748.
Ebül Abbas 695, 747.
Ebül Abbas Abdullah 53.
Ebül Âl (Eeyh) 780.
Ebülbeer (Eeyh)

98, 103, 106, 124,

126, 565, 571, 572.

472.

yül Kürdî 570,
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Elmelik Seyfüddin 571.
Elmelik Sultan Müeyyed 570.
Elmelikül Aziz 570.
Emelikül Aziz madüddin 570.
Elmelikül Aziz Osman 569.
Elmelikül Efdal 569.
Elmelikül Eref Eyyubiyan 42, 569.
Elmelikül Eref (Tuman Bay) 114.
Elmelikül Eref Halil 569.
Elmelikül Eref Salâhuddin 43.
Elmelikül Kâmil 42, 232, 569.
Elmelikül Kâmil

Mehemmed

(Sul-

tan) 209, 754.

El Müstencid billâh 38, 568.
El Mütemessik billâh 37, 38, 568.
El Mütevekkil Alellah 36, 38, 566,
567, 568.

El Mütevekkil billâh 37.

El Muttaki billâh 41, 59, 675.
Elûhim (Melik) 7, 828, 829.

Elvah 981, 982.
Elvah oullan 116, 182.
Elvahat 132, 149.
Elvasl BiemriUâh 567.

Emeviyyun (Âli)

45, 58, 164, 231,

673.

Elmelikül Mansur 43.
Elmelikül Muazzam Turan

ah

569, 570.

Emin (eyh) 780.
Emin Tirevî (Eeyh)
Emine Hatun 127.

Elmelikül Muizzüddin 570.

Emirahur 224.

Elmelikül Muzaffer Ebüssaade 570.

Emir Buharî 60.
Emir .Hüseyin 285.
Emir Lâçin 229.

Nasr
Elmelikün Nasr
Elmelikün

38.

Ferec

(Sultan)

Emirihac

214.

El Melikünnasr

Klvan

Mehemmed

bin

42, 569.

El Meliküt Tahir 38, 567.
Elmeliküt Tahir Ebülfetih Tatar
570.

Elmevlâ Haydar Efendi 699.
Elmevlâ Muhteem Efendi 700.

Mutasam

Müminun

Erci

billâh 37, 567.
billâh 48, 53.

Billâh 67.

El Müstekfi Billâh
821, 976.

Enu

5.

Ercalis bin

Elmustansr Billâh 303, 566, 976.
El

12, 163.

Enbut (Beledi) 820.
Endülüs 67, 541.
Enkür 77.

Enuirevan

desî 582.

El

Emruz (Kasaba) 724.
Emsus 6, 7, 9, 10, 11,

Ensar Dede 60.

Elmevlâna Ali îlmî Ganimül Mak-

Muktasd

424.

Emirülhac 433, 434, 435, 436, 440,
442, 443, 444, 445.

37, 43.

Elmeliküs Salih 822.
Elmeliküs Salih Necmeddin Eyyub

El

Paa

582.

37,

38,

567.

39, 46, 75, 76.

Mkrats

308.

2.

Erdel 76, 81, 99.
Erdebil 46, 54, 98.

Ermen

(Beledi) 20, 973, 976.

Ermiya

19, 23.

Erturul Bey
Erzincan 93.

55, 89, 90, 303.

086
Erzurum

52.

Esad Ancur

Eski

51.

irkûh

Esediiddin

Msr

41.

163, 164, 184, 185, 192,

306, 307, 309, 311, 313, 314, 315,

Esmaris (Melik)

18.

Farut

Esne 149, 339.

Esved ibni

Ebun

Faruku Azam 264, 274.

Mkdad

Faa Çay
29, 30, 746, 841.

Emun
Emun

Fatmiyyun

(Âli) 24, 54.

28.

(Ali) 58, 59, 164, 194,

(Kale) 746.

Fayyum

17, 20, 32, 149, 289, 453,

14, 983.

481,

bin Kiptim 309.

Emuneyn

1002,

999,

1000,

1004,

1005,

998,

1003,

1006, 1007.

(Sultan) 211, 231, 234, 252,

Halil bin

541, 997,

1001,

14.

278, 301.

Eref

84.

Fatmiye (Vadii)
231.

Emum

Eref

Fas 67, 68.

754.

(Beledi) 771.

Ekâniyan

149, 978.

Farutî 978.

Esrib 497.

Eyyub

(Devleti) 51.

Fars 45, 51, 545.

497.

Essalih

47.

Farasdak (Beledi) 639, 722.

457, 458, 485.

Esmun

Fafur
Fafur

Klavan (Melik)

42.

Fazl
Fazl

Ahmed Paa

Aa

455.

594.

Etfu (Kal'ai) 973.

Felemenk (Devleti Atik)
Felimon 983.

Etku (Kasaba) 706.

Fener 61.

Etle 938.

Etraki

Türkman

47.

Etrib (Melik) 14, 309.

Evhadehullah (Sultan)

Evhadüddin (Hamdan

Ferahad

437.

Ferdinad

76.

Ferec

900.

Ferec ibni Barkuk

55.

Olu)

(Eeyh)

685.

(Sultan) 214,

231, 300, 302.

(Eeyh)

Evliya Efendi 233, 234, 298.

Ferecullah

Evrengizib Raya

Ferecülbahreyn 714.

Eyyub (Sultan)

50.

297.

Fergan 541.

Eyyubiyan bin akul Kürdî (Devle-

Fergan (Melik) 8,
Ferhad (Ali) 89.

42.

Ezberi Kaid (Cami) 58, 194, 195.
Ezlem kal'as 436, 437.

Ezrak 840.

251.

Fereskür 750.

Eyyubiyan (Ali) 43, 44, 231, 570.
ti)

77.

Ferhat

Paa

10.

677.

Ferhanül Hasenî
Ferhin 545.

(Eeyh)

561.

108
Ferran 958.
Ferruh bin Barkuk

37.

Fes 119.

Fene

Galata 61.

339, 780.

Fethi Nizamîi Isfahan (Cami) 219.

Esmer (Eeyh)

Fethiil

Feyyunu Yusuf

747.

Garak

541.

Garib (Beledül) 770.

Filikos 24, 263, 537.

Gaviniyye 34.

Filisle 23.

Gavri (Sultan)

Filistin 9, 10, 29, 108.

dalan

119, 122, 123, 124, 133, 179, 180,

319, 497.

184, 206, 207, 234, 250, 254, 277,

Firdaniye (Kal'a) 861.
9,

93, 99, 105, 106,

107, 108, 109, 110, 113, 116, 118,

Firavn 165, 521.

280, 302, 481, 571, 677, 678.

23, 88, 263, 377, 571,

697.

Fine

110.

Garbiyye 762.

Fiibatr 309, 663.

Fisagor

597.

Ganberdi

36.

Firavn

Galyon Liman 691.

Gamravî

132.

Fezade 718.

Frat

Galolniyye (îskenderiyye) 679.

Gavri (Âli) 113.
Gazali 147, 277, 455.

149.

Osman Bey
Gazvan (Eeyh)
Gazi

Fyamenk (Felemenk)

77.

Fiyamnil (Felemenk) 537.

Fohei Âli (Kasaba) 814.

Gazze

13,

19,

60.

751.

61,

261, 418, 419,

486, 541, 561.

Fokra 149.

Gelibolu 90.

Fonci 73, 545.

Gemci Çavu
Gence 96.

Foncistan 12, 14, dG, 69, 71, 73, 119,
130, 132, 164, 340, 538.

534.

Geribay 108.

Fransa 60, 61, 62, 82, 542.

Germiyan (Âli)

Fransa (Devleti) 80.

Geveze Ali bin Sinan 768.
Geylân 49, 96.

Fu

149.

Fuhe (Kasaba)

Grbab

719.

Grri

Fusta Ercalis 309.
Fustat

6,

9, 22,

32, 163,

Han

89.

48, 85, 87, 94.

Girid dA, 66, 71, 542, 545.

77.

Fürsî Gûrî

9.

(Kal'ai) 878.

Gyazüddin
Giray

303, 541, 548.

Fülek

165, 197,

89.

(Eeyh)

574.

Glamoç

271, 272.
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Kalmk

Gökdelen

Göksün

(Devleti) 83.

Hafas binül Mugiretül

102, 677.

Görlu

86.

Hafz Ahmed Paa

Grona

78.

Hafzuddinullah

Gurbab

sa

163.

Gulâmullah (Eeyh)

Güre (Devleti)

Gûm

Efrah

734.

40.

(Eeyh)

712.

Ebül

Hafzuddinullah

olu

Zafir Billâh

Hakan

Çin (Devleti)

Hâkim

92.

54.

Biemrillâh

Hâkimi
75.

Kasm Paa

198,

Hâkimi Erdilân

54.

Hâkimi Hakkâri

54.

Hâkimi Harir 54.
Hâkimi Hazzu 54.
Hâkimi Hizan 54.
Hâkimi Mahmudî

54.

Hâkimi Palu

Habe

Hâkimi Penyani 54.
Hâkimi uran 54.

65.

Habeî (Lisan)

962.

Habil

10, 27, 342.

Habir

Olu

Halep

(eyhülarab) 117, 776,

777.

19, 23, 41, 44, 52, 108, 115,

124, 541, 545.

Haifahi (Kal'ai) 878.

15, 28, 522, 604.

Bektai Veli

96, 97, 98, 246,

292.

Halha Kan (Melik)

893.

Halid (Beledi) 813.
Halid ibni Velid 24, 575, 670.

Hacî Bektaiyan 430.

Halil

Aa

Halil

Be (Ramazan olu) 99, 106,

îdris 899.

Flac Kandan 899.

Haddiye

Halilürrahman 33.
Halimi Çelebi 120.
Halût 761.

986.

ibni

Kakan

68, 233.

(Koca) 535.

113.

Hac Melâbe 899.
Hac Nasr 386.

Hafasa

54.

Halfa 844.
(nehir) 21.

Hacer Ana

Hadi

566,

Bitlis 54.

Habbaniyye 228.

Hac

199,

(Vezir) 170.

H

Hac

50.

633.

Gürciyan (Âli)

Habur

Kasm

olu

59.

Hakkâri

Gürcistan 46, 48, 52, 74, 76, 92.

Güzelce

61.

59.

Gûr 541, 545.
Güleni 251, 529.

Gümühane

Mahrumî

35.

900.

Halvan

541, 545.

Halveti

(eyh)

228, 240, 475.
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Ham

Hasan Baba (Bektaiyan) 249.
I^aasn ebu Takyyüddin (Eeyh)

11, 12, 163, 306, 868, 869.

Hama

108, 109, 418, 541.

Hamadî

Hâmân

751.

(Beledi) 813.

Hasan Efendi (bnü eyh) 581.
Hasan ibni Mehemmed (Sultan)

355.

Ham' an bin Âsir 772.
Hamdullah Isbutî (eyh)
Hamid 89.

202, 203, 204.

234.

Hasan

Hammam Firavn 973.
Hamud (Âli) 67.
Hamude (Eeyh)

38.

(Kal'ai) 867.

Hanefî (Eeyh) 475, 565.

Hanende Ova 963.
Hankah 30, 224.
Hankat 1032.
Hanke 447.
Hankoc 857.
Hannak (Kal'ai) 866.
Hannek 149.
Haraî (Eeyh) 529.
Harbeta ibni

Kbtîm

Hasm 108.
Hasn Keyfa
Hasn Kesra
Haimyan
(Melik) 14,

812.

Cu

Hata

47, 48, 83, 542.

(Eeyh)

748.

538, 868, 899.

Hatukay 82.
Havariyyun 991.

50, 65, 947, 948, 949, 960.

108.

Haruba (Melike) 15.
Harun 20, 547.
Harun Fas 69.
Harunür Reid 53, 422.
Hasan (Eeyh) 610.
Hasan (imam) 35, 58.
Hasan (Sultan) 215, 231,

309.

22, 480.

(Âli) 25, 56.

Hatt stiva

40.

Harnestiyan 86.

1027.

252.

21, 42, 696.

Hassan (air)

981.

Harran

202,

Hasan Kasurî (Eeyh) 637.
Hasan Süveydî (eyh) 311.
Hasanül azelî (Eeyh) 564.

Hattab

Harkova

990.

Hasaylim (Melik) 828, 829.

Harhir 545.

Harke

Hasan Zade Efendi

Hasanür Rüfaî 733.
Hasanus Sa'd (Eeyh)

15.

Harezmiyan (Devleti)

(eyh)

203, 204, 205.

580.

Hamza ibnül Mütevekkil alellah
Han Bay 224.
Handek

ibni Selh Salih

Hasan Kal' as 45.
Hasan Mehemmed (Sultan)

Havasa 100.
Havran 3, 6, 9.
Havva Ana 1, 2,

23.

Haydarâbâd 701.
Havvare 995.

Haydar AncMr

Haydavah

51.

76.

Heyhat (Sahra)

Hayre
234, 278,

Be

82.

108, 109, 113, 114, 116,

117, 118, 125, 162, 169, 171, 455.

Hayrül

Üm

(Sultan) 216.
Evliya Çelebi 10

—

69
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Hazer

Hille 45, 49.

46.

Msr

Hazinei

453, 455, 456, 457,

458.

Hazra (Eeyh) 657.
Hediyye 957.
Helâs Muntan

Helone

Hem

Hind
Hind

binti

(Kal'ai) 859.

47, 64, 119, l6l, 261, 545.

Ayniyye bin

48, 50, 59, 64, 81, 428,

1,

Hindiye (Kal'ai) 65, 950.

49, 54, 98, 545.

(Eeyh)

707.

Hindu

Sindî 541.

Hire 545.

549.

Hiam

976.

Herkil (Kral) 29, 30, 31, 87, 306,

bin Abdülmelik 48.

Hit 541.

Hocegân 242.
Hoca Salih
Hocend 545.

Aa

673.

Heremin (Melik) 7.
Hermin 10, 15, 319.
Hersek

79, 80.

Hesyan

20.

Horasan

535.

38, 39, 47, 52, 60, 74, 96,

541, 545.

Hoten

47, 48, 83, 542.

Hesyan bin Yakub 998.

Hu

Hedek

Hucend

541.

Hud

14, 20, 983.

Hfz

47.

Efendi

Hlâme

(Kad

Hudeybiyye

Hulâgû

Humus
Hunhas

79.

Makrizî 599, 762, 768, 782,

1004.

Hyariyye (Beldetül)

753.

Hyeî (Eeyh)

*

Hzr

748.

20, 22, 122,

745.

Hicaz

5,

56, 541.

Hilâl (Ali) 71.

46.

Hudavendigâr Bey (Gazi)

648.

322.

Hrvadistan

(Kasabai) 977.

Hudavendigâr

75.

Hsaylem

Htat

Asker) 531.

929.

Hnadî (Kabaili)
Hmkale 959.

Hrtos

Abdüems

541.

89-

Heraveni Nehavî

Herem

ukjavî

Hindistan

Ayet Bay

Heravun

Hilti

35.

50.

271.

Hemedan

Hilletür Rikâbî (Kal'ai) 888.

191, 669, 715,

26.

36, 48, 53, 58, 566, 976.

108, 109, 541.

959.

Huseylim (Melik)

Hu 32.
Hu îsa

90.

7, 8.
;

31, 660.

Huenk ah

78, 372.

Hutam 976.
Huyda 45.
Hüceyze 824.

Hüceyze Urbam 973.
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Hürmüs

Isfahan 45, 49, 96, 98, 101, 102,

19.

Paa

Hüseyesin

373, 541.

(Vezir) 612.

Hüseyn 579.
Hüseyn (Eeyh)
Hüseyn (mam)

Isloven 79.

Itan

637, 990.

(Kai'ai) 884, 930.

35, 58, 203, 204,

243, 422, 476, 516, 572.
î

Hüseyin (Kethüda) 534.
Hüseyin Baykara 282, 311.

îberî (Lisan) 895, 896, 911.

Hüseyin Bey (Defterdar) 534.

bni Abbas

Hüseyin Bey (Kan) 855, 860, 861,
863.

Hüseyin Bey (Kör) 852.
Hüseyin bin Sehiin 496.
Hüseyin

Çavu

(Koca) 534, 535.

Hüseyin JEfendi (Deli) 534.

Hüseyin Kan (Kör) 857.
Hüseyin Paa (Canpulâtzade)
177 ,274, 325, 382, 387, 392,

137,
.405,

421, 460, 464, 471, 524, 757, 1014,
1015, 1016, 1018.

Hüseyin

Paa

(Deli) 150, 182, 527,

528.

Hüseyin

Paa Zade

Hüseyni Kürdî

Efendi 583.

(Mehemmed

bin)

310.

Hüssam bin Abdullahü

Igrando

81.

Ihmel Niç

îbni Ali Safvetî

bni
bni
bni
bni
bni
bni

Arslavu

Behmen

(Eeyh)

581.

308.
22.

Celâl 497, 500.

Harim

18.

Hümam
Isa

(Kabîle) 32.

(Urban beylerinden) 660,

661.

bni
bni
bni
bni

shak

544.

Kâ'b 486.

Kenurb

18.

Temîmüd Dar 812.
îbni Zeyd Musa 18.
bnül Hakem 33.

714.

Hüseynül Acemî (Eeyh) 637.
Hüseynül Kaid Billâh 190.
Hüseynül Kûfî

544.

86.

Ihbat (Ulubat) 89.

Basrî 374.

bnülverdi 535.

brahim

13, 15, 20, 22, 23, 28, 33,

522, 663, 991.

brahim (Elvask billâh) 37, 822.
brahim (Eeyh) 228, 765.
brahim (Halife) 36.
brahim Aa 222, 277, 692.
brahim Bey (Ekradülasl) 534.
brahim Çelebi Efendi (Eeyh)
529.

brahim Efendi 710.
brahim Han 92, 132.
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brahim
brahim
brahim
brahim
brahim

Han (Eeyh) 46.
Kureyha (Eeyh) 637.
Paa (Circe Hâkimi) 534.
Paa (Defterdar) 473, 477.
Paa (Kethüda) 128, 140,

141, 151, 153, 166, 169, 170, 248,

254, 255, 286, 294, 313, 406, 408,

409, 410, 417, 419, 451, 452, 455,
456, 457, 460, 461, 463, 479, 527,
528, 532, 533, 588, 774, 819, 1014,

likâniyan (Devleti) 52.

llun

5.

Uya

19.

mad

Bay (Âli)

89.

mam Ebülleys 237.
mam afiî 63, 237, 471,

560, 561,

562.

n Baba 6l4, 728, 729.
nal

(Sultan) 38, 231, 301, 699.

negün (negöl)

89.

1015.

brahimi Dessukî

465, 640, 641,

ngiliz 65, 537.
ngiliz (Devleti) 78.

642, 643, 644, 645, 646, 647, 684,

ngiltere 79.

720.

brahimi Ebüddünya (Eeyh) 818.
brahimi Ekberi Minyavî (Eeyh)

rak

748.

brahimi Gülenî

243, 244, 245,

246, 293, 429, 467, 475, 580, 581,
690.

brahimi Selmune (Eeyh)
brahimi Metbulî (Eeyh)

brahimül Kani

brim

Intida (Kal'ai) 866.

psala

759.

610.

580.

12, 132, 149, 841, 842, 843,

Paa

Irak Acem 48.
lral« Arab 48.

ran

19, 24,

54.

reti

(Kal'ai) 866.

rlanda

sa

78.

23, 27, 32, 68, 74, 80, 87, 346,

482,

547,

548,

991,

1011,

1012.

(Eeyh) 574, 899.
sa ibni Becm ibni brahimi Dessuîsâ

Idfine (Kasaba) 717.

drase (Âli)

67.

dris

11, 14, 19, 20, 23, 33,

5, 6, 7,

40 46, 48, 49, 52, 54,

74, 102.

481,

Idey 880.

-

10, 21, 24, 29, 39, 40, 41, 45,

51, 60, 126, 545.

970.

îbir

90.

kî 732.

Isbutî

(eyh)

996.

67, 320, 354, 370, 495, 500, 833,

Isfah (Devleti) 77.

899, 914, 915, 917.

Isfendiyar 22.

drisin (Sahrayi) 860.

Isfun (Beledi) 975.

frit (Karye) 594.

shak 88.
shak Efendi 710.
shak Zade Abdülbakî Efendi (Ka-

Igranduka Devleti

80.

Ikletimos 24.

Ilgunu Donkola 878, 879.

dasker) 531.
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shak

limiyye (Kasaba)

2iade Efendi 532.

skender 12, 21, 22, 88, 670.
skender ibni Darab 22.
skender Paa 285.
skender Paa (Msr Valisi) 219.
Iskenderi Kübra 24, 263, 669.
Iskenderi

Rumî

(Filikos

Iskenderi Zülkarneyn

olu)

670.

20, 21, 22,

Çureys (Kasaba) 726.
munîn (Kasaba) 786.

tfu

(Kal'a) 825.

skenderun

Samt

îyadet ibnüs
Izbetül

Hac

Izbitüi

Madî

32.

730.

(Karye) 716.

zzeddin (Eeyh)
zzetül

669.

722.

mun

Haim

865.

49, 108, 112.

61, 106.

Iskenderiyye 19, 22, 24, 25, 26, 27,
30, 31, 34, 38, 65, 66, 119, 122,

123; 124, 132, 149, 150, 296, 457,

485, 531, 539, 541, 545, 660, 662,
663, 668, 669, 670, 671, 672, 673,

Jana 82.
Jüddeje

11.

674, 675, 676, 677, 678, 679, 680,
681, 682, 683, 684, 685, 686, 687,

K

688, 689, 693, 695, 696, 697, 698,

699, 700, 701, 702, 704, 706, 707,
708.

Islâmboi 36, 38, 60, 61, 78, 80, 85,
99, 103, 106, 112, 117, 121, 123,
129, 297, 375, 451, 455, 542, 568,

624.
Islavs 23.

smail 15, 20, 28, 47, 57, 359, 522.
smail (Saman) 39.
Ismaili Gadvî (Eeyh) 761.
Ismaili Sanafirî (eyh) 526, 587.

sne

12, 974, 975.

spanya

41, 64, 68, 71, 72, 73, 167,

537, 542, 674, 675.

spir

93.

srafil 464, 922.
srail 19.
Istahar 541.

Istanköy 64.

syut

149, 339, 579, 791, 792, 793,

794.

syutî 978.

Kababta

14, 15, 16, 87, 163, 549.

Kâ'be 13, 98, 420 421, 434.
Kabil 9, 10, 27, 342.
Kabil 541, 545.
Kabile (Beledi) 638.
Kâ'bül Ahbar 33, 487, 841.

Kadabay 108.
Kademlin Nebi

Kad
Kad

239.

(Sultan) 566.

Mansur

585.

Kadirga Liman 693.
Kadisî

(Kavm)

949.

Kadrî (Kavm) 953.
Kaffah 33, 911.

Kâfuru Ahidî

Kaan
Kahafe
Kahire

501.

339.

612.
6,

304, 451.

Kahirei Muizziyye

6,

58, 65, 164,

235, 304, 308, 397, 570.

Kaim

Biemrillâh 699.

10

M

Kakr

84.

Kala 541.
Kal'atül Cebel 37.
Kal'atül

Kep

36, 37, 566, 579.

Kalavra burnu 542.
Kalga Sultan 47
Kali 541

Kalimon

Karin (Kal'ai) 1036.
Kars 545.

10, 11, 12, 322, 499, 599,

1033.

Kalobiyye (Kasaba) 772.

Kalyob 441.
Kalyon liman 692.
Kaly önder Boaz 957.
Kamanise 451, 452, 531,
Kâmil Yan (Ali) 68.

Kana

Ka
532.

Çerkezî (Sultan) 212.

Katiye

533.

Ümmül Hasan

395.

272.

Kayeriyye 31.

Budak 46, %.
Hatyan (Devleti)

Hüsam Paa

44.

678.

Koca 229.
Koyunlu 45, 46.
Nayib 946, 948,

Kaygsz Baba (Bektaiyan) 249.
Kayt Bay (Sultan) 13, 38, 116, 119^
169, 171, 180, 181, 231, 252, 253,

284, 295, 296, 297, 299, 301, 433,
475, 480, 605, 624, 819.
960.

Mustafa Paa 94, 270.
Mürsel Bey 90.
Sünbül Ali Efendi 298.
(Sivasî) 536.

Yusufyan (Devleti)

45.

75, 84, 85, 86, 92, 537,

Kayid Ezher 6.
Kayseri 45, 88, 541.
Kayseri Rum (Devleti) 87.
Kaysunî 227.
Kaytas
(Beledi) 762.
Kaytas Bey 534.

Aa

Kazak

47.

Kazak Ak

543.

Karadere

998.

113.

Kaybinay (Sultan) 832.

Ali Çelebi 884.

Karadeniz

51.

Kaaî (Eeyh) 730.
Kâim ibni Ma'dan 18,
Kavasr 30.
Kâvs 23.
Kaya Sultan

Kapuda 90.

emseddin

545.

Katyye

Kanije 79, 692.

Kara
Kara
Kara
Kara
Kara
Kara
Kara
Kara
Kara
Kara
Kara
Kara

753.

Kaan

Kaaniyan

Kandehar 541, 545.
Kandi (Kal'ai) 854.
Kandiye 527.

Kansu Bey

Karyad Ali Çavu 534.
Kasm Bey 710.
Kasm Paa 109, 115.
Kasra 541.
Kasreyn (ehir) 822.
Kasul 665.

149.

Kan Bayül

Karaman Bay (Ali) 89.
Karaman Oullan 92.
Karanlk Di^nya 84.
Karh Urban (Kabilei) 973.

51, 670.

Kazan

86.

540.

Karahisarî 198.

Kâzmî (Eeyh)

Karaman

Kazvin 545.

40, 115, 542.

822.
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Kef ender kal'as

Kman

21.

Kefri Cedid (Kasaba) 722, 723.
Kefri Nahe (Kasaba 723.
Kefri Müvey 771.
Kefri Ziyad (Kasaba) 723.

Kelâfi 837.
Kelh (Beledi)

Krboa (Emir)
Krma 541.

Krm 47, 48, 82,
974.

Kzkulesi 61.
Kif 940, 961.

Kemise 986.
Ken'an (Cebeli) 981.
Ken'an (Kethüda) 534.
Ken'an bin Nuh 981, 986.
Ken'an Eli 17.

Kili 48.

Kend

(Eeyh)

70, 339.

86, 97,

Krvaniyan (Devleti)
Kzl Elma 536.

Kemaleddin Ebu Salim Mehemmed
bin Talha 834.

Kenaniyyetüs Sâdât

45.

Krmank 73.
Krmanka (Devleti)

Çelebi (Çömlekçi Zade) 108.

Kemal

5, 19.

55.

Kilis 108, 781.

Kipan olu
Kirman 40,

79.

44, 51, 541, 545.

Kiyanyan Acem
757.

Kiyaniyan

Rum

(Devleti) 24, 54.
40.

Klûbiyye 132.

545.

Kenise 874.
Kennasi (eyh) 6l4.

Kmaniyan

Kenuzeyn
Kepus 85.

Koca Ahmed
710.
Koca Mustafa Aa 534, 612.
Koca Mustafa Paa 406.
Kolombo (Kal'ai) 826, 827.
Kolundur Boaz 18.
Konya 40, 55, 88, 89.
Korkud (Sultan) 103, 104.

Kobi

836, 837.

77.

Kerimüddinül Debbueri 227.
Keskin Bay (Âli) 89.
Kesra (Devleti) 74.
Keyhusrev 40.
Keykâvüs 466, 477.

Keykubad
Keyumers

Kbrs

40.

ah

64, 94, 486, 542, 545.

Kbtim (Melik) 13, 14,
Kft (Melik) 983, 984.

309.

213, 214, 231,

234, 257, 262, 263, 264, 309, 380.

Klâvanus

Kma

Salihî (Sultan) 209.

816, 817, 818:

Kos 12,
Kosova

37.

90.

673, 675.

Kostantin Ferniyal 670.
Kostantini Kübra 670.

Kbtî Devleti 87.
Kbtî lisan 14.

(Sultan)

Korsika 64.

Kostantaniyye 26, 36, 60, 303, 542,

74.

Kbtalise Devleti 87.

Klâvan

19.

Aa

Kerbelâ 572.

Kermat

(Devleti) 43.

(Melik)

Kotas Aireti
Koteray 880.
Kovez

85.

46.

Koyl Hisar 93.
Koz (Vadii) 931, 932.
Kuban (Nehir) 82, 83,544.
Kuban Kalmk (Devleti) 83.
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Kubbetüd Diihan 309.
Kudsi Efendi 298.

Lârende

Kudüs

Lâvi 20.

9, 17, 18, 19, 24, 29, 31, 32,

33, 42, 87,

102,

108, 199, 261,

304, 480, 575, 671, 697.

Kuhsan 44.
Kula 383.

149, 820, 821, 822.

Kusayre 815, 819.

Kuta (kasaba) 308,
Küfe 10, 35, 74, 541.

20, 23, 831.

Londrine (Londra) 65,
Lûka'kaüt Temimi 759.

(Devleti) 79.

19, 23, 42, 44, 54, 428,

696.

Lunçat
Lus 19.

78, 537.

Lu'sayfirayetî

Lût

(Eeyh)

748.

20, 761.

M
Maarra

108.

Ma'arriye (Kal'a) 109.
Maçan Erdel (Devleti) 76.
Maça Aireti 86.

Maçin
44.

83.

Ma'diye (îskelei) 776.

Küril (Âli) 75.

Malâk (Eeyh)

Kürt (Beldei) 839.

Magosa

94.

Kütahiyye

Marib

zemin

89.

79.

726.

Kûhu Elbürz 2, 46, 82, 543.
Kûtamine (Beledi) 838.

Kürdün

39.

Lü'lü (Cezirei) 937.

Kurtbay (Devleti) 52.
Kurtuba 541, 674, 675.

Kürdistan

Lityan

Lokman

49, 52, 115, 117, 121, 580,

Küçük Macar
Künuz 972.

60.

Likas 19.
534.

581, 776.

Kus

76.

Libka 47.

(Beledi) 976.

Kurtbay

108.

Leh 48.
Leh Devleti

Levend Çiftlii

Kum Kean 96.
Kum Liman 938.
Kurna

Leccun

33, 108.

Lehsa 41, 49.
Lehse 52, 165, 503, 545.

Kuli (Kal'ai) 867.
Kullei Tuzla 950.

Kundakç Mustafa
Kurey 25.

89.

Lâtkyye

991.

66, 61, 68, 69, 71,

119.

Maribî (Eeyh)

Lâcne 927.
Lâçigat 84.

Mahan

Lâhun

Mahaniyan (Âli)

994.

575.

Mahallei Kebir 767.
Mahalletül Emir (Kasaba) 717.
Mahalletül Kabir 762.
46, 55.
55, 56.

109

Mahmeli erif 432.
Mahmud (ehzade)
Mahmud Bay 216.

May Bornu (Devleti)
May Sencalüddin 72.

103.

Maymunistan

Mahmud Çelebi 707.
Mahmud Efendi (Üsküdarî)
Mahmud Paa (Msr Valisi)

Makamü ehid

Maksud Paa (Msr
Mal Tebe 92.

298.
205.

Mebhum

Mecnun (Beledi)
Medak 108.

679.

Veziri) 132.

Mamalûka 82.
Mamaniyan (Devleti)

Medayin 541.
Medine 24, 28,

88, 541.

404, 405, 418, 419, 427, 433, 434,
444, 445, 452, 461, 462, 501, 515,
536, 537, 541, 625, 815, 818, 819.

55.

Medinei Kübra 674, 675.
Medinetül Ukab 661.

719.

Medyen

Manfalut 149, 339, 788, 982.

Mansur (Eeyh) 712.
Mansur bin Kasm 375.
Mansur Devankî 53.
Mansur Fas 69.
Mansur (Saman) 39.
Mansure 132, 149, 150,

Mehemmed
'

163, 167,

Mariye 571, 604.
582.

Ma'sara (Beledi) 770.
Masumu Belgradî (Eeyh) 574.
Matariyye 23, 482, 515, 1032.
88.

61, 62,

(Elmütemessik Billâh)

37.

Mansuru Endülüsî (Eeyh) 629.
Mansuru Zürerka (Eeyh) 707.
Mansurül Alim (Eeyh) 812.
Manzara (Beledül) 769.

Maveraünnehir

433.

Mehemmed (Eeyh) 561.
Mehemmed (Sultan) 45, 60,
75, 91, 568.

.210, 339, 753, 754, 755, 756, 758.

Markab 108.
Maruf Efendi

32, 33, 34, 41, 52,

137, 138, 170, 214, 221, 294, 313,

541, 545.

Mamuru Âtf

640.

56, 57, 98, 105, 119, 126, 127, 128,

85.

Mamuriyye

(Karye) 596.

Mecalicse (Kasaba) 721.

Malatya 40, 41, 44, 53,
Mâlik (kasaba) 720.
Malk (Melik) 14.
Malta 59.

Mamuh

(Vilâyeti) 937.

Mazendran 96.
Mazlum Ali Aa 534.
Mazlumu Âdem 949.

747.

Makdoniyye 6, 163.
Makdonyai skender

72, 659.

24, 39, 40, 54, 55,

Mehemmed
Mehemmed

(Halife) 39.

Mehemmed

Bekri

Ataullah
Vâsik Billâh 822.

bin

brahim

(Eeyh)

528,

580.

Mehmed Bey (No vah) 151.
Mehemmed bin Süleyman 308.
Mehemmed bin Zeyn (Eeyh) 636.
Mehemmed Çelebi (Edirneli) 46,
696.

Mehemmed
Mehemmed
Mehemmed
Mehemmed
eyh)

791.

Çelebi

(Eeyh)

707.

Ebüllîf 989.

Efendi (Eeyh) 734.
Enfasül Maribî (E-
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Mehemmed
Mehemmed
Mehemmed
Mehemmed
Mehemmed
eyh)

Ekrad (Sultan)

43, 63.

Gamzavî (eyh) 234.
Hamidî (Eeyh) 707.
Han (ehzade) 103.
ibni Mehemmed (E-

582.

Mehemmed

ibnül Mütemessik Bil-

lâh 36.

Mehemmed înan (Eeyh) 565.
Mehemmed Paa
(Tabanyass)
456.

(Eeyh)

Ensarî

577,

657.

Mehemmedül
Mehemmedül
Mehemmedül
Mehemmedül
Mehemmedül
Mehemmedül
Mehemmedül
Mehemmedül

(Eeyh) 780.
(Eeyh) 818.

Enverî
Esasî

Heyyar 990.

Huuî (Eeyh)

734^

Hüseynî 818.
îrakî 748.

Kürdî (Sultan)

No'manî

561.

(Eeyh)

747.

Mehemmed Sofi 500.
Mehemmed Zalûl 709.
Mehemmed Zllî (Dervi) 298.
Mehemmedi Deylimî (Eeyh) 699.
Mehemmedi Ekber (Ebabekr olu)
22, 34, 553, 815, 819.

Mehemmedi Ekberi Yemenî 373.
Mehemmedi Ekrad (Sultan) 801,
989.

Mehemmedi Gamravî

(Eeyh)

573.

Mehemmedi
Mehemmedi

Mehemmedül

sendevilî 712.
îskenderanî

(Eeyh)

818.

Mehemmedi Lebbanî (eyh) 470.
Mehemmedi Manfeûtî (Eeyh)
791.

Mehemmedi Rabi

(Sultan) 34, 48,

92, 294, 451, 455, 528.

Mehemmedi Za'franî

(Eeyh)

791.

Mehemmedi Zübeyrî (Eeyh) 818.
Mehemmedül Acemî (Eeyh) 657.
Mehemmedül Baklî 990.
Mehemmedül Behlûl (Eeyh) 734.
Mehemmedül Berrî (Eeyh) 712.
Mehemmedül Edib (Eeyh) 657.
Mehemmedül Emir (Eeyh) 989.

Mehemmedül Ukatî (Eeyh) 759.
Mehemmedüs Süyyufî (Elhac) 657.
Mehemmedü amî (Eeyh) 759Mehemmediyye 313.
Mehmed Aa (Terceman Acem)
535.

Mehmed
Mehmed
Mehmed
Mehmed
Mehmed
Mehmed
Mehmed
Mehmed
Mehmed

Bey (Bykh) 534.
Bey (Hebeli) 534.
Efendi (Karakz) 95.
Efendi (Saçl) 529.
Ehlî Efendi 583.
Giray Han 99, 539.

Han (Çelebi Sultan)
Han (Üçüncü) 91.
ibni

Hüseyin

91.

(Melik)

871.

Mehmed
Mehmed
Mehmed
Mehmed
Mehmed
Mehmed

Kethüda (Habeli)

278.

Paa (Öküz) 277.
Paa (Haseki) 278, 472.
Paa (Kara) 537.
Paa (Köprülü) 150.
Paa (Kulkran) 710.

Mehmedi Acemî (Eeyh) 630, 751.
Mehmedi Keysudar (eyh) 529.
Mehmedül Hicazî (Eeyh) 638.
Mehlâil

Mekinas

5, 19.

67.

1099

Mekke

3, 15,

20, 24, 25, 26, 28, 29,

Menye

339.

32, 34, 52, 53, 56, 95, 105, 119,

Menzele

126, 127, 128, 137, 138, 170, 218,

Meranke

294, 313, 404, 405, 418, 419, 420,

Mera

427, 433, 434, 435, 436, 442, 444,

677.

445, 452, 455, 457, 461, 462, 500,

Merci

501, 515, 536, 537, 541, 625, 670,

105, 106, 107, 110,

123, 677.
22, 122,

669, 715,

Merdan (Sultan) 215.
Merde Bey înalî 225.
Merdemî Traburanî (Eeyh)

86.

Mekrilistan*84, 92.

Melâhide (Devleti) 44.
Melbaye ibni Harbeta (Melik)

Melek Ahmed Paa

Dabk

745.

811.

Mekliyye (Airet)
Mekril (Âli) 75.

Devleti 69.

44, 52, 89, 93, 102, 108, 115,

Mercülbahreyn

,815, 818, 819, 875.

Mekkî (Eeyh)

758.

Merdziban
15.

22, 54, 79, 272,

Merhum
Merkan

574,

44.

(Kasaba) 627.
545.

Merkas (Beklei) 646.
Merih (Yldz) 304.
Mersinka 925.

710.

Melik Gazi 45, 89.
Melik Hamd 70.
Melik Hasan 70.
Melik îdris 70.
Melik dris (Kal'ai) 878.

Mervan
Mervan

34.

(Devleti) 44.

Mervanül Himar (Halife)

Meliki Barberistan (Devleti) 70.

Meryem

36, 579.

23, 27, 346, 482, 548, 991,

1011.

Meliküt Tabir (Sultan) 209, 286,
292, 311, 593.

Mellâuy (Kasaba) 786, 787.
Mellûy (Kaza) 149, 339.

Memüh
Memun

82.
53, 55, 288, 322, 422, 496,

Merzbaniyye 218.
Merziba 669.

Merzuku Kefafî

Mesani Acerut 439.
Meshare 20.
Mes'ud
535.

Aa

578, 668, 828.

Mencikül Yusuf î 219.

Meev

Mendub (Eeyh)

Metbulî

956, 957.

Mensiye 801.

Menuf

9, 11, 12, 18, 599,

602, 603.

Menuf iye
Mensiye

149.

149.

Meniyye 339.
Mentee 39, 360.
Mentee Bay 89.

103, 124, 223, 237,

427, 465, 565.

600, 601,

(Kal'ai) 860.

(Eeyh)

747.

Me'vâ (Vadii) 923.
Mevlâna Bahaüddin (Sultanülule-

ma) 89.
Meydanül Ahdar

Meymune

Mezadi (Beledi)

Mkdad

Msr

1

747.

(Beledi) 778.

ibni

813.

Esved

— 1040.

32.
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Msr

(Melik) 983.

Msrsî (eyh)
Msloven

Msram

485.

79.

Nakravu (Melik) 7.
Msrahim (Karye) 593.
Msrayim 6, 9, 10, 11, 12, 13, 163,
bin

600, 668, 1033.

Mîti îsna 769.

Mîti Nevesi 761.
Mîti Su'baniyye 761.
Mîti Vi 760.
Mîtül Araka 760.

Mîtül Harun 770.
Mîtül îz 770.
Mîtül Meniye 761.

Miftah (Eeyh) 748.
Mihayil 309, 991.
Mihriban 541.
Mihriyye 837.

Miyorka

Mikâil 309, 922.
Millev (Beledi) 771.
Milleyni Yusuf 17.

Mizan a'ravî
Mogan 545.
Moha 939.

Mine

Molla Gûranî 60.
Moltan 48, 545.

12.

Minko

Koblâki

Minorka 64.
Minye 132, 783,
Minyeteyn 149.
Mir Ferec 49.
Mira Han 92.

91.

784, 785.

Misid (Beledi) 770.
Misina 64, 542.
Misterdam 77.

Mitgam

339.

Miti Afif (Beledi) 772.
Mîti Assas 761.
Mîti Attar 771.
Mîti Bedr (Beledi) 769.
Mîti Berrî (Beledi) 771.
Mîti Burku 769.
Mîti Cenah 721.
Mîti Dimsiz 769.
Mîti Ebu Abdullah 752.
Mîti Ebu Galib (Beledi) 751.
Mîti Ebu Syr 769.
Mîti Ebül Haris 769.
Mîti Gamr 597, 598, 770.

Mîti

Hami

760.

>

Miyail 20.

Miyakil (Melik)

565.

Mora 64, 93.
Moskov 47, 48,
Moskova 87.
Muaviye

Muazzam

50, 540.

35, 36, 109, 203, 572.

ah

43.

Mübarek Hatun
Mudki 21.

Mugan

19.

64.

661.

892.

Muhammed

1,

22, 24, 26, 28, 29,

34, 35, 60, 61, 88, 671.

Muhammed

Çelebi 479.

Muhammedîler 993.
Muharrem (Kethüda) 534.
Muhibbüddin 748.
Muhiddin (Eeyh) 581.
Muhiddini Arabî

110, 486, 573.

Muhnat (Kasaba) 776.
Muhsin ibni Osman 375.
Muizziyye

6.

Muizzüddin (Sultan) 6.
Muizzüddin Kahire 58, 163.
Muizzüddini Maribî 194.

Mukattam

548.
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Mukavkis (Melik)

22, 24, 26, 29,

30, 31, 32, 33, 163, 282, 571, 604,

672, 700.

Mukdisu

958, 959.

Muntan (Devleti) 50.
Murad (Nehir) 33, 55, 61, 88.
Murad Bey (Çelebi Mehmedin olu) 91.

Mustafa Paa (Lala) 223.
Mustafa Paa (Mosdarl) 943.
Mustafa Paa (Palak) 1026.
Mustafa Paa (Tavai) 258.
Mustafayi Rumî 427, 465, 595, 6l4.

Musul

8, 12, 21, 40, 43, 45, 49, 51,

541, 545.

Mutahhar

226.

Mutasam (Badadî)

Murad Ham Rabi

61, 80, 92, 185,

Murad

Reis 296, 299.

Mutubis (Kasaba)
Muvahhidin (Ali)
Muveylah 65.

Murad
Murad

Sani 103.

Muyncak

280, 281.

•

Salis 91.

36.

717.
67.

ah ibni Tysa ah

Muradiyye 313.

Muzafferan (Devleti)

Musa

191, 197, 253, 295, 481, 483, 485,

Muziha (Eeyh) 610.
Mücahid (Eeyh) 658.

499, 500, 516, 547, 548, 549, 669,

Müeyyed

16, 18, 20, 22, 23, 122, 163,

715, 745, 836, 839, 924, 956, 976,

997, 998, 1010, 1011.

Musa (ehzade) 103.
Musa (eyh) 688.
Musa Bey 534.
Musa bin Nair 67.
Musa Eltüridî (Eeyh) 990.
Musai Tahhanî (Eeyh) 990.
Musat (Mahallei) 752.
Musova 50, 65, 846, 942,

943, 944,

945, 946, 947.

Mustafa (Boluvî)

(Dev-

leti) 83.

(Sultan)

51.

200, 220, 234,

262, 496.

Mülâkkab Ali Bey 533.
Mülsemmîn (Ali) 67.

Mülûkâm Zülyezan (Devleti)
Mülûkü Dümbiyye (Devleti)
Mülûkü Habe (Devleti) 74.
Münbavî (Eeyh) 748.
Münire (Beledi)

1033.

Müsellemi (Eeyh) 748.
Müstain BiUâh 38,. 699.
Müstekfi Biemrillâh 37, 821.

150, 448, 527,

N

728.

Mustafa Bey 710.
Mustafa bin Mehemmed (Mimarzade) 583.

Mustafa Çelebi (Celâl Zade) 169.
Mustafa Efendi
(Kefafî
eyhi)
427.

Mustafa Han 91.
Mustafa Paa 117.
Mustafa Paa (Benli) 270.

Nablus 19, 23,
Nadaj 79.
Nahcavan 545.

Nahivan

108, 482.

49.

Nahl (Beledi) 664.
Nakai Salih 983.
Nakibülcey 229.
Nakkade (Beledi) 977.

71.
73.
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Nakle (Kasaba)

Nakravu

722.

6, 7, 9,

165, 167, 184, 198, 254, 255, 259,

10, 11, 12, 163,

306.

286, 291, 306, 307, 315, 316, 317,

Nar Cahim

(Vadii) 923.
(Sultan) 662, 663.

Nasr
Nasr bin Abduliahül
Hay yan 371.

Nasr
Nasr

278, 279, 280, 281, 282, 284, 285,

318, 319, 320, 321, 322, 323, 325,

326, 327, 328, 331, 332, 333, 334,

Mekkîyyül

335, 337, 338, 339, 340, 341, 342,
343, 344, 345, 347, 348, 349, 350,

Tarsusî 111.

351, 352, 353, 354, 355, 360, 459,

Tusî 48.

463, 475, 481, 482, 483, 485, 499,

Nasriyye 662, 663.

501, 502, 514, 338, 543, 544, 593,

Nasrüddin (Sultan) 209, 284,
Nasrüddin Ebülanayim 637.

564.

Nasrüddin Ebululâ (Eeyh) 638.

Nasr üddini

595, 662, 682, 707, 715, 716, 717,
727, 798, 825, 910, 925, 926, 927,

928, 959.

Niabur

Fasî 657.

541, 545.

Nasrüddini Kâmilî 68.
Nasr üddini Tancavî 621.
Nasriddinuilah 67.
Nasr (Saman) 39.
Nasr ibni Abdullah 369.
Natra (Melik) 7.
Navri (Kal'ai) 854.

Nizameddin (eyh) 242.
Nizameddini îsfahanî 243.

Nazdi

Naznarinte (Kal'ai) 852.
Neca (Melik) 941.

Noval Bey 533.
Nove 80.
Nube 43, 339, 352,

Necid

Nubiye

Nobuye
Noci

164.

(Kal'ai) 880.

Nogay

Noman

47.

ibni Sabit

561.

(Kal'ai) 935.

545.

Nuh

Nehariyye 149, 632, 633, 635.

Nuh (Saman) 39.
Nuh Tufan 24.

Nevruz Bey

163,

10, 11,

306,

12, 13,

707,

829,

610.

bin

Zengîi

(Melik) 59.
Nureddin Sultan A%.

11, 13, 15, 16,

17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28,

32, 33, 34, 36, 65, 66,

8, 9,

Nureddin (Eeyh)
Nureddin Mahmud

'

537.

83.

10,

5,

868, 869, 910, 1033.

Aa

Nezir
535.
Niksar 45, 93.
Nil 3, 7, 8, 9,

3,

73, 74, 88,

221, 541, 578.

Nemçe 79.
Nemçe Çasar 78, 79,
Nemse (Devleti) 78.

2,

831, 832, 834.

8, 10.

Necmüddin (Eeyh) 561.
Necmüddin Eyyub 570.
Necmüddinüs Salih 59.
Nehavend

(îmam Azam)

6%

70, 73,

111, 115, 120, 122, 159, 163, 164,

Nureddini ehid 41, 167, 737.
Nureddini irazî (Eeyh) 822.
Nurullahül Bedevi (eyh) 239.
Nusaybin 541, 545.

Nuirevan

Nuirevan

75.

Âdil

74.
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Ömer (Emir) 41.
Ömer (Eeyh) 748.
Ömer Bey (Kör) 534.
Ömer Efendi (Msrî)
Ömer ibnül Faru 20,

o
Ohud 507.
Okmeydan

60.

Okut (Kabilei)
Okyanus 64.

Omur

965, 966.

243.
29, 185, 469,

470, 530, 573.

94, 100, 102, 103, 107, 111, 113,

Ömer ibnül Hasan 572.
Ömer ibnül Hattab 29, 321.
Ömer brahim Fariz 238.
Ömer Kis 39.
Ömer Paa (Msr Valisi) 201.
Ömer Ruenî 429, 581.

114, 115, 116, 119, 121, 127, 130,

ömeri Güleni (Dervi)

131, 134, 139, 162, 174, 231, 270,

Ömeriyye (Devleti)

271, 296, 297, 298, 387, 389, 405,

Ömerül Halvayî (Eeyh)
ömerül Havranî (Eeyh)

(Âli) 439.

Orhan Gazi

Osman
Osman

104,

34, 58, 193, 553, 941, 942.

(Âli) 34, 40, 46, 47, 48, 49,

50, 54, 55, 56, 59, 60, 62, 64, 66,
75, 76, 78, 79, 80, 81, 88, 92, 93,

426, 432, 434, 536, 580, 676, 677,
678, 842, 982.

Ömer ün Nesim (Eeyh)

Osman (Erturulun olu) 90.
Osman (Sultan, ikinci) 91.
Osman (eyh) 6l4, 791.
Osman Burhan (Eeyh) 712.
Osman Snafirî (Eeyh) 812.
Osman Tatuî (Eeyh) 716.
Osmanül Hanefî (Eeyh) 637.
Osmanüs Saydavî (Eeyh) 630.
Osmanüs Sayyad

Osmanü
Oti

tis

Össek

79.

Özbek

47, 48.

Özbek (Sultan)

297, 298.

40.

812.
812.

818.

215, 283.

Özbek Bey (Circe Bei) 775.
Özbek Bey ibni Ebüevarib (Emirülhac) 533.

özbekyan (Devleti)

Özdemir (Çerke)

748.

erbazî (Eeyh) 747.

Özdemir Paa

309.

47, 242.

74.

840, 841, 939, 940,

942, 950, 951, 952, 957.

Özü (Nehir)

86.

Ö
Öklitis 23.

Ömer

24,

29,

30, 31,

32,

33,

34,

35, 36, 58, 67, 68, 86, 141, 147,

193, 221, 231, 320, 321, 502, 575,

578, 632, 672, 784, 974, 992.

Palak Mustafa Paa 106, 169, 568.
Pancar Aireti 86.

Papa 537.
Papa Devleti

80.
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Paris 80.

Re'sül Haliç (Beledi) 751.

Pecevî 79.

Reid (ehir)

Perviz
Pirî

Aa

Paa

Pojega

12, 41, 65, 66, 119,

122, 150, 163, 164, 210, 306, 453,

Pehlûle 951.

457, 485, 539, 543, 705, 706, 707,

120.

708, 709, 710, 712, 713, 714, 715,

101, 106, 123.

716, 717, 738.

79.

Reid

Pojen 78.
Poltkay 82.

(Âli) 108.

Reidi (Kal'a)

Portakal 64, 66,

6%

70, 537, 542.

Reyyan

Portakal Devleti 81.

Posuh (Aireti)

16, 312, 458.

Amalika 996.

ibni

Reyyanyan

86.

32.

Reyyan (Melik)

(Âli) 18, 19.

Rdvan Bey 480.
Rdvan Bey (Emirülhac) 140, 185.
Rzayî Mehmed Çelebi 583, 584.

Pravadi 94.

R

Ribde 934.
Ristalis 88.

Rabe (Nehir) 79.
Rabiai Adüvviye

Riyha

Rodos

585.

Racife 991.

Racim

ibni

59, 64, 692.

Rufaî (eyh) 237, 427.

Süleyman (Melik)

Radim 20.
Radud Muntan
Rakka 541.

20.

33, 108.

Rukbe

Ramazan Vakidî (Eeyh)
Ravza (Kal'ai) 32,
Razdin 958.
Receb Efendi 534.

51.

Ruil 20.
720.

Rahmüddin Kan 913.
Ramazan (eyh) 760.
Ramazan Bey 479, 533.

972.

Rumeli 81, 90 91, 115,
Ruyhib 665, 666, 661.

Rümeyle
598.

116, 150.

920.

Rümeyletil Himal 918, 929.

42, 321, 325.

ah

Receb
Vanî (Eeyh) 573, 574.
Recyan (Kabaili) 648.
Redesi 824.

Rehven Hindî

Ruha

Ruhcinan (ah)
50.

Rahmaniyye (Beldei) 647,

Remle

33, 108.

848.

10, 19, 31, 61, 304, 541.

Remli (Beledi) 771.
Remletülhamal 902.

Sa 848.

Sa ibni
Sabiyye

Nekravu (Melik)
5, 6,

7,

14, 16, 19.

Sabur 541.
Sa'd
Sa'd

(Eeyh) 610.
bni Vakkas 696.

Sâdât 238, 317.

845.

110,

(Eeyh) 975.
Ana 15, 23, 522,

Saf at 108.

Sanig

Safet 19, 20.

Sara

Safed Ebu Circö (Beledi) 781.

Sarayburnu 60, 61.
Sarhan (Âli) 89.

(eyh)

Safer

396.

Sah (Kasaba) 722, 746.

San Arslan 109.
Sarhan 360.
San Kaya Bey 94.

Said 165.

Sarm

Safi

(eyh)

Saidi Âli

663.

46.

(Vilâyet)

37,

65, 494,

1035.

ibni

Yehud

548.

(Eeyh)

Sariyetül Cebel

578, 841.

Sasaniyan (Âli) 24.

Saidi Circe 980.

Save 541.

Saidi Süfiî 1035.

Savuci Bey ibni Urhan 90.

Kalmk

Sakar

Sakiniyye

(Devleti) 83.

(Eeyh)

Say (Kal'ai) 339, 845, 846, 847, 849.
Sayd (Beledi) 770.

565.

Sal<j2 64.

Sayda

Salâhuddin Yusuf 183, 212.

ayi (Melik)

Salâhuddin Yusuf ibni Eyyub

41,

210, 569, 676.

30, 31, 108, 208, 304.

Sayyah

14.

20, 826.

Salâhiyan (Âli) 41.

Seba 958.
Seb'a Benat 990.

Salih (Sultan) 210, 211, 231.

Seb'a Nisa 989.

(eyh)

Salih
Salih

Salih

Sebili

778.

Hâkim (Melik) 37.
ibnül Melikün Nasr (Melik)

Salihi Belkinî

(Eeyh)

580.

Salihiyye 395, 396, 1037, 1038, 1039,
1040.

Salihut Tayyar

(Eeyh)

(Eeyh)

779.

115, 4S3, 490, 515,

Sebüktekin (Devleti)

Sebzevan

37.

Salim

Âllâm

1031, 1032.
39.

52.

Secencil (îskenderiyye) 679.
Secistan 541.

Seffah 52.

Seheria (Kasabai) 957.
Sehric 969.

610.

Salim Ebu Rahi (Eeyh) 734.
Salimiyye (Kasaba) 720.

Selâm Selâm Nasrüddin 696.
Selâme (eyh) 234, 707.

Sam (Nuholu)

Selâtîni Fas (Devleti) 69.

9,

707, 822, 868,

Selâtîni Foncistan (Devleti) 69.

869.

Samaniyan (Devleti)

39, 53, 55.

Selâtîni

Sudan (Devleti)

69.

San'a 545, 939.

Selçukiyan (Âli) 40, 45, 55, 88, 89.

Sanbu

Selçukyan Sani (Devleti)

339, 788.

Sanbut 149.

Selim

Çavu

40.

534.
Evliya Çelebi 10

—

70
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Paa

Sinan

74, 103, 105, 113, 115,

293, 294, 483, 581, 710.

Sunkur (Sultan) 223.
Sunkur Bay (Âli) 89.

(Eeyh)

Sinaniyye (Kasaba) 736.

Sun'ullah

Smbas

Sur 541.
Surid (Melik)

827.

Sind 47, 48, l6l, 545.
Sind Ahmed Toka (Eeyh) 712.

8, 13,

Hümayun

Suru

Sindi (Kal'ai) 854.

Susa 269.

Sindistan (Devleti) 50, 64.

Sübhan (Ali)

Sindyun 149, 718.

Sübu' 972.

Sintavih (Beledi) 663.

Süleyman

450.

89.

18, 88, 501, 918, 919, 927,

958, 998.

Süleyman (Han)

Sis 41.

Sistan 545.

495, 635.

Surtanusi 872.

Sindî (Beledi) 771.

Sirsine (Karye) 598, 603.

707.

38, 59, 60, 72, 73,

74, 76, 91, 169, 701, 703.

(Kaza) 149.

Aa

Sitti

Nefise 239, 551, 552.

Sitti

Rukiyye 634, 637.

Süleyman
751.
Süleyman Efendi (Bursal Sarmsakc zade) 468.
Süleyman Kâmili 68.
Süleyman Paa (Gazi) 90.

Sitti

Saliha 759.

Süleyman

Sitti

emse

Sitte
Sitte

Nebi

Sitti

Huriyye 780.

991.

561.

Zineb 990.
Sittiyye (Kasr) 480.
Sitti

Sitvan

(Eeyh)

Siyutî

(eyh)

Paa (Tavai)

899.
16, 782.

Sülferyan (Devleti) 53.

Sohac (Kasaba) 149, 800.

Sokman (Emir)

Süvey

41.

Sokrad 88, 263.
Subran (Beledi) 769.

Sudan

74,

Süleyman Bagavî (Eeyh) 603.
Süleyman Süleymanî (Eeyh) 791.
Sünnare 893, 894.
Süryanî (Lisan) 964.

5,

59,

220, 257, 701, 710, 840, 841, 938.

15, 24, 33, 34, 111, 149, 163,

433, 434, 515, 954, 956.

12, 20, 63, 66, 73, 119, 132,

149, 165, 545, 868, 869, 875, 881,

882, 883, 884, 890, 891, 892, 893,

aban (Eeyh)

658.

898, 902, 903.

abuj (Kasaba)

723.

Sudan Abdullah 69.
Sudan Ali 69.
Sudan Mehemmed 69.
Suheybi Rumî 696.
Sukul Attarîn 760.
Sultanül Cavli 229.

Sumay

79.

abur ah
a'd 572.

670.

adüddin 699.
adül Kürdî 43.

ah smail 93, 96, 97,

101, 102, 103,

119, 676.

ih

Kulu (Kapudan)

60.
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Han

Selim

(Birinci) 38, 54, 59, 91,

92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101,
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,

109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,

Seyfe 12.
Seyfeddin (Sultan) 231.
Seyfüddini Aksarî (Eeyh) 757.
Seyfi Züleyezen 66, 778.

123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,

Seyhun 430.
Seyyid Abdullah (Eeyh) 610.

131, 133, 138, l4l, 146, 147, 150,

Seyyid Abdülâziz

161, 162, 169, 175, 180, 181, 182,

Seyyid Abdülhak 610.

202, 242, 313, 325, 388, 389, 398,

404, 405, 409, 411, 422, 433, 445,

Seyyid Abdürrezzak 697.
Seyyid Alii Ebtahî 298.

483, 484, 495, 568, 571, 580, 581,

Seyyid Aliyül Beridî

676, 677, 678, 691, 711, 982, 1026.

Seyyid Arit

116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,

(Eeyh)

561.

(Eeyh)
(Eeyh) 610.
Atiye (Eeyh) 657.

610.

Selimi Sani 91, 94.

Seyyid

Selkir 541.

Seyyid Burhaneddini Eirdirî (E-

Selman Pak
Selmun

eyh)

98, 365, 375.

149, 723.

Semendire

77.

Semenhut (Kasabai)

339, 761, 768,

(Eeyh)

610.

Seyyid

Han

Seyyid

brahim (Eeyh)

53.

707.

(Eeyh) 666.
Mahmud (Eeyh) 647.
Mehemmed (Eeyh) 647.
Mehmed Efendi 530, 698.
Merzuk (Eeyh) 610.
Mogan 50.
Musa (Eeyh) 643.
Süleyman (Eeyh) 647.

Seyyid îsa

979.

Semennutu Said (Beledi)
Semerkand l6l, 541.

Semud

528.

Seyyid Halil

782.

14, 20.

Seyyid

Seyyid

Seyyid

Senhur (Beledi) 648.
Sennare (Kal'ai) 12, 890, 929, 930.

Seyyid

Senyal 108, 838.
Serabdâran (Devleti) 52.
Serendib 545.

Seyyid

Seyyid
Seyyid

Serfüddin 465.

Seyyid Tacüddin 531.
Seyyid Yusufül Acemî 695.
Seyyid Zinnun (Eeyh) 610.

Serhas 541.

Seyyidi

Servi (Beledi) 773.

Seyyidi

Serendil

Septe

1, 3.

Boaz 64y 65.

Sese (Kal'ai) 851.
Settare 1037.

Sevakin 938, 939, 940, 961.

Hakavk 697.
edid (Eeyh)

748.

Seyyidvar 79, 94.
Sffîn (Beledüs) 770.
Sivas 40, 45, 46, 93, 115.
Siçan (Kal'a) 77.

Sevrüd Dünya (Cebeli) 922.

Silifke 304, 541.

eydi Ahmed Paa 85.
eydi Aruz (Eeyh) 699.
eydi Hzr (Beledi) 772.
eydi Yusuf (Eeyh) 630.

Silsile (Kal'ai) 825, 826.

Simavnazade 580.
Sin 541.

Sinan Efendi

(Eeyh)

582,

08
aha

968.

ah

Sahan ran Turan

elâlât
(Devleti)

46.

ahin
ahin
ahin
ahin

am

(eyh)

3, 6, 9,

835.
8, 25,

emsüddin (eyh)

238, 473.

Ahmed Aa 535.
Paa (Hatip eyh)
(eyh)

Boaz

emmas (Hace)
emun 20, 822.

531.

19, 23, 24, 25, 27, 32,

35, 36, 37, 40, 41, 43, 48, 49, 52,
59, 67, 102, 109, 110,

111, 112,

610.

emsüddini Demenhurî 654.
emsüddinül Hanefî 240, 575.

emuîl

563.

967, 968.

enbat

Kebir (Kasaba) 769.

erebaz (Beledi) 751.
eref (Kasaba) 719.

138, 208, 261, 304, 418, 419, 439,

erefüddin (Eeyh)

516, 541, 545, 567, 575, 675, 697.

eremet

amhal (Dastan Padiah)

82, 96,

97.

am Haliyan

(Devleti) 46.

586, 712.

ark Ahmim 7,
ark Buit 149.

ark

149.

Sata

(eyh)

attülârab

avad

149.

122, 731, 746.

atbî (Eeyh)

8.

(Cebeli) 924.

Âbid (Beledi)
eyhuniyye 218, 240.
ibeyke 825.
ibri Ri (Kasaba) 721.
iklos 79.

798.

ibni

ilcelân (Vadi) 917, 918.

Atfih 1009.

arkyye (Kaza)

eryak (Melik)

eyh

a'ravî (eyh) 228, 240, 475, 565,

990.

86.

erenci (Beledi) 769erif Berekât 457.

evam

amuneyn 822.
anuUah Kan 925.

671.

inavî (eyh) 6l4, 654,
iran (Âli) 44.

655.

iravî (Kaza) 727.

698.

iraz 541, 545.
irbîn 752.
irîn Birmbal (Kasaba)

21, 544.

(Âli) 75.

i

azelî (eyh) 666.

ecer 108.
ecerüddür Hatun 42,
ecrüddür Hatun 42.
efans (Beledi) 824.

irvan
565, 570.

ehabeddini Sehreverdî (eyh) 98.
ehabüddini Remlevî (Eeyh) 699.
ehabüddinül Ensarî 759.

it

96.

2, 6, 9, 47,

uayb
ubre

163, 372, 457.

20, 433.

(Kasabai) 593, 772.
ubrahis (Kasaba) 721.

ulumkay 71.
umuhzat (Kasaba)

720.

Surum Bey (Kasaba)

ehabî 497.
ehluk (Melik)
ehriban 98.

8.

ehric (Beledi)

770.

7 17.

utub

719.

(Beledi) 794.

übreteyn (Karye)

ücaüddin (Eeyh)

596.

699, 728.

110'^

ümürlesî (eyh) 528.
ürefayi Kâmilyan 68.

Tarsus 41, 53, 106, 541, 545.

var olu

Taak Ovas 49.
Tatuî (Eeyh)
Tatar Han 126.

79.

Tartus 541, 697.

475.

Tavil (Sultan) 305.

Tabakat a'ravî

565.

Taberistan 19, 39, 108, 545.
Taberiyye 541.

Hanm

102.

Taciiddevle (Devleti) 40.

Tacüddin (Eeyh)

Tad Mogan
Tahir

580.

50.

(Eeyh)

Tahir Beybars

822.
36, 37, 58, 199, 422,

427, 431, 436, 478, 566, 675, 737,
762, 819, 821, 976.

Tahir Kis

Tayif

56, 541.

Tebriz 45, 98.
Tecbarin 9.

Tabiseran 46.
Taciyan (Âli) 40.
Tacil

Tavstan 82.
Tayerne (Kasaba) 724.

39.

Tahirî 759.

Tegheni (Beledi) 770.
Tehamiyye 545.
Teke Bay (Âli) 89.
Tekrid 45.
Temaliyye (Kasaba) 724.

Temud

56.

Tenis 541.

ayi (Melik)
Tercan 45, 92, 542.

Terars ibni

Terca

14.

(Cebeli) 933.

TaHiriyye (Kasaba) 722, 752,
Tahiryan (Devleti) 38.

Terek (Kal'a)

Tahta (Kaza) 149, 799.

Ter san ibni Husal (Melik)
Tershane baçesi 60.

Taiyye 573.

Terkovi

82, 539, 540.

81.

(Kad asker)

Takvanos 670.

Teskireci Efendi

Talha (Beledi) 760.
Talha (Halife) 38.

Tezkerei Davut 360.

Taman
Tamye
Tanca

Tezmin

(Beldei) 1008.

Tysa

149.

ah

(Devleti) 82.

Tibet 545.

Tant (Beledi) 772.

Tih Sahras 439.

Tanta (Kasaba) 604, 611, 614, 618.
Tarabefzun 92, 94, 99, 115.
Tarh ibni Yafes ibni Nuh 22.

Tihame 541.
Tima (Kasaba)

Tarhu

46, 96.

Tarrane (Kasaba) 725.

531.

Tetmaslar 537.

(Cezire) 82, 86.

59, 65, 67, 541, 674.

8.

Timon 23.
Timur 36, 37,
Timurta 253.

799.

48, 49, 59, 83, 91.
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Tine 32, 65, 66, 730, 746, 749.
Tiner 12.
Tinnare (Kal'ai) 850.
Tirendezan 239.

U
Ubeyd (Eeyh) 812.
Ubeyde ibni Cerrah 841.

Tiryaki Faruk 272, 273, 275, 276.

Ucle 67,

Togar

Uhnuh 5, 19.
Ukba Cüheyniyül Âmirî (eyh)

545.

Tohtam Han

47.

Tokad 93.
Tomalc 90.

Tomans

Ukbe (Eeyh)
860.

Urban

859.

93.

802.

Totis (Melik) 15, 33, 111, 163, 309,
522, 578, 604, 648.

130, 541.

11.

303, 305, 399, 483, 484, 571, 580,
776.

Ümmü
Ümmü
Ümmü

45, 46,

Ü

Ali 824.

Dinar (Kasaba) 727.

Dünya (Msr)

569, 570.

124, 321, 322, 325,

Üsküdar 89, 101.
Üveys 507.
Üyvar 78, 537.

823.

Tüffahiyye (Kasaba) 595.
(Devleti) 45.

163, 164,

113, 677.

474, 475.
541.

7,

165, 256, 305, 486.

Ümmül Hasan
Ümmül Kyas

48, 49.

Türk Uru 76.
Türkmaniyan

531.

33, 108.

"

(Sultan) 59, 110, 113,

Tut (Beledi)

Zade (Kad Asker)

49, 92.

114, 115, 117, 118, 119, 121, 252,

ah

83.

383.

Uzun Hasan (Karakoyunlu)

Tuhfetüd Düvel 47.
Tuhla (Beledi) 772.
Tuhu Nesârâ 604.

Turan
Turan

Uak
Uzeyr

18.

Tuna 81, 90, 543, 544.
Tunub (Kasaba) 724.
Tunus 59, 65, 68, 73, 130,

Caferî 974.

Urhan Bey 60, 80, 90, 103.
Urumbet Kalmk (Devleti)
Uskok 270, 271.

Uakî

Tuman Bay

Baselî 974.

Usulülbihar 1004.

59, 65, 73, 108, 109,

Trabzon 95.
Tudes (Melik)
Tufan 8, 9, 10,

955.

32.

Urban
Urban

61.

Trablus 20, 23,

990.

Umman 29.
Umman Boaz

972.

Tophanei Atik

Tote

23,

278.

Tombol (Kal'ai)
Tomtosu (Kal'ai)
Tortum

71.

Vadiyül Afârit 872.
Vadiyül Dede 549.

lli
Yalakâbât

Vadiyül Leyi 549.
Vadiyül Melik 549.
Vadiyül Müstafin 549.
Vaktaa (Kaza) 149.
Valakrp (Airet) 86.

Valpovva

Van

Yamen

49, 54.

Yemen

528.

Vast 541.
Veheb bin Süfpan

Venedik 80, 93, 542,
Venedik Devleti 79.
Verdan (Kal'ai) 856.

Yenbo

544.

39, 44, 52, 56, 119, 126, 165,

34, 65, 814.

Marib

(Devleti)

35, 36, 572,

579.

Yuhine (Yuha) Ana

23, 996, 997,

1011.

73.

Tunus (Devleti)

542.

Yezid ibni Muaviye

Vilâyeti Cezayir (Devleti) 72.

Vigrad

683.

Yesevî 98.
Yesrib 57, 545.
Yezdicürd 23.

(Kal'ai) 957.

Vilâyeti

20, 23, 548.

Yenboülber 433.
Yeni Dünya 78, 537,
Yeni Msr 308.

Vesâtin 239.

Vilâyeti Trablus

Yakub

261, 294, 422, 454, 507, 541, 545.
33.

Vekil (Eeyh) 610.
Veledi îbade 224.
Velid (Halife) 36.

Vkat

bin

Ya'mur bin eddad 668,
Yanko ibni Madiyan 88.
Yavedud iskelesi 61.
Yehuda 20, 548, 997.
Yehuda ibni Yakub 23.

79.

Vanî Efendi

89.

Yunaniyan

24, 40,

51, 53, 87, 88,

72.

163, 482, 669, 670.
76.

Vule (Cebeli) 949.

Yunus (eyh) 818.
Yunus Paa 103, 113.
Yusuf 16, 17, 18, 20,

23, 27, 123,

124, 159, 307, 311, 312, 313, 314,

458, 459, 460, 481, 787, 994, 995,

Yafa

32, 41, 676.

Yafes 88, 868.

Yahya 19, 87.
Yahya Maribî (Eeyh) 528.
Yahyüddin ibni Sultan Nasrüddin
657.

Yakub
Yakub
Yakub

17, 18, 20, 481, 996, 997.

(Sultan) 123.

KS

39.

Yakubiyan (Âli) 998.
Yakut
(Lala) 535.

Aa

Yakutu Arî

696.

996, 997, 998, 999, 1002, 1003,
1004, 1005, 1006, 1010, 1012.

Aa

Yusuf
(Terceman ba)
Yusuf Bey (Emirülhac) 534.
Yusuf deryas 995.
Yusuf Özîbek (Emir) 230.

Yusuf Salâhaddin

(Sultan)

535.

141,

169, 174, 184, 496, 7272.

Yusuf Selâhuddin (Vezir) 166.
Yusufül Acemî (Eeyh) 580, 638.

Yua

22, 23.

Yuvaniçe (Kal'a) 540.

1112
Zeynel Âbidin (Sultan) 991.
Zeravil
Zabilistan 541, 545.

Zaglûl Mehemmed 708.
Zahil 20.
Zahirüddini Erdeblî 583.

Zalgûn (Eeyh) 603.
Ziaire

(Kasaba) 724.

Zalika (Melike) 15,

Zaporoska
Zarbint

9.

Zibake 632, 633, 635.
Zidaniyye 115.
Zifte (Kasaba) 149, 339, 596, 770.

Zikat (Beledi) 975.

Zindan (Eeyh) 748.
Zinnun 23, 26.

Zinnunu Msrî

22,

24,

498,

571,

16.

831.

86.

Zirin
6,

Zegave 871.
Zekeriyya 87, 108.
Zekeriyya Efendi 298.
Zekeriyya Elensarî (eyhülislâm)
561.

olu

79.

Ziyad (Emir) 41.
Ziyad (Eeyh) 990.

Zöhre 398.
Zuafa (Kabaiii) 649.
Zumiyye 44.

Avam

Zeki Halil Efendi 479.

Zübeyr

Zeyd bin Haris

Zülcelâl Sahras 917.

696.

ibni

30, 32, 696.

Zeydi Hindî 373.

Züleyha 312, 451, 524, 1012.

Zeyhan

Zülfikar Bey 533, 534.
Zülkadriyye (Âli) 89.

762.

Zeylâ (ehir) 73, 952, 953, 954, 955.
Zeylâ Boaz 65.

Zülyezan

71.
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