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ÇNDEKLER
Duay Padiah islâm, 2 - Sebebi seyahati Mekke ve Mina, 3 - Sebebi

sebti sutur ve baisi seyahatnamei umur beyanmdadr, 4 .

ELFASLÜL EVVEL
Bin seksen iki muharreminin on ikinci günü yevmi
Aura idi Âsitanei saadetden sa'd saatde <uiu^yu^c

edai hac etmekçün Üsküdara azmi rah Mekkei
Mükerreme etdiimiz menazilleri ve kura ve kasa-

batlar ve ehri muazzamlarn asarlar ve cümle
ahvalâtlar ile ayan ve beyan ider, 6.

Menzili kariyei Kartal, 6- Menzili kariyei Pendik, 6 - Menzili kasa-

bai Gekbeziye, 7 - Menzili çme, 7 - Menzili Dil Hersei, 7 - Evsaf Kal'ai

Yalakâbâd, 8 - Menzili kariyei Derbend, 8 - Kariyei Çkal, 8 - Menzili

kal'ai znik, 8 - Kasabai Yeniehir, 8 - Ziyareti dahili tariki âli aba

Eeyh Hazreti Postinbus Baba, 9 - Kariyei Dimboz, 10 - Kal'ai Kestel,

10 - ehri azîm ve payitat kadim mahmiyei Bursa, 10 - Kasabai Akon,

10 - Evsaf menzili kasabai negöl, 11 - Ziyareti negöl, 11 - Menzili

kariyei Zalderbendi, 12 - Sergüzeti men, 12 - Menzili kariyei Han
Çukurca, 14 - Kariyei Selim Baba, 15 - Evsaf kal'ai ehri Hargû, 15 -

Kariyei menzili, 16 - Kariyei Eeyh Ömer, 16.

Evsaf vilâyeti Germiyan ve bahdran yani kal'ai gevhernigîn ve

eddi metîn taht Anadolu kal'ai Kütahya, 16 - Memduhat Kütahya

ehri, 25 - Evsaf mesiregâh Kütahya, 26 - ehri Kütahyanm enderun

birununda asude olan kibar kümmelîni beyan ider, 27 - Evsaf germab
Kütahya, 28 - Kasabai Altunta, 29 - Kariyei Ömer Bey, 29.

Evsaf kal'ai senkbar ehri Afyon Karahisar, 29 - Evsaf ziyaretgâh

Karahisar Sahib, 34.

Karahisar Sahibden izmir vilâyetine gitdiimiz
menazilleri beyan ider, 35

Kasabai uhud, 26 - Kariyei Boyal, 36 - Kariyei Sinan paa, 36 -

Menzili kasabai Sandkl, 37 - Menzili kasabai Banaz, 37.



Evsaf kal'ai ah shhak yani ehri Uak, 38 - Kara Murad Aa^
40 - Evsaf Germiyan Gedüs, 40 - Evsaf Germab Gedüs, 42 - Kariyer

-Görlik, 43 - Kariyei Üç ba, 43 - Kariyei Madeni ah, 43 - Kariyei

Kara derbend, 43 - Kariyei Sar Çay, 43 - Kariyei Kalkanh, 43 - Evsaf

kal'ai Simav, 44 - Ziyaretgâh ehri Simav, 47 - Evsaf Ahengeran yani

Demirci ehri, 49 - Evsaf ehri Kula, 51 - Ziyaretgâh ehri Kula, 52 -

Menzili kariyei Cian olu, 53.

Evsaf kal'ai ehri Alaehri Atik, 53 - Mesiregâh Alaehir, 54 -

Zikri germab Alaehir, 55 - Evsaf kal'ai art yani haini sarb, 55 -

Evsah kal'ai Gördüs ehri Karitöz, 55 - Kasabai Kayack kal'as, 57 -

Evsaf kal'ai Kayack, 58 - Evsaf kal'ai ahin Kayas, 58 - Kariyei

Yaya kzlad, 60 - Menzili kariyei Berkle, 60 - Evsaf kal'ai Akhisar,.

60 - Evsaf kasabai Marmara, 63 - Kariyei Frenk, 63 - Evsaf germab
ehri Marmara, 63 - Kariyei Kara itli, 64 - Kariyei Yayla, 64 - Evsaf

ehri azîmi Durkutlu, 64 - Evsaf kal'ai münif yani ehri Nif, 65 -

Kariyei Ulucakh, 67 - Kariyei Kara koca, 68.

Der beyan evsaf taht kadim kal'ai pus yani cebeli duman ehri
azîmi Manisa Vilâyeti taht Sarhan, 68 - Evsaf imarethay ekâkl ehri

Manisa, 69 - Evsaf ziyaretgâh Manisa, 80 - Kariyei Horos, 81 - Evsaf

Kal'ai Bergama, 81.

Evsah Melemen Güzel Hisar, 82 - Evsah kal'ai Kara Foça, 83 -

Menzili Tuzlai Melemen, 84 - Evsaf vilâyeti Turhaniyye ehri kadimi

Melemeniyye, 84 - Ziyaretgâh Melemen, 87 - Kal'ai Geçit, 87 - Halkal

Pnar, 87.

Evsaf ehri azîm ve taht kadim kal'ai zmir, 88 - Evsaf Kal'ai

Bahir, 90 - Evsaf imarethayi tzmir, 92 - Evsaf ziyaretgâh zmir, 98 -

Evsaf kal'ai Sancakburnu, 98 - Evsaf kal'ai Urla, 100 - Ziyaretgâh

Urla, 103 - Hikmeti Huda Sergüzeti Evliya, 104 - Kasabai kazai Kara-

burun, 106 - Evsaf germab Çarpan, 107 - Evsaf kal'ai Hoâbâd yani

kasabai Çeme, 107.

Evsaf cezirei gül gülistan vilâyeti Sakizistan, 109 - Kariyei Nero^

109 - Evsaf kal'ai ehri azîm ve baistan ve gülistan kadim cezirei

benderi mahrusai Sakz, 112 - Sebebi fethi Sakz, 112 - Evsah ekâli

kal'ai Sakz, 115 - Kal'ai Fazl paa, 116 - Derbeyan imarethayi enderun

birunu kal'ai Sakz, 117 - Derbeyan imareti Varuu, 119 - Ova kari-

yelerin beyan ider, 125 - Der medhi ecerei Sakz, 125 - Ve mesire-

gâhlar beyan olunur, 127 - Ziyaretgâh merakdi gaziyan, 127.

Cezirei Susam, 128 - Gemlik liman, 128 - Der beyan tlsm Ka-

ragöl, 129 - Evsah ehri Sivrihisar, 130 - Kariye, 132 - Evsah kasabai



VII

Cum'a âbâd, 182, - Evsaf ehri Kzlhisar, 133 - Musibeti Kübradr
kim beyan olunur, 134.

Evsaf taht Cemid kal'ai kadimi Ayasuluk, 137 - Evsaf Camii

ibretnümay Sultan sa, 138 - Ziyaretgâh Ayasuluk, 141 - ehri harab

Bodrum, 143 - Beyan kal'ai Budrine, 144 - Evsaf kal'ai dar murgan

yan Kuadas ehri, 144 - Kariyei Çölmekçi, 145 - Evsaf ehri kadim

ve benderi azîm kal'ai Balat Tathi Sultan Bulat, 146 - Der beyan hassai

rkussus yani beyankökü, 147 - Çerçini kasabas, 148 - Evsaf ka-

sabai Mandaliyat, 148 - Evsaf kasabai Söke, 148 - Menzili kariyei

Kürdler, 149.

Evsaf kal'ai ehri inrin Güzelhisar Aydn ve üstuvar hasn me-

tin, 150 - Evsaf ekâli kal'ai Bâlâ, 150 - Aa ehri azîmin hane ve

imaretlerin beyan ider, 152 - Ziyaretgâh Güzelhisar, 159 - Yayla
Tire, 159 - Evsaf yayla Balpmar, 159 - Der sitayii nazarg-âh Süley-

man Han yani Balpmar, 160 - Kariyei , 161 - Evsaf ehri azîm ve

taht kadim binayi Sire yani ehri muazzam Tire, 162 - Tire ehrinin

etrafnda olan mesiregâhlar beyan ider, 169 - Evsaf kasabai Karakad,

170 - Evsaf kasabai Yenice, 171 - Tire ehrinde asude olan ziyaret-

gâh evliyaullahlan beyan ider, 172- Evsaf kasabai Bayndr, 173-

Evsaf kal'ai kadimi Birki, 173 - Evsaf ziyaretgâh ehri Birki, 178 -

Evsaf yayla Bozda, 177 - Der sitayii Cebeli Erbaîn, 178 - Evsaf

kazai Gülsen, 180 - Evsaf kasabai ve kazai Balyambolu, 180 - Kazai

Tasahorya, 181 - Kariyei Bey, 181 - Bey yayla, 181 - Cansitan yay-

las, 181 - Evsaf ehri kadimi kasabai Kök, 181 - Evsaf kasabai

Donduran, 182 - Kazai Amasya, 183 - Kazai Bozdoan, 183 - Kazai

Arpan, 183 - Evsaf kal'ai Sultanhisan, 183.

Evsaf Kal'ai dar tin ehri Nazillii irin, 184 - Der sitayi kasabai

Pazar Nazilli, 186 - Evsah kasabai Kuyucak, 188 - Dalkavak nam ma-
halde sergüzeti hakir, 188 - Kasabai Saray yani kazai Ezine âbâd, 190

Evsaf kal'ai Honaz, 191 - Evsaf kal'ai Dar Mâ ehri Denizli, 192 -

Ziyareti ehri Denizli, 192 - Evsaf kazai Akh, 195 - Ziyaretgâh beyan
ider, 196.

Kasabai Dier, 196 - Evsaf kal'ai Uluborlu, 196 - Evsaf kal'aî

Gölhisar, 296 - Kazai Vakf kariyei Kzlca Börklü, 196 - Suvalmaz pa-

zar, 196 - Kasabai Telekli, 197 - Evsaf âiyan baz kal'ai Davaz, 197
Ziyaretgâh kal'ai Davaz, 198 - iskele Han, 198 - Yelen Han, 198 -

Dede Mentee Han, 198 - Yumurta Han, 198 - Yemi Han, 198 -

Ibretnüma diratiha, 198 - Ylanck Beli, 199 - Kariyei Dümrük, 200 -

Evsaf kal'ai Mula, 200 - Bu ehirde olan ziyaretleri beyan ider, 202 -

Evsaf kara Balar, 203 - Evsaf kal'ai Urla, 204 - Bu ehirde olan
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kibar evliyaullahlan beyan ider, 205 - Menzili mesiregâh Kazanc
Camii, 206 - Evsaf kasabai Yerkesii, 206 - Evsaf kasabai Boz Öyük,

206 - Evsaf kal'ai Eski Hisar, 207.

Evsaf taht cemid ehri azîm kal'ai Milas, 208 - Bu ehirde med-
fun olan kibar evliyaullahlan beyan ider, 209 - Evsaf dar duhan kal'ai

Beçin, 210 - Karyei Kemer, 211 - Evsaf kal'ai Bodrum, 211 - Kariyei

Vitiz, 213 - Evsaf kal'ai Isbat, 214.

Evsaf Cezirei Narenc Kal'ai Istanköy, 214 - Sitayii çnar azîmi

kal'ai Istanköy, 216 - Der beyan ekâli varuu kal'ai Istanköy, 219 -

Evsaf ikinci tara varuu azîm, 219 - Evsaf kal'ai Pili, 221 - Evsaf

kal'ai Andmahi, 222 - Evsaf kal'ai Kefaloz, 224 - Kal'ai Kilseli, 326 -

Evsaf kal'ai Cereme, 226 - Evsaf kal'ai Cök Ova, 227 - Kal'ai Kuru-

hisar, 228 - Evsaf kal'ai Marmaris, 228 - Kal'ai Serçecik, 230 - Evsaf

Kal'ai Sönbeki, 230 - Cezirei Sönbeki, 232.

Evsaf Kilidülbahir Kal'ai hasn hasîn ve eddi metîn Rodos Aleyke

avnullah, 233 - Der beyan ekâli kullei Arabi bretnüma, 239 - Manza-

rai ekâli Mendirek kullesi, 240 - Sitayii ekâli Firenk hisar yani ç
kal'a, 242 - Der beyan sebebi ehadeti Hazreti Yahya aleyhisselâm,

244 - Kariyei Özkur, 248 - Ziyaretgâhlar beyan ider, 250.

Lindos kal'asma gitdiimiz konaklar
beyan ider, 252.

Evsaf kal'ai Eski Rodos, 252 - Kariyei Ulu Ova, 253 - Kariyei

Kökenoz ve kariyei Klikes ve kariyei Afandoz ve kariyei Tahtal, 254-

Kariyei Kolbanoz, 254 - Evsaf kal'ai Lindoz, 254 - Menzili kariyei

Hanholoz,. 255 - Palamya çiftlii, 256 - Kariyei Özkur, 256.

Cezirei Heleke, 257 - Cezirei lliki, 257 - Cezirei ncirli, 257 - Cezirei

Sönbeki, 257 - Cezirei Yamorgi, 257 - Cezirei Koca Papas, 257 - Ce-

zirei ne, 258 - Cezirei Nake, 258 - Cezirei Bare, 258 - Cezirei Sira,

258 - Cezirei Mokine, 258 - Cezirei Srcklar, 258 - Cezirei Istendil,

258 - Cezirei Andire, 258 - Cezirei Ariboz, 259 - Cezirei Mora, 259 -

Cezirei Camhcalar, 259 - Cezirei Sulucalar, 259 - Cezirei Keçi, 259 -

Cezirei Ikâdos 259 - Cezirei tskepelos, 259 - Cezirei Iskeri, 260 - Ce-

zirei Murtad, 260 - Cezirei Dermenlik, 260 - Cezirei Koyunlca, 260 -

Cezirei Yavuzca, 260 - Cezirei Terme, 260 - Cezirei antörün, 260 -

Cezirei Anafiye, 260 - Cezirei Istanbulye, 261 - Cezirei Misne, 261 -

Cezirei Vaka, 261 - Cezirei Kbrs, 261 - Cezirei Girid, 261 - Cezirei

Çukalar, 261 - Cezirei Isperlonga, 262 - Cezirei Krambosa, 262 - Ce-

zirei Zaklise, 262 - Cezirei Kefalonya, 262 - Cezirei Bahiler, 262 - Ce-



zirei Lefkode, 262 - Cezirei Aymavra, 262 - Cezirei Korfo, 263 - Ce-

zirei Çicilye, 263 - Cezirei Malta, 263 - Cezirei Korsika, 263 - Cezirei

Serdinye, 263 - Cezirei Minorka, 264 - Cezirei Miyorka, 294 - Cezirei

Yanise, 264 - Cezirei Kerpe, 264 - Cezirei Cerbe, 264 - Cezirei Gülmez,

264 - Cezirei Lesbos, 264 - Cezirei Patnos, 264 - Cezirei Sinfinos, 265 -

Cezirei Ahigeri, 265 - Cezirei ipsala, 265 - Cezirei ba Meram Gülfam,

265 - Cezirei Susam, 265 - Cezirei Midilli, 265 - Cezirei Aya Limni,

265 - Cezirei Taöz, 265 - Cezirei Somadrek, 265 - Cezirei imroz, 266-

Cezirei Bozca, 266 - Cezirei Marmara, 266 - Cezirei Emir Ali, 266 -

Cezirei Tavanl, 266 - Cezirei Heybeli, 266 - Cezirei Taman 267.

Kal'ai Seçen, 267 - Evsaf Kal'ai Mekri, 267 - Kariyei Ker, 268 -

Nehri Ulu Su, 268 - Kariyei Tekyeinler, 269 - Sergüzeti hakir, 269 -

Gök Bel, 270 - Kariyei Aknclar, 270 - Kariyei Yuval, 273 - Ziyareti

mahremi esrar ve mukaddemi ebrar fukarayi âli abâ hazreti Abdal Musa

Baba, 273 - Kariyei Sevündik Dede, 275.

Evsaf Kal'ai Finike, 275 - Evsaf Kal'ai Azresan, 276 - Kariyei

Gerenler, 277 - Nehri Elmal, 277 - Evsaf ehri kadimi dar tüffah El-

mal, 278 - Ziyaretgâh Elmal ehri, 280 - Evsaf yayla ehri tstanoz,

281 - Kariyei ncirli, 283 - Evsaf ehri irnini sparta, 283 - Kariyei art
Ali Bey, 284 - Kariyei Kara Kaldrm, 284 - Menzili Yenice Han, 284.

Evsaf Kal'ai Adalya, 285 - Ziyaretg-âh Adalya, 290 - Kariyei Kondi,

290 - Evsaf kal'ai Teke hisar, 290 - Nehri Aksu, 290 - Kariyei Görü,
291 - Nehri Ulusu, 291 - Evsaf Kal'ai Güvercinlik, 291 - Fil deresi,

291 - Kariyei Yonmata, 292 - Nehri Sarsu, 292 - Nehri azîmi Manav-

gat, 293 - Kasabai Manavgat rgat, 293 - Kariyei Cerçisli, 293 - Nehri

Karpuzlu, 293 - Alara Kal'as, 294 - Nehri Alara, 294 - Kariyei Alara,

294.

Evsaf Kal'ai Alâiyye, 294 - Alâiyye ziyaretleri bunlardr, 299 - Nehri

Demati, 299 - Kal'ai Bozalk, 299 - Kariyei Selinti, 299 - Evsaf Kal'ai

Mamuriyye, 299 - Günler, 300 - Kariyei kadimi Pîrce Alâüddin Sultan,

300 - skele yayla, 301 - Koç Davud, 301 - Ziyareti Koç Davud Sul-

tan, 301 - Tokar yaylas, 301 - Söüdlü Dere, 301 - Nehri Kudurdu,

302 - Cebeli Humaryan, 302 - Cebeli Yalnca, 302 - Evsaf kal'ai Kzl-
hisar, 302 - Kariyei Firiske, 302 - Ziyareti Büklü Baba Sultan, 303 -

Evsaf kal'ai Firiske, 303 - Kariyei Lâmuran, 303 - Kariyei Gargar, 304-

Nehri Avari, 304 - Gözcü kal'as, 304 - Evsaf kal'ai Ermenak, 304 -

Ziyaretgâh Ermenak, 306 - Nehri Aykadm, 306 - Telli Bel, 306 - De
lendi Han, 307 - Ardçl Bel, 307 - Bçakç yaylas, 307 - Nehri Köksu,

307 - Kara Sakz Beli, 307 - Kara Sakz kapan, 307 - Demlisin Beli,

307 - Büyük Cimre Beli, 308 - Küçük Çimen, 308 - Kâfiryat Kazas,
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708 - Elbeis Çakl, 308 - Yalvar Cevizlii, 208 - Menzili Karapmarba,
308 - Kariyei Akça Mahmud, 308 - Evsaf Kal'ai ili Sra, 308 - Evsaf

gafrbat der Kal'ai Kâfirâbâd, 309 - Ziyaretgâh Kâfirâbâd, 310 - Kariyei

Younlar, 311 - Kariyei Bölme dede, 311 - Kariyei Dirbin, 311 - Kari-

yei Kerenti, 311.

Evsaf kal'ai Lârende yani ehri Karaman Dar îman, 311 - Ziya-

retg-âhlar bunlardr, 314 - Seki yaylas, 315 - Alaca Han, 315 - Kal'ai

Takyenos, 315 - Kariyei Yapl, 316 - Nehri Gümü, 316 - Evsah kal'ai

Mut, 316 - Evsah kal'ai Zenbur, 317 - Nehri Kurud, 418 - Kasabai Zeyni

erif, 318 - Kariyei Kudurdu, 318 - Nehri Kudurdu, 318 - Nehri Göksu
318.

Evsaf kal'ai taht Takyenos Selefke, 319 - Ziyaretgâh Selefke, 320 -

Evsaf kal'ai Akliman, 321 - Kal'ai Selefke, 322 - Kariyei Agaz, 322 -

Se; encam Menakb vartai azîm, 322 - Kariyei Tirsendi, 323 - Nehri

Kuruçay, 324 - Evsaf taht kadimi Takyenos ve kara Görg-ö, 324 -

Zi olu, 326 - Nehri Al Ata, 327 - Kariyei Erdem Olu, 327 - Nehri

Bolur, 327 - Kariyei Hac Alâüddin Olu, 327 - Nehri Gerendir, 327 -

Kariyei Mersin Olu, 327 - Nehri Mah Kulaç, 327 - Nehri Pambulis,

328 - Kariyei Mezid Olu, 328 - Nehri Yumuk, 328 - Kariyei Kara îsa

Olu, 328 - Evsaf kal'ai Trmz, 328.

Evsaf kal'ai Tarsusu kadim, 328 - Nehri Bulgar, 331 - Evliya ve

enbiyalarn beyan ider, 331 - Nehri Tarsus, 333 - Evsaf kal'ai Ramaza-

niyye yani Adana, 333 - Ziyaretgâh Adana, 338 - Evsah kal'ai Misis,

338 - Nehri Ceyhun, 340 - Evsaf kal'ai ahmârân, 340 - Nehri Ceyhun,

341 - As, 341 - Kûhu Gök, 341 - Evsaf kal'ai Knk, 342 - Evsaf kal'ai

Çanakç, 342- Evsaf kasabai Müzeyyin sneyin, 342 - Nehri Kara Çay,

343 - Nehri Mercan, 343 - Nehri Ak Cihan, 343 - Evsaf kal'ai Sarvanl,

343 - Nehri Kara Çay, 345.

Evsaf kal'ai Man î yani dar, 545- Ziyaretgâh Mera, 349- Kariyei

Elmah, 350- Evsaf kal'ai sadrbaz yani Besni, 350- Kariyei Defter

Kethüdas, 351- Kariyei Osman Dede, 351- Kariyei Gücile, 352.

Evsaf kala'i irin ve arusu zemin ehri Ayntab kadim, 352- Ziyaret-

g-âh Ayintab, 359- Kariyei Nevrune ve Kariyei Nifak ve kariyei Öyücük
ve Kariyei Harpudil, 360- Menzili Kariyei Kara Melek, 360.

Evsaf ehri Kilis, 360- Ziyaretgâh Kilis, 362- Kariyei Merci Dabk^
364- Kal'ai Re'si Osman, 362- Kariyei Sücud, 362- Kariyei Leylûb ve

Kariyei Tibil ve Kariyei Sücudu Sagir, 365- Evsaf kal'ai kadimi Uzeyr

365- Ziyaretgâh Azez, 366- Kariyei eyh Hid, 366- Kariyei Kefrinay,

366- Kariyei Maar Sitti, 366- Kariyei Raysan, 268- Kariyei Baköy, 367.
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Evsaf kal'ai kadim ve bîmisli edim Halebüehba, 367- Ziyaretgâh

Haleb, 381- Evsaf kal'ai Han yetîman, 383- Hassai bi'ri acib, 383-

Menzili kariyei Serakb, 384- Evsaf kasabai Selimen, 384- Ziyareti eyh
No'man, 384- Evsaf kasabai Riyhi rahat Riyha, 384- Ziyaretgâh Riyha,

384- Evsaf kasabai Bekfelûm, 384- Evsaf kasabai tdiib, 385- Riyareti

hazreti eyh u'man, 385- Evsaf kasabai 385- Kariyei Ahmed Bee,

386- Evsaf kal'ai atr, 386- Nehri Âsi, 387- Menzili kariyei Budama,

387- Kal'ai Livana, 387- Kal'ai Behlûliyye, 387.

Evsaf kal'ai Lâtikye, 388- Ziyareti Lâtikye, 391- Nehri Kebir, 391-

Nehri Krbeî, 392- Nehri Arab, 392- Nehri Medik, 392- Nehri Rüus, 392-

Evsaf kal'ai Cebeliye, 392- Evsaf ziyaretgâh Sultan brahim ibni Edhem,

394- Temaayi kerameti hazreti brahim Edhem, 395- Menakb hazreti

brahim Edhem, 397- Nehri Harisun, 397- Nehri Çivi Çay, 397- Nehri

Betis, 398- Kal'ai Betis, 398- Ziyareti ricali erbaîn, 399- Memlâha skelesi,

399- Evsaf kal'ai Tartus, 369- Evsaf Cezirei Zenan, 400- Sahrayi Cenin,

402- Evsaf kal'ai Mahbubu Hüsnâbâd, 402- Evsaf kal'ai Kaliyat, 404.

Evsaf kal'ai Ham yani Trablusu am, 404- Evsaf ziyaretgâh beli-

dei Trablus am, 412- Kariyei Enfiyye, 414- Kal'ai Maan, 414- Evsaf

kal'ai Cübeyl, 415- Cisri Hazreti brahim, 419- Burcu Tarrahîn, 417-

Nehri Beyrut, 417- Evsaf dar kal'ai Muz, 417- Evsaf ziyaretgâh Beyrut,

420- Kariyei Burter, 421- Ekâli ecerei muz ve hasiyyeti misali luz, 421-

Sebebi hilkati ecerei muz misli elluz, 421- Kariyei Na'ma, 422- Nehri

Demiç, 422- Kariyei Muksabiyye, 422- Kariyei Ciyeyye, 422- Hikâye, 423-

Kariyei Remile, 422.

Evsaf kal'ai Sayda, 425- Ziyaretg-âh kiban evliyaullah Sayda, 428-

Kariye Hare, 429- Kariyei Kizeyye, 429- Kariyei Deyri Zehrani, 429-

Nehri Zehrani, 429- Kariyei Akliye, 429- Kariyei Sarfael, 429- Kariyei

Ensar, 430- Kariyei Adlûn, 430- Nehri Beytan, 430- Evsaf kal'ai Kas-
myye, 430- Evsaf Re'sûl Uyun acibei ibretnümun, 430- Evsaf kariyei

Sur, 431- Kariyei Ma'reke, 432.

Vilâyeti Taberistan yani eyaleti Ken'an, 422- Kariyei Terzat, 432-

Hazreti Hesyan ibni Hazreti Yakub, 432- Cebeli Nakur, 433- Ziyareti

Sayyah ibni Yahud ibni Haz- eti Ya'kub, 433- Ziyareti ecerei seyyidina

Hazreti Ali, 433- Evsaf Ayni Tebnîn, 434- Ayni Radim, 434- Ayni Seri,

424- Ayni Debiyye, 435- Ayni Has, 430- Ayni Hayat, 435- Ayni Ruh,

435- Ayni Hazreti Yakub, 435- Ayni Nisa, 435- Ayni Jerjib, 436- Kal'ai

Tebnin, 436- Ziyareti Sddik ibni hazreti Efrayim ibni Yusuf ibni Yakub,
437- Kariyei, 437- Kariyei Suku Anuk, 437- Kariyei Cey, 438- Kariyei

Yazan, 438- Evsaf kariyei Aynüzzeytun ve ayni Mirun, 438.
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Evsaf kal'ai Darülyehud Safet sfat, 438- Evsaf ziyaretgâh Safed,

442- Cebeli Ukkab, 445- Aynüttin, 445- Ayni Vadi, 445- Vilâyeti Tabe-

ristan, 445- Kal'ai Kahkahay Arab, 446- Ziyareti Hazreti uayb nebi,

447- Kal'ai atik Medinetül Arab, 449- Kariyei Luyiya, 449- Evsaf kal'ai

Ayni Tüccar, 449- Evsaf Cebeli Turu Hirarven, 450- Kariyei Tabbag-a,

450- Kariyei Naura, 451: Kariyei Zer ayn, 451- Kariyei Akkâre, 451-

Kariyei Jelmi,451- Evsaf kal'ai Cenin, 451- Ziyareti eyh Izzeddin ibni

eyh Mehemmedür Rüfaî, 452- Evsaf kasabai Türab Olu, 452- Kariyei

Kanariye, 452- Kariyei Gavrabe, 452- Kal'ai Maara, 453- Kariyei Sile,

453- Kariyei Kurkag, 453- Kariyei Fndikavmiyye, 453- Kariyeyi azîmi

Sebastiyye, 453- Kariyei Marabite, 455- Kariyei Nakure, 455- Kariyei

deyri Svra, 455- Kariyei Betile, 456.

Evsaf kal'ai Nabls ehri kadimi Sameri, 456- Evsaf ziyaretgâh

Nabls, 457- Ka'iyei .^j^ ve kariyei aW^I, ve kariyei «-j^j^ ve kariyei o'j^i-

kariyei Uj 459- Kariyei ^^/cc ve kariyei 3^*\i ve kariyei ^y, .459- Akabül

Halân. 458- Kariyei Sencil, 459 Kariyei Beyrut, 460- Kariye emuyil,

460- Kariyei Ayni Tahir Beybbars, 469- Ziyareti Cerrah Resul, 460.

Evsaf Kal'ai kadim ve kblei atik Beytülmukaddes, 469- Evsaf kal'ai

Kudüsü erif, 463- Evsaf secdei kadim Camii Aksay azîm, 466- Ziyareti

Camii Aksa, 468- Evsaf Mescidi Sahratullah, 468- Mescidi Sahratullah,

469- Evsaf Sahratullah, 472- Makamat gar Sahratullah, 473- Sahrai

erif kafesinden tara makamlar beyan ider, 474- Evsaf haremi Mescidi

Aksa ve Sahratullah erif, 475- Makamatlann ziyaretin beyan ider, 475-

Evsaf haremi kebiri Mescidi Aksa,477- Ziyaretgâh haemi Mescidi Aksa,

479- Der vasf sütunu Srat köprüsü, 480- Evsaf ziyaretgâh Cebeli Turu

Zita, 481- Ziyareti Cesimaniyye, 481- Ziyareti Melik Gadir, 482- Makam
Hazreti Musa, 482- Kariyei Tur, 483- Kariyei Yunus nebi, 486- Deyri

Hayhun, 487- Deyri Batus, 487- Ziyarei Uzza ibnün Nebba, 488- Kariyei

Davud, 437- Evsaf enderunu Kudüsü erif, 488- Der vasf deyri ibret-

nümun Kamamei bukalemun, 491- Der vasf kandili nur, 492- Der beyan
banii Deyri Kamame, 494- Evsaf Mescidi Hazreti Ömer, 490- Makam
Hazreti Ömer, 495- Sahray Buk'a, 497- Deyri Mührü llyas, 598- Ziyareti

Hazreti Seyyare Ana, 498- Ziyareti Can bin Can, 498- Der vasf Beytül-

lâhm, 498- Kariyei Beyti Hale, 502- Kariyei Hzr llyas, 502- Evsaf kal'ai

Muradiyye, 503- Karyei Kufîn, 403- Kariyei Aynüddevrî, 503- Kariyei

Saîr, 503- Kal'ai Ayni Seyyare, 003- Kariyei Hulhul, 504.

Eysaf kal'ai dar enbiya Hazreti Halilürjahman, 504- Ziyaretlei

beyan ider, 513- Kariyei Sag-ir, 513- Kariyei Nuaym, 514- Ziyareti Hazreti

Lût ibni, 514- Kariyei Vele, 515- Ziyareti Hazreti Musa ibni KarnAmran,
515- Bahirei Sidrem yani Bahirei Lût, 616- Cebeli Zeyti har, 517.
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Defa menzili Kudüsü erif, 518- Menzili Kariyei Selima, 518- Menzili

Kariyei Naif Olu, 518- Evsaf kal'ai Cebelül Alcun (Aclûn), 518-

Bahirei Zagr, 519- Defa kal'ai Ayni Tüccar, 520- Aynüt Tin ve Ayni

Limon, 520- Evsaf harab ehri Taberistan, 520- Menzili hankah Mine

ve evsaf Bahirei Taberistan, 520- Evsaf harâbi ehri Zag-zag-a, 521-

Germab Zagzaga, 521- Hammam Demamir, 532- Ziyareti Hazreti Sa'd

Vekas, 524- Makam Vadiüzziib, 525- Menzili Han Cisri Yakub, 525-

Evsaf kal'ai Kunaytara, 526- Ziyareti Hazreti Ukkae, 527- Kariyei Tu-

runciyye, 527- Evsaf Kal'ai a'aa, 527- Kariyei Davudiyye, 528

Evsaf kal'ai Sam cennetmeam Topra müki amberfam Dimk
darüsselâm, 528- Evsaf kal'ai Sar Arslan, 532- Evsaf Camii Ümeyye,

533- Der sitayii Camii Ümeyye, 536- Der vasf Ak Minarei Camii

Ümeyye, 538- Hikâye, 539- Hatvei Adem aleyhisselâm, 550- Eysaf

Kabai Salihiyye, 547- Camii Sultan Selim Han Evvel, 537- Sitayii

saray vüzerayi Sam cennetmeam Darüsselâm, 547- Hikâyei sergüzeti,

550- Acibei garibe, 554- Evsaf ziyaretgâh dar enbiya ve makemat
merakdi evliyayi Sam Darüsselâm, 555- Cebeli Ribve, 556

bu Sene 1081 mah evvalinde Sam Cennet-
meamdan Kâbei erife gitdiimiz menazilleri

beyan ider, 565.

Menzili Kasr Küçük Ahmed Paa, 366- Menzili Kariyei Kisve, 567-

Tarhana Han, 567- Kariyei Zera', 568- Kariyei Bosr Sagir, 568- Menzili

Ketile, 569- Menzili evsaf kal'ai Müzeyrib, 570- Nehri Huriyan, 571-

Kabayil Meayihlerin beyan ider, 571- Hikmeti Huda, 572- Der beyan
meayihi huccac ve zülihtiyac behuzuru veziri âsaf dilir Hüseyin paa,
573- Hakir bir kaç refikler ile Hazreti Eyyub ziyaretine gitdiimiz beyan

ider, 574- Karyei Neva, 574- Kariyei ziyareti Hazreti Eyyub ibni, 575-

Menzili Kariyei Turna, 576- Menzili evsaf Kal'ai Mazrak, 577- Evsaf
kal'ai Ayni Zerka, 577- Menzili Tebrike, 578- Menzili Belka Boaz, 579-

Han Aynut Tayr, 579- Menzili sahrayi Belka, 580- Evsaf Kal'ai Katran,

581- Evsaf kal'ai Kerek, 581- Evsaf menzili Tabut, 582- Evsaf menzili

Aneze, 583- Evsaf menzili kal'ai Maan, 584- Menzili Akabe, 585- Evsaf
kal'ai kudret Cugeyman, 585- Evzaf kal'ai Peygamber Emesi, 586-

Menzili Kaul Basit Biatyye, 586- Evsaf menzili Âsi Hurma, 578- Menzili

Makabir, 588- Menzili Akabe, 588- Menzili evsaf kal'ai Hayder, 588-

Evsaf kal'ai irîn Muazzam, 590- Evsaf menzili akkül Acuz, 591-

Akitül Rimal, 592- Evsaf, 592- Evsaf ehri kavmi Semud yani Menzili

Âbyarî Salih, 594- Vadel Atik, 595- Vadi Safra, 595- Kal'ai Vadel Kura,
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595- Vadi Salis ehri Hazreti Salih, 596- Ziyareti Hazreti Semud ibni, 597-

Kal'ai Dubbel Cezzel, 597- Kariyei Cezle, 598- Evsaf menzili Kal'ai Ulâ,

598- Evsaf menzili Bi'si Zümmerula, 600- Evsaf menzili BiVi Cedid, 601

Ziyareti Hazreti Hud ibni, 601- Evsaf menzili Hediyye Emesi, 603-

Evsaf menzili kal'ai Fahleteyn, 603- Evsaf menzili Vadiyül Kurayi Atik.

604- Menzili Vadii stikbal ve Dar Veda, 904

Der fasl ahvali ahalii Medine, 606.

Sitayii asakiri serdar Sar Hüseyin paa, 607 - Medinei Münevvere

haricinde olan ziyaretleri beyan ider, 908 - Evsaf ehri Yesrib yani

evsaf menzili kal'ai Medinei Münevvere, 611 - Evsaf ekâli kal'ai

Medine, 611 - Evsaf Camii Ravzai Mutahhara, 614 - Evsaf Ravzai

Mutahhara ve Kubbei mehbat nuru münevvere Yani kabri erifi Haz-

reti Muhammed Emin, 620 - Der beyan mübaereti binay Ravzai

Mutahharai Fahri düâlem Seyyîdi kâinat ve Mefhari mevcudat

bedesti imareti Nureddin Sultanu ehid, 625 - Sitayii kebbei Haz-

reti Seyyidül kevneyni vessekaleyn, 627 - Evsaf ziyareti Ravzai Mu-

tahhara, 628 - Adab ziyareti Hazreti Resaletpenah, 631 - Ziyareti

Hazreti Eba Bekrüs Sddik, 632 - Beyan menakb Hazreti Eba

Bekrüs Sddik, 632 - Makam Hazreti Cebril, 634 - Ziyareti Hazreti Fa-

tmatüz Zehra ve binti Hazreti Resaletpenah, 634 - Menakb Hazreti

Ömer, 634 - Makam Erbab Soffa, 635 - Evsaf derunu kubbei Ravzai

Mutahhara, 636 - Evsaf enderunu imareti kal'ai Medine, 640 - Evsaf

.varuu Medinei Münevvere, 642 - Medinei Münevverenin haricinde olan

ibadetgâh ve ziyaretg-âhlan beyan ider, 645 - Evsaf ziyaretg-âh harici

Medinei Münevvee, 656- Karyei Kubbetül islâmda Mescidi Küba, 656 -

Ba-çei Sokollu, 658 - Hazreti Hamza ziyaretlerin beyan ider, 659 - Mas-

tabai Hazreti Resul, 659 - Vadii hayyamei Resul, 660 - Ziyareti Hazreti

Hamza, 660 - Ziyareti Harmeni üheda, 661 - Evsaf ziyareti veda, 663.

Mekkeden Medineye gitdiimiz beyan ider, 664.

Menzili Bi'ri Hazreti Ali, 664 - Karye Karye, 666 - Menzili Kuburu

üheda, 666 - Menzili Hazreti Kariyei Cüdeyde, 667 - Cebeli Sancan,

668 - Karyei, Karyei, Karyei, Karyei, 668 - Karyei, 668 - Evsaf kal'ai

Bedr, 669 - Gar Nebi, 669 - Der vasf Bedr, Huneyn, 670 - Sahrayi

Meymun, 670 - Sebili Meymune bintül Haris, 671 - Karyei, 671 - Cebeli

Tayyibe Sultan, 672 - Kariye, 672 - Karye, 672 - Menzili Kasabai Rabia

Emesi, 672 - Akabesi, 672 - ükür Akabesi, 673 - Evsaf Kal'ai Güzelce

. Bürke, 673 - Osfan, 674 - Menzili evsaf Kasabai Vadii Fatma, 674 -
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Soffai Halâs, 675 - Menzili Makam Umre, 676 - Menzili vadii Fah,

677 - Evsaf alay asa- kiri Msr ve asakiri am der Mekke, 679 - Vadii

Muallâ, 683.

Fasl evvel oldur kim Hazreti Resaletpenah Çaryar Güzîne ve

eshab kirama ve evlâd zevilihtirama Cenab Hak tarafndan Cibril

Emin talimile ümmetine talim etdi-i erayiti hac böyle ferman olun-

mudur kim hakknda Âyeti erif nazil olmudur, 686 - Ziyareti Makam
brahim Halilullah - Ziyareti Sai Safa, 689 - Evsaf Cebeli Safa, 691.

Fasli sani Evsaf Cebeli Arafat, 691 - Menzili ehri Mine Bazar,

691 - Cebeli Kuzahda Mescidi Müzdelife yani Me'aril Haram, 692 -

Evsaf Cebeli Arafat, 692 - Cebeli Mehib, 693 - Ziyareti Makam Ce-

beli Arafat, 693 - Mescidi matbah Hazreti Âdem, 696 - Cebeli Arafatn

ferayiz vacibat müstehabatlarm beyan ider, 698 - Evsaf Mescidi Haz-

reti brahim, 699 - Evsaf Camii Hazreti brahim, 699 - Evsaf hatibi

Arafat, 701 - Menzili Evsaf Müzdelife yani Camii Me'aril Haram, 703.

Evsaf menzili ehri Mine bazar, 705 - Mine bazarnda huccac

müslimîn üzre farz ve vacib ve müstahab ve sünneti Resul olan ma-

kamatlar beyan ider, 705 - Beyan mahlli recemat, 705 - Evsaf ziyarat

ve imarat Mine bazar, 708 - Evsah Camii Hayf Camii Enver Camii

Zayf, 709 - Cebeli Velmürselât, 710 - Cebeli ebire, 711 - Cebeli

Akabe, 711 - Evsaf zineti esvak Mine ve admanii asakiri Sultan ve

suru ürefayi evlâd hitan ve zevki safayi huccac züvvaran, 712 - Ev-

saf admanii asakiri islâm der bazar Minei Meram, 714 - Der fash

admani serafei fieng bete lifi firengi bedrenk beehri bazar Minei

Velvelei mahalli velvele ve g^ulgule ve ahenk, 715 - Cebeli Nur, 718.

Fash Evsaf ferayizi Tavaf sadr, 718 - Evsaf admanii ehri Mekkei

Mükerreme, 721 - Hududu Mekke beyan ider, 724 - Evsafi Mollayi

Mekkei Mükerreme, 735 - Evsaf ekâl ve ihram Haremi erif Beytul-

lahülharam, 726 - Evsaf ebvab Haremi erif, 727 - Der vasf hatve

Haremi erif ve mabeynehüma ebvab lâtif beyan ider, 728 - Der

beyan adedi sütunu Haremi Kâ'bei erif ve binayi lâtif, 734 - Bu zik-

rolunan sütunlarn ne mikdar arknda ve garbnda ve imal cenubun-

dadr an beyan ider, 734 - Evsaf kbab kebireleri beyan ider, 735 -

Der vasf ebdan Haremi erif, 736 - Evsaf minarat Beytullahül

Haram, 736.

Fasl iclâli ikrama mahsus olan Beytullahül Haramn cemii ahvalâtm

beyan ider, 738 - Evsaf vaz' ensab Haremi erif, 740 - Evsaf ih-

ram Haremi erif, 741 - Fasl Evsaf sfat Beytullahül Haram ve fethi

Mekke bedesti Resul aleyhisselâm, 742 - Der beyan ibtidai hayrat
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kisvei erifi Mekkei Mükerreme, 744 - Sitayii elvan ve kaddi kameti

seng-i Huda Hacerül Esved, 748 - Der beyan esmai Beytullahûlharam,

749 - Beyti erifin canibi erbaasmda olan Haremi erif içre olan ma-

kamat binayi âliyeleri beyan ider, 750 - Evsaf Ayni Cennet Bi'ri Ab
Zemzemi Rahmet, 753 - Der vasf tulûu Ab Zemzem, 755 - Bab Selâm
Atik, 756 - Makam Hazreti brahim, 757 - Makam yani Kademün Nebi,

758 - Kubbei, 759 - Evsaf Mekkei mükerreme bedesti Hazreti Seyyrdül-

kevneyn ve Resulüs Sakaleyn ve efii menfiddareyn, 759 - Evsaf ini^rat

hayrat hasenat ehri mekke ve esvak müzeyyenei beldei Bekke, 7ü1 -

Fi beyan mesacidi ehri Mekke, 761 - Mekkei mükerremede dua müs-

tecab olan yerleri ve makamat âliyeleri ve büyutu erifelerde olan mes-

citleri alettertib beyan ider, 762 - Secdegâh Hazreti Enbiya, 763 - Ev-

saf saadet hanei Emine Hatun yani ümmü Hazreti Resulü Emin, 764''

Ekâli cürmü Beyti Resulü Kerim, 766 - Ziyaretg-âh beyti Hazreti Fat-

matüz Zehra, 767 - Beyti Hazreti Ali ibni Ebi Talib, 768 Beyti Hazreti

Eba Bekri Sddik ibni Ebi Kohafe, 768 - Beyti Ömer ibnül Hattab, 768 -

Beyti Hazreti Osman, 769 - Beyti Hazreti Abbas, 769 - Beyti Hazreti

Ayie Sddika, 769 - Beyti Ebi Süfyan, 769 - Beyti Enes bin Malik, 769

Beyti Abdi Menaf, 769 - Beyti Hazreti Zübeyr, 769 - Beyti Hazeti
smail, 770.

Evsaf medresei ehri Mekke, 771 - Evsaf imarethayi Mekkei

Mükerreme Evsaf uyunu çemesar ehri Mead yani Mekke, 773 - Evsaf

esvak müzeyyene, 775 - Evsaf hammamat Mekke, 778 - Sitayii ehli

Mekke ve ekâli sâdât kiram ehri Bekke, 779, Evsaf nisvan Mekke,

781 - Evsah mektebi sbyan der Mekke, 781 - Evsaf darülkurai Kur'an

Azîm, 781 - Evsaf Darülhadis, 781 - Evsaf ehri mekke, 732 - Beyan
mevtayi ehli Mekke, 783 - Beyti erifin canibi erbaasmdaki cebelullah

beyan ider, 784 - Evsaf ziyaretgâh eshab kiram der Mekke becanibi

Bab muallâ ve ziyareti Kuburu üheda, 785 - Amma ehri Mekke içre

hayatda olan müstecabüddave ve sulehayi ümmedten olan kimesneleri

ve hukukun kesbitdiimiz âyân eraflar beyan ider, 292 - Evsaf mena-

zili benderi Kal'ai Cidde, 794 - Ziyaetgâh ehli Hazreti Adem ve Ümmü
beni âdem Hazreti Havvayi Mükerrem, 794 - Evsaf benderi ehri ka-

dim Kal'ai Cidde, 795 - Mekkei Mükerreme, 797 - Ziyareti vadii Umre,
798 Menzili Kasabai Vadii Patma, 798 - Mençili Bi'ri Osfan, 798 - Men-
zili Kudeyde, 798 - Menzili Rabia emesi, 798 - Menzili Müstahsen sebili,

798 - Menzili Kasabai Bedr Huneyn, 797 - Sergüzeti hakir, 798 - Men-
zili Kasabai Cüdeyde, 800 - Menzili Kal'ai Medinei Münevvere, 800 -

Ziyareti Buzaa, 801 - Menzili Bi'ri Ali, 801 - Menzili Kuburu üheda, 801 - Men-
zili Cüdeyde, 802 -Menzili Sakife, 802 - Evsaf menzili Kasabai Yenboülber,



xvn

302- Cebeli Resuy, 802- Evsaf Kal'ai Yenbolülbahir, 803- Sitayii ketii

Celebe yani Yemen gemisi, 803 Dervasf ekâli ab, 805- Evsaf Bahri

Süvey, 809- Derbeyan huccac Kavmi Megaribe, 808- Menzili vadii

Nar, 808- Menzili Nabat, 809- Menzilül Haura, 809- Menzili Hankiyül

Kuray, 810- Menzili Ere, 810- Menzili Kal'ai Vü, 811- Menzili Istabl

Anter, 812- Menzili Kal'ai Ezlem, 812- Menzili Kastal, 813- Kal'ai Ko-

veylan yani Muveylah, 814- Menzili Uyunuül Kasab, 816- Menzili maka-

biri Hazreti uayb, 819- Ziyarti bintan Hazreti uayb, 820- Menzili

erefi Beni Atyye, 820- Nenzili Zahrül Har, 821- Menzili Kal'ai Akabe,

822- Menzili sutuhu Akabe, 824- Menzili Âbyar Alâye, 825- Menzili

Kal'ai Nahil, 825- Evsaf menzili Cebeli Turu Sina, 825- Makam Hazreti

Musa ve Makam Hazreti Isa ve makam Meryem Ana, 826- Makam
Havariyunlar, 826- Menzili Re'si Tura, 827- Menzili Navatir, 827' Ev-

saf sahray bîeman ve deryayi rimalistan Vadii Tihi berzahnian, 828-

Evsaf tetümmei Sahrayi Tih, 830- Derbeyan ehri Karan, 830- Hikâyet

830- Ziyareti Huden ibni Bel'am ibni Baur, 832- Menzili Kal'ai Acrud,

833- Evsaf benderi Süvey, 833- Menzili Mesani, 837- Günler, 837-

Mastabai brahim Aa, 837- Menzili karyei Bürketül Hac, 838- Der be-

yan menzili hac Mahrusai Msrdan Mekke ve Medineye varnca her

konan saat ve derecelerin beyan ider, 840- Ihtitam seyahatnamei

küstahanei 840.

Evliya Çelebinin kaydettii tarihlerin Arap harflerile yaz-
llar 743

ndeks 851

Not:

Metinde geçen ve okuma eklinde tereddüt edilen hirkaç has ismin eski

imlâlarif ehemmiyetli olan tarih msralarnn Arap harflerile yazl
ekilleri, ayrca gösterilmitir.

9 m

lk alt cildi ikdam tnatbaasnca 1896' 1900 tarihlerinde arap harf-

lerile baslan ve yedinci, sekizinci ciltleri 1928 de bugün lâvedilmi
bulunan Türk Tarih Encümenince yine arap harflerile neredilmi
olan «Evliya Çelebi Seyahatnamesin nin dokuzuncu ve onuncu ciltleri

de bu defa Türk harflerile ve resimli olarak Kültür Bakanlnca
bastrlmiftrt



Bu cildin bana konulan ve on altnc asr sonlarna
doru yaplm bulunan Ege denizi ye resi hartas hakknda
birkaç not:

Osmanl mparatorluunun en parlak devri olan XVI inci asrda

Akdeniz Türk hâkimiyeti altnda bulunuyordu. Kemal Reis, Kurd-

olu Muslihiddin, Barbaros Hayreddin, Turgut, Klç Ali gibi ünlü

Türk amirallar kazandklar zaferler neticesinde Avrupa efkâr umu-
miyesine «Türkler karada olduu gibi denizlerde de malûp edile-

mezler» kanaatini vermilerdi.

Lepanto muharebesinde Müezzinolu Ali Paa kumandasndaki
zayf kuvvetlerle, « Donjoan De Avusturya » nn kumandasndaki
müttefik donanmaya kar yaptmz hücumda ar zayiat vererek

muharebe meydann müttefiklere terke mecbur olmutuk. Fakat

dümanlar da okadar fazla zayiata uramlard ki kazandklar zafer;

Pirus*unkinden farkszd. Nihayet müttefiklerden ayrlan Venedikliler,

Kbrs adasn terketmekle beraber harp tazminat da vermiler,

birkaç sene sonra ispanyollar da Tunustaki hâkimiyetimizi tanyarak

malûbiyetlerini kabul etmilerdi. Bu sralarda arkî ve garb Akde-

nizde yelken ve kürekle dolamakta olan Türk gemicilerinin elinde

mükemmel deniz haritalariyle Piri Reislin vücude getirdii « Kitabül-

bahriye » adl klavuz kitab vard.

Kâtip Çelebi, mehur «Tuhfetülkibar Fiesfarilbihar» adl eserinde:

«Hart bir deridir ki sureti bahir ve rüzgârlar yazlmtr [I]... Her
geminin yürüdüü gece gündüz kyas ile hesap edip hart gözetirler.

Muhalif bir rüzgâr ile hilaf semte giderlerse hart da kurunla alâmet

vazedüp geru yola girerler [2] » demektedir.

Topkap Saray Müzesi Kütüphanesinde -^^I^tt numaraya kaytl
olan 7 haritadan mürekkep bir atlas vardr ki XV ve XVI mc
asrlarda Türk bahriyelilerinin kullandklar deniz haritalarnn çok
güzel bir numunesini tekil etmektedir.

(1) Kürrei musattaha, (2) Ege havzas, (3) Garb Avrupa kylar
(4) Garb Akdeniz, (5) Orta Akdeniz ve Adiryatik, (6) arkî Ak-

[i] Tuhfetülkibar Fiesfarilbihar Kâtip Çelebi, Deniz Matbaasnda baslan nüsha.

Sayfal57. Satr 24

[2] Tuhfetülkibar Fiesfarilbihar, Kâtîp Çelebi, Sayfa 149 Satr .
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deniz, (7) Karadeniz ve Marmara haritalarndan mürekkep olan bu

atlasn renkli olarak deri üzerine çok büyük dikkat ve ihtimamla

çizildii görülür. Garb Akdeniz havzasn gösteren haritann sol ke-

narna yazlan: «Ketebehülfakir Biinayetülmeliküttakdir Ali Reis

Fiehrüssefer sene 975» satrlariyle kimin tarafndan ve ne zaman

yapld anlatlmaktadr.

1567 milâdisine tesadüf eden 975 hicrî yl ikinci Selimin ikinci

yln tekil ederki birkaç yl sonra Venediklilere kar Kbrs seferine

balanmaktadr. Ne vak*anüvis ve ne de hususî tarih ve hatralarda

adna tesadüf edemediimiz Ali Reisin Akdenizde kendi hesabna
sefer yapan Türk leventlerinden biri olduunu görüyoruz:

Kavala kaptanna hükümki: Haliya levent reislerinden (ali)

Reis ve Sakzl Hasan Reis nam kimseler on alt oturak kalita ile

deryada yürüyüp fesat ve enaat üzereolduklar ve Girit kurbünde

aldklar bir sakz frkatesini mezkûrlardan satn almsz. mdi mez-

burlarn ele gelmesi lâzm olman büyürdüm ki bükümü erifim

vusul buldukta zikrolunan leventleri tetebbu edüp ele getüresin öyle

bilesin 19 Rebiulevvel sene 973. Mehmet Reise verildi» [1].

Atlasn yapld yldan iki yl önceye tesadüf eden ve Kubbe
alt vezirler meclisinde tutulan karar defterine geçen bu kayttaki

(ali) Reisin, atlas yapan Ali Reis olduuna üphe yoktur.

Topkap Saray Müzesinde mevcut sancak ve bayraklar arasnda

«Ali Reis Frkatesinin sanca» olduu kaytl olan ve eski türk le-

ventlerinin kullandklar sancaklarn güzel bir numunesini tekil

eden bir sancak da vardr ki atlas yapan Ali Reise ait olmas çok

muhtemeldir.

Eevliya Çelebi seyahatnamesinin 9 uncu cildinin büyük bir ks-

mn Ege havzas tekil etmektedir. Bu cildi okuyanlar, o zaman
kullanlan memleket, nehir, da vesair ismihaslar bugün kullanlan

harita ve atlaslar üzerinde bulmalar mükil ve hatta imkânsz
gibidir. Ali Reis atlasndan aldmz « Ege Havzas » haritasn

faksimile olarak Evliya Çelebi Seyahatnamesinin 9 uncu cildine

ilâve edilmek suretile okuyuculara büyük bir kolaylk gösterilmekle

beraber o asrlarda Türk denizcilerinin kullandklar bir harita nu-

munesi de verilmi oluyor. Ege Denizi adalarndan bir ksmnn
imdiki adlarile; Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Ali Reis atlas, Pirî

Reisin Kitabülbahariyesi gibi eski Türkçe eserlerdeki adlarnn ne

kadar farkettii de u cetvelde gösterilmitir:

[1] istanbul vilâyet binas, Bavekâlete merbut Hazinei Evrak dairesi mühimme def-

jeri cilt 5, sayfa 15^
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Eski ad
1 — Cezirei ilimli

2 — Bozbaba

3 — Iskiri

4 — Nerkizcik

5 — blisler

6 — Keçi

7 — Çamlca
8 — Eski polos

9 — Eskidos

10 — psla
11 — Papazlk

12 — Srcklar
13 — Doan adas

14 — Ahikerpe

15 — Horitler

16 — Eekler

17 — Keçi

18 — Burmaç
19 — Haclar
20 — Koçbaba
21 — Çoban
22 — Koyunluca
23 — Yavuzca

24 — Mürtet

25 — Bibercik

26 — Kara adalar

27 — Deirmenlik
28 — Suluca

29 — Kolör

30 — Kedelen

31 — Bahiler

32 — Burak
33 — Körfos

34 — Çuha

imdiki ad
Limni veya Limnos
Ayaistrati

Ekiros

Skantazura

Prasonjura

Pelâgo

Helitrumya

Skopelos

Ekiyatos

Ipsara

Andre (Jura)

Roneadekoneas

Staporya

Nikarya

Forni

Gaydronizi

Arki

Lipso

Denos
Levite

Kaot
Serfo

Sifano

Zia

Nakronizi

Petali

Milo

Hidra

Salamin

Vetonya

Pakso

Brodano (Proti)

Korfo

Serigo



Evvelâ ismi ilâh ile ol Halik kevneyne ve ol her mebdei eyaya
ükrü bihad ve senayi biad (^W^^ f^. ^*3 <•*'«' ^^^^ J^^ hazretine sezavardr

kimi han ihsan ve sofrai biimtinan J^V'j ja;Jl ju>U gani ve fakire ve

civan ve pire nimeti mebzuldür Kaidei Hazreti rezzak biçun ve

erkân künfeyekûn ber muktezayi âdeti Rebbülâlemin ki hükmü e-

rifi ezeli ezali bunun üzererine caridir kim ins ve cinnin a'ni seka-

leynin halik ve rezzakdr takdir eyledii erzak verir kim (Ayet)
oAs j;- AiiijAîUi nass kat üzre rezzakdr Cemii mahlûkatm rzkn verir

kim bu âyeti erife delil ve burhandr (Ayet) ^-i'^yiji J»;^»^aaHji buyur-

mulardr Ve erefi mahlûk kim hayvan natk beni âdemdir ve

gayri natk cemii mahlûkat devabatdr kim anlar içün edimi arzda

beni âdem nefakasndan mukaddem vechi zeminde menbut olan ne-

batat kiyahî gayri natk mahlûku Huda hayvanat içün evvelce air

ve alef biter kim (Ayet) ^^^j ^^U"" ^' ü^jV'3<i^^ o'^j fahvayi erifince anlara

dahi takdir itdii nefakadan verir Hattâ karau gicede kara ta içre

kara karncann kadrince nefakasn viren Perverdigâr ki Rabbülâle-

mindir Hattâ bu nass kerimlerin mazmununca eyh Sa'di buyurur

(Beyit).

ebyat üzre Rabbülibaddr ve -«^V J^V U\ »^^rJ^O (Beyit)

Razk biteab Hudayi kerim

Halik cenneti naimü mukim

bu ebyata ve bu nass katlara itikad tam ile mûtekid olub hemen
Cenab bariden dünyada emnü eman istiyüb âhir nefesde iman re-

casmda olub âlemi seyyahatde bir müridi kâmil ve mükemmel ister-

dimki sermayei giranmayei vücud kuvvet ve kuvay ve kudret elde

iken sudgeri ahiret olub cihan ketügüzar iderek havas ve âmdan

[1] Bagdad kökü nüshas ( »l:.f'Vl>>J )

Evliya Çelebi 9—

1
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el çeküb çirkâb dünyadan el yuduk Zira cemii erzakmz Allah

üzredir (Beyit)

Haliktan utan umma sakn rzkn kalkdan

Errzk tevekkelte alellah unutma

diyüb bu bendleri gûuma menkû vücudum halka begûvar fakru

faka ile gnayi kalb tahsil idüb cümleten kat' reca itdim Ol vacibül-

vücuda sad hamdii sena olsun ve salât ve selâm ann üzerine olsun

kim ihtida mebdei âdemyan ve eyayi kadi kevnü mekân ann muh-
teriat bediülbeyannda bir risaledir Mukkaddimesi neticei nübüvveti

muhammediyyedir ki buyururlar (Hadis) «^'»'*-? '^^^»JJi r*^ ^ ^:V ^'^'^ ol hate-

mülenbiyadr Böyle halk olmudur Cümle nebilerden yine öndeyin

ümmetile dahili cinan olsa gerek Sad selâm ana ve âl ve eshab ezva-

cna ve çiharyar güzin üzerlerine olsunkim böyle bir ah resulün

ümmetindeniz Ji-J^ü^^^''

Duayi Padiah islâm [i]

Güzidei Sultan cihan vacibüliz'an ö'j;>)* J=^/^ J* «^J^* «üii^i- Essultan

ibnüssultan essultan Mehemmed Han Rabi ibni sultan ibrahim Hana
hadden efzun ve kyasdan birun hayr dualar ideriz Zira kavanini

Sultan aklda merkum ve resmi âyini ehriyar fehmü hredde mer-

sumdur ki mecmuu efkâr ve ezkâr belki her kârda Padiah zUüllaha

sena ve midhat olsa savab lâyuhsadr Hamdi Huda böyle Pa§a

(Padiah) agâh cemcenabn zeman saadetlerinde veziri âzami ve

serdar muazzam olan Köprülüzade Fazl Ahmet Paa ile sene 1078
tarihinde cezirei hariri Giridde fethü teshiri baki kalan desti Vene-

dikde olan Kandiye kalasn üç sene peyenderpey muhasara idiib

kuvveti bazu ve himmetü baht hümayunu Padiah cem hamet ile

döe döe sene 1080 tarihinde fethü teshir idüb Asitanei saadetde

asude oldum Amma derunu dilden ve canü gönülden Arz Mukad-
desde Mekke Mekr (Mekkei Mükerreme) ve ravzai mutahhara canib-

lerine gitmee arzu iderdim Bir yar muvafk olsa deyu her kue ve

puçei tecessüs ve taharri iderdim Hikmeti Huda

Sebebi seyahati Mekke ve Mina (Medine)

Bu fakir Evliya âlemi ebabda ve devri feleki tizrevi püritabda

bu kuvayi beden terakkide iken kuvveti basram ile her ne tarafa

nazarm tirini ast berkabzai sa'yi kavs ile çeküb pürtab itsem olan

[1] Pertev Paa nüshasnda (Hayr dua ve sena ve Padiah islâm) dr.
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nian ururdum Biemri Huda sayf ve itada ne canibe azimet itsem

elbetde ol diyara vasl olurdum slâmbulda alt ay meks idüb bama
zindan oldu Ahirülemir bin seksen bir Leylei kadirinde himmeti

merdane himmeti velâ (valâ) himmetlerin reca idüb cemii enbiya ve

evliyann ervah eriflerinden istimdad ve ianet taleb idüb Ebu Ey-

yubu Ensarî Hazretlerinin merkadi pürenvarlarn ziyaret itmee azi-

met itdim Zira Hazreti Resulü Huda ve Nebiyyi Ekrem Muhammed
Mustafa ^-jV^J^-î^^î'- buyururlar kim â-'>-:-^^ j>-V>j /j;*^"'^' ^-^su-ün^^^j^^jjis

jyi'^^ J** Hamdi Huda ziyaret idüb ruhu erifleri içün bir Yasini erif

tilâvet iddüb sevabn ruhu pürunru eriflerine ihda ve hibe eyledim

Ve ruhu eriflerinden istianet taleb idüb meded ve ianet canibi Hak
celle ve aladan yetidi Ve ol gice güncü mihnetde zarü giryan ve

nalân biriya ve bireca hâbâlûd olub yaturken menammda üstadmz
Evliya Efendi kim hamelei Kur'an azîm ve fürkan kerim ve sahibi

takribi eyhüüyuh sahibi kura ve imam muktedayi Sultan Ahmed
ve Sultan Mustafa idi Anlar gördüm Ve pederi vacidi macidimiz

Dervi Mehmed Agayi ZUî nedimi Sultan Süleyman Han ve serzer-

geran Dergâh âli ve dervian zian kimesne Bunlar vakamda
görüb desti eriflerin bus idüb hayli kelimatdan sonra üstadmz
Evliya Efendi bu âyeti tilâvet etdi ( Ayet )

^'-'^ ^*^ ^^ ^* ^^A" ve bu

âyeti dahi kraat etdi '^'^'j j»-"» J' *j>J^ diyüb bu âyeti eriflere amel eyle

buyurdular ve pederi buzurkvarmz *'-^ v^^ bu âyeti okudu (Ayet)
Aii'oiij \ij<-'''^3 «M VIj ij/li diyüb va'z nasihat edüb badeddua vessena fati-

hai seb'ülmesani tilâvet etdiler Ve mübarek desti eriflerin pederimiz

cemii uzvumuza sürüb cemii vücuduma sürüb cümle endamma
okudular ve yine pederimiz gûumuz perk çeküb mektebi tfl ebced-

han gibi enseme bir sillei pehlivan ile urdkim kâsei serim pulad
nahcevanî gibi çin peyda ada [1] verdi Ve buyurdlar kim iki yerden

bir gayret kuan kuanub mahremi raz ol Her ne canibe gidersen

hemen sa ol buyurdular Ve üstadmz Evliya Efendi nutk etdiler

kim yürü âlemi sihhati beden ile ketü güzar idüb yaverin Malikül-

mülk olsun buyurduklarnda hemen hâbdan bidar olub gûyiya bu hakir

bir gayri vücud sahibi olmuum Cümle endamma bir kuvveti kuva
gelmi ve dil gözü münevver olub güm güm öter Alesseher ki oldu

hemen sefer tedarikine saiyeyledim Hikmeti Huda ol gün Azmizade
Haleti [2] Efendi merhumun telâmizlerinden Sailî Çelebi hanemize

terif buyurdu (Beyit)

(1) Pertev Paa nüshasnda (çn çn ada verdi) yazldr.

[2] Azmizade Haletî, doumu 1569 da, ölümü 1630 dadr.
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Ruzi îd oldu o meh haneme kld terif [f]

Merhaba etdi benimle did eyyam erif

Birbirimiz ile öpüb görüüb s^^s 4>u^«i [2] ol yar vefadar ve bîdar

ve bîdiyar ider Ey ihvanma Niçün böyle pürzar ve bîkararsn Gel

senin ile cihanketik idelim ve diyar Arabistan ve Hindistana gide-

lim Ola kim Cenab Bar bize bir pivayi tarik ve müridi kâmili

ehli tahkik ve munisi gamgüsar ve bir yar gamhar ve bir yar vefa-

dan sddik verüb imdengeru tariki hakka yününüb bir sahih nazar

bahri ata ve bir destigiri kâniifa bulub sevdageri âhiret olub seyyahî

âlem olalm didikde derunumda yer idüb ite budur bana yar ve

hemrah olacak deyu Ol refiki sümettarik deyüb derunu dilden ve

canü gönülden safa ve sürür etdim ve ikimiz mabeyninde muharre-

mat ve mükeyyefatdan bir ey ile âlûde olmamak içün ahd ve yemin

etdik Hakir itdim Ey birader ve canberaberim bu gerdii dehri dûnun
çok âlâm edayidinden pürtab idüb geçmiim ve kâsei mesmumundan
hor (hunu) cier nu etmiim ve cerhi bukalemunun elinde cierim

döne döne kebab ve hunu dilden kabam pürerab olmudur (Beyit)

Belâ tennuru sinemdir cierciim kebab oldu

Çika meyhanesi içre kabam pürerab oldu

deyüb hasbihali dirgûnun naklidüb kendüye âlâm renci gnay
seferi bir bir takrir idüb nasihatâmz kelimatlar etdim Ol yar gar-

mz olan Sailî Çelebi ped (pendi) nasihatlerimize rza virüb ol dahi
U-.^9 'S^h /-J^â* ^•'''' ^^-^* maznunun fehmidüb rahi Hicaza âmâde olduk

Sebebi sebti sutur ve baisi seyahat nâmei umur
beyanndadr

Evvelâ seyyaran bihar ve ebrar ve seyyahan kuvay efkâr fehmî

nazar ve ilmühaberle rütbei zahir ve bedidar ola ki ekalli ibadullahül

Halik ve bu zaif mahlûku razik seyyah âlem Evliyai biriya ibni

Dervi Mehmedi ZUî ki serzergerani Dergâh âli olub Mekkei

Mükerremenin sutuhu erifi üzere zehebi halisden mizah rahmeti ina
idüb ferman Sultan Ahmed Han ile surre emaneti hidmetile sutuhu

»

Kabe üzre mizah rahmet vaz idüb selâmetle Asitaneye geldükde

hakire Mekkei Mükerreme müyesser olmak içün hayr dua etmidi

Bu hakir vakti sebabda henüz ömrü giranmayemiz pencah sale bali iken

hakir dahi nabalig mücerredi pak idim Amma hamdi Huda rahmi

[1] Be^ir Aga nüshas (erif), Pertev Paa nüshas (terif)

[2] S.\!»j L1UU.J
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maderden mütevellid olal tnuharremat mükeyyefatdan bir ey ile

âlûde olmyub bu güne bir haki pak idim Ancak talibi ragb sey-

yahat idim Ahar vatan aslîmiz olan Beldei Tayyibe yani Kostanti-

niyyei terk idüb ve maskat reisimizden infisal ile eddi rahili ve id-

deti harrü berri irtikâb idinüb diyar gurbetde ve tahsili ulûm ve

tekmili fünun ideriz deyu ol hayi huyile diyar buldan ve aktar

arazi ketü giizar cihan ideriz deyu (Ayet) -^J^H^sij^- mazmunu üzre

ibret nümay ehli bîni ve hayret efzay ehli dâni olan ekalîmi

seb'anm vacibüsseyr olan asarlarn im'an ile nazar etmee bezli him-

mete cür'et etdim Eyle olsa hali dilim ile müavere idüb itdim Ale-

mi seyyahatde evkat ömrü nazenin niçün hebaya gider Hem seyyahat

ve hem ziyaret ve hem ticaret ola deyu irtikâb meakatim memaliki

mahruselerin ibretnüma asar kadimelerinde ve han ve cevami ve

imaristann seyir ve temaa ile ve arz beledi ve tuli nehar ve en-

harlar ile muharrir var cemii asarlarn tahrir eylemee bezli himmet
eyledimki Ulüvvülhimmet minelimandr Bu kelâm sahih üzre baz
acibe ve garibeleri dahi iltizam malâyülzem idüb esbi sabasür'at

üzre suvar olub ekalîmi seb'ai siai seyyare var eflâki devredüb büruc

bebüruc seyran devran iderek kilki cevahirzebanm güftara getürüb

kâh evsaf buldan ve kâh evsaf ziyaretgâh peygamberan ve kâh kâh
tilâveti Kur'an iderek saat ve derice ve dakika ubur etdiimiz klalar
ve ciballeri ilmi hey'et üzre papamunta[l] ve coraflar ve minör ve

atlas kitablarnda tahrir etdükleri üzre hakir dahi ekâli dünyay tah-

rir etmee himmeti iman ihtiyarmla hamei zerfeanm ele aldm Ve
eyyam seyyahatimizde bu aktar arzda nice nice bin emkinei garibe

ve âsâr dehirden nice gez havadisi acibe manzur ve melhuzum olub
gayilei nisyandan mürekkeb beni âdem olmamz hasebile hatrdan dur
ve belki esmai eyai mehur verayi hicab hevlde mestur olmya deyu
ilmelyakin ve aynelyaki ve hakkalyakin hasl olub seyir temaa etdii-

mi^ aktan alâyimi sun'u Hudalar ve ibretnüma binalar sebt ve zabt ve

asirülhfz olan umurlar rbkai elfaz olmyub c^h*"" j-^* ,X^ ct^-^V^ mazmunu
üzre <-Ca elfaz kadim ile halkai hatra ritei can ile alâkaderülimkân
akdi sebt etmee baladm Ahirülemir cemii umuru mühimmat leva-

zmatmz âmâde idüb sekiz gulâmmz ve üç yargar refikimiz ve on
be re's küheylan atlarmz ile bu hakiri pürtaksir müsafirîni berrü
bahir ve gâhi saknîni kura ve ehir olmagyçün bu keminei dirîne bir

gün zevrak (ruziâr) [2] itaba suvar olub badban ketü kilade [3]

[1] Mappemonde

|2J Bu (ruzio-âr) yanllkla aaki satrdan yukarya yazlmtr.
[3] Pertev paa nüshas (küade).
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klub inan ihtiyar ile derya üzre ve muvafk (ruzigâr) ile Islâmbul-

dan Arz Mukaddes haki olan Üsküdar canibine mün'atf ve radeti

cüz'î deryadan ubur etmee munsarif olub hamdi Huda asan veçhile

dokuz milde ihtida menzili ehri azîm ve hilâd kadimi Üsküdar yani

Eskidar jV'J'i J;^'(3 ^^^^ Eskidardan galat Üsküdar derler Amma galat

mehur evlâdr Mukaddema Sultan Murad Rabi tahririnde mufassal

tahrir olunmudur.

Elfaslül evvel Bin seksen iki muharreminin on ikinci günü
yevmi Aura idi Asitanei saadetden sa'd saatde «uiü^^^^^^ edai

hac etmekçün Üsküdara azmi rah Mekkei Mükerreme etdii-
miz menazilleri ve kura ve kasabatlar ve ehri muazzamlarn
asarlar ve cümle ahvalâtlar ile ayan ve beyan ider

Cenab Bari yari klub shhat ve selâmet ile salimin ve ganimin

yine vatan aslîmiz olan mahmiyei Kostantaniyyeye vasl ide Bu hakir

Evliyay bihakk evliya ve enbiya Cri->» j^- ^^ o^-- \i ü^'^ evvelâ bu cild

müsveddat bu yüz (den) [1] tahrir ve tastir olur kim ehri Usküdarda

üç gün meks idüb bir cemiyeti kübra ile Üsküdardan bismillah ile

canibi arka müteveccih olub Kadköyün ve Bostancba cisrin iki

saatde ubur idüb iki saatde dahi

Menzili kariyei Kartal

Yanko ibni Madyan asrnda ehri azîm etmi Ali Emeviyyundan

Abdülmelik Islâmbulu muhasara etdikde bu ehri harab etmilerdir

Badehu Yldrm Hanîde Kartal Koca ve vaz Hoca ve Pendik Koca
fethetdikleriyçün bu belide Kartal Kocaya ihsan olunub annçün
Kartal derler Mukaddema Badad ve Basra ve Lehsaya giderken bu
rahlar mufassal tahrir olunmudur Andan iki saatde

Menzili kariyei Pendik

Mulavî [2] ve Pendik Koca fethetmekle ol ismile müsemma
lebi deryada gayet mamur beldedir Bu dahi mevsufdur Andan kalkub

kâh lebi derya kâh gûhu balâ irak baran rahmet ile tyni gina[3]

çekerek alt saatde

[i] Pertev paa nüshas (bu yüzden)

[2] Pertev paa nüshas (Mulavî)

[3] Beir Aa ve Pertev paa nüshalarnda (ina)
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Menzili kasabai Gekbeziye [1]

I

Sebebi tesmiyesi .. galatdr Ebülfetih Sultan Mehemmed asrnda

emer ( memerri ) tarik olsun içün imar olmudur Mukaddema elli

kerre ubur olunub evsaf mufassal merkumdur Amma valii Msr
efendimiz bu ehirden ubur idüb cümle askeri susuzlukdan bitab ve

bimecal kalub Paay zian malinden iki yüz kisei rumî [2] masruf

idüb hasbetenlillâh bu ehir içre çarkûe bir âb hayat çeme ina
idüb ayende ve revendei ehidan desti (deti) Kerbelâ ruhiyçün sak'-

yetdi Bu hayrat azîme bir Padiaha ve bir vüzeraya müyesser olmad
Ol uyunu nevbinann taklan üzre müzehheb ve laciver (d) hatt celi

ile mermeri ham üzre tarihi tahrir olunmudur

Gûftei Haylî Çelebi

Haylîya teneler eyer nida tarih içün

Ayni Ibrahimden kl nu mai zemzemi

Sen 1077 [3]

Ve bu ehir gayet mürtefi zemin olmagile su gelmek muhal olub

ehrin imalinde bir hadenk menzili baid yerde bir çah mai azîm

hafir idüb andan dolablar ile atlar ebü ruz çeküb ehir içre zemzemi

Ibrahimin mahzenleri ile mai zülâl leb berleb olub cümle ibadullah

andan defi atsan idüb sahibülhayrat ebülhayr ibrahim Paa ki sebebi

sulhu kal'ai Kandiyedir ana hayr dua iderler Badehu bu ehirden
kalkub arka iki saat gidüb

Menzili içme

. . . masturdur Bundan ketilere suvar olub muvafk eyyam ile

dokuz mil izmit...

Menzili Dil Hersei

Ebülfetih Sultan Mehmet Han asrnda ... vezir Ahmet Paa bina

etmegile Hersenk (Hersek) ismile müsemma bir kasabai rânadr Bin
elli sekizde Dil Ikelesi deyu kasaba mevsufdur Lâkin hanedan sahih'

lerinden Hasodaba Sefer Aa Hatemi Taî ve Caferi Bermekî taam
mebzul seha sahibi âdemdir Andan canibi kbleye Krk geçit nam

[1] Gebze.

[2] Bir kese 500 akçadr.

[3J Pertev paa nüshasnda (1075).
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derbend ( ricalindir ) ? içre krk kerre Yalak deresin geçüb can aziz-

den bizar olarak

Evsaf Kal'ai Yalakâbâd

Sene tarihinde [1] Rum keferesi destinden desti kahr ile bizzat

Sultan Urhan ibni Osman Han fethidir Maa Kara Mürsel Bey ve

ecdadmz Yakub Bey Bir vasi dere içre canibi erbaas havaleli çar-

kûe eddadî senginbünyad kal'as eddadî binadr içinde ahalii vilâ-

yet koyunlar klar çoban yata ve harami dura ve tüccar dura
yerdir Etrak tayifesi bu kal'aya Yalak deresi derler An ubur idüb

yine dere ve depeler içre be saatde

Menzil kariyei Derbend

Matekaddem cümle reayalar kefereler idi. Halâ cümlesi islâm ile

müerref olub cemii tekâlifi örfiyyeden muaf müsellem ve müsellem [2]

oldular Altm aded kiremitli evleri ve bir camii ve iki hanlar var

Amma gayet mamur olacak bir cayi menas yerdir Andan yine

kbleye be saat izmit sanca hududunda

Kariyei Çkal [3]

Ve nice kuralar dahi ubur idüb iznik bahiresi kenarnda giderek

be saatde

Menzili kal'ai iznik

Mukaddema balâda mufassaldr Amma bu mahalde ecdadmz
Yakub Ece Bey camiin tamir ve termim idüb yirmi bin akça masraf

etdik Bu mahalde hakir cümle karhan halkndan münfek olub hakir

Bursa rahna teveccüh idüb Iznikden lodos canibine Arnavud yaylan
aub Selim Han Evvel biraderi ehzade Sultan Ahmedi münhedim
idüb ehid etdüi mahaldir an ubur idüb... saatde

Kasabai Yeniehir

Gazi Hudavendigâr yani Bursa sanca hükmündedir Yüz elli akçe

irin kazadr Nahiyesi yüz elli kuradr ve hükmündeki ehir bir vasi

[1] 720 (1320).

[2] Top çekmek, yol ayrtlamak, zahire tamak, maden ocaklarnda top yuvarlad

taTmak hizmetini gören asker.

[3] Pertev Paa nüshasnda (Çah),
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oza (ova) içindedir Dokuz mahalle ve on iki mihrabdr Cümled (Ciim

leden) cemaati kesireye malik carsusnda Paa Camii bir kubbei âli

ve tarz kadim kurun örtülü camii rüendir Kble kapusu üzre (Tarih)

I -\*-j i 1 .^«) 1 X.*.—J (^

[1] i)13

Ve yedi mesacid dahi var Ve bu camiin bir imareti var Ayende
ve revendeye eb ruz nimeti mebzuldür Ve iki mektebi sbyan ve

yüz adet dükkân ve bir kurunlu han ve bezazistan gibi iki camili

demir kapul elli aded baka dükkân ve bir medrese ve bir darülhadis

cümle bu hayratlar cami sahibi Gazi ... Paanndr imaretler serapa rü-

ham örtülüdür Hayli mesafei baideden gömgök kurun örtülü görü-

nür bir ehirdir Han azîmi kal'a misaldir Ve cami hareminde dirahti

müntehalar ile müzeyyendir Ve Paa esvakndan gayri ehir içinde

olan carsu içre serapa dirahti azîmeler ile pürhyaban çarsudur kim
her köesi gölgelikdir Ve üç hamamdr kisi Lala Hüseyin Paanndr
Biri Sultan Postinbus Baba Hazretlerinindir Ve bu ehir cümle bin

üç yüz kiremit örtülü han zibalardr Ve ba ve baçesi cihan dut-

mudur Ve âb havas ve sahrayi mezraalar ve kazas lâtif Türkistan

ehirlerinden bir müzeyyen ehirdir.

Ziyareti sahibi tarike âli aba Eeyih Hazreti Postinbus Baba

Horasan erenlerinden ulu Sultandr Ve Bursa yolunda ehrin
haricinde Klç Dede ve Bostin Baba âsitanesinde Urban Gazi olu
ehzade ... medfundur >.j«ii6^- o"-^» Ve ayandan Deli Hüseyin Paann
kethüdas Abra Köse Veli Paa bu ehirlidir Engürü sanca kendü-

ye ihsan olunub slai rahm etmee geldükde bu ehirde müerref
olub bir at ve üç tob hünkâr lâilgûn sof ve krk guru[2j ihsan eyledi

Ve Emir Hasan olu Seyyid Çelebi bunlar ile vedalaub bu ehirden

lodos canibine düz sahralar içre bal ve baçeli âbâdân kuralar ubur
iderek 4 saatde

[1] Pertev Paa nüshasnda (914).

[2] Bir guru 80 akçadr.
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Kariyei Dimboz

Bursa nahiyesidir Yüz elli haneli ve bir camili ve kiraz baçeli

kuradr Andan yine Bursa sahras içre 3 saatde

Kal'a! Kestel

Sene 753 tarihinde Urhan Gazi fethidir Bir mürtefi püte üzre

bir küçük viran kal'adr Amma halâ hass hümayundan ifraz olunuh
Vanî Efendiye has ihsan olunub kaPas ve saraylar ve cami ve med-
rese tekye ve dükkânlar bina olunub mamur kasaba oldu Ve haftada

bir kerre hazar durmak ferman olunub cemiyyeti kübra olur An
ubur idüb yine lodos canibine üç saatde

ehri azîm ve payitaht kadim mahmiyei Bursa

Matekaddem sene 1051 tarihinde mufassal tahrir olunmudur
Amma imdi Yeil Imaretde Zeynelabidin Aann hanesinde mihman
olub Bursa mollas Altparmak Efendiden yüz guru ve bir çuka ve

guma ve alt çift harir yasdklar ihsan etdi Ve Manisal Mustafa

Aazadenin hazinedar Süleyman Çelebiden dahi zikymet mihadde-

ler (1) ihsan olub bir hafta bursada zev cümle yaran basafa ile

vedalaub Bursadan naklidüb Kabl Kaya deresi nam . . . hazreti Sul-

tan Emirîyi yine ziyaret vada idüb Kabl Kaya deresi Kei dandan
nüzul idüb Bursa sahras içre cereyan iden nehri Nilüfere mahlut

olur Ve buna nehri Delice dahi Cebeli ruhbandan tulu idüb bu dahi

ayni Nilüfere munsab olur Andan Ulucakl beli nam mahuf ve mu-
hatara derbendi selâmetle ubur idüb 4 saatde

Kasabai Aksu

Bursa nahiyesidir Cebeli Ruhbann canibi arkî nihayetinde bir

dere ve depeli yerde dameni cebelde yüz kiremit örtülü bal ve ba-

çeli evlerdir Ve negöl kazas zubaldr maristan nehri Aksuyun

iki tarafna vaki olmu kasabackdr Cümle üç mihrabdr Ve bir

küçük camii vardr Kapus üzerinde <oi\ a^^u- ^».j \i\ âyeti tahrir olun-

mudur Ve bir hamam ve on dükkânlar vardr Ve mezkûr Aksu

Cebeli Papasdan tuli idüb bu dahi nehri Nilüfere karr Bu ehirden

yine canibi arka gidüb kadimi Bel tabir etdükleri haramilerin kemin-

gâh yerlerin ubur idüb 4 saatde

[IJ Yüz yastklar.
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Evsaf menzili kasabai inegöl

Sene tarihinde rum keferesi elinden Sultan Osmanck fethidir Bursa

sancanda paa hass voyvadaldr Ve yüz elli akçe kazâyi âlidir

Altm alt kura nahiyesi vardr Ve ehri bir ulu ova içinde ba
iremmisal bir mamur ve müzeyyen Türk halk kasabasdr Amma
gayet ganimet ehirdir Ve halk garibdostdur Herkes ile hüsnü ülfetleri

ile mehur olmulardr Ve cümle ehri üç mahalle ve bin kiremit

örtülü mükellef ve müzeyyen hanei kadimlerdir Ve cümle be mih-

rabdr Cemaati kesireye malik çaru içinde Ishak paa Camii binayi

azimdir Ve Medresei Ishak paa beynelulema mehuru âfak medrese-

dir Ve bir mükellef han ve bir ho heva hamam cümle Ishak paayi
ve kursum örtülü mamur imaretlerdir Ve bir cami dahi kâr kadim
mabedhanei Yldrm Han Camii kiremit ile mehur ( mestur ) dur

Kurmlu (kurumlu) deildir Amma acib ruhaniyetli dua müstecab

olacak camidir Bu camilerden maada zevavilerdir Ve iki medrese

dahi ve iki tekye ve üç mektebi sbyan tflan ebcedhan ve yedi

çemei âb hayat ve bir hammam Yldrm Han dahi vardr

Ve yüz elli dükkânlar var Ve haftada bir bu ehir içre etraf

kuralardan nice bin âdem cem olub hazar azîm kurub beyiü iralar

olub her meta' bulunur Ve bu ehir inegöl sahrasnn ta vasa*

tnda bir mürtefi yerde olmak ile âb havas lâtif olduundan
lâilgûn yanakl mahbubesi olur derler Ve inegöl ismi Ezine-

gölden me'huz bir isimdir kim bu ehir ihtida fetholdukda Ezine-

günü imi yani cuma imi Anmçün Ezine gününden galat kavmi
Etrak hurufu zayi hazfidüb taklili kelâm ile inegöl derler Ve hâlâ

bu diyarlarda camilere ne dam yani cuma camii demek olur Ve göl

kenarnda ihtida cuma eda olduyçün inegöl derler Gölü gabice

yabis olur Ve bu ehrin memduhatndan has ve beyaz ekmei ve

camus kayma mehurdur Ve bu ehrin yldz canibine Bursa Yeni-

ehri kim balâda tahrir olunmudur be saat yerdir Ve kasabai Bilecik

bu ehrin ark tarafna Kurumlu dalarnn Ahi Baba yolundan 4
saat yerdir Mezkûr kasabalara varnca bu mabeyinde olan da ve ta;

sahra ve bayr ve ta mamur âbâdan nevahi kuralardr Cümle Etrak

kavmi sakinlerdir Gafil gitmemek gerek Zira ekyas bir ikâr alub

Keidamda karar idüb ruhban olur

Ziyareti inegöl

Evvelâ Kasm Baba Sultan ve Siraceddin Baba ve shak paa Sul-

tan mazannai kiramdan mücahidi fisebiluUâh gazi vezir imi Camiinin
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mihrab önünde tadan bir güne maksure misal bina olunmu Ann
içinde medfundur Ve ziyaretgâh ünasdr Ekseriya masru kiiler

ziyaret iderler BiemriUâh ifa bulur Ahi Yusuf Baba Sultan ve cenuba

nim saat karib Yeen Gazi Sultan bir azîm âsitanede asudedir Ziya-

retgâh emri azîm sultandr >.;«î>^-i ^> l'\/^» Badehu bu ehir ayanndan

Koca mam Efendi ve olu ve Celeb Ali Aa ile vedalaub ve Türkis-

tan olmagyle refikler alub kble tarafna Hamaml kariyesi boaz
tarafna nim saat gidüb ve nehri Incei atlar ile ubur etdik Bu nehir

dahi Keidamdan huruç idüb Nilüfer nehr (i) ile Kapuda
kurbinde Rum bahrine munsab olur Bir neri sagir dahi Hamaml
dalarndan ve Kurumlu ciballerinden cem olub cereyan iderek

Bursa sahrasnda nehri Nilüfere mahlut olur âb hayatdr Bu nehri

ubur idüb 6 saatde

Menzili kariye! Zalderbendi

inegöl nahiyesi kuralarndan yüz evli mamur Etrak beledidir Ve
gayet derbend aznda olmak ile cemii tekâlifi akkadan muaf müsellem

bir alay müsellimlerdir Bundan iki Pamukçu Etraki refikler alub

alessabah azmi rah iderek Domalç da nam derbend »j^j^J^ (?) mü*
tevekkilen alellah diyüb sarb cengelistan ve hyaban içre girdikde

bize refik olan Etrakler yollar eminlikdir Ve bu ahrahdan gayri saa
ve sola sapar yol yokdur Varn shhat ile diyüb ormanlk içine girüb

gayib oldular

Sergüzeti men

Hakir dahi Hudaya snub vakti seherde dalar göründü Bir

dadr kim da da üstüne ba koyadr Cümle huddamlarma ve

refiklerime Silâhlarnz ile âmâde olun deyu tenbih idüb kendü âle-

mimde at üzre evrad erifem okuyub gitmede idim Ol gûhistan içre

iki saatde ol cebeli bülendin nsfna uruc etdükde iddeti har kema-

linde ve hava letafetinde amma sa tarafmzda berki dirahtan üzre

nazil olmaa balad Amma gayri canibde bir katra yamur alâmeti

yok Havaya nazar idüb anî gördük Eflâke ser çekmi bir dirahti

müntehanm ta zirvei âlâsnda bir dal üzre bir âdem oturub canibi

erbaasma âyende ve revende içün nekran ider Meer fakir herifin

aaç banda bana yestehi baranzede ve teselsül gelüb aaç ban-
dan tebevvül idüb dirahtlerin yapraklar üzre nazil oldukda biz an
yamur zan etdük Garib Herifin bizden asla haberi yok Akl kasrmz
üzere bildik kim bu haramilerin didebandr Baz huddamlarmz una
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bir iyi kurun vuralm didiler Hakir destur virmeyüb cebeli müntehann
zirvesine uruc etmee himet eyliyüb cümle silâhlarmza mukayyed olub

be atl ile hakir giruye kalub be gulâmmla iki sishanei [1] talia etdim

Ve bir mesafei baide mezkûr herifin dirahti dibinden hayli gidince

herif seçeri münteha bandan Bire Habib bire Budak Ne uyurzunuz

Hey melâmetler ite gerisi ve ilerisi yok Bir pimi helva gitdi Alât-

lan (Alâtlann) Bire unlara erin deyu feryad etdi Cümlemiz bu fer-

yad istima idüb hazrba olub Seishanei ileri sürün Bire bakman
deyüb alt atl amade bir yere gelüb canibi erbaamz tahassüs (Te-

cessüs) iderek cebele uruc etmee baladk Gulâmmm biri ider Aa
geruden bir siyah atl ve eli mzrakl boazmde kara puslu bir adam
sol canibimizin alt yannda yoku yukar atna sklet idüb gelir di-

dükde hakir asla akibime nazar etmeyüb revane olmadayz Ta ki

mezkûr atl alt yanmza beraber geldikde hemen hakir yüzün aa
guzlyarak üzerine berki hatif gibi at sürüb Uurlar ola ehbazm Sah

(Sabah) hayr ola Böyle segirdüb nereye gidersin deyu yanna vardm
Benim at sürdüüm ve belimde ve eer hanesinde kol tüfenklerin

görünce asla el kaldrmayub âlemi hayretde kalub ider Su ileride

Pamukcl derler bir köyde alacam vardr Ana giderin didükde he-

men hakir at sçradub atnn dizginin elime alub herifi güya yedee
alub at ba beraber oldkuda koyuvir dizgini didi Amma rengi ruyi-

ne nazar itdim zerdru olub bican oldu Bildimki buna galib oldum
Hakir etdim ehbazm Biz dahi Pamukclya gideriz Bile yolda olub

söyleerek gidelim didim Ve u ileride da bandaki Ayazma suyu

kenarnda kahve piirelim Anda tahtelftur yiyelim didim yi mdi
eyle olsun koyuvir atmn dizginin didi Hemen hakir atmn dizginin

ann tarafna brar ekilli olub Sende benim dizginim eline

al Ne olsa gerek Seninle selâm sabah yolda olduk deyu cevab etdim

Bir kaç kere dizginim koyuvir deyu ibram ilhah etdi Asla vücud vir-

miyüb Ucamn elden komadn Gördüm berki hazan gibi dir dir ditre-

yüb ayaklar rikâbmda takr takr öter Bu hal üzre yoku yukaru
giderken hikmeti Huda herifin elindeki Badad kargs mzra bir aaca
iliüb düdü Hemen gulâmma Al u mzra deyince kendi dahi atdan

aa enüb mzra gulâmm atndan enmeden eer yasladub alub

benim sa canibime geldi Herifi gafil piyade kalub atn licammdan
kean ber kean çeküb gulâmm birine verdim Herif piyade da
içre da derunile kalub biz ileri at sürüb bir saat ileri gitdik Biz

dahi temam Domalc dann ta zirvei âlâsna vardk Anî gördük ki

[1] Pertev paa nüshasuda (seishane).
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ileriden bir azîm kârban gelir Ahalisi bizi görünce alarka Bire vur ha

ve bire tut ha deyu hayli feryad etdiler Biz dahi alt kii ileri varub

bunlar ile ihtilât idüb Ne canibden gelirsiz deyu sual etdim Vallahi

dünki gün Kütahyadan çkdk Bursaya gideriz Yollar nicedir didim

Vallahi Bey ihtiraz üzre olun ite bizim sol canibimizdeki alt atl

bizi güdüb giderler Bilmem dahi yaldalar var mdr Hele ol alt

atldan pek hazer eylen ilerdeki seishaneler sizin midir Bizimdir deyüb

bunlar geçince hemen mezkûr alt atlya at bragub Esselâmü aley-

küm didim Asla selâmmz almadlar Bir çalk yüzlü ve kör gözlü ve

levendane sözlü herif Nereden gelirsin didi Bursadan gelüb Kütahya

Haracaas efendimiz gerude yüz atl ile ite geliyorlar Kütahyaya

gidüb haraç cem etsek gerek Kapuya yapmak muradnzsa varn
Aaya intisab edin Ve anlara haber idin Biz urada pnar banda
kahve piiririz Giruden tiz gelsinler Haber eylen didim Hemen biri

ider ileride giden seishaneler Aann mdr didi Beli Aanndr didim

Atlar yine karhann ardna düüb gidince bildimki atn aldmz
yiit bunlara gidüb haber etse gerek idi imdi piyade bunlara ast

(rast) gelüb halini ilâm idince bunlar ardmza elbet düerler deyu

biz dahi at boynuna düüb andan Domalc dandan yüzün aa se-

girderek asla seishanelere vâsl olmadk Anî [1] gördümki trl (ka*

tiril) âdem ve iki merkebli avret ve iki piyade merd âdemlere rast

gelüb seishaneleri sual etdik Handa sizi beklerler deyu cevab etdiler

Hemen saat atlar geru döndürdüm Kande gidersin Harami var didim

Atlar bizimle dönüb hamdi Huda dokuz saatde kâmil

Menzili Kariyei Han Çukurca

Amma bu cayi menasa huddamlarmza vâsl oldukda canmz
halâs etdik Zira bu Domalc , da Rum ve Arab ve Acemde mehu-
ru âfâk cebeli mümtehadr Ta zirvei âlâsna dokuz saatde uruc olu-

nur Haramiler da ve rehzenler yata ve âsiler dura bir da bi-

emandr Ta zirvesi ebrler içindedir Hava küade olunca cenub tara-

fnda ehri Mihalç ve Erdek kasabas ve Abolyund ve Biga kasabalar

nümayandr Cenub tarafnda iki konak Kütahya ve canibi arkîsinde

Bilecik kasabas nümayan böyle bir cebeli biemandr Hamdi Huda
selâmetle Çukurca hanna düüb cümle kura halk ensesindeki yayla-

a çkmlar Hemen Çukurca çukurunda karar etmeyüb vakti guruba

dek yaylaa çkub cümle yaylaya çkan halkn ortasna çadrmz l:u-

rub meks idüb savt âlâ ile marib ezann tilâvet idüb camaati kesire

[1] Perte</ Paa nüshasnda (Âî aördük Bir katrl âde.)
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ile nemaz eda idüb cümle yayla halk bizden haz idüb mekûlât me-
rubatlarmz belegan mabelag verdiler Ol gice anlar ile can sohbeti

idüb serencammz bunlara nakletdükde anlar dahi yi can halâs et-

mi siz deyu hamdetdiler Bu mezkûr Çukurca Han Bursa sancanda
Domalc kazas nahiyesi kuralarndan bir müslüman kariyesidir Elli

aded tahtadan mebni sanduka misal yine tahta örtülü evlerdir Bir

ak kayal cebelin dameninde basz ve baçesiz yerdir Bir camii ve

üç aded kiremit örtülü kârgir bina hanlar mabeyninde bir âb hayat

kaynak suyu var Ve ol mahalde bir çemenzar yerde bir azîm dirahti

münteha var Temaagâhdr Bu Çukurca Han yaylandan kalkub

nim saatde

Kariye! Selim Baba
Çukurca kazas kariyesindendir Bir bayr eteinde yirmi evli bir

basz ve baçesiz küçük müslüman köyüdür Amma azîm sun'u Huda
dirahti müntehalar altnda âb hayatdan nian veren kaynak uyunlar

vardr kim diller ile tabir olunmaz bir çemenzar yerdir Balar bu

mahalden aa bir dere içre vaki olmudur Bu kariye içre Ziyareti

talihan tariki ian ve sarhan rahik irfan huzreti Selim Dede Sultan

Fukarayi Karaca Ahmed Sultan erenlerindendir Nice keif keramatlar

zahir ve bedidar olmudur Bir çemenzar yerde kariyeden tara bir

tekyei âbâdan içre bir kubbei âlide asude ulu sultandr Mübarek seri

saadetlerinde abbasî imameleri ve canibi erbaasnda çralar ve em'i-

danlar ve alemlerile müzeyyendir Ve tara haremi etrafnda matbah

ve fukara höcreleri ile ârâste bir âbâdân tekyedir Cümle fukaralar

yaylaya göçüb cemii matbah âlâtlarndan bakr evanilerin hali üzre

bragub ve nice zikymet halice ve gayri eyalar hali üzre koyub
gitmiler Asla bir ferdi âferide vaz' yed idemez ulu sultan tekyesidir

Hamdi Bicun bu sultan ziyaret idüb ve bir Yasini erif tilâvet idüb

andan kalkub canibi cenuba 6 saat mamur kuralar ubur idüb

Evsaf Kal'ai ehri Hargû
Yani Tavanl ehri sene 783 tarihinde Germiyan Olu Fethidir

Badehu Germiyan Olu kzn ehzade Bayezid ibni Mehmed Hana
menkûcala (menkûhala) verdikde bu kal'ai duhteri pakize ahterile

pikein sur içün Ali Osmana miftahlarn teslim etdi Kütahya hudu-

dunda yüz elli akçe kazadr ve yetmi pare kuradr Ve hâkimi Paa-
nn tarafndan hass hümayun hakimdir (hakidir) Kal'a içre il olmak
ile dizdar ve neferatlar yokdur Amma Rum keferesi binas gayet
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metîn ve kârgir binadr Ve ehir bu kaPa dameninde ba ve baçeli

enhar uyunlar cari havadar ehirdir Ve dest sahralarnda ve hya*

ban kurasnda tavan bihad olmagile Tavanh namile ehre üher
olmu bir mamur kasabadr Alt mahalle ve sekiz mihrabdr Cümle-

den çarsu içre.,. camii mamurdur Hanlar ve hamamlar ve mektebi

sbyan ve esvak muhtasar vardr Amma bezazistan ve imareti ve

medreseleri yokdur Ve memduhatndan Tavanl adas cam kutular

ile baz vilâyetlere tanr baldan leziz ta gibi bekmezdir Cemii hal-

knn kâr bu adadr Ve ekseriya badadr Hattâ Simav ehrinden

ve Demirci ehrinden nice bin katr ve deve yükü üzüm kurusu bu
ehri Tavanlya getirüb bekmez iderler Hikmeti Huda gayri diyarda

da balar çokdur Amma bu tavanl ehrinin dibisi gibi ada ide-

mezler Ab havasnn m yahud bir ulu sultann nefesi tesiri mi leziz

adas olur Andan kalkub yoku aa ark canibine gidüb düz sah-

ralar içre çaml dalar ve mahsuUü kuralar güzar iderek sekiz saatde

Kariye! menzili...

Toprak örtülü müslüman köyüdür Ziametdir Bir camii ve bir

hamam vardr Andan dahi öte

Kariyei Eeyh Ömer

Yetmi aded toprak örtülü haneler ve bir camili müslüman kö-

yüdür Ziametdir Yol üzre bir kubbei âlide Eeyh Ömer Hazretleri

medfundur Bu kariyenin cümle dalar beyaz toprakl kariyedir An-
dan canibi arka Kütahya sahras içre cereyan iden nehri Felendi

her yerinden atl ve piyade âdem ubur ider Amma tuyannda fili

mahmudî ubur idemez Gemilere muhtacdr Karahisar Sahih tarafn-

da Yoncal nam dalardan cem olub nehri Kotiye mahlut olur Mez-

kûr nehri Koti dahi kura ve dalarndan gelüb ikisi bir olub Eskie-

hir altlarnda nehri Sakaryaya mahlut olurlar Sakarya nehri dahi Iz-

midin aaç deryas içinden ubur idüb Kocaili sanca hududunda Ir-

va nam kasaba kurbinde Karadenize munsab olub azîm nehri âsidir

Badehu hakir bu Kütahya sahras içre nehri Felendiyi atlarmz ile

ubur idüb yine sahra içre 2 saat gidüb

Evsaf vilâyeti Germiyan ve bahadran yani kal'ai

gevhernigîn ve eddi metîn taht Anadolu kal'ai Kü-
tahya
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Sene 715 tarihinde Rum keferesi destitden Germiyan padiahlar-

dan (larndan) ah Yakub hilâfetde iken fethetmidir Bedesti Lalai

Hezardinar Hzrhk danda hazar dinar ile medfundur Hakikatülhal

asude olduu kubbesine bin altun gitmidir Ve badelmevt hazinesin-

de bin altunu bulunmudur Ve yine bir âdeme ihsan in^am etse

bin altun verirmi Tafsile muhtaç hikâyeti var ulu sultan rumdur
Ve Anadoluyu badehu Osmanck fethidüb bu ehre dahi malik

olmudur Hâlâ Anadolu eyaletinin tahtdr Vezaretdir Taraf padia-

hîden kanun üzre vezirinin hass hümayunu on kerre yüz bin akçe-

dir Msr ve Badad ve Budin vezirlerinden maada cümle vüzeralarn
-A.

Üzerine tasaddur ider Ali Osman Anadolu canibinde bir yere sefer etse

bu Kütahya veziri ayaleti ile taliai asker olub çarkac olur Ve eyale-

tinde cümle on dört sancakdr Evvelâ taht olan Kütahya sanca ve

Saruhan sanca ve Ay'dn sanca ve Kastamoni sanca ve Bursa

sanca ve Bolu sanca ve Livai Mentee ve Sultanönü [1] Liai
Ankara ve Karahisar Sahih ve Teke sanca ve Kânkr ve Hamid
sanca ve Sultanönü ve Karaesi sanca Cümle sancaklar bunlardr

Bunlardan maada eyaletinde dört müsellem beleri vardr Anlar dahi

krkar ve ellier mamur kuralara maliklerdir Salb siyaset ve cürüm
cinayetleri kendülere tefviz olunmu ziamet beyleridir Hini gazada

tahllar ve tular yokdur Ve bu beylerden maada yine eyaleti Ana-

doluda Dergâh âli yeniçeri ocandan on bir yaya beleri vardr

Herbiri birer ehre hâkimdir Cümleden serçeme ba Yaya bei Mu-
durnu ehri sahibidir Maktuulkalem ve mefruzülkadem hâkimlerdir

Ziri hükümetlerinde cümle iki yüz yirmi pare âbâdân kuralara mu-
tasarrflardr Ve bu eyeletde defter kethüdas ve timar defterdar ve

defteremini ve çavular kethüdas vardr Bunlar dahi kanun üzre

cümle yüz yetmi pare imar olmu kuralara maliklerdir Ve hass hü-

mayundan ifraz olunmu evkaf kuralar ve sultan haslar cümle üç

yüz pare kuradr Ve bu eyaletde cümle erbab zuama 294 neferdir

Ve klç timar 4584 neferdir Ve bu tayifeler kanun üzre cebelileri

ile hini ma'rekede alay beyleri ve çeribala ile cümle on üç bin

sekiz yüz pürsilâh askeri derya misal olur Ve üç bin asker dahi Paa
askeri ve Yaya beleri ve müsellem ve ziamet sahihlerinin askerleri

ile bunlar dahi cümle yirmi bin bahadr ve dilâver ve müsellâh asker

olur Cümle eyaleti askerile elli bin atl krk bin asker olur Ve eyaleti

azîm vilâyetden imal taraf Trabuzan ile ve Sivas eyaleti ile müa'dr
ark canibi dahi Sivasdr Ve eyaleti Karamandr Garb ve cenub ca-

nibleri Bahri Rumdur Ve ehri Kütahya beyüz akçe erif mevleviy-

[1] Fazla yazlmtr.
Evliya Çelebi 9—2
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yetdir Amma erif deildir Müddeteyni on kise hasl olur Dokuz na*

hiyesi vardr Cümle kuradr Ve bu mollann ziri destinde ve sanca
Kütahyada cümle yirmi dört kazadr kim inaallah mahallinde birer

birer tafsil üzre tahrir olunur Ve eyhülislâm ve nakibüleraf ve ayan
eraf ve sipah kethüdayeri ve yeniçeri serdar ve dizdar ve subas
vardr Ve kaPas bir mavi ve lâilgûn bir yalçn kaya üzre ekli mu-
hammes eddadî sengin bina bir kaPai zibay hakka ki gevheri nigin-

dir Bu kal'ai gerdiimizde baz yaranlar namn sual etdiklerinde bil-

bedahe bu güne tarih demidir (demiimdir)

Evliyaya ismi resmin sordlar tarih içün

ismine didi bu eydir kaVai gevher nigin

Sene 1082

Hakka ki bir püte üzre yüzük ta gibi durur bir kaPai üstüvar-

dr Dayiren madar cürmü aa kal'a ile cümle üç bin admdr Ve
canibi erbaas yalçn kaya üzre bina olunmu Hendei yokdur Zira

kahkahavar gayya kayalar misali uçurum kayalardr Adem zirvesine

uruc idemez Amma mezkûr aa yeni kal'a eski kal'ann imal taraf

altnda alçak yerdir Sene 842 (?) tarihinde Ebülfetih Sultan Mehmed
zamime idüb bina etmidir ehrin alçak yerinde vaki olmagile yüz

arn mikdar kesme kaya altnda bir deirmen yüridir bir âb hayat

su kaynayub çkar Hini muhasarada düman ol suyu zabt idüb ahalii

kaPa susuzlukdan muztarib hal olmasnlar içün bu uyunu zülâli kal'a

içine almak içün bu kal'a bina olunmudur Hâlâ yine yukaru kal'-

adan bu suya enilir yollar vardr Ve bu yeni kal'ann kuleleri ile

cümle yetmi kuledir Ve her kule mabeyni ikier kulaçdr Birbirine

gayet karib kulelerdir Ve gayet metin binayi kadimdir Ve cümle üç

kapudur Biri arka nazr aa çarsuya nüzul olunur üç kat demir

kapudur Bu kapunun tarasnn iki tarafnda beyaz mermerlerden

mehib arslan suretleri vardr Bu kapu önünde didebanlar sofalarndan

cümle aa ehri azîm nümayandr Bir kapu dahi canibi cenuba

Sultan Ba tarafna mekufdur Ve gayet metindir Ve bir bab dahi

aa yeni kal'aya enilir Bu dahi arka nazrdr Ve iç kal'a bu kal'-

ann cenub taraf nihayetinde çarkûe bir kal'acikdir Dayiren mâdâr
cürmü bin admdr Ve canibi arka nazr bir küçük kapus vardr

Zeman kadimde bu kapunun tahta kanatlar yüzüne camus derisi

kaplamlar Demir kapu deildir Ve bu kapunun iç yüzünde iki su

sarnçlar vardr Ve bir mescid ve dizdar ve imam ve müezzin ve

kethüda hanesi ve iki buday anbar ile cümle sekiz hanedir Bunlar-

dan gayri âsâr binalar yokdur Ve gayetülgayet hâli iç kal'adr Amma
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tara kal'ade Germiyan Olu Camii ve yetmi aded toprak örtülü neferat

evleridir Ve bir mescid ve bir âb hayat çemesi vardr Hikmet Huda
bu kim böyle cebeli âli üzre aynülhayat çemesar vardr Ve aa
yeni hisarda yirmi kadar toprak örtülü evlerdir Ve bir tahta minareli

mescidi var Ve bu kal'a içinde cereyan iden âb hayat kal'a içindeki

ve aa ehir içindeki deirmenlere gider Ve matekaddemden beru

aa ehirli kasablardan koyun cieri alamazlar Cümle kal'ali alr

Ellerinde selef padiahlarndan hatlar var Aa ehirliyle kaFali

mabeyinlerinde cier içün azîm gavga olur Hâlâ darbmesel olmudur
kim Gavga cier içündür derler Amma gayet ganimet ehri rahmetdir

Ve bu kal'a evlerinin yüzleri cümle sima (1) canibinde Kuti sahra-

sna nazr havadar ve cihannüma beyti ra'nalardr Ve aa ehri kebir

bu kal'anm ark ve imali ve yldz rüzgârlar tarafnda vaki olmu-
dur Sultan Ba semtleri dere içinde ve yeni mahallenin garb canibi

altna Ve Zereen mahallesi düz sahraya vaki olmu bu güne mahallei

abadandr Ve bu kal'aye Cebeli Hzrlk havaledir Amma asla andan
zarar isabet etmezdir iç kal'ann toplar Hzrhkda ku kondurmaz Ma-
beyinleri top menzilinden ziyade mesafei baidedir Ve aa varuu
azîm cümle 34 mahalledir Evvelâ mahallei Saray ve mahallei gök-

çimen ve mahallei Börükcük ve mahallei Saraküsdü ve Orta mahalle

ve Lala mahallesi ve Ahi Erbasan mahallesi ve Ahi Mustafa mahal-

lesi ve mahallei Kanck ve mahallei Börekçiler ve Sultan Ba ma-

hallesi ve mahallei Bezciler ve Aknd yolu mahallesi ve Kad eyh
mahallesi ve Cemaleddin mahallesi ve Çukur mahalle ve Analca
mahallesi ve Balkl mahallesi ve Buladm mahallesi ve Servi mahal-

lesi ve Meydan mahallesi ve Hac ibrahim mahallesi ve Asak Faki

yani Ishak Fakih mahallesi ve Maruf mahallesi ve Dibek mahallesi

ve Hüseyinpaa mahallesi ve Yeni Mahalle ve Çerçi Süleyman ma-

hailesi ve Ahi Oran mahallesi ve Mumcular mahallesi ve Ahi Izzed-

din mahallesi ve Pirler mahallesi ve Cinici kefereler mahallesi Ve
bu merkum olunan otuz dört aded mahallâtlar ile ve bu erhri mu-
azzam malâmal ba ve baçeli ve gül gülistanl ve âb hayat sulu

haneler ve sarayi âlilerdir Ve üç mahalle Ermeni keferesi ve üç ma-

halle Urum feceresi vardr Kadim eyyamdan beru Yehud tayifesi

yokdur Ticaret idüb giderler Tevattun etseler ölürler Acib hikmetdir

Ve bu kadar mahallâtlar cümle yedi bin toprak ile mestur evlerdir

Amma hâlâ temaa etdiimiz bu mahalde yetmi yedi kiremit örtülü

saray âliler ina olunmu Mukaddema bir kiremitli hane yok idi

Hzrlk dandan bu ehir özge temaa olunur serab âzamdr Cüm-
leden mükellef saray âli Paa Saraydr Selef Padiahlarndan Ger-
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miyan Oullar binasdr kim üçyüz altm tahtan ve fevkani odalar

ve divan haneleri ve azîm kaalar ve hamaml ve baçesile tezyin

olmu bir saray kadimdir Ve Haleb Saraynn meydan kadar bir

havlisi var Amma cümle toprak örtülüdür Kiremit deildir Bu sarayn

kanun üzre krk saraydan vardr ki hfz hiraset idüb kapularda dide-

hanlk idüb tathir iderler Ziamet ve timar.,.. ahalisi (ahalii) ehir içre

saraydar deyu hayli itibarlar vardr ikinci abadan olan ... Osman
paa saraydr kim Sultan Ba deresi kenarnda bir mürtefi yerde

ehrin cenubî tarafnda vaki olmu bir saray âlidir kim hakir bu

sarayda on gün mihman olub can sohbetleri etdik Bey Efendi Kan-

diye gazasndan gelüb bu sarayn bahçesi içre bir kasr lâhut bina

idüb hakir ikeste beste bu güne tarih etdik

Barekâllah bu mokam serbülend

Ermesin asla esasna (güzend) [ 1]

Kehkean âsâ semaya serçeküb

Zirvei âlâya salmdr kemend

Evliya gördükde tarihin didi

Oldu itmam ey Beim kasr bûlend

Sene 1082

Bu saray sarapa kiremit ile mesturdur Ve bir saray dahi Uftadl

Olu saray ve Saçhzade Hasan Aa saray bunlarn emsali nice ki-

remitli ve gayri saray azimler firavandr Ve bu ehri Kütahya bir

küçük ehir görünür Amma ta Sultan Bandan Osman Paa saray

önünden ve mevlevîhane ve Kapan cisrinden ta Meydan mahallesi

önünden ta Çayrbama varnca imal canibine dere ile gidilir ehrin
tulidir (tuli devri) hâmil dört bin admdr Ve bu derenin iki taraf

ba ye baceler iremzad misal kat enderkat ahniinler ile ârâste ol-

mu hanelerdir Ve mezkûr dereden her haneye birer ark cari olub

balar ve sitatinlerin (besatinlerin) rey (yan) ider Ve bu ehrin ark ta-

rafnda Gökçimen mahallesinden ta Paa Saray önünden ta Ishak

Faki çarusu içinden ubur idüb garb tarafna gidüb ta nihayeti Yeni

Mahalleye varnca yolun iki taraf kat ender kat âb bayatl ve ba-
celi evler içre be bin adm arz bir ehri azimdir Matekaddem dahi

âbâdan ehri müzeyyen imi Lâkin sene 1021 Celâli Karayazc ve

Said (ar) ab zulmünden harab olmudur Hâlâ bu tahrir etdiimiz

mertebeden bin kat ziyade mamur bir ehirdir Ve hâlâ cümle otuz

iki mihrabdr On biri cum'adr Maadas zaviyelerdir Evvelâ cümleden

mükellef ve müzeyyen ve cemaati kesireye malik Ulu Cami Yldrm
[1] Beir Aa nüshasnda (güzend) kelimesi yoktur. Pertev Paa nüshasnda vardr.
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Han ibni Gazi Hudavendigâr binasdr Amma temam ehzade Mu-
sa Çelebi ibni Yldrm Hanndr Badehu Süleyman Han bedesti

Mimar Sinan müceddeden tamir etdi Tulen yüz seksen kadem ve ar-

zan doksan ayakdr Ve iki yan kapu ve bir kble kapusu var Beer
kademe ta nerdüban ile çklr ve derunu camide cümle elli yedi

çam direkleri üzre harpüte tavan kubbedir Ve iki canibinde yan

sofalar üzre bir kat tabakalar var Cemaati kesire oldukda yukaruda

ibadet iderler Ta mihraba varnca iki taraf böyle tabakadr Bu taba-

kalarn fevkinde ve tahtnda cümle altm dört demirli pencerelerdir

Mihrab ve minberi olkadar musanna deildir Tarz kadimdir Elhasl

bu ehirde bundan büyük Selâtin cami yokdur Hini izdihamda yirmi

bin âdem alr ve serapa kârgir binadr ve cümle kurun örtülüdür

Amma haremi yokdur Ancak kble kapusundan tara ta nerdübann
iki canibinde yan sofalar vardr Ve sol tarafda bir minaresi var

Ve Balkl hamamna muttasl Sultan Keyhusrev ah Camii tarz ka-

dim bir küçük camidir Kble kapusu üzre tarihi budur

cr^iljLJl^Li. ^Uij <«iji; ^}^^\ j[LU\^k^l\ iJjUU^UI \l^j ^)

Ve sol tarafda tula minaresinin kapus üzere tahrir olunan ta-

rihdir

Zerü ziver deildir (deyuben din) desti (gayb) arif

Yazar tarikini (bîhal) Hak teala anühu ekber [1]
Sene 1052

Bu dahi haremsiz bir camidir Matekaddem sahibülhayrat zavi-

ye imi (itmi) Badehu mahallesi camie muhtaç olmak ile cami idüb

minare kapus üzre tarih ana iaretdir Ve Camii Karagöz Paa der-

ler amma kapus üzre tahrir olunan tarihi budur

Cün temam etdi Râbia Hatun
Hak ata ide ruhuna rdvan
Olmagyçün minareye tarih

Didim ana makam meddi ezan

Sene 1061

Zereen mahallesinde cedi izammz merhumu said ve ehid Kara
Mustafa Bey Camii Yldrm Han veziri Ishak Paa kendüyi ehid et-

midir Nice kerre Aydn ve Saruhan sancana mutasarrf olub bade-

hu Anadolu valisi iken bu camii ina etmidir Hâlâ tevliyyeti hakirin

[1] Kavis içindekiler Badad kökü nüshasndan. Bei Aa nüshasnda bo brnklm
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üzerindedir Bir hayli yerlerin tamir termim etdik Gayet musanna
camii ruendir Ve hareminde abdesthane havuzu ve bir minarei

mevzunu var kim misli ehri Kütahyada yokdur Efvah nasda Hisar

Beyi Camii derler Ve arasta içinde Takyeciler Camii cimaati kesret

üzeredir Ve müzeyyen mahfili altnda iki aaç müebbek sütunlar var

kim diller ile tabir olunmaz Ve gayet metanet üzere tahta örtülüdür

Ve Qermiyan olu ... camii tabakalar içinde olmagile t . . . hane[l]

Camii derler Kârgir bina olmagile üzerleri kiremit örtülüdür Ve ner-

duban ile uruc olunur fevkani ve haremsiz bir camii erifdir Amma
cemaati çokdur Ve Yeni mahallede Hüseyin Paa Camii gayet me-

siregâh bir irin ruenâbâddr Hareminde azîm çnar müntehalar var

kim evce sercekmi ve gayet metindir Üzeri kurun örtülü camii la*

tifdir Ve yukaru kaPada Sultan Germiyan Süleyman Han Camii Kb'
le kapus tarihi budur

^ÖJU ^1^1 ^5A*j â jJ- â jl^ ^L* Öl jlkJU iJjLiAp::^!! Qa ^)

... ^. -^»

Ve Meydan mahallesinde Bey Camii kârgir kubbe kurun ile

mestur bir camii pürnurdur Ve Emir eyh tekyesi Camii kurunsuz
camidir Mehuru âfâk cevamiler bunlardr Ve mesacidlerin güzidesi

Hzrlk Mescidi cihannüma bir küçük zaviyedir Amma teferrücgâh

yer olmagile cemaatden hali deildir Kapusu üzre tarihi

j^^^\y\ âJij L4iw'U lUlJ iiljii ^ki^V! JlkU :Jj^ ^LJ J)

•• ^ •• . . . • • •• •

v'^U-i c^^^h ci-^^^ ^-' Aj^ j^^- j^y^

Ve Bölükcüler mahallesi mescidi ve Gûnan Mahallesi Mescidi

ve Sultan Banda iki namalûm zaviyeler var Ve Ahi Mustafa

mescidleri ikidir Ve Paa mahallesi mescidi ve otuz yedi mahalde

birer mescidlerden maada suku sultanîler içinde nice zaviyeler

vardr Ve cümle medreseler ve hanlarda ve tekyelerde dahi birer

zaviye mukarrerdir Ve cümle on üç kârgir bina kurun örtülü

minarei zibalardr Maada alçack ta ve aaç mina(re)lerdir Ve
yedi medresedir Cümleden kadim Ulu Camiin sol canibine mut'

tal Germiyan Olu Medresesi meruta olub dersi âmîdir Yevmiye
bir altun vazifei muayyensi vardr Yldrm Bayazid Han Zade eh*
zade Musa Çelebi pederi Yldrm Hann Timur ile hadisesinden

[1] Ba-dad kökü nüshas (tabakane)
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sonra mezkûr Musa Çelebi ol asrda halife olub bu medresei tamir

idüb ve pederinin Ulu Camiini itmam etdiiyçün tahrir olunan Ulu
Camie bazdan Musa Çelebi Camii derler Amma ihtida banisi Yldrm
Handr Ve Rüstem Paa medresesi ve Monla ve Ahmet Paa med-

resesi ve Ishak Fakih medresesi ve Karagöz Paa medresesi ve eyh
Paa Medresesi ve Haliliyye Medresesi evkaflar mamur ve talebeleri

mesrur kimesnelerdir Ve gayet fuzalâyüddehirden musannif ve mü-
ellif ve tekmili fünun etmi merdi Huda suhteleri vardr Ve bu ehir

içre alt tekyedir Evvelâ biri Kapan Han kurbinde âsitanei Hazreti

Mevlâna yani Mevlevihane tekyesi müteaddid fukara höcreleri ile ve

simahanesi ve mutribhanesi ile mamur tekyedir Ve Nalnl eyh
Tekyesi ve Abdülkadiri Ceylân tekyesi ve eyh Yasin tekyesi ve

Hzrlk tekyesi ve âliabâ Bektaiyan tekyesi Mehur tekyeler bunlar-

dr Ve cümle dokuz hamam mamur ve bir kaç muattal vardr

Amma cümleden ho hava ve binay ra'na Rüstem Paa hamam
Valii vilâyet iken bina etmi Anadoluda misli meer Tirede ve Ma-
nisada ola Bu hamama Balkl Hamam derler Havuzunda malâmal

âdem gümüî balklar ve âk malikleri kâküllerin tarumar klub
çin ender çin ve ham ender ham idüb ritesile uakm gönlün kay-

didüb kendüsi bikayd olur (Msra)

Alem krlsa gamzesinin eksii deil

mazmununca cümle Huten ahusu gözlü münevver yüzlü pençei âfitab

mahbub dilberanlar bu havuz içre bahri maarifvar uakan müta-
kann nemi çemi yemi umman bahrinde inaverlik idüb gönüller

saydetmee zülfü amber efann ebekevar dam idüb gavvaslk iderek

dili uak dame giriftar idüb bir bendei âzâde iken kayd bend olur

Böyle bir hammam ruinadr Kapus üzre terkim olunan tarihi budur

Didi tarihini bir hazr cevab

Pak ider yüz ardr napaki âb
Sene 936

Ve Qermiya hamam kâri atikdir Ve Kadasker hamam ve engül
hamam ve Kemer hamam ve Hüseyin Paa hamam ve Aktemür
hamam Ve üç hamam dahi muattaldr K günleri iler hamamlardr
Ve yirmi üçer saray hamamlar dahi vardr Baz ahalii mahalle

bunlara girerler Ve yetmi mektebi sbyan ebcedhan vardr Ve iki

amalerti (imareti) vardr Fukara ve aniyaya nimeti merreteyn da-

yimdir Ve cümle on yedi hanlar var Herbiri kaPa misal hanlardr

Cümleden Kapan han demir kapul kaPa misaldir Ve havlsnda
bir havzu azîmi üzre fevkani bir zaviyesi vardr Havzunun fskyyesi
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âdem gerdan kalnl pertab ider Bu mescidi âli on iki sütun üzre

mebni maksure ekâl bir müferrih dilküa mescidi ra'nadr Cemii
müsafirîn ve mücavirin bunda aram ve istirahat idüb ibadet iderler

Bu hann canibi erbaasnda fevkani ve tahtan iki yüz ocakl bir

han azimdir Ve canibi garba nazr bir kapus atebesi üzre lâjiverd

ile beyaz mermer üzre celi hat ile tahrir olunan tarihdir

Binay d

ilâhi eyle gel mamur her sal

Nola geldiflj hakknda ibu tarih

Ki dagim sa ikbal

Sene 912

Çanigirba (h) an ve Bolvadanl han ve Bostan Efendi

han ve .... Osman Paa han ve Rüstem Paa han ve Serdar

han ve Acem han Bunlar cümle mamur hanlardr Ve krk sebili

atan var Ve sekiz abhayat kayak sular cereyan ider uyunlar var

Bunlardan maada otuz yerde çemesarlar var Cümleden bir zülâli

Zereen Mahallesinde Cafer Paa çemesinin tarihidir

Çemi âlem gibi bir çemei ruendir bu

Bu ki bir çeme muadil ola sümme haa
Oldu tamirine tarih bunun binoksan

Ki aded haddi kla çemei Cafer Paa
Sene 987

Ve bu çemeye karib bir uyunu carinin taki (tak) üzre tarihdir

Dokuz yüz seksen idi ali tarih

Revan oldukda ibu çemei hub

Bu bir ruhi revan içün olubdur

Ulu dergâhda makbul mergub

Temam oldukda Zllî didi tarih

Ola makbul dayim nob ma hub

Sene 973

Bu tarih merhum ve mafurunleh pederimizin güftesidir Ve
Yeni mahalle çemesinin tarihidir

Hatifi kudsî aidi tarihini

Kad bena aynen tesemma selsebil

Sene 991

Bunlardan maada tarihsiz çemesarlar firavan cari revandr Bu

[1] (Gelse) olmak lâzm
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ehir içre iki kârgir bina bazazistan var Büyük bedesten Gedik

Ahmet Paa hayratdr Ve cümle suku sultanîsi sekiz yüz altm
dükkândr (Beyit)

Çarsuyi hüsnü seyr iden seraser

Bir sefa dükkan yokdur hep cefa hazar ider

Amma cümleden esvak müzeyyeni Hafaflar carus tertib üzre

bina olunmu bir suku mamurdur Ve üç Ermeni ve iki Urum keni-

sesi vardr Ve cemii sahrahlar kaldrmszdr Ve çarus yoku yukar
vaki olmagile darack yollardr Ve cümle evleri dahi biribiri üzre

sehl yoku yukardr

Memduhat Kütahya ehri

Ve cümle hanelerinin yüzleri canibi imale nazr olduundan ha-

vas lâtifdir Elhasl âb hayat dahi gayet lâtifdir Ve gayet yaylak yer

olmak ile balar yokdur Lâkin baçeleri çokdur Üzümü olur Amma
leziz olmadndan memduh deildir Ve yirmi dörd güne emrudu si-

cillâtda mesbutdur Ve yedi güne âbdar ve danedar kiraz olur Ve
Kütahya paças Arab ve Acemde mehuru âfâk ve beyaz ve berrak

ve leziz ilik gibi paças olur Ve tennur kebab ve gerdesi meer Bur-

sada ola Ve kâse ve f ilcan ve gûnagûn marraba ve gözeleri ve çanak

ve tabaklar bir diyara mahsus deildir llâ kâsei iznik dahi mehur
âfâkdr Ve bu ehrin enderun birununda binden mütecaiz âb zülâl-

den nian verir aynülhayatlar kayalardan tulu idüb mah temmuzda
yahpare âb rakikleri varkim nu iden hayat can bulur Anmçün halk*

nm rengi ruyleri humret üzre olub tendest (tendürüst) halk vardr
Her bir uyunlarnn bikavli hükema birer hasyyeti vardr Olkadar

eriülhezim (seriulhazm) âb nablardr kim bir âdem bir kazevi bal
bana tenavül etmee kadirdir Ve Ulu Cami önünde Germiyan O-
lunun imareti içindeki âb hayatdan nu iden cann can sklmaz
ve hafakan biemrillâh def olur gayet mücerrebdir Ve bu imarete

muttasl iki sakihane Hezardinar vezirin hayratdr Ve nice bin kâr
kadim binalar var kim midhatinde lisan kasrdr Ve halk gayet garib

dostdur Ve gayet eci ve bahadr kavimdirler (Beyit)

Ey Firak ehrimiz ahin yuvasdr bizim

Anniçün anadan doanmz ehbaz olur

Ve âb havasnn letafetinden mahbub ve mahbusuna (mahbube-

sine) nihayet yokdur Gayet çokdur kim anlarn hakknda nice kasa-

yid ve penç beyit ve ehrengizler etmilerdir Gerçi Anadoluda Tür-

kistan vilâyetdir Amma ulemas ve fuzalâs ve uaras gayet çokdur
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Zira halk safa ve zevk ile alûdedirler Gam ve gussadan berilerdir Ve
sbyan tflanlar gayet necideb (müeddeb) ve reid olurlar Ve
erbab maarif kândr Ve cümle halk fukara muhibbidir Ve erbab
askerîsi küheylan esbi saba peymalara suvar olub sayd ikâra mayii-

lerdir Ve dest bazularnda bazlar ve balaban ve ahinler ile ve kelbi

muallemler ile dayima ikâra mayillerdir Ve esbab ekalleri serapa

çuka ferace ve konto giyerler Ve zenanelerinin çou balarna altun

ve gümü tas takye giyüb üzerlerine çuka ve beyaz car bürinürler Ve
paylerine katife çakr üzre sar çizme giyerler Ve gayet müeddebane
gezerler Ve mekûlat merubat gayet ucuzdur Hattâ bir vakyye has

ve beyaz ekmek bir ku gözü akçeye ve bir vakyye koyun eti iki

akçeye ve sr eti bir akçeye amma bir cier üç akçeyedir Ve beyaz

ekmei meer Gerigük ehrinde ola Ve bir at yemi bir akçeye Gayri

eyalar dahi bu güne ganimetdir Ve iklimi örfiyedendir demiler ve

Evsaf mesiregâh Kütahya

Evvelâ kal'ann cenubu canibi ar [d] nda Sultan Ba ferahfeza

yerdir Ve teferrücgâh kebkebir bayr keklikli olduundan uarlar

kebkebir der Cümleden lâtif âb hayat sular vardr Ve Seyrangâh

Aksu ve Lasum zade haçesi ve Kondivizanba Ab cay (can) bah
sular vardr Bu uyunlar ta içinden cereyan iderek ta aa
çayr ortasnda nehri Felende mahlut olur Üzüm cümle ku-

ralardan ve bir konak baid Giden ehrinden gelir Zira k gayet edid
olduundan engürü ve nar ve linonu ve turuncu olmaz Ve Germi-

yan Olu kendi elile bir servi dirahtini diküb hâsl etmeile hâlâ Servi

mahallesi derler Servi dahi mevcud bir seramed servidir Asla bir

hasebe ve ubesine rahne gelmemidir Ve bu ehrin sahralarnda

deve ve katr ve arabalar ilemek ile ganimet ehridir ark ve garb
ikier konak sahrayi bipayanlardr Kble tarafnda iki konak yer ta

Afyon Karahisarna varnca kura ve kasabatlar ile mamur âbâdân

yerlerlerdir Ve canibi garbi kezalik iki merhale yer kura kura üstüne

pürhasl belidelerdir Ve gayet azîm eyaletdir Evvelâ Paa sanca yirmi

dörd kadlk yerdir Evvelâ Kazai Anid[lJ Erigöz kazas ve kazai Simav
ve[2] kazai Sirke ve kazai Çakrca ve kazai Gököyük ve kazai Denizli

ve kazai eyhli ve kazai Baklan ve kazai Tazkr ve kazai Soma ve kazai

Kenger ve kazai Uak ve kazai Banaz ve kazai Honaz ve kazai Ezine

ve kazai Çiharsanba ve kazai Daard ve kazai Çal Bu merkum yirmi

[1] Badad kökü nüshas (yani)

[2J Badad kökü nüshas (ve Kazai Gedüs ve kazaî Selinti ve kazai Kula ve kazai

Inay ve kazai Eme ve kazai Gut)
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dörd kaza Paa sancandadr Amma bazs Kütahya mollas hükmün-

de nahiye kazalardr kim zikrolunur Evvela nahiyei Altunta ve na-

hiyei Gergiviran ve nahiyei Evrencik ve nahiyei Tavanl ve nahiyei

Gümü ve nahiyei Emrudlu ve nahiyei etraf ehir Bu cümle yedi

nahiye molla hükmündedir Ve bu eyalet iklimi rabîdedir Arz beldei

ve tuli nehar annçün âb havas iddet üzredir Ve eer bu ehrin

evsafn muradmz üzre tahrir eylesek tatvili kelâm olur Amma ina-

allah bu müsveddedat tasiha geçdikde mufassal tahrir olunur Zira

^^\jLi\ ^A j j^.l» ider Ve hamdi Huda serrite dahi elde ve dilde

ehri Kütahyamn enderun birununda asude
olan kibar kümmelîini beyan ider

Evvelâ Sultan Ba mezaristan içinde hazreti eyh Sultan Ahi

Oran Sultan ve Ta oluk mahallesinde Acem Sultan ve Gü-

zelim Sultan bunlar azîm ziyaretgâhlardr Ve Ahi Mustafa mahalle-

sinde Argun Çelebi hazretleri hazreti Mevlânann evlâdi izamlarn-

dandr Ve Eeyh Ahmed ve Pirler mahallesinde musannif ve müfessir

ve muhaddis Lügati Ahterî müellifi mevlâna «^ ^y» Ahterî Efendi

Karahisar Sahibdendir Kitab Ekber Vast ve Camiül mesail ve Ki-

tab Asgar namnda bu üç aded muteber kitablar ann telifidir Amma
beynelhalk Ahterî kasirülkame ve kösecüUihye olman ammimiz Fira-

kî Efendi ehrinde (iirinde)

Ahterînin be iken medresesi on oldu

Tab sa'd olan Ahteri meymun oldu

demidir ^^U'^s^^ Pirler mahallesinde medfundur Ve Eeyh Ahmed
Kalburcu emîr azîm Sultandr Kütahya kurbinde Kalburcu kariyesin-

de nevünema bulmu ilmi ledün sahibi ulu kimesnedir Beynelmea-
yih Çavdarl eyh derler Müddeti ömürlerinde buday ve arpa ekmei
tenavül etmemilerdir Daima çavdar ekmei yediklerinden efvah nasda

Çavdarl eyh derler Selim Han Kütahya hâkimi iken bu azize tek-

yesi kurbinde bir mescidi ziba bina idüb aziz ahirete intikal idince

mescidi sahasnda defnetmilerdir Hâlâ ziyaretgâhdr Ve Balkl ha-

mam kurbinde Elmevlâ Yakuh Kütahya monlas iken merhum olub

mükellef ve müzeyyen türbesi vardr Sengi mezarnda tarihleri muh-
teemane bir kabri mamurdur ehzade Sultan Mustafa maktulün
kullarndan imi lim feraset ile mevsuf bir kimesne imi Ve Pirler

Sultan Bunlara Karadonlu Sultanlar dahi derler Ve am mahallesinde

sahib ya (k) ini bigüman ve halvet niini binian Eeyh Seyyid

ISJureddin Sultan tekyesinde medfundur Ve Molla Vahid Pasa hazret-
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leri medresesinde medfundur Ve Lâleli Çeme mahallesi kurbinde

Küçük Dede merkadi ve Saray Camii mezaristanmda sultan uara
Monla Firak Efendi maskat re'si olan haki amber pakde medfundur
Bu hakirin akrabalarndandr Peder merhumun Kütahyada olan ha-

nesinde sakin idi Hâlâ ol hane Zereen mahallesinde kabzai tasarru-

fumuzdadr Kapumuz önünde mezaristanda asude olanlar cümle ak-

raba ve teallûkatlarmzdandr Merhum Firak Efendi lisan erbaada

fasihüUisan ve beligülbeyan kimesne idi Divanndan maada krk üç

pare müdevven kitab telifatlar vardr Ve Ahi Oran Sultan kendü
mahallesinde medfundur Ve Meydan mahallesi mezaristanmda kut-

bül aktab tam Eeyh Hazreti Hac Bayram Sultan Nice bin keramet-

leri aikare olmudur Ve Eeyh Ishak Fakih yine camiinde medfun-

dur Ve Hzrlk Sultan ve Hezardinar Sultan Fatihi Kütahyadr Za-

viyesinde asudedir »r" <-r-^» Ve Husrevü irin müellifi emlâhüuara
Elmevla eyhî Efendi Kütahya kurbinde Tonlu Pnar köyünde med-
fundur Ve dahi nefsi Kütahyada nice kerre yüz bin kibar evliyalar

medfundur Amma âsitanelerine yüz sürüb ainalk kesbetdiimiz bu
ulu sultanlardr Cümlesinin ruhu Badehu bu ehir içre seyir

ve temaalar iderken Leh Hasan paa mazul olub Mehmed paann
mü(te)sellimi Mülklü Abdullah Aa gelüb hakire yüz guru ve bir at

ve bir samur kürk bir kise altun ihsan etdi Hanemiz sahibi Osman
paa zade kzma tarih güfte etdiimiz içün yüz guru ve bir kat esvab

ve bir at ve bir eishane ve gulâm refiklerime onar guru ihsan idüb

cümle ahibba ve dostan Kütahya ile vedalaub hane sahibimiz Bey-

Efendi hakiri göndere gitmee esbsüvar olub nice âyân ile Kütahya-

dan canibi imale nehri Felendi ubur idüb bir saatde

Evsaf germab Kütahya

Yoncal derler bir mutedilüssühun âb lâtifi vardr Ce-

mil ahalii Kütahiyye kiraz mevsiminde nice bin âdem hayme ve

hargâlar ile gelüb meks idüb beer onar gün bu germaba girüb ten-

dürüst olurlar Yetmi güne hasyyeti vardr Hattâ cizam ve baras ve

daüssa'leb emrazlarna dahi nafi [1] dr Sultan Keyhusrev üzerine

bir kubbei âli ve cabeca halvetler ina etmi serapa kârgir binalardr

Ve canibi erbaas dastan hyabanistan olmak ile kue kue dirahti

müntehalar içre uyunu cariyeler kenarnda herkes cariyeleri ile zevk

safa idüb kesbi taravet idüb bah bahlanr Ve cevanibi erbaasmdaki

kuralardan ol kadar mekûlat merubat müsmirat makulesi eyler ge-

[1] Ba^dad kökü nüshas (Ilca).
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lüb ol kadar orduyi bazar ganimet olur kim tabir olunmaz Hakka ki

zevk safa idecek teferrücgâh yerdir An dahi temaa idüb cümle ya-

ran basafa ile vedalaub canibi arka mamur abadan kuralar ubur

iderek on saatde

Kasabai Altunta

Âli Selçukyan zemanmda bir kayadan altun madeni çkmagile

Altunta derler Kütahya sancanda paa hassdr Ve molla nahiyesi

kazasdr Ve ehri bir sahray bîpayann canibi imalinde bir düz sa-

hada iki yüz toprak örtülü ba ve baçeli mamur ve irin kasabadr

Bir camii ve bir hamam ve esvak muhtasar vardr Ulu seçerleri

ve mahsuldar sahralar vardr Bunda bir eb mahkemei er'de mih-

man olub alessabah canibi kble 6 saatde

••

Kariyei Ömer Bey

Elli haneli mamur müslüman köyidir Bir irin zaviyesi var Cabeca

bacecklar dahi var Andan 3 saatde

Evsaf kal'ai senkbar ehri Afyon Karahisar

Afyonu halkna galib ehrine Karahisar Sahih derler Defterhanei

sultanîde böyle tahrir olunub cemmii evamirlerde dahi böyle terkim

olunur Zira Ali Osman ülkesinde alt Karahisar kal'as vardr Amma
bu Karahisar Anadolu eyaletinde Baka sancak bei mutasarrf olur

iki tuglya dahi ihsan olunur erif âli mansbdr Paasnn hass ta-

raf padiahîden 240 299 dur Hini seferde paas hassma göre bin

âdem ile sefer eer Ve sancanda sakin olan erbab zuama ve erbab
timar 612 dir Bu cümlesi hini seferde kanun üzre celebüleri ile ve

alaybei ve çeribalar ile sancaklar altnda üç bin askeri pürsilâh

olur Ve bu ehirde kethüdayeri ve yeniçeri serdar ve dizdar ve iki

yüz kaPa neferatlar vardr Ve üçyüz akçe payesile sadaka olunur

erif kazadr Ve nevahisi yüz yirmi pare âbâdân kuralardr Kadya
senevi on kise sancak paasna yüz kise hasl olur Ve eyhülislâm
ve nakibüleraf ve âyân eraf vefret üzredir Ve ulemas gayet çok

olduundan hemen menasb âlileri mutasarrf olmu yedi yüz kuzat

tayifesi vardr Sayir eimme ve hutaba ve meayihan dahi buna kyas
olunda Gayet mülebbes ve muhteem ve anka halk vardr Ve sanca
cümle dokuz kaza yerdir Gayet mamur kazalar bunlardr kim zikrolu-

nur Kazai ehir ve Kazai Sandkl ve Scanl ve kazai uhud ve kazai

Cule Ve iki kaza dahi Barcnlar kazalardr Ve kazâi Kramk ve kazai

Çay Mehur kazayi mamureleri bunlardr Ve kaPasm Kays(er)i Rum
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bina etmidir Badehu sene tarihinde Sultan Alâüddini Selçukyan Rum
keferesi destinden desti kahr ile fethetmidir Badehu Âli Osmaniyan-
dan Sultan Urhan Germiyan Oullar elinden almdr Cümle alt

kat eddadî binayi kadim kal'ai azimdir Hakir etek dermeyan idüb

seyir temaasna bezli himmet idüb kal'aye baz ehirli yaranlarmz
ile uruc etdik Evvelâ iç kal'aye varub kapus garba nazrdr Atebei ul-

yas üzre bu güne tarihleri var

JlkL- âJ\j L4rc*>l^ ^li*il jlidU ^]j^ J <JUl j\jJ clx z^jUjö ^\ )

». -^ • • . -

tahrir olunmudur Bu tarihin fevkmda yine bu kapunun kemeri

üzre çarkûe beyaz mermer üzre celi hat ile bu tarih masturdur

Eyleyûb lûtfu kerem devletli ah
Yâni Sultan Selim ah gayur

Emridüb tamiriçün bu hasnn
Miri Mahmudma etdi böyle ur
Didi tamirine Nar tarihin

Oldu bu eddi metini mamur
Sene 981

Ve bu kal'ai balâ Karahisar sahrasnn cenubunda gûhu balâlara

yakn sengistan ve dastanl bir dere aznda yüzün sahraya vermi
evci asumana serçekmi kahkahavar ve hasn hasîni üstüvar

ahin ve za[l] âiyal sar ve kzl yalçn kaya üzre kehkean
âsâ semaya ebri kebudlara ser(çekmi)ardk kim evce uruc etmi gûhu
demavend misal bir kal'ai yedi kudretdir Hattâ sa'yetdikde

aa ehirde Ulu Cami önündeki aa kal'a kapusndan girüb bu
kal'ann ta zirvei âlâsnda Hünkâr Camiine varnca kâmil iki saatde

çkdm Amma bitab ve bimecal kaldm Ve bu iç kal'ann içinde ta

zirvei âlâda Sultan Keykubad Camii küçükdür Amma gayet musanna
ve irin camidir Bir ibret nüma mihrab vardr Safi lâciverd müzeh-

heb halkâri kaii Çin bir mihrab nuru mübindür Ve minberi kezalik

seceri[2]nigîndir Lâkin minaresi yokdur Zelzeleden münhedim olmudur
Ve bu Camiin sa tarafnda Krklar makam ziyaretgâhdr Ve bu iç

kal'ede üç buday anbarlar ve cebhane hazineleri ve yedi sekiz aded

su sarnçlar vardr Gayri âsâr binadan bir ey yokdur Daima kapU'

lan mesdud durur Ylan ve çyanlar gayet çokdur Beni âdemden bir

ferd yokdur Ve bu kal'a ekli muhammes bir sun'u Huda yedi kud-

ret ile halk olunmu bir kal'ai balâdr Ve dayiren madar cürmü iki

[IJ Badad kökü nüshas (zaanos)

[2] Ba-dad kökü nüshas (sihri)
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bin admdr Amma aa kat kal'alar nekadar adm oldu malûm
deildir Cüret idemedik Amma bu kal'ade Kul Sarnç nam mahal-

de gûhu bisütunvar ehre havale sahniinvar tara çkm bir ka-

yadr Hakir anda oturub ruyi zemine nazar idüb sun'u Hudayi im'an

ile temaa etdim ^ic*.ii.Ji Edimi arz ta Altunta sahrasna varnca ve

iki merhale yer eydi Gazi canibine ve ark tarafna iki menzil yer

Konya yollarna nazar etdim Deti sahras hamun fezas kura ve ka-

sabatlar ile tezyin olub vechi arz sebzgûn çemenzar mezarîler ba
ve bestatinler (besatinler) ile cümle vadiler naki bukalemunvar

ibretnümun nümayan idi Ve gerçi bu iç kal'ada haneler yok öyle

muattal durur Amma yine ayan ehrin irs ile intikal etmi hudud-

lar ve anka kimesnelerin mahzenleri ve garlar vardr çlerinde ziky-

met eyalar ile makfule ve memhurlu durur eb ruz kal'a neferatla-

rndan onar âdem nevbet ile didebanlk idüb hfz hiraset iderler Hini

muhasarada ve Celâli ve cemali havfinden herkes emval erzaklarn

bu kal'a kehflerinde pinhan iderler Annçün dayima kapusu nigeh-

banlar ile mesdud durur Ve bu iç kaPa kapusmdan dik aa ne at

ve ne katr ve himar enüb çkmak mükildir Piyade âdemler ahra-

hdr Hakir dahi dik aa enüb sekiz yüz admda orta hisara geldik

içinde krk elli mikdar havlisiz kat enderkat kal'a neferat haneleri

vardr Ve dizdar bunda sakin olur Ayende ve revende içün bir divan-

hanesi ve bir camii vardr Gayri han ve hamam ve dekâkinleri yok-

dur Ve bu orta hisarn kapus kbleye nazr bir kapudur Ve bu kapu

yannda kulenin talar üzre mermerden kal'a sahihleri ve zenginleri

suretleri ceseden putlar gibi timsaller vardr Annçün cemii tevarihlerde

bu kal'eye Kal'ai Zengibar derler Ve bu kapudan yine yoku aa bir

bölme hisar dahi vardr Anda dahi krk elli haneler vardr Bunun dahi

kapus garba mekufdur Ve bu kal'alarn halk sularn aadan eekler

ilç tarlar Bu güne bir kaPai nigîndir vesselam Amma aa ehri
azîm olan varuu kadim Hzrlk da ile kal'a gûhu mabeyninde dere

ve depe ve bayrlar üzre ve kalfann garb ve cenubu ve kblesi ve ark
ve imali ve yldz caniblerine varnca varuu azîm kaPa kayasn ihata

etmidir Cümle dörd bin alt yüz toprak ve kireç ile mestur kârgir

bina saray âliler ve gayri büyutlardr Amma bu ehri gören krk elli

bin hane vardr deyu tahmin ider Amma bu fakir haberin shhatin
mahkeme siciUâtlarndan ve esnaf eyhlerinden ve askerî serçemele-

rinden ve ahbenderlerden ve kura kethüdalar(n)dan haber alub tahrir

etmei üzerime iltizam malayülzem etmiiz Bu ehrin dahi nekadar

hane idüin haber alub tahrir etdik Bu ehrin bir hanesine girsen

dam ve hamile kaa ve müsafirhanesi ve haremile bir azîm saray gö-
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rinür Ve ba ve baçeleri vasi havlileri ile cihan zeyn etmi bir

ehirdir Amma dörd bin alt yüz müslüman haneleri ve bin hane
nesara sükknalar ile ârâste bir ehri iremdir Ve cümle evlerinin te-

mellerinden bir âdem kaddi bâlâ ta binadr Amma yukarus keric

(kerpiç) divarlardr Ve cümle krk iki mahalle ve krk iki mihrabdr
Ve on iki tûlakârgir minareler nümayandr Maada[l] mükellef

ve müzeyyen maret camii resas ile puide ve bu mina
si[2] var kim misli meer Bursa ehrinde ola Gedik Ahmed paa Ba-

yezidi Veli [3] ann hayrat hasenatmdandr Bay ve gedaya
nimeti mebzul olduundan tuh yüz elli ayakdr Arz seksen

kademe ve iki kubbe yan yanadr Ve bir musanna tarz kadim mih-

rab ve minberi var kim misli meer Sinob ehrindeki minber ola Ve
tara yan sofalarnda alt aded sütun üzre münakka lâtif kubbelerdir

Ve hareminde abdest havuzunun canibi erbaasnda ecerei ibret

nümalar ile müzeyyen bir haremdir kim sayei dirahtlerden asla güne
tesir etmez bir koyah yerdir Ve bu hareme muttasl âb havas lâtif

bir hamam müferrihi var kim hastalar girse hayat bulur Ve bir

medresesi var yetmi hücredir Dersâm ve talebeleri mevcuddur
Müderrisin mabeyninde payesi âli bir medresedir Ve imareti ve han-

lar ve cümle imaratlar serapa kursum ile örtülü camii bibedeldir

Ve Otpazarnda File olu cam.ii dahi kurumludur Çarsu içinde ol-

mak ile subh(u)mesa cemaatden hali ve muattal deildir Ve Kara Cami
kiremitlidir Ve Atpazar Camii ve Abdürrahim Efendi Camii ve Arab
Camii ve kal'a altnda Ulu Cami gayet atikdir ve toprak örtülüdür

Lâkin haremeyni yokdur Ve iki kapus ve bir minaresi vardr Ve
Keçepazar camii Bunlardan maada mesacidlerdir Ve mesacidlerin

mehuru ve mamuru Esen çeme mescidi ve Akmescid ve Kapal mes-

cid ve çavular mescidi ve Kubbeli mescid ve Yeni Abdullah Efendi

mescidi ve cümle yedi tekyesi var Cümleden nazargâh uakan tek-

yei mevlâhanei ârifan ve mekân sadkandr Kal'a kayas dameninde

bir mecma zurefa tekyedir Ve cümle be hamamdr Evvelâ imaret

hamam Gedik Ahmet paanndr Ve Paa saray dibinde Alaca ha-

mam ve Kad hamam ve Taba (k) hane hamam ve Eski yeni ha-

mam ve hâlâ Kzlaraas AbbasAa[4l tamir ve termim idiyüz (idiyor)

Kal'a altnda Cemaleddin hamam Matekaddem sel garketmi Hâlâ

binaya bennalar mübaeret etmiler Amma lâtif hamam olur Ve iki

bezazistan var Matekaddem üç bedestan imi Hâlâ birin Kzlaraas

[1] Ba^dad kökü nüshas (tahta minarelerdir zira)

[2] Badad kökü nüshas (burma nazik minaresi)

[3] Badad kökü nüshas (camii)

[4] Dördüncü Mehmedin kzlararas. Beiktatada camii ve mahallesi vardr.
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camiî idiyor Amma gayet yerinde cami olur Zira ta çarunun vasa-

tnda vaki olmu Ve cümle iki bin krk sekiz dükkândr Pasbanlar-

rndan haber aldm Amma cümlden sarrachanesi bir diyarda yokdur
Serapa kârgir üstleri örtülü sayedar dekâkinlerdir Anda ilenen sarrac

besatlar bir diyara mahsus deildir Meer Islâmbolda ilense baid

olmya Zira bu Karahisar köselesi mazoldr Sahtiyan ve gönleri gird-

mandan (deirmanden) pembe misal çkar Kâmil yüz dükkân taba(k)'

hanesi ve üç bin pehlivan civan Ah (i) Oran köçekleri vardr
çlerine bir kanl firar idüb varsa hâkim alamaz Amma tabbaglarn

elinden dahi halâs olmaz Evvelce mahbus idüb girdmana (deirmane)
koub köpek necaseti içinde kal olub tayib ve tahir olub andan bost

sahibi olur Bu tabaglar ehrin fevkinde mevlevîhane kurbinde dere-

nin iki canibinde bir derbend calender yerdedir Baka camileri ve

mesacidleri vardr Bu tayife çokluk kimesne ile ülfet etmezler Ve yüz

aded irugan ya kârhaneleri vardr Ve on dokuz tüccar hanlar var-

dr Cümleden Kapan han ve Abdullah Efendi han ve Hac Uveys
han ve Çiftelerli Osman paa han ve Çatalba paa han ve Acem
han ise kaPa misal bir handr Anlardan gayri bir kimesne konmaa
kadir deildir Ispahan ve nsf cihana gidüb gelince höcresinin battal

kirasn çeküb kimesne kondurmazlar Mehur hanlar bunlardr Ve
imaret birdir Ve medrese üçdür Ve iki yüzden mütecaviz âb hayat

çemesarlar vardr Amma cümlesi Kadnana suyundandr Bir Ha-

tunu adviyyenin hayratdr kim bir mülûk böyle hayrata malik ol-

mamlar Ta bir konak yerden nice sengistan dalardan getirdmidir

Ve bir kz karnda dahi ehrin mezaristannn etrafna divar çeküb

nice bin kârgir bina ziri zemin mezarlar bina etmidir Ve mevlevî-

hane kurbinde iki lüleli çemei zülâlin tarihidir

cU s^ 4> oU ^\X^ jlkJUi z^^^ X\ J <.dLl! e-Lb J- ^7^J\ js-J\ *iu_j )

tahrir olunmudur Ve bu ehir âdem deryasdr Çaruy hazarnda

âdem âdemin omuzm sökemez Öyle izdihamdr Zira bender ehirdir

Canibi erbaas gayet mamur kuralardr Ve halk gayet ankalardr

Ve gayet mün*im kimesnelerdir kim âyende ve revendeye nimetleri

mebzuldür Amma halknn rengi ruyleri saruya mayillerdir Zira bu

diyar afyon kân olmagile halknn ekseri tiryakilerdir Amma âb

havasnn letafetinden halk tiryakiliklerine göre nane çöpü gibi ve

yades kemii misal ark âdemler deillerdir Ve suyu balgam oldu

madurlar Ve tiryaki olduklarndan ve tiryaki olmyanlar
Evliya Çelebi 9 — 3
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dahî cümle lecuc kavimdir Zira kahvehanelerinde eshab

kehfe tebeiyyeten nevmi daime giriftar olub dayima (v) a

ka gördükleri halleri cümle vakidir Ve cümle halk çuka ferace ve

kontolar giyerler Ve ulema ve ayanlar samur ve sof ferace giyüb

gezerler Ve ekserya halk muhibbi mevlâna olduklarndan kulâh

üzre beyaz alâmeti muhammedî destar sararlar Ve cümle havatînleri

beyaz car bürinürler Amma gayetülgaye ehli perde zenane mahbu'
beleri vardr Anlarda dahi bazs tiryaki imiler Avret ola tiryaki

ola -aîli^J Annçün ehilleri hanelerine gelmiyüb kahvehanelerde ks-

sahan ve gazelhan dinliyerek hanelerine gitmee iktidarlar olmyub
kana kana kahvede uyuya kalr Zira evine varsa avreti tiryaki

kendüsi dahi tiryaki iki lecüc bir yerde hüsnü zindeane idemedikle-

rinden ekseriya ehli hrelferi kahvede mihman olurlar Ve bu ehrin

çaruy hazarlarnda rahlar gayet darack zyk tariklerdir Asla araba-

lar giremez Atllar gücile gezer Ve ehirde hanedan sacileri (sahihleri)

çokdur Ve halk gayet zekiyyüttab erbab maarif ve müfessir ve

muhaddis çelebiler gayet çokdur Cümleden divan sahibi Abusî Çelebi

ilmi aruzda bibedel zat erif Çelebidir Ve Leccî Çelebi ve Nevmî
Çelebi ve Nevmî zade umî Çelebi beynezzurafa bir mudhik ve rind

ferzend âdemdir Ve Mezî Çelebi ve Veznî Efendi ve Uzamî Efendi ve

Merebi Çelebi bu makule mahlasl eshab maarifden uara çelebileri

vardr Amma ulemâ ve sulehalarna ve ehli takva hal sahibi sahibi

sülük ve ehli vera' âdemlerine ak olsun Bu ehir bu sulehalarn âb
ruyîne ganimet olub mamur âbâdân olmudur Ve bu ehir sayir

ühurlara nisbet münevver ve bir ruhaniyet vardr Adem bu ehre
dahil olunca güya kalb gözü açladüer Ve ba ve baçelerîne âdem
girince defi gam idüb canna can ve baz cânân yârân gelüb ho
elhan tuyurlar efgan ve nale itdükde hezar hezarnn [ 1 ] naamatlar
cana rahat verir Cümleden ba iremli Çatalba paa saray ve Paa
saray ve Ali Kad saray mamur saraylardr Ve bu varuu azîmin

canibi erbaasna Kara. Haydar Olu nam Celâlinin havfinden kal'a

divan misal kerpiçden divarlar bina idüb kûebendlerinde dörd aded

tahta kapular üzre beden beden mazgal delikleri etmiler Ve ehrin
kaPa altnda vaki olan Kaya mahallesi içre hamam kubbesi kadar

kara kara kayalar vardr Mabeyinlerinde haneler ve yollar vardr

Velhasl kân suleha dar ulema bir ehri rahmetuUahdr vesselam

Evsaf ziyaretâh Karahisar Sahib

Bu ehri mamurun enderun birununda nice bin ziyaretgâh var-

[1] Badad kökü nüshas (hezaran)
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dr Amma âsitanelerine bu âsi yüzümüz rumalide kldmiz bu sul-

tanlardr ki tahrir olunur Evvelâ ehir haricinde Kütahya rah üzre

Yahi Baha ve Bahsi Baha kisi tev'eme biraderler imi Selim Han
huzurunda taam yerleken sofra banda ikisi Padiahm biz bu an

gideriz deyüb ol ân ân vahidde ikisi bir anda han ( can ) teslim

îdüb bu mahalde defn idüb üzerlerine bir tekye bina etmiler Ken-

düleri Horasan erenlerden olmagile yine türbedarlar ve tekyeniin-

leri Hindi ve Özbekî ve Mogolî ve Dagstanî fukaralar sakinlerdir Ve
Hazreti Karaca Ahmed Sultan Sene 660 tarihinde (?) Sultan Urhan
asrnda intikal idüb bu âsitanelerinde defn etmilerdir Hâlâ ziyaret-

gâh has âmdr ve mehuru âlemdir .^^ o-*^» Manakb haddi hasrdan

efzundur Andan §ahrah Sultan Hatun hanmn bina etdüi bir

mezaristann yolu üzre medfun bir ulu sultandr kim hakipayi beni

âdem olmagcün hayatlarnda vasiyet idüb hake beraber defn etdik-

lerinden ahrah Sultan derler Ziyaretgâh enamdr Ve imaret kurbin-

de Asiye Hanm hinti Sultan Alâüddin Bir kubbei müzeyyende med-

funedir Ekstriya nisvan tayifesi ziyaret iderler Amma acib hikmetdir

kim vaz* hamil idemiyen hatuna haki anber pakini suda ezüb suyn
içseler biemrillâh âsân veçhile vaz' hamil ider Ve Hacihler [1] Sultan

ve Sinan Sultan ve kal'a dibinde Yaranlar Sultan ve orta suru dibinde

Ksamk Ahdurrahim Sultan ve Konya yolu üzre hazreti Mevlânanm rk
tabirinden Devran Çelehi ve Merdümek Sultan ve Hzrlk danda
Makam hazreti Hzr andan Elmevlâ Ahdullah Akehrî Gedik Ahmed
paa müderrisi iken merhum olub medrese canibinde medfundur Ve
Hzrlk da bu aa ehre havaledir Amma kaPaye asla zarar yokdur
Bu Hzrl ziyaret etdiimizde ehrin civarna karib olan kuralar
beyan ider Evvelâ kariyei Çapak kariyei Akçimen ve kariyei Susuz ve
kariyei Anbarl ve kariyei Anpmaz ve kariyei Çkrk ve kariyei Sepen
ve kariyei Komardes Bu kuralar kasaba misal camili mamur kuralar

tarafndaki kaPa [3] kubbesi kadar ekâli acibe misal olan
ider Evvelâ orta suru ve Gökçükler Kayas ve Atl bunar

Kayas ve tarafnda mezkûr Hzr Sultan havalisi dibinde Krklar
kazas mehur kaya herbiri birer ekâl üzre halk olunmu sengi

haralardr Ve bu ehri bu yüzden seyir temaa idüb cümle âyân
vilâyetile vedalaub hanemiz hasibi (sahibi) Abdullah Efendi ile

Karahisar ahininden (Sahibden) zmir vilâyetine

gitdiimiz menazilleri beyan ider

Evvelâ kble canibinden Hzrlkda verasmda mamur kuralar

[1] Badad kökü nüshasnda (Sahihler)

[2] Badad kökü nüshasnda (dr)

[3] Badad kökü nüshasnda (altndaki hamam)
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ubur idüb ehre giden Kadn Ana aynnn bana varub âb nabndan
nu idüb 3 saatde

Kasabai uhud
Yüz elli akçe ile kazadr Baz zeman Karahisar kadsna zamime

ihsan olunur Kirk pare nahiye kuras vardr ve Karahisar Paasnn
hassdr Serdar ve kethüdayeri yokdur Ve ehri bir mürtefî yerde

âb havas lâtif ba ve baçeleri müzeyyen bir kasabackdr Karahisara

engürü âbdar cümle bundan gider Ve efvah nasda bu ehre Çfud
kasabas derler Amma galat mehurdur Asl kasabai uhuddur Zira

canibi erbaasnda nice bin ehidler medfunlardr Bu kasaba cümle

dokuz mahalle ve dokuz mihrabdr Çaru içinde Germiyan Camii ce*

maati kesiriye malikdir Amma kurun örtülü cami deildir toprakl-

dr Ve mesacidi han ve hamam ve mektebi sbyan ve uyunlar ve

esvak muhtasar vardr Ve cümle bin iki yüz hanedir Anda bir gece

mahkemede mihman olub alessabah garb tarafna bir sahrann niha-

yetinde Ali kazas yolunda yüz bin zenciri ( renci ) gina ile nidsine

( depesine ) uruc idüb cümle Karahisar sahralar ve gayri kuralar

tahtesserada görinür idi Bu dahi ubur idüb ikinci saatde

Kariyei Boyal
Mezkûr Ali da dameninde yüz evli müslüman kariyesidir Ve

Osman Paa Zadenin ziametidir Anda bir ba irem misal bir âsita-

nede Sultan kafi kanaat ve alemdar hazreti resalet hazreti Kurtebi [ 1 ]

bir kubbei pür envar içinde medfundur kim acib ziyaretgâh has

âmdr Fukaralar cümle Bektaiyandr Ve bu mahalle Scanl Kazas

hududdr Ve bu sahrayi azîm içre hâlâ âbâdân kuralardr Ve Boyal

kariyesi hakinde bir güne krmz kök hasl olur Uak haliçelerinin

boyas bundandr Ann içün Boyal derler Yedi saatde bu sahralar

içre yetmi pare kuralar ubur idüb

Kariyei Sinan Paa
Mahhemede mihman olduk Karahisar hakinde Sübhanl kads

bunda sakindir Zira vilâyet ortasdr Yüz elli akçe kazayi âsümanî-

dir Zira halk sçan gibi muzr kavmi Etrakdir Ve Karahisar paasnn
voyvadal hükmündedir Bir mesiregâh ve çemenzar ve hyabanh
kaza içre iki yüz (ev) li müslüman köyüdür Canibi erbaasmdaki

kuralarda nice bin âdem cem olub haftada bir azîm hazar olur

Ve nice bin çnar âli ve bîdi sernigûn dirahtler ile müzeyyen olmu
bir nemazgâh vadisinde hazar muhabbet olur Ve j^'^ ^t^ havzu

azimleri var Bazar günleri bu havuzlar içre pîr ve civan girüb ina-

[1] Badad kökü nüshas (Kueysî)
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verlik iderler Ve etraf havuzlarda gûnagûn müfid muhtasar maksu-

relerde ahali hazar sohbet idüb' hanende ve gûyende ve mutribler

ho nevahat idüb herkes yaranlar ile kol kol kavl(ü) karar idüb ay

iret iderler azîm mesiregâdr Bu mahallin imaristan serapa Gazi

Sinan Paa hayrat olmala Kariyei Sinan Paa derler Camii azîmi-

nin kapus üzre tarihi budur

Sinan Paa bilüb dünya fenasn

Diledikim yapa ukba binasn

Yazanlar bu safa darna tarih

Kodlar indi gayba haddi tasn

Sene

Hanlar ve hamamlar ve imareti ve medrese ve mektebi sbyan
cümle ku(r)un kârgir binayi azimdir Hayratdr Ve imaretinde

nimeti subhu am müsafirîne ve mücavirine mebzuldür Sinan Paa
bu binalar ina iderken bu diyarn Etrakinden muber hatr olub

bu Scanldan ne hasl ola kim yiyeler deyu buyurmular Andan
Sandkl belin aub beinci saatde

Menzili Kasabai Sandkl
Karahisar hakinde yüz elli akçe kazadr Nahiyesi yetmi pare

kuradr Bu Sandkl kazas sandk dolusu mall ve mahsuUü kazadr
Ve ehri bir ferahfeza yerde balar ve baçeli zarl (baçezarl) ve

murgan hezarl yerdir Ve cümle üç yüz elli toprak örtülü evlerdir

Ve üç mahalle ve dört mihrabdr Cümle (den) Çaru Camii kurun-
ludur Mamur binadr Ve bir minarei mevzunu vardr Ve krk
aded leblebici dükkânlar vardr Cümle etraf kuralarna leblebi

bundan gider Gayet danedar nohudu olur Bir diyara mahsus deildir

Ve gayri dekâkinleri ve han ve hamam ve tekye ve mesacid [ 1 ] vardr
Emnü eman kasabadr Andan canibi garba vasi sahralar içre mamur
kuralar 6 saatde ubur idüb vakti zuhurda

Menzili Kasabai Banaz

Kütayha hakinde yüz elli akçe kazayi sipahdr Zira cümle ahalisi

kavmi sipahdr Senevi üç yüz ya be yüz hasl (hasl) olur Nahi-

yesi krk pare kura bir bal ve bir bahçeli uz içinde yüz haneli

ve bir camili ve hamamsz ve çarusz bir nasb (kasaba) ckdr Ve
matekaddem Uak kazasndan ifranz (ifraz) bir kazadr Ve halk
ekseriya gezdir yani uyuzdur Darb mesel [2] bir âdem çok kamsa

[1] Bagrdad kökü nüshas (mesacitler)

[2] Badad kökü nüshas (olurd kim)
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Banaz uyuzu mu oldun derler Zira âb havas gayet sakildir . . . da
bu kasabann imal canibine vaki olmu bir azîm gûhu balâ yaylakdr
Bu kasabaya iki saat karibdir Andan cereyan iden enharn birisi

bu Banaz kasabas içinde güzer idüb ahallii Banaz bu âb nabdan
nu idüb uyuzdan halâs olurlar Ve eer bu âb ziilâl olmasa cümle
Banaz halk u(yu)zdan helak olurlard Böyle bir sakil yerdir Bizza-

ruri bir gece anda mihman olub ertesi canibi kbleye 4 saatde

Evsaf kal'aî ah Ishak yani ehri Uak
Sene tarihinde Germiyan Olu Ishak ahn binasdr Badehu

Yldrm Han fethidir Kütahya sanca hakinde Gevher Han Sultan

hassdr Ve üç yüz akçe payesi ile erif kazadr Ve nahiyesi seksen

pare kuradr Senevi on kise akçe hasl olur Hâkimine on kise akçe

olur Kütahya paas bu ehre müdahale edemez Maktuülkalem ve

mefruzülkadem Sultan hassdr Ve kal'asn sene 1007 tarihinde

ahalii vilâyet cem olub Celâli havfinden bu kal'ai tamir idüb tula

ve ta ile ina etmilerdir Bir hayrl ve baçeli çukur uz için-

de vaki olmu mamuredir Amma kal'as sair klalar gibi metin

ve muhkem deildir Hini muharebede tobu gûba dayanmaz Kaddi

be arun tula binadr Ve canibi erbaasmda hendei yokdur Ancak
bir tarafnda Buday hazar kapus tarafnda hendek vardr Ve bir

göz cisrile ubur olunur Zira nemazgâh ve mezaristan bu tarafdadr

Ve bu ta cisrin sa tarafnda kaleye girerken çam aaçlarndan
âb hayat su oluklar hendek ar ehre dahil olub çemelere camilere

taksim âb nabdr Ve bu Banaz kapus canibi imale mekuf izdiham

kenatl kapudur Ve kal'ann dairen madar cürmü iki bin

admdr Ve cümle be kapudur Banas kapus ve kbleye nazr

Honaz kapus canibi cenuba nazr Komar kapus ve garbe nazr Kule

kapus yldza nazr Gedüs kapus Ve bu kal'a ekli murabbadr
Dizdar ve neferat ve cebehanesi yokdur Zira içi el olmala cebe-

hane ve neferata muhtaç deildir Ve kad ve eyhülislâm ve nakibi

ve kethüdayeri ve yeniçeri serdar vardr ve ayan gayet çokdur Ve halk

ekseriya ulema ve anka bazirgânlardr Ve hayme hanemiz sahibi

çkan Hasan Çavuzade Hüseyin Aa acib hanedan sahibidir Bu
ehrin canibi erbaas bayrlar içinde bir çukur yerde sekiz kule ve

üç bin alt yüz toprak ö(r)tülü hanei zibalardr Ve on dört mihrab-

dr Cümle carsu içinde cemaati firavanl Ulu Cami kârgir kubbe

ve kârgir minarelidir Amma kubbesi tahtalar ile mesturdur Ve Hac
Mustafa Camii kble ban (bab) üzre tarihi budur
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Dört aded camiinin bu ikisi cemaati kesireye malikdir Maada
on dört mihrab zevavilerdir Ve iki hamam var Biri Eski hamam
ve biri Yeni hamam Ve cümle üç yüz yetmi dükkân ve yedi han

cümle carsu içinde Sultan Alâüddinin ta han bir tarz acibdir Ve
yine ana karib Lonca han ve yedi kahvehanesi var amma bezazistan

yokdur Ve carunun ortasnda fevkani bir cami var Ve bir ehr
içre ancak bir kiremit örtülü hane vardr Ve Ermeni ve Rum vardr

Amma Yahudinin vücudu yokdur Ve bu ehrin ba ve baçesi

çokdur Ve âb havasnn letafetinden mahbub ve mahbubesine

. haddi hasr olmadndan üak çokdur Anmçün Uak ehri derler

Mahbublar uak perestlerdir Hakikatülhal bu ehre bir garibüddiyar

kimesne gelüb bir iki gün mihman olsa elbette âk olmas mukar-

rerdir Hattâ hakir bir duhteri zere mübtelâ olub annla defi gam
ider (di) k Ve cümle ahalisi çuka feraceler ve serhadli konto-
lar() giyerler Ve ekseriya muhibbi mevlânalar külah üzre destar

sararlar Ve zenanesi yass bal arakyyesiz ve siyah muhayyer ferace

giyüb müeddebane reftar iderler Ve bu ehirde yün çözülüb yün
balanr ehri azimdir Anadolu eyaletinin deve ve araba iler güya

iskelesidir Gerçi küçücük ehirdir Amma gayet mamur ehirdir

Ve etraf eknaf gayet âbâdan olmak ile beni âdem izdihamndan suk
sultanîlerinde omuz omuzu sökmez bir ehri benderdir Ve sanayia-

tnn mehuru Uak hals Ancak Acem Isfahannda ve Msr
ehrinde ilenir Amma haliçeleri ekalîmi seb'aya müstev
guruluk divan hane ve cami hallar iler kim naki bukalemun
ibret nümün hallar olur Ve çaru içindeki çemei canbahlar
tarihidir

celile terkimdir Bu tarih dahi anndr

Bud âsâ selsebil

Sene 991

(Hac) Mustafa Camii önünde yol ar olan çeme tarihidir

Sene 1043
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Yakub ah çemesinin tarihidir

Ve bu ehrin bag ve baçesi gayet çokdur Ve cabeca mesiregâh

yerleri vardr Cümleden ehrin yldz canibinden Kozlar alt derler

bir uyunu cariyenin kenarnda bir hohava teferrücgâh yerdir Hane-

miz sahibi anda hakire ziyafet idüb zevk safalar etdik Badehu bu
ehirden refikler alub canibi imale çengelistan ve senistan mahuf
ve muhatara yerleri yüz bin renci gina ile mah temmuzun iddeti

hararetin çekerek dokuz saatde

Kara Murad Aa
Nehri Gedüs kenarnda ba ve baçeli müslüman köyidir Bir

cami ve mesiregâh yerleri vardr Ve nehri Gedüz ehri Gedüzün
canibi arkîsinde Murad yaylasndan tulü idüb nice nehirler dahi

müctemi olub canibi garba cereyan iderek Aydn diyarn sakyidüb

nice kura kasabat ve ehirlere urayub on konak yer gidüb izmir

kurbinde Melemen ehri içinden ubur idüb andan ikinci saatde

Kara Foça kaPas dibinde Akdenize mahlut olur bir âb lâtifdir Ve
merkum Murad Aa kariyesinden kalkub yine imale iki saatde

Evsaf Germiyan Gedüs

Kayasrai Rumdan Gedüz namnda bir kiraln binasdr Sene

tarihinde Germiyan Olu Yakub ah fethidir Andan Yldrm Han
eline girmidir Hâlâ kal'as ehrin canibi arknda bir dere ar bir

yalçn gök kaya üzre bir kal'ai metin imi Amma sene tarihinde

Sultan Ahmed Han [1] vüzeralarndan Kuyucu Murad Paa kal'ann

baz yerlerin münhedim etmi kim bir dahi Celâli kapanmya mülâ-

hazasile harab etmi Hakka saab ve kavi eddadî binayi metîn kal'adr

Sehl eyile tamir olunmak mümkinülhusul bir kal'ai Gedüsdür Amma
ne cürümde iki yedei (idii) malûm deildir Ve ehri Gedüs Ger-

miyan hakinde Hütahya eyaletinde serbest ziametdir Bir kaç kerre

Darüssaade kapu aalarna has olmudur Hâlâ ziamet subahdr
Valii vilâyet vaz' yed idemez Ve üçyüz akçe payesile erif kazadr Ve

nahiyesi mamur ve âbâdân kuralardr Kethüdayeri ve

serdar ve eyhülislâm ve nakibi ve ulemas çokdur Ve ayanndan

Azmîzade Çelebi zati erifdir Hattâ refikimiz Sailî Çelebi Azmîzade

huddamlarndan olmak ile bu Azmîzade Çelebi yannda kald Ve

yine hanedan sahibi Murad Aa ve ziamet sahibin(de)n Bezade Yusuf

[1] Birinci Ahmet
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Aga ve Be Efendi ve silâhdar sipahi halifesi Gedüslü Mehmet Efendi

pederi Mustafa Aa bunlar ayan vilâyetden nimetleri mebzul Kimes-

nelerdir Ve ehri Gedüs bir sengistan dar boaz içinde bir dere kena-

rnda vaki olmudur Ve depeleri zeyn etmi kat enderkat mamur
hanei zibalardr Bu canib hanelerinin yüzleri canibi arka nazrdr ve

derenin karu tarafnda çaru hazar olan evlerin dahi yüzleri arka
nazrdr Ve bu taraf evlerinin karu kble taraf evci asumana ser-

çekmi kaPai balânn kayasdr kim aktar arz ketü güzar iden

seyyahan berrü bihar canbaz taifesi pehlivanlar yilmi otuz ylda bir

kerre bir azîm cemiyyeti kübra ile bu ehri Gedüse gelüb birbirlerin

imtihanen bu kal'a kayasna resen balyub gûnagûn arz maharetler

gösterüb uruc iden bost sahibi serçeme pehlivan olur Nicesi pare

pare olur Hâlâ aa deyrin anlde [1] medfundur NeuzübiUâh beni

âdem aa bakmee cür'et idemez Bu kal'ann bu kulesi kayalar

üzre ta bu mertebe eflâke serçekmidir kim efvah nasda Canbaz

Kal'as derler mehuru âfâkdr Bu canbaz kayas üzre birbiri üstüne

kat enderkat havlisiz ve ba ve baçesiz ve uvack[2] evlerdir Yüzleri

canibi garba nazr gayet mamur evlerdir ve yollar saab ve eni yoku
zyk yollardr Bu zikrolunan hane ve saraylarn cümlesi iki bin toprak

örtülü evlerdir ve cümle 13 mahalledir ve yirmi mihrabdr Cümleden
Camii Kadim Mahkeme kurbinde Hac Mustafa Camii kurunlu bir

küçük camidir Kapusu üzre tarihi

( ^ov ^ (vO ^^ 1^*1 ^„jL cU

Bu târihe karib

( \0V ^:^ ^^j^ j jr^^ ^{l.\ Qa, y^ )

tarihi dahi tahrir olunmudur Ve Cara^i Qazanfer Aa çaru içinde

cemaati kesireye malik camii lâtifdir Anadoluda Tire ve Manisada
misli yok bir musanna ve ruen Ku(r)un örtülü camidir Ve kapus
üzre manzum tarih(i) budur

Gazanfer sahibülihsanü cud

Kod erbab hayrat icre bir ad

Görüb Azmî didi tarihin ann
Zehi cami nian cennetâbâd

Sene 998

Ve hamamnn taihi budur

[1] Badad kökü nüshas (esfelinde)

[2] Ba-dad kökü nüshas (darack)
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Azmî gördükde didi tarihin

Ruen âlâd dilküa hammam
Sene 995

Ve imarat ve han ve medrese ve mektebi sbyan ve âb nab
hayat çemei atsan ve cümle kârgir dükkânlar cümle Gazanfer Aa
hayratdr Sultan Murad alisin kapuaas imi Acib hayrat ve ha-

senat sahibi imi Bu Gedusîdir ve bu ehrin binasna bais kendü-

sidir Ve cümle kârgir dükkânlar doksan bedir Bir ahrah üzre vaki

olmudur Ve bu ehirden krk elli yaran ârifan cem olub hayme ve

hargâhlarmz ile ve mekûlât et'imei nefiselerimiz ile canibi arka

üç saat gidüb

Evsaf germab Gedüs

Muradda yayla dameninde bir lcai azimdir kim hassas dil-

lerde dasitandr Ab rakikinden nuiden cümle ahlat galizden halâs

olub rengi ruyine humret gelir Ve yedi sekiz kerre havzu pakine gi-

renlerin vücudunda hararetden bir ey kalmyub vücudu pembe misal

ahme olub dürrü beyzâ olur Selâtîni selefler bir hayrat idüb âsâr

azîmeler etmiler Andan yaylaa çkub bir hafta meks idüb alabalk

zevkin etdik Her sene kiraz mevsiminde cemii Gedüsden ve gayri di

yarlardan ahali akraba ve taallûkatlar ile bu yaylaa çkub iki üç

ay ay iret iderler kim acib teferrucgâh ve mesiregâh canfeza yerdir

Ehli Gedüsün hudutlar ve yaylakhaneleri vardr Her sene gelüb

meks iderler Ziraî mah temmuzda ehri Gedüs dere ve depe idinde

gayet iddetli kar olub havas sakil olunduundan ( olduundan

)

cümle halk bu Murad yaylana göçüb murad üzre muradlar
hasl olur Cümle Kütahya sularnn menba bu yayladr kim bundan
tulu idüb ark tarafna cereyan iden Kütahya sahrasna nüzul ider

ve nehri Gedüs dahi bu cebeli âliden huruç idüb[lj tarafna cereyan

iderek Kara Foça kal'as kurbinde Akdenize munsab olur Elhasl

yayla azimdir Andan ehre gelirken ehri Gedüsün canibi garbinde

nîm saat baid Akda derler bir cebeli müntehadr Bundan bir âb
hayat cereyan ider Misli meer Murad yaylasnda ola Merhum sahi-

bülhayrat Gazanfer Aa bu uyunu dalar ve bellerin (beller) ve sen-

gistan yollar ve eyh ve firaz yerler kesüb mali hazain sarfidüb bu

suyu ehre getirüb azîm çemelerine ve camiinin havuz ve azirvan-

larna ve hamam ve imarat ve hanlarna tevzi etmilerdir Ve bu

ehri Gedüs içre cereyan iden dereye Küçük Gedüs derler Bu dahi

aa sahra içre cereyan iden Büyük Gedüse muhlut olur Ve bu ehrin

[1] Badad kökü nüshas (garb)
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balar dalarn zeyn etmidir Kütahya ehrin meyve ile ganimet

iden bu Gedüsdür Ve memduhatndan üzümü ve emrudu ve pamuk
bezi ve üzüm köftürü mehurdur Temmuzda havas sakildir Amma
âb havas lâtif olduundan cabeca mahbub ve mahbubeleri esme-

rüllevin halk vardr Ve cümlesi garibdilnüvaz kimesnelerdir Ve ni-

metleri âyende ve revendeye mebzuldür Bu ehrin ayanlar ile vedalaub
bize elli mikdar esb suvar refiki namdarlar verüb garb tarafna

balar icre ubur iderek

Karîyei Görlik

Bir gûhu bâlâ dameninde yüz evli bal baçeli dalardan uyun-

lan cari bir camili ve bir tekyeli ziamet bir mamur müsellem kariye*

sidir Ani ubur idüb

Kariye! Uç ba
Bu dahi bir cebel zeylinde yüz evli ve bir camili ve bir kaç de*

mirci dükkanl mamur ziamet bel(de)dir An dahi güzar idüb

Kariyei Madeni ab
Muaf ve müsellem mirî hass hümayundur Be yük akçe mal

padiah ile iltizam emanetdir Hâkimi yüz âdem ile hükümet ider

Bir ferd müdahale idemez Cemii Anadolu diyarnda ab bundan
müstevli olur Görmee muhtaç bir madeni acibedir Ziri zemininde

lamlar kazub bu kura reayalar ab çkarrlar Kariyesi bir bayr
banda ba ve baçeli yüz evli tekâlifi akkadan muaf kariyedir

Andan yine garbe

Kariyei Kara derbend
nam mahalli ubur idüb bu mahalle gelince kâmil yedi saatde

dalar ve beller ve sengistan eni yoku yollar tamam olub haki

amberpakli düz vadiler ubur idüb cümle sekiz saatde

Kariyei Sar Çay
1 dahi ubur idüb bir uz içinde krk elli haneli ziamet kariyedir

An (dan) on birinci saatde yine bu uz icre

Kariyei Kalkanl

Altm evli ve bir camili ve âb havas lâtif çemenzarl bir ma-
mur timar kurasdr Bunu dahi ubur idüb bir saatde
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Evsaf KaFai Simav

Zeman kadimde Iskenderi kebir asrnda Batalesei Rum krallarn-

dan Batlimos [1] binasdr Tevarihatlarda Fmdcak kal'as diye tahrir

etmilerdir Simav ehrinin ensesinden cenab (canibi) cenubda bir mür-

tefi kaya üzre ekli müdevver bir eddadî sengin bina bir kal'ai zibadr

Amma sene tarihinde Timuru binur Yldrm Hana ramen baz yer-

lerin münhedim etmele hâlâ bu kala içinde haneler yokdur Sene

tarihinde Germiyan Olu veziri Babk Bey Simavna nam Urum kiral

elinden fethetmekle Simav derler Bir rivayetde sîmâbdan galat Simav

derler Yani Gümü suy demek ola Hakikat sular gümü misal ber-

rakdr Kütahya sancanda yüz elli akçe erif kazadr Baz ulemaya

üçyüz akçe ile sadaka olunur âlâ kazadr Ve nahiyesi . . . kuradr
Ve hâkimi serbest ziamet sahibidir Ve eyhülislâm ve nakibi ve

kethüdayeri ve serdar ve âyân vardr Ve ehri cümle dört mahalledir

Evvelâ mahallei Ulvî ve mahallei Vasati ve mahallei Süf lî ve mahal-

lei Cediddir Cümle haneleri hasr saz ve yahud tahta örtülü mamur
müzeyyen evlerdir kim cümlesi bin ikiyüz bal ve baçeli [2] , . . erif

yerlerdir sulu evlerdir Ve tariki âmlar ini ve yoku vaki olmudur
Ve cümle on yedi mihrabdr Dört camidir Maadas mesaciddir Cüle-

den Ulu Cami dir kim Abk Bey binasdr Bir kiremid minaresi

vardr kim misli meer Sivas eyaletinde Niksar Gazi ibni Danimend
camii ola Amma bu minare andan ve musannadr Ve erifesinin

canibi erbaas müebbek demir kafes ile piraste bir seramed minaresi

kadi kamet makam ezandr Amma cami tarz kadim toprak örtür-

tülü (örtülü) camii atikdir Sehr (e) havale bir mürtefi yerde vaki

olmudur Evkaf çokdur ve huddamlan firavandr Ve cemaati dahi

bisyardr Ve kapus üzre tarihi

Bu tarih tamir termimine vaki olmudur Amma bu camiin tarihi

atik budur

[1] Ptolemeos.

[2] Badad kökü nüshas (otluk)
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Taba (k) hane kurbinde Camii Atik ve çarsu içinde camaati kei*

resi çokdur Camii Cedid fevkani henüz nevbina bir camii zibadr Ahi
dekâkindir iki tarafndan kble kapusmdan yirmier kademe ta nerdü-

ban ile uruc olunur bir camii ruendir Hakir bu güne tarih etmidir

Evliya didi camie tarih

Olmu itmam, bu makm vâlâ

Sene 1081

Bu tarih içün sahibülhayratdan bir at ve bir çuka ve kuma ve

elli altun ihsan aldk Ve carunun yukar banda Hac Pir A\med
Aa Camii tahtanîdir Amma suku sultanî icre olmala gayet camaati

kesret ve vefret üzredir Bu camiin divarnda Paa Pnar derler bir

âb hayat berrak ve rakik âb nab cereyan ider kim Huda alimdir

âb hayatdan nian verir yahpare zülâli maderi azametullah Eer
misli bu ruyi arzda olur ise Gûhu Elbürz dameninde nehristan[l] ola

Böyle bir aynulhayatdr Bu zikrolunan dört camilerden maada mes-

cid vardr Ve iki hamam var Biri çaru meydannda Babk Bey ha-

mam ve biri Karaca Ahmed Bey hamam ve ehirden nîm saat baid

imal tarafnda Qerm.ah ham.am. yedi kudret Eyaleti Anadoluda çok

germab lcalar vardr Amma bu Simav lcalar gibi rub'u meskûnda
yokdur Ahalii ehrin sahibi tab' olan kimesnelri bu âbdan getirüb

nu iderler Cemii lca sularnda kükürt rayihas vardr Amma
bunda öyle bir ta'm yokdur Gayet lezizdir Ve cemii emraz muhteli-

feye dâü devadr Büyük lcann iki havuzu vardr Ve ana karib çifte

Osim germab ve ana karib Nal lcas ve ana karib Cennet köy lcas
velhasl yedi hamam yedi kudret ile halk olunmu germablardr Her-

biri(n) bir güne hassyeti vardr Cümle ahalii ehir ylda bir kere mah
Temmuzda haymeleri ile gelüb meksidüb zevk ve safa idüb hamam fasl

iderler Ve her kes tendürüs olub ehre avdet iderler Böyle bir nafi

germablardr Ve ehri Simavda bir muattal hamam dahi vardr Ve
iki han var Biri Babk beindir Biri Kara Ahmet paa handr Ve
cümle iki yüz elli be dükkânlardr Amma bezazistan yokdur Lâkin

esvaknda ve hanlarnda cemii nevadirat eyalar mevcuddur Ve bu
ehrin cümle imaretleri ehri Gedüs gibi dere depeler üzre vakidir

Amma cümle evleri bal baçeli vasidir Ve havalileri ve âb revan

uyunlar caridir kim her evde birer nehir mukarrerdir Ve her hane-

lerin dört divarlar serapa kerpiçdendir Ta bina gayet nadir

vaki olmudur Ve caru hazar icre gûnagûn çnar müntehalar ve

bîdi serfikûn (serniûn) lar ile sayedan (dar) olmu suku sultanîdir

kim iddet asla tesir etmez müferrih çarudur Cidden (cümleden)

[1] Badad kökü nüshas (nehri Setta2e)
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taba(k)hanesi âb revan icre pak ve pakize carudur Ve on kahveha-

nesi var Ve memduhatmdan beyaz kiraz ehre öhre olmudur Ve
hâlâ enar aaçlar hâsl olub ehrimiz baçelerinde sevahil meyvalar
hasl altnagla (olmaa) balad deyu âyân vilâyet nakletdiler Ve on
sene mukaddem gördiimiz iddeti itayi görmez olduk didiler Ve
bu ehrin mehurundan ehrin imalinde nim saat karib bir azîm

âb hayat bahiresi vardr Cemii dalardan cereyan iden uyunu cari-

yeler anda cem olur bir halici kebirdir Gûnagûn mahilerinden

sazan bal ve çime bal ve tu (r) na bal misilli maideleri olur

kim meer Rum ilinde Uhri gölü bal ola Bu ehrin imal taraf

bir mahsuUü sahrayi azimdir Bu fezann cürmü nekadar ise bahiresi

dahi ol cürümde bir vasi göldür Bu vilâyeti Germiyan Olu vezirler(i)

fethetmekle bu gölün mahsulün ehri kadimi Kütahyada Germiyan
Olu medresesinin dersâmlar olan eyhülislâmlara has olub iki bin

guru vazifei muayyene hasl olur Mukataa bir göldür Ve bu gölün

arkîsi kenarnda Delice hisar demek ile maruf bir kal'a vardr Bir

ceziremisal yerde küçük kal'adr çinde neferatlar yokdur Ve yine

bu göl kenarnda canibi garbda Yeince (Yenice) hisar demek ile

maruf bir viran kal'adr içinde balk sayyadlar sakin olurlar Bu dahi

göl içinde adamisal bir mürtefi püte üzre vaki olmudur Lâkin bu
mezkûr kal'alarn dibindeki balk dalyanlar ve sayyadlar Kütahya
müftisinin meruta haslar deildir Bu Simav ehrinde Ulu Cami ki

fatihi bilâd Babk Bey camiidir bu dalyanlar ol camiin evkafdr kim
canibi vakfdan mütevelli zabt idüb üç yük akçe cami mürtezikala-

rina verir Ve bu ehri Simav gerçi dalar dameninde vaki olmudur
Amma ehri kadimdir Ve âb havas gayetülgaye lâtif olduundan
nazargâh kiba (r) evliyauUahdr Ol ecilden ulema ve sulehas ve

eimmei hutabas ve meayihi ve kuzat taifesi çokdur Ve pehlivan

civan ehbaz yiitlerine haddi hasr yokdur deyu ahadet etdiler Ve
ehrimiz etrafnda ve sayir vilâyetlerde düünler olsa ehrimiz pehli-

vanlar ol cemiyeti kübralara varub cümle kasaba pehlivanlarn

bir bir elden elleüb kündeden ve yahud Cezayir sarmasndan
yahud dalamadan veya girdmandan yahud pe kabzadan velhasl yüz

altm nak fenniden bir lûubla zorazor yenüb öndelleri ve hedayay
bizim pehlivanlarmz alagelmilerdir deyu tefahhur kesbiderek söyle-

diler Ve Kütahya müftisi Birader Yusuf Efendi ve Abdullah Efendi

nice ihvan basafa safa idüb bu güne ehadet etdiler Hemen hakir

itdim ya sultanm Ayâ ne asl ola kim sizin pelivanlarnz galib gayriler

malûb ola Bu hod malûmumuzdur kim dest her bâlâyi dest tabe ar[l]

[1] Badad kökü nüshas (ilelar)
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dimiler Bund (a) bir hikmet vardr kim daima sizin pelivanlarnz

galib ola didim Anlar itdi Sualin var (id) dir Bizim yiitlerimizin ga-

lib olduklarnn asl oldur kim her biri birer kibar evliyaullahn zür-

riyetindendir Ann içün arkalar yer (e) gelmez ve bir yigi (di) miz

dümenden rugerdan olmaz Seci ve bahadr viitlerimiz vardr Ve
bizim ehrimizde hasl olan duhteri pakize ahterlerimiz bu ehirden

tara çkarub sair kura halkna vermeziz yine bunda kefene veri-

riz Ve gayri bir yerden kz dahi almazz Annçün cümle ehrimiz

halk hasibülnesib er olu erler pehlivan erler doub bu güne ahlak

cemilelerden (cemilelerin) tavsif etdiler Hakikatülhal ehbaz er ve

dilâver cüssedar gövdeli ve kesimli güzel yarar fetalar vardr Ve ha-

kikat bu ehrin enderun birununda asude olan kibar evliyaullaha

nihayet yokdur Amma ziyaret etdiimiz bu sultanlardr kim zikrolunur

Ziyaretgâh ehri Simav

Evvelâ karu yaka tabir etdikleri dada Merkadi pürenvar fukU'

rayi âli aha Hazreti Hac Baha ve andan aa ehre karib Kahrü'
eyh Cah Sultan ve yine Çavl mahallesinde karib ziyaretgâh azîm

Eeyh Hazreti Zekeriya Efendi nice yüz kerameti bahire sahibi ulu

sultandr Cümle keramatmdan birisi zeman hayatlarnda dua

idüb bu Simav ehrine taun ve humma maraz girmesin deyu buyur-

mular Müddeti hayatlarnda bu ehr icre yüz elli sene taun girme-

mi Bu duai yirmi be seniye (sinnine) bali iken idüb dualar

hedefi icabetde vaki olub kâmil yüz yirmi be sene bu ehri Simava

humma ve taun girmemidir Ve yine bu mahalde Makam savmaa
eyhi ilâhî Simavî hazretlerinin makat reisleri bu Simav ehridir Ve
(bu) mahalde sakin olurlar imi Hanei pürenvarndaki külbei ah-

zanlar hâlâ ziyaretgâh enamdr Krk sene bu savmaada saimünne-

har ve kaimülleyl idi Hâlâ makam erifleri mük amber ve abir ra-

yihasndan âdemin dima muattar olur Badehu ol asrn kutbul

aktab iznile kendüye Rum ili hilâfeti ihsan olunub Vardar Yenicesi

nam ehirde Gazi Evrenüvis (Evrenos) yöresine karib âsitanesinde

âkan Rum ile sima safada iken sene 861 devri ahir olunub [1] ahari

ahirete intikal idüb Va (r) dar Yenicesinde âsitanesi icre asude ulu

sultandr Ve ziyaretgâh has âmdr >j.n »^^j ^lîi U ^j? Ve Simavda nice yüz

ziyaretler dahi etdik Amma kesreti kitabet olmasn içün tahrir etmedik

Ve bu ehirde cümle ahibba ile vedâlub garb tarafndaki dalar etein-

de yirmi be pare mamur kuralar ve âb bayatl rahlar ve mahsullü

sahralar ve keteni ve cevizi ve unnab firavan belideleri ubur iderek

[1] Badad kökü nüshas (olub)
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4 saatde gûhu bi eman Demirci beline uruc etmee baladk Kamil

iki saatde evci semaya münkalib olmu bir gûhu demavendi bülend-

dir Ve bu gûhun ta zirvei âlâsnda Oklu Çam nam mahalle vardk
Sergüzeti dervi eci nam bir âk cana on kan idici dalar gezici

candan ezici âdem kesici (re) hzenlik iderler bir garib candr Bunla-

rn önünü (onunun) dahi ok ile canlarn türaba döküb vücudlarn hake

salar Hikmeti Huda bir sehmi kaza kemanndan dürüst çkub bir

çam dirahtine rast gelüb bir an geçüb hâlâ ol navek çam aacnn
sinei pürkinesinde uç âdem kaddi bâlâda kad etmi[l] derunu seçerde

peykân tir iki kar tarada yelman gösterüb durur Hakka ki dürüst

ast sahibi kemandar pehlivan imi Annçün Oklu Çam beli derler

Ve on maktul haramiler dahi mezkûr çam dibinde ecel camn nu
idüb hâlâ mest olub ilâ yevmilkyam vadii hamuanda yatarlar

Hakir dahi bu mahalden havf hayetimizden pürsilâh hamuba
âmâde güzer etdik Amma bi can ve bi mecal ubur etdik Zira gayet

mel'un biaman beldir Badehu ol haramiler katleden garib dervi der-

ler be on haraminin... esvab ekalleri ile ve âlât silâhlar ile yine
" kendi atlarna tahmil idüb aelerden (aelerin) destarlar ile atlar

üzre berk kayd bend idüb ve on aded atlar bir birinin dümüne Ucam-
larndan akd idüb yine de (r) vi piyadece atlar leler ile yedee
alub Demirci ehrinde hâkime getirüb esvab ekalleri ile teslim idüb

bir köede karar ider Bu hali ahalii ehir görüb hamdü sena idüb

dervie nice bin guru ihsan iderler Hâkimülvakt dahi haramilerin bir

eyini almyub cümle dervie ihsan idüb bana turna telleri

takub cümleden melik yakin nüdemalarndan eyliyüb dervie bu ehir

icre ba ve baçe ve bir hane verüb bir bikri naüküfte verüb Demirci

ehrinde kald Karibülahd olmala dervi ecîi görmü âdemlerden

istimâ yeledik Nitekim mezkûr dervi hayatda imi Bu Demirci be-

linde kurd ile koyun yaubali (laubali) gezerler imi Ve dervi her

sene bana bu kadar bin âdem cem idüb ol saab da ve ragm rah-

larn ve mugeylân ve har baaklarn tathir idüb kaldrmlar ve âb

hayat kaynak çemeler ve çemenzar sofalar bina edermi Hâlâ ol gûhu

saab icre ne kadar âsâr hayret güzer etdik ise mezkûr derviin tîri.

berekâtile olmudur Ve yine dervi kendi keremlerinden katlitdüü

haramileri daa getürüb gaslidüb alettertib bir mastaba üzre cenk

etdikleri Oklu Çam nam mahalde defn etmilerdir Hâlâ etraflar

çevrilmi alçak divarl mezarlkdr Ve kendü içün dahi bir kabir ina
idüb ahalii ehre vasiyet idüb krk sene muammer olub dadehu

ahirete intikal idüb vasiyetleri üzre cümle ahbab dervii haramilerin

[1] Badad kökü nüshas (yelekleri)
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yannda cümleye serçeme defn etmilerdir Hâlâ bu gûhu bâlâ icre

Oklu Dede deyu âyende ve revendeye ziyaretgâhdr Ve Oklu Çam
deyu mehuru âfâkdr Ve hâlâ bu mahalde haramiler âdeme hücum
etmee cür^et idemezler Amma aa eteklerde ve Demirci ehrine
karib yerlerde ulu çamlk içlerinde gayet ihtiraz lâzmdr Zira bu
Demirci Beli ve Oklu Çam Beli Rum ve Arab ve Acemde mehuru
âfâk bîeman beldir Ve Oklu Çam denmesinin sebebi tesmiyesi oldur

vesselam Hakir bu belden 4 saatde

Evsaf Ahengeran yani Demirci ehri

Sene tarihinde Cim Cime kirala (kiraln) kznn karnda
Fndcak kral elinden Saruhan Olu beylerinden Demir Olu Kara

Mustafa Bey fethidir kim hakirin peder pederi dedem dedesinin altnc
dedem dedesi Kara Ahmd Beyin karndadr Bu ehri ol Demirci

Kara Mustafa Bey fethetmekle maktuulkalem ve mefruzülkadem

ocaklmz olmala Demirci Alt derler amma müruru eyyanfv ile

devleti Sarhaniyye inkraz bulub devleti Ali Osmandan Bayezidi Veliye

intikal etdikde fatih Kara Mustafa Bey dahi merhum olub hâlâ De-

mirci ehrinde medfundur Hamdi Huda ziyareti müyesser oldu Ve
nefsi Kütahyada bu hakirin ecdadlar Erdurul ile Mahan memleke-

tinden gelmilerdir Demirci Oullar deyu mehurdur Badehu bu
Demirci ehri Sultan Bayezidi Veli destine girince bu Demirci kal'a-

sn Celâli ve cemali zabt etmesinler deyu münhedim etmilerdir Hâlâ

âsâr binalar zahir ve bahir ve sehl mal ile tamir ve termim olun-

mak mümkinülhusuldür Ve bu ehir Saruhan sanca hudududur Ve
yüz elli akçe erif kazadr Nahiyesi yüz elli pare kuradr Ve Aie
Sultan hass olmala hâkimi voyvadalardr Ve eyhülislâm ve naki-

büleraf ve kethüdayeri ve serdar vardr Ve ehri yedi dere depeli

yire vaki olmu kat enderkat evlerdir Ve cümle on sekiz mahalledir

Ve üç bin altm toprak ötütülü (örtülü) Türkistan evleridir Ve di-

varlar serapa kerpiç ile mebnadr Ve cümle krk iki mihrabdr Amma
kâr kadim Sarhan Olunun camiidir kim ammimiz Kara Mustafa

Bey bina etmidir Gayet cemaati kesireye malikdir Ve kapus üzre

tarihi budur

V
"^^^ j^ -^-^ '^*— <S^ jl>-J^-<^ c^ j^^ wJj^ c/^ ^'5^*!.

Ve bu camiin sanda camie muttasl uçurum banda YjuthulaV'

tah Hasan Efendi bir kârgir türbede medfundur Ve bu camiin bir

Evliya Celbi 9 — 4
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nazük krmz ve seramed tula minaresi vardr Ve çaru içinde Elhac

Hasan Camii ve yine çaru içinde Sulam Camii kiremit ile örtülüdür

ve cemaati çokdur Ve Kran Camii ve Sinan Efendi Camii ve Hac
Aa Camii ve Arab Efendi Camii Bu camilerden maada krk iki

mihraba varnca mesaciddir Amma bu Demirci ehrinde asla kurun
örtülü imaret yokdur Ve iki hamam var Biri eski hamam ve biri

yeni hamam Ve bu ehirde cümle be aded tula minareler nüma-
yandr Gayriler tahta minarelerdir Amma cümlesi musanna ve seramed

minare (i) zibadr Ve iki tekyesi var Biri Hac Baba Sultan tekyesi

derler bir kârgir kubbei âlidir içinde Balzad Hac Baba medfundur
Ayende ve revende içün müteaddid höcreler ve meydan ve sofalar ve

stabUar ve matbahnda nimeti vardr Fukara (i) Bektaiyan ile ma-

lâmal âsitane idi Köprülüzade Ahmed paadan bir alay suhtevat emir-

1er getirüb tektei (tekyei) medrese idüb suhtevat müstevli olunca

canibi erbaadan nizâlar kat olub dersâmlar vakfuUah berbad etmiler

ve berekât Halili uçurmular Ve bu ehirde dört medrese dahi var*

dr Ve yedi han bazirgân ayende ve revendegân vardr Ve on mek-
tebi sbyan vardr Ve on yedi kaynak çemeleri var Ve iki yüz dük-

kânlar var Amma bezazistan yokdur Ve bu ehirde haftada bir hazar

durub âdem deryas olub cemii eyay zikymet mevcud olur Ve dere

depeli ve mürtefî yerler olmala âb havas lâtifdir Ve her soka ba-

nda birer çeme (i) canbah mukarrerdir Zira her bayr bandaki
birer mahallenin birer güne âb hayat sular vardr Annçün bu ehir
mamur âbâdân olmudur Ve halk Etraki eirra olduundan hâkim-

lerine tegallüb idüb zulüm etdirmediklerinden mamur olmudur
Amma cümlesi garib dostlardr Zira ticaret ile geçinirler Ekinleri ve

gallat mahsulleri yokdur Cümlenin kâr kisibleri ehrin canibi erbaa-

snda ikier saatlik yir dalar serapa balardr ncir ve üzümü mehur-
dur Ann ile geçinirler Ta Afyon Karahisarndan ve Tavanl ehrin-

den katrclar gelüb bu ehre buday getirüb üzüm kurusu ile dei-

irler Halknn kâr kefaflar bu günedir Ve sokaklar eni yoku
olmagile cümle kaldrm ta döelidir Ve çaru hazar ehrinin bü-

yüklüüne göre azdr Ve halk ekseriya çuka ferace giyerler Askerî

taifesi mabeyinlerinde mezmumdur Kz vermezler ve andan kz al-

mazlar Ve ebbette sipah ve yeniçeri olsun andan tekâlif alrlar yahud
ehirden nefi iderler Ve külah ve kavuk üzre destan muhammedî
sararlar Ve zenaneleri yass bal ve siyah ferace muhayyer giyerler

Ve^ayaklarna çizme giyüb müeddebane gezerler Amma sbyanlarna
zabt rabtlar yokdur Cümlesi karga kuu besleyüb havaya uçurub
ümrü nazeninlerin dahi havaya uçurlar Peder maderleri oullarna
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îmhal etdiklerinin asl oldur kim pek terbiyet idersem belki bir avam
ile firar ider deyu evlâdlarn zabt rabt etmezler Ve bu ehirde evlâd-

larn bir aaya hizmetkâr vermek küfre beraber eydir Amma gayet

mahbub Türk civanlar vardr Ve tariki âmlar eni ve yoku oldu-

undan ve darack zyk yollar olmagile arabalar bu ehre giremez

Ve baz evleri kimi derede ve kimi debede olmala herbiri birer ca-

nibe nazrdr Ve bu ehrin alaca kilimi mehurdur Velhasl bu ehir
cemii tekâlifi akkadan beri olmala gayet mamur âbâdedândr (aba-

dandr) Dahi seyir temaa idüb alessabah kalkmak üzre iken hikmeti

Huda iki kölemiz firar idüb yer yarlub yere girdi ehrin hâkimi

canibi erbaaya âdemler perian idüb dellâllar nida idüb bir eserleri

zuhur etmiyüb ahir bir gece dahi bu ehirde mihman olub ol gice

istihare duasn kraet idüb yatdm Hikmeti rabbani ve duai süley-

manî berekâtile vakamda mukaddema Kula ehrinde hanesinde

mihman oldumz Beinci Çelebii gördüm Hikmeti Huda kaçankim

Kula ehrinde kendülerden mufarekat idüb elveda mahallinde buyu-

dlar kim ân karib sizi yine hanemize davet iderüz Ve mükilât i-

leriniz âsân idüb kölenizin birin sünnet idüb müjdesile teslim iderüz

buyurmular idi Biz dahi inaallah dahi gayri ehirleri seyyahat idüb

müyesser olur ise yine geliriz demi idim Hikmeti Huda vakamda
görüb mübarek desti erifleri ile elime yapub te senin gulâmlarn

u bada mahfuzdur deyu yerlerin gösterüb biz mukaddema müj-

demiz ideriz Bize gelin demi idik Elbetde alessabah gelin yine ha-

nemize terif buyrulub mihman olun didiler Derhal menamdan bîdar

olub pak tecdidi vusû idüb iki rik'at salât kaza klub alessabah at-

larmz eerliyüb Demirci ehrinden lgar ile kble tarafna mamur
kuralar ubur iderek on iki saatde

Evsaf ehri Kula

Kütahya sanca hakinde yüz elli akçe kazadr Ibtida mahkemeye
varub andan mukaddema hanemiz sahbi eyhî Çelebiye varub Hay
Ruhu mücessem deyüb hakire hayli izaz ve ikram idüb gulâmlarmm
firar etdiin bunlara sehl ifa etdükde Vallahi birader unda bir ba
icre bir alay müsafirler gelüb meks itdiler Var sekiz tevabileriniz ile

alelgafle anlardan sual etseniz belki husuli mümkin ola didiler He-

men yine mahkemeden bir âdem alub balara vardm Hamdi Huda
bizim çelebilerimizin ikisi dahi bî bak ve bî perva kebab çevirir Biri

odun keser Hemen kebab çeyiren gulâmm kebab braub firar

iderken kayd bend idüb öbür gulâmm dahi giribanm ele alub bun-
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lan kaçran herifleri meclisi ser'a getürüb yeniçeri serdarndan âdem.

getür didiler Derhal serdar gelüb bunlar §er*a iletdükde [1]

iki yanama hidmetkârdr geldiler Aldm didi Gulâmlardan sual et-

dükde ehirden bunlar bir (biz) ayardub aldmz mal
ve atlar ve rahtlar cümle bunlardadr Bir gecede bizi bu ehre geti-

rüb bu ba evlerinde bizi hfz iderlerdi deyu cevab idince yeniçeri

serdar bunlar zencire kayd bend idüb anlardan bize üçyüz guruf

cerime alvirüb hamdi Huda memaliklerimiz ve sair serika olan hava-

yiclerimiz bîkusur hasl oldu Ve rüyamz müzde iden sahibi hane-

miz eyhî Çelebiye gelüb mübarek desti erifin bus etmee kasd et-

dikde rza vermediler Ve asla ahvale münasib bir güftügû etmediler

Böyle bir ulu sultan Hane sahibin vakamzda görüb iaretleri sebebile

gulâmlarmz bulduk Ve köleler taib ve tahir olub birin sünnet

idüb Kula ehrinde azîm admanlar idüb bir kaç gün dahi seyir te-

maa etdik Bu Kula ehri yüz elli akçe kazadr Ve nahiyesi

kuradr Ve hâkimi ve müftüsi ve serdar ve kethüdayeri vardr

Amma nakibi Uakdadr Zira Uak ile bu Kula ehrinin mabeyni
sekiz saatUik yerdir Ve ehri düz bir sahrada bal ve baçeli ve

bir ferah efz(a) yerdir Ve cümle sekiz mahalle ve bin iki yüz toprak

ö(r)tülü mamur ve müzeyyen hanei zibadr Cümle yirmi dört mih-

rabdr Cümleden cemaati kesireye malik çaru içinde kurun ö(r)tülü

ve bir musanna kârgir minarei mevzunlu Hoca Seyfeddin Camii
gayet musanna ve müferrih camidir Amma sakf toprak örtülüdür

Ve Hac Abdurrahman Camii bu dahi kârgir bina ku(r)unludur
Maada kurunszdr camilerdir ve mesaciddir Ve üç hamam var Biri

Sungur Bey hamam âb havas gayet lâtifdir Ve biri Kutbeddin
hamamdr Ve cümle iki yüz dükkândr Amma Uak ehri gibi

bezazistan yokdur Lâkin cemii zikymet eyalar bîkymet rayegân

bulunur Ve alt han vardr Ve on bir mektebi sbyan var Ancak
imaret ve medreseleri yokdur Ve âb havas gayet lâtif olduundan
mahbub ve mahbubeleri gayet çokdur Ve memduhatndan beyaz

etmei ve Uak gibi bunda dahi zikmet halice ve zeliler ve krmz
ve elvan kilimleri mehurdur

Ziyaretgâh ehri Kula

Evvelâ öViai- T-ü^-i ve Esedullah Baba bunlar ziyaret idüb ruhani-

lerinden (ruhaniyetlerinden) istimdad taleb etdik Ve hanemiz sahibi-

nin hayr dualar ile erefyab olub bu ehirden canibi garba mamur
kuralar ubur iderek çemenzar yerler ile 6 saatde

[1] Badad Kökü nüshas (lgar itdi)
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Menzili kariyei Cian olu
ki yüz haneli Yldrm Han evkaf mamur kuradr Andan yine

canibi garba imaristan kuralar icre vasi mahsuldar sahalar icre kâh
nehri Gedüs sahilince kâh balar icre be saatde

Evsaf kal'ai ehri Alaehri Atik
Gene Iskenderi Kebir asrnda Yanko Ibni Madyan neslinden

Kortiz nam bir kalm elinden Aydn Bey Olu Sultan Yakub fethidir

bedesti Ulu ba Bey Badehu Ali Osman destine sene tarihinde

Yldrm Han fethidir Aydn sancanda Yldrm Han gazi evkafdr
Ve üç yüz (akçe) payesile erif kazadr Nahiyesi yetmi sekiz kuradr
Kethüda yeri ve yeniçeri serdar ve eyhülislâm ve nakibüleraf ve

âyân eraf dahi vardr Amma dizdar ve neferatlar yokdur Ve
kaPas Bozdaa muttasl Baçederesi demek ile maruf bir cebeli

müntehann dameninde müekkel müdevver bir eddadî kârgir bina

bir kaPai azimdir Dairen madar cürmü sekiz bin sekiz yüz seksen

admdr Lâkin iç eli olma(k) ile kal'aya muhtaç olmyub virane

yüz durmudur (tutmudur) Ve cümle be kaps Evvelâ bayr tara-

fna eyh Sinan kapus garba nazrdr bir aaç kanatl kapudur Ve
Hergele kapus Kula tarafnda arka nazrdr Ve Taba(k)hane kapus
ve Kirmasti kapus ve Elhadr kapus Ve cümle ehri bu kal*a içinde

yirmi dört mahalle ve iki bin yetmi toprak örtülü mamur ve mü-
kellef tarz kadim evlerdir Ve cümle yirmi dört mihrabdr ve . . .

hutbei cüm'a eda olunur camilerdir Amma cümleden cemaati kesi-

reye malik camii Selâtîni elf Sultan Yldrm Bayezid[lJ Han camii

kâr kadimdir Ve gerçi kiremitlidir Amma gayet musanna camidir

Ve hareminde bir abdest havuzu vardr Ve medrese dahi Yld(r)m
Hanndr Dersâm ve taJebei kiram vardr Beynelulema memduh
meratib medreselerdendir Bu cami ta ehrin aynülf i'linde vaki olub
ehrin âb ruyi olmudur Ve yine çarsu kurbindeki Sülün Musl
paa camii bu dahi ku(r)unsuzdur Ve eyh Sinan hazretleri Camii
ehrin bir mürtefi bayr üzre alt aded kârgir kubbeli ve kurun
örtülü camii ruendir Ve bizzat eyh Sinan hazretleri ev(lâ)d zevil-

ihtiramlar ile caminin hareminde bir kubbei âli içinde medfundur
Cümle sâdat kiramdan ulu sultanlar ve ziyaretgâh has ve âmdr
kim Bursada medfun Emir Sultan halifelerinden hâlâ tekyesinde

azîm tevhid tezkir olub Alaehrin halk her leyli cüm'ada zikrullah(a)

hazr olurlar Ve Pulul camii ve Kad eyh camii bunlardan ma-
ada cevamilerdir Ve bir tekye ve bir ... ve on alt mekteb vardr

[1] Badad Kökü nüshasnda (Bayezid) yoktur
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Amma Yldrm Han imarati harab olmala nimeti munkat olmudur
Ve iki hamam var Biri Yld(r)m Hanndr Ve çaru içindeki

Sülün Musl Paa hamamdr Ve cümle dokuz handr Amma
Yldrm Han han kal'a misal kurunlu bir handr Bedesten misal

cemii zîkymet eya anda mevcuddur Bundan maada âyenda ve

revendegânlar için karhan saraylardr Cümle sekiz yüz dükkândr
Bazs mesdud ve dört haftada bir azîm hazar oldukda kuralardan

cem olan tüccarlar gelib bu dükkânlar açub beyi ira iderler Ve
yetmi boyahane dükkânlar vardr Nefti boyalar mehurdur Ve
taba(k)hanesi dahi gayet mehurdur Zira bu taba(k)hane icre cereyan

iden Yldrm Han camiine ve hamamna ve hanna cereyan ider

âb hayat uyunlar cümle Bayezid Hann hayratdr kim üç deyirmen

yüridir âb hayatdr Cümle ehrin hanelerine sokak sokak cereyan

ider bir âb hogüvardr Ve âb havas gayet lâtif ehirdir Amma
hâkim zulmünden sehl haraba yüz dutmudur Ve halknn rengi

ruyleri humret üzre olub mahbub ve mahbubesi Alaehrin elâ gözlü

civan deyu mehuru âfâkdr Ve halk gayet ehli zevk ve garib dost

salih âdemlerdir Ve ehrinin memduhatndan ince Denizli boas gibi

nazük penbe beyaz olur Ve has beyaz aseli ve üzümü ve emrudu
inciri çokdur Ve ensesinde Bozdag yaylasnn kiraz kâmil alt ay

rayegân bulunur ve

Mesiregâh Alaehir

Bu ehrin canibi cenubunda lcalar ile ehir mabeyninde bir

mesire ve teferrüchâh yer vardr Rub'u meskûnda misli meer
Konyada Ba Meram yahud Malatyada Ba Azpuz ola Amma
bunlardan galibdir kim medhinde diller kasrdr Rum ve arab ve

Acem seyyahan icre Alaehrin Hüseyin Pnar mesiregâh deyu me-
huru âfâkdr Koyah hyaban Acemde nian verir biri (bir) çay
sürür makam lâtifdir kim gûnagin sofalar ve havuz ve azrvanlar

vardr kim Selâtîni seleflerin nazargâhdr Nice yerde âb hayat uyunu
cariyeleri var kim herbiri araben tabura selsebil gibi cereyan edüb

ahalii ehir bu cayi sürurda zevk safa iderler Bu mahalde bir çnar
azîm var kim her haebesin üçer âdem deragu idemez Seramed ni-

hailerdir kim krkar ve ellier zira tavildir Ve cüssei ecerei tynin

kalnl iki destar ihata ider cüssedar ve sayedar ve sun'u perverdi»

gâr evci semaya serçekmi ecerei azimdir Sayesinde baz nece cemi-

yetlerinde be alt bin âdem cem olub zllindeki hyaban kuyahnda
sayelenüb ay ve iret idüb Hüseyin Pnarnda Hüseyin Baykara
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zevkini (zevki) gibi zevk ve evk idüb gûnagûn fasllar iderler Böyle

vacibüsseyir dirahti azîm ve bir mesiregâh kadim yerdir

Zikri germab Alaehir
Eyaleti Anadoluda mehur germabn biri dahi budur Cemii Se*

lâtîni seleflerin nazargâh bir lcadr ehre karibdir Ve bu ehrin
ayanndan Yldrm Han imam ve mütevelli ve eyh Sinan vaizi ve

gayri ahbab ile cümle vedalaub art hazarna gider yaranler ile garp

canibine yine Bozda eteince mamur kuralardr ubur idüb nice

temaalar iderek dört saatde

Evsaf kal'ai art yani haini sarb

Velâdeti hazreti Resulden evvel sene 882 tarihinde Iskenderi

Kübra hafvinden Kdefa nam melike binti Yanive kralenin binasdr
Badehu Aydn Bay Oullar elinden sene tarihinde Yldrm Han
fethidir Ayn (Aydn) hakinde hükümdür (hükümettir) Ve
yüz elli akçe kazadr Ve mahiye krk para kuradr Ve kal'as yine

Bozdaa muttasl olan Cebeli artn dameninde bir mürtefî mahalde

ekli murabba' bir eddadî bina bir küçük kal'ad Amma gayet sarb

binadr Kavidir iç el olmak ile dizdar ve neferat olmadndan
maada kal'ann içi olkadar mamur abadan deildir Lâkin aa varuu
sehl mamurdur üç mahalle ve yedi yüz toprak örtülü hanelerdir Ve

mihrabdr Camii mada zaviyeleri ve esvak
muhtasar ve hanlar ve hamam vardr Ve ba baçesi çokdur Ve
müebbek besatinlerinde âbdar kavunu ve karpuzu mehurdur Ve
sahralarnda penbesi dünyay zeyn etmidir Ve haftada bir azîm

hazar olub nice bin tüccar ehli bihar cem olub beyi ve ira iderler

Andan yine canibi garba bir ulu sahra icre nehri Gedüse cereyan

ider kim ta Alaehir ile art ve ehri mabeyninden beru gelir Hakir

bu nehri atlar ile ubur idüb ve Çomakl yaylasnda sehl teneffüs

idüb Çomakl Sultan ziyaret idüb âb- hayatlar nu idüb mamur
kuralar ubur ederek 9 saatde

Evsaf kaFai Gördös ehri Koritöz

Iskenderi Kübra tarihinden sonra Yankoa kiralnn veledi na-

paklerinden Karitöz nam kiraln elinden Sarhan Olu Yakub Han
fethidir Bedesti Uluba Bey Andan Ali Osmana Yakub ah bi*

duhteri nevahter menkûhala verüb bu erhi dahi cihaz tarikile

verüb Yldrm Han eline girmidir Hâlâ Kalas Celâli Karayazc
mutahassn olmasn içün Za'toz (Zanos) paa bu Gördesli olmala
ferman ehriyarî getirüb kal'ai cabeca münhedim etmidir Dizdar
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ve neferatlar yokdur Ve hâlâ burç barülar zahir ve bahirdir Bu
kal'a ehrin ark taraf ucunda bir killi kaya üzre vaki olmu Ze-

man kadimde gayet sa'b ve metin kal'a imi Kütahya eyaletinde

Sarhan sancanda yüz elli akçe kazadr ve nahiyesi yetmi sekiz pare

kuradr Ve hâkimi serbest ziamet sahibidir Kethüdayeri ve serdar

vardr Müftisi ve nakibi yokdur Ve ehir bir gûhu balânn zeylinde

birbiri üzre Tokat ehrinin evleri gibi kat enderkat vaki olmu ev-

lerdir Ve sokaklar gayet eni ve yokudur Ve cümle iki bin iki yüz

toprak örtülü divarlarnm temelinden nsfnadtk ta andan âlisi

kerbiç dvarl Türkistan evleridir Ve alt mahalle ve on bir mihrabdr

Cümle (den) aau çaru içinde Ulu Cami bir irin ve musanna*

minarei mevzunu var toprak örtülü tarz kadim camidir Ve hareminde

çnar müntehalar ile müzeyyen olmu mesiregâh haremdir Amma
kapus üzre tarihi yokdur Ve yukaru mahallede Hac Ramazan Cam,ii

kapus üzre terkim olunan tarihi budur

yazlmdr Ve cümle üç camidir Maada mesaciddir Ve dört kârgir

minareleri vardr Ve cümle büyutlar kble tarafna sahraya nazrdr
Ve ehrin altnda ecereyan iden nehri Çomakl yiye (yine) Çomakl
yaylasndan nüzul idüb nehri Gedüze mahlut olur Ve bu Çomakl
nehri üzre ehir kenarnda bir göz cisir vardr Çam direklerinden

üstad kâmil iki tarafdan krlangç kanad misal birbiri üzre kalyon

sütunlar gibi serameddir Direkleri bir san' ati acibe etmi kim zama-

nmzn üstadlar ana hayran olurlar Öyle bir vacibüsseyir cisri hasebi

musanna'dr Bu cisri ibretnümann misli Kümelinde Hersek vilâye-

tinde Koca ehrinde nehri Dirin üzre Sokoll Mehmed Paann
aaç cisridir Amma bu Gördös cisri andan enlidir ve musannadr Bir

bandan bir bana kâmil beer yüz admdr kim kavsi kusehden

nian verir kantaradr Ve bu ehir icre cümle elli dükkân ve bir

han ve bir hamam cümle bu cisrin evkafdr kim irad tamiri cisre

masruf olur Ve bir hamam dahi ve bir medrese ve iki tekye ve do-

kuz mekteb ve üç han ve alt çeme âb hayat vardr Ve cümle

halknn kâr kisibleri ba ve bahçesi cihan zeyn etmidir Ve üzümü
gayet âbdar ve leziz üzüm kurusu olub ekin oca olmala Kütahya

ve Karahisardan ve etraf ve nevahilerden nice bin deve yüklü hmta
gelüb üzüm ile mübadele iderler Ve bu ehrin hazar günü acayib

cemiyeti kübra olub nice bin âdem cem olur Ve halk cümle Etrakdir

Kelimatlarnda lehçei mahsusalar beyan olunur Lisan Etraki naka-
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bili napak baz lügatleri bu elfaz mühmeldir Evvelâ Azk (Ekmekdir)[ 1 ]

Tahl (Buday) Dehle (Gözet) Zbar (Yacl)[2] Kanh (Araba) Ün (Avaz)

Rahatlk (Avret) Ketmec (Kz) Kzan (Olan) Çiliz (Küçük katur [3]

köpek) Çbar (Ark) Gübler (Köpek yarusu) Tara (Zaar) Çomar
(Koyun köpei) Mast (Fino köpei) Yetegen (Taz) Çnak (Arslarf)

Sablca Kzl (Kiraz) Kardu[4l kine (Vine) Balldar (incir) Kelem
(Lahna) Kzl aaç (Havuç) Hanza (Kereviz) Yelli saz (Turb) Olan
babucu (Emrud kurusu) Tüylünce donbak (Dikenli kestane) Tuluca

Yumru (eftali) Kaplca burka (Yumurta) Bek a (yumurta) Coa
(Güne) Nice bin bu güne elfaz malâyanileri var kim istima iden-

lerin akl perian olur Gerçi âba ve ecdadmzn lisanlardr Amma
bizim cedlerimiz sakin olduundan nefsi Kütahya ve Demirci ehrinde

bu güne kelâmlar yokdur Amma bu ehrin halk garib doslardr Ve
nimetleri fukaralara mebzuldür Ve hanemiz sahibi Hac hanedan
sahibi merdi Huda mün'im kimesnedir Andan canibi garba dalar
ve talar ve dere ve tepeler üzre Tekyeci nam mahalli hamdi Huda
âsân veçhile ubur idüb 4 saatde

Kasabai Kayack Kal'as

Kayack kasabasndan kaPa nümayandr Amma hayli baiddir

Evce serçekmi bir viran kal'ai balâdr Varut (varub) temaa etme-

den kasabasnda Bostanc Mehmed Aa hanesinde meks etdik Sar-

han sanca paasnn hassdr Subas hâkimdir Ve yüz elli akçe

kazay âsümanîdir Ve nahiyesi yedi pare kasaba misal kuralardr Ket-

hüdayeri ve serdar vardr Müftisi ve nakibi yokdur Ve ehri cümle

üç yüz toprak örtülü Etrak evleridir Amma ba ve bacesi gayet çokdur

Ve bir mahalle ve bir camii var Minaresi camiin harem kapus üzre

vaki olmudur Bir alçack tahta minaredir Ve bu minare dibinde

bir âb rakik çemesar vardr yüz pare suyu vardr Ve iki mescidi

ve evleri olkadar müzeyyen deildir Ve bu kasabann canibi erbaas

olkadar kara sengi har (a) kayalardr kim güya sengi Memendadr
(Mazendrandr) Atlarmz güçle ayak basard Ve han ve mekteb ve

medrese ve imarat ve çaru hazardan bir ey yokdur Ancak bir küçük
hamam vardr Oldahi iddeti itada iler Gayri zamanda mesdud
durur Ve baz kimesneler evlerindende (evlerinde) tabbaklk ilerler

Gayet lâtif krmz sahtiyan olur Anadoluda Kayack sahtiyan deyu

[1] Badad Kökü nüshas (ekmee dirler).

1 2] Badad Kökü nüshas (yat).

[3J Badad Kökü nüshasnda bu kelime yoktur.

[4] Badad Kökö nüshasnda bu kelime yoktur.
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mehurdur Hattâ Edirne ve Msr Iskenderiyesi krmz sahtiyanna
galibdir Baz mücellidler KitabuUahlara bundan istimal ederler Ve
ehrin imal tarafnda dereler ve bayrlar üzre etraf kasaba ve kura-

lar cümle bu Kayackdadr Zira ekseri dükkanl deildir Âb havas
ba ve bace(si) gayet lâtif olduundan âbdar ve danedar irin ... beyi

irâs olur Ve bu balarda hasl olan lâilgûn kirazn her biri bir esedî

riyala beraber vezn etdik Amma nice bin kirazdan intihab idüb vezn

etdük Hattâ Anadoluda krmzya müteallik bir ey medholunsa Ka-

yack sahtiyan gibi krmzdr derler Ve dilberanlarn yanaklar ve

lebleri medholunsa Kayack kiraz dudakl bir serfiraz cihan dilber

derler Ve bu ehir halkndan refikler alub Kayack Kal'aCs) bir vacib-

büsseyirdir Sengistan yalçn ucube lika mahuf ve muhatara dalar bil*

saatde aub

Evsaf Kal'ai Kayack
El azametü lillâh Eer bu kal'anm düman olsa asumanda ger-

rubiyandan gayri buna zafer bulur mahlûk kadrmaz[l] Canibi erbaas

çah gayya misal derei Hümze ve lümze dedikleridir Kal'a kendisi

zirvei âlâya serçekmi bir seramed kadi kyamet yalçn kara kaya

üzre sitahin (ahin) âiyanl bir küçük kal'adr Kâmil iki saatde hu-

ruç olunur bir yedi kudret kal'asdr Ve henüz üstad mühendis elin-

den çkmdr Binay üstüvardr Amma Huda bilür ne zaman ina
olunmudur içinde bir kenisei köhne ve bir ziri zemin su sarnc var

Adem ve âdemi zatdan bir ey yokdur Cümle Aydn sanca sah-

ralar ve kura ve kasabalar sahayifi kitab gibi nümayandr Ve ka-

pus canibi arka mekufdur Kanatlar yokdur Elhasl acib tahassun

kal'adr Bunu dahi temaa idüb kal'ann cenubunda iken iki saat

karib bir yalçn kaya vardr Üçer konak Gedüs ehrinden ve Ulubor-

dan ve Bozdadan ve uludalardan ve Nif ehrinden görünür bir

yalçn cebeli kebuddur kim vakti zuhurda ta zirvei âlâs ebrler için-

den ancak nümayan olur bir kayadr Bihamdi Huda tufan Nuhda
öyle bir kaya hasl olmu Naldöken kayas derler Yolu dahi hakka

kim atlarn naln döker bir sengistan yoldur Andan iki saat karib

dalar ve dereler ve çaml yollar aub

Evsaf Kal'i ahin kayas
Ey imdi ihvan safa Otuz iki senedir on sekiz padiahlk yer se-

yahat etdim Böyle bir sun'u girdigâr ve mehib gihi bâlâ görmedim

Ta emsi âtetab zeval (e) varmaynca kal'ann zirvesi üzre burç ba-

rular aikâre olmaz Ta bu mertebe bülend gûhu Elvend misal bir

[1) Bafdad Kökü nüshas (kadir olamaz)
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cebeli acayibe ve garayibedir Bu kayann cevanibi erbaas ahin yu-

vas ile malâmal oldmdan ahin kayas derler Amma Yunaniyann
Yenvan Tarihinde bu kayaya Petromir derler Edmir nam avret kra-

lenin yayla imi Ve kaPa dahi ann binas olmala tadan bir pe-

riçehre avret sureti kapunun sa tarafnda ceseden kendii âyinesile

timsal olmudur Seyyahan Rum ve Arab ve Acem ve Hind ve Sind

ve Dadyan diyarlarn ketü güzar iden mellâhan biharan ve gûhisar

cihan beyne mabeyinlerinde ahin Kayas deyu mehurdur Amma
ne ahin nice kerre yüz bin ahin ve zaanos ve balaban ve miski

kartal ve gerges ve dölengec aiyanlar ile zeyn olmu bir gûhu süb-

handr Misli meer yine Van bahri sahilinde Sübhan da ola Ve bu
kayann canibi erbaas öyle mücellâ kayadr kim ruyi zemin keman-

darlar zeminden zirvei senge tiri berran atsalar nsfna ancak iriir

Ve bu kal'ann ta zirvesine uruc etmekle sengi harayi Ferhadvar

kesüb yol etmiler Üç bin elli kademe kesme kaya nerdübandr Her
kademesi nsf mimar ziraidir Bu rah üzre baz ârâmgâh yerler kes-

miler Kayann etrafna dolanr böyle ubur olunur Yani dolanarak

Amma at ve katr ve himar çkmaz Amma hakir atlar aada bra-

ub bir kaç huddamlar ile etek dermeyan idüb var kuvveti bazuya

•getürdüm Bin rene ve ina ile çkub ruyi zemini seraservar naki bu-

kalemun temaa itdik Ve sahifei edimi arz güya bir münakka ebri htayî

verak gibi nümayan idi Ve yedi konak garba Akdeniz bir halic misal za-

hir idi Ta bu mertebe bir cebeli bülenddir Ana hail ebri kebuddan gayri

meer pervaz uran murgan ola Amma bunda dahi âdemi zatden ferdi âfe-

rideden kimesne yokdur. Kdefa ve Ezmirin meliklerin saraylar henüz

üstad elinden reha bulmu nüzhetâbâd binalardr Ve baran rahmetin

bir katras zayi olmamak içün su sarnçlar vardr kim âb hayat âb
baridler ile memlûdur Ve pütei gûha üstad Ferhad tieler urub
yâr azimler kazub ve cemii nazil olan(n) matarlara yollar kazub ka-

yalarn yüzünden cereyan iden bârân rahmetin bir katras zail ol-

myub garlara cereyan ider Bu tertib üzre imar olmu pütei âlâdr Ve
bu kayann ta zirvesinde üç aded azîm köknar[l] aaçlar hasl olmu
JU\ 3'^'l\ öUj^ Bu terkim olunan eyadan maada ylan ve çyandan
gayri bir ey yokdur. Andan bedene nüzul idüb atlarmza suvar ol-

duk Bu kayann dibinden geçub dört buçuk saatde garba tepe aa
inüb mezkûr ahn kayasnn zirvei âlâs ebri kebud içinde kald
Aa sahrasnda nehri Banyas cereyan ider Yine Banyas dalarndan
tulü idüb nehri Gedüse mahlut olur Atlarmz ile hyaban icre yedi

kere ubur idüb üçüncü saatde

[1] Badad Kökü nüshasnda (Göyner)
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Kariyeyi Yaya kzlad
Krk evli bir camili müsellem kariyesidir. Ziametdir An geçüb

bir mahsuUü uz icre 3 saatde gidüb altnc saatde

Menzili Kariyei Berkle

Yirmi haneli ve bir camili ve bir âb hayat kaynak sulu müs-

lüman kariyesidir Ve Akhisar kuralarndan ziametdir Andan yine

canibi garba 3 saatde

Evsaf Kal'ai Akhisar

Sene 1007 tarihinde celali Karayazc ve karnda Deli Ha-

san havfinden ferman ehriyarî ile ahalii vilâyet cem olub fatihi

Egr (Eri) Sultan Mehmedi Salis asrnda müceddeden bu kal'a (yi)

bina iden kimesneler ile kelimat idiib anlarn naklile tahrir etdik

Karibülahd bina olunmudur Bedesti vali Macar Ali paa Bir düz

vasî sahrann ta aynülfiilinde kerpiçden ekli müdevver bir alçak

divarl ve kapulu kuleli kal'ai müfid muhtasardr Amma dairen

madar mazgal delikleri vardr Ve dairen madar cürmü sekiz bin alt

yüz admdr Ve cümle kuleleri kiremit örtülü birer topl mamur
burçlardr Amma iç el olmala dizdar ve neferatlar yokdur Lâkin

tamir ve termimi içün evkaf çokdur Amma evaili a'sarda imdiki

halde ehrin ta o (r)tas olan Yusuf Efendi saray yeri bir mürtefî

zemindir Anda bir kal'ai azîm var imi Haliyen cabeca esas binalar

ve nsf burç barular zahirdir Ve Fndka melikenin karnda Cim
Cime kralenin taht imi Ivan divanlar haytlar hüveyda (d)r

Sene tarihinde Sarhan Olu rene ra'na (rene ina) ile feth idüb

bir dahi küffa (r) duzehkarara karargâh olmasn içün bu kal'a ve

bu tahtgâh esasndan münhedim idüb harab yebab iderler Hâlâ

nice bin kâr kadim bina asarlar vardr Kütahya eyaletinde Sarhan

sancanda Aie Sultan hassdr Baltaclar kethüdas hâkim idi Anda
mihman olub ehr (i) temaa itdik Ve yüz elli akçe erif kazadr

Senevi yirmi kise hasl olur üç yüz akçe kazadan lâtifdir Ve nahi-

yesi ancak on iki kuradr Amma herbiri birer kasaba misal ba ve

baçeler ve cami ve han ve hamaml beldelerdir Ve bu ehrin ey-

hülislâm ve nakibi ve sipah kethüdas ve yeniçeri ve serdar vardr

Ve âyân ulemas ve askerîsi gayet çokdur Ve eyyam kadimde gayetül-

gaye ehri azîm imi Amma yine imdi mamurat bir sahray azîmin

vasatnda vaki olmudur Anadolu vilâyetinin Sam cennet meamdr
Canibi erbaas gül gülsan (gülistan) ve ba bostanl iremi zatülimad
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misilli dirahti sayedarlar icre mamur ve müzeyyen ve dilküa ve

ferah âbâd bir nevbilâd ehri lâtifdir Ve cümle haneleri kaPa içinde

vaki olmu cümle iki bin alt yüz vasi kiremit örtülü ba ve baçeli

ve âb revan enharlar ve havuz ve azirvanh hanei zibalardr Ve her

bay ve geda hanelerinde birer uyunu cariye elbette mukarrerdir kim
deirmen yüridir âb revanlardr Zira bu ehrin canibi erbaas yay-

ladr Bu enhar kesireler o cebeli âlilerden cereyan idüb ehri sak'-

yider Ve cümle suku sultanîsinde ve gayri ahrahlarnda kaldrmlar
üzre âdem beli kalnl âb revanlar revan olub çalar rmakl böyle

bir ehri iremdir Ve cümle yirmi dört mahalle ve krk yedi mihrab-

dr Onu cum'a klmur camidir Ve on iki kârgir minareler nümayan-

dr Maada ancak tahta ve gayri makam ezandr Ve cümleden çaru
içinde cemaati firavan Sar Ahmet Paa Camii kârgir minareli ve

üç kârgir kubbeli ve üç kapu ve hareminin ortasnda ve abdest ha-

vuzu ve hareminin etrafnda medrese höcreleri cümle bu imaretler

ku (r) un ile mestur camii ruen âbad bîbeldeldir (bedeldir) Ve
kble kapus üzre celi hattile tahrir olunan tarih budur

Özge tarih didim erhî bu hayra

Bihamdillâh oldu tamir cami

Sene 1005

Ve Sultan Alemah Camii derler amma validesinindir Efvah
nasda Fethiye Camii derler Matekaddem kenise imi ^t^i-u^^-U ^L^ ^4^^^ Jy^

nass üzre kefereden fethidüb mihrab Kudüse iken Mekkei Mükerre-

meye vely olduu içün Fethiye Camii derler Ve minaresi münhedim
olub yine müceddeden bina olunmu deyrden bozma camidir Kârgir

kubbe ve ku (r) un örtülü camidir Ve kapus üzre tarihi budur

•

<jU*w J J ^ts. 'Ki^ 'f^J^ el

Ve Sinan kad Efendi Camii minaresiz ve ku (r) unsuz camidir

Ve IslâmboUu Hasan Efendi Camii ve Emetli Camii ve Sar bra-

him Efendi Camii ve Hac Süleyman Camii ve Hac Mustafa Camii
ve Eski Cami Bunlardan maada mesacidlerdir Ve üç hamam var

Biri Paa hamam ve biri Gülruh Sultan hamam âb havas ve bi-

nas lâtifdir kim âdemin rengi ruyi humeret üzre olub hakikatülhal

(1) Dorusu c-i olacak

(2) Dorusu V*As^ olacak
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gül ruhlu âden olur Ve Sasa Bey hamam ve cümle bin aded

dükkânlardr Ve bir kârgir bina üç kubbeli bedastan vardr

Serapa kurun örtülü imaretdir Cemii zîkymet eyalar bunda
mevcuddur Bu hayrat dahi Gülruh Sultann binasdr Ve on
aded mamur ve abadan kârgir bina hanlar vardr Cümleden Paa
han ve Hüseyin Efendi han ve Kimyon Efendi han ve Bonak Mus-
tafa Efendi ve Musa Efendi han ve Nebi Efendi han ve brahim
Efendi han ve Emir olu han ve Kara Sinan Efendi han ve Islâm-

bollu Hasan Efendi han ve Baltac Mahmud Aann nemazgâh ve

Bende Mahmud Aa han ve Kara Sinan Efendi han ve bazar ye-

rinde han misal lonca yeri kiremit örtülü ta amudlu binalardr Bu
iki binalarn altnda bazar günleri tüccarlarn zîkymet meta'lar olan-

lar bu binalarn altnda beyi ve ira iderler Biner âdem sar vasi

örtülü meydanlardr Bu ehir icre yedi medrese ve bir darülhadis ve

bir dari kura ve yirmi üç mektebi sbyan ebcedhan ve nice yüz

uyunu âb hayat vardr Ve bu uyunu cariyelerin menba ehrin

canibi arkîsinde Gördük hisar nam kal'a dibinde Sovuk pnar nam
âb nabdan cereyan iderek azîm kehrizler ile ehir içinde her ca-

nibe müstevli oldndan maada baz hanelerden tariki âmlar üzre

ikier üçer çemesarlar selsebil âsâ cereyan ider iki bin çemei can
firavandr deyu ehir halk tefahür kesb iderler Ve âb havasnn
letafetinden mahbub ve mahbubesi anberi mikbar keysulu ve kara

gözlü ve irin sözlü ve münevver yüzlü pençei âfitab mahbunanlar
(mahbubanlar) olur Ve cümle halk tüccardr Libaslar serapa çuka

ve akmiei fahire ile melbuslardr Ve taze civan yiitleri serapa Ceza-

yir levendat esbab eklinde darack bar yelekleri ve bellerinde pala

çatal bçaklar ve balarnda krmz fesler giyerler ecî ehbaz ve iyi

yiitleri vardr Ve cümle garibdost âdemlerdir Nimetleri bay geda

ve müsafirîn ve mücavirine mebzuldür Ve cümle çaru hazarlar icre

azîm çnar müntehalar hasl olmudur kim her esvak birer güne

sayedar mesiregâh çarudur Cümleden Paa Camii ve hamam önünde
bir sofai vasî üzre bir çnar münteha vardr Sayesinde be yüz âdem
meks idüb kave nu ederler Bu ecerenin sayesi bu sofa ve gayri

dekâlinleri (dekâkinlere) saye olmudur Altna asla güne tesir etmez

mecma zurefa ve bir lonca yeridir Cümle yârân anda pabürehne ve

serbürehne cülus idüb tavla ve sadrenc ve satranç liatde (liubde)

bazl iderler Ve ekseriya bu ehrin rahlar böyle bir hyaban koyah-

dr Ve bu ehrin mekûlât merubat sanayatnn memduhunu evvelâ

has ve beyaz mekik ekmei demek ile maruf mekik misal bir sebu

ekmekdir Misli meer Samda ola Ve zerdalüsi ve serv dirahti ve
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zeytuni ve inciri ve engürü ve limonu ve turuncu ehri tezyin etmi
ba irem misal bir sevahil ehirdir Bunda iki gün tekaüd idüb evki
Çelebinin ve Mahmud Aa ve Mrz[l] Aa ile vedalaub kble canibine

düz sahralar icre nice imaristan kuralar ubur iderek dördüncü saatde

Evsaf kasabai Marmara
Sarhan sanca hakinde yüz elli akçe kazadr Nahiyesi on bir

pare kuradr ve muaf müsellem Lala paa evkafdr Zeman kadimde
acib mamur abadan ehri müzeyyen imi Ve bundan gayri yine bu
kazada üç aded kariye dahi Lala paa evkaf vardr Serdar ve kethü-

dayeri var Amma müftisi ve nakibi yokdur Ve ehri bir kayal

bayrlar dibine vaki olmudur Biri biri üzre fevkani ve tahtan mü-
kellef bin iki yüz kiremit örtülü hanei zibalardr Amma binden mü-
tecaviz ahane haneler harab yebab olmudur Ve mamur olanlar

cümle on mahalledir Ve cümle haneleri imal tarafndaki sahraya

nazr meddi hasarl gayet havadar lâtif evlerdir Ve cümle yirmi iki

mihrabdr Cümleden cemaati kesireli camii Selâtin misal Eski Cami
Lala paanndr Kârgir kubbeli ve minarei mevzunlu camii ruendir
Ve hareminde azirvanl ve tara sofas dahi amudlar üzre kârgir

kubbeli ve musanna revzenleri ile bir camii dilküadr Ve dahi med-
rese ve han ve imaret ve darülhadis ve darülkura ve mekteb ve çe-

me cümle bu Lala paann hayratdr kirri serapa kurun örtülü ka-

gir binayi kadimlerdir Ve cümle yüz kagir dekâkinler dahi kursum
örtülüdür Ve yukar mahallede Hanife Sulan Camii kiremitlidir Amma
ol kadar mamur deildir Ve minaresi yokdur Ve Hanife Sultan

bizzat camiin mihrab önünde kurunl bir kubbei âli içinde medfun-

dur eJLî^ Jii\jy Anadolu vilâyetinde keramat bahire sahibi bir ulu

sultandr Ve menakb çokdur Bu camilerden maada zaviyeleri

vardr Ve bu kasabann memduhatmdan penbesi ve kavunu ve

karpuzu mehurdur Ve âb havas mutedildir Amma halk fukara-

lardr Ve ayanndan müderris efendilerden gayri bir ferd yokdur

Ziyareti Hanefî Sultan ve cenbinde Mehmet Baba ve Ali Baba

*^- ^A9 badehu Marmaradan kalkub kbleye bir saat gidüb

Kariyeî Frenk
Yüz haneli ziamet köydür Andan yine bir saat gidüb

Evsaf germab ehri Marmara
Bir kayal da ikinde (eteinde) Çatal Ilca dimek ile maruf

[1] Badad Kökü nüshas (Mirza)
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banileri namalûm binay kadimdir Üzerinde kubbeleri müteaddiddir

Havuzlar vardr Bir lâtif suyu vardr Mah temmuzda nice bin

âdem gelüb gusül idüb ifakat bulurlar Suyu vücudu insana ya
gibi cila verir cüzam marazna mübtelâ olan krk gün andan nu§ etse

biemriUâh ifakat bulur Hattâ bir küçük havuz bir kubbeli halvet

içinde muattal imi Huddamlarma etek dermeyan etdirüb havuzun

içinde har ve haakibi (haakini) ve müzahrefatlar ve su yollarn

tathir idüb ve cabeca sofalar termim idüb bir lâtif havuz olub âb
sühun ile leb berleb olub hakir dahi girüb rahat can buldum
Hamdi Huda bu kadarca sevab bize müyesser oldu Ve bir mermer
sütun üzre tathir etdiimizin tarihi (tarihin) tahrir idüb tarih kodm [1]

Andan nehri Gedüse (Gedüsü) at ile ubur idüb

Kara (kariyei) Kara itli

Üç yüz haneli ve bir camilidir Andan

Kariyei Yayla

Bir ulu yayla dameninde ba ve baçeli ve âb bayatl ve camili

hamaml kuradr Cümle ahalii Durkut temmuzda bu yaylaa çkarlar

Andan bir saat garba

Evsaf ehri azîmi Durkutlu

Kütahya eyaletinde Sarhan livasnda maktuülkalem ve mefruzül-

kadem Valide Sultana mahsus hass hümayundur Senevi otuz yük
akçe hasl olur sultaniyyesi ve on yük akçe dahi hâkimine hasl

olur bir mamur hassülhas ehri cayi menasdr Ve yüz elli akçe erif

kaza olduundan baz zeman üç yüz payesile sadaka olunur Nahiyesi

yüz altm pare kuradr Müftüsü ve nakibi ve kethüdayeri vardr
Ve anka tüccar ve âyân ve askerî taife çokdur Amma Tarabefzun

vilâyetinin laz taifesi gibi bu ehir halknn anadan doan sbyanlar
yeniçeridir Ve ehri düz bir sahray azîmin ta vasatnda nehri Gedüse
karib bir ehri cediddir Matekaddem böyle mamur âbâdân deil

imi Valideler hass olub cemii tekâlifi akkadan muaf ve müsellem
olmaile gayet mamur nevbina ehri ziba olmudur Ve baka bir ru-

haniyetli müzeyyen ehri ra*na olmudur Ve adalet olub avam nas

çekinei yer olmamala günden güne imaretler bina olmadadr Ve
cümle bin beyüz kiremitli ve divarlar serapa kerbiçli saraylar ve

ha (n) zibalardr Ve cümle yirmi bir mihrabdr ve bei cum'adr
Evvelâ çaru içinde Manisal Piyale Olu Mustafa Efendi Camii

[1] Badad Kökü nüshas (Icoduk)
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kârgir kubbe ve minareli ve yine kireç ile kiremit örtülü camidir

Kapus üzre altn ve lâciverdli hatt celi ile tescil olunmudur Tarihi

budur

Mustafa bin Piyale yani abdüzzaif (1)

Hakdan isterdim yopam bir mabedü (2) hubû garib

Hamdülillâh kim temam oldu didim tarihini

Camiin itmamn kld bana Allah nasib

Sene 1065

Bundan gayri kârgir minareli cami yokdur Ve dört cami dahi

vardr Ve üç hamam ve on bir han var Cümle ( den ) muazzam ki-

remitli ve kerbic divarl Semerciler han ve hazar yerinde Voyvada
han ve Yeniçeri han bunlar mehurdur Ve hazar yerinde yirmier

amelî ta sütunlar üzre kiremit örtülü Tahl pazar bir vasi

binadr Altnda be bin âdem cem olsa yerimiz dar dimez vasi örtülü

meydandr Elhasl temaa etdiimiz derbarlarda böyle lonca yer yok-

dur Ve bir ehirde manzurumuz olmamdr Ve yedi ahane kahveha-

nesi vardr Rakkas ve hanende ve çökürcü sazende ve meddahanlar

ile ârâstedir Ve dilberanlar ile piraste kahvelerdir Ve cümle üçyüz

dükkândr Amma bedesteni ve kurunlu binalar yokdur Zira kari-

bülâhidde mamur olmudur Ve âb havas gayet scak Annçün aha-

lisi yaylaya çkarlar Ve ehri bir düz yire vaki olmala ba ve baçesi

cihan dutmudur Ve ehrin cevanibi arbaasmdan ehre nazar eylesen

çnar ve kavak ve bîdi sernigûn ve gayri ecarat gûnagûn kesretin-

den ehir görünmiyüb bir hyaban icre kalm bir ehri müzeyyendir

Amma cümle mürganlar türkce nevaht iderler Ve mahbub ve mah-
bubesi yokdur Halknn rengi ruyleri zerdrulardr Ve merdane ve

zenanelerin libaslar serapa çuka elvan feracelerdir Ve taze yiitleri

baldr cblak levandane Cezayirli tarz skma yelek ve pala bçak ve

balarnda fes giyüb reftar iderler Ve memduatndan üzüm kurusu

ve kavun ve karbuzu ve Durkut at mehurdur Amma zalim durgu-

dur olmala dururkalar batran atlar hasl olur Bu ehirden canibi

garba mamur belidelerdir temaa iderek vasi sahray mahsuldar icre

dört saatde

Evsaf hal'ai münif yani ehri Nif

skender! Kübra asrnda Kdefa binasdr Nice düvel destine girüb

badehu sene tarihinde Sarhan Baba Sultan kutbiyyete kadem basm

[1] Bu msra yaln yazlm (Mustafa ibni Piyale yani bu abdüzzaif ) olmak lâzmdr

[2] (Mabedi) olmak lâzm.

Evliya Çelebi 9 - 5
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ulu sultandr atm zetnan saadetinde bedesti Hac Emet Bey
fethidir Umerayi Sarhan Bey sultandr Badehu sene tarihinde

Ali Osmaniyandan Gazi Hudaverdigâr namile mülâkkab olan Sultan

Murad Han Evvel fethidir Kütahya eyaletinde Sarhan livas paasnn
hassdr Voyvadas hâkimidir Ve yüz elli akçe erif kazadr Ve nahi-

yesi yetmi kuradr Kethüdayeri ve Yeniçeri serdar vardr Lâkin

müftisi ve nakibi yokdur Ve kal'as bir yalçn kaya üzerine ekli

muhammes iki kapul eddadî binadr Ve dairen madar cürmü iki

bin iki yüz admdr Ve içinde bir kaç haneler vardr Ve kal'a içinde

ve altndaki kubbelerden tulu ider âb hayatlar cümle aa ehre ve

ba ve bacelere taksim olunur Müstevli olub âsiyab mâlarna cere-

yan ider âb hayatdr kim huzur ile içinde üç ta çkararamazlar

ta bu mertebe buz paresi âb bariddir Ve aa varu safi kayalar icre

ve dere ve depe icre vaki olmudur Ve dirahti seramedler icre ba
irem misal bir irin kasabadr Ve ehri Marmara misal bu dahi bir

gûhu bâlânn damenindedir Cümle evleri imale nazrdr Bu ehir

arkdan garba dolamca vaki olmudur Ve cümle bin iki yüz kiremit

örtülü hanelerdir Ve bin hane mikdar ba ve bacesi ve deirmen-
leri ile muattal ve harab olmada evleri var Amma mamur olanlar

sekiz mahalledir ve dokuz mihrabdr Cümle (den) cemaati çok çaru
içinde Emet Bey Camii tarz kadimdir Kapus üzre tenmid olunan

tarihi budur

dr Ve kapus ceviz aac levhasndan Fahri oymas misal naki
bukalemun ibret nümün bab musanna'dr kim Huda âlimdir cemii

ressam ve zerger kalemkârlar buna manend bir kapu nak Behzad

etmee kadir deillerdir Her bir ruf ve islemileri vegayri ükûfeleri

biri biri icre kat enderkat göstermi kim vacibüsseyir bir bab kebir-

dir MisliKrm diyarnda Kefe kalfasnn Topkapusndan içeri girdik-

de kule kaps camiinin kaps ola Oldahi ibretnüma bab musanna-

dr Ve hareminin ortasnda bir musanna abdest havuzu vardr Ehli

Nif tecdidi vuzu iderler Ve pu camiin solunda çaruya inecek yedi

kademe ta nerdübanh harem kapusdr Ve kârgir minaresi gayet

mevzundur Ve iki hamam ve krk dükkân var Ve camiin sol tara-

fndaki meydanda bir havuzu azîm ortasnda bir amudu münteha
üzre bir azirvan kadehi vardr Bu dahi ibret nümadr kim kadehin

canibi erbaasnda krk elli yerden kol kalnl âb rakikler aa ha-

[1] Dorusu (SjU) olacak
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vzu kebir icre selsebilâsâ cereyan idüb etrafndaki sofalar üzre sakin

olan uakan kesbi heva idüb safa ve sürür iderler Bu havuzun ceva-

nibi erbaasmda eflâke kaddibâlâ çekmi azîm bir çnar sayedarlar

var kim zillinden zemine asla emis harareti tesir etmiyüb koyah

iremzad misal bir^teferrücgâh yerdir Dahi etrafnda camie muttasl ma-

mur ve müzeyyen mecma irfan kahvehaneleri ve gayri dekâkinleri

vardr Elhasl hemen Nif ehri bu cayi diküadan ibaretdir Ve ehri-

nin âb havas mehur ve sulehay ümmetden ahalisi ilm ile mamur-
dur Amma halk olkadar anka deillerdir Bir alay kanaat sahibi

fakr fakade garib dost âdemlerdir Andan canibi garba ba iremler

icre bir bucuk saatde

Kariyei Ulucakh

Bu kariyeye karib izmir ehrine gider Sabuncu Beli sol canibi-

mizde kalub mahuf ve muhatara bel olmala bu kariyei Ulucaklya
gelindi Bir kayal da eteinde seksen evli ba ve baceleri ve kire-

mit ve toprak örtülü evlerdir Bir hamam ve bir kiremit örtülü camii

var Kapus üzre tarihi budur

Etdi ihya bu makam hayr içûn Dervi Aa
Haktealâ cennet icre huriler vire ana

Hatifi gayb didi ihyasnn tarihini

Barekâllah ne metîn old diyesiz siz buna

Sene 1056

Ve ehzade yaylasn aub anda çadrmz bir âb hayat kenarnda[l]
kurub meks idüb yayla çobanlarndan bir semiz kuzu alub bîbak

bîperva kebab idüb zevk safa etdik Amma garib ve acib yayladr

Hâlâ Selâtîni seleflerin saraylar ve kasr âlileri esaslar zahirdir Zira

mülûkû selef ehzadeleri Manisada hâkimülvakt iken bu yayla (i)

teferrücgâh idinüb be alt ay sakin olurlar imi Müverrihan Rum
mabeyninde bu yaylann namna Süsenidiraz yaylas dinmek ile ma-

ruf yayladr Hakikatülhal acayib uzun süsen ükûfeleri olur kim ra-

yihai tayyibesinden âdemin dima muattar olur Ve lâlesi memduhu
âlemdir Soann Ruma hedaya götürürler ükûfe bîrayiha iken mü-
cerred hüsnü ekâli ve mahbub nümayii oldçün mergubdur Rum
taraflarnda Balatî Solak ve Çelebi Cüce bir Manisa soann on
gurua almlardr Hattâ Molla Çelebi lâlesi gibi seramed olmaz

amma dahi irin ve hobuy ahmergûn ve müdevverüekil ve katife

[1] (Haymemiz) olmak lâzm
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misal hareli bir lâ'lî lâle Ve bunda (a) olan âb hayat enhar cariyeler

meer Bingöl yaylasnda ola Elhasl bunda kâmil dört saat zevk safa

idüb yoku aa sengistan sa*b yollar ile üç saatde nüzul idüb bir

boaz aznda

Kariye! Kara Koca
Krk haneli ve ba ve baçeli mamur köydür Kara Koca sultan

bu kariye icre yayla boaz aznda bir kubbe icre medfundur Andan
canibi arka kâmil bir saat balar ve baçeler icre ubur iderek Ma-
nisa mahallelerinden Karaköy içinde güzer idüb

Der beyan evsaf taht kadim kaPai pus yani
cebeli duman ehri azîmi Manisa Vilâyeti

taht Sarhan

Anadolu eyaletinde Sarhan sanca paasnn tahtdr Hass hü'

mayun 60 000 akçedir Krk bir ziameti alt yüz yetmi dört timar
ve alaybesi ve ceribas vardr Kanunu padiah üzre bir akçe (de)

bir cebeleri [ 1 ] ile üç bin askeri pür silâh olur Ve hini seferde

paas dahi bin asker ile Kütahya veziri livas altnda sefere eerler

Ve bu ehrin eyhülislâm ve nakibüleraf ve âyân eraf vardr Ve
be yüz akçe erif mevleviyyetdir Zira kadimüleyyamda Ali Osman
ehzadelerinin ve selef Selâtînlerinin ehzadei azadelerin kâfi mekân idi

Ve karibülahid sinkesi (sikkesi) rayiç ehir idi Annçün erif mevleviy-

yetdir Ve be yüz pare nahiye kuralar vardr Ve be kaza nahiyesi var-

dr Evvelâ kazai Karaköy ve ehir icre be kaza dahi ve kazai Düzkulu

ve kazai Yelâmet ve kazai Belin [2] Bozda ve kazai Emlâk Bu merkuz

(mezkûr) kazalar mollann ziri hükmündedir Ve kethüdayeri ve yeni-

çeri serdar ve kal'a dizdar ve yirmi kaPa neferatlar vardr Ve sek-

sen neferat kal'ai Izmirde Sancakburnunda nevbina olunan kal'a

(ya) neferat tayin olunub bu Manisa kal'asmda yirmi aded neferat

kald Ve kal'as ehrin ensesinde duman üzre vaki olmudur Ve aa
ehirden kâmil dört bin admda çklr bir kaPai naladr (balâdr) Ve
ekli muhammes bir eddadî senkâbâd kal'adr Ve dairen madar cür-

mü iki bin iki yüz admdr Ve canibi erbaasnda asla hendei yok-

dur Zira kzl kara kaya talk üzre vaki olub etraf çah gayya-

dan nian virir Ve yldz canibine nazr aa ehre açlr bir demirli

metin kapusnn iç yüzündeki kemer üzre kemandar pehlivan Süccam
keman maslûbdur Dizdar daima bu mahalde sakinlerdir Ve kule

[1] Badad Kökü nüshas (cebelüleri)

[2] Badad Kökü nüshas (ve kazai)
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içinde otuz hanedir Ve iki su sarnc ve buday anbar ve cebehane

ve bir camii muhtasar Ebülfetih Sultan Mehmed Hann pederi Koca

Suhan Murad Saninin camiidir mam ve dizdar ve kethüda ve nefe-

rat mehteran cümle bu kal'ada sakinlerdir Bu kaPa Kdefa binasdr

Sene tarihinde Âli Selcukyandan Sultan Alâüddin beylerinden Sarhan

Bay Rum keferesi krallarndan Pulskuyo nam kiraln elinden desti ka-

hirle feth etmidir Lisan yunanîde bu kal'ann ismine Endirefil derler

Ol zamanda dahi sevad muazzam imi Badehu sene tarihinde Sultan

Murad Sani Sarhan Oullar elinden nice bin rene ve ina ile

Türk eirralarn kra kra feth etmidir Amma kabzai teshire alnca

çok döülmüdür Ve bu kal'a zeman kadimde iç kal'a imi Amma
aa kal'a hâlâ viran olmala yüz dürt imi (viran olmaa yüz dut-

mu) [1] iki kat ekli müsellesdir Dairen madar cürmü alt bin admdr
Ve dere ve depeleri üzre vaki olmu bir kal'ai metin imi Ve yedi

kapus var Bu kal'a içi serapa ba ve baçe ve âb hayat sular aa
ehre cereyan ider Krk elli mikdar ba evleri vardr Gayri âbâdândan

nam nian yokdur Cümle halk aa ehre göçüb bu kal'a balar ol-

mu Amma aa ehri ^*»j^ bir acib mamur ve müzeyyen sevad mu-
azzam bender ehri kadim taht azimdir

Evsaf imarethay Ekali ehri Manisa

Ibtida banisi Kdefadr ismine lügati lâtince Nisa derler Yani bü-

yük demekdir Bu ehre lâtin kavmi Nisa derlerdi Badelfetih Manisa
didiler Yani Kâfir kars ehri demek olur Manisa iken mimin zam-

mnesin (zammesin) fethe ve gaynn gme ve n sine kalb idüb

Manisa deyu tahfif idüb bu ehrin sebebi tesmiyesi oldu Ve ehri
kal'a oldu cebeli pusun dameninde arkdan garba tulânî Bur ehri
misal vaki olmudur bir ehri müzeyyendir Ve cümle altm mahal-

ledir Ve alt bin alt yüz altm hanei zibalardr Ve saray âliler ile

ârâste serapa keremit ile mestur lâtif ve nazif fevkani ve tahtan bü-

yütü ra'nalardr kim biri biri üzre kal'a dana yabm hanelerdir

Ve yüzleri serapa revzen ve ahni imal tarafndaki sahra icre cere-

yan iden nehri Gedüse nazr evlerdir Ve ol sahrayi pir (bî) payan
ba ve bostan ve reyhan gül gül (ist) an gi (bi) mamur aba-

dan kuralar ile piraste bir sahray mahsuldardr Her hane revzenle-

rinden bu sahra temaa oldukda âdem hayat bulur Ve bu ehir cüm-
le yüz be mihabdr Ve camii Selâtîn vüzera ve ayandr

[1] Badat kökü nüshasiDda böyledir.

[2] Badat kökü nüshasnda (Bursa)
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Evvelâ Camii Kadim Sarhan Bey Camii Fatihi Vilâyetdir Matekad*
dem bu cami kenise imi Musanna kubbeleri vardr Ve serapa ku-

bablar kiremit ile krmz horasan kerpiç ile bir mestur bir camii

mamurdur Amma mihrab üzre olan kubbei azîm resas nilgûn ile

örtülüdür Ve hareminin etrafnda alt mermer sütunu ibretnümun
üzre kubbelerdir Ve hareminin vasatnda bir abdest havuzu vardr
Canibi erbaasndan uyunlar cari âb nabdr Ve bu hareminin canibi

selâsînda medrese höcreleri vardr Fethiye medresesi namile beynelule-

may müderrisini mehurdur Ve payede dahi âlidir Ve bu medrese kapus
önünde dirahti azîm sayedar çnarlar var Andan aa Sultan Murad
Salis Camii bir camii ruendir kim misli meer Islâmbolda Eyub Sultan

kurbinde Zal Paa [ 1 ] camiidir Hakka ki mezkûr Zal Paa bu cami ekâ'

linde J*^^ >^^JJ^ bina olunmudur Amma bu camii Selâtîn olmala dahi

vasî ve müzeyyencedir Ende(ru)n birunu zerenderzer ve halkâri ve naki
bukalemundur Ve iki minareleri var kim herbiri eflâke serçekmi e-
hane minarei bank hanedir Kadehler öyle musannadr kim üstad

mermer ^3U (?) makdurun sarfidüb yedi tulâsn ayan etmidir Ve
ta zirvei âlilerinde mutallâ alemleri be saatlik yerden nümayandr
Dikkatle nazar olundukda merdümü çem hayrelenir ve âftab âlem*

tab edîmi arza pertev urdukda bu minarelerin abbasî a (le) mlerine

akis urdukda a^aai alemeyn ehri Manisaya varmaa dest sahray

münevver ider Ve büyük kubbei âli üzre olan altun yaldzl alemi

erifin kaddi krk zirai milkîdir derler Ve krk bin zehebi halis ile

mutallâ olmudur deyu efvah nasda ayidir Hakka ki yine öyle olmak

ihtimali vardr Zira bunun dahi ziyas vakti zuhurda berk urdukda

âdem bir an nazar etmee takat^ getiremez* Ta bu mertebe mü-
cellâ ve musaykal alemi âlemdir Ve camiin minberi ve mihrab ve

meayih kürsileri ve canibi erbaasndaki tabakalar ve maksureleri ve

müezzinan mahfeli ve sair avizeler ve maslu batlar ve gûnagûn

hüsnühatlar ve canibi erbaasmda olan revzenleri ve billur ve necef

ve mor camlarn ve gayri asarlarnn evsaflar birer birer tahrir

ve tastir eylesek bir kerras evsaf olur Amma tara tabakasnda alt

aded mermer sütunu âli üzre be kasei sernigûn misali naki bukale*

mun kubbei nühtaklardr kim herbirinin vasfnda kilki cevahir ze-

ban kasrdr Ve haremi içinde olan ecan sayedarn zillinde ta ha-

remin vasatna vaki olmu bir havzu hanefîsi var içinde kat ender

kat kadehleri üzre fevvarelerden âdem gerdan kalnlnda höcreleri

ve bir kubbei seramed dershanesi ile ârâste olmu ferahfeza dilküa

[1] Zal Mahmud paa. Kanunînin veziri, Olu ehzade Mustafay Konya Eregflisinde

boan.
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haremdir Bu asarlar serapa nilgûn kurun örtülü binalardr Ve cami-

in kble kapusunun a (te) bei ulyas üzre celi hatt müzehheb ile

tarihi böyle masturdur

iiy. Jy ^rVl ;^r J^ ^1 Jii ^UlJ dîUr di!U ^k^Vi jlkiJ^ iLk^ ;^'lkUl

jlkU)! o;i jl^ ^\^ o^^J^ ^^Jl^^i jlkUi jlklJi âj j^^^^ (-=:=«^b y^*^^

j^jL.^j (^-x=^l <!--] (»1^^^ c^^ j^ (J^ Â;jJlj ^lS"j /^J^ jlJJl ^«^li-l ^-Âa

terkim olunmudur Ve yine bu cami kapusunun iki canibinde yine

beyaz mermerler üzre hüsnü hat ile kitabet oluna(n) tarihdir

Maliki feyz icre gevheri cud

ah malik Hicaz Rum Irak

Camii cümlei kemal oldur

Yapt bir camii bülend âfak

Geldi bir ehli dil ziyaret içün

Didi tarihi Kâbetûluak
Sene 994

Bundan sonra Valide Sultan Camii Süleyman Hann validesidir

kim silâhdar aaya Tarabefzun eyaletin reca etdüi ecilden silâhdara

Rumda bir sancak ve bu validesine Manisay hassulhas idüb müeb-

bed nefi ile Manisada kalr Badehu bu ibret nüma camii ina ider

Bunun dahi iki minaresi birer tabakal minarei bîmisallerdir Ve
cami dahi bibedel kat enderkat kubbei âlileri serapa kurun örtülü

binayi azimlerdir Mihrab ve minberi kezalik ibret nümadr kim
diller ile tabir ve kalemler ile tahrir olunmaz Ve haremi bir beyaz

sahra misal mücellâ vadidir kim her sengi hamda âdemin ruyi nü-

mayandr Ve bu haremin vasatnda bir havuzu azîm abdest azirvan
vardr Canibi erbaasmda evci semaya serçekmi cmar ve servi sebz-

gûnlar ile müzeyyen bir haremdir Ve bu camiin kapus üzre celi

hat ile müzehheb bu tarih tahrir olunmudur

a^jL LcUa3 4t*U /y-b-lJl ^A, 4J oJo -\i CJ^^\\ jl^i^ jlki_ül A )
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Ve bir Camii Küçük Valide Sultan Bu dahi camii Selâtîndir kim
ehzade sultan ehinahn validesi binasdr Tahl pazar icre cemaati

kesireye malik bir camii atikdir Ve bir kâr kadim kursun kubbeli

ve bir minarei mevzunlu ve bir haremi lâtifli mabedi kadimdir Ve
kble kapus üzre tescil olunan celi hat ile tarihi budur

(A\\ Ai^ []\yç, ^\ ^^jj ^ji jiUl LJ c\L^\ J^, ^iU (N)oJu^)

Ve Taht kal'ade Ça^nigirha^ Camii tarz kadimdir Ve bir minare-

lidir Babnn atebe (si) üzre tarihi

-Ll J 4Î)U.^ /y dd J[:^ oi:*-i-ij ol>L ,„^U iIjUi apc^II iAa ^ )

Ve gayet cemaati çokdur Metanet üzre mebni bir kurunlu Ca-

midir Ve Timurta olu Ali Bey Cam,ii ehrin kblesinde bir mürtefî

yerde binayi köhnekâr kavi mabedhanei cihannümadr Hareminde
bir âb hayat çemei canbah var Ve haremine asla güne tesir etmez

koyah gölgelikdir Badessalâ cümle ihvanan haremin etrafnda sofalar-

da celsei hafile idüb ehri temaa iderler Bir camii âlidir kim
cemii ehir ve sahray bîpayan nümayandr Ve bu haremden camie

iki tarafdan divanhane nerdübanlar gibi ta nerdüban ile camii erife

uruc olunur Ve mezkûr cami ve mezkûr âb hayat çeme nerdüban

altnda üçer lüle çemelerdir Her bir ayni âdem bazus kadar cere-

yan ider bir halis mai tabirdir Ve bu hareme dahi iki tarafdan on

beer kademe ta nerdüban ile uruc olunur Elhasl mecma zurefa ve

yârân bavefa yeri bir nazargâh haremdir Ve cümle binalar serapa

kurun ile mestur bir camii mehurdur Ve kble kapus üzre terkim

olunan tarih böyledir

OjOj '^^^^ -^*>> ^--li v-r^ j^^" Cf}"^ J^ Cj\jI^\j *^lf i IÂa J- )

Ve ehrin canibi arkî nihayetinde Dilküa Hanm Camii cemaati

azdr Amma kubbeleri kârgirdir ve serapa kiremit örtülüdür Ve ka-

pus üzre tarihi

[1] Dorusu (ji« ) olacak

[2] a'^ olacak
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Ve Husrev Aa Camii kurunludur ve kârgir kubbei âlîdir Ve Küçük
tal camii kârgir kubbe ve ku (r) unludur Ve Serahâd cam.ii

toloz kubbei zibadr Amma üstad buna bir güne kiremit örtmü kim
vasfndan lisan kasrdr Ve brahim, Çelebi Cam,ii kubbei

âli ve kurunludur Ve Ham-za Efendi Camii kiremitlidir Ve Ayni Ali
•

Sultan Cami kurunludur Ve Hac Hasan Camii kiremi (t) li ve ki
levleli camii Kârgir ve kurunludur Ve Karaköyde Ece Camii tarz

kadim türab örtülü camidir Ve Çayba Camii kurunludur Atebesi

üzre tarihi var Amma gayet hatt çep olmak ile tahrir olunmad Ve
Lala Paa Camii kurunlu kubbei âlidir Ve Veli olu Camii ve Ha-

ki Baba Camii Bunlarn ikisi dahi minaresiz ve kiremit örtülüdür

Ve nice yüz tarihatl imaretler çokdur Amma kesreti kitabet ve manii

seyahat olmasn içün tahrir olunmayub bu kadar ile iktifa eyledik

Ve bu tahrir olunan cevamilerden maada cümle mamur
ve mükellef mesacid ekseriya kurunlu zaviyelerdir Ve cümle mesa-

cidlerin âb ruyi ve musanna binalar Alay Bei mescidi Kapus üzre

tarihi budur

Ve Ferhad Aa çemesinin tarihidir

Hadimi ann didi tarihini

Nu idm Allah içün mai hayat

Sene 919

Ve Hünkar baçesinin kurbinde vezir Süleyman Paa karnda
Bey çemesinin tarihidir

[1] Dog^rusu ( is^lV ) olacak Bu tarih Ba-dad Kökü nüshasnda grâyet dorudur

[2] Dorusu ( C^^}\ ) olacak
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Barekâllah ey emiri menba kân kerem

Çokdur âsâ cemyalin ad olunmaz muydan [1]
Didi bu ayn ifa bahsin ifay tarihin

Ab safi akdi aha cemei dilcuydan

Sene 1061
f N

_J

ve Gülfam Hatun çemei hayatnn tarihidir

Bu hakire didi Gülfam Hatun

Müyesser elesün Hak âne kevser

Itdi Camiî bu hayra tarih

için Allah yoluna âb kevser

Sene 946

Ve bu ehir icre cümle üc bin krk çemedir Ve her handa bir

âb hayat cari olmas mukarrerdir Ve cümle medresedir Amma
mehuru ve mamuru bunlardr ki zikrolunur Evvelâ medresei Mura-
diyye ve iki Sultaniyye medreseleri ve Ulu medrese ve Sultaniyye

dariifasnda medresei darüifa ilmi [2] tb görilür Ehli fazl hekim
bass vardr Haftada iki gün ders okunur ve haftada iki gün saladr

cümle ehli derde deyüb gûnagûn maacîn ve edviyeler ve merubat
etkimeler mebzuldür Ve medresei Sarhan zeman kefere dahi papasan

ve batrikan ve ruhbananlar içün medrese imi Hâlâ yine bu medre-

sede münzevi olan talebe mahrum olmyub müfessir ve muhaddis ve

musannif olmudur Hattâ Ibni Melik bunda tahsili ulûm etmidir

Ziyaretgâh ünas bir höcresi vardr Zira bu medrese bir âli ve küade
yerde olmagile âb havas letafetinden âdem zekiüyyuttab olur

Bu medresenin ziri zeminlerinde dahi nice cazibe sahibi sahibi

sülük bîrecay müiûk arifibillâh kimesneler var kim kanaatde gün-

cü vecdet (vahdet) ihtiyar etmi canlar vardr Medresei Sinan Bey

hariç payesile medresei âlidir Ve kârgir kubbeleri serapa krmz ki-

remit ile mesturdur Ve medresei ibrahim Çelebi Bu dahi dahil med-

resedir Ve Bilmezbazar medresesi ve Abr (Ayni) Ali medresesi

matekaddem âsitanei Bektaiyan idi Hâlâ hariç medresesi oldu Am-
ma inallah yine tekye olmaa dahil olur Ve bu medreseler ve gayri

imaretler bu ehir icre yedi yüz altm kurunlu binayi azimler vardr

Ve alt yüz mektebi sbyan ebcedhan tflan neciban vardr Ve dokuz

darülkura var Herbirinde yüzer yüz ellier hafz hamelei Kur'an tale-

beler kraati Hafz ve kraati kesir ve Seb'a ve Aere ve Takrib kra-

atleri tilâvet olunur Amma türksat (türkzad) olmagla maharici

[1] (Çokdur âsâr cemilin ad oluonaz) oiacakdr

[2] Ba^dad Kökü nüshasnda (Ibni)
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hurufa riayet idemezler Amma âb havasnn tesirinden halk ve

sbyan gayet tizfehim necib ve reid olduklarndan üc bin âdem
rical sbyan nisvandan hafzulkur^an vardr deyu âyân ehir fahirle-

nirler Ve hakikatülhal tizfehim olduklarndan Geliboludan Yazczade
Mehmed Efendi telifi manzum Muhammediyye kitabn nice bin

âdem hfz etmilerdir Ve yedi darülhadisi vardr Cümlesinde Müslim
ve Buhar ve Mearik hadisleri görilir Muhaddis dersâmlar vardr
Ve cümle han azimlerdir Evvelâ Tahlbazar han kurun-
ludur Kal'a misal krk ocakl ve krk kubbeli han kebirdir kim cümle
Arab ve Acem bazirgân anda meks iderler ismine Hatuniyye Han
derder Ve Ali Aa Han ve isimleri malûmumuz nice yüz hanlar

vardr Amma kurunlu kal'a gibi kârgir binay kadim olan hanlar

bunlardr Ve cümle alt imareti âbâdân vardr Evvelâ Sultan Murad
imareti ve Sultaniyye imareti Hatuniyye imareti ve Ali Bey imareti

ve Timurta paa imareti ve bu imaretlerin ebüruz nimetleri ve sofrai

bi'imtinan birer has nanpare ile âyende ve revendeye mebzuldür Ve
bu imaretler serapa kurunludur Binayi azimdir Ve bazsnn atebesi

üzre (Ayet) r^^^ 6^—K^ âyetleri yazlmdr Bu hayrat hasenatlarn ev-

kaflarn ve tarihlerin mavaka üzre tahrir eylesek tatvili kelâm olur

Ve ehrin ark tarafnda bir mürtefî mesiregâh yerde bir âsitanei

hazreti Mevlâna vardr Acib teferrücgâh mevlevîhanedir Sima'hanesi

ve müteaddid fukara höcreleri ile mamurdur Zeman kadimde kenise

imi Amma âb havas lâtif ba iremmisal bir kân dervian

yeridir Cümle ehir andan mümayandr Ve kapus üzre tarihi budur

j..^il\ Jaii J^Ul ^.Vl ^Jlpc^Vi jJGUI lj\\^\cl^ OjU* ^1 )

Ve bu tarihin altnda ve

( A^\ i-l (r jlc^ -^^^ ^^ *^y^ Jf^^ -^-^^ ^^^ )

deyu tahrir olunmudur Ve bu mevlevîhane tekyesinden maada
cümle ehli tarikin yetmi aded tekyesi vardr Fukarayi ehli sülükler

ile malâmal nimetleri firavan tekyegâh müslimîndir Ve bu
ehirde yetmi yerde teferrücgâh mesiregâh ârâmgâh yerler vardr

Amma öhrei ehr olan bunlar kim tahrir olunur Evvelâ Ulca

pnar ve Ulca çnar ve Mersinli Alan taba (k) hane kökü ve Çe-

lebi pnar ve Aa baçeei ve Mevlevîhane ba Bu mesiregâhlar

cümle Karaköy tarafmdadr Amma Hamze Efendi Camii canibinde
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olan mesiregâhlar bunlardr Evvela Beçnar ve Beykökü ve mev-
levîhane kurbinde Salncaklar Dokuz pnar ve Sovucakpnarba Ve
amma bu mesiregâhlardan ziyade vacibüsseyir Hünkâr baçesidir eh-
rin aa imal canibinde sahray lâlezarda vaki olmudur Canibi
erbaas kal'a gibi tuladan mebni çarköe bir binayi metindir Ve
canibi garba nazr bir tahta kapus vardr Dairen madar cürmü üç
bin üç yüz admdr Ve Asitane tarafndan bostanc bass ve iki yüz

sar külâhl bostanclar vardr Daima bu ba iremi tmar idüb an-

da olan selef mülûklerinin halice ve havayic ve altun ve gümü ma-
kulesi evani ve sim zer lüleleri ve fskiye ve kadehleri cümle anlarn
kabzai tasarruflarndadr Ve cümle maksureleri ve kaalar ve gayri

imaretlerin kurunlarn ve mutallâ alemlerin gözedüb bu ba irem-

zat tamir ve terminle mukayyed olurlar Ve mahsulâtn badelmesa-

rif Asitanede terekeci basya irsal iderler Senevi yedi yük akçe mah-
sulünden hasl olur Neferatlarnn vazifeleri cerri yedinden(l) bu rav-

zai rdvan ve hadikai ba cinan ile bir hyaban yerdir kim âdem
maksurelerinde meks etdikte ükûfesinin rayihai tayyibesinden âde-

min dima muattar olur Ve cenab Bari ruyi arzda sundun izhar

içün nekadar kerre yüz bin elvan nebatat kiyahat ezharat hobu
halk etmi ise cümlesi bu gaytan iremzatda mevcu(d)dur Ve selef uka-

lâlarn bu ba sadrenci nak tarh idüb alettertib çrb ile nice yüz

bin ecerei müsmirat ve gayri dirahti çnarlar ve kavak ve servi ve

bidi sernigûnlar ve gûnagûn ecerei tayyibeleri diküb saf saf alet-

tertib dizilüb dört (2) Böyle bir sayedar ve koyah hyaban hadikai sul-

tandr kim medhinde lisan batldr Ve bu baa muttasl yol ar bir

nemazgâh müslimîn vardr Sahra misal bir musattah vadidir Canibi

erbaas alçak kârgir divarl yerdir çine elli bin âdem girse yine bir

canibi tehi olur içinde havuzlar ve fevvareleri pertab idüb cereyan

ider Baka huddamlar vardr Çemenzarn hfz hiraset iderler Ve
bu ehri Manisa cebeli duman dameninde arkdan garbe tulanî

vaki olmudur Hanelerinin nsf daa arka vermidir Havadar evler-

dir Serapa yüzleri imale naZrdr Ve nsf aa düzde vaki olmu-
dur ehri azîm ve bilâd kadimdir Ve garb tarafnda Karaköy kapu-

smdan ta ark tarafnda Dukutlu mahallesine varnca bu ehrin

tuli kâmil yedi bin adm dr Ve arznn baz yeri üç bin adm ve

baz mahalli dört bin ve be bin adm olur Ve dahi Sultaniyye

Caminin önünden kble tarafna yoku yukaru Ulu Cami önünde

ta iç kaFaye varnca dört bin admdr Ve bu ehri iremde cümle

[1] Badad Kökü nüshas (cizyedendir)

[2] Badad Kökü nüshas (durur)



SEYAHATNAMES 77

hamamdr Evvelâ Karaköy hamam ve Çayba hamam
ve TahtakaPa hamam Amma cümle âb havas ve binas ve

huddamlar ve esvablan pak ve nazif ferah feza ve müferrih dilküa

hammam ziba ve binayi ra'na Sultan hamamdr kim vacibüsseyir

bir camekâne ve bir o (r) ta soffaya malikdir kim misli meer
llâmbolda Ebülfethin Çukur hamam ola (Amma bu hammam
ola) [1] Amma bu hamam sekiz tak kesramisal üzre bu kubbei

nilgûn tas serniüûn kâsei eflâke manend bir kubbei demavenddir

Ve üstad mühendislerin nakli üzre bu camekân kubbesi mahmiyyei

Kostantiniyyede Selim Han Ev (vel) camiin kubbesi cürmündedir

derler Ve sekiz aded kemerlerin mabeyninde birer soffa ve sofa

üzre ikier lüleli ikier kurnalar vardr Ve çarkûesinde dört

halveti rueni var Ve öyle beyaz mermeri hamlar ile mefru olmudur
âdemin rengi ruyleri nümayandr Ve kubbesinin ortasndaki sofa ruham
bir barmen cürmünde bir seyir idecek münakka sofadr Ve bir azer-

vana kubbeye pertabidüb revan olmadadr Ve kubbei âlisinde üçyüz

aded necef billur ve moran ve jit> camlar ile müzeyyendir Her cam
sam'idan sofras cürmündedir kim Valide merhume ankasdn Venedik

Morasmdan getirdmidir Nazirin temaa ider ^ diyar hamamlarnn bi-

rinde yokdur Elhasl Manisa ehrinin binayi memduhunum biri dahi

bu hamamdr kim ehrin âb ruyidir Ve âb havas olkadar lâtifdir

kim âdem bir gün otursa sevda arz olmyub asla ve kat'a hararet virmez

Zira canibi erbaasnn divarlarnm kerbici ve kireci gülâb ve zafran

ve laden ile tahmir olunmudur Divarlarnm rayihasndan dahilinde

olan gasilin dimalar muattar olur Böyle hammam ruendir Bun-
dan gayri hamamlar memduh deildir Ve bu ehr icre cümle üç

bin krk çeme âb saf var Ve her handa birer uyun mukarrerdir

Ve bu ehirde ve Karaköyde cümle üç bin üç yüz altm dük-

kân dr Ve kârgir binayi kavi kubabl bezazistan vardr Birinin

nsfn cami etmiler Bezasten Camii derler Ve nsf kazarlar

(kazazlar) bedastandr ahrahnda ibriim taft iderler Eski bezastan

dimek ile marufdur Atik kâr olmala banisi kimesnenin malûmu
deildir Biri dahi yeni bedastan derler Bu dahi kâr köhne ve kub-

bei âliler ile gayet mamurdur Cümle mevcudat kâlây vâlây melbu-

sat ve zîkymet havayicat bunda bîkymet firavandr Ve Eski ha-

mam kurbinde bezasten misali iki ba kapul bir ahrahn tarafeyni

yüz mikdar kârgir dekâkinlerdir Amma bunda Sipah hazar olub

âleti harbe ve elbisei fahireye müteallik metanlar beyi olunur Ve
TahtelkaPade elli aded dekâkin ve iki ba dery(a) lebi suku sa*

[1] Bu cümle fazla yazlmdr.



78 EVLYA ÇELEB

giredir Amma kârgir deildir Bunda edviye ve maacîni uakî beyi

olunur Dilber lebi ma'cunu bazar olur bir bazar muhabbetdir kim
asla usakdan hali deil bir kân zurefa ve yaran vefa esvakdr Ve
Tahilbazar meydannda han misal sekiz amelî sütun üzre kire-

mit ile mestur meydan vardr Haftada hazar oldukda kendüm
ve dakik ve cümle galâl bunda beyi olunur Muhtesih kantar bun-

dadr Her gallâl mekûlâtdan örü sultanî alr Ve bu bazar Tahta

kal'a meydannda fevkani ve tahtanî havadar ve müferrih kahveha-

neler vardr kim her birinden fskyye ve havuz azirvanlar ile

müzeyyen kahvelerdir Cemii ayan vilâyetin ve cümle erbab maa-

rifin birbirile müerref olacak cayi sürurlardr kim her birinde dör-

der mahafil bina olunmudur Birinde hanende ve sazendegân bi-

rind(e) rakkasan civanan ve birinde kssahan meddahan birinde

airan gazelhan ile memlû bir mecmaülirfan kahvelerdir Amma
TahtakaPa kahvelerinde(n) lâtif Karaköydeki kahvenin misli rub'u

meskûnda yokdur Bîbedel kahve kahvei ba iremzat ve murgzar
Frat misli zibadr kim Halebde Arslandere kahvesi yahud Samda
Sinaniyye kahvesi veyahud Msrda Harabâbâd kahvesi ola Amma
bunlardan musanna' kahvedir Daima beni âdem ile lebberleb old-

ndan beher yevm birer kantar kahve sürilür Yevmiye be yüz âdem-

ler huddamlar vardr Köesinde uakan mütakan birbirile can soh-

beti iderler Böyle bir cemiyyeti kübra yeri kahvehanedir Canibi er-

baasndaki gül gülis(t)an ve ba reyhan icre nice bin tuyurun ve

hezaran hezarlarn esvat hazinleri ve mürgan andelibann ve hanen-

de ve sazendegânn birbirlerine hasmane fasllar zevkinden hissedar

olan nev'i beni âdem dembeste ve hayran olur Elhasl Manisa eh-
rinin âb ruyinde olub öhret viren bu cayi safa kahvei zibadr Ve
bu ehir bir kumsal zemine vaki olmala her canibi ta döeli kal-

drm deildir illâ bedaristan (bezazistan) semtleri ve Saraçhane ve

Hafafhane esvaklar ve Tahtakal'a ve Çanigirba Camileri ve gayri

suku sultanîler serapa musanna* mefru rengi beyaz ile âraste pak

kaldrmlardr Ve halk gayet pak ve nazif ve zarif olduklarndan

çaru hazar herbar huddamlar azar iderek daim tathir idüb sulayub

serdab idüb her kes dekâkinlerinde gerdi gbarsz meksidüb beyi ira

iderler Ve gül ve sünbül ve zerrin ve reyhan ve ergavan ve zanbak

ve gülü mutabbak mevsiminde kâii Çin bardaklar ile cemii dükkân-

lar bu zikrolunan ükûfeler ile zeyn idüb tariki âmdan güzer iden

âdemlerin dima muattar olur Ve her çaru rahlar icre çnar ve

bîdi sernigûn ve kavak ve engür seçerleri ile ârâste olmu esvaklardr

kim koyah gölgelikleridir Ve âb havasnn holuundan mahbub ve
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mahbubesi vefret üzredir Gerçi Etrak diyardr amma taht kadim ve

ehri azîm olmala halk gayet söz anlar miri kelâm erbab maarif

uaralar çokdur Evvelâ Anî ve Vanî ve Kânî ve Abî ve Zülâlî ve

La4î ve Lâlî ve Vali nam suaralar fasihüUisan ve bediülbeyan sahibi

divan kimesnelerdir Amma Lâlî Çelebi mukaddema irinkelâm sü-

hanperdaz ve kelimat ve fasahatde hümapervaz ve hogûy ehli fazl

kimesne imi Badehu kendüye hasteliki az arz olub hikmeti Huda
zebannda bir lüknet hasl olub Lâlî tahallus ider Mukaddema Lealî

imi Hâlâ bîzebandr Kimesne ile kelimat etmee nutka mecali yok-

dur Amma kilki cevahirin ele alub seri kaleminden bilâtashih nice

beyit ve kasaid ve tarihler ider kim Hassan ve Ümrüülkays misilli

tasavvufane dürrü meknunlar tahrir ider Hâlâ bir müdevven divan
vardr Ve haseniyyat ve hicviyyat dahi memduhdur Ve Nimî Çelebi

dahi Lâli Çelebiye hempadr Nimî tahallus etmesinin asl meflûcdur

Kemerinden aa paylerine varnca paydar olmadndan Nimî ta-

hallus idüb Lâlî ile Nimî birbirlerile hempa olmalar o (ve)cihden-

dir Amma hakka ki ikisi dahi fazl ve üstad kâmillerdir Gerçi bu

Nimî meflûcdur amma cenab Bari buna bir talâkati lisan vermikim
bununla akran suaralar deil gayri ulemalar dahi bununla mubahe-
sei ilmiyye idemezler Zira gayet akl Aristo Çelebidir Amma eb ruz

halk mezemmet kadh idüb kuduz it gibi dalamadadr Amma her hicvi

Seham Kazayi Nefîye manenddir Ve eyhülislâm Mahmud Efendi

dahi fuzalâyüddehirden ve ulemayi asrdan efsahüuara velbülega

yegânei asr çelebidir Ve ilmi musikide musikivar seragaz itdükde

kol kol edvar üzre tahriratnda sihri mübin idüb istima iden devran

etmesi mukarrerdir Velhasl bu ehirde on yedi divan sahibi uara
vardr Ve ulema sulehasna ve eimme ve hutebasna ve meayihine
had hasr yok cenab Barinin nazar teallûk etdüi bir ehri azimdir

Ve ahalii vilâyetin ekseri tüccar ve ehli hiref ve ulema ve ehli sanaat

ve ehli kanaat ve ehli ibadet ve ehli ziyaretdir Ve ekseriya halk
çuka ferace ve serhaddî ve konto ve nazik boas elvan bez giyerler

Ve nice bin fukaralar ve muhibbi Mevlâna olmak ile mevlevî külah
üzre destan muhammedî sararlar Ve zenaneleri siyah ve mavi ve

lâilgûn muhayyer ferace ve çuka ferace geyüb gayet müeddebane
hareket ider havatinlerdir Ve halkn kâr kisibleri ekseriya Manisa
alacas iliyüb kâr iderler Ve beledî yasdklar dahi memduhdur Ve
mekûlât merubatnn mehuru beyaz nohudlu çörei ve baharl me-
kik börei ve arab gevrei ve beyaz tennur gerdesi ve gûnagûn buzlu
vine hoab ve üzüm erbeti ve leziz Manisa palûdesi üstü bademli
gayet mehurdur Ve has ve beyaz anesonlu ve çörek otlu ekmei
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bir vakyyesi ku gözü akçe ile beyi olunur gayet ganimet ehirdir

Ve elli akçesi bir dirhem gelir hürde akçe ile elli dirhem yal çörek

bir akçeye ve bir at yemi bir akçiye ve lâhm ganemin bir vakyyesi

bir akçe ve cemii eyas buna göre kyas oluna Ve iklimi rabiden

olmala havas mutedildir Arz beledi ve tuline-

har ve kblesi ehrin ensesindeki duman dana
müteveccih olur Bu ekâlde bir ehirdir Jur<iH^

Evsaf zîyaretgâh Manisa

Evvela Muradiyye kurbinde fatihi vilâyet Sarhan Bey Sultan bir

kubbei âlide medfundur Ziyaretgâh enamdr Nice keif ker(a)mat-

lar zahir ve bahir olmu mücahidi fisebiluUah bir gazi padiahdr
Ve Seyyid ibrahim Sultan ve ana karib Revak Sultan ve Hak Baha
Sultan ve Hünkâr baçesi kurbinde ziyaretgâh ehzadegân ibni Mu-
rad Han Salis ve ehzade Sultan Mehmedi Salis ki fatihi Eridir sene

976 tarihinde bu Manisada mütevellid olmudur Ve Bekta paa
sultan ve Kemal Ummi Baba sultan sene tarihinde merhum olub bu
ehirde asudedir Hâlâ merkadi pürenvar ziyaretgâhdr erbab hacat-

dr [1] Nice yüz telifatlarndan ekseriya ulûmu ettas türkî ve farsî

tasavvufane e'ar belileri ve müdevvenleri vardr Ve Hazreti Resalet

penahn bu hadisi erifi ki JjUWL\j>.; j öjJ^li hadisi erifinin terceme-

sinde bir ho âyende selis manzum risale etmidir Beynelulema hayli

mükil ve mulâk telifdir Nice âlimler erh etmede âciz olmulardr
Ve ceddimiz Ece Yakuh Bey Mahan diyarndandr Ali Osman ceddi

Erturul Bey ile maan Ruma gelüb ihtida gazi Süleyman Bey ile

Kapudandan krk nefer kimesne ile sallar düzüb deryadan ubur

idüb ihtida Ibsala ehrin feth iden bunlardr Lebsekide iskele ban-
daki cami ve Iznikde Yakub Ece Camii bunlarndr Hâlâ hatt erif-

leri ile tevliyyetleri bu hakirindir Badehu sene tarihinde hummayi muh-
rikden ehri Manisada merhum olub Çayba mezaristannda med-

fundur Elmevlâna Manav Ahdülhaki Alâiyyelidir lmi lûgatde bahri

maanidir Nice ziyaretleri dahi eyledik Bu kadar (2) iktifa

etdik ^7-\ j^Jfr '^a\^j Badehu bu ehrin âyânile ve mevlâ ve seyülislâm

Mahmud Efendi ve yeniçeri serdar Kasabzade Ebubekir Aa ile

ve gayri ahibba ve dostan ile vedalaub bu ehirden garb tarafna

balar baçeler icre gidüb ve nehri Gedüsü bu sahra icre atlarmz ile

gucile ubur idib

[1] Ziyaretgâh erbab hacatdr

[2] Burada bir (ile) lâzm
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Kariyei Horos

ki yüz evli ve bir camili müslüman kariyesi ve ziametdir Andan
yine canibi garba sarb dalar ve beller ve yollar aub sekiz saatde

renk rana (1) ve iddeti har çekerek

Evsaf KaFai Bergama

Kdefa melikenin binasdr Sene tarihinde Urhan Gazi fethidir

Bedesti paa Kütahya eyaletinde Hudavendigâr sanca ha-

kinde paa hass olub voyvadas hükmü hükümet ider Ve yüz elli

akçe kazadr Nahiyesi kuradr ve kethüda (yer) i ve serdar vardr

Amma müftisi ve nakibi yokdur Amma sene tarihinde llyas paa Sul-

tan Murad Rabie âsi olub hakirden uluca hemiremiz nal namza-

dmda iken âsi olunca peder hemiremiz vermede tereddüd idüb inad

muhalefet idince hemen EUez (llyas) paa Manisa ehrinden alt

bayrak sekban ve sarca haaratile imamn ve âyân vilâyet ulemalarn

ve kethüdasn lgar ile Kütahyaya gönderüb alelgafle hanemizi basd-

rub Yedi Baa firar idüb ol saat hemirei cümle cevahir cihaz ile

hemirei araba ile götürüb Sandkl sahrasmdaki çiftliimizden yedi

bin koyun ve üç yüz kolanlu ksrak ve at ve gayri hayvanatlar alâ

tarikuccihaz gasben alub Manisaya götürüb hemiremiz namzadi iken

menkûhas olub günden güne isyan tuyan aikâre olub Asitane

tarafndan ve gayri eyaletlerden üzerine askeri bîpayan ile Küçük
Ahmed paa serdar tayin olunca Manisada karar firara mübeddel
olub cümle askerile ve hemiremiz ile bu Bergamada mutahassn olunca

peder cümle teallükatile Kütahya ehrinden hicret idüb hanemizi

sultan uara akrabamz Firak Efendiye verüb cümlemiz Bursada ne
Bey mahallesindeki hanemizde meks idüb pederimiz hakiri ve Mah-
mud nam bir biraderimizi dahi alup Bursadan üçüncü günde slâmbola
dahil olub beyti kadimimizde meks idüb ertesi peder Sultan Murada
bulub lyas paadan ikâyet idüb krknc günde lyas paa bu Ber-

gamada münhedim olub Küçük Ahmed paay (2) kayd bend ile

Sultan Murad huzurna Üsküdarda stavriz baçesinde getirüb ol

mahalde peder dahi huzuru padiaha çkub Sultan Murad llyas paaya
Bire mePun Bu koca aann kzn zor ile niçün aldn deyu hitab

etdükde Hââ padiahm alezzor alm olam zni er'î ile namzadm
idi aldm te hücceti eriyyetim deyu hüccet ibraz etdi Hemen pe-

der Beli padiahm Tabi iken namzad idin Badehu âsi olub vacibülkatil

[1] Rene ina

[2] (yi) fazladr.

Evliya Çelebi 9 — 6
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oldun Siz cileyin âsiler hakknda âyeti »^uiJ crJi\ cyJ^^.s ^2i âyeti nazil

olub mezahibi erbaa fetvalar mazmununca sana katil icab etdükde
kzm vermedim Alelgasb bu kadar malim ile rzm haraba etdin deyu
peder feryad etdi Hemen tabe serahü Murad Han Koca Baba maln
mu isterin yohsa Kel EUezin ban m istersin didükde hemen peder

Hünkârm nursz ve muysz kel bandan sana bana ne faide Hemen
padiahm sa olsun Benim ikâyetimle telefi nefs olmasn Yine EUez

olu EUezdir Afedersiniz Revan seferine götürüb bir kulluunuza is-

tihdam idin didikde Ya böyle âsinin hidmeti ne olsa gerek Kaht rical

deildir Kelle üstüne diyüb hitab etdiler Hemen an gördüm Bir kara

yüzlü zirdest âdem Ilyas paay kabuclar kethüdas elinden alub

Istavriz kökü önünde lebi deryada bir büyük mavi ta vardr Ann
üstüne fakir Ilyas paay çökerdüb bir ti atetab ile urdkim ba
taa ol zaman dokundu Meer hakikat kel imi Badehu pedere Sultan

Murad bir kise on bin sikkei hasene altn verüb Ilyas paann cemii

emval erzakn zabt rabt etdiler Amma hemirenin bir maline vaz* yed

etmediler Badehu hakiri ol sene peder Bursaya getirüb yine bu senei

mezburda hemiremiz Bergamada merhume olub cümle malin peder

kabzeyledi Hamdi Huda mabeyninden otuz dört sene mürur idüb

bu Bergama ehrine gelüb hemiremizin kabrini ziyaret idüb lâhdi-

nin baz yerlerin ve sengi mezarnn tarihlerin tamir ve termim idüb

Bergama ehrin temaa etmee sûru eyledik Amma Manisa gibi

ehri muazzam deildir

(Dört satr ho)

Badehu Bergamadan canibi kbleye be saatde mamur âbâdân

kuralar ubur iderek

Evsaf Melemen Güzel Hisar

Sene tarihinde Gazi Hüdavendigâr Sarhan Bay Oullar elinden

alnmdr Sanca hakinde yüz elli akçe kazadr Ve kal'-

as bir bayr üzre viranca ekli murabba bir kârgir bina küçük kal*-

adr Dizdar ve neferat ve kbleye nazr bir kapus var Amma aa-

da varuu cümle sekiz yüz toprak ve kiremit örtülü bal ve ba-
çeli evlerdir Ve cümle sekiz mahalle ve on üc mihrabdr Çau içinde

camii ve maada mesacidlerdir Ve han ve

hamam ve mektebi sbyan ve esvak muhtasar vardr Amma Beza-

zistan ve imaretleri yokdur Ve âb havas olkadar lâtif deildir Mem-
duhatndan penbesi ve sem semi ve kavunu ve karpuzu çokdur Ba-
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dehu bu ehirden canibi kbleye kâh sengistan ve kâh rimalistan ve

kâhice sahra icre mahuf ve muhatra yollar ile ubur iderek be saat-

de selâmetle

Evsaf kaPai Kara Foça

Sene tarihinde Cineviz elinden Urhan Gazi fethidir Bedesti asa-

kiri seirdimciyan Kara Ece Yakub ve Kara Miirsel ve Kara Balike-

sir ve Kara Bekir nam gaziler Kara Koca ile alelgafle Kara Foça

boazna ebhun idüb ihtida Kara Foça ve Kara Koca ehre klç
urub feth etdikleri içün bu ehre Kara Foça derler Urhan Gazinin

belerinden krk namdar Kara Koca Kara Ece ve Kara Miirsel na-

mnda Kara beyleri var imi Amma biemrillâh ne canibe teveccüh

iderlerse krk nefer karalar yüz ardrlar imi Kütahya eyaleti ha-

kinde Cezayir kaleminde kapudan paa hükmünde paa hassdr
Kal'as lebi deryada bir püte üzre yerde ekli müdevver

bir irin eddadî kal'ai üstüvardr Ve etraf cürmü bin altm admdr
Sene tarihinde Venedik firenginin donanmas gelüb bu kal'a ahalisi

cenge iktidarlar olmyub kal'ai hali ve muattal braub küffar bed-

girdar murdar duzahkarar kal'aya istilâ idüb içinde olan cebehanesi

ve sayir mali ganyimin ve kal'a kapusn alub gitmi idi Badehu z-

mirli Ahmed Aa tamir ve termimine memur olub hakir Ahmed
Aay anda bilüb rzaenlillâh iki gün tamire bile caldk Amma
hanlar ve hamam ve cami ve mesacidleri ve esvaklar harab idi

Amma limanna nazr azîm kuleler üzre deryaya dek balyemez top-

lar kondu Ve karaya ve deryaya nazr iki cedid metin kapular bina

olundu Ve içinde iki yüz mikdar mamur haneleri ve ezcümle kire-

mitlidir Ve bir camii ve bir dükkân kalm Ve kaPa haricinde ba
ve baçesi çokdur Ve dizdar ve neferatlar vardr izmir gümrüün-
den ulufeleri daimdir Ve serdar ve kethüdayeri Melemende sakindir

Ve yüz elli akçe kazadr Halk cümle Cezayir esbab giyerler Amma
eci ve bahadr dilâverler ve yiitler deillerdir Sehl behane ile öy-
le metîn kalai kâfire verüb bu kadar mal ganayim nehbü garet olub

bu kadar bednamlk oldu Bir saat cenk etseler etraf kuralardan on
bin tüfenkendaz Melemen ehbazlar ricalülgayb ile gayibane eriir-

ler idi Ve bu kal'anm bir liman azîmi var Alâ demir dutar kalyon

ve kadrga yata lâtif limandr Ve bu limandan lodos üzre seksen

mil karu Karaburun burnu didikleri yerdir kim Rumda Karaburun
zeytunu mehurdur Ve bu kaPadan yirmi tüfenkendaz refikler aldk
Zira levendat haarat kân ve haneberdu nehbü garet görmü ac
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uyuz kan kuduz âdemleri rehzenlik iderlerdi Ol refikler ile kble ta-

rafna düz sahralar icre lgn aaçlar ormanlarn temaa iderek

Menzili Tuzla(i) Melenen(i)

eminde meks idüb temaa etdik Be yüz akçe mirî emanetdir

kim hass hümayundur Cemii Germiyan ve Aydn ve Sarhan ve Ka-

rahisar vilâyetlerine velhasl yirmi dört sancak yire her sene nice

kerre yüz bin deve yükü tuz bundan müstevli olur azîm emanetdir

Yetmi seksen âdem ile inüb binüb hükûmat idüb mali padiah ve

kendüye on kise fayizi tahsil ider âlâ hükûmetdir Ibretnüma bir

tuzladr Ziruh ksmndan bu tuz icre her ne mahlûk düse biemril-

lâh tuz olur Andan kalkub yine kbliye ol sahra icre ubur iderek

nehri Gedüz deryaya mahlut olduu mahalden yüz bin rene ina ile

atlar yldurub bizler kaya suvar olub karuya ubur etdik Andan
altnc saatde

Evsaf vilayeti Turhaniyye ehri kadimi
Melemeniyye

Yani Ouzlar vilâyeti demekdir Sene tarihinde Gazi Hudavendi-

gâr fethidüb kalai yire beraber münhedim etmidir ehrin arkîsinde

yel deirmeni hâlâ cabeca kal'ann esas binalar hüveydadr Amma
metîn kal'a imi Ve hâlâ bir kal'as dahi bu ehrin imali tarafnda

nehri Güsün (Gedüsün) karu canibinde sivri bir kaya üzre Kayack
kaVas derler seramed bir kal'ai müntehadr Amma içinde âdem zad

yokdur Ve kurbinde mamur kuralar vardr Ve bu Melemen ehri

Anadolu hakinde Cezayir kaleminde Sla sanca hududunda Valide

Sultan hassdr Krk yük akçe iltizamdr iki yüz âdem ile mültezimi

hükümet ider Ve yüz elli akçe erif kazadr Ve nahiyesi kuradr
Kethüdayeri ve serdar vardr Amma âyân yokdur Ve fukaras ga-

yet cokdur Müfti ve nakibi yokdur Ve ehri bir düz kumsal yerde

deryadan üç saat baid bir sahrada vaki olmudur Ve deirmen ba-

yrlar ehrin ark tarafnda beer bin ve altar bin adm baiddir

Ve cümle ehri Melemen yirmi be mahalle ve üc bin kiremitli ev-

lerdir Kimi fevkanî ekseri [1] tahtan [2] zibalardr Ve cümle yirmi

dokuz mihrabdr Cümleden cemaati firavan çaru içinde Mahkeme
Camii camii atikdir Kârgir kubbesi ve minaresi vardr Kireçli kire-

mit örtülüdür Ve Gazzaz Camii kapus üzre tarihi budur

[1] Ba^dad kökü nüshas (altlar)

[2] Badad kökü nüsl as (ham)
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<,^'S j^s. 3^ a^ jk^ c^j^\ ^^l--^ [1] <-iiy-J^ ^^^ ^-^ c5; -^^ )

Ve Ulu Cami ve Kasmpaa Camii bir kârgir minareli camilerdir

Ve bunlardan maada zaviyelerdir Ve uç hamamdr Biri Bazaryeri

Hamam ve Çifte Hamam ve Eski Hamam Ve bir medrese ve üc

mektebi sbyan ve bir imareti vardr Amma çaru meydanndaki

sebilhanenin kapus üzre tarihi budur

Hamdü lillâh ki nasib oldu Hudaya minnet

Bu sebilhanei [2] bi adl âb Kevseri cennet

Yaptn anda bir sebil mai carii dilke

Didim ann tarihini misli âb cennet

Sene 1026

Ve yine bu Bazar meydannda Ali Aa çemesi çarkûe bir binayi

lâtifi âb hayatdr Tarihidir

Yapt bu çemei Ali Aa çün

Eyledi ihya kamu tenedili

Talibi Daî didi tarihini '

Akdi Hüseyn akna ayni Ali

Sene 1008

Bu dahi ark tarafndaki çemenin tarihidir

Ab hayata benzediiyçün gnayiyan

Tarihi oldu ayni Ali çemei hayat

Sene 1004

Ve bu çarkûe çemenin iki tarafnda çemeler üzre tarihler yokdur

Ancak bu iki tarafda vardr Ve bu ehrin cümle üçyüz dükkân ve

bir kârgir bezazistan vardr Ve ehri olkadar bender deildir Ve
cemii tariki âmlar kaldrmszdr Zira bu ehir bir kumsal pak zemin-

de ve vaki olmudur Ancak baz yerlerinde divar kenarlarnda yavan

kaldrmlar vardr Ve ekser haneleri kerpiç bina diva (r) ldr Ve
halk cümle Cezayir levendat esbab giyerler Ve rengi ruyleri zerd

rudrlar Zira havas iddeti har üzre halk olunub gayet sakil havas
olduundan mahbubu yokdur Ve bu ehirde hikmeti Huda mah
temmuzda ba*delasr bu ehr icre bir âdem kalmyub sagir ve kebir

[1] Badad kökü nüshas (Â-i jJ\\)

1^2] Badad kökü nüshas (bu sebil)
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cümle ehrin canibi esbaasmdaki ba ve bahçelere gidüb anda yatarlar

Alessabah yine ehre gelirler Zira ehir içinde bir âdem kalsa ol gice

ol âdemi sivri sinekler yerler ^-»^
c*-^* Eman vermiyüb helak iderler

Ve hâkimül örf bir âdeme örf etse bir gice elin ve ayan bir diree
bend idüb giderler Sabahn ol âdemi fakir ya helak olmu yahud
tulum gibi imi bulunub cemii etdüi günahlarna muterif olur

Mücrim olan âdemlere böyle irkence iderler Melemen ehrinin ta bu
mertebe namus yani sivri sinei vardr Zira sineklerin padiah de-

irmenler canibinde bir kuyu vardr ol kuyudadr derler Te
hakikatülhal vaktilgurub olunca mezkûr çahdan duman duman olub

sivri sinekler ol hürden çkub ehire müstevli olur Nice kerre ahalii

vilâyet bu çaha neft ve katran ve çra ve har haak doldurub ate
atmlar Nari Nemrud eflâke peyveste olub yine halâs olmamlar
Ve hâlâ ihtiyar kimesneler nakletdiler kim Sultan Ahmed zemanmda
bir dervii dilri bir leylei Ramazanda bu ehrimize kadem basub

her kangmzn hanesine vard ise müsarifete kabul etmiyüb sabah

olunca ol dervi edayi fecr etdükde camide olan cemaate Eye mele-

menin meleme ve tuli emele dümü hasis ve deni halk Bu ahdi

zaifi bir gice konuklua almyub (hadis) 'j'^ o^^i ^î-^î* ^y/"^ hadisine

amel etmediniz ise bu hakirin sizlere u yadigâr olsun Giceler safayi

hatrnz olmasn Her gice haneberdu olasz deyu elinde em'i aselden

bir sivri sinek suretin bir kâd ile bu kuyuya brakd Ol gice ehirde

cümle halk namus derdinden namus ar terk idüb balara firar ider-

ler ilâ hazePan ehrimize ol zemandan beru sivri sinek müstevli oldu

deyu nakleylediler Hikmeti Huda bu ehire gelen müsafirîni sivri

sinek asla srmaz ve bir garibüddiyara asla zarar isabet etmez Acib

srr Hudadr Güya Acemde Kaiye akrebi müsafirîne zarar isabet

etmedii gibi bu ehirde dahi sivri sinek ile mutalsam olub bir veçhile

defi mümkün olmamdr Amma bu ehire gelen müsafir dahi âdemsiz

ehirde gece kalmaa ne mucib deyüb Akal eksere tabidir deyu ehir

halkna tebeiyyeten cümle müsafirler dahi Müsafirîn Ba derler bir

cayi menas vardr anda gidüb istrahat iderler Cümle ehir halk evle-

rinde cemii havayicleri ve besat evaniler ile bragub hanelerinin

bablarn dahi küade braub balara giderle Hemen ehir içinde

ancak on aded âdem pasban kalub ebrevanî esbablar giyüb yüzlerin

ve gözlerin nikah bürka'lar ile sarub sarmalayub ve boazlarna birer

davul geçirüb ta sabahedek bu on aded âdemler tahllara meçkler

urub ehri muhafaza idüb gezerler Bir an durmaa kadir deillerdir

Ve davul berekâtile sivri sinekden halâs olurlar Zira sivri sinek

gazlkda hasl olmala neyzenmisal sazendedir Her âdeme nizesin
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darb etmee geldikde neyzenlik iderek fasl ile gelir Annçün Mele-

men halk her eb sivri sinee davul çalarlar Bu Germiyan ve Aydn
ve Sarhan ve Sla ve Bursa ve Teke sancaklar ahalileri mabeyinle-

rinde bir söz olsa yahud bir miriliva tahllar bir ho ada ve ahenk

vermese Melemen davulu gibi öter deyu darbmesel olmudur Elhasl

bu ehri Melemen acib ve garib temaa ehri vilâyeti Turhaniyyedir

Ve hâlâ halk gayet mele yani ouz tayife ve melemendir Annçün
Melemen ehri derler Ve zaman kadimde ehri azîm olduunun
ârâr binalar nehri Gedüse varnca ba ve baçeler içinde nice bin

kârgir bina alâmetleri vardr

Ziyaretgâh Melemen

Evvelâ ehir içinde Emir Kad Hazretleri bir kubbei âlide med-

fundur Gayet ziyaretgâh ünasdr Nice yüz keramat zahir olmudur
ft^ t/J* Bu ehirde yeniçeri serdar Hac Süleyman Aa ile vedalaub

andan refikler alub kble canibine üç saat safi ba ve baçeler icre

ulu dirahti sayedarlar altnda tarikâm üzre kahvehaneler temaa
iderek ve âb hayat kuyu sular nu iderek lebi deryada izmir körfezi

kenarnda bir kumsal yerde

Kal'ai Geçit

Sene tarihinde Ebülfetih Sultan Mehmed binasdr ekli mü-
devver bir kulei azîm cebehane ve dizdar ve neferatl mükellef

kaPadr zmir Körfezi boaz aznda vaki olmudur Urlya ve

Kuadas ve Balat ehrine gitme murad idinen müsafirîn Izmire

uramyub bu kal'adan gemilerle ubur idüb murad idindii

diyara gider Hakir dahi bunda sehl istirahat idüb dizdarn ftu-

run tenavül idüb andan izmir Körfezi kenarnca kayal dal ve

bal yerler ile iki saat dahi güzer iderek canibi arka gidüb mesiregâh

Halkal Pnar

Meer bu mahalde cümle izmir âyân ve mollas Efendi

cümle bu teferrücgâhn hyabannda ziyafeti âlileri var imi Hakir
seishanelerimiz ile ubur idince âdem gönderüb hakiri cümle tevabii-

miz ile ziyafete davet etdiler Hakir dahi davete icabet deyüb cümle
âyân kibar ile müerref olub ekseri yâr kadimlerimiz bulundlar Ol
gün anda Hüseyin Baykara fasl idüb sohbeti has etdik Mezkûr Hal-

kal Pnar bir âb zülâldir Bir kayadan çkar Canibi erbaas çemenzar
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ve ba gülzar ve lâlezar ve hezaran hezarn nalei efganlar istîma

olunur dirahti sayedar bir ferahfeza mesiregâh yerdir Uyunu zülâlin-

de nice bin gûnagûn mahiler inaverlik iderler Amma nazargâh ev-

liya olmaile mahileri sayd ikâr olunmadndan teferrücüne varan

âdemlere reftar iderek gelüb pertab idüb gûnagûn lûubdebazlk ider-

ler Ve âdemden asla firar etmiyüb elinden nanpare ve lâhmpare
alrlar gayet munis mahilerdir Hikmeti Huda haftada bir kerre çihar-

enbe gün bu mesiregâha nisvan sahibisyan tayifesi vardkda bu
uyunu caride bir semekenin nam nian kalmyub ol gün asla görün-

mezler Acib mutalsamdr Ehli beled takriri üzre Kdefa kralenin

tlsmdr derler Elhasl nazargâh mesiregâh yerdir Bu mahalde
vakti gurub karib oldukda cümle âyân cidale düüb Evliya Çelebii

ben müsafirete alrm deyu gûnagûn kelimatlar etdiler Ahir Uzun
Ahmed Aa itdi Foça kaPasn bizim ile tamir etmede bile idi Hukuku
sabkamz vardr deyüb cümle huddamlarmz hanesine kethüdasile

gönderüb biz anlar ile atba beraber ehri Izmire dahil olub refiki-

miz olan Afyon Karahisarl konamz sahibi Abdullah Efendi zmir
mollasna kondu Ve Izmirin temaasna ihtida eyledik

Evsaf ehri azîm ve taht kadim kal'ai Izmîr

Iskenderi Kübra ile muasr olan Kdefa melike nam Yunaniyan-

dan bir kralenin binas ve tahtdr Zeman mürurundan sonra Sultan

Alâüddini Selcukyan asrnda taraf Rumu merzübum tavayif i mülûke
dönüb Alâüddin vüzeralarndan Sla Olu Ali Bey namnda bir

namdan gâmkâr veziri yarar bu Izmiri yine Kdefa neslinden Izmirne

nam bir kralenin elinden halkn kra kra feth idüb kabzai teshire

alub memaliki islamiyyeye zam Timur Han Izmiri harab etdiine

tarihdir
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Ali Osmaniyandan îbtida sene 844 tarihinde Murad Sani fethidir

Bedesti Cüneyd (Be) etdi Badehu sene 856 tarihinde Ebülfetih Sultan

Mehtned Han gazi feth idüb dua etmidir El'an günden güne mamur
olmadadr ^\j£- Anadolu eyaletindedir Amma lebi deryada vaki olmaile

derya kaleminde Kapudan paann Cezayir eyaleti hükmünde Sla san-

ca paasnn kaimmakam üçyüz âdem ile zabt ider Paas Kapudan
paa ile iki pare korse (forsa) kadrga ile bahreynde sefer eer Senevi

elli kise bervechi adalet hasl olur sancakdr Paas zabt etse yüz bin

guru hasl olur bender ehri azimdir Ve be yüz akçe mevleviyyetdir

Amma senevi iki yüz kise hasl olur Zira müsellemler moUar [1] yann-
da hükûmat idemezler Cümleden melik mollalardr Anmçün yüz bin

guru hasl olur Amma monla Unsî Efendi iki kerre yüz bin guru
ve yüz bin guruluk dahi hedaya cem idüb yüz bin guru deynin

eda idüb bu izmir mansbnda iflasdan halâs oldu Hattâ Köprülü

Mehmed paa Unsî Efendiden esnayi kelâmda sual idüb Kaç yam-
dasnz derler Unsî Efendi hazr cevab ider Sultanm henüz üç sinne

bali oldum deyu cevab etdükde Köprülü merhum ider Bire hey

efendim Bizim sizinle muarefemiz elli seneden tecavüz etmidir di-

dükde Unsî ider Beli sahihsiz Amma iflas ve ibtizal ile geçen ömre
bir ömür deyu additmem Allah size ömür vire Bize Izmiri ihsan idüb

deynimiz eda idüb dinimiz dahi dürüst olaldan beru üc senedir

muammer oluyorum Ol manaya üc sinne baliim didim deyu cevab

etmidir Hemen Köprülü merhum öyle ise biz de sekiz yamdayz kim
Ali Osmann sekiz yldr mühür sahibi olub muammer oluyoruz

buyurmular Hakikatülhal zmir mollalara Msrdan âli mansbdr
Amma payede süflidir Ve tabiinde olan kazalar be nahiye kazalar-

dr Evvelâ canibi cenubda yedi saat baid kazayi Url ve kazayi Eba
sefid yani Sancakburnu ve kazai Karaburun ve kazai Cum'aâbâd
ve kazai Terindeâbâd Amma Burunâbâd cümleden mahsuldar sü-

müklü murdar kazai mebrumdur Zira cümle halk Rumu merzübum-
da umdur Bu zikrolunan be pare kaza gayetülgaye mamur kazalar-

dr Ve reayas ankalardr Ve bu ehrin eyhülislâm müftisi ve naki-

büleraf ve kethüdyeri ve yeniçeri serdar ve çavuu ve hünkâr ba-
çesinin bostancbas ve yetmi aded külâhl bostancs ve bir hâkim
dahi gümrük emini iki yüz bin altuna iltizam hükûmetdir Ve kal'a

dizdar ikidir Biri lebi deryadaki kaPada biri dada eddi Kahriyye

kaPasmda hâkimdir Ve voyvadas ve muhtesibi ve ehir naibi dahi

hâkimdir Askerî tayifesinden gayri cümle ehli hirefe hükümet ider

hâkimlerdir Ve yedi Kral balyozlar bu ehirde tercümanlar ve kon-

[1] Badad kökü nüshas (mollalar)
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solozlar ile mevcuddur Ve ayan eraf ve ulema ve sulehas ve eimme
ve hutebas ve meayihi gayet çokdur Ve cümle halk anka tüccar-

lardr Herbiri biner ikier biner kise (ye) kadir mün'im âdemler
vardr Cümleden maldar ve hanedan sahibi dindar âdemlerden uzun
Ahmed Aa ki hanemiz sahibidir Ve Mahmud Efendi ve Hasan Aa
ve Küçük Hüseyin Aa ve nice bin âyân kibarlar dahi vardr

Evsaf kal'ai Bahir

Lebi deryada bir akak düz yerde ekli murabba bir ta bina kal'ai

zibadr Sene tarihinde Ebülfetih Sultan Mehmed binasdr Dairen ma-
dar cürmü bin iki yüz seksen hatvedir Ancak kara taraf üç adm
mikdar ihata idüb vasi ve amik hendekdir Maada taraflar derya
döer kaPa divandr Cümle toplar liman korudur ahane toplar

vardr Ve kbleye nazr iki kat demir kanatl metin ve kesir kapular
var Ve kal'a içinde bir mescidi ve yirmi neferatl hanesi var Andan
gayri imaratdan bir âsâr yokdur Ancak kal'a kapusnm iç yüzünde
bir âb hayat buzpare kuyusu var Acib hikmetdir kim bu kal'a derya

içinde olub yine böyle âb hayat suyu ola temaadr ^i;[a vi!ij«i Ve bu
kapann dizdar ve seksen kadar neferatlar vardr Cebehanesi gayet

mükellefdir Ve ka*la kapusm atebei ulyas üzre bir beyaz mermerde
celi hattile tarihi böyle terkim olunmudur

Ve gayet metin ve müstahkem kal'dr Bizzat Sultan Mehmed bi-

nasdr Kafirden kalma deildir Amma bu kal'adan yukaru ark
tarafna ehir içinde gidüb dadaki eski kal'ai kahra varnca kamil

üç bin admda çklr Serapa ehir içinden gidilir Ve bu kal'a bir

hayrl ve kayal alçack püte üzre Kdefa krale nam kznn bina-

sdr kim skenderi Kübra havfinden bina edilmi bir metin ve muh-
kem ve ekli muhammes ve dairen madar etraf iki bin yedi yüz

admdr Ve her ta fil hüssesi (cüssesi) kadar vardr bir acib binayi

azimdir Amma hâlâ lebi deryada kal'a olaldan beru bu kal'a içinde

halk aa ehire nakil idüb bu kal'a icre ba ve baçeler kalmdr
Han ve hamam ve caruy hazar harab olmudur Bu kal'a kaya üzre

olmaile canibi erbaasmda hendei yokdur Ve kadim a'sarda bu kal'a

ic kal'a imi Amma kal'ai kadimi aa ehir ihata etmidir Varu
kapular ve kal'a divarlar nice yerde aikâre bir azîm kal'a imi Baz
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kuleleri ve burç barular evler içinde kalmdr Amma hâlâ bu mezkûr

yukaru karann garbe nazr bir demir kanadl kavi bab vardr Ol

kapuya taradan içeri girecek mahallde sa tarafdaki kulenin iki

âdem kaddi bâlâ yerinde bir küçük kemer altnda beyaz mermeri

hamdan Kdefa anann ceseden oyma bir sureti var Adem gördükde

ziruh zan idüb hayran kalr Ve ne canibe gitsen ol canibe nazar

ider görinür Tebessüm etsen öyle nümayandr Bügâ ider ekli olsan

ol dahi bügâ alur müahede olunur garib temaadr Lâkin gerdann-

dan aa vücudu yokdur Hemen gerdanndan halkal ve çehrei lâil-

gûnu ve gûlarnda menûu ve serinde magule keysusu ve mükahhal
merali ve gazali gözleri ile tasvir olunmu bir peri peyker çehrei mü-

nevverdir Amma ruh yokdur ( Beyit )

Güzel tasvir idersin hali hatt dilberi amma
Füsunu iveye geldikde ey Behzad neylersin

mazmumu üzre bîruh bir kalbdr Musavviri âlem ol Hallâkul-

bakidir kim cemii zîruha cünbü ve harekat sekenat ve nutuk viren

ol sam kevneyn ve halikussekaleyndir Ve bu Kdefa tasvirinin yüzü

imale nazrdr Ol tarafda bir kulei metin vardr Anda bir kenzi azîm

vardr Daima bu Kdefa ol kenze nazar ider Anun tlsmdr derler

Hakka ki ol kule burç barulardan ziyade dikkat ile istihkâm üzre

bina olunmu bir metin kuledir Ve bu kal'a kapusmdan tara elli

adm baid kapu önünde bir eceri ibretnüma vardr Ruyi arzda eka-

limi seb^ai seb'i seyyare var seyran devran etdim Ol ekâlde bir tur-

fa dirahti garibe görmedim Çitlembik aacna müabeheti var Amma
biemriUâhi tealâ bundan bir güne dehni halis çkar Yetmi iki rence

da devadr Ve yapraklar gayri güne yaradlm bir sun'u lâyezaldir

Amma Yenvan Yunan tarihind Kdefa Ana kendi elile dikmidir deyu

tahrir etmidir Hakka ki berki hasebe ve nihaileri nice bin âm mu-
ammer olmu ecereden nian verir Amma hâlâ ter ve tazedir Nasaralar

bir berki hazanna bin taze can verüb alrlar Kimesne bilmez kim
neylerler Ve daima Kdefa tasviri bu aaca nazar ider eklindedir Ve
nice bin Firengi pürrenk bisyar cengi bedrenk ve magz bî akur

garb ve gayri define ve kenz küaclar frsat bulub bu dirahtin her

bar dibin ve canibi erbaasn kazub mal çkarmaa çal (ir) 1ar Sabah
kal'a neferatlar yine hafir olunan yerleri setr iderler Bu güne bir

vacibüsseyr eceri iberdir Elhasl sun'u Huda bir turfa aacdr Ve
sene tarihinde rüzgâr ruzikârn zorundan bir dal krlub Hasan Bee
namnda bir âdem bulub mezkûr nihali alub hanesine götürünce ha-

tun bu nihali âtee urub rayihasndan ol avret ve üc cariye ve üç
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masumlar ve civarnda olan âdemlerden dîrahtin rayihasn em iden-

lerden ol mahalde on yedi âdem bir demden can verirler Bu ahval

karibülahd oldu deyu nice ihtiyarlar ehadet iderler Ol zemandan

beru bu dirahtin sayesine bile varmaa havf iderler Ve mezkûr Hasan
Beenin bir kolu mefluç olub nice sene felç marazile muammer olub

yakn zemanda merhum oldu deyu nakil etdiler Ve bu ahval tevatür

üzre mehuru âfâkdr Ol ecilden bu dirahti garibe bir ferd vaz'yed

etmee kadir deillerdir Ve bu Kdefa tasvirinin kemeri altndaki

çemei zülâlin tarihi budur

•• •

Ve bu kal'a kapusundan içeri asla evler yokdur Amma tarla ve

balar çokdur Ve bir mamur cami vardr Kapus üzre tarihi budur

Ve bu camiin cemaati Camiin sa tarafnda kalfann sa köesinde

bir iç kal'a vardr Ebülfetih Sultan Mehmed bu büyük kal'aden

bölüb iç kal'a etmidir içinde dizdar ve yirmi neferat ve yirmi

kiremit örtülü hanelerde sakin olanlar bu camiin cemaatidir Gayet

metin küçük iç kal'adr ekli murabba ve cürmü sekiz yüz admdr
Amma tara divan yine eski hisar divarndandr Ancak içerisinden

Ebülfetih bölüb bir kat divar ile bir küçük iç kal'a olmudur Ve
kbliye nazr bir demir küçük kapus vardr Ve divarlar gayet meta-

net üzre ellier mimar arn divarlar âli olmagile cümle âyân Izmi-

rin yüz Msr hazinesi mallar bunda mahfuzdur Zira zmirin aa
ehri gayet mamurdur Amma mahfuz deildir Levendat haarat kâ-

ndr Ve Celâli ve haram havfi ihtimal (i) ile cümle kibarn mallar

ve zîkymet eyalar bu yukaru iç kal'ada pinhandr Ve bu kal'a ile

lebi deryada olan kal'a mabeyninde ehri izmir bir sevad muazzam
benderi cediddir

Evsaf imarethayi izmir

Bu ehrin iki bin mikdar haneleri yukaru kal'a bayrlarna yap-

(1) Bajdad kökü nüshasn ( ^0^* ^JLJl )
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tndr Havadar bag ve bahçeli saraylar ve camiler vaki olmudur
Amma imaristannn çou aa düzde ve lebi deryada vaki olmudur
Sene 1068 tarihinde ismail paa bu ehri tahrir etdüi siciUâtda

masturdur Ol minvali meruh üzre bu ehir cümle on müslüman
mahallesi ve on kefere snr ve on Firenk ve Yahudi mahallesi ve

iki Ermeni mahallesi ve bir Kbt mahallesi vardr Ve bu mezkûr

mahalleler cümle on bin üçyüz mükellef ve mükemmel ve mamur
ve müzeyyen kârgir bina saray ra'nalar ve sayir hanei zibalar ile

krmz kiremitli lâlezar misal bir ehri ruen âbâddr Ve serapa

kârgir ta divarl evler ve cami ve mescid ve medaris ve zevayiler ve

darülkura ve darülhadis ve mektebi sbyan ve tekyei ehli irfan ile

ârâste ve piraste olmu münevver kâr anka bir benderdir Hakka
cümle üçyüz on mihrabdr Amma cuma klnr cevamilerdir Cümle-
den cemaati kesireye malik çaru içinde ve kurunlu han önünde
Bykl Olu Camii güya Islâmbolda Rüstem paa Camii gibi eb ruz

cemaatden hali deildir Ve on bir kademe ta nerdüban ile uruc

olunur fevkani camidir Ve alt serapa attar dükkânlardr Ve kble
kapus üzre tarihi budur Altun ve lâciverdi hatt celi ile tahrir olun-

mudur

Say mahmud oldu hakka bu makam esfiya

Buld bin krk altda hem. ihittam essalâ

Güya bir beyaz incuye benzer bir camii münevver ve musanna
müferrah kurun ile mestur bir camii pürnurdur Amma tenk mahal-

de vaki olmagile haremi yokdur Ve çaru içinde abdest havuzu var-

dr Canibi erbaasnda uyunlar cereyan idüb defi atsan ve tecdidi

vuzu ile ibadeti sübhan iderler Bir hub bab vardr Ve Hac Hüseyin
Camii liman kenarnda fevkani ve kurun örtülü cemaati kesireye

malik camidir Kapus üzre bunun dahi tarihi var

Kld ho sa'yi himem sdk ile ol Hac Hüseyin

Yapd bu kâbei usak zehi cay i emin

ihatamn göricek didi ifay tarihin

Barekâllah zehi Camii firdevsi berîn

Sene 1062

Bu dahi Bykl Olu Camii gibi nerdübanlar ile çklr Tahta-

nîsi serapa dükkânlar ve mahzenlerdir Ve bir musanna kârgir mina-
resi vardr Bunun dahi haremi yokdur Andan binann karu tarafn-

da yeni hazar banda Ahmed Aga Camii henüz nevbina bir camii

cihannüma bir fevkani cedid bina camii zibadr kim zmir ehrinde
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güya kasr Hazreti Süleytnan zeman olmudur Buna dahi yirmi ka-

deme ta nerdüban ile uruc olunur camii ra'nadr Amma fevkani

olmagile bunun dahi haremi yokdur Tahtanîsi safi kârgir dükkân-

lardr Ve tariki âmdr ve kapan ve mahzenlerdir Ve mihrab ve min-

beri ve mahafiUeri ve mihrab üzre elvan hürde münakka camlar

cümle gemiler ile Islâmboldan gelmi sihri hilâl camlardr kim gü-

ne pertev vurdukça güya nur berk urur Ve bir yeil tadan mebni

bir minarei nahifi var kim güya zümrüd var bir seramed servi saye-

dar (a) m (es) il [1] minarei sebzgûndur Bir diyarda böyle yeil mi-

nare manzurumuz olmamdr Ve üstad mühendisi mermerkâr buna

bir kadeh etmikim güya bir zümrud yüzük tadr Ve serapa ahzar

tadr Ve öyle rakik minaredir kim güya meyan dilberandr Ve altun

ile mutallâ alemine sahibülhayrat üç bin zerihalis hare idüb a'aas
ehri Izmiri münevver etmi Ve eimme ve hutebalar ve müezzinan-

lar ve eczahanlar cümle Islâmboldan gelmi mücevved hafzlardr

Ve cemii camilerin minareleri zemin ve yer arasnda vaki olmudur
Amma bu minare mihrabn önünde yine mihraba muttasl bina ol-

mudur Sebebi binas oldurkim bu camiin sa ve solu deryadan dol-

ma zemindir Amma mihrab önü arz metindir kim minare sabit

karar olsun deyu üstad mühendis minarei annçün ileri mihraba

muttasl bina ina etmidir Serapa resas nilgin ile mestur bir camii

nuranur ve cemaati mesrur ve müferrih dilküa camii zibadr kim
misli meer Manisada Muradiyye Camii ola Amma bu cami ancak

bir kubbei âlidir Ve bu kble kapusnn atebei ulyas üzre müzehhep
ve lâciverdi ile kitabet olunmu mermeri ham üzre Karahisarî tarz

hatt celi ile tahrir olunan tarihi bu güne tahriren merkumdur

Cenab sahibüthayrad Ahmet Aa hasbetenlillâh

Bu âli camii yapdrd kasd hayr idi nagâh

Bu tarh dilkei seyreyUyenier didi tarihin

Yerinde oldu ziba bîbedel cami tealâllah

Sene 1078

Ve Moüa Yakuh Efendi Camii aa kal'a kapus önünde üç

mihrabl tahtan camii kadimdir ve üç kapus vardr Orta kapu üzre

tahrir olunan tarihidir

[IJ Badad kökü nüshas (meil) Herhalde (mesil) olacak
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Bu camiin üc mihrab olmasmn asl üc sahibülhayrat birer

mihrabl cami idüb ilhak etdikleriçün üc mihrabldr Ve iki mihrab

dahi tara sofalarnda vardr Ve lebi deryada tenk mahalde olmagile

bunun dahi haremi yokdur Amma cami ile kal'a kapus önünde
mabeynihümada camiin bir abdest havuzu var Sazirvan revan olma-

dadr Ve üstü kurun örtülü maksurevar bir havzu mai hogüvardr
Ve camiin dahi nsf kurunludur ve nsf kiremitlidir Ve Camii
Elhac Yusuf kârgir bina ve kubbei rayas (ra'nas) resas kebud ile

mesturdur Ve cemaati vefret üzredir Zira ehrin güzide yerinde vaki-

dir Ve Isa Hoca olu Elhac Mustafa Camii ve yukaru hazar yerinde

darülkura kurbindeki Elhac ibrahim Camii kârgir kubbei âlidir Ve
Fayik Psia Camii kârgir kubbesi kurun örtülüdür Ve eyh Mustafa

[1] Camii kendüler hayatda ve halveti tarikmda aizzei kiramdan

kimesnedir ve camii kiremitlidir Ve Tiliklik mahallesinde Abdülfettah

Çavu Camii kiremitlidir Amma mamurdur Ve Hatuniyye Camii hâlâ

Ahmed Aann validesi bina etmidir Evkaf firavan kiremit ile mestur

bir camii mamurdur Ve Karadal zade Müfti Mustafa Efendi Camii
Hasan Hoca mahallesinde kiremitli camidir Amma cemaati cümle

mutaassb Kadzadelilerdir Ve Kasab Hzr mahallesinde Bölük ba-
zade Hac Mehmed Camii kapus üzre tarihi budur

Temamnda dua ile diyüb Tullabî tarihin

Senagâh cenab Abdurahman bad âbâdân

Sene 1083

Tamir ve termimi itmamna tarihdir Ve yukaru hazara muttasl

Gümrük Emini Hüseyin Aann harabe iken tamir ve termim idüb

nuru mahz olan camii ruen âbâdn tarihidir

Sahibûlhayrat vel hasenat Hüseyn Aa
Ki odur kefideryas ile bahri kan a (imdi) mukteda

Hatifi gaybî nida içün didi tarihini

Kum Bismillâhi rahmanürrahim essalâ

Sene 1098

Ve bu tahrir olunub ibadet etdiimiz camilerden maada yetmi
yedi mihrab dahi mesacidler vardr Baz medrese ve tekye ve darül-

hadis ve darülkura mihrablar ile cümle yüz elli mihrabdr Ve bu
ehrin cenubunda lebi deryada bir çemenzar ve ferahfeza nemazgâh

[1] Badad Kökü nüshas (Efendi)

[2] Badad Kökü nüshas (1073)
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var yüz bin âdem alur bir musalladr Ve cümle bu beldede krk
medrese vardr Zira her cami hareminde etrafnda medrese höcreleri

ve talebe ve dersâmlar mukarrerdir Bazlar dersâm hasbîlerdir Zira

bu ehrin ulemas ve talebe ve fukaras çokdur Amma esalete [1]

mahsus medreseler Sultan Selimin kurunlu medresesi ve mahkeme
kurbinde Kapudan paa medresesi ve Ahmed Aa medresesi Mehur
medarisler bunlardr Ve cümle on bir hamamdr Çaru içinde Kara Kad
hamam ve Musa Kad hamam ve Bostanc hamam ve yukaru hazarda

Çukur hamam ve Bölükba hamam ve Ermeni mahallesinde Mumcu
hamam ve Hac Süleyman hamam ve Abdi Aa hamam ve Topal

Kapudan paa hamam ve Hüseyin Aa hamam ve Yorganczade
hamam ve alt yüz ev hamamlar vardr Ve cümle seksen iki kal'a

misal han azimlerdir Mehuru bunlardr ki zikrolunur Evvelâ Mal-

koçzade han ve Kurunlu han ve Çavuzade han ve Altparmak
han ve Tercüman han ve Beyler han ve Mehmet Efendi han ve

Msr veziri ebülhayr Kethüda Ibralrim paa han ve Muhtesib han
ve Imamzadenin iki hanlar dahi gayet mamurdur Ve Bölükba
han ve Tavanl han ve Çukur han ve Hac Hüseyin han ve Hac
Ömer han ve FazluUah Aa han ve Sulu han ve Bostanc han ve

mehur hanlardr Ve üc darülkura ve krk mektebi sbyan ebcedhan

ve bir imaret ve yetmi çeme âb kudret vardr Bu ehre göre çe-

mesi azdr Ve cümle on yedi sebilhanesi vardr Ve cümle üç bin

altm dekâkinlerdir kim muhtesib harc verirler Andan sual idüb

haber aldk Ve yeniçeri kolluuna alt deyenek tabir olunur ve suba-

ya dahi ve yençeri kolluuna dahi cemii dükkânlar haftada bir

kerre hare verirler Anlardan haber dahi aldm Amma cümle dük-

kânlardan Msr Carus mamur dükkânlardr Ve kâmil üç yüz metîn

bazirgân mahzenleridir Ve krk kahvehane ve yetmi sabunhane ve

iki yüz meyhane ve yirmi bozahane ve yirmi boyahane ve bir çaru

sarrachane ve bir em'hane ve bir gümrükhane vardr Lâkin bezza-

zîstan yokdur Amma beni âdemin eceline derman can otu canlarda
•

mevcuddur Ve mürde cisme hayat verüb piri civan iden dilberi iz-

mirde gördüm Ve arslansüdü didiklereri arab bihicabdr Hicab
ve katras ref'olunmasyçün taraf ehriyarîden hatt erifler varid

olub alelûmum meyhaneler ref'olunub badenu biraderler alelittifak

bozaya bozlub düzüldüler Velhasl Âli Osmanm kabzai tasarrufunda

iki yüz altm bender sevad muazzam iskele vardr kim yük çözülür

ve yük balanr ehirlerdir Amma zmir benderi cümleden itiharl

ehirdir Zira ekalîmi seb'ada Âli Osman ile dost olmu on sekiz kefere

[1] Badad kökü nüshas (Esaleten)
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kiral vardr Cümlesinin balyozlar ve konsolozlar vardr Ve bazir-

gânlar ruyi zeminin mahsulatlarn ve cemii diyar halknn metalarn

getirüb beher sene bin gemi gelir ve bin gemi gidüb metalar bu

zmir ehrinde füruht olunur boyler bir derbendi calender bender

yerdir kim velveleârâ iskeledir Ve Firengi bedrenk gemileri ile gelirler

kim ehri zmirin nsf güya Frengistandr Ve bir kimse bir kâfire bir

sille urmaa kim kadirdir derhal derban ve didebanlar âdemi der-

çember idüb der an eman vermiyüb ta hâkime götürürler Ya hâkim

katil ider yahud kefereler katil idüb na' müslimîni ol an gaib ider

Bir canibi böyle Malta gibi muzlim Frengistan misal yerdir Amma
bu ehrin âb havasnn letafetinden mupeçe ve ruhbanpeçe nareside

kefere dilberleri var kim kâküllerin tarumar etdükde gören uak'
larn dahi akllar kâkülü dilber gibi perian olur Ta bu mertebe

muzade dilberanlar vardr Ve bu Firenk mahallesinin çarsuy

hazar gayet müzeyyen Anlara mahsus esvak dalâlet âyin ve bed

âyin idecek puthane deyürleri yedi aded keniselerdir kim içlerinde

patrik kasis ile malâmal bir muzlim yerdir Ve cümle hanei mürikin
ehrin imalinde sahili limana vaki olmu binayi eddadî kefere ha-

neleri kat enderkatdr Felikalar ile ketilerinden evlerine gelüb

kitdikce her gemiden elbetde bir top atarlar Alettevali eb ruz böyle

mu'tadlar vardr izmir ehrinde tob sadasmdan rahat ile durulmaz-

dr Ve bu ehrin cemii esvak sultanîleri gayet müzeyyen olub beyi

ira olur kim âdem deryas temevvüc ve telattum idüb fevc fevc

olub beni âdem bir birinin omuz omuzlarndan söküb rahat ile ubur

idemez Ta bu mertebe izdiham tariki âmlar vardr Zira eb ruz

Arab ve Acemden nice yüz bin deve ve at ve katr gelüb gitmede-

dir Ve daima bu ehir ucuzluk olmadadr Zira bir canibi karadan

ve bir canibi deryadan meta gûnagûn gelmededir Ve bu ehrin
mekûlât merubatnn memduhatndan izmir nar ve bademi ve sa-

bunu cihan dutmudur Ve bal ve beyaz ekmei mehurdur Ve bu
ehrin âb nabm sahibülhayrat Baltac Mahmud Aa alt saatlik yer-

den sarp kayal yerden mali hazayin sarf idüb ehre getirdmidir

Amma ruyi zeminde küade yerlerden gelmek ile scakdr Amma
sehl kesbi heva etse buzparesi olub âb hayat olur bir seriulhazm

mai safîdir Amma bu mai tabirin menba bir mesiregâh ve çemen-

zar ve gülzar yerde kayalardan tulü etdükde yahpare aynülhayatdr

Ve bu ehrin cümle ahrahlar serapa beyaz ta kaldrm döelidir

ve pakdir Ve sevahil ehri olmak ile limon ve turunç ve nar ve zey-

tun incir ve servi ve çnar ve gülnar cokdur Ve ancak bir hurma
dirahti vardr Eflâke serçekmi bir nahli mevzundur Amma alama-

Evliya çelebi 9 — 7
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sn bilmediklerinden hurmas olmaz Ve gümrük önündeki binann
sol tarafnda kal'adr Ann solunda bir küçük liman vardr iki yüz

pare gemi alr âlâ limandr iki parça kalyonlar alarka deryada ya-

tarlar Ve bu ehir lodosdan arka seksen mil tulanî bir körfezi der-

yann nihayetindedir Arz birer mil karu karuya vasidir Leziz ma-

hileri olur Ve mezkûr küçük limann karu canibinde Ahmed Aa
Camii önünde Kapudan Kaplan Mustafa paa bu limann nsfn
doldurub nevbina bir çaruyi ziba etmidir kim tuli üç yüz adm bir

ahrah azîmin canibeyni alettertib krlangç kanad gibi münakka
kepenkler ile ârâste olmu yüz elli aded kârgir dekâkinler ile tezyin

olmu çarudur Ve nihayetinde iskele banda meyva gümrükhanesi
olmak üzre bir saray âli ve bir ahniini vali ile müzeyyen olmu
ibretnüma bir teferrücgâh yerdir Ve bir mesiregâh dahi Hünkâr
baçesidir Amma olkadar müzeyyen lâlezar ve murgzar deildir An-
cak baçe üstad ve külahl bostanclar vardr Vazifelerin güm-
rükden alrlar Ve bu ehrin cemii halk anka bazirgânlardr Ve ga-

yet garibdost ve mahbub dostlardr Ve nimetleri bay ve gedaya

ve müsafirîne daimdir Cümle gûnagûn saya ve iskerlet çuka ve ak-

miei fahire giyerler Ve zenaneleri kezalik çuka ferace ve balarna
selamiyye diba takye giyüb raksbendî dülbend izar idinirler Ve
cümle halk ehli zevk ve ehli evk âdemlerdir Ve rengi ruyleri sera-

pa humret üzre gayet tendürüst ve tenperver âdemlerdir Ve iklimi

hamisdendir Eer bu ehre ttla hasl etdiimiz mertebe evsafn tah-

rir tastir eylesek bir mücelled kitab olur vesselam

Evsaf ziyaretgâh izmir

Evvelâ yukaru kal'a altnda kabri Hac Yusuf Baha ve Bayezid

Baha ve Cüneyd Bey ve Seyyid M.ükremeddin Sultan ve nice ziyaret-

ler var Amma ziyaret etdiimiz bunlardr > jj»^- ^aj Ve bu ehrin

cümle âyânile vedalaub biraz refikler alub lebi derya ile 3 saat ba-
lar ve baçeler icre gidüb ve bir saat cenuba ve bir saat garba derya

kenarile giderek beinci saatde

Evsaf kal'ai Sancakburnu

Sene tarihinde fatihi Erdel ve fatihi Kandiye Sultan Mehmedi
Rabiin binasdr Beray sadrâzam Köprülü Mehmed paa Sebebi bi-

nas oldur kim Izmirde cemii küffar hakisar gemileri belagan mabe-

lag yükün alub gümrüü murad üzre verüb yahud bir habbe ver-

miyüb salpa demir idüb firar iderlerdi Bu minval üzre izmir güm-
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rügü muattal olmaa bais oldu Ahir Köprülü re*yile bu mahalle

Aydn ve Sarhan ve Sla ve Hudavendigâr sancaklar askerleri ile

tayin olunub bu Sancakburnu nam mahaldeki boazda bu kaPai

zibay müceddeden metanet üzre Dergâh âli kapucbas Gevezezade

Aa] marifetile bir kal'ai metin ve hasn ina idüb hâlâ bu kal'a

boazndan bir kâfir ketisi deil bir çrnk güzer etmee kadir de-

ildir Kal'a itmam olunca cümle küffar gemileri gümrüklerine inad

muhalefet etmee kadir olmyub ol sene mültezimin gümrük emane-

tin iki yüz kise ziyadeye aldlar Hâlâ beher sene dahi ziyade olma-

dadr Bu kal'a zmir körfezi içinde bir dar boazda bir kumsal ve

vasi düz yerde bilâ havale ekli murabba bir kal'ai metindir kim
tabir olunmaz Ve dayiren madar cürmü bin yüz admdr Amma al-

çak sulu ve deniz kenarnda olmagile asla hendei yokdur Ve lebi

deryaya nazr içine âdem sar ayka toplar var kim ruyi deryada

ku kondurmazlar Ve kal'a içre cümle seksen havlisiz haneleri cüm-

le kiremitlidir Ve bir Hünkâr Camii var Han hamam ve çaruy ha-

zar yokdur Ve dizdar ve iki yüz neferatlar vazifei muayyenelerin

zmir gümrüünden alrlar Bu kal'ann yedi kulei azîmi vardr Ve
cebehanesi gayet cokdur Ve cümle yetmi pare balyemez topu ve

çuldutmaz ayka toplar serapa deryaya nazr demir kapakl toplardr

kim âmâde dururlar Bu kal'ann karu taraf yldz rüzgâr canibine

bir mil baid Melemen hakidir Gayet sg kenarlardr Cümle ketiler

bu kal'a önünden geçmee muhtacdr Zira amikdir Ve bu kal'ann

kbliye nazr bir kapus vardr Cedid ve hadid kapudur kim tara

varua çkacak yerde yüz adm tuli ve yirmi adm enli hendei üzre

üc yerde hapenk ile zemberekli asma cisirleri vardr Her gece kal'a

neferatlar haeblerin ref'idüb kal'a cezirevar kalub girüb çkmak mu-
hal olur Ve bu cisir banda bir Lonca kökü vardr Ayende ve re-

vendeler istirahat iderler Ve kal'a kapus üzre beyaz mermerde celi

hatt ile müzehheb tarihi budur

:

Görünce hatifi gaybî didi bu kaViye tarih

Kilidi bahrü ber oldu ve hakka kaVai Sancak

Sene \1077

Ve bu kal'ya Sancakburnu denmesinin sebebi oldur kim kaçan
bir kâfir kalyonu zmire girmek istese bu mahalle gelince beyaz

sancak diküb itaat alâmetin gösterüb andan limana girer Annçün
Sancakburnu derler Ve bu kal'nn kblesi önünde bir çemenzar
meydan azâmde henüz bina oluyor iki yüz kiremitli bir camili ve

bir han ve hamaml ve on dükkanl bir kasabai irin oluyor Ve bu
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varu ile kaPa mabeynindeki meydanda dirahti sayedarlar altnda bir

âb hayat çemesar var kim âb hayatdan nian verir Ve Izmirden

Urla ehrine deryadan garb tarafna otuz mildir Lâkin izmir körfezi

aznde Karaburun kazas sa tarafnda dalar eteince ^i^ cenuba

yedi mil dahi bir küçük körfezcik dahi vardr Ann nihayetinde

Urla iskelesidir Amma Urla bir saat içeri dalar içredir Andan San-

cak kal'asm temaa idüb atlarmza suvar olub lebi derya ile düz

kumsal yerler ile dört saat canibi garbe ve bir saat kbleye dere ve

tepeli (kyl) yirde

Evsaf kal'ai Urla

Kdefa kralenin kz Ulice nam melike Iskenderi Kübra havfin-

den bina etmidir Badehu nice mülûkler destine girmidir Sene ta-

rihinde Sultan Alâüddinin ümerâlarndan Gazi ibrahim Bey Rum
keferesi elinden fethetmidir Andan Sack Oullar eline girmidir

Andan Ali Osmandan Koca Murad Han Sani destine girmidir Ba-

dehu Ebülfetih asrnda küffar bedgirdar bu kal'aya istilâ edüb Ebül-

fetih tekrar fethidüb bir dahi küffar tamaa düüb yine isilâ etmesin

içün kapasn cabeca yerlerin münhedim etmidir Amma cüzî ey ile

tamiri mümkündür Amma iç el olmak ile termimi mühim deildir

Bir kayal yerde ekli murabba bir kal'ai musannadr Anadolu ha-

kinde Cezayir kal'esinde Sack livasnda yüz elli akça kazadr

Nahiyesi krk pare kuradr Lâkin izmir mollalarna ilhak olmu
kazadr Ve muaf müsellem Manisada Süleyman Han Validesi Ca-

miinin evkafdr Yüz on sekiz kise mali evkaf var subalkdr ki
yüz âdem ile hükümet idüb tahsili mal ider Bu ehrin kethüdayeri

ve yeniçeri serdar Piri Beedir Ve ayandan Mehmed Efendi ve

dersâm ivaz Efendi ve Halil Bee bu âdemler hanedan sahihleridir

Ve [1] ehri Urla bir kayal sengistan ve sa'b eni yuku dereli ve de-

peli knara talkl yerlerde yine ba ve baçeli ve serapa toprak

örtülü üç bin kârgir ta binai kal'a misal ve kuUe misal ve mükellef

ve mamur evlerdir Ve cümle on bir mahalledir Ve cümle krk mih-

rabdr Lâkin her mahallesi birbirinden baid dalarda ve depelerin

toprakl yerlerinde vaki olmudur Camilerinden [2] çaru içinde Klç
Ali Paa Camii bir teferrücgâh çnar âliler ile haremi müzeyyen olmu
kurunlu ve kârgir kubbeli bir müferrih camii zibadr Ve yine çaru
banda Hac Turan Camii kârgir kubbesi kurunlu ve minarei

mevzunlu camidir Kapus üzre tarihi

[1] Baadad kökü nüshas (bu)

[2] Bagrdad Kökü nüshas (ebehi)
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Ve uçurum banda fatih brahim Bey Camii Eski Cami namile

maruf ve mevsuf camidir Üc aded kubbei azîmeleri kârgir ve kur-

umludur Ve bir minarei seramedi var Ve iki bab var Biri sa
canibde nerdüban ile uruc olunur ve biri kble kapusdr kim
haremine mekufdur Ve hareminde bugüne abdest havuzu var Selef

binalar kârdr Ve gayri baid mahallâtlarda nice kursum örtülü

camiler vardr Amma ibadet idüb manzurumuz olan bu camilerdir

Ve ehirden alarka tara mahallerde nümayan olan Rüstem Paa
Camii ve Kumanl Camii ve iki hamam var Biri Hersek Olu
Ahmed Paa hamam ve biri fatih ibrahim Bey hamamdr Ve iki

medresesi var Biri Hanefî Efendi biri Hulusi Efendi medreseleridir

Ve yedi hanlar var Cümleden Hac vaz han kârgir binadr Ve
yedi mektebi var ikisi kursum kubbeli darülûlûmlardr Ve Cümle
esvak sultanîsi iki yüz ticaret kândr Ve dükkânlarn önlerinde birer

sofalar üzre üstleri kiremit ile örtülü sofalardr Anlarda dahi hazar

günleri âdem deryas cem olub ol sofalar üzre metalarn füruht ider-

1er Amma bezazistan yokdur Hikmeti Huda bu caruyi basenin or*

tasnda kahvehaneler köesinde bir üzüm asmas hâsl olmu iki

âdem ancak deragu ider cüssedar ve cesim ecerei zerdir Cemii

carunun ahrah üzre nihali dirazlar salub serapa bu tariki âm
nihaileri ve berkleri ile mestur etmidir kim zerre kerrecik miktar
güne tesir idecek yer yokdur Bir koyahdr kim cümle kahvehanelere ve

caruyi basende hazr olan âkan bu sayedar olan seçerin saye-

sinde dilberan temaasn iderler Ve nice bin salkm üzümü yol üzre

âvizevar sarkmdr Cemii âyende ve revende ve revendegân esbsü-

varan engûru busesinden alub tenavül iderler Her baban kim a-
lama ilminde mahareti ola marifetin izhar içün bu engûr dirahtine

bir kalem rez nihali alyub bir güne engüri dahi hasl olur Böyle

herkes bu üzüm aacna nihai aslya aslya sar ve yeil ve krmz
k üzümü ve kadn parma ve ter gömlek ve kradma ve kumla ve

razak ve belerce ve misket alaca ve siyah üzümün dahi envai

Velhasl hakir gördükde mahsuli zeman idi otuz yedi güne engûr

elvann temaa etdik kim sicilde dahi tahrir olunmudur Arab ve

Acemde Urlann çaru üzümü mehurdur (Beyit)

Nazar kl nev'i insanc kimi zehrû kimi sükker

Acib hikmet bir aacda olur yüz bin sem'^r peyda

Ebyat bu dirahti anebin hakkna münasib ebyatdr Valhasl
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kibar evliyauUahn nazar taallûk etmi bir dirahtdr Piri Beenin
pederi yüz yirmi sene muammer olmu bir müsin zal kimesne idi

Alemi sabavetinden beru bu aac böyle bilirim ve pederim dahi yüz

yl muammer olmu idi Anlar dahi bu aac böyle bilirim deyu nak-

lederdi deyu Piri Bee pederi böyle hikâye iderdi Hakikatülhal

temaa etdiimiz diyarlarda naziri yok vacibüsseyr bir üzüm
aacdr kim yaz ve k nice bin tue üzümü maslûb durur

Kimi biter kimi yiter ve yedi kerre üzüm verir dallar ve

nihaileri vardr Hamdi Huda hakire dahi teberrüken iki

salkm üzümden tenavül etmek nasib oldu Ve bu ehirde asla

kireç divarl bina yokdur Serapa beyaz mermermisal tadr Ve gayet

hemvare mühendisane lâtif binayi ra'nalar vardr Ve cümle da ve

ba ve ra ve ra ve yakini baçe ve balardr kim bu ehri tezyin

etmidir Ecaratnn çou zeytun aacdr Ve bu ehrin mekûlât

merubatnn memduhatmdan zeytuni ve zeytun ya ve engürü me-
hurdur Ve mahsulâtnn memduhatmdan sabunu Haleb'in Idlib

sabunu ve Kudüs Tarablus sabunundan çokdur kim cihan dut-

mudur Zira bu ehr içre kâmil yetmi aded sabun kârhanesi vardr

Ve iki yüz krk zeytun ya deirmenleri vardr Ve bu ehirde hasl

olan zeytun ve zeytun ya Edremit ehrinde ve Karaburun kazasnda

olmaz Zira da ve ta iki konak yer zeytun hyaban ormanndan
âdem güzer idemez Ve zeytunun biemriUâh hilkati ac olamak üzre-

dir Amma bu ehrin zeytuni dahi taze iken sair meyve gibi

ekmek ile tenavül olunur Gûnagûn danedar ve iri ve yal zeytun

olurkim alama tabir ederler Bu güne mor renk cevzi rumî kadar

iri zeyun var Kemalin buldukda aacndan silküb âyân vilâyet

birbirlerine hedaya gönderirler Rub'u meskûnda naziri yokdur Belki

by^J\i cj^\\5 âyeti bu zeytun hakknda nazil olmu ola Gayet leziz

zeytundur Ve bu ehir halk bu makule mukavvî zeytunlar tenavül

etdüklerinden kesret üzre cima idüb olkadar evlâd ve ensablar var kim
tabir olunmaz Amma ehri sengistan içinde olmak ile mah tem-

muzda havas sakildir Amma k gayet lâtifdir Ve halk gayet garib

dost ehli safa âdemlerdir kim daima balarnda ve kahvehanelerinde

sohbet iderler Ve çarunun sol tarafndaki çemenin tarihidir

Bu makam Hac Ahmed Aa eyledi sebil

Umarm maksadn vire ana hayg cemil

Bir elif zamm ile Nam didi ann tarihin

Çemei âb hayatn kâne cuyi selsebil

Sene 1055
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Cemii sularnn tesirinden dir kim cümle halk gayet eci ve çeri

âdemlerdir Ve cümle Cezayirli esbab giyerler levend (ve) gazi âdem-

leri vardr Amma nairei fitneleri Çarpan boaznda ve Karaburun

yolunda Turna belinde bel kesüb haramilik ederler Ve cümle halk
sarapa tüfenkendazdr Hattâ sene [1] tarihinde ismail Paa bu ehre
tüfenk teftiine gelüb reaya ve askerîden tüfenk cem idüb gider Bir

gün bu ehrin bahadrlarndan birkaç mzraklar ve harbeler ile sayd

ikâre çkup dada bir hinziri beyabana rast gelüb ht ile cenk ider-

ken hinzir bu yiitlerin birisine hücum idüb zahimdar idüb hinzir

firar ider Bu bahadrlarn biri ider Var gidi hmzir var smail Paa
gibi arkan var istersen dünya halkn az diinle azla Zira bizde

tüfenk komad Yohsa biz seni sa m korduk deyu darbmesel ol-

mudur[2] Ve bu ehrin Urum keferesi tazelerine kzan derler Anlar

dahi yarar olub bir dümanden yüz çevirmemilerdir Kerratile bu
Rumun ikisi üçü bir olub Malta firkatelerin kerrat ile basub söndür-

mülerdir Ve bu ehirden bir âdem bir canibe teveccüh iden âyende

ve revendegânlar bu ehrin kzan Urumlarndan âdem alup bîbak

ve bîperva bir canibe azimet ederler Yarar Urumlar olur Ve bu
ehrin Urum kiriyesi nam mahbubesi ve kiri ve pedaki nam dilbe-

ran mupeçeleri olur Cezayir esvabl ba fesli ve siyah kal merali

gözlü Rum heceleri olur kim tabir olunmaz gayet mehurdur vesselam

Ziyaretgâh Urla

Evvelâ Tekye kariyesinde Samud Baba ve ehir içinde Memi
Dede ve Eski Memi Dede bu iki sultanlar Vakuflar köyünde med-
funlardr Bîhisab kerametleri görülmüdür Ve Eski Memi Dede olu
Ali Dede merhum olub musallada cenaze nemazm nice bin âdem
eda ederken nai erifi tabutile alâmeleinnas gayib olub cümle huz-

zaran âkan âlemi hayretde sergerdan kalrlar Badehu üçüncü gün

balar içinde bir püte üzre bulunub anda defn etmilerdir Hâlâ

ziyaretgâh ünasdr Ve karibülahd olmudur Cenazesine hazr olanlar

ile müerref olub anlarn nakli üzre tahrir idüb ziyaret etdik »v-" <j-^»

Ve kariyei Süleymanlda Eeyh Hüsameddin ve dier Eeyh Hü-
sameddini Erdebilî tariki hacegândan ulu sultandr Bunlar Kzlca
kariyesinde medfunlardr Ve yine camii Kzlcada Hoca Ali Hazretleri

ve Hoca Hayreddin ve Eeyh Bahri ve Dervi Fehmi Efendi ve Fatih

Camiinin imam Piri Efendi Kulular köyünde mefunlardr Ve tariki

[1] 1069

[2] Naimâ bu fkray öyle naklediyor: "Etrakden biri da banda öter bir keklie

rast j;elüb Öt gidinin keklii öt IsmailPaa gibi arkan var Bizde tüfenk komad,, C.VI. s 418.
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Ruenîdendir kim Ömer Ruenî Hazretleri nefes idüb Ey Piri Var
Rumun Urlasnda pr ol deyu Sultan Selim ah asrnda bu ehre
gelüb nice bin ibadullaha bivayi tarik olup yüz seksen sene mu-
ammer olup âhir Urlada darülkarar idindiler Ömer Ruenî Hazretleri
•

brahim Gülenî Hazretlerin dahi Msra gönderüp sahibi seccade

olmudur Ve Ruenîden Gülenî olmudur Amma mezkûr eyh Pîrî

Urlada pr olmala nice yüz bin fukaraya pîr pîkadem olmudur
Anmçün Urla halk serapa hoca pîr tarkmdadrlar Ulu ziyaret yirdir

Ve mücazibu (n) dan [1] Abdi Çelebi hayatda idi Hamdi Huda desti

erifin bus idüb duai hayrlarile erefyab olduk Ve bu ehir

kadim olmak ile kibar evliyauUahlar gayet çokdur Amma ziyaret

etdiimiz sultanlar bunlardr Ve bu ehirden cümle yaran basafalar

ile vedalaub yirmi nefer Urum kzan ve serdar Pirî Beeden krk
nefer yeniçeri yolda refik alup cümle altm nefer bahadr leven-

datla Urldan çkub ba ve baçe ve zeytun ormanlar içre canibi

garbe lebi derya ile bir saat geçüp Karaburun yolu lebi deryada

kalup biz sol tarafda Çarpan boaz nam liman yola müteveccih olup

cümle refiklerimiz hazrba olup hamuba revane olmada idik

Hikmeti Huda Sergüzeti Evliya

Bu rah ile sengistan çengelistanda bu kadar piyade revane olmada

gaziler ile giderken tüfenk fitili rayihas istimam olundu Hemrah-
larmz olan yetmi nefer tüfenkendaz taraf taraf hyabanlar icre

perian olub ac kurd koyuna ve koyun tuza seirdir gibi seirdüb

cengelistan icre cüstücu iderken ter ve kanlar revan canlar dahili

cinan olmu ikisi dahi harbe ile mecruh olmular Bire bu ne haldir

deyu dahi ileri vardk Bir kolsuz civan yiit ve bir ak sakallu ihtiyar

âdem ve iki karalu [2] âdem ayaklarnda çizmeleri ve bellerinde

klçlar ve esbablar ile yatrlar Henüz cenk ide ide pare pare

olup ehid olmular Bire hazrba olun deyu cümle refiklere tenbih

idüp bu muhatara yerden bir ho ubur edelim derken hemen
bir Allah Allah sadas zahir oldu Ve yirmi otuz tüfenk atld Hemen
hakirin yannda kalan refikler ceyran gibi pertab iderek ileri seirt-

diler Hakir dahi seishaneleri huddamlara braub bile ileri vardk
Meer bizim mukaddema geruden ileri giden refiklerimiz on yedi ha-

ramiye rast gelüp gemingâhda yatarlarm Hemen birbirlerine girüp

cenk etmee ahenk idüp on bir haramiyi cenk mahallinde katil idüp

[1] Badad kökü nüshas (mecazibumdan)

[2J Ba^dad kökü nüshas (kara kalu)
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yedisi firar etdi Cümlesin bizim refiklerimiz soyup âlât silâhlarn alup

azmi rah idecek mahalde cüz'î ileri varup an gördüm Orman içinde

bir âdemi kayd bend ile huzurma getirdiler Hakir itdim Adem sen

bu orman içinde ne ilersin deyu sual etdim Herif ider Vallah biz

demin Urla ehrine giderken haramiler bizi basup azîm cenk etdik

Dört âdemi katil etdiler Ve hrszlar sizi Zeytun ovasnda görüp firar

etdiler Ben anlar ile kaçmyup havfimden bu ormana kaçdm Ve
hrszlar kendülerden düen iki âdemin lalerinden ayan olmasun

deyu balarn kesüp bile götürdiler Ve hrszlar ite u Karaburun

ormanlarna girdiler Hemen akiblerince yetiüp anlar dahi kayd

bend idin Ben yoksa bir garibüddiyar âdemim deyüp gûnagûn tena-

kuz cevablar etdi Hakir etdim Sen ne diyardansn didim Uakl-
ym didi Uak ehrin sual etdim Asla nam nianndan bir haber

virmee kadir olmad Hemen refiklere Bire bu kâfir hrszdr Ve ey-

nindeki esvab bu diyar esbabdr Hrsz olu hrszdr derken orma-

nn içinden refiklerimiz iki kelle getirüp Bu âdemi dutduumz ma-

halde bu kellelerin yannda idi didiler Ya bu kelleler nedir didim

Haramiler yanma bragub kaçdlar diyüb her eyi inkâr etdi Amma
kyafetinde gayet yürük kesici kyafeti var Tiz u ademi soyub bir

aaca balan imdi ben seni bülbül güya söyledem didükde derhal

herifi soyarak ayanda bir taze klç yaresi var Gömleinin eteinden

kesub klç zahmini sarm Ya bu taze yare nedir didim Haramiler

yareledi idi Bîderman ormanda kaldm didi Nice bu güne efsane

türrehat kelâmlar etdi Ahir alelittifak herifi muhkem kayd bend idüb

söyletdik Meer dürüst haramilerden mecruh olup iki balar ile or-

manda pinhan olup giriban eleverdi Refikimiz olan Serdar Piri

Beeye haramiyi teslim idüp dahi ileri gelüp mezkûr dörd aded e-

hidleri defnidüp iki basz harami lelerin braup cümle esbablarn

refiklerimiz alub bulduumuz âdem kolun ol kolsuz civan yiidin

yanna defnidüb nîm saat giderken yol üzre be dane at dizginlerin

sürüyüp serseri gezerler Hemen hakir zabt idüb huddamlarma virdim

Andan dahi ileri varup Azaçk nam kuyuya vardmzda an gör-

dük Bir pençei âfitab mehtabmisal nuru mahz krmz makdemli
ve lâilgûn yanakl bir dilberi mümtaz ve bir gamzesi gammaz Bizi

görünce Canm Aalar Bana kyman deyu atlarmzn ayaklarna yüz

sürüp sarldkda hemen hakir bu az nerdübal kuyuda atdan nüzul

idüp cümle refikler ile istirahat etmek içün bu mahalde meks idüp

mezkûr mahbubu yanma getirüp hayli söyletdik Ayaklar seirdüb
kaçmadan imi ve iddeti hardan gül çehresi pimi ve kaça kaça

bîtap ve bîmecal kalm Hakir itdim Ey oul Doru söyle sen bu
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bîeman yerde bu kyafet ile ne ilersin didim Vallahi benim sulta-

nm Ben izmirli Çelebinin olym Kapudan Kaplan Mustafa

paa Izmire gelüp ben pederimden firar idüp kapudan paann bir

aas beni hfz idüp donanma ile Sakiza varup yatarken limanda ba-

bam ardm sra Sakza gelüp kapudan paa huzuruna çkup beni

aamdan alup bu yol ile babam ve büyük aam ve iki lalam ve ben
atlarmz ile be kii giderken ileride Çarpan boaz ile Turna boaz
deresi ormanlarndan üzerimize krk elli mikdar yaya tüfenkli dökü-

lüp cenk ide ide babam ve aam ve iki kölem krlup hamdi Huda
ben halâs olup geruye kaça kaça bu mahalle geldim ite bu sizde

karacalarndan bal olan âdem hrszlardandr Karndam bunu alt

idüp ayandan klç ile yareledi Hâlâ yarelidir Ve karndam bu-

nun üzerinde (yine beni kaçran) [1] bunun yoldalar yarelediler

Elhamdülillah babam ve karndam derdlerinden kurtuldum imdi
Sakza (yine beni kaçran) aama giderim deyu cevab etdi Ve bize re-

fik olan Urlallar bu olan bildiler Hakir itdim Bire ey hayz mî-

dihet maderbehata hamam ta gibi müsta'mel Senin uruna baban

ve bir ehbaz karndan ve iki ahdi mütera yoldalarn senin uu-
runa ehid olalar Izmire varup cemii mali mirasn zabt eylesene di-

dikde Yok ben aamdan haz etdim Mal rzk istemem Ben aama
giderim didikde Huda âlimdir Hakdan havf itdim Yoksa boynun
urub gaza iderdim Amma hz napuhtei ykup be on balta ile hat-

rn ele alup haramilerden bo alnan atlarn birisine suvar itdirüp

refikimiz serdar Piri Bee mezkûr olan ve dada bulunan mecruh
haramile bile varup cümle piyade yeniçerileri U (r) lye gönderüb

hakir Urum kzanlar ile mezkûr az nerdübanl kuyudan yine ca-

nibi garba dört aded ganimet atlarile ol muhatar aup sa taraf-

mzda Kayaburun kuralar içre yedi saatde vakti asrda

Kasabai kazai Karaburun

Sla sanca hakinde yüz elli akçe kazayi âsümanîdir Ve izmir

mollasnn arpaldr Bir camii ve bir hamam ve yedi dükkân var

Safi zeytunlu iremmisal kuralardr Azîm ehri ve saraylar ve ima-

retleri ve gayri azîm asarlar yokdur Halk levendane esbab giyüp

eci ve bahadr tüfenkendaz âdemleri vardr Kerratile Venedik do-

nanmasna karu komu âdemlerdir Ve bir danei hardal ganimet

vermiyüp kâfirdebn a dil almlardr Serdar ve kethüdayeri yokdur

Ve harab kal 'alan çokdur Ve bu kaza zmir körfezinin azna vaki

[Ij Fazla yazlm. Yeri aada geliyor.
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olmudur Izmire varnca yüz mildir Ve mahsuldar zeytunh dalar ve

balar vardr Ve bu kazada olan firavan leziz zeytun rub'u mes-

kûnda yokdur illâ Mora ceziresinde Koran kal'asnda ve amerifde
ola Bir gece bunda mihman olup sabah kaddan yirmi tüfenkendaz

yiit refik alup ve bizimle gelen yirmi Urum kzanlar ile krk kii

olup alessabah mütevekkilen alellah diyüp dört saatde eliyazübiUâh

atlar ile gitmek muhal olup piyade rev iderek Çemenin ulu yoluna

çkdk Turna boaz nam muhatara zyk boazn nihayetin rene ina

ile ubur idüp ol dere icre hamdi Huda atlarmza suvar olup yine

garba be saat gidüp

Evsaf germab Çarpan

Lebi deryada bir kumsal vadide alt aded küçük kubbeler ile

mebni lcalardr Cümlesi mutedilüssühun naf i lcalardr Huddamlar
ve yannda imaretleri yokdur Amma etraf diyarlardan gelen mariz

âdemler çokdur Ve Çeme kal'asnm balar ta bu lcalar (a) mün-
tehidir Hakir bunda cümle huddamlarmz ile havz tabirlere girüp

safa etdik Andan bir saat balar içre canibi garba gidüp

Evsaf kal'ai Hoâbâd yani kasabai Çeme
Sene 914 tarihinde bizzat Sultan Bayezidi Veli binasdr iç kal'a

kapus üzre tarihi budur

Hisar Ayn cedid kld bünyad

Müverrih didi tarihin Hoâbâd
Sene 914

Lebi deryada bir alçak kaya üzre garb taraf derya ark taraf

hayrl sahra ve dadr ve da üzre safi badr Ve kaPa içindeki ha-

neleri cümle garb tarafnda Sakz ceziresine doru deryaya nazr elli

aded toprak örtülü evlerdir Ve dizdar ve 185 neferatlar cümle bun-

da sakin olurlar Ve kal'as ekli murabba sengi bünyad kaPai Ho-
âbâddr Bu kal'a arkdan garb tarafna tulanîce vaki olmu Tuli yo-

ku aa hendek kenarnca iki yüz admdr Ve arz yüz elli admdr
Bu hisab üzre bu kal'ann dairen madar cürmü yedi yüz admdr Ve
üç taraf bendeki azimdir Lâkin garb taraf kayalarn derya deme-
gile hendei yokdur Ve kbleye nazr varua açlr bir demir metin
kapus vardr Ve hendei üzre zenberekli asma cisir ile ubur olunur

cisri vardr Ve bu kapu taraf iki kat kal'a divandr Ve iç kal'a-

nn garba nazr ancak bir demir kapus var kim üzerinde tarihi tahrir
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olunan kapudur Ve bu kapudan içeri bir kat demir kapu dahi vardr
iç kal'a iki kat kapu olmu olur Amma ol ikinci kapu imale mek-
ufdur Ve bu iki kapunm üstünde Sultan Bayezidi Velinin fevkani

camii var Ve sene tarihinde Venedik gemileri gelüp kaPai hali bulup

istilâ idince kal'ann demir kapularn ve camiin altun alemlerin alup

ve kal'anm cabea yerlerin münhedim idüp firar etmi idi Badehu
ferman ehriyarî ile Ak Mehmed paa Sakz ceziresi muhafazasnda
iken bu Çeme kal'asm tamir ve termim idüp kaPai dürrü beyzâsâ

idüp camii nurunalânur idüp altun alemler ile tezyin idüp ve kal'a

kapularn ellier kantar hadid ile cedid bab kaviler idüp hendei
yirmi arn tathir idüp amik etmidir Ve lebi deryaya nazr iki tabyei

azîm ina idüp her birinde onar pare balyemez toplar ve nice bin

kantar barudu siyah koyub ve kal'a neferatnm firar idenlerin ref

idüp yeni neferat tahrir idüp henüz kal'a taze can bulup hasn hasn
ve eddi metin olmudur Amma cami henüz kiremid ile mesturdur

Amma kal'a incu misal beyaz kuu gibi dürrü yetim olmudur An-
dan küffarn bir kere dahi topu gûp darbile bir Patrona yani Kapu-
dane gemisi gark olmudur On milyon mal ile ol kalyon olmaz idi

Andan gayri küffar Çeme kal'asndan su içmee tövbe etdi Ve mak-
hur müdemmer olub gitdi Badehu gark olan ketisinden bu kadar

mali hazain ve bu kadar cebehane ve iki pare yatrtma tuç toplar

Sönbeki gavvaslar çkarub cümle toplar ile kal'ai tezyin etdiler Mu-
kaddema kal'adan aldu malin on kat ivazn cenab Bar dini mübîne
ihsan etdi Ve bu kal'ann kblesi tarafnda olan varu ile bu kal'a

Sla sanca hükmünde Cezayir kaleminde yüz elli akçe kazadr Ve
nahiyesi krk pare kuradr Ve bu varu cümle yüz elli toprak örtülü

bal ve baçeli evlerdir Sakz paas tarafndan voyvadalkdr Serdar

ve kethüdayeri yokdur Zira olkadar büyük kasaba deildir Ve iki yüz

mikdar hurma aaçlar vardr Amma mahsul vermez Ve sevahil

yerdir Ve lebi deryada kurun kubbeli bir küçük camii var Gayet

küçükdür Ve camiin yol arsnda bir han azîmi var Cümle yetmi
ocakdr Üzerinden kurununu küffar almdr Ve bir imareti var

Nimeti mebzuldür Ve bu imaretler cümle Süleyman Hann veziri

makbul iken maktul ibrahim paann hayratndandr Ve bir hamam
ve üç mescidi ve krk aded dükkânlar var Ve lebi deryada Mühür-
dar paann ba iremmisal bir saray âlisi var kim edimi arzda ne-

kadar zîkymet ahcar ve ecar var ise bu sarayda mevcuddur Ve cümle

nebat hubuatn ve ükûfei gûnagûn ezharatm envai bu ravzai saray

ibretnümada mevcuddur Ve bir hamam hohavas var kim vasfnda

diller kasrdr Ve dalarnda gûnagûn mürgu vahisinden keklii ol-
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kadar çokdur kim remme remme tayeran etmededir Kaçankim vakti

ita olur Mühürdar paa Sakzdan bu saraya nakil idüb kâmil alt ay

zevk safa ider Ve bu kal'anm lâtif liman vardr Cemii kebir Barca

ve Karavana Kalyonlar bunda yatarlar Zira gayet demir dutar âlâ

yatak limandr Amma bat ve karayel ve yldz rüzgârlarndan gayet

ihtiraz olunur Lenger endaht olmaa itimad etmemek gerek Zira li-

mann az ol tarafa küade olmala mezkûr üç aded rüzgâr gayet

iddet üzre isabet ider Amma rüzgâr hamisden emindir Bir Mürsel

paresi ip ile bir Kalyon yatsa havf etmez Hakir bu ehirden atlarmz

ile bu limandan Hatib olunun Firkatesine suvar olup muvafk poy-

raz ruzigâr ile orsa orsa kuUanub garba doru on sekiz mil gidüb

Evsaf cezirei gül gülistan vilâyeti Sakzistan

Hamdi Huda selâmetle bu cezirenin canibi arknda Kiremitlik

nam bir kûiye ruzigâr felek bizi çkarup lenger endaht olup ehre
varmadk Zira ehre taun müstevli olmudu Andan atlarmza suvar

olup canibi garba dalar ve balar icre vegalle nam kulauzlar alup

ba yukaru canibi garba ba ve bostan ve gülistan ve reyhanl gayet

mamur âbâdân ve adan kuralar ubur iderek iki saatde menzili ba
irem

Kariyei [1] Nero

Yani lisan yunanîde Sovuk Su demek olur Mühürdar paann
iremzatdr Meer Mühürdar paa taundan firar idüb bu çiftlikde

karar etmi Kendüye anda buluub dest bus idüp Ak Mehmed paa-
nn mektubu dürerbarn verüb mefhumu malûmlar olup hakire

hayli izaz ikram idüb kendülere yakn bir kasr âli döiyüp cümle
atlarmz has tavlasna balyup zevk safaya ve seyr temaaya suru

eyledik Ve kâmil iki hafta kendüleri ile hemcelis ve hemenis olup

gûnagûn sohbeti haslar etdik kim tabir olunmaz Meer âlüfte ve aüfte

yarandan sebükruh sahih tab' Bosnaviyyülasl Sultan Murad Rabiin

veziri âzami Receb paann hemirezadesi ve mühürdarl hidmetinde

itihar bulup ihtida derya sancaklarndan nice menasb âlilere mu-
tasarrf olub deryada dört pare kadrga ile sefer eub altm tarihinde

efendimiz kendüye Tunus eyaletin ihsan idüp mukarrernamesin hakir

görmü idim Muarefei kadimemiz takribile bilâhicab can sohbetleri

etdik ki midhatinde zeban lâldir Huda âlimdir Henüz cihanda bir

gün ömür uurladk (Beyit)

[1] Bu kelime (Kariye) deildir, (Kriyo) dur.



110 EVLYA ÇELEB

Yari kapdk seyre gitdik duymad ayar dûn

Bir safa etdik Efendi ömr uurladk bu gün

fehvasnca gecemiz kadar ruzi rugenimiz îdi edha idi Vekilharcna

tenbih idüb cemii mekûlât meruhatlarmz zülbiyyat ve kasr nebat

kameriyye vranca tayin idüb alessabah yirmi tabak sükkerî halvalar

gelirdi Ol gece kendüler ile sohbeti Bermekî idüb iznile küei vahdet

haneyemize geldükde akibimizce on gilman hassa ellerinde birer

boça ile gelüp hazinedar bir büyük boçe önüme koyup Paa Efen-

dimiz selâm eyledi unlar giyüb camehablarnda istirahat etsin

buyurdular Ve bu dokuz boçadan ve kömlekleri huddamlarna
versin buyurdular Hemen hakir taze can bulub koynumdan saatim

hazinedara verüb dokuz boçayi götürenlere birer nîm hezarî destarçe

verüb anlar revane olunca cümle boçeleri huddam refiklerime bezi

idüp ol gece emirane güya sündüz icre yatdk Alessabah tahtelftur

gelüp tenavülden sonra hazinedar gelüb Buyurun siz içün

hamam hazrdr deyu hamama girüb dahil olduk Amma ne

hamam Eer vasfetsek müsveddatmz bir tomar tavil olur Hâ-

sl meram bir simin sima ve kamer tal'at ve peri heyet mahbub
Firenkpeçe dellâk kise sürüp safa etdik Pak olduk Andan camekâna
çkup gördüm Hazine libaçelerimizin yannda âmâde durur Amma
bir güne don gömlek dahi getirüb cümle harir citmeli ve nakl
gömlei eynimize giydirüp bir kat atlas libaslar ve bir kimir sal ku-

ak ve bir saya krmz çakr ve bir sîm ve mutallâ balkdii kab-

zal hançer ve bir mercan kabzal altn glafl bçak ve bir mineli

saat ve bir mercan tebih ve bir kue destar ve bir katife kavuk ve

bir samur kafas zümrüdî çuka ferace getirüb cümle bu libas fahire-

leri giyüb Paa Hazretleri huzuruna varup dest buse rza vermiyüp

Bizi hakden ref eylediniz didim Anlar dahi Siz bu asrn bir Evliya

Çelebisisiz Bize riayet vacibdir Hususa bizim müsafirimizsiz buyurdu-

lar Velhasl gayet memnun olup eyh Hazretleri hattile bir en*am
erif var idi Hakir dahi dervianca anlara hedaya verdim Ve her gün

ba bihitin bir kasr ireminde Hüseyin Baykara fasllar iderdik

Eer bu ban evsafn mavaka' üzre tahrir idelim desek cemii uara
midhatinde âciz olmulardr Hemen nekadar ravzai rdvan idii un-
dan malûmu saadet ola ki krk iki seneden beru bu hadika icre ce-

mii Kâfiristandan esir olan erbab maarif esârâlar bu ba içre hidmet

idüp birer ey icad idüp gûnagûn kasr Havernaklar ve Firenkpesend

havuz ve fevvareler ile ârâste olmu bir hadikai iremdir Zira Mühür-
dar paa iki bin aded esârâya malik idi Cümlesi bu baa hizmet



SEYAHATNAMES 111

•

iderlerdi Ve biri bir ey ihtira* idüp icra iderdi ilâ ePan be yüz

küffar huddamlar vardr Ve cihannüma bir mürtefî zeminde vaki

olmaile eddi sedid bina olunmudur Her eddi birer sahradr Ve
gayet metin kârgir eddi metinlerdir Ve cemii diyarn ayan eraflar

paaya alülâl meyvedar seçerler hedaya gönderüp bu ba içre zemini

sadranc nak idüp cemii müsmirat ecerelerin alettertib çrp ile

yol yol dikmiler kim her biri birer nahli tuba misal sayedar olub

berk bar vermededir Ve cenab Bar ruyi arzda nekadar ezhar halk

etdise bu baçede mevcuddur Ve her meyvesinin memduhu firavan

ve uyunu cariyeleri revan ve mesire cemenzar yerleri hyaban Isfa-

han nsf cihan misilli nüzhetgâhlar ile piraste ahniinler ve müte-

addid kaa ve hücreleri ve matbah Keykâvüsî ve itahl Anter misal

aburlar var Velhasl zerre ve emme mikdar kusurdan müberra bir

ba Meramdr kim yetmi güne üzümü ve yirmi elvan emrud ve

yirmi nevi limon var Ve limon turu içinde yine kabuklu bir küçük
limon dahi olur gayet lezizdir /-^» 'is^ ^ ^i*"

-*' «^* Ve turunç ve kebat ve

hummaz ve aaç kavununun envalar var Ve dürlü dürlü âlû ve ef-

talû ve zerdalû ve kays ve Fransa erii ve am fst ve Firenk inciri

ve Rum incirinin sekiz güne inciri olur kim lezzeti dima dü ak
ider Hattâ bir güne fndk kadar yeil hürde inciri olur gayet leziz

ve mümessekdir Ademin diman miski anberi rayihas muattar ider

Ve bir güne hürde elma aaçlarnda elmas olur ^^^' oU:-- rub'u mes-

kûnda nazirin görmedim Ve bu bada hasl olan âbdar ve danedar

kiraz vine ve siyah dud rub'u meskûnda yokdur Meer Rumda Te-

kirda ehrinde ola Ve cümle hyabanmda âb revan selsebiUer fira-

van eb ruz revan olmadadr Andan cari olan mâi nablar ba gülistan

bostan icre taksim olur Ve bu ayni lâtif üzre evci semaya serçekmi
çarkûe kal'a kulesi misal demir kapul bir seramed kuUei metin vardr

Yedi tabakas eflâke serçekmidir Canibi erbaas ahniinlerdir Cemii
cezirei Sakz dayiren madar nümayandr Ve mezkûr aynülhayat üzre bir

müdevver ve musanna krmz somakiden yekpare bir kâsei azîmi mü-
cellâ kadehi var Ab lâtif menbamdan huruç idüp bu kadehe dahil olup

badehu gayri havuza ve azirvanlara revan olur Ve bu mezkûr somaki

kadehi Mühürdar paa Tunus valisi iken kadrga ile andan getirmidir
•

içinde yirmi aded âdem murabba otursa müstevfa zanubezanu meks
iderler Ve bu ban her kuesinde tuyuru gûyann feryad ve bülbül-

ler namat ve hoelhan murglarn bu murgzarda esvat hazinleri

âdeme ruhefza safa verir Velhasl bu edimi arzda böyle tarh mu-
sanna ravzai cinan ina olunmudur Eer eddad Ba Iremi bina

etmi ise gaibdir Amma elhaletühazihi hazrda cihanârâ dasitan
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dasitan vacibüsseyir bir gülistandr Hattâ Kandiye fatihi Fazl Ahmed
paa Kandiyei feth idüp avdetde bu baa gelüb mihman oldukda

buyurmulardr Bir âdem padiah ise demmac ve taht raht baht
terk idüp alâyk dünyadan halâs olup u çay sürurda bir gün zevk

ve safa ile Hakka ibadet etmek cihangir ve sultan olmadan yedir
buyurmular Hamdi Huda bu hakir iki hafta da bu cayi müferrahda
Dârâvar darat azametle fakiranca zevk safa idüp Hakkn ihsanna
hamd sena iderek ibadet idüp padiahane safalar etdim Badehu Mü-
hürdar paa efendimizden âhirülemir mufarakat mukarrer oldukda
hüsnü rzalar ile mezun olup hakire iki yüz bundukat Venedik al-

tun ve yine bir samur paças serhaddî yol kürkü ve bir kat esvab

ve yine bir elmas saati ve bir Cezayir gördesi klç ve bir Cezair tü-

fengi ve bir eerli küheylân at ve huddamlarma serapa onar guru
ve birer saya çuka ve birer Sakz atlar ihsan idüp desti erifin bus

idüp feza ceza' ile vedalaub kethüdasile bizi aa Sakz ehrindeki

saray azîmine gönderüp ba iremli ve gül gülistanl bostanl âbâdân

kuralar ubur iderek bir saatde

Evsaf kal'ai ehri azîm ve baistan ve gülistan
kadim cezirei benderi mahrusei Sakz

Bikavli tevarihi Yunaniyan yani hakim Yanuvan tahriri üzre bu
cezirei gülistan ihtida Iskenderi Kübra zemannda imar olmudur kim
velâdeti Hazreti Resaletden sekiz yüz seksen iki sene mukaddemdir
Ve Hazreti Isa hazratndan alt yüz sene mukaddemdir Bu kal'a Isadan

iki yüz seksen sene mukaddem bina olduu Kir Elena [1] deyrinde

hatt lâtin ile beyaz mermer üzre tarihi masturdur Badehu sene tarihin-

de Cinevizkrallarndan Merakdina nam kiral nagâh Ali Emeviyyundan

Abdülmelik halifenin havfinden bu kal'ai ina etmidir Zira Emeviyyu-

nun zeman hilâfetlerinde Cezirei Kbrs ve Cezirei Girit ve Cezirei Mora
ve Magrib zeminde ve vilâyeti Cezayir ve Ibanya ve sair cezairanlar

feth olub Islâmbol kal'asm dahi muhasara ile feth idüp bâsulh ama
avdet etdükde ol sene bu Sakz kal'asn Cineviz Kiral bina etmidir

Badehu sene tarihinde Sultan Süleyman fethidir Bedesti Piyale paa

Sebebi fethi Sakz

Ceneviz Küffar Ali Osman ile sureti zahirde dost idi Amma
nihanice âyende ve revende tüccar ve huccac ve züvvar gemilerin

[1] Kirye tleni kliesi
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alup ibadullah esir bendi zencir etdiikleri padiah cemcenabin

mesmuu hümayunlar olup cezireyi Sakzin fethini Piyale paaya
emir idüp ol dahi üçyüz pare kadrga ile ruyi bahirde her sene

sayd ikâre gezdii minval üzre gezerek dümanlara istimalet hab
hargû virerek bir gün mutad kadimesi üzre cezirei Sakzn on
sekiz mil canibi arkîsi mukabilinde mukaddema evsaf tahrir

olunan kal'ai Hoâbâd yani Çeme kal'as limannda üçyüz pare

badban ile lenger endaht olup yatd Beri Sakzdan küffar donanmai
hümayunun mutadlar üzre gelüp yatdklarn görünce Sakzdan cemii

ayan kefere ve fecere ve balyoz kral zadeleri ve ebehleri firkate

firkate hedayalarn leb berleb idüb cümle kefere sahibi kelâmlar

de'bi batllar üzre Piyale paaya gelüp badardada bulup cemii

hedayalarn arz idüp gûnagûn arz hulûslar idüp serberzemin furu

[1] iderek bus payi serdar idüp nice kelimatdan sonra hemen Piyale

paa Baka kefereler Niçün sureti sulhde görinüb pes perdeden bu
kadar ahidikenlik idüb huccac tüccarmz gemilerin alup bukadar

ibadullah esir edüp rehzenlik idersiz imdi padiahmzn murad
sizden bu kal'ai cebren ve kahren kuvveti bazu ile kabzai teshire

almak murad idinmilerdir imdi size cannz gerek ise bu an kalai

bize teslim idesiz Yohsa bu saat cümlenizi klcdan geçiririm didiinde

anlar dahi Her parçamz kulamz kadar etsen bu cezirenin bir

tama bin ba verüb bu kal'ai vermeziz No no deyu inad muhalefet

idüp saçlarn yoldlar Derhal cümle kefereleri badardada kayd bend

idüp orsa filândra diküp yer yer haber topu atup salpa demir deyüb

tabii Ali Osmana darblar urlup usulü çengi harbiler çalnup avanti

Sakz diyüp limandan baid yerde lenger endaht olup derhal derya-

misal askeri âlât silâhlar ile karaya çkarup sair mühimmatlar tara

dökmee mübaeret idüp kal'ada olan küffarlara aalarndan bir elçi

resul gönderüp Cümleniz tu'mei emir iderim Ve bizde esir olan

ebehleriniz dahi bu an katliderim Elbetde kal'ai padiahma teslim

idüp yine bu cezirede sakin olasz deyu haber verince içinde olan

Firengi bedrenk pürcenk cenge iktidarlar olmyub bildiler kim Bu
geliden halâs yokdur ve müdebbir kârâzmude cümle serikârda

olan ebehleri kapudan paada mahbusdur Ahir kal'ada olan küffarlar

aman istiyüp bir yire cem olup meveret etdiler kim Sulh ile kal'ai

virelim ve ehli ayal mal menalimiz halâs idelim ve yine bu cezirede

sakin olalm [1] deyu ve kal'a içindeki kiliselerimiz kadar tara

varuda kenise ihdas idelim ve ba ve baçeler ve haneler bina ide-

[ ] Badad kökü nüshas (serfuru)

[1] Badad Nüshas (deyu) kehmesi yokdur.

Evliya çelebi 9 — 8



114 EVLVA ÇELEI

lim ve âdem bana beher sene birer altun haraç virelim ve ruhban-

larmz Muhammed er'i üzre haracdan muaf idelim deyu yüz yirmi

madde üzre meveretlerin bir yire koyup Piyale paaya recanameler

ile arzlarn arz eylediklerinde recalar hayyizi kabulde vaki olup im-

zay er'i Rusulü mübîn olup hamdi Huda bilâ cenk cidal bîmi ra'bi

savleti asakiri islâmile kal'a feth olup cümle küffar hakisar mikdar-

larnca götürecek kadar eyalar yüklenüp kal'adan sagir ve kebir

yetmi üç bin kâfir zîkymet metalar ile kal'adan huruç edüp tara

varuda cayi menaslar peyda etdiler Sair eyaralm devlet tarafndan

kal'a içinde zabt rabt idüp asakiri islâm ile derunu kal'a malâmal
olup mali ganayime müstarak olup kal'ann burç barularnda fetih

ezanlar tilâvet olunub hamdi Huda bilâ cidal feth olunup sair bilâd

slama zam olunduunun fethi tarihidir kim tahrir olundu

Ehli küfrün sakzn çekdi Piyale paa
Sene 973

Matekaddem Cineviz Kiralnn taht idi Ve Karadenizin canibi

erbaasndaki klâ'lar ta Azak bahri nihayetinde kaPai Azak ve kal'ai

Kefe ve kal'ai Sodak cümle limanlar Cineviz keferesi hükmünde idi

Devletleri herkeste olup payitahtlar olan Sakzlarn dahi Ali Osman
alup çineyince nice krallar Cinevize gidüp anda dar mead eyledi

Hamdi Huda Cezirei Sakz Cezayir kaleminde Kapudan paa eyaleti

hükmünde sancak paal oldu Bei taraf padiahîden saliyane ile

zabt rabt ider Yedi yük akçe saliyanesin Sakz gümrük emininden

alup yir (mi) bin guru dahi sancandan hasl olup her sene iki

pare yarar Kadrga ile ruyi deryada Kapudan paa ile sefer eer Ve
bu Cezire be yüz akçe erif mevleviyyetdir Amma payede ednadr
Ve nevahileri hîni tahrirde iki nevi üzre tahrir olunmudur Bir

bölüü yirmi be pare mirî kuralardr kim ruyi zemine cemii

mastiki Sakz bu kuralardan hasl olur Gayri kuralarda olmaz Her
kimesnede bir çinem ve bir damla çi sakz bulunsa katliderler

Ya tecrim ve tazir iderler Ve bu sakz hasl olan kuralarn kefereleri

serapa müslümanlar gibi beyaz sark sararlar Mirî sakz keferesi idij?,i

andan malûm olur Amma gayri kefereleri siyah firenk apkas
giyerler Ve ehir Urumu ve Frengi bedrengi krmz renk Cezayir

fesi giyüb keysularn tarmar klurlar Saçlar olmyanlar fesile asla

müslümandan seçilmezler Ve dalarda olan kuralar dahi yirmi be
kutadr Bunlar mirliva hass tahrir olunmudur Ve ehir etrafnda

kuralar molla nahiyesi tahrir olunmudur Bu kuralardan ve ehrin

gayri mahsulâtlarndan mollaya beher sene sekiz bin guru hasîl
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olur Atnma cümle reayann haraçlar padiahndr Baka bir haraç

emini gelüp bu cezire icre seksen iki bin zimmînin zimmetinde olan

haraçlarn tahsil ider Ve eyhülislâm ye nakibüleraf ve kethü-

dayeri ve yeniçeri serdar vardr Ve Aa yerine yeniçeriyandan

zenberekci ba bir oda ile muhafaza iderdi Ve bir oda cebeci ve bir

oda topcba hükümet iderlerdi Ve bir hâkim dahi dizdar aadr
kini mükellef aalkdr Bin iki yüz pâk müsellâh kal'a neferatna

malikdir Ve bir hâkim dahi krk yük akçe iltizam ile gümrük emini

hükümet ider Cürüm cinayet ve salb siyaset cümle eminin destinde-

dir Ve emri padiahî ile mirlivann her sene saliyanesin verüp muha-
sebesine mahsub olur Ve taraf padiahîden her ne maslahat içün

bir emri erif varid olsa ihtida emin ve paa mirliv(a) ve salisen

molla ve rabian sair ierleri deyu tahrir olunur Gümrük emaneti

âli mansbdr kim müstakbel (müstakil) emanetdir Bir ferdi âferide

hükmüne manî müzahim deillerdir Ve Sakz iskelesi banda bir

saray âlide sakin olur

Vasf ekâli kal'ai Sakz
Lebi deryada bir düz alçak yerde kayalar üzre bir burunda vaki

olmu bir eddadi kârgir binay hasn hasn ve eddi metin kal'ai

demir kayadr Ve dairen madar cürmü iki bin yedi yüz admdr Ve
ekli murabbadan tulânîce kbleden canibi imale tulânî vaki olmu
bir binay firengî ve sengindir Ve kaddi hendek kenarndaki hisar

peçenin divarlarnm bedenlerinden on arn balâdr Amma bu divar

be arn enlidir Ve lebi deryas taraf dvarlar üç arn kaln divar-

lardr Amma lebi deryas bir kat divardr Cabeca yerlerin telâtumu

derya döer metin ve müstahkem divardr Amma kara taraf iki kat

divardr Ve kara taraf hendei kâmil elli adm enli hendekdir Ma-
tekaddem küffar asrnda hendek içinde gemiler balanr imi Hâlâ

rîmal türab ile malâmal olub bostanlardr Ve baz yeri bataklkdr
Ve bu hendein yine iki balar deryadr Kayklar ve küçük zarbona

gemiler balanr limandr Ve kal'ann kara taraf gayet sarpdr Ve
cümle altm üç kuUei metin kal'ai ihata etmidir Ve sayir kal'alar

gibi beden beden deildir ikier kat tüfenk ve top delii mazgal yer-

leri vardr Ve canibi erbaasnda kat ender kat dört yüz pare balye-

mez ve kolomborna ve ayka ve gayri güne yarar toplar ile -müzeyyen

olmu bir kal'ai üstüvardr Ekseriya toplar liman tarafna nazrdrlar
kim herbiri ejderi heftser gibi dihan açub atefeanhk ider Ve bu
kal'ann iki yerden demir kapular ahrahdr Biri canibi cenuba
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mekufdur kim andan varua gidilir Ta cisir ile hendekden ubur
olunur Amma kapunun eski dibinde zemberekli asma tahta cisirdir

Her §eb didebanlar makara ve dolablar zencirlerin ke§an berkean
keide klup kal'a kapusma cisri dayayub siper idüb kaPa kapus
dahi metin olub alessabah dua ve sena ile cisri endirüb kal'a kapu-
lan küade olur Ve bu cisirden tara varua çkarken sa tarafda

hendek banda bir sebilhane vardr Ve bir küçük fukara savmaas
vardr Havlsnda Hzr Baba medfundur Bu tekyeciin srasnda ta

imale derya kenarna varnca hendek kenarnda alarka bir alçak ta
divar çekilmidir Içerisi(nde) serapa ehrin ayan ve eraflar medfun-
dur Bu divardan bu mahallin hendei görünmez Bir levha kapul
mezaristandr Ve yine bu kal'a kapusndan tara çkarken sol tarafda

hendek kenarnda bir çnar azîm vardr kim vacibüsseyirdir An
ubur idüb çaruya revane olunur Ve çaru içine mekuf kal'ann

liman kapus vardr Gayet izdiham bab kebirdir arka nazr iki kat

demir kapudur Bu kapudan içeri girüp iki kapu mabeyninde on
aded babucc dükkânlar vardr Anlar ubur idüp ikinci kapu cenuba
açlr Bu kapudan ubur idüp ana divan ile iskele kapus mabeyninde
gûnagûn âlât harbler ile müzeyyen olmu bir divanhanei âlidir

eb ruz cemii kal'a neferatlan ve didebanlar bu mahalde mevcud-

lardr Bu hisab üzre bu liman kapus dört kat metin kapulardr Ve
bu liman kapusnm kemerleri altnda balk leleri ve eeiler ve bir

küçük timsah kurusu ve nice acayibat garayibat eyalar maslûbdur

Ve liman bin pare gemi alr bir liman azimdir Bir kenarndan bir

ucuna kâmil bin sekiz yüz germe admdr Amma az açk limandr
Kble ve gün douu rüzgârlar gayet iddet üzre isabet idüp baz
zeman gemilere ve sahillerine musibet olur Zira kumsal limandr

Demir dutmaz Süriyup gemiler karaya düüp helak olurlar Amma
gayri alt rüzgârdan emin limandr Bu liman dümenden halâs içün

limann kblesi ucundaki burunda sene tarihinde vezir Silâhdar Fazl

paa muhafazada iken bir küçük kal'a bina etmidir ismine

Kal'ai Fazl Faa
Bir küçük ekli müdevver kal'ecikdir Amma gayet metîn ve

muhkemdir Ve cürmü üç yüz admdr Amma lebi deryada olmagile

hendei yokdur Ve içinde asla hane yokdur Bir mescidi ve cebehane

hazinesi ve buday anbar vardr Ve binann ta aynelfiline nazr on
dört aded tavil toplar var kim Sakz kal'asnda yokdur Ve kemerli

demir kapulan her gice mesdud olur toplardr Ve dizdar ve yüz:
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neferatlar eb ruz mevcudlardr Ve canibi cenuba nazr bir demir

kavi kapus vardr Ve bu kaPanm önünde yol ar ziyareti Arnahtd

Memi Dede Baba sultan medfundur Ve Hüssam Beyolu Kapudan
Ali Paa dahi bu mahalde bir gül gülistan reyhanl âsitanede med-

fundur Bu merhum Ali paa olu kapudan Abdülkadir paa babas

tekyesine evkaf olmagiçün bu mahalde elli aded kârgir höcrelcr

bina etmidir

Derbeyan imarethayi enderun birunu kal'ai Sakz
Evvelâ Sakz kaFasnm içinde cümle mahalledir Asla kefere

yokdur Ve cümle iki bin iki yüz kat enderkat beer altar tabaka kârgir

ve metin ve ziba ve ra'na ve musanna ve müzeyyen evlerdir Zira cenk

cidal ile feth olmayub bir haniye topu gûp ile zarar isabet etmeden desti

Ali Osmana girmek ile ahane vacibüsseyr ibretnüma firengî binalar

var kim vasfnda lisanlar kasr ve kalemler kâsirdir Serapa Cineviz

binas kal'a misal büyutlar refiülbünyan ve halk azîmüandr
Vechi arzda vaki olan acayibat garyibat binalar ki vardr bu ehirde

dahi ziyade gûnagûn acibe ve garibe tadan oyulmu ekâller ve mu-
kavvesî san'atlar var Ve gûnagûn mermer üzre ezhar garibe ve te-

masilât acibelerden ekâli mehibeler var kim akl beni âdem valih

hayran ve dembeste ve sergerdan olub didei binalar hayrelenir Elha-

sl acayibat dehirden ve garayibat asrdan bu binay Sakz görmee
muhtaç bir ehri irindir Ve bir hanede olan naki bukalemunu
ibretnümun bir gayri hanelerin enderun birununda olmamak üzre

mebni bir ehri mamurdur Cümlesinin san'at biribirine mugayir ve

tarz ve vaz' esas kezalik sayirü zayir olacak bir ehri nadirdir Ve
ehrinin ahrahlar sadranc nak tarh olmagile her hane hududu
ekli murabba vaki olub her tabakai kuesinde gûnagûn mukavves
ahniinler naziri bir diyarda yokdur Meer Alman diyarnda Nemse
Çasarnin taht Bec [1] kalasnda ola Amma bu Sakz hanelerinin

ekseriya havlileri yokdur Ve cemii hanelerde zîri zemin su sarnçlar
mukarrerdir Ve serapa divarlar hemvaredir Bir hanenin divan mu-
harref deildir Ve dam hamlar gûnagûn eya ile mesturdur Bazs
ta Cineviz zamanndan beru bir musanna tarz ziba üzre beyaz kaya-

an döelidir kim sihri icazdr Ve bazs çarkûe ve bazs müdevver
kubbe ve bazs sürahi kubbeli örtülü evlerdir Amma garayib anda-

dr kim kayaan htayî talar damlar üzre nice karar etdirmilerdir

Hakir ana hayranm Amma mezkûr kayaan ta dahi bu diyara

[1] Viyana.
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mahsusdur kim gayet rakik talardr Baz hanelerin sutuhlar krmz
horasanl kireç ile mesturdur Ve üzerlerinde âdem basub esbab serüp

deryay temaa iderler Ve baz haneleri tarz kadim kaln kiremitler

ile örtülüdür Ve cemii evlerin damlarndan cereyan iden baran rah*

metin bir katras zayi olmyub haneler icre olan sarnçlara nazil olub

vakti hacetde istimal idüb mah Temmuzda buzlar misal âb rakik

zülâlden nian verir sular vardr Hini muhasarada taradan su gel»

mee ihtiyacdan berilerdir Ve taradan gelme ma'cari ile kal'a için*

de on bir aded aynülhayat çemei frat vardr Ve liman kapusnm
iç yüzünde kahvehaneler meydannda bir havzu azîm azirvan var-

dr Ve cemii ahrahlarnm kaldrmlar gûnagûn baklava nak kei*

mi mührü Süleyman gibi ve carh felek gibi ve biribirine girimeli

mermeri ham döeli serapa kaldrmlar ile pak tariki âmlar vardr
Kefere asrnda bu kal'a icre asla hayvanat makulesi girmediinden

maada herkes kal'a kapusnda pabucn eline alub pabürehne kal'aya

öyle dahil olurmu Ve cümle krk sokakdr ve vasi rahlardr Ve
dibinden ta liman kapusma varnca bir vasi tarikdir Tuli bin yedi

yüz admdr Amma gayri sokaklar dardr Ve kal'a içinde yüz dük-

kân vardr Ve derunu kal'ada cümle camidir Cümleden
Sultan Süleyman Camii cemaati gayet vefret üzredir Zira camii selâ*

tindir Tuli yüz yirmi ayakdr ve arz seksen ayakdr Matekaddem
deyeri azîm imi Hattâ yan kapus hareminden tarafa vaki olmudur
Ol kapudan içeri dahil oldukda bir amelî sütunu mücellâ üzre be-

yaz çarkue mermerde altun ve lâciverd hattile bu camiin tarihi tah-

rir olunmudur kim J»-' ^ J*^'' 3i^^ budur

i Tarihi velâdeti Hazreti Isa aleyhisselâmn dokuz yüz doksan

üçünde bu kenisnya bina urlub ve tanhi mezburun bin te
yüz altm alt aprilinin yedisinde Muhammedülmustofa
^^ s aAc a1]i^^ Hazretlerinin tarihinin dokuz yüz yetmi üçü mah
ramazanülmübarekinin yirmi altnc gününde Ali Osman Sul-

tan Süleyman hin Selim Hann Kapudan Piyale Paa Cineviz

elinden yüz yirmi pare kadrga ile gelüh Sakz feth idüb mez*

kür kenisayi Süleyman Han içün cami bina idüb içinde âyîni

muhammedî olub nemaz klnd Elhamdülillah)

deyu celi ile mufassal vechi meruh üzre böyle bir tarihi dirazdr

Ve yeni Cami Öküz Mehmed paanndr Bu dahi bir buthane deyri

kadim imi Tuli yüz krk ayakdr ve arz yüz yirmi ayakdr Gayet

kebir camidir Hâlâ bu ehirde bundan büyük cami yokdur kim dört

canibinde on alt ameli çarkie sütunlar üzre harpüte münakka tavan*
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dr Süleymaniyye gibi bu dabi harpüte tavandr Kârgir kubbeli deil-

dir Amma gayet müferrih camilerdir Ve Zeytunlu camii âsitaneden

menfi olunca Aziz Efendi [1] karibülahidde bina etmidir Amma
müferrih küçük camii zibadr Ve liman kapusnn kemerleri üzre

Kapudan Koca Abdurrahman Paa Camii otuz kademe ta nerdüban

ile uruc olunur fevkani bir kasr âli misal bir camii ruen âbâddr
Cemii revzenlerinde liman nümayandr Ve kârgir bina üç kubbesi

vardr Ve minarei mevzunu mihrabn sa canibine vaki olmudur
Ve kapus üzre müzehheb tahrir olunan tarihi budur

Gqzi Seyyid Abdurrahman Paa
Eyledi itmam hayr içün ecri cezil

Hatifi kuds didi tarihini

Yavedud hasbinallah ve nîmelvekil

Sene 1012

Ve aadaki tariki âm meydannda olan havuz azirvan cümle

bu Abdurrahman Paa hayratdr Ve K.apudan Halil Paa Camii Ve
Cala Paa saray kurbindeki mescidden münkalib Çilala Paa Camii

matekaddem deyr imi Tahtan bir Camidir Ve bir mescid dahi var-

dr Bu tahrir olunan cevami ve mesacidlerden maada kal'a içinde

cami vokdur Ve Zeytunl Camii kurbindeki Halveti tekyesinin fukaras

gayet çokdur Azîm tevhidi sultanî olur Zira bu ehrin halk cümle

ehli tevhidlerdir Ve bu tekye kurbindeki hammam ho hava Abdur-

rahman paanndr Ve Piyale paa hammam ve Veli Beyzade ha-

mam ve bu hamamlar dahi kal'a içindedir

Der beyan imarat varuu iremzad

Bu kapann tarasnda keileme ve garb ve yldz ve poyraz

rüzgârlar tarafnda bir varuu azimdir kim yirmi bin kiremit örtül-

mü kat enderkat beer altar tabaka mamur ve âbâdân ve müzey-
yen kârgir binal ve ba iremli evlerdir Cümle elli mahalledir ki
mahallesi müslimdir ve be mahallesi Firenkdir ve üç mahallesi Ya-

hudilerdir ve krk mahallesi Rumdur Bu kefere mahallelerinin hâ-

kimlerine Potat dirler ki Firenk Potat ve iki Rum keferesi potat-

lar var Ve bir Yahudi haham var Cümle keferelerden tekâlifi örfiy-

yeleri ve cemii cizyeleri bu zikrolunan potatlar tahsil idüb hükümet
iderler Ve bu ehrin cemii sokaklar serapa kaldrm döelidir Amma
bir diyarda bu güne çarkûe çakmak kayas tadan hürde kaldrm

[i] Karaçelebzade Abdül Aziz Efendidir.
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manzurumuz olmamdr Meer Alman diyarnda Prak [1] ehrinde
ola Her bar potatlar bu kaldrmlar tathir itdirüb har haakden bir

zerre kalmyub ehri Sakz pak etdirirler Ve bu varuu azîm Potat-

larnn defterleri üzre bu ehir kâmil yetmi bin ocakl odalardr Ve
be kerre yüz bin penciredir ve dört bin ahrahdr Ve bu varuun
canibi erbaasnda yetmi tahta dervazelerdir Ve bu varu cümle kal'a

misal divarlar içindedir Amma kârgir bina evlerin divarlarn metanet

üzre idüb ehri dayiren madar ihata etmidir Ve cümle varu kapu-

lan birer kûiye vaki olub etraflarnda mazgal delikleri vardr Hini

mahsurda (muhasarada) ol deliklerden tüfenk atarlar Amma toplar

yokdur Zira hane divarlardr Ve bu varu içre cümle iki bin dük-

kândr Çou mahalleler mabeyninde hürde dekâkinlerdir Lâkin be*

zasteni yokdur Amma ruyi arzda olan cemii mevcudat bunda mev-

cuddur Ve iki hamam var Büyük kapu önünde hendek mukabele-

sinde Piyale paa hamam âb havas ve binas gayet lâtifdir Ve çaru
içinde kassabhane ardnda Abdurrahman paa hamam gerçi küçük-

dür Amma gayet pak ve müferrih hamamdr Evsaf ccvami Evvelâ

büyük kapu önünde yol ar Piyale paa Camii ki fatihi vilâyetdir

Gayet müferrih ve musanna camii ruendir Ve kârgir bina kubbei

âlisi resas nilgûn ile örtülüdür Ve meyan diberan gibi nazik mi-

narei seramedi var Ve hareminde havuz ve azirvan var Ve canibi

erbaas ba ve baçe ve bîdi sernigûnlar var Ve kapus üzre tariki

var amma kati namevzun olmagile tahrire cür'et olunmad Ve Klç
Kapudan Ali paa Camii Firengülasl Uluc taifesinden olmagile

Uluçdan galat Klç Ali paa derler Zaman kapudanlklarnda lebi

deryada olan kâfiristanlar harab yebab etmidi Ekser evkatda bu

Sakzda sakin olub liman kapus önünde bir Camii ziba bina etmi-

dir Gayetülgaye cemaati çokdur Zira iskele banda vaki olmudur
Ve minaresi ve kârgir kubbeleri cümle kurun örtülüdür Ve bu va-

ruda tahrir olunan camiler ve hamamlardan gayri ibadethaneler

yokdur Ve cümle yetmi çemei atandr Çou Piyale paa suyu hay-

ratndandr Amma hâlâ Mühürdar paa krk bin guru hare idüp

ehrin imalinde bir saat baid Krk pencere dam (nam) bir mesire-

gâhda bir âb hayat bulub üc saatlik bir dalar ve sengistan belleri

Ferhadî külünkler ile kesüb ehre getirüp on iki imam akna ve

ehidan deti Kerbelâ evkine on iki çemei âb revanlar henüz

bina etmidir kim herbiri hayat cavidandan nian verir Çaru için-

deki çemei sarna hakirin fakirane tarihidir

[1] Pra?.
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Evliya bu tarihi didi cemil

Ab kevser Hak içün old sebil

Sene 1081

Ve yine çaru içinde ayn zülâle tarihdir

Verince Evliya tenelere su

Didiler tarihini ya Gani hu

Sene 1081

Ve yine çaru içinde ayni zülâle tarihimdir

Verince Evliya tenelere su

Dididiler tarihini ya gani su

Sene 1081

Velhasl cümle çemelerine küstahane tarihleri bu hakirindir

Amma bu çemeler ehri Sakza revnak verüb halkna taze can verdi

Ve liman kapus hendekinin cisri banda Öküz Mehmed paa sebili-

nin tarihidir

Sikkei mermerde kazdn ey emiri ho sfat

Bir acib hayr eyledin ta haredtk olund yad

Sâki kevser içün tarih idüb der Kameti

Gel sebili pürsafaya iç beim âb hayat

Sene 1044

Bu tarih sebilhane pencereleri üzre on beyitden ziyade celi hüs-

nü hat ile tahrir olunmudur (tarihidir) [1] Ve gümrük dibinde

Cafer paa çemesinin (tarihidir)

Sahibülhayrat Cafer paaa ol nikzat

Itdi bir çeme mahallinde bina ol ho sfat

Rek idüb firdevs nehri mâi saf azama

Ddiler tarihini hak çemei aynûlf^ayat

Sene 1036

Bu çemeden öte liman kenarnda Piyale (pa) a han a(l)tm höc-

reli kârgir binayi metindir Cümle bazirgânlar anda mihman olurlar

Bundan mükellef ve muazzam han yokdur Bu ehrin enderun biru-

nunda ve cümle ceziresi icre sagir ve kebir bin dokuz yüz altm kise

verir kefereler vardr Amma cümleden mükellef ve müzeyyen ve

[1] Bu kelime (Cafer paa çemesinin) den sonra gelecektir.
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mamur büyük Firenk deyridir kim ismine ^.^-.r^u derler nice kerre

yüz bin guru evkaf vardr Ve biri dahi San Basdiyan [ 1 ] kilisesidir

kim binden mütecaviz kasis ve batrik ve ruhbanlar ve mupeçe gu-

lâmlar vardr kim her biri birer pençei âfitabdr kim gören uakm
akh zail olur Ve nice yerde kzlar keniseleri vardr kim kendülerini

Meryem Ana yoluna vakfeyleyüb yüz sene muammere olmu bakire

kzlar vardr Ve nareside kirelene kzlar vardr kim güya nuru mahz-
dr Ve cümlesi erbab maarifdir kim saat kiseleri ve akçe kiseleri ve

harir don uçkurlar v^e kuaklar ve dizgeler isliyüb kâr iderler Cümle
ankalardr Ve üç yerde kefere timarhaneleri var kim cemii merezaya

nimetleri menzuldür (mebzuldür) Ve hükemalar hizmet iderler Ve
. Urumlarn mehur deyrlerinden Aya Sidero ve biri dahi Aya Nagiri

ve kzlar kilsesi Sayamofo ve biri dahi Aya Luna Ilalisko ve biri

dahi danda Aya kryoNero derler yani Souk Su manastr demek-

dir Bu zikrolunan puthanelerin cemii kâfiris tan (dan) nezeratlar

gelüb her deyr ve yerde nice kerre yüz bin guru mallar vardr Ve
zu*mu batllarnca imaretleri ve darüifalar gayet mamur ve cemii

milele nimetleri mebzuldür Ve bu varu keniselerinden maada yüz

yirmi mil Sakz ceziresi içre sagir ve kebir on bin yedi yüz hürde

deyürçükler ve ayazmalar vardr Herbirinde birbir (birer) ikier pa-

pas marurdur (mukarrerdir) ve her bayr banda ve dere ve tepe

erde ve siyayedar (sayedar) drahak (diraht) cenbinde birer ayaz-

malar ve Iveti Nikola ve Sar Salko (Saltuk) ve Hzr Ilyas ve Ha-

variyyun ve Makam Meryem ve Makam sa vardr kim ücyüz alt-m günün herbirinde bir günleri olub zu'mu batllarnca güruh gü'

ruh [2] gidüb bednam iderler Amma dalarda olan (Me) siregâh

keniselerin cümlesinden mükellef ve mamuru ehrin cenubunda

iki saat baid dalar içinde Aya Monya manastr kabilüsseyir bir deyri
•

mamurdur kim misli Kzl Elmada Penc (Beç) taht (n)da Is*

tefani ve (A)msterdam ve Kaa(v) ehri kiliseleri ola Amma bu

deyre küffar bedgirdar alelittifak var makdurlarm sarf idüb bir güne

ba ükûfezar murgzar lâlezar etmiler kim güya kasr Kayseri Rum-
A

dur Zira bu Aya Monya deyrin H azreti sa havariyyunlarndan

Sem'un Safa bina etmilerdir Bilâ tebihsi hâlâ Kudüsü erifde-

dir Sair deyrler gibi canibi arka deildir Ve bir halifei havariyyun

anda medfundur Amma ismi malûm deildir Cümle Rum bu deyre

gayet itibar ider ki cemii milki nesârânn dar diyarlarndan nice

[1] Sdint - Sebastif n.

[2] Bagdad kökü nüshas (ttkruh)
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milyon mali hazayin nezurat gelir Hemen deyvin (deyrin) bin mik-

dar ruhban vardr Ancak iki yüz mikdar bu deyrde hizmet idüb

yedi yüz ruhban yedi krallk yirlerde parsyaya gezüb mali fira-

van tahsil idüb bu Aya Monya manastrna getürürler Ve mat-

bah Keykâvüsüne masruf idüb müsafir nimetlerin müsafirîn ve

müslimîn(e) yedirirler Her eb ruz müsafirleri eksik deildir Ve
cemii et'me ve nefiselerinden gayri serab erri âbhane sarnçlarndan

krk yllk badeleri ve araklar bulunur ehirden baz yaran muale-

cei hamri çün hakimanece nu§ idüb defi humar iderek sevda'dan

dahi halâs olur Amma tecdidi humar ider bir özge tarzdr Ve her

sene bir deyrde iki kerre panayr olur Yüz bin kefere cem olur Bu
günler cemii ümmeti Muhammed gafil olmyub amade dururlar Zira

keferenin cemiyyeti kübras günleridir htimale hami olunur kim bir

alay kefere ve fecere serab erriâbdan nu idüb Sakz ehrine istilâ

iderler deyu cümle müslimîn pürsilâh hazrba gezerler Ve hâkim
tarafndan içlerinde didebanlar bile giderler Anda varub zülbiyyat ve

katryyat serab nah ile mest medhu olub anda bir iki gice diba ve

seyb ve zerbaf camehablarnda müsafirîni müslimîn ve gayri fecerei

mürikin bab rahatde yatarlar Ve ziri zeminlerinde nice milyon M-
sr hazinesi mallar var Ve dalarnda krk elli bin koyun ve geçi

ve at ve katr ve srlar var Ve ba ve bakcelerinin haddi payan
yokdur Evlâd olmyan kefereler cümle mal emvalin bu deyre vakf

ider Elhasl temaa etdiimiz yedi krallk kefere memleketlerinde ve

Rum deyurlarnda böyle bir bina (i) ibretnüma ve mal menal ile

anka manastr ra^na görmedim ve görmedik derler mehuru âfâkdr

Ve bunda olan mugriçe (mugpeçe) tfl nareside ve nar cahime na-

müstahak keysudar kâkül perian âkperest dilberan kiritseler var

kim herbiri huddam revamîndir Etek dermeyan idüb müsafirîn

önüne diz çöküb hizmet iderler Bu ebyat anlarn hakkndadr (Beyit)

Dünki gün kilsaye vardm komad muazad beni

Ahdim olsun kollym maherde Isaya seni

Hulassai kelâm bu âyîni kefere olacak haneleri mâvaka üzre

tahrir ve tavsif etmeden meali mahasal ne ola deyu sual iden sa-

ile cevab oldur kim bu hakiri cihanket im'an nazar ile akalîmi

seb'ai temaa etdiim yerlerde Kâfiristandan mamur bir dar diyar

görmedim Ve islâm diyar kadar harabâbâd görmedim Keferei ve

fecerei mürikin batl dinleri üzre can verüb keniselerin mamur ider-

ler ve malinden bir fülsü ahmer eki etmee sveti Nikoliden ve

Meryem ve Isasmdan havf iderler Amma bizim ulema ve suleha ve
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Kâkitn ve mütevellilerimiz vakfullahlar Vakfiyyesi vardr ye demi-
ler deyu mali vakf yiyüb giderler Ve seyir temaa etdiimiz diyar-

larda nice nice kerre yüz bin mali hazayin sarf olmu beytullahlar

ve mesacidi vakfuUahlar harab yebab der divarlar türab olub yatar-

1ar Lâyk muhammedî bu mudur ki gayreti dini gözetmiyüb kefere

kadar gayret etmiyüb o güzelim mabedhaneleri harab etdikleriçün

kani gayreti islâm deyu zalimlere menkû bendi hu olsun içün bu
keniseleri bu güne tahrir etdik Yohsa mürikinin midhati içün tahrir

olunmudur (olunmamdr) vesselam Ve bu cezirei Sakz bir küçük
ceziredir amma âdem deryasdr Bu taife hâkimlerin kavli üzre bir

kerre bizi Venedik küffar Ak Mehmed paa bu ceziremizde muha-
fz iken üçyüz pare Vene (dik) gemileri ile cezirei muhasara etdikde

-A,

muhafazada olan Ali Osman askeri ve ehir müslüman ve cemii

haracgüzar reaya ve beraya ile cümle iki kerre yüz bin âdem tahrir

olundu deyu potatlar cevab itdiler Hakka ki âdem ile müzeyyen
bir ceziredir amma yerli müslüman ancak iki bin askerî taifesi

olur Amma keferesi cümle haracgüzardr Amma mu'cizat Hazre-

ti Muhammedül Mustafa - ^ ^Ac ju ^\;j-. berekâtile bu cezirei hfz

ve hiraset idüb dururlar Bunlardan maada Firenk ve Rum ve

Yahudi iltf malâmal bir ehirdir Amma Ermeni ve Çingâne

yokdur ve gelse dahi biiznillâhitealâ muammer olmaz Elhasl

kefere deryasdr Ve cümle Yahudiler kal'ann bir köesinde
sakinlerdir Eer tara varuda olsalar Rumlar anlar bir bir nezaketle

kati iderlerdi Ve bu Yehud taifesi badelfetih gelmilerdir Cineviz

zamannda bir Yahudi yok imi Ve bu ehrin mahbub ve mahbubesin

manzurumuz oldug üzre medh eylesek bir uakname olur Huda
hakk için tabir ve tavsif olunsa güneden zerre ve deryadan katre

kadar medh olunmya Her eyas ana göre memduhdur amma (Beyit)

mazmununca ilmelyakin ve aynelyakin ve hakkelyakin hasl itmeyin-

ce ne mertebe mamur ehir idüi malûm olamaz Heinen undan k-

yas oluna kim bu hakir Evliya seyyah âlem olal otuz bir yl on se-

kiz padiahlk yerde seyir ve temaa itdim ve nice kerre yüz bin en-

gütler dihan idüb ibretnümalar gördüm bu ehir gibi bir cayi ferah-

feza ve bir mahalli ibretnüma ve halk adan ve mesrur ve âb ha-

vas lâtif ve mahbub ve mahbubesi hub ve buk'alan mergub ve mez-

raalar vafir ve hayr ve berekât mütekâsir ve nimeti firavan ve uyu-
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nu enhar cari ve revan böyle bir abadan gülistan ve bostanl zemin

görmedim llâ bu diyar gördüm Elhasl beni âdem bu ehrin vasf

beyannda âciz ve kasrdr Ve bu vuruda olan hadikalardan maada
ehrin canibi erbaasmda kapulardan tara ba ve baçe icre müsafir

ve garibüddiyar âdem gitse gaib olur Zira yetmi yedi bin ba dö-

nüm hakk virir Ve be bin kuUeli bace ve ba âyân kibarn rav-

za ve hadikalandr Herbirinde birer ve ikier baban mukarrerdir Ve
her ba kuUesi birer kal'a kuUe gibi beer altar tabaka kapul sera-

med kuUei bâlâlardr Her ba limon ve turunç ve servi ve bîdi ser-

nigûn dirahtleri ile tezyin ve tarsî olmu gaytanlardr Ve her kullede

kat enderkat ahniinler ve ziba san'atler ve gûnagûn tasarruflarla

ina olunmu kuUelerdir kim vassaf cihan anlarn vasfu medhinde
âciz ve dermande ve kasrdr Elhasl bir tarz acib ve bir tavr garib

cihannüma kuUei bâlâlardr kim âyinei âlemnümada görülmemidir
Meer misli yine her âyinei âyinede gorile

Ova kariyelerin beyan ider

Cümle kurann evleri hep kayaan örtülü mamur kariyelerdir Ve
kat kat kal'a misal kârgir bina ki mazgal delikleri vardr Her ev böy-

ledir Ve her kariye krkar ve ellier dükkân
(Dört satr ho)

Ve beer altar kise mukarrerdir Evvelâ kariyei Danimnona ve kari-

yei Varvarato ve kariyei Zifiyya ve kariyei Varilo ve kariyei Harikös

ve kariyei Vasilyoniko ve kariyei t^^^»-. ve kariyei Simyana bunlardan

maada kariyeler dalarda ve anlarn yirmi be kariyesi Sakz kurala*

rdr Sakz tahsil idüb emine yemin iderek teslim iderler ki bir dam-
la sakz sonra bulunursa kati iderler Zira cümlesi mirîdir Amma ak-

çesin her reaya eminden alub haraçlarna virirler Emin dahi bu sa»

kzlar cem idüb Sakz hazinesile Padiaha gönderir

Der medhi ecerei sakz

Zemininde bir âdem kaddi kadar pnar çals aacna müabih
bir güne ecereciklerdir Zemannda reaya gelüb bu aaçlar enser ile

çendik çendik idüb keserler Ol rahnedar yerlerden mah Temmuzda
çekide çekide zemine sakz cereyan itdikce seçere sahihleri da ba-
larnda amadedir Derhal arz tabirden sakz cem idüb hfz iderler

Lâkin gayet ameli kesirdir ve bir ibretnüma cayi muattar mekândr
ki her dirahtin sayesinde bir an sakin olan can bin an ömür sürmü
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kadar hayat taze bulub âdemin dima rayihai mastekiden muattar

olur Rub'u meskûnda misli nadirdir Biri dahi bu sakzdr nice diya

(r) larda olur Amma ana Genger sakz dirler Bunda olan hassa

anda yokdur Hemen Sakz ceziresinin âbu havasnn letafeti bu sa-

kz hasl olduundan kyas oluna kim ne kadar lâtif ve ho havadr
Ve mekûlât ve merubatnn memduhiyyeti Mühürdar paa ire-

minden memduhdur Amma müebbek bostanlarnda bir güne sar
kavunu olur Bektaîler külahna müabih on iki imam akna düezdeh

berkdir Olkadar âbdar ve leziz ve hahüvar (hogüvar) olur kim bu
battah asferin lezzetinden lezzet alan bilür Ve karpuz hürdedir Amma
güya ki bir tulum âb zülâldir Ve yirmi güne limon ve turuncu da-

hi vardr kim gayet memduh ve mevsufdur Mühürdar paa bandan
sonra Mesih Çelebi ravzas dahi memduhu âlemdir ve gayet mahsul-

dardr Bu baa aklar Bahezar dimilerdir Zira hezaran hezarn
namat ve esvatndan vakti seherde âlem ayardan bihaber iken her

bir murgu andelib nahenlerinden nihali güle aslub nevaht itdikde

feryadü naleü efgan gûyadan güya gûlar pûr menkû ve akllar

mest ve medhu olur Sar asma na(m) murgu honeva [1] aslacak

dallara aslub ve Karatavuk nam murgu havatayr Ishak ile hasma-

ne müselsel savt hazin ile namat bilâgam iderler kim samiini ad
ve ferahnak eylerler Kumr ve Yusufî Kumr ve Hak Kran ve Kum-
ri ahidi Yusuf yani Yusuf Msra satld deyu feryad ider giya bir

hoâvâz ve elhan kumrdr Bunun emsali tuyuru hoelhan bu cezire-

nin balarnda gûyalk idüb âiyanlar idinmilerdir Ve mevsimden
gayri leziz semin ve lâtif koyunu ve keçisi gayet mukavvî lâhimleri

vardr Amma cümleden sr eti mezmum iken bu diyarn sr ka-

dar leziz ve hafif ve seriülhazm bakar bir diyara mahsus deildir

Ancak bu Sakz diyarna mahsus ve maksurdur ^."i f
^->

f J' kabilinden-

dir Ylda on bin sr bu Sakz ceziresine Anadoludan geçiyüb bu

Sakz ceziresi icre on gün bir bakar durunca biemrihuda âbu hava-

sndan olkadar semin ve cesim olur kim tabir olunmaz Cümle halk

lâhmi bakar yerler Zira hükema kavlinde lâhmi bakar tenavül iden

zeyrek ve âkil tizfehm olur Zira bakar çobansz hanesin bilür müd-
rikdir Ve tabiati müshil oldu ecilden lâhmn tenavül idenin dahi

tabiati itidal üzre olu(r) ve kuvveti basar ziyade olur Ann içün

bu lâhmi tenavül idüb dürlü dürlü münakka hayalpesend kâr iler-

ler Ve hakikatülhal koyundan leziz bakar vardr Ve beyaz ekmei
ve yal çörei dahi mehurdur Amma memduhat sanayiinden

[1] Bagrci id kökü nüshas (dahi)
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san'atleri gemi bina idici marango. neccarlar ve gavvas biharlar

ve Ferhatmisal gûhkenleri ve mermertrakenleri ve mahi ve murgan
sayyadlar ve ketiban kim mellahlar ve her esnaf mütenevviann
memduhu bu ehre mahsusdur Ve bu diyarda hasl olan hariri

gûnagûnu lâtif Brusada ve Acem Lehicannda ve Mora ceziresi

Kalamatasmda olmak ihtimali yokdur Ve bunda ilenen Sakz atlas

ve kemhas ve Sakz kisesi ve elvan elvan akmiei fahiresi Haleb ve

am ve Mardinde yokdur

Ve mesiregâhlar beyan olunur

Evvelâ bu ki Mühürdar paann âb hayat Kryo Nerosu ki bâlâda

mevsufdur Ve bir teferrücgâh dahi Durkud paann Krk penciresi

mehuru âfâk ve minelacayib gûnagûn havuz ve fskyye ve sesebilli

kasr âliler ile mamur cayi ferahfeza ve gamzedadr Hattâ Ak Meh-
med paa anda bir kasr cihannüma ina ve ihtira itmidir kim cümle

yaran ve ihvan anda mihman hane olu(r)lar Ve her dirahti âli(n)in

sayesinde âkan ve maukan ve mütakan bilâvasta birbirleri ile can

sohbeti iderler Vechi arzda bunun dahi misli yok bir iretgâhdr Ve
mesiregâh Aya Monya ve nice yüz manastr mesiregâhlar [1] vardr

Amma mehurlar bu tahrir olunanlardr Ve bu ehir akalîmi

rabidendir Arz beledi ve tuli nehar ve cemii halk ehli

zevk ve ayü irete mail cümle erbab maarif ve garibdost halim ve

selim âdemlerdir

Zîyaretgâh merakdi gaziyan

Liman kurbinde Arnavud Memi Baba ve küçük kal'a dibinde

Hzr Baba ve Yildeirmeni kurbinde Ak Baba karibülahidde

fevt olmagile kü(mm)elinden kibar evliya ziyaretleri yokdur

Ve bu ehrin ayanlarndan Mesih Çelebi ve damad Bekir

Bey ve Halil Aa ve Baki Çelebi ve nice ahibba ile vedalaub Mü-
hürdar paadan bîhisab mekûlât ve merubat hedaya gelüb elli tüfenk-

endaz yarar ve bahadr yiitler ile paann kendü firkatesine atlarmz
ile suvar olub bir keskin firika poyraza ile Sakzdan çkub mütevek-

kilen alâllah deyüb Çeme burnundan Akyar burnu yirmi mildir

andan iki ada açklarda Çömez adalar dirler halidir Bu iki cezire

mabeyninde berki hatif gibi ubur idüb andan yine yirmi mil Ana-

dolu kenarna karib Sablca adalarn ubur idüb sarp dereler kenarnca

[1] Tekrar edilmi
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giderek ve ra limann ve dahi Nergis limann ubur ildiimiz vakit-

lerde

Cezirei Susam

Niimayan oldu ve mezkûr ra liman ve Nergis liman abhayat

sulu sekiz rüzgârdan emin limanlardr Amma lodosa az açkdr Ve
timur lodos üzre braglsa gayet timur tutar limanlardr Andan yine

sol canibimizde Anadolu kenarlarnca Doanta nam mahalle varlur

bir burundur Andan öte Krk dilim içi nam mahaller dere ve tepe

ve çaml bayrlardr An ubur idüb Teke burnu nam bir mahuf
yerdir Susam ceziresinden çkan gemi bu burunu özler Ketiban bey-

ninde mehur burundur Ve gayet mahuf ve muhatara girdab yerdir

Hattâ ketimiz az kaldkim zifur saanandan kapanayazd Amma
hamdi Huda ketibanmz gayet üstad idiler Derhal dümeni rüzgârn

altna çevirüb gemimiz halâs oldu Bu girdabdan halâs olub giderken

Susam nam boazdan iki pare kâfir kalyonu ve iki pare tartana

firkate ve iki küçük Ikanpa viyya nam gemiler bizi görünce cümle

levendatmz âlât silâha el vurub hazrba oldular Hemen reisimiz

Hatib Olu Oturun gaziler Eyyam kâfirindir Biz anlardan can kurta-

rub Susam adasna varamazz Hemen Evliya Efendiyi selâmetle Ana-

dolu kysna çkaralm Bize AUahütealâ kerîmdir Olmya illâ hayr
diyüb müavere idince kâfir bir top menzili yakin gelince hemen
reis yelkeni alaborona idüb dümeni çevirüb mezkûr Teke burnundan
içeru bir körfeze girüb ark tarafna girdik amma eyyam kalmad
Derhal yelkeni sarub sarmahyub cümle gaziler küree yapub öyle

rbaçse vurdlar kim ketimiz murgu bahrî gibi uçub küreklerden

ateler çkard Meer bu körfez Sla kal'as körfezi imi Yedi mil bu
bahir icre gidüb

Gemlik liman

Lodosdan gayri rüzgâra âlâ yatakdr Ve lâtif suyu va(r)dr Ikiyüz

pare kalyon sar limandr Andan alt mil yine arka gidüb küffar

gemilerinden nam nian kalmad Yine Anadolu yakasnda Düverlik

liman okadar memduh liman deildir Ancak sulanacak yerdir An-
dan yedi mil dahi gidüb ta Sakzdan yüz on mil kâh eyyam ile ve

kâh kürek ile Hamdi Huda selâmet (ile) dizdarn

hanesinde mihman olduk Amma bu kal'aya gelürken bu kal'a görün-

dui mahalde limana girerken sa tarafnda bir küçük adack vardr
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Andan gayet ihtiraz lazmdr Yakn varmyub sol tarafnda Anadolu

canibini uzliyerek limana girmek kerek Azîm limandr Be yüz pare

gemi alur Suyu timur tutar ve sekiz rüzgârdan emin âlâ yatakdr

Baz yerleri kumsaldr Lengeri bat canibine braub koltuu kal'a

dibine balya Amma dere içi olmala kâhice saana eksik deildir

htiraz lâzmdr Koltuklar muhkem sparçene ve gomeneler ile muh-
kem kayd ve bend itmek gerek Sene tarihinde bizzat

Süleyman Han binasdr Kapudan Palak [1] Mustafa paa yedile bir

körfez derenin nihayetine eddadî ta bina ve ekli murabba dairen

madar cürmü bin altm admdr Ve divarnm kaddi onar mimar
arn âli ve canibi erbaasmda asla hendei yokdur Zira gayet alçak

kumsal yerde vakidir Bir kar mikdar yeri kazsan su çkar Hendee
muhtaç deildir Ve yldz garb tarafn derya döer metîn divarlardr

Maada taraflar kara canibleridir Ve üç kapusnn biri limana garb

canibine açlr Bu kapudan ta iskele bana varnca derya icre azîm

kayalar ile vasî kaldrm döelidir Ve kble (ye) nazr kara canibinde

Ayasuluk ve Kuadas kapus arka nazr Sivrihisar Kapus ve lebi

derya taraf köesinde iç kal'a vaki olmudur Cürmü dört yüz adm
karacik(dir) içinde ancak dizdar evi ve cebehane kulesi üzre Süley-

man Hann camii var içi malâmal peksimatdr Ve iç kaPada bundan
gayri bir ey yokdur ve arka nazr bir timur kapus vardr Amma
tara kal'a da yüz yirmi neferat evleri serapa kiremitlidir Ve cümle

tahtanî ve baçeli hanelerdir Ve ser(a)pa kerpiç ile bina olunmu
evlerdir Ve kumsal yer olamak ile bu ehir icre asla kaldrm yokdur
Ve bir camii ve iki mescidi ve bir mektebi ve bir küçük hamam
vard(r) Maada han ve imaret ve medrese ve çarsuy hazardan asla ve

kat'a nam ve nian yokdur Ve dizdar ve seksen aded neferat mev-
cuddur Ve kapudan paa eyaletinde Sla beinin taht olsa gerek

Amma cezire yer olmaile bu kal'da voyvadas elli âdem ile hüküm
ider Ve yüz elli akçe ile ihsan olunur kazadr Amma kads v(ar)

Sivrihisarda sakindir Zira âbu havas sakildir Ve tarasnda asla ba
ve baçe yokdur Amma bostanlar gayet çokdur Ve sular kuyulardr
Ve halk gemicilerdir Ve renk rular sarnlardr Amma kal'alar gayet

irin binayi islâmdr Bundan refikler alub ark tarafna rubu saat

Der beyan tlsm Karagöl

nam mahaldir kim bir küçük göldür Ve bir yerden su gelecek yerleri

[1] «Bosnavîyyülasl. Haremi muhteremde Palak lâkabile telkib olunmudur Hâlâ sebebi

ne idüj[i malûm olmamd» Peçevî, c I. S 30

Evliya Çelebi 9—9
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yokdur Ve yaz ve k öyle durur kapkara bir halicdir Ahalii vilâyet

bu göl içün mutalsamdr dirler Garib ve acib hikâyetler nakil ider-

ler Kenarnda nice yüz Hindi ve Maribî ve gayri defineküa âdem-

ler feth idemeyüb helak olub bu sahilcikde zirüzeber yatarlar Hâlâ

bir âdem bu göle gireyim die turfetülayn icre kendiiyi kenarda

bulur Ve yakn zemanda bir dervii dahmeküa bu göl kenarna
gelüb krk gün kâmil erbain çkarub ilim kuvvetile gölde bir katra

âb kalmyub çah gayydan (gayyadan) nian virir bir ka*r zemin

zahir olur Bu ka'rn ortasnda bir demür kapul yer nümayan olup

kapu önünde bîhisab altun ve gümü evani eyler ile malâmal durur

Dervi bu mali faravandan nasibi kadar alub avdet idüb gider Badehu
kura halk haber alub hâkime haber verirler Cümle ahalii vilâyet

bu halicin dibindeki dahme kapusna inüb kurbanlar kesüb kapu
önündeki derviin ald maldan mali hazayin alub maara kapusnn
miftah deliinden nazar iderler Mali hazayin cevahir ki lâ'il ve

yakut ve mercan ile malâmal bir kenzi azîm görürler Hemen
küsküler ile kapuy kal'itmee balarlar «i^«»" -^^«^«J» ol gar azîmin

içinden gargrub bir su çkar kim bu kenzi açanlarn kimi gark âb

ve kimi halâs olub mezkûr dervii mali hazayin buldu deyu mali

firavanile Sultan Ahmede götürürler Dervi huzuru ehriyarîde bu
maceray nakil idüb yine dervi ile bir kapucba bu göle gelüb

sahilinde meks idüb yine dervi kelevvel erbaîn çkarub yine gölün

suyu gayib olur Ve garn kapus beyan olub dervi baba vaz'yed

idince yine kapudan bir su tuli ider Dervii ve gayri dilrii rie

rie idüb vücudlarn kenara atar Kapucba gücile halâs olub kaçar

Böyle bir Karaca gölceizdir Amma ka'rnda olan mahiler dahi

cümle kara kara bir turfa ekâl balklardr Bu gölü temaa idüb bir

saat balar icre ubur etdik Amma bu diyarn balar dirahti münte-

ha aaçlar üzre mardr Amma gûnagûn leziz ve âbdar ral engürü

olur Bu balar ubur idüb

Evsaf ehri Sivrihisar

Sugla sancanda yüz elli akçe kaza ve nahiyesi krk pare kura-

dr ehri Valide Sultan hassdr Voyvadas hâkimdir Kethüda-

yeri ve yeniçeri serdar ve âyân vardr Sivrihisar dirler Amma hisar-

dan bir alâmet yokdur Amma bu ehrin garbnda gördiimiz mezkûr

balar icre kal'a misal kudretden kayalar vardr güya kal'alardr Ol

ecilden bu (na) Sivrihisar dirler Bu ehrin poyraz tarafnda dört saat

baid merkum Urla ehridir kim deryaya karib boaz yerdir Urlann
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orta tnahallesidîr Beri tarafda bahi bu Sivrihisar dahi S () la boa*
zina bir saat yerdir Bu zikrolunan Urla boazile Sla boaz mabey'

ninde ta Çeme kal'asma varnca sekiz saat Çeme burunu olmu
olur Ekâli zemin tasvir olundukda buûne yazla Ve yüz mil burun

old pergâr hesabile yazla Amma bu Sivrihisar dört mahalle ve

dört kiremitli ve minaresi tulal müfid ve muhtasar camilerdir

Mahkeme kurbinde Müfti Efendi Camii ve Depecik Camii ve Ulu
Cami ve Topraklk Camii Bunlardan maada zaviyelerdir Ve üç

hamam var Biri Kad hamam ve Mahkeme hamam âbu havas
lâtifdir Ve yedi çemesarlar muattaldr Cümle sular kuyulardr

Amna Huda hakkyçün âb hayatdan nian virir Ve bu ehrin canibi

erbaas havaleli bayrlardr ehir bir vasi çukur yerde vaki olub orta-

snda nehri cereyan ider Avlie dalarndan cem olub Sla
kaPas kurninde (kurbinde) Bahri Ruma munsab olur bînefi' nehir-

dir Ve ehir cümle bin ikiyüz kiremitli olamak üzre basz ve

baçeli bir kasabai mamuredir Basz olmasnn asl cümle baçeleri

içinde olan dirahti müntehalara sarlm engûr aaçlardr kîm ba-
dan ziyade mahsul verir Zira azîm zahmetler çeküb her sene balar
tathîr idüb çapalama kaydndan berilerdir Ve bu ehir hyaban
murgzar çinar ve kavak ve karaaaç ve sakz ve mise ve ceviz aaç-
lar ile tezyin olunmu bir ehirdir kim cümle üzüm aaçlar bu
aaçlar üzre sarlm bir güne badr Herbir dirahtden krkar ellier

yük âbdar ra engür (ü) hâsl olur Her salkm dörder ve beer
vakyye gelür leziz üzümü olur Sla sanca hakinin serapa balar
böyledir Ve balar dönüm hakk virmekden eminlerdir Amma
mahsulleri ziyadedir Ve reayasnn bir mahsulleri dahi cemii dala-
rnda olan çamlarda Balsra derler bir bal olur Cemii çam dalla-

rnda beyaz beyaz ve di di olub biter Ve bu bal bu çamlarda bir

güne kurdcaz hâsl olub çamlarn dallarndan delik delik delüb
tenavül iderler Badehu mezkûr kurdcazlar çam kabuklar () ve

nihaileri üzre reca'leyüb beyaz beyaz ballar dallar üzre yabub
kalr Badehu reaya mevsiminde bu çamlara çkub bu ballar kutulara

cem ider Baki kalan ballar kim aaçlarda kalub bu vilâyetin arlar
ol çamistan dalara düüb ballar tayub âyanlarna götürüb külçe

petek bal iderler kim rub'u meskûnda Sla ve Sivrihisar bal deyu
mehuru âfâkdr kim rayihai tayyibesi misk ve anberi ham gibidir

Ve bu dalarda arlarn perrü hali gürüldisinden dalar ve balar
ada verir Ve hazr helva gibi hürde ballarn arlar cem idüb kovanlar
icre yirmier ve otuzar vakyye gümeç bal olur Ve gayet beyaz

dülbend gebi aseli musaffa olub ayan ve erafa hedaya götürürler



132 EVLYA ÇELEB

Amma aaçlara kurdlann yapd ballar gümeç deildir Hemen
di di olmu kurd baldr kim güya ma'cundur *"jaâ^ jur ^\^L Rub*u
meskûnda bu kurd bal bu Sivrihisarn dalarna mahsusdur kim bu
dalara Karadalar dirler serapa çaml dalardr Ta Kble tarafna

sekiz saat Cum'a Kazas ehrine varnca o dalarn çamlarndan

<j>V ^^•'" "^V^ kurddan bal hasl olur çamlardr Ve bu Sivrihisarn

âbu havas gayet lâtifdir Ve halk dahi garibdost olur Ve bu ehrin
cümle evleri birbirinden seyrek baçe (li) hanelerdir Amma caruy
bazar azdr Ancak yirmi dükkândr Amma haftada bir defa etraf ve

nevahi kuralarndan nice bin âdem cem olub azîm bazar durur Ve
halk gayet ankalardr Zira çok mahsulât vardr Cümle rical ve nis-

van çuka ferace giyerler Taze civan yiitleri Cezair esvab giyerler

Ve bu ehirde Halil Aa ve serdar Muslu Bee ve yeni serdar Veli

Bee ile vedalaub ve rehber alub ark canibine dört saat ball çam-

lar ve zenburlar seyir ve temaa iderek

Kariye [^

Yüz evli ve bir camili mamur kuradr Anda kahve altna sun^u

lemyezelden leziz ve gûnagûn ballar yiyüb yine ball çamlar icre dört

saat dahi gidüb

Evsaf kasabai Cum'a âbâd ^^^

Sla sanca hakinde yüz elli akçe kaza ve nahiyesi yetmi ku-

radr ve izmir mollasna berveçhi arpalk sadaka olunmudur Hükü-

meti maktuulkalem ve mefruzülkadem 1 ire ehrinde Selim Han
Sanînin darülkuras evkafdr kim yüz atl ile mütevellisi hükümet

ider hâkimlikdir Kethüdayeri yokdur Amma yeniçeri serdar var-

dr Ve ehri Cüm'asnn ta vasatnda kbleden imale dolamca vaki

olmudur Bir irin kasabai ra'nadr Amma hâlâ harabe yüz tutmu-

dur Cümle sekiz mahalle ve dört yüz kiremit ile mestur evlerdir Ve
cümle mihrabdr Ve be aded camileri kârgir kubbei âlileri serapa

kurun örtülü camilerdir Ve serdar Hasan Aann hanesi civarndaki

kurun örtülü mescidin kapus üzre tarih bu güne kitabet olmudur.
Sahibülhayrart Hamza Bey bini merhum Kasmpaa bina eyledi

bu mescidi erifi Sene 950

Ve Orta Camiin kaps üzre mektub olunan tarihdir

[1] Badad Kökü nüshasndan. Beir Aa nüshasnda yeri açk.

[2] Ba^dad Kökü nüshasndan. Beir Aa nüshasnda yeri açk.
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Klub bu mevkii zibay ihya

Bilüb ilmelyakin ukba bahadr

Acibdir rümzile tarihini der

Sene 969 [1]

Bu dahi kârgir kubbe ve kurunlu camidir Ve ehrin kble taraf

ucunda dahi kârgir kubbe ve kurunlu kârgir minareli

camidir Kapus üzre

Ve bu ehrin yldz taraf ucunda Hac Kasm paa Camii dahi

kârgir kubbe ve kurunludur Ve kble kapus üzre tarihi budur

Hem didim tarihini firdevsi âlâ cennete

Sene 911 [2]

Bu camilerin haremleri icre yeil zümrud misal seramed serviler

ile müzeyyendir Gayet lâtif mevzun servilerdir Misalleri meer Islâm-

bolda ola Bir hamam ve yedi aded dükkân ve bir han ve iki

mektebi sbyan var Gayr âsâr bina yokdur Anda Yusuf Aa ve

serdar Hasan Bee ile vedalaub ve refikler alub ark tarafna çaml
yollar ile mamur kuralar güzer idüb sekiz saatde

Evsaf ehri Kzlhisar (^^
'

gla sanca hakinde yüz elli akçe kazadr Ve nahiyesi krk
pare abadan kariyelerdir Kedhüdayeri yokdur Lâkin serdar vardr

Sla paasnn voyvadaldr Ve kaPas bir sivri kzl kaya üzre bir

viranca küçük kaPecikdir Amma sarp yerde vaki olmudur Hattâ sene

tarihinde celâli Cennet Olu tahassun itmesün içün bu kal'ai cabeca

münhedim itmiler amma mülûk himmetile cüzî ey ile tamir müm-
kindir Dizdar ve neferat ve içinde âdemi zad yokdur Alçak bir

kazai kura mamur ve âbâdân yerlerdir Kadsnn müteayyin merkezi

yokdur Ve baz kuralarnda hafta hazar durub kad ve suba hazar

hazar gezüb hüküm ve hükûmat iderler Yohsa han ve cami ve ima*

[1] Bagdad Kökü nüshasndan

[2J Badad Kökü nüshasndan

[3] Badad Kökü nüshasndan. Beir Aa nüshasndan yeri bo.
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ret ve esvakl kasabas yokdur Amma cümle kuralarnda han ve

hamam ve cami ve mesacid mukarrerdir Bunun dahi serdarndan

yirmi yeniçeri refik alub sarapa toprakl ve çaml dalar ve beller ve

mahuf yollar icre giderken sekizinci saat

Musibeti kübradr kim beyan olunur [^1

ismi ilâ ile [2] Alaman boaazmdan içeru cümle pürsilâh refik-

lerimiz ile girüb nîm saat gitdikde an gördük Bize karu yirmi atlu

üzerimize at brayub gelürler Biz dahi amade olduk Amma bun-

larn üzerleri kzl kan [3] kiminin eli kolu yaral atlar dümü
kaçarak yanmza gelüb Bire ümmeti Muhammed nereye gidersiz

Ileru uurumuzda krk elli harami bizi krub bu kadar malimiz alub

ardmzdan koub gelürle deyu feryad idüb kzl kana müstarak
olmular firar itdiler Biz dahi bir yere cem olub yeniçeri refiklerimiz

atlarndan nüzul idüb piyadece tüfenkleri ile reftar iderek bîbak bî-

perva yola revane olub giderken hemen Alaman boazndan içeru

krk aded küheylan atl kimi tüfenkli ve kimi tirke ve mzrakl
kollar kzl kan ellerinde tigleri üryan âdemler nümayan olunca biz

dahi anlara karudan havale itdikde alarka atba beraber durub iç-

lerinden bir âdem gelüb Bire gaziler imdi bundan ileru kaçar yirmi

otuz atlu gördiniz mi sual itdi Biz dahi gördük deyu cevab itdik

Bire meded Anlar haramilerdir Bizi basub krdlar Hamdi Huda
biz galib gelüb anlar bozub ite yedi âdemlerin kellelerin aldk

deyu yedi kelleyi bize brakdlar ite bizim atlarmzda derman kal-

myub meded sizin atlarnz dinedir Anlarn atlar kalmdr Bire

meded unlara yetiin deyu feryad idüb bîmecal kalmlar amma gel

imdi ne çare idersin ileri kaçanlar bunlar içün harami deyu kaçdlar

Bilmeyiz kim harami bunlar mdr anlar m Biz ek übhde kaldk
Hele cür'et idüb bunlar ile mahlut olduk Bildik ki bunlar

cümle tüccarlardr Hemen bunlarn dine atlarile bir yere gelüb yirmi

atlu tüfenkendaz yeniçeri refiklerimiz ile giruden at boynuna düüb
hamdi Huda dine atlarmz ile seirdüb Alaman boazndan tara bir

seyrek emrudlu sahrada bunlara çatdk Meer atlar bîmecel kalm
Hemen bizi görünce atlarndan inüb bizim ile ahenk itdiler Bunlar(a)

göz açdrmyub at koyub an anda bunu bunda diyerek bir hayli

cenk idüb ardlarn ve önlerin çevirüb karudan uzun harharî cenk

[1] Badad Kökü nüshas ( Serü-eti hakir der menziii Alaman hog^az )

[2] Badad Kökü nüshas ( Bismillah ile)

[3J Badad Kökü nüshas ( ve revan )



SEYAHATNAMES 135

iderken bir gulâmm mecruh ve bir atm ehid oldu Anlardan dört

âdem kati olunub ve altsn diri kayd ve bend atlarn cümle fakir

alub huddamma virdim Maadas çaml dalar budur deyu can atd-

1ar Ani gördük giruden krk elli bazirgân dine atlar gelub bize im-

dada yetidiler Hemen tüccarn biri dalklç olub kayd ve bend

itdiimiz haraminin birine bir emir nice urd ise herifin kellesi gai-

tan olub Benim karndam bu kâfir öld (ürd) ü Hamdi Huda ben

dahi bu kâfiri katlidüb intikam aldm didi Ve tüccarn dahi girude

olanlar gelüb bize Hamdi Huda u habisleri elegetürmisiz deyu ha-

kirin ve refiklerimizin ellerin bus iderlerdi Ya bu haramilerin bakisi

nice oldu didiler Biz dahi ite dalara firar ideyorlar didik Derhal

cümle piyade ve atl dalara girüb elimizden fira iden haramileri ele

getürüb cenk iderken hamdi Huda yine ol bazirgânlardan üç yiit

ehit olub bizden iki yiit sehl mecruh benim gulâmmm biri kendüsin

atile bir aaca vurub sehl zahimdar oldu Ve ehidleri atlar üzerine

balayub ve on iki haramiyi balayub atlarn ve silâhlarn alub cümle

tüccar ile badelfetih karnda olub yine Alaman boazna revane olduk

Anlar bize siz Hzrsz biz anlara siz Hzr llyazsz deyu sürür (mes-

rur) adüman olarak Alaman boaz icre bizim ve anlarn arlklar
yanna geldik Meer bu mahalde kâmil üç saat cenk idüb yedi ha-

rami kesmiler ve kendülerden dahi dokuz âdem ehid olmular Ve
yedi atlar dümü Bu le ve kelle ve âlât silâh ve hun ile mali ve

bu vadi lâlezara döndü [1] On aded s(e) ishaneleri var imi Cümle
eyalar tarmar ve payimal olmu tatr(yatr) Bire filân olan kande-

dir Ol ehid oldu te kan icre yatur Ya filân ve filân nice oldu An-
lar firar iden haramilerin akaplarnca kovagitdiler deyu cevab itdiler

Meer bunlar Kuadasna gider elli aded anka tüccarlar imi Krk
aded harami bunlar gözedüb bunlar bu Alaman boaznda basmlar
Huda bunlara frsat ihsan eyliyüb biz de imdada yetiüb hamdi Huda
hayli yüzakl oldu An gördük dalara giden hizmetkâr yararlar

dadan yedisin dahi atile donile girifta (r) bendi zencir idüb üc kelle

ve bir ehid olmu yiitleri ile geldiler Bunlarn kimi ad ve handan
ve kimi zar ve giryan oldlar kim kimi vay biraderim dir ve kimi
vay efendim dir Zira bu mahalli ma'rekede on bir âdemleri ehdi
ehadeti nu idüb mesti uhrevî olman bu tüccarlarm bazlar mü-
teellimülhal ve müevve(ül)bal olmular idi Hele bunlara nice yüz-

den tesellii hatr virerek buna çare hemen bu Alamam bîamandan

fi] Badad Kökü nüshas ( Bu dere icre le ve kelle paça ve alât silâh huaab ile

lâlezar bir meydan ma'reke olmu

)
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bereket idelim deyüb cümle ühedasn ve bizim ile cenk iderken tüc-

cardan ehid olan dört aded âdemlerile cümle on alt ehidleri alet-

tertib bir pütei çemenzar üzre defn eyleyüb ruhlar içün birer fatihaî

erif tilâvet eyledik Elhasl azîm cenk etmilerdir Hakka ki bahadr
ve eci âdemler imi Bedehu cümle giriftar eylediimiz yirmi sekiz

aded haramileri siyasete getürüb bunlardan sual itdiimizde Vallah

zulümden kariyelerimizde oturmaa iktida (r) larmz kalmyub da
derunumuzdan varalm krman Alamanda doyum olalm deyu gelüb

cenk idüb ite kendümiz bu güne doyum olduk Emir Hudanmdr
Koç yiit kurban içün doar Sere yazlan bozulmaz Elbetde olacak

olsa gerekdir deyu cevap itdiklerinde cümlemiz bir yere gelüb meve-
ret itdik Her biri bir güne paderheva tama ham kelimat itdiler Fakir

eer bu haramileri kayd bend ile hâkime götürürsek her biri keme-
rimde bu kadar cevahirim vebu kadar âlât ve silâhm ve küheylân atla-

rm vard derler Ve bize ikence idüb dalarda medfun mallarmz
söyledüb çkardub ald dirler Hemen hacc ekber sevab ister misiz

V^ >.ÂJ< c^ÂH,.t3 ^ii nass kat üzre gazay ekber idüb bu ühedamzn
yannda cümlesin kati idüb cümlemiz beraberce pay idelim Can ve

dil çkmasn Yohsa bunlarn herbiri hâkim destinden birer takrib ile

halâs olur ve yine kat tarik olub ruzi maherde siz mesul olursuz

deyu bu pend ve nasihati gûlerine mengû idüb cümle kelâm erife

yemin itdik kim bu esrar bu dere içinde kala deyu ahdü eman ve

iman olunub badehu herbiri birer harami alub ve ühedann akraba-

lar dahi birerin alub ve bizim refiklerimiz sekizin alup tüccarlarn

ühedas kanlar üzre cümlesin çökerdüb an vahidde boyunlarn ten-

lerinden cüda düürüb kellelerin o vadide gaitan itdiler Ve vücudu

napaklerin sahifei âlemden seyfi sarm ile hak idüb Alaman boaz
emnü rahat olub cümle âlât ve silâhlarn bah kalenderi idüp tüc-

carlar ancak dört reis [1] at alub gayri eylerine vaz* yed itmediler

Ve bizim refiklerimiz ile gulâmlarmz ve tüccar huddam alesseviyye

hisseder oldlar Andan s(e) ishaneleri tahmil idüb meydan ma*reke-

den yine canibi cenuba ol sengistan bîaman Alaman boaz icre re-

vane olduk Amma Huda alimdir boazda canmz boazmzdan ç-

kayazd Bu Alman boaz deildir Eraman bîaman boazdr Ve öyle

talkdr kim at ve katr ve piyade âdem adm atacak yer bulamaz

Yetmi seksen yerde dar dereler var ve mukassi sengistan boazlar

vardr kim bir âdem bin âdemi ta ile geçirmemee kadir olur Hamdi
Huda selâmetle bu boaz sekiz saatde çkub Dalyan ovas nam ma-

[1] Badad Kökü nüshas (reis) yok,
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halde cümle s(e)ishanelerimizden yüklerimiz ykub ve atlarmz ota-

rub mekûlât ve merubatdan mahazar ne bulund ise tenavül idüb

andan yine Alaman boaznn Ayasuluk yolu üzre olan gölün aya
deryaya mahlut old mahalde mirî balk dalyanlarn ubur idüb Aya-

suluk sahras icre ark tarafna nehri Mendres kenarnda üç saat gider-

ken nehri mezbur yedi göz ta cisirden ubur idüb kble canibine bir

saat dahi mezraalar hub ve buk*alar mergub zemin üzre gidüb

Evsaf taht Cemid kal'ai kadimi Ayasuluk

Cemidi cihanârâ bir padiah ah iken ann zemannda bina

olunub anda cayi karar idinmi idi Badehu Cemidin neslinden Aya
Sulya nam bir kiraln elinden ki kral Rum Kiral idi sene tarihinde

Aydn Bay Olu Sultan sa feth idüb badehu Âli Osman ebedpey-

vend (den) Yldrm Han destine girmidir Bedesti Timurta paa
S () la sanca hakinde hükümetidir Yüz elli akçe erif

kazadr Kethüdayeri ve serdar ve dizdar ve krk aded kaPa neferat

vardr Ve ayan yokdur Ve fukaras gayet çokdur Ve kal'a bir sah-

ray azimde bir sivri maî kaya üzre ekli müdevverden bademi hava-

lesiz eddadî sengin binayi hasîn ve eddi metîn bir kaPaCi) üstü-

vardr Ve etraf cürmü bin üçyüz admdr Ve canibi erbaasnda asla

hendei yokdur Zira bu kal'a bir yalçn kaya üzerinde mebnidir Ve
cümle krk külle (i) metîni vardr Ve cenuba nazr ancak iki kat

demür kapular vardr Andan yokudur Kal'a içinde yirmi toprak

örtülü haneleri ve mescidi var Ve cümle sokaklar yalçn kaya kal-

drmdr Ve bu kapann tara kble tarafna bir kat kal'a dahi var içinde

imaretden bir ey yokdur Ser (a) pa virandr ve harab binalar var-

dr [2] Ve kal'a kapus kble (ye) nazr bir tarz acib ve garib ve

musanna bina bab atikdir kim kemerleri üzre naki Behzad misal

bir güne hayal pesend tasvirler var kim çemi ibret hayrelenüb âdem
valihü hayran ve dembesteü hayran olur [3] Ve bu temasîli acibenin

misli meer Atine kal'asmda ola Bu kapudan tara aa varuunda
olan binalar var kim diller ile tabir olunmaz Hemen zeman kadim-
de nemikdar bender ehir idii undan malûm ola kim hâlâ âsâr
binalardan zahir ola (n) üçyüz hamam ve yedi bezesten ve yedi yüz

kârgir han ve yirmi bin dükkân ve üç bin mesacid ve sekiz yüz ce-

vami ve iki yüz medaris ve yetmi imareti it'am ve üç çemei ab

[1] Fazla olarak bir (Alâ) yazlmtr.

[2] Badad kökü nüshas (serapa virandr ve ibretaüma harab binalar vardr)

[3] Ba-dad kökü nüshas (valihü dembeste ve hayran olur)
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revan ve bin be yüz mektebi sbyan ve nice yüz bin saray âli (i)

ayan ve nice yüz bin büyutu bîpayan asar nümayandr Ve ehrin
arknda evci asumana serçekmi kavsi kuzahdan nian virir tak
revak serbülend su kemerleri var kim hâlâ padiahlar bu takm
binaya takatleri olmasa caiz Bir güne binayi azimler var kim gerenin

akl perian olur Ve bu binalarn cümlesi beyaz mermerler ile müb-
tenidir Ve hara(b) istan icre nice bin Ayasofya amudlar misal

mermer somaki ve zeytuni sütunlar var kim zirü zeber olub yatur

Ve nice bin tak kesra misal kemerler ve havuz ve azirvanlar harab

olmadadr Hattâ Islâmbolda Süleymaniyye ve Yeni Cami içinde olan

ibretnüma amudlar ve zîkymet ahcar garibeler cümle bu ehirden

alnmdr Bu ehrin sebebi harab oldur ki müverrihan âlem tahriri

üzre öyle terkim olunmu kim sene tarihinde Msrda bir azîm kahtu

gala olub âdem âdemi tenavül itmesi mertebesine varrlar Ahirüle-

mir bir gemi ile nice yüz bin âdemleri bu Ayasuluk hâkimine gön-

derüb malleri ile gallâ(l) taleb iderler Bu ehir halk dahi bir danei

hardal virmeyüb gelen âdemleri red iderler Ol âdemler dahi ehriniz

harab olub nan ve nemeke muhtaç olasz deyu beddua idüb haib ve

hair Msra varub keyfiyyet ve serencam [1] hâkimi Msra hikâyet

iderler Derkâr iki kerre yüz bin âdem (bir) yere cem olub ba açub

Ayasuluk harab içün ve halk muammer olmamasyçün beddua idüb

hâlâ divanhanei Msrda yedi ehrin harab olmas içün sabah En'am
erif tilâvet olunur Biri bu Ayasulukdur ki hâlâ sebebi inhidam
böyle bir ehri azîmin beddua olmudur Hakikatülhal Ayasuluk kav-

mi müflis ve mendebur ve glâlleri anbarlarnda bozulur Tuzlar su-

lanup erir ve o^*>- ö^>- fakru fakada insanlar vardr Amma yine bu

ehir icre asude kenar (kibar) evliyaullahm ruhaniyyetleri sebebile

aa varuda yüz kadar toprak örtülü evleri ve yirmi aded dükkân

ve bir mescid ve bir kesif küçük hamam ve bir han var Ve çaru

meydan ortasnda ve çnar münteha sayesinde bir âb hayat kuyusu

var ki Temmuzda buz paresid (ir) Ve cabeca hanelerinde baçecikleri

vardr Amma çarudan alarka kal'a altna karib eski ehirde baki

kalm
•

Evsaf Camii ibretnümay Sultan Isa

Bir camii azîm ve mabedi kadimi vacibüttazim bir nazargâhdr

ki rub'u meskûnda misli meer Sam erifde Camii Ummiyye ola

Hemen tarz hendeseyledir Kârgir kubbe deildir Bu dahi serv lev-

[1] Badad kökü nüshas (kssai serencam)
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halar üzre kurun örtülü çarpüte (harpüte) sutuhdur Ve cemii

kirileri dahi cümle seramed serv aaclarndandr Amma cürmü Aya-
sofya kadar büyükdür Ve lâkin ensizdir Ve bu camiin haremi dahi

camidendir Ol hisab üzre Ayasofya kadar vardr Ve öyle musanna
camidir kim canibi erbaasmn deri divan serapa beyaz mermeri ham
kapldr Ve kblesi üstünde iki kârgir bina kubbei âlisi hemen Camii

Ummiyye mihrabnn hubbesi gibi evci asumana serçekmidir Ve bu

kubbelerin içi safi altn levhal lâciverd ile münakka kâidir Ve bu

kârgir kubbelerin iki canibleri harpüte tavandr Ve camiin tuli kâ-

mil iki yüz elli ayakdr Ve arz kble kapusundan mihraba varnca

yüz seksen ayakdr Ve tara haremi dahi bu cürümdedir Ve cami

içinde dört aded nilgûn sütunlar var kim edimi arzda misilleri yok-

dur Zira beyaz mermer ve krmz somaki ve zeytuni sütunlar görül-

memidir Amma maî amud hiç görülmemidir Ve bu sütunlarn

kaddi krkar mimar arn âlidir Ve üçer âdem ancak deragu ider

Ve bu camiin cümle yedi bab kebiri var Bu bablar dahi Camii

Ümmeyye gibidir Huda hakkyçün mihrab musannamn evsaf ve

beyannda lisanlar kasrdr Zira üstad merbür (mermer) bir öyle

Ferhadî tieler urmu kim zeri ziver ile naki bukalemun Hind sadef-

kârisi gibi ibretnümun mihrabdr Ve minber gerçi ceviz levhasmdan-

dr amma Fahri oymas gibi hürde sihirdümi [1] ve gûnagûn naki
Çin ile nak olunmu bir minberdir Meer misli Karadeniz sahilinde

Sinob Camiinin minberi ola Ve mihrabn iki tarafndan camiin dör-

der divarnn üç tarafnda üç âdem kaddi bâlâda celi hat ile altun

ve lâciverd nilgûn ile ve gayri gûnagûn boyalar ile esmâül hüsna

tahrir olunmudur Ve dairen madar fethi erif tahrir olunmudur Ve
gûnagûn hatt kufiler kitabet olunmu amma kraat olunmas
mükil hatlardr Ve mihrab münevver üzre (l?-' li^ ö>-^i <f^-^)^ 3 «^'oO âyeti

terkim olunmudur Ve bu cami icre iki müezzin sofalar üzre olan

müezzinler mahafiUeri gerçi haebdir amma herbirine bir üstad kâmil

arz marifet idüb var kuvvetin bazuye getürüb yedi tulâlar ayan ve

beyan etmiler iki aded mahfili birer tarz acib ve garib musanna
asarlardr Ve bu camiin yemin ve yesarnda iki tahtan sofa ki sol

tarafndaki sofa Padiahlara mahsusdur Sa canibindeki Hazreti Resa-

letpenahn hrkai erifi sofasdr Bu iki sofann dahi ebeke kafesleri

birer güne Fahri oymas gibi oyulmudur kim cihan ressamlar tar-

hnda âcizlerdir Ve bu camiin canibi erbaasnda revzenleri yokdur
Ancak cami icre ziyapa canibi erbaasnda olan billur mermer ve

[1] Ba^dad Kökü nüshas (sihri îcaz rumî ve islimi ve gûnagûn)
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necef camlardan yedi aded kapular üzre ebeke kafeslerden derunu

münevver olur Ve bir kaç camlar hrkai erif sofas üzredir Amma
brkai erif Asitanei saadetde Hazinei mahsusai hümayundadr Bunda
sandukas vardr Teberrüken ziyaret olunur Ancak bu camide bir

kûfî hat ile bir Kelâmkadim Hazreti Osman hattdr deyu has ve

âm ziyaret derler Ve bu camiin hareminde olan ruham döeme bir

diyarda yokdur Meer Msrda Barkukyye camiinde ola Öyle müa'a
ve mücellâ haremdir kim âdemin ruyi görinür Amma papu ile

girilmez Zira camidendir Ve a^aasndan âdemin gözleri hayrelenür

güya âyinei Iskenderdir Ve bu haremin canibi erbaasndaki sofalar

üzre gûnagûn amudu ra'nalar var Bir kaç zelzeleden münhedim
olmu Ve bu haremin o (r)tasnda bir abdest alacak havzu azîmi

vardr Bu dahi bir musanna havzu hanefîdir Ve bu haremin üç

kapus var Sol tarafndaki kapudan hareme on be kademe ta ner-

düban âli ile uruc olunur Ve bu bab saadetin atebei ulyas üzre

beyaz mermer kitabeler icre celi hat ile bu âyeti erif yazlmdr

^ ( j^j ^'^j j^ui«4!jl

)

Ve bu âyeti erifin altnda

( j\j\^^ s^ fj^^ -^™^ r^ /

Ve haremin sa kapusndan aa ehre on ayak yine mermer
nerdüban ile inilür Bu kapunun kemeri üzre camiin tarihi tahrir

olunmudur kim tarihi budur

Deyu tahrir olunmudur Ve haremin kble kapus mesduddur

Zira ol tarafda cemaat yok harabdr Ve bu camiin bir tabaka bir mi-

narei mevzunu var kim Hasti (Habeî) makam kadar bâlâdr Ve bir

makam Habeî binay ra'nadr Ve ser(a)pa bu imaret resas nilgûn

ile mestur ve bir camii nurunalânurdur kim het bihiten nian
virir (Beyit)

l**i^ li-JI %»\c>- liv»j
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Bu cami hakknda dinmi ola Velhasl bu camiin hüsün ve letafet

yüzünden vechi arzda öyle bir kâr beni âdem bina olunmamdr
kim âdem vasfndan âciz olur Eer vaz* üzre evsafn tahrir eylesek

evkafnamesi gibi bir mücelled kitab seyahatname olur Amma böyle

viran ehri icre cemaatsiz kalm bir camii garibdir Ancak sa tara-

fnda imam ve hatib ve kayym ve sair huddam haneleri vardr Ve
her cum*a ve bazar günleri ve sebüruz evkat hamsede cemaat ve

züvvardan hali deildir Amma izdiham cemaati yokdur

Ziyaretgâh Ayasuluk

Evvelâ suku sultanîye karib bir kubbei âli içinde Sultan er4
mübîn ve müfessir ve musannif Eseyh hazreti ehaheddin ulemayi

dendir Sivasda ümerayi Danimendden Melik Beyzade Cenan
Beyin abdi müterasdr kim Gürcistanda yine beyzadelerden Dadi-

yanülasl bir kimesne imi Alemi sabavetde sair sbyan ile lû'bu lehve

megul olmayub ehri Sivasda Suayrîzade Balaban Efendiden krk
sene tahsili ulûm idüb fünunu ettaya malik olub ehabeddini Sivasî

[1] namile öhretyab oldu Badehu Brusaya hicret idüb Zeyneddini

Hâfî hazretlerinin erefi sohbetleri ile müerref olub anlardan dahi

ulûmu batn ve ilmî ledünnü tekmil idüb anlarn izni erifleri ile

bir tefsiri erif telif itmidir kim beynelulemai müfessirîn ve muhad-
disîn icre Tefsiri eyh deyu öhret virmidir ve muteber tefsiri nefis-

dir Kavli Muhyiddinülarabî üzre bu tefsirde üç bin dürlü [2] ulûmdan
fünun göstermi tefsiri bîbedeldir >.>*i'*y>-i aüiu-js Hudaya hamd olsunki

böyle sultan ziyaret idüb ruhu erifinden istimdad taleb itdik Hâlâ

ziyaretgâh ünasdr Ulu Camide olan hrkai erif bu ehabeddin
Hazretlerinin seyyidi Ali Danimendîden kendülere intikal idüb Ulu
Camide ziyaretgâh idi Badehu Celâli tuyannda Ulu Camiden ref

idüb Hasoda ki Ali Osmann saadet hanesidir anda mahfuzdur
^*\ ^>.^r, ^kb -os (.b Ve ziyareti Eeyh Tuygun ah Ali Aydn Baydr
Ve kabri Kurduman Bay ve merkadi Qazi Sla Bay Sla diyar

serapa bunlarn fethi olduu içün Sla vilâyeti dirler Andan kaPann
arkîsi tarafnda kuburu Ali Aydnyan §ah Isa ve §ah Mehmed Bay
ve Sah heyi Bay ve §ah Kerrat Bay ve nice bin selâtîni selef var

Zira ehri azîm ve taht kadim bir ehir idi Ve zeman kadimde
ehre cereyan iden su kemerleri kal'anm ark tarafnda nümayan
tak kesra kantaralarndan nian virir âsâr azîmelerdir Anlara karib

[1] Vefat 860 dadr Mezar ta üzerindeÂ5U'i;iCjji-<-.JjV»^Cyjt^(iU3l^>jj>.V»ÂU yazldr
[2] Badad Kökü nüshas (aded)
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tetnaayi mead Dahhaki Marî dirler bir mead tavildir Ahalii ehir
Dahhak bundadr dirler amma baz tevarihde Acemde Gâvei Ahen-
ger elinde kati olunub Acemde dirler Amma Yenvan tevarihinde

Dahhakin olaz (olan) babasnn aesin Ayasulua getürüb defn

idüb mead üzre cesedi Dahhaki timsal itdi dirler Hakikat uzun mezar
üzre beyaz mermerden bir mehib cüssedar âdem sureti idüb iki ketifle-

rinde birer ejderha kelleleri idüb Dahhakin namuharek basn srr
ekilli tasvir olunmudur Ve Dahhaki Marînin omuzlarnda bu ej-

d(er) balarn hasl olmasna sebeb eytandr deyu ann dahi eklin

bir siyah kör gözlü kanadl melek suretinde kara kayadan bir

iblis sureti itmiler Göre (nin) gülmeden akl gider mudhik ekâldir

Amma bu iblisin temaasna gerenler (gelenler) senksar idüb bu ka-

dar bin yldan beru ta yiye yiye bir gözin dahi çkarmlar ic\ ^\j ^\

Ol bir gözin dahi çkaran smail nam ola Bu kadar zemandan beru

hacer ata ata siperi lâ*net olmala perrü halinden ve paylerin ve ko-

lndan bir vücudu kalmam ict juî <^ Mekkede Mena pazarnda yet-

mi bin hüccacn recemat hacerlerinin darb bu blis tasvirine isabet

itmi gibi

(Alt satr ho)
bu ekâli blis Ayaslukda Dahhak mezar önünde payimali rimal olub

yatur Ve vine bu mahallere karib Dahhakin nice tevarihde hikâyesi

mufassaldr Ancak bir eyu padiah idi blisi pürtelbis acbas olub

Dahhakin iki omuzlarndan öpüb ketiflerinden birer ylan zahir olub

nafakalar birer âdem beynisi idi Bu halile nice bigünah halk krub
taziyane ile döüb zulme balad Ahir Feridun asrnda Ahenger Gâve
elinde kati olundu Bekavli Tarihi Taberî Sam bin Nuh aleyhisselâma

silsilesi müntehidir Ahir putperest olub Nuh Nebi dine davet idüb

kabul itmedi Bin yl muammer olub padiah olmu idi Mead sahihi

cam Cem Cemidi pü ha^em. bir büyük padiah idi Bin sene muam-
mer olub yedi yüz yl padiah oldu Bu dünyada üc bin aded sanayiat

telif itmidir Cümleden biri telif itdii üç yüz kubbeli ve bin kurnal

hamam Bu Ayaslugdadr Hâlâ âsâr binalar zahirdir Ve çadr ve

gözlüü ve sabunu ve barutu siyah ve talimi eytan ile arab bîhi-

cab ve nice bin sanayiat makulesi eyay ve naht ilmetmek ve silâh

düzmek ve ibriim peyda idüb elvan boya boyamak ve hayvanat de-

risin debagat idüb kürk etmek ve gavvaslk idüb deryadan incu ç-

karmak ve ehirden ehire yol açmak ve kireç ve üstübec yakmak
ve misk ve öd ve gilâb ve reyhan ve kalemisk ve envai trlar ve

nifir ve zurna ve tabii ve kiri yapmak bu Cemid itmidir Ve ze-
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tnanmda cümle halk dört frka eyledi Birin ulema birin sipahi ve

birin ehli san*at birin ehli ziraat eyledi Ve ehri Istahar vasi eyli-

yüb taht idindi Böylece iken kendüye cünun arz olub rübubiyyet

davasna balad Ve ruyi arzda olan padiahlar kendüye tabi itdi

Lâkin eddad bini Ad muti olmyub olu ile Dahhaki yer götürmez

asker ile Cemgid üzerine gönderüb Ayaslugda Cemidi kam ve rem

idüb münhezim itdiler Ve Cemidi erre ile iki bölüb halk cihan

errü surundan emin oldlar Hâlâ Cemidi anîdin mead bir tavil

mezardr Ehli Ayasuluk bunda dirler ^s3^)^ i^ »j^^-J Hadis dimi ^» yj'ss:.\\

4.*^ U ^; ^ji5i buyrulmu Bu ehrin âbu havas gayet sakil olduundan
atlar ve himarlar stma tutar Amma zeman kadimde âbu havas

gayet lâtif imi Ve bu ehir hini tahrirde iki nevi üzre tahrir olun-

mudur ehir Aydn sancadr Kal'a Sula sanca hudududur Ve
mahsulâtnn memduhu kenevir ketenidir Ve tohmu vefret üzre hasl

olur içinde develer ve at ve katr gezse kaddü kametinden görünmez

Bu mertebe âli kendiri olur Ve cabeca

(Bir satr ho)
ba ve baçeleri vardr Huda mamur eyliye Ve bunda âinâlarmz
ile vedalaub ve refiklerimiz ile garb tarafna Ayasulug sahras icre

nîm saat gidüb

ehri harab Bodrum

Evail zemanda ehri azîm imi kim eer harablklarn tahrir ey-

lesek harabâbâdm zikrinde faide ve beyannda aide olmya Ve gayri

mehurun zikrinde meal ve mahasal olmyanlarn nutkunda ve med-

hinde melâlet hasl old içün zikrolunmad Ve kesreti kitabet ol'

mya deyu hemen bu Buduryine ehrin seyir ve temaa idüb ol

binayi azimleri sernigûn olmu yatur a^>.j v\ iüu '^i jr âyeti erif maz-

munun fehm idüb engüt berdihan ve valihü hayran olduk

(Yedi satr ho)
Zeman evvelde Ayaslug ehrile bu Buduryine ehri birbirlerine

muttasl imi Amma Bubud (ur)ine ehrinin dalarnda maaralar
var kim içinde derya misal âdem gezse gaib olur Kehifler ve saraylar

ve divanhaneler var kim âdem hayran ve dembeste olur Ve hâlâ bu
viran ehir icre bir havzu azîmi var ki cihan halk levüm ve hücum
itseler suyn tasalar deryas katra misalkadar eksilmiye Sengi
hardan kesme ^ic ^^ \jj^c bir havuzdur Ehli belde bunun hakknda
mutalsamdr dirler Bu havuza hail gûhu balâ üzre
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Beyan kal'ai Budrine

Kahkahavar bîr kaPai üstüvardr içinde Ayaslug ve Kuadas ehirle-

rinin çobanlar sakin olurlar Abadan imarat yokdur Amma canibi

erbaasnda Ayasluun nahiye kurasnn herbiri kasaba misal kuradr
Bu ehri harabdan bir saat garba gidüb bir vasi ova içre iki saat

kbleye giderken zeman kadimden Ayaslua gider su kemerlerin seyir

ve temaa iderek ubur idüb bu kemerlerin nsfn sahibülhayrat tamir

ve termim idüb iki merhale yerden âb nabm Kuadasna getürmiler

Bu kemerleri temaa iderek Ayaslugdan üç saatde mahsuldar kariye-

1er içre güzer iderek

Evsaf kal'ai dar murgan yani Kuadas ehri

Sene tarihinde fatihi Badadi bihitâbâd Sultan Murad Han
Rabi binasdr Bedesti Kapudan Receb paa Sla sancanda Öküz
Mehmed paann muaf ve müsellem evkafndandr Voyvadas hâkimdir

Ve hâkimi san yüz yük akçiye mültezim gümrük eminidir Hâkimi
salis yüz elli akçe erif kaddr Kethüdayeri yokdur Amma hâkimi rabi

yeniçeri serdardr Ve hâkimi hami dizdardr kim yüz neferata malikdir

Ve kaPas lebi deryada bir püte üzre ekli murabba bir kârgir sen-

gâbâd hobünyad kaPai Sultan Muraddr Ve cenubî taraf yoku yukar
kayalar üzre vaki olmudur Ve sa'b ve metîn yerde olmak ile etrafnda

hendei yokdur Ve lebi deryas alçak vasî kumsal yerlerdir Ve divar-

nn kaddi on be arun bâlâdr Ve üç kapus vardr Bir canibi garba

nazr iskele kapusdr Gümrük emini anda sakin olur bir hanei azim-

dir kim seksen ocak kat enderkat hücrelerdir Ve kaPa misal Öküz
Mehmed paann hayratdr Matekaddem kal'a olmak içün bina olu-

nub badehu han olmudur Badehu büyük kal'a bina olunub bu han
dahi büyük kal'aCya) muttasl etmilerdir Annçün bu han azîm içre

kal'a gibi büruc ve barul ve mazgall ve top ve tüfenk ve müzeyyen

bedenli ve cedid ve metîn handr Ortasnda bir âbdest havuzu ve

çemeleri ve fevkani bir küçük mescidi ve bir kapus garb tarrfnda

deryaya ve bir kapus aa kal'a (ya) nazrdr yani büyük kal'aya Ve
gümrük emini ve cümle anka bezirganlar ve maldar sudgerleri bu

handa sakinlerdir Ve hann damlar üstü serapa kayaan döelidir

Hîni muhasarada dam üzre olan mazgal deliklerinden cenk olunur

bir iç kal'ai hanidir Ve bu hann iki kapusnn mabeyni kâmil krk
admdr Ve bir muzlim bucakda bir demirli kal'a kapus vardr Ce-

nuba nazrdr Ve bir kapu dahi büyük kal'ann kbleye nazr büyük
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kapusdr Cümle neferat nigâhbanlar ve didebanlar huddatnan güm-

rük anda oturub âyende ve revendenin gümrük meta'larna nazar

iderler Eer esvab kaçrrler ise malin girift iderler Ve bu aa kal'a

içinde üç mahalle ve yüz seksen kiremit örtülü tahtan ve fevkani

mamur hanei zibalardr Ve tariki âmlar serapa kaldrml pak §ah-

rahlardr Ve iki yüz dükkândr Amma bezestan yokdur Ve bir ha-

mam ve bir han ve yedi çemesi ve yedi mektebi ve bir medresesi

ve bir camii Kapudan Receb paa binasdr Cemaati gayet çokdur

Kârgir minareli ve kubbei âlisi kurun ile mestur bir camii mamur-
dur Ve hareminin canibi erbaas medresedir Ve mahkemei er'i

resulü mübîn dahi bu camie muttasldr Ve bu kal'adan tara varuu
azîm Bu kal'anm kblesi ve cenubu ve keileme rüzgârlar canibince

vaki olmudur Bayrlar üzre bal baçeli âb revanl kârgir ve metin

saray âliler ile ârâste ve hadikai mahsuldar ile piraste bir ehirdir

kim cümle dokuz mahalle ve dokuz mihrabdr Cümleden mükellef

ve mamur camii lâtif varu kapusndan tara ulu yol üzre Hanmiyye
camii kapus üzre tarihi budur

Hazreti hacce Hadice Hanm âli nüvaz

Mabedül ibade bünyad eyleyûb cayi meaz

Hasbetenlillâh yapd barekâllah zadiya

Arifane oku tarih pak klub be vakt nemaz

Sene 1068

Ve Kad Camii kârgir minareli bir camii zibadr Bu dördü camidir

Maada mescidlerdir Ve dört medrese ve bir hamam ve cabeca esvak
muhtasarlar vardr Ve aa kal'a önünde bir han var Ve cümle
hanlar krmz kiremitlidir Ve bir kaç çemesarlar vardr Çemidin
Ayasluk yolundaki kemerlerin suyudr kim ehre karib yerde gayri

yollar eyleyüb bu ehre getürmülerdir Amma gayet leziz sudur Bu
ehrin âbu havas gayet lâtif oldndan mahbub ve mahbubesi gayet

çokdur Ve taze civan yiitleri cümle Cezayir esvab giyerler Tüfenk-

endaz bahadr yiitleri mehurdur ve nisvan taifeleri gûnagûn pran-

kana çuka ferace giyüb ehli rzca hareket iderler Ve balarna beyaz

car bürünürler Ve ba ve baçesinin ve üzümü ve incir kurusu ve

köftürü ve susam ve fstki sanavberi ve bademi rub*u meskûnda
yokdur diyecek kadar var Memduh nimetleri kati vafirdir Ve hayr
ve bereketleri mütekâsirdir Bir vasiatül aktardr Ve bir ehri kaPai

üstüyardr Ve liman be yüz pare kadrga alur ve gayet timur tutar

limandr Amma bat tarafna timur braub yatmak gerek Ve bu
liman içinde bir küçük adack vardr Bir yalçn kaya üzre ekli

Evlîa Çelebi 9—10
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müdevver ve tnetîn bir kal'acii vardr Cürmü yüz admdr Baka
dizdar ve krk aded neferat ve on pare balyemez toplar vardrkim
limann canibi erbaasnda ku kondurmaz Kuadasnm bu mendirek
kal'asdr Ve her gice beru kal'adan dahi onar nefer tüfenkendaz

ehbaz yiitler imdada giderler Ve Kuadas dinilmee bais bu adack-
drkim her sene bu cezire(ye) nice kerre yüz bin tuyur gelüb ziyaret

itmeyince ubur itmezler Mutalsam bir cezirecikdir Bu temaalar idüb

ayan vilâyetden bostanc zadeler Mehmed Çelebi ve Mustafa Çelebi

ve Emin Aa ve serdar Fazl Bee ve gayri ahbab [1] ile vedalaub
ve yirmi aded bahadr tüfenkendaz refikler alub Ku[2] kible canibine

sengistan yollar icre abadan yerler ve kariyeler temaa iderek

Kariyei Çölmekci

Ucyüz kiremitli ve yüz elli çömlekçi dükkânlar ve bir camili ve

bir hamaml bal baçeli mamur ziamet kariyedir Rum ve Firengis-

tana Kuadasmdan giden bal ve ya ve bekmez destileri cümle bu

köyde ilenür Bu kariyeyi ubur idüb yedi saatde

Evsaf ehi kadim ve benderi azîm kaFaî Balat

fethi Sultan Bulat

Sene tarihinde Kdefa binas ve taht idi Badehu sene tarihinde

Rum keferesi elinden Aydn Bay Olu Isa Bey ümerasndan Bulat emir

feth itdii içün Bula(t) kal'as dirler Bir zeman Cineviz küffar desti

istilâsna girmi Zira baz yerlerinde Cineviz tasvirleri alâmetleri vardr

Badelfetih öyle mamur olmu idikim bilâd selâsenin biri Ayaslug biri

Milas biri bu ehri Balat idi Amma bu dahi ahalii Msra zahire virme-

dikleri içün hedefi naveki beddua olub Ayaslug gibi harab ve yebab

olmudur Eer bunun dahi viranln tahrir itsek bir müdevven kitab

olur Ancak nehri Mendres deryaya mahlut old mahalde lebi der-

yada bir top menzili baid nehri Mendres kaPasnn divarlarn döer
geçer bir viran azîm ehir ve kal'a hâlâ burç ve barular metanet

üzre zahir ve bahirdir Ve mamuru cümle iki yüz miktar türab örtili

haneleri ve bir han ve esvak muhtasar vardr Amma imaret ve

medrese ve hamam ve çemeleri ve bezestan yokdur Amma viran ve

ba ve baçesi çokdur Ve âbu havas begayet sakildirkim serçe ve

himar stma tutar Fakir der(d)mend himarm segah makamnda

[IJ Badad kökü nüshas (destanlar)

[2] Bagdad kökü nüshas (adasndan)
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sadas çkmayub dembeste kalur Kararn viremez Ve halk dahi se-

rapa mahmum olub renk rular zerdgûndur Ve bu ehir içre imareti

kadimelerinden ancak camii kaimidr Gayet musanna irin camii

erifdir Amma Ayasludaki gibi binayi azîm deildir Andan küçükdür
Lâkin vaz' binasi ana müabihdir Ve ehri yine Sla paasnn has-

sidir Voyvada hâkimdir Ve yüz elli akçe kazadr Ve nahiye (si) yet-

mi pare kuradr Amma kads ve kethüdayeri ve yeniçeri serdar

Suyle [ 1 ] kasabasnda sakinlerdir Amma bu ehir iskele olmak ile Tire

ve Manisa ve Aydn ve Sarhan diyarnda cümle tüccar meta'larm

bu Balat ehrine getürüb Akdeniz içre olan cezirlere her eya bu
yerlerden gider Ve hususa bu ehrin lodos canibinde Istanköy ceziresi

yüz mil yakndr Ol cezireyi ganimet iden bu Balat iskelesidir Gemi-

leri Istanköye giderken ihtida Karabalar Icys tarafndan geçüb

Çatal adalara urar Andan Paa adalarn sa tarafda braub yüz

milde Istanköye dahil olur Birbirinden dalar küade havada nüma-
yandr Bu Balat kaPas lebi deryadan sehl baiddir Amma Mendres
nehri ile çekelöve kayklar ve Gelibol ve Istanköy kayklar ve Sön-

beki ve Anabol firkateleri ve zarbana ve aykalar ve gemileri nehri

Mendresden içru girüb bu Balat ehrinden meta'lar alurlar Ve me-

tanm memduhu buday ve arpa ve penbe ve gayri gûnagûn metai

kesireler vardr Amma
(Be satr ho)
Bu diyarda olan beyankökü [2] bir diyarda olmaz Ve gayet

nefaset üzre hasl olub Rum ve Arabistana cümle bundan gider Gayri

diyarlarda da çok olur amma bu Balat ehrinin beyankökü mem-
duhu âlemdir Msr diyarna cümle beyankökü bundan gider Anda
gayet makbuldür

Der beyan hassai rkussus yani beyankökü

Bu edviye deirmenlerde dögülüb bir gice suda yatrub erbetin

çkarrlar Sabah ve akam birer kâse nu iderler Cemii ehli Msr
bundan deva ve ifa bulub ismine rkssus dirler Vücudu insanda

ola (n) cümle ahlat ve sevday ve safray ve balgam ve malihulyay
ve sadrda olan zykünnefesi ve siali def ider iddeti harda nu ide-

nin hararetin def ider Hususa habsi bevle mübtelâ olan kimseler nu
itse mesane yolun açub tathir idüb safay hatr ile tebevvül olunur

gayet müdrir eydir Hattâ mesanede hasl olan ta dahi eridüb ç-

[1] Badad kökü DÜshasmda (Söke)

[2] Meyan kökü olacak
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karr ve mahveder Hakim Davud Tezkerei Müfredatnda yetmi nevi

hassasn yazm Mücerrebdir Amma bu Balat ehrinde leziz ve kahn
olur Zira kumsal yerlerde kök kök olub ziri zemine müstevli olur

Balat halk ekseriya bu beyan kökile kefaflanur ve geçinirler Ve bu
ehirden refik alub canibi arka filan saatde

Çerçini Kasabas

Bu dahi Sla sancanda Balat nahiyesinde hasdr Serdar ve

kethüdayeri yokdur ehri mahsuldar feyzada iki yüz Etrak haneleri ve

bir cami ve bir hanl kasabadr Esvak ve hamam ve imareti yokdur

Amma ba ve baçeleri çokdur Bu kasabai ubur idüb kble tarafna

nehri Mendres kenarnda abadan kuralar güzer iderek be saatde

Evsaf kasabai Mandaliyat

Bu dahi Sla hakinde hasdr Ve yüz elli akçe mezmum kazadr

Hattâ kuzat efendiler mabeyinlerinde Bu Efendi mandal yemidir

Andan mazul olmudur deyu lâtifegûne bir darbmesel kalmdr
Kethüdayeri yokdur Amma serdar ve ayan vardr Ve ehir bir düz

yerde . . yüz haneli ve ba ve baçeli ve han ve cami ve mesacid

ve hamam mektebi sbyanl ve âb havas lâtif kasabadr Bunu dahi

ubur idüb ehri Milas dört saatlik yer karib iken haramiler havfin-

den ol tarafa müteveccih olmayub canibi arka müzeyyen kariyeler

ubur iderek ve selâmet ile giderek alt saatde kâmil

Evsaf kasabai Söke

Ayasluk hakinde ve Cezayir eyaleti kaleminde Sla sanca paa*

snn yeridir Sla bir cezire yer olmak ile paa ve kaimakam bu

vilâyet ortas Sökede sakindir Paalara mahsus saray vardr Paasnn
taraf padiahîden sekiz yük akçedir ki pare kadrga ile paas kapU'

dan ile ruyi deryada sefer eer Ve alaybeisi ve çeri bass ve sanca-

nda alt yüz erbab timar ve yirmi alt serbest gedikli zuamas
vardr Kanun üzre bu cümle esbab timar cebelüleri ile iki bin pak

müsellâh asker olub mirlivalarnn sanca altnda sefere memurdur
Ve yüz elli akçe kazadr Ve nahiyesi krk pare kariyelerdir Paas
daima deryada gezüb kaimakam krk bin guru tahsil ider Ve taht

hükümetinde olan kazalar bunlardr kim zikrolunur Cümleden ba
kaza mevleviyyet olmudur Kazayi zmir ve Karaburun âbâd kazas ve

Urla kazas ve Çeme Sack ve Sivrihsar ve neâbâd ve Cumaâbâd
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ve Kzlhisar ve Ayasluk ve Kuadas ve Balat ve taht kazai Söke

Cümle kazalar bunlardr Amma nevahiler i çokdur Ve gayet mah-

suldar ve imar ve dar ve diyar vafirdir Kethüdayeri ve serdar

ve ayan vardr Amma müftisi ve nakibi yokdur Ve ehri Söke da-
nn burnundan baid bir burun ucunda vaki olub Mendres kenarnda

ve ark taraf ne ovasndan ta Güzelhisara varnca bir sahray bîpayan

ucunda vaki olmudur Bir irin kasabadr Ve ark taraf Ineâbâd

kazasdr Ve Söke dimenin sebebi tesmiyesi oldur kim Urhan Gazi

Güzelhisarda iken küffar hakisar bedgirdar Balat kalfasndan gemi-

lerle asker döküb bu Söke hisara gelüb müstevli oldu Söke danda
tabur kurub tahassun ider Urhan Gazi dahi seksen bin cüyuu mu-
vahhidîn ile Güzelhisardan sökün idüb Söke hisar surunda küffar

ile cenk ve cidal ve harb ve ktal iderken askeri islâm münhezim
olmaa yüz tutar Hemen Urhan Gazi dalsaturu muhammedî
olub askeri slama takviyet virerek Bire gaziler Su kâfiri söke söke

ehirden çkarn deyince <^^*^ a5SUJ.j\ küffara güzel saturu Urhanî
ururlar kim küffarn bir canibi reha bulmyub cümlesi tig

âtetâbdan kebab olub tab ve tüvanlar ve pr ve civanlar

bertürab kalrlar Ve cümle gemileri Balat kal'asnda yalnz kalub

guzati müslimîne ganimet olur Annçün bu ehre Söke dirler kim
Urhan Gazinin nutku dürerbarlarnm tesiridir Ol gaza malile Söke
ehri mamur olmudur Hâlâ dokuz mahalle ve bin yüz hanesi top-

rak örtülü ve kerpiç divarl evlerdir Ve cümle sekiz mihrabdr Cüm-
leden çaru içinde Beysaray kurbinde Camii kârgir minareli

kâr kadim camidir Amma kiremitlidir Ve üç mescidi ve on yedi

dükkân ve bir han var Ve hamam muattaldr Bezestan ve med-
rese ve imareti yokdur Amma ba ve baçesi gayet çokdur Ve âbu
havas olkadar lâtif deildir Ve halk zerde yüzlü ve kök gözlü ve

Etrak sözlü taifelerdir Ve mahsulâtlarndan bademleri ve susamlar
ve penbeler gayet çok olur Ve bundan dahi vesileler alub nehri

Mendres kenarnca üç saat arka gidüb badehu nehri Mendresi
atlar ile karu canibe ubur idüb yine ol sahra içre üç saat dahi gidüb
nehrin bu canibi Ineâbâd kazas hudududr Amma bu kazada kasaba
yokdur Serapa kasaba misal mamur kariyelerdir Kads ekser evkatda
kariyelerinde deveran itmededir Altnc saatde

Menzili Kariyei Kürdler
«

Ineâbâd kazasdr Kad ekser zemanda bunda sakin olur amma
mahsus mahkemesi yokdur Ve Sla sanca hassdr Ziametdir Ket-
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hüdayeri yokdur Amma Kürd Olu Ahmed Bee yeniçeriyan serda-

rdr Ve cümle ahalisi Soran Ekraddr Bu ehirde tenasül bulub

imar itmiler Asla türkce kelimat itmiyüb cümle harra verre roniti

diyerek kürdi lisan tekellüm iderler ki yüz elli bal ve baçeli tah-

tan mamur haneleri vard(r) Ve bir camii ve yirmi aded dükkânlar
var Gayri imaretden nian yokdur Bundan dahi refikler alub yine

Ineâbâd sahras içre nehri Mendresin sa tarafnda yani samzda
kalub lgn ormanlar içre taz ve zaarlarmz ile saydü ikâr iderek

3 saat arka

Evsaf kal'ai ehri irin Güzelhisar Aydn
ve üstüvar hasn metin

Matekaddem Cemid kzlarndan Sirye nam bir melike binas

ve taht idi Badehu sene tarihinde bizzat Aydn Bay Olu Isa Bay
fethidir Badehu sene tarihinde cihaz tarikile Urhan Gazi oluna
duhteri pakize ahterile yedi pare kal'ann ve bu Güzelhisarn mif-

tahlarn teslim idüb ol takrib ile Ali Osman destine girmidir Hâlâ

Aydn sancanda paasnn hass olub voyvadalkdr Ve yüz elli

akçe erif kazayi ra'nadr Ve nahiye ve kuradr eyhülislâm ve na-

kibüleraf ve âyân eraf ve ulema ve sulehas ve eimme ve hute-

bas ve meayihi gayet çokdur Ve kethüdayeri ve Dergâh âli yeni-

çeriyannn serdar ve kal'a dizdar vardr Ve krk neferatnn nsf
Izmirde Sancakburnu kal'asna salik olunmudur Ve ahibba ve

yarandan Mustafa paa zade ve emsi paa zade ve Boyac zade

Efendi ve serdar Hasan Aa ve Mumc Hasan Aa ve air Salihî

Çelebi ve Zamiri Çelebi ve mevlevîhane eyhi Efendi Ayan ebehi

vilâyet bunlardr Ve bu kal'a zeman kadimde gayet küçük imi
Badehu tevsi etmiler

Evsaf ekâli Kal'ai Bâlâ

Evvelâ bu ehri azîmin canibi imalinde bir gûhu bâlâ üzre bir

köhneâbâd kal'ai siryeâbâd kârgir senk bünyad kal'adr çinde elli

mikdar kiremit örtülü hürde neferat evleri var imale nazr bir

kapus var Tarasnda bir kat kal'a divarnn dahi imale nazr büyük

kapus var Ve iç kal'ada bir mescidi ve bir buday anbar var Bu
iç kal'a bir hürde çakl tal yalçn kayal bir a'b divarl evce ser-

çekmi bir kal'ai bâlâ ve ekli murabbadr Ve dairen madar cürmü

sekiz yüz admdr Ve asla bir tarafnda hendei yokdur Zira canibi
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erbaas yalçn kayal pütei âlidir Serapa aa ehri azîm sahray

bîpayana zeyn olmu bu kaPadan nümayandr Ve ehir taraf bu

karann derki esfelivar gayet uçurumdur Badehu sene tarihinde

bu ehri gayet mamur abadan ve mamur ve müzeyyen buldan olub

anka bazirgânlar sakin olmagile ahalisi (ahalii) memleket Celâli ve

Cemali Karayazc ve Said Arab havfinden ehli belde bir yire cem
olub ^v»j f-t^jiUj nass ferman üzre meveretlerinde yekdil yekcihet

olub vilâyetlerinin Celâlîden havflerin (ri)kâb hümayuna arz idüb

arzuhallerinde kendü malimiz ile ehrimizin etrafna sur çeküb dev-

leti ehriyarîde ehli ayalimiz ve evlâd ensabmz ile Celâli zaleme-

sinden emin olmamz reca idüb valii Anadoluyu mübair taleb ederiz

deyu arzlar padiah cemcenabn manzuru saadetleri olub recalar

hayyizi kabulde vaki olub hatt hümayunu saadetmakrun ile ser-

bevvabandan Selim Aa nam bir selimülkalb Aay zîan gelüb Güzel-

hisarl Yusuf paaya evamiri sultanî ve hatt erifi ehinahî gelince

Yusuf paa rzaenliUâh kendi malinden bin kise ve âyân vilâyetden

üç bin kise cem idüb Aydn sancann cümle kazalar reaya ve

berayalar imdad ile ta ve kireç ve kereste ve benna ve mismar ve

ahabatkeanlk iderek derya misal askeri bîpayan cem olub sene

tarihinde Sultan asrnda bu ehri azîmin canibi selâsma

bir suru cedid ve bir kaPa misal cedid bina idüb aa ehri

kadim taze can bulub ilâhazePan günden güne âbâdân olmadadr
Bu kal'ann imalinde evce beraber kal'a gûhma iç kaPa mesabesinde

olmudur kim bu kaPai bâlâ dana îman da derler manm Baba
Sultan anda bir teferrücgâh dirahtistan içinde asudedirler Ab hayat

uyunlar cari ve revandr Ve mesiregâh pîrü civanandr Bu ziyaret-

gâhm yldz tarafndaki cebeli bâlâya Ceviz da derler Eflâke ser-

çekmi cevizli hiyaban ormanistan bir gûhu bülendi çengelistandr

Ve iç kaPadan bir top menzili baid serinde yaz ve (k) kar eksik

deildir Ve mah Temmuzda bu cebeli müntehadan aa ehrin su

deirmenlerine ve yeni bina olunan kal'a içindeki han ve cami ima-

ret ve medrese ve hamamlar ve sarayi âlilerin havuz ve azirvan-

larna ve cümle çemesarlarnda cereyan iden bu Ceviz dann âb
hayatlardr Bu mezkûr cebelin dameninde kble ve cenub tarafnda
merkum yeni kaPa bir vasî sahrada bir kaPai azimdir kim dayiren

madar cürmü dörd bin sekiz yüz admdr Ve ekli muhammes kârgir

beyaz ta ile mebni yaln kat divar bir kal'ai rbat üstüvardr Ve
cümle yedi kapudr Garb tarafna kuade kapus ve cenub tarafna
Cfuz kapus gayet küçükdür Oltarafda bostanlara açlr ve kble
tarafnda Mentee kapus ve ark tarafnda Nazilli kapus andan üç
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yüz adm bir dere içre Taba (k) hane kapus önünde bir göz ta
cisirdir Ve bu Taba (k) hane kapusndan içeri girdikde yldz taraf-

na iki yüz adm gidüb Deirmenler kapusdr Bu kapudan kal' a içine

girilir Andan taras neuzübiUâh çah cahim dir ki esfelvar Hümze
ve Lümze dereleridir Adem aa nazar etmee cür*et idemez Ve De-

irmenler kapusnm iç yüzünden yoku yukaru man da kapusdr
kim iç kaPanm mezkûr tara katndaki kapudr dalara çkar Yedi

kapu bunda temam oldu Ve bu yedi kapu icre olan

Aa ehri azîmin hane ve imaretlerin beyan ider

Evvelâ bu ehir içre sagir ye kebir cümle alt bin yedi yüz yet-

mi kiremtli saray âliler ve hanedan valiler ile arasta ve gayri ba
ve bahçeli büyütlar ile piraste bir güzel sultann Aydn Güzelhisardr

kim hakka güzel ehri müzeyyendir Ve cümle yirmi alt mahalledir

Krk yedi mihrabdr Amma cümleden cemaati kesireye malik çaru-

yi sultanî içinde Ramazan Efendi Camii medrese ve sebilhane ve

kubbei âlisi ve kârgir minaresi cümle nilgûn kurun ile mestur bir

camii ruenâbâd ve binayi azimdir Ve bir meydan azîm haremi se-

rapa limon turunç ecereleri ile müzeyyendir Ve Ulu Cami binayi ka-

dimdir Amma kiremitlidir Ve hareminin etrafnda medreseleri vasa-

tnda bir abdest havuzu var Ve bir çnar anka var kim vacibüsse-

yirdir Ve Üveys paa Camii binayi lâtifdir Kârgir minaresi ve kubbei

âlisi ve medresesi serapa kurun ile mestur bir imaretdir Ve haremin-

de bir çnar seramedinin sayesinde bir musanna beyaz mermer ab-

dest havuzu ve aziravan var Ve kble kapus üzre tenmid olunan

tarihi

Ve Yeni Cami Hüseyin Efendinindir Gayet lâtif ve musanna ve tarz

acip ve garib camii bîbedeldir Ve binayi metîn ve mahbub ve müzey-

yen ve ruen kurunlu kubbei nühtak revak var Ve minaresi meya-

n dilberan misal kehkeana serçekmi bir servi serbülend makam
Bilâl minarei eceri hilâlvar minarei darülkara (r) dr Ve cami

icre bir müezzin mahfili var kim diller ile tabir ve kalemlerle evsaf

tahrir olunmaz Ve camiin sol taraf divarna karib bir ibretnüma

sihri mübîn yekpare mermeri hamdan sürahi kadehi misal bir vaci-

büliber bir vaiz ve nash kursii var kim misli meer kürsü âzam
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ola Üstad mermer bu kürside direfi mili kalemile naki bukalemu-

nu ibretnüma tasarruflar etmikim kalemkâr zergerî ve Behzad
Mani ve erjengi Fahrî bir Rumî ilemisin nak eylemee kadir deil-

dir Gayet sihri îcaz kürsidir Im'an nazar ile görülse merdümü dide-

ler hayrelenüb âdem valihü hayran olur Amma mihrab ve minberi

sade güzelidir Bu camiin hareminde yine ibretnüma havuzu var Ca-

nibi erbaasmda üç yüz aded bina ve turunç ecarlar ile tezyin olmu
bir haremdir Turunç ukûfesi rayihasndan camaati kesirenin dima-
lar muattar olub rayihai tayyibesin emmiderek taat ve ibadat idüb

sahibülhayrata hayr dua iderler Ve bu haremin canibi erbaasmda

olan medrese höcrelerindeki talebelerin meamlar ezhar hobu ile

muattar olub tahsili ilme takviyet bulub inirah sadr zevki derun

birle birbirlerile mübahasei ilmi er'iyye iderler Elhasl bu camii

iremzad erdi huldü berinden nian virüb Güzelhisarn güzel camiidir

Anandolu eyaletinde naziri yokdur Ve bu camiin tara yan sofalar

üzre alt aded somaki sütunu seramed üzre penç kubbei nilgûnlardr

kim güya herbiri kubbei eflâke sernigûnlardr Ve gayetülgaye deru-

nu kubbe öyle münakkadr kim lûce ve lâciverdi silusin hal etmede

zemanmz üstadlar âcizdir Ve haremine sayf ve itada asla âfitab

âlemtab berki dirahtanm kesretinden âfitab âlemtab tesir itmeyüb

sayei himayesinde uakan sadkan ho geçerler 6\>^jü» j^^>» J» -a ^i^ Ve
bu bâlâda tahrir olunan derunu camiden maada hutbe camii yokdur
Maada mesacidlerdir Amma kim Mentee kapusundan tara Ahmedi
Kürdî mahallesinde yine Ahmedi Kürdi Camii ve GöUice vuruda üç
cami vardr Uçu dahi kiremitlidir Amma minareleri zelzeleden mün-
hedim olmu Hâlâ minaresiz camilerdir Elhasl enderun birunu ehir
de cümle cevami ve mesacid elli alt mihrabdr Amma kal'a içinde

krk yedi mihrabdr Ve cümle on sekiz medresedir Amma cümleden
mükellef ve evkaf metîn ve lâhmiyye ve em'iyyesi talebelerine daim
Ramazan Efendi medresesi ve Üveys paa ve Ulu Cami ve Yeni Cami
ve Kubbe mescid medresesi ve Yarba mahallesi medresesi ve Tekye
medresesi ve GöUice mahallesinde iki medrese ve Ali Han Baba
Sultan medresesi Bunlar mamur ve mehur medreselerdir Ve cümle
bu ehir icre dört hamamdr Amma çaru içinde Yeni Hamam dört

ayak nerdüban ile camekânna çklr hamam hohavadr Serapa
kurun örtülüdür Ne tatvili kelâm idelim Huda âlimdir Anadolu
memleketinde memduhu âlem her cihetde mevsuf bir hamam ru-

endir Güya Ebu Ali Sinann ilmi simya ile ina etdüi hamam
Sinadr Misli meer Manisada Valide hamam veyahud Merzifonda
Pir Dede nazargâh hamam ola Amma bu anlardan ruen ve ruina
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hamam hohevas ve musanna bina ve irin ve tak ra'na bir ham-
mam hayat efzadr Ve ol kadar âb havas ve huddaman dilrübas

lâtifdir kim §eb ruz âdem gusül eylese asla sevda isabet etmez Ve
cümle derü divarlarndan ve kubbei sernigûlarndan bir katra arak

cereyan etmiyüb cam billur ve necef ve moranl kubab minalar §eb

ruz ruzu ruen misal münevverdir Ve çarkûe divarlarn em itsen

aselbend ve laden rayihas gassalin diman muattar ider Ve üstad

mühendis sekiz tak üzre bir kubbei kesra ina etmi kim bir kasei

sernigûnu felekdir Ve encümâsâ seb'ai seyyare misal âyinei iskender

gibi camlar ile üçyüz altm alt elvan camlar ile kâsei kubbe öyle

münakkadr kim göre (n) mebhut olur Ve cümle camlar hendese

üzre birer güne tarh olunmudur kim güya perkâr ve cedavil ile

alettertib zeyn olmudur Ve canibi erbaasmda çar nîm kubbeler

altnda yine nîm sofalar üzre ikier kadehmisal kurnalar varkim

her biri birer tarz üzre münakka havizelerdir Ve zeheb mutallâ

lülelerinden germa ve serma âb revanlar revan olmadadr Ve çar-

kuesinde çar halvethaneleri var Anlar dahi ikier kurnaldr
Ve bu kubbei münevverin ortasnda gûnagûn avize kandliler var kim
her eb çragan olur Ann altnda bir beyaz sahramisal orta sofas

var yeim ve bürkânî ve fagfurî ve somaki ve akik Yemeni talar

ile üstad sirinkâr mermeri ham ile envai ruham döemikim güya yek-

pare ma'cun nak bukalemun ibretnümun sofadr Ve cümle hürde

talar birbirile mümtezicdir kim tekayyüd idüb zerre kadar trnak

ilidirecek yeri yokdur Elhasl sihri icaz bir sofai mümtazdr Ve bu

sofai musannam ta ortasnda iki kat mermeri ham kadehli azirvan

var Taraf taraf fevvarelerinden selsebilâsâ âb hayat pertab idüb

revan azirvan cinan misal cereyan etmededir Ve bu sofann aas
etrafnda mefru olkadar sun'u ilâhî mermeri ham elvan ve mervaç

ebrî talar var kim medhinde lisan kasr ve tahririnde kilki cevahir

fea(n) 1ar kâsirdir Ve âb havasnn letafetinden cemii talar üzre

zerre ve emme gerdi siyahdan mülevvesat ünasdan pak ve pakize

tahir hamamdr Lâkin gayet mücellâ olduundan naln ile hramanî
reftar iden ihvan ihtiraz üzre cümbüsüz hareket itmek kerek kim
payidar ola Velhasl bu hamamn medhinde lisan kasrdr Tatvili

kelâma hacet yokdur Ve Ulu Cami kurbinde Orta Hamam ve Ra-

mazan Efendi Camii kurbinde Hamze Bee Hamam Ve cümle dokuz

han azîmd (ir) Evvelâ çarsunun ta vasatnda Kuruml Han fevkani

ve tahtanî sekiz aded odalardr Ve canibi erbaas kâ (r) gir seksen

dükkândr Kal'a misal demir kapul han kebirdir Ve dahi emsi Paa
zade Bey Efendinin iki mamur hanlar var Amma kiremitlidir Ve
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yine Bey Efendinin ecdad Mustafa Paa hanlar ve Çukur han ve

eyh Zade Han ve Iplikci zade han ve Kadnck han ve Semerciler

han Mehur hanlar bunlardr Ve cümle krk mektebi sbyandr Ve
cümle alt yüz dükkândr Amma bir lâtif ve minber kurunlu beza-

zistan vardr Canibi erbaasmda dörd demir kaplar vardr Ve içinde

cümle yüz yirmi dolabdr Ve cümle anka bazirgânlar kândr Ve bu

bezazistann canibi erbaasn ihata etmi bir kat dahi tara bezaztendr

Amma üzerinde kubbeler deildir Sade haeb binadr Bunun dahi

etraf erbaasmda birer metin bablar vardr Zencir çekilmidir kim
piyade âdemden gayri bir hayvan duhul idemiyüb kelbi sarihden

gayri mahlûk giremez Girerse çok gezmez Ve kiremitli baka bir

çarsudur kim bezazistan kâ(r)giri ortya alub kendi zarf bezastene

masruf olmudur Bu çarsunun dahi ahrah mestur olmagile güne
tesir etmiyüb buz gibi sovuk bir pak pakize tarikleri ser(a)pa kald-

rmlardr Ve bir irin saraçhane çarus var Tulânî bir suku sultanî-

dir kim her dükkâncede ahzade misal ah huban sarrac civananlar

var kim müjeleri tigyle dili uak delik delik delüb arz cemal etme-

dedirler Ve helvacyan çarus dahi baka bir leziz ahrah azizdir

kim helvayi Ömer berekâtile bu hiref Ya Aziz ismine mazhar dümü-
lerdir kim gayet pak rahdr Helvafüru civanlarna âklardan raci

olan bir rahdr Zira cemii seyyahan Rum ve Arab ve Acem içinde

Güzelhisarn helvacyan civananlar mehuru âfâkdr Zira pirleri

Ömer helvaya hayr dua etmidir kim tatl ball ve ekerli yal ve

laubali söylein buyurmulardr Hakikatülhal bu ehirde bien hel-

vayi gûnagûn Konyada ve Samda ve Msrda ve Basrada bimez Zira

bu diyarn aseli Msrn kotur nabatndan kalmaz Ve ya ve bademi
ve fsdk ve niastas ve her eyas vefret üzre olduundan herbar

ter ve taze mümessek helvalar tabh iderler kim Ali Osman helvaha-

nesinde pimek ihtimali yokdur Ve cümle elli yedi dükkândr
kim herbiri birer güne pak ve pakize kâii Çinili ve fafur per-

çinli ve mahbubu mehcebinli beyazru münakka dükkânlardr
Ve ate kârhaneleri ruyi dükkânlarnn iç yüzünde bakadr Ate ve

pasdan ve rud siyahdan pak dâkkanlar ve gûnagûn altun ile mutallâ

olmu bakr avaninin enva*lar ve kalayl sinileri ve tebsileri ve gû-

nagûn sar pirinçden sahan ve tebsileri raflar üzre zeyn etmilerdir

Ve tavan münakkalarnda gûnagûn musanna siniler ve zîkymet
avizeler maslûbdur ve rengârenk münakka helva kutular ve gûna-

gûn sebekevar zülbiyyatlar ile müzeyyen dekâkînlerdir Ve dilberan
helvacyan pak libas fahireler ile mülebbes olup bellerinde ibriim
tire petamallar kuanub âyende ve revende müteriye hizmet idüb
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pekir ve lien ve ibrik ve mümessek sabun verüb müterii tal'at var

müterilerin destlerin tathir iderler Ve helvacyan elfazlarndandrkim

eller gasil oldukdan sonra helvac dilberanlar gelüb sual iderlerkim

Kasd buyurun Ne mertebe tatl ball ve ne güne eker senli olalm
Ve ter zülbiyyat hulviyyat yiyelim derler Helva almak murad idinen

dahi mafizzamirini irab etdükde Nola deyüb murad üzre helvalar

tabak tabak kâgdlar içine koyub sar zencirli kefeli terazuler icre

vezn idüb mu(ta)llâ ve müzehheb ve beyaz kalayl avaniler içine

koyub siniler ile huzurna getür(ür)kim herbiri ter ve taze helvalar-

drkim zahmi zebana takat getiremiyüb nebat hamevî gibi erir Amma
her helvas memduhu cihandr Amma ^ (ak) olsun kuyruk yagile

perverde olmu beyaz halkacînisine rek idüb tahassürüm kalmdr
Zira gayet leziz halkacîndir Ve bir dahi sine sinesi ve sisam ve zül-

biyyesi ve sabuniyyesi ve reidiyye ve mahice ve fsdkyye krma
bademiyye ve ketaniyye ve gazileri ve lokmas ve me^muniyye ve

nevveriyye helvas hakka ki nuru imandr Velhasl yetmi elvan hel-

vas olur kim bir diyara mahsus deildir Zira cemii ahalisi 6^V»j>c>i-»w*^

hadisine imtisalen helva delisi olmulardr Hemen bir nan pare ile

bir parelik helva alub tatl tatl ve ball yiyüb helvac civanlar yüzi-

ne ac ac bakub tebessüm iderek helva tenavül iderler Bahusus cum'a

günleri bade salâtülcum'a cemii ayan vilâyet ahbab yaran safalar ile

helvac dükkknlarna güruh güruh gidüp sofralarnda oturub gûnagûn
helvalar getirdüb birbirlerine ziyafet iderler Bu diyarda helvac dük-

kânlarnda helva yemek ayb deildir Zira gayri diyar gibi helvaclar

pier deildir Bu ehrin âb ruyinden ve memduhatndan helvas ve

dükkânlardr Ta bu mertebe pak ve pak ize müzeyyen dükkânlardr

Ve bu ehirde haftada bir gün pazar olur Amma ihtida günile infidad

(imtidad) üç gün olur Bu günlerde bu ehir icre be bin guruluk

helva sürülür deyu mehurdur Zira cemii eknaf kura ve kasabatlarn-

dan bu hazara gelen âdemler kuralarnda olan gencerlere ve düün-
lere ve mevlûdu erifler ve auralara ve suru hitanlara nice yüz yl

(bin) vakyye helva alub götürürler Zira bu diyarda halknn cemi-

yetleri asla helvasz olmaz Hattâ kâhice bu ehir ayanlar Islâmbol

eraflarna nice bin kutu mümessek helvalar hedaya gider Ve gayri

diyarlara kezalik helvas müstevlidir Velhasl bu ehrin cemii mem-
duhatndan mümessek helvas süheri ehran olmudur Ve krk aded

mükellef ve müzeyyen bah ve baçeli ve gül gülistanl âb bayatl

ve havuz ve azirvanl münakka tavanl ve cam cihannümal kah-

veleri varkim her biri birer kân irfan zarifan yeridir Ve hanende

ve sazende ve mtrban ve mahbub rak(kas)an ve air meddahan ve
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kssahan daranlar ile tnalâmal kahavilerdir Ve her esnaf hirefin ve

her kavim kabilenin birer kahvei mahsuslar vardr Meselâ Mevlevi-

hane kahvesi kân ulema ve uara ve fusaha ve bülega yeridir Bey

kahvesi askerînindir . . kahvesi hac tüccaranndr Paa kahvesi ehli

sükundur Buna göre her kahvehane ebruz lebberleb beni âdem ile

pür olub can sohbeti iderler Ve her kahve banda limon ve turunç ez-

harnn rayihai tayyibesi kahvenuanm diman muattar ider Ve bu

kahve tâbisi civanlar dahi helvac dilberanma yanba gelirler Mah-
bub ve mergub tâbi civanlar olur Ve bezzazan civanlar dahi me-
hurdur Ve Ahi Oran yani tabbagan kârhanelerinin yarar pehlivan

dilaveran pabürehne ve serbürehne âkan sadkanlar dahi bir diyar-

da yokdur Gayet zeberdest ucubelika ve garibülmanzar ve vecihülhey-

kel tüvana yiitleri vardr Akranlar meer Edirnede ve Karahisar

sahibde ola Ve bu tabaghane çarus ehrin canibi arkîsinde cere-

yan iden derenin iki canibinde baka bir kasaba misal semtdir ki
yüz kadar âb revanl ve dinekli ve deirmenli kârhanelerdir Ve bu
mahalde cereyan iden derein iki taraf balçk hürde çakl tal yalçn
kayalardr Yedi kudret ile bu dere kal'ann ark (tara)fna biemriUâh

hendek vaki olmudur Öyle bendeki amikdirkim güya derki esfelden

nian verir Ve bu tarafdan kalfaya düman asla zafer bu almaz (bu-

lamaz) Zira bu ka'ra âdem nazar etse zehresi çak olur Ve bu kaPann
ekli muhammesinde bu mahalden gayri hendei yokdur Oldahi yedi

kudret hendeidir Ve bu ehir içre yedi kurunlu sebilhane cümleden
lâtif çarsu içinde kurumlu hana muttasl Paa sebili beyaz mermeri
ham ve musanna ruhamlar ile müzeyyen olmudur Ve evkafndan
nice bin katr yükü denk karn îman dandan getirüp âb hayatna
mahlut idüb nu iden atann iman gür olup Hüseyni Kerbelâ ak-
na shhadrlar Ve ehrin enderun birununda cümle iki yüz çemei
âb hayatdr Ve cümle hanlarda ve hanedanlarda ve cevamilerde birer

âb zülâl mukarrerdir Ve cemii saraylarda ve gayri büyütlarda ba
ve baçe ve limon ve turunç ve enar ve eftalû ve incir ve kiraz

ecarlarnn envai mukarrerdir Ve bu kaPann imalindeki cebeli bâ-

lânm dameninde Uç Gün tabir etdükleri baistan içre mesiregâh

yerler varkim medihden haricdir Ve yine bu Uç Gün cenbinde

tak kesradan nia(n) verir binayi âliler ve amudu müntehalar var

Ve Uç Gün dahi kehkean asumana serçekmi kavsi kuzahdan
nian verir tak Havarnakdr Ahalii beledin nakilleri üzre Hazreti

Süleymann binasdr derler Hakka ki dîvi süleymanî binasdr Ve
bu ehrin canibi erbaasm birer ve ikier saatlik yer balar bu ehri
ihata etmidirkim her baçe gül gülistan ve sünbül bostan ve reyhan
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ile ârâste olmu bir vasiatülaktar ve ganimetüles^ar vilâyeti vasii

mamur ve halk adat mesrur bir yar mahbub mukarrerdir Ve bu
ehir varuunun Ok kapusndan Nazilli kapusma varnca ^ehir içinde

ol ahrah ile ehrin tuli kâmil bin admdr Ve iç kal'ann man ka-

pusndan yoku aa Mentee kapus kbleye vaki olur Ana varnca

bin yedi yüz admdr Ve Ramazan Efendi camiinin kurbinde çarsu

içinde bir mamur âbâdân mevlevî hanesi vardr Gayet ferahfeza ba
bihit içinde vaki olmu bir âsitanei Celâleddîni Rumîdir Amma
emri erif varid olub cemii tekyeleri harabidüb bunun dahi bablarn
mesdud idüb cümle fukaralarn nefyi beled tekyeden azli ebed idüb

âyini Mevlânayi men etdiklerinden maada böyle bir mazi kur*an

Mesnevii erif tilâvet olunan dar dervian ve dilriann dillerin dilim

dilim rie rie idüb bu makamn inhidamna bais olmulardr Hakir

bu âsitanenin divarna bu ebyat tahrir etdim (Beyit)

Hankah çerhde âyin iken devri kadim

Bugz idüb mesdud idenler daim ol(su)n namrad

Ve bu ehir halk gayet garib dostdrlar ve anka bazirgânlardr

Ayende ve revende gurebaya nimetleri mebzuldür Ve âb havas se-

vahildir Ve kblesi taraf ta nehri Mendrese varnca ve cenub taraf

iki menzil ta lebi deryada Balat ehrine varnca bir sahrayi azimdir ki

yirmi alt gün mahsulü hasl olub reaya ve berayas kefaflanrlar

Gayet ganimet diyardr Ve mahsulünün memduhu pembesi ve pem-

be iplii be demii (deymisi) ve bazi ve bademi susam ve helvas ve

mahbub ve mahbubesi ve beyaz ekmei ve karpuz ve kavunu ve

limon ve turuncu mehurdur Amma akçesi gayet hürde ku gözü gibi

olmudur Seksen akçesi bir dirhem gelir ve bir guru üçyüz akçeye

sarf olunur Amma yine bir vakyye nam beyaz bir ku gözü akçeye-

dir Sair mekûlatlar dahi ana göre kyas oluna Ve cümle halk çuka

ferace ve serhaddî esbab giyerler Fukaralar pembe bez haftan giyer-

ler Ve taze civan yiitleri serapa Cezayirli esbab giyüb balarnda
krmz fes ve bellerinde pala bçak ve ellerinde balta nacakl ehbaz
yiitleri vardr Serapa boyanm mavi zemin dizlik giyerler Ve boyac
çarusnda yetmi aded boyahane kârhanesi olmak ile Denizli ehrin-

den ve gayri yerlerden nice bin yük bez getürüb gûnagûn boyalar

boyarlar Amma ispük neftisi gayet makbuldür Ve iki yüz aded boyac
dokma urur dükkânlar vardr baka bir çarsudurkim tokmak gürül-

tisi saikasndan gök gürler zan olunur Nice bin denk boas bala-

nub tokmaklanub yük balanub yük cözilür bender ehridir Ve bu

boyac tokmann ismine beynes«ima Hayr derler Ann çün zurefa
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birbirine lâtifeâmiz Hayr bana olsun dimeden muradlar Boyac
tokatna bana olsun demekdir Ve halk gayet ehli zevk ve pürevk
olduklarndan rengi ruyleri humret üzredir Ve zenaneleri serapa mu*
hayyer ve sof fekace giyerler Ve bir nev'i dahi endamlarna serapa

beyaz çaraf ö(r)terler ve gayet rzane ve müeddebane hareket iderler

Ve bu ehir dahi iklimi rabidendir Andan

Ziyaretgâh Güzelhisar

Evvelâ ehir içinde tekyei Ali Han Baba Sulan e^-^j? ulu Sultan-

dr Aydn Oullar (ile) Horasandan gelmidir Ve Kavak Baba Sultan ve

iman danda iman Baba Sultan ve kble tarafnda Madran Baba ve

Yardakl Baba \^^^ ^/'^â Ziyaret etdiimiz bu sultanlardr Badehu cümle

ahibba ile vedalaub ve yarar kulazlar alub ehirden canibi garba

bir saat balar içre badehu imale alt saat dalar aub

Yaylak Tire

Anda ckub s(e)ishaneleri ykub çemenzar yerlere atlar salub

mâhazar taamlar tenavül idüb âb zülâller nu idüb seriho olduk

Bu cayi dilküada selef padiahlarnn kasrlar ve imaristanlar esas

vardr Beer altar bu yaylada ay iret iderlermi Hâlâ ükûfelerinin

rayihasndan meam dili can hayat cavidan bulur cihan nüma bir

gûhu bâlâdrkim Tire sahras bu gûhun imalinde sahifei ruzigâr gibi

nümayandr Amma ehri Tire hayal görinür Zira bu gû(hu) bülend

gayet zirvei âlâya kemend çekmi bir cebeli âlidir Bu mahalden kal-

kub canibi imale bir saat yoku aa gidiib âb nablar nu iderek

Evsaf yayla Balpnar

Süleyman Han Rodos fethinden gelüb barigâh süleymanîsin bu
Balpnarnda kurub krk gün zevk safa idüb anda olan âb hayat

uyunu aynülhayat nu idüb barekâllah Balpnar deyu nutk etdikle-

rinden hâlâ Balpnar deyu ehre öhre olmudur Ve bu mesiregâhda

üc âb hayat dahi vardr Anlardan dahi nu idüb birine ekerpmar
ve birine Aynülhayat bunar ve birine Mürdehayat binan deyu tes-

miye etmilerdi Ve bu mahalde Süleyman zeman bir müfid muhtasar
nemazgâh ve mihrab minber ve müteaddid çemenzar sofa ve mat-

bahlar ve kue kue havuz ve azrvanlar ve kat enderkat sedler ve

matbah Keykâvüsler ve ruina hamamlar ina idüb nice sahan ve

tencere ve bakr avani eyalar vakf idüb bir tekyei âli olur Ve hâlâ
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tekye nesimi (niini) ve müteaddid höcreleri vardr Ve Tire ehrinin
ayan erafnn destlerine hatt erif virüb her sene Nevruzu Harezm-
ahîde cümle ayan vilâyet bu Balpmarna gelüb üc ay hayme har-

gâhlarile gelsinler ve höcrede meksidüb ayü iret etsinler deyu des-

turu ah sâdr olub ruhsat virilmidir Ilâyevminahaza cümle ehli

beled bu yaylada da ve ba ve ra ve ira ve yakn hyabanlar icre

külbeleri ina idüb ehli ayallerile cümle ehli hiref kesbi taravet idüb

safa iderler Ve cümle ehli saniyi esnafan bir telmizin sahibi seccade

etmek murad idinse cümle ehli suk bu mesiregâhda teferrüc idüb

nimeti vafireler tenavül olunub dua ve sena ile akirdlerin revane

idüb pîrperver idüb hayr dua ile Süleyman Hann ruhu erifin

yad iderler Ve bunda olan sun*u Huda alama kestane ve ceviz meer
Bursada ola Ve desti kudret ile perveri bulmu seramed çnar ve

kavak ve çam ve bîdi sernigûnlarnn her biri Mesihe beraber evce

uruc etmidir Ve nahli Tuba var zemine s^ei zilli memdudu edimi

arza sayeban olmudur Lâkin bu ecere çnar aac desen ehli beld(e)

gayet hatrmande olurlar Bir snf âdemi kati iderler Zira kadim
eyyamdan adaveti azimdir Çnara Salkml Sar Kavak derler Vechi

tesmiyesi yavegûne bir mubahesedir Aydn kavmi ile Sarhan taifeleri

mabeyninde ve gayri diyarlarda darbmesel olmudur AVan yannda
mehurdur Ve bu hakir teberrüken bu yaylada haymemi kurub iki

gün zevk idüb bir çnar azîmin sinei pürkinesine nuru kân ile

Karahisar tarz bir hatt celi icad idüb oydumki inaallah ol diraht

inkrazüddevran berkarar oldukça ol hat fena bulmyub müruru
eyyam ile dahi lâtif hat olur Ve hakikatülhal Rum ve Arab ve

Acemde öyle bir cihannüma meddi basarlar ve âb havas bir ferah

feza ve bir cayi ra*nayi didei beni âdem görmemidir Ve selef uara

larnda nice bin meddah ehrengiz etmilerdir Amma deryada katra

günede zerre misal medh etmemilerdir kim evsafnda zeban lâldir

Hakir dahi meddehan selefe tebeiyyeten küstahane ikeste ve beste

bir kaç ebyat ile alâkaderüttaka medhine cür'et idüb tahrir etdik

Der sitayii nazargâh Süleyman Han
yani Balpnar

Tealâllah zehi zatülbürucu evci âlâdr

Bu gûhun cilvegâh payei kürsü valâdr

Nedir ol sahn gültnf JJ menzilgehi hurrem

Sanasn her sehi kad danda nahli Turu Sinadr

[1] Bajjrdad kökü nüshas (dlküa)
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Hûmayi evci naz sayd içîn ahini ehbaz
O kafi kudreti manada per açm bir ankadr
Nice meyi itmesün diller o nahlistan dilcuya

Görürsün her nihali serfiraz ah Tabadr
Ider mi tene diller rehgüzarnda ann ârâm
Kenar çemesarnda periruler semensadr

O simin sîm sakiler o mehru dilrübalar kim
Gör ann cilvegâhnda ne demsazü dilârâdr

Hicaza ger Irak ehli diller mecma oldu

Hezaristan her demde nevasaz cebin'^adr

Okund kâr nakü savtu zikri na'ti kuddusî

Iidenler dedi bu dem demi Hzru Mesihadr

Dinildi eh Süleyman mantkndan merebi cam
Mecazî ger hakikî çün ann tebihi evlâdr

Nesimi feyzi lûtfundan demiler Balpnardr
Makam selsebilâsâda daim kurbu mevlâdr
Ki oldur menba gever mizacn kâseha kâfur

Ki her bir çemesi feyzi safada cennet âsâdr

Kerima Evliyay vâkf idüb manii hale

içer cam visalin curasndan kim musaffadr

Ne yire azm iderse yaveri olsun ricalullah

Ki dar gurbetin ketü güzar iden bir ednadr
O kul seyyiru fil arz âyetinin mazhar olmu
Bu nassa imtisal etmi o seyyah senahadr

ilâhi bu diyar gülenâbâdn Qhalisin

Emin eyle kederlerden eer âlâü ednadr
Iridir vahdeti zate balalar vecd halat

Ann zilli hümayununda kim ar muallâdr

Temmet

Ve bu gülsen âbâd tnakatn ferah âbâdda kâmil bir hafta Tire

ehrinin ayan erafile ve uara ve erbab maariflerile muarefeler

idüb can cihan sohbetler ve yaran safalar ile safa çeragâhnda kâh

kâh zevk safa ve iretler idüb aa ehre nüzul iderken yol üzerinde

Kariye!

ki yüz haneli baçe ve bal ensesi dal ve bir cami ve mescidli

kariyedir Ve halk yaylak âdemi olmak ile tendürüst mahbub âdem-

leri vardr Andan yoku aa imale bir saatde

Evliya Çelebi 9 — 11



162 EVLYA ÇELEB

Evsaf ehri azîm ve taht kadim binayi

Sire yani ehri muazzam Tire

Cemidi feridin duhteri pakîze ahterlerinden Sirye nam bir

melikenin taht ve binas olduundan Sireden galat Tire derler

Badehu sene tarihinde Ali Selçukyandan Sultan Keykubad bin Key-

husrev emirlerinden Aydn Bay Olu Isa ah feth idüb ol ^srda
Kahirei Msrda azîm kaht gala olub bu ehirden Msra gemilerle

hayli zahire imdad eyledikleriçün ehli Msr bu ehir mamur olma-

syçün hayr dua itdikleri ecilden ilâ yevmina haza günden güne

mamur abadan olmadadr Badehu sene tarihinde Ali Osmandan
padiahn kabzai tasarrufna bilâ cidal girmidir Zira

kaPas yokdur Hemen arkdan garba Bursa ehri gibi kestane cebeli-

nin dameninde vaki olmu bir bender ehri revenderdir Bu dahi

Manisa gibi darülmülkü Aydn Baydr Ve Manisa bu ehrin sima-

lindedir Ve mabeynehümalarnda Kzlca Musa da vardr Merhale

yerdir Ve on yedinci iklimi örfîde ad olunmudur Ve Anadolu eyale-

tinde Aydn sanca paasnn tahtdr Ve bir mamur abadan livadr

Paasnn taraf padiahîden hass hümayunu sekiz yük krk yedi bin

akçedir Amma bervechi adalet beyüz asker ile elli bin guru hasl olub

sefer eer Ve taht hükümetinde erbab ziamet yirmi üçdür Ve erbab
timar sekiz yüz krk altdr Bunlar dahi kanun üzre cebelüleri ile üç

bin müsellâh pak asker olur Mirlivalarnn bayra altnda sefer eerler

Alaybeisi ve çeribas vardr Ve ehrî be yüz akçe mevleviyyetdir

Zemanmzda Rum ili kadaskerliinden mazul Dahkî Mustafa Efendi

hazretlerine bervechi arpalk ihsan olunub kendülerinin mektubu
dürerbarlar ile bu ehirde kaimmakam olan Yusuf Efendiye gelüb

mahkemede mihman olub ehri temaaya sûru etdik Bu mevleviyyet

senevî adalet üzre yirmi bin guru hasl olur erif mevleviyyetdir Mol-

lann taht hükümetinde olan sancak kazalardr kim zikrolunur

Cümle on dört kazadr Evvelâ kazai Tire Nahiyesi dört kazadr Ka-

zayi Fevana ve Kazayi Bergasukebir ve Bergasusagir ve Kazayi Ma-

den Bu dört nevahi kazalarile cümle on sekiz kazadr Amma sancak

kazalardr Evvelâ kazai Bayndr ve kazai Birki ve kazai art ve ka-

kazai Balyambolu ve kazai Kilis ve kazai Güzelhisar ve kazai Kök
ve kazai Sultanhisar ve kazai Nazilli ve kazai Arpaz ve kazai Amas-

•

ya ve kazai negöl ve kazai Alaehir ve kazai Vakf Bunlardr Ve
bu kazalarn cümlesinde bin pare âbâdan kurarlar ve kasaba

ve ehirlerdir kim gayet anka âyân ve reayas yardr Ve eyhülislâ-

m ve nakibüleraf ve sipah kethüdayeri ve yeniçeri serdar vardr
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Ve bu ehir cümle altm sekiz mahalledir Ve cümle bin saray âli-

leri ve gayri hanedanlarn cümlesi ba ve baçeli ve gül gülistanl

kiremit örtülü mamur ve müzeyyen kârgir binayi kadim musanna
hanei zibalardr kim Manisa binalarndan irindir Ve bu ehir cümle
yüz krk dört mihrabdr Otuz alts mükellef ve müzeyyen mamur
selâtin misali cevamilerdir Cümleden cemaatli çaruy içinde Yeni

Cami gayet musannadr Ve kubbei âlisi kurunludur Ve minaresi

gayet nahif ve muvzundur ve tara sofalar üzre alt aded sütun

somaki üzre kubbei minarelerdir Ve ebruz cemaatden hali deildir

Ulu Cami Matekaddem kiremitli imi Badehu Birkili Dervi Aa
tamir ve termim idüb dürrü beyz âsâ münevver olub serapa kurun
île puide etmi Lâkin haremi yokdur Sahrah üzre vaki olmagile

tenk mahaldedir Amma tara sofalar vardr Ve minarei seramedi

camiin solunda vaki olmudur Minare kapusnm solunda iki âdem
kaddi bâlâda bir beyaz mermeri ham üzre tarihi budur

tnemdud olmudur Amma hâlâ bu camiin tamiri tarihi kble kapus
üzre müzehheb hat ile kitabet olunmudur (Tarihi manzum)

inayet irdi çûn min indi Bar
Idüb tamirim bir pîri fani

Ana Dervi Aa hemnam olubdur

Bilâd içinde Sirki hem mekân
Duas düdü eyhin ana tarih

Ana tamir iden emri ilâhi

Sene 1088

Ve bu ehirde bundan ulu camii kadim yokdur Tulen ve arzan yüz

altm ayakdr Ve bir yan kapus ve bir kble kapus var Ve K^ara

Kad Cam,ii tarz kadim bir küçük camidir Amma gayet musannadr
Ve kubbei lâtifi kurun gibidir Ve bu ehirde böyle kâii Çin ile

mebni minarei mevzunu musanna yokdur kim üstad mühendis ta-

rasndan zh zh ve burma burmadr Ta kadehi cam cemmisale va-

rnca küre küre bir minarei zibadr Zeman ezan oldukda müezzinan
hoelhan saday ^%^\^^c ^^ bülend davudi savt hazin ile ^k\\;^^ ezan
iz'an ehli îmana sga ve ilâm iderler Ve hareminde abdest havuzu

îcre fevvareleri var kim nu iden fevrî hayat bulur Ve öyle azirvan-

dr kim zirvei âlâya pertab idüb bârân rahmet gibi zemine rahmet
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nisar olur Ve hareminin canibi erbaasmda medrese ve darülhadis

höcreleri vardr Ve bu harem serapa turunç ve limon ile müzeyyen
olmudur Andan Camii yeil imaret matekaddem mevlevîhane imi
Mahallesinde cami olmamak ile camie münkalib etmiler Amma yine

yan sofalar ve mihrab taraf tabakalar yine mevlevîhane tarz üzre

durur Ve biri biri içinde hürde kubbeli gayet musanna camidir Ve
serapa resas nilgûn ile mesturdur Ve bir yeil kasiden yeil zümrüd
servimisal minarei banki salâyhanesi var Gayet ilmi musikide üstad
kâmil davudi savt hazinli müezzinanlar var (Beyit)

• \ - C •
-^

Fissubhu velmesâ evkat hamsede ehli sünnet velcemaat anda cem
olub taat ibadat iderler Zira bu mahalle yine cümle erbab maarifan
mevleviyandr Bahusus bu camiin bir imam var kim güya imam
Fahri Razidir Sigar ve kibar duai hayrn alrlar Ve bu camiin hare-

minde abdest havuzunun canibi erbaasnda evci semaya serçekmi

nahli nur serapa hadargûn ibretnümun seramad serviler var kim rayihai

miskden dima muattar olur Ve cemaati kesireye malik mabedi
kadimdir Ve Lûtfi Paa Camii Tahtelkal'a kurbinde cemaati firavan

bir camii müferrahdr Ve bir memdud minarei mevzunu güya Süley-

maniyye minaresi gibi musannadr Ve bunun dahi hareminde servi-

leri evce münkalib olmudur Ve TahtelkaVa Cam,ii suku sultanînin

izdiham yerinde olmak ile cemaati kesirdir Ve serapa kurunlu kârgir

binayi metindir Ve Yahya Bey Cam.ii ve Kara Hasan Bey Camii ve

Hüseyin Çavuzade ve eyh Halil Camii ve eyh Nasreddin Camii

ve Yourdluzade Camii Bu merkum camiler serapa kurunlu imaret-

lerdir Ve Mehmed Bey Camii ve Monla Çelebi Camii ve Suretli

Cami ve Gazazzade Camii ve Bademiyye Camii ve Kadzade Camii

kurumldr Ve Monla Arab Camii dahi kârgir bina ve kubbei ra'na-

lar serapa kurunludur Bu tahrir olunan cevamilerin binalarn tarih-

leri ile tahrir eylesek iki kerras müsveddat olur Huda nüyesser idüb

müsveddemiz tasihe geçdikde olmya illâ hayr Ve bu ehrin ima-
linde bir nemazgâh azîm vardr kim dairen madar cürmü bin iki

yüz admdr Salât îdeyn ve duai istiska içün inas zükir bunda ibadet

iderler içerisinden tuli ve arz ikier yüz âdem ekli murabba yer

vasidir Serapa kârgir sengâbâddr Ve canibi erbaasnda dört kapular

vardr Onar kademe ta nerdübanlar ile suud olunur kapulardr

Dairen madar dört divarlarnn kaddi ikier âdem boyu metîn

i
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kaPa divan misaldir Ve bu musallann ta vasatnda üstad

mermer [^bir afiî havuzu ina etmi kim fevvareleri pertab

idüb musalliler tecdidi vuzu iderler Ve sahai mesahai kübranm içi

sarapa tirfil ve yonca ve ayrk ve gayri nabatat giyahat ile sebzezar

olub güya bir yeil rehavî katife feri bukalemun olmudur kim say-

f itada bir çemenzar lâlezar izar kân hezar daimdir Ve gûnagûn
dirahti müntehalar var kim herbiri eflâke serçekmi yüz aded ece-

rei mevzunlardr Sayei zilli himayelerinde cemaati derya misal cümle

ibadeti Zülcelâl iderler Ve bu cümle ecarat dahi halik herdüsezaya

ibadeti müstemirre menzilesinde alettertib saf saf gulâm halkabegû
gibi el kavrub eb ruz tevhid ve temcid ve tezkir ve tahmidi Rabb
mecîdi lisan hal ile hilkatleri üzre ibadet hizmetin eda etmededirler

Velhasl bu ibadetgâh müslimîn Tire ehrinin mecmauzzühad ve

darüssacidînidir Ve bâlâdaki merkum olan kurunlu kârgir cevamiler-

den gayri yine Tire ehri içre mahalle camilerin beyan ider Evvela

Reis Çelebi Camii ve Hac Sofu Camii ve Sar Ali Camii ve eyh
Muslihüddin Camii ve Kara Hayreddin Camii ve Börekçi Ca-

mii ve Erefzade Camii ve Tabbag Sinan Camii ve Palatazan Camii ve
•

brahim Efendi Camii ve Arab Pnar Camii ve Yaylader (e) ve Bal-

pnar Camii Süleyman Hann nemazgâh misali bir hayratdr kim
bir safagâh çeragâh yerdedir Ve bu ehir icre mükellef hutbei cum'a

kraat olunur cevamiatlar bunlardr Maadas mesacidlerdir Ve cümle

mesacidlerden ebehi çaru icre cemaati kesire ve fevkani Hacei

Mir M.escidi kapus üzre tarihi

\

•• •* "^ •• •

* C 1

.Ul ^.jL

4j^

Ve nice kurunlu imaretler mesacidler vardr Ve gayet binayi mevzuu
musanna minareler var Cümle kik dört minarei âlileri vardr Ve
cümle yetmi dört resasl binayi azimlerdir Ve bu ehri Tirenin cami
ve mesacidi ve mahallâtlar ve çaruy pazar ve hanedanlar gayri

imaretleri velhasl Manisa ehrinden çokdur ve büyükdür Amma
Manisada Selâtîni seleflerin ikier minareli camii azimleri ve imaret]

leri gayet çokdur Ve gayet mamur ve âbâdan zyk ehri azimdir Zira
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Ali Osmaniyanm darülmülküdür Ve bu Tire ehri dahi Ali Selçuk-

yann ve Ali Sarhanyanm taht kadimleridir Matekaddem zarbhane*

sinde akçe mekûr (mekûk) olub

c ^^) cj^ jlcv JJ^ ^ J.^\ jlia.-L*'
"^ •

*• •

CJf\i ^^^-^

deyu sikkesinde tahrir olunurdu Hakire görmek müyesser olmudur
Nermi halis ve simi halis derahim rayici var idi Ve bu Tire eh-
rinde cümle otuz aded medrese vardr Ekseriya cuma eda olunan ce-

vamilerde birer medrese mukarrerdir Evvelâ Medresei Hac Efendi

ve Medresei Muslihüddin Efendi ve Medresei Dervi Çelebi ve Med-
resei Kara Kad ve Medresei Molla Arab ve Medresei Mehmed Aa
ve Medresei Ferite Olu yani Ibni Melik Hazretleri yine medrese-

sinde bir türbei âli içinde medfundur Mearika Menara ve Mecma-
ülbahreyne ve nice yüz bin kütübü mutebereye erh yazub yedi yüz

mücelled risale ve gayri telifatlar vardr lmi lûgatde lûgazküa bir

bahri maani ü fasahat ve belagat dürrünün kân feridüddehir ve

ve nadirülasr gavvas ilmi ledün idikim hakka Ibni Melik idi Ve
ilmi lûgatde Ferite Olu nam kitab hümam anlarn telifatlarndandr

Ve Yldrm Han ulemalarmdandr Aydn Bay Oluna muallim olub

bu ehri cayi vatan idüb asude [olmudur Hâlâ merkadi pürenvar
ve savmaas ziyaretgâh hass âmdr (RahmetuUahi aleyh kim âlemi

sabavetde hakir Ferite lügatin tilâvet idüb kitabn ihtidas hubr
etmek kabil öpmek olmagile ekmek yimei ve âdem öpmei
ihtida ann kitabndan örendik Anunçün hayr dua ideriz Ruhu e-
rifi âd ve kabri(n) dadü hayr ile yad idenler dilad olalar Ve Med-
resei Kânzar ve Medresei Ali Can ve Medresei eyh Halil Mehur

•

medreseler bunlardr Ve Yeil imaret Camiinde bir imareti it'am

vardr Ayende ve reyendeye nimeti mebzuldür Ve sekiz imaret dahi

kâh iler kâh mesdud durur Evkaflar zaifdir amma leylei Ramazan-^

da camilerinin nimeti bîimtinan firavandr Ve cümle on üç hamam-
dr Cümleden Tahtalkal'a hamam âbu havas gayet lâtif hamam
pak ve musanna'dr Ve Yenice köyü hamam ve Hasan Çavu
hamam ve Lûtfipaa hamam ve Eski Bey hamam ve Nazr
hamam ve Hekim hamam ve Suretli hamam ve Kara Kad ha-

mam ve Bademiyye hamam ve Mehmed Aa hamam Bunlar gayet

lâtif ve hohava ve ruenbina hamam hayat efzalardr Amma cüm-
leden mecmaülirfan Piri hamam ve Yalnayak hamam Bunlarn
âbu havas lâtif kân akan hamamlardr kim birer havzu azîm-



SEYAHATNAMES 167

leri vardr Cümle dilberan bu hamamlarda âkanlar ile bilâvasta

ve bilâfuta birbirlerit deragu idüb badehu gusül iderler Bir

ferdi âferide bu gusüle mâni olmazlar Zira imam afiî kavli üzre

jj^i \jj^e. bir havzu pakdir Nâpaki pak ider Ve cemii dellâklar pen-

çei mahitab dilberandr Ve cümle yirmi yedi han azimleri vardr

Mehuru Lûtfipaa han ve Rüstem paa han kurunlu hanlardr

Ve Firenk han ve Esir han ve Destimal han ve Abdüsselân ve

Kuti han yani Kütahya han ve Çöplice han ve Pasban han ve Mar-

dinli han ve Kara Kad han Bunlar mehur hanlardr Ve niceleri

malûmumuz deildir Ve Sultan Selim Hann bir darülkuras vardr

Gayet büyük kubbei âlidir Ve etrafnda höcreleri dahi serapa

kurunlu binayi âlidir ahrah üzre garba nazr bir kapus vardr Alt
kademe mermer hacer nerdüban ile suud olunub bir babvar krandr
Haftada iki gün cümle hamelei kur*an ve huffaz talebeler cem olub

ilmi hfz ve ilmi Kesir ve Seb*a ve Aere ve Takrib kur'anlar tilâ-

vet olunur Ve eyh atbî ve imam Cezri kitablar tilâvet olunup

eyh imam Verî ve imam Bezzî ve Kalunî ve Ebu Ömer ve Susî ve

Nafi kavilleri dahi mahazlerile maharici hurufa riayet iderek Kur'an
azîm ve Furkan Kerim kraat olunur Ve mukaddema evsaf tahrir

olunan Cumaâbâd kasabas bu darülkurann evkafdr kim metîn ve

kavi vakfuUahdr Ve bu darikura kapus üzre manzum tarihi budur

Görüb bu makam felek zineti

Kemali eref birle fefkalulâ

Semada melekler didi tarihin

Binai Selim Han sahibi za

Sene 97/ [1]

Ve cümle altm aded mektebi sbyan tflan buran ebced-

handr Ve cümle ikiyüz yetmi çemei mâi kevserlerdir kim menba
Balpnar ve Sekiz pnarlarndan cereyan idüb gelir Amma ehir icre

revan olan uyunu cariyeler Terziler köesinde ve Gazazhane köesinde

ve Bezazistan rüknünde Alaca çeme ve Uzun çar banda ve

Kutuclar han kapus önünde Osman Aa çemesi ve Hüseyin Aa
çemesi ve Paa hanlar çemesi ve Atpazar çemesi Bunlar cümle

ikier ve üçer lüleli pazu kalnl cereyan ider berrak ve zülâli âb
nab serdab maülhayatlardr kim nu iden atanlar hayatülhayat

nu etmi gibi taze can bulurlar Bu mezkûr çemelerden maada
sahibülhayrat velhasenat Hac Bal merhumun yüz yirmi aded uyunu
cariyeleri vardr kim güya herbiri birer mâi serab taburlardr Ve

[1] Ba|rdad Kökü nüshasndan.
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bu çemesarlarm üzerlerlerinde gûnagûn tarihleri var Amma tahiri

melal ve kilâl verir Ve bu çemei baridlerden maada mahallâtlar

içinde iki bin müteayyin uyun ab revanlar var deyu ayan eraf Tire

tefahur kesb iderler Ve cemii hanlarda ve gayri beytanlarda birer

mâi cari ve havzu fevvare ve selsebil vardr kim eer âlâ ve eer
edna su ile mutenim olmulardr Zira bu ehir Cebeli Kestane

dameninde olmak ile cümle enhar haneden haneye cereyan asandr
Anmçün bu ehirde ab revan çokdur Ve ehri Bursaya müabeheti
vardr Ve be yerde kurun kubbeli sebilleri vardr Herbirinin

vakflar tarafndan denk denk karlar buzlar gelüb cemii atsana sebil

iderler Bir sebilâne Alaca Çeme kurbindedir Ve biri Tahtakal'a

meydannda [mermer binal ve kubbei alili sebildir Ve biri dahi

Tahl pazarnda Bu dahi mermer bina ve demir revzenli ve kurun
kubbeli musanna dar atandr Ve bu Tire ehrinin çaruy pazarnn
çou Bursa esvaklar gibi kârgir kemer ve toloz kubbeler ile mebni
Temmuzda serdab itada germ ve nerm esvak sultanîlerdir kim
cümlesi iki bin sekiz yüz dükkândr Ahi Babadan haber alub tahrir

etmiizdir Ve ekseri serapa nilgûn kursum örtülüdür Yayladan bu

ehre nazar olunsa güya Haleb ehri gibi kurunlu bir ehri benderdir

Ve kaPa misal metanet üzre mebni bir kârgir binayi metîn sekiz kub-

beli bir bezazistan ve ezcümle resas nilgûn ile mestur bir bezazis-

tandr Ve canibi erbaasmda çar bab hadidi metinler ile metanet

bulmudur içinde cümle anka bazirgânlarn kânlar ve dükkânlar-

dr Ve ziri zeminlerinde medfun olan mali hazain tüccarânn han-

lardr Ve mahbub huddamlar can cinanlardr Ve cümle mevcudat

namevcudj olmadan beridir Amma^ Uzun carusu gayet müzeyyen

suku sultanîdir Ve cümle tariki âmlarn üstad mühendis satranç

naki tarh idüb vaz* esas bu üslûb üzre tezyin olunmudur Ve
serapa pak ve beyaz ta ile mefru kaMrmdr Her sabah tathii*

idüb gerdi keduretden bir zerre gbardan nian kalmaz pak rah
rastlardr Ve cemii esvaklar imale eni aa vaki olub fevkinden

aa nazar etsen güya bu rahlar icre âdem deryas telâtumu derya

gibi temevvüc idüb izdiham beni âdemden omuz omuzu sökmez pür

gulgule Tiredir Hususa hafta pazar günleri âkil olan temaayi pazara

varmamakj gerek Zira ol pazarda âdem dilâzar olub zar iar olur

ta bu mertebe izdiham çarular vardr Ve bu ehrin kble canibin-

deki haneleri yedi bayr ve dere ve depe üzre vaki olmu havadar

evlerdir Ve birbiri üzre kat enderkat hadikal büyutu ra'nalardr

kim serapa revzenleri arka ve imal canibinde Tire sahrasna nazr

havadar dilküa büyütlardr Ve bu ehrin âb havasnn letafetinden



SEYAHATNAMES 169

mahbub ve mahbubesi nerm ram olub al tebkânî elmas yanakl

ve lâilgûn kiraz dudakl hüsnü cemalde ve lütfü itidalde olub kelimat-

lar mevzun ve dileri dürrü meknun ve merali ve gazali gözlü ve

irin sözlü ve münevver yüzlü v keysuyi mükbarlarn tarumar klub
bir cihetde uak muahaze idüb kendülere akndrrlar Gayetülgayet

peripeyker ve melekmanzar güler cemalli garibdost âdemleri vardr

Çou ehli rz ulu bazirgânlardr Ve cümle ahalisi çuka ferace ve

konto giyerler Vasatülhal olanlar muhayyer ve Tire alacas giyerler

Ve askerî taifesi ve ulemas ve aniyas gayet çokdur Ve zenaneleri

ferace ve beyaz çarizar bürinürler Ve bu ehrin mekûlât ve merubat
sanayiatnn memduhatndan ve hasl olan kalay metandan mehuru
evvelâ Tire pegiri ve abdest makremalar ve hamam havlular ve

alacalar ve yasdklar mehurdur Ve mekûlâtmdan tergömlek üzümü
ve beyaz ekmei ve tennur gerdei ve kebab ve gûnagûn buzlu vine
hoab ve beyaz kiraz rub'u meskûnda yokdur Ve kestanesi ve

çörei ve tavuk börei yiyenin tendürüst olur yürei Ve sevahil

ehri olmak ile limon ve turuncu ve nar ve inciri ve servi diraht

çok olur Ve bir kaç yerde seramed hurmalar var amma mahsul
vermez Ve habbülleziz dahi hasl olur Ve yaz k sebzevat eksik

deildir Gerçi sevahil diyardr Amma ensesindeki dada kestane ve

kzlck ve mumula ve üvez hasl olur acib diyardr Elhasl yük
balanur ve yük çözilür ganimet bender ehri azimdir ^\ix^i2A>-

Tire ehrinin etrafnda olan mesiregâhlar
beyan ider

Evvelâ cümleden Süleyman Hann nazargâh ve âkann tefer-

rücgâh Balpmar çerâgâh bâlâda mevsufdur Amma midhatinde

zeban kasr olmala evsaf ihtisar üzre terkim olundu Zira vasfdan

müberra bir gülistan ra'na zemindir Ve ehrin fevkmda Su uçurumu
nam mahal dahi vacibüsseyir bir mesiregâh ibretnümadr kim arazii

mamurede öyle bir temaagâh yokdur Bir minarei bâlâkad gûhu
bîsütunvar yalçn kayalardan nehri azîm pertab idüb aada
havuz icre dolar Bu havuz dahi yedi kudret ile halk olunmu bir

havzu azimdir Etrafnda uakan âd handan olub kue kue
sohbet iderler Amma nehri hayatn saikasnda (ahikasnda) safa

etmiyenler nice kuede sayedar selsebiller vardr anda zevk ider-

ler Ve bu havzu kebirin canibi erbaasmdaki kayalarda gûnagûn
sernigûn dirahtler hasl olub Tuba nahli gibi ahlar zemine saye

salmdr Asla zemine güne tesir etmez azîm koyahdr Cümle erbab
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safa anda zevk ve safa iderler Güya Safa ve Merve vadileridir Ve bir

mesiregâh dahi Bademiyyedir Cümle ehli hiref anda teferrüc iderler

Ve bir mesiregâh dahi eyh Camii gayet meddi hasarl ve çnar
azimli yerdir Ve mesiregâh Arabpmar ve teferrüçgâh Nemazgâh
Velhasl bu ehrin ayan eraflar nakli üzre bîdürüd ve bîminnet

âyende ve revendeye sala mesiregâh bîminnet. üç yüz altm iremiza-

tülimad misilli teferrücgâhlarmz vardr deyu garralanrlar Ve hak-

kaki vardr Lâfü güzaf deildir Amma herbirinin medhinde lisan

kasrdr ve kalemler kâsirdir Ancak bu kadar tahrir etdik Ve bu ehir

icre cümle yetmi ehli tarik tekyesidir Cümlesinden ulu dergâ (h)

ehir hblesi canibinde gûhistan icre Arabpnar tekyesi ehre ve sah-

raya nazr cihannüma bir âsitanei ra'nadr eyhi brahim Efendi

hazretleridir kim erefi sohbetleri ile müerref olub destebuslar ile

erefyab olub duai hayrlarn aldk Ve bir gice mihman olub tevhid

tezkiri sultanîler eyliyüb sabahadek can sohbetleri eyledik Ulu âsita-

nedir Ayende ve revendeye nimeti mebzulür Ve evkaf gayet çokdur

Hattâ tekyenin ensesindeki dalar ve balar cümle bu tekyenindir

Desti fukara ile hasl olmudur kim krk güne âbdar üzümü olur Ve
hâlâ tekyede iki yüzden mütecaviz fukaralar amadedirler Ve matbah
keykâvüsünden nîmeti bîimtinann tenavül idüb Ya Rezzak ve Ya
Mün'im esmasna megullerdir Ve sair kura ve kasabatlarda dahî

yirmi binden mütecaviz müridi feridi vardr Bursada medfun kutbu

âfâk Hazreti Üftade Efendi halifelerindendir kim tariki halvetidir Bu
eyh ibrahim dahi ol tarikdendir Ve bu tekye kurbinde bir cami ve

yetmi seksen müteehhil fakirhaneleri ve ba gülistanlar ve murgzar

lâleizar feryad hezar nalesinden uak bîzar oldu bir âsitanei ibret-

nümadr Ve nice tekyeler dahi vardr Amma bu kadarla iktifa etdik

Andan

Evsaf kasabai Kara Kad

ehrin arkndan yine ehre muttasl camili ve müteaddid hanl
ve hamaml ve imaret ve mescid medreseli ve çaruy pazarl binden

mütecaviz suku sultanl bir ba iremmisal ba ve baçeli ve uyunu
enhar firavanl üç bin kiremitli mamur ve âbâdan hyabanl evlerdir

Cümle Tire ehri halknn badelasr teferrücgâhlar bu Kara Kad
semtidir Ve yakn olmak ile her gün cümle yârân basafa ve erbab
maarif ehli vefa ve zümrei zurefa güruh güruh bu Kad balarnda
cilveler iderek kesbi taravet idüb her âkan bülend âvâz muhrik ile

gazelhanlk idüb nevahanlk iderek makam uakda uaka âkane
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kavli uakda terennümatlarn terennüm idüb birbirlerine müselsel

ahenk olurlar Ve bu kasabann her köesinde nice yüz yerde gülistan

bositanlar içre Hüseyin Baykara fasllar olur Ve cümle mahallâtlar

çaruy pazarlar içre çemenzar sofalar üzre çnar ra'na ve bîdi serni-

gûnlar sayesinde cümle yaran ihvan zevk safa iderler Böyle bir cayi

sürür kasabai ra'nadr Andan ehri azîmin canibi garbnda yine ehre
muttasl

Evsaf kasabai Yenice

Bu dahi Kara Kad kasabas gibi monla hükmünde niyabetdir

Ve baka subas vardr Hemen bu dahi tarif tavsifden müberra yer

Hetiyan gerrubiyan midhatinde âciz ve kasr bir irin serm ve irem

misal ba Meramdr Krmda Baçesaraym Alama ve Kaç balarna
muadil belki dahi bir muadil hadika ve ravzai cinanl kasabai ba
herindir (Beyit)

-CU ^y j,oJ^2> -U-U ^y 3 j-Lx--

msra mazmununca aynelyakin hasl etmeyince bilinmez bir iremzat-

dr Müteaddid Selâtîn kurumlu cami ve medrese ve han ve hamam
mesacid ve mekteb ve tekye ve imaratler çemesarlar ile ârâste ve

murgzar gülistan lâleizar bostanlar ile piraste olmu iki bin kiremit

örtülü saray âliler ile tezin olmu bir kasabai irindir Ve bu semte

cuma günü ve gicesi olunca bu ehrin cemii nisvanlar güruh güruh

bu canib mezaristanna gelüb vadii hamuanda hâmuba yatanlar

gelüb ziyaret iderler Ve baz zenpare canlar fyi ^^>^\ j o^îV» tuii^ j./J feh*

vasnca nice nikâh penice altndan hüsnü cemal seyir idüb ziyaret

iderler Ve Tire ehrinin cümle mezaristan bu canibdedir Ve naki-

büleraf Seyyid Bekir Aa bu kasabada sakindir Hanedan azîm sa*

hibidir kim tarif ve tavsifinde kalem kâsirdir Hemen undan malûmu
saadet ola kim yaz ve k subhu mesa merreteyn sofrai Halilî çekilüb

tenavül olunub yevmiyye ikier yüz sahan mümessek taam hassu

âma ve ulema ve avama mebzuldür Ve her eb saz söz ile Fisagors

tevhidi fasllar olub badessohbe müsafirine yetmi seksen harir ca-

mehablar döenüb mah ve sal bu tertib üzre bir Hâtemi Taî ve Ca-

feri Bermekî zîzat erif halim zati mükerremdir Ve âlemi ayar gay-

riden bîhaber olunca kendi savmaasna girüb ta vakti fecredek taat

ibadata megul bir zati erifdir Bazlar ilmi kâfda kâmil ayardr der-

ler Bazlar sahibi vakfdr derler Bazlar bir fukara nefesile gani olub

annçün fukaralar ile ünsü ülfet ider derler Elhasl bîbedel mihman-
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dar ve merkezinde berkarar çelebidir Ve biraderi Elhac Seyyid Hamze
Çelebi dahi zati hohisaldir Ve bu ehire kibar evliyaullahlarn

nazar iksirleri taallûk eylediinden bu ehrin cümle zenanesi gayet

ehliperde Rabiai adüvviyemisal havatînleri vardr Ve merdan Huda
merdanlarndan dahi nice bin sulehayi ümmetden küsenisin ve halk-

dan münzevi ve biniin savm Davud ile gündüz saim ve gece kaim
ve müfessirîn ve muhaddisînden mazannei kirama sahibsülûk pivayi
tarik müstecabüddave kimesneler vardr

Tire ehrinde asude olan ziyretgâh evliyauUahlar
beyan ider

Evvelâ merkum Arabpnar eyhi ibrahim Efendinin ceddi kutbu

âfâk alelitlak Eeyh ibrahim Efendi yine tekyesinde medfundur Ve
nemazgâh kurbinde merkadi pürenvar Hazreti Monla Ihni Melik

yani Ferite Olu ismi erifi Ahdüllâtif ilmi lûgatde bahri maa-

nidir Nice yüz mahalde kütübü mutebere telifatlar vardr EeyhüC'
celil §emseddin Ahmedüttail ilmi usulde kitab Menar ve ilmi hadisde

erhi Mearik ve ilmi fkhta Mecmaülbahreyn anlarndr Selim Han
Sani Tirede hâkim iken vâz ve nash idi Monla Çelebi zaviyesinde

merhum olub yine Tirede medfundur »^^ o*-^» Sene tarihinde civar

rahmete vasl olup medresesinde bir revzenli kabirde medfundur Ve
yine bu âsitane içinde Hüsam Dede ve Eeyh iicaüddin Ibni Me-

likile bu iki sultan üstleri kubbesiz bir pencerenin iç yüzünde tariki'

âm üzre medrese dairesinde medfundur Ve bu sultanlarn divarna

muttasl yine medrese haremi köesinde Aydn Bay Olu oullarndan
Isa Çelebi ve Selim Çelebi ve HziTch nam ehzadeler Ibni Melik

Hazretlerinin telâmizlerinden olmak ile civarnda bir kubbei âli içinde

medfunlar Ve bunlara karib kabri Hazreti Isaguci Ulemayi

Bunlarn dahi nice bin telifat mutebereleri vardr Hattâ ilmi man-

tkda Metni Isaguci kitab anlarndr Ulemay Acemdir Ve Ayî
Mehemmed Ayî ehri Tirevîdir Tirede Ibni Melik müderrisi iken

dersi devri encam olub yine medrese cenbinde medfundur Fezaili

bîgeran ile mehuru devran idi Telifatma nihayet ve fezayiline haddü

gayet yokdur Güya hümapervaz Ibni Melik Ayî Efendidir Eeyh
Abdülvehhab Efendi Tirevîdir Ve Merkes Efendi halifelerindendir

Yine kendü tekyelerinde medfundur Ve Nuî Çelebiler dahi karibül-

ahd musannif ve müellif çelebiler idi Ve bunlara karib Eeyh Alâ'

üddin Seyyid erif namile maruf cihanârâ ve bîbedel ulemayi müte-

bahhirînden nice bin cild makbul ve mergub ve her fünunda mergub

talifatlar vardr Ulemay hüsna üzre bir mükilküa telifi vardr Ve
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kîtab anndr Beynelulema memduh kitablardr Sene tarihinde mer-

hum olub bu Tire ehrinde zemin içre aiyan etmidir Ali Baha ve

Monla Arah hazretleri dahi tekmili fiinun etmi müfessirîn muhad-
disîn ve musannifinden ulu sultandr kim ilmi ledünde dahi bîbedel

gavvas bahri maanidir Ve Kara Kad Hazretleri kutbiyyete kadem
basm devleti dareyne nail olmu musannif ve müellif aizzei kiram-

dan maldar mün'im atabah ilmi kâfda kâmilayar sahibülhayrat ki-

mesne imi kim cevami ve hayratlar mevsufdur Ve Muharrem Efendi

ilmi nahivde Kitab Cam üzre mükil telifi vardr ve Altunc Abdi
Efendi ilmi aruzda ve sayir fünunlarda muteber telifatlar vardr Ve
bu Tire kadim ehri azîm olmagile nice bin musannif ve müellif ve

kefi keramatlar zahir ve bahir olmu kibar kümmelinden ulu sul-

tanlar vardr Amma ziyaret etdiimiz azizler bunlardr vesselam Ve bu
ehri temam seyir temaa ve ziyarete himam idüb hayatda olan sule-

halardan eyh Receb Efendi ve Hatib Ali Efendi ve Arab Bikâr ve

eyh ibrahim Efendi ve Sabir Efendi bunlar ile vedalaub duai ha-

yrlar ile behremend olduk Ve ayan vilâyetden ve erbab yarandan

nakibüleraf Bekir Aa ve biraderi Elhac Hamze Aa ve Nedim Çe-

lebi ve Yahya Aa ve Bedastenli Mehmed Aa ve Arab Salih Efendi

hanesi gulüvvü âm ile senksar olub mal menali garet olub kendi firar

etmidi Ve Yeil imaret imam Çelebi Efendi ve Serdar Çolak laz

Çavu ile ve Melek Ahmed paal kapuyoldamz Hüesyin Aa ile

ve nice ahibba ve dostan ile vedalaub Müslim Aa ile ziyafete

(seyyahate) revane olduk Tire ehrinden çkub imale olsahra içre

giderken nehri Mendresi atlar ile ubur idüb iki saatde

Evsaf kasabai Bayndr

Urhan Gazi Bayndran kavmin bu mahalde iskân etdirdigiyçün

Bayndr lâfz tesmiye olmudur Sire (Tire) hududunda seksen akçe

kazadr Ve nahiyesi on sekiz kuradr Ve kasabas Bayndr cebelinin

zeylinde vaki olmu ba ve baçeli iki yüz haneli ve bir cami üc za-

viye ve bir mekteb ve bir hamam ve bir han ve yedi dükkanl bir

irin kasabacikdir Ve paa hassdr Hâkimi voyvadadr Bundan bir

ziyafeti azîm tenavül olunub mütesellimden di kiras elli altun ve

on refik alub yine ol sahra içre Mendres nehri sa tarafmzda kalub

Birki dalar dameninde canibi arka iki saadetde

Evsaf kaPai kadimi Birki

Bir ikiden galat Birki derler Cemid neslinden Siriye nam bir
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melikenin binas olub klak taht idi Ve yayla hâlâ bu Birki ehri-

nin imali fevknda Bozda demek ile maruf ve mehur ve mevsuf

gühu bâlâdr kim bu ehri azîm ann kblesi dameninde bir dere ve

depeli yire vaki olmu bir ehri Birkidir iki deildir Badehu sene

tarihinde Aydn Bay Oullarndan Mehmed ah nam emirin fethidir

kim ümeray Selçukyandr Badehu sene tarihinde Urhan Gazi des-

tine girmidir' Bedesti Gazi Timurta Paa ve shak Paa Bu ehir

hâlâ Aydn sancanda paa hassdr ve üçyüz payesile erif kazadr

Nahiyesi kuradr Kethüdayeri ve serdar vardr Amma müftisi ve

nakibi yokdur Ve âyân eraf gayet çokdur Ve iç el olmak ile kal'a-

snda dizdar ve neferat yokdur Amma ulema ve sulehas gayet çok-

dur Ve kaPas Bozda dameninde bir tal dere nihayetinde iki taraf

çah gayya misal uçurumlu bir balk srt gibi bir bayr üzre kbleden
imal canibine tulânî ve bir eddadî kârgir bina bir kaPai atikdir Ve
Celâlî Cennet Olu bu ehirden tulü idüb maskat re'si olmak ile bu
kaPai tamir ve termim idüp tahassun idüb elli bin askeri haarat ile

eli vilâyeti nehbü garet iderdi Ahir sene 1016 tarihinde Kuyucu Mu-
rad paa serdar olub Cennet Olunu katlidüb cann cehennem kuyu-

suna Kuyucu Murad paa koyub cündü cünübün serdar zaferiar kue
kue berdar idüb cümle dardiyar emnü eman olub ahalileri berkarar

oldlar Badehu Murad paaya re'yi ahsen tedbir idüb bir dahi Celâlî

ve cemali bu kal'iye mutahassm olmular, (olmasnlar) içün tara

kal'ai cabeca münhedim idüp dizdar ve neferatlarn ref etmidir Am-
ma hâlâ iç kal'as mamur ve âbâdan mezkûr bayr üzre bir hayli metin

eklî bâdemî bir kal'ai kavidir Ve dairen madar cürmü üc bin admdr
Amma havalesi vardr Ve derunu kal'ada cümle dört yüz mükellef

ve mamur gebre misli kârgir binayi kadim evlerdir Ve aa varu
ehrile on sekiz mahalle ve yirmi dört mihrabdr Amma cümleden
mabedi kadim bu kal'ada Eski Cami Fatihi bilâd Mehmed ah
ibni Aydn Baydr Kârgir kubbe deildir Amma harpüte münakka
servi levhal tavan üzre serapa kurunlu bir camii münevverdir Lâkin

mihrab üzre bir kubbei âlisi evce müntehi kârgir kubbedir Ve kubbe
içi cümle silü ve lajiverd ve lâ'li rengârenk boyalar ile serapa naksi

Manî ile menku bir kubbei kâii Çin Gayri nükudur kim mihrab
ve dört divan cümle müzehheb bukalemun ibretnümundur Ve mih-

rab cenkâr Çin ve farafuru Çin halkâri ile münakka bîbedel mih-
rabdr kim güya murassa Firenk Manî mebnasdr Ve derunu cami
tulen ve arzan zergerdan ayak mest ile seksener kademe ariz ve tavil-

dir Ve cümle on alt somaki amudlar üzre kemerlerin fevki servi

4:avandr Ve üc kapus var ki yan kupudur Amma kble kapusna
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alt kademe ta nerdüban ile suud olunur Ve minberi gerçi ceviz

aac levhas ve haebdendir Amma Fahri oymas misal gûna gûn
müebbek ve münakka ükûfe ve gül ve sünbül ve mutahheller ve

kitabe ve ilemiler ile mersum bir minberi ra'nadr Ve kble kapusnm
atebei ulyas üzre tarihi budur

tahrir olunmudur Ve camiin sa tarafnda iki erefeli bir mevzun
minaresi var Tula ve kâii Çinidir Ve haremi etrafnda yan

sofalar ve medrese höcreleri vardr Ve camiin sa yan kapus önün-

deki kubbei pürenvarn içinde sahibülhayrat medfundur Ve serapa

derü divarlar beyaz mermeri ham ile mebnidir Gayri güne ta deildir

Ve kubbei âlisi kursum ile mesturdur Ve cenuba nazr bir kapus
üzre tarihi böyledir

(^jU.«*-) ^

Ve bu bu merkadi mehbat münevverin içinde Mehmed ah ve

biraderi Ömer ah ve Isa Gazi asudedirler Ve bu camiin kblesi önün-

de ahrah ar medresei Sultan Hanm Gülüm hayratdr Kendüler

dahi sahai medresede medfunlardr Vacilüsseyir kân ulema bir med-
resei sulehadr Birkili Mehmed Efendi bunda tahsili ulûm idüb hâlâ

höcresinde teberrüken ders tilâvet olunur Ve Hanm Gülüm ki sahibi

medresedir hafza ve müfessire ve muhaddise ve Rabiai adüvviye misal

nesli Aydn Baydr Bu tahrir olunan imaretlerden gayri kurunlu
cami bu kal'a içre yokdur Ve han ve hammam ve çaruy pazar dahi

yokdur Cümle aa ehirdedir Ann dahi cümle evleri kiremit ile

mestur iki bin alt yüz beyti mamurlardr kim herbiri vasi ba ve

baçeli ve âb revanl müzeyyen evlerdir kim yüzleri cümle kble ca-

nibine nazr evlerdir Ve Tireden bu ehire girerken ehri Birki asla

görünmez Zira ba hyaban gülistan ve dirahtistan içre pinhan olmu
bir ehri müzeyyendir Amma Bozdam nsfna uruc etdikde bu ehir
ba Aspuzi içinde görünen gayet irin ehri kadimdir Ve kibar küm-
melinden nice bin ulemay izam ve sulehay kiram medfunlardr Ve
bu varuun imaretlerinden Dervi Aa Camii kârgir bina kubbei ra'na
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kurunlu camii nevbina ve ibadethanei zibadr Amma çaru içre

olmak ile haremi yokdur Lâkin tara sofalar [1] alt amudu mün-
teha üzre be kubbei âlidir Ve bir minarei seramedi vardr Ve kble
kapus üzre bu manzum tarih tahrir olunmudur

Bu mabedi ta hare dek ger hayrûer amâlinâ
Makbulü dergâh âmeden tak bülendi ruina

Akil odur hayrat idüb makdurn sarfeyliye

Sadi mekün der ruzü eb baki deil dari fena

Alid kisbile camii adan iden Dervi Aa
Ba vücudn sebzter lütfunla kl ya Rab teba

Dahi bunun emsaline vâsl ide bari Huda
Her ruz duadr [2] macera bî itibah subhu mesa

Tuba bihit âsâ demek lâykdûrür bu camie

Zari begüft tarihini kalûbelâ hayrülbina

Sene 1074

Ve bu camie karib medresei Dervi Aa dahi kârgir bina med'
resei âlidir Cümle yetmi aded hücreleri serapa kurun ile melbusdur

Ve kapus üzre tarihi Sene 1078 Yukaru kal'ada Aydn Bay Olu
medresesi beynelulema hariç medreselerindendir Ve yedi mektebi sb-

yandr Ve iki yüz dükkândr Amma bezazistan iki aded handr Ve
bir hamam önünde bir çemenzar misli gülistandr Canibi erbaas

kavak dirahtleri ile ârâste olmu ibadet hanei ehli irfandr Ve etraf

kârgir binayi imaristandr Ve bu ehir bir dere içre vaki olmagile dört

yerde aaç cisirlerdir Amma Dervi Aa kantaras bir göz kârgir

cisirdir Bu cisirlerin iki canibleri kat enderkat evlerdir Ve krk yedi

asiyab dakikler var kim herbiri ebruz cerhi felek gibi deveran et-

mededir Ve ehir gerçi böyle vaki olmudur Amma âbu hevas ruh-

efza ve sevahildir Ve mahbub ve mahbubesi çokdur Amma kân
suleha olmagile merd zenan müeddeb ve müeddebelerdir Zira nice

kibar evliyann nazar teallûk etmi bir dar fuzalâdr Ve hâlâ talibi

ilmî sahibi hikemî çok aizzei kiramdan kimesneler vardr Ve mem-
duhatndan yedi elvan kiraz olur Cümleden lâtif ve âbdar danedar

hogüvar ve lâilgûn Nif kiraz derler bir gülnar var kim her danesi

keklik beyzas kadar vardr Ter olduundan âdemin dimanda mahv
olub cürmünden nian kalmaz inciri ve nar ve engürü ve limonu

ve turuncu ve kar ve servi çnar mehurdur Ve Tire ilii tabir

\S\ Burada iki satrda yarmar satr açktr. Fakat sayfay doldurmak içindir. Cümle

tamamdr.

[2] Bir daha tekrar edilmi.
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etdikleri beyaz iblik bu ehre mahsusdur Gayri diyarlarde olmak
ihtimali yokdur Cemii dar diyarlara bundan tüccarlar nice bin yük
iblik götürürler Güya hariri ham lebi camdr Cümle bay ve gedas-
nm kâr kisibleri bu iplikdir

Evsaf ziyaretgâh ehrî Bîrkî

Kal'ada tahrir olunan ziyaretlerden maada kaPanm imalinde
mezaristan içre ve dirahtistan miezar âsitanesidir Elmevlâ Birkili
Mehmed Efendi müfessirîn ve muhaddisîn ve musannifinden mehuru
âfâk ulu sultandr kim nice yüz mücelled kütübü mutebrelerinden
Kitab Tarikati Muhammediyye ve ilmi nahivde mtihan Ezkya ve
yine nahivde izhar avamil anlarn teliflerindendir Elmevlâ Mehmed
ihni Abdülkerim eehîr bezülfü Nigar Cemii ulûmda risalei talibi
var Birkili Mehmed Efendi kurbinde medfundur Ulemayi zahirden-
dir Hâlâ cemii avam nas içre tilâvet olunur Birkili Risalesi deyu
muteber bir risaledir Amma gayet lâtifdir Habli metinine yapan
rah hakk bulur ve hakk batldan fark idüp kendü nefsin bilür
Ve akayide müteallik bir risalesi vardr kim lânazirdir Ulemayi
mütekaddiminden bir fert bu vadide mükilküalk itmemidir Ancakba aya ucunda nice talar alâmeti vardr Sair ibadullah ünas
gibi fakirane medfundur Ve bu ehirde beynelulema Mehmed Çelebi
dimek ile marufdur Hattâ hakir ziyaretine müteveccih oldumzda
Birkili Mehmed Efendi mezar deyu sual etdim Asla bilmediler An-
lara Mehmed Çelebi dersiz deyu vesile verüb merkadi pürenvarn
gösterdiler Elmevlâ Yunus zade Mustafa Birki nam cayi rueni dil-
niindendir ve bunda medfundur

(Be buçuk satr ho)
Ve bu ehri temaa ve ziyaret idüb âyân erafdan Koca Dervi

Aga ve serdar Fiçne Hasan Aa ve Monla Çelebi ve Solak zade-
ler merkum ahbablar ile mekûlât merubatlarmz ve cümle barhane
ve huddamlarmz ile Birki yaylas Bozda nam yaylaya gitdiimiz
beyan ider Evvelâ ehirden imale dalara çkub Ziyareti Erenler
Sultan yayla yolu üzre bir ulu âsitanei Bektaiyandr Cihannüma
bir teferrücgah yer olmak ile cümle ehrin imaristan ve dest vadisi

rücî idüb'
'^^'^' "^''^^ nümayandr Andan iki saatde yine dalara

Evsaf yaylas Bozda
Bundan haymelerimiz le bir çemenzar ve murgzar lâlezar yerde

Evliya Çelbi 9—12
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meks idüb temaaya üru eyledik Öyle bir gûhu bülenddir kim hali-

k kevneyn hitab kün ile arz semavat ademden getirelden beri bu
gûhun ta zirvei âlâsnda sele berf yah paresi vardr Ve kar atik icre

âb zülâ (1) kurdu vardr Böyle gûhu bâlâ ve bir yayla ra*na musattah

fezayi pürkiyah sahradr kim yedi kadlk yer diyar ahalisinin bu ar-

sada hududu kadimeleri vardr Ol mahalli cayi sürurlarnda meks eder-

ler kim cümle üç bin yayla haneler ve külbei ahzanlardr Ve cüm-
le tahta örtülü ve tahta divarl sanduka var içli dl saray hanelerdir

Ve cami ve mesacid ve nemazgâh sofalar ile ârâste ve han ve ham-
am tekyelerile piraste ve nice yüz külbei ahzanl dekâkin ve gûna-

gûn havuz ve fevvareler ile müzeyyen bir dilküa menzildir Ve ba
baçesi gül gülistan ve reyhan sünbülistan ve müebbek bostanla-

r içre hoelhan tuyurun ve andelibi gûyann esvat hazinleri âde-

me hayat verir Ve âb havasnn letafetinden nice bin yük tire ipliin

bunda gaslidüb beyaz pembe misal olur Ve cemii ahalii vilâyet bu
cayi safada zevk sefa idüb ay iret ile tenperver sözler gencerler ve at

koular ve güleler olub öndeller ve ihsanlar bezi olunur azîm tefer-

rücgâhdr Hususa Manisadan selef Padiahlar bu makam bihit

âbâda gelüb meks iderlerdi Hâlâ sarayi âlileri ve kaa ve hamamlar
ve cemii âsâr binalar hali ve muattal harab yebab olmadadr Am-
ma hadikai ravzai rdvan asla fena bulmamdr Bu gayetan iremin

vasfnda Hassan ve Umrüülkays âcizdir Neticei meram cihan faninin

iremzatdr Ve hendese üzre üstad baban cemii ecerei müsmiratlar

ve çnar ve kavak ve sanavber ve enar ve bîdi sernigûn ve serviler

çrp ile diküb herbiri muyi meyanm gösterir civan âsâ birer sehika-

met dilberi ra'na gibi divan durur Her birine bâd nesim isabet et-

dükde hram etmededirler Ve lisan hâl ile her mebdei eyay tevhid

ve temcid iderler Ve her kûçe ve puçesi hayatiyyetde (1) nice bin

kerre yüz bin gül gülistan hezar hezarann nevehat gûyal tabir olun-

maz Ve ^^.^9 î^ic havzu azimleri içre âdem kemeri kalnl fevvareler

azirvan olmadadr Bahusus mah Temmuzda henüz lebi dilberan mi-

sal kiraz ve verdi ahmeri handan olmadadr kim bu ba cinana

dahil olann dima muattar olur Cemii âbdar meyvesi mevcuddur
Amma yaylak olmak ila limon ve turunç ve zeytunu ve rumman
olmaz Amma bunda olan abhayat mâi cariler Erzrumda Bingöl

yaylasnda olmazdr Ve bu yaylan imalinde bir saat baid

Der sitayii Cebeli Erbain

Bu cayi müferrahda dahi gayri kazalardan nice bin âdem gelüb

(1) Ba^dad Kökü nüshas (hyabannda)
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îTieks iderler Bu dahî vasfdan hariç ve medihden aric bir yayla
vacibüsseyirdir Ve bunda Makam Erhaîn derler bir ulu âsitane ol-

duundan bu gûhu bülende Cebeli Erbain derler Amma yine Boz-

daa muttasldr Bu dergâh icre Baba Sultan ismile musamma bir er

medfundur Hac Bektai Veli (ile) Horasandan bile gelmi bir piri merdi

Horasanîdir kim Horasan erenlerinden ceddi izammz olan Türkü
Türkân Hoca Ahmedi Yesevî halifelerindendir kim anlarn nutku dü-

rerbarlar ile bu Baba Sultan bu yaylada âiyan olmas sebebile ilâ-

eVan bu yayla âbâdan olmasnn asl oldur Hâlâ tekyesinde iki

yüzden mütecaviz fukaray Yeseviyan Bektaiyan can cananlar vardr
Ve cemii seyyahan cihan bu Asitanei saadetde mihman olurlar Ve
cemii erbab yayla gelüb ziyaret idüb nezerat verirler Ve mali sada-

katlar ile matbah keykâvüsünde nimeti firavan tabh olunup bay

gedaya belki kâinen menkâne bu tekyegâh her gâh bihasbelmeram

ârâmgâh idinen dervii(l) hrkapuana ve Babay her subh ziyaret

iden mihmanlara ve gayrilere rezzak bîteab huday kerim tarafndan

has ve amma ve merdi zenana ve piri civana nam bîimtinan ve

çorbay firavan smat bîkusuru dervisa(n) abdalana bast idüb eb
ruz nimeti Baba bu makamda tenavül olunur Badettaam fukarayi iba-

dullah ol makamda edayi evkat hamse ve zikri tevhid itigalile hohal
olurlar Daima böyle bir nazargâhdr Ve bu asitanei Baba Sultan bina

idelden beru matbahmda dört yüz seniye karibdir kim ocanda âte
söyünmiyüb tencereleri ocakdan inmemidir ki âdem mükafir gelse el-

betde anlarn huzuruna ^j>.l. ^ukM^;- deyüp Baba çopras [2] ve bir nanpa-

resi getürürler Zira inan[3] dervian zîan böyle âyini Bektaiyandr

öb^ji^ o^»>'i J\ «Mii •ii\j Ziyareti Elmevlâ ibrahim Efendi yine ehri Birkiden-

dir Murad Han alisin muallimi iken merhum olub Birki havalisinde

Bozda tekyesinde medfundur Yetmi kt*a mücelled telifat vardr

ilmine âmil olmyub taundan Bozda yaylasna alâtarikusseyir firar idüb

hikmeti Huda anda matunen merhum oldu Andan atlara suvar olub

nîm saatde Gölcük nam bir bahirei âbzülâl vardr Canibi erbaas bir

günde ancak devir olunur Etraf müdevverinde nice yüz kaynak buz

pare âb nablar var kim huzur ile her zülâlden üc tas çkmak
muhaldir kim âdemin eli kesilir Gayet mâi baridlerdir içinde yetmi
güne mahileri oldu sicilde masturdur Krkar ellier vakyye zerefan

balklar olur kim tenavül iden maidei kudret yemi olur Ve bu
bahirenin dahi etrafnda iki bin mikdar kerpiçden ve levhden ve

[1] Baadad Kökü nüshas (dilrii)

[2] Badad Kökü nüshas (çorbas)

[3J Bagdad Kökü nüshas (an)
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külbei ahzandan evler vardr Ve müteaddid cevami han ve hamam
ve esvak muhtasarlar vardr Ve haftada bir pazar azîm cemiyyeti

kübr(a) olur Bâlâda tahrir olunan gibi ba ve baçe ve gülistanh

sarayi âliler ve gayrilerdir Bu yaylaa Sarhanl ve Alaehirli ve artl
ve Külah ve Uak halk çkarlar Zira bu yaylann imal tarafna

yoku aa Alaehir üç saatdir Karu canibi art ehridir Alaehirle
Birki ehrinin mabeynehümas alt yahud yedi saatlik yer olub

mabeyinlerinde bu yayla Bozda ra vardr [1] bu yaylalarda

kamil bir hafta zevk safa idüb murad merammz (üzre) temaa idüb

cümle ahibba ile vedalaub refiklerimiz ile bu yayladan arka yoku
aa nüzul iderek Birki ehri sol canibimizde kalub be saatde

Evsaf kazai Gülsen [2]

Aydn livasnda kasabasz bir kazadr Ancak nevahileri yirmi

pare mamur kuradr Ve yüz elli akçe kazadr Birki serdar hükmün-
dedir Bir camii ve mesacidi ve bir han ve hamam ve esvak

muhtasar vardr Amma haftada bir azîm pazar olur kim Gülsen

pazar mehurdur Bundan canibi kbleye admanlk kuralar içre

dirahti bâlâlarda sarlm üzüm asmalar temaa iderek alt saatde

Evsaf kasabai ve kazai Balyambolu

Bu dahi Aydn hakinde yüz elli akçe erif kazadr Ve nahiyeleri

yedi pare kuradr Ve hâkimi has voyvadasdr Kethüdayeri yokdur

Amma mahsus serdar vardr Ve bir kasabas ba ve baçeli bir

cebel dameninde üç yüz haneli ve bir minareli camili ve bir han

hamaml ve bir kaç dükkanl kariyeden bozma kasabai mamurdur
Bunda dahi haftada pazar olub âdem deryas olur Ve zeyli ehirde

dirahtistan sayesinde her kes kâlây metam hazar muhabbete çkarub
beyii ira olunur Balyambolu pazar mehuru âfâkdr Pembe iplii

ve pembe bezi ve dimisi mehurdur kim cemii diyarlara bundan
müstevli olur Ve bu kazada hasl olan kutur (kutun) meer Kasta-

monide ve Ma(r)zivan ehirlerinde ola Ve bunda Biyankökü çok

olduundan Biyanboldan galat kavmi Etrak tahfifi kelâm idüb Bal-

yambolu derler [3] Elhasl bu hazar Aydnda ve Sarhanda ve Mente-

ede mehur hazardr Andan kalkub kble canibine aaçl dalar içre

yoku yukaru nîm saat gidüb

[1] Badad Kökü nüshas (Ve)

[2] Ba|rdad Kökü nüshas (Kele)

[3] Bu isim Palyambelu yani Eeki Bag- olsa gerek.
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Kariye! Tasahorya

Balyambolu nahiyesidir Bir sarp dereli ve depeli bal ve baçeli

bir gûhu bülend eteinde âb havas lâtif kasabamisal be yüz kiremit

örtülü mamur ve kagir bina hanelerdir Bir camii ve üç mesacidi ve

bir muattal hammam ve bir mamur han var Ve yedi dükkân var

irem misal bir irin belidedir Ve cemii dirahtlerin engür asmalar

deragu idüb herbirinden beer onar katr yükü engürü âbdan ve

(dane)dar lâilgûn hogüvar kiraz olur Ve Bey yayla dameninde
olmak ile âb hayat sular var kim tabir olunmaz Ve bu kariyeden

kalkub yine bu yayla içre

Kariyei Bey

iki yüz evli ve bir camili âb havas lâtif kuradr ubur idüb andan

Bey yayla
Ab zülâlden nian verir mâi cari [ 1 ] ki yirmi vardr kim sayif

ve itada zirvei bülendinde berf ve yah eksik deildir Vakti zuhurde

ebri nilgûn içinde zirvei âlâs ancak nümayan olur Ta bu mertebe

(Sahifeyi doldurmak için dokuz satr açk hraklmtr)
semaya serçekmi gûhu bâlâdr Çemenzar güya sebzgûnu vâlâdr Bu
gûhu buhdan imal canibine nigeran etdükde Tire sahras bir sahifei

kitab gülistan bostan gibi nümayandr Bunun dahi evsafn mavaka
üzre tahrir etsek müsveddatmz yaylamza döner Hemen undan ma-
lûm olakim bu yaylann sayei zillinde Tire ve Birki sahrasnda

cereyan iden bir nehri Mendres bir ark âsiyab gibi görinür Böyle

bir cebeli âlidir Ve bu yayla Tire ehri hayilinde olan Kestane da-
na muttasldr Bunda dahi Selâtîni selef maksureleri vardr Ve bu
yaylay ubur idüb kblesi tarafnda

Cansitan yaylas

nümayan oldu Erak kavmi Cansiten yaylas derler amma ama (ana)

varmyub hemen Bey yaylan be saatde ubur idüb iki saatde rene

ve ina ile sahraya nüzul idüb

Evsaf ehri kadimi kasabai Kök
7eman kadimden Cemidi anidin yaylaa çkt mahalde taht idi

[1] Ba|rdad Kökü nüshas (leri)
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Nice yüz bin asar imaratdan binalar var kim görenler valih olur Ve
nice yüz uyunu cariler kenarnda kasr havernaklardan nian verir

maksureler olduundan efvah nasda Kök ehri derler Aydn nu-

riddin sancanda paa hass ve yüz elli akçe erif kazadr Ve nahi'

yesi krk pare kuradr Ve ancak iki kiremili ve türab örtülü haneler*

dir Bir camii ve mesacidi ve bir han ve on mikdar dükkân vardr
Ketdüdayeri yokdur Amma serdar vardr Ve ba ve baçesi cihan
zeyn etmidir Ve cümle evlerinin yüzleri kbleye nazrdr Ve kazay

kuralarnda olan inciri cihan dutmudur Kök lob namile mehur
olan inciri bir kudreti Hudadr kim herbiri krkar ellier dirhem
gelir Katr nebat hamevî misal cellâb terdir Ve cürmünde asla alâ'

met yokdur Tenavül idene asla siklet vermez Ve yabisin dahi küfe

sepetler içre ekalîmi seb'aya hedaya götürürler Ozü ekerli bir tindir

kim Surei Vettin bunun hakknda nazil olmu ola Asla sikleti yok

bir seriulhazm ve mukavvî ve mutedilüttabia ve kuvveti basara nafi

(Sahifeyi doldurmak için dört buçuk satr bo braklmtr)

illiyyîndir kim ter ve tazesi bir saat yere gidemez Zira bir tulum

cellâb kand nebatdr Elhasl tenavül idene gna gelmiyüb âdem ehid
olunca yiyecei gelir Ve içinde haha darus misal krk elli dane

danei hardal var Güne tarafna dutsan içinde olan darular derile-

rinde birer birer addolunur Ta bu mertebe hayal ve tercisim lâtif

bir tini nazifdir Hakka ki rub'u meskûnda naziri yokdur Ve rayihai

tayyibesi tenavül idenin diman muattar idüb asla reyhi ve harareti

yokdur Medhinde hükemayi kudema zevilukuUer dembestedir Ve bu

kasabada üç gün zevk safa idüb andan canibi arkdaki sahra içre ve

nehri Mendresi atlar ile ubur idüb cenub tarafndaki Cebeli Dondu-

ran dibinde

Evsaf kasabai Donduran

Üzüm pekmezi Ayintab pekmezi gibi donduçün Donduran derler

Kutular ile pekmezi gayet mehurdur Ve Aydn sanca hakinde has-

dr Ve yüz elli akçe kazadr Yeniçeri serdar vardr Amma kethüda-

yeri yokdur Yüz haine (hanesi) ve bir ve müteadd (id) mesacidleri

vardr Amma han ve hammam çaruy hazar yokdur Lâkin azîm

hafta pazar olur Ve bunun dahi ba ve baçesi cihan müzeyyen

etmidir Ve kads hâlâ Nazilli kads nayibdir kim ana arpalk ihsan

olmudur Ve bu kazann da srasnca iki saat gidüb bu kaza ile

nüa*
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Kazai Amasya

Bu dahi Aydn livas haddinde yüz elli akçe haza ve ziameti ser-

besdir Bunda dahi kasaba yokdur Ancak nahiyesi kuralarnda han

ve camili ve [1] baçeli abadan kuralardr Ve ann mea^snda ve

cenubî tarafnda mezkûr sahrann nihayetinden alt saat baid

Kazai Bozdoan

Bu dahi Aydn sancanda yüz akçe ve gâhice yüz elli akçe ile

sadaka (olunur) kazalardandr Bunda dahi kasaba yokdur Ancak
iki yüz haneli ba ve baçeli bir camii ve bir han ve yedi dükkân ehli

hirefkân var Bunda dahi hafta pazar durur Andan yine bu sahra-

nn dalar eteinde mamur kuralar ubur iderek ve nehri Mendresi

atlar ile güzer idüb imal canibine 4 saat gidüb

Kazai Arpan

Nazilli sahrasna nazr bir burun ucunda kasaba misal bir hanl
mamur kuradr Aydn livasnda yüz elli akçe kazayi âsümanîdir

Amma ba ve baçesi lâyuad ve lâyuhsâdr Ve âb havas gayet lâ-

tifdir Zir (a) bir mürtef î yire vaki olmudur Ve bu bâlâda tahrir

olunan be aded kazalara Aydn diyarnda Be Boy derler Gene ve

dine vilâyetdir Ve her kaza birbirlerile hemhududdur Cümlesi Na-

zilli sahrasnn cenubunda olan boaz içindeki sahrann canibi erbaa-

sndaki dalar eteinde birbirine karib Be boy kazalardr Ve hadika

ve müebbek besatînleri birbirine muttasldr Bu vadileri ba irem

gibi zeyn etmi mahsuldar bir diyardr Nice kerre yüz bin yük inciri

ve üzümü hasl olur Ve Aydn vilâyeti dimenin sebebi tesmiyesi ol-

dur kim bu NaziUii ve Güzelhisar ve Ayasuluu ve Balat Mahan
diyarndan gelmi Ali Selçukyan ümeralarndan Aydn Koca nam
ecîi hümam feth etdügiyçün Aydn diyar derler Badehu bu erbab

kasabasndan imal canibine giderken yine nehri Mendresi ubur idüb

cümle dördüncü saatde

Evsaf kaPai Sultanhisar

Sene tarihinde Aydn Bay kzlarndan (?) Nilüfer Sultan hisar

olmagile Sultanhisar derler Badehu bu duhteri pakize ahteri Urban
Gazi menkûhala aldkda bu kaPa ve yedi pare ehir cihaz yerine

[1] Bagdad Kökü nüshas (ba ve)
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Ali Osmana hedaya vermilerdir Hâlâ Aydn livas hükmünde has-

dr Ve yüz elli akçe kazadr Kethüdayeri ve dizdar ve neferatlar

yokdur Amma serdar vardr KaPas bir püte üzre harabe karib

olmu bir garib ve acib ekli muhammes sengi hârâ bina bir kaPai

zibadr Ve üçyüz kiremit örtülü mamur evlerdir Bir camii ve bir

mescidi ve bir han ve bir kaç dükkân vardr Amma ba ve baçe-
leri da ve ra zeyn etmi bir ehirdir Ve Nazilli ehri bu Sultanhi-

sarna bir buçuk saat karib olmak ile cümle Nazilli ehrinin âyân

eraflarnn ravzai revanlar bu Sultanhisar hakindedir Zira haki

anberpaki ba ve baçe yeridir Hattâ yirmi bin badr deyu efvah

nasda öhrei ehir olmudur Ve her bada birer külbei ahzanhane

ve beer altar rahane havzu azimler mukarrerdir Zira cemii halk-

nn kâr kisibleri ve kefaf nefisleri babanlk eylemek ile geçinirler

Ve hayli mal tahsil iderler Ve bunda hasl olan gök lop ve ak lop

ve kzl lop ve mor lop ve kara lop bir diyarda olmazdr Ve Kök
ehrinin kök lopundan bunun ak lopu âlâdr Huda âlimdir kim her

biri birer tulum çellâb hamevîdir Ve her danesi yüz dirhem gelür

Ve günede dururken içinde olan zerremisal daneleri dane dane ai-

kâre addolunur Ve cürmü soan zar misal gayet rakikdir Ve sabah

sabah ac karnna ta ehadet damarlar harekete gelince tenavül etsen

asla vücudu âkile zarar yokdur Amma tenavül gülerek söyliyerek

sehil nemek yemek gerek Zira hulviyyata mayii olan Mefhari Mev-

cudat buyururlar (Hadis) ^\ a^ j (.uuji jj \^^ lafz dürerbarlarndandr

Hakka ki bu diyar halknn sahibi sülük olanlar sofralarna nemek-

den getirüb ihtida tuz yerler Andan meyve yerler Badehu yine tuz

yerler Badehu taam tenavül iderler Zira sünneti Resuldür Tuz ibra-

him Halilin mucizesi ve taamn muslihidir Bahusus kavun ve incir

yerken elbetde tuz yemek gerek Elhasl bu Sultanhisar incirinin

letafeti ve ta'm gayri diyar incirlerine tercih olur tini mübîndir Ve
bunun kuru inciri dahi pak ve lezizdir Zira sair diyarlarda incirleri

gerdi gbar içre mülâmma olmu rimalâlûd boryala üzre kurudurlar

Amma bu Sultanhisarnda pak sergiler üzre beyaz çaraflar üzre dane

dane alettertib serüb iddeti harda kemali bulunca (vu) huu tuyurdan

ve reyhi gbardan huddamlar hfz iderler Havada bir kesafet olsa yine

beyaz çaraflar ile setriderler Annçün bu Nazilli incirinin kurusu

makbulü hassu âmdr ve gayet lâtif ve nerm taamdr Badehu bu

ehirden canibi arka Nazilli sahras içre iki saatde

Evsaf kal'ai dar tin ehri NaziUii irin

Sene tarihinde Celâli Karayazc ve Kalender Olu havfinden
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ahalii vilâyet bir yire cem olub emri padiahile bu ehrin canibi er-

baasma kzl kerbiçden bir azîm ve bir kal'ai mamur eylediler kim
ilâel'an abadan bir kal'ai dar bahadrdandr Amma bir kat divardr

ve hendei yokdur Ve cümle kapus vardr Ve Aydn
sanca hakinde yüz elli akçe kazadr Amma gâhice üç yüz akçe ile

ve gâh gah bervechi arpalk be yüz akçe mevleviyyet ile ihsan olu-

nur bir irin kal'adr Ve daima mevleviyyet olmaa liyakati var kazay

mahsuldardr Zira nevahilerinden mamur abadan kuralar insan ile

memlû mutii er4 mübîn âdemleri vardr Ve gani ve sahi reayas ve

berayas vardr Ve bu haki miski anber âsâda senevi krk dört güne

mahsul hasl olur Ve hâlâ bu ehri

(Sahifeyi doldurmak için sekiz satr açk braklmtr)

bînazr maktuülkalem ve mefruzülkalem hass hümayundan ifraz

Aye Sultan hassdr Ve voyvadas iki yüz cirid atl ve yüz tüfenken-

daz fetayi ehbaz ile hükmü hükûmat idüb tahsili mal ider Cümle
salb ve siyaset ve cürüm cinayet voyvada hükmündedir Ve eyhülis-

lâm ve nakibüleraf ve âyân eraf ve kethüdayeri ve serdar vardr

Amma dizdar ve neferat yokdur Ve pazar hacdan ve muhtesibi ve

ehir subas vardr Ve kal'as bir sahray âzîmin ta ortasnda ekli

muhammes kerpiç bina cürmü alt bin adm bir kal'adr çinde on

iki mahalle ve serapa tahtan kerpiç divarl üç bin yetmi kiremitli

ve toprak örtülü mamur babayane tarz kadim evlerdir Ancak be
ve alt aded ahniinli fevkani hanedanlar vardr Maada tahtan ev-

lerdir Ve bu ehir bir düz sahraya vaki olmagile ihtida esasna temel

braan üstad kâmil ilmi hendeseye malik olmagile bu ehrin zemi-

nin sadrenc nak tarh idüb badehu vaz' esas etmi Cümle yetmi
ahrah etmi iki taraflarna piyade kaldrmlar etmi Ortalar serapa

pak rimal hakdir Ve cümle tariki âmlar vasi ehrin bir ucundan

öbür taraf nümayandr Ve bu ehir cümle on iki mihrabdr Cümle-

den çaru içinde Eski Cam-i kârgir minareli ve kiremit ile mestur

levha tavanl sehil fevkani camidir Lâkin haremi yokdur Ve kble

kapusma be kademe ta nerdüban ile suud olunur Cemaati bîhad

camii mabedhanedir Ve bu camie karib Yeni Cami tahtan ve kârgir

kubbe ve kiremit ile mesturdur Ve bir seramed minarei ra'nas var

Ve bir vasi haremi var Ve bu kal'ada bu üç camiden gayri hutbe

yokdur Maada zevavilerd(ir)

(On hir buçuk satr bo)

Gerçi sevahil diyardr Amma âbu havasnn letafetinden mahbub
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ve mahbubesi gayet ziyade olub naz istinalar ziyade olduundan
Nazl deyu tesmiye olunmudur Müverrihi âlemler nak Çin ve mah-
bubu ehreteyn deyu medh etdikleri bu tin ehirdir kim incir ile

mehuru âfak olmudur Havas iddeti har üzre olmagile âb carileri

germacedir Amma gûzelerde sebil kesbi hava idince âb hayat sular

vardr Nu iden halk seriho olub zinde olurlar Ve iki hammam var

Ve cümle esvak sultanîsi yüz elli dükkândr Ve bir kârgir kubbeli

ve kiremit örtülü bezazistan vardr Ve bu bedesten ile eski cami ma-
beynindeki meydanda on amelî sütun üzre kiremit örtülü bir Tahl
pazar meydan vardr Her hafta âkan anda cem olub kahve nu
iderler Zira canibi erbaas kahvehaneler ve çaruy pazardr Ve Eski

Cami önünde bir âb hayat çemesi vardr Gayet leziz ve yahparedir

Ve bu Nazilli ehri gerçi küçükdür Amma vasî vilâyeti mamur ve

buk'alar hub ve mergub ve halk mesrur ve mezraalar vâfire ve ha*

yr berekâtlar mütekâsire ehri kadimdir Ve bu ehir imalinde kâ'

mil sekiz bin adm karib

Der sitayii kasabai Pazar Nazilli

Yevmi cum'ada bu pazar muhabbet içre canibi erbaa kura ve

kasabatlarndan krk elli bin derya misali camapur askeri gibi ka'

baili Etrak kavim kabilesile herkes metam getirüb bir gün bir gice

cemiyyeti kübrada ulu bazirgânlar yüklerin akdi hal idüb nice Msr
hazinesi mali firavan füruht olunub pazar azîm olur Ve bu mahal

bir sahray azîme vaki olmag ile âyân Nazilli nice han ve cevami

ve imaret dekâkinler bina idüb bir mamur ve irin kasaba olmudur
Hind ve Sind ve Arab ve Acem ve Rum tüccarlar bu hanlarda sakin

olub ancak haftada bir pazara hayrat olub bir günde nice bin denk

diba ve eyb ve zerbaf velhasl cemii zîkymet vâlây kâlây bîkymet

rayegân olub beyi ve ira olur Ve mekûlât merubat hububat hisa-

bin hod ol Hallâk Âlem bilür Ruyi arzda mehuru âfâkdr Baz dük-

kânlar anka bazirgânlar milkiyyet üzre tasarruf iderler Kümelinde

Makoloz pazar ve Dolyan pazar ve Alasonya pazar ve Debre hazar

ve Yanya hazar ve Össek pazarlar mehurdur Amma anlar ylda bir

kerre olur Amma bu Nazilli pazar her hafta olub anlardan ziyade

kâr olur Ve cümle hayme ve çala ve kubbeden ve kârgir dükkânlar

cümle iki bin dükkânlardr Be yüzü kârgirdir Bunlardan maada dük-

kânlar pazardan sonra muattal küade kalr Ve üç yüz dükkân aled-

devam rayegân iler dükkânlardr kim kasabai mamurun içinde vaki

olmudur Ve iki kal'a misal azîm hanlar var Ve be aded küçük
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mihtnan saraylar var kim serapa kiremitlidir Ve bir hamam ho
havas var Ve bir azîm camii var Kârgir minarelidir Ve sutuhu türab

örtülüdür Ve krk çam aac sütunlar üzre sabitdir Ve derunu cami

tulen ve arzen yüz seksen ayakdr Ve mihrab ve minberi tarz ka-

dimdir Ve bir çemenzar lâlezar sahrayi azîm haremi var Cuma paza-

rnda malâmal mahlûku Zülcelâl olub ibadet iderler Ve bu haremin

ta vasatnda bir abdest havuzu vardr Ve minarei mevzununun tac

kireç ile mesturdur Ve mahkeme bu camie muttasldr Ayda bin gu-

ru hasl olur Ve yeniçeri serdar ve has hâkimi dahi her cuma bunda
hazr olurlar Zira gavga niza eksik deildir Ve bu kasaba cümle üç

yüz kiremit örtülü evlerdir Ve yedi kahvehanesi var Cemii seyyaha-

nm menzilgâhlardr Velhasl bu güne vacibüsseyir bir pazardr Ve
ehri Nazillinin mekûlât merubatnn memduhatndan tevatürle me-
huru âfâkdr kim krk yedi güne mahsulât olur Amma gök lop ve

ak lop ve müemmes lop ve ball lop ve ter lop ve ekerli lop ve mor
lop ve nakib lopu ve sultan lopu ve Aydn lopu bu merkum loplar

birbirinden leziz ve terü taze loplardr Amma ak olsun lop lop tena-

vül idene Ve rek olsun mikli lopa Gerçi bir küçük esmerüUevin bir

tindir Amma tenavül idenin dima misk ve anberi ham rayihasndan

muattar meam dilü can olur Ve vefret üzre tenavül itsen gayet seriul-

hazm bir sun'u girdigârdr Asla harareti yübuseti yokdur Ve sair incirler

gibi çok olmayub zeman tez mürur ider Ve sair enacirler gibi kuruyub

vilâyet vilâyet gitmez Zira gayet letafeti nezafetinden eriyüb mahvolur

Ve bir güne inciri dahi olur yedi veren dirler Bu dahi cihanârâ bir

incirdir kim yeil renkdir ve hürdedir Ta kdan bir ay sonra incir

virir Hikmeti Huda her bir ayda hasl olan inciri bir gayri lezzetde

ve baka renkde ve baka tabiatde mah bemah biribirine muhalif ve

mugayir incir hasl olur Ve dirahtinde berkleri badi hazandan fena

bulub cemii nihaileri bîberk kalub yine inciri hasl olmadadr Amma
âhiri itada olan incirleri ihtida mevsimindeki gibi nerm ve lâtif ve

leziz deildir (Beyit)

Nazar kl nev*i insana kimi zehri kimi sükker

Acib hikmet bir aacda olur yüz bin yemi peyda

ebyat bu tin hakknda ola Hulâsai kelâm bu Nazilli incirinin ahseni

ve cürüm babnda âzami ve seçer yüzünden el'am lezzeti bir diyar

tininde yokdur Ve sair ekalîmlere taze incirinin yabisin nice kerre

yüz bin yük götürürler Henüz halâvet letafeti kemakân baki olub

müruru eyyam ile fena bulmyub durdukça ekerlenir Biz tul draz

seyyahatimiz içre ekalîmi seb'ada nazirin görmedik böyle bir lâtif

*.
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inciri olur Ve bu ehrin etrafndaki murgzar gülistanlar ve müebbek
bositanlar ve ba ve baçeler icre âb revan kû§e kue firavan sular ve

ravzalar içre bülbüllerin namat ve tuyuru hoelhanm esvat hazini

âdeme ruhefza safa virir bir ehri iremdir kim s^^jj \^ jii beldele-

rindendir vesselam Ve bu ehrin ayanlarndan serdar Hac Hasan
Bee ve nakib ve Seyyid Çelebiler ile vedalaub ve yarar refikler alub

ehrin balar içre canibi arka Nazilli sahras içre cereyan iden

nehri Mendres kl dalarndan tulu idüb bu mahalden üç konak
dahi gidüb Akdeniz kenarnda Balat kaPas kurbinde deryaya mun-
sah olur Gûnagûn mahileri olur Bu nehir sa canibimizde kalub üç
saatde

Evsaf kasabai Kuyucak

Aydn hakinde yüz elli akçe kazadr Kethüdayeri yokdur Amma
serdar vardr ve ziametdir Ve kasabas bir toprakl bayr eteinde

bir çukur yerde bin iki yüz türabl ve kiremitli evlerdir kim cümle

basz ve baçesiz ve susuz ve han ve hamamsz bir havas sakil ve

âdemleri harami bir mülevves kasabadr Ve âlâ kiremitli nevbina

bir camii ve be mescidi ve yirmi dükkân var Bunda dahi hafta

pazar olur Ve serdardan yirmi tüfenkendaz refikler alub azmi rah

etdik Zira yollar safi harami kândr Puçe ve fürceleri rehzenler ile

malâmal kemingâh yerlerdir Andan ark canibinde kâh nehri Mendres

kenarnca kâh çaml dalar içre ubur idüb hamdi Huda atlarmz
payine bir senkrah isabet etmiyüb selâmet giderek derken beinci

saatde hikmeti Huda

Dalkavak nam mahalde sergüzeti hakir

Bu mahalde bir sengistan dere giderken mukassi orman içinde

bir vaveyla ve feryad kopdu Hemen refiklerimizin bir kaç geruye

firar itdi Bir kaç dalklç ileriye at braub gitdi Hakir dahi ileri

vardm Henüz iki ehbaz tüvana fetann kellelerin cüda idüb kanlar

cereyan ervahlar dahili cinan olub esbablar ile haki mezelletde payi-

mali rimal yatrlar Hemen refiklerimiz üstaz kâmiller imi Derhal

bu iki ehidi saidin nalarn soyub üryan ve büryan brakdlar Ve
esbablarn bizim seishaneler üzre kodlar Bu ühedalarn kemerleri

ve koyunlarnda kâbe nüshalar çkd Dahi ileri vardk ki re's kü-

heylan doru atlar licamn süriyüb hyaban içre serseri gezerler Hemen
gulamlarm atlar zabt etdiler Andan dahi ileri vardk Alt aded leler

zirüzeber olub cemii âlât silâhlar ile erbeti ehadet nu idüb
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bîhu yatrlar Hemen yine refiklerimiz bunlar dahi pr pak soyub

ve alt aded atlarn alub giderken heybelerinde cümle Kâ'be metala-

rndan misvak ve hurma ve lif makulisi (makulesi) eyalar var Dahi
ileri vardkda bir âdem orman içre zahmâlûd yatar Ah enini evce

peyveste olub âlât silâhile yol üzre yatub bir eheb at yannda
licamn basub durur Bu âdemi derhal seishanemiz üzre tahmil idüb

giderken mukaddema geruye firar iden alt aded refiklerimiz hicaba-

lûde olub geldiler Amma bizimle olan refiklerimiz bunlara levendane

Bire leke Bire mühanat Bir cenk etmeden yara bere görmeden firar

idersiz deyu nice ta^nâmiz kelimatlar idüb revan olmadayz Hakir

cümleyesine (cümlesine) tenbih ve tekid idüb yirmi refikimiz ve on
aded tevabiimiz cümle pürsilâh ve hazrba bu Dalkavak içre Ya Fettah

ve Ya Rezzak ismine (esmasna) megul olarak giderken hemen on piya-

de ve be küheylan atl bir s(e)ihaneleri üzre bir siyah habeî gulâml
âdemler zahir olub biz dahi hazrba olduk Anlar bize biz anlara

karib oldukda biz anlara selâm virüb badesselâm bizim refiklerimiz

anlara Kanden gelirsiz ve s(e)ishane üstündeki Arabcik nedir didiler

Anlar itdi Allah verdi Bazardan aldk didiler Anlar dahi ta bu sizin

yedeklerinizde bo atlar ve s(e)ishane üzre esbablar ve bu yaral

kanl âdem nedir Hay kahbecikler imdi biz gelirken bu orman içre

bir hay huy tüfenk sadas ve bir cenk gavgas iitdik Besbelli kelepür

görüb ikâr almsz Bize bu ikârlardan yok mudur deyu hemen bo
atlara ve s(e)ishane üzre esbablara ac kurd kuzuya sarlr gibi sarl-

dlar Bizim refiklerimiz dahi rza virmiyüb nice kelimatlardan sonra

bunlardan halâs mümkin olmaynca hemen bizim taife Bire vurun
unlar deyince derakab birbirimize girüb ân saatde anlarn bein le
eyledik Amma atllar firar etdiler Ardlarna düüb hamdi Huda biraz

dahi atdan akdardmz mahalde bir âdemimiz çakmakl tüfenk ile

zahimdar idüb ol an can revan etdi Bu ehidimizi at üzre balyub
azmi rah iderken bu refiklerimize sual etdim Siz bunlar ile ne aceb

dostane ainalk etdiniz didim Anlar itdi ya vilâyetimiz kurdu deil-

ler midir Her pazar yerlerinde görümez miyiz didiler te bu esbab-

larn aldmz on yiidi bunlar ehid idüb biz üzerlerine gelüb mali

ganayimlerin alamyub geru firar etdiler Bu mallar bizde görünce

ikârmz nice alursuz deyu atlara ve esbablara sarldlar Hamdi
Huda biz anlarn dahi esbab ekallerin alub ve s(e)ishane üzre bir

Arab köle aldk deyu mesrur âdân olub Aa uurlu yiit imisin
Asla bizim izimizden ayrlmadn Sana da bundan iki at ve iki heybe
esbab virüb bizim ehidimiz vardr Biz geru döneriz Siz varn gidin

Bundan ilerisi emindir Ve bu mahalde kuttauttariklik idenler bunlar
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idi Artk siz elem çekmeyüb yola vevane olun deyu gûnagûn evza*

etvar etmee baladlar Can bama sçrayub hakire bu güne telâ

olurdkim bunlar bizi dahi ehid idüb cenk içinde oldu deyu nam
virirler deyu efkâr ihtimallere düdüm Ahirülemir müdaray elden

komyub Seni (Beni) selâmete çkarn yahud u dalar geçirin Ve
beni bir köye düürün deyu kelimat iderek bir vasi sahra içre gider-

ken hemen ileriden bir azîm asker nümayan olunca bizim refikleri-

mizin bana ate diidii Ve bu asker bize yakn geliib bunlar ile

selâm sabah iderken s(e)ishane üzre ganimet olan siyah Arab gulâm
ve bizim s(e)ishane üzre mecruh âdemi ve atlar görüb bildiler Ve
Arab memlûk bu askeri görünce feryad figan iderek bügâ etmee
balad Meer bunlar Tire huccac imiler kim ileri on nefer âdem
göndermiler Haramilere rast gelüb ehid olanlar bu huccacn âdem-

leri imi Kssai ber hisse serencam maceray bunlara takrir etdik

Bunlar âlemi hayretde kalub s(e)ishane üzre Arabi ve cümle kanl
esbablar ve cümle atlar elimizden alub bu esbab sahihlerin siz kati

eylediniz Haramilersiz deyu bizden ühedalarn kemerin ve gayri

zîkymet esbablarn taleb etdiler Ahir bizi geri döndürüb cenk itdii-

miz meydan ma'rekiye gelüb ühedalar defn etdiler Bizim katletdi-

imiz alt aded haramileri brakdlar Bu mahalde bizim s(e)ishane

üzre olan mecruh ruhu revan revan olub vasl cinan olub an dahi

refikleri yanna defn eyledik Bu mahalde Sar Mumcu nam köyden

ahalii vilâyet gelüb hakiri ve refiklerimizi görüb ainalk etdiler

Huccac ahvalimizi bu ahalii kariyeden sual idüb eyiliimize ehli

belde ehadet etdiklerinde hakire ve refiklerimize tazim ve tekrim

idüb hakire bir at ve bir tüfenk ve bir klç ihsan etdiler On dokuz

nefer refiklerimize beer guru virdiler Ve bizim refiklerden ehid
olan âdemi atile bir refikmza verüb geru döndürdük Bizler huccac-

1ar ile vedalaub yine azmi rah eyledik Hamdi Huda Dalkavak nam
çnaristan içinde böyle bir vakai kübraya rast gelüb halâs olduk

Badehu yine ark canibine giderek nehri Mendresi bir aaç cisirden

ubur idüb dukuzuncu saatde

Kasabai Saray yani Kazai Ezine âbâd

Denizli hass hükmünde yüz elli akçe kazadr Kethüdayeri ve

serdar Denizlidedir Bir camili ve iki mescidli ve bir hammah ve bir

hanl ve be dükkanl ve iki yüz toprakl (toprak) örtülü evlerdir Ve
bu kariyei mamure Afyonhisarnda Kedik Ahmed paa camiinin

evkafndan olmala mütevellisi hâkimdir Andan yine ol sahra içre

ark tarafna mamur kuralar ubur iderek be saatde
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Evsaf kaPai Honaz

Kayseri Rum oullarndan Honaz namile bir Kayasra meliki

binas olmaile ehri Honaz derler Badehu sene tarihinde Germiyan

Olu Yusuf Bey fethidir Andan Ali Osmaniyandan Koca Murad Sani

eline girmidir Anadolu sanca hakinde Denizli kazas hududunda
yüz elli akçe kazadr Ve kal'as Honaz dann burnunda evci asumana
serçekmi bir yalçn kzl kaya üzre kahkaha misali bir eddadî kal'ai

metindir Ve dairen madar cürmü ne mikdar hatve olduu malûmum
deildir Amma ekli muhammes bir sengâbâd kal'ai köhne bünyaddr
Ve garba nazr bir kapus var bir küçük kal'adr Amma sa'bdr Ve
bu kal'adan Denizli ehri payimal misal nümayandr Ve kal'a içinde

cümle dört yüz toprak örtülü kâr kadim evlerdir Ve cümlesi Denizli

sahrasnda ve Ineâbâd canibine nazr havadar darlardr Kal'a evleri

olmaile havaledar evlerdir Ve kaPa içre ancak bir kurunsuz camii

kadimi ve iki zaviye bir mektebi ve kad mahkemesi var Ve bu kalfa-

da asla kefere yokdur Girerse kati iderler Cümlesi aa ehirde olur-

lar Ve bu kal'a gayetülgaye metin ve müstahkem olmaile Celâli

havfinden cemii âyân vilâyetin zîkymet esbablar bu kal'ada pin-

handr Zira Karayazc ve Celâli Said Arab ve Birkilili Celâli Cen-

net Olu namân Celâlii haramiyan beer altar ay bu kal'ai muha-
sara idüb bir vech ile zafer bulunmyub hâib ve hâsir gitmilerdir

Ta bu mertebe Van ve Mardin kal'as misal kaPai bülenddir Dizdar
ve yirmi aded neferatlar ve serdar vardr Amma sipah kethüdayeri

yokdur Ve bu kal'adan aa varua bin admda enilir Amma bu
vara (varusun) etraf dahi bir kat rubat kavi ihata etmi metin
üstüvardr iki mahallei müslimîn maada kefereler sakindir Cümle
iki yüz hanelidir Ve bir cami ve bir mescid ve bir hamam ve bir

han ve bir kaç dükkân tüccaran vardr Amma taba (k) hanesi altn-

da Akgöz pnar nam bir âb hayatdr Ayanda nice yüz âsiyab da-

kikler vardr ebi ruz âsiyab felek gibi cevelân idüb ahalii vilâyet

kendi kendilerin ömrü azizleri gibi öüdüb kutu lâyemut kefaflanr-

1ar Bu deirmenlerden aa nice bin ba ve baçe ve müebbek be-

satînleri rey ider mâi hayatdr Ve nehri Mendresin bir ba dahi bu
nehri Honazdr Ve bir frkas dahi Akl kazas kasabas içinde bü-

yük Akgöz pnardr Dere ve tepelerden cem olub derya misal nehri
Mendres olur Ve Honazn iki saat yer ba ve baçesi zeyn olmudur
Ve nice yüz âb revanlar cari olmudur Ve bu ehri temaa idüb
cenub canibine ba ve bostanlar içre be saatde
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Evsaf kal'ai Dar Mâ ehri Denizli

Bu ehrin canibi erbaasn nice uyunu cariyeler ve nice bahireler

ihata etdiiyçün Denizli ismile müsenma olmudur Yohsa denizden

ark canibine dört merhale baiddir Kütahya sanca hakindedir Am-
ma kadim eyyamda baka liva idi Badehu sene tarihinde fatihi Ba-
dad Sultan Murad duhteri pakize ahteri olan Kaya Sultana teyiden

ve temliken kayd hayat ile evlâd evlâdna hatt erifler ile maktuül'

kalem ve mefruzülkadem muaf ve müsellem has etmidir Hâlâ ba-
ka hâkimi var Uç yüz asker ile krk yük akçe iltizamn tahsil

idüb yirmi bin guru dahi kendüye tahsil ider Yedi zatmzda olmu-
dur Andan malûmumuzdur Ve ziri hükmünde be kaza yerdir Evvelâ

kazai Denizli ve kazai Ezine âbâd ve kazai Çiharenbe âbâd ve kazai

Gök Oyuk âbâd ve kazai Honaz âbâd Bu be kazalardr Birbirlerine

karib olmala Denizli hass hududundadr Ve ehri Denizli kazas

üçyüz payesile kazayi âlidir Ve nahiyesi

{Sahifeyi doldurmak için alt satr ho braklmtr),

kuradr ve eyhülislâm ve nakibüleraf ve âyân eraf ve ket-

hüdayeri ve yeniçeri serdar ve neferatlar ve ehir subas vardr V^e

kaFas bir düz yerde ekli murabba yalnkat ta bina bir kal'ai zibadr

Amma sulu yerde olmak ile canibi erbaasmda hendei yokdur llâ

Yeni Cami tarafnda sebil hendei vardr Oldahi bir âdem kaddi ka-

dar alçak hendekdir Gayri yerinde hendek yokdur Ve dairen madar

cürmü dört bin yetmi admdr Ve cümle dört kapus vardr imal
canibinde Boyaclar kapus ve arka nazr Semerciler kapus gayet kü-

çük kapudr iki âdem yanyana giremez Ve atl girüb çkamaz Ve
kble canibine Yeni Cami kapus ve canibi garba Balar kapus ba-

zlar Hzrlk kapus derler Ve bu kal'a Kayseri Rum binasdr Nice

mülûkü düvel eline girüb âhir sene tarihinde Ali Selçukyan ehza-

delerinden Keykâvüs ah bin Keyhusrev bin Mukim ah fethidir

Badehu Ali Osmandan Koca Sultan Murad Sani destine girmidir

Amma bu kal'a içinde asla ehli ayal ile sakin olacak hane ve hane-

danlar yokdur Ser(a)pa dükkânlar çokdur Cümle üçyüz yetmi ma-

mur ve âbâdan sesvak sultandr Ve bir kârgir divarlar ve sutuhu

kiremitli ve iki kapul bir metin ve müstahkem binal bezazistan

var Cümle yetmi dolab dekâkînlerdir Ve bir türab örtülü minaresiz

camii kadimi var Kal'ann ta vasatnda üstü kiremitli bir vasi Tahl
pazar meydan var Ve bir kaç çemesar var Bu âsâr binalardan

gayri kaPa içinde bina yokdur Ancak bir han var Lâkin anda âyen-
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de ve rüyende (revende) mihman olamaz itimat idüb bildikleri âdem-

leri korlar Ve didebanlar hereb üzerlerine han kapusn taradan sed

iderler Ve bu kal'a içre her gice elli âdem pürsilâh didebanlk ve

pasbanlk iderler Gayet mazbutdur Ve bu kal'a içre haftada bir azîm

pazar olur kim güya âdem denizi Denizli ehrinde temevvüc ider Ve
pazardan sonra kaPada badelmarib didebanlardan gayri bir can kal-

myub herkes balarnda hanelerine gidüb ta sabah olunca kal'a mus-

tahfzanlar tahllarna darblar urub kök beklerler Zira bu kal'a be-

zazistann ziri zemininde nice Msr hazinesi mali tüccarân vardr

Amma bu kal'adan tara cümle krk dört mahalle vardr Cümlesi

ba ve baçeler içre gül gülistanl ve ba bostanl enhar firavan içre

üç bin altyüz iremi zatülimad hanelerdir Ve cümle elli yedi mih-

mihrabdr Amma cümleden cemaati kesireye malik KaVa Camii andan

tara Yeni Cami derler amma kble kapus üzre mektub olunan tarihi

budur

Ve Saray Cumbas kâr kadimdir Ve ¥iurunlu Cami lât (i) f binay
nazifdir Ve Ulu Cam,i bu dahi kurunludur ve kâr atik ma-

kam Sddikdir Ve Tabaklar Camii karibülahd bina olunmudur
Ve Çömlekçiler Camii bir tarz ahar mamur camidir Kal'adan tara

mehur cevamiler bunlardr'Maada otuz yedi mesacidler vardr Ve
yedi medrese vardr Cümleden Saray Cum'as medresesi aded ulema-

larna meruta payei âli medresesidir Ve bir darülhadis ve yedi mek-
tebi sbyan püseran vardr Ve on bir tekyei meayihan dervian var-

dr Cümleden mamur mehurlar Ulu Cami önünde Ahi Duman
Baba tekyesi ve Ak Sinan Sultan tekyesi ve Kara Olan Baba Sultan

tekyesi ve Cem Baba Sultan tekyesi fukaray ibadullahlarna nimet-

leri mebzul tekiyei derviandr Ve alt hamam var Lâkin Hoca
Ömer hamamnn âb havas lâtif bir kâr kadim hamamdr Ve Alaca

hamam dahi ho havadr Ve Küçüen Olu hamam ve Yeni hamam
ve Taba(k)hane hamam ve engül hamam Bunlar hass âm hamam-
lardr Amma yüzJhamam dahi baçeler içre hanedanlar hamamlar
vardr Ve bu ehrin ba ve baçesi mahkeme siciUâtlar tahriri

üzre ve er (ah) benderi takriri üzre cümle on bin yetmi baçe
ve yedi bin döüm (dönüm) hakk verir voyvada defterinde

mazbut balar vardr Cümle âyân eraf ve sigar ve kibar cümle

Evliya Çelebi 9— 13
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baçelerinde sakinlerdir Ve ayan vilâyet ehrimizin canibi erbaasmda

yirmi binden mütecaviz kaynak uyunlar vardr deyu fahirlenirler

Ve hakikatülhal yine sözlerinde sadklardr Ab hayatnn kesretinden

bu ehre Denizli derler Amma zalim ehir hyaban içre olmala
sivri sinei gayet çokdur Amma yay(l)a balarnda sinek yokdur Ve
cümle halk balarnda sakin olduklar ecilden ehli ayalleri birbir-

lerinden kaçmak yokdur Zira cümle birbirlerine akraba misal olmu-
lardr Ve cabeca mahbub ve mahbubeleri çokdur Ve ekseriya halk
mavi ve beyaz bez ferace giyerler Ve zenaneleri dahi beyaz izar ve

muhayyer ferace giyerler Ve halkn müsafirîn ile ihtilâtlar sehil ca*lidir

Zira ehirleri Anadolu diyarnn bir köesine vaki olmu memerri

nas yeri deildir Annçün kimse ile hüsnü ülfet etmei bilmezler bir

alay tüccaran Etrakândr Ve memduhatndan penbesi ve penbe

iplii ve beyaz ve rakik ve nazif sadelik bezi Acem bezlerinden [ 1 ]

lâtif olur Nice bin yük bezi Rum vilâyetine müstevli olur Baka
bazirgânlar vardr Ve cemii halknn kâr kisibleri beyaz bezdir

Ziyareti ehri Denizli

Evvelâ Ak Sinan Sultan ve Ahi Duman Sultan ve Karaca Olan
Sultan ve Hzrlk Sultan ve Ahi Oran Sultan Hac Bektai Veli ve

Molla Hünkâr ve emsi Tebrizî ve Sadreddîni Konevî Hazretleri ile

hemcelîs ve hemenîs olmu ulu sultandr kim nice keif keramat-

lan zahir ve bahir olmudur Cümle keramatndan bir(i) Kayseride

tabaglk iderken mirîye öür virmez deyu bir gammaz hâkime gamz

ider Derhal hacibler varub Ahi Oran hayd bend etmee kasd idince

hemen dükkân içinde bir oran zahir olub a'vanlar üzre hücum idince

haciblerin cümlesi bîcan firar iderek hâkime gelüb kssa serencam-

larn nakl idüb badehu Ahi Orana izaz idüb annçün Ahi Oran yani

Oran karnda olur Badehu Kayseriden hicret idüb bu Denizli ehrinde

garik rahmet olub gavvas Bari olub yatar Krehrinde bir Ahm
Baba vardr Amma bu Ahi Oran Baba deildir Esnaf tabbagann
pinedemleridir kim tabbaglara Ahiler derler Ve Yeni Cami kurbinde

Cafer Aa han dahilinde mam Sultan Ve bu han kâr kadim bir

han azîm imi Müruru eyyam ile harab olub Melek Ahmed paann
aalarndan Cafer Aa Denizli hâkimi iken tamir ve termim idüb

mam Sultan âsitanesine vakf eyledi Han kapusnn sol canibindeki

köede bir beyaz mermer (üzre) tarihi kadimi budur

[1] Badad Kökü nüshas (bezinden)
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Ve bu hana karib ziyareti Kapu erenleri ve Memi Dede ve Yakub

Dede ve Baba Sultan ve Ayakl Baba ve Fethi Baba ve ahin Baba

ve Ziyaret Baba ve Yakin Baba ve ekûr gazi Baba ve Hac eyh
Sultan hazretleri bir mesiregâh gûhu bülendin zirvei âlâsnda med-

fundur Ve Uzunca Hayreddin Sultan ve Çomakl Baba ve Kara Oyuk
Baba ve Didii Baba Sultan ve nice bin kibar evliyauUahlar vardr

Amma mehuru âfâk erenler bunlardr Ve bir kaç gün meks etmede

hemen ancak bu sultanlara birer Yasin hedayalar ile varub ainalk
kesb etdik (Beyit)

Derdi ak çekmiyen akdan veley h'gânedir

Bî vesile her kii Sultana olmaz aina

ebyat mazmunu üzre hamdi Huda her kibar evliyann kabri

erifin ziyaret idüb akalli mertebe bir fatihai seb^ulmesanî hedaya ile

varub ruhu eriflerin yad eyledik >jJU^^ -diU-ji' Badehu bu ehrin
âyânile vedalaub ve fâhir boas bezler hedayalar ve refikler alub

imal canibinde ba ve baçeler icre ubur iderek yine Honaz kaPas
altndan ubur iderek altnc saatde

Evsaf kazai Akl
sanca hakinde ve yüz elli akçe erif

kazadr Ve nahiyesi yokdur Ve kasabas bir düz yerde vaki olmu
dört yüz elli türab örtülü hanelerdir Ve mahalle ve

mihrabdr Cümleden cemaati firavanl Camii Camii
maada mesacidlerdir Ve mektebi sbyan ve hammam

ve han ve bir kaç dükkân vardr Amma bezazistan yokdur Ve
taba(k) hanesi çarunun altnda büyük Akgöz pnar yanndadr Bu
nehir Mendres nehrinin badr Bu ehir ba ve baçesin rey ider

Ve âb havas hubdur Mahbub ve mahbubesi mergubdur Gerçi Tür-
kistan ehridir Amma hayli zarif ve pürmarifet fasihüUisan ve beli-

gulbeyan sözün dinler meal ve hal anlar çelebileri vardr Ve Akl
ehri olmala Akl âklarna ak olsun Pürevk ve ehli zevk âklar
vardr Ve ekseriya ahalisi sipahidir Zira ahsenülciyad misli atlar
olu(r)
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Ziyaretlerin beyan ider

andan canibine saatde mamur kuralar

ubur idüb

Kasabai Dier [ij

Akl kazas nahiyesidir Ve hakidir Ve ehri bir düz

yerde vaki olmudur kim cümle alt yüz toprak sutuhlu hanelerdir

Ve cümle mahalle ve mihrabdr
Camii maada mesacidlerdir Ve hammam ve hanlar ve

dükkânlar vardr Amma bezazistan yokdur Ve âb havas lâtif ol-

dumdan ba ve baçesi çokdur Andan mamur âbâdan Türkistan

kuralar içre ubur iderek sekiz saatde

Evsaf Kal'ai Uluborlu

{Be satr ho)

Evsaf Kal'i Gölhisar

(On dokuz satr ho)
andan sahray Davazn arkî taraf ucunda

Kazayi Vakf Kariyei Kzlca Börklü

Yüz elli akçe kazadr Aydn sanca hükmündedir Amma Mentee
hakinde vaki olmudur Ve yüz elli türab örtülü bal ve baçeli ve

bir camili ve hammam(l) esvaksz bir beld(ei) müslimîndir Serdar

ili Hac dimek ile maruf bir ehli vukuf sahih kelâm ve makbulü
hass âm kimesnedir kim has ve amma sofrai bîimtinan mebzuldür

Andan garb tarafna 5 saatde

Suvalmaz pazan

Suvalmaz daile nehri Suvalmaz kenarnda bir gün bir gice

azîm pazar olur Ve bu nehri Suvalmaz nehri Bozdoann badr kim

inüb Bozdoan kazas kasabas içinden cereyan iderek Kök ehri

önünde nehri Mendrese mahlut olur Ve bu Suvalmaz pazar ma-

halle (mahalli) Mentee hakidir Andan garba giderken Davaz

sahrasnn ta vasatnda krk âb hayat pnarlar kaynayub cereyan

iderek Suvalmaz deresine varr Karuub andan nehri Bozdoan olur

Ve Krkpnar ubur idüb bir saatde

[1] Bagdad Kölcü nüshas (Dikler)
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Kasabai Telekli

Üç yüz türab örtülü haneli ve bir camili ve bir mescidli ve bir

hanl ve bir küçük hamaml ve bir kaç dükkanl kasabacikdir Davaz

kad ve serdar ve kethüdayeri bunda sakin olurlar Yüz elli akçe erif

kazadr Ve 32 nahiye kuralar var Ve Mentee paasnn hass ve suba-

ldr Bir dere kenarnda âb havas lâtif bal baçeli bir yerdir

Ve yeniçeri serdar Elhac Bekir Aa hakire refikler virdi Davaz

vadisi içre 3 saatde

Evsaf âiyan baz kaPai Davaz

Yunaniyan binasdir kim asumana serçekmi bir ahin ve zanos

ve baz yuval kaPei vâzdr Sene tarihinde Mentee Bay Oullarndan
Mirza Bay feth iderken cenk esnasnda kaPada âdem az buyurmu-
lar Adem azdan galat beynel Etrak Davaz kal'as dirler Matekaddem
kad bunda sakin imi Hâlâ yine paa hassdr Kal'as Davaz sahras-

nn cenubunda ve bir mürtefî yalçn kaya üzre ekli murabba bir

yedi kudret kaPai serameddir Ve dairen madar cürmü üç bin adm-
dr Ancak canibi arka nazr bir demir kapus vardr Bu kapu önüne
çah gayyadan nian bir hendei var Celâli tahassun etmi (etmesin)

içün kazmlar Müruru eyyam ile rimal türab ile pür olmu Eer
tathir olunsa bu kal'a eddi ye*cuç misal olurdu Zira bu kaFa kaya-

snn canibi erbaas çah gayya ve derki esfelden nian verir Amma
tara kaPasnn baz yerleri münhedim olmudur Amma hâlâ

iç kaPas gayet mamur ve hasn hasn ve eddi metin kaPai bîbedel-

dir kim mezkûr yalçn kayann bir sivri burnu üzre asumandan ve

murgu zeyrekden gayri havalesi yokdur Lâkin gayet küçük iç kal'adr

Dairen madar cürmü üçyüz admdr Ve divarnn kaddi elli zirai

malik âlidir Ve içinde elli aded türab örtülü haneleri vardr Bir

camii var Ve dizdar bunda sakindir iç el olmak ile neferat yokdur
Ve cinan (han) ve hamam ve çaruy pazar () yokdur Amma tara
kaPa vasidir Cümle üçyüz toprak örtülü mamur âbâdan hanelerdir

Ve cümle be mahalle ve be mihrabdr Ve on aded esvak muhtasar
ve bir han ve bir keif hamam ve üç mektebi sbyan ve üç sebili

ve iki tekyesi ve alt zaviyesi var Amma bezazistan ve imareti it'am
yokdur Ve bu kaPa içre ba ve baçe dahi yokdur Amma cabeca
üzüm asmalar ve köhne ecar acibeleri vardr Cümle balar kaPa-
nn garbnda bir top menzili baid Kesir da dibinde üç bin aded
[ba mahsuldar ve her bada bir badan vardr Dar deildir Vasi
evlerdir Cümle ehli kariye alt ay balarnda sakin olub mahsul
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alurlar Ve bu kaPann canibi arknda kal'a temeli altnda bir yalçn

kaya içinden bir âb hayat su kaynayub çkar Güya buz paresidir

Cümle ehli kaPa bu mâi zülâlden defi atsan iderler Acib sun'u Huda-
dr kim bu kal'adan âlâ bir gûh dahi yokdur kim andan gelür deyu

mülâhaza oluna Jüi ö^uLuu.-, Bu âbndan gayri havas dahi lâtifdir

Ziyaretgâh kaPai Davaz

Evvelâ tara kaPada tekyei Karaca Ahmed Sultan acib âsitanei

azimdir Sar Baba Sultan ve Alkanl Dede ve Kepez Dede ve Ali Bal
Dede ve Gülüm Dede Bu kibar evliyauUahlar cümle bu tekyei ka-

dimin sahasnda medfunlardr Ve bu Davaz kal'sndan canibi cenuba

çaml beller ve mahuf muhatara yollar aub dört saatde

•

iskele Han
Sultan Keykubad binas bîeman yerde serapa kârgir bina bir

han ra'nadr Amma küçükdür Ve nehri iskelenin kenarndadr Ve
ayni iskele yine iskele dalarndan tulu idüb Nazilli sahrasnda Aryan
kazasndan cereyan iderek nehri Mendrese munsab olur Ve bu iskele

hann geçüb üç saatde

Yelen Han
Bu dahi çaml dalar ve ahlat armudu ormanlar içinde bir kü'

çük handr Andan yine cenuba üç saatde

Dede Mentee Han
Bu dahi bîeman yerde kârgir bina bir ssz yerde bir küçük han-

dr Andan yine çaml ormanlar iki saatde

Yumurta Han
Bir küçük han kadimdir Nehri Yumurta bu han dibinden cere-

yan idüb katlr Andan üç saatde yine cenub tarafna

Yemi Han
Çam tahtas örtülü müfid ve muhtasar bir han sagiredir

Ibretnüma dirahtiha

Amma bu hann canibi erbaasndaki sun'u Huda çam aaçlar
var kim Cenab Hallak Mevcudat kuvvetin izhar içün halk etmidir
kim bu eceri müntehalarn mislin bir diyarda halk etmemidir Her
biri evci semaya serçeküb servmisal seramed olub rayihai tayyibe-



SEYAHATNAMES 199

sinden âyende ve revende ehli seferlerin dimalar muattar olur

Cümleden biri Çardakl Çam namile mehuru âfâk bir çam bîbedeldir

Sayesinde bin esbsüvar âdem meks etse mümkündür Ve bir dahi

Adem Çam Bu dahi ibretnüma çam ra'nadr Güya biemriUâh beni

âdem gibi elleri ve kollar ve ayaklar ve ba var Ve beli ince göv-

desi cesim bir srr acib çam garibdir Ve biri dahi Kuru Çam evce

kad çekmi asla yeil yapraklar yok kuru çam görinür Amma yine

taze nihaileri gayri çamlardan ziyadedir Ve daima dibinden nice yüz

kantar katran kaynar Ve biri dahi Semiz Çamdr AdetuUah bunun
üzerine caridir kim servi ve çam dirahtleri seramed ola Amma
bu Semiz Çam gayet alçakdr Ve cüssesin on âdem ancak dera-

gu ider Ve cüsse ve berlkeri bir vadii sayedar idüb zilli himaye-

sinde on bin koyun sayelenir bir çam cihandr Ve biri dahi

Kemerli Çamdr Tariki âmmn iki canibinde birer çam kudreti Girdi-

gâr ile hasl olub birbirine kavuub müruru eyyam ile yekpare olub

yol üzre kemermisal olmular Cümle rahrevende ve devende ol ke-

merin altndan ubur iderler bir temaa çamlardr Ve biri dahi Krk
Karda Çam Hurma ve çamn hilkati bir bir hasl olmakdr Amma
bir kökden krk aded çam hasl olub cümlesi semaya beraber mün-
kalib olmulardr Ve sayelerinde krk aded ühedalar olduyçün Krk
Karda Çam derler Ve biri dahi Çatall Çamdr Cemii zemanda
çam aac nahli hurma gibi bir nihali seramed olur Amma bu çam
çnar gibi dall ve budakl hasl olmudur Ve biri dahi Kanl Çam-
dr Yaz ve k kan kzl kzl cereyan ider Tariki Edhemîden
Selim Dede nam bir halimi selimi haramiler bu çam altnda mecruh
idüb giderle Haleti nezi'de merkum dervii Edhemî ider Ey çam Be-

nim kanm zemine senin sayende düdü Gene sen dahi kan revan

idüb ehadet eyle deyu dua idüb ruhu pürfütuhu selimin teslimi hak
olub kan düüb ehid olduu çamn dibinde bir sed üzre medfun-
dur Hâlâ ol zamandan beru bu çamdan kan cereyan etmededir Ann-
çün Kanl Çam derler Yol üzre ziyaretgâh hass âmdr Ve bu bâlâ-

da tahrir olunan ibretnüma çamlar cümle yol üzre vaki olan ibret-

nüma çamlarn herbirisinin birer menakblar vardr Ve nice kerre

yüz bin ibretnüma ecar garibeler vardr kim gören âdem valih

hayran olur Ve bu Yemi Han etrafndaki çamlar temaa iderek

yine cenuba üç saat Mula ehri ensesinde

Ylanck Beli

EriyazübiUâh evce serçekmi bir gûhu bîsütundur Ve bu mahal-
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le ta Davaz karasndan gelince kâh sengistan ve kâh çengelistan ve

âdem ez murat[l] Yok Celâlisi ve haramisi çok mahuf ve muhatara
derbendi çalender daistan bîeman on dört saatlik yerde bu rah
mahufun canibi erbaas(nda) birer ikier saat baid mamur kuralar vardr
Amma cümle ahalisi hâkimlerine serke bagî ve dagî ve âsi âdemler*

dir Bu merkuz (mezkûr) kuralarn tüfenkendaz fetalar [2] merkum
çaml yollara inüb rehzenlik iderler Gayet ihtiraz lâzmdr Zira bu da-
lar ulu dalardr Ve bu mezkûr Ylanck Beli öyle cebeli münteha-
dr kim ita ve Temmuzda ve eyyam Nevruzda mah ve sal zirvei

âlâs üzre daima ebri kebudu eksik deildir Ula ehri ve Mula
ehri sahralar nümayan olduundan maada küade havada cezirei

Istanköy ve cezirei Rodos ve cezirei Hereke ve cezirei incirli azhar
minesems nümayandr Ta bu mertebe bir gûhu demavenddir Bu
cebeli âliden süfliyye piyade olub sengistan içre rene ina çekerek kâ-

mil üç saatde dameni gûha nüzul idüb zeyli cebelde

Kariyei Dümrük

Uç yüz elli kârgir binal ve bal ve baçeli ve âb bayatl ve

toprakl ve kiremit örtülü hanei zibalardr kim cümle ahalisi müs-

lümandr Ve bir kâr kadim camii ve minaresi var Ve hareminde

bir kurunlu kubbei âli içinde ziyareti Hazretleri med-

fundur Nice yüz keif keramatlar zahir ve bahir olmu ulu Sultan-

dr Bu kura anlarn âb ruyine âbâdan olmudur Ve yine kendü
cami ve mehbat pürenvar turbei âlilerine vakf olmudur Bu kari-

yenin bir han ve bir hamam ve on dükkân ve iki mektebi sbyan
ve hadika ve gülistan bostan vardr Ve havas gayet lâtif olduundan
beyaz kiraz mehuru ünas hass âmdr Ve bu kariyenin imalindeki

cebeli müntehann içinde yar azimler var kim içine giren beni âdem
gaib olur Ve bu kariyeden canibi cenuba Muglanm Kara Balar sekiz

bin admdr Ve yine bu kariyeden canibi garba sekiz bin adm ehri

Mugladr vesselam

Evsaf kal'ai Mula
Sene tarihinde Rum keferesi destinden Mentee Olu Dârâhi

key veziri Mugl Bey feth etmidir Azîm cenk ve cidal olmudur Mez-

kûr Mugl Bey Mahan memleketinde Hazreti Resaletpenah vakasn-
'dajgörüb izini erifleri ile sultanülulema huzurunda islâm ile mü-

[1] Badad Kökü nüshas ( âdemzat )

[2] Ahiler
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erref olub Mentee Olu Dârâhi keye boy bei idüb Mula karas-

n feth etdikden sonra mezkûr ehri ismile müsamma idüb Mula
deyu sebebi tesmiye olmudur Sonradan imana gelmek ile Mula
Bey derler Lügati parsîde mu keferiye derler Elhasl muammer olub

dinî miibîne çok hidmetler idüb gazayi bîümar etmidir Badehu bu
ehir sene tarihinde Ali Osmandan Sultan Murad Sani destine girüb

kalfasn münhedim etmidir Hâlâ ehrin ensesinde imal canibde bir

yalçn kaya üzre ekli murabba bir küçük kal'ecikdir Amma içinde

dizdar ve neferat ve âdemi zat yokdur Ancak örü sultanî galâli

hfz içün iki anbar vardr Garba nazr bir kapus vardr Daima
mesduddur Amma kadim eyyamda gayet s'ab kal'a imi Ve canibi

erbaas yalçn kayalar olmak ile hendei yokdur Ve bu ehir Anadolu
eyaletinde Mentee paasnn tahtdr Taraf padiahîden paann
hass hümayunu 4008000 akçe ider Alaybeisi ve çeribas vardr

Ve hîni tahrirde elli iki erbab zuama ve üçyüz seksen bir erbab
timar vardr Ve cümle erbab zuama ve erbab timar kanun üzre

cebelüleri ile 2000 asker olur Ve paas dahi hîni seferde hassna
göre bin ferd asker ile sefer eer Ve bu ehir üçyüz payesi ile erif

kazasdr Ve nahiyesi 105 kuradr Ve eyhülislâm ve nakibüleraf ve

kethüdayeri ve yeniçeri serdar ve âyân eraf ve ulemas gayet çokdur

Ve bu ehir mezkûr kaPann kayas dameninde vaki olmu bir ehri

irindir Cümle haneleri iki bin yüz yetmi mamur evlerdir Cabeca

toprak örtülü haneleri vardr Amma ekseriya hemvar tahta örtülüdür

Ve cümle on bir mahalledir Ve cümle yetmi mihrabdr Amma
cümleden cemaati kesireye malik taba(k)hane kurbinde Eski cami
tarz kadim toprak örtülüdür Ve kble kapus on üç ayak nerdüban
ile çklr Ve bu tarafda haremi yokdur Ancak yol ar taba(k)hane

içinde bir abdest havuzu var Üstü kubbe örtülüdür Ve bu mahalde
ahidî Hazretlerinin muallemhanesi vardr kim hâlâ cemii ehrin
sbyanlar anda tahsili ulûm iderler Binden mütecaviz sbyan vardr
Her kang diyarda zihni sakim var ise bunda bir kaç ders tilâvet

idüb mükilâtlar âsân olub bermurad olur Ve bu mektebi sbyann
kapusu üzre tarihleri celi hat ile böyle terkim olunmudur (tarih)

j^jL oÂ^ ^-\aU ^^L
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Ve kariyei Dümrükde Ulu Cami Ve bu ehrin ortasnda Kurunlu
Cami Bu ehirde bundan musanna ve müferrah ve binayi lâtif kâr-

gir kubbeli ve haremi lâtifli camii ruen yokdur Andan eyh Camii
ve Pazaryeri Camii ve eyh Osman Efendi Camii ve Abdülgaffar

Efendi camii ve Hac Dede Camii ve Mustafa Efendi Camii Bunlar-

dan maada mesacidlerdir Ve iki hamam var Amma Elvan Bey ha-

mam gayet müzeyyen ve âb havas gayet lâtifdir Ve Ahmed Gazi

hamam dahi (r)uen ve hohavadr Ve cümle iki yüz dükkân Gerçi

bezasteni yakdur Amma cemii zîkymet eyalar anda mevcuddur Ve
çaru içinde bir dere cereyan ider Yedi yerden aaç cisir ve alt

yerden kârgir cisir ile ubur olunur Ve Kassabhanesi bu dere üzre

vaki olub asla bed rayiha yokdur Ve bu ehirde ulema ve talebe

çok olmak ile yedi medrese ve on bir mektebi sbyan vardr Ve iki

mihmanhanesi var Kurunlu Cami kurbinde paalara mahsus bir

kârgir bina saray âlisi var Ekseriya tahta örtülüdür Ve bu ehir içre

yetmi âb hayat çemeleri var Ve âb havas lâtif olduundan mah-
bub ve mahbubesi gayet çokdur Gerçi Anadolu ehirlerindendir

Amma halk gayet ehrî ve farisîdan ve garibdost kavmi vardr Ve
bu ehrin enderun birunu ser(a)pa ba ve baçe ile müzeyyendir

Ve çaru içinde olan Bazar meydannda ve Kurunlu Cami önünde

alettertib dikilmi bîdi sernigûnlar ve çnar müntehalar var kim
herbirinin sayesinde bin âdem sayelenir gayet mesiregâh ve teferrüc-

gâh ehri müzeyyendir Amma limon ve turunç ve hurma olmaz

Zira havas yaylakdr Ve bu ehirde Ermeni ve Yahudi yokdur Ve
gelüb kalsa muammer olmaz Ve nisvan tayifesi gayet ehli perde

ve Madiye kiral hatunlar vardr Ekseriya halk külah üzre

beyaz destan mevlevî sararlar gayet salih kimesneleri vardr Ve

Bu ehirde olan ziyaretleri beyan ider

Evvelâ Ziyaretgâh Bu ehrin imalinde kal'a kurbinde

ziyareti natk hakayik sultan dünya ü dîn sîmurgu Kafi yakîn

Hazreti Seyyid Kemaleddin Çarkûe divar içre üstü açk bir ulu ziya-

retgâhdr Nice kerameti zahir ve bahirdir Hattâ cümlden biri müba-
rek seri saadetleri ucunda bir dirahti münteha ardç aac vardr Be
âdem kucaklar bir dirahti azimdir Bir memleketde ardç aac öyle

müteha ve cesim olmak ihtimali yokdur Ve bu aacn vücudu ko-

puk kopuk aralkdr içi bodur On âdem sar Hikmeti Huda mün-
kirinden bir kaç ahs bedfial azizi imtihan içün ziyarete gelüb âlâ-

tarkulhedaya birez badem getirüb keramet isterler Aziz Hazretleri

buyururlar kim Badem getirici be âdem Baîbere meayih kefi ke-
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ramet etmek hayz görmek gibidir Amma u bademlerinizden taze

badem yiyin deyu mübarek desti erifleri ile bir bademi mezkûr bü-

yük ardç aacnn kovuu içine Bismillah deyüb koyunca biemriUâh

tarafatülayn içre yeil ahlar verüb yedi saatde taze badem biter Am-
ma Hikmeti Huda hâlâ olkadr badem verir kim vilâyet bevilâyet te-

berrüken hedaya götürürler Ve bu badem aacnn kökleri ardç aa-
cnn vücudundadr Yerde deildir Asla badem kökünden alâmet

yokdur Ve mezkûr badem ardç içinde âdem cüssesi misal kalur ha-

ebeleri vardr Ve badem aac ardç aacndan hâlâ bir dirahti mü-
zeyyen ve mevzundur kim çeim hayrelenir Elhasl vacibüsseyir ibret-

nüma bir dirahti azimdir Ve Seyyid Cemaleddin Sultan bu keifden

sonra merhum olur Acayib nazargâhdr Ve bu sultan hakipayi erif-

lerinde merkadi âfitab nihanî kamer zindegâni Hazreti Hoca ahidi

Marifet tahtnda güya ah idi

Hazretleri Bir msranda diyar menteede Mugluym buyurduklar bu
Mula ehridir Ve anlarn civarnda medfundur imam zade hazretleri

Mehuru âfak bu sultanlardr Ve bu ehrin arknda iki bin adm
baid kayalar dibinde kariyei Dümrükde cami hareminde bir kurunlu
kubbe içinde [1] medfunlardr >;•'' »y-- ^-^ Ve bu ehirde bir hafta

Küçük Hüseyin paa ile ve âyân vilâyet ile seyir temaa ve zevk

safalar idüb ve andan ark canibine sekiz bin adm baid

Evsaf Kara Balar
Mula sahras içre malâmal bu Kara Balardr Cümle on bir bin

badr deyu siciUâtda masturdur Ve yaz günleri cümle Mula ehri
ve Ula ehri halk bu balarda sekiz ay sakin olurlar Ve krk
elvan engürü mehuru âfâkdr Cümle engür aadan karaaaç ve ç-
nar ve kavak ve mee ve ergavan dirahlerine sarmaub çkmdr Her
dirahtden onar yirmier yük üzüm hasl olur Gayet âbdar engürü
olur Ve sair müsmirat dahi ana göredir Ve bu Kara Balarn yolla-

rna bir garibüddiyar âdem girse bir aaç deryas içine girüb selâmete
çkamaz Alemi hayretde kalur Hendek behendek yollarnn birbirine

müabeheti vardr Bu ba yollarnda asla güne yokdur Zira evci se-

maya serçekmi§ dirahti müntehalardr Cabeca çemenzar sofalar üzre
ârâmgâh vardr Ve bu balar içre paalara mahsus bir ba var kim
güya iremizatülimaddr Elhasl memaliki Âli Osmanda misli ya Ma-
latyada Aspuzi yahud Konyada Meram ola Andan on gün temaay
cemal idüb cemii ahalii vilâyet ile vedalaub Kara Balardan kble

[1] Burada bir (ziyaret) kelimesi varsa da, fazladr.
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tarafna ba ve baçeler içre ubur iderek ve bir hali da aub bade-

hu Ula ehri balar içinde iki saat ubur idüb

Evsaf Kal'ai Ula

Sene 751 tarihinde Mentee Olu Beylerinden Ulama Bey feth

etdii içün Ula derler Rum keferesi binasdr Badelfetih kal'asn
münhedim etmilerdir ehri ark canibinde kayalar üzre Hisar yurdu

derler hâlâ ââr binalar zahir ve bahirdir Ve bu ehrin üç canibi

kayal dalar ortasnda bir musattah yerde on iki mahalle iki bin

toprak ve tahta örtülü evlerdir Ve cümle haneleri ba ve baçeli ma-

mur ve müzeyyen ehirdir Ve cümle 19 mihrabdr Cümleden cemaati

kesireye malik Acem Sultan türbesi önünde Hac Mustafa Camii

tarz kadimdir Ve kble kapus üzre tarihi

Ve çaru içinde Husam Reis camiinin kapus üzre tarihi böyle ter-

kim olunmudur

ilâhi kabul it bunun hacetin

Habibinle cennetde kl hemcelis

Bir eksikli didim ann tarihin

Acib curna etdi Husam Reis

Sene 988

Bu cami çaru içre olmak ile cemaati kesireye malikdir Ve kire-

mit örtülü ve bir minarei mevzuna malikdir Ve yine çaru içinde bir

kiremit örtülü müferrah cami vardr Kapus üzre tarihi böyle tahrir

olunmudur (tarihi)

Ve çaru banda bir küçük cami var Kapus üzre tarihi gayet ce-

nendaz olduundan tahrir olunmad Zira mezkûr camilerden maada
mesacidlerdir Ve iki mesacid mektebi var Ve iki medrese var Ve iki

Tekke var Ve iki hammam var Biri ücca hammam ve biri Yeni

hammam Ve cümle üç yüz dükkândr Gerçi bezasteni yokdur Amma
haftada bir on bin âdem cem olub azîm hazar durur Cemii namev-

cudat ol gün anda mevcud olur Ve çaru pazar alettertib hemvare
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bir ahrahdr Ve iki han var Ve bu ehrin canibi erbaas ikier saat

ba ve baçedir Gayet mahsullü ehirdir Her sene krk elli bin kan-

tar üzüm ve incir kurusu Msra gider iskelesi Sakar Beli ar 4 saat

Marmaris iskelesidir ki Rodos mukabelesidir Ve

Bu ehirde olan kibar evliyuUahlar beyan ider

Ziyareti Ker Eri da ehrin imalindedir Ker Er Sultan anda med-
fundur Amma Ker Er Sulandr Gayet ulu sultandr Buhara erenle-

rindendir Ve ana karib mezaristan içinde Acem Sultan ve Isa Dede
ve Husam Reis Camii kblesinde medfundur Ve yine bu camide bir

kubbei pürenvar içinde gavvas deryayi din bahri umman dürrü

yekin Hazreti eyh Hüsamüddin Kapus üzre tarihi böyle tastir olun*

mudur

Binay tûrbei ar itibaha sarf malile

Ahibba îtdiler Hamze Efendi hazretin tayin

Mükâfatn ide firdevsi âlâda ana Mevlâ

Civar hazreti Sultan kevneynile huri ayin

Muhakkik kutbu âlem gavs âzam idi asrnda

Aceb mi âiyan murgu ruhu olsa iliyyîn

Inüb bir savt hatifden didi tarihini Kisbî

Yapld türbe hâlâ oldu asude Hüsamüddin

Dier tarih

Yine bir müridi rah Huda ukbaya azmitdi

Cihan gibi bakann inklâbndan olub agâh

Hüsamüddîni kâmil gavs âzam kutbu danadr
Turak eshab andan müstefiz idi biemrillâh

Didi fevtine Kisbî lâfzanu ma nen ana tarih

Hüsamüddin göçdi bin yiirmi altda eyvah

Ve bu sultann merkadi erifi önünde bir âsitanei halveti vardr kim
âyende ve revende (ye) nimeti mebzuldür Ve canibi erbaasnda yüz-

den mütecaviz höcreler Ve bu âsitane hareminde bir çah mâ^ var-

dr kim güya âb zülâldir Cümle ehir halk ana muhtacdr Gayet
leziz ve soukdur Ve bu âsitanede bir baçe vardr kim güya ba
iremdir Cemii seyyah âlemin ve nedimi âdemin ârâmgâhdr
Ba Hüsam Can demekile öhret bulmudur Altm güne üzümü ve

krk elvan meyvesi siciUâtda masturdur Elhasl nazargâh kibar
evliyadr Ve bu ehrin âb havas gayet lâtif olduundan mahbub
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ve mahbubesi mehurdur Ve cümle halk Cezayir esbab giyüb

pala pçak tarlar Ve gayet garibdost halk vardr Ve halveti

tariknda olub cümlesi ehli tevhiddir Gayet mün*im kavimdir

Ve bu ehrin cenubunda 3 saat Gökâbâd kaPas iskelesi vardr

Andan Marmaris nam bir kal'adr Süleyman Han bina etmi-

dir Rodos fethinde bizzat Süleyman ah bu ehirden ubur idüb

Sakar yokuu nam mahalli aub Sakar Beli demilerdir Hâlâ

bir mahuf ve muhatara beldir Andan 9 saatde Marmaris kalfa-

sndan karu Rodosa geçmiler Hakir ol yola gitmiyüb Ula ehrin-

den garb tarafna ba ve baçeler içre sun'u Hudalar temaa iderek

Ulaya bir saat karib

Menzili mesiregâh Kazanc Camii

Bir koyah hyaban dirahtistan içre bir nemazgâhdr Sayei dirah-

tinden zemine güne isabet etmez Bir âb hayat çah mâs var kim
güya araben taburadr Cemii Ulah ve Mulal bu çemenzar nemaz-

gâhda teferrüc iderler Acib ferahfeza yerdir Andan kalkub yine garba

üç saat mamur âbâdan kuralar ubur iderek

Evsaf kasabai Yerkesii

Mentee hakinde paa voyvadaldr Ve yüz elli akçe kazadr Ve
nahiyesi kuradr Kethüdayeri ve serdar ve âyân vardr Amma kasa-

bas yüz elli mikdar toprak örtülü ve bir camii minaresiz toprak örtülü

evler ve camilerdir Ve hammam ve dükkânlar ve hanlar yokdur

Amma ba ve baçeleri çokdur Ve cümle halk evlerinde keçe külah

ve seccade ve krmz dülbend börkü ilerler gayet mehurdur Ve etra-

fnda kuralar gayet mamurdur ve müzeyyendir Ve gayet mahsuUü
vilâyetdir Ve keçeden yekpare hrka ve yamurluk bunda ilenir An-

dan kalkub garb canibine kâh sengistan ve kâh ba bostan içre güzer

iderek ve Süleyman Han ubur idüb tathir etdüi rahlar temaa ide-

rek 6 saatde

Evsaf kasabai Boz Oyuk
Mentee sanca hakinde paa hass voyvadaldr Ve yüz elli

akçe kazadr Ve nahiyesi kuradr Ve kasabas Boz Oyuk da dibinde

yüz evli yüz toprakl kasabecikdir Bir camii vard(r) Han ve hammam
ve çaru pazar yokdur Ancak ba ve baçesi bîhisabdr Ve bu kasaba

içinde bir kaya altnda bir turna gözü su kaynar Amma olkadar leziz

deildir Ve bu kasabadan imale bir ok menzili baid bir düz yerde
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Süleyman Hann ota yeri vardr KaFa misal bir meydan azimdir

Andan Süleyman Han Rodos fethine ubur iderken anda meks idüb

bu kura ve kasabat halklar vâfir hedaya ile istikbale çkarlar Süley-

man Han safa idüb buyururlar kim Bu benim otam cürmü olan

yer bu ahaliye hafta pazar olmak içün dükkânlar bina olunsun deyu

emir ider Hâlâ yüz mikdar hârgir dükkânlar ve bir kubbei alili bir

cami bina olunub asarlar kiremit örtülüdür Haftada bir bazar durur

Ve nice bin âdem cem olub beyi ve ira idüb Süleyman Hana dua

iderler Ve ol gün anda kad ve mussellem ve serdar anda cem olurlar

Andan yine garb canibine bîhasl yerler ile bir saat tal yollar ile

ubur iderek

Evsaf kal'ai Eski Hisar

Sene 755 tarihinde Rum keferesi destinden Mentee Olu Ahmed
Bey feth etmidir Anlardan sene tarihinde Urhan Gazi yüz bin rene

ina ile feth idüb münhedim etmidir Hâlâ eseri binadan nice derü

divar burç baruyi hisar nümayandr iç el olmak ile dizdar ve neferat

yokdur Ve Mentee sancanda paa hassdr Voyvadalkdr Ve yüz

elli akçe erif kazadr Ve nahiyesi kuradr Kethüdayeri yokdur Amma
serdar vardr Ve âyân yokdur Ekseriya halk fukaralardr Üzerlerine

nuhuset müstevli olmu Zira kâr ve kisibleri tütün füruht idüb eker-

ler Ve bu ehir iki da mabeyninde bir vasi uz içinde ba ve baçeli

ve âb hayat sulu üç mahalle ve iki yüz seksen haneli ve cümle top-

rak örtülü evlerdir Han ve hamamsz bir garib kasabadr Ancak on
dükkân var Ve âb revan çok olmak ile krk elli taba(k)hane dük-

kânlar var Gayet lâtif gönü olur Zira dalarnda mazs çokdur Ve
iki camii var Yukaruda bu kal'a fatihi Mentee Olu Sultan Ahmed
ki Kuru Cami derler tarz kadimdir Andan aada çaru içinde Ta-

ba(k)hane camii ki Sultan camii derler Bir anka bazirgânn binasdr
Kiremitsiz kârgir kubbe kireç sval bir müferrah camii kadimdir Am-
ma haremi yokdur Ve Tar(a) yan sofann solunda cami divarna
muttasl merkadi Sultan medfundur Ve camiin tara solun-

da tahta sofa altnda iki deirmen yürüdür bir âb hayat su kaynayub
cereyan ider Cümle cemaat andan tecdidi vuzu iderler Andan aa
taba(k)haneye ve andan ba ve baçelere tevzi olur Ann içün bu
camie Sulu Cami derler Gayet mesiregâh yerdir Ve camiin tara sofla-

rnda mermer sütunlar üzre küçük kubbelerdir Ve bu ehri kadim
evvelde öyle âbâdan imi kim bir saat yerde binayi azîm asarlar var
kim âdem valih hayran olur Hususa kalfasnn binas ruyi arzda mi-
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sal Samda Baalbek kaPas ola Bu dahi öyle fil cüssesi kadar mücellâ

mermer ve gayri talar ile bina olunmudur Asla kireç bina deildir

Serapa ta ta üzre demir kenedli binadr Ve cümle talar birbirine

öyle imtizaç etmiler kim güya yekpare snrsz bir kaPai muazzam
ve müzeyyen imi Ve hâlâ her tarafnda nice bin havuz ve azirvan

ve tak kubbe asarlar var kim tabir olunmaz Ve bunda birgün meks
idüb serdar ili Mustafa Beye serdardan on tüfenkendaz refik alub

yine garb canibine teveccüh idüb Badrka boazn ve Deve kasn
aub hamdi Huda selâmetle Tuzla ovacn dahi ubur idüb 6 saatde

Evsaf taht cemid ehri azîm kaPai Milas

Sene tarihinde Mentee Olu Ahmed paa gazi Cemid neslinden

Milyas nam bir Urum kiralnn elinden feth etmidir Badehu sene

834 tarihinde Ali Osmaniyandan Gazi Hudavendigâr fethidir Mentee
sanca hakinde Mentee Olu Ahmed Gazi evkafdr Ve yüz elli

akçe kazadr Ve nahiyesi 75 pare mamur kuralardr Ve kethüdayeri

ve yeniçeri serdar ve âyân eraf ve nakib ve müftisi vardr Amma
kePas münhedim olmak ile dizdar ve neferat yokdur Ve ehri Milas

sahrasnn garb canibinde Su dere dandan bir top menzili baid bir

talk bayr üzre bin haneli safi kârgir bina evli ve üzerleri toprak

örtülü bal ve baçeli ve limon ve turunç ve nar ve incirli ehirdir

Ve cümle on iki mahalle ve yedi mihrabdr Cümleden vacibüsseyir

Camii Kehir ehr(in) imali canibinde kursum örtülü ve be kubbei

alili ve bir minarei mevzun(l)u bir ibretnüma camii zibadr Ve canibi

erbaasnda derü divarlar serapa gök mücellâ mermerden Annçün
Etrak taifesi Gök Cami derler Kble kapus üzre ta yukaruda bu âyet

ve tarihler tahrir olunmudur (tarih)

tahrir olunmudur Dahi altnda kapu çerçevesi mermeri üzre

böyle tahrir olunmudur Ve çaru içinde fatihi vilâyet olan Qazi
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Ahmed Bey Camii dahi ibretnüma binay musanna camii zibadr Kble
kapus üzre

* 5jLI jlkJL.]i ^ii*il j^A^\ ^^iüi ^AI\ oAa. ^ ^^ M '.^ J! ^1 ^^j )

^Jj c^.^ 4iJ_^i? ^^ Ai-^ ^j\i ç^pcJlj ^-^Jl ijyii J^^ jirVl ^'lij c^U

jl>-jjl c/ *^^ ^r^L"^ C-'Ui^l ^'^-^ 4A)lp,jJÖI ji^j^^ -V-Jl J Jl jy^[\ *^^J.l

tahrir olunmudur Ve Salâhüddin Camii tarz kadimdir Ve Bahk
Camii dahi tarz kadimdir Bunlardan maada mesacidlerdir Ve iki

hammam var Biri Eski hammam Olkadar (r)u§en ve havadar ham-
mam deillerdir Ve iki han var Amma Kurumlu Cami han gayet

büyük handr Ve kâ(r)gir binay azimdir Ve elli mikdar dükkânlar

var Bu ehrin memduhatmdan cemii mahsulât tütündür Cemii dest ve

sahras tütündür Nice bin yük balanub karhan olub cemii Anadolya
tütün bundan müstevli olur Ve âb havas gayet sakildir Eei ve

ecinnei stma dutar Ve bu ehre beddua olmudur Sebebi oldur kim
kadim eyyam Msrda bir kaht azîm olub bu Milas ehrinde mallar
ile galat isterler Bu ehir halk bir hnta vermiyüb red iderler Bu
Msr halk dahi hâyib ve hâsir Msra geldikleri gibi mavaka takrir

etdükde cümle ahalii Msr Milas ehrinin harab olmas içün beddua
idüb Camii Ezberde ruzmerre en'am erif tilâvet olunur Ann içün

barabdr Amma kadim eyyamda bu Milas bir ehri azîm imi kim
hâlâ nice bin amudu müntehalar üzre tak kesradan nisa(n) verir ulu

divanhaneler ve saray âlileri ve nice bin kâ(r)gir dükkânlar ve hâlâ

üçyüz hammam asarlar ve nice bin cami ve mesacid ve imaret ve

medrese ve han ve bezesten âsâ(r)lar var kim âdem engüt ber dihen
idüb valih ve hayran olur Ve kal'a asarlar var kim güya her kemer
ta hammam kapus misal Ad ve Semud binasdr Ademin akl peri-

an olur Elhasl dünyann fani olmasna delildir ki ^^>-3 '^h^ -«U *^\y
dir Ve

Bu ehirde medfun olan Kibar evliyauliahlar

beyan ider

Ziyareti Milds Evvelâ ehrin garbnda Su dere danda ta zirvei

âlâsnda Su dere erenleri ve ehir içinde Felendi Sultan ve Derebei
Evliya Çelebi 9 — 14
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Sultan ve Hayreddin Sultan ve Boa Baba ve Gazal Murad Baba ve

Salâhüddin Sultan ve ibretnüma tasavvuf Hayali zil müellifi eyh
üterî Hazretleri bizzat bunda medfundur Herkim ziyaret etse elbette

gülmesi mukarrerdir >j.Ji «.^^ ^jS Bu ehri seyir temaa ve ziyaret idüb

ayan vilâyet ile ved(a)la§ub Milas sahras içre tütün tarlalar içre bir

saat ubur idüb

Evsaf dar duhan kal'ai Beçin Hl

Nice yüz yl bir ecinne bei zabt idüb badehu Mentee Olu
Ahmed Bey ilim kuvveti ile zabt idüb mamur etdi Beg Cin kalfasn-

dan galat Beçin kaPas derler Bu dahi Mentee hakinde

maktuu kadim ( maktuulkadem ) ve mefruzülkalem fatihi vilâyet Gazi

Ahmed Bey evkafdr Ve Milas nahiyesidir Kethüdayeri ve serdar

Milâsda sakindir Ancak nayibi vardr Ve kal'as Milas sahrasna nazr

bir yalçn kaya üzre evci asumana serçekmi bir sa'b kal'ai metindir

Ve ekli murabba bir eddadî binadr Ve dairen madar cürmü bin

admdr Ve kbliye nazr bir kapus vardr Dizdar ve yirmi neferat

vardr Gayet sa*b ve metin olmak ile Mentee hâkimleri cemii müc-

rimleri bunda habs iderler Ve yalçn kaya üzre olmak ile ala bir

canibinde hendei yokdur Ve bir canibinde hafir mümkin deildir

Ancak kapus önünde zemberekli cisrin alt kesme kayadan on kulaç

hendei var Kapunun iki tarafnda mermer arslanlar tasvir olunmu-
dur Ve kal'a içinde bir küçük mescidi ve yirmi toprak örtülü evleri

var Cümle Milas sahrasna nazrdr Amma tara varu gayet büyük
ehri azîm imi Hâlâ ana binas cihan dutmudur Ol imaretden hâlâ

yüz mikdar toprak örtülü ba ve baçeleri vard(r) Bu ehrin canibi

erbaas kal'ai azîm imi Hâlâ burç barular zahirdir Ve bu varuda
bir ulu cami vardr Kble kapus üzre tarihi böyle tahrir olunmudur
(tarihi)

( 'tU.

^\^ jlkU yü^\ j 0.^11 ^PtAl JâmI\ j^^'^\ ^jLil APt^l^A ^ )

a

Minaresi yokdur Ve toprak örtülü camii kadimdir Tulen ve arzan

yüzer ayakdr Ve camii içinde on alt çam direinde sütunlar vardr
Bu cami önünde Ahmed Aa medresesi gayet mamurdur Ahmed Gazi

anda medfundur Ve medrese ile kal'a kapus mabeyninde bir sofai

[ azîm üzre bir çnar münteha var ki sayesinde bin âdem sayelenir Ve

[1] Badad Kökü nüshas ( Biçen )
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bu sofann yol ar kblesinde Gazi Ahmed Beyin iyali bir türbei

pürenvarda medfunlardr Ve bu kaPann enderun birununda asla çar-

§us pazar ve han ve hamam yokdur Bunda bir gice mihman olub

alessabah dizdardan on müsellâh feta alub garb canibine Muvalasun

boaz gayet ekyas çokdur Mahuf yerde an ubur idüb Muvalasun

sahras içre dört saat gidüb sa canibimizde Varvul tuzlas lebi der-

yada yedi yük akçe emanetdir Gayet leziz tuzu olur Aydn ve Sarhan

ve Mentee vilâyetlerine nice kerre yüz bin yük tuz gider Ve Fren-

gistana dahi gider Zira Firengin uyuzuna ve tuzlu balgama sürüb yese

gayet nafîdir Bu mahalleri ubur idüb mezkûr Varvul tuzlas canibleri

safi harami ve haramzadesi çokdur[l] Öyle iç yüzde Pirsiz Ali Aa
çiftliine varub andan bir kaç âdemler alub kble canibine 3 saat

tal sarb boazlar içre ubur idüb

Kariyei Kemer
Mentee hakinde Kara Ova kazasdr Yüz elli akçe kad bunda

sakin olur Ve nahiyesi on bir kuradr Kethüdayeri yokdur Amma
serdar vardr Amma âsitanei saadetden Istanköy ceziresine limon ve

turunç ve gayri reba'lar hasl etmee helvaclar gelir Bu Kemer ka*

2as dahi ba ve baçe ve limon turundu yer olmak ile hünkâr hel-

vaclar bu Kemer köyünde sakin olub hükümet idüb limon ve turunç

hasl iderler Ve bu kariyei Kemer yüz haneli ve bir canibi müslüman
köyidir Amma çarus pazar ve hammam ve han yokdur Ancak hafta

pazar durub azîm cemiyyet olub cemii mevcudat [2] Ve bu kazada

asla kasaba yokdur Amma gayet mamur âbâdan kazadr Ve lebi der-

yada Karabalar bu kazann nahiyesidir Ve hakir bunda bir gice mih-
man olub kad ve serdar Çavu Olundan otuz tüfenkendaz alub hara-

miler havfinden bir gice Kara Ova nam sengistan mahuf beli ubur
idüb ve Sarnçlar nam mahalli yüz bin rene ina ile ol gice karanlkda
dadan daa tadan taa s(e)ishanelerimiz yklarak düe kalkarak ve

bamzdan sarklarmz çallar alarak ve esbablarmz pare olub at

naUar dökülerek yüz bin rene ina ile Mhdöken Belin aub 8 saatde

bamdi Huda selâmetle alessabah

Evsaf kaPai Bodrum
Sene 928 tarihinde Malta küffar elinden Süleyman Han Gazi

fethidir Bedesti kapudan Palak Mustafa paa Bodrine kiral yedi kira-

ln imdad ile bina etmidir Mentee hakinde Kara Ova kazas nahi-

11] Badad Kölcü nüshas (ço'; olmak ile) (öyle) kelimesi yoktur.

i2] Badad Kökü nüshas (mevcuddur)
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yesidir Nayib hüküm ider Kethüdayeri ve serdar yokdur Nefsi kaPas
Cezayir eyaleti yani Kapudan paa hükmündedir Istanköy sancadr
KaPa dizdar sancakbei tarafndan kayimmakamdr Ve kaPas lebi

deryada bir amelî burun üzre bir eddadî binay sa'b ve metindir kim
Anadolu hakinde böyle bir kâr insan kerbi ve müstahkem kal'a yok*

dur Ve e(k)li murabbadr Ve dairen madar cürmü bin adm güya

sanduka misal bir çetin kozdur Ve yirmi arn bâlâdr çi mal(âlamal)

rhtmdr Ve dizdar ve seksen neferat Istanköy ceziresi aklâmndan
ulufe alrlar Ve cümle kulu kal'a içinde yüz toprak örtülü evler içre

sakin ve mevcudlardr Ve havlisiz ba ve baçesiz darack evlerdir Ve
kal'a içinde ba ve baçe ve çaru hazar ve han hamam yokdur Ancak
Süleyman Hann kiliseden vely olunmu bir camii vardr lhak mi-

nareli küçük camidir Bundan gayri mesacid yokdur Ve cami ile kal'a

kapus mabeyninde küçük dükkânck vardr Ve bir küçük kahvehanesi

vardr Neferat anda otururlar Ve iç kal'asnda iki kulesi var Dizdar

anda olub cebehane ile leb berlebdir Ve bu kal'ann deri divan der-

yadan yirmi be arun eddi kahkahavar yüksekdir Ve biemriUâh

cümle talar nefti ekâldir Ve içi serapa dolma ve sarnç ve zindan

ve mahzenlerdir Ve canibi erbaas on be arun derin hendekdir Ve
yirmi be arun enlidir Ve bu kal'a cümle on bir kat demir kapuldr
Evvelâ tara Lonca hendei kapus imale nazr bir sarp kapudur On
ayak eni ve on ayak yoku ta nerdübanl kapudur Ve bu kapunun iç

yüzü asma cisirdir An geçüb yoku aa bir amelî kaldrml nerdüban
ile hendek içine enilir Ve imale nazr hendek kapular baka küçük
kapulardr Amma kal'a kapus deildir Ve bu kapunun canibi erbaa-

snda olan hisar pîçe mabeyni bir vasî meydandr An ubur idüb

bir kat kapu dahi vardr imale nazrdr Ve bu mahalde dahi ibret-

nüma tasvirler vardr Bu kapunun solunda lebi deryada hile ile kal'a

bina etmek içün Mentee Bay Oullarndan bir bodrumluk yer istiyüb

yapd mahzenlerdir Badehu nice sene mürur idüb kal'aj^zuhur idüb

hile ile çallar içinde bir kal'a bina idüb bir gün çallara ate idüb

kal'a zuhur idüb ann içün Bodrum derler Ve bu Bodrine kal'asn

bina iden Bodrin kiraln lâei murdar bir beyaz mermerden mezkur
Bodrum mahzenlerinin limana nazr köesinde bir beyaz mermer üzre

suretdir Amma (ba)n badelfetih asakiri islâm krmlar Ve bu Bod-

rum mahzenleri kapusndan içeri bir kat kapu dahi vardr imale
nazrdr Ve bu iki kapu mabeyni bir hayli meydandr Ayende ve

revende at ve katrlarn bu hisarpîçiye balarlar Ve imal tarafn-

daki büyük limann iskelesi bu iki kapu mabeynindedir Ve liman ile

hendek mabeynini derya döer bir kat kaln eddadî divardr Krk
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adm enli ve krk arn yüksekdir Ve hendek içinde bir kapu ile bir

kaln divar içinde bir kapudan girüb yoku yukar elli ayak ta ner'

diiban ile çklub ve iki yüz adm mezkûr divar üzre gidilüb ta orta

hisarn asma cisirlerine varlub cümle at ve katr ve eek bu divar üs-

tünden geçüb ve be kat asma cisir ve kapulardan ubur iderken âdem
aa baksa gözü hayrelenir Ve her gice bu cisirleri makara ile kal-

d(r)ub kal'a kapusna siper iderler Ve bu hisab üzre Bodum kalfa-

snn on be kat kapus ve evsaf temam oldu Ve bu cisirlerden içeri

Kilid kapus yedi ayak ta nerdüban ile çklr Andan içeri bölme

hisar kapus mabeynind(e) kahve ve yedi dükkânckdr Andan içeri

Anahisar kapüsdr Bu kapular lodos canibine nazrdr Ve bu kal'ann

ark ve garb canibi limandr Amma büyük liman imal ile garbdadr

Ve bu kal'ann nsf deryada ve nsf karadadr Ve tarasnda asla varu
evleri yokdur Ve han ve cami ve hamam ve çaruy pazar yokdur

Hemen serapa ba ve baçesi cihan dutmudur Cemii halknn kâr
ve kisibleri kuru üzüm ve incir ve irai âbdardr Ve balar içre kapu-

dan Memi paa su kemerlerinden kal'ann imal canibinde Lonca
kapusndan tara Lonca mescidi dibinde bir âb hayat çemesi var Ol
kemerlerden ana su gelir azîm hayratdr Ve büyük liman alt rüzgâr-

dan mahfuzdur Amma lodos ve keileme rüzgârndan Amma birkaç

demir üzre âlâ yatakdr Ve iki yüz pare gemi alur Hattâ sene tarihinde

Venedik donanmas on yedi pare Cezayir galyonlarn bu limanda ka-

padub yedi gün yedi gice cengi sultanî olub ve kal'aya nice bin gülle

ve kal'a kâfire birkaç balyemez urub küffarn iki pare Patorine gal-

yonu gark olub Cezayir kalyonlar halâs oldular Ve gark olan küffar

ketisin badehu cemii cebehanesile lâei ketii çkarub mirîye zabt

olunub ol cenkde ancak bir Cezayir kapudan ehid olmudur Büyük
limann garbnda bir sivri kaya bir türbei âsitandr Ve bir kubbei

mehbat Hudadr Bu kal'ai metîn sebebi ile küffar hakisarn karar-

lar firara mübeddel oldu Amma bu kal'ai emangâh olmasa cümle
cezairi kâfir alrd Huda hfz etdi Elhasl Anadolunun lebi deryalarnda

bu Bodrum kal'as misal eddi iskender yokdur Cemii Kâfiristanda

Bodrine ve Rodos mehurdur ^\!\<üiii* Hamdi Huda bu kal'ai seyir te-

maa idüb ve cemii gazileri ile vadalaub âsitan Göi ceziresine geç-

mek içün kal'ann imal canibinden ba ve baçeler içre l©bi derya

ile Memi paa kemerlerin seyir temaa iderek

Kariye! Vitiz

Ba iremden nian verir elli haneli ve bir camili müslüman kö-

yidir Anda hanedan sahibi brahim Çelebi hakire bir frkatei elli
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ehbaz ile donadub alt atmz ve be âdemimiz ile bizi firkatiye ko'

yub poyraz rüzgâr ile orsa sekiz mil yine Mentee kenarnca

Evsaf Kal'aî Isbat

Matekaddem Malta küffar Venedik elinden alub harab etmi
Badehu Mentee Oullar feth idüb mamur etmiler Hâlâ Mentee
hakinde Karabalar kazas bir burunda evci asumana serçekmi bir

sar kayay gûhu bîsütun üzre hünerlü üstad elinden çkm bir me*
tn kal'adr Limannda lengerendaz olub rüzgâr sehil mabeyne olsun

deyu ârâm eyliyüb kal'ai temaa etdük Yalçn kaya üzre ekli mü-
devver| bir küçük kaPadr Cürmü yediyüz admdr Ve imale nazr
bir kapusf var Amma gayet âli olmak ile âdem ve âdemi zad olmi'

yub muattal yatr Amma ahalii vilâyet küffar havfinden ehil iyallerin

ve esvab ekallerin anda koyub muhafaza iderlermi Dizdar ve nefe-

rat ve top ve tüfenk yokdur Amma aa limannda yalçn kayalar

üzre dibinde lebi deryada bir âb hayat suyu kaynar Rahis on deir-

men yüridir bir âb zülâldir Cümle âyende ve revende gemiler andan
sulanrlar Zira suyu bir yl dursa bozulmaz gayet sükkermisal zülâldir

Andan yine firkatiye suvar olub Isbat kal'as dibinde ky sra iki

mil gidüb yalçn kayalar üzre vardaclar koyub kâfir gemileri olma-

duun haberin alub Allaha snub alt mil karuya syrma rüzgâr

ile hamdi Huda selâmetle ubur idüb

Evsaf Cezirei Narenc Kal'ai Istanköy

Sene 928 tarihinde Cineviz küffar elinden Sultan Süleyman fet-

hidir Bedesti kapudan Palak Mustafa paa (tarih)

4U^,^ jy^t\ jü

dr Cezayir eyaletinde Rodos sanca hükmünde maktuulkadem ve

mefruzülkalem Süleyman Han evkafdr Hâkimi mütevellidir Ve azîm

evkafdr Ve üçyüz akçe erif kazadr Ve nahiyesi ancak cezire içinde

vaki üç kal'adr Biri Istanköy biri cenub tarafnda kaPai Pili ve cenu-

bunda kal'ai Andmahi ve dahi cenubunda kal'ai Kefaloz Ve bu Istan-

köy ceziresinin garbnda on iki mil kal'ai cezirei Kalmiyoz ve kur-

binde Paa adas Nahiyeleri bunlardr Gayri yokdur Amma mahkeme
mahsulü mahbemah bin suliyer bal hasl olur Alâtarikulhedayeden

gayri Müftisi ve nakibüleraf ve kethüdayeri yokdur Amma yeniçeri
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serdar ve cebeci çorbacs vardr Ve ziamet ve timar olmaduundan
alaybeisi ve çeribas yokdur Amma cezirede dört diszdar ve bir

mütevelli ve bir paa kayimmakam vardr Beinin taraf padiahîdetr

hass hümayunu cezire mahsulünden on yük akçedir Hini seferde

kapudan paa ile bir pare kadrga ile sefer eer Ve bu Bodrum kaP-

as ile Istanköy ceziresinde olan be kal'ann cümle neferat alt yür

âdemdir Ve üçyüz kefere kulu vardr Cemii tekâlifi örfiyyeden muaf-

lardr Dalarda kâfir kalyonlar içün ve âyende ve revende gemiler

içün varda beklerler Amma Istanköy kalfasnn üçyüz seksen neferat

vardr Ve dizdar âlâ aalkdr Ve cümle neferat ulufelerin Istanköy

gümrüünden alrlar Ve bu Istanköy kal'as yüz yirmi mil arkdan
garba tulânî bir ceziriye vaki olmudur Ann ark canbinde bir

kumsal burunda Mentee canibine Isbat kal'as burnuna alt mil karib

horos sadas istima olunur Yakn bir burunda ekli murabba Cineviz:

binasdr Amma nice elden geçmi bir kal'ai hasn hasn ve eddi
kâr insan bir kerbi metin kaPadr Ve canibi erbaas deryadr Amma
karada varu taraf elli adm enli karadr ve elli adm derin

hendekdir Küffar zeman ol hendekden dolar imi Amma imdi
karadr Tathir olunsa derya dolaub kal'a ada gibi olur Ve bu
hendek içre |baz kayk ve firkateler balanur Ve bu kaPanm cür-

mü dairen madar bin admdr Ve yaln kat dolma eddadi
divardr Ve ser (a) pa canibi erbaas altm ayak enli rhtm
dolma divan sengi haradr Ve bu divar üzre atile cilit (cirit) oynamak
mümkindir Ve bu divar üzre hini muhasarada ehidler kuralar [1]

vardr Liman canibinde vaki olmudur Azîm ziyaretgâhdr Nice kerre

üzerlerine nuru yezdan nazil olduu müsbetdir Ve kaPann ortasnda

bir kat iç kal'as var Oldahi çarkûe bir kaPadr Matekaddem kaPa.

bu imi Badehu Süleyman Hana müyesser oldu Ve bu kal'a içinde

havlisiz ba ve baçesiz toprak ve kireç örtülü üçyüz hanedir Ve
kal'a içi cümle yirmi alt sadranc nak sokakdr Ve serapa kaldrm
döeli pak sokaklardr Ve Jiç kal'ann ve tara kal'anm cenubuna
nazr bir demir kapular var Ve büyük kapunun iç yüzünde Camii
Süleyman Han cemaati kesireye malikdir Ve bir cami dahi kiliseden

vely olunmudur Fevkani olmak ile alt mahzenlerdir Malâmal cebe-

hane imi Hikmeti Huda ra'd isabet idüb evci semaya münkalib
olub münhedim olmudu (r) ihyaya muhtacdr Amma Süleyman Ha-
nn küçük camii hareminin solunda bir âb hayat kuyusu var Gayet
soukdur Cümle ehirli andan kefaflanrlar Ve umku bir kulacdr
Hikmeti Huda bir kuyudur Derya içindedir Yine âb zülâldir

[1] Badad Kökü nüshas (firarlar) Mezarlar olacak
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jfjii "ii Kj^c «üj» Ve bu cami minaresizdir Ve bu kaPa cümle sekiz tab-

yadr Ve cümle sar ve kebir iki yüz be kapdur Amma ellisi balye-

mez toplardr Derya ve liman azn döer Ve her tabya üzre birer

karavolhanesi var ebruz didebanlar amadedir Ve kal' a kapus ma-
beyninde divhane (divanhane) kemerleri ve deri divarlar malâmal
ve gûnagûn âleti harb ile müzeyyendir Ve kapudan tara varua git-

mee elli adm cisirdir Baz yerleri makara ile her gice kalkub kal'a

kapusna siper iderler Ol hizmete memur pasbanlar vardr Ve cisir

kapus üzre bu tarih tahrir olunmudur (tarih)

Bu tarih bir beyaz mermer üzre tahrir olunmudur

Sitayii çnar azîmi kal'ai Istanköy

Ve bu kapudan tara kal'a ile varu mabeyninde Lonca meyda-
nnda bir çnar sun'u Huda var kim Cenab Bari yedi kudreti ile

bir dirahti azîm halk etmikim atlas felekde bu hakir krk bir sene

on sekiz padiahlk yer seyahat idüb cihanbanlk iderim ve ruyi

arzda sun'u Hudalara im'an nazar etdim bu dirahti müntehann
misli meer Çerkzistan memleketinde Admi kabileri içinde bir güne

kavak dirahti var Ol kavim ol aac hââ ve keUâ mabud ittihaz idi-

nüb ana taparlar Bu dahi su'u girdigârdr An gören zîruh sanr Ve
bir dirahti münteha dahi Daistan vilâyeti kurbinde Gûhu Elbürz

dameninde Irak Dadiyan derler Nuirevan Olu Hürmüzü tacidarn

taht imi Hâlâ virandr Amma âsâr binadan bir günde ubur olun-

maz Öyle bir ehri azimdir Hâlâ bunda olan ibretnüma meer Ehvaz

memleketinde ola Elhasl bu Irak Dadiyan kurbinde Penç Hüsün
derler bir sahrayi azîm vardr Anda ylda bir kerre krk gün krk gice

bir hazar azîm olur Hind ve Sind ve Belh ve Buhara ve Çin ve

Maçin ve Fafur ve Hta ve Huten ve Mosku memleketinden nice

kerre yüz bin tüccar gelüb beyi sr (ira) iderler ki bir cemiyyeti küb-

radr Mezkûr Penç Hüsün ziyaretgâh azîmi dibinde bir dirahti kavak

vardr Amma bodur Ve otuz alt âdem sar olkadar açukdur Ve
canibi erbaas divardr Ve cemii halk bu dirahte mutekidlerdir Am-
ma Çerkezden gayri bir kavim tapmazlar Ancak temaa iderler Ve
cümle halk ol zu'um üzrelerdir kim bu diraht altnda Iskenderi Zül-

karneyn medfun ola Hattâ ol aacn kabuu içre beni âdem girüb

çkmadan fena bulmasn deyu aacn kapu gibi yerine demir kapla-

mlardr Ve enderun birununda hisabn Cenab Bari bilür olkadar



SEYAHATNÂMES 217

demir ve nal ve mh ve pçak ve kançer ve klç pareleri mhlamlar
kim cesedi ecer güya pulad nahcivanîden halk olunmudur Ve bu

diraht evci asumana serçeküb seramed olmas ile ehre öher olmu-

dur Amma bu mezkûr Istanköydeki çnar müntehas anlar gibi se-

ramed deildir Alçakdr Amma bu dirahti azîme Cenabi Barinin bir

güne nazar taallûk etmi çnar ubedardr Ve medhinde lis an ka-

srdr Amma ihvan basafaya ve zurefayi bavefaya ol dirahti müzey-

yenin keyfiyyeti hali öyle malûm ola ki bu dirahtin vücudun on âdem
kucaklar Amma cemii kuvveti dallarna müstevli olmudur Ve cümle

ubeleri üçyüz daldr Ve her daln cüssesi birer ve ikier ve üçer âdem
deragu idebilir Öyle kalndr Ve herbiri bir güne saye salm nihali

sayebandr Ve cümle dallar seraperdei süleymanî misal canibi erba-

asna yaylmdr Ve altnda âyende ve revende müsafirîn bir ho
safa etsünler deyu sahibülhayratlar cümle dallar altnda yetmi yedi

sütünü dirahtler ve mermer somaki amudlar diküb cemii dallar bu
amud üzre durur Baz direkler ardç ve servi ve mise ve çam sütunlar-

dr Amma gayetülgayekalin dallar altna yedi ve sekiz somaki amudu
mântehalar dikilmidir Ve baz dallar altnda beyaz mermer sütunlar

dikilmidir Elhasl cümlesi yetmi yedi sütundur Hikmeti Huda baz
dallar ol sütunu müntehalar üzre dude dude mezkûr dallarn arln-
dan mermer sütunlar dallarn yücudna gömülüb mezkûr dallar dahi

cüssedar oldukça havaya münkalib olub mezkûr sütunlar kucakl-

yub havaya muallak dururlar Sahibi hayrlar dahi âyende ve reven-

deden kimesne helak olmak ihtimali ola deyu muallâk sütunlarn altna

mermer tabanlar bina etmiler Amma yine her sene mezkûr çnar
muammer oldukça ol mermer sütunlar havaya kaldrub bu hal üzre

bir meydan azîm sayesi dutub koyah olmudur Ve baz dallar canibi

erbaasma iki yüz üç yüz adm kol kanat misli yaylb baz evlerin

ve dükkânlarn ve camiin damlar üzre perian olmudur Lisan hal

ile keysularn âkan üzre sayeban etmidir Ve ziri diraht ile koyah
ve hyabandrkim güya çarba Isfahandr Asla güne tesir etmez Da-

ima bâdisaba urayub cemii sakinana can bah ider Ve sayesi

düdüi yerde olkadar meydandr öyle malûmu saadet ola ki cümle
krk üç sofadr On biri müsafir sofalardr Bu ehirde han ve tuhana
olmamak ile cümle âyende ve revende müsafirîn bu çnar münteha-
nn sayesinde honiinlik iderler Ve üç yerdeki sofalarn onar onbeer
somaki direkler üzre kiremit örtülü sofalardr Gerçi bu dirahti mün-
tehann sayesinde kiremit örtülü bina lâzm deildir Amma bârân
rahmetden havayici müsafirîn mahfuz olsun içün sahibi hayrlar
böyle ârâmgâh bina etmilerdir Ve yine bu çnar müntehanm al-
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tnda üç kahvehane sofas var Üstü açkdr Cemii seyyah âlem

ve zurefayi beni âdem anda zevk safalar idüb ömür uurlarlar

Ve yine bir dirahti perverdigârn altnda Hüsam Olu Kapudan Ali

paa kursum örtülü bir aaç kubbe ile bina etmi bir nak bukale-

mun bir abdesthane havuzu var Ve on iki kue bir havzu azimdir

Ve ortasnda bir azirvan ebi ruz revan olur Emri ilâhiye imtisal

iden tecdidi vuzu iderler Ve her kuesinde birer çemesi var Gayet

leziz âb hayatdr Cümle ehir halk andan defi atsan iderler Ve bu
diraht sayesinin garb taraf dallar altnda hendek kenarnda ta aa
çaru bana varnca iki yüz adm bir sofadr Ol sofa üzre yetmi
seksen turunç aac ile müzeyyendir Ve bu mahalde yine Ali paann
bir âb hayat çemesi var Ve sofa üzre mihman olan âkann turunç

ükûfesi rayihasndan dimalar muattar olur Ve bu sofalarn arknda
yine çnar münteha altnda bir çah mâ var kim hayat canfezadr

Ve bir çah mâ dahi camiin kapusu dibinde vaki olmudur Makara-

lar mezkûr çnarn dallarna baldr Bir âb hayat sudur Cümle
ketibanlar andan sulanr Acib hayrat azimdir Ve mezkûr asarlar

bilcümle çnar müntehann altnda vaki olduundan tahrir etdük ki

yârân safaya malûm ola kim nadiri azîm dirahti sun'u Hudadr Ve
hikmeti Huda bu çnarn nice bin dallar birbirine halka halka ba'
lanub çim ender çim olmudur Garib ve acib ibretnüma kâr perver-

digârdr Baz kimesneler bu çnarn evsafn hikâyet idüb dediler ki

Dedelerimizden öyle istima ideriz ki bu kaPa küffar hakisarda iken

bir Msr gemisin küffar alub ümmeti muhammedî esirleri bu çnarn
dibinde kayd bend iderler Meer huccacn biri de bir kumkuma âb
zemzemi bu çnarn dibine döker Hikmeti Huda bu çnar günden
güne bu hale gir(er) Ve hâlâ her sene büyümededir deyu rivayet ider*

1er Amma AUahü a'lem ol Çerkezistanda ve Irak Dadiyandaki kadar

muammer olmak var Bu alt yedi yüz yllk olmak var Elhasl kibar

evliyaullahn nazar taallûk etmi bir sun'u Yezdandr Hakir dahi te-

berrüken hatt ceîi ile ol eceri müntehann bir dalna

Seyyah âlem Evliya ruhyzün fatiha

Sene 1082

deyu nurukân ve tlsnan (taylasam) demirleri ile elifleri birer

arn oyub tahrir etdük naallahü tealâ ol hat erha verüb müeb-
bed durur Gören yârân safay basafaya muhtef i deildir Ve bu çnar
ehri Istanköyün öhrei ehir olmasna sebebdir Ve bu mahal cemii

zurefa ve yârân basafa ve ehli urefânm cemiyyeti yeridir JU" AtidUii*
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Der beyan ekâli varuu kal'ai Istanköy

Ve bu çnar olduu mahal tara varudadr iç kal'ann cenubunda
ekli murabba bir suru azimdir Ve yaln kat eddadî bina kal'adr

Ve dar medar (dairen madar) cürmü iki bin admdr Ve iç kal'aya

muttasldr Baka kal'a deildir Ancak çnar taraf mabeyninde bir

hendek var Ve bunun dahi cemii haneleri kireç örtülü seddad(î)

bina musanna evlerdir Cümlesi bin iki yüz hanedir Ve bu varu içre

ancak bir mahalle elli müslüman han esidir Maada 900 kefere hane-

sidir Ve çnar altnda bir camidir Gayri mesacid ve tekye yokdur Ve
mezkûr cami tulen ve arzan altm ayakdr Ve içinde amelî alt sütun

üzre tavandr Kubbe deildir Ve bir ta minarei mevzunu var iki

kapus var Biri kble kapus ve biri kapu dibinde yan kapusdr Ve
gayet cemaati kesireye malikdir Zira bu varuda bundan gayri cami
ve mesacid yokdur Ve cümle dokuz yüz kefere hanesidir Ve sekiz

kefere mahallesidir ve sekiz kilisedir Ve bir Yehud cemaati vardr
Amma Ermeni yokdur Ve bunda cümle yüz on dükkândr Ve bedas-

teni[lj yokdur Ve bu varuda krk sadrenc nak darack sokaklardr

Ve cümle evleri darack havlsz evlerdir Ve cümle Urum avretleri

evlerinde arab ve rak satarlar Ve bu varuun iki kapus var Biri

ark canibinde lebi deryada iskele kapusdr Cemii gemileri ol canibe

yanarlar Zira gümrük ol canibdedir Ve bu yal kapusnn iç yüzünde
bir hamam vardr Çifte deildir Öleden sonra avretler girer Ve bu
varuun bir kapus dahi garb canibinde büyük varua açlr Ve bu
varuun lebi deryada hendei yokdur Amma kara canibinde üç taraf

hendekdir Hattâ sene tarihinde Can Arslan paa anda muhafazada
iken cemii ahalii vilâyeti cem idüb hendei be kulaç tathir etmi
Murad idinse derya ihata ider Zira alçakdr

Evsaf ikinci tara varuu azîm

Ve bu tavsif olunan rbatl varuun tarasnda cenubu ve garbn-
da bir varuu azîm dahi vardr Amma kal'as yokdur Hemen bir

sevad muazzam ba ve baçeli vasî bir ehri azimdir Cümle iki bin

mamur ve abadan kârgir ta binal ve üzerleri kireç örtülü ba irem
misal evlerdir Ve cümlesi on sekiz kefere mahallesi ve yedi müslüman
mahallesidir Ve cümle be mihrabdr Eski Cami ve Yeni Cami ve

Taba(k)hane Camii Bu üçü çaruy pazar içinde olmak ile cemaati

kesireye malikdir Ve kâr(g)ir minarelidir Ve AbduUah Belhî tekyesi

halveti âsitanesidir Ayende ve revendeye nimeti mebzuldür Ve mesa-

[1] Ba^dad Kökü nüshas ( bezazistan)



220 EVLYA ÇELEB

ciddir Lebi deryada bir âsitanei ba iretndir Ve Dede Mescidi ve

bazar yerinde Meydan Mescidi cemaati kesireye malikdir Ve bunlar-

dan maada bu varu^da cami ve mesacid yokdur Ve han ve imaret

ve medrese yokdur Amma yedi mektebi sbyan vardr Her sene evka-

fndan yetimlere hiPati fahire mebzuldür Ve bunda Yusuf paa ba-
çesi kurbinde bir küçük hamam nevbina oldu Ve bu varuda kal'a

dibinde fevkani mahkeme köesinden ta Yeni Camie varnca üç sokak

içi malâmal iki yüz mamur ve müzeyyen dükkânlardr Gerçi bedasteni

yokdur Amma cemii zîkymet eya anda mevcuddur Ve bu varü ile

iç kal'a mabeyninde bir liman azîm vardr Boaz dolmak ile iri

ketiler giremez Amma firkate ve kayklar girer Eer tathir olsa âlâ

limandr Sekiz rüzgârdan mahfuz bir limandr Amma müruru eyyam
ile dolmudur Amma tathir olsa iki yüz keti alur Ve hâlâ bu kal'a-

nm esaleten liman yokdur Ancak kal'ann ark canibinde demir kuvveti

ile yatlr Amma gün dousu gayet pek dokunur Amma batdan ve

keilemeden ve lodosdan halâs olub kal'a dibind(e) âlâ yataklardr Ve
baz küçük kayklar eski limandadr Ve taba(k)hane elli dükkândr Ol

mahalde gemiler demir üzre yatarlar Ve bu Istanköy ehrinin tar(a) kble

ve cenub ve garbnda iki saatlik yer ba ve baçe ve bostan cihan dutmu-
dur Ve bu adann öür olduu defter hisabnca bu cezirede seksen alt

bin dönüm badr Ve yedi bin limon turunç baçesidir Ve kütübü

tevarihatda bu cezireye Dar Narenc deyu tahrir etmilerdir Hattâ

limon ve turunç sükûfesi mahallinde alt mil karu Bodrum kal'a-

smda ükûfenin rayihai tayyibesi istimam olunur mehuru âfâkdr

Ve bu cezirenin âb havas olkadar lâcifdir kim bâdisaba her bar

esüb beni âdemin rengi ruyine badei gülgûnuna humret virdiinden

olkadar mahbub ve mahbubesi vardr kim tabir olunmaz Amma Sa-

kz ceziresinin civan bunun zenanesi mehurdur Ve gayet mesture

ehli rz hatunlar vardr Hattâ Rum avretleri bile ehli perdedir Gün-

düz asla avret makulesi sokaa çkmazlar Amma yine âkperestlerdir

Ve Urum keretsalar yüzü açk gezüb fistan giyerler Ve balarna
havlu mikrama örterler Ve müslim avretleri gûnagin çuka ferace

giyerler Ve cümle halk Cezayir esbab giyerler Ve bu ehrin mekû-

lâ (t) merubatnn memduhatndan limonu ve turuncu ve kebbat ve

aaç kavunu çokdur Ve on bir güne liman (limonu) olur Ve hik-

meti Huda bir güne limonu olur içinde bir küçük limonu dahi

vardr Gayet lezizdir Acib sun'u Hudadr ki taras eki içindeki tatl

-*•./. ^ >* -âl c\ Ve yedi güne inciri ve âbdar eftalisi ve yirmi güne

üzümü olur Hususa Sapll Ahmed Aann ve Siyam zade bann
Cem üzümü ve Ab can üzümü ve Kaba parmak ve razak üzümü bir



SEYAHATNAMES 221

diyarda yokdur Ve bir vakyye laga [1] nar sici (1) de masturdur

Ve limon suyu ve limon raba cümle vilâyetlere bundan gider

Hususa helvahanei hasdan ve kilâr âmireden Hünkâr helvaclar ve

kilârcileri gelüb iki yüz fç raba ve limon suyu çkarrlar Her
sene hizmete memur halifeler gelüb limon suyu tahsil idüb mirî

ke (t) ilere tahmil idüb Asitaniye götürürler Amma inciri ve zeytunu

az olur Ve üzümün kurudub ve nice kerre yüz bin desti üzüm turusu
yapub Msra götürürler Ve halk gayet rencberdir Ve gayet garibdost

mün'im âdemleri vardr Daima mezkûr memduh çnar sayesinde otu-

rub garibüddiyar olan kimesneleri hanelerine davet idüb ikram iderler

Anniçün Cenab Bari anlara ganimet vermi Huda mamur âbâdân

eyliyüb halk masun ve mahfuz ola Ve bu cezire dairei irtifa üzre

iklimi rabi'dir Arz beledi ve tuli nehar ve kblesi Anadolu canibinde

Kök Ova körfezi içine nazrdr Ve bu cezire sahral ve otlu ve sulu

yer olub emnü eman olmak ile Anadolu canibinden nice yüz Türk-

man obas ve devesi ile gelüb vatan dutmulardr Elhasl cemii adalar

bîhasldr Amma bu Istanköy ceziresi cemii adalarn Msrdr ve

gayet kâr yeridir .A ^üi>- vesselam Ve bu Istanköyden cenub canibine

iki saat safi ba ve baçeler icre zevk ve safa idüb ubur iderek

Evsaf kal'ai Pili

Beliyo namnda bir kefere pehlivannn kal'as olmak ile Pili

derler Sene terihinde içinde olan Uurum küffarlar Rodos fethini

iidüb mabeyinlerinde ihtilâl olub hâkim zabitleri olan Malta küffarn

klcdan geçirüb cümle Urumlar kal'anm miftahlarn kapudan Palak

Mustafa paaya teslim idüb anlar dahi Süleyman Hana arz iderler

Hâlâ ol ecilden Pili kefereleri Süleyman Han reayas olub gayri tek-

lifden muaflardr Bu kal'ann dahi tarihi

dr Bu dahi Cezayir eyaletinde Süleyman Han tevliyyeti hümündedir
Ve Istanköy nahiyesi kazasdr Serdar ve kethüdayeri Istanköydür

Amma dizdar ve neferat vardr Ve kal'as evci asumana serçekmi
bir küçük kaPadr Canibi erbaas mahuf ve muhataral olmak ile

ne cürümde ve kaç admdr add olunmad Amma küçükdür Ancak
içinde yirmi hürde neferat evleri vardr Ve bir Süleyman Han mes-
cidi var Minaresi yokdur Ve bir buday anbar var Gayri bina yok-

dur Ve kbliye nazir iki kat tahta kapus vardr Amma ahin yuvas

fi] Bcidad Kökü rüshas (lüfan)
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misal bir yalçn kaya üzre sarb kaPadr Amma tara varuu kaPann
kble ve arknda bir varuu var Kayal ve dere depeli yerde vaki

olmu biribiri üzre havlisiz darack evlerdir Amma cümlesi kat en-

derkat kâ (r) gir binadr Ve bunda bir abhayat su kayalardan çkub
aa ba ve baçelere cereyan ider Öyle sokakdr kim mah Temmuz-
da içinden âdem be tas çkaramaz Bu kal'a bu âb zulâl hatryçün
bina olunmudur Olsebebddn cümle halkn rengi ruyleri humret üz-

redir Elhasl misli yok bir âb hazmdr Ve kal'a kapusnm eii di-

binde Güzelce Ali Paann ceddi ve kendüleri bu Pili kaPasnda hasl

olmak ile bir kâ (r) gir bina ekli murabba bir canibi müferrah bina

etmidir Bir minaresi ve bir kble kapus var Ve üstü kireç svaldr
Bundan gayri cami yokdur Ve bir hamam ve bir çeme ve bir havzu

azîm ve yirmi dükkân cümle hayrat Ali paanndr Gayri han imaret

ve medrese yokdur Ancak iki mektebi sbyan vardr Ve cümle sekiz

yüz kireç örtülü kârgir evlerdir Ve cümleden mamur ve müzeyyen
ve havlili ve baçeli âyân vilâyet Ahmed Aa saray âb hayat sular

ve havuz ve azirvanlar revan olur Ve bu ehirden evler mabeyinde

yoku aa gidüb ehirden tara safi ba ve baçeler içre ubur iderek

nîm saatde Ahmed Aann ba irem hanesinde bir hafta zevk safalar

etdik Eer bu ba irem sarayn evsafn tahrir etsek tatvili kelâm olur

Ancak öyle badr kim içinde âdem gayib olur Yetmi bin nar ve

incir ve elma ve armud ve eftali ve sayir ecarat müsmirat vardr

Ol ba ferahfeza içre olan üzüm aaçlarnn hisabm Cenab Bari

bilür Ta Güzelce Ali paa üç bin forsa esirine bina etdirmi Senede

yedi bin guru mahsul verir baçei pür akçedir Andan atlarmza

suvar olub cenub tarafna sarb da ve talklar aarak 2 saatde

Evsaf kal'ai Andmahi

Bu Istanköy ceziresinde üç pare kal'alar feth olub bu Andmahi
kal'as gayetülgaye sarb olmak ile içinde olan Malta ve Cineviz kefe-

releri teannüd idüb virmeyince Sultan Süleyman Han Rodosda iken

bu ahval mün'akis olub kapudan Palak Mustafa paa iken (iki) yüz

pare kadrga ile ve Istanköy canibinden karadan Rüstem paay serdar

idüb inaallah bir ayda kal'ayi feth iderek Andmah etdim Yohsa siz

bilirsiz deyu ferman ah olunca derya ve karadan deryamisal asker

hücumu mehcum idüb hikmeti Huda bir ayda feth idüb içinde olan

cemii küffar dendan tîden geçirüb bir ayda feth etdik deyu nefes

idüb Anda mah itdim didikleri içün And mahi kal'as dimesinin

sebebi tesmiyesi oldur Bunun dahi tarihi
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dr Bu dahi Istanköy sanca hükmündedir Örün Bey alur Harac
Süleyman Han evkafdr Mütevelli zabt ider Ve Istanköy nahiyesidir

Ve dizdar ve neferat var Ve cebehanesi gayet çokdur Zira gayet sarb

ve metin ve serhad kal'adr Lebi deryadan bir top menzili baid bir

bayrl evci asumana müntehi olmu yedi kudret ile bina olunmu
bir ibretnüma kahkahadr Yokulu mahalli olmaynca kal'ann zir-

vei âlâs ebri âlilerden nümayan olmaz Ve imalden cenuba ekli

bademi tulânî vaki olmu sengi hârâ divarl bir müstahkem kal'adr

Ve dairen madar cürmü divar üzre kâmil bin sekiz yüz admdr Ve
canibi erbaas çah gayya derki esfelinden nian verir on minare

kadar uçurum olmak ile bir canibinde hendek yokdur Ve kal'adan

aa bakmaa âdem cür*et idemiyüb Akdeniz bir haliç misal görinür

Ve aa sahralarnda da ve ba ve baçeleri naki bukalemun
misal zahirdir Ve bu kal'a bir kat divar görinür Amma divar divar

kayalar üzre aa divarlarnn temelleri on be enli rhtm ve fil

cüssesi kadar talar ile bünyad olunmudur Yunan tevarihi tahriri

üzre Islâmbolu bina iden Yanko bin Madiyann binasdr deyu tahrir

etmilerdir Ve hakikatülhal kâr kadimden nian verir içi dolma
deildir Serapa yerli kaya üzre bina olunmudur Ann içün kapudan
içeri girdikde yoku yukaru ve kesme kayalar üzre gidilir Ve cümle
evler yüksek kayalar üzre cihannüma kâ(r)gir binay metin evlerdir

Cümlesi kireç örtülü damlardr Ve cümle üçyüz seksen hanedir Ve
bir mahallesi müslim ve üç mahallesi keferedir Ve sekiz kilisedir

Gayri Yahudi ve Ermeni ve Kbtî yokdur Ve kal'a kapusnn iç

yüzünde bir minareli bir küçük cami vardr Matekaddem kilise imi
Süleyman Han namna cami olmu Ancak yüz âdem alur Ve on
dükkân var Suyu ve hamam ve mescidi ve han ve imaret ve med-
rese ve mektebi ve ba ve baçesi yokdur Ancak kat enderkat da-

rack evlerdir Ve kapus garba nazr iki kat sarb demir kapudur
Andan gayri kapus yokdur Ve bu kapu önünde bir azîm tabyas

vardr Kara tarafna nazrdr Bu tabyann cürmü iki yüz admdr
Ve bir hayli meydandr Ve bunda dahi azîm toplar vardr Ann
dahi imale nazr bir kapus var Asma zenberekli cisir ile bina olun-

mudur Her eb didebanlar makaralar ile cisri ref idüb tabya divarna
sed (siper) iderler Ve bu kal'ann tara asla bir haie varuu yokdur
Cümle kal'a içindedir Ve bu kal'a aa Istanköy kal'asndan büyük-

dür ve metindir Ve canibi erbaas bin altm yedidir Ve yirmi dirsek

[1] Badad Kökü nüshas (^»j»^)



224 EVLYA ÇELEB

kuledir Ve her kule(de) beer ve altar top mukarrerdir Ylda on gün
bu Istanköy ceziresinin cemii reaya ve (be)rayas at ve katr ve eek*
leri ile gelüb bu kal'a içinde olan yetmi aded su sarnçlarn mala'

mal iderler Ta sene âhirine varnca kifayet ider Tedriç ile istimal

iderler Ve daima taze sular aa derelerden eekler ile tarlar Ve
bir âdemde beer onar eek mukarrerdir Zira kaPanm garbnda me-
zarlkdan alarka cihan ba ve baçe dutmudur Andan eekleri ile

cümle mahsulâtlarn tarlar Ve bu kaPa öyle âlidir kim küade ha*

vada yüz otuz mil cenub canibinde Girid adas görinür Ve yüz mil

kbleye Rodos ceziresi nümayandr Ve yine cenub üstüne Hereke
ve Iliki ve cezirei incirli 5 mildir Cümle evleri gürinür Ve ark ta*

rafnda yirmi mil Mentee kylar canibinde Tekir burnu Dacca ve

Darabeye dalar ayak altnda misal zahirdir Ve garb canibinde on
mil cezirei Kalimyoz kaPas ve evleri ile aikâredir Elhasl channüma
ve ibretnüma kalk^ai bîhemtadr Ve havas gayet lâtif olduundan
al tebkânî ruhsarl mahbub ve mahbubesi Andmahi güzeli siz ne

istina idersiz deyu darbmesel olmudur Hakka gayet ivekâr mah*
bubesi vardr Ve halk gayet garibdosdurlar Ve cümle Cezayir esbab
giyerler Ve bu kaPa Istanköy ceziresinin ta ortasnda vaki olmak ile

elzemi levazmndan Kilidülberdir J.r <\i\ dUii>- Bu kaPay temaa idüb

garb canibde balar ve baçeler içre ubur iderek andan cenub cani-

bine dal ve tal yerlerde murgu keklik sayd ikâr iderek 4 saatde

Evsaf kal'ai Kefaloz

Bu dahi Süleyman Han fethidir Bedesti Kapudan Palak Mustafa

paa Bunun dahi tarihi

dur Zira bu cezirelerin cümlesi Rodos feth olunca cümlesi feth olmu*
dur Istanköy sanca hükmünde Süleyman Han evkafdr Mütevellisi

hâkimdir Salb siyaset sahibidir Haracn tahsil idüb imaret ve mür-

tezikaya mevacib verir azîm mevleviyyetdir Ve Istanköy kazas niya-

betidir Ve bu kal'a Istanköy ceziresinin lodos canibinde bir burunda

vaki bir yalçn kaya üzre bir küçük kal'adr Dairen madar cürmü
admdr tarafna nazr bir kapusu var Gayet sa*b

ve metin bir kal'ai metin bir kaPai müzeyyendir Amma etrafnda

hendei yokdur Ve içinde mikdar müslim ve kefere yetmi
kireç örtülü eddadi bina evlerdir Ve bir mihrabdr Gayri imaret

yokdur Gayet küçük kal'adr Amma aada varuu mamur ve müzey-



03

>
D
J
O
-O

V
bo
a
>^
o 1

>
>bo "S

CIJ

-t->
-0

CV.

o cö 3
>^ ^

V D v
c [« en H
3 C m y

V.

-c

>St

vn ^

CL)

c^

c! :^

o
O

-o
c

Is •

CO D CO -1 CÖ

— CN co





SEYAHATNAMES 225

yen hanedir Ve cümlesi kârgir bina kireç örtülü evlerdir Ve kala-

nm cümle otuz be neferat ve dizdar vardr Ve krk pare hürde

taplar vardr Ve han ve hamam ve gayri bina yokdur Gayet cezire

yerdir Ve sular eekler ile aadan tarlar Ala sarnçlar vardr
Ve bir kaç kerre Duka ve Papa ve Malta gemileri gelüb ebhun et-

milerdir Sagir (Zafer) bulmyub hâyib hâsir gitmilerdir Ve aa
varuunda alt yedi dükkânlar vardr Amma tara ba ve baçeler

çokdur Ve limannda gûnagûn mahiler çkar kim tabir olunmaz Ve
bu kaPadan ruen havada lodos canibine yüz elli mil Girid ceziresi

nümayandr Elhasl bu dahi intihai serhad kal'adr An temaa idüb

geru avdet idüb 3 [1] saatde ölgün yine kal'ai Istanköy Elhasl

bir ay zevk safalar idüb ayan eraflarndan hane sahibimiz Muslu
Aa ile ve biraderi Ali Çelebi ve Pilili Ahmed Aa ve damad
Müstedam Aa ve Serdar Hüseyin Aa ve Siyam zade ve Semiz

Musa Çelebi ve dizdar Musa Aa ve cebeciba Hasan Aa ve

cebeci çorbacs Mustafa Aa ve Lonca Camii muidi Efendi ve

Abdülcebbar Efendi ve Dervi Abadullah Efendi ve Nayib Dervi
Efendi Veliniam Aa ile ve cümle hukukun kesb etdiimiz yaran
safa ile vedalaub cümlesinin duasn alub bin seksen iki senesi Cema-
ziel evvelin yirmi beinde pürsilâh bir firka(ti)ye suvar olub ve »^O'J^

âyetin tilâvet edüb badban zevrak çak idüb keskin poyraz eyyam
ile Rodosa azimet idüb giderken Istanköyden yirmi mil baid Tekir

burnu nam mahalli dolanca sekiz kâfir kalyonlar içine giredüdük

Hemen bizim Ali Reis tarfatülayn ile içeri bocalyub orsa orsa Ana-

dolu canibin snca mel'un küffar bir kat alabanda toplarn üzerimize

atub cümle yelkenlerin döküb bizi ejderi heftser misal ikârmdr
deyu kova kova r'ad var gelmede Amma bizim firkate reisi bu hali

görüb ba yelkenin dahi balyub honda seren idüb ba gösterüb ve

pürsilâh âmâde olub alavere cankurtaran kullanub âni saatde yld-
rm misal akyub küffarn gözünden gayib olduk Hamdi Huda halâs

olduk Ve bu cezirei Hereke ve cezirei Iliki ve cezirei ncirli mabeyin-

lerinde giderken hikmeti Huda yine mel'un küffar ketileri üzerimize

çkageldiler içlerinde iki Bulkar matalar var Krlangç kuu gibi

uçar Anlar bizi uzlaynca yine Allaha snub yine Anadolu canibin

uzledik Ahirülemir Rodosa yapmadan meyus olub bir gice bizi ko-

vub hamdi Huda yetiemeyüb Mentee hakinde Püçe kylarna can

atub can kurtarnca mePun küffar ubur komyub hâyib ve hâsir

dönüb cehenneme gitdi Biz ise eyyam müsaid ile Yenice kenannca
arka on sekiz mil gidüb Dacce kenannca on mil dahi ubur idüb

[1] Badad Kökü nüshas (4)

Evliya Çelebi ^ — 15
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Kal'ai Kilseli

Bir alçak kaya iizre bir burunda viran kal'adr Amma bir âlâ

yatak yeri liman var Matekaddem gayet mamur iskele imi Mentee
kenarlarnda Dacce ve Yenice ve Zarahiye kazas derler seksen akçe

kazayi âsümanîdir Asla kasabas yokdur Cümle nahiyesi krk yedi

mahalle âsi Türk kuralardr Ve dahi Mentee paasnn hassdr
(Vo)yvadas hâkimdir NeuzübiUâh gayet sarb ve çengelistan ve sen-

gistan misal Frengistan yerlerdir Bizi kâfir krub El*aman deyu yana-
dmz görüb ve Türk bizi dur idüb bir içim su vermediler ii9\c^»4\\ Ve
bu mahal garbndan arka seksen mil bir burundur Bir canibi Sön-

beki adas kayalardr Bir canibi Kök Ova körfezidir Ancak bir burun
üzre bu kaza kuralar âsi tüfenkendaz kavimdir Amma bizden üç gün
evvel Malta gemileri bu tarafa bu kenare asker döküb kuralar garet

idüb zahayir ve esir almak murad idinüb asker döker Mezkûr âsi

Türkler filhal yedi sekiz bini bir yere cem olub hemen lebi deryaya

seirdüb kâfir gemilerin kayalar mabeyninden kurun ile döe döe
alarkaiderler Ber(u) canibde küffar karada kalub asla birisi halâs olm-
yub dendan tîgden geçirüb bakyyetyülseyfi esir idüb dalarnda keçi

güderler idi Gerçi mel'un kavimdir Amma gayet bahadr ve pehlivan

ve tüvana kavimdir Elhasl bu kavimden bir nanpare alamyub yine

firkatemize suvar olub yüz mil ark canibine girmi Gök Ova körfezi

içre emnü eman üzre iki canibimizde yalçn kaya ve liman ve da
ve ba ve rag ve irag ve yakn ciballeri temaa iderek ubur etdik

Amma yüz mil körfezin nihayeti Söüdcük nam mahaldir Eer mü-
lûk Mmmet etse bu Söüdcükden ol dere içre Sönbeki boazna dek

kesseler Dacce ve Peçe ve Darahiye kazas bir cezire olur Amma
himmeti azîm ister Elhasl bu Gök Ova körfezi içre meymene ve

meysere giderken eyyam muhalif olur deyu havfimizden Bodrum
kaFas kylarndan krk mil gidüb

Evsaf kal'ai Gereme

Lebi deryadan bir top menzili içeri bir sarb kaya banda bir

eddadî sa'b ta bina harab kaPadr içinde âdem ve âdemi zad yokdur

Amma kal'a dibinde bir mamur âbâdan müslüman köyü vardr Safi

ba ve baçedir Ve bu kal'a Mentee hakinde Gereme kazasdr Krk
yedi pare kuradr Kad serdar bu Geremede sakindir Amma kethü-

dayeri yokdur Ve bu kazann lebi deryasnda çaml ve ardcl dalar

temaa iderek elli mil dahi arka bu körfez icre ubur iderek
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Evsaf kal'ai Kök Ova

Mentee hakinde yüz elli akçe kazadr Ve nahiyesi yetmi pare

mamur ve mahsullü kuradr Kethüdayeri ve serdar Ulada sakindir

Ve kads kura devrider Ve bu kal'a bu Kök Ova körfezinin nihaye-

tinde bir yalçn kaya üzre bir küçük kal'adr içinde dizdar ve nefe-

rat ve âdemi zad yokdur Amma güya üstad elinden henüz çkm
bir musanna carkûe kal'ecikdir Amma tara kal'as azîm sevad imi
Hâlâ âsâr binalar ayan ve beyandr Elhasl bu kal'a gayet elzem

levazmndan tamire muhtacdr Zira bu iskele Mula ve Ulann ve

ve Yerekseinin ve Boz Oyüün ve Mentee ve Milâsm Msr iskele-

sidir Ylda nice yüz pare gemi tahmil olunub cümle vilâyete gider

bender iskeledir Hattâ sene tarihinde bu liman içre yirmi pare ayka
yatarken alelgafle Venedik donanmas gelüb on sekiz pare aykay
malâmal skarça yükü ile bîbak ve bîperva alub kendi ve cümle halk

dalara kaçub halâs oldular Eer bu kal'a liman aznda mamur olsa

asla küffar bir gemi almaa kadir olmazd Zira liman sekiz rüzgârdan

emin bin pare liman[lj alur kapul kudret limandr Amma kayalar

dibinden cereyan iden suyu acdr Amma leziz sular dahi yakndr
Ve bu limanda bir küçük handan gayri bir ey yokdur Cümle âyende

ve revendeler dirahti müntehalar sayesinde meks iderler Hakir dahi

bu iskelede bir gece mihman olub küffardan halâs oldmza bin bin

hamdü sena idüb ve atlar firkateden çkarub suvar olub refiklerimiz

ile Marmarise revan oldmz yol üzre Süleyman Han Sakar Beli

deyu nefes etdüi yolu solumuza alub Süleyman Hann ta döeme
kaldrm üzre ubur idüb ve dörd yerden ta bina cisirleri güzer idüb

Miskli Bel demek ile maruf bir çaml beldir Ve cümle gûhu bâlâs

gûnagûn dirahtlerin rayihai tayyibesinden âyende ve revendenin

dima muattar olur Ve bu mahalde bir rmak cereyan ider Süleyman
Han anda çadrn kurub tahtelkahve tenavül idüb o ayinden nu idüb

Amber suyu deyu nutk idüb Tiz bu Ayni amber üzre bir miskli

cisir yapsnlar deyu murad idince filhal ol mahalde iki göz cisir bina

îdüb temeline misk dökerler Annçün Miskli Köprü derler Ve buna
Ayni amber üzre bir çemenzar niimen üzre bir nemazgâh bina

etmidir Âyende ve revendeye mihnmangâh ârâmgâhdr An bir saatde

ubur idüb bir bel dahi ubur idüb ol hyaban kudret içre olan

SÛnagûn ecaratlar ki dirahti tefne ve ardç ve servi ve kara bahur
ve ispenet ve karagünlük aaçlar rayihasndan dimalar muattar
olub ol mahalle Amberli deyu nefes etmiler Ol mahalde dahi bir

[1] Badad Kökü nüshas (gemi)
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çay cereyan idüb anda dahi bir savmaa ârâmgâh iderler Elhasl bu
rah iizre cemii ubur etdüi yerleri birer ismile müsemma ider

Sakar yokuundan beru Cennet yollarna geldik deyu buyurmular
Hakikatülhal bu yollar üzre âdemin dima muattar olur Bu yollar

zevk ve safa ile ubur idüb yine cenubuna 3 saat gidüb

Kal'ai Kuruhisar

Bir yalçn kaya üzre bir küçük viran kal'adr Ve dibinde Ova
deresi cereyan idüb Gök Ova körfezine mahlut olur Ve bu nehir

kenarnda Cezayirli Mustafa kapudan bir kârgir toloz bina han ziba

bünyad etmi Ve kapus önünde bir çemenzar sofa üzre dirahti âliler

içre sayesinde bir nemazgâh bina etmi Acib ârâmgâh hayratdr An
ubur idüb yine cenub canibine Söüdcük nehri Bu dahi Gök Ova
körfezine mahlut olur Bu nehir kenarnca ispenet aaçlar ve kara

bohur aaçlar rayihasn istimam iderek 3 saatde gidüb Marmaris
beli ol mahalden Marmaris kal'as ve körfezi nümayandr An yoku
aa ubur idüb vasi dereler içre Süleyman Han yolu ile yine cenuba

bir saat gidüb

Evsaf kal'ai Marmaris

Sene tarihinde bizzat Süleyman Han Rodos fethine ubur etmek

içün mukaddem tarih ile bina olunmudur Hayli büyük kal'a bina

etdük deyu ferman ehriyarî sâdr olub sengistan ve tenk yerde vaki

olmak ile dairen madar cürmü dört yüz adm bir küçük kaPadr
Amma bir yalçn kayay âli üzre ekli murabba gayet metin ve

müstahkem kal'adr Badehu Süleyman Han saadetle gelüb Rodosa

ubur iderken bu kal'ai gezüb mimara hitaben Ya mimar Bu kal'ai

azdr dimek ile mimar azdr diye diye galat mehur Marmariz derler

Sebebi tesmiyesi oldur Lebi deryada bir mavi yalçn kaya üzre dörd

tabyal bir kal'ai beyz âsâdr Ve yalçn kaya üzre olmak ile hendei
yokdur Ve imale nazr bir kapus var Kemeri üzre carkûe beyar

mermer üzre Amma münhak olunmas ile tahrir olunmad Ve kal'a

içinde ancak dizdar ve imam ve müezzin ve kayyum hanesi ve

buday anbarlar var Gayri ey yokdur Ve bir kemer altnda minaresiz

bir mescidi var Ve otuz neferat vardr Ve dizdar liman sahibi

Aadr Ve tara varuu kayalar mabeyninde elli dane kiremitli ve

.bir camili ve bir hamaml varudur Ve iskele banda bir kârgir bina

han var Ve kapus üzre çarkûe bir beyaz mermer üzre tarihi böyle

tahrir olunmudur
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deyu ketebesi vardr Amma güya bu hat sihri mübîndir Üstad
mermer böyle kazm kim güya kudret kalemi ile tahrir olunmudur
Ve bu hann önünde sekiz dükkândr Hann saça altndadr Ve
han kireç svaldr Kurun örtülü deildir Lebi deryada on aded

bazirgân mahzenleri vardr Cümle meta ile leb berlebdir Ve cami

-çarkûe kârgir bina on iki aaç sütun üzre tavandr Dahi üstü

kireç svaldr Ve minaresi yokdur Ve cami önünde bir âb hayat

ayn cereyan ider Cümle halk ol sudan istimal iderler Ve hammam
camiin mihrab önündedir Ve kal'adan gayri cümle hayrat Süleyman

Han validesinindir Amma gayet cezire yerdir Havas gayet sakildir

Ve halk yaz günleri dalara çkub kesbi heva iderler Ve kal'ay

nöbet ile beklerler Ve ba ve baçe olmaz Amma hayvan ve sr ve

ekin gayet danedar olur Ve bunda cümle metadan gümrük alnub
Rodos topclarna aklâmdr Ve on yedi bin akçe senevi Marmaris

kullarna verilüb ve limannda beer altar vakyye levrek bal
çkar Ve bu liman bin pare gemi alur Sekiz rüzgârdan emin âlâ

yatakdr Ve limannn nihayetinde dirahti müntehalar sayesinde bir

nemazgâh vardr Bir âb hayat kuyusu kaynayub çkar Gayet leziz

zülâldir Ve canibi erbaas kârgir bina divardr Ve revendeye ârâmgâh
bir seyirgâh nemazgâhdr Ve bu kal'ann iki taraf dahi limandr
Her gice körfez tara olub Rodosa çeker ve gündüz Rodosdan
Marmarise çeker acib hikmetdir Ve limann sa canibi bir darack

.A,

boazdr Adem ayan sayub geçmek mümkindir Bir kerre

küffar bizim bir firkatemizi ol boaza ksdrub liman aznda küffar

lenger endaht olub yatar Derhal ol firkate reisi mezkûr sdan
firkatei beri canibe arub halâs olub alessabah küffarn yatduu
boaza bizim firkate varub âli vilâyete haber idüb cümle ahalii

vilâyet boazn iki tarafndan kâfir gemilerinin cümlesini eman
yirmeyüb feth iderler Böyle bir s boazdr Ve hâlâ ol s yerde

kibar evliyauUahdan Göçcü Baba medfundur Cümle ketibanlar ana
tnutekiddirler Her bar nezerat gönderirler Ve Marmarisden imale
bir kurun menzili baid Pilavdepesi demek ile mehur bir sivri depe
vardr Anda ziyareti Yakub Baba •^-o'-^s Süleyman Han ile mülakat
oldukda Var Sar Olan 0<'<*j^\A âyetin okuyub Rodosu al deyu kef
idüb bu âyeti erif tarih olunmudur Badelfetih Süleyman Han
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Yakubu merhum bulmudur »^-t/j^? Ve bu Marmaris gerçi Mente
hakindedir Amma Süleyman Han binas olmak ile Rodosda Süleyman
Han mütevellisi hükmündedir Salb siyaseti ve cürmü cibayeti ann
elindedir Hâlâ Rodos eyaletidir Hini tahrirde Süleyman ah öyle

tahrir etmidir Amma kala'dan bir top menzili Gök Ova kazas

hükmündedir Mezkûr nemazgâha her cuma Gök Ova kazas (kadsy
gelüb dava fasl ider Ve bu limann cenub taraf derya ar Tabya
kazasdr Ve Mentee sancadr Ve 8 saat cenuba sarb çengelistan

ve sengistan dalardr kim ePiyazübiUâh piyade âdemden gayri

hayvan makulesi yürümek mümkin deildir Bu temaalardan sonra

kaPai Marmarisden Habib bölükbann firkatesine Tokalac Ahmed
reisi reis idüb yetmi bahadr pürsilâh ehbaz ile alt atlarmz ve

be refikimiz ve baz âdem yolcular ile firkate suvar olub Marmarisden
yelken yrtub muvafk eyyam ile Hudaya smub ol körfez içre on
bir mil iki caniblerinde sun'u Huday temaa iderek ubur iderken

hikmeti Huda eyyam aa koyub

Kal'ai Serçecik

e yanadk Mentee hakinde Rahiyye kazas nahiyesinde lebi deryada

bir sarp yalçn kaya üzre ekli murabba bir kal'ai eddadî imi içinde

âbâdân yokdur Ancak bir âlâ kapulu liman var ki yüz pare gemi

alur Ve bu liman içre dalardan bir âb hayat su cereyan ider Sekiz

rüzgârdan mahfuzdur Ne canibe demir atsan âlâ yatakdr Ve bu

limanda cümle ehbazlarmz kürek çekerek sekiz mil cenuba gidüb

Marmaris boazndan alt mil gidüb Kadrgaburnu nam mahalle

varnca cenub canibinde Rodos nümayan olub hamdi Huda idüb

ise seren yelken döküb eyyam muvafk ile üç mil mikdan çkub
Tekirburnu nam mahalden üç pare Zara aykas alavere yelkenle-

rin açub uçub akyub gelir An gördük Ardsra sekiz pare kâfir

gemileri orsa bayraklarn açub torompete ve nâkuslarn döerek filhal

mezkûr aykalara yetiüb bir yaylm top urub derhal aykann biri-

sine sarlub aman vermeyüb alub denli amma iki ayka cengi azîm

ahenge balad Hemen iki kalyon bizim firkatei uzlyub geldi [ 1 ] Biz

dahi an gözliyüb hemen iki mil karib

Evsaf Kal'ai Sönbeki

Tarfetülayn içre Sönbeki limanna dahil olduk Beri canibinde

cenk cidali temaa etdük Bizi kovan iki kalyon dahi varub ol alt

[1] Baâdad Kökü nüshas (gelmede)
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kalyona imdad etdiler Meer mezkûr iki ayka içinde Msr askeri

var imi Kâmil iki ayka yedi kalyon ile cenk idüb kâfirde ve ay-

kalarda direk ve yelken pare pare olub eyyam bunlar bizim canibi-

mize de karib getürüb bir azîm temaa etdik Hemen iki pare kalyon

büyük aykann biri sana ve biri soluna çatub içine kâfir dökülünce

ayka içinden bir sadayi AUab Allah kopub klç aaas ve top tüfenk

sadas cihan dutub dudu bârud evce berheva oldukda ayka ve kâfir

gemileri nümayan olunca ayka içinde kâfirler deryaya atlmaa ba-
ladlar Hemen aykadan guzat müslimîn sandallar ile deryadan küf-

farlar alub aykya çkub iki kâfir kalyonlar içre guzat müslimîn

girüb klç ürürken biz dahi beri tarafda atlar firkateden tara çka-

rub avanta direk üzerlerine imdada varrken gerüden ihtida alnan
ayka alt pare kalyon braub tarfetülayn içre üzerlerine gelirken

bir firkate büyük ayka (ya) yetiüb içine imdad(a) girdük Ne gör-

dük Can ve kan Ceyhun var revan olmu Filhal cümle guzat müsli-

mîn küffar kalyonlarnda meveret idüb büyük aykya askeri küffar

gemilerinden yedi sanduk guru ve nice yüz silâh makulesi eyalar

ve yirmi alt mahbub Firenk olan ve yetmi be esir ve nice kelepür

makulesi eyalarn zîkymetlerin aykya tayub ve küçük kalyonun
kapudann yareli bulub otuz Firenk mahbubu ile tarfetülayn ile ay-
kya doldurub filhal bizim ayky bizim firkate yedee alub cümlemiz

küree girüb din akna öyle rebacsa çekmedeyüz Öbür küçük ayka
dahi öbür küçük kalyondan ol kadar el ganayim akdarub deryadan

çkan kâfirlerden cümle yüz elli Firenk ve nice zîkymet eyalar alub

anlar dahi bizim sandaln ve kendü sandaln donadub yedee alub

direk ve yelken yok Bizim ardmz sra yetiüb gelince mel'un küffarn

alt pare gemisi yetiüb bizi toplya toplya hamdi Huda filhal Sön-

beki limanna can atub halâs olunca cümle guzat müslimîn kanile

abdest almlar misal kanl abdest ile secdei ükran idüb cümlesi bir

azdan gülbangi muhammedî çeküb liman içre bir yaylm top ve iki

yaylm tüfenk admanlar etdik Ve birbirimiz ile öpüüb görüüb
Siz bize Hzr yetidiniz deyu admanlar etdik Ve iki aykadan yet-

mi üheda nemazm hakir klverüb andan defn etdik Küffar haki-

sar dahi bize liman içre bir yaylm top urub hâib ve hâsir makhur
müdemmer firar etdiler Ardlar sra kayalardan nazar etdikde ihtida

derya ortasnda feth olunan brakdmz kalyonlara kâfir yakn var-

dkda geminin birinden bir ate zahir olub[l] j>:J ci>» J^î U-»> c*-â^\-\ âyeti

mazmununca tarfetülayn içre galyonun biri evci semaye münkalib oldu

Meer yedeimizde olan ayka erbabndan bir yiit kâfir gemisine

[1] Ba-dad Kökkü nüshas ( V=l 3A'-:^ ^^'j*-^ «J^ U'^-*- ^^^-Hj)
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ganimete girüb [1] bizim gemiler alarka olunca p yiit [2] anbarda

kalub kâfir parçasna ate ider Mezkûr alt kalyon mukaddema feth

olub kalm kalyonu yedee alub Hereke ceziresine revane olub bir

paresi seçilüb bizim Sönbeki adasna yakn geliib beyaz bayrak dikilüb

vire ile bir sandal çkarub bizden ve Sönbeki Urumlarndan âdemler

varub sual olundukda bizim Riyale kapudanm virin On bin guru
virelim Ve büyük kapudanmz atee yand iki olunn virin Kiral-

mzm akrabalarndandr On bin guru dahi virelim deyu reca etdiler

Asla vücud virmeyüb red olunduu gibi bir yaylm top dahi urub

tehi dest cehenneme [3] gitdiler Beri canibde ol gice gaziler helvas

tabh olunub ühedalarn ruhu erifleri içün (Ya) sini erifler ve gül

bangi muhammedîler çekilüb alessabah iki aykai mümkün olduu
mertebe tamir ve termim idüb birer tekne ve birer mancana yelken

âmâde olmada ve cümle guzat müslimîn bir yere gelüb gaza mallerin

ortya koyub karda gibi taksim krmayub bizim firkatemizde olan

yetmi bahadranmza ve yirmi be yolcya ve hakire be gulâm re-

fiklerime elhasl alesseviyye yüzer suliye riyal guru verdiler Ve bizim

firkatiye üç aded Firenk peçe pençei âfitab gulâm ve üçer soltat kâfir

pasto saya çuka ve on tüfenk verdiler Amma hakire pes perdeden elli

altun ve iki saat ve bir altun kadeh verdiler Ve bu mali ganayim

herkese vâsl olub smat muhammedî tenavül olunub dua ve sena

ile gülbangi muhammedî çeküb admanî oldu Hakir ol mahalde

Sönbeki ceziresin ve kal'asn temaa etdim

Cezirei Sönbeki

Dairen madar cürmü yirmi be mildir Sene 928 tarihinde bizzat Sü-

leyman Han fethidir Matekaddem üç kal'e imi Amma hâlâ mamur
olan cezirenin cenubunda lebi deryadan baid bir yalçn kaya üzre

bir küçük kaPai metindir Ve Malta binas bir kal'ecikdir Amma diz-

dar ve neferat ve içinde askeri taifesi misal keferesi vardr Gayet

bahadr keferelerdir Ve siyah manilefke apka giyereler Ve derya

içre nehenkvar inaverlik idüb yüz kulaç deryaya gavvaslk idüb

sünger çkarrlar Ve deryaya gark olan ke(t)ilerden eli ile komu
gibi baz eyalar çkarrlar Ve derya içre baz nehenk ile cenk iderler

Bellerinde sünger kesme ti ile sahhakden nian verir bçaklar var-

dr Amma beyinlerinde yüz kulaç dalmyan kefereye kz vermezler

[1] Badad Kökü nüshas (grirer)

[2] Badad Kökü nüshasnda (ol yiit) yok

[3] Badad Kökü nüshas (cehennem ra)
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Ve azlarna zeytun ya alub derya dibinden azndaki zeyte reha ve-

rüb derhal ruyu deryaya zeyt çkub habab var zeyn olub herbiri birer

emsi taban olub ka'r deryada bir süzen olsa ruzu ruen misal nümayan
olur Bu keferelerin bu güne makduru beer olmyan pesendide san*-

atleri vardr Ve bu Keferenin cümlesi Süleyman Hann reayasdr Bu
cezirenin hâkimi cümleden milki Süleymaniyye mütevellisidir Haraç

öürleri anndr Ve bu keferenin cümlesi firkatecidir Gemilerine

asla bir korsan gemisi yetimemidir Ve Firengi bedrenk bunlar

esir idüb kebab ider Zira bunlar küffarn gemileri altna dalub ve

burku ile delüb gark iderler Ve bu Sönbeki avretleri beyaz dül-

bend kâtibi sar sararlar Ve esbab beyaz kömlek giyerler Ve bu

cezirede ba ve baçe yokdur Ve sular sarncdr An seyir idüb iki

günden sonra on pare Sönbeki f irkatesi hazr olub ve on pare firkate

ve sandal Rodosdan gelüb bizim firkate ile virmi pare firkate ve

sandal boaz aykann ikisin yedee alub donanmai azîm ile adüman
iderek Rodosa lodos üzre bir muvafk eyyam ile gidüb biz dahi avanta

gürek deyu Rodos liman önüne vardkda bizim alaymzda bir yay-

lm top ve tüfenk adüman olunca Rodos kaPasnn burç barusundan

ve mendirek kulesinden bir yaylm balyemez toplar atub kaPai Ro-

dos murgu semender var ate içinde kalub hamdi Huda selâmetle

Rodosa dahil olduk

»

Evsaf Kilidülbahir Kal'ai hasn hasn ve eddi
metîn Rodos Aleyke avnullah

Sene 928 tarihinde bizzat Süleyman Han Malta küffar elinden

kuvveti bazuyi tüvana ile be ay döüb mah Saferin besinci gün
Ahmed paa kolundan feth ve Marmarisde medfun Yakub Dede tebir

etdüi saatde fetih müyesser olub bu nass kat' âyeti kerime tarih

vaki olmudur (tarih)

öl^ ^y 4-^ j^Âj j^

|1] Badad Kökü nüshas ^JTU
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tarih düürmüdür Dier tarihi fethi Rodos

Dier tarih

Ç^-j^i dier ^V r-~^i ^Jr-^^i o>---sU

•^r^ ^x\ ^Y^ ^r^

Badelfetih elli iki mil Rodos ceziresinde sagir ve kebir yetmi
.A.

pare kal'a Eraman Ey küzidei Ali Osman deyu vire verüb muti münkad
olub cümle harac Süleyman Han ve camii evkaf olub maktuulkadem
ve mefruzülkalem mütevvelli nasb olunub tahrir ve imza olundu Ve
haracdan mada örü sultanî hass hümayun olub mirmiranlk olub

derya kaleminde Kapudan paa evaletinde sancakdr Ve evaleti bun-

lardr ki zikrolunur Evvelâ karu imal canibinde yirmi mil derya

kal'ai Marmaris ve on iki mil yldz canibine cezirei Sönbeki ve ce-

nub canibinde on bir mil cezirei Hereke ve cezirei Iliki ve cezirei

incirli ve cezirei Kerpe ve cezirei Istanköy ve cezirei Kalmiyoz ve ce*

zirei Paa ve kal'ai Bodrum Bu mezkûr adalar eyalet olub cürüm
cinayeti ve salb siyaseti paasna taraf padiahîden sekiz yük yetmi
bin akçe hass hümayun tayin olunub hini seferde Kapudan paa ile

dört pare kadrga donadub sefer eerler Rodos yedekleri deyu Akde-

nizde marti kuu misal pervaz urub sayd ikâr idüb muhafaza ider

Ve bu sancakda asla timar ve ziamat tahrir olunmadndan alaybei

ve çeriba yokdur Amma kethüdayeri ve yeniçeri serdar vardr

Ve üç yüz mevleviyyet payesi ile er'i mubîn moUasdr Ve nahiyesi

bu Rodos ceziresi içre krk dört pare kuradr Ve eyhülislam ve na-

kibüleraf ve âyân eraf dahi çokdur Ve kal'as Islâmboldan Msra
huccac müslimînin ve tüccar salikînin maberi üzre mezkûr 52 mil

cezirenin Anadolu canibinde Mentee sanca hakinde Marmaris bo-

aznda Kadrga burnuna on sekiz mil karib Rodos ceziresinin ima-
linde bir burunda lebi deryadr Bir küfee tal yerde vaki olmu
sekli muhammesden mugayir bir eddi Iskenderdir eddadî ta bina

bir kal'ai metindir Ve cürmü gûnagûn ad olunmudur Amma Ana
kal'a divan üzre dairen madar be bin yedi yüz admdr Amma
dokuz tabyai azîmi dolamadan hemen ana divan üzre be bin yedi

yüz admdr Ve dokuz tabya ve yirmi kuleler bu tabyalar mabeynin-

de vaki olmudur Bu tabya ve kule divarlan üzre devir idüb dokuz

bin yedi yüz admdr Elhasl ruyi arzda im'an nazar ile temaa etdi'
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gim üç bin yedi yüz kal'ada böyle bir eddi iskender kâr insan gör-

medim Baz divan krk ve elli ve altm ayak enli rhtm eddadî

ta divardr Ve cümle talar yumuak küfee tadr Hâlâ Süleyman

Hann urduu krk ellier vakyye güllei hadidler kal*ann sinei pür-

kinesinde güzer etmi durur Asla tesir idüb münhedim etmemi
Ancak bir âdem sa (r) ayka toplar ile üçer kantar dörder kantar

ta gülle ile dödüü yerler münhedim olmud (ur) Amma hadid

gülleler hâlâ nümayandr Tesir etmemi Ve cümle dört divarlar kapl-

baa misal iç tarafa iridir Top güllesi kayar Deme hal ile darabat

top isabet etmez Ancak Kzl kapu nam mahalden Rumeli askeri

gûhu Elbürz misal toprak sürüb küffar bu hali görüb mustaribülhal

olub kal'anm sebebi fethi toprakdr deyu ol fetihde hazr kimesneler

hikâyet etdiler Hakka ki bir bendeki amikdir kim çah gayyadan ve der-

ki esfelden nisa (n) verir kesme kayal hendekdir Ve kal'ann vücudu
divarlarndan tara ana hendein eni baz yeri bir tirke oku menzil-

dir ve baz yeri elta menzilidir Ve bu ana hedeinden tara enli ve

ensiz ikiler ka (t) ve üçer kat bölme bölme makas hendek divalar

sokak sokak olmudur Ve bu hendekler içre kaln divarlar üzre beden

beden mazgal delikleri vardr Ve cümle hendekleri kesme kayadr
Asla divarl hendek yokdur Baz yeri yirmi kulaç ve baz yeri otuz

kulaç derindir Ve bu hendekler içre hâlâ ve hâzr ve âmâde binden

mütecaviz lâmat vardr Ve bu kal'ann üc bölükde bir bölüü derya

ve deniz yokdur Ve yaln kat divardr Amma yirmi ayak enlidir Ve
gayetülgaye ilmi mimarî üzre irin kâr külle ve burç ve baru ve

müzeyyen bedenler vardr Ve kara canibinde hendek içre olan kesme
kaya sperlere ana kal'adan varacak yer altndan yollar vardr Mezkûr
siper divarlara gider Ve ana hendek içinde ana divan dibinde bir kat

alçak hisarpiçe divan on arn yüksek ve üç arn kaln divardr

Oldahi klie kue burçlardr Hendek içine nazrdr Ve kulleler altnda

yollar vardr Ta Eri kapudan ta Kzl kapuya ve andan lebi der-

yada Anbar tabyasndeki bu hisarpiçe kal'ay ihata etmidir

Ve hendek içinde bârân rahmetden hasl olan âb rahmeti

sarnçlar ziri zeminden kal'a içre deryaya cereyan ider Ve do-

kuz tabyasnn herbirinin önünde hendek içre ikier kat ve üçer

kat alçak hisarpiçeleri vardr içleri rhtm dolma binadr Ve cümle

birbirine yollar vardr Hîni hücumda yer altnda ana kal'aya firar

idecek lâmlar vardr Elhasl hendei içre olan hyel ve aytanat

Kandiye kal'asnda yokdur Ve mezkûr dokuz tabyann büyüü zindan

tabyasdr Zira kal'ann cenubunda bir kuesine vaki olub bir eddi
kahkahadr Ve içi yedi ve sekiz çah gayya ve ka'r cahim zindandr
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Matekaddem on iki binden mütecaviz ümmeti Muhammed esir var

imi Zindan içre baz kayalarda mürekkeb ile ve kayalar oyub tah-

rir etmiler kim u mahalde krk yl zencirke olub ibadet etdim

Ve biri dahi üç kerre esir oldum Ve biri dahi iki kalyon mal ile otuz

yl esir oldum ve üç bin deynek yedim Ve biri dahi gözüm çkard-
lar ve cümle dilerim çekdiler ve kollarmdan üç gice asdlar Ve biri

dahi Msr padiah Sultan naln Hanefî kadaskeri idim ü güncü
gamda cümle esirlere kad idim deyu herbiri sergüzet serencamn
tahrir etmiler kim âdemin akl perian olur Amma hammam mes-

cidleri hendek içre hâlâ durur Ve mahkemeleri bir kayal sofadr Ve
avretler zindan bakadr Ana tavas Arablar hizmet ederler Ve ol asr-

da hendek içre bu binalar cümle ümmeti Muhammed esirleri yap-

mdr Ve bu zindann garp canibinde yalçn kayalar bir musaykal

ve mücellâ delik vardr Güya hakâk elinden çkm Öyle berrakdr

Andan bir Leylei Kadirde ol mezkûr kaya iki ak olub Msrdan
Seyyid Ahmedül Bedevinin desti erifleri zahir olub krk esirlerin bendi

zencirlerin alub krk dahi halâs olurlar Hâlâ ol mahal ziyraretgâhdr

Koca Süleyman Han feth idüb ibadullah halâs etdi Ve bu kaPann
dairen madarnda cümle krk bir kapudur Zira kat enderkat bölme
bölme hisardr Amma ana divarda cümle kapudur Evvelâ garb tara-

fnda Eri kapu yedi kat kapudur Amma tabya kapular ile hisab

olunsa on dört kapudur Amma ancak dördü demir kapudur Ve bu
Eri kapu mahalli be katdr Ve her kat krkar ellier ayak enli ed-
dadî divardr Ve orta kal'iye ve Süleymaniyye Camiine bu kal'a divan

üzre bir ahrah yoldur Ve bu yolun iki taraf çah gayya misal azîm

enli hendeklerdir Bir taraf zindan tabyas hendeidir Ve bir canibi

Firenk Hisar hendeidir ki krkar kulaç amikdir Ve bu hendekler

ana divarndan içeri Eri kapudan girdikden sonra vaki olmudur Ve
bu Eri kapudan girüb kal'a divan üzre poyraz ve yldz ta ark ta-

rafna dolanca be tabya ubur idüb Kzl kapuya varnca bin yedi

yüz admdr Andan yine arka Deirmen burnuna varnca bin üçyüz

admdr Andan Kalyon liman etrafnda yaln kat kal'a divan üzre

ta Arab kapusna varnca dört liman kapus ubur idüb bin alt yüz

admdr Ve Arab kal'asmdan garb canibine Gömlekli tabyayadek

be yüz admdr Andan kbliye üçyüz admdr Parmakl beden kapu-

sdr Andan yine garb canibine divar üzre üçyüz adm Firenk hisar

divandr Andan yine Firenk hisar kapus önünden dolaarak Lonca

soka ard sra yine Firenk hisar divan sra geçüb Eri kapunun iç

hisarpiçe kapusn çkub Eri kapuya varnca dört yüz admdr Bu
hisab üzre kal'ai Rodos dairen madar 9007 admdr Amma tabyalar
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bile devir olunmudur Amma tabyasz be bin yedi yüz admdr Ve
Ortahisar baka bir kat metin kal'ai kadimdir Kâmil iki bin adm-
dr Bu kal'a dahi Siileymaniyye Camii taraf iki katdr Nihayeti ge-

lüb Firenk hisarile muttasl olur Ve Firenk hisar Rodosun iç kal'a-

sdr Cümle kal'ann imal canibinde cümle kal'a ve ehre havale

bir kaya üzre yüksek kal'adr Dairen madar cürmü sekiz yüz admdr
V^e yldz taraf elli kulaç bendeki azimdir Amma üç taraf ehir içi-

ne vaki olmak ile hendei yokdur Ve Lonca tabir etdükleri Divan-

hane kadimdir Olmahalle nazr bir kat demir kapus var Ve Orta-

hisarn üç canibi kesme kayal uçurum yerlerdir Süleymaniyye Camii
ol uçurum hendek misal yerdedir Ortahisardan Süleymaniyyeye

krk ayak ta nerdüban ile enilir Ve bu mahaller hendek misal yüz

ayak enli bir kumsal yollardr Ve Ortahisar yedi azîm külledir Nö-

bethane kullesi ve Mütevelli kullesi gayet büyükdür Ve Murad olu
kuUesi ve Aa kullesi ve Eski külle Ve bu kullelerin cümlesinin

içinde kat enderkat kal'a neferat evleridir Amma Nöbet kullesi tema-

agâh ve seyirgâh yerdir Ve bu Ortahisar divan etraf be arn alarka

bir yoldur Ve bu yol kenarnca bir kat alçak divarl Ortahisarn

sarnçesidir Ve bu kal'ann gerçi enderun birununda cümle kapudur

Amma nefsi ana divarnda cümle alt kapudur Evvelâ kara tarafnda

Eri kapu ve kble tarafna Kzl kapu ve arka nazr skele kapus
ve yldza nazr Liman kapus ve Kadrga liman canibinde yine

yldza nazr Saln kapus Baz kimesneler Papa kapus derler Mehur
ve mamur kapular bunlardr Ve hakir bu Rodosu hendek kenarnca
temaa iderek bir kat dahi admlammdr An beyan ider Evvelâ

Arab kalfasnn iç yüzünde garb canibine Kz topu dibinden Papa

kal'asma dek dört yüz admdr Ve 4 külledir Ve Baba kullesinden

geçüb Kadrga liman kapusndan tara çkub Çk Saln topra üzre

hendek kenarnca Çk Saln tabyas ile üç tabya vardr Amma kü-

çükdür Andan yine garb canibine Gömlekli tabya ve Liman burcu

burnun ubur idüb Mehter paa baçesi içinde hendek kenarnca
Firenk hisar burnu kullesi ile dörd tabyadr ve yedi yüz admdr
Amma liman burcu burnu kaP'adan uzakdr An dolamadm An-
cak Mühürdar paa baçesinden ubur etdim Andan yine hendek ke-

narnca Eri kapu önüne gelince yüz admdr ve safi mezaristandr

Ve mezkûr Eri kapu garba nazr iki kuUei mevzunun ortasnda vaki

olmudur Ve üç yüz eddadî cisirdir Amma kal'ann eii önü on
adm tahta cisirdir Her gice makaralar ile kaldrub kal'a kapusma
siper iderler Andan cenub canibine yine hendek kenarnca üz yüz

adm Zindan tabyasdr Andan yine cenuba iki yüz adm Ahmed paa
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tabyas mukabelesidir Andan yine cenuba iki yüz adm ubur idüb

Hurmal tabya mukabelesidir Ve bu taraflarda hisarpiçeler vardr

Ve bu mahallerde ikier üçer kat bölme kesme kayadan siperler var-

dr Ve Hurmal tabya önünde kbleye hendek kenarnca ibrahim paa
tabyas önünde yine hendek kenarnca ark canibince ta Kzl kapuya va-

rnca dörd yüz admdr ve dört külledir Ve yine bu kuUeler hendei içi

ikier üçer kat kesme kesme kaya sedlerdir Ve ard önü yüz adm
enli hendekdir Ve ellier arn fecc amik hendekdir Ve ol mahalde

üç yüz lâm delikleri vardr Andan yine hendek kenarnca kbleye

iki yüz adm gidüb ve iki kuUe ubur idüb Karanlk kapu kbleye na-

zrdr Ve iki göz cisir ile ubur olunub kapu eii taras asma cisirdir

Her gice ref idüb kal'a divarna siper iderler Ve bu Karanlk kapu-

nun iç yüzü eri ve bürü yol ile dört kat kapudur Amma bu kapu
önünün hendei gayet ensizdir Amma gayet amikdir Ve ensiz olduu
ecilden bu kal'aya Süleyman ah topra bu mahalden sürmülerdir

Hâlâ âsâr türab zahir ve bahirdir Ve bu koldan Sar Rüstem paa
kal'agûbluk idermi Hâlâ kal'ann sinei pürkinesinde nice bin gül-

lei hadid aikârdr Ve bu Karanlk kapudan yine hendek kenarnca
arka Tobclar Sanca kuUesi mukabelesine varnca dört külle ve

dört yüz admdr Amma bu kal'alarn önünde hendek içinde asla sed

siper yokdur Ancak yüz elli adm enli bendeki azimdir Ve ana divan

dibinde gayri taraflar gibi hisarpiçelidir Andan yine hendek kena-

rnca karayel üzre iki yüz adm ubur idüb Alçak tabya mukabelesidir

Bu mahalde kuUeler yokdur Ancak iki kat ana divandr Ve hendek
içre siperler yokdur Amma metîn ve müstahkem siperler vardr Ve
bu dirsekler önünde hendek içinde iki yüz adm bir eddi azîm divar

vardr Ta lebi deryaya varr Ve bu mahalde hendek alçakdr Zira

lebi deryadr Ve bu mahal serapa lebi deryada kefere meadldr
Ve lebi deryadan kayk ile hendek içine dümen girmesin içün azîm

dirahti bâlâlar aranpolar bina olunub ana divan üzre her gice bir

bölük neferat nöbet bekler Ve bu mahalden gayri piyade ubur olmaz

Deryadr Bu hisab üzre Rodos kal'as hendek kenarnca 3005 admdr
Ve 23 kuUe ve on tabya ve yirmi burç ve yetmi dirsek ve üç bin

mazgal delikli ve yedi aded hisarpiçeli pîç enderpîç kal'a divandr
<^»^iii> Bir veçhile evsafn tahrir etmek mümkin deildir Amma alâka-

darülimkân tahrir etdik Andan yine avdet idüb Karanlk kapudan

içeri girüb kefere mahallesi içre ta nerdüban ile kal'ann derya taraf

divan üzre çkub ve Alçak tabyay tara lebi deryada ol mahalledek

ad idüb deryadan ubur idemiyüb içeri divar üstüne ann beraberliine

gelüb bedenler üzre karayel canibine ubur iderek Kemerli kuUeyedek
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iki yüz admdr Ve derya kenar olmak ile kuUe ve tabyalar yokdur

Amma canibi erbaay muhafaza ider dirsekler vardr Ve mezkûr Ke-

merli kuUe bir burunda vaki olmudur Ve bundan içeri Kalyon lima-

nnn etraf dolar kal'a divandr Ta Arab kuUesine varnca bina

alt yüz admdr ve yaln kat divardr Ve cümle yirmi külledir Ve
mezkûr Kemerli kuUenin önünde hendek ar imale doru limann
derya tarafna sed olmak içün ol amik derya içinde bir eddi iskender

amelî doldurmular kim her ta hamam kubbesi misaldir Ve ol eddin
tuli be yüz elli admdr Ve üstünde on pare yel deirmenleri vardr
Deirmenler burunda liman aznda Galata kullesi misal serameddir

Her gice bir aa nöbet bekliyüb Arab kuUesine dek zencir çeküb sed

iderler Ve her deirmenler dahi birer kuUei metindir Ve her gice

anda onar müsellâh neferat anda pasbanlk ider Ve bu liman bur-

cundan karu Arab kuUesine el ta yetiir liman azdr Ve bu limana

Poyraz Liman derler Cemii ayka ve Karamürsel ve Kalyon ve renc-

ber gemileri bunda lenger endahte olur Ve liman az poyraz canibine

nazr olmak ile sel salnts olur Amma demir kuvveti ile âlâ yatakdr

Amma dardr Ancak üçyüz pare gemi alur Ve liman içinde Kemerli

kuUe altnda bir alçak bina üzre çarkûe bir tabya vardr On pare

toplar var Liman için korudur Elhasl lâtif limandr Ve dairen ma-

dar cürmü iki bin admdr Neticei kelâm bu limann Arab kuUesin-

den tara hendek kenarnca Rodos kal'asn admladmz hisab üzre

dairen madar 7085 admdr Dokuz azîm tabya ve elli be aded kuUe
ve yedi ve bin bedendir Ve bu Rodosun arknda Alçak tabya önün-

de ta Kemerli kuUe burnuna dek stiridye liman derler bir hudayî

limandr Anda hürde kayklar yatarlar Sekiz rüzgârdan masundur
Amma didebanlar yokdur Ve bunda yatan liman hakk virmez Ve
az poyraza nazrdr Ve gûnagûn bal olur Ve istiridye ve midye ve

kerevit ve teke ve pahurya ve yengeç ve stakoz bu güne derya me-

kûlâtlar gayet çok çkar Ann içün istiridye liman derler Amma
Poyraz liman gibi derin deil

Der beyan ekâli kullei Arabi ibretnüma

Poyraz limanna girecek mahalde sa tarafa Arab kullesi evci

asumana serçekmi çarkûe bir kullei kahkahadr Ve seksen arn
bâlâ bir kullei bâlâ ve münteha ve cihan ârâ bir kullei ibretnümadr

Zirvei âlâsnn her köesinde alçak minare gibi az açk kadeh gibi

dört kuUe var Her kadehin içine krkar ellier âdem sar Ve bu dört

kadeh kulleciklerin ortasnda anlardan on arn bâlâ bir kullei mev-



240 EVLYA ÇELEB

zun dahi vardr Bunun dahi az kadeh misal açkdr Ve gayet mu-
sanna külledir Amma kenarnda bedenleri yokdur Ve bu orta kuUe-
çiin tarasnda dolama bir ta nerdüban vardr Ve kenarlarnda
korkuluk içün demir parmaklklar vardr Vacibüsseyir kullei mevzun
müzeyyendir kim bir diyarn kal'alerinde üstadane kullei seramed
yokdur Ve içi sekiz katdr En aa katnda liman azna nazr on pare
balyemez toplar var Lebi deryada bir kat hisarpiçesi dahi var

Andan dahi azîm ayka toplar limana nazrdr Ve bu kal'ann iki

kapus dahi garba nazrdr Biri aa hisar piçesindedir Biri beden-
ler yolu üzredir Gice ve gündüz aavat ve neferat bu kuUede sakin-

lerdir Ve Poyraz limannda bu Arab kullesine varacak bir yol vardr
Ol yoldan Kz topu hisarpiçe kapusundan çkub anda Kadrga
liman kapusndan dahi çkub

Manzara! ekâli Mendirek kuUesi

Derya içinde eddi Iskendervar amelî ta ylm sed üzre imal
canibine Mendirek kullesine varnca kâmil be yüz admdr Ve bu Men-
direk kullesi Kadrga limannn aznda bir eddi ye'cuc gibi bir metîn
kal'adr Dairen madan yedi yüz admdr Ve derya içinde nehenge varnca
ahenk etmee hazr bir kilidülbahirdir Ve cümle derü divarlar kaplbaa
misal iridir Ve canibi erbaasm derya döer Hendei yokdur Hemen
cenuba nazr bir kapus önünde asma cisir ile geçilir bir küçük kapus
var Uç kat kal'adr Lebi deryada olan divan on arn âlidir Ann
içinde olan ikinci kat divan yirmi arn bâlâdr Dahi ann içindeki

Narin kuUe yirmi be arn yüksekdir Bu divarlar birbiri içinde gül-

evrak misal nümayandr Ve cümlesi ekli müdevver divar içinde bir

camii ve yedi su sarnc vardr Ve havlisiz küçük neferat evleri var-

dr Ve dizdar ve üç yüz neferat ebruz âmâde pürsilâhdrlar Ve da-

ima didebanlk iderler Ve bu kal'ada olan balyemez krkar kar top-

1ar ve ayka toplar bir kal'ada yokdur Zira Ali Osmann cemii do-

nanma kadrgalar ve Rodos paas kadrgalar yaz ve k bunda ya-

tarlar Zira iki kat kapul limandr ki misli meer Krmda Balklaga

liman ola Bu sekiz rüzgârdan emin bir liman kemindir ki kenara

bir koltuk balyub yatlr Ve kadrgalar içinde olan forsalardan dahi-

havf olunub kadrga basamazlar Zira liman aznda Mendirek kal'as

kerpi misal toplar ile ejderi heftser gibi ikâr gözler Ve glavuzlan

ve didebanlar düman gözler Ve ebruz cümle toplar azl ve fitil

elde hazr olduu gibi dümeni dahi hazrdr Ve liman içine nazr kat

enderkat toplar yirmi ayka topunun içine âdâm sar Ve yirmi toplar
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dahi krkar kar ve krkar vakyye gülle atar Ve deryaya nazr krk
pare balyemez toplar var kim Sönbeki kylarnda ku uçurmaz Ve ah
ve saçma toplar ile cümle sagir ve kebir yüz yedi pare topdur Zira Ro-

dos kalfasnn can bu Mendirek kalmasdr Ve her cuma günü Arab ku-

lesinde ve Mendirek kulesinde gûnagûn flandra ve sanca islâm ile

zeyn iderler ^u» »mi* Ve bu Mendirekden ehre girerken liman divan üzre

be yeldeirmeni var Anlar dahi herbiri birer hülledir Hini mahalde
anlar dahi cenk ider Bunlar| geçüb] ve paa saray altndan ubur

idüb Liman Camii önünden ta liman aznda büyük Dilindi burnu

kulesine varnca dairen madar bu Kadrga liman üç bin dört yüz

admdr Ve bu Kadrga liman tarasnda yine bu poyraz canibine

bir kat azîm liman dahi vardr Amma anda kadrga yatamaz Zira

az poyraza ve yldza açkdr Kum gelir Amma kalyon ve ayka
bir demir üzre yatar Ve Kadrga limanna bu limandan girilir Kadrga
limanna bu liman siper olmudur Ve bu limanlarn bu taraf azn-
da Mendirek kaPasnaj mukabil birer kullei metin vardr Ve bu ka-

drga liman be yüz pare gemi alur Ve tara liman bin pare gemi

alr Amma sahil açkdr Ve bu limanlar Rodos kal'asnn poyraz ca-

nibine vaki olmu koltuk limandr Ve gayet mehuru âfâk limanlar-

dr Ve bu Kadrga' limannda Tershane gözlerinde Süleyman ahn
bindii Yeil Melek kadrgas felenkler üzre karada durur Ve bu ma-
halde liman kenarnda Rodos paa (s) saray içli taral fevkani sa-

ray âlidir Ve kurbinde Tershane mühimmat ile leb berleb mahzen-

ler vardr Ve bu mahalde Liman Camii cemaati kesireye malikdir

Ve bu mahalle karib liman kenarnda bir köede Kapudan Bekir

paann dört göz çemei âb hayat var kim cemii âyende ve revende

t ketiban andan sulanrlar Her gözü âdem kolu kalnl misal cereyan

idüb cümle mahlûkat andan defi atsan ider Acib hayrat azimdir Ve
çemeler üzre tarihi budur

Tarihi çemei Bekir paa

Sahibûlhayr Bekir paa kim

Feyzi Hakkile veley deryadr

Bahrü berre eseri hayrat

Alem ârâ ü cihan piradr

Yapd bir çemei kevser mereb
Katrai âb hayat efzadr [1]

[IJ Bagdad Kökü nüshasnda bu msradan sonra :

Teneler alsa nola etrafn

Rehas ruha safa bahadr
Evliya Çelebi 9 — 16
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Saîi itmamna tarihi tamam
Çemei saf Bekir paadr

Sene 1032 [1]

Ve bu âb nab ayn hayatn kurbinde ve canibi erbaasmda sad-

rancî nak tarh olunmudur Sun'u Huda krk çnar münteha var

kim âyende ve revendeye mihmangâh ve ârâmgâhdr Ve mesiregâh

ve teferrücgâhdr

Sitayii ekâli Firenk hisar yani ç kal'a

Ve bu limanlara havale Firenk hisardr Cümle toplar ve burç

harular bu limanlara nazr çarkûe Firenk hisardr Gayet sab'dr

Amma tara kal'ann ana divarna muttasl deildir Ortahisarn yl'

djz taraf ucundadr Dairen madar cürmü sekiz yüz adm ihata ider

kal'ai irinkârdr Amma bâlâda tahrir olunan adm hisabna dahildir

Ve ancak Cenub canibine nazr bir kapus var içinde canibi erbaas kâr
küffar saray âlilerdir Cümle revzenleri aa ehre ve limanlara na-

zr cihannüma saraylardr Ve bu saraylarn ortas beyaz mermer dö-

eli bir meydan azimdir Ve ziri zemini erab ve su sarnçlar ve

yüz kt'a buday kuyulardr Ve malâmal kendüm air ve dardr Hî-

ni muhasarada halka tevzi iderler Ve dizdar ve kethüda ve baz aga-

vat saraylar bundadr Hususa mahbus Tatar Hanlarn sakin olduu
cihannüma saray âli limana nazr bir meddi hasarl saray iremdir

Cümle yetmi höcre ve bir Süleyman Han zaviyesi var Ve bu zaviye-

nin sol tarafnda kanl ve medyun zindandr L*\c ^^\! Ve bu zindan

önü bir ulu divanhanei âlidir Dizdarlar ve Hanlar anda bayram ta-

am tenavül idüb divan iderler Ve bu divanhane ve saraya ve zinda-

na krk ayak nerdüban ile çklr saraylardr Ve bu saray meydann-
da bir çah mâs vardr kim yüz pare âb hayat kuyusu vardr Ve
bu Firenk hisarnn kapus önünde binayi küffar bir Lonca divan-

hanesi var kim âlât silâh ile ârâste ve piraste olmudur ebruz cüm-

le agavat ve dizdar anda sakinlerdir Eer kal'a kulundan ve gayri

âdemden bir müttehem bir kimesne asla veyahud bir umuru muazza-

ma ey olsa elhasl cemii eya içün anda divan âli idüb meveret
iderler Cemiyyet yeridir Cümle kul bunda cem olur Ve böyle bir

kal'ai muazzamn cümle agavat yirmi dört aalkdr Cümle serçeme
sahibiarz büyük dizdardr Kal'adan tara çksa katliderler Mahbusu ka-

dimdir Ve cümle neferat Ve bu kadar askeri islâm kulun

kaPadan tara evleri yokdur Ve gayri kavmin kezalik evleri yokdur

[1] Baadad Kökü nüshasnda (1042)
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Cümle ehir içindedir Tarada varu yokdur Ve bu kal'ada sagir ve ke-

bir cümle dört bin iki yüz mamur ve abadan ve müzeyyen evler ve sa-

raylardr Cümle yirmi dört mahalle addulunur Ve dört mahallesi Urum-
dur Be yüz haracdr Maadas kalann tamir ve termiminde huddam
tahrir olunub muaf ve müsellemlerdir Ve iki mahalle Yahudi mahal-

lesidir Ve Ermeni Cingâne azdr Ve cümle evleri kireçmisal Gerz

topra derler bir toprak vardr Bir garayib madendir Gemiler ile

getirirler An cümle evlerin üzerlerine örterler Asla yamur tesir etmez

Amma cümle eylerin saçaklar iri olmak ile kiremit örtülüdür Ve
her evde birer ve ikier kuyu mukarrerdir Ve her evde cevz ve gül-

baçe ve üzüm asmas sokaklar üzre müzeyyen olmasn iltizam etmiler

Ve limon turunç dirahtleri bîhisabdr Ve ehir içre nümayan cümle

hurma aaçlar vardr Herbiri semaya serçekmi nahli tubamisaldir

Ve bu ehri müzeyyen içinde cümle otuz alt mihrabdr Alts cum'a-

dr Maada mesaciddir Cümleden mükellef ve mükemmel mehuru
âfâk selâtin muazzam Camii Kebir ki Firenk hisar önünde yol ar
Sencuvan Camii derler mabedi kadimdir Bir serhadde böyle bir ca-

mii kebir yokdur Meer Giridde Hünkâr Camii ola Amma bu Sen-

cuvan Camii ^^demi sani Nuh Yahya zaman eriflerinde bina olunmu
bir mabedi atikdir Ve nice yüz bin mihrabnn sa canibindeki mes-

dud höcre içre Hazreti Yahyann cesedi erifleri anda pinhan idi

deyu asl ve fer'i ile Tevarihi Kbtîde ve Tevarihi Yunaniyanki teva-

rihi kadimlerdir hubutu âdemden evvel can ve cin kavmi havadisat-

larn bile hâlâ bu ane dek cemii vakayiat tahrir etmededirler Cemii

arebî ve türkî tarihleri anlardan me'uzdur Yanvan tarihininki lisan

divanda sahih tarihdir Anda öyle tahrir ider kim Malta küffar bir

zeman Msr hakinde Iskenderiyeyei atikde sakinler idi Behice ve Da-

d [1] kabilesinden bir alay eirra kavim idi Padiahlar olan Melik

Filbatr Kbtya muti olmyüb andan firar idüb Filistin ehri kurbinde

Akkâ nam kal'a henüz ispanya binas olub anlarn sayei himayele-

rinde iki yüz yl sakin olub tenasül olarak spanya elinden Akkâ
kaPasnda mutasarrf olub etraf eknaf garet iderek devletleri kaln-

land Ol asrda am ve Kudüs ve Nablus Hama ve Humus Haleb

ve Antakya ta Badad ve Birecik ve Urfa ve cümle Rum elinde idi

Hususa Acem ve Iran ve Turan ve Türkistan vilâyetleri ve bizzat

Dârâ ah dahi Iskenderi Yunana haraç verir idi Devletleri bu mer-

tebede iken Iskenderden sonra biraz devletlerine [
' ] gelüb ol asrda

Malta küffar Hazreti Yahyann cesedi eriflerin Nablus kurbinde

[1] Badad Kükü nüshas ( Hannadi )

[2] Badad Kökü nühas ( rahne )
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Beyti Sabastiyye derler bir bayr üzre bir ehri azim imi Hâlâ üç yüz

haneli bir köydür Andan Malta küffar Hazreti Yahya cesedin alub

Bizim Akkâ kaPas ziyaretgâh olsun Ve cümle nezerat bize gelsin deyu
cesedi Yahyai alub Akkâ kaPasmda Sencuvan namile hfz iderler Ve
Hazreti Isa Nebi himarmn kemliklerin dahi Remle ehrinden alub

Akkâya getirüb iki yüz yl dahi anda sakin olurlar

Der beyan sebebi ehadeti Hazreti Yahya
aleyhisselâm

Hazreti Yahyanm ise sebebi ehadetleri Beni israil meliklerinden

biri kendi kzn nikâh ile almasna Yahya Nebi mâni olduyçün
mevludu Isa Nebi günleri ehid edilmilerdir Hâlâ ol günler gerdeni

eriflerinden kan cereyan ider deyu Malta küffar cevab iderler Amma
seri saadetleri bir mücevher altn kâse içinde Camii Ümmeyyenin
ortasnda krk ayak ta nerdüban ile enilir ziri zemin içre müsbetdir

ki Timuru bînur Sam erifi Yezidîlerin elinden alub cümle Yezidî

dendan tiden geçirüb ve bakyyetülseyfi Camii Ummeyye içinde

ihrak binnar idüb badehu Hazreti Yahyanm seri saadetinin haberin

alub Cika (Hayta) diri Ne acib hata etdim Ya ol Sultann seri saadeti

bunda medfun idüi malûmum olmyub böyle bir ibadetgâh ihrak

binnar etdük deyu teessüf çeküb cümle âteini söndürüb filhal kabri

erifinin demir kapusn açub bizzat kendü öd ve amberfam yakub
mücmeri eline alub hizmet iderek Camii Ümmeyyenin ortasndaki

maara içre mezkûr krk ayak ta nerdübandan nüzul idüb görür

kim bir büyük altn kanadîl san'at ile mi yohsa mucizei Yahya ile

mi berk urub nuru mahz gibi ule verir Ve bir âdem kaddi bir so-

maki amud üzre bir mücevher altn sini içre seri saadeti Hazreti

Yahya <>.vl- ^ -^ac a\î'ö\^-» Hazreti Timur bu hali görüb secdei ükür idüb

iki rik'at namaz klub ceyran derisinde tahrir olmu birkaç kitablar

ve sr ve deve küreinde yazlm gûnagûn elsinei acibe hatlar tara

çkarub maaray kel'evvel sed idüb Camii Ummeyye tamir ve termim
olunmasn ferman idüb andan Hazreti Yahyanm kabri erifinden

çkard kitablar terceme idüb Yahya aleyhisselâmn sebebi ehadetin

tahrir etmidir kim Beni Israîl padiahlarndan bir cebbar melik var

imi smine derler imi Senin akrabalarndan Meryem
niçin babasz olan getirüb hââ zina etdi deyu Hazreti Yahyaya itâb

ider Bir dahi ol cebbar melik kendü kzn menkûhalige Hazreti Yah-
yadan fetva ister Dinimizde yokdur Allah nehyetmidir didükde Hazreti

Yahyai ehid etdüklerin seri saadetin Camii Ummeyye ve cesedi seri*
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fin Nablus kurbine Beyti Sabastiyyede defn etdüklerin bu terceme

olan kitablarda böyle tahrir olunur Ve hunu Yahya Nebii dava iderek

Kürdistanda Nusaybin kal'asmda Buhtunnasr huruç idüb Haleb ve

am ve Filistin ve Arz mukaddesi ihrak binnar idüb nice nice kerre

yüz bin Beni Israîli katleder Cemii kütübü tevarihde masturdur Ezin

canib Badehu Malta küffar cesedi Hazreti Yahyai mezkûr Sabastiyye

ehrinden serika idüb Akkâ kalfasnda bir mücevher somaki sandukda

pinhan idüb ana ibadet idüb ziyaret iderler Badehu sene tarihinde

Zahir Beybars yedi ylda Akkâ kal'asm feth idüb içinde olan Malta

küffar ketilerine suvar olub Selefke ile Tarsus mabeyninde Razaniy-

yelü Me'mun Halife Akdeniz kenarnda Tekabbenosun[l] taht olan

Karagürgez nam ehirde Malta küffar cesedi Yahya ile anda iki yüz

yl sakin olurlar Badehu andan dahi canibi erbaalarn nehbi garat

iderek halk bizar iderler Ahir Zülkadriyyelü ve Karamanlu bir yere

gelüb bir cengi azîm ile Karagürgezi feth idüb andan dahi Malta

küffar firar idüb Rodos ceziresi bir arz haliye olduundan gemileri

ile anda yetiüb iki yüz yl sakin olub böyle bir eddi kahkaha bina

idüb Hazreti Yahyann cesedi erifin bu Sencuvan Camiinin mihra*

bnm sa tarafndaki höcrede pinhen iderler Ve Hazreti Yahyann
cesedi erifleri ismi ile bu kenisei yapub Sencuvan didiler Ve iki yüz

sene bu cezirede sakin olub Hazreti Yahyann cesedi eriflerin ve

bir elinde klç ile tasvir idüb sancak ve bayraklarnda ekâlin tahrir

idüb uur dahi tutunmulardr Ve hâkikatülhal her ne canibe

teveccüh etseler mansur olmulardr Ve Akdeniz lebi deryasnda neka-

dar kal'a var ise bir kaç defa herbirine müstevli olmudur Ve cemii

küffarn Maltya itibarlar bu vech iledir Hamdi Huda Sultan Süley-

man Gazi iki yüz yldan sonra döe döe be ayda feth idüb andan
dahi firar idüb Misine ile Cezayir mabeyninde hâlâ Malta olan cezi-

rede sakinlerdir Amma sair yerlerde ikier yüz yl sakin olurlar idi

Cenab Barinin ihsan olub ankaribüzzeman ann dahi fethi müyesser

olub ellerinden cesedi Yahyayi halâs iderler Ve sahih cesedi Yahya-

dr Ve hâlâ ter ve tazedir deyu kendüleri ve nice esir müslüman eha-
<let etdiler Ve hattâ baz küffar Rodosdaki Sencuvan Camiine varub

bevvablara birkaç akçe verüb mihrab yannda makam Yahyai ziyaret

iderler Elhasl vacibüzziyare bir camii atikdir Ve kble kapusndan
tulü ta mihraba varnca yüz seksen be ayakdr Ve yan kapudan yan

kapuya arz altm ayakdr Ve mihrabn iki yannda yan sofalar

vardr Anlarn dahi arz yüz otuz ayakdr Ve camiin içinde iki ya-

nnda ta mihrab sofasna varnca sekiz seramed somaki lailgûn sütunu

[1] Talcyenos olacak
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nünteha kavsi kuzahvar kemerler harpüte tahta tavanl kubbedir

Kârgir deildir Ve hürde naki bukalemun tavandr kim bu zemanda
üstad bina tie urmada ve Mani kalemin çekmede âcizlerdir Cemii
tahta ve kirileri cümle servi levhasdr Mük amberi ham misal rayi-

hai tayyibesinden cemii cemaatin dima muattar olur ve ruh pürsafa

bulur böyle bir kâr kadimdir Ve mihrabn üstü kârgir bina nîm kub-

bei âlidir Ve mihrabn alt toloz kagir kemer bina ile tariki âmdr
Ve bu camiin üç kapus vardr iki yan kapudur Ve biri kble kapu-

dur Ve Hünkâr mahfilinde Tatar Hanlar ve sair emîranlar ibadet

iderler bir musanna mahfildir Ve müezzinler mahfili dahi tarz acib-

dir Ve enderunu camide encümâsâ nice bin billur kandiller ile mü-
zeyyendir Ve gûnagûn zîkymet maslûbat eyalar ile piraste olmudur
Ve kble kapusin sa canibindeki külle üzre ayak nerdüban ile ç-

klr bir erifeli bir minarei mevzunu var kim güya bir servi gühistan.-

dr Ve bu camiin haremi yokdur Canibi erbaas ahrahdr Ve bu ca-

miin üstü serapa kursum örtülüdür Bârân rahmetden cereyan iden

âb zülâl cümlesi yollar ile camiin altndaki sarnçlarda cem olub

mah Temmuzda cemii Rodos halk nu idüb defi atsan iderler Elha-

sl bu cami fukaralarn Kâbesidir Bundan sonra camii Selâtîn büyük
hisar içinde Süleyman Han Camii Islâmbol camileri tarz cemii kub-

beleri kurumludur Tulen ve arzan seksen ayakdr Ve bir musanna
mihrab ve minberi var kim misali meer Sinobda ola Ve cümle rev-

zenleri üzre gûnagûn camlar ile müzeyyendir Ve tara sofalarnda

sekiz mermer ve somaki sütun üzre kubbei âliler ve bu camiin kble
kapus bir kenise kapus imi Sihri icaz bir âsâr acibe olmak ile

Süleyman Han ji idij ^2-^1 <c Koca mimar Sinan izni ile bu camii erife

kapu etmi Medhinde [1] lisan kasrdr Ne mertebe pesendide âsâr

acibe idüi undan malûmu saadet ola ki Cenab Bari ruyi arzda ne-

kadar meyve halk etmi ise ol kapunun çerçive ve zhlarnda ve tak-

larnda olan mermeri hamlarda tasvir olunmudur vacibüsseyir bir

bab muallâdr Ve böyle ükûfe ve meyve tasviratî ile bab musan-
nam canibi erbaas müzeyyen olduundan kapu üzerinde camiin tari-

hinden bir alâmet yokdur Lâkin camiin sol tarafnda bir tabaka bir

minarei seramedi var Ann aa kapus yannda cami ve minarenin

tamirine tarihdir

Ia-» '^.«' ;l..*j.4 l-VJb

[1] Bagdid Kökü nüshas (midhatinde)
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Ve mihrab önünde bir ba iremmisal ükûfezar ba iremi var

Ve hareminde bir abdest havuzu var Bu dahi musanna ibretnüma

reydir Ve canibi erbaas müsin çnar müntehalar ile müzeyyendir

Ve bu Süleymaniyyeden sonra camii lâtif ve cemaati kesireye malik

çaru içinde Makbul iken Sdaktul hrahim paa Camii bir kubbei

alili ve bir minarei mevzunlu ve tara yan sofalar alt sütun üzre

be kubbei alili ve serapa kurun örtülü camii musanna'dr Ve kble
kapus ürze (tarih)

Ve haremi [2] ahrahdr Ancak bir abdest havuzu var Ve bu ca*

miden musanna' ve irin ve ruen Keceh paa Camii Bu dahi tara
kalfada mahalleler mabeyninde gayet münakka ve müzeyyen camidir

Cümle kubbeleri kârgir ve kursum örtülüdür Ve bir minarei bâlâs

var Güya bir servi bâlâdr Ve tara sofalar alt sütunu muallâ üzre

be kubbei âlidir Ve kble kapus üzre mastur olan tarihdir

ibu beytuUah kim etdi Receb paa bina

Oldu bir cay i erif e tdi kabul an Huda
Didiler ehli nazarlar Talibi tarihini

Camii paa zehi ziba makam dilküa

900 [3]

Enderun Cam,ii dahi Sultan Süleyman Hanndr Keniseden bozma
eddadî toloz kemer bina serapa kursum örtülü bir camii metindir

Ve Memi paa Camii ve Bekir paa Camii ve Demirli Camii ve

Mendirek Camii Bunlar kal'a içinde olan camilerdir Herbirinin evsa-

fn kemahiyehakkha tahrir etsek ta(t) vil(i) kelâm olur Amma kal'adan

bir saat cenub tarafna ba ve baçeler içinde

[1] Ba-dad Kökü nüshas (947)

[2] Bardad Kökü nüshas (yeri)

[3] Badad Kökü nüshas (^^•)
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Kariye! Ozkur

da Ozkur Camiil kârgir kenise imi Hâlâ bir (me) sire ve teferrüçgâh

yerde bir camii lâtifdir Ann kapus üzre tarihi böyle terkim olun-

mudur (tarih)

Hazreti Sultan Muradn devri adlinde bu kim

Cami oldu mabedi kûffar iken ibu makam
Camiin ismin Muradiyye didi ol pak zat

Bin otuz sekizde tamir eyliyüb oldu temam

deyu Rodos içinde bunlardan maada cami yokdur Maada yirmi dört

mesaciddir Ve cemaati kesireye malik olan mesacidler bunlardr

Evvelâ Ak mihrab mescidi ve Tekye kapus mescidi ve Gazi mescidi

ve Bedesten mescidi ve Firenk hisar mescidi Bu be mecidler cümle

Süleyman Hanndr Cümle mürtezikas vazifelerin Süleyman Han
mütevellisinden alrlar Ve bunlardan maada eb ruz cemaati

kesire ile memlû limann iskele kapus önünde on be kademe ta
nerdüban ile çklr Buk'a mescidi bir kubbeli ve cümle revzenleri

diyara (deryaya) nazr bir mesiregâh ve ârâmgâh bir lâtif zaviyedir

Ve cümle kursum örtülüdür Lâkin lebi derya olub kaPadan tara

kaFaya hayil olmasn içün minaresi yokdur Bir tarz acib ve garib

mesciddir Mihrabnn sa tarafnda beyaz mermer üzre bu tarih tahrir

olunmudur

*
I . ..

* •

-\c^ /il-l) «j^ o€^j:> -O

Ve Yeniçeri mescidi ve Kavakl mescid ve Lendin mescidi ve

f'Liman mescidi Mehur mesacidler bunlardr Ve üç medresedir Hur-

[mal medrese ve Timurlu medrese ve brahim paa medresesi Ve
y darkura birdir Ve on yedi mektebi sbyandr Cümleden mükellef

Süleyman Hanndr Ve darülhadis birdir Ve tekyei dervian dörtdür
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Cümleden mükellef Kadrga liman burnunda Murad Reis tekyesi

ba irem bir nazargâhdr Ve dört hamamdr Cümleden âb havas

lâtif Süleyman Hann Çaru hamam ser(a)pa kurumlu çifte hamam-
dr Ve Eski hamam Bu dahi Süleyman Hanndr Ve gayet ruen ve

müferrah hamam ferahfezadr Ve kursum örtülü ve çiftedir Ve Sün-

büUü hamam çifte deildir Amma gayetülgaye musanna ve müzeyyen

ve canfeza hamam dilküadr Zira suyu ayni sünbülîdir ki âb hayat-

dan nian verir Ve Küçük hamam dahi hohavadr Amma küçükdür

Bunlardan maada [1] Saray hamam vardr Ve Süleyman Hann bir

imareti var eb ruz âyende ve revendeye sofrai bîimtinanmda nimeti

mebzuldür Bundan maada cümle ehrin ulema ve suleha ve eimme
ve huteba ve meayih ve fukarasna tayinatlar vardr Daima caridir

Ve caruy pazar gayet müzeyyendir Ve Süleymaniyye evkaf dekâkîn-

leri cem*an üçyüzdür Ve sair dekâkînleri cem'an dört yüzdür Ve bezas-

teni vardr Kefere zemannda dahi bezasten imi Gayet musanna toloz

kemer binadr Ve etmek furunu on sekizdir Ve kahvehane dahi [2]

sekizdir Ve tahmis bir ve iskele banda gümrük [3] bir ve han
bazirgân üç ve han âyende ve revendeye mekân yokdur ArzuUah
vasadr Amma cümle halk garibdostdurlar Bir garibüddiyar gelse

elbette ol gice an bir kimesne müsafirete alub hanei bîminnetine

götürürler Ve bu ehre üç su gelir Biri Hünkâr suyu biri SünbüUü
suyu gayet âb hayatdr ve biri Bekir paa suyu Ve bu sulardan ehir
içinde cümle yetmi çemedir Hattâ çaru içinde berberler önünde
alt sütun üzre bir tahta kapal azirvan havuzu vardr Canibi erbaa-

snda kol kalnl çemeler cereyan idüb cümle ketiban ve âm has

âyân andan defi atsan iderler Zira ayni sünbüldür Ve bu ehirde
cümle yetmi saray âyân erafdr Cümleden musanna ve ahane Ali

paa saraydr Ibretnüma binay musanna'dr Zira cümle Firenk esir-

lerinin hayalpesend san'atlar anda icra olunmudur Ve her diyarn
birer gû(ne) binasndan ahzidüb tarz ahar nevbinay vacibüsseyirdir

Elhasl medhinde lisan kasrdr Ve bu saraya karib Deirmen bayr
üzre iki kuUe yeldeirmeni vardr Ve bu ehirde yetmi hurma aac
vardr Ve cümle sokaklar yedi yüz krk sokakdr Cümle ahrahlar
ku gözü safra ta döelidir Ve daima herkes hanesi önün ve dük-

kân önün ebruz pak idüb har haak dökmezler Gayet aybdr Ve
hâkim tarafndan tazir iderler Zira mezbele dökseler âb rahmet nazil

oldukda cümle har haaki limana götürüb liman dolar Ol ecilden bu

[IJ Badad KÖkü nüshas (yirmi)

[2] Badad Kökü nüshas (on)

[3] Ba-dad Kökü nüshas (hane)
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ehir gayet pakdir Ve her hususda pak ve pakizelerdir Ve bu ehir

içinde yol üzerlerinde uçyüz altm alt mahzenler vardr Küffar ze-

mannda bu mahzenlerde malâmal buday dururmu Ruzmerre bir

raud buday yiyüb bir sene müstevfa yetiir imi Hâlâ ol mahzenler

bodur ve azlar mesduddur Ve Enderun Camiinden ba yukaru

bir ulu ahrahdr Tuli kâmil be yüz admdr ki taraf gûnagûn
naki bukalemun musanna eddadî bina divarl ve müzeyyen ve mu-
karnes ahniinli saray âlilerdir Ve herbirinin kapularmda ve rev-

zenlerinde olan tasvirat nükuatn medhinde lisan kasrdr Ve bu
yolu üstad mühendis çrp ile öyle hemvar etmidir kim bir serimu

kardar münharif deildir Ve iki canibi çrpdan çkma musaykal

kaldrmdr Ve ehrahm ortas ku gözü hürde gûnagûn safra tas

mebsut olunmudur Ta Firenk hisar önünde Lonca divanhanesine

varnca böyle münakka hürde kaldrmdr Ve mezkûr Lonca divan-

hanesi beyaz mermer döeli kemeri âliler üstü toloz kubbelerdir

Cümle kal'a aalar ve kullar bunda divan idüb ve müavere idüb

mezkûr ahrahm iki canibine cümle kal'a neferat dizilüb mehterha-

neler calmub bu mahalde bayramlarlar Ve cemii umurlarn bunda
görürler Ve bu divanhanenin sa canibi Sencuvan camiidir ve sol

canibi Firenk hisardr Ve bu ehrin enderun birununda olan

Ziyaretgâhlar beyan ider

Evvelâ kadrga limannn yldz taraf ucunda bir kumsal burunda

ba irem misal bir [Ij gülistan ve sünbülistan [2] içinde bir kubbei

pürenvar içinde fatihi Ccvayir Murad Reis medfundur Cemii derya

gazilerinin serçegmesidir Her tarafdan âsitanesine nezarat gelir Mer-

kadi üzre serinde turna telleri ile müzeyyendir Ve sandukas yeil

çuka örtülüdür Ve canibi erbaasnda gûnagûn musanna çra alem

ve post ve seccadeler ile döelidir Ve âsitanesi Bektaiyan âsitandr

Ve kapus üzre çarkûe beyaz mermerde böyle tahrir olunmuçdr
(tarih)

iidünler vefatn ânn
D idi Ier Gaziye tarih Gazi

Sene lOlH

Ve bu tekyede olan gûnagûn üzüm bir diyarda yokdur Zira her bir

erbab maarif birer alama kalem idüb ibretnüma engürler has ol-

[1] Badiici kökü nüshas (gül)

[2] Bndad kökü nüsh-s .(sün')ül ve destan)
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mudur jyiiö^r- Ve bu tekyenin bir köesinde merkadi §eyhülharen>

kapus üzre tarihi budur

Kapu aas ismail Aa kim

Olub eyhülharem. bulmudu izzet

iideriler didiler ana tarih

Umarz kim ide Allah rahmet
Sene 1409 [1]

Ve bu merkadi erifin civarnda Canbey Giray Han türbei pür-

envarnn kapus üzre böyle tahrir olunmudur ( beyit )

u serverler ki dalar gibi ba emezdi eflâke

Yatarlar terde best olmu ne tigu ne kemer peyda

Ve ahin Giray Han dahi murgu dilin baz ecel ahini ikâr idüb

îrceî emrine fermanber olub anda hakâlûde yatar Ve buna karib

Cafer Bey merkadinin kapus üzre tarihidir (tarih)

Ah kim baki deil ömrü aziz

Ne geda kalur bu âlemde ne ah
Hak yolunda oldu Cafer Bey ehid
Bulmad iklim bakada izzücah

Iidüb Yahya dedi tarihini

Mehedini cennet eyle ya ilâh

Sene 965

Ve koca Memi paa dahi Murad Reis baçesinde medfundur Ve
bu mahalde nice üheda ve suleha ziyaret idüb ruhu eriflerinden

'stimdad taleb etdük Lâkin bunlarn makamlar birer âsâr ile zahir ve

bahir olmak ile tahfifi kelâm olundu Andan Eri kapunun tarasnda
hini muhasarada ehid olan yeniçerinin hâlâ cesedi erifi terü taze

idüi nümayandr Ve hâlâ seri saadeti alâmeti ta üzre keçesi durur

Himmetleri hazr ola Ziyareti Qüzelce Sinan Monla Ahmed Efendi

Rodosda ve Elmevlâ Ehli Çelebi hekimzade Abdurrahman Efendinin

biraderi gühteridir Ve sultan eyhülislâm iken vefat idüb kal'a haricinde

SünbüUü nam Süleymaniyye Camii hatiresinde medfundur lmi tari*

katde manendi yok yi mesiregâhda ziyaretgâh has âmdr Te'lifat

firavandr Ve bu Kodoun bu mezaristanlardan maada kara canibleri

bir deryadan bir deryaya varnca serapa ba ve baçedir Ve cümle bin

dokuz yüz badr Andan maada mahsus elli dadr Ve bu kal'da cümle
otuz alt deirmendir Cümle Süleyman Han evkafdr Ve bu ehir içre

asla tabbak yokdur Cümlesi kal'ann garb canibinde alt bin adm
[3J Ba-dad Kökü nüshas (1049)
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baid lebi deryada bir varudur Cümle esnaf tabbagan tariki Ahi
Oran anda sakinlerdir Ve Eski Rodos yoludur

Ve bu ehrin halk Cezayirli tarz skma çapiksüvar esbab giyerler

Ve cümle babayane çuka siyahlar giyerler Ve bellerinde üçer çatal mu-
sanna bçaklar ve eci ve feta koçaklar vardr Ve cümle tazeleri baha.

dur ve levenddir Ve ihtiyarlar tüccardr [1] Ve âb havasnn leta-

fetinden halkn rengi ruyleri humret üzredir Ve mahbub ve mahbu-
besi ehre süher olmudur Ve cümle zenanesi ehli perdedir Güya ki

Rabiai Adüyyiedir Cümle çuka ferace giyüb ayaklarna krmz katife

düme çakr giyüb balarn çenber ile yüzlerin klnikab ile setridüb

gayet mesturelerdir Bir avret hakknda bir yave cevab iitseler vâkf
esrar olub ol an katlediderler Zira halk âr gayret sahihleridir Ve gayet

garib doslardr Ve lisanlar Anadolu lehçesidir Ve cümle reayas

Urumdur Ve halk gayet ehli zevkdir Badan baa ve zünbül teferrüc-

gâhmda sohbeti haslar iderler Ve bu ehrin mekûlât merubatnn
memduhatmdan fndk kadar bir Firenk inciri olur Rayihai tayyibesi

âdemin diman muattar ider Ve gayet seriulhazmdr Elhasl rub'u mes-

kûnda naziri yokdur Allahü a'lem Surei tin bunun hakknda nazil

(olmudur) Ve bir sun'u Huda dahi limon içinde bir limon dahi var

Taradaki kat âb hayat iç kat öyle ekikim güya tiz âbdr jui\ <u^ Ve
gûnagûn engüru memduhatdr Ve beyaz ekmei gday ruhdur Ve
iklimi salisde vaki olmudur Havas sevahil liman ve turunç ve zey-

tun ve hurma ve servi hâsl olur Ve arz beledi ve tuli nehar elhasl

bu Rodos Ya Kuddus ismine mazhar olduundan Cenab Barinin hfz
emanmda olub cümle halknn esmalar Ya Kuddusdur Ve anniçün
pak itikadlardr ^üi^ai^ Eer vâkfi esrar olduumuz mertebe vesafm

tahrir etsek bir mücelled kitab olur v*^-"'^ ^^ ^^ Anda bir az zevk ve

safa ile cümle cezirede olan kura ve kasabatlar ve kla ve iremzatlar

temaa iderek

Lindos kal'asna gitdiimiz konaklar beyan ider

Evvelâ Rodosun Eri kapusndan çkub küheylân atlar ile garb ca-

nibine tabakhanei ubur idüb lebi derya ile said ve ehid paay ziyaret

idüb ve cisiri iki gözdür an ubur idüb 3 saatda lebi derya ile gidüb

Evsaf kal'ai Eski Rodos

htida Süleyman ( Han ) bunu yedi günde feth hazine ve bar

bengahn lâzm olmyan bunda koyub badehu Rodosa teveccüh idüb

[1] Sadad Kökü nüshas (neccardr)
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hâlâ Süleyman Han evkafdr Kal'as lebi deryadan bir tüfenk menzili

baid evci asumana serçekmi bir beyaz sarb kaya üzre eddi iskender

misal bir ta§ kal'ai bâlâdr arkdan garba tulanî vaki olmudur Ve
canibi erbaasndan âdem aa bakmaa cür*et idemez Ve ancak ark
tarafndan bir yolu var Bir saatde çklr Ve garb tarafnda yoldan

bir saatde enilir ki yola münhasrdr Gayri canibleri ahin yuval
gûhu demavend misal kayalardr Ve üç kat kal'adr Amma tara

kaPas hini muhasarada münhedim olub hâlâ ba ve baçedir Amma
divarlarn ba sahihleri alâkaderülimkân metanet üzre tamir etmiler-

dir Ancak arka nazr bir kapus vardr Bir yerden zafer bulub çkmak
mümkün deildir Ve Rodos fethinden sonra bu kal'ann arkî taraf

köesindeki kaya üzre bir iç kal'a bina etmilerdir Hâlâ kahkahavar

bir kal'ai âlidir içinde hâlâ dizdar ve krk neferat ve virmi hanesi

ve bir mescid bina olunub ihya iderler Ve bu kal'ann cürmü dört

yüz admdr Ve üç canibi çah gayya misal olduundan hendei yok-

dur Ve ancak garba nazr bir kapus vardr Ve her evde sarnçlar

vardr Daima aa balar içre âb hayat sular vardr Andan eeklerle

su getirirler Ve bu kal'nm garb canibinde yoku aa^ bir saatde

cümle Ali paa olu Abdülkadir paann köyünde taam tenavül idüb

lebi deryaya karib

Kariyei Ulu Ova

Canibi erbaas ba ve baçe ile müzeyyen yetmi Urum haneli

bir mamur köydür Ve cabeca müslümanlar vardr Ali Osman nes-

linden Cemsah Sultan Bayezid ile cenk idüb âhir münhedim oldukda

Mentee hakinde bu Maltya ubur idüb bu kariyei ana has verirler

Hâlâ bu kariyede olan ibretnüma âsâr acibe binalar ve gûnagûn
fskyye ve azirvan Cem misal [2] ve havuz ve selsebiUer ve Cam
Cem tabir etdikleri camn durduu amudu ibretnümun bu köy-

dedir Ve çok asarlar müruru eyyam ile münhedim olmudur
Andan Sultan Cem firar idüb Fransadan firar idüb Bayezid Han ta-

rafndan taleb olundukda bizzarurî bir sarum âdemi zehirli ustura

ile tra idüb boub Cemdir deyu Asitaneye irsal idüb Bursada Mu-
radiyyede defn iderler Hâlâ Fransa ol zuum üzredirler kim böyle hile

idüb Cem ah vermedik Hâlâ krallarmz ann rkndandr deyu

tefahür kesb iderler Amma hakikate ihtimali vardr Yine sadede rücu

idelim Cem ah köyünden sehil kble canibine meyilli gidüb

[IJ Badad Kökü nüshas (Velan Ova)

[2] Badad Kökü nüshasnda (cemmisal) yoktur
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Karîyei Kökenoz ve karlyei Klikes ve kariye!

Afondoz ve kariyei Tahtal

Bu kuralar ubur idüb 1 ahtalda tnihman olub zevk safa etdik

Bu kuralarn cümlesi Süleyman Han evkaf Urum köyleridir Herbiri

birer kasabamisal ba ve baçeli mamur ve müzeyyen kuralardr

Andan yine cenuba mamur abadan kuralar ubur iderek 3 saatde

Kariyei Kolanoz

Andan yinde cenuba 2 saatde

Evsafi kal'ai Lindos

Bir senede Süleyman Han Rodosu feth etdikde bu kal'ann dahi

nniftahlarn teslim etmiler Yohsa Huda âlim bir veçhile zafer müm-
kin deil idi Ann içün cümle reayas muaf müsellemlerdir Ancak
mütevelliye birer altn haraç verirler Maktuülkadem vakf Süleyman

Handr Hâkimleri mütevellidir Cümle be yüz yirmi sekiz haracdr

Amma be bin kâfir vardr Güya Maltadr Ve hakikat her bar Malta

gemileri gelüb bir hafta zevk safa idüb gider Asla vaz' yed etmez

Ve cümle kâfirleri siyah manlefka apka giyerler Ve mabeyinde bir

kaç müslüman ekilli ahrbanlar vardr Ve halk gayet mün'imdir

Ve aa varuda cümle iki yüz hanei zibalardr Ve müslümanlar

içün bir mescid var Maada keniselerdir Ve kat enderkat toprak örtülü

kal'amisal kârgir bina mamur ve müzeyyen evlerdir Gya herbiri

birer saray âlilerdir Ve Firenk tarz musanna evlerdir Amma evle-

rinde havilleri dardr Kesif sokaklar vardr Ancak iki âdem yanyana

geçer Zyk sokaklardr Ve han ve hamam ve bedcstan yokdur Ancak
otuz yedi kefere dükkânlar vardr Balk ve havyar ve peynir ve

soan ve sarmsak etmek ve et beyi olunur Amma meyhaneleri çok-

dur Her ev bir meyhanedir Ve serab memduhdur Ve her eya bu*

lunur Lâkin yine Rodosa muhtaçlardr Ve bu Rodosda Hünkâr ka-

pucbalarndan Papas kapucba ki milleti mesihiyye üzre batrik

iken Sultan ibrahim Han huzurunda islâm ile müerref olub Kasm
paada Piyale paa merhumun ehlin alub Bakapucbalk sadaka

olunub ferman ehriyarî ile Rodos kalfalarnn tamir termimine me-

mur olub bu Lindos kal'asmn aa varuunda mezkûr smail Aa
bir hayrat azîm etmidir kim selef vüzeralarndan bir ferde nasib

olmad Matekaddem bir kayadan sebil su çkar alâmeti var imi An
üstad lâmclar getirüb Ferhadî külünkler ile azîm bacalar açub bir
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âb hayatetza ferahefza su çkub be§ yüz çeme icra etmi Her lü-

lesi âdem gerdan pertab ider Cümle Msr ve Cezayir ve sair me-

maliki mahruseye gidüb gelen bunda lenger endaht olub sulanrlar

Ve yukaru kaPal eekler ile tarlar Kâmil yukaru kal'aya bir saatde

çklr Hakir dört bin admda çkdm Ve bir yoldan gayri yolu yok-

dur Gayri yerleri ahin ve zaanos kuu yuval yalçn kayalara [1]

nazr bir kapus var ekli müdevver yirmi kulleli küçük kal'adr Ve
deryaya toplar eriir Rodos ceziresinin cenubunda bir burun ucunda

evci asumana serçekmi bir kal'ai ibretnümadr Ruyi zeminde misli

olmyan Van kal'as ve Mardin ve ebin Karahisar ve Afyon Kara-

hisar bu be pare kal'a ki desti Ali Osmanda yedi kudret kal'asdr

Amma bu Lindos kal'as mezkûr kl'alardan metin ve müstahkemdir

Öyle bir kal'ai bîemandr ki Sultan Süleyman Han Rodos kaPasna

yüz yirmi kerre yürüyi idüb zafer bulunmad Amma bu Lindos vire

ile feth olmazsa içinde zahiresi oldukdan sonra yüz bin muhasaradan

bîbak bîperva bir eddi skender (dir) Lâkin küçükdür Cürmü dairen

nadar dört yüz admdr Amma hisarpiçesi ile sekiz yüz admdr
Su sarnçlar mukarrerdir Ve cümle krk hanedir Dizdar ve yirmi

neferat bu yukaru kal'ada olurlar Süleyman Hann minaresiz bir camii

ve buday anbarlar vardr Gayri âsâr bina yokdur Flhasl otuz alt

sene seyahatimde böyle bir kahkahayi Rum kal'ai ibretnümun görme-

dim Cebehane kulesinden imal canibinde olan (ze) mine nazar etsen

cemii ba ve baçe ve bostan naki bukalemun nümayandr Cenub
canibine nazar etsen Bahri Sefid haliç misal nümayandr Ve mutedil

havada garb canibine nazar etsen üç yüz mil baid Girid ceziresinin

karl karl Isfakye dalar azhari mineems nümayandr Ve âb ha-

vasnn letafetinden mahbube Urum kiratseleri ve duhteri nurah-

terleri gayet hasenelerdir Ve mekûlât merubatndan turna kan /arab

âyende ve revendeye mebzuldür Zira üç bîr yedi yüz ba var Mü-
tevelliye örü sultanî verir Ve limannda tekir bal ve kalkan bal
ve levrek mahileri her mah bir güne baln mevsimidir Ve bir azîm

liman vardr Alâ yatakdr Kefere zeman eayet mamur imi Müruru
eyyam ile baz yerleri münhedim olmu Bu kal'ai temaa idüb yine

Rodos ark canibine teveccüh idüb on yedi pare münhedim olmu
kal'alan temaa idüb 9 saatde mamur âbâdan büldanlar seyir temaa
ederek

Menzili kariyei Hanholoz
Bir kefere köyüdür Ve Süleyman Han evkafdr Gayet mamurdur

•

{1] Ba"dad Kökü nüsfias (ve)
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Andan yine arka 8 saat mahsullü ve kiyahat nebatatl kuralar ubur
idüb ve Yahudi

Palamya çiftlii

bir ferahfeza mesiregâh yerdir An ubur idüb

Kariyei Ozkur
Bâlâda camiinin tarihi tahrir olunmudur Müfarrah ba ve ba-

celi müslüman köyüdür Andan Sünbüllü mesiregâhmdan cümle ya-

ran basafa ile görüüb zevk safalar idüb kal'ai Rodosa dahil olub

baz ihtiyar kimesneler ile ihtilât idüb Rodos kalfasnn baz ahvalâ-

tna muttali olmak içün baz eyler sual etdim Süleyman Han ile

fetihde yirmi yanda hazr olan Koca Mahmud Reis hakiri cebeha-

nesine götürüb temaa etdim Huda âlim bu cebehanei Budinde ve f

Belgradda ve Egredfc[l] görmedim Eer tahrir ve tavsif eylersem kilki

zebanm âcizmande olur Ve bu Rodosda olan toplar bir serhadde yok-

dur llâ Akdeniz Kilidülbahrinde ve Saray burnunda vardr Cümle
sagir ve kebir iki yüz topdur Ve mühimmata müteallik eyalarn
hisabn Cenab Bari bilür Ve yine Mahmud Aa bu hakiri olu ile Def-

terhaniye götürüb hîni muhasarada gitti ve (2) nekadar masraf gitdi

ve ne kadar âdem ehid oldu Ve badelfetih Kapudan Palak Mustafa

paa elile nekadar kaFalarn miftahlar geldi ve Akdeniz içre nekadar

cezirelerden hedayeler gelüb muti münkad olub nice tahrir olundu

Her cezire nekadar mildir Ve her cezirede nekadar kaPai mamur
liman vardr anlar tahrir idüb cümleden Rodos ceziresini takdim

idüb cemii Akdeniz cezirelerinin eddi edidi ve hasn metini deyu

yüz elli alt mil olmak üzre tahrir olunub dairen madar cümle

kaPadr Amma elhaletühazihi Rodos kal'as mamurdur Maadas
münhedim olmudur Ve bu cezireleri ve hâlâ sakin olduumuz cezi-

rei rub'u meskûnu seksen yedi bin mildir deyu ilmi hendese ve

hey*t üzre tahrir etmeleri muhakkakdr Amma mil tabir etdikleri

ziraî esved ile dört bin ve her zira yirmi dört parmakdr bnil Verdi

Ceziresinde demidir kim Batlamyos katinde istidarei arz yirmi dört

bin mildir O takdirce seksen bin fersahdr Ve her mil zirâi mekkî

ile üç bin zirâdr Ve zirâi mezkûrun her biri üç sihirdir Her ibir on

iki sba be airdir Arz kadardr deyu defterhanei Rodosda mil hisa-

bm krat bekrat böyle tahrir idüb cümle cezireleri bu hisab üzre

[1] E^ri, Erlan

[2] (gitti ve) Badad Kökü nüshasnda yoktur.
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tavsif terkim eylemi Bu hakir dahi matekaddem ketü güzar etdii-

mîz cezireleri alâkaderülimkân tahrir idüb mil hisablarn bu defter-

hanede istihraç idüb tastir eyledik Evvelâ bâlâda tahrir olunan Ro-

dosdan sonra cezirei Istanköy yüz yirmi mildir Ve üç kaPa ve yedi

limandr Ve Rodos civarnda

Cezirei Helke H]

Dairen madar yirmi mildir Ve bir metin ve muhkem kal'as ve

liman var 928 Palak Mustafa paa fethidir Ve buna [2]

Cezirei Iliki i^^l

Cürmü otuz be mildir iki kal'as ve 2 liman var Sene 968
Mahmud Reis feth idüb anda tüfenk ile ehid olub civar rahmete

revane oldu Ve bu cezireye karib

Cezirei incirli [^]

Cürmü yirmi mildir Bir liman ve bir püte üzre burç barus
muhkem ve esas müstahkem bir cezirei vasiadr Sene 928 tarihinde

ahali havf hayetlerinden Süleyman Hana kal'anm miftahlarn teslim

idüb cizye kabul etdiler Ve Rodosun imalinde mil Mentee ca-

nibinde

Cezirei Sönbeki l^^

Cürmü yirmi mildir Bir kal'as ve iki liman vardr Fethi Sü-

leyman Handr Ve mezkûr cezireler Rodosun canibi erbaasmda

karibdir Ve

Cezirei Yamorgi f^l

Cürmü seksen mildir Liman ve kal'as vardr Ve buna karib

Cezirei Koca Papas

Altm mildir Liman ve kal'alan vardr amma Alarkadan gör-

düm Amma gayet mamur ve müzeyyen ceziredir Ve

(IJ Herke, Charki.

[2] Badad kökü nüshas (karib)

[3j Iliaki, Tilos.

[4] Nisyros.

[5] Sym.

[6] Amorgi.

Evliya Çelebi 9—17
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Cezirei ne tn

Ciirmü krk mildir Bir liman ve bir kaPas var imi Görmedim
Ve

Cezirei Nake I^]

Doksan mildir Bir kaPa ve liman var Girid fethinden sonra

vardkda evsaf bâlâda tahrir olunmudur

Cezirei Bare l^^l

Ciirmü elli mildir Ve liman ve kal'as vardr Ve

Cezirei Sira i^]

Ciirmü otuz mildir Liman ve kal'as vardr.

Cezirei Mokine

Cürmü otuz be§ mildir Liman var Lâkin kal'asn Klç Ali paa
harab etmi Yabanî geçileri gayet çokdur Ve buna karib

Cezirei Srcklar t^]

Cürmü krk mildir Kal'asn görmedim Amma cürmü defterde

masturdur Ve

Cezirei Istendil (^]

Yetmi mildir Müteaddid limanlar ve kalfalar vardr Evvel ve

âhirunedek kâfirleri hükmündedir Matekaddem] sulhde öyle kalm
Hakir alarkadan gördüm Amma sa'b kal'adr Ve

Cezirei Andire ^^1

Cürmü doksan mildir Liman ve kal'as vardr Ve

[1] Nios.

[2] Naksos.

[3] Paros.

{4] Syra.

[5] Raned de koneas.

[6] Tinos.

I?] Andros.
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Cezirei Agriboz

Üç yüz altm mil bir cezirei amelîdir Matekaddem Rumili cani'

nibe muttasl imi Bir hendek kesüb iki derya birbirine muttasl ol-

duu yer hâlâ bir cisri azimdir Ve altnda deirmenler deveran ider

Azîm limanlar ve metîn kaPalar vardr Ve gayet mahsuldar cezirei

ra*nadr Sene tarihinde Elübfethidir Ve yine bu Rumili canibinde

Cezirei Mora

Canibi erbaas deryadr] Lâkin Gördes nam kalfas canibinde bir

deryaya sekiz bin adm karadr Matekaddem selef krallar an kesüb

derya akdub Mora cezire olmu Amma hâlâ müruru eyyam ile hafiri

dolub kara olmudur Amma yedi yüz elli mil cezire ad olunur

Ve on sekiz kahkahamisal kaPas yetmi liman var Bir vasî cezire-

dir htida Ebülfetih fethidir Ve nsf Bayezidi Veli fethidir Ve üçüncü

Süleyman Han fethidir Tamam ve bu cezirenin kblesi canibin-

de Termi kaPas önünde

Cezirei Camlcalar

Büyüü krk mildir Canibi erbaas âlâ demir dutar limanlardr

Amma kaFas virandr Ve

Cezirei Sulucalar

Krk mildir

Atina ile Mora mabeyninde küçük cezirelerdir Ve

Cezirei Keçi

Cürmü krk mildir Lâtif liman vardr Ve

Cezirei Ikâdos t^^

Cürmü on be mildir Kal'as vardr Ve

Cezirei Ikepolos t^]

Cürmü yirmi yedi mildir Alâ liman azîmdir Ve

[IJ Sikyatos,

J2] Skopelos.
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Cezeri Iskeri H]

Seksen mildir Ve bir kaPas vardr kim amma Venedik hayfin*

den ahalisi firar etmilerdir Amma gayet mahsullü ceziredir Ve

Cezirei Murtad T^]

Elli mil bir cezirei lâtifdir Limanlar ve bir kaPas vardr Bu
dahi muattal idi Ve

Cezirei Dermenlik t3]

Cürmû seksen mil bir sengistan ceziredir Ve cümle diyarda

deirmen ta andan tevzi olunur Ala limanlar ve bir kaPas var

Cümle ahalisi keferedir Ve maldar kefereleri vardr Ve

Cezirei Koyunlca

Cürmü otuz mildir ve kal'as harabdr Ve

Cezirei Yavuzca W

Cürmü krk mildir Bunun dahi kaPas Venedik elinde muattaldr

Amma acayib irin cezirei lâtifdir Ve

Cezirei Terme I^^

Elli mildir Limanlanlar ve kal'as tehidir Ve

Cezirei Santoron l^^l

Cürmü yirmi mildir A ayib liman var Ve bir küçük kal'as var

Giridden çkdkda muhalif rüzgâr ile anda ikamet etdük Sene tarihin*

de bu cezirei biemrillâh (ihrak) idüb üç ay da ta yanub hammam kub*

besi kadar talar mantar gibi deryada inaverlik ederdi Hakir vardkda
yine iddeti hararetden henüz alâmet var idi AyU ^<ic_ j v^jû.. UjU aMi ja Ve

Cezirei Anafiye

Cürmü otuz mildir Bir küçük virane kal'as vardr

[1] Skiros.

[2] Zea.

[3] Milos, Deirmenlik.
,

[4] Serigo, Sergo.

[5] Sig-ano.

[b] Santorin.
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Cezirei Istanbulye t^l

Dairen tnadar krk mildir Limanlar ve kal'alan var imi Gör-

medim Amma Allahü a'lem Eski istanbul ola ve

Cezirei Misne

Otuz mildir Ve kal'as var imi görmedim Ve

Cezirei Vaka
Cürmü krk mildir Asla malûmum deildir Ve Msr ile Adalya

deryas ibinde

Cezirei Kbrs
Cürmü dairen madar yedi yüz mildir Selefke Canibinde Ak liman-

dr Geçmek murad etdiimiz günlerde mutedil havada durbin ile

cümle dalarn seçüb tamaa etdük Amma geçmek müyesser olmad
Zira Köserelikde küffar gemileri kati vefret üzre idiler Cezirei Kbrs
görenler hikâyet eder Gayet mamur ve abadan ve müzeyyen kura ve

kla buldan bir cezirei devri zemandr deyu tavsif iderler Andan ana[2]

hasretülmülûk

Cezirei Girid

Bu dahi yedi yüz yetmi mil ihata eder bir cezirei zerhasl ba
îremdir Ve nice lâtif binalar vardr kim sekiz rüzgârdan masun mah-
fuzdur Cümleden biri Suda limannn ruyi deryada misli yokdur Be
bin pare keti lenger endaht etse tenk ve taz olmaz Ve bu cezirenin

canibi erbaasnda virmi be kal'a vardr Badelfetih cümlesin seyir

temaa idüb hamdi Huda Hanya ve Kandiye gibi eddi ye'cuc kal'a-

lerinin fethinde bulunduk ^j j^j j- \X*> Ve alettafsil cümle evsaf bâlâda

tahrir olunmudur Ve bu Girid ceziresinin garb tarafna

Cezirei Çukalar t^J

Cürmü altm mildir Alâ liman ve kal'as vardr Ve gayet ma-
murdur Sene 1055 tarihinde Gazi Durak Bey ile garet etdükde bu
hakir bile idim Hâlâ yine Venedik kâfiri hükmündedir Ve Giridin

Suda limannda cezirei Suda ancak bir kal'adr Hâlâ sulhde kâfirde

kald Ve Giridin arknda
[1] îstatpole, Astropalye,

|2] Badad Kökü nüshas (akran)

[3] Serigro.



262 EVLYA ÇELEB

Cezirei Isperlonga

6 mildir Kal'as ve liman var Amma küçük ceziredir Ve yine

Girid kurbinde Çuka cezireleri canibinde Giride karib

Cezirei Krambosa
A-

Cümle 3 mildir Ala liman ve kaPas vardr Hâlâ Venedik hük-

münde kald Ve Mora ceziresinin cenub tarafnda bir tob menzili

baid

Cezirei Zaklise t^l

Etraf erbaas seksen mildir Matekaddem bizim idi Klç Ali paa
senesinde Ayamavra kaPas ile Venedikden mübadele olundu Amma
hâlâ mezkûr Zaklise gayet mamur ve müzeyyen cezire olub seksen bin

kefere vardr derler Ve âlâ limanlar ve Morye nazr bir metin kal**

as var Huruu gülbangi Moradan istima olunur Ve ana karib yine

Mora mukabelesinde

Cezirei Kefalonya

Müdevveri elli mildir Bu dahi bizim idi Ayamavra ile mübadele
olub hâlâ Venedik hükmünde bir mamur âbâdan ceziredir Liman^
ve kaPas vardr Hakir buna Helviç kalfasndan vire ile geçüb temaa
etdik Adem deryas ba iremmisal bir ceziredir Ve bu

Cezirei Bahiler

Otuz mildir Amma görmedim Amma kaFas kefere hükmündedir

Cezirei Lefkode ^^

Yirmi mildir KaPas münhedimdir Amma bir kaPa misal köy
vardr Cümle Ayamavralnn ba iremleri bundadr Bir hafta safa

etdik Ve muttasl bir sun'u derya içinde âdem ayaklarn sayub

Cezirei Aymavra
Cürmü on yedi mildir Karaya muttasl bir kilildülbahir kaPadr^

Küçük cezayirdirler[^ Gazileri cemii Firengistann ödün almladr Gayet

ecî ve bahadr kavmi vardr Ve

[11. Zanta.

[2] Levkas adas
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Cezirei Korfo ^^^

Dairen madar cürmü doksan mildir Delvine [2] hakinde Saydya
iki mil karib ceziredir Pençei Süleyman ahdan reha bulal seddî

skender olmudur kim Girid fethinden sonra iki gice bu cezirede

yatdm Bir azîm liman ve metin kal'as var Hâlâ baz mahalli ey-

tanat içün binalar ihdas ediyorlard Venedik kâfirinin kilidülbahridir

Bin mili bahrî tuli bir körfez azna vaki olmu cankurtaranlardr

Ve

Cezirei Çicilye ^^^

Misine dahi derler Cürmü yedi yüz mildir Yüz elli pare kal'as

ve yetmi pare liman vardr Ve alt kerre yüz bin beni âdem tahrir

olunmudur deyu mehuru âfâkdr Hakir görmedim Amma sene tari-

rihinde Abdülmelik bin Mervan Sultan Mansurî feth etmidir Badehu
yine Ipanye müstevli olub bin seksen alt tarihinde Franszn kabzai

tasarrufuna girmidir ispanya tarafna sekiz mil karib bir cezirei ib-

retnüma imi Ve bu cezirenin cenubunda yüz mil

Cezirei Malta

Cümle devri yüz mildir Cümle rüzgârdan mahfuz kapul müte-

addid limanlar ve üç kaPai metîni var imi ki herbiri ibretnümadr

Esir olan| ümmeti Muhammedler nakliderler Huda fethin müyesser

idüb görmek mukadder etmi ola Ve Malta garbnda yüz elli mil

baid

Cezirei Korsika

Dört yüz elli mildir Gûnagûn limanlar ve yedi metîn kaPas
var imi Hakir görmedim Hâlâ spanya hükmünde imi Ve buna
karib

Cezirei Serdinye

Yedi yüz mil cezirei mamur imi Azîm limanlar ve sa'b kal'a-

lar ile ârâste bir cezirei mahsuldar imi Ve hâlâ spanya tasarrufun-

dadr Amma Cezayirliden halleri mükedder imi

[1] Korfo.

[2] Delvino.

[3] Sicilya.
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Cezirei Minorka

Yüz yirmi mildir Vasi limanlar ve eddadî kal'alar var imi
-A.

Görmedim Bu dahi Ali Osmandan Klç Ali paa eline girmi Hâlâ

pany destindedir Amma Cezayirli ile daima vire etmilerdir Birbir-

leri ile beyi ira iderler Ve

Cezirei Miyorka
•

iki yüz on mil bir cezirei müzeyyen imi Biri biri içinde müte-

addid limanlar ve kal'alar var imi Hâlâ spanya mutasarrfdr Ve

Cezirei Yavise

Cürmü doksan mildir Bir kaç liman ve üç metin kal'as var

imi Cezayir kal'as mukabelesinde karib imi Ve buna karib

Cezirei Kerpe l^^

Altm mildir Bir kal'as var imi Sultan Mansur feth etmi Hâlâ

ispanya destindedir Ve yine magrib canibinde

Cezirei Cerbe

Altm mildir Hâlâ hükmündedir Halk gayet mümin ve

muvahhiddir Liman ve kal'alar var imi Görmedim Ve bu mahal-

de bin iki yüz mil Sakz deryas içre olan cezireleri beyan ider

Cezirei Gülmez

mildir Liman ve kal'alar vardr Ve

Cezirei Lesbos I^]

Otuz üç mildir Liman ve kal'as vardr Ve

Cezirei Patnos

Cürmü yirmi mildir Bir azîm liman ve bir kenisesi vardr

Cümle keferesi mabeyninde itibarl deyri rahibdir Ve

[1] Skarpanto.

[2] Midilli. Lesbos.
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Cezre Snrnos

Devri otuz mildir Liman ve kal'as vardr Ve balar çokdur Ve

Cezîreî Ahîgeri

Yetmi mildir Bir kaPas vardr Ve

Cezire! ipsala

Yirmi be mildir Liman ve kal'alar vardr Ve

Cezirei ba Meram Gülfam

Yüz yirmi mildir Matekaddem Cineviz destinde desti derdesti

Piyale paa ald Her köesinde müteaddid limanlardr Ve bir eddi
metin kal'as var izmir canibinde Çeme nam buruna sekiz mil ka-

ribdir Matekaddem alettafsil evsaf tavsif olunmudur Ve

Cezirei Susam
Seksen mildir Sla canibine karib mamur adadr Ve gayet mu-

halif boazlar vardr Ve bir lâtif liman vardr Ve

Cezirei Midilli

Yüz seksen mildir Limanlar ve kal'alar vardr Anadoluda Kaz
da caniblerine karib bihitabad ceziredir Ve âb havas gayet lâtif-

dir Ve andan hasl olan penayir rub'u meskûnda naziri yokdur

Cezirei Aya^^] Limni

Yüz yirmi mildir Kapul limanlar ve kal'as vardr Ve

Cezre Taoz
Yirmi mildir Bir kaç âlâ yatakl limanlar ve bekçi hisar vardr

Bu cezire dahi mahsuUü yerdir Ve

Cezirei Somadrek l^J

Otuz be mildir Liman ve kal'as vardr Kurbinde güzer iderken

gördük Amma incine girmedik Ve

[1] Bafdad kökü nüshasnda (Aya) yoktur

[2] Semendirek, Samothraki
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Cezirei mroz Ul

Krk mildir Liman ve iki kaPas vardr Ve gayet mamur âbâd-

dr Ve

Cezirei Bozca [^

6 mildir Bir metin kaPas ve kapul limanlar var Boaz aznda
bu cezire kilidülbahirdir Bu mahalde Akdeniz içre görüb seyahat

etdiimiz ve görmiyüb istima etdiimiz Malta ve Nemse caniblerin^

deki cümle müteaddid cezirelerin milleri ve evsaflar temam oldu

Amma Boaz hisardan içeri Islâmbol denizi addolunur

Cezirei Marmara
Krk mildir Sene 707 tarihinde Osman Gazi feth idüb kaPasn

harab etdi Amma gayet mamur ceziredir Ve cümle keferesi mal'

dardr Acayib keniseler vardr ve Ve

Cezirei Emir Ali

Yirmi mildir Bu dahi mamurdur Halk mü*min Urumlardr Ve
mamur manastr vardr Ve

Cezirei Tavanl
Mamurdur Ve

Cezirei Heybeli

Bu dahi mamur yan yana iki küçük adacklardr Ve halk saf

Urum keferesidir Ve bu Islâmbol halicinde bundan gayri cezireler

yokdur Ve Karadenizin tuli bin yedi yüz mildir Bahri Siyahdr

Ancak iki cezire vardr Biri Krm adadr ki Krm padiahlar
sikke ve hutbe sahibidir Ann Baçe saraynda sakin olurlar Ve bu
cezire ekli müselles vaki olmu yedi yüz yetmi mil bir cezirei eddi
islâmdr Canibi erbaas keferedir Nsf Ali Osman hükmündedir
Ker ve Kefe ve Sudak ve Menkûp ve Tat li ve Balklaga ve Inker^

man kal'alar Ali Osman tasarrufundadr Bu cezirenin imal cani'

binde nsf Menkûp kalfas ve Gözlova Çikike ve Rbat ve Ur Az
kaPalar cümle Ali Cengiziyan hükmündedir Ve bu Krm adasnn
arknda on sekiz mili derya ar

[1] Imbros

[2] Tenedos
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Cezire! Taman
Altm iki mildir Kefe eyaletidir Taman kal'as ve Temrük kal*

as ve Kzlta kal'as üc kal'adr Bu mezkûr iki cezireden gayri

Karadeniz içre cezire yokdur Ve Bahri Hazerin Daistan taraf ve

Terek Ve olcaniblerin ketü güzar etdim Bu diyarda asla cezire yok-

dur ve görmedik deyu ketibanlar ehadet etdiler Akdeniz cezayirleri

takribi ile ve Karadeniz ve Bahri Hazerdeki tahrir olundu Biz yine

sadede rücu idelim Cezirei Rodos bu cümle cezairin eddi Iskenderi

ve kilidülbahri olub donanma kaleminde eyalet olmudur »:»\iv»j* A\Hiiiâi.-

Cümle ahvalâtlarna vâkf olub bir ay zevk ve safa idüb badehu

cümle ahibba ile ve Tatar Han sultanlar Mübarek Giray ve Nured-

din sultan ve dizdar Aa ve kad efendi ve serdar Edhem çor-

bac ve Monla Çelebiler ve mütevelli Kâtibi Ömer Çelebi ve Abdül-

kadir paa kethüdas Mahmud Çelebi elhasl cümle ihvan basafa ile

vedalaub ve atlarmz bir firkatiye koyub ve hakire kal'a aalar elli

pürsilâh day yiitler ve nice mekûlât merubatlar verüb Anadolu
canibinde Mekri [1] körfezine muvafk keskin bat eyyam ile bay-

rak yrtub ve AUaha snub altm mil arka engin söküb karu k-
yda Kurd olu burnu nam mahalle selâmetle varub küffar havfinden

emin olduk Mezkûr Kurd olu burnu Mentee hakinde Mekri kaza-

s hudududur Bu burunun karu mukabelesindeki buruna Elbes bur-

nu derler Bu dahi Mekri kazas hudududur Bu mezkûr iki burun
bir boaz az vaki olub bundan içeri arka yüz elli mil ta Mekri
kalfasna varnca bir körfezdir Yine Kurd olu burun kylar ile on
mil bat eyam ile gidüb Gülün liman yüz pare gemi alur âlâ yatak-

dr Ve bu kylara Farki kylar derler çaml dalardr Andan yirmi

mil gûnagûn burunlar dolaarak bir yalçn püte üzre

Kal'ai Seçen

Cümle deryaya nazr oldu içün Seçen kal'as derler Amma
içinde koyun çobanlar sakin olurlar Andan be mil dahi gidüb

Evsaf Kal'ai Mekri

Sene tarihinde Mentee Olu Han Gineviz küffar elinden

feth idüb sene tarihinde Gazi Hudavendigâr feth etmidir Badehu
yine küffar müstevli olub kal'asm minhedim etmidir Hâlâ azm
burç barularnda Cineviz hatlar ve tasviratlar vardr Lebi deryada

[1] Makri.
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bir azîm kal'a imi Ve bir kal'a dahi kayalar üzredir Divarlar eddi
sediddir Ve bu kayalar altnda nice yüz maaralar var kim herbi-

rine im'an nazar ile nigeran etsen didei bina hayrelenüb âdem va-

lih hayran kalur Meselâ ol maaralarnn kapularnn canibi erbaas

ve revzenleri ve nerdübanlar ve kileri ve raflar ile sengi haradan

peynir oyar gibi oyub kürde rumî ve eslimi ve ükûfeler ile müzey-

yen idüb naki bukalemun etmi Hâlâ üstad mühendis destinden

henüz çkm hürde münakkadr Azameti Huda kadimde dahi ive-

kârlk irinkârlk ve üstad mimarlk var imi Elhasl mamur ehri

azîm imi Amma hâlâ lebi deryada bir küçük kasabadr Mentee
sanca hududunda yüz elli akçe kazadr Ve nahiyesi yetmi pare

kuradr Ve gayet mahsuUü kazadr Ve hâkimi Mentee paasnn su-

basdr Ve iskelesinde yedi yük akçe iltizam ile gümrük emini var-

dr Rodos kulunun aklâmdr Ve cümle elli toprak örtülü evlerdir

Ve krk bazirgân mahzenleri vardr Ve bir kârgir bina han ve bir

toprak örtülü camii ve minaresi tahtaldr Kâ(r)gir bina deildir Ve
bir küçük hamam var Ve on dükkanl kasabacikdir Amma gayet

ilek iskeledir Teke ve Hamidden cümle meta bunda gelir iki dan
mabeyninde bir düz sahrada ve lebi deryada bal bostanl yerdir

Hattâ cümle kavunu ve karpuzu Rodosa gemilerle gidüb Rodosu ga-

nimet ider Bu ehri temam seyir idüb eminden ve subandan onar

âdem refik alub arka bir saat sahra içre ubur iderek

Kariyei Ker
Mekri nahiyesinden iki yüz müslüman evli alaybei ziametidir

Ve bu mahalde azîm çnar müntehalar vardr kim herbiri ebrlere

serçekmi Anlarn sayesinde haftada bir ahalii vilâyet cem olub beyi

ve ira idüb arab içerler ve kanl kebab yiyüb safa iderler Andan
yine ark canibine alt saat çaml beller ve ssz yollar aub ve ma-

huf muhatara boazlar ubur iderek

Nehri Ulu Su
Bir nehri azimdir ki asla sayif ve itada geçit vermez bir âb

hayatdr Teke sancanda Ardos kazasndan çkub (K) a kazasnda

Mekri kaPasna karib kasabai Kykda Akdenize mahlut olub an
yedi göz aaç cisirden ubur idüb karu canibde bir dirahti çnar sa-

yesinde ârâm idüb refiklerimiz edai hürmet itdük deyu avdet etdiler

Hakir kendü tevabiimiz ile kalduk ^ti\^ . ^/J» mazmununca Ayâ ne

çare ve ne canibe azimet etsek deyu meveret iderken yine nehrin

karu canibinde
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Karîyeî Tekyeinler

dir Be on âdem gelüb selâm verdiler Aleyke alub taze can bul-

duk Ve bize ikram idüb hayli taam getirüb ziyafet etdiler Esnayi ke-

lâmda köylerin sual etdim Vallahi biz bu cisrin tamir ve termimine

memur cemii tekâlifi örfiyyeden muaf yüz evli köyüz Ve ecdad iza-

mmz Seki yaylasnda Eref paa tekyeniînleriyiz Ann içün köyü-

mize Sinler derler Ol sultann evlâdlarndanz Amma siz ne canibe

gidersiz Bu bîaman yollarda bu olanlarla nereye gidersiz deyu sual

etdiklerinde biz dahi Tekye (Teke) vilâyetine gideriz Bize hayr yol

gösterüb ocanzdan kulaz virin yine hizmet baki didik Ey imdi

Bu Ka kazas dalarndan aman Bugün ol dalarda azîm cenk olub

henüz tüfenk sadaas imdi kesildi Gelin imdi Seki yaylas bir ko-

nak salcandr ve sarb yollardr Amma cümle Türkman eli gecüb

gelüb gitmede enlikdir Bir gice dada el içinde yatarsz Erte kalkub

enlie erersiz deyu on alt yem ve yirmi etmek ve be tekerlek pey-

nir verüb bize bir zengî küheyl(an) alt Arab yiidi verdiler Vedalaub
imal canibine Seki yaylana revane olduk

Sergüzeti hakir

Be saatde Seki yayla dana akama karib uruc idüb bir ta-

lk yalçn kayalar altnda Karkeçili obalar içinde bir miezar yerde

bir diraht sayesinde yüklerimiz ykub atlarmza yemler asub taam

yerken oba sahihlerinden on dane ihtiyar Türkman babalar a gör-

mü analar gelüb selâm virdiler Aleyke alub yer gösterüb kahve-

ler ak eyledik Sultanm safa geldiniz Yediniz içtiniz Bizden bir

ey istemiyüb ehil iyalimiz üzre gelmediniz Bu mahhalle kon-

dunuz Has kiilermisiz Sizden hatrmande olub yavuncluk gör-

medik Ey imdi size bir yahi nasihatimiz var Kabul eylen deyu reca et-

diler Buyurun dedim Sultanm s(e)ishanelerin çngraklarn kesin ç-

karn Bundan kalkub u dalarn içinde bir uz yerde yatn Buradan
yer deitirin Yohsa bizim bamza belâ olursuz Zira sizden evvel be
atl be yaya gelüb yirmi etmek ve yirmi yem aldlar Ve ahamdan
sonra koyun almaa gelürüz didiler Topaç Olu nam bir Türkman
aslacakdr Yüz atlya malikdir Yedi yldr sekizdir bugün Ka yayla-

snda bir karhan bozub hayli âdem krub bizden etmek almaa gelen

âdemlerinin biri dahi yareli idi Bu kadar yldan beri müsellem an
ele getüremedi Biz andan korkarz htimaldir koyun almaa gelüb

sizi bunda göreler Halimiz mükedder olur te ahvali pürmelâl budur

deyu cavab etdiler Hemen hakir Bire âdemler siz deli misiniz Divane
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misiniz Biz size dorlub Tanr müsafiri olayz ve biz padiak hizme-

tine memur olub gezeyiz Ve ilerude ve gerude iki yüz alt kadar yol-

dalarmz vardr Biz size kalabalk olmasn deyu geldik Ve yoldag-

larmza buray gösterüb geldik Anlar sabah buraya gelüb bizim ölü-

müz dirimiz alurlar Biz buradan bu bîvakit zeman kande gidelim Bu
ne sözdür ki söylersiz Emir Hudann iki el bir ba içündür Bu karan-

lk gicede bir adm gitmek ihtimalim yokdur deyüb asla vücud vir-

mez eklin etdim Amma yüreimden kan gitdi Zira mukaddema Tek-

yein emirler Ka yolundan gitmen Cenk oldu didüüne bunlarn
cevab muvafk geldi Hakir bunlara bu güne cevab verince bunlar

dahi kan kusmaa balad Gördiler kim bir vech ile hakiri kaldrma-
dlar Cümle bir yire gelüb müavere etdiler Neyliyelim Bu gice mü-
safirimizdir Uuruna krlalm deyüb etraf eknafda olan obalarn
âdemleri cümlesi pürsilâh iki yüz âdem kuzular ile hömerim ve kü-

lemez ve kaymak ve yourtlar ile ve çete ve tamburalar ile gelüb

yanmza oturub teselli hatr etmee baladlar Veydi yere atei Nem-
rud yakub her atede ikier kuzu kebab çevirüb sabahadak Hüseyin

Baykara meclisi idüb kanl kebablar tenavül etdik Meer bir ihtiyar-

larnn gözleri arr imi Ana bir sörme çeküb ve bir kaç hiyarenbe

hab virüb iltifat etdiim görünce cümlesi bizim em'imize pervane

oldlar Alessabah gürdük eriflerin bize refik verdii Arab firar etmi
Cehennemra klar deyüb atlar silâhlyub ve s(e)ishaneleri tahmil

idüb krk atl ve elli pürsilâh Türkman piyadesi önümize düüb 4 saat

Huda hakkyçün çekdiimiz âlâm edayidi Huda bilür Hele yüz bin

rene inayile giderek

Gök Bel

Nam mahallin bana selâmet vardk didiimizde hemen bir sarb

kayal dere içinden on atl ve on yayan üzerimize at sürünce bizim

Türkmanlar dahi anlarn üzerlerine at sürüb birbirlerile hayli kelimat

idüb Epsem olun Bunlar bizim müsafirlerimizdir Ve padiah hizme-

tine giderler Yükleri çul torvadr Alarka refiklerimiz silâha yapndlar
Hemen mel'unlar geru ol boaza girüb firar etdiler Hamdi Huda se-

lâmetle 2 saatde Gök Beli aub öte yüzde

Kariye! Aknclar
Mentee hakinde alaybeinin yüz haneli ve ba ve bahçeli bir

mamur köyüdür Bunda gelüb taze can bulub cümle refiklerimize be
jguru verüb avdet etdiler Bir iki gün bu kariyede meks idüb safa et-
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dik Ve bu kura halk Ne acib hata sudmuz Bu dalar nice admz
Ve ne yol adnz Topaç Olu bu dalar korudmudur Ve yollarn

kurutmudur Var kurban eyle deyu cevab iderlerdi Hamdi Huda sh-

hat ve selâmetle Mentee sancan ketü güzar idüb bu mahalde

yirmi pare sancan altm pare kazasnn meymene ve meysere krat

hekrat ket güzar etdiimiz kura ve kasabatlarn ve da ta ve rala'

j*n ve bostan ve balarn va yollarn ve bellerin ubur iderek cemii

ahvalâtma vâkf olub seyir temaa etdim Ve desti Ali Osmanda bu

Mentee sanca kadar mahsuUü sancak yokdur Ve beni âdemi ga-

yet çokdur Ve kazalar mamur âbâdan kuralar skdr Ve ketü güzar

etdiim kazalarn alettertib birbirlerine mua' olduun beyan ider Evvelâ

taht kazas Mula ehridir ki paalar bunda sakin olurlar Bâlâda ev-

evsaf tahrir olunmudur Ann kblesinde kazai Ula ve ann kurbinde

kazai Yereksei ve solunda kazai Gereme ve ann kurbinde kazai Kara

Ova ve ann kurbinde kazai Sravala yani Karabalar ve ann ar-

knda kazai Milas ve ann imalinde kazai Mandaliyat ve ann ar-

knda kazai Mazin ve ann arknda Bözöyük ve ann arknda kazai

Müsevli ve ann arknda kazai Davaz ve ann kblesinde kazai Ge-

renez ve ann kblesinde kazai Üzümlü ve ann kurbinde kazai Av-

redos ve ann kblesinde kazai Döer ve ann kblesinde kazai Een
ve ann kblesinde kazai Mekri ve ana karib kazai Purnaz [1] ve ana

karib kazai Kökeros [2] ve ann garbnda lebi deryada kazai Kökâbâd
ve ann garbnda kazai Dabye ve ann kurbinde kazai Darahiyye ve

Mekri caniblerinde kazai Ka Lebi deryada Finike kaPas haki ile

müa'dr Ve kazai Kalkanl Baz zaman Teke hakinde kazalara zam
olunur Bu dahi lebi deryaya karibdir Ve bu tahrir olunan kazalarn

cümlesinden nebatat müsmirat ve mahsulât ziyade olan bes kazadr

Evvelâ Kökâbâd Bunda Slaya hasl olur Ve kazai Purnaz(da) dahi

Sla ya hasl olur Ve kazai Gökçegözde dahi hasl olur Ve kazai

Darende (de) dahi az hasl olur Ve kazai Darahiyyede dahi bîhisab

hasl olur Bu be kazadan gayri Mentee hakinde deil rub'u mes-

kûnda olmaz Sla ya tabir etdükleri oldur kim kavak misali bir

küçücük aaçlardr Da ta tutmudur Oldiyarn sagir ve kebir

reayas ellerinde birer iri keskin kra misal demirler ile cümle
aaçlarn kabuklarn yol yol kazyub çuvallara doldururlar Amma
aaçlarn kabuun bütün kazmazlar ki kurur Zira ziametleridir Mahsul
alrlar Bedehu ol kabuklar cenderelerde skub kabuklarn tulumlara

doldurub yedi iklime gidüb mübarek gicelerde buhur yakarlar An-

[1] Badad Kökü nüshas (Punaz)

[2] Badad Kökü nüshas (Gökçe göz)
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beri hamdan lâtif rayihai tayyibesi vardr Ve ya Atina bal misali

humret üzre bir yadr Tulumlar ve fuçlar içinde doldurub

Marmaris iskelesinden Msra andan Süvey deryas ile Hindistana

gidüb anda terbiyet idüb zübat misali burunlarna ve yüzlerine ve

kulaklarna sürüb cizam zahmetinden halâs olur Ve hükemalar andan
asel yapub yine Ruma gönderirler Elhasl Hindistanda altun ile

beraber tartub satarlar Baz hükema ana ispe(ne)t ya dirler Amma
deildir Bunun bir zerre ya âdemin eline ve esbabna sürülse bir

mük ve amberi ham misali âdemin diman muattar idüb rayihas

esbabdan çkmaz Çok hassas vardr Ve bu be kaza yerin cümle
halk bunu tahsil idüb örü sultanîsin Milas ehrinde Camii
mütevellisine öür virirler Kadim eyyamdan beru bu daler ol camiin

evkafdr Öürden maadasn Rodos mukabelesinde Marmaris iskelesine

götürüb füruht iderler Ve cümle Marmaris dalar ve dere ve tepeleri

cümle Sla aaçlar ve tefne aac ve mersin aac ile müzeyyen
olub âyende ve revendenin diman trahî misal muattar ider Hattâ

Sultan Süleyman Han Rodos fethine müteveccih olduklarnda bu
Gökâbâd hyaban içinden ubur iderken dima muattar olub Bire

benim mümessek Gökâbâdm deyüb ol mahalde bir nehir ubur idüb

Ayni misk deyüb ol nehrin üstüne iki güzel [1] cisir inai lâtif idüb

Miskli cisir ve Misk suyu deyu tesmiye olunmudur Amma mezkûr

ya Darahiyye kazasnda cümleden âlâ ve kuvvetli hasl olur Zira

âb havasnn letafetinden azîm dirahti müntehalardan hasl olur Ve
âb havas ol mertebede hohavadr kim sene tarihinde Filikos [2J

Olu Iskenderi Yunan cihangir olmaa sebil kalub ancak Bars (Fars)

ve Irak memleketleri kalm idi Ahir ana dahi müstevli olmak içün

lekeri deryamisal ile Dârâ ahn üstüne varub Nusaybin altnda

Karadar nam mahalde Dârâ ah münhezim idüb cümle mal milkin

ve cümle vüzera ve vükelâsn ve ehil iyalin esir idüb ancak Dârâ

ahn ehil iyali nazü naîm ile perveri bulmu ruhu musavverler

sevahil diyarda âlâm edayid çekerek cizam zahmetine mübtelâ olur*

1ar Cemii hükema ilâçlarnda âcizmande olurlar Ahir ah kz bir

hokkasndan mezkûr Sla yan gösterüb Biz bununla shhat buluruz

Yohsa bize gayri ilâç tesir etmez dediklerinde filhal bunlar Rodos

karusndaki dalara braub azîm saraylar ve ba ve baçeler bina

olunub mezkûr yadan cümle vücudlarna sürünüb ve âb hayat sU'

larndan nu idüb vücudlar dürrü beyz elma(âsâ) olub ifakat bulur-

lar Hâlâ bu yaylada menfunlardr Ve âsâr binalar zahirdir Anmçün

[1] Bagdad Kökü nüshas (göz)

[2] Philippos.
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bu yaylaa Darahiyye derler Ve Sla ya mehurdur Amma tahsili

mükil olduundan vakyyesi bir gurua beyi olunur deyu Mentee
sancanda bunun emsali nice maadinler vardr Amma tahsili semtin

bilmezler Ve kitre ve kara günlük bîhisabdr Ve Anadolu eyaletinde

bu Mentee sancandan büyük sancak yokdur Ve âdemi anka ve

çokdur Ve imal canibi Aydn sanca ile muadr Ve yldz taraf

Sla sanca ile muttasldr Ve ark taraf Teke sanca ile mülâsk-

dr *^\y^\> ^\ -illi Bu eyaleti temam idüb bâlâda tahrir olunan kariyei

Akmcl ki Mentee hududu anda temam olub andan kbliye mezkûr

Seki yaylasndan eni aa Yeksi yaylasndan aa beinci saatde

Kariyei Yuval

Sibeg da dibinde Teke sanca hükmünde yüz evli ba ve ba-
celi ve bir camili ve cümle saz örtülü evlerdir Ve serbest ziametdir

Ve bundan kbliye Könye sahras içre mamur âbâdan kuralar ubur
iderek Könye gölü kenarndan güzer iderek yine ol sahra içre alt saat

gidüb

Ziyareti mahremi esrar ve mukaddemi ebrar
fukarayi âli abâ hazreti Abdal Musa Baba

>jj tj.M ^A> n evsafn beyan ider Bir kerre gûhu bâlânn dame-

ninde yüz evli bir camili ve ba ve baçeli ve cümle tahta örtülü

evlerdir Ve muaf ve müsellem Sultan fukara Abda Musa evkafdr
Ol âsitanenin tamir termimine ve mekûlât merubatnn ve âyende ve

revendegânlarn hizmetine memurlardr Ve bu kariyenin kblesi tara-

fnda kal'a misal kerpiç divarl ve cürmü dört bin adm bir ba
iremin ortasnda âsitanei kadim bina merkadi Abdal Musa Baba bir

ulu kubbei nühtak içinde medfunlardrVe kâ(r)gir kubbesi üstü çam
tahtas örtülü bir sivri kubbei âlidir Zirvei âlâsnda altun alemin be
saat yerden ulesi nümayandr Ve merkadi pürenvari mük anberi

ham ile muattardr Ve sandukai erifin canibi erbaasmda kt^a kt'a

hüsnü hatt giranbeha kelâm izzetler ile bezenmidir Ve gûnagûn altun

misal çra ve mücevher gümü ve altun kanadîler ile ve bîhad mu-
sanna avizeler ile ârâste klnmdr Ve seri saadetlerinde tac bozdo-

an ki be terkdir Masavayi terk tecrid alâmetidir Ol kisbet üzre

yeil imameleri vardr ki rk tabirden olub Horasan erenlerinden

Hac Bektai Veli fukarasdr Ve kubbei münevveri içi gûnagûn kt'-

alar ile herbirin birer erbab maarif âsâr idüb tahrir etmiler Ve
Evliya Çelebi 9—18
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Rum ve Arab ve Acem ve Hind ve Sindden ve Belh ve Buhara ve

Semerkand ve Horasan seyyahlar gelüb Alâmetlerimiz olsun deyu

palhenk ve zertdeste ve nefir ve kekül ve sapan davudiler asmlar
Hakir bab muallâs üzre celi hat ile bu beyti tahrir etdim (Beyit)

Pivayi tariki âli aha

Merkadi pak tekyei Musa Baha

Ve kubbenin canibi erbaas baka bir çevirme divarl bir gül gülis*

tanl ve sünbül reyhanl ba iremdir Andan taras mezkûr kaPa içre

müteaddid müsafirhane ve meydanlar ve kilar ve matbah keykâvüs

ve fukara meydanlar ve mesaciddir Ve cabeca âb revanlar üzre çe-

menzar sofalar ve kasr lâtifler ile müzeyyendir Ve her kuesi uakî
bahçeleri ile mebsutdur Ve âlât aVanm hisabn Huda bilür Ve mey-

danldrnda nice yüz altun misal alemler ve crag ve def ve kudüm
nefir ve nakkareler ile pirastedir Ve üç yüzden mütecaviz pabürehne

ve serbürehne ve çardarb arifi biUâh terk tecrid canlardr kim
herbiri akl Aristodur eb ruz ilme ve marifetuUaha megullerdir

Ve gayet ehli sünnet velcemaat fukaralardr Ve matbah keykâ-

vüsünde krk dane talâtin tennureke huddamlar var kim herbiri

rahatülervah taamlar tabh idüb âyende ve revendeye sofrai bîim-

tinanda han beyaz mebzuldür Subhuam oyM^ âyetin tilâvet idüb

Ya Rezzak ismine mazhardrlar Ve fukara meydan önünde bir çe-

menzar meydanda cereyan iden aynn iki canibinde gûnagûn beyti

(bîdi) sernigûn ve çnar ve kavak ile bir müzeyyen bir çemenzar

mekân derviandr Ve anda bir namazgah kökü var Tahta örtülü

sivri kubbedir Ve altnda bir âb habat kaynak suyu vardr Musa
Babann nazargâhdr Biemrillâh hasta içse ifa bulur Ve bu meyda-

nn bir tarafnda yirmi anbardr çi gûnagûn mahsulât ile lebberleb-

dir Ve bu meydandan tara baka bir müsafirhanei azîm var Canibi

erbaas divardr Ve bu divanhane fevkanidir Alt iki yüz at alr abur-

dur Ve bu meydana hizmet iden mihmandarlardrlar Zirdest canlardr

Ve eb ruz âyende ve revendenin atl piyadesi eksik deildir iki mü-
safir gelse filhal mâhazar baba çorbas mukarerrdir Ve öyle hikâ-

yet iderler kim Musa Baba bu âsitanei ina ideli matbahmda âte
söyünmemidir Ve Huda söndürmeyüb inkrazüddevran müebbed ola

Acib hanei bîminnetdir Ve azîm evkafdr Ve binden mütecaviz ko-

yunu ve bin camusu ve on katar katr ve binden mütecaviz sr
ve yedi yüz kolanl ksra ve yedi deirmeni ve bukadar ba ve baçe
ve tarlas ve dalarnda kuyusu var Ve herbiri (bir) sahibi hayratn ihsa-

ndr Zira bu Anadolu vilâyeti halk bu Sultana gayet mutekidlerdir
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Yirmi otuz konak yerden berrü bahirden nezerat gelür gayet ulu Sul-

tandr Nice bin keramat zahir ve bahir olmudur Cümleden biri

tekyesi önü gayet batak ve çamurlu yer imi Bir nice fukaralar

Canm sultanm u âsitane önü gayet çamurludur Gelen yaran züv-

varan hayli taab ve iztrab çekerler Himmetiniz ile bir kaldrm et-

seniz deyu reca iderler Nola güllerim deyüb olgice crag ve me^aller

yakub def ve kudümlerin döüb ve sur tahllarn çalub hâlâ âsitane-

sine havale olan tal daa tevhidi erre ile varub <M'tJ^^ '^:^ r^-^' deyüb

iki rik'at nemaz klub Ya cibal BiemriUâh senden recam budur ki

bir müsafirhane yapdm Gönüller kâ'besi yapmak içün Ann kald-

rm yokdur Ecdad izammz seyyidülkevneyn akna Ve on iki bin

ta isterim ki herbiri at ve katr gövdesi gibi ola Gelüb tariki Mu-
hammedi üzre selâma duralar deyu bir gülbangi Muhammedi çeküb

ve cümle huzzar abdalan Allah deyüb el yüze sürülünce ^^'c**iâe ol an

bir saika ve ra'd ve berk kopar kim baz fukaralarn zehresi çak olub

cümle çralar sönüb bir reyhi sarsar zemini sarsub ta ve topra
savurub Musa Baba cümle fukaralarn birbirin elele virüb Güzeller

duanz kabul Gelün tariki Muhammede girin Görün Nice kaldrm
döenmidir deyüb alessabah âsitaneden tara çkub görseler kim mu-
rad erifleri olan mahalde hâlâ üç bin adm tuli sun'u Huda bir

kaldrmdr kim im'an nazar ile nigeran eylesen çemi ibret hayre-

lenir Makduru beer deildir Öyle hemvare talardr kim herbiri

üstad hakkak elinde inhikâk olunmu musaykal ve mücellâ talardr

Ve öyle terkib ile dizilüb zeyn olmudur kim güya bir radei hattatdr

Gören seyyahana hafi deildir Bunun emsali nice keramatlar tevari-

hatlarda ve menakblarda masturdur Himmetleri hazr ola Andan
kbliye alt saat talkl yerler ile ubur iderek

Kariyei Sevündik Dede

Abdal Musa hazretlerinin halifelerinden bir sultan anda medfun-
dur Birkaç fukaralar vardr Andan yine kbliye yedi saat mahsulü
kuralar içre ubur iderek ve iki canibi sengistan cibali seramedler

temaa iderek

Evsaf KaPai Finike

Matekaddem Cineviz keferesi binasdr Sene tarihinde Teke Bay
Olu Ahmed Bay feth idüb Ali Osmandan Urhan Gazi suruna bin
teke keçi ile ve bu Finike kalfasnn miftahlarn saç hedaya virdiiçün
Teke ba olasn deyu nutk etmiler Anmçün tekeleri çokdur Ve Te*

Ice vilâyeti deyu andan kalmdr Mezkûr Finike kaPas Teke eyale-
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tinde paa hassdr Subas vardr Ve yüz elli akçe kazadr Serdar

ve dizdar ve yetmi neferat ve gümrük emaneti vardr Kal'a kullar

ulufelerin gümrük emininden alrlar Amma kethüdayeri ve nakibi

ve eyhülislâm Elmal ehrindedir Lebi deryada bir derbendi canler-

derdir Ve Msr iskelesi olmak ile her sene vâfir gemiler gelüb güm*
rük alnr Ve kaPas bir musattah püte üzre ekli muhammes bir

eddadî bina bir küçük kaPadr Cürmü malûmum deildir içinde

Bir camii ve dizdar ve neferat evleri ve buday anbarlar

vardr nazr bir demir kapus var Ve binas ucunda derya

içinde bir metin mendirek kulesi var Toplar ile canibi erbaasn mu*
hafaza ider Bu kule sonra bina olunmak ile baka neferat ve dizdar

var Ve bunun kaPa dibinde bir varuu vardr Cümle toprak örtülü

üç yüz hanedir Ve mahalle mihrabdr Cümleden çar'

su içinde Camii cemaati kesireye malikdir Ve han ve

hamam ve cümle dükkândr Ve serapa bu ehrin canibi selâs limon

ve turunç ve ba ve baçedir Hattâ yüz limon turunç bir akçiye beyi

olunur Ve buna karib kasabasnda Abdal Musa Sultann

bir âsitanesi vardr Bu dahi limon turunç ve enar ve incir hyaban
içinde erdi [1] bihitden nian virir bir iremi zatülimaddr Amma
evkaf olmamak ile fukaras azdr Amma yine krk elli fukara eksik

deildir Bunun baçesi içinde Nazar Dede medfundur Andan arka
kazai Eirdir Finike ile mua bir kazadr yollar sarp ve vacibüsseyir

bir ehri olmamak ile ol semte azimet etmiyüb ark canibine alt sa-

at sarb çengelistan yollar ve beller aub

Evsaf Kal'ai Azresan

Teke hakinde ve Eirdir nevahisindendir Serdar ve kethüdayeri

yokdur Kal'as bir sarb yalçn kaya üzre ekli muhammes
bir eddadî bina küçük kal'adr Ölgün bârân rahmet çok yamak
ile çkub murad üzre seyir temaa etmedim Amma gayetülgaye evce

serçekmi iki kat kal'adr Ve tara katnn baz yeri münhedim
olmu Amma iç kal'as henüz üstad mühendis elinden çkm*
dr Ve ol gün Teke müsellemi Çavu zade Muztafa Aa tarafndan

bir kaç kanl ve harami olmak içün getürüb dizdar Sefer Aaya tes-

lim eylediler Zira Teke vilâyetinde böyle bir sarb kal'ai bâlâ yokdur

Ve aada varuu cümle toprak örtülü evlerdir mahalle-

dir Ve cümle mihrabdr Camii ve hamam
ve hane vardr Ve bunun dahi limonu turuncu çokdur Ve ba ve

[1] Badad Kökü nüshas (arz)
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baçesine nihayet yokdur Ve bu karann ark tarafnda bir konak

baid lebi derya üzre sarb kayalarla Adalya körfezine karib evci se-

maya serçekmi kayalardr Ana Alisiler derler Hikmeti Huda o ka-

yalarda eb ruz alev alev ateler evce serçekmidir Lâkin gice vakit-

leri Msrdan ve Kbrsdan gelür gemiler yüz mil yerden mezkûr alisi-

leri seçüb selâmet yakn olduun bilüb adüman iderler Hikmet bu

kim ol atelerin yanma bir âdem varsa bir ate dahi zahir olur ki
üç yahud on âdem varsa olkadar ateler zahir olur Kükürd misal

rayihasvardr Amma beni âdeme zarar isabet etmez Ve temaa iden

kimesneler gidince evvelki ateler kalub sonraki ateler gaib olur Ve
iddeti hararetinden yanna varlmaz Zira alevi hayli yerden tesir

eder />» Vi y ^^c- *u)\6* Bu burundan içeri Adalya körfezidir ki tuli krk
mildir Bu Alisileri temaa idüb imal caibine sarb sengistan yollar

aub sekiz saatde

Kariyei Gerenler

Yüz altm toprak örtülü evlerdir Bir camii ve [1] han var Ve
ziametdir Cümle halk müslümanlar [2] Andan yine imal canibine

[3] sarb sengistan çengelistan rahlar ubur iderek sahrayi Elmalya
çkub hamdi Huda atlarmzn aya hake dokunub gayri tadan
eser görmiyüb bu sahra içre nice mamur ve müzeyyen iremzat mi-

sal kuralar ubur idüb Könye gölü azîm halicedir içinde gûnagûn
mahiler inaverlik idüb kuralarn halk sayd idüb kefaflanrlar Ve
bu sahrann ark canibindeki kayalardan

Nehri Elmal
Tulu idüb geçit vermez Sa(h)ikasndan âdemi dehet alr Bir ma-

ara kapusmdan çkub Elmal ehri altndan cereyan idüb rnezkûr

Könye gülüne mahlut olub gaib olur Lâkin mezkûr göl baz mevsim-

de taub Elmal sahrasn ve köylerin gark idüb cemii mahsulâtlar

hebaya gider Ve mürtefî yerlerde olan kuralar ceziremisal kalurlar

Ve mezkûr nehrin kayalardan çkduu mahalde da eteklerinde sa-

hibülhayrat Ömer paa kâmil bir saat tuli bir eddi skender misal

bir divar bina idüb üzerin kaldrm idüb ve nice yerleri cisirdir Ba-

z zeman bu eddi dahi gark idüb be alt ay yol dalardan alub
ol nehir ba olan maaradan bilâ had ve lâ gayet elvan elvan ba-

[1] Ba-dad Kökü nüshas (bir)

[2] Badad Kökü nüshas (dr)

[3] Badad Kökü nüshas (tarafna)
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lklar çkar kim ol vilâyet maide ile ganimet olur Bu hikmet kim ol

maarada olkadar balk nerede hasl olub dururlar Bu temaalar

idüb Ömer paa cisrinden geçüb rubu saatde Elmal ehrinin ba ve

baçeleri içinden güzer idüb

Evsaf ehri kadimi dar tüffah Elmal

Bu ehrin imal canibinde zirvei âlâya serçekmi bir püte var-

dr Anda hâlâ nümayan maaralar vardr Teke Bay Oullar asrnda

ol maarann yerinden Almal yedinden Almal sadas istima olunub

nice yl bu hal üzre mürur idüb bir ferdi âferide dahme küalk
idüb bir kimesne muvaffak olmaz Hâlâ ki herkes maara içindeki

genci görürler Ali Germiyan Oullarndan Yakub Germiyann Is-

hak Fakih nam bir hacesi gelüb mezkûr dahme dibinde bir erbain

çkarub Leylei Kadirde rede [1] altn ve gümü rmak misal tara

akub Teke Bay Oluna örün virüb ve Almal diye diye cümle El-

mal halkn Teke Bay iken Elmal Bay olub bu ehre Elmal dime-

nin sebebi tesmiyesi oldur Badehu Ishak Fakih Anadolu ehirleri

halkn bay idüb bin deve yükü mal ile Kütahyaya gelüb Yakub
Germiyana bu kadar hazine virüb rzaenlillâh bir cami ve bir me-

drese ve hamam ve imaret bina ider Hâlâ Kütahya çarus içre Sak

Fakih dedikleri galat mehurdur Ishak Fakih camii oldur Hâlâ El-

mal ehrinde ol maara malûmdur Ve bu ehir Anadolu eyaletinde

Teke paasnn tahtdr Ve paasnn taraf padiahîden hass hüma-
yunu 328000 Hini seferde paas hassna göre kanun üzre dört yüz

âdem ile sefer eer Alaybeisi ve çeribas vardr Ve sekiz ziamet

vardr Ve üçyüz doksan iki timar vardr Kanun üzre be bin akçe-

de bir cebelüsi ile sefer eer Paa askeri ile cümle sancak askeri

olub sefere revane olurlar Bu ehrin eyhülislâm ve nakibül-

eraf ve kethüdayeri ve yeniçeri serdar ve âyân eraf vardr Ve
yüz elli akçe erif kadlkdr Ve nahiyesi kuradr Senevi üç

bin guru hasl olur Bervechi adalet sancak paasna senevi elli be
kise hasl olur Gayet mahsullü vilâyetdir Ve sanca cümle

kazadr Evvela ba kaza taht Elmal ve garb tarafnda kazayi Ka
ve yine garbnda kazayi Kalkanl ye ann arknda Finike ve ann
arknda Eirdir ve ann kurbinde kazai Adresan ve ann arknda
körfez ar kazai Adalya ve ann imalinde kazai Istnaz [2] ve ann
imalinde Kzlkaya ve kazayi Teke karahisar Bu sancakda mehur

[1] Dere olacak

[2] Istanos
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kazalar bunlardr Amma baz zeman kazaî Ka ve kazai Kalkanl
Menteiye zam olunur Ve bu Elmal ehrinde kal'a yokdur ehri El-

mal cibali dameninde cihangir yoku misal evleri biri biri üzre de-

reli ve depeli yerde vaki olmu bir ba Meram misal ehri kadim-

dir Cümle otuz iki mahalle ve sekiz bin sekiz yüz seksen sekiz tahta

örtülü evlerdir Ve cümle otuz iki mihrabdr Ve cum'adr
Evvelâ cümleden mükellef ve müzeyyen ve ibretnüma ruen kâr
musanna camii murassa Ketenci Ömer paa camii çarsuy pazar için-

de vaki olmak ile cemaati kesireye malik bir camii ruhefzadr Ve
enderun birunu serapa naki bukalemun müzehhbdir kim Behzad ka-

lemi çekmede âcizdir Ve kubbei nilgûnu bir müdevver kubbedir kim
misli meer kubbei cerh ola Ve bu kubbenin etrafnda sekiz hürde

kubbeler var Hemen misli Islâmbolda Eyub Sultanda Zal paa res-

mindedir Tulen ve arzen seksener ayakdr Ve bir sürahi minaresi

var kim evce serçekmi bir mevzun minarei musanna'dr Ve kible

kapus üzre mastur olan tarih budur

Dini slama eref verdi Ömer paa bugün

Nitekim Faruku a*zamla zeyin oldu bu din

ad olub itmamnn Yahya didi tarihini

Camii bünyad beytullah hadi rüknü din

Sene 106

Ve tara sofalarn yemin ve yesarnda olan revzenler üzre kâii

Çin lâciverd ile celi hattile bu ebyatlar tahrir olunmudur (Beyit)

Tavk takat balyub ifriti nefsin boynuna

Asaf Hakla riayet kl Süleymanlk budur

Ve bir haremi ferahfezas var kim gûnagûn ecerei müntehalar

ile tezyin olunmudur Zilli himayesindeki yeil ve dehavî katifevar

çemenzarnda cemaat rahat olub Hakka ibadet iderler Ve bu beremin

canibi erbaas medrese höcreleridir Ve bir kubbei âli dershane ve

dar kural var Cümle höcreler önü sütunlar üzre taklardr Ve camiin

tara sofas dahi amudu müntehalar üzre kubbei âlilerdir Ve haremi-

nin ortasnda bir abdest havuzu var kim ortasnda bir azirvan var

Adem gövdesi misali ta kubbeye pertab ider Ve dahi [1] lâtifin canibi

erbaasmdan uyunlar selsebilâsâ revan olmadadr Ve bu hayrat hase-

natn cemiisi nilgûn kurunlu örtülü binalardr Elhasl Anadolu
eyaletinde Tire ve Manisa ve Amasyadan gayri yerde böyle binayi

musanna yokdur Bu camiden sonra cemaati kesireye malik Eski

[1] Badad Kökü nüshas (havzu)
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Cami binayi kadim olmak ile bir ruhaniyyet var kim içinde âdem
iki rik'at namaz klub dua etse dünyevî ve uhrevî cemii hayr mura«

dat biemriUâh hâsl olur Zira kibar evliyauUaha nazargâhdr ki

mehuru âfâkdr Ve eyh Yusuf Efendi Camii ve Ummi Sinan

Efendi Camii anndr Ve Yeni Cami Hanm kadnndr Bu camiler-

den maada otuz iki mihrab mescidlerdir Ve yedi mektebi sbyan
vardr Evkafndan her sene cümle tfl ebcedhanlara sürre ve atyye

ve birer kat esvab sadaka ihsan olunur Bu yedi mektebden maada
vakf olmyan yetmi mektebi sbyan vardr Zira bunda Kur*an azîme

olan rabet meer Kastamonide ola Gayri diyarda yokdur Annçün
Cenabi Bari bu ehir halkn anka idüb ganimet ihsan etmidir. Ve
dört medrese ve bir imaret vardr Ve be hamam var Taba (k) ha-

nede Tahtal hamam mahkemenin önündedir Eski hamam ve eyh
paa önünde Çavu hamam ve Demirciler önünde Bey hamam âb
havas lâtifdir Karkmallesinde Karkal hamam Ve cümle üç yüz dük-

kândr Ve ehir içinde cereyan üzre cümle yetmi deirmendir Ve
üç han vardr Gerçi bezastan yokdur Amma bu hanlarda cemii zî-

kymet eya mevcuddur Ve bu ehrin derü divan cümle divarlarnn

zeyli tadr Ve bâlâs kerpiç divardr Ve cümle sokaklar eni yoku
ta kaldrmdr Ve kble canibi serapa ba ve baçelerdir Ve bundan
gayri her evde baçeler mukarrerdir Gûnagûn engûr aaçlar ve çnar
ve kavak ve karaaaçlara sarlm üzümleri olur kim minelacayibdir

Ve her evde birer âb hayat mâi tahir zahirdir Ve bu ehir dameni
gûhda vakidir Amma imal canibi küade olmak ile âb havas letafe-

tinden mahbub ve mahbubesi gayet memduhdur Ve cümle halk
garib dostlardr Ekseriya Teke külah üzre sark sararlar Ve daima

müsafir ararlar Ve çuka ferace ve nefti ve mavi boas haftan giyer-

ler Ve mekûlât merubatnn memduhatndan krk güne elmas ve yedi

elvan üzümü ve beyaz has ekmei mehurdur Ve beyaz bezi Denizli

boassna tercih olunur Ve bunda olan kibar evliyauUahlar be-

yan ider

Ziyaretgâh Elmal ehri

Evvelâ ehir içinde eyh Baba Sultan Eski Cami mihrab önün-

de medfundur Menakb bisyardr Ve Pnarbanda Abdülvehhab
Efendi bir mesiregâh âsitanesi var kim cümle ahibba ve erbab zure-

fânm ârâmgâh nemazgâhdr Anda bir kubbei âli içinde medfundurlar

6^- o^Aî Karaman Erelisinin Bunarbas gibi bu ehre cümle âb hayat

u mahalden taksim olunur Ve cümle aynlarn herbiri birer dirahti
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bâlânn altndan çkar azîm teferrücgâh ziyaretgâhdr Ve ehir içinde
• • •

Ummi Sinan Sultan ve ehrin ta ark taraf ucunda Istanoz yolu

üzre Baltas Gedik Mahmud Dede bir mesiregâh temaagâh cihannüma
bir mürtefî âsitanede medfundur Abdal Musa Sultann biraderi can-

beraberleridir Çok keramat zahir olmudur Ve bu Elmal ehrinin

cümle sularndan âb zülâli bunlardr ki zikrolunur Alaca mescid

mahallesinde Karapnar ve Ulupnarba ve Hac Ahmed pnar Bu
cümle altm pnardr Bir yire cem [1] nehri azîmi Elmalya mahlut

olub Könye gölünde gayib olur Ve bu ehri dahi temaa idüb ark
tarafnda dalar eteinde yirmi pare mamur âbâdan kuralar ve

Türkman yata mahuf yollar güzer idüb on iki saatde sahra ve

bayrlar aarak

Evsaf yayla ehri Istanoz

Sene tarihinde Teke Bay Olu Ermeni keferesi elinden feth idüb

badehu Yldrm Han destine girmidir Teke sanca hakinde paa
hass voyvadalkdr Müftisi ve nakibüleraf ve kads ve kethüdayeri

ve yeniçeri serdar cümlesi Adalyada sakinlerdir Lâkin ylda bir kerre

bu yaylaa gelüb sekiz ay ayü iret idüb kesbi hava iderler Badehu
güz eyyamnda sagir ve kebir Adalyaya gelüb ancak naib ve suba
yüz âdem ile cümle evleri hiraset üzre olurlar Ve bu ehrin kal'as

garb canibinde bir yar üzre bir küçük virançe kal'ackdr Dizdar ne-

ferat iç el olmak ile bir ey yokdur Ancak içinde bir kaç fukara

Ermeniler sakindir Ve Celâli asrnda münhedim olan yerlerin kerpiç

ile tamir etmiler Ve garba nazr bir kapus vardr Bir alçak kayal

püte üzre ekli murabba kal'ackdr Ve cenub canibinde bir dere

ar bir yalçn maaral kayalar bu kal'aye havaledir Ve bu yayla

evlerinde ancak yüz hanede âdem klar yerlidir Maadas göçerler Ve
bu Istanoz deresinin içi bir vasi uzdur Nehrin iki canibinde kat

enderkat on bin atl yüz içli ve taral ve müteaddid hamaml ve ha-

vuz ve azirvanl saray âlilerdir Gayet mamur ve müzeyyen anka
evleri nehrin iki canibinde tabaka tabaka ahniinli gül gülistanl ba
bostanl haverhaklardr Ve bu nehir üzre cümle yetmi aaç cisirdir

Herkes hanesinden yaranlar ile gavvasvar inaverlik iderek mahiler

sayd iderler kim herbir alabal üç vakyye gelür mahii ilâhîdir

Ve Bu ehrin nehir kenarnca arkdan garba tuli kâmili iki saat yerdir

Ve arz ancak üçer ve dörder sra evlerdir Maada da ve ta badr
Ve cemii sokaklar vasidir Ve ba ve baçe içleri olmak ile ahrah-

[1] Badad Kökü nüshas (olub)
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larmda asla güne tesir etmiyüb Acem diyarnn hyaban misal

koyahdr Ve her kuesinde birer âsiyabl sokakdr Ve bu nehir

dandan tulu idüb Finike kal'as ile Adresan kaPas ma*

beninde Akdenize mahlut olur Ve bu ehir cümle iki yüz

be mihrabdr Her sahibi hayr birer mescid bina etmek ile mesa-

cidleri çokdur Ve çounun evkaflar yokdur Ancak yayla mahallesin-

de cemaati çokdur Amma salât cum'a eda olunur üç camidir ehrin
garb taraf ucunda çarsuy pazar içinde cemaati kesireye malik camii

Sultan Alâüddin bir camii vasidir Matekaddem kurun örülü imi
Celâli Karayazc gelüb kurunun sekban bîpayanna verüb bu camii

münevverei ihrak binnar ider Badehu sene Sultan Ahmed asrnda

Kuyucu Muradj paa ruyi arz Celâli haeratndan tathir idüb bu
camii termim etmidir Hâlâ cami içinde yirmi çam direkleri mey-

dandadr Ve yirmi çam direkleri dahi camiin divarlarna muttasl

kayimdir Cümle krk sütunu ketivar direkleri üzre yine çam kiriler

sadedil misal bînak bîöhret tavanlardr Kâ(r)gir kubbeler deildir

Ve üstü kireç örtülü damdr Ve bu camiin ortas Bursada Ulu Cami
misal açkdr Matekaddem bir havzu azîmi varimi Hâlâ beyaz mer-

meri ham döelidir Ve bu cami çarkûedir Kble kapusndan mihra-

ba tuli iki yüz ayakdr Ve arz yüz yirmi ayakdr Ve müezzinler mah-
fili camiin ortasnda bir musanna çam binayi maksuredir Ve mihra-

b ve minberi tarz kadim sade binadr Ve kble kapusndan on iki

kademe ta nerdüban ile enilir Ve bu kapudan maada kapus yok-

dur Ve bu kapunm sa tarafnda bir kâ(r)gir minarei mevzunu var

kim sihri icaz binay musanna imi Lâkin Celâli ihrak itdükde ca-

beca yerleri muhterik olmu Ve minarenin tara yoldan tarafnda

iki (âdem) kaddi mürtefî yerde bu hat masturdur (Tarih)

ve bir medrese ve bir han ve bir hamam ve matekaddem bir imaret

cümle Sultan Alâüddinindir Ve bir hamam dahi nndr
Ve cümle üç yüz dükkândr Asla bu dükkânlarn kapular ve kepenk-

leri yokdur Herkes metan gice hanesine götürür Ve cemii sokaklar

kumsaldr Kaldrm yokdur Velhasl âbu havas olkadar lâtifdir kim
cümle Adalya kavminin renk ruyleri zerd çehredir Bunda sekiz ay

zevk [2j safa iderek kesbi taravet idüb gülçehre olub hayat bulurlar

Ve Adalya kavmi bu yaylaa gelmeseler memat bulurlar Elhasl

[1] Ba^dad Kökü nüshas ( Ö^UU )

[2] (Bunda sekiz ay zevk) Badad Kökü nüshasna yoktur
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medhinde lisan kasrdr Ve cemii müsmirat makulesi memduhdur
Amma kiraz ve elmas ve emrudu ve fnd mehurdur Ve cümle

saraylardan musanna ve kâr kadimi müzeyyeni Islâmbolda Galata
.A.

mevlevihanesi eyhi Adem Efendi hazretlerinin eba ve ecdadndan
irsile intikal iden saray âlisi bir diyarda yokdur Hattâ böyle yayla

yerde limon ve turunç ve kebbat ve iremzat misal müzeyyen bir ba
Istinvaz (Istanos) [1] Ve bu ehirde haftada bir pazar olur kim âdem
deryas olub nice yüz bin guru meta canibi erbaa vilâyetlerden ge-

lüb beyi ira olur Ve Ali Osmanm hükmünde Konya ehrinin Mera-

m ve Malatyanm Aspuzi ve Peçevi (nin) Sirm manend ba iremin ba-

rudhanesi ve Krm vilâyetinde Kefenin Suda ve bu Adalyann n-
tanozu Rum ve Arab ve Acemde mehuru âfâkdr Eer bu Istinaz

(Istanos) yaylana ittilâ hasl etdiimiz kadar evsafn tahrir eylesek

bir mücelled olur Andan imal canibine dört saat mamur kuralar

ubur iderek

Kariyei incirli

Teke hakinde bir mamur müslüman köyüdür Andan arka on bir

saat mamur kuralar ve çengelistan dalar aub iddeti hararet çeküb

rene ina çekerek Merkir belin dahi ubur idüb

Evsaf ehri irini sparta

Sene tarihinde Ermen destinden Sultan Alâüddin fethidir Bade-

hu sene tarihinde Ali Osmaniyandan fethidir Anadolu eya-

letinde Hamid paasnn tahtdr Baka sancakdr Paann taraf padi-

ahîden hass hümayunu 200,000 akçedir Hini seferde hassna göre

dört yüz âdem ile eer Alaybeisi ve çeribas vardr Dokuz ziametî

ve be yüz seksen be timar vardr Ve cümle erbab zuama ve erba-

b timarn mutasarrf olduklar mahsulâtlar nekadar mal olursa be
binde bir yarar cebelüleri ile sefer eerler Paas askeri ile cümle se-

kiz bin asker olur eyhülislâm ve nakibüleraf ve sipah kethüdayeri

ve yeniçeri serdar ve âyân eraf ve ulemas çokdur Ve yüz elli akçe

erif kazadr Ve nahiyesi kuradr Kadya senevi alt bin guru paaya
otuz bin guru bervechi adalet hasl olur Ve cevzi madudu yedi bin

guru vardr Bac ve pazardan ve kâlâzardan bir alt yedi bin guru
hasl olur Ve bu sancak eyaleti gayet vasi diyardr Cümle ka-

za yerdir Ve sparta ehri on yedinci iklimi örfiyyedendir Ve Rum
ehirlerindendir Ve diyar beyni Elhamiddir Ve bir medinei müzey-

[1] Badad Kökü nüshas (dur)
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yendir Ve sahibi irad ve kefi keramat sahibi selefde ve hazrda çok

kimesneler vardr Cümld aded mihrabdr Evvelâ Firdevs

Bey Camii Koca Sinan bina etdi

(Sahifeyi doldurmak için alt satr ho)
Ziyareti Eeyh Veli Hamid sancanda Agrasa kasabasndandr

Slalarnda bir zaviye bina idüb anda medfundur Firdevs Bey Cami-

inde vaiz ve nash arifi biUâh kimesne idi Çok sebak keramat zahir

ve bahir olmudur
Ve bu Isbarta ehrin alâkaderülimkân iki günde seyir temaa

idüb kble canibine mamur ve müzeyyen kuralar ubur iderek sekiz

«aatde

Kariye! Sar Ali Bey

Mamur müslüman köyüdür ve ziametidir Bundan kbliye alt saat

vasi sahralar ve mamur kuralarn ubur idüb

Kariyei Kara Kaldrm
nam mahalle gelindi Andan kâmil sekiz saatde kble canibine Kara-

kaldrm üzre ubur etdik ki mezkûr Karakaldrm Arab ve Acemde
mehuru âfâkdr kim yüz iki yüz âdem âb ruy ile hüsnü bal ile

ubur idemez Cümle askya ve haramilerin ârâmgâhlar ve kemingâh-

lardr Ve bu Karakaldrmn her canibi fil cüssesi misal sengi hara-

lardr kim üstad mühendis destinden henüz çkm zan olunur Ve
bu ahrahn iki canibinde olan ibretnüma sandukalarla herbiri birer

höcre zan olunur Ve bazlarn kapaklarn açmlar Cümle lâe ile ve

üstühan na'e ile memlûdur Ve her sanduka üzre lisan Yunan
ile ikier üçer satr tarihleri vardr Ve böyle nice yüz bin san-

dukalar nümayandr Ve nice bin kenise ve manastr ve kal'a ve de-

irmen arklar ve krkar ellier ayak ta nerdüban ile enilir amudu
müntehalar üzre su sarnçlar ve ibretnüma âsâr binalar var kim
sekiz saatlik yolu dutmudur Amma hâlâ virandr Hamdi Huda selâ-

metle bunlar ubur idüb

Menzili Yenice Han

Daremandr Adalya hakinde bir yalçn dereli yerde üç kt'a han-

dr Adalya ile Istmaz mabeyninde vaki olmudur Ayende ve revende

(ye) ârâmgâhdr Henüz bina olunuyor Ve bir kahvehanesi ve bir kaç

nevbina dükkânlar var Ve Adalya kal'asnn dizdar Celeb Cafer Aa
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hann mukabelesinde nevbina bir çemei âb zülâl ina iderken hakirin

bilbedahe bu tarihi celi hat ile tahrir olunmudur (Tarih)

Sahibülhayra suna mâi kevser

ad ola ruhu Hüseyni Hayder

Evliya dedi ann tarihin

ad hurrem ola ayni Cafer

Sene 1078

Andan kble canibine sarp kayalar ve dereler içre çengelistan ve

ormanistan yerler içre güzer iderek be saatde

Evsaf kaPai Adalya

Sene tarihinde Cineviz elinden Sultan Alâüddin fethidir Badehu
sene tarihinde Urhan Gazi destine girmidir Yine ispanya küffar

müstevli olub sene tarihinde Gazi Hudavendigâr fethidir Ve Teke

sanca taht idi Lâkin bir kenar yerde vaki olmak ile hâlâ Teke

paas Elmal ehrinde sakin olub taht olunmudur Hâlâ üçyüz akçe

erif kazadr Ve cümle nahiyesi kuradr Senevi sekiz bin guru hasl

olur Bervechi adalet Ve eyhülislâm ve nakbüleraf ve kethüdayeri

ve serdar ve ulu ve mün'im bazirgânlar ve dizdar ve yüz elli müs-

lüman ve yüz elli kefere kaPa neferat vardr Ve kal'as Adalya kör-

fezinin nihayetinde lebi deryada minare kaddi yalçn kayalar üzre

ekli mukavves bir eddadî ta bina kaPai kadimdir Ve Dairen madar
cürmü liman kenar dolamasile dört bin dört yüz admdr Garb tara-

fnda Paa Saray köesinden Narin kuleye ve varu kapus üzre meh-

terhane kulesin ubur idüb ark canibinde Lala kulesine varnca bu
kaPa iki kat kaPa divandr Ve otuzar arn yedi ve sekizer arn arz

eddi iskender var muhkem divardr Ve bu taraf krk kule ve bin

üçyüz admdr Andan cenuba bin adm [ 1 ] ve on sekiz kuledir An-

dan garba Kz kulesi burnuna varnca bin adm ve on be kuledir

Ve bu taraflar kara taraflar olmak ile ikier kat kaPa divan ve on
arn umku ve yirmi arn arz vasi kesme kaya hendekdir Ve mez-

kûr Kz kulesi katmer gül gibi biri biri içinde safi beyaz mermerden
bir musanna vacibüsseyir kullei mevzundur Andan liman dolanca
bin yüz admdr Ve bu taraf gerçi yaln kat divardr Amma krk
arn bâlâ divan metindir Ve gayri yerleri on beer yirmier arun
bâlâdr Ve liman taraf on iki kullei zibalardr Bu hisab üzre cümle

Adalya kaPas seksen kuledir Ve her kule mabeyni yirmier bedendir

Bu hisab üzre Adalya kaPasnm dairen madar iki kat kaPa divan

[1] Badad Kökü nüshas (dr)



EVLYA ÇELEB

bedenleri iki bin altm bedendir Ve cümle dört kapudur Cümleden

ilek ahrah tara varu kapusdr ki biri birine geçme yedi kat igri

bürü kimi arka ve kimi garba nazr kapulardr Amma yine bir

yoldur Ve ber kapu mabeyinlerinde nice bin maballi eytanat tasni-

fatlar vardr kim âdem bayran olur Ve asma demir kafesler ve gûna-

gûn âleti harbler ile ârâste ve cebehane ile piraste kapulardr Ve
dizdar divanhanesi ve mescidi bir mahallededir Cümle neferat bu ma-

halde pürsilâh hazrlardr Zira gayet sa'b ^ve metin kal'a olmak ile

bir kaç kerre Ali Osman paalar kapanub Ali Osmana karu komu-
dur Ve cemii kefere Ah Adalya deyu feryad iderler «i\viUâA>- Ve bu varu
kapusmdan gayri yerden karaya çkar kapu yokdur Cümle halk bukapuya
muhtaçlardr Maada üç kapu liman canibine iler Ve bu büyük liman

kapusndan limana krk ayak ta nerdüban ile enilir cenuba nazr bir ka-

pudur Ve limann oda kapus arka nazrdr Ve bu kapunun kemeri üzre

bir beyaz mermerj üzre bedürüsti âdem kaddince Firenkpesend bir

dervi tasviri etmiler ki güya zîruhdur Elinde asas ve serinde külah
ve belinde paliheni üzre ^^«u lâfz yazlmdr Ve bu tasvirin ba
ucunda yine ol mermer üzre üç satr Yunan Usannca evsafn tahrir

etmiler Ve ol hattn tercemesi oldur ki Bu ol Allah kuludur ki Sey-

yid Ahmedül Bedevi fukarasdr Her sene Msrdan derya üzre yürü-

yerek gelüb Angiliye kraldan ellier esir alub halâs idüb yine gözümüz

önünde derya üzre giderdi deyu tahrir etmiler Gören seyyahan

cihana kafi deildir Ve bu kapu ile Gümrük kapus karibdir Gayet

küçük kapudur Ve kbleye nazrdr Ve Gümrükhane bu kapunun iç

yüzündedir Yetmi yük akçe mali padiah hasl olur azîm iskelei

Msrdr Ve bu dört kapu tara hisar kapulardr ki büyük kapulardr

Amma bölme bölme hisar divarlarnn mahalleler içre cümle sagir

ve kebir yirmi iki küçük kapulardr Bazs gicelerde kapanr bazs
makfuUenir Zira bu kaPa yedi kat bölme pîç enderpîç hisar piçelerdir

Hazreti Isa asrnda ancak liman taraf küçük kal'a imi Devletleri

müebbed oldukda kat enderkat kal'alar zam idüb yedi katdr Güya
Tokatdr Ve her kat birer hasn hasn kal'ai metîn divarldr Lâkin

bu katlarn hendekleri ve bedenleri yokdur Ancak tara iki kat
bedenli ve hendeklidir Ve mevlevihane ile Eski Cami iç kaPa misal

alt kuleli bir kat bölme hisardr Ve Paa Saray dahi baka bölmedir

Ve alt yannda limana nazr balyemez toplar durur Dahi hisar piçe

baka bölmedir Ve Çaru bölmesi ve Hünkâr Camii bölmesi elhasl

yedi bölme sa'b hisar Iskenderdir Ve bu ekâlde olan kal'a içinde

cümle dört mahalle ve üç bin kiremit örtülü kat enderkat kâr kadim
evlerdir Ve gayet zykdir Ve cümle yetmi sokakdr Ve pak pakize
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kaldrmldr Ve her evde dörder direk üzre çardak mukarrerdir Her
gice anda kesbi hava idüb yatarlar Cümle haneleri cenuba ve garba

liman canibine nazrlardr Ve bu ehir bir körfezin nihayetinde vaki

olmak ile sa rüzgâr isabet etmez Ve bu ehrin enderun birununda

cümle mihrabdr On bir cum'adr Cümleden lâtif ve binayi

nazif camii ruen ve bir vasi haremli ve mihrab önü ba iremli ve

hareminin canibi erbaas medrese ve höcreli ve cümle asarlar nilgûn

kurun örtülü kubbei âliler ile ârâste ve bir mimarei merzun ile

piraste fatihi Celâli Kuyucu Murad paa Camii bir havadar darül-

karar camii dilküadr Ve kble kapus üzre tarihi budur

Ola daim Murad paann
Rahmeti Hak revanna vâsl

Yapd bu camii murad idinûh

Kld ukba sevabn hasl

ide hayratn Huda makbul

Adni cennet ola ana menzil

Sene 978

Bir ehri azîm içinde alçak camidir Lâkin tara varu kenarnda
kalm bir camii garibdir Bundan sonra camii ziba kal'a içinde

Tekeli paa Camii cemaati kesireye malikdir Ve gayet musanna kurun
örtülü kubbei âlilerdir Ve bir minarei mevzunu var kim ehir içre

misli yokdur Ve yol kenarnda vaki olmak ile haremi dahi yokdur

Amma cemaati çokdur Andan sonra camii kadim Eski Cam.i Sultan

Alâüddinin derler Amma matekaddem kenise imi Kapus üzre lisan
A.

Yunanca Hazreti Isadan mukaddem bina olunduun iaret etmidir
Badehu yine mezbur kapu üzre sahibi fethin cami etdüüne tarihi

budur

iJjU «U)i J^:^U A^JlklI J*^J J^«î* ^\ J-"^ -^*J f^^J^ o^J^ *^^ ^\ )

Ve bu camie muttasl medresenin kapus üzre tarihi budur

^\ S^ ^ki^Vl jlkJU cJj:^ ^^rSUl \^jj.l\ oU*> jl«I)i A^l^i 41! ^OU )
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dir Ve medresenin mukabelesinde yol ar zarbhane medresesi Sultan

Keyhusrev ve Hatununun^^ur Ve bu medreseye karib Sultan Mah-
mudun Naki Cihan derler bir medresei ibretnümas vardr ki çemi
beer ruyi arzda mislin görmemidir Bir Acem üstad gelüb var mak-
durn sarf idüb ilmi mimarîde olkadar musaykal ve mücellâ talar
birbirlerine öyle mümtezic etmikim âdem engiit berdihen idüb

hayran olur Ve dervaze ve revzenlerinin ve havuz ve azirvanlarnda

olan hürde naki ibretnümun bir diyarda yokdur Ve bu medrese-

lerde yine cum'a ve mesacid ve minare olub cami (cemii) evsafnda

tahrir olundu Ve kaPanm ikinci katnda Hünkâr Camii derler mate-

kaddem kenise imi Tuli iki yüz ayakdr ve arz yüz yirmi ayakdr
Ve lâtif ruhaniyyetli camidir Ve Yeni Cami Sultan Korkudundur Ve
Karaday Camii dahi ruen camidir Ve bu kal'a içinde ancak be
minare vardr Ve kaPadan tara Murad paa Camii ve Bakczade
Camii ve Bal paa Camii kubbesi kâ(r)gir binayi âlilerdir ve kiremit

örtülüdür Ve Yass minare Camii ve Soflar Camii ve eyh Camii

ve Kâzergâh Camii Mehur camiler bunlardr Maadas mesacidlerdir

Ve yedi medrese ve on yedi mektebi sbyan ve bir darülhadis ve bir

darülkura vardr Ve yedi tekeyedir Cümleden kal'a içinde mevlevî-

hane kârgir kubbei alili bir âsitanei Celâlüddindir Ve sahibülhayrat

mihrab önünde bir sivrice kubbei âlinin içinde medfundur Ve
Gülenî tekyesi ve Ahi Sultan Kz tekyesi ve kaPadan tara ark
tarafnda hendek kenarnda tekyei Koyun Baba Sultan âsitanei

Bektaiyandr Limon turundu ve gül gülistanl mesireâgh bir tek-

yedir eyhi Bonakulasl Zülfikar Dedenin demine hu Sahibi

tarik merdan Huda candr Ayende ve reverdeye nimeti bîimtinandr

Ve bu ehrin enderun birununda cümlesi sekiz hamamdr Kal'a içinde

Çukur hamam ve Büyük hamam ve Nazr hamam ve Paa hamam
ve Mevlevihane hamam ve kal'adan tara Çavu hamam ve Bal Bey

hamam ve eyh hamam ve bunlardan maada on bir saray hamam-
lar vardr Ve bu ehrin dahil ve haricinde cümle handr Evvelâ

kal'a içinde gümrük dibinde Bezir han ve Kapan han ve Dorval
han ve Birine han ve Murad paa han ve Çavu han ve Urum
Ali han ve Serçe bani han azîm odalardr Ve kal'adan tara varuda
Dizdar Cafer Aa han içinde cümle alt yüz dükkândr Amma be-

zasteni tara varudadr Ve bu kal'ann imal canibinde vaki olan

varuu azîm cümle yirmi müslim ve dördü Urum keferesi mahalle-

sidir Amma keferesi asla urumca bilmezler Batl Türk lisan üzre

kelimat iderler Ve cümle yüz doksan ^hanelerdir Ve cümle mamur
ve müzeyyen ba ve baçeli vasi evlerdir Ve cümle be yüz dükkân-
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dr Ve dört kapul kubbe bina bir varudur Ve iki yüzden müteca-

viz çemeleri var Cümle suyu nehri Dödenden gelür Nehri Döden
bu ehrin yldz ile ark mabeyninde Donanma tabir etdikleri yol-

lardan gelüb ta Döden dalarndan tulu idüb bu ehre gelince bir-

kaç kol olmudur Bir kolun selef padiahlar yalçn kayalar ve sa*b

yollar kesüb Adalya kaPasna getirmilerdir Birkaç kolu dahi Manav-

gat nahiyesine giderken ta bina cisirlerile ubur olunur Olmahalde

deryaya mahlut olur Ve bir kolu dahi Adalya kurbinde kayalar

mabeyninde gaib olub Adalya kaPasnn liman kenarlarnda lebi

deryada azîm kaynaklar vardr Ve baz kaynaklar iskele banda
derya içre kaynayub çkar Selef padiahlar sahrada gaib olan sulara

saman ve kömür döküb bu liman kaynaklarndan huruç idüb çkd
muhakkakdr Amma bu Adalyann cümle sular leziz deildir Cere-

yan etdii yollarda buz hasl olur Yani alç gibi donar Ve su yolla-

rn kapar Ve her sene yollarn tathir iderler Elhasl mamur abadan

ehirdir Amma âb havas sevahil olmak ile sakildir Anmçün her

sene Istnaz yaylasna çkarlar Ve liman amelî limandr Ancak iki

yüz pare gemi alur Ve sekiz rüzgârdan emindir Alâ yatakdr Zira

kapul limandr Aznda iki kulei azimler vardr kim kerpi misal

toplar canibi erbaay muhafaza ider Amma liman içre her rüzgârn

kasrga ve sana eksik deildir Ol ecilden cümle gemileri lenger

endaht olub koltuk palamarlarn cümlesi limann canibi erbaasndaki

minare kaddi olan kayalara ve kaPa kulelerine balarlar Altndan
cümle halk güzer iderler Alâ lâtif limandr Az keileme canibine

nazrdr Ve gayet s havas vardr Ol ecilden cümle ahalisinin renk

ruyleri saruya maildir Ve humma maraz gayet çokdur Amma cemii

derdlerine deva katussümun olan limonu faruku âzamdr Safra ve

balgam pare pare idüb cümle emraz muhtelifeyi mahv ider Ve me-

kûlât meruhatnn memduhatmdan turunç ve kebbat ve hurma ve

zeytun ve inciri ve ekerkam ve nar cihan tutmudur Ve canibi

selâs ba irem misal hyaban ba iremdir Cümle baçelerden vaçi-

büsseyir Tekeli paa baçesi kal'anm kble tarafndan hendek kena-

rnda hurma ve servi dirahtleri ile sra sra tertib ile müzeyyen
olmudur Ve limon ve turunç ve sair fevakih dirahtleri ve gûnagûn
havuz ve selsebiUer ile ina olunmu bir koyahdr Ve bu ehrin
halk cümle babayi âlem Anadolu halk misal talâkati lisanlar türkçe

kelimat iderler Ve cümle çuha esbablar giyüb kendü ticaretlerine

mukayyed olub anka bazirgânlardr Ve taze yiitleri Cezayir levendi

esbab giyüb kâr iderler Dizdaneleri (Ve zenaneleri) çuka ferace

giyüb balarna sivri takyeler üzre beyaz izar bürünürler Ve cümle
Evliya Çelebi 9—19
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halk ehli rz ve garib dostlardr Ve bu ehirde medfun kibar evli-

yalar beyan ider

Ziyaretgâh Adalya

Evvelâ Ahi Oran Sultan ve yine kaPa içinde Ahi Yusuf Sultan

ve Murad paa Camii Kurbinde Ak Doan Sultan ve Ahi Sultan

kz ve nice ziyaretler dahi etdik Amma mehuru âfâk bunlardr

Ve her hafta bu ehirde meks idüb nice zevk safalar idüb mevlevî-

hane eyhi ile Dizdar Cafer Aa ile ve Çavu Bey ile ve serdar ile

velhasl cümle ahibba ile vedalaub ve bize refikler koub kbliye

üç saat gidüb

Kariyei Kondi

Sahrasnda Türkman köyüdür Ann imalinde bir saat baid Serek

da eteinde

Evsaf karai[]Teke hisar

Matekaddem Kayser binas imi Badehu Firengi bedrenk müs-

tevli olub badehu Sultan Keyhusrev fethidir Andan Urhan Gazi

fethidir Teke paasnn hassdr Subas hâkimdir Ve yüz elli akçe

erif kazadr Ve nahiyesi yetmi pare kuradr Ve kaPas bir püte
üzre ekli murabba bir küçük kal'adr Yedi kullesi ve cenuba nazr

bir kapus vardr Ve ensesinde havalesi vardr Ve hendei yokdur

Ve kal'a dizdar neferat ve kethüdayeri ve serdar ve âyân yokdur

Ancak yetmi seksen hane Türkman kavmi sakinlerdir Anlar dahi

Temmuzda yaylaa çkarlar Olkadar mamur kal'a deildir Ancak
nahiyesi mamur ve mahsuldar kazadr An temaa idüb kble cani-

bine dalar ormanl yollar ubur iderek

Nehri Aksu

Azîm sudur Ta imal tarafnda Hamid vilâyetinde Eirdir dala-

rndan ve Hamid derelerinden cem olub bu Kond sahras içinden

ubur idüb yine bu mahalle karib Akdenize mahlut olur Amma
kanl ve hayrsz sudur Bu mahalde an gemi ile güzer idüb karu
canibinde

[IJ Badad Kökü nüshas (Kara)
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Kariyei Görü
ki yüz evli bal ve bostanl mamur köydür An geçüb iki saat

bir düz ormanlarda dirahti âlileri temaa iderek

Nehri Ulusu

Bu dahi ark tarafnda Hamid dalarndan gelüb bu mahalde

Sultan Alâüddinin on bir göz cisri azîmi altndan cereyan idüb bu

mahalde Akdenize mahlut olur Derya misal azîm âb hayat sudur

Ve gûnagûn mahileri vardr Ve cisrin Adalya canibinde binden mü-
tecaviz saz ve neyden kuUei ahzan misal dükkânlar vardr Haftada

bir cumartesi günü Serek nahiyesinden ve Karahisardan ve Alâiyye

ve Adalyadan ve Teke ve Hamidden krk elli bin âdem bir gün

bir gicede cem olub azîm pazar durur Serek subas Nianc paa
hassdr Ann subas ve Karahisar ve Manavgat kads ölgün

anda hazr olub azîm gavga ve davalar fasl idüb kadlara sicil içün

üç akçe hüccet için on akçe verirler Bir akçe ziyade taleb etse

kadlarn pi tahtasn banda pare pare iderler gider Öylece lücuc

Manavgat kavmidir Ve manavgat ne yerdir deyu sual etsen ya Giru

kald ya ileridedir deyu cevab iderler Böyle mezmumu âfâk kavimdir

Ve bu vilâyet halk bir hafta hisabn sal ve çharenbe ve pencüenbe
ve cum'a deyu hisab idemezler Ancak her gün bir semtde pazar

durur ol pazar günleri ile hisab idüb ulu pazar giçi pazar öte pazar

ileri pazar ve Serek pazar ve Mana(v)gat pazar deyu sekiz günü sekiz

pazar ismile ad iderler turfa kavimdir Lâkin gayet musalli halkdr
Bu pazarda bir gün meks idüb acib ve garib temaalar idüb Ulusu
cisrinden ubur idüb be saatde düz ormanlar içre güzer idüb sol tarafda

Evsaf Kal'ai Güvercinlik

Teke hakinde Karahisar nahiyesinde bir yalçn püte üzre ekli

murabba bir eddadî bina sa'b ve metîn kal'adr Cürmü sekiz yüz

admdr Bir kat kaPai bâlâdr Ve cenuba nazr bir kapus var içinde

dizdar ve neferat yokdur Ve krk elli mikdar saz örtülü Türkman
evleri vardr Anlar dahi kn sakin olurlar Gayri zeman muattaldr

Bunu dahi temaa idüb ve bir saat gidüb

Fil deresi

n at ile ubur idüb Manavgat hududu derler Amma köylerinden

ve kasabalarndan bir ferd haber virmeyüb âcizmande kaldk
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Cümlesi Manavgat bilmeziz deyu inkâr idüb ferdaya salarlar Acib

haramzade kavimdir Ve bu dalarda kaplan çokdur Zira gayet sarb

tal ve ormanl dalardr Hattâ hakir Ayâ bu gice nereye konsak

deyu serseri gezerken bir dere içre bir camusu bir kaplan sayd idüb

ihtida cierin çkarub yerken biz dahi üzerine varnca hemen ikârn
braub derenin bir mürtefî yerine çkub bize alan alan bakarken

fakir camus can havli ile ayaa kalkub giderken yine yakalad He*

men kaplan ra*dvar gürliyüb üzerimize hücum idüb gelirken hemen
hakirin memlûkleri bir kaç kol tüfenkleri atub kaplan bir püte
üzre firar etdi Hakir alarkadan seyir temaa iderken dalar içinde

bir gürüldü zahir olub mezkûr kaplann ikâr üzre Kastamoni kat»

rmdan müfrit bir kaplan (1) parça parça idüb ekil itmee balaynca
evvelki kaplan dahi gelüb birbirleri ile öyle cenk cidal idüb hakir

bu hali görüb ükrü yezdan eyliyüb kaplanlarn yanna varub deri'

lerin yüzerken üç Türk âdemi dahi gelüb anlar imdad idüb filhal

iki kaplan derisi sahibi olub ve azîm seyir temaa idüb valih hayran

olduk Bu Manavgat kavmi kaplanlarndan mel'unlardr Elhasl ite

bu Manavgat bu mahaldir der bir âdem bulmyub zar ve sergerdan

valih hayran 9 saat gezüb âhir

Kariyei Yonmata
dimekle maruf bir yalçn kaya dibinde yetmi seksen evli bir Et'

raki bîidrak köyünde müsafir olub yüz bin rene ina ile atlarmza
yem ve bizlere taam getürüb anda meks idüb Yonmata nam kayaya

bir saatde çkub seyir temaa etdik Bir sahrada vaki olmu zirvei

âlâya serçekmi bir sivri kaya üzre biemriUâh at eeri gibi yonulmu
bir musaykal krmz kayadr Ol diyar kavminin zu'mu üç bin Oruk
bu kayaya gelüb at gibi binerdi deyu efvah nasda ayidir Amma
lavdr Lâkin vacibüsseyir ibretnüma gûhu bâlâdr Andan yine ko'

namz olan Yonmataa geldik Bunlar dahi Manavgatl deilüz deyu
inkâr itdiler Amma tahkik Manavgat hudududur Ve Alâiyye sanca
hükmündedir Teke hükmü bu Yonmatadan geru kald Ve bu
köyden kalkub 2 saat düz yerlerde korular içre ubur iderek

Nehri Sarsu

Olkadar azîm su deildir Alâiyye yalalarnden gelüb bu cisir

mahallinde Akdenize mahlut olur âb hayat sudur Lâtif ve leziz ma*
hileri olur Ve menba âb zülâlli karl dalardan gelür Ve nehrin

[1] Badad Kökü nüshas (beyaban)
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kenarnda büklükler içinde kara canavarlar (1) çok olur Acib avgâh

ve mesiregâh yerlerdir An cisirden ubur idüb be saat gidüb

Nehri azîmi Manavgat

imal canibinde Alâiyye ve eydi ebri dalarndan cem alub

bir nehri azîm olub bu mahallere bir saat karib Akdenize mahlut olur

Bu nehri gemi ile ubur idüb

Kasabai Manavgat rgat

Alâiyye sanca hakinde subalkdr Ve yüz elli akçe kazayi âsü-

nîdir Ve nahiyesi krk pare kuradr Ve paa hassdr Yetmi seksen

mikdar sar toprak örtülü evlerdir Bir camii ve bir hamam ve bir

han veyedij dükkânlar var Amma haftada bir gün azîm pazar olub

binden mütecaviz kolive sar dükkânlar vardr Nehrin kenarnda
yirmi bin âdem cem olub hayli pazar olub kue kue sayei çnar
bîdi sernigûnlardr Germagerm zevk safa iderler Andan mahsuUü
yine arka 3 saat düz sahral ve mamur âbâdan kuralar ubur iderek

Kariyei Cerçisli

Manavgat nahiyesinde bir kayal bayr dibinde yüz elli evli ve

bir camili müslüman köyü imi Hak anlardan raz olsun Meer yol

yanlub gelmiiz Bize karu çkub Bire ho geldiniz Çok âdemleriniz

helak oldu mu Nice halâs oldnz dediler Biz âlemi hayretde kalub

Siz ne dersiz deyu sual etdik Be siz Manavgat pazarndan gelürken

imdi u dan ardnda cenk etmediniz mi dediler Biz yok dedik

Bire ükür Siz ol yire uramyub Allah sizi bu yola salm Ey imdi

bize lâyk olan sizi buradan salimin ve ganimin Alâiyyeye düürmek
boynumuza vacibdir deyu ^i^U|.uUijji. deyu taam getürüb tenavül

olunca köyden bize yirmi tüfenkli piyade ehbaz yiit refikler kosub

yolladlar iki saatde

Nehri Karpuzlu

ya varub nehrin kenarndaki| canl mecruh ve kimi merhum ol-

mu on yedi âdem terütaze civar Hakka vâsl olub yatarlar Meer
Çerçislide bize dedikleri cenk bu imi Cümle etraf kuralar halk gelüb

ve nahiye halk naibi gelüb kefolunca hakiri koyuvirmeyüb sicil-

[1] Badad Kökü nüshas (hayvanlar)
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lata isim ve resmimizle tahrir olunub ehitleri bir püte üzre defn

idüb mecruhlar kuralara tevzi idüb yola revane olub Karpur

nehrin atlar ile ubur etdik Küçük nehirdir Amma tuyannda
bir ay bekliyüb geçit virmez imi Alâiyyenin imalinde Alara

dalarndan gelüb bu mahalde Akdenize mahlut olur Ve bu
nehir garib bir püte üzre bir azîm viran kaPa var Türkler ana

Alara Kal'as

derler Hâlâ virandr içinde âdem ad (âdemi) zad yokdur Amma
gayet azîm kal'a imi Etrafnda âsâr binadan ve mezaristandan ge-

çilmez Tak kesradan nian verir binalardr K günleri içinde Türk-

man sakin olurmu Andan yine arka 4 saat gidüb

Nehri Alara

Bu dahi imal canibinde Alara yaylandan tulü idüb Alâiyye

kurbinde Akdenize mahlut olur Ve bu mahalde nehir kenarnda bir

toprakl mürtefî bayr üzre

Kariye! Alara

Alâiyye hakinde altm yetmi mikdar müslüman evleridir Bir

camileri var Ve bu Alara nehri kenarnda azîm beyaban mesire-

gâh cihan çemenzar yerlerde dirahti azimler sayesinde Alâiyye mü*

sellemi meks idüb Çerçiseli kariyesinden bize refik olan yirmi tü-

fenkendaz bizi müselleme teslim idüb bizden shhat kâdlar ve bir

kaç guru hak alub avdet etdiler Hakir müselleme Bu Karpuz nehri

kenarnda ehid olan garib tüccarlarn ahvalâtm takrir etdiimde

filhal ba bölükbas ile üç bayrak asker gönderüb tefti ve tefahhus

etmee gitdiler Hakir anda anlar ile bir gün tekaüt idüb ertesi gün

cemapur askeri misal derinti kavim ile kâh lebi derya ile ve kâh

sengistan ve cibal ile mahuf ve muhatara yollarla her kayann zirvei

âlâsndan âdem aa deryaya baksa zehresi çak olur öyle bir mu-
sibet akabenin nihayetine çkdk Güya ebrler serimiz üzre güzer

idüb sadayi gerrubiyan istima olunurdu Bu gûhu bâlâdan kaPai

Alâiyye lebi deryada nümayan oldu An serbezemîn nüzul idüb bir

saat dahi kumsal düz yerde yüriyüb mecmuu altnc saatde

Evsaf Kal'ai Alâiyye

Sene tarihinde Sultan Alâüddin kuvveti hazuyile ispanya küffar
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elinden feth etmidir Ta zirvei âlâda yukaru iç kal*a kapus ta imale

nazrdr Ve iki kat kapus garba nazrdr Bu kapunun kemeri üzre

mastur olan tarihdir

tahrir olunmudur Ve tara katndaki kapu imale nazrdr Ann
üstünde tarih

j^^J^fâ :,LLf^J:i\y\ Jj\j L-J.^U ^li^ll cLll^^ ^Vi jlkUi Jji\ )

(^ " * • ~

tahrir olunmudur Ve bu kapunun bir köesinde

.A.

tahrir olunmudur Ba'de müruru zeman Ali Osman destine Sultan

Bayezidi Veli fethidir Bedesti Gedik Ahmed paa Sene 876 tarihinde

girmidir Hâlâ Adana eyaletinde Alâiyye paasnn tahtdr Paann
taraf padiahîden hass hümayunu 250,000 akçe ile kanun üzre

kâh kariye kâh derya tayin oludur Deryada iki pare mükellef

kadrga ile sefer eerler Karaya tayin olunsa sekiz yüz asker ile

edai sefer iderler Ve bu sancakda alaybei ve çeriba vardr Ve
erbab zuama serbes ziametdir Ve yedi yüz altm timardr Kanun
üzre cebelüleri ile cümle üç bin asker olub pürsilâh sefer eerler Ve
yüz elli akçe erif kavmi harbe ucile söyleürler Kadya senevi ancak

iki bin guru ve paaya otuz bin guru hasl olur Amma cür'et sahibi

paa ister Ve sanca hakinde cümle yirmi alt kazadr Kethüdayeri

yokdur Amma serdar ve ehülislâm ve nakibüleraf ve cabeca âyân
ve eraf vardr Ve iki dizdar vardr Ve kaPas lebi deryada evci

asumana serçekmidir Yalçn krmz kaya üzre ekli muhammes
eddi iskender misal bir kal'ai azimdir Ve dairen madar cürmü on
bir bin yüz admdr Ve garb canibi yüksek kayalar üzredir ki evce

serçekmidir ark canibi liman canibine ilhakdr Cümle evleri biri

biri üzre kat enderkat arka nazrdr Ve ancak imal canibinde hen-

dek vardr Maada gayri taraf el'iyazübiUâh evci asumana beraber ser-

çekmi yalçn gûhu bisütunvar krmz kayalardr Aa bakann zeh-

resi çak olur Ve kble canibi dahi öyle knar kayalardr Ve ark ca-

nibi liman azimdir ki iki bin pare gemi alur Ve bu kal'a cümle be
[1] Badad Kökü nüshas (^^«>^>)
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kapudur Cümle ikier kat demir kapulardr Ve küçük iç kal'a altnda

imale maruz Eri kupu Andan aa yedi yüz adm Eskipazar kapus
dahi imale nazrdr Andan içeri lebi derya ile dört yüz adm iskele

kapus Bu dahi imale nazr kapudr Gümrük emini bunda sakin

olurlar Ve bu kapuya Meyyit kapus derler Olkadar ahrah deildir

imali canibine mezaristana nazrdr (Bir) kapu dahi kble canibine

varr Urun kapudr Ve bu kal'ann iki iç kaPas vardr Büyük iç

kaPa ta zirvei âlâda evci semaya münkalib çarkûe bir seddî ye*cuc-

dur Cürmü alt yüz admdr Ve iki kapus var Biri imale ve biri

cenuba nazrdr Bu kapulara onar on beer ayak ta nerdüban ile

çklr alçack küçük kapulardr Zira bu iç kal'a içine at ve katr ve

sair hayvan girmez Baka bablar vardr Zira bu kal'ada asla ev yok-

dur Ancak bir çemenzar düz sahradr Alt serapa bodur Uç yüz alt-m somakiler üzre derya misal su sarncdr Ve alt bölük sarncdr
Herbiri ikier ay kifayet idüb bir ylda devir ider Cümle baran reh-

met bu sarnçlarda cem olub mah Temmuzda buz pare âb hayat

nu idüb defi atsan ederler Ve herkes su almaa geldikde pabuçlarn

bu kal'a kapularnda braub pabürehne gelüb çah mâdan su alr-

lar Gayet pak sahradr Ve bu sarnç kal'asna aa iskeleden kâmil

bir saatde çklr Ve bu mahaldden hava küade oldukda cenubu ile

kble mabeyninde Kbrs ceziresi azhari mineems rayegândr Acib

mürtefî kal'ai bâlâdr Ve bu sarnç kal'asndan imale yoku aa
altyüz adm küçük iç kal'adr Bu dahi Ortahisarn imal canibi

köesinde ekli murabba iki kat divarl bir küçük iç kal'dr Ve kble

tarafnda sebil hendei vardr Gayri yerleri çah gayya misal kayalar

Ve garba nazr iki kat demir kapus vardr Divarlar cümleden metîn

ve bâlâ bir kal'ai vâlâdr içinde dizdardan gayri bir merd olmaz Ve bu

iç kal'a ile sarnç kal'as orta kal'ann biri imaline ve biri

cenubuna vaki olmudur Ve Ortahisar içinde cümle üç yüz toprak

örtülü kâ(r)gir bina evlerdir Ve bunda dahi dört azîm su sarnçlar

vardr Ve Sultan Süleyman Camii kâ(r)gir bina kubbeleri kiremit

örtülüdür Tulen ve arzen seksener ayakdr Ve kubbe kapus kemeri-

nin iç yüzünde beyaz mermer üzre

{J^\j ^j ji ^\j^\ Z^^^ S)

âyeti tahrir olunmudur Ve minaresine yldrm inüb münhedim ol-

mudur Ve buna karib Aliehiyye mecsidi tula minarelidir Ve bir kân
kadim muattal bezastan var Baz dükkânlarnda âdem vardr ve baz
dükkânlar talebe höcreleridir Ve bir kahvehanesi var Mecmaulirfan
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yeridir Ve bu kal'ada bunlardan gayri han ve hamam ve imaret ve

medreseden bir alâmet yokdur Ve bu Ortahisardan aa büyük hisara

inecek ancak arka nazr gön kaph aacdan üç kat kapular ve bu ka-

pular mabeyninde olan hisar divarnn talar herbiri fil cüssesi ka-

dar talardr Güya bu bina div binasdr Andan aa büyük kal'a

içinde cümle alt mahalle ve sekiz yüz toprak örtülü kat enderkat

evlerdir Ve bâlâda Ortahisar mihrablar ile cümle on alt mihrabdr
Bu aa kal'ada ancak Bedreddin Camii cum'adr Maada mesaciddir

Ve Bedreddin Camiinin kapus üzre tarihi budur

4lÜaJL- 4I5I j^^ oJ\j Lal ^U ç^i^i^Vl jlkJUl zJj^ ^Ll J Jl*r ^\ J\ UlT)

tahrir olunmudur Üstü kireç örtülü tarz kadim camidir Ve iskele

mescidi cemaati kesireye malikdir Ve iki medrese ve alt mektebi

sbyandr Ve üç han ve bir hamam var Alt ay iler Alt ay ilemez

Ve ancak Alâüddin ahn bir çemesi var Emri Huda ile kayadan

çkar bir ayndr Ve bunda yüz elli dükkândr Amma bezastan yok-

dur Lâkin cemii zîkymet ve bîkymet mevcuddur Ve cümle evlerinde

birer sarnç mukarrerdir Ve asla bir evde havli yokdur Biribirinin

damlarna sererler Ve cemii sokaklar nerdüban nerdüban yalçn ka-

yalardr Cümle halk himar ve katr ile enüb çkarlar Ve cabeca baz
toprakl yerlerde ekikara dud aaçlar vardr Ve bu ehirde Ermeni ve

Firenk ve Yahudi komazlar Ol saat katliderler Selef padiahlarndan

hatt erifleri vardr Amma kadim eyyamdan beru Urum keferesi bir

mahalledir Cümle üç yüz haracdr Amma asla Urum lisan bilmiyüb

batl Türk lisan bilürler Ve bu takrir ve tahrir etdiimiz minval üzre

be kal'a be bölme hisardr Amma liman yedi kudretdir Amelî bina

deildir ark canibine vaki olmu bir liman azimdir Lodosdan ve

keilemeden ve garb rüzgârndan emin olur Ne canibe demir braksa

bir vasi âlâ yatakl limandr Ve kal'ann ark tarafnda be göz tershane

limanlar var Matekaddem anda kadirgalar bina iderlermi Hâlâ ma-

mur ve eddadî kâ(r)gir bina gözlerdir Bu aa kal'ann lebi deryada

limana nazr Kzkulesi demekle mehur sekiz köe ve sekiz kat vaci-

büsseyirdir kim im'an nazar ile nazar olursa âdem valih hayran olur

Evci semaya serçekmi bir kulei âlii musannadr kim Rodosdaki Arab

[1] Badad Kökü nüshas (^'t^-lj***)
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kulesi ann zeylinde pem ü haya deildir Bunda olan metanet ve

ivekâr san^atlar ve gûnagûn mazgallar ve girgire kûebendler ve

sernigûn bacalar ve ekli müsemmen kûçeler bir serhad kaPalarnda

yokdur Hini muhasarada iki bin âdem alur bir seramed mendirekdir

Ve Sultan Alâüddinin binasdr Ve cümle talar musaykal ve mücellâ

beyaz mermerdir Ve ta zirvei âlâsnda serv misal tahta çam ve cümle
revzenleri çam örtülü bir ibretnüma kuUei azimdir Ve ikinci dizdar

bunda sakin olub cümle krk neferat ile âmâde dururlar Ve limana

nazr kerpî misal balyemez toplar ile ârâste ve piraste klnmdr Ve
tershane gözleri tarafnda bir azîm kuUe dahi liman muhafaza ider

Anda dahi bir bölükba neferat ile nöbet bekler Ve cümle sagir ve

kebir seksen üç kule ve dört bin bedendir Ve kal'anm asla bir tara*

fmda havale yokdur Güya Mora ceziresinde Benefe kaPas misalidir

Ve bu kaPadan tara yldz tarafna be yüz adm baid bir varuu
azm varimi kim medhinde lisan kasrdr Hâlâ nice han ve hamam
ve kâ(r)gir bina dekâkînler ve keniselerin âsâr zahir ve bahirdir Bu
varu tarafn selef krallarndan biri bir denizden bir denize bin adm
kumsal kara yerdir an kesüb iki liman denizin birbirine mahlut

idüb Alâiyye kal'as bir cezire misal ola deyu varub hayli derin hen-

dek kazm Hâlâ asarlar zahirdir Ömrü vefa itmiyüb hali üzre kal-m Eer ol mülâhaza üzre itmam bulsa ruyi arzda berde ve bahirde

bu Alâiyye kal'asnn misli olmya idi Yine bu hali üzre böyle bir

eddi gûhu bisütun kal'ai kebir yokdur Amma iç el olmak ile âdemi
azdr Ve sevahil olduundan havas sakildir Ve bu ehrin imal ca-

nibine bir saat baid Mavüce dalarna varnca limon ve turunç ve

enar ve zeytun ve incir ve servi ve hurma ile müzeyyen ba ve ba-
çelerdir Ve âb hayat sulardr Amma memduhatnn mahsulü susam
mebudur Ve yufkal a ekmekleri ve bir dürme ekmei mehur Ve
cümle halk beyaz külah üzre sark sararlar Ve ayaklarna dizlerine-

dek dikili postal giyüb beli klçl ve eli dalyan tüfenkli ekya eh-
baz levendatlar vardr Ve gayet ecî ve bahadr kavimdir Cümlesi

Akdaa yaylaya çkub ba ve baçelerinde kesbi hava idüb renk

ruyleri hürmet üzre olub taze can bulurlar Ve lisanlar Türk lisandr

Ve bu Alâiyye sanca Teke sancandan çok küçükdür Ve kazalar

bunlardr ki zikrolunur Kazai Alâiyye ann garb tarafnda kazai Dü-

enbe ve kazai Manavgat ve ann imalide kazai bradi Hâlâ eyhü-

lislâm olan Zülfikarî zadenin kasabasdr Ve kazai Akseki Cümle bu

be kazadr Amma gayet çengelistan ve sengistan ve sarb [1] ve Ara*

bistan ve haramili kaplanl ve âdem arslanl kazalardr ve

[1] Buradan sonra (âdem) kelimesine kadar Badad Kökü nüshasnda yaktur.
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Alâîyye ziyratleri bunlardr

ehrin imalinde bir püte üzre tekyei Sitti Zeyneb iki kâ(r)gir

kubbeli bir âsitanei âlidir Ve Bektaiyandan bir kaç fukaras

var Ortahisarda Necmeddin sarnc kurbinde Akebiyye Sul*

tan ve Hümam Sultan ve nice ziyaretler dahi etdük Lâkin tahririn-

de tatvili kelâm olur Ve bu ehrin ahibbalarndan ve hal sahibi

mazannai kiram kimesneler ile mülakat olub hayr dualarn alub Sü-

leymaniyye imam Emir Efendi ve Abdülhalim Efendi ve dizdârân

Aalar ile ve Elhac Ali Aa ile vedalaub ve yirmi tüfenkendaz ba-

hadr refikler alub Alâiyyeden kble ile ark mabeynine lebi derya

ile gidüb

Nehri Demati

imal canibinde Bozdadan gelüb tulü idüb bu mahalde Alâiyye

limanna dahil olur Ve bu nehri atlar ile yüz bin meakkat ile

ubur idüb lebi deryaya karib çengelistan içre

Kalai Bozalk
Hâlâ virandr içinde Alâiyye kavminin sr ve atlar ve cümle

hayvanatlar sakin olur An ubur idüb lebi derya ile kâh da ve

ba ve ra sengistan yerler aub dokuz saatde

Kariyei Selinti

Vilâyeti iç El yani hududu Selefke sanca hükmünde seksen

akçe kazai âzümanîdir Ve nahiyesi yirmi alt âsi kuralardr Amma
lebi deryada kasaba misal mamur camili ve haneli kuralar vardr
Ve Selinti binan Kbrs iskelesidir Karu karuya yetmi mildir Ve
cümle dalar nümayandr Ve Selinti Selefke paasnn hassdr Su-

bass hâkimidir Kads kuralar devir ider Taht yokdur Ve bu Se-

linti kazasna yayladan Türkman ekyas nüzul itdüi mahal olmak
ile refiklerimiz bizi imal canibine yaylalar arub on bir saatde

Evsaf Kal'ai Mamuriyye

Matekaddem Venedik keferesi destinde ehri azîm ve kaPai ka-

dim imi Sene tarihinde Selimi Sani asrnda bedesti Lala Mustafa

paa feth idüb tamir ve termim idüb Kbrs fethine memerri nas ider

Hâlâ lebi deryada bir püte üzre metin kaPadr Selefke sancanda
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paa hass ve voyvadaldr Ve yüz elli akçe kazayi Mamuriyyedir

Ve kuras otuz pare nahiye köyleridir Bin guru hasl olur kazadr

Kethüdayeri ve nakibi ve eyhilislâm yokdur Amma yeniçeri serdar

ve dizdar ve yüz elli neferat vardr Bir lâtif binas vardr Kbrs
iskelesidir Etrak kavmi Mamuriyye dimiyüb Anamur iskelesi dirler

Kbrs lodos canibine yüz mil karibdir Camii ve han ve hamam(l)
Amma halk daima yaylalarda sakinlerdir Zira havas pek sakildir

Andan bir gice dalarda mihman olub ertesi çengelistan ve ormanis-

tan irak saatde

Günler

Bu dahi Selefke sanca hakinde iki yüz müslüman evli mamur
köydür Ve Selefke paasnndr Ve voyvadalk ve yüz elli akçe ka-

zadr Ve nahiyesi otuz yedi pare kuralardr Ve bu kazada kasaba

ve seyir ve temaa idecek yerler olmyub refiklerimiz derya ile git-

mee rza virmiyüb ark canibinde sarb yaylalarda Reis da eteinde

on bir saatde

Karlyei kadimi Pirce Alâüddin Sultan

Selefke hakinde Selinti kazasnda bir gûhu bâlânn dameninde

iki yüz mamur ve müzeyyen ba ve baçeli ibadetgâh kadim köy-

dür Ve Pirce Alâüddin Sultan kutbu aktab zeman anda bir ba
iremzat misali içinde bir kubbei âlide medfunlardr Camii ve imareti

ve medrese ve tekyesi vardr Ayende ve revendeye nimetleri mebzul-

dür eb ruz mihmanhanesinde zayf eksik deildir ^-iJ\^/ \ diyüb mü-
safire ikram idüb çul tobra ve kilim çkartmazlar Hemen hanei

bîminnetinde sofrai bîimtinanlar hazrdr Ve tariki zahirîde öyle bir

âsitane görmedim Ve bu âsitanenin canibi erbaasnda olan gûhu

bisütunlar içre höcre höcre maaralar vardr Ve cümlesi leb berleb

talibi ilim suhteler (2) Ve bundan maada her dirahti müntehann
sayesinde nezerat kurbanlarnn poslar üzre köy köy sohbet idüb

tahsili ilim iderler Ve her mayi carinin kenarnda herkes erikleri

ile mubahasei ilm idüb ruhu Numan ibni Sabiti ad iderler Elhasl

arz bihitden bir kuedir Ve hasib ve nesih rk tabirden Çelebi

Efendi Hazretleri cemii ulûmu ettaya malik olub dersâmdr Ve tak-

ririnde bir halâvet ve lisanlarnda bir fesahat ve belagat var kim her

kim istima iderse feyziyab olur Güya Teftazanî ve Kad ve Beydavî

(1) Badad Kökü nüshas (vardr)

(2) Badad Kökü nüshas (dir)
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kendüleridir Ve her kim bu âsitanda teyemmünen ve terrüken ^öU.*

dedi ise Minkarîzade gibi müftü enam yahud dar bakîde hümam
olmudur Hamdi Huda bu hakir Çelebi Efendi Hazretlerinin erefi

sohbetleri ile müerref olub iki gün Gûhistanîden teberrüken dersi

erifler tilâvet idüb desti eriflerin bus idüb duay hayrlarn aldk

Hamdi Huda Ve bizim refiklere ihsanlar idüb bize yirmi kedelecli

koub vedalaub kble canibine dalar aub yedi saatde

iskele yayla
na azîm balkanlar aub be saat dahi evce uruc iderek

Koç Davud

yaylasna çkub

Ziyareti Koç Davud Sultan

Alâiyye ve Selinti ve Karaman yollar ve bu mahalde bir yere

cem oludu bir mahaldir ki yaz ve k bu cibalin zirvei âlâsndan

ebrler eksik deildir Ve küade havada Kibrisin cümle Dalar
tahtessera misal nümayandr Ve Koç Davud Sultan bu mahalde
Belen nihayetinde bir ulu ardçlklar içinde medfunlardr Asar bina-

dan zerre ve emme alâmet yokdur Ancak âyende ve revende canibi

erbaasma kuru aaçlar ve deve ve at ve katr ve sr söküklerin

yub alâmet itmilerdir Fukary Bektaiyandan nice keif keramat
aikâre olmu bir candr Anlarn ruhaniyyetlerinden istimdad taleb

idüb andan arka enis aa 3 saat gidüb

Tokar yaylas

Anda bir dirahti müntehann sayesinde yükleri ykub meks
etdik Ve Türkmanlar bize bir hayli îzyaz ve (i) kr (a) m idüb

ol gice refiklerimiz ile can sohbeti etdik Alessabah yine arka
eni aa çengelistan dalar ubur iderek üç saatde

Söüdlü Dere

Bir mahuf ve muhatara içre Karaman Oullarnn yaylalar ol*

mak ile nice kerre yüz bin bîdi sernigûnlar mezkûr derenin iki ca-

nibine allettertib hemvar dikmiler kim âdem hayran olur Ve bu
derenin kble canibi Selefke sanca hakidir imal taraf Karaman
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sanca hudududur Bu derelerde öyle uçurum yerler vardr ki âdem
aa baksa bîtab olur At ve âdem dümesin içün yollar üzre çam
aaçlarndan korkuluk etmiler Bu mahalleri yüz bin rene ina ile ubur

idüb

Nehri Kudurdu

Pirce Alâüddin yaylandan tulü idüb bu mahalden ubur idüb

Mamuriyye kaPas dibinde Akdenize mahlut olur Bu nehir kenarlar

dahi mahuf yollardr ve Türkman yoludur Ekyas çokdur Andan
yine arka düz yollar ile dört saatde

Cebeli Humaryan

Andan yine dört saatde arka

Cebeli Yalnca

Bu dahi çplak kayal da olmak ile Tükman kavmi Yalnca

derler Amma âb hayat sular vardr Temmuzda üç kar kar söke-

rek gücilen ubur etdik Andan yoku aa bir saat gidüb

Evsaf kal'ai Kzlhisar

Sene tarihinde Karaman Olu ibrahim ah Ermeni keferesi elin-

den feth idüb baade Yldrm Bayezid Han destine girmidir Ve bir

kaç kerre suhte taifesi muhasara idüb hayli askeri olub feth olmu-
dur Hâlâ Selefke sanca hükmünde evci asumana beraber yalçn kr-

mz kayalar içinde bin maaralardr Derya tarafnda bir kapus var-

dr Burç barudan der ü divar cebehane ve neferatdan bir ey yokdur

Ancak zirvei âlâ yedi kudreti ilâhîdir Baz eyyamlarda nöbet çalnur

Cümle Karaman ve Selefke sancaklarnn halk zîkymet eyalarn

bunda pinhan iderler Hattâ Karayazc nam Celâli bu kal'ay yedi

ay muhasara idüb bir veçhile zafer bulmyub hâyib ve hâsir gitdi

Böyle bir eddi ye'cucdur Ve daima kapus makfuldür Andan yoku
aa piyade olub alt bin adm

Kariyei Firsike

iki yüz evli ve toprak örtülü müslüman köyüdür Vilâyeti Selef-

ke ile Karaman mabeyininde bu Firiske hududdur Nsf Selefke pa-

asnn hass voyvadalr Nsf reayas Karaman paasnn hükmün-
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de güherçile reayasdr Ve nehri Firsike Karaman caniblerinden Fir-

sike yaylalarndan gelüb ve Baköy derelerinden cem olub yine Se-

lefke sancanda Kbrs iskelesi olan Köserelik nam liman kurbinde

Akdenize derya misal mahlut olur azîm âb hayat nehir oldur Mez-

kûr Firiske kariyesinin baçeleri içinde

Ziyareti Büklü Baba Sultan

Karaman OguUarndandr Tac taht raht baht terk idüb bu
mahalde sayd ikâr iderken Hazreti Hzra rast gelüb bu mahalde

kat* maseva idüb yetmi yl bu dirahtistan içinde ifnayi vücud idüb

hâlâ kabri erifi bu mahalde azîm ziyaretgâhdr Merkadi pürenvar-

nm kurbinde yerden bir yal çamur kaynayub çkar Ziyaretine kaç

kii varsa biemrillâh ol çamur çkdu mahalle kaç âdem varsa ol

kadar hubablar çkar Ve bu çamur firengi zahmetine ve tuzlu bal-

gama ve temrekiye ve behaka ve bere kana sürerler BiizniUâh ifa

bulub dürrü beyz âsâ olub rengi ruy verdi handan ve mah tâbân

olur Ve ylda bir kerre azîm cemiyyeti olub tyninden vilâyet bevi-

lâyet götürürler Amma hassa yerinde sürmekdir Asitanesi bir gül

gülistan nahlistan içinde bir müfid muhtasar tekyedir Tariki Bekta-

iyandan bir kaç canlar sakinlerdir Himmetleri hâzr ve nazr ola

Baz münkirin Beli ol toprak üzre çok âdem vardkça sakil olub

yerden çamur çkar dirler Aalar yerden çkmyub ve bu ziyaret-

gâhdan çkub bu kadar nef'i müahede olundu keramet deil mi
Ve cemii kütüblerde keramat evliya hak deil mi o^ c--^ Hamdi
Huda itikad pakimize göre ziyaret müyesser olub andan nehri Firis-

kei at ile ubur idüb karu tarafda bir ulu da dameninde bir mür-
tefî püte üzre

Evsaf kal'ai Firsike

Bir yalçn kaya üzre ekli müdevver bir küçük kal'acikdir Kb-
leye nazr bir kapus vardr Canibi erbaas çah gayyadr içinde bir

kaç fukara evleri vardr Serdar ve dizdar ve neferat yokdur An
ubur idüb yine arka bir saat

Kariyei Lâmuran

Elli haneli müslüman köyüdür An güzer idüb yine arka Lâmur
belin aub yoku aa arka
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Kariyei Gargar

Bir bayr üzre bir kaPa misal cümlenin evleri beyaz incu misal

evli mamur kariyedir Bir camii ve bir han var Ve ba ve baçesi

bîümardr Ve aa deresi kâmil bir saat ol vasi uz içi balardr
An ubur idüb kbliye ba aa dört saat

Nehri Avari

Ta Beehri dalarndan cem olub Köserelik liman kurbinde
Akdenize mahlut olur Bu nehir kenarnca sun'u Hudalar temaa
iderek bir sivri yalçn kayack üzre

Gözcü kal'as

Zeman kadimde bunda bac alnmak içün bina olunmudur
Hemen bir sivri ta üzre bir külledir Kemend ile çklr imi içinde

beni âdem yokdur An ubur idüb ol mahalde Avari çayn bir göz

cisir üzre ubur idüb dört saat dalara çkub

Evsaf kal'ai Ermenak

Sene tarihinde Karaman Olu Ermen kiral elinden yedi yl
muhasara idüb âhirülemir fethi müyesser olmyub hile (ile) uur -

lyub mutasarrf olmudur Adana eyaletinde Selefke sanca -

hakinde paa hassdr Ve voyvada hüküm ider Ve yüz

elli ve üç yüz akçe ile sadaka olunur kazay eriatdir Ve iki

nahiyesi vardr Biri ncirlidir Cümle yetmi kuradr Senevi üç bin

guru hasl olur Kethüdayeri ve serdar ve nakibüleraf ve eyhülis-

lâm ve dizdar ve on sekiz neferat vardr Ve kaPas ayyuka serçek-

mi bir krmz levin cibali münteha ortasnda kudreti rabbani ve

hikmeti yezdanî bir sun*u Huda vacibüsseyir kal'ai ibretnümadr

Otuz iki ylda on sekiz padiahlk yerde herde ve bahirde mislin gör-

medim bir kaPai yedi kudretdir Asla deri divardan ve burç barudan

alâmet yokdur Ve ekli muhammes ve murabba dimekden müberra

bir tarzda hisardr Ve dairen madar hendek ve kuleler kaydndan
beri bir gûhu demavend kal'ai bîmanenddir Ancak arka nazr bir

küçük kapus var ki ana dahi yüz krk kademe aaç nerdüban ile

çklr Ve bir yan aaç korkulukludur Neuzübillâh beni âdem aa
baksa bîhud olur Tabir ve tavsif olunmadan müberra bir maaradr
Evci semaya serçekmi bir yalçn krmz mücellâ divar misal kayadr
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Adem trna ilüb ve kular mekân dutub konacak yeri yokdur Öyle
mücellâ ve musaykal kayadr Zeminden iki minarei âli kaddi yük-

sekde biemrillâh oyulmudur Ve üç mzrak kaddi yüksek oyulmu-
dur Ve be yüz adm tuli ve bin adm içerisi gûKu bisütun gibi

oyukdur Ve içi aydnlkdr Zira az arka nazrdr Ve içi güya bir

sahradr Ve bu maarann üstü semaye serçekmi kayalardr Dahi
üstü bir çemenzar bir sahrayi ferahfezadr Ve bunu Ermen Kralla-

r islâm askeri havfinden karar darülbevar idinmiler Ve hâlâ demir

kapus kadimi eyyamdan beru bir küçük kapudur Ve bu maarann
içinde krk elli mikdar müteaddid kâ(r)gir bina evler vardr Bazsnn
revzenleri ve ahniinleri ark ve kble canibinden aa ehre ve da
ve talara nazr evlerdir Baz evler tahta örtülüdür Baz açkdr Zira

yamur isabet etmez Ve içinde[l] var minare mümkin de-

ildir Ve bu evlerden Huda hakk âdem aa ehre nazar etse gözü

hayrelenüb sevdas galebe ider Ve hikmet bu kim içinde yine kaya-

lardan âb hayat su çkub aa cereyan ider Elhasl medhinde lisan

kasrdr bir kaPai bîmisaldir Lâkin ne top ne tüfenk ve cebehanesi

yokdur Sultan ibrahim bir avreti anda haps etmi Andan gayri beni

âdem yokdur Cümle ahalisi aa varuda sakinlerdir eb ruz kapus
mesduddur Vebukal'ann zeylinde kble tarafnda varu ba irem(l)i

ve dere ve tepeler üzre cümle sekiz yüz kâ(r)gir bina evlerdir Ve
cemiisi toprak ve kireç örtülü kâr kadim evlerdir On iki mahalle ve

on iki mihrabdr Cümlden cemaati kesireye malik çarsu içinde

Karaman Olu Camii toprak örtülü bir camii azimdir Tulen yüz

yirmi ayakdr ve arz mihraba varnca seksen ayakdr Ve içinde yir-

mi dört aaç sütunlar üzre kiriler ile ârâste tahta tavandr Ve bu ca-

miin kble kapus olmyub ancak iki yan kapus vardr Ve çaru ta-

rafndaki sa yan kapu kemeri üzre

( ^j^o^ja^ ^ViAiV

)

tahrir olunmudur Ve aaç kapu kanatlar üzre tarihi budur

/ .A

y «t W«*-«^ j ^ 1

tahrir olunmudur Ve bu kapunun önünde yan sofalar var Ve ha-

rem misal bir kat kapu dahi vardr Bundan gayri haremi yokdur Bu
kapunun üstünde

[1] Badad Kökü nüshas (bir camii)

Evliya Çelebii 9 — 20
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tahrir oluntnudur Ve bundan sonra Fatma Hatun Camii ehrin

garbnda Em.ir Cam,ii toprak örtülü camidir Ve kble tarafnda mih-

rab üstünde bir âli kubbesi ve bir ziyaretgâh var Kble kapus önün-

de yol ar bir minarei mevzundur kim tavsif olunmaz Ve Sfas

Cam-ii Halil Deindir Bunlardan maada ve üç medrese

ve alt mektebi sbyan [1] ve üç han ve bir mevlevîhane ve iki

hammam var Amma Karaman Olunun hamamnn âb havas ve

binas gayet lâtifdir Ve on yedi çeme âb hayat vardr Ve ba
baçesi da ve ta dutmudur Ve memduhatndan Ermenak bezi

ve nar ve beyaz bua etmei ve kal'as mehurdur Ve cümle elli

dükkândr Ve bezestan yokdur Lâkin her ey bulunub bir irin ka-

sabai kadimdir Ve halk gayet yuun Etraki Ermenakdir Ve fukara-

lardr Ayan Süleyman Bey ve karnda Ahmed Aadr

Ziyaretgâh Ermenak
Kara Müzmin Sultan ve Kesik yol önünde Krklar makam ve

ehir içinde Yalnca Baba ve Hzrlk Sultan ve ann kurbinde Ku-

lack Baba ve Pir llyas Dede ve ehrin ucunda Arpa Dede ve bu
ehirde sulehayi ümmetden yahi âdemler vardr Hayr dualarn alub

ark tarafna ehrin kenarnda Kepan kayas nam mahalle varub

bir mahuf uçurum yerdir Bir âdem ol yolda bir ta yuvarlasa bin

âdem helak ider Tadan kesme nerdübanl darack yoldur Ve iki ca-

nibi kesme ibretnüma maaralardr Ve ayyuka serçekmi ahin yuval
yalçn kayalardr Ve ehir kenar olmak ile emin tarik vardr Issz

dalarda olsa haramilerden bu yolda ku uçmaz An rene inayile ubur

idüb 4 saat

Nehri Aykadm
Aladadan gelüb Selefke kurbinde Akdenize mahlut olur Ve bu

nehri bir göz cisirden ubur idüb karu tarafda Aykadm han bir ulu

maaradr içine be yüz atl sar Olmaaraya bir kemer kapu bina

idüb han etmiler An ubur idüb yine arka iki yalçn kayal ve ahin
yuval yollardan Kam Özü derler Türkman yayla yoludur Andan

Telli Bel

NeuzübiUâh bîeman yollardr Kura ve kasabat yokdur Ormanl
ve sengisian içre karlar aarak 9 saat

[1] Badad Kökü nüshas (telcyei seyyahan)
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Delendi han

Bir ardcl ve çaml dere içinde Keyhusrev binas bir küçük

Kandr Kapularn sed idüb cümle memlûklerimiz ile pürsilâh sabaha

bîdar ckdk Andan yine ark canibine

ArdçI Bel

Bir sa*b caml yayladr Bundan öte eyaleti Karamandr Bir azîm

boazdr An aub 5 saat

Bçakç yaylas

Ulu çaml dalardr Ve bu mahalde Bçakç han bir bîeman

yerde bir küçük handr Ve serapa kayaan örtülü kâ (r) gir handr
Andan aa Bçakç cisri üç gözdür Altndan

Nehri Köksu

Aladadan gelüb Selefke nehrine mahlut olub Akdenize vâsl olur

Ve bu Bçakç cisrinden sol canibine giden yol Karaman eyaletinde

Oan kazasna gider Andan Kefiryat kazasna gider Amma gayet

sarb yollar idiin istima idüb hakir beri tarafda

Kara Sakz Beli

Bir vasi yoldur Amma havf ve hayetden yüz bin rene ina ile

geçub bir dere içinden hemen ol saat on bir âdemi kati idüb brak-

mlar Uçü kefere idi Henüz kanlar ceryan idüb canlar çkm idi

Aklmz bamza gelüb âmâde olub filhal ol cayi muhataray ubur
idüb hamdi Huda selâmetle

Kara Sakz kapan

Bu dahi derbendi calendervar bir dar bîdiyar boazdr Ol ardcl
yollar aub

Demlisin Beli

Bu dahi bir çaml beldir Güzer idüb shhat ve selâmetle bu bel-

leri ve yollar sekiz saatde aub
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Büyük Cimre Beli

Ve bir saat gidüb nebatat ve kiyahatl ve âb zülâlli yollar ile

ubur idüb

Gücük Çimen

Bu mahallerde Türkman obalar içi olmak ile enlik ve adman^
la düüb canm yerine geldi Yohsa bâlâda tahrir olunan dalan
ve belleri ve yollar bilâ vesile ssz amansz yerleri Cenabülbari

yaverimiz olub bu mahalde selâmete vâsl olub bir gice Türkman
obalar içinde çadrmz kurub mihman olub taze can buldukda Ve
bu mahalde

Kâfiryat Kazas
dr Andan arka emnü eman ve püriman yollar ile 8 saat gidüb

Elbeis[i] Çakl
Dimek ile maruf bir küçük depe misal yndr Berde ve bahirde

Cenabülbari gûnagûn hürde ve mücellâ ta halk itdi ise anda mev'
cuddur Bu diyar kavminin zu*mu oldur ki bu elvan hürde talar

eytanlar ym olalar Ve hakikatülhal bu ylan talar mekkâr
insana müabeheti yokdur Bu mahalden bir saat gidüb

Yalvar Cevizlii
Bir vasî dere içre nice yüz ceviz aaçlar ile müzeyyen olmu bir

deredir An güzer idüb on ikinci saatde ba'delia

Menzili Karapnarba
Karaman sancanda Kâfiryat kazasnda Murad paa Olu ziame^

tidir Krk elli haneli bal ve baçeli müslüman köyüdür Andan
geru yldz tarafna 3 saat gidüb

Kariyei Akça Mahmud
Bir gûhu siyahn demeninde bal ve baçeli yüz evli müslüman

köyüdür Ziametdir An ubur idüb 3 saat

Evsaf Kal'ai li Sra
Karaman eyaletinde Kâfiryat nahiyesidir Dizdar ve on sekiz

neferat vardr Ve ziametdir Ve kal'as Celâli havfinden ahalii vilâyet

[1] blis olacak
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cem olub zeminden iki âdem kaddi kâ (r) gir ta binadr Andan
dört âdem kaddi kerpiç bina bir kal'ai ra'nadr Ve Kâfiryat sahrasnn
ta ortasnda vaki olmu ekli murabba bir kal'ai köhnedir Ve içeri

kal'as bir mürtefî yerdedir Cümle dairen madar cürmü bin admdr
Ve asla hendei yokdur Amma birbirin gözler burçlar vardr Ve iki

kapus var Biri yldz canibine nazr Kâfiryat kapusdr Ve biri kbleye

nazr Karaman kapusdr Ve bu tarafda bir kaç varu evleri vardr

Ve kal'a içi cümle dört mahalle ve alt mihrabdr Ve üç yüz toprak

örtülü evlerdir Cümle tahtanîdir Ve cemaati kesireye malik

Camii tarz kadim toprak örtülü camidir Ve bir minaresi vardr Ve
bu kble kapus üzre

âyeti tahrir olunmudur Sene 942 tarihinde bina olunmudur Ve bu
camie muttasl mektebi sbyan kapus üzre

•• •• * • • ^^^

tahrir ve terkim olunmudur Ve bundan maada mesacidlerdir Ve
Köse Olunun bir hamam var Ve on bir dükkân vardr Ve cümle

halk güherçile çkarrlar Acib kâr iderler ve acib maadindir Ba ve

baçeleri gûhu siyah dibinde binden mütecaviz badr Ve sahralar

gayet ekin ocadr Kara arpas ve kara [1] mumu ve buday mem-
duh ve mehurdur Andan yine yldz canibine düz sahra içre bir

saat mahsuldar tarlalar içre gidüb

Evsaf gafrbat der Kal'ai Kâfirâbâd

Karaman eyaletinde hass hümayun [2] ifraz Nianc paa hassdr
Ve yüz elli akçe erif kazadr ve nahiyesi on sekiz pare kuradr ki
bin guru hasl olur kazadr Kethüdayeri ve serdar ve dizdar ve on
sekiz neferat vardr Ve kal'as Kâfiryat sahrasnda Hac Baba Sultan

dandan bir top menzili baid bir düz yerde ekli murabba eddadî
ta bina bir kaPai zibadr Ve dört etraf iki bin beyüz admdr Ve
canibi erbaasmda asla hendek yokdur Ve divan bir güne beyaz ta
bina ile ina olmudur kim misli bir diyarda yokdur Cümle ta
güya kerpiç gibi bir kalbda kesilmi serapa yass talardr Ve üstad

mühendis talarn bir birlerine öyle imtizacn kasd etmi kim bir ta
kl kadar sair tadan hariç deildir Ve gerçi yaln kat divan bâlâdr

[1] Bagrdad Kökü nüshas (krmz)
[2] Badad Kökü nüshas (dan)
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Amma be arun kaln ve on be arun âli ve gayet metin ve müs-
tahkem divan musanna'dr Ve buna muadil bina Tire ehrinde ve
Arnavudluk içinde Ergiri kasr kaPasnda gördüm Anlar dahi böyle

bir kt^a talardr Amma krmzdr Amma bu Kâfiryatn beyaz

Ve dahi tekellüflü binadr Ve garba sekiz kapus cenuba Da kapusu
ve cümle otuz kule ve bin sekiz yüz seksen sekiz bedendir Ve bu
cürümde toprak örtülü yine ol mezkûr ta divarl mükellef evlerdir

Ve cümle mihrabdr Sekizi mesaciddir ayakdr Ve alt

sütun üzre dokuz kemerdir Ve kiriler üzre musanna tavan üzre

kireç örtülü camidir Ve [1] üzre kûfî hatile iki kitabe

içinde

( <i!!j^j jc^ 4SiVWiV )

yazlmdr Amma gayet hüsnühat Nevruz Olu ve gayri hatlar terkim

olmu Amma âli olmak ile kraati mükil olub tahrir olunmad Ve
Yeni Cami ki canibinde yan mahfilleri ve kble kapus üzre müzey-

yen mahfili gayet irin kârl mahfildir Ve cümle tavan üzre kireç

svaldr Ve sahibülhayrat Mustafazade hayratdr Vie Karaman
Olu hadm Mercan Aa mescidi ve Hac Ilyas mescidi ve Pir Ah-
med Çavu mescidi ve Hoca Hüseyinzadenin bir hammam var Gayrî

yokdur Ve üç medrese ve alt mektebi tfl ebcedhan var Ve krk
dekâkinler ve iki han var Ve evlerinde asla baçeleri yokdur Amma
mahbub ve mahbubesi çokdur Ve kal'dan tara asla bir hane yokdur

Ancak Karaman kapusndan tara mezaristan çokdur Ve cenub ca-

nibine nîm saat baid Hac Baba da dameni serapa badr kim tabir

olunmaz Ve sahras gayet ekin ocadr Ganimet ehridir Ve cümle

halk rencberdir Ekseri külah üzre destan muhammedî sararlar Ve
cümle ferace ve boas esbab giyerler Ve nisa taifesi sar çizme giyüb

beyaz çaraf bürünürler Ve Kâfiryat halk olmak ile avradlan

( \j ca\< jfiAl ji^)\^y:3 ) âyetin tilâvet idüb ( c;yi^i\ ^^u L) esmasna mazhar

olmulardr Ve gayet dostkarîndirler Müslümanlar severler Ve bu
ehre kâfir ve Cehud komazlar Ve memduhatndan has ve beyaz et-

mei mehuru âfâkdr

Ziyaretgâh Kâfirâbâd

Bu ehir kabihce ismile müsemmadr Sultanülulemanm nutku

erifleri böyle sâdr olmudur Amma ulu kimesneler vardr Evvelâ

Ulu Camiin sol tarafnda Karaba Efendi kummelînden bir kimesne-

[1] Badad Kökü nünhas ( Islâmbol

)
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dir Ve Karaman kapusmdan tara Elhac Ömer Efendi »j^ o'-^» Ve
Yamurlar kapusmdan tara Mamad Sultanzade ve Elhac Ilyas mes*

cidinde pivayi tarikat Yakub Efendi hazretleri dahi ulu sultandr

Çok menakb vardr Ve bu ehirde iki gün meks idüb zevk safalar

etdik Badehu Kâfiryatdan eydi ehre sancaklar on birer saat baid

olub bin elli sekiz tarihinde ol semtlerin seyyahati bâlâda tahrir

olunub varmas elzem ve levazmndan olmayub Kâfiryatdan yine rucü

idüb kbliye kaPai li Sra

Kariyei Younlar
Müslüman köyüdür Andan

Kariyei Bölme dede

w- Bir camili yüz evli ve ba ve baçeli müslüman köyüdür Ve

Kariyei Dirbin

Bir camii minareli müslüman köyüdür Andan

I Kariyei Kerenti

Ve bu mahalde nehri Karaman gelüb mahalde Akdenize

mahlut olur An Alâüddinin yedi göz cisiri ile ubur idüb 6 saatde

mezkûr kuralar ubur idüb

Evsaf kal'ai Lârende yani ehri Karaman Dar îman
Karaman eyaleti taht budur Lâkin Konya el vilâyet ortas olmak

ile vüzeralar anda sakin olurlar Amma taht kadim budur Amma
A.

bu Lârende hass hümayundur Sene tarihinde Ali Karamanyan kal'a-

sn bina idüb mamur itmidir Ve üc [1] akçe erif kazadr Ve
nahiyesi kuradr Kadya senevi yedi bin guru hasl olur

^ Bervechi adalet alaybeisi ve çeribas erbab zuamas ve erbab
timar cümle Konyada cem olurlar eyhülislâm ve nakibüleraf ve

kethüdayeri ve yeniçeri serdar ve dizdar ve yüz elli neferat vardr

Ve âyân eraf ulema ve sulehas ve eimme ve meayih hutebas

çok bir sevad muazzam ehri kadimdir Ve kal'ai Karaman hamunu-
nun ortasnda havalesiz üç kat bir kat eddadî bina sa'b ve metîn

ve kavi kal'adr iç kal'as bir mürtefî toprakl bayr üzre ekli muraabba
eddadî iri tal kal'adr Ve bu iç kaPanm cürmü alt yüz admdr

[1] Badad Kökü nüshas (yüz)
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Ve sekiz kuUei azimdir Ve canibi erbaas amik ve ariz hendekdir Ve
garba nazr ancak bir kapus var Aaç cisir ile geçilir üç kat demir

kapulardr Ve bu kapunun iki tarafnda olarn divar talarnn herbi-

rinde celi hat ile esmaülhüsna tastir olunmutur Ve dizdar bunda sakin

olur Cümle krk alt hürde toprak örtülü evlerdir Ve bir camiden
gayri bir ey yokdur Ve bu kal'adan tara bir kat kal'a dahi çevril-

midir Ortahisar derler ekli müdevver bir metin kal'adr Ve baka
hendei vardr Ve dairen mader cürmü bin yedi yüz admdr Ve cümle
krk külledir Ve iki kapudur Garb tarafna yol kapus kble tarafna

Pazar kapusu Ve bir (bu) ehri azîmi ihata ider tara bâru kal'as

üçüncü katdr Çepçevirme yedi bin adm kaPai kebirdir Ve cümle

yüz krk külledir Ve cümle dokuz kapudur Evvelâ Paa Camiinde
kbliye nazr Emildenli kapus ve arka nazr Seki Çemesi kapus ve

yine arka nazr am kapus ve garba nazr Kör souk kapus ve Hazreti

Mevlâna validesi türbesi dibinde Parmak kapu ve cenuba Toplar

kapus ve kbliye imaret kapus ve cenuba Emir Ahmed kapus ve

kbliye Tekye kapus Ve bu cürümde olan rbat azîmin içinde cümle

otuz iki mahalle ve elli üç mihrabdr Ve cümle yedi bin seksen top-

rak örtülü evlerdir Ve cümleden cemaati bisyara malik arasta içinde

Bostanc Camii ve Hazreti Mev'âna validesi Camii içinde medfundur

Ve âsitanei mevlevîdir Ve kapu üzre terkim olunan tarihi budur

jlku jy^^Ui jlku jv^jUuki <J^^yJ\ 'kS"M\ \ji;Ji cJ^ oj^-*

)

C.1, A^^iJl A^^Jl >>)! o^. \\] ^j^* \J^\U\J\ â-JUM:- LV^ ^U

^Ulj 4\J^ ^^^^^\ jUa.- jJ" ^^^ J JA. J-^l^ a jlc;^- a} cr^n^^

;>C)U"B [t] a^ jci\^ juyi^ls ^^^\3 ^J\ jvi^M- f^\Jîj vi-lilo

J\ <^ Jj>l\^^j <Uji '^jl ^u ^Ld^ [r] ûJ\J(^ r^\y\ ûfj^\j

\ 4jI.«ü»^ J J^—

J

tahrirdir Ve Yeni Cami ve Hac Beler Camii minaresizdir Ve Hac
Olu Camii dahi minaresizdir Kible kapusu üzre

hadisi erifi kitabet olunmudur Ve Nuh Paa Camii gayet musanna

[1] Badad Kökü nüshas (^1>

[?] Ba^dad Kökü uüshas (O-.aH^j)

[3] Badad Kökü nüshas (
O-.jH^^lc

)
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ve tnünakka kâ(r)gir bina kubbei âlisi üzre nilgûn kurun örtülü'

dür Ve bu minarei mevzunun bir ehirde misali yokdur Ve hareminde

fskyye ve aziravn selsebilvar pertab idüb cümle cemaat tecdidi

vuzu idüb Cenab Barîye takarrüb bulurlar Ve camiin kapus üzre

âyeti Karahisarî resmi ile müzehheb lâciverd tezhib olunmudur
Vacibüsseyir bir camii ruendir Bu ehirde bundan gayri kurunlu
cami yokdur Ve Dikbasan Camii minaresizdir Ve Karaba Camii

minarelidir Ve bir tekyesi vardr Ve Ortahisarn Pazar kapusnn
iç yüzünde minaresi natamam Boyal Kad Camii kubbei âlidir Am-
ma kiremit örtülüdür Ve kal'ann Pazar kapus üzre kûfî hattile

( ^il VUI V )

terkim olunmudur Ve Keresteci Baba Camii Bu mezkûr olan cami-

lerden maada elli üc mihraba varnca mesacidlerdir Ve cümle med-
reselerdir Ve Musa Bey medresesi ve cümlesinde cemaat ile ibadat

olunur medarislerdir Cümleden mamur ve mükellef Karaman Olu
ibrahim Bey medresesinin kapus üzre tarihi budur

,^^Ji j y^Jl i)> Jj. /^l J(3j dilU ^^\ jls^ j ^^V\ JlklJl ^^ )

^3^L j iS'^ j ji_-^k] j 3^i- A^^i ^
,
/»^U- jL.^:3-V j j-ü ^^\^ *^ij

tahrir olunmudur Ve bir minareli medresei mamurdur Ve âyende

ve revendeye nimeti mebzul bir imareti has ve âmdr Ve Hazreti

Mevlâna validesinin medresesi gayet mamur evkaf ve talebeleri çok-

dur Ve bu medresenin misli yokdur Meer Simavda Kzl medrese

ola Amma bunun kapusnn etrafndaki nak kat enderkat öyle mer-

mer pür naki ile münakkadr kim çemi ibret hayrelenüb âdem
hayran olur Ve bu kapunun ile âyetülkürsî ve dahi üstünde

esmaülhüsna tahrir olunmudur Elhasl midhatinde lisan batidir Ve
minaresizdir

Ve Müfti medresesi kapus üzre sahibülhayrat tahrir olunmudur
Ve Kas arpa mahallesinde eyh Ali Sultan mermer ve ellier

tahtan ve fevkani höcreleri vardr Ve herbiri bir ba ve baçe içinde

[1] Badad Kökü nüshas ((»iU)
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ina olunmudur Ve bir darikura ve iki dir Ve üç imaretdir

Cümleden Karaman Olunun ve Valide imareti ve Karaba tekyesi

imareti bunlardr Ve cümle hanei bîminnet handr Cümleden vast

Çaru han ve Nuh paa han ve Sultan Alâüddin han Mehur han
bunlardr Ve cümle alt hamamdr Ve âb havas lâtif binas nazif

Nuh Paann Yeni hamam ve Saki çemesi hamam Karaman Olu-
nundur Kâr kadim olduundan binayi musanna ve âb havas ferah

hamamdr Ve Karaman hocas Monla Fenarî Hazretlerinin nazargâh ha*

mam hasta girse ifa bulur Ve Karaman Olu beylerinden Nasuh
Bey hamam ve Süleyman Bey hamam ve Seyyid Hoca hamam me-
huru has âm hammam bunlardr Amma efvâh nasda yetmi saray

hamamlar vardr diye tefahür kesb iderler Ve cümle yirmi üç çeme-
dir Ve çaru içindeki çemenin tarihi budur

Ya ilâhi ecri hayrn eyle amalin cezîl

Eyledi hace Mehemmed çemei âli sebîl

Ehli diller cem oluben didiler tarihini

Çemei hayvan mdr ya ayni ab selsebîl

Sene 1003

Ve cümle dekâkinleri bir ulu ahrah üzre vaki olmu dört yüz yet-

mi dükkândr Lâkin bedesteni yokdur Amma cümle zîkymet tefa-

rik makule mevcuddur Ve âb havasnn letafetinden mahbub ve

mahbubesi mehurdur Ve ba ve baçesi cihan tutmudur Ve cüm-

le halk krmz boyal kuzu kürkü giyüb külah mevlevî üzre beyaz

destan Muhammedi sararlar Ve lehçeleri Türk lisandr Babayi âlem

kavimdir Ve gayet sulehayi ümmetden mazannai kiram(dan) büyük
kimesneler vardr Ve cümle garib dostlar ve âyân ve eraflarndan ha-

nedan sahihleri kimesneler vardr kim eb ruz müsafirsiz olmyub zai-

fe ikram iderler Ve daima kapular meftuhdur Ve cümle zenanesi

sar çizme giyüb üzerlerine beyaz car bürünürler Ehli perde ve mes-

ture gezerler Ve ehri kadim olduundan

Ziyaretgâhlar bunlardr

Ziyareti Elmevlâ Ahmed ibni tAahmudül Asem mevleviyyeti terk

idüb terk tecrid iken maskat re'si olan Lârende içre s^-» J'jjV diyüb

kazaya rza verüb vâsl cinan oldu •y*" ^•^* Hâlâ ziyaretgâh vardr

Has ve âmdr Ve Hazreti Mevlâna validesi ve Karaman ^Olu Gazi

ibrahim Bey medresesinde medfundur Ve eyh Ali Sultan dahi med-
resesinde medfundur Ve Karaba Sultan tekyesinde Ve Monla Fenarî

Hazretleri am kapusnda Menar kitab müellifi merkad ve tariki
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Halvetîde Seyyid Yahya irvanî tekyesinde medfundur Ve yine ol

tekyede eyh Celâleddini Rumî merkadi ve yine ol âsitanede Hazreti

eyh NuruUah Karaman merkadi ve iç kaPa kurbinde Akbyk Sul-

tan merkadi ve Keresteci Baba Camiinde Yunus Emrem Hazretleri

merkadi Türkîce tasavvufane ebyat e'ar ilahiyat mehuru âfâkdr

Ve bunlardan maada nice bin kibar evliyauUahlar vardr Ve binden

mütecaviz kibar evliyauUahlarn âsitanesine bu âsi yüzüm sürüb ru-

haniyyetlerinden istimdad taleb etdük Lâkin cümlesi tahrir olunsa

Tabakat a'ravî kadar bir mücelled kitab olub seyyahatimize

mâni olur Ve bu ehirde üç gün mihman olub alâkaderülimkân seyir

temaa idüb ve cümle yaranlar ile vedalaub kble tarafna 4 saat

gidüb eyh Deresi nam bir zyk sengistan dere ubur idüb be saat

dahi güzer idüb

Seki Yaylas

Selefke sanca hudududur Ol yayla içinde âdem âdemîzad yok

Issz yollar ile gidüb on ikinci saatde badelmarib bir bîeman çenge-

listan içre yüklerimiz ykub gulâmlarmzla anda Hudaya mihman
olduk Hamdi Huda selâmetle badessabah

Alaca Han

Yakub Han binas bir küçük handr An dahi ubur idüb bu ha*

nm solunda bir yalçn kaya üzre evci semaya serçekmi

Kal'ai Takyenos

içinde âdemîzad yokdur Amma gayet metîn kaPadr Hâlâ he-

nüz mimar elinden reha bulmu bir kaPai cihannümadr Ve gayet

mamur ehri azîm imi Mezkûr han ile kal'a mabeyninde on binden

mütecaviz beyaz mermer musanna sandkalar içre kefere aeleri var
4öij.;c ^.j\ Amma Yunaniyan lisan üzre tarihleri Hicreti nebeviden alt

yüz otuz tarihlerine yakn tarihleri var Ol hatlara taklid idüb j.il. j«u\ jiUr

suretlerin alub Kudüsü erife geldükde papaslara kraat etdirdim Haz-

reti Isaya iman getirenlerin mezaristanlar imi Ve bu kal'ann canibi

erbaasnda kayalar içre nice yüz bin maaralar var kim herbirinde

olan san'at mermeri hâlâ zemanmzda olan üstad gûhkenler bir tiesin

urmada âcizlerdir Meer olzaman kavmine talar müsahhar olmak var

kim her kayas Fahri oymas misal zh enderzh islimi Rumî ve ü-
kûfeler oymular kim âdem seyrinde valih hayran kalur Elhasl vaci-
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büsseyirdir Andan bu mahalli geçüb yine arka iri dirahti münteha
korular ve çemenzar ovalar ve zeytun aac ile ârâste olmu harab

kura yerlerin güzer idüb 3 saatde

Kariyei Yapl
Hamdi Huda ol arz semavat selâmetle seyir temaa etdiren Ce-

nab Bariye kim Lârende kal'asndan bu yaylaya gelince mamur ve

âbâdandan bir ey olmyub mahuf ve muhatara kmara misal kan

kokar bîeman yollar ubur idüb Bayanl kariyesine dahil olduk Se-

lefke paasnn hass ve hâkimi voyvadadr Ve iki yüz evli ve bir

camili bir mamur müslüman köyüdür Ve âlâ pirinci hasl olur Ve
önünden cereyan iden

Nehri Gümü
Bala yaylasndan gelüb Köserelik liman kurbinde Akddenize

mahlut olur Ve bu kariyenin garbnda nehri Gümü ve ar evci

semaya kad çekmi bir pilâv yn misal bir sürü cibal vardr Asla

bir daa muttasl deil bir gûhu mevzundur Anda mutalsam kenz-

1er vardr derler V^e bu gûhun banda çok âdem kara kül gibi

yanm bulunmudur Andan kbliye bir saat gidüb

Evsaf kal'ai Mut

Matekaddem Firengi bedrenk destinden feth etmee Karaman
Olu Yakub ah azîm asker ile bunda münhezim olub cümle askeri

ehid olduu için Dar Mut ( mevt ) kal'as derler Badehu yine

Karaman Olu ibrahim ah gelüb kuvveti bazusile feth idüb cümle

kâfirlerin ve krallarn dendan tigden geçirüb yetmi bin lâei mur-

darlar kal'ann imali tarafnda yl bir depedir Ana Maatlk
derler Ali Karamann bundan ulu gazas yokdur Badelfetih kal'ai

yire beraber münhezim (münhedim) idüb badezzeman müruru eyyam
ile Sultan Ahmed devletinde Celâli kran Kuyucu Murad paayi
sahbkran Selefke suhtevat ekyas def'içün ahalii vilâyet masun
olmalarn murad idinüb bu kal'ai yeniden ina idüb içinde dizdar

ve yirmi neferat vardr Ve kaPas bir kayal dere banda ekli mu-
rabba'dan tulânî eddadî bina kaPai zibadr Ve cürmü alt yüz adm-
dr Ve bir kat divardr Amma gayet metindir Ve asla hendei yok-

dur Ve içinde dizdar ve cebehaneden gayri bir ey yokdur Amma
tara kalfada bir cami ve elli yedi kireç sval evlerdir Ve arka na-
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zr bir kapus var Metin demir kapudur Ve kble kapus mesduddur
Ve kal'ann arknda yedi dükkân vardr Ve bu dükkânlar önünde
bir âb hayat kayna vardr Temmuzda âdem elini sokamaz Öyle

buz paresidir Ve bu mahalde bir kasr âli misal mescidi vardr

Cümle halkn ârâmgâhdr Ve bu kal'ann kblesi tarafnda bir va-

ruu azîmi var imi Hâlâ zulmü Osmani yandan harab ve yebab ve

zemini türab ve halk hebab olub ancak ikiyüz ocakl bir kârgir

bina han azîmi kalm Karaman Olu ibrahim Han binasdr Ve
iki yüz (1) bir hamam var Selefke paas Konakç Ali paa
bunda sakin olmak ile hamam pek ilerdi Gayet (2) sval
ve kâ(r) gir kubbeli camii vardr Mihrab önünde sahibülhayrat iki

sivri kâ(r)gir kubbei âli (3) Karaman Oullar bu kubbeler-

de medfundurlar Ve kaPanm imali canibinden iki deirmen yüri-

dür (4) Nebi Pnar derler mâi caridir Ve bu kal'ann imali cani-

binde kal'a altndan cereyan iden Bu kaPiye karib bir saat

yerde Akdenize mahlut olur Ve bu nehrin kal'a altnda nehir ar
gül gülistan sünbül ve benefe ve ergavan ve turuncu rumman fakihe

eçar ile müzeyyen bir mamur varudur Cümle yüz hanedir Ve bir

camii ve bir mescidi vardr Ve bu ehrin memduhatnm mehuru
birer vakyye nar ve danedar beyaz pirinci mehurdur Amma sevahil

olmak ile sebil havas sakildir Ve bu ehrin kble canibinde Konak-
ç Kara Ali paa iki yüz çadr ile meks idüb biz dahi onun sayei

himayesinde seyir temaa idüb bir at ve elli guru ihsann alub bizi

Selefke kaimmakamna göndermek içün suhte kemerbalarndan üç

kemerba rehin alkoyub bize on suhte refik virüb paa ile ve

sair aavatlar ile vedalaub kble canibine bir saat ol sahra içre

gidüb

Evsaf kal'ai Zenbur

Takyenos binasdr Bir pilâv depesi misal bir depe üzre bir irin

kal'adr Lâkin yanna varlmaz ve içine girilmez l^kc ^u\ Alarkadan

geçen âdemi ar askeri helak ider efvah nasda böyle ayidir ki Tak-

yenosun mutalsam kenzi bundadr Nice bin Hindi ve Maribîler

gelüb dahmeküalk idelim derken bir reyhi akim esüb âdemi ser-

mest idüb ar askeri helak ider Azîm temaa kal'adr Hattâ hakir

[1] Badad Kökü nüshas (mamur abadan)

[2] » (lâtif havas vardr)

[3] » . » (içinde medfundur)

[4] » (kadar âb hayat)
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bir hayli mesafeden ubur iderken kal'a üstünde ar bulut misal taye-

ran iderdi Hâlâ bir ssz kal'ecikdir An ubur idüb neuzübiUâh ana

karib bir top menzili

Nehri Kurud

Demaz dalarndan gelüb Mut nehrine mahlut olur Bu nehri

ubur iderken s(e)ishane güçile güzer itdi edid nehirdir Andan nîm
saat seyrek aaçl ormanlar aub

Kasabai Zeyni erif

Selefke sancanda yüz elli akçe erif kazadr Ve nahiyesi otuz

sekiz kuradr Bin guru hasl olur Ve iki yüzden mütecaviz toprak

örtülü ba ve baçeli mamur ve irin kasabadr Ve ba cinandan

nian virir bir âsitanei saadetin içinde eyhi alelitlak kutbu istihkak

âfitab nihanî kamer zindegânî Hazreti eyh Alii Semerkaldî

yj»]\oj^^ji Hazretlerinin yedi nefer evlâd zevilihtiramlar ki rk tahriri

ResuluUahdrler bir altun alemli kubbei âli içinde medfunlardr

Tariki Zeynîlerdir Uç yüzden mütecaviz fukaray babaullah vardr

Bir gice anda mihman olub halkai zikrinde tevhid araya girüb

fukaralarile kuca kuca (1) olub mest medhu der bucag olub zevk

safalar etdük Andan alessabah Çelebi Efendiden me'zun olub refik-

lerimiz olan suhtelere tenbih idüb Bu Aay ayare kyas etmen
Riayeti hatrlarile mukayyed olun Bir ho götürün deyüb veda-

ladk Andan arka 4 saat

Karlyei Kudurdu

Bir bayr banda yüz evli bir köydür An ubur idüb dere ve

depeler ve yalçn kayal ve ahin zaanos yuval gûhu demavendleri

ve nice bin sun'u Hudalar temaa iderek

Nehri Kudurdu

At ile ubur idüb bin mkdar adm baid

Nehri Köksu
Dahi azîm sudur Bu iki nehir ol nehirlerdir kim Ermenak

kaPasndan çkdmz günlerde ubur olmudu Ve ol yaylalardan tulü

[1] Badad Kökü nüshas (Kucak kucaa)
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îdüb nehreyn bu mahalde birbirlerine mahlut olub Selefkede Paa
Saray dibinden güzer idüb hemen ol mahalle karib Çeltiklik nam
mahalde Akdenize mahlut olur Ve hakir nehri Köksuyu at ile bîbak

gecüb yine kble canibine çaml beller ve yalçn mahuf uçurum

yollar ve azîm maara ve kâr kadim su yollar temaa iderek Henk
Beli ve Kara Henk Sultan tekyesi aa sekiz saatde

Evsaf kal'ai taht Takyenos Selefke[]

Ezelde Takyenos binasdr Badehu Kbrs ceziresi Venedik küf*

farnn olmak ile buna dahi Venedik mutasarrf idi Sene 879 tari-

hinde Sultan Bayezidi Veli fethidir Bedesti serdar muazzam Gedik

Ahmed paa Cengi azîm ile fetholduu Tevarihatda mufassal tahrir

olunmudur Kâh Kbrs eyaleti olur Amma hâlâ Adana eyaletinde

Selefke sanca paasnn tahtdr Taraf padiahîden paasnn hass

hümayunu 4,700,000 akçe ile hini seferde alt yüz pürsilâh asker ile

sefer eer Ve alaybeisi ve çeribas vardr Ve erbab ziameti on
altdr Ve erbab timar alt yüz yirmidir Bu cümlesi kanun üzre

be binde bir cebelüleri ile hîni seferde alaybeinin livas altnda

sefer eerler Paasnn askeri ile bin yedi yüz âdem olur Ve üçyüz

payesi ile. erif kazadr Ve nahiyesi yetmi pare âsi kuralardr Uç
bin guru kadya hasl olur Paaya yirmi bin guru hasl olur Mer-

hum bizim Mostarl Mustafa paa krk bin guru hasl iderdi Zira

cümle suhte ekyalarn dalarda kabzai tasarrufa alub muti etmi idi

Ve bu sancak cümle (2) kazadr Evvelâ kazai Selefke ve kazai Er-

menak ve kazai Nevahi ve kazai Selinti ve kazai Mamuriyye ve kazai

Zeyni erif ve kazai Sadi ve kazai Karata ve kazai Sinanl ve kazai

Mut ve kazai Gülnar Hamdi Huda bu on bir kazann Sinanldan

gayrisin selâmetle seyahat idüb kal'ai Selefke nümayan olduu Ka-

rahenk belidir ki ol gûhu bâlânn zirvei âlâsnda tekyei Karahenk
Sultana yüz sürüb iki rik'at salât ükür kldm ki bu gûhu bîeman-

lardan selâmetle ubur etdim deyu Ol tekyede eyh Musa Hazretleri-

nin ruhaniyyetlerinden istimdad taleb idüb Selefkiye dahil olduk idi

Kal'ai Selefkede sipah kethüdayeri ve yeniçeri serdar Kbrs yeni-

çerilerindendir Zira âsitane yeniçerilerinin memerri deildir Cümle
Kbrslnn at oyna yerleridir Gayet girdab sapa yoldur Spasn
gayib iden gelmez ve gelen gülmez ve spasn bulmaz böyle bir bîe-

man yollardr Ve eyhülislâm ve nakibülesraf ve âyân eraf ve

[1] imdiki yazl (Silifke)dir.

[2] Badad Kökü nüshas (11)
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dizdar ve altm neferat vardr Ve kaPas bir yalçn kayal ve bir

canibi toprakl bir mürtefî püte üzre havalesiz bir metin ve müs-
tahkem kal'ai âlidir Ve ekli bademi bir eddadî ta binadr Ve ca-

nibi erbaas bin üç yüz adm küçük kal'adr Ve yirmi üç külledir

Ve kbliye nazr bir kapus vardr Ve içinde altm toprak örtülü

hanesi vardr Ve asla hendei yokdur Zira yalçn da üzre ina
olunmudur Ve içinde bir camii Sultan Beyazid hanndr Ve dizdar

ve neferat bunda sakin olurlar Ve bu kal'ann ark ve kble cani-

binde varuu cümle mihrabdr Ve üçü camidir Maada mesacidlerdir

Çarsu içinde kâr kadim Sultan Alâüddin Camii tarz kadim bir

alçak minareli camidir Küffar müstevli oldukda minaresin münhe-
dim idüb badelfetih minaresi alçak bina olunmudur Ve Ramazan
Aa mescidi ve Urum mahallesi mescidi ve Bozkr mescidi Malûmu-
muz olan bunlardr Bir hamam var Ve iki han var Ve elli mik-

dar dükkân var Ve mahkemesi cisir bandadr Ve ana karib Paa
Saray su kenarnda ve cümle varuu haraba yüz dutmu Ve ba ve

baçeleri içinde nice bin kemer ve han ve imaret asarlar var kim
tabir olunmaz Takyenos asrnda bir ehri azîm imi kim tavsif olun-

maz Ve âb havas gayet sakildir Serçei stma dutar Lâkin baharda

cümle halk alelûmum yaylaa çkarlar Ve bu ehirde limon ve

turunç ve incir Ve halk gayet fakirülhaldir Ve bu ehrin cisri Tak-

yenos binasdr On yedi gözdür cisri azîmdir Mehuru âfâk

cisirlerin biri dahi budur Ve bu cisrin mahkeme taraf banda kal'a

kapus iderler Ve cisir banda bir bacdar odas var Anda
bac alnr

Ziyaretgâh Selefke

Cisrin ehir bir kubbei âlide medfunlardr Ve Köklü

mahallesindedir Ve pes bu ehir ile Zeyni erif mabeyninde Kara (1)

(2) bâlâda masturdur Anlarn biraderleri bu ehir içre

kapann imalinde kubbesiz bir mahalde medfunlardr smi erifleri

eyh uaüddindir Kabâyili Türkman mabeyinlerinde biraderleri eyh
Musa ve kendüleri eyh ücaüddin Muteber ziyaretler Ve halk anlara

mutekidlerdir Himmetleri hazr ola Ve bu ehrin viraneliinde nice

ziyaretler etdik Amma mehurlar bunlardr Ve bu ehirde refikle-

rimiz olan suhtelere on guru virüb ve shhat haberlerimiz bir mek-

tub ile Ali paaya bildirüb hakir Selefkeden garb canibine 4 saat

âlâ lâtif yollar ile

(1) Badad Kökü nüshas (henlc)

(2) Baciad Kökü nüshas (hâlâ)
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Evsaf kal'ai Akliman

Matekaddem Venedik kalmasdr Karaman Oullar feth idüb mün-.

hedim etmiler Badehu sene tarihinde Fatihi Kbrs Selimi San
asrnda uburu hubur içün memerri nasa elzem levazmndan olmak
ile Lala Mustafa paa tamir termim itmidir Hâlâ Selefke paasnn
hassdr Voyvadas hâkimdir Ve nahiye naibi hüküm ider Azîm
gümrükdür Ve kaPas lebi deryada bir püte üzre ekli murabba
bir eddadî ta bina kal'ecikdir Ve dairen madar cürmü
admdr Ve içi bir mahalle ve iki yüz hürde evlerdir Ve bir

cami ve dizdar ve neferatlar vardr Ekseriya halk Kbrs
kuludur Ve bir hamam var yaz günleri ilemez Derya kapudan paa
hamamna girerler Ve krk dükkân var Cümle eya mevcuddur Ve
Selefke halk bu Aklimana muhtaçlardr Zira cümle metalarn bunda
füruht iderler Ve Selefkeden mamur ehirdir Ve cümle halk eci ve

bahadr fetalardr Bir kaç kefere beer onar kalyon ile alelgafle eb-
hun etmidir Asla bir ey virmeyüb kâfirden nice dil ve mali

ganayim alub küffar duzahkarar makhur ve müdemmer firar etmidir

Ve Kbrs iskelesi olmak ile enlikli yerdir Ve kaPadan tara lebi

deryada azîm mahzenler vardr Cümle bazirgânlar mün'im anda
metanlarn koyub mihman olurlar Ve liman gerçi kapulu liman

deildir Amma gün dorusundan ve poyrazdan ve yldzdan emîn
liman metindir Ve ne canibe demir braksan parça kalyonlar yata
âlâ sulu ve saanaksz limandr Ve herbar krk elli pare gemi mev-

cuddur skeledir Anda dizdar aa bize bir müsellâh ve müretteb bir

uçgun yal firkatei iki yüz gurua tutub Kbrs kads brahim Ffen-

dile itiraki suy olmak üzre cemii eya ve atlarmz firkateye tahmil

idüb ben dahi cümle yaranlar ile vedalaub firkatiye suvar olub üç

dane firkate ayakda ile mütevekkilen alellah olub firika rüzgâr ile

pupa kuUanub Aklimandan yirmi mil baid olunca Köserelik nam
mahalden üç dane kâfir kalyonu zahir ve bahir olub üzerimize tira-

mola dizüb gelir Hemen bizim refiklerimiz firkatelerin üçü bir yere

gelüb geru dönmek selâmetdir deyu orsa orsa geru Aklimana kaça

kaça Aklimana gelince akcierimiz azmza geldi Mel'un küffarin

biri hayli yürük kalyon imi Bir hayli yakn gelüb bir alabanda top

urub gemii sa ve soldan geçüb asla zarar isabet etmiyüb üç kalyon

limandan tara lenger braub yatdlar Hakir ve ibrahim Efendi

firkateden tara çkub secdei ükür idüb cümle eyalarmz ve atlarmz
gemiden çkarub bin altm tarihinde Kbrs ceziresin gördüümüz
kifayet ider diyüb Aklimandan esbi sabareftarlarmza suvar olub 4 saat

Evliya Çelebi 9 — 21



322 EVLYA ÇELEB

Kal'ai Selefke

Bir gece mihman olub dizdardan refikler alub Ramazan Aayile

ve Zaim Mehmed Aayile ve Süleyman Aayile ve Sar Bey ile ve

müezzin Ramazan Çelebi ile cümle vedalaub ehrin cisrinden ubur

idüb Göksu kenarnca sengistan ve baz mahalli kiyahistan yerleri

sekiz saatde güzer idüb

Kariye! Agaz

Bir dere içinde krk evli müslüman köyüdür Anda bir divanhaneli

ve ba ve daçeli bir hanedana konduk Selefke diyarndan aldmz
yirmi tüfenkendaz piyade ehbazlar bir yerde konub dururken

Serencam Menakb vartai azîm

Kapudan bir fertudei cihana ve garaf zemane knal saçl ve bir

hartâvî sarkl bir nevkî avret elinde asas ile gelüb selâm virüb mu-
safaha idince âlem hayretde kalub Safa geldin kadn anam didim

Hemen siz safa geldiniz deyüb oturdu Ve karusma otuz dane by
dümü binagûunda ehbazlar el kavuub hizmetde durdlar Badelleta

velleti Bire Osman ua avan Sen bu yola nerden geldin ve nereye

gidersin Bu yollardan ku uçmaz Kolan yürümez deyu hakire hitab

etdi Bu fakir dahi Ali Osmann kulyz Suhte Mahmud paa oluna
gideriz didim Öyle olsa ya benim ötiye giren iki sehbaz olumu
Selefkede bazar yerinde atlarndan ykub müsellem ile Selef keli

Ramazan Aa didikleri kâfir iki da paresi oullarm pare pare idüb

katletdiler Osman Olu benim öcümü alur mu didi Vah didi alad
Hemen kahir Elem çekme naallah u yollar selâmetle geçüb Osman
Oluna varduumda senin katillerin hakkndan geldireyim didükde

avret fakir kerçek sanub ban açub dua idüb Bire uak alatlan

Malahazar getürün Ana kadnn taamn yesin dedikde cümle ayak

duranlar tarumar olub derhal krk elli sahan ana baba a gelüb tena-

vül idüb zevk safa etdik Badettaam bir boçe don ve gömlek ve keçe

seccade ve iki ar Türkmen kilimleri hedaya getürüb anda mihman
olub zevk safa etdik Deriken hikmeti Huda ol gice bu hane sahibi-

mizin iki ihtiyar karndalar var imi Anlarn evleri tarafnda bir

feza' ve bir aza vaveyla kopdkim zehremiz çak olub Allah Allah

sadasndan ve tüfenk ve balta ra'd varndan ol derelerin içi sytü

sadadan doldu Bu hakir mebhut oldu Meer Karatalk suhteleri

bu avretin Selefkede iki oullarn kati olunduun istima idüb frsat
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ganitnetdir deyu bu hatunun iki karndann hanelerin üçyüz suhte

ebhun idüb filhal mezbur avretin iki ihtiyar karndalarn ve birer

avretlerin ve dört huddamlarn cümle sekiz nefer kimesnei katlidüb

bu kadar mali ganayim alub evlerin atee urub dere içi çragan oldu

Bu halde iken fertutei pirezen bana serpenahn ve enine zrhn
giyüb bizim saraya gelüb bizi pürsilâh hazrba görünce ardsra yet*

mi seksen pürsilâh tevabiatlar gelüb Aya hal niye müncer olur

derken derhal bizim saray kapus önünde me^aller ve neft katranlar

yakub iki üçyüz suhtevat kapumz önünde gelüb bîbak ve bîperva

bir yaylm kurun saraya urub fakire pirezeni istediler Hemen karnn
ve bizim refiklerimiz damlar ve ahniinler ve dervaze ve revzenlerden

cümle bir yaylm çatal kurun ile durunca suhteler yan virdiler

Elhasl sabahadek bir cengi âli olmudur kim tabir olunmaz Bizim

pirezen [1] iki âdem ehid ve yedi âdem mecruh ve hakirin bir at
ahur deliinden maktul olub suhtevatdan on dokuz âdem mürd olub

ve elli mikdar âdem cümle mürd olub bu hal üzre vakti sabahadek

suhtelerin leleri kapumuz önünde kalub almaa iktidarlar olmyub
kararlar firara mübeddel olub sek bersengistan gitdiler Bu halde iken

bizim Selefkeden gelen refiklerimiz Vallah Aa biz sizi bundan ileru

götürmeziz Hemen geru Selefkeye dönersin didiler Hemen pirezen

Sakn ileri gitme nola benimle giru ikâyet etmee Mut kaPasna
Ali paaya gidelim [2) Bu müaverede iken hikmeti Huda
Kbrs yeniçerilerinden ve Aklimandan ve gayri nevahilerden üçyüz

yirmi gelüb biz sakin oldmz köye gelüb suhtelerin lelerin

görüb dipelik hazrba olub ve ehid olan atmzn yerine valide iki

küheylan ve yüz vakyye ibriim ikram idüb ve bizimle gelenleri

saya ikâyete gitdi Biz cümle tüccar ile yola revane olub

canibi erbaamz muhafaza iderek cümle piyade olub 6 saat

arka lebi derya ile gidüb

Kariyei Tirsendi

Bir sengistan da [3] bana halknn belinde ^jiJ.» ve J^^^y-^*

kitablar bellerinde amma krkar ellier dirhem tüfekleri ellerinde

herbiri yalçn kayalar üzre keklik gibi seird (ir) 1er Ve ayaklarnda

dizlerinedek postallar ve balarnda külah üzre destarlar var Müslim
geçinirler Ve bu köyden gayri imal canibine Karata kazasdr On

[1] Badad Kökü nüsh-s (tarafndan)

[2] Badad Kökü nüshas (didüinde asla hatrma gelmedi ki hakir geru döne)

[3] Ba^dad Kökü nüshas (bajr)
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bin bahadran eli tüfenkli ve beli sapan davudîli suhtevat haerat

askeri çkar Ve bu köyden bize iki yüz suhte piyadesi kulauz olub

mabeynimizde elli guru hakk tarik cem idüb yola revane oldukda

suhteler bize tesellii hatr virüb Bundan böyle gayri havf etmen

deyu dört saat semaya serçekmi dalar ve derki esfele enmi gayya

dereler ve mahuf ve muhatara ksk kayal boazlar ve sarp uçurum
yollar ile ve kâh lebi derya sengistan ile yüzbin rene ina çekerek ve

Huda âlimd (ir) atlar ayak basacak yer kefimizan kadar toprak bul-

myub düe kalka piyade ve bîderman canmzdan ol iddeti hararetde

bizar olub Aya bu mel'un suhteler bizi kang boazda ururlar ki deyu

emniyyet üzre olmyub aklmz bamzda deil idi EPiyazübiUâh öyle

boazlar var ki bir âdem on âdemi boazndan boazlar dardr Bu
sengistan ve çengelistanlar krk bir yldr seyahat iderim böyle bir

derbendi calender bîeman yollar görmedim Bu renci edayidi çekerek

lebi deryaya gelüb

Nehri Kuruçay

imal tarafnda Karatalk yaylalarndan gelüb bu mahalde Ak-

denize mahlut olur Bu nehri ve suhteleri atlar ile geçirüb bir saat

ancak lebi deryayile kumsal yerler ubur iderken Lena Belin ayyuka

serçekmi sengistan kayalar piyade ubur iderken cümle huddamlar-

mzn çizmeleri pare pare oldu Mezkûr belin ta zirvei âlâsnda suhte-

vatlar Bizim hududumuz budur Bundan ötesi emnü emandr Müteah-

hid olduunuz elli guruu verin deyu yol üzre tüfenklerine dayanub

dururlar Mabeynimizde azîm gûftügû olub Yok Siz bizi ta Karagürgen

kaPasma emniyyet üzre götürmeyince cümlemiz krluruz Size bir

akçe virenlerden deiliz diyince anlar dahi meyus olub Belinden

beter aa inib lebi derya ile kâh türab kâh nice kura ve harab ve

nice eddadî viran binalar ve nice ebre serçekmi kehkeanâsâ takl

su kemerleri seyir temaa iderek 8 saat

Evsaf kal'ai taht kadimi Takyenos ve kara Gorgö
Bu dahi Selefke sancanda Karata kazas hududunda Türkman

savahili Kara Görgösdür Bunda meks idüb refiklerimiz olan suhtevat-

lara elli guruu virüb cehennem ra dereler avdet (ubur) idüb gitdi-

1er Bu ehir lebi deryada bir sevad muazzam imikim ne Msr ve ne

Badad ve ne Eski Krm ve ne Ahlat ehirlerine benzer bir ehri

azîm imi Eer imhan nazar ile aynelyakin hasl etdiimiz mertebe

evsafn tahrir etsek bir ütür bar tevarih olub kraat iden bîzar olur
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Ve hakka bu viran ehrin evsafnda merre ('v^> yokdur Amma dünya

fani olub Milk benimdir deyu böyle bina idenlere nus'hu pend

olsun içün [1] cevahirimizi zeban hale getürüb kylükal etdik Ve
iiiu '^ Jf âyetin kale idüb dibedik masevadan el çekmee kemerbeste

olduk imdi seyyahan cihana ve müverrihan beni âdeme öyle ayan ve

beyan olunur ki sene 256 tarihinde Me'mum Halife Ali Abbasiyanm
ebehi serefraz ve gar ve canbazdr Badaddan Msra gelüb Msrda
Ehram dalarndan mutalsam kenzleri çkarub üstünden bir kat

tan münhedim etmi Hâlâ asarlar zahirdir Anda Ümmülkyas[2]
tamir ve termim idüb kat' menazil ve tayy merahil iderek bu
Kara Görgö kal'asm yedi ay döüb kuvveti bazuyile ispanya

elinden feth idüb bilâd islâma zam idüb âyini muhammedî olu-

nurdu Yedi yüzden mütecaviz cami var kim herbiri Msrda Camii
Ezher ve Samda Camii Ümmeyye misal camilerdir Ve nice bin med-
rese ve han ve hamam ve imaret mescid ve tekye ve darüifa
vardr Baz camileri hâlâ mamurdur Türkman kabilesi bunda
sevahile indükde ibadet iderler Ve nice bin kubbei âli ziyaretgâhlar

ve kâ (r) gir bina bezestenler ve nice bin hemvar Haleb çarus mi-

sal dekâkinler ve nice bin fskyye ve havuz ve azirvanl saray âliler

var kim vasfnda akllar kasrdr Bazs cabea mamurdur içinde Türk-

manler sakin olurlar Ve nice bin kenise ve manastrlar var kim yl-

da bir kerre küffar kalyonlar bu ehrin limannda yatub bu manas-

trlar ziyaret iderler Ol zuum üzrelerdir kim Takyenos bir ülülazim

peygamber olub cihangir padiah ola Ve Hazreti Isa havariyyunla-

rndan dört havariyyun bunda lebi deryaya nazr büyük manastrda
medfun olduklar muhakkakdr Ve kubbeleri üzre lisan Yunaniyan
üzre tarihleri masturdur Ve desti ümmeti Muhammedde iken mu-
teber ziyaretgâhdr Hâlâ âyende ve revende hali deil bir âsitanei

garibdir Cümle küffar bunlar ziyaret idüb gemilerin bîpak ve bîper-

va kalafat idüb ve baz âyende ve revende ikâr idüb dolanub gider-

ler Böyle bir ruhaniyyetli ziyaretgâhdr ki yol üzre vaki olmu pak

nühtak revak ayyuka serçekmi zer enderzer kblei münevverdir

kim hâlâ üstad elinden henüz çkm sanursun öyle bir kubbei mü-
nevverdir Ve zerre kadar bu kadar müruru eyyam ile fena bulmam-
dr Ve bu âsitane ve manastrdan cami olma ibadetgâhn ahrahnda
iki bin adm tuli beyaz mermer vasi kaldrmdr Ve iki canibi üzüm
asmas çarda içün nice bin beyaz mermer ve gayri amelî sütunlar

üzre taklar ve musanna ve beyaz mermeri pâkler ile kaldrmlar var

[1] Badad Kökü nüshas (kilki)

[2] Nil mikyas
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kim her tan imtizacn yüzbin dikkat ile fark olunmaz Ve bunun
emsali bu ehirde nice bin ibretnüma asarlar vardr kim âdem
engiit berdihen idüb valih hayran olur bir bender ehir imi ark-
dan garba lebi derya ile tuli iki saat yerdir Arz bir saatdir Ve bu
ehrin garbnda lebi deryada ehirden bir kurun menzili baid bir

kaPai me (tî) ni var amma kücükdür Ve cürmü malûm daildir

Amma ekli murabba bir kâr kadim binadr Ve bir liman azîmi

var Zekiz rüzgârdan emin olub âlâ yatakdr Ve kayalar altndan

limana nice âb hayat aynlar caridir Ve bu liman Girid ceziresinde

Suda limanna ve Islâmbol boazna benzer bir liman azimdir Her
bar küffar yatadr Annçün harabdr Ve dahi harab islâm destinde

iken sene tarihinde ispanya küffar bin yedi yüz pare keti ile gelüb

cümle halk esir kebab ve ehrin kahr içün harab ve yebab ider

Elhasl beldei kebir imi Amma el'iyazübiUâh bu ehrin canibi se-

lâs olkadar talkdr kim âdem ayak basacak yer bulunmaz Lâkin

kadîm evvelde mamur iken kesreti âdem olmak ile dere ve depe-

lerde amelî penbe misal topraklar yub ba ve baçeler var imi
Hâlâ baz baçeleri zahirdir Ve gerçi sengistan yerdir Amma âb
havas olkadar lâtifdir kim Erzrum ve Sivasdan cümle Türkman
bunda sehiUenirler Ve havas hükema kavlince gayet mukavvidir

Cümle sakin olan Türkman Hay rüstdür hay diye medh ideler Bu
ehirden kalkub arka kâmil iki saatde ve türabistan muristan ubur

iderken ahrahm iki canibinde nice kerre yüz bin beyaz mermer
sandukalar içinde mürdeler var Am\ w.i)i^.V ne din iman ve mezhebde

idiler Baz sandukalarn kapaklarn Türkman nikbetan kavmi mal

olmak mülâhazasile kaldrmlardr Ve bu ehirden ark canibine iki

gün gitdik Dahi âsâr binadan ve su kemerlerinden geçemedik Bu
ehirden arka 4 saat bir çemenzarda binayi azimler içre Takyenosun

mezar zaman kadimde bu dere içi irem derelerinden imi

Zi Olu
Cümle krk evdir Göçer evli Türkmanlerdir Baharda göçüb ev-

leri brakrlar Andan yine refikler alub [1] [2] mahald Akde-

nize mahlut olur Bu nehri atlar ile geçüb yaz ve k buz paresi gibi

souk olduundan Hamdi Huda bir saat penbe misal toprakl

yollar ile dirahti âliler sayesinde atlarmzn ve bizim aklmz bana
gelüb

[1] Baördad Kökü nüshas (canibi)

[2] Badad Kökü nüshas (lur)
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Nehri Al Ata

Bu dahi Nur yaylasndan gelüb bu mahalde deryaya mahlut

olur An dahi at [1] güzer idüb kurbinde

Kariyei Erdem Olu
Cümle haramiler Türkman köylerindedir Andan yine arka bir

saat gibüb

Nehri Bolur

Bu dahi Nur yaylasndan gelüb deryaya mahlut olur bir âb
hayatdr An dahi atlar ile ubur olunub bu nehire karib [2]

Kariyei Hac Alâeddid Olu

Bu dahi da eteinde krk elli evli ve ba ve baçeli Türkman-

lerdir An ubur idüb ana karib

Nehri Gerendir

Bir âb nabdr Nur yaylasndan gelür deryaya mahlut olur Bu
mahaller cümle lebi derya ve toprakl yollardr Mezkûr nehire karib

dameni dada ba ve baçeli

Kariyei Mersin Olu
Yetmi evli bir Türkman köyüdür Anda mihman olub alessabah

yine arka lebi derya ile 3 saat gidüb

Nehri Mah Kulaç

Bu dahi Nur yaylasndan gelüb bu mahalde deryaya mahlut

olur bir nehri azîm olmak ile iki göz cisri âliden ubur idüb bu cisir

kurbinde bir sivri depe üzre bir viran küçük kal'as var Matekaddem
cisir banda bac alnmak içün bina olunmudur An temaa idüb

yine arka [3] saat gidüb

[1] Badad*Kökü nüshas (ile)

[2] Badad Kökü nüshas [ Bu nehire karib] yoktur.

[3] Bagdad Kökü nüshas (2)
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Nehri Pambulis

Eshab kehf dalarndan gelüb deryaya mahlut olur Bu dahi

nehri azîm olmak ile bir göz cisri azimden güzer idüb kurbindeki

gûhu bâlânn dameninde

Kariyei Mezid Olu
Elli evli Türkman köyüdü Ve bir küçük kaPacii var Andan

yine arka lebi derya ile hakipay yollar ile 2 saat gidüb

Nehri Yumuk
Bu dahi Eshab kehf gûhlarndn gelüb deryaya mahlut olur Bu

nehri at ile geçüb kurbinde

Kariyei Kara sa Olu
Yetmi evli Türkman köyüdür Hikmeti Huda bâlâda tahrir olu-

nan kuralar cümle bu Nur vaylas ta Selefkeden Ramazan Olu
yaylas ardndan ta Adanaya varnca alt konak bir lebi der-

yadan baid da eteine varnca bir saat ve nîm saat yerler mamur
abadan kuralardr Amma mamuru Kara Görgösden Tarsus canibine-

dir Ve mezkûr kuralar bu dalarn eteklerinde vaki olmudur Ve
sevahili mahsuUü ba irem kuralardr Ve cümle kurann evleri

kbliye nazr derya tarafdr Havadar köylerdir Ve Selefkeden alt

konakda Trmr kalasna gelince sagir ve kebir yetmi su ubur

etdik Amma bu tahrir olunan nehri azimlerdir Ve bu mahalde

Selefke hududu ve Karata kazas temam olub Tarsus sancana ka-

dem basub

Evsaf kal'ai Trmz
Kal'as lebi deryada bir düz sahrann ortasnda bir amelî yma

depe üzre ekli müdevver bir küçük köhne ta kal'acikdir içinde ba-

z Urum evleri var Amma aa varuda üç yüz Urum evleridir Cüm-
lesi suhte Mahmud Paann reayasdr Ve hâkimleri subasdr An-
dan yine arka düz sahralar ki atlarmzla bir nokta misal ta isabet

itmiyüb Türkman obalar içre 4 saat gidüb

Evsaf kal'ai Tarsusu kadim

Matekaddem Takyenos binasdr Badehu spanya müstevli olub
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sene [1] tarihinde Memun bir kolda ibtida bina iden Tarsus bini

Rum bini Bakan binî Sam bini Nuhdur Badehu Reid tamir itdi

derler Rivayetdir Halife [2] kuvveti bazuyile feth idüb cümle köhne
der ü divarlar müceddeden tamir ve termim [3] Adana eyaletinde

sancakbei tahtdr Beinin taraf padahîden hass hümayunu
235260 Kanun üzre cebelüleri ile sefer eer Erbab timar bin elli

dokuz kayddr Ve zuamas krk üçdür Bu cümlesi kanun üzre cebe-

lüleri ile ve paasnn askeri iki bin iki yüz asker olub sefer eerler

Nakibüleraf ve eyhülislâm ve kethüdayar ve yeniçeri serdar ve

dizdar ve krk be neferat vardr Ve yüz elli akçe ile sadaka olunur

kazadr Ve nahiyesi kuradr Ve sancanda cümle be kazadr Tarsus

ehrinin arknda kazai Kasun ve Tarsus imalinde Bulgar yaylas

dibinde kazayi Ula ve Tarsus garbnda kazayi Gökcelü ve Trmz
kalas bu kazadandr Ve ann garbnda kazayi Elvanlar Bu kazalarn

bein dahi seyahat etdik Amma ehirler ibretnüma asarlar olmamak
ile müfid muhtasar tahrir olundu Ve Tarsus sancanda gördiimiz

mamur kal'alar bunlardr Ramazan Olu yaylas içinde evci semaya
serçekmi Külek kaPas Kasun kasasndadr Ve Nemrun kal'as Ula
kazasnda ve > ^/ kal'as Gökçeli kazasmdadr Ve gayet mamur kaP-

adr Amma Tarsus kaPas bir düz sahra içre deryadan bir saat baid

ekli müdevver binayi Sani Me'mun Halifedir Ve dairen madar cür-

mü be bin admdr Ve iki kat kal'ai metindir Ve cümle etraf hen-

deklidir Ve üç kapus cenub tarafna > ^s/ kapus iki yanlarnda tl-

smat tasvirleri vardr ki herbir arslan ve kaplan ve ejderha suretle-

rin âdem gördükde dehet hasl olur Ve bir doan sureti var ikâri

üzre konmudur Güya zîruhdur Bu âsâr acibe ve garibelerin cümle-

si mermer tatan ina olunub mezbur kapunun iki caibinde dururlar

Ve bunun emsali nice ibretnüma eyler vardr Ve yine bu kapunun
iki canibinde dururlar Ve bunun emsali nice ibretnüma eyler var-

dr Ve yine bu kapunun iki canibinde beyaz mermer kitabeler içre

gûnagûn kûfî hatlar ile arabî ve süryanî hatlar ile vacibüsseyir yazu-

1ar var kim âdem hayran olur Cümle seyyahan cihan an kraat

edüb tlsmat çkarmaa çalrlar Ve cümle halk ol zuumdadrlar
kim Me*mun Halife Msrdan define getürüb bu kaPai ina idüb

cümle hazinesin bu kapuda mutalsam idüb kenz etmi ola Ve garb

canibine iskele kapus ve ark canibine Adana kapus Ve bu cürüm-
de kapann içi üç mahalledir Ve üç yüz toprak örtülü evlerdir Ve

[1] Badad Kükü nüshasi (256)

[2] Badad Kökü nüshasnda batan (kuvveti) kelimesine kadar olan ksm yoktur

[3] Badad Kökü nüshas (etmidir)
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cümle on be mihrabdr Cümleden mükellef ve müzeyyen ve ruen
binayi musanna ve dilküadr îhrahim halifenin Camii nuru Huda
hattâ nur desen nurdur Belki nurun alânurdur Ve cabeca yerlerinde

âyeti tahrir olmudur Hakka ki camiünnurdur Medhinde lisan kasr-

dir Tuli iki yüz ayakdr Kble hapusndan mihraba varnca yüz ayak-

dr Ve Cami içi cümle on alt somaki mermeri ham ve ruham sü-

tunu mevzunlar üzre tak mukavvesler üzre toloz kubbelerdir Ve ca-

miin içi serapa cümle divarlar iki âdem kaddi gûnagûn yedi kud-

ret [1] Münakka ebrî mermer ve somakiler var kim çemi ibret

hayrelenir Öyle temaaâh camidir Ve mihrab ve minberinde olan

hürde gir mermer berki heyalpesend ve hazaran hüsünde marifeti

islâm diyarnda bir camide olmadndan maada ruhu meskûnda lâna-

zirdir Ve müzeyyen mahfili hürde sütunlar üzre öyle bir ebeke mer-

mer maksuredir kim tavsifden müberra bir cihanârâ makam bilâ*

ldir Ve gûnagûn zer enderzer zîkymet haliçeler ile mebsutdur Ve
kubbelerinde gûnagûn tuhaf ve moran ve billur kandiller ile tezyin

olmudur Ve nice bin sihri îcaz avizeler ile bezenmi bir camii nur-

dur Ve tara harem etrafnda elvan mevzun civanan misal aya üzre

mermer beyaz sütunlar üzre kubbeler ile müzeyyendir Her kubbe

üzre alemler mukarrerdir Ve bu haremi muhteremin ortasnda canibi-

erbaas parmaklk içerusu gül gülistan ve benefe ve reyhan içre Haz-

reti Kaffah Uc aMiöi^-. anda medfundur Ve bu cami(de) anlarn ruha-

niyyetlerinden istimdad [2] Canibni arbaasndaki olan haremde öyle

musanna hürde ruham döelidir kim mücellâ âyine misaldir Ademin
üzre kemer altnda bir müdevver daire içinde be-

yaz mermer üzre zemin ve zeman

âyeti [3] kapunun üst eii üzre iki kat kitabe içre hüsnü

hattile böyle tahrir olunmudur [4]

[1] Bagdad Kökü nüshasnda (dir)

[2] Badad Kökü nüshas (olundu)

[3] Badad Kökü nüshas (kerimesi tahrir olunmutur Ve)

[4] liadad Kökü nüshas (Tarih)

[5] Badad Kökü nüshas (j^\)
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terkim olunmudur Elhasl vacibüzziyare camii nuru Hudadr Ve Eski

Cami keniseden cami olmadr Kapus üzre lisan süryanî hattile

tarihi Hazreti Resaletden üç yüz yl mukaddem bina olunmudur Bi-

nayi azîm ve mabedi kadimdir Ve bu iki camiden maada bu kaPa

içre mesacidlerdir Tahtal mescid ve Emir paa mescidi Bu iki me-

sacid Suhte Mahmud paanndr Ve alt medrese ve yedi mektebi

tflandr Ve iki hamam var Biri Ramazan Olu ibrahim Beindir

Ve biri Mahmud paanndr Ve iki han var Biri Ramazan Olunun
biri Mahmud paanndr Ve cümle üç yüz on yedi dükkândr Ve ca-

mii nura muttasl kâ(r)gir bina seksen dükkândr Bu ehrin bezaste-

ni budur Ve cemii sokaklar kaldrmszdr Zira kumsal pak ahrah-

lardr Asla çamur olmaz Ve bu kaFa içinde cereyan eden

Nehri Bulgar

Yine Bulgar yaylasndan tulu idüb bu ehirden güzer idüb bu ehire

karib Akdenize mahlut olur Ve bu ehrin âb havas sakil olduundan
bahardan sonra ehirde bir ferd kalmayub Bulgar yaylasna çkarlar

ehirde ancak paa voyvadas be on âdem ile kapular sed idüb âsu-

dehal didebanlk idüb ehri muhafaza iderler Ve bir ey zayi olsa

tazmin iderler Kanunlar budur Ve bu kal'ann imal canibi köesinde

bir küçük iç kal'ecii var Gayet mamurdur Ve garba nazr bir kapus
var Ve çepçevre hendekdir Ve cürmü be yüz admdr Ve yedi kuledir

Dizdar neferat yaylaa gidemiyüb renk ruyleri za'fran misaldir Ve
bu ehir halk cümle Türkmandr Ve cabeca Tat ve Arab fellâhlar

vardr Ve bu ehrin minareleri Arabistan tarzdr Ve bu ehrin me-

kûlât merubatnn memduhatndan tatl limonu ve turuncu ve zey-

tunu ve inciri ve nar ve hurmas ve servi dirahtleri mehurdur Hu-
susa Mahmud paa saray ba iremdir Cemii müsmirat dirahtleri ol

saray Havernakda mevcuddur Ve ekerkam ve pembesi mehur-
dur Ve cümle sahrasnda Türkman ve Urban sevahilünnur gayet

mahsuUü sahralardr Ve âlâ camus yeridir Ve bu ehirde ve etrafnda

olan

Evliya ve enbiyalarn ziyaretlerin beyan ider

Evvelâ Camiinnur hareminde Hazreti Kaffah ve yine bu camiin

sol canibinde bir kesif yerde merkadi Me'mun Halife Mermer sandu-

kasnda tarihleri ile malûmdur Amma mezhebi îtizaldedir deyu bey-

nelhalk mezmum olmak ile merakadi âiyanlar ile aikâre yerde de-

illerdir Amma baz müverri han mezhebden rücu idüb ehli sünnet
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velcemaat iken dar bakaya irtihal eyledi demiler Badadan azmi Msr
idüb Msrda Ehram dalarndan gencine çkarub ol mal ile Kayas-
ralar üzre sefere gidüb baz fütühatdan sonra 38 [1] yanda kendi
karnda Me'munu ehid itdi Ve çarsu içinde cisir banda Hazreti

Daniyal Atadan ve Bahri Maarif mecmuasndan farisî eshab kehf
yazla ilmi remil ile mucizeleri zahir ve bahir idi **^, j o* ^\ c»^- Bir
ulu âsitanede bir kubbeli nuru münevver içinde merkadi pürenvar-
lar vardr Ve canibi erbaalar demir ebekedir Öyle ruhaniyyet vardr
kim âdem mebhut mütehayyir olduundan malûmdur kim ol âsitane

kabri ResuluUahdr Ve kurbinde mescidi kabri erife muttasldr Ve
çarsuya nazr ta nerdüban ile çklr bir kapus vardr Amma bu
makamn haremi yokdur Ve ziyaretgâh kadimdir Ve pazar yerinde

bir maara vardr Andan baz zeman savt hazin ile ho avazlar ve

tarz Urban ve Hicaz ve gazeller sadas zahir olub istima iden sermest

olub hamu olur Ve hâlâ nice arifi biUâh anda sakin olub ol aaze
mahalline müterakkib intizarda olub mihman olmulardr Makam
Bilâli Habeî derler Gören seyyahana hafi deildir Ve ziyareti Karn
Kara Kasm Dede Camii kurbinde bir alçak kubbecikde medfundur
Ve bu ehrin imalinde iki saat baid yerde ziyaretgâh eshaf (eshab)

kehfe on iki yaranlar ile varub ziyaret etdük Lâkin maarann kapus
mesdud içinde ne âsâr var idii namalûm Ancak bir kovan zenburu

misal bir adadr istima olunur Ziyaretgâh kadimdir Ve bir kerre

Mara eyaletine Elbistan ovasnda Elbistan subalmda bir maara-
larda eshab kehf deyu ziyaret etdik Amma asl yokdur Asl hakikatde

eshab kehf bu Tarsusda [2] müvecceh zibadr Zira anlar Kurban azîm

ve fürkan kadim âyeti erifi üzre [3] ^;^l \3r ^^ ^;.X s â,u^ nass üzre

yedi ve sekiz kii Takyenosun zulmünden heman ol mahalde maa-
ralara firar idüb kapanub sna bab eshab kehf me-
huru âfâkdr Takyenos ise bu Tarsusda ve Kara Görgösde sakin idüi
âsâr binalarndan ve tarihlerinden malûmdur imdi öyle olsa eshab
kehf dahi bu mahallerde olmak münasibdir Merada on konak yerde

olmak münasib deildir iss^) ^^ ix^»^\ Ezin canib bu Tarsus ehrinin

imalinde Bulgar yaylas dameninde kütübü tevarihatlarda mehur
olan Mihrü Vefa didükleri alettevatür bir maarada medfunlardr

Cabeca cenuba nazr delikler vardr Andan içeri nazar ol(un)dukda

mermer sandukalar nümayandr Ve icer(u)den müsk ve anberi ham
gülfam misal bir rayihai tayyibe tulü ider kim istimam idenin dima

[1] Baördad Kökü nüshas (48)

[2] Badad Kökü nüshas (olmak)

[3] Badad Kökü nüshasnda (^^âlV ^^^) yoktur
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muattar olur Ve bu Tarsusun canibi erbaasnda nice bin ziyaretler

etdik Amma mehurlarlar bunlardr Ve hâlâ hayytda sahibi vera*

sulehay ümmetden Camii Nur imam ve Eskici Dede ve Attar Ali

Dede Hamdi Huda erefi sohbetleri ile müerref olub duay hayrla-

rn alub desti eriflerin bus etdik Ve Mahmud paa zade Ahmed pa-

ann zifaf surun ve kethüdasnn evlâdlar hitan surunda bir hafta

zevk safa idüb paadan bir at ve elli altun ve bir katr ihsan alub

vedalaub Tarsusdan kble canibine iki bin adm düz sahrayile gidüb

Nehri Tarsus
I

Bulgar yaylasndan gelüb bu mahalle bir saat baid Ak denize

mahlut olur Be göz bir cisri Takyenosîdir Andan ubur idüb yine

ol hamuk (hamunu) abadan içre fuli msrî kadar bir ta olmyub ma-

mur ve müzeyyen- devabat kesire ile mehur ferahfezalar 6 saat

ubur idüb

Evsaf kaFai Ramazaniyye yani Adana

Sene tarihinde kaPasn Ali Abbasiyandan emirülmü*minîn Me-

hemmed bin Reid bina etdi Nehri Seyhan sahilindedir kim anlar

bina etmidir Badehu sene tarihinde Sultan Bayezid fethidir Kal'as

nehri Cihan[l] kenarnda bir alçak püte üzre ekli murabba bir me-

tin ve müstahkkem kal'ai âlidir Ve dairen madar cürmü be yüz

adm küçük kaPecikdir Ve arkdan garba tulânîce vaki olmudur Ve
cümle yedi kuledir Ve üç canibi hendekdir Ve ark taraf divarn

nehri Ceyhun döer Adem geçemez Ve iki kapus var Biri kble ca-

nibine çarsuya nazr biri arka açlr su kapusdr Ve kal'a içinde

cümle otuz yedi evdir Ve bir küçük camii var Evler gibi bu dahi

toprak örtülüdür Ve bendeki içi dahi serapa dud aadandr Ve diz-

dar ve yirmi neferat vardr Ve Adana eyaletidir Baz zeman hervechi

arpalk vezirlere ihsan olunur Taraf padiahîden hass hümayunu
1 095 000 akçedir Hini seferde cebelüleri ile bin iki yüz asker ile

sefer eerler Ve bervechi adalet otuz bin guru tutar Ve sancanda
erbab zuama 33 [2] ve erbab timar 1059 Bunlar dahi kanun üzre

cebelüleri ile üç bin asker olub alaybeisi ve çeribas livas altn-

da paalar ile memur olduklar yire sefere giderler Ve eyaletinde

evvelâ seyyahat etdiimiz sancaklar bunlardr ki zikrolunur Evvelâ

Adana sanca imalinde Sis sanca ve Adanann garbnda Tarsus

[1] Ceyhan

[2] Badad Kökü nüshas (43)
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sanca ve ann garbnda Selefke sanca ve dahî ann yldz canibinde

Alâiyye sanca Ve bu be sancan cümle alaybeisi ve çeribas ve

erbab timar ve erbab zuamas vardr Hini seferde paalar askeri ile

bir yire cem olduklarnda Adana paas ile sefer ediklerinde on bin

Adana sancanda olan mamur kal'alar bunlardr Perendi kazasnda
karkai Aya ve Hacl kazasnda kal'ai içine girmedim Ve Kara
Isa kazasnda Kal'ai Anaa [1] kaPalar mamurdur Maada bîhisab

kal'adr payesile ihsan olunur erif mevleviyyetdir Ve nahi'

yesi kuradr Senevi bervechi adalet on bin guru [2] kazadr

ki zikrolunur Evvelâ kazai taht Adana ve kazai Nüreler yani Sis

Cebeli Nur eteinde olmak ile kazai Nur derler Ve kazai Perendi

Misis kazas ile müa'dr Ve kazai Perendi ve arknda kazai Kurd
kula Haleb ve am yolu üzredir Ve sol canibinde kazai Knk Ve
Cihan nehrinin imalinde kazai Sar Çam ve garbnda kazai Kara-

kla tabii Adana ve kazai Dindarl ve ann garbnda kazai Hacl
ve ann garbnda kazai Kara isal yani Hakt eyaleti Adanada olan

seyahat etdiimiz kazalar bunlardr Ve bu Adana ehrinde mevleviyyet

payesile saçakl abay tara eyhülislâm ve nakibüleraf ve sipah ket-

hüdayeri ve yeniçeri serdar ve dizdar ve neferat ve âyân eraf var-

dr Ve kal'asnn garbnda ve imalinde olan varuu azîm kuUe için-

de deildir Amma her sokak banda kaPa kapus misal kapu-

lar vardr Her gice ehir subas tarafndan pasbanlar sed iderler Bu

varu ekli müdevver vaki olmudur Baçeler kenarnca piyade dola-

ub sekiz bin yedi yüz admdr Ve cabeca baçelere çkacak yollarn-

da amik hendekler kesmilerdir Ve bu haremde olan varuu kebir

içre cümle mahalle ve sekiz bin yedi yüz toprak ve kireç örtülü kat

enderkat ba ve baçeler içre saray âliler ve gayri hanei ayanlardr

Ve cümle evlerinin deri divarlar hemvar kerpiçdir Ve cümle yetmi

mihrabdr Bei cumbadr Evvelâ cemaati kesireye malik olan çarsu

içind Eski Cami haremi kapus üzre tarihi budur

c-Âjbjj cLl oj^^J^ jlo- ^i— if ©l^ j\c^ jlkA— ^.p-L? jJ^^ jUj (j )

( ^^o

Ve bu cami matekaddem kenise imi Tarz kadim toprak örtülüdür

Ve bir minaresi var Ve bu hareminde dirahtleri var Ve bundan sonra

[Ij Badad Kökü nüshas (bu mezkûran)

[2] Ba^dad Kökü nüshas (hasl olur)
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yine cemaati kesireye malik bu ehrin âb ruyi Ramazctn Olu Camii

Ve yan kapudan yan kapuya tuli yüz ayakdr Ve kble kapusndan
mihraba altm ayakdr Ve mihrab üzre bir kubbei müntehas var

Cümle kubbelerden âli bir tarz ahar eflâke serçekmi sivri (kâr)gir

kubbedir Ve çar sütunu seramed üzre bina olmudur Bundan gayri

kubbeleri toloz kâ(r)gir binadr Ve cümleden âli kubbenin altun ale-

minin a^aas her dem dideleri haryelendirir Ve kubbei mevzun kur-

unludur Ve bu camiin enderun birunu serapa Behzad ve Mani kalemi

ile tahrir olunmu kâii Cindir Ve baz kitabeler içinde Karahisarî

tarz celi hattile âyeti erifler tahrir olunmudur Ve mihrab ve min-

beri etrafnda zeban âciz kasrdr Amma mihrab divarnda revzen-

leri yokdur Lâkin küade olmak içün üstad mühendis kble kapus
canibinde yedi vasi kapu etmi Ve bu kapular üzre ve camiin canibi

erbaasnda öyle müebbek billur ve moran musannaulelvan camlar

var kim âyeti emsin urub camiin içi nurun alânur

olur Ve cami içinde nice bin zîkymet avize ve kanadîUer maslûbdur

kim vasfnda lisan mande ve cümle nuzzârân bîdermande olur Ve
müezzin mahfili sütunu rakikler üzre müebbek bir kasrdr kim gü-

ya kasr iremdir Ve tara haremi ile hürde kâr naki bukalemun
hürde elvan zîkymet talar ile döenmidir kim güya hakkak elinden

çkm bir mücellâ haremdir Savabil diyar olmak ile cümle cemaat

bu haremde ibadet iderler Ve bu haremin canibi selâsnda yan so-

falar üzre mermeri ham ve siyah ruham ve somaki ve zenburî ve

sengi yerekan cümle yirmi üç sütunu mevzunlar üzre yirmi kubbe tas

sernigûn ve kâsei nilgûn misaldir Amma üzerleri sürhrenk musanna
kiremitlidir Ve üstad benna öyle hemvar kiremit örtmüdür kim biri

birinden muhalif deildir Ve yine kubbecikler üzre alettertib alemler

zertacl gulâmlar gibi dizilmidir Ve bu soffa daima gûnagûn haliçei

ibretnümun ile döenmidir Cemaati kesire bir an hali deildir Ve bu

camiin solunda camie muttasl bir sivri kurun örtülü kubbei âli içre

sahibülhayrat Ramazan Olu medfundur Ve bu türbeye muttasl cami

hareminin sol kapus üzre vaki olmu bir minarei mevzunu var eflâke

serçekmidir Bir ehane minarei musannadr Ve erifeleri [ 1 ] Arabis-

tan tarz kasr misal örtülü minarelerdir Zira leylei mübarekelerde

müezzinan elinden minareler alnmaz Annçün üzerlerin maksurevar

örterler Ve bu minarenin altndaki har(em) kapus üzre tarihi budur

[21

[1] ürfeleri

[2] Badad Kükü nüshas (t)'^«*vi)
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âyeti tahrir oluntnudur Andan

terkim olunmudur Ve haremin sa kapus üzre tarih

jlkju ^*ii j^^ j ^k^V jikJi c.]j^ ^[\ j <-^^j^\ --if i cJ^ ^1

)

^\i iSJ O^ A 5^)1 T\>«Vi w)Ui O^7^-i ».»î>-l-^ ^IaI?- jU- jc^ o\ 1 ^ j\^A_^

tektib olunmudur Velhasl Cenab Barinin ihsan üzre ekalîmi sehpa-

da çok asar acib ve sihri icaz garib binay masanna'lar gördüm
Amma bu camide olan ruhaniyyet ve hulûsu kalb ile olan ibadet

bir camide görmedim Zira sahibülhayrat gaza mali ile bina eylemi

bir canyi münevverdir Elhasl misli bu arz mamurda yokdur Ve
ferzendi beni âdem ann vaz' binas beyannda ve ziba san'atleri ve

gûnagûn tasarruflar beyannda âcizmandelerdir Ve vechi arzda öyle

bir kâr insan bina olunmamdr Ve hüsnü zarafeti ve kâr letafeti

vasfdan hariç ve beyandan âric bir camidir Ve cisir banda Cafer

Paa Camii gayet mesiregâh kasr âli misal camii ruendir Ve âyende

ve revendenin mihmangâ(h) ve ârâmgâh ve ibadetgâhdr ve hamsei

evkatgâhdr Ve bu camiin solunda suya havale on arn bâlâ tahta-

pu sofalarnda baz yârân âkan anda soyunub kendüyi olkadar

bâlâ yerden Cihan suyuna atub cihan kaç bucak idüin görüb i-

naverlik ider Ve bu cami fevkanidir Kapus üzre tarihi budur

traide [1] olunmudur Ve bir cami dahi Hasan Aa Camii ve ba-

b Tarsuda Saveci Olu Elhac Mustafa Cam.ii mehur camiler bu

mezkûrlardr Bunlardan maada mesacidlerdir Ve cümle yirmi iki med-

rese vardr Zira ulemas gayet çokdur Ve fukara ve sulehas bîhisabdr

Ve gayet ehli sünnet velcemaat musallî halk vardr Ve bir darkura

ve üç darülhadis vardr Ve Medresei Piri Mehmed Paa ihni Ram,azan

yayla sahibidir Ve krk mektebi sbyan ebcedhan var Ve iki hamam
[1] Ba^dad Kökü nühas ( terid )
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var Biri yal tarafnda Paa hamam derler ' âb havas lâtif hamam
ruendir Ve biri çaru içinde Eski Hamam Ve on yedi hanlar var-

dr Cümleden mükellef çarsu içinde Ramazan Olu han yüz yirmi

ocak han kebirdir Ve bu hann etrafnda olan üçyüz altm kâr(r)gir

bina dükkânlar cümle Ramazan Olu binasdr Ve bundan gayri bu

ehir içre cümle yedi yüz otuz dekâkinlerdir Ve kal'a misal bezasteni

dahi Ramazan Olunundur Ve iki imaretdir Ayende ve revendeye

sofrai bîimtinan dayimdir Ve üç yerde çemesi vardr Cihan neh-

rinden doUablar ile su kemerlerinden hamam ve camilere ve çeme-

lere taksim olunur Ve sevahil vilâyet olmak ile kaldrm yokdur

Pak hakipay yollardr Amma çarsuy bazar içre divar kenarlarnda

piyade kaldrmlar vardr Ve bu ehrin canibi erbaasnda on bir bin

ba baçe öür verir deyu tevatüre ermidir Ve ehir içre cümle

handr Ramazan Olu han ve Pamuk han ve Suhte Mah-

mud paa han gayet vasi meydanl han azimdir Ve bu ehir Cihan

nehrinden zemini bâlâ olub bir vech ile su gelmek muhal olub bâ-

lâda tahrir olunan doUab azîm Gazi Ramazan Olunun hayrat azî-

midir Öyle doUab âlidir kim Adana ehrinde olan ecnas

mahlûkat defi atsan iderler Kaddi kâmil krk arndr Ve yetmi

kantar demir ile dahi sadas bir saat yerden istima olunur

azîm hayratdr Ve böyle ehri azîme bu doUab kifayet etmeyüb her

evd (e) âbkeanlk ederler Ve nehri Cihan ta Sivas

vilâyeti dalarndan huruç idüb bu Adana ehrinin kenarndan güzar

ve bu nehir üzre olan ehrin memerri na cisri azîm

Takyenos binasdr Lâkin Me'mun Halife tarihleri vardr

Ve cümle on alt tak kesradan nian verir azîm gözlerdir Ve be göz

dahi gayri cisir gözleri gibi küçük gözlerdir Anlar ile cümle yirmi

bir göz cisirdir Ve arkdan garba tuli be yüz elli germe admdr Ve
iki banda kal'a kuleleri gibi mazgall ve dirsekli kulelerdir Ve birer

metîn kapular vardr eb ruz bevvaban didebanlk idüb kaPa cani-

binde ki banda olan kuUenin kapsnda âyende ve revende tüccar

tayifesinden bac ve gümrük alnub kaFa kullarna aklâm kayd olun-

mudur Ve firar iden memlûk ve gayrii kayd bend idüb sahibine

verirler Ve bu ehrin Temmuzda havas gayet sakil olduundan bahar

eyyammda bu beyti terennüm iderler (Beyit)

Baha(r) irdi yine eyyam [1] keti gülsitan oldu

Güzel seyreylemek uâk zâre rayegân oldu

deyu [2] sagir ve kebir pîr ve civan bay natüvan cümle Ramazan

[1] Badad Kökü nüshas (hen^âm)

[2] Ba^dad Kökü nüshas (deyüb)

Evliya Çelebi 9-22
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Olu yaylasna çkub herkes mahbeshanesinden çkub gûnagûn cil-

veler eylerler Ve ol yaylada herkesin mülkü ve emlâki ve ba ve

baçesi vardr Ol cayi ferahfezada zevk ve safalar idüb mahbub ve

mahbubesi kesbi taravet hasl ederler Ancak Adanada paa ve molla

ve garib ve gureba ve ehli tüccar ve âyende ve revendegân kalr Ve
bu ehrin mekûlât mezrubatnn memduhatmdan limonu ve turuncu

ve zeytun ve inciri ve nar ve ekerkam ve penbesi gayet çokdur

kim cemii diyara penbe bundan gider Ekseriya kalknn kârlar oldur

Ve halk ekseriya 4. dir yani Ouz tayifesidir Ouzlar hakknda
Resaletpenah [ 1 ] ( 41 oiA-» ja\ j<\ ) buyurmulardr Bir alay Türkman
kavmidir Cümle külah üzre destan nebi ve taylesan muhammedî
arkdrlar Ve çuka feraceler ve elvan boas haftanlar giyerler Ve
cümle zenanesi ayaklarna sar çizme giyerler Ve sivri takye üzre

beyaz çaraf bürinüb gayet ehli perde gezerler Ve halk gayet garib

dostlard (ir) Ve Arabistan ile mua* olman lisan arabî tekellüm

ederler Ve Arab ve Tat Fellah ve Urum ve Ermeni ve Yahudi var bir

ehri kebirdir Ve vilâyeti vasi mamurdur Ve buka'lar hub mergubdur

Hususa has ve beyaz etmei meer Macar vilâyetinde ola Ve sahra-

larnda mezraalar vâfir hayr ve berekâtlar mütekâsir ve nimetleri

firavan ve uyunu azîmi nehri Cihan revandr Ve iklimi rabiin vasa-

tdr Tuli nehar 14 nîmdir Vasat arz (36)[2J derece ve 22 (3) daki-

kadr Elhasl mamur ehirdir

Zicaretgâh Adana

Evvelâ Tarsus kapusundan tara âsitanei Kurban Baba fukarai

Bektaiyan meydandr Ve gülistan içre medfunlardr Ve cisrin ark
canibinde Tekyei Cafer Bababa âsitanei Hindiyandr Ve ehirde Monla
zade Efendi ^^ ^si Bunlar cümle ziyaret idüb çok hal sahibi kimes-

neler ile mülakat olub ve valii vilâyet Küçük Hüseyin paadan elli

erifi ve bir bayrak âdemler alub cümle yârân basafa ile vedalaub

ark canibine düz çemenzar ve cabeca dirahti hezar içre hezaran he-

zarn sytü sadasn istima ederek altinc saatde aheste revi

Evsaf kal'ai Misis

Ibtida banisi Takyenosu Rumdur kim bir ehri azîm idi Badehu
Ebu Caferülmansur bina idüb Firenk harab etdi Adana hakinde muaf

[1] Bagdad Kökü nüshts (^y.JlÂii-l)

[2] Ba^dad Kökü nüshas (312)

[3] Badad Kökü nüshas (220)
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müsellem Köprili Mehmed Paa evkafdr Ve yüz elli akçe kazadr

Ve nahiyesi kuradr Bervechi adalet senevi bin be yüz guru hasl

olur sadaka kazalardr Zeman kadimde ehri azîm ve kaPai kadim

imi Hâlâ üç binden mütecaviz çuka dezgâh kârhaneleri ve nice bin

ââr binalar harab ve yebab yatr Ve nice yüz yl bu hal üzre yatub

cisir banda ancak bir küçük han var idi Badehu Sultan Mekmed
Han Rabi Köprili Mehmed paa (ya) emir edüb cisrin karu cani-

binde kal'a misal bir han ina etmidir kim yüz yirmi ocakdr Ve
matekaddem köhne han dahi ana ilhak idüb mihmanhanei kebir

olmudur Ve bu kaPa içre vüzera vükelâlara mahsus müteaddid höc*

reler ve haremhaneler bina oluumudur Ve bir kubbei alili camii

bîbedel ina olunmudur Amma olkadar vasi deildir Ve bir alçak

minaresi var Ve matbah keykâvüünde âyende ve revendeye birer

nan ve birer tas baba çorbas ve birer em'a sadaka olunur Eer bay

ve eer geda ve müslim ve gayri müslim nimeti mebzuldür Ve bir

lâtif küçük hamam ve muaf ve müsellem üçyüz kulu ve dizdar

ve mütevellisi vardr Ve her gelüb giden tüccar ve huccaca birer

bayrak yüz yiit koub kangi canibe azimet muradlar ise maksudlarna
vâsl idüb yanlarndan bir an münfek olmyb avdetde huccac tüc-

cardan selâmet kâdlar alub Misis Aasna mektublar ibraz ederler

Hâlâ kanunlar budur Ve matekaddem bu yoldan krk elli atl selâ-

metle ubur etmek muhal idi Hamdi Huda lâtif hayrat oldu ilâhi

inkrazüddevran müebbed ola Ve bu handan tara varuu nevbina

üçyüz seksen toprak örtülü hanelerdir Ve cisirden hana gidecek

mahal canibinde yirmi kâ (r) gir dükkândr Ve didebanlardr kim
vecheyn kâr iderler Ve âyende ve revendeden bu demir kapu dibinde

ki kullede bac alurlar Ve hana girince yük ykmadan mâhazar tah-

telkahve gelüb leylei cum'a ise pilâv zerde ve yahni gelir Amma air

kendü mallar ile hanclardan alnr Ve matekaddem cisir dahi nice

yllar harab olub cümle ibadullah güzer etmede üsret çekerlerdi Bu
dahi ol mahalde müceddeden tamir idüb cisrin ortasnda sol tarafda

bir beyaz mermer üzre tarihi budur

Harab kalmd cün Halilâ söyle tarihin

Cihan cisrin bile Sultan Mehemmed eyledi tamir

Sene 1072

Ve cisir bandaki hann kapus üzre tahrir olunan tarihi budur

Cenab Hazreti Sultan Mehemmed Gazii mansur
Rehi Beytülharam üzre yapub bir hanei emne
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Sual idince tarihin ucüb nutk eyledi Nutkî

Didi Sultan Mehemmed Han yapd cay ola emne
Sene 1072

Ve han içinde paalarn mihmanhane kökünün kapus üzre

tarihi budur

Çün Cihan cisrile han tamirine emreyledi

Hazreti Sultan Mehemmed Han ehi zilli Huda
Hatife etdim sual itmamnn tarihini

Didi âlâ cayi zibatarh kökü pürsafa

Sene [1

]

Ve bu cisrin karu Adana canibinde matekaddem âsitanei Betai-

yandan bir tekye var idi Ayende ve revendeler eyhlerinden müte-
ki olub hâlâ dersâm ve talebeleri ile bir medrese olmudur Ve
yine bu tarafda kâr kadim âsiyablar var Ve bu nehir ta Elbistan

sahrasndan ve Mera dalarndan cem olub bu Misisden aa kaPai

Yaman dibinden deryaya mahlut olur Baz zeman bu nehir Adana
nehri ile ikisi cuu hurua gelüb cümle vadileri gark idüb deryaya

mahlut olur Ve baz müverrihi âlemler Adana nehrine Seyhunu
Rum ve bu Misis nehrine Ceyhunu Rum derler kisi dahi yaylalar-

dan nüzul ider abhayat sulardr Ve bu Misisden refikler alub ark
canibine

Nehri Ceyhun

Kenarnca bir saat yer gidüb Alcak Belinde Misisli karavollar bulub

Mera yolun anlardan sual etdim Hayrl yoldur ve eminlikdir didiler

Ve bu mahalde am yolu Alcak Belinden sa canibde kalub biz

refiklerimiz iie sol canibde bir dere içre üç göz Sar Kula cisrin ubur

idüb 2 saat [2]

Evsaf kaFai ah mârân

Misis sancanda ve kazasnda bir sivri yalçn havalesiz evci semaya

serçekmi burç barus muhkem ve esas binas müstahkem ekli mu-
hammes bir eddadî ta bina kal'ai âlidir Matekaddem Ermen padi-

ahlar binasdr Sene tarihinde Ramazanl ecdad yedi ylda hahna-

hah kuvveti bazu ile feth idüb içinde olan Ermeni papaslar da
[1] Ba^dad Kökü nüshas (1072)

]2] Badad Kökü nüshas (de)
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derunlarndan kal'a içinde olan hayyan olub nice bin guzat

müslimîn zahmi mardan helak olub badelfetih muattal kald Annçün
[1] mahalleri ylan sürü sürü nümayandr Hattâ kaPada

boynuzlu ve ensesi tüylü ylan gördük deyu [2] vmi bu

kaPa altnda meks idüb safa iderler bir çeragâh ferahfeza yerlerdir

Ve yakminde mamur kuralar vardr diler amma görme-

dim An ubur idüb ve nehri Ceyhun tuyannda Adada (Adana)

sahrasn gark idüb etrafnda sakin yeridir An dahi ubur

idüb yine Ark sahras içre 4 saat gidüb

Nehri Ceyhun

u geçtikden atlarmz ile yüz bin

[3] A
[41 Adana eyaletinde sancakbei tahtdr Taraf padiahîden

paasnn hass hümayunu 260299 akçedir Alaybeisi ve çeribas
ve 2 zuamas ve 156 erbab timar vardr Kanunu padiah üzre be
bin akçede bir cebelüleri ile paasnn ve alaybeisinin sanca altnda

memur olduklar canibe sefer eerler ki cümle bin seksen olur Paa-
sna bu sancakdan bervechi adalet alt bin guru ancak hasl olur Ve
yüz elli akçe kazayi asümanîdir Ve nahiyesi yetmi pare kuradr
Senevi bin guru hasl olur Ve sanca cümle kazadr Ket-

hüdayeri ve serdar ve dizdar yokdur Zira bir mükellef kasaba ve

ehir deildir Ancak bir kariye misal krk elli evli saz örtülü köydür

Temmuzda paa ve kad ve cümle halk yaylaya çkub bir kaç dük-

kân ve evleri harab kalur Burada sancakbei hakire bir Türkman
seccadesi ihsan idüb ve yirmi ehbaz refikler koub yine nehri Cey-

hunu ubur idüb yine Ark sahras içre giderek

Gûhu Gök
Dameninde bir manastr var kim cemii Ermen kefereleri ana

nezerat gönderirler Yüzden mütecaviz keüleri ve kefereleri vardr
Ayende ve revendiye nimetleri mebzul bir mihmanhanei sadr Ve bu
gûhun eteinde serapa kat enderkat yaylal ve âb havas lâtif kura-

[1] Badad Kökü nüshas (kal'a)

[2] Badad Kökü nüshas (ehadet itdiler Türkman ka)

[3] Badad Kökü nüshas (Mera)

[4] Badad Kökü nüshas (Maliki Ermen Lâvi binasdr)
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lardr Amma Adana hakindedir Zira nehri Cihann kble canibidir

imal canibi Misis sancadr Ve mezkûr Gök da gedii altnda bir

düz sahrada bir mürtefî yirde bir pütei âlâ üzre

Evsaf kaPai Knk
Sene tarihinde Ramazanl Ermen padiahlar elinden kabzai tes-

hire alub karibülahid zulüm taaddi sebebi ile halk perian olub kaPa

hâli ve muattal kalmdr Amma hâlâ üstad mühendis destinden çk-

mdr Ve bir binayi zibadr ve ekli müdevverdir Lâkin yukaru çkub
ne cürümde idüi malûmum deildir An ubur idüb yine arka bir

saat gidüb

Evsaf kal'ai Çanakç

Çanakç yaylasnn ta zirvei âlâsnda ekli müdevver çanak misal

bir kaPai cibal olduundan Türkman kavmi Çanakç kaPas derler

içinde Türkman bîgüman sakinler imi Dizdar ve neferatlar yokdur

An alarkadan seyir temaa idüb Misisden bu mahalle 9 saatde gelüb

Evsaf kasabai müzeyyin Isneyin

Adana eyaletinde paann hassdr Subalkdr Ve yüz elli akçe

Knkl kazasdr Ve nahiyesi krk sekiz pare kuradr Kadya senevi

bir kise hasl olur Bir sahray azîmin vasatnda nevbina bir irin ka-

sabadr Haftada bir gün yirmi otuz bin Türk ve Türkman ve çoban

ve pr ve civan cem olub azîm beyi ira olur Ve herkes metam fü-

ruht idüb hayr azîm iderler Bu ecilden bunda hâlâ binden mütecaviz

bazar yerinde yeni dükkânlar ve müteaddid hanlar ve iki yüz yerli ve

sahihleri mukim kâ(r)gir dükkânlar ve iki minareli muhtasar camiler

ve be kâ (r) gir bina han bazirgânlar ve iki han dahi henüz esasn

brakmlar tmam müyesser olursa kaPa misal hanlar olur Türkman
ekyas havfinden metîn hanlar vardr Ve bir hamam var Inaalahü-

tealâ bu Isneyin bir ehri azîm olur Zira canibi erbaasnda il vilâyet

bîümardr Ve etrafnda olan balarn üzümü Adanya ve Tarsusa

ve Kurd kulana ve Piyasa gider Üzümü da ta tutmudur Kasm
gününden iki ay sonra kar altndan bir güne üzümü çkar Gayet

mehurdur Bu ehirde hazar temaa idüb bir gice mihman olub

alessabah subadan elimizde olan büyürdüm ile yirmi atl ve on
piyade yiit alub yine ark canibine bazar içinden cereyan iden
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Nehri Kara Çay

Arslanl Beli tarafndan gelüb Knk kal'as kurbinde nehri Cey-

huna mahlut olur Ve bu mahalde yaylan Türkman kabilesi Akça
Koyunlu ve Avarl ve Keçeli ua yurdlardr On bin bahadr
Türkman olur Ve bu etraf vilâyetleri cümle Türkman müstevli ol-

mudur Ve Keçeli Oullarnda taam yiyüb

Nehri Mercan

Bu dahi Arslanl Belinden gelüb Ceyhuna mahlut olur Bu nehri

atlar ile ubur idüb yine arka hamun çemenzar içre ubur iderek ve

Türkman obalar içre yiyüb içerek konub göçerek 4 saat

Nehri Ak Cihan

Bu dahi Arslanl yaylandan gelüb nehri Ceyhuna mahlut olur

An dahi at ile güzar [1] idüb Arslanl Beline iki saatde uruc idüb

öyle bir çengelistan ve hyaban gûnagûn meyve ile memlû bir tefer-

rücgâh yayladr Amma her kûçe ve puçesinde gemingâh yerler var

kim cümle rayihas hunu insan emm olunur bir vatan ekyay
Türkman bîemandr Ve bu mahuf mahalleri ubur iderken refikle-

rimiz Vallahi bîtab ve bîmecal kaldk u görinen kaPaya varalm

Taam yiyelim didiler Hakir dahi tebaiyyet [2]

Evsaf Kal'ai Sarvanh

Bir gûhu demavendvar bir cibali bâlânn üzerinde eklî müdevver

eddadî ta bina bir kaPai bâlâdr Amma alt ay viran ve alt ay

Sarvanh Türkman sakin olurlar yayla azimdir Mukaddem Celâlî

Karayazc giranbeha zîkymet eyalarn bunda hfz etmi bir kaPai

bîhemtadr Ann altnda Türkman obalarnda biraz taam yiyüb yüz

yanda bir pîri natüvan hakire hitab idüb der kim Bire avan Bu
ssz dalarda sana yolda olan aslacaklar ile ne yurtub yüpürüb

gezersin deyu vâfir itab idüb kendü âdemlerinden on küheyl(an) alt

âdemkoub andan yine arka dalar içre belin banda azîm meyiller

var O mahalde Isneyin hazarnn Knkl kazas ve Adana eyaleti

hududu temam olub belden aa ark canibine Mera evaletine

kadem basub ol bel banda krk elli dane çaldan evler ve obalar

[1] Ba&dad Kökü nüshas (güzer)

[2] Badad Kökü nüshas (idüb)
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var içinde pürsilâh yüz dane Türkman ve gayrî ehbazlar hakire karu
ckub tazim idüb yer gösterdiler Tarfetülayn içre bir kuzu kebab
etmee mübaeret idüb esnay kelâmda Mera paasna gideriz didik

Ho geldiniz deyu bizimle gelen refikleri geru döndürdüler Ve anlara

bir kaç akçe virelim didik Rza vermediler Sarvanl kaPasmda koca*

nn koduu on yiide üç guru verüb anlar dahi geru döndüler

Bunlarn gözü önünde Isneyin Beyine mektubu shhatimiz yazub gön-

derdik Bu mahalde aa yoldan bir ve iki atl seirderek bir azîm

Ayntab karhan geliyor amma safi ate Yeniçerileri çokdur deyu

murnada [1] etdiler Hemen olsaat bu kondmz bacdarlarn beniz-

lerî mütegayyir olub hakire Aam Bu gice bunda mihman olursunuz

ite kuzucuklar Kurban edin Kaln Eer paaya gideriz derseniz tenk

mahalle kalrsz Yol eri yolda gerek didiler Ve taraf taraf Ma'kul

didiler Hakir dahi gördüm ki bizi savmak isterler Hayr kalmayz
Hizmeti padiahîye memuruz deyu be on kiseli mektublar gösterüb

yol erenlerin tutmak olmaz Inaallah paadan ihsanlar alub yine

buradan Adana paasna varmalyz Hemen gideriz deyu ibram idüb

hakire be âdem koub bundan ilerusi eminlikdir Yuru Allah uurun
asan îde deyu bunlar ile vedalaub arka tepe aa inerken karhann
evveline rast gelüb hayli tereddüd etdiler Gördiler kim yolcyz Biziz

Selâm kelâmdan sonra bunlara pes perdeden Gafil meba deyu haber-

dar etdim Andan bir dahî dalar ve orman bîamanlar geçüb Haleb

cisrî nam mahal Haleb ve Uzeyr ve Kilis yolu saa gider Haleb

cisrî bir güne küçük cisirdir Altndan cereyan iden bir müteaddi

nehir deildir An ubur idüb Arslanl belin onuncu saatde aub
ikinci hac [2] olan mahalde bir kayal Acem hyaban içre yerde

mihman olduk Amma kesici ve harami aslacaklar bunlardr Amma
ehre karibdir Aya ile gelene [3] gayri yerlerde ku kondur-

mazlar Hamdi Huda bîbak bîperva bir gice konuk olub vâfir ikram

etdiler Alessabah bacdarba [4] alub bir saat dahi Arslanl dalar
içre arka gidüb âlâ at oyna yerlerdir Amma Azez ve Kilisin civ

ubur idüb sahray Dipde Kadgölü kenarnca ol deti çemenzarda

seyir temaa iderek piyade refikler

Kazas dalarndan gelüb Meraa karib nehri Ceyhüna mahlut

olur Ve sahra içre cereyan iden

[1] Badad Kökâ nüshas (müjde)

[2] Badad Kökü nüshas (bacdar)

[3] Badad Kökü nüshas (kymazlar amma)

[4] Bajrdad Kökü nüshas (Ali Ajj^aî)
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Nehri Kara Çay

Garbnda nehri Ceyhuna mahlut olur Andan bir saatde

Evsaf kal'ai Man î yani dar

peyda olub cümle halkn ol ejderha yedüi içün Man îden
galat Mera derler Bir rivayetde dahi Sultan Dahhakin ehri idi Dah-

hakin iki omuzlarna eytan acbas suretine hulul idüb bus idicek

Dahhakin iki omuzlarnda iki ejderha peyda olub bu ehir halknn
mücrim ve gayri bigünah âdemleri kati idüb beyinlerini mezkûr ylan-

lara vire vire cümle halk âcizmande olub Dahhaki Man bedesti Gâvei

Ahenger kati iderler Annçün halkn Dahhakin omuzunda marlar

yedii içün Man îden galat Mera derler Vechi tesmiyesi oldur Zeman
kadimde Kayseri Rum hükmu(n)de Ermen padiahlar binas bir ehri

azîm imi Baade Hicretünnebevî krk bin erkek ile Esved ibni Mkdad
hazretleri gelüb kuvveti bazu ile feth idüb kaPasm münhedim etdi

Baade sene 921 tarihinde cümle halk akuru âsi olub zabtu rabtlan

mümkün olmamak ile Selim ah Evvel Acem seferlerine giderken

guzat müslimînin ilerusinden ve gerüsinden halk rehzenlik idüb âhr
salâbetî ehinahîden havf hayet üzre olub payei erire rumalide klub
mutî münkad olub yine evlâd Zülkadriyyiye vilâyetleri ihsan olundu

Yine Süleyman Han asrnda bir azîm tuyan isyan idüb memaliki

Arabistandan ve Karamandan nice yerler garet etdiler Ahir ferman
ehriyarî ile kaPai kadim yerinde bir kaPa bina olunmak ferman

olundu Hâlâ kal'as bir bayr üzre ekli murabba bir küçük eddadî
bina kaPai zibadr Cürmü alt yüz admdr Ve bir toprakl püte üzre

olmak ile canibi erbaasnda asla hendei yokdur Ve cümle külledir

Ve kble(ye)nazr ehre havale üç kat kapus var Ve bu kapunn
tarasndaki kaPalann iki yannda birbirine nazr siyah tadan dörd

dane mehib Arslan tasviri vardr Güya zîruhdur Ve bu kapu üzre

kapann tarihi budur

Tarih (1) Ve bu kapunun iç yüzünde kapular mabeyninde diz-

[1] Badad Kökü nüshas (tarihinde)
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dar loncasnda bir tahta üzre mastur olan tarih

Annçûn didi hatif tarihîni

Devamû izzü rifat kl ilâhi

Dier tarih Amma tamir olunduuna tarihdir

Saklya Halk eyliye cümle elemlerden bert

Sene 1053 (1)

Ve bu urun kapu dahi imale nazrdr Amma daima mesdud-
dur Ve bu kal'a içi bir mahalle ve yüz toprak örtülü hürde evlerdir

Ve bir Süleyman Han Camii var Küçükdür Ve eb ruz dizdar ka-

pular mabeyninde sakindir Ve cümle neferat vardr Ve bu
vilâyet eyaleti kadimdir Anadoludan sonra budur Amma kanun üzre

Anadolu paas üzre tasaddur ider Taht Zülkadriyyedir Ve vilâyeti

kadimdir Selim ah Msra giderken muti olmulardr Ve paasnn
taraf padiahîden hass hümayunu alt yüz yirmi sekiz bin dörd yüz

elli akçedir Ve eyaletinde cümle haslar bunlardr ki zikrolunur

Evvelâ Elbistan ve Bisni bunlardan cümle cürüm
cinayet ve bâdiheva cümle eyaletinden senevi bervechi adalet krk
alt ve krk yedi bin guru hasl olub kanun üzre be bin akçede

bir cebelüsi ile memur olduu sefere eer Cümle kendü askeri iki

bin müsellâh asker olur eyaleti azimdir Ve desti hükmünde olan

sancaklar bunlardr Evvelâ Ayintab sanca ve Malatya sanca ve

Nide sanca ve Kars sanca ve Samsad sanca Bu be sancak ile

eyalet olmu^dur Ve kendü sancanda alaybeisi ve çeribas ve mal

defterdar ve timar defterdar ve çavular emini ve yüz yetmi ça-

vular vardr Bu mezkûr esnaf menasblarn cümle âsitanei saa-

detden rüusu hümayun ile alub zabt iderler Amma Mera defter-

kethüd(a)snn hass seksen yedi bin yedi yüz otuz akçedir Ve timar

defterdarnn hass 60200 akçedir Ve Mera sancanda timar ve

ziamet cümle bin on sekiz klçdr Amma cümle eyaletinde iki bin

yüz altm dokuz klç timardr Ve yirmi dokuz ziametdir Bunlardan

maadas tezkirelü ve tezkiresiz timardr Ve ümera ve zuama ve erbab

timarn kanunlar üzre cebelüleri ile cümle be bin be yüz asker

olur Ve bu askerin Mera eyaletinde senevi hasllar doksan dörd

kerre yüz bin ve yirmi üç bin on yedi akçe olur Defteri sultanîde

böyle masturdur Bu mezkûr asakir bu kadar mali timar ve ziamet-

lerinden tahassul idüb alaybeilerinin sanca altnda mevcud bulun-

mak artile sefer eerler Ve bu Mera sanca be yüz akçe erif

[1] Badad Kökü nüshas (1054)
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mevleviyyetdir Ve nahiye kuradr Ve bervechi adalet senevi

mahsulü sekiz dokuz bin guru hasl olur Ve taht hükümetinde
olan kazalar bunlardr Evvelâ kazai Mera ve kazai ehir etraf ve

kazai Havsustol ve kazai Güvercinlik ve Cihan nehrinin öte canibin-
de kazai Yenice kal'as ve kazai Zeytuniyye ve kazai Bertiz ve kazai

Göynük ve kazai Yürükân ve kazai Haruniyye ve kazai Andoron
ve kazai Elbeli Bu cümle on iki kaza sanca Merada mamur aba-

dan kazalardr Ve ehri Merada eyhülislâm ve nakibüleraf ve

sipahiyan kethüdayeri ve yeniçeriyan dergâh âli serdar ve dizdar

ve âyân eraf ve ulema ve su(le)has vardr Ve ehri Mera cümle

krk iki mahalledir Ve cümle dere ve depeler üzre bal ve baçeli

ve âb revan sovuk mâi zülâlli divanhanei alili saray alili on bir

bin hanedir Ve cümle toprak ve kireç örtülü ve kâ(r)gir duvarl

evlerdir Ve bu ehir kbleden imale bir da eteinde vaki olmu
tuli yedi bin admdr Ve cümle otuz dokuz mihrabdr Cümleden
cemaati kesireye malik çarsu içinde Ada Camii tuli yüz elli ayakdr
Ve arz elli ayakdr Ve derunu camide on amelî payei âli üzre tak

havernaklardr Ann fevknda çam kiriler üzre sade tavandr Ve
üstü kireç örtülüdür Ve iki kapus var Biri sa canibde yan kapu

biri kble kapus üzre celi hattile

merkum olunmudur Ve bir minaresi var Kble kapus önündedir

Ve tara sofalar vardr Ve tara haremi vardr Ve bir kaç çnar
münteha dirahtler vardr Ve hareminde bir azîm deirmen nehri

cereyan idüb cümle cemaat andan tecdidi vuzu iderler Andan KaVa
Camii ve Boazkesen Cam.ii ve Bedudiyye Camii ve Hatuniyye Ca*

m.iVnin kapus üzre böyle tahrir olunmudur (Tarih)

Ve Ese divane Camii ve Hazinedarl mahallesinde iki camidir Biri

Hatibzade Camii ve biri adiyye Camii ve Kara Mera Camii Me-
hur camiler bunlardr Maada (1) Ve her cami ve mesa-

cidde suhtevat höcreleri olduundan maada on bir medrese (2)

âm ile öhrei ehir olmu§ medarislerdir Ve krk mektebi

sbyan nihali can ebced (3) (4) medreselerde dahi eyhül-

(1) Badad Kökü nüshas (cüfile otuz dokuz mihraba varnca mesacidlerdir)

(2) Badad Kökü nüshas (han)

(3) Ba-dad Kökü nüshas (ders)

(4) Badad Kökü nüshas (amma)



348 EVLYA ÇELEB

kuralar vardr Ve medreselerin mehuru bunlardr Evvelâ medresei

Bedu ve [1] imareti Ulu Cami ve imareti Kaderiyye Ve
hammam bedir Cümleden müferrah ve pak ve ho [2] [3]

ve Çarsu Hamam ve Çukur Hamam ve Boazkesen Hamam ve

cümle alt handr Cümleden mamur [4] çaru içinde

Acemler han ve Ulu Cami kurbinde Müftü han Ve cümle yetmi
çeme âb zülâldir Amma her evde birer mâi cari mukarrerdir Ve
cümle bin krk be dekkâkindir Ve iki bezasteni dörder demir ka-

pul kâ(r)gir binadr Ve biri hâlâ muattaldr Ve mamur âbâdan
olan saray âlilerin ebehi cümleden Paa Saray cümleden mürtefî

yerde vaki olmu ahrah üzre bir seramed a(h)niini var Ve bir

saray ra^na dahi Zülkadir Olunundur Güya ki ba iremdir Ve ka-

pus üzre tarihi budur ki beyaz mermer üzre celi hattile tahrir

olunmudur

Zülkadir zade Halil Bey ömrün olsun müstedam

Bu saray dilkei kldn muammer bittemam.

Bilhurufi mu ceminden hanesinin tarihin

Ho müferrah menzil olmu bu saray bab gâm
Sene

Ve bu ehirde nice saraylar vardr Amma bildiimiz bunlardr

Ve bu ehrin âb havasnn letafetinden halknn rengi ruyleri humret

üzredir Ve gayet zekiyyüttab ulemas vardr Ve halk gayet mahbub-
dostdur Kaddi bâlâ ve mahbubu ra'na civanann ekseri haclar hud-

damdr Ve gayet mün'im kimesneler vardr «^^ vf?^ ^^^\ diyüb sevda-

kerlik iderler Ve kelimatlar lisan türkîdir Ve ekseriya halk Türk-

mandr Pak çuka esvablar ve katife kavuk külah üzre beyaz destan

muhammedî sararlar Ve k edid olub halk levendane olmak ile

krmz boyal kuzu derisinden Okçu Olu harvanileri giyerler Ve
baz rical makulesi ol kadar muammer ve müsin olur kim kuvveti

gitmi ve heyeti bitmi musahabet melâibden kalm olur Yine böyle

iken çarsuyi hüsün içre bir dükkânçede oturub âyende ve revende dil-

berana nazar etmek içün burnuna gözlüün geçirüb Be u kuzucuk

bizim Halim olunun olu mudur Ah Puh Barekâllah deyub çeim
zekât ile geçinen fakir natüvanlar var Sual etsen Behey Baba Bu
civandan ne fayda desen bu beyti irad eyler (Beyit)

|1] Badad Kökü nüshas (Medresei Tal ve medresei Yenice Kal'a gayet mamur-

dur Ve âyende ve eveddeye nîmcti mebzuldür muhammedî)

[2] Badad Kökü nüshas (hava)

[3] Badad Kökü nüshas (hamam)

[4] Badad Kökü nüshas (ve yine)
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Kocaldkca gönül artar karagözlülere meyli

Benîm pîr olas gönlüm kocaldkca gönül ister

Hattâ Hazînedarh mahallesinde bir piri natüvan var idi Selim

Han Msra gider [1] on bir yanda idim Ilcak belinde Osmanl
alaylarn seyir etdik deyu ehadet etdi Ve hakir hayr duasn alub

desti erifin bus etdim Ve cümle zenaneleri ayaklarna sar çizme

giyüb balarna safi gümü tas takye yahud zerduz sivri takye üzre

endamlarna beyaz çaraf bürinürler Ve gayet hüsnü cemalde lûtfu

tidalde olub kelimatlar dürrü meknundur Ve suku sultanîde beyiü

irada olkadar savt hazin ile tekellüm iderler kim tüccar taifesi metan
deil belki canmetai nakdin yolunda hakirah idüb var ömrün
sarf iderler Ve bu ehrin mekûlât merubatnn memduhatmdan yaz

ve k yirmi elvan üzümü mevcud (dur) Cümleden kabak üzümü ve

Cem üzümü ve sar üzümü kar altndan çkarub tenavül iderler Ve
nar () ehriban narndan âbdar ve danedar ve ho hüvar (hogüvar)

dr Cemii vilâyete ve hususa Sivasa nice bin deve yükü nar Meradan
gider Ve sayir meyvesine dahi had hasr yokdur Ve bir konak yeri

ba ve baçesi dutmudur Ve ehrin baçeleri altndan cereyan iden

nehri Ergens âb hayatdan nian verir bir âb nabdr Bu mâi can-

bahsin tesirinden cümle halk zinde ve ehli safa ve yarandan garib-

dilnüvaz kavimdirler Amma suhtevat tayifeleri sehil akyadrlar Ve
bu ehir Türkistan ehirlerindendir Ve iklimi rabi'dedir Ve bu ehir

kadim olduundan kibar evliyauUah çokdur

Ziyaretgâh Mera
Evvelâ serçemei fukara Deli Fakih Sultan mehuru âfâkdr Ve

civarnda Omuzlu Küçi dede ve karu canibinde bir bayr üzre

Derdime (n) d Baba Ulu sultan Melâmiyyundandr Hattâ Uzun Hasan
Sultan Ebülfetih ile cenk esnasnda iken buyururlar kim Uzun Hasan
Sultan Mehmed olan seni krar ha Amma cebine koyar ha deyu kef
etmilerdir Hakka ki bir cengi azîm olub Derdimend Baba Ebülfetih

tarafnda bulunub fütuhat azîme olub tarihi ( «^^^'-^/') olmudur Ve
Derdimend Babann altnda Çomakl Sultan ve kurbinde Malik Utür
hazretleri sahabei kiramdandr Hazreti Resaletin silâhoru idi Çapük-

suvar bir farisülhayl kimesne idi Tebük gazasnda çemi eriflerinin

biri yrtlas < c/^ji ) olduundan Utür deyu mülâkkab olmudur Haz-

reti Alinin kemerbestesidir At binen sipahiyaym silsileleri Malik

[1] Badad Kökü nüshas (giderken)
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Utüre müntehi olub pr olmudur Ve Karl Baba ve Çetn Çerez [1]

Baba ve Merasn yolu üzre kble tarafnda Sofi da derler bir hay-

lak dadr Ta nihayetinde Hazreti Ukkâe Menakb çokdur Bir

kubbei âli içinde medfundur Azîm ziyaretgâhdr Ve anda âb hayat'

dan nian verir bir kuyu var Cümle ehli züvvaar andan nu idüb

hafakan derdine biemriUâh devadr Ve Ukkâe hazretleri civarnda

Hazreti Resaletpenahm abâz eyh Cümcemeddin hazretleri Resalet

penahdan kemerbeste olmudur Cümle abâzlarn silsileleri ana mün-
tehi olub pirleri olmudur Bu sultanlar Hazreti Ömer hilâfetinde

Esved bin Mkdad ile gelüb bu kal'a altnda ehid olmulardr
(^^^^y jr-^î Ve Ukkâe hazretlerinin garbnda görünen Kâfir da dibinde
•

ibrahim Dede hazretleri ve ziyareti Sadeddîni Teftazanî hazretleri ve

ziyareti Manav Ali bin Bal Efendi Alâüddevle camiinde medfundur

Tarihi vefat Teftazanî

Cümlesinin ervah erifleri ad ola Bunlar ziyaret idüb ve ule-

hay ümmetden baz canlar ile müerref olub Zülkadir Olu ile ve

valii vilâyet Nianc Osman paayile vedalaub ve refikler alub kble

tarafna 4 saat

Kariyei Elmal

Bir gûhu bâlânn dameninde ba ve baçeli ve âb hayat sulu

elli evli müslüman köyüdür Ve ziametdir Anda mihman olub alessa-

bah ark canibine dalar ve ormanl yollar içre 12 saat

Evsaf kal'ai sadrbaz yani Besni

Kayseri Ruma tabi Besni kavmi derler bir kavmin binasdr

Sene 26 tarihinde Hazreti Ömer hilâfetinde Esved ibni Mkdad
hazretleri cengi azîm ile feth olunmyub âhir kâr içindeki Besni

kavmi eman ile vire verüb cümle emval erzaklar ile Karadeniz

kenarnda Bafradan gemilere binüb Karadenizin karu imal cani-

binde ssz dalarda tavattun idüb Çerke kavmi içre Besni

[1] Badad Kökü nüshas (Çemi Çerez)
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1

aireti bu Besni kaPas kavmindendir Badehu müverrihler bu

karann ekâlin bir tülemi doan gösüne müabeheti olub

bir kaPai mahbub olduu içün Sadrbaz kal'as derler Badehu mü-
ruru eyyam ile Zülkariyyeli destine girüb Selimi Evvele itaat

etmilerdir Mera paasnn hassdr Baz zeman sayir Selâtînlere

has ifraz olunur Mera hakinde üç yüz payesile irin kazadr Ve üç

nahiyesi vardr Evvelâ nahiyeyi Kesen ve nahiyei Tok ve nahiyei

Barora Ve kaPas ve ehri Tohtam da dameninde bir dereli yerde

mamur ehir ve kaPas bir mürtefî püte üzre ekli muhammes bir

eddadî binayi kadimdir Ve dairen madar cürmü iki bin admdr
Ve hendei ve kapus vardr Ve dizdar ve krk neferat ve kethü-

dayeri ve serdar vardr Ve kaPas yalçn kaya üzre olmak ile gayet

metîn ve muhkemdir Lâkin baz yerleri tamir ve termime muhtacdr
Ve kaPa içinde Süleyman Han Camii Ve cümle yetmi toprak örtülü

sipah evleri vardr Ve aa ba iremli varuu 9 mahalledir Mehuru
bunlardr Meydan mahallesi ve Kâhta mahallesi ve Orta mahalle ve

Aa mahalle ve Kzlca mahalle ve Yüz mekân mahallesi Ve bu
mahallerlerde cümle bin mikdar toprak örtülü evlerdir Ve her ma-
hallede birer cami mukarrerdir Amma cümleden çarsuya karib Sul-

tan Murad Rabi musahibi Zeyrek Ce [1] Camii gayet ruen ve

musanna camidir Ve iki medrese ve alt mektebi tflan ve dörd

hammam ve cümleden âb havas lâtif Meydan hammam ve Kâhta

[2] ve yetmi seksen mikdar dükkânlar vardr Ve âb havas
yaylak yer olmak ile gayet lâtifdir Ve ba ve baçesi mehur-
dur Ve mahbub mahbubesi memduhdur Ve halk Türkmanülasl
garibdost kavimdirler Ve bunda bir vâkf olmyub alessabah

anda Ali Aadan be cirid atl refikler alub cenub canibine yine

da [3]

Kariye! Defter Kethüdas

Yüz evli müslüman köyüdür Andan yine cenuba 6 saat

Kariyei Osman Dede

cümle at ve katar ve develeri bundaki hanlarda yatub bu sah-

ralarda otlarlar Gayet çemenzar ve nebadat kiyahatl mahsuUü ha-

mundur Ve yüz elli akçe kazadr Nahiyesi krk be pare kuradr

[IJ Bagrdad Kökü nüshas (Cerrah)

[2] Badad Kökü nüshas (hamam)

[3] Badad Kökü nüshas (dastan ve hyaban)
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Senevi bin iki yüz guru hasl 'olur Ve cümle reays konar göçer

Türkmandr Ve Osman Dede köyü cümle saz örtülü elli mikdar
evlerdir Yaylaya gitdiklerinde evlerini atee ururlar Ancak kâ(r>gir

bina bir han ve bir cami var Camiin sol tarafnda bir kubbei âli

içinde Osman Dede Sultan medfundur Andan biliye ahrah ile

gidüb

Kariyei Gücile

Bir bayr dibinde yüz müslüman evli köydür Ve Ayintab kaza*

sidir ve Dimos hassdr Bir camii ve bir han ve bir hamam var

Ve ba baçesi çokdur Andan yine kbliye da ve talar ve ba ve

baçeli mamur kuralar ubur iderek 6 (saat) ahrah ile gidüb

Evsaf kal'ai irin ve arusu zemin ehri
Ayintab kadim

Evvelde Kayseri Rum ehirlerinden bir ehri kadimdir Badehu
Hazreti Ömer <^ *^^^^^ hazretlerinin zeman saadetlerinde otuz bin as-

kerine Esved ibni Mikdad hazretleri serdar muazzam olub bu Ayintab

kapasn yedi ayda vire ile Çim Çime padiahn elinden feth idüb

Çim Çime cümle askeri ile Meraa varub darülkarar idineyin sand
Alelâkib Mara dahi Cim Cime ahn elinden alub kararlar darül-

bevar oldu Ve vilâyeti Ayintab darülislâma zam olub günbegün

mamur âbâdan olub ta sene tarihinde Sultan Msr Tâbir Beybars

hükmünde idi BiemriUâh Tâbir Beybars dar bakiye rihlet idince

hilâfeti Ali Zülkadriyyeye nasib olub Sultan Alâüddevle Mera ve

Ayintab ve Haleb sultan oldu Amma devletleri zaif olmak ile ol

asrda ispanya küffar fürce bulub Kudüse ve ame ve Halebe Ayin-

taba istilâ etdi Seksen bin küffar ayatîn ve tevabii melâîn ve lâîn

ile Ayintaba karib Tum Tum ovas nam mahalde kara hayme ve

hargâhlar ile mezbur çeragâhda bîbak ve bîperva meks idüb Ayin-

tabdan beyi ira iderlerdi Beri Mera canibinde Sultan Alâüddevle

cümle âyân vüzera ve vükelâs ile meveret idüb Aya bu kâfiri bed-

girdarn nice dünya sahifesinden vücudlarn hak idelim buyurdukla-

rnda meer bir âkil ve dânâ kâr âzmude ihtiyar veziri var idi Hile

ve fitende mahir ve re\i tedbirde kahir idi seragaz idüb der (Beyit)

Serfiraz cihan olmak nedenlû hunfeanlkdr
Sipahiler içinde hile dahi pehlivanlkdr

deyu bu ebyat terennüm etdikde Sultan Alâüddevle Bu fende cümle
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re'yü tedbir senin olsun hemen i§ gör deyu ferman etdi Veziri hem-
nazir serberzemin ba koyub tedbir tedarike üru etdi Meer Sultan

Alâüddevlenin yedi ehbaz ve tüvânâ ve feta ehzadegânlar varidi-

kim yedisi yedi iklime sipehsar muazzam olub ekalîmi seb'ai seyyare

var devran idüb salimin ganimin merkezlerinde kutbu ricalmisal

sabit olmaa istihkaklar var idi Filhal yedi ehzadeye yedier bin

müsellâh ve müretteb esbi sabareftarl asker verüb herbirine yedier

kat mehterhane verüb âlem ayardan bihaber iken ve cümle küffar

Tum Tum sahrasnda mest medhu iken yedi ehzade yedi koldan

ve koca vezir sekizinci koldan cenk tablna turalar ve nefir kus ve

nakkarelere darblar urlub yedi ehzadenin herbiri gûhu ecaatde

Sam ve Neriman ve vadii heybetde yedi bal jiyan misal olub

vakti afiîde yekdil yekcihet tarfetülayn içre saday Allah AUaha
reha buldurub Kassab Cömerd köçei misal küffara öyle bir dendan
tig çekerler kim sahrayi Tum Tum cesedi insan ile eceri Vakvak
zeyline dönüb ol feza deryay hun olub bakiyyetüsseyfi küffar duzahka-

rar Ayintaba firar idüb Geldi ha Geldi ha deyüb Ayintaba müstevli

olan küffar dahi Ayintabda karar idemiyüb Ayintab hâli ve muattal

braub Antakyaya firar etdiler Andan yedi ehzade yedi yâr var at

ban Avintabda kara [1] idüb yine ibadetgâhlarda âyini muhani'

medî olub nice mülûkler mutasarrf olmudur Badehu sene 921
tarihinde Sultan Msr Elmelikül Gavri hükmünde iken Sultan Selim

ah Evvel Msr fethine giderken savleti ehinahînin bîmü ra'binden

Ayintabm miftahlarn Yunus Paa destile padiah cem azamete tes-

lim idüb Mera ayaletinde sancak olunmak ferman olundu Paasnn
taraf padiahîden hass hümayunu 235130 [2] akçedir Ve cümle

haslar subalkdr Bunlardan senevi cürüm cinayeti ve salb

siyaseti ve badihevas ile bervechi adalet krk alt ve elli bin guru
hasl olub be bin akçede bir cebelüleri ile cümle sekiz yüz asker olub

memur olduu sefere gider Ve sancanda 9 serbest ve 119 tezkerelü

timar Bunlar dahi kanun üzre cebelüleri ile iki bin asker olub alaybeisi

ve çeribas sanca altnda mevcud bulunmak artile sefer eerler

Ve paasnn ordusunda konub göçerler Ve sipah kethüdayeri ve

yeniçeri serdar ve dizdar ve neferat ve eyhülislâm beyüz payesi

ile saçakl abay tar Ve nakibüleraf ve âyân eraf ve ülemay

mollas ve eimme ve hutebas ve meayihi vardr ki bunda olan ule-

ma bir diyarda yokdur Ve be yüz akçe erif mevleviyyetdir Ve na-

hiyesi cümle 107 kuralardr Ve senevi on iki bin guru hasl olur

[1] Badad Kökü nüshas (karar)

[21 Badad Kökü nüshas (24513)

Evliya Çelebi 9-23
«I
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Ve taht eyaletinde cümle kazadr Evvelâ kaza tatt Ayintab

ve kazai Telbeer ve kazaî Birecik ark tarafnda bir konak baiddir

Ve ehri Ayintab cümle otuz iki mahalledir Ve sekiz

bin altm yedi toprak ve kireç örtülü mamur abadan saray âlilerdir

Ve cümle yüz krk mihrabdr Ve cemaati kesireye malik Arasta mey-
dannda Boyac Olu Camii ve Uzun Çaru içinde Tahtal Cami
gayet musanna ve müferrah binay azîm kubbei âlidir Ve mihrab ve

minberi tarz kadim ve dilküa camidir Ve iki kapus var Biri san
da çarsuya nazr ve biri kble kapus üzre tarihi budur

Ve Beg Camilinin kapus üzre celi hattile

Ve ann altnda yine beyaz mermer üzre böyle merkum olmudur
(Tarih)

Çünki etdi ol kerim ü ol muta

Bu bina hatmin müyesser Beg ziba'

Geldi bank tarihi içün bina

Cennet oldu bunun ahri bîniza'

Sene 986

Ve taba(k)hane cisrinin karu canibinde Ali Neccar Camii ve ann
kurbinde Eyyub zade Camii ve Heyik Baba sultan merkadi kurbinde

Monla Ahmed Camii ve yine ana karib su kenarnda Müfti Camii

ve Dayrnacak Camii ve Alay Bei Camii ve Pimaniyye Camii ve

ehre Küsdide Aa Camii ve Ramazan Efendi Camii ve eyh Efendi

Camii ve Uzun Be Camii ve Emir Camii ve Taba(k)hane Camii

ve Handaniyye Camii ve Sultan Alâüddevle Camii ve ç kal'a Camii

Bunlardan maada yüz krk mihraba varnca mesacidlerdir Ve her-

birinde birer mescid mukarrerdir ki cemaatle ibadet olunur Evvelâ

medresei Muhaliyye ve medresei Ali Neccar ve medresei Tahtalu ve

[l] Badad Kökü nüshas ( Ji^t— * )

[2] Badad Kökü nüshas ( ^UVl ;
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Bal paann eyh medresesi ve Monla Ramazan medresesi ve Taba [1]

medresei mehuru âfâk hayrat azîm ve evkaf kadim
medreseler bunlardr Maada onar on beer höcreli [2] ben-

der ve kâ(r)gir bina(yi) azimler deildir Ve yedi darülhadisler vardr

Ve baz camilerde dersâm hasbîler [3J etmeyüb hafas

kraati tilâvet olunur Ve yüz krk mektebi tflan ebcedhan ve reid

ve necib mektebi [4] Paa hammam âb havas ve binas

ve besat ve esbablar pak beyaz dellâki dilberanl hamam ruinadr
Ve Sultan hamam ve Nayib Olu hamam kaPa dibindedir Ve Tab-

bak hamam ve Pazarck hamam ve eyh hamam ve nerdüban ile

enilir Çukur hamam ve Hengâme hamam ve Bazar hamam ve Mü-
cellid hamam ve Geyvan Be hamam Piyale paa hamam ve kur-

binde Tüffahiyye hamam ve Be yaar hamam ve kal'a hamam
kâh iler ve kâh muattaldr Ve üç yüzden mütecaviz saray haslar ha-

mam vardr Ve cümle üç bin dokuz yüz dekâkin suku sultanîdir

Ve iki bezesteni var amma uzun çarus ve saraçhanesi alettertib bina

olunmu üstleri örtülü kâ(r)gir ve metîn ve müzeyyen dekâkînlerdir

Ve cümle yetmi çemedir Ve anlara dahi ihtiyaç yokdur Her hane-

dandan nehri ayni hayat cereyan etmek mukarrerdir Ve her hanede

ba ve baçe ve havuz azirvan selsebiller revan olub gûnagûn serv

çnar ve bîdi sernigûn ve kavak ve limon ve turunç ve sair ecar
müsmirat ile müzeyyen olmu iremi zatülimadmisal ba ve baçeli

ve müebbek bostan ve gülistanl bir vasiatül'aktar ve rahsatül es'ar

bir ehri irindir Matekaddem bin elli sekiz senesinde gerdiimizden

yedi sekiz mahalle ve nice han ve cami ve dekâkîn ziyade mamur
olmu ve hamdi Huda dahi mamur olmadadr J^-j"*^' ^j^ ehri bir düz

yirde ve baz zemini mürtefî bayrlar üzre vaki olmak ile âb havas
lâtif ehri azimdir Ve cümle handr Amma cümleden mükellef

binai azîm Mustafa paa han ve Pekmez han ve Tuz han ve ki
kapul han ve Börekçi ve Arasta han ve Mustafa Aa han Nice
hanlar dahi vardr Amma mehurlar bunlardr Ve iki imareti var

Ayende ve revendeye sofrai bîimtinan mah ve sâl ju'v»^ ja.jI. mebzuldür

Ve cümle krk tekyedir Amma cümleden mükellef ve mükemmel ve

müzeyyen imaretinde nimeti mebzul binayi lâtif mevlevîhane tekye-

sidir Türkman Aas Mustafa Aa bina idüb Sultan murad Rabi

silâhdar Mustafa paaya hibe eyledi Gayet binayi metîn ve kubbei

[1] Ba^dad Kökü nüshas (tabakhane)

1 2] Badad Kökü nüshas (medreselerdir)

[3] Badad Kök i nüshas (vardr)

[4J Badad Kökü nüshas (ve ann altnda)
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âli ve haremi etrafnda krk elli fukara höcreleri ve haremi serapa

mermeri ham ve ruham döeli ve haremin vasatnda '^i-sV-*" havzu

azîmi üzre kameriyyelerde gûngûn engû(r) hueleri avize misal zeyn

olmudur Ve bu âsitanenin canibi erbaasnda olan iremi hyabanda
olan ecarat müsmiratn sükûfeleri ve sayir nebatat sükûfelerinin ra-

yihai tayyibesi insann diman muattar ider Ve âyini Mevlevi gün-

lerinde neyzenler fasl nevayi uak iderken ana nazire tara gül gü-

listan mürgistanda nice hezar hezaran namei kûçek idüb cümle

ahibaba(ya) taze can bah olur Elhasl âsitanei Mevlânada böyle bir

nazargâh meer Halebde ola Amma bina cihetile bu âsitane merkadi

Mevlânadan gayriye tercih olunur Böyle bir meydan âkandr Ve
bu binann tarihi Keramât Mevlâna^dr kim dörd yüz bin (yl) mu-
kaddem tarih dümüdür kim im'an nazar ile baklsa acib kerametdir

Ol tarihi lâtif budur

Tarihi Keramet

Bu tarihî msra Mesnevîi erif ihtida msradr kim bu âsitanei

Mevlânaya tarih vaki olmudur Ve bir tekye dahi Tabak Efendi tek-

yesi ve tekyei Hacegân Ve bu ehrin halk ekseriya tariki Hacegâ-

nîdir Elhasl mamur ve müzeyyen ehrahlar pak ehri irindir Ve
cabeca suku sultanîsinde Haleb tarz kâ(r)gir bina çarsulardr Amma
bu medh etdiimiz varuu azîm içinde deildir Amma her sokak ba-

nda birer tedribe kapular var kim herbiri kal'a kapularndan me-

tin ve mükemmeldir Ve her birinde birer bevvabân açar kapar Ve
her eb cümle sokaklarnda kûçe bekûçe kanadiUer (i) le çragan olub

dideban ve pasban öyle âsüde olub ebi tavilde suba cümle teva-

biatlar ile kol dolar Ve bu vasf etdiimiz ehri mamurenin ta

ortasna bir kudret kayas üzre ekli müdevver bir kala'i zibay âlidir

[1] Badad Kökü nüshas (1048)
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Ve gayet metindir Ve hendei kenannca dairen madar cürmü bin üç

yüz admdr Ve hendei krk arun enli ve yirmi arun amik kesme

kaya hendekdir Ve hendek içinden ta kal'anm esasna varnca kaplu-

baa misal münharif iri binadr Her ta fil cüssesi misaldir Ve bu

kal'a dairen madar yirmi alt kuUei ra'nadr Herbirinde birer san^at

mimarî icra olunmudur Ve cümle bin bir bedendir Ve bu kal'an

temeli altnda kesme kayalar içinde dairen madar kal'ay ihata etmi
hendee nazr mazgal de (li) lkleri vardr ki hendek kenarnda ku
kondurmaz Ve bu kal'ann ancak garba nazr bir kapudur Amma
yedi kat demir kapudur Herbir kapusnn mabeynind (e) gûnaûn
muhayyel cenk içün demir âletler ve demir asma kafesler ve paçarz-

1ar ve gûnagûn saçma toplar vardr Bu kapu mabeyinleri âlât harb

ve elvan silâhlar ile ârâstedir Ve kal'a neferatile pirastedir Ve badgir

misal bir havadar çay karardr Ve hendek kenarnda olan iki kat

demir kabu üzre beyaz mermerde celi hattile

tastir olunmudur Ve bu kapudan içeri yüz adm hendek üzre cisir-

den geçüb anakal'a kapusjdr Ann kemeri üzre tektib olunan tarih

budur

tahrirdir Ve hendek içine nazr dört kuUei azimler var Anlarn dahi

celi hatlar ile tarihleri var Herbirin birer padiah ina eylemi
Tahririnde tatvili kelâm olur Ve anadivar kapusnn önünde asma
kepenkli tahta cisir vardr Her eb musthafzan makaralar ile çeküb

kapuya siper iderler [2] mahalden aa hendee bakmaa âdemin
zehresi çak olur Bu kapuden içeri yoku yukar bir kat demir kapu-

dur Andan içeri yine yoku yukaru bir karanlk yoldur Ol mahal*

de zindan ubur idüb sol canibd(e) bir parmaklk çekilmi kemer
altnda ziyareti hazreti Mehemmed Gazali medfundur An geçüb bu
kal'a içre krk hane ve bir cami ve bir hamam ve bir kaç buday
anbar var Gayri çarsuy hazardan bir imaret yokdur Cümle aa e-

[1] Badad Kökü nüshas (f\jLi,\î)

[2] Bajjrdad Kökü nüshas (bu)
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birdedir Ancak cümle neferatile dizdar berkarar bunda bizar mab-
busdur Tara bag ve baçelere ve top menzili yire gitse katil iderler

Kanunu kadim böyledir Ve cebebanesi ve yetmi pare toplar iledir

<i!\^i* Ve güya bu kal'a Haleb kaPasnn oludur Hemen öyle bir püte
üzre vaki olmudur Ve böyle bir sevad azîme hayat cavidan viren

âb hayat nehri Sacur Battal Oyuk nam mahal altndan huruç idüb

bir kolu ehrin ba ve baçe ve bostan ve gülistanlarna tevzi olub

rey ider Ve bir bölüü ehrin cemii çeme ve cami ve imaret ve

medrese ve hamam ve saray âlilere taksim olunub mabakisi taba(k)'

haneden ve kal'a altndaki cisirden ubur idüb kble canibine cereyan

idüb Haleb ehrine revan olur Ve bu ehrin âb havasnn letafetin-

den halknn rengi ruyleri humret üzredir Zira yaz yazdr k kdr
Azîm karlar yaar Ol ecilden cümle carsuy hazar ta [1] [2]

bu ehre Arabistan gelincii deyu tavsif etmilerdir Ve asl hikmet

Arabistan hükmünde Halebüehba civar [3] halk dahi

kesbi tefahür iderler Ve hakikatülhal iklimi rahimdir Arz Mukaddes
hükmündedir Ve ekseriya halk kürkü harvanî ve çuka ferace ve elvan

boas ve kavuk külah üzre beyaz destan muhammedî sararlar Kefe-

resi yokdur Ve mahbube zena (ne) si gayet çokdur Cümlesi ayaklarna

sar çizme ve balarna gümüden sivri takye üzre beyaz çaraf büri-

nüb gayet ehli perde müeddebe havatînleri vardr Ve çarsuy hazarda

gezmeleri gayet aybdr Ve görenlerden istima ederek olmertebe mah-
bubei zemane ve emsi taban cihan nisvanlar sahih cemal ve lâtifül-

itidal hur manzar ve peri peyker hadden efzun hüsnü cemal sahibi

duhteri naüaüfte pakize ahterleri varimi Ve mahbub dilberan hadden
birundur Ve irai irinlerin nu etmeile iri(n) kelâm garibdost er-

bab marifetden halim ve selim halk vardr Ve cümle kahvehanele-

rinde bir muhabbet ve meveddet üzre ihtilât iderler kim sayir buldan

kavmi anlara gbta iderler Ve daima ba ve baçede ayü iret iderler

Çou da erbab tevhid olub Ya hu deyüb giderler Ve paasnn der

defterinde örü sultanî verir yetmi bin müseccel badr Ve cümle

doksan üç kerre yüz bin ve krk alt bin teyekdir deyu mehuru âfâk-

dr Ve cümle canibi erbaasnda dalar balardr Ve halk salardr

Ve bu ehrin mekûlat merubatndan gayri memduhatn beyan ider

Evvelâ cihanârâ krk elvan üzümü ve nice kerre yüz bin tulum pek-

mezi ve bademli ve am fsdkl irin köftürü ve basd ve balar

[1] Badad Kökü nüshas (kaldrm döelidir)

[2] Bahdad Kökü nüshas (Ve)

[3] Badad Kökü nüshas (civarnda)
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basds nice yüz bin deve yükü Arab ve Aceme ve Hindistana köftürün

götürürler Ve gûnagûn helvas bir diyarda yokdur Ve cümle halk
irin yediklerinden irin söylerler Amma lisanlarnda sehil lüknet

vardr Hurufu ray ve kâfi maharici hurufu ile icra idemezler Ve limon

ve turunç ve enar ve inciri ve dud ve eftalû ve zerdalû ve kayss ve

beyaz ekmei ve yourdu mehuru cihandr Ve elvan boass ve Ayin-

tab eeri ve yay ve gedeleci söhrei ehir olmudur Ve nice ba cinan

misal baçeleri var kim yalanc fani cihann iremzatdr Amma cüm-
leden mamur müzeyyen olan MusuUu Olu baçesidir Elhasl bu eh-
rin midhatinde lisan kasrdr Ancak vechi arzda vilâyeti vasi ve buk*-

alar hub ve cümle eyas mergub ve mezraalar vâfir ve hayrat ve

berekât mütekâsir ve nimetleri firavan ve uyun enharlar cariye ve

revan ehri Aymtab cihandr Aüiiibi-

Ziyaretgâh Ayintab

Evvelâ ehrin imalinde bir bayr üzre Dölük Bahâ Selim ah
Msra giderken rahna varub Yolun kolay olsun Selim Olan derler

Msr filân ide alub Mekke Medine sahibi olcak bana bir tekke ya-

par msn deyu Msrn fethin tebir iderler Melâmiyyun Bekaiyan-

dan bir ulu sultanm Hakikatülhal tayin eyledüi günde Msr feth

olub badelfetih Selim Ayintaba gelüb Dölük Baba(y) merhum bulub

kabri münevveri üzre bir âsitanci âli bina ider Ve taba (k) hane kur-

binde Emir Dede merhum ve kal'a kapus mabeyninde imam Meh-
medi Gazali Tabiindendir Nice bin te'lifat var imam ekberdir imam
mezheb olmaa Hazreti Resaletpenah vakasnda destur vermemi-
lerdir afiîyyülmezheb ulu sultandr Ve mutaflk idüb kefaf nefs idi-

nirlerdi Gazazlarn ve mutaflarn zu*mu oldur ki Bizim pirimiz imam
Gazalidir derler Naatullah tarikndandr Amma galatdr Pr oldur ki

Hazreti Resaletpenah yahud Hazreti Ali yahud Selman Farsî belin

balyub sahibi seccade etmi ola Pr oldur Mahallinde irad olunur

Ve cümle Ayintab halknn zulmü [ 1 ] basenleri mam Mehemmedi
Gazali ve biraderleri Ahmedi Gazali Ayintab kal'asnda medfundur
derler Tevatür ile mehurdur Ve Ali Neccar kurbinde Elli Baba ve

Elli Çnar dibinde Topack Baba ve kble tarafnda Krbaç [2] Baba

ve Aydn Baba ve Henk Baba ve eyh Tabbak Efendi karibülâhid

ulemayi zahirden müfessir ve muhaddis ulu sultan idi Duai hayr-

larn alm idik imdi dar bakide bulduk Ve ruhu erifleri içün bir

[1] Badad Kökü nüshas (zumu)

[2] Ba-dad Kökü^nüshas (Kurban)
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hattni erif tilâvet idüb cümle sükkân kurafei Ayntabiyanm ruhaniy-

yetlerinden istimdad taleb idüb hayatda olanlarla müerref olub on
gice Ayintabda zevk safalar idüb ayan kibarlarndan Melek Efendi

ve Bonak Ahmed Aa ve dizdar ve serdar ve (Mu)sullu Olu ve

Hac Aa ve eyh Ramazan Efendi ile vedalaub ve refikler alub

Ayintabdan kble canibine

Kariye! Nevrune ve Kariye! Nifak ve Kariye!
Öyücük ve Kariye! Harpudil

Andan Bekmez dere [1] ubur idüb 9 saat [2]

Menzil! Kariye! Kara Melek

Bâlâdaki yüzer evli ve ba ve baçeli müslüman köyleridir Ve
bu Kara Melek henüz bina olunmu yüz evli bir Türkman köyüdür

Ve Ayintab hakindedir Andan Keyfir gedüün aub 6 saat [3]

Evsaf ehri Kilis

Haleb eyaletinde sancakdr Lâkin Valide Sultanlarn Hass, Hüma-
yunlarndan yetmi yük* akçe iltizam ile mutasarrf olunur sancakdr

Ve üç yüz payesi ile sadaka olunur erif kazadr Ve nahiyesi cümle

kuradr • Ve sanca cümle kazadr Ve sancakbei bervechi

adalet seksen bin guru hasl idüb iltizamn eda eder Ve kads dahi

senevi yedi bin guru hasl ider Ve kethüdayeri ve serdar ve âyân

eraf vardr Ve kaPas viran olmak ile dizdar ve neferat ve eyhül-

islâm ve nakibüleraf yokdur Amma Celâli ve cemali ve Cum Ekrad
havfinden bu Kilis ehrinin canibi ermaas (erbaas) kal'a misal

divan âlilerdir Lâkin çok yerleri kerbiç kaln divardr Ve dairen

madar cürmü kâmil yedi bin üç yüz admdr Ve canibi erbaasnda

cümle sekiz kapudur Amma demirli deildir Evvelâ kbleye nazr bü-

yük tedribe ve küçük tedribe ve ayn tedribesi ve Yusuf Çelebi tedri-

besi ve arka nazr Nevverd Hüseyin zade tedribesi ve Ak Haran

tedribesi ve alçak tedribe ve çulha tedribesi ve bu tedribeler mabey-

ninde baz evler dirsek dirsek kal'a kulleleri gibi ileri bina olunmudur
Ve lâkin etrafnda hendekleri yokdur Eer hendei olsa bir metîn

kaPa olurdu Ve bu cürümde olan varuu azîm icre cümle be mahalle

[1] Badad Kökü nüshas (deresin)

[2] Badad Kökü nüshas (saatde)

[3] Bagrdad Kökü nüshas (saatde)
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dörd bin alt yüz altm toprakl ve kireç örtülü mükellef mamur
evlerdir Ve cümle otuz mihrabdr Cümleden ruen ve musanna ve

müzeyyen cemaati kesireye malik padiahane cami Canpulad Olunun
Camii dir ki bir kubbei âlidir Ve çar nîm yan kubbeli ve bir mu-
sanna mihrab ve minberi var kim bu asrda ebekesine kalem urur

mermerber yokdur Çemi ibretle nazar etsen âdem taaccübane valih

hayran olur Ve bir musanna maksure var Müzeyyin mahfili var kim
bu cami içre güya bir kürsi(i) müzeyyendir Ve tara sofalar alt

sütunu ibretnüma üzre yedi kubbei sernigûndur kim her biri güya

kâsei nilgûndur Ve naki bukalemundur Ve bir ferahfeza canfeza

haremi var Serapa beyaz ve elvan mermeri ham ve münakka ruha-

mile müzeyyen bir haremdir Ve vasatnda bir âbdest havuzu var Bu
dahi nazire kabul etmiyen musanna azirvanlardan biridir Ve bu
haremin canibi erbaasnda medrese höcreleri var Ve kble kapusnm
etrafnda gûnagûn zîkymet sengi ferah sengi balgam ve sengi yere

kan ve sengi siyah ve sengi ruham ve sengi somaki ve sengi safra

talar ile ina olunmu bir camii ibretnümadr Ve bu camiin cümle

asar kurun örtülüdür Üç saat yerden ebri semavar nümayandr Ve
bir serifeli bir minarei mevzunu var kim Arabistanda naziri yokdur

Ve bu cami helâl zülâ [1] ile bina olunmak ile öyle ruhaniyyet

vardr kim itikâfa niyyet idüb içinden çkmamak iktiza ider Andan
Büyük Cami ve eyh Camii dahi kâ(r)gir binay kavidir Ve çarsu

içinde cemaati kesireye malik Hasan Bey Camii kâ(r)gir bina ve

kubbei âlidir Ve çaru tarafnda nerdüban ile çklr Ve Taha(k)hane
Camii kireç örtülüdür Ve Cenine Camii kâ(r)gir bina kubbei âlilerdir

Ve Ali Suba Camii kireç örtülüdür Ve Ali Çavu [2]

j^pclÂil > dl^^li ^^Vl c^'j *tllL j^l ^y 'tÜJ^L^ ^^*^ Ui ^^J\ )

tonmid olunmudur Andan

[1] Badad Kökü nüshas (zülâl mal)

[2] Badad Kökü nüshas (Camii kapus üzre)

[3] Badad Köbü nüshas ( j»"^lJi\^^ )

[4] Badad Kökü nüshas ( nU'öyi >

[5] Badad Kökü nüshas ( öjl«c )
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Kayd olunmudur Cümleden mükellefi ve binayi metini Haci

Hilâl mescididir Ve cümle yedi medrese ve on bir mektebi sbyandr
Ve dokuz çe§me(i) candr Ve on bir kâ(r)gir bina handr Ve iki bin

yüz yetmi dükkândr Ve üç hamam rahat candr Amma cümleden
âb havas ve binas ve huddamlar lâtif çarsu içinde Puladzade

hamam camiine vakfdr Kapus üzre tarihi budur

f-
•• •

'

tarih Ve Hasan Bey hamam Bu üç hamam avam has içündür

Amma yirmiden mütecaviz saray hamamlar vardr Ve suku sultanî-

sinde olan dekâkînlerin çou Haleb ve Bu(r)sa çarusu gibi kâ(r)gir

kemer dükkânlardr Ve baz çarusnn iki banda bezasten misal de-

mir kapuldr Ve on bir hanlarn ebehi [ 1 ] lad Olu han
kal'a misal demir kapul metin bina handr Ve krk kahvehanesi var

Ve yedi tekiyesi var Cümleden mükellef bina(yi) cedid Canpuladiyye

Camii ile Bey Saray() mabeyninde âsitanei hazreti Mevlâna kethü-

dayeri Ali Aann hayratdr Canibi erbaas gül gülistan ile müzey-

yen ve havuz ve azirvan selsebiUer ile piraste bir mevlevîhanedir

Bu ehrin cemii sokaklar pak kaldrmlardr Ve cemii kalk ehli

hirefdir Ve Arabistan olmagile cümle halk kereke giyer Ve bala-

rnda kavuk üzre beyaz destar sararlar Ve cümle zenaneleri gümüden
sivri takye giyüb beyaz car bürinüb sar çizme giyerler Ve cümle ze-

naneler surlarnda zilkt çarrlar Ve cabeca Arab mahbublar dahi

vardr Amma halk fukaradr Ve âb havas sevahildir Limon ve tu-

runç nar ve zeytunu ve inciri cihan dutmudur Rum ve Arab ve

Aceme nice bin yük gidüb Kilis inciri mehurdur Ve krk elvan üzü-

mü siciUâtda masturdur Ve ba ve bahçesi Kilis sahrasn zeyn et-

midir Ve caheca servi dirahtleri var kim seramed yeil melee ben-

zer Ve cümle saraylardan mükellef Canpulad zade Ali paa saray

ve Beler saray ve Mustafa Aa saray ve Hac Aa saray Ve bu
ehir kadim eyyamda ehri azim olmagile nice bin kibar evliyauUah

medfundur Amma ziyaret etdiimiz bunlardr kim zikrolunur

Ziyaretgâh Kilis

Evvelâ ehid mahallesi kurafesinde üç bin sahâbei kiram ismile[2]

[1] (Canpulad) olacak

[2] Badad Kökü nüshas (resmile)
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tnerkadi eriflerinin talarnda masturdur Cümlesi Halid bin Velid

bu ebri muhasara idüb ebid olmulardr >jJIö^- u'j^s Ve ber übeda
kurbinde Hac Halil mescidi dibinde bir kubbei âli içinde eyh Ah-

med ve eyh Mehmed hazrederi erbab soffadandrlar Ve Uzun [1]

hazarnda üheda sultan ve Canpulad zade hamam civarnda ehid
Cemali sultan ve Ak corum tedribesi kurbinde eyh vaz sultan ve

ehrin imalinde bir kurun menzili baid kayal bayr üzre bir tekyei

âli var Cümle ehir andan andan nümayandr Ve bir mecmaül ir-

fandr Anda bir kubbei pürenvar içinde hazreti urahbil medfundur
Hazreti Resaletpenahm akrabalarndandr Cenab Bari tarafndan

nazil olan âyeti kerimei ve vahyi rabbaniyi Muaviye hazetleri ile va-

hi kâtibi idi Anlar kayd iderlerdi Amma nazil olan vahiyyati ve

cümle umurun Hazreti Resalet bu sultan ile meveret etdikleriyçün

urahabil andan galatdr Gayet ulu sultandr Nice kere üzerlerine

nur nazil olduu müsbetdir Cihannüma tekye(i) bîminnetdir Ve eh-
.A.

rin garbnda bir tekyei âli dahi var Anda eyh Mehemmedi Arabi ve

Rttalî deyu mehurdur Sahâbei kiramdandr Bunlar Hazreti Resalet-

penah zeman saadetlerinde birer rtl hurma tayin etdiklerinden Me-
hemmed Rttalî derler Ve ehrin kblesi tarafnda bir kubbei münev-
ver içinde eyh Mehemmedi Smmatî Hazreti Resulün çanigir bass idi

Smat döedii içün eyh Mehemmedi Smatî derler Ve her bar âsi-

tanesinde fakire nan pareleri mevcu(d)dur Defi* cu etmek murad
edinen fukara anda gelüb defi cu idüb kefaflanrlar Elhasl ulu sul-

tan sahâbei peygamberi âhir zemandr Hazreti Ebabekir hilâfetinde

ehid olmulardr >j.) *^- ^a? Ve bu sultann kurbinde eyh zzeddin
ve eyh Yusuf ikisi bir küçük kubbede medfunlardr Ve mevlevîha-

ne kapus dibinde Hoca Dur karibülahid bir ulu bazirgânm Bir ker-

re Leylei Kadre irüb alessabah yetmi katar deve zîkymet ce-

vahir makulesi eyasn cemii fukaraya bezlider Ve cümle memlûkle-
rin i*tak idüb mali ganayimle herbirin behremend idüb kendüsi ma-
sevadan el çeküb mevlevîhane yirinde dörd ay muammer olub ba-

dehu 4(2)^^ji emrine fermanber olub kurbü mevlâya müteveccih
olub hâlâ kabri müniri mevlevîhane kapus dibinde medfundur Ve
Dede ücaeddin bin bir tarihinde biz ol can ile müerref oldduk a-
maki memleketinden bir sevdager ankâ âdem idi deyu buyurdlar 1

Vu anlardan sonra mevlevîhane bina oldu deyu cevab etdiler Ve eh-
rin garbnda bir top menzili baid bir depe üzre âsitanei hazreti

Urya nebi -um-j ^c ^ü» c>\_^ azîm ziyaretgâh yerdir Ve civarnda hazreti

[1] Badad Kökü nüshas (Odun)

[2] Badad Kökü nüshas (Jl)
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Parsa Hatun Cümlesinin ruhu erifleri ad olsun Bazsna surei fatiha

ve nicesine ihlâs erif tilâvet idüb ruhaniyyetlerinden istimdad taleb

idüb ehir ayanlarndan Halil Aayile ve serdarile ve Kara Bekir

Aa ile ve mevlevîhane eyhi ile ve Canpulad zade Ali paa ile ve

hâkimülvakf [1] Bonak Ahmed Aa ile vedalaub ve refikler alub

Kilis sahrasnda kble canibine incirli balar ve zeytinlikler içre

Kariyei Merci Dabk

Sultan Selim ile Sultan Gavri musaf cengi idüb Gavri münhedim
olub firar etdüi sahradr Anda bir ba ve bacelik içinde bir kub-

bei âlide Hazreti Davud aleyhisselâmn avlad zevilihtiramndan Haz-

reti medfundur Azîm ziyaretgâhdr Hattâ ahalii vilâyet ef-

vahmda öyle ayîdir kim Selim ah ile Gavri cenge mübaeret et-

dükde Selim ah bu Ibni Davud kubbesi yannda bulunub ruhu pür-

fütuhlarndan istianet taleb etdükde kubbei pürenvar içinde bir saday

âhengeran çekiç ve sindan sadas istima olunub beareti muzafferi-

(yyet)dir cenk tablma turalar urlub bir cengi Sultaneyn olur kim
müverrihi âlemler zebannda dasitandr Hâlâ bu kubbede nice ker(re)

tabii kûs sadalar istima olunduu müsbetdir Ve bu ibni Davuda ka-

rib dalar eteinde

Kal'ai Re'si Osman

Sene tarihinde içinde Said Arab Celâli kapanub badelfetih Ku-

yucu Murad paa baz yerin münhedim etmidir Amma içinde baz
Izuli Ekrad fukaralar sakindir Bunun zeylinde eyh Mensur hazret-

leri bu kal'a fethinde ehid olub yine bu mahalde medfundur Ve bu

mahalden bir saat kbliye gidüb

Kariyei Sücud

Mamur müslüman köyüdür Ve Azez[2] sanca hakindedir Anda
bir kubbei münevver içinde Sultan Gaziyan ve serdar sipahan Mikdad
bni Esved tevatür ile bunda medfunlardr Andan yine kbleye zey-

tunlu ve incirli hamun içre ubur idüb

[1 1 BHdad Kökü nüshas (hâkinülvakit)

[2] Kenarda Azeze dair u haiye vardr:

Bir ey oIma(da)a Azaz hakinden Akreb üzre nisar eylesen mürd olur
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Kariye! Leylûb ve Karîyeî Tibîl ve Karîyei
Sücudu Sagir

Bu kuralar cümle incir bal ve müslüman evli köylerdir 4 saat

bunlar ubur idüb

Evsaf kal'ai kadimi Uzeyr

Sene tarihinde hulefai Eyyubiyan binasdr Kal'as bir sahray azî'

min ta ortasnda bir amelî bahçe depe üzre ekli müdevver bir ta
bina kal'a içinde ademî zat yokdur Ve Haleb eyaletinde yetmi akçe

iltizamile sancak bei mutasarrfdr Bin atluya malikdir Ve senevî

bervechi adalet yüz bin guru hasl idüb Valide Sultan hass olman
yetmi yük akçesin Valide kethüdasna gönderir Asla sefere memur
deildir Ve sancanda alaybei ve çeriba ve erbab timar ve erbab
zuama yokdur Ve kethüdayeri ve yeniçeri serdar yokdur Ve yüz elli

ve üç yüz payesile sadaka olunur erif kazadr Ve nahiyesi üçyüz

pare kuradr Ve sancanda dört kaza [1] sna senevî on
kise hasl olur Ve ehri bir küçük kasabadr Kadim eyyamda ehri
azîm imi Hâlâ [2] erbaas kal'al deildir Bir perian kasa^

badr Bir kaç ev bir yerde ve be on hane bir yir(d)e vaki

örtülü evlerdir Ve cümle mihrabdr Ve cemaati kesireye

malik Ali Eyyubiyann Uî:: camii tuli iki yüz a [3] mevzun
gûnagûn (sütun) üzre otuz kubbei âlilerdir Ve cümle beyaz kireç örtülü

kubbei pürenvarlardr Ve cümle erbaas yan sofalardr Dahi
üstü serapa kubbelerdir Ortasnda hir azîm su sarnc vardr

kapusu üzre terkim olunan tarihidir

oJ\j Cj\ ^^\^ ^^U\ ^l\ J^Ül ^Ul JlkUl i^y 4^^ ^\ (JcA )

-^L jL %»! j ^Ja.'^y c^jlc a ^IkJi dU a -^ j >J' ^^M^ a ^-^

terkib olunmudu Ve Hüseyin Aga Camii Bu iki camiden maada
mesacidlerdir Ve bir hamamdr Nasreddin Beyzadenin hayratdr Ve
bir han var Hüseyin Aanndr Ve cümle iki yüz doksan dükkândr
Amma bezasteni yokdur Ve cabeca evlerinde baçeleri vardr Ve ehir
içi kumsal zemin olmagile kaldrm yokdur Ve bu Azez nevahisi

[1] Badad kökü nüshas (dr Ve kadj

[2J Badad kökü nüshas (canibi)

[3J Badad kökü nüshas (ayakdr)
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Deften hakanîde Kilis nevahisi addolunur Ve bir nahiyesi dahi Cum
Ekraddr Azezn garb canibinde sa'b dalar içre yetmi pare âsi

ve harami köyler MaVec nahiyesi derler Ve bir nahiyesi Reva
kazasdr Cum kazasndan gayri kazalarda cümle Arab ve Tat sakin-

lerdir Ve bu ehirde mahbub ve mahbube olkadar memduh deildir

Ve sevahil ehirdir

Ziyaretgâh Azez

Evvelâ Azez ile Kilis mabeyninde Cum Efradna karib ziyareti

hazreti Abdurrahman ibni Avf Aerei mübeeredendir Bir mesiregâh

yerdedir Kubbei beyz içinde medfunlardr Ve Azeze karib eyh Hami
hazretleri ve civarlarnda eyh Mehemmedül Vatar yani kiriçi de-

mekdir sahâbei kiramdandr Cümle guzat müslimînin yaylarna kiri

balayub yaparm Hazreti Ali kemerbestesidir Kiriçilerin silsilesi

ana müntehidir Ve anlara pr olmudur Ve buna ikiyüz adm kble
canibine karib Sa'dül Halil hazretleri sahâbei kiramn sükkasndan
ravii hadisi Müslimi Buharîdir Ve Azezin garbnda eyh zam ve eyh
Esvedi Hatbî ve eyh Vadi Bunlar üç biraderler bir yerde medfun-

lardr Ve Azezin imalinde eyh hazreti Ilyas ve Azeze karib eyh
• .A.

Aliyülyemanî eyh Abdullah Soman [1] imam Azam hazretlerinin

evlâd zevilihtiramdr Ve eyh Nasrüddin ve eyh Karaca ve eyh
Aliyül Meazi yani südcü Bir sr var imi Kendü kefaf nefsinden

maada herkesin kapus önüne srile varub cümle ehir halkna süd

bezi edermi Ulu ziyaretgâhdr Ve eyh Hâmid hazretleri Kilis yolu

üzredir Ve Hurme Hatun Bunlar cümle ziyaret idüb birer fatihai erif

tilâvet idüb ainalk kesb idüb Azez hâkiminden ihsanlar ve refikler

alub Azezden kble canibine sahralar içre 2 saat

Kariye! eyh Hid

Anda ziyareti Abdünnebi ebebî bir kubbe içinde medfunlardr

Adan yine 2 saat

Kariyei Kefrinay

Azez hâkinde yüz evli Urbandr Ve anda ziyareti eyh Leylî Andan

Kariyei Maarn Sitti

Yetmi haneli Arab köyüdür Anda bir gice eyhülbelede mihman
olub ikram etdiler Andan yine kble canibine

[1] Ba^dad Kökü nüshas (No'manî)
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Kariyei Resyan

andan

Kariyei Baköy
ü ubur idüb 4 saatde

Evsaf kal'ai kadim ve bîmisli edim Halebüehba
Cemii kütübü tevarihatda bu Haleb hakknda nice kylükal

etmilerdir Amma Tufan Nuhdan sonra bina olunan ibtida ruyi

edimde Msr hakinde arz Hasanda Ureydir ja^j—»\ j^j Ve Msr ve

am Halebdir Beni israil memleketlerinin atikidir Tevarihi arabda ismi

Zatülavamîddir Zira cümle iç kal'as temelleri amudlar üzre bina olun-

mudur Ve nice bin mülûkûn kabzai tasarruflarna girmidir Badehu

ibrahim HaliluUah makam olmudur Andan Firengi bedrenk nice

kerre müstevli olmudur Andan Ali Abbasiyan ve Ali Eyyubiyan ve

Ali Fatmiyyan ve Ali Türkman elhasl nize yüz düvel maliki Haleb

olub âhr mülûkü Çerakese elinde gayet mamur bender ehir olub

anlarn destinden sene 921 tarininde Ali Osmaniyandan Selim ah
Evvel Msr fethine giderken deryamisal cüyuu firavan ile bu ma-

hallere geldikde içinde olan Çerakese hâkimi Hayre Bey savleti pa-

diahîye takat getiremeyüb miftahlarn teslim idüb vezaret ile Karaca

paaya ihsan olunub mevleviyyeti Çömlekçi zade Kemal Çelebi Efen-

diye ihsan olunub eyalet olmudur Taraf padiahîden vezirinin hass

hümayunu sekiz yük on yedi bin yedi yüz altm akçedir Ve sanca-

nda ola(n) has subalklar cümle evvelâ ehrin su bal
ve Bab ve Bu sabuh ve Hantiman ve Selimen ve Riyha ve Idlib ve

Bekfelun ve Antakya ve bunlardr Ve bunlardan ve cürüm cina-

yetden ve cevzi maduddan ve badihavadan senevi bervechi adalet

yetmi bin guru hasl olur Be bin akçede bir cebelüsi ile memur
olduu sefere iki bin asker ile sefer eer Ve eyaleti Haleb yedi san-

cakdr Beinde timar ve ziamet vardr ki sanca saliyane ile olma
(olma ile) timar ve ziamet yokdur Sanca bunlardr Evvelâ sanca
Ekrad Kilis ve sanca Birecik ve sanca Maarra ve sanca Azez

ve sanca Belis Bunlardr Amma saliyane ile zabt olunan sancaklar

bunlardr Sanca Ma^ik ve sanca Türkman Ve Haleb Paa sanca-

dr Ve yakn zemanlarda Azez ve kilis sancaklar Valide Sultanlara

has olmudur Ve Halebde mal defterdar vardr Hâlâ yük
akçe iltizam ile Haleb muhassl derler cemii eyalete mali padiah
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tahsil idüb berat padiahîsini ibraz edenlere ulufelerin verüb [1]

tarafnda defterdar paa ile muhasebesi görülür azîm muhassllkdr
Ve defter kethüdas ve defter emini ve çavular kethüdas ve çavu-

lar emini ve çavular kâtibi ve terceman ba ve ah benderi

ve sipa(h) kethüdayeri ve yeniçeri serdar ve çavuu ve kaPa dizdar

cümle kal'a kulu vardr Lâkin hazine defterdarnn taraf

padiahîden hass hümayunu 12826 akçedir Ve ziamet kethüdayerinin

hass 100930 akçedir Ve ziamet deftardarnn hass 81146 akçe Ve
eyaleti Haleb cümle dokuz yüz klçdr Yüz dördü ziametdir Yedi yüz

doksan dokuzu tezkerelü timardr Ve bu erbab zuama ve erbab
timarn mutasarrf olduklar kuradr Ve senevi cümle mah-
sulleri üçyüz yetmi üç kerre yüz bin ve yirmi yedi bin sekiz yüz

akçe ider Bu hasllarndan be bin akçe ile cebelüler yazub memur
olduklar sefere alaybeisi ve çeribas livas altnda emek artile

sefere eerler Ve cümle cebelüleri ile livai Haleb kanunu padiah
üzre on bin müsellâh ve müretteb asker olub valii Haleb olan veziri

âlianm ordusunda kona göçe sefer eerler Hakir bu kanunlar

tarihinde Melek Ahmed paa ile Haleb eyaline mutasarrf iki (iken)

Defteri Hakanîye müracaat idüb tahrir etdim Ve eyaleti Haleb be
yüz akçe erif mevleviyyetdir Ve cümle nevahisi niyabetdir Bervechi

adalet senevi otuz bine guru hasl olur Ve Asitane tarafndan bir

keçeli kapuc rüusu hümayunile muhzr bass ve sipah ocandan
perian destarile kethüdas ve yeniçeriyandan keçeli ukadar vardr

Ve taht eyaletinde olan kazalar bunlardr ki zikrolunur Evvelâ kazai

Kilis ve kazai Azez ve kazai Maarra ve kazai Hantiman ve kazai

Selimen ve kazai dlib ve kazai Rirha ve kazai Bu Sabuh ve kazai Bab
ve kazai Antakya ve kazai iskenderun ve kazai Piyas ve kazai Belen

Bu cümle kazalar mamur âbâdan eyaletdir Ve nefsi Halebde meza-

hibi erbaa eyhülislâmlar ve nakibüleraf ve Kevakibî zade misilli

yetmi nefer ulemadan saçakl abâyî tara molla ve dersâmlar ve

eimme ve huteba ve meayih ve âmilleri vardr Ve âyân eraf lâyu-

addir Ve yük akçe gümrük emaneti ve harir emaneti misilli

yedi emanetdir Ve bu mertebe hâkimi ve askerî tayifesi ve âyân
olan ehri azîm ne cürümde ve ekâlde ve ne halde idüi beyan

olunur Evvelâ müverrihi âlemler Irak Arab demiler Hihat

sahrasna nazr bir viran ehri azîm vardr Hâlâ içinde Ulu Nogay

kavmi obalarile sakindir Amma bu kal'ai kadimdir Evvelâ

iç kaPas bir amelî püte üzre evce serçekmidir Beyzâsâ bir kal'ai

[1] Ba^dad Kökü nüshas (Asitane)
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eddi [1] kal*ann etraf erbaasmda olan ehri azîmi ihata

etmi bir kat eddadî binay metin müstahkem arn bâlâdr

Ve onar zirâi mekkî enli divardr Ve canibi erbaas krkar ellier arn
enli hendekdir Amma ekli murabbadr Ve dairen madar cür-

mü admdr Evvelâ Antakye kapusndan hakir tara çkub
[2] ne köesinde Sultan Ebubekir kuUesi köesine varnca

be yüz admdr Ve sekiz külledir Ve Sultan Ebubekir kullesinin

tarihi budur

kitabet olunmudur Ve bu kulleden ark tarafna hendek kenarnca
sehil yoku yukaru Kireç kapusna v(a) rnca yine bu be yüz adm
ve on üç metin külledir Zira bu tarafda varu yokdur Açkdr Ve
mezaristandr Muhasara ve muhatara yeri bu Kireç kapus mahalli

oldndan sa'b kuUe ve amik hendekdir Ve Kireç kapus önü hendek

üzre dolma cisirdir Kemer deildir Ve bu Kireç kapsndan içeri

girecek mahalde sol kuUe zindan katil ve mücrim ve medyundur
Sa tarafdaki kuUenin sinesinde celi hattile tektib olunan tarihdir

/
"'

. . .

Ve bu Kireç kapus kbliye nazrdr Ve bu kapudan tara hendek

içinden kâh kble ve kâh arka am kapusnadek sekiz yüz admdr
Dörd yüzü arka ve dörd yüzü kbliye admdr Ve be kuUe ve

sekiz dirsekdir Ve bu am kapus dahi kbliye nazrdr Ve bu kapudan
içeri girecek mahalde sol rarafdaki kuUenin ortasnda krmz celi

hattile resm olunan tarih budur

makyud olmudur Ve bu am kapus önündeki varu içinde hendek
kenarnca Sirab köesinedek arka gidüb dörd yüz admdr Andan Bab
Niraba imal canibine müteveccih olub yine hendek kenarnca üçyüz

admdr Ve be külledir ve yedi dirsekdir Anlar ubur idüb Bab Nirab

cenuba nazrdr Ve bu kapunun iki canibindeki kullelerde dahi tarihler

[1] Ba^dad Kökü müshas (Ve bu)

[2J Badad Kökü nüshas (hane)

Evliya Çelebi 9-24
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vardr Amma izdihamdan fasla bulmayub tahrire mecal olmyub
muhal oldu Ve bu kapudan tara dahi bir varuu azîm vardr Ve bu
bab Nirabdan tara hendek içinde ta Kzl kapuya varnca imal
canibine gidilir Alt yüz adm ve yedi külledir Ve kzl kapu arka
nazr nedüban ile çklr bir küçük kâpudur At "katr ve deve ubur

idemez Ancak piyad(e) kapusdr Ve hendei içinde bir hammam
vardr Ve bir varuu azîmi var Ve bu Kzl kapudan yine hendek
kenarnca yldz tarafna Bab Menkusyyedek dokuz yüz adm ve alt

azîm kuUe ve yirmi dirsekdir ve imale nazrdr Ve bu Menkusa
kapusmdan tara yine çarsu bazar bir varuu azîm vardr Gayet

mamur müzeyyendir Ve bu bab Menkusadan tara hendek kenarnda
olan bir sra evler soka içinden garb canibine Karanlk kapuyadek

alt yüz admdr Ve on bir kuUe sekiz dirsekdir Ve bu Bab Menku-
sadan ta Karanlk kapuya gelince hendek içi serapa ba ve baçelerdir

Ve Karanlk kapudan tara bir ehri muazzam misal varuu azimdir

Ve bu Karanlk kapud (an) tara yine varu içre cenub tarafna Bab
Cedidiyye varnca cümle kefere mahallesidir Ve kâh hendein kenarn
ubur iderek dokuz yüz admdr ve sekiz kulle(i) garba nazr [1] metinler-

dir Ve on bir dirsekdir Ve bu Bab Cedid garba nazrdr Ve bu taraf

ve hendei alçakdr Amma cümle baçelerdir Ve hendek içinde bir

müstamel dere cereyan ider Ve bu Bab Cedideden tara yine cenuba

alçak hendek kenarnda alçak divar sra Bab Karaca varnca
sekiz yüz adm ve yedi kuUei metin ve sekiz dirsekdir Ve bu kapu
dahi garba nazrdr Ve hendei içi cümle baçei müzeyyendir An-

dan yine cenub canibine Bab Cenine varnca dörd yüz adm ve

be külledir ve garba nazrdr Ve Bab Ceninden yine cenuba alçak

hendek kenarnca Antakye kapusnadek be yüz adm ve sekiz

kuUe ve bu dahi garba nazrdr Ve bu kapudan admlamaa mü-
baeret idüb yine bu mahalde dairen madar cürmü temam olub

bu hisab üzre Halebûehbann tara kal'as yedi bin üç yüz adm-
dr ve seksen üç külledir Ve her kuUe mabeyni yirmier ve yirmi

beer bedendir Cebri noksan cümle bedendir Ve cüm-
le altm dirsekdir Ve cümle dokuz kapud (ir) Herbiri ikier üçer

kat demir kapulardr Ve mabeyinlerinde âlât silâhlarile ârâste ve

dideban bevvabanile piraste derv(a)zei Halebdir Ve her kulede gû-

nagûn hatlarile kang padiahn binas olduunu mü'ir tarihler mas-

turdur Ve bu tahrir olunan kal'ann Kzl kapu canibine karib iç

kal'a bir amelî yn pütei âli üzre ekli müdevver cihannüma bir

[1] Badad Kökü nüshasmda (garba nazr) yoktur
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kal'ai bâlâdr Ve divarnn kaddi otuz mimar arndr Ve hendek

kenarnca dadr madar (dairen madar) bin alt yüz admdr Ve hen-

dei yüz adm enlidir Ve leb berleb mâi müstamel ile memlûdur
çinde bir badarda kadrga pala urub gezse mümkündür Güya ki

Varat kaPasnn hendeidir Ve baz katilleri ve fevahieleri bu hen-

dee atarlar Güya bir fecci amik bir bendeki atikdir Ve içi safi saz-

hkdr Ve gûnagûn köpek balklar vardr Ve hendek suyundan yoku
yukar kaPanm esasna varnca kaplbaa misali iri eddadî divar-

dr Her ta fili mengürusî cüssesi kadardr Bu divar iri bina olun-

mak ile hendek kenarnda olan ceyranlar ve kûsfendi beyabanîler

ve keçiler sürü sürü gezerler Yanlarna varlmak muhaldir Ancak
urn kapudan koyub dizdar keçi ve koyun lâzm oldukda ol kapu-

dan âdemler çkub sayd iderler Ve bu iç kal'ann cenubile kble

mabeynine nazr bir kapus var Gayri canibinde kapus yokdur Ibtida

hendek kenarnda kule vardr Anda kapudan içeri girüb yoku yu-

kar ve hendek üzre göz kâ(r)gir cisrile ubur idüb andan

ikinci kapu ki kal'ann ana divarnda Dizdar kapusd Daima diz-

darlar bu kapu mabeyninde mahpus gibi oturur Tara çksa katil

iderler Meer paalar beyaz buyurd ile davet ideler Elhasl bu ka-

pudan tara çkmaa kadir deildir Ve bu kapunun önü hendek

üzre aaç cisirdir Hini muhasarada ref idüb kal'a kapusna siper

iderler Ve her gice kal'a neferatlar bu emre memurlardr Ve kapu-

nun iç yüzünde yolun iki canibinde cümle neferat pürsilâh amade
dururlar Ve gûnagûn âlât silâh ve toulga ve cebe ve ceven ve

zembereklerile müzeyyendir Ve bu kapu kanatlar cümle müebbek
ve musanna bab davudidir Ve bu kapunun demir kapularnda yine

üstad âhenger demirden celi hattile kitabeler içinde yapdrmdr
Güya hatt Karahisarîdir Ol tarih budur

Ve bu kapudan içeri yoku yukaru üçüncü kat kapu üzre bir

mescid var Andan içeri yoku yukaru dördüncü kat kapu garba na-

zrdr Bu kapu üzre altun levha ile tahrir olunmu tarihdir

(* ^-^ •«•- ^^ «• , ••

Bu kapudan içeru yine yoku yukar bir karanlk yol ile üç kat

demir kapu dahi geçüb sa canibde çah mâ seksen kulaç bir âb
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hayat kuyudur Ve demir zincirlerile daima öküzler çeküb iç kaPa

halk andan defi atan iderler Ve bu mahalle karib makam hazreti

Hzr vardr An ubur idüb on birinci kat kapudan içeri iç kaPa
•

evleridir Ve iki camidir Hazreti ibrahim öv^juc in Camii bir ruen
camii kadimdir Ve harem kapus üzre mektub olunan tarihdir

jka\ j^l xN^3 O ^^ ü J;^W^ ^c!i\y\ a^^\jy (r -LJ' «diUI OjU«i ^\)

\ *^-^ <J (j\l« Il

haremi limon ve turunç ile müzeyyendir Ve gayri yeri

mermeri ham döelidir Ve minberin sa tarafnda Hazreti ibrahim

nice sene bunda ibadet idüb Haleb hakknda dua etdüidir

\^\»i u^*i U\/" w.t j.y.iH olub nazargâh HaliluUahdr Ve bu

camideki makamnda bir beyaz tadan bir teknei carkûe (1)

badelkefaf ümmetine bezi idermi Ve ihtida yourd ve peynir yap-

mak Hazreti Ibrahimden kalmdr (2) müntehidir Ve beyaz

inei bunda sadu içün Haleb samaa südü derler ehb beyaza

derler Anniçün (3) Makam ibrahim camiinden yukaru

bir camii kebir dahi vardr Ve bir çarkûe minarei âlisi var Bir ko-

nak yerden nümayandr Ve bu kaPa gayet bâlâ yerde olmak ile

havas gayet lâtifdir Ve bir hamam ve yirmi dükkân vardr Ve bu

kal'ann bedenleri üzre da(i)ren madar cürmü bin admdr Ve cümle

elli dörd kulei mevzunu musannalardr Ve cümle derü divan on

ayak enli kâ(r)gir divan üstüvardr Elhasl vacibüsseyir bir kaPai

mahbub nazargâh Halildir Ve bu kaPa tara kaPanm içinde kalm-
dr Azîm bender vilâyetdir Enderun birunu cümle yetmi iki ma-

halledir Nusayri ve Ya'kubî ve Ermenidir mahallesi

Yahudiden maada Müslüman mahallesidir Ve cümle kireç ve cibs

örtülüdür Ba iremmisal vüzera ve vükelâ ve âyân kibar ve sigar

saray âlileri ve gayri av'an evleridir Cümle bin mamur evlerdir

Ve cümle mihrabdr Ve cum'adr Cümleden mehuru
âfâk ve cemaati kesire ile malâmal bilittifak \J\u, Cami mabedi ka-

dimdir Bir yanndan bir yanma tuli dörd yüz ayakdr Ve kble ka-

pusmdan mihrabdan arz zergerdan ayak kâmil yüz ayakdr Ve içinde

cümle otuz iki amelî çarkûe payedir Ve otuz iki amelî payeler dahi

kble kapus divanndadr Cümle altm dörd sütun üzre toloz kemer
üzre bina olunmu bir camii kebirdir Amma mihrab üzre olan kubbe

[I] Bagdad Kökü nüshas (var idi loe^i ann içine saub yogurd idüb kefaflenir idi)

[2] Badad Kökü nüshas (ve yogurdc pirleri)

[3] Badad Kökü nüshas (Halebüehba tesmiye olunur)
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evce serçekmi bir kubbei âlidir kim sayir kubbelerin imamesidir

Ve bu camide mezahibi erbaann mihrab vardr Amma bu kubbei

vâlâda mihrab hanefî üzre tahrir olunan tarih budur

Ve bu tarihin üstünde

( fr^"" 6^^^ ^^,^.

)

Ve dahi bunun üstünde bir müdevver d(a)yire içinde nak mührü
Süleymanda ihlâs erif tahrir olunmu Amma mihrab minber tarz

kadim öyle musanna'dr kim vasfnda lisan kasrdr Ve müezzinan

mahfili güya mührü nigin misal bir kürsidir Ve cümle on iki bab
muallâdr Lâkin bu camiin sol canibi bölünüb sahra olmudur
Amma herkes yine mallarn çkarub ve cemaati kesire oldukda ol

mahalde yine ibadet iderler Amma tariki âmdr Ve yolun orta canibi

nisa tayifesi içün tarh olunmudur Anda ibadet iderler Ve bu camiin

mihrabnn sol tarafnda divar dibinde hazreti Zekeriyya ^m-Ji^Jü med-

fundur Canibi erbaas münakka atlas ve ahdar ile mesturdur Azîm
ziyaretgâhdr Ve haremi erifi beyaz mermeri ham rubam ile döen-
mi bir mücellâ sahradr Tulen ve arzan iki yüz ayakdr Ve canibi

erbaasnda yan sofalarnda cümle sütundur Ve üzerleri toloz

kubbelidir Ve bu âsâr serapa svaldr Kurunlu deildir Ve bu mi-

nare bu haremin garb canibi köesinde çarkûe ve üç tabaka bir mi-

narei âlidir kim zirvei âlâya serçekmi bundan seramed minare yok-

dur Ve harem etrafnda cümle kapudur Ve camiin kble kapus üzre

terkim olunan tarihdir kim tulânî beyaz mermer üzre celi hattile

masturdur

fi fi

[1] Badad Kökü nüshas ( C»U«t )
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• • *

Bu tarihden aa

tahrir olunmudur Ve Saraçhane ardnda Eski Husrev paa Camii

gayet musanna ve müzeyyen camii lâtifdir Ve bir kubbei âlisi eflâke

serçekmi kubbei nilgûndur Ve mihrab minberinde olan naki manii

gûnagûndur Ve haremi serapa beyaz mermeri ham ile döenmidir
ki güya yekpare bir mücellâ sahradr Vasatnda bir abdest havuzu

var Güya havzu §afiîd(ir) Her tarafda fevvareleri pertab idüb ehli

salât aynlarndan tecdidi vuzu idüb Cenab Bariye tekarrüb iderler

Ve bu haremin canibi erbaasnda yan sofalarnda olan regârenk mer-

mer ve somaki mevzun amudu mümtehalar üzre kubbelerdir .Ve bu
asarlarn cümlesi kurun örtülüdür Ve Rum tarz bir minareli mev-

zunu seramedi var kim güya arunsu Halebdir Ve bu camiin kble ka-

pus üzre bu âyeti erif ve bu tarih tahrirdir [3]

Ve bunun zeylinde bir kitabe içinde

^'\Jij» -V3»c-w^ \Ja j wJU- Auk> U^ J^ e^^ \^ (^-M (Syo^^ ^j>- /

[1] Badad Kökü nüshas ( »U-)

[2] Badad Kökü nüshas (l302) Dorusu (1032) dir.

[3] Badad Kökü nüshas (tahrir olunmudur)
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Mimar Sinan binasdr Ve bu camiden sonra cemati kesireye ma-

lik binay ve kâr kadim Dar Emaniyye Camii Behramiyye Bu dahi

ibretniima bir camii dilküadr Bu dahi Husreviyye akran bir camii

ferahfezadr Cümle asar kursum örtülü azîm kubbei âlilerdir Amma
bunun minaresinin naziri Haleb ehrinde yokdur Üstad mühendis
ilmi mimarîde gûnagûn tahayyülât ile ina etmidir Im'an nazar ile

temaa olundukda âdem hayretde kalur Ve bundan sonra Bab Men-
kusa Camii ve Tarakçlar Camii ve Tuz Camii ve Karlk Camiinin

kapus üzre tarih

( 4,1^^^ 4-- )

dir Ve Camii Adliyye dahi ruen ve müzeyyen ve metin binadr Ve
kubbei âlisi ve cümle âsâr binas kurumludur Ve Bab Antakyenin

iç yüzünde §eyh Alii Rumî Cam.ii ve Hac Bayr(a)m tekyesi önündeki
mezaristan içinde Buhtî Cam^ii tarz kadim kireç örtülüdür Ve Demirci

Bayram. Camii dahi kireç örtülüdür Ve Kamasa Camii ve Ibir paa
Camii ve Kastel eref Camii ve Kastel Harami Camii ve Kastel Ku-

rad Camii ve Baba Bayram Camii Kastel Sultan Murad kurbindedir

Ve bu mezkûr sekiz cami Hac Bayram yolu üzre vakidir Cümlesi

tarz kadim kireç örtülüdür Ve Antakye kapusndan tara cisir ba-

nda Haddadîn Camii Halebin içinde cereyan iden nehrin kenarnda
vaK olmaile mecmaülirfan ve mesiregâh ve ârâmgâh ibadetgâh bir

camii nazargâhdr Ve Bab Niran dibind(e) Camii Tövbe u^-ü %y' ^mj» >y
yazlmdr badetgâh kadimdir Ve dua müstecab olacak makam
mehurdur Krk sabah ibadet eden elbette mafurdur Ve am kapu-

sndan tara cami ve nice cevamiler vardr Amma görüb dahil olub

ibadet etdiimiz bu öhrei ehir olmu camilerdir Bunlar (dan) maada
mesacidlerdir Ve cümle altm bir medresdir Ve bâlâda mastur olan

cevamii kebirlerin elbette birer medresesi mukarrerdir Tafsile hacet

yokdur Ve on yedi darülhadis vardr Ve iki yüz on yedi nazargâh

uakan mektebi sbyan ebcedhan ve mahbub tflan var Ve yedi

darkura vardr Herbirinde nice yüz haneli kur*a vardr eb ruz

kraati Hafas ve ibni Kesir ve Seb'a ve Aere Takrib kraatleri tilâvet

olunur Ve Vücubat okuyanlar [Ijvecihleri nuru mübîn olmudur Ve
alt imaret vardr kim eb ruz âyende ve revendeye <a.^ji \yj^\ minvali

üzre sofrai bîimtinan mebzuldür kim \^'}j aüi^cV» j^jV»j /j'^ û-^ j dr Ve
iki darüifas va(r)dr Amma [2] Lâkin selef mülûklar

[1] Ra-dad Kökü nüshas (okuyanlarn)

[2] Badad Kökü nüshas (âb havasnn letafetinden muristana ihtiyaç yokdur)
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hayr ile yad olmagyçün bina etmiler evkaf azimlerdir Ve miran

hariri ve tahmisi mirîdir âmdr Amma cümleden âb havas

ve binas ve pak besat ve dellâklar lâtif Antakye kapusmdan tara

hammam ve Hadide kapus ve Babe Mürüvvet hamam
ve Cüneyn kapus hammam ve Bab Nira(n) hammam ve

Gulbeciler hammam ve kireç kapusnm iç yüzünde Aa hammam
ve Antakye kapusnn iç yüzünde hammam ve Ulu Camiin

kurbinde dörd hammam var isimleri malûmum deil Ve iç kaPa

hammam [1] vardr Bazsna ahalii mahalle girerler hamma-
m hasdr Ve cümle yetmi handr Amma krk yedisi

kursum örtülü han âlilerdir Amma cümleden mamur ve metin ve

müstahkem binayi kavi Gümrük han ve MusuUu Olu han Çkrkç
Olu han Hayre Bey han ve sabun han ve bostanc han ve paa
han ve Ummeyye han ve ipek han ve mutaf han Büyük paa
han ve Firenk han ve Elçi han ve bakr han ve keten han ve

kazanclar han ve çukur han ve Karanlk kapudd üç han vardr Ve
menzil han ve ve yourt han ve Kurd Bey han ve Menkusada dar
kura han ve sögüd han ve üzüm han ve Hac Mahmud han ve

çfud han ve Merall Olu han ve Bor han öhrei ehir olmu bu
hanlardr Ve yedi karhan saraydr Ve âyende ve revendeye

bîminnet mihmangâhdr Ve bu Haleb ehr (i) içre cereyan

idüb def*i atsan olunan âb hayatlara Kastel tabir ederler Uç
konak yerden nehri Murad ve zülâli Fratdan gelüb Ayintab kurbinde

kariyei kurbinden ubur ve Sar ganemin Krk pnarna mahlut

olub Halebe revane olur Ve daima nehri Frat humret üzre cereyan

ider Annçün Halebin suyu humret üzredir Selef padiahlar getir-

miler Bir kaç senede Fratdan beru cereyan iden yollarn tathir

etmee memur kuralar vardr Halebin cemii cami ve mesacid ve

medaris ve han hamam ve saray âlileri içre havuz ve fskyye ve

kastelleri nehri Fratdandr Amma müruru eyyamile yollar mün-
hedim olub Süleyman Han Acem seferlerinden avdetde Haleb me-
(t)asnda su yollarn Fratdan tat(h)ir ve tamir idüb nefsi Halebi

âb rahmete kandrub yirmi yedi yerde kasteller bina eylemi Cüm-
leden mükellef Bab Ferecden tara bir binayi azimli ve kâ(r)gir

kubbei kavili ve bir nemazgâh ve bir devvabat defi atsan içün bir

afiî havuzlu kasteli zibadr Ve civarnda bir ba irem mesiregâhl

bir ârâmgâhdr Bu kastel üzre celi hattile böyle terkim olunmu
tarihdir

[1] Badad Kökü nüshas (hamamlar)
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tahrir olunmudur Ve sahibülhayratlar ehri Halebde nice yüz mâi

cari âb hayat Kasteller ina etmilerdir Ve bunlardan maada yedi

bin çah mâi hayat vardr Ve Haleb ehrinin garb canibinde yedi

bin kt*a ba ve baçe ve bostan ve gül gülistan ve reyhanitan var-

dr Cümleden Hünkâr baçesi iremizatülimad(da)n nian verir bir

gaytan ve koyah hyabandr Müteaddid kaa ve kasr havernaklar

ile ârâste ve zer enderzer naksi bukalemun kâii Cinle piraste olmu
sahniinler varkim midhatinde zeban âcizdir Bu ba sahil ile Haleb

mabeyninden ceryan iden nehre Nehri Sacur derler Ayintab kur-

binde Battal Oyuk nam mahal altndan tulu idüb Ayintabn ba ve

baçelerin rey iderek andan ark canibine cereyan idüb Haleb içinde

mezkûr ba ve baçeleri rey idüb taba(k)hane altndan ubur idüb

mahlut olur Amma mâi müstameldir içilmez Ve bu ehri

Halebin enderun birununda rahberah çarsuy hazardan geçilmez

Amma cümle suku sultanî be bin yedi yüz dekâkindir Ve iki be-

zastan misal hanlar vardr Nice yüz bin gurua malik sevdakerler

andadr Can otundan maada canlar can anda rayegândr Ve cümle

zîkymet kâlây meta anda mevcuddur Ve cemii çarsuy hazarlar kâ(r)gir

bina kemerlerdir Kûçebekûçedervazeleri vardr Her eb pasbanlar sed

idüb nice bin kanadiUeri çragan iderler Ve ekseri han ve çarsular

üzre kuruni örtülü olduundan iddeti hararet tesir etmiyüb Tem-
muzda Badad serdab gibi sovukdur Ve cemii rahlar sakalar sulayub

bürudet hasl olur Ehli dükkân ve yârân ihvan safa iderler Ve bu
suku sultanî sokaklarndan maada cemii mahallâtn ahrahlar firengî

kaldrm döelidir eb ruz rahlar tathir idüb zebballer zenbiUer ile

har hâakin kaldrub hamamlarda ihrak idüb rehi rastlar pakdir Ve
cümle yüz be kahvehane vardr Amma cümleden Rum ve Arab ve

Acem seyyahan lisannda memduhu âlem Arslan Dede kahvesi iki

bin âdem alur bir mecmaülirfan ve meskeni dervian zarifandr Ve
çar mahafilinde hanende ve sazendegân ve mtrban ve kssahanlar

var kim anda bir kerre varub rakkas ve tabiyan destinden bir kahve
nu iden hayat cavidan bulur Ve cümle saray âlileri kaPa misal

[1] Badad Kökü nüshas (o^lai^l)

[2] (<LkJU) olacak
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binay metinler ve kâri kadimler ve müteaddid maksureler ve havuz

ve adrvan selsebiUer ile müzeyyen saraylar var kim tabir olunmaz
Ibtida iç kal'a altnda Paa Saray yüzden mütecaviz höcreler ve di-

vanhanei âliler var Ve bir meydan azîmin canibi erbaasnda yüzden

mütecaviz tevabiat höcreleri altnda stabl âmiredir Ve cabeca servi

dirahtleri vardr Andan Canpulad Olu Saray temdih tavsifden mü-
berrad (ir) Ve defterdar saray ve muhassUar saray ve Salkm saray

ve Kevakibî zade saray ve nice saraylar dahi vardr kim âdem o-
lan anlarn beyannda âciz ve kasrdr Zira binayi Haleb mehuru
âfâkdr Gûnagûn mergub san'atlar ve ziba tasarruflar ile üstad ben-

nalar tarz acib ve tavr garib san'at mermerberlik icra etmidir kim
nazar olundukda çemi ibret hayrelenir Elhasl vechi arzda öyle bir

kâr âdem bina olunmamdr Kemakân hüsnü letafeti ve kân zara-

feti haddi medihden hariç ve beyandan ariç binayi Halebüehbadr
Ve bu ehirde sagir ve kebir cümle yüz yetmi alt tekye ziyaretgâh

mesiregâh âsitanei dervian seyyan vardr Cümleden teferrücgâh

ba irem âsitanei Hazreti Mevlânay Celâleddini Rumî ki Bab Fe-

recden tara vaki olmu bir iremzat içinde binayi muhkemdir kim
misli meer yine âsitanei Mevlâna ola Amma bu binann camii na-

temamdr Bir sahibülhayrat temam etse huldü berinden bir köei
cihan olur ve devian taze can bulurdu Bu âsitanenin canibi erbaas

müteaddid fukara höcreleridir Cümlenin revzenleri nahlistan gülis-

tana nazr hezarn hezaran efgan ve nalesin istima idüb can sohbetin

iderler Ve sima'hanesinde semaî fasl âgaze olundukda uak maka-

mndan çkub devri revan usulün âyîni emsî ve Sultan Veledî

iderler Ve hareminde ^.* \j.tc bir afiî havzu azîmi va(r) kim

içinde olan mahiler dahi âyîni mâda iderler Ve bu havuzun canibi

erbaasnda bîdi sernigûnlar ve çnar servi gûnagûnlar ile müzeyyen

bir âsitanei mevlevîdir Ve erbab marifetden müellif ve musannif

fukaras çokdur Ve eyhi Sultan Murad Rabi atr Efendidir

Sebükruh bîkayd bir âkandr Ve bu tekyeden sonra mamur aba-

dan ve mesiregâh cihan tekyei kutbülaktab hazretleri eyh Bekrî

•^ u'js ehri Halebin imalinde be adm baid bir mürtefî püte

üzre bir âsitanei ziba ve bir nazargâh ra'nadr kim cümle Haleb

ziri payde temaa olunur sekiz kâ(r)gir kubbei âli ile bina olunmu
bir nazargâh sddikîdir Ve banisi Öküz Mehmed paadr Kendüler

dahi bir püte kenarnda bir kubbei âli içinde medfunlar Bu veziri

dilir Msr valisi iken Msr kulun krdgyçün Msrda Kulkran

Mehmed paa derler Msr içinde ve Süveyde çok hayrat hase-

natlar vardr <Jt ^^!^:u-^ Ve bir azîm meydan vardr Anda her sabah
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cümle fukara cem olub evrad ezkârlarna müda(ve)met iderler

Acib ve garib perhizkâr fukaras vardr Bunlar dahi sultanülulema

külah giyerler Ve bu meydann kapus üzre celi hattile

( j\i»i ç'^^ U^^^li

)

tenmid olunmudur Ve haremi bir sahray azîmd(ir) Serapa mer-

meri ham döelidir Ve bîhisab dirahti çnar bîdi sernigûn ve

servi mevzunlar ile müzeyyen bir haremdir Ve ortasnda bir havzu

azîmi vardr Ve matbah keykâvüsünde âyende ve revendeye ni-

meti mebzuldür Zira evkaf azimdir Ve cümle ahalii Haleb bunda
cilvelenirler Tfemaagâh yerdir Ve bu âsitanei cihannüma bir âli

yerde olmaile suyu çah mâlardan doUablar ile çekilüb havuz ve

çemelere taksim olunur Ve çemesinin [l]

[2J Ebûbekr ismine bu çemei
Yapd ismailAa hayrat eyleyüb[3] nam nigû

Taki feyzinden mezar eyh [4]
âbn [5] kamu

Ahir oldukda Cemali didi ann tarihin

Zemzem âsâ kabei uaka akdi geld (6)

Kal'a içinde âsitanei Ihlâs Dede Taban Yass Mehmed Paann
binasdr Mescidi ve krk elli fukara evkaf kavidir

eb ruz mihmanlara nimeti mebzuldür Ve hareminin ahraha nazr

kapusu üzre tarihi [7] Ziyareti Emevla eyh bra-

himi Halehî bahri zufünun idi Seksen kt'a mücelled telifat var

Emevla Mehemmed hin Mehemmed eehir be mam zade Bagd(a)ddan

gelirken Halebde merhum olub Habur salibinde medfundur Emevla

ve hâlâ Ibrahimi Halebî namile kraat olunan kütübü

mu (te) bere anlarndr medfundur Elmevlâ Muharrem,

Efendi Badaddan gelirken merhum olub am kapus haricinde sengi

mezar tarihile medfundur Halebd Emevla Mehmed Kara
Qülmez Efendi demekle mehur ve Hacegizade demekle mezkûrdur

[1] Badad Kökü nüshas (Tarihi budur)

[2] Badad Kökü nüshas (Sultan)

[3] (idüb) olacak

[4] Badad Kökü nüshas (Ebubekr)

[5] Badad Kökü nüshas (an)

[6] (oteldi su) olacak

[7] Badad Kökü nüsha> (budur) Buradan 380 ninci sahifenin onuncu satrnda
(Andan Ayintabn yolu üzre) ye kadar ksm Badad Kökü nüshasnda yoktur
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eyh Bekriler civ (a) rmda medfundur Ziyaretgâh enbiyai sittin

qj«7-> w.u «üiöt^-j Sukul Yehud semtinde ehrah üzre mileli

muhtelife lisannda bu hacer tahtnda yetmi enbiyai izam vardr

derler Ve nice bin sulehayi ümmetden kimesneler bu sengi mubareke

üzre Leylei Kadirde nur nazil olduun görmülerdir Ve leylei muba-
rekelerde bu sahre üzre gülâb bu hacere kerratile on bin altun

vermilerdir Cümle ahalii vilâyet ol zuum üzredirler kim bu haceri

yedi kudret hemen ki bu ehirden gide bu ehir harab olur Hazreti

ibrahim pederi Azerin tlsmatdr Küffar bu ta isterler

deyu cümle ayan vilâyet bu ta vermemek üzre akdi kelâm etmiler

Bir çarkûe musaykal ve mücellâ sahre(i) ibretnümadr Andan
Ayintabm yolu üzre varudan Hac Bayr(a)m Dede âsitanei Bekta-

iyandr Gürbüz erdir Ve gayet mamur müzeyyen yerdir And (a) olan

alem ve çira ve kanadîl meer Badadda imam Alide ola Evkaf
zaifdir Parsay muhammedîyle kanaat ederler Amma yine lokmalar

mebzuldür Ve bu sultann mutekidleri çokdur Her tarafdan nezerat

bînihaye gelir Ve pabürehne ve serbürehne ehli sünnet velcemaat

abdalan çokdur Andan iç kal'a hendei kenarnda krklar tekyesi

dahi mamurdur Tariki uakyandandr Yolu üze olan penceresi üzre

tarihi budur v

Hazreti paay felek kadr kim

Gitdi baka miIkine imanile

Kld rakam Sakni tarihini

Ruhiyçün fatiha kl canite

Sene 1001

Ve Paa Saray kurbinde Gülenî tekyesi îbrahimi Gülenî haz-

retlerinin gülsen âsâ âsitanei gülsen (i) dir Ve eyhi dahi Ibrahimdir

Acib ehli perhiz hal sahibi kimesnedir Ve yine iç kal'a hendei
kenarnda hazreti eyh Nesimî tekyesi bir küçük âsitanedir Amma
baka bir ruhaniyyet var Mamum varan mesrur olur Acib seyri

sürürdür Ve krklar sokann ardnda tekiyei eyh Cemaleddin
irvanî hazretleri ulu Sultandr Tabakat a'ravîde nice keramat mas
tur kutbu âfâk sultan Irakdr ibrahim Edhem hazretlerinin mürid
kâmilidir Asitanesine has (t) e varsa biemrillâh ifa bulur >j«JU^^ ^a»

Ve bu ehri Halebde tekye (i) Halveti ve Celvetî ve Ruenî ve Gül
eni ve Kadiri ve Dessukî ve Raî ve Rufai ve Sa'dî ve Alevî ve Nak-
ibendî ve Fetayî ve Bayramî ve NinetuUahî

ve Idrisî ve Bürhanî ve Uakî ve Celâli ve Cemali ve Settarî ve

Vahidî ve Edhemî ve emsî ve Mevlevi ve Yesevî ve Bektaî ve
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Kalenderi ve Yemeni ve Abbasî ve Haydar ve Kümmelî ve Zeynî ve

Veysî ve Bekri elhasl yetmi tarikin tekyeleri Halebde mevcuddur

Amma bu hakirin ziyaret etdüi bâlâda tahrir olunan âsitanelerdir

Ve bu mahalle münasib olmagile ehri Halebin karib ve baid ziyaret

etdiimiz enbiya ve evliyauUahlar beyan eder

Ziyaretgâh Haleb

Evvelâ Ulu camide Hazreti Zekeriyya (.^(-.J\<u Bekavli müverrihi

âlem hubutu âlemden sonra be bin be yüz seksen senede errei Zeke-

riyadan geçüb ehid Bedesti kavmi Yehudu cehud Esah kavilde sinni

erifleri yüz yla baliidi Ve iç kaPada makam hazreti ibrahim

^^n<^u bâlâda tahrir olunmudur Ve yine iç kal'ada Hazreti Hzr
makam eb ruz kandil yanar Aa ve bu Karanlk kapuda yine

Hazreti Hzr makam Nesimî hazretleri Derisi yüzülmü iken bu

mahalde gaib olub evinde tilâveti kur'an iderken bulub yine meydan
siyasete getirdiler Ve hendek kenarnda hazreti Nesimî ve kutbülâk-

tab eyh Bekri "j^ u'-*^» ve eyh Bayram ve eyh Ihlâs Dede karibül

ahid ulu sultan idi Hamdi Huda erefi sohbetlerile müerref olduk

Ve Antakiye kapusnn iç yüzünde bir aralkda eyh Alii Rumî ve

Kedeleçciler içinde eyh Kerhî maruf Kerhî bakadr Badadda med-
•

fundur Ve Dellallar mahallesi tedribesinden tara eyh ibrahim ve

civarnda eyh Arabî ve Krklar makam ve eyh Ebubekirden aa
eyh Yaprak ve civarnda eyh Memo ve eyh Bayram civarnda müf-

tiyyüssekaleyn yani ins cinne fetva verir eyh ehabeddin ve pivayi

tarikat hazreti eyh Cemaleddin ve bunlardan maada ziyaret etdikleri-

miz bâlâda mahal(lin)de terkim olunmudur Amma mehuru âfâk olan

ziyaretgâhlar bu sultanlardr Bunlarn herbirin ziyaret etdükde ruhu

erifleriyçün birer Yasin yahud bir fatihai erif tilâvet idüb haklerine

yüzüm sürüb ruhaniyyetlerinden istimdad taleb etdim Hamdi Huda
Haza min fadl Rabbi Ve Huda hakkyçün ehri Halebe on bir kerre

uramak müyesser olmudur Ve nice bin âsitaneye yüzüm sürüb bir

fatihai irifile ainalk kesb etmiimdir Amma tahriri tatvili kelâm

olub seyyahatden ârâm bulamam kim sayir müverrih gibi âbü tab

verüb tavsif idem Alâkaderülimkân bu mertebe iktidarmz oldu

Afvile mestur huyunla Ve bu ehrin halk cümle ehli tarikdir Kibar
evliyauUaha mutekidlerdir Ve mezahibi erbaada ahitlerdir Gayri fer-

ve (firak) dalle mezhebin bilmezler Gayet mutekid ve perhizkâr ve

dindar mü*min ve muvahhid tüccar kavimdir Ve Koca Hüsrev paa
tahririnde nefsi Halebde dörd kerre yüz bin âdem olduu sicilde
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masturudr Haleb Tat derler amma Halebî Çelebi evsafile muttasf-

lardr Ve bunda Arab ve Kürd ve Türkman sakinlerdir Ve tüccar

tayifesinden ecnas mahlûk mevcuddur Ve Urbannn kelimatlar

lisan arabîde fesahat ve belagat üzre edai kelimat idemezler Gayri

lehçedir Ve âb havasnn letafetinden halknn renk ruyleri humret
üzre olub mahbub mahbubesi cabeca vardr Ve erbab devleti gayet

çokdur Elvan elvan sammurlu çuhalar giyerler Ve evsat hallisi alaca

kereke aba giyerler Amma gribüddiyara gayet ikram idüb dilnüvazlk

ve çaresa(z)lk iderler Ve zenanesi altun ve gümü ve dibadan sivri

takye giyüb üzerlerine, beyaz car büriyüb paylerine sar çizme giyüb

müeddebane reftar iderler Ve olkadar nerm ramlardr Garib insana

damlardr kim güya havay dünyadr Ve kelimatlar dürrü ehvar
bediülbeyan ve fasihüllisandrlar Ve cümle halk ehli zevkdirler Kue
kue yetmi mesiregâhlarda sohbeti has iderler eyh Bekri Dede mer-

levîhanede ve Kök meydanda ve Hünkâr baçesinde zevk safa idüb

cümle Hünkâr bostanclar hizmet iderler Ve bu ehri nice bin uara
ehrengizlerinde medh etmilerdir Amma bu hakir krk bir yldr on
sekiz padiahlk yere kadem basdm bu Halebin âb havasnn letafe-

tine bu lâciverd kubbe altnda görmedim llâ Acem diyarnda Tebriz

dahi buna muadildir Ann dahi bâlâda evsaf masturdur Amma bu

Haleb andan benderdir Ve Arz Mukaddesedendir Bahusus âiri ma-

hir Muarravî buyururlar kim (L^^^b- 1 u »L-j ^ U .\^» u .u u .U) demiler

Ve bu ebyat lisan halile tasavvufane uaralar buyurmular (Beyit)

•• • •

•• •

Ve nice ebyatlarile tavsifat vardr

iiri dieri fasih ve bebig Güftei Neahm

ijj^ IajU- .j.*a1* Loj
•• •

VAjo- ^_*A>- 0*1« i^
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Ve âlâ ustürlâb üzre irtifa alub iklimi rabiin vasatnda bulunmu-
dur Arz 36 derece ve 22 dakikadr Ve tuli nehar 14 buçuk saatdr

Ve bu ehrin mekûlât merubat ve melbusat ve tasniatnn memdu*
batn beyan ider Evvelâ has ve beyaz etmei ve Mersin yemii ve

ziyafetlerinde gûnagûn leziz taamlar ve dilber yana eftalüsi tüffah

ve am fsd tabir etdikleri isnaddr Halebe ve nevahilerine mah-
susdur Ve eraben tabur var âb hayat mehuru âfâkdr Ve sanayia-

tndan elvan katife ve atlas ve kutnusu ve makdemi ve kuyumcs ve

üzengisi öhrei dünyadr Ve cemii mevcudat Halebde mevcud(d)ur
Böyle bir nazargâh peygamberandr «^üi^J^i^ Ve bu ehre nice kerre ge-

lüb evsafn bir ko tahrir etdim idi Amma imdi evvelkinden mamur
görüb ve bit kaç gün safayi hatr ile meks idüb böyle tavsif olundu

Anda olan âyân kibardan Canbulad zade Ali Paayile ve eyhülislâm

Kevakibî zadeyile ve eyh Bekirile ve eyh Haydar Efendiyle ve

dizdar ve serdar ve nice eraf kibarile vedalaub Halebden kble
tarafna mamur âbâdan kuralar obur idüb beinci saatde

Evsaf kaPai Han yetiman

Hantma galat mehurdur Kadim eyyamda bilâ varis fevt olan

kimesne ann mallarile bu mahalde bir ehir bina olunub cemii

cüzam ve miskini bunda nefi edüb Han tima demiler Bir rivayetde
A.

Ali Abbasiyandan nefi etmi Annçün Han timan
derler Elhasl memerri nas olub ârâmgâh olmagyçün sene

binde ekli murabba sadddadî ta bina bir küçük kal'adr Ve harmi [1 ]

be yüz admdr ve sekiz kuUe vardr Ve
Haleb paasnn hassdr Ve hâkimi subadr Ve nahiyesi nayibi

vardr Ve bu kal'a dr ve bu kal'ada müteehhil

kimesne yokdur Ancak krk elli oda ve bir cami vadr Ve on bir

ayak..* tarihi budur

tahrir olunmudur Ve bu kalfann ark tarafnda krk elli müs-

müslüman evleri vardr Kal'a neferatlar anda sakin olub âyende ve

revendeye muavenet edüb her eb kal'ayi muhafaza ederle Altu pare

hürde toplar vardr

Hassai bi'ri acib

Bu Han timann nevahilerinde Bi*ri Sayfe nam bir kuyu vardr
Ve kudurmu kelbi sarih bir âdemi srsa krk gün mürur etmeden

[] (Cürmü) olacak
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ol âdem ol sudan nu§ etse halâs olur Amma krk gün mürur etmi
olsa nef'i yokdur Bu kal'adan yine kbliye mamur kuralar güzer idüb

sahralar içre 6 saat gidüb

Menzili kariyei Serakb

Haleb hakinde Selimen nahiyesidir Ve bir bayr üzre krk elli

evli Arab kariyesidir Ve kaPa misal bir kâr kadim han vardr An-

dan imale bir saat

Evsaf kasabai Selimen

Haleb hakinde paa hassdr Hâkimi voyvadadr Ve yüz elli

akçe erif kazadr Ve nahiyesi kuradr Ve ehri bir düz yerde mamur
ve irin kasabadr Ve zeytunu Arab ve Acemde mehurdur Ve suyu

yokdur Cümle halk sarnçlara muhtaçlardr Ve alt mahalledir Ve
bin toprak örtülü evlerdir Ve sekiz mihrabdr Biri cum'adr Maada
mesacidlerdir Ve cümle yetmi dükkândr Ve iki han ve iki hamam-
dr Ve halk cümle Fellâhîndir Ve gayet rencber bir kavimdir Ve
incu danesi misal buday olur Ve beyaz etmei mehurdur Ve

Ziyareti eyh No'man
Anda bir kubbei âlide medfundur Andan kbliye bir saat

Evsaf kasabai Riyhi rahat Riyha

Bu dahi Haleb hakinde paa hassdr Hâkimi voyvadadr Ve yüz

elli akçe ile sadaka olunur irin kazadr Ve nahiyesi kuradr Bunun
dahi kethüdayeri ve serdar vokdur Ve ehri bir dameni gûhda nice

yüz âb hayat cereyan ider ba' ve baçeli ve gül gülistanl ve

âb havas lâtif riyhi rahat ehri müferrah kuradr Huda hakk ande-

lib murgann hezar hezaranm feryadndan âdem hayat can bulur

Cümle alt mahalle ve alt yüz türab örtülü mamur müzeyyen hane-

lerdir Ve dokuz mihrabdr Ve iki camidir Ve bir hammamdr Ve iki

handr Ve yetmi dükkândr Ve üç bin badr Ve cümle halk tat

ve fellâhandr Ve mahbub mahbubesi mehuru cihandr Ve mekûlât

merubatnn memduhatndan âb revanlar hayat candr Ve üzümü
ve fsd firavandr Ve

Ziyaregâh Riyha

Evvelâ ehir kurbinde eyh Ahmedi aban ve ehrin garb tara-
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fmda eyh Yusuf ve ehrin imalinde eyh Kaif ve ana karib Krklar

makam Ve ehrin kble tarafnda bir bayr dibinde vaki olmudur
Ve ehir içinde eyh Mehmed Gazi »-r" o*-^' himmetleri hâzr ola Andan
garba 2 saat zeytun balar içre gidüb

Evsaf kasabai Bekfelûn

Heleb hakinde Selimen nevahisidir Ve ehri bir bayr dibinde safi

zeytunluk içinde iki yüz elli haneli Fellâhan kasabasdr Amma kadim
eyyamda gayet mamur ehrimi Hâlâ bir camii ve üç mesacidi ve

bir hamam var Çarsuy hazar yokdur Andan garb canibine zeytun

balar dalar ve talar zeynetmi mamur kuralardr ubur iderek

5 saatde

Evsaf kasabai Idlib

Haleb sancanda maktuülkalem ve mefruyülkad (em) Köprülü

Mehmed paann evkafdr Ve yüz elli akçe erif kazadr Ve nahiyesi

kuradr Ve ehri bir vasi sahrada on dörd mahalle ve bin

üç yüz krk be toprak örtülü mamur ve müzeyyen hanelerdir Ve on
dörd mihr (a) bdr Ve üçü hutbedir Ve çarsu içinde cemaati kesireye

malik Camii tarz kadim toprak örtülüdür Ve iki hamam
ve üç han ve bir medrese ve alt mektebi sbyan ve üçyüz dükkân
Ve lâkin bezesteni yokdur Ve on dörd sabun kârhanesi var Rum
Arab ve Aceme sabun bundan nice deve yükü sabun gidüb bu
ehirde hazine has(l) olur Idlib sabunu mehuru âfâkdr Ve halk
fellâhan akdr Ve libaslar alaca aba ve ayaklarna zarbun yani pos-

tal giyerler Gayet rencber bir kavimdir Ve âb havasnn letafetinden

mahbub ve mahbubesi bisyardr Ve garib dostlardr Ve bu ehir (in)

canibi erbaasmda olan dest sahra safi zeyun ormandr Adem gayib

olur Adem vardr kim on bin yirmi bin zeytun aac vardr Bunda
mütevelli aada bir gice zevk idüb alessabah

Ziyareti hazreti eyh u'mat
ehir içinde bir kubbei âlide medfun Emri azîm sultandr Andan

imal tarafna zeytun hyaban içre 4 saat

Evsaf kasabai

Haleb hakinde yüz elli akçe kazadr Ve nahiyesi kura-

dr Ve hâkimi paa hass subasdr Ve mahalle ve mih-
Evliya Çelebi 9 — 25
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rabdr Ve toprak örtülü hanelerdir Ve çarsu içinde cemaati kesireye

malik camii tarz kadim toprak örtülüdür Ve bir han ve hamam
ve yirmi dükkânlar vardr Ve ol kadar mamur deildir (Z)ira Idlibde

[1] adalet olub evkaf Köprülü olmagile bu ehir halk ekseriya

Idlibe hicret idiyorlar Ve ba ve baçeleri cümle zeytunlukdur Ve
ehri bir düz yerde vaki olmu Bunun dahi sabunu mehurdur Ve
yedi kârhanedir Ve cümle halk garib kalmagile mahzunlardr Ne
canibine nazar etsen âsiyan bum ve masasa olmudur Andan cenuba

zeytunluk içre mamur abadan kuralar Ve

Kariyei Ahmed Bee

Yüz evli Arab kariyesidir An dahi ubur idüb altnc saatde

Evsaf kal'ai atr
Haleb hakinde nahiyesidir Matekaddem derbendi calen-

der misal haramiler gemingâh bir küçük han bîeman idi Sene 1069
tarihinde Sultan Mehmed Han Rabi fermanile Köprülü Mehmed
paa bir kal'ai cedid ve bir han eddi sedid bina etdikim Islâmboldan

Msra v(a)rnca naziri yokdur Kal'as bir bayr banda ekli murabba
bir ta bina kal'ai metindir Ve burç baruler vaki oldu âli zemindir

Ve dairen madar cürmü alt yüz admdr Ve kbliye nazr bir kapus
var Dizdar ve krk neferatlar vardr Ve kal'a içinde yüz mikdar
havlisiz hürde haneler vardr Ve bu kal'anm önünde bir kal'ai azîm

gibi üç kat bir han kebiri var Tara havlisinde elli dükkânlar ve

bir âb havas lâtif kubbeleri beyaz kireçli hamam ve yüz mikdar
evler ve mütevelli saray ve bir camii âli ve krk kubbeli imaret ve

kilâr ve mahzenleri var Ve müteaddid hücreli harem odalar ile ina
olunmu âyân eraf müsafirhaneleri ve kue kue at stabUar var Ve
bu binalardan içeri büyük han baka demir kapul kal'a misaldir Ve
cümle yüz yirmi ocakdr Ve canibi erbaas yan sofal ve gûnagûn

tarz ahar harim odal mihmanhaneler ve nice bin at ve katr himar

sar develii ve kibar aburlar var içinde âdem gayib olur Ve [2]

han âlinin sahra misal beyaz ta kaldrm ile döenmi meydann ta

vasatnda nice paye üzre bir camii fevkani altnda *v~^*» V-^ bir havzu

azîmi var Cümle devabat andan defi atsan idüb aynlarnda tecdidi

vuzu olunur Müsafirin ibadet idüb sahibülhayrata dua iderler Ve
hayrat azîm serapa nilgûn kurun örtülüdür Ve camii tekâlifi örfiy-

[1 1 Ba^dad Kökü nüshas fadil )

[2J Badad Kökü nüshas (bu)
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yeden beri bir hayrat cediddir Ve bu hayratn [1] ta tara kapus
önünde dokuz yer [2j cisri kadim vardr Altndan

Nehri Asî

Nefiri Asî Gülbün dalarndan gelüb Antakiyyeye karib Bahri

Sefide mahlut olur Ve aurda cümle mihmana birer sofra çorba ve

birer nan ve birer emama J^-^' vâsldr Ve evkaf mütevellisi

Halil Aadan ihsanlar alub ve kaPa neferatndan yirmi pür

balar ve yollar aub Eski aur samzda kalub 5 saatde

Menzili kariyei Budama

Haleb hakinde köyüdür Ve ziametdir Andan kbliye

dere ve depe ve mahuf ve muhatara orman bîamanl yerler ubur

idüb Litikye [3] ehri kurbinde Akdenize mahlut olur Ve
bu mahalde Gülbün dalarnn yüzü garb canibine [4]

garb canibine piyade olub rene inayile yoku aa Makam ibrahim

Edhem hazretleri bir müdevver [5] yedleri ve zânular mezkûr
hacere gömüldüü alâmeti zahir ve bahirdir Ayende ve revende ve

devendelere ziyaretgâh olmudur An ziyaret idüb andan sa taraf-

mzda bir bayr üzre

Kal'ai Livana

Dürziyan elinde olmagile ve yolumuzdan hilaf vaki olub seyir

temaa etmedik An ubur idüb yüz bin rene inayile 9 saat

KaFai Behlûliyye

am Trabulus eyaletinde Latikye sanca hakinde bir bayr üzre

yüz mikdar toprak örtülü bal ve zeytunlu ve dud ormanl içinde

bir mamur köydür Amma neuzübillâh iki bin âdemdir Cümlesi

Nusayri mezhebindedirler Ve pinhanî güne tulü etdükde peresti

îderler Ve beynelhalk nemaz klarlar Ve kzlarun kendüleri nikâh

iderler Ve gayetülgaye lâilgûn tebkân verdi handan misal yanakl

[1] Bafdad Kökü nüshas (âsârn)

[2] Badad Kökü nüshas (göz)

[3] Lâdikye

{4] Badad Kökü nüshas (Akdeniz tarafna)

£5] Badad Kökü nüshas (kubbei âli)
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mahbubeleri var kim âdemin zülâli iki yerden akar Ve gören âk
olub mestanevar bakar Ve cümle zenanesi harir libaslara müstarak
olub uak arar Ve gerdanlar halhall ve gûlar mengûlu ve yedi

kudretiyle çemi gazalleri mükâhhal bakireler var kim

Görenin akl gider özge temaadr[ 1]

Bu msra anlarn hakkndadr Ve sagir ve kebiri nikabdar deildir

Cümle kalay hüsnü hüsün hazarnda bîdirem ve bîdînar görilür Ve
gayet ivekâr ivekârdrlar Ve keysuyi mükbarlar hm enderhm
ve ham enderham mergule mergule sarkdub dili usak zülüfleri

ebekesile sayd iderler NeuzübiUâh dam eytandr Ve bu halka kâfir

desen ol an âdemi kati idüb on bin guru cerime verirler Ve gayet

bahadr ve eci kavimdir Ve cümle tüfenkendazd(r) Ve bu kavim
sengistan daistanlar içinde sakin on binden mütecaviz Nusayri kavmi
imi Eer bunlar görmesem akalîmi seb'ada bir ey görmemidim
Amma müsafire azîm ikram idüb makdurlarn sarf idüb diri

etmezler Bu menzilde aur kuluna izin verüb bu kavimden an âdem
refik alub cenuba giderken yol üzre bir kubbei âli içinde eyh Türeyre

Tariki Edhemîdendir An ubur idüb Akdeniz mümayan oldu Andan
nîm saat bir düz sahrada Ayasofya ekâlinde bir binai kadim manastr
Nusey(r)at gayet mamurdur Ve yüzden mütecaviz ruhbanlar ve

mahbub mupeçeleri vardr Cümle Firengistandan nezerat gelir An
ubur idüb Behlûliyyeden 4 saatde

Evsaf kal'ai Lâtikye

Matekaddem Hazreti Ömer hilâfetinde Antakiye kaPas fethinden

mukaddem Halid bin Velid ve Esved ibni Mkdad bu Lâtikye kal'asn

spanya küffar destinden kuvveti bazuyile feth idüb Küfe hâdiseleri

mahallinde yine küffar müstevli olub devleti meliküttahir

gelüb zorazor feth idüb bilâd islâmiyye(ye), zam idüb ayini muham^
medî olurdu Badehu sene tarihinde Selim ah Msr fethine giderken

Çerakesi nâkes kavmi bîkes kalmagile miftahlarn Aya Aa yedile

kaPa Selim aha teslim olunub am Trabulus eyaletinde iltizam ile

mutasarrf sancak bei tahtdr Hass hümayunu ve alaybeisi çeri-

bass ve erbab zuama ve erbab timar yokdur Cümle yüz kura-

lar mirîdir Ve üçyüz kise hasl olur Mukataa amma kuralar cümle

sengistan dalarda olmagile Bei krk elli bayrak seban ve sarca

askeri besler Ve yüz elli ve üçyüz akçe ile ihsan olunur erif kazadr

Ve nahiyesi kuradr Ve bervechi adalet senevî yirmi kise

[I] (bu) eksik
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Kasl olur Kethüdayeri ve serdar ve mezahibi erbaa müftisi ve naki-

büleraf ve ayan eraflar vardr Ve kal'as lebi deryada liman

aznda ekli murabba bir küçük kaPadr Haremi üçyüz admdr Ve
canibi erbaasn derya döer Hendei yokdur Ve imale nazr bir demir

kapus var Ve kal'adan tara iskele bana on be göz kâ(r)gir bina

cisri tavil ile geçilir Gerçi büyük kal'a deildir Lâkin liman muha-

faza etmee gayet lâtif kal'adr Ve dizd(a)r ve neferat vardr Ve kaPa
içinde yedi havlisiz hürde evler vardr Ve bir mescidi var Ve mezkûr

cisir banda bir kasr lâtif gümrük eminleri sakin olacak bir teferrüc-

gâh yerdir Ve iskele badr Ve bu mahalde krk elli mahzenler vardr

Ve üzerleri bazirgân odalardr Nice kerre yüzbin gurua malik Msr
ve Firengistan bazirgânlar sakindir Ve metalar mahzenlerinde malâ-

maldir Ve bu mahalde asla müteehhil kimesne olmaz Ve iskele ba-

nda ta nerdüban ile çklr bir mescidi var Ve liman üçyüz pare

keti alur bir amelî limandr Sekiz rüzgârn iddetinden emin her

ne canibe demir braksan âlâ yatakl limandr Ve kal'anm burçla-

rnda kerpi misal ahane toplar liman azna nazrdr Ve bu lima-

nn üç taraf ve ark canibi serapa ehri kadimin viranistan içre

hurma balardr ve baçelerdir Ve hâlâ ehri mamur iskeleden arka
bin adm baid ehri Lâtikye matekaddem ehri azîm olduuna tak
kesradan ve kasr havenakdan ve binayi eddaddan nian verir alâ-

metler var kim âdem gördükde valih hayran olur Sebebi inhidam
• • •

Hazreti Ömer fethinden sonra ispanya küffar bedgirdar murdar
bin pare ketile gelüb istilâ ider Ahir guzati Arabdan eman bulmyub
hake beraber olub kararlar firara mübeddel olur Hâlâ mamuru
cümle dokuz yüz kal'a misal kâ(r)gir bina hanei zibalardr Ve cümle
kireç örtülü evlerdir Ve dokuz mihrabdr Ve üçü cum*adr Evvelâ

çarsu içinde bu ehir halknn müverrihleri zuumlar üzre bizzat

Hazreti Ömer fethidüb bu camii bina idüb bir ay bunda imamet
etmidir Ve hini muhasarada ehid olan sahâbei kiram bu ulu camiin

hareminde mefunlardr deyu rivayet ederler Hakikatülhal bir meha-
bet ve ruhaniyyet var kim anda iki rik'at taat eden ebette mahrum
kalmamdr Azîm ziyaretgâh ve ibadetgâh kadimdir Camii Ömer
derler ve Ulu Cami derler hayli büyük camidir Ve hareminde nahli

hurmalar vardr Ve tarz kadimdir Öyle müzeyyen deildir Ve bir

minaresi vardr Ve çarsu içinde Tokatlnn Yeni camii ve yine çar-

suda Eski Cami cemaati kesireye malikdir Ve iki hamam ve üç han
var Çarsu içinde Matarac han ve Dervi Beenin iki hanlar ve

Musa Bee han ve iki medrese ve bir darülhadis ve üç mektebi

sbyan var Amma Eski Cami kurbinde nevbina Matarac mektebi
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iki yüz tfl ebcedhana her sene birer kat esvab ve yüzer para ve

beher yevm merreteyn çorbalar vardr Ve cümle iki yüz dükkândr
Lâkin bezasteni yokdur Amma mezkûr hanlarda dünyann zîkymet

eyalar mevcuddur Ve matekaddem cereyan iden su yollar harab

olub cümle halk sarnca muhtaçdr Ve Temmuzda berd zülâldir

Ve suku saltanîde ve gayri rahlarn yan kaldrmlar vardr Sevahil

vilâyet olmagile çamur olmaz Lâkin havas sakildir iddeti hararetden

âdem püryan olur Zira canibi erbaasn nice kerre yüz bin nahl
hurma diraht zeyn etmidir isabet idecek rüzgârn kat etmidir Ve
ayanlar çuka esvablar ve evsat alaca aba kerekeler ve ednas belle^

rinde birer petamal ve balarnda birer petamal destar ve ayaklarnda

zarbun giyerler Fellâhan çokdur Ve mahbub mahbubesi yokdur Ve
(mekü)lât mürubatnn memduhatndan beyaz hubüzü ve hurmas
ve ekerkam üçü ve dördü bir maksus Msr paresinedir Ve habb [1]

hasl olur Gayet mukavvidir Ve Firenk inciri garib temaadr
iki âdem kaddi kaln yeil haebler üzre babuç gibi yeil yapraklarnn
kenarnda misal derisi vardr Bu dahi mukavvidir Ve
acur ve kessa ve kurkas ve karnebit ve çemmiz aaçlar
dirahti azimlerdir Biayni incir misal lâilgûn ve beyaz çemmizi olur

Amma hikmeti Huda bu kim müsmirat [2] dirahti azim-

lerin bir âdem iki âdem kucaklar Kaln yerlerinde bei onu ve on
bei bir yerde top top âdem on dane ve be danesin

istimal idüb üzerine bir kaç yudum su içse tabiati mülayim olub

hikmeti Hallâk oldurkim ihtida hasl olub yedi sekiz

seneye bali olunca meyve vermez Baban bir kaç nefer

dirah üzre çkub teberile dirahti nice yerinden zahimdar idüb keser

ile keser gibi olub haebat berki ahzarn hake beraber etdüün ma'-

hud âdemler görünce çkagelüb Ey rical Bu fakiri nâmurad taze eceri

niçün kat idersin aMj-. JU. derler ecer sahibi dahi Neyleyim Bîhasl

bir aacdr Anuncün kat iderim didikde mezbur herifler reca idüb

Lûtfeyle Kesme Meyve versin didiklerince ol dahi neccar var baltalar

urur Yine reca idüb Af Af Biz mütekeffil olalm Bu sene semer

versin deyu reca etdiklerince mezkûr dirahtin zahimdar olan yerle*

rinde hunabe misal cereyan ider Bu hal üzre nice bin yerden zahim

âlûd oldukdan sonra mahud heriflerin recalar hayyizi kabulde vaki

olub meyve vireceine her sene mütekeffil olub kasem billâh inallah

ile fatiha tilâvet idüb giderler Garabet bunda kim ol sene olkadar

berkbar hasl olur kim salkm saçak tabiri üzre bînihaye meyve

[î] Badad Kökü nüshas (habbülleziz)

[2J Badad Kökü nüshas (ve)
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verir Acib ve garib tlsmatdr Ve bu ehirde ibretnüma çokdur Amma
(bi)z muhtasar üzre tahrir etdük Ve Cümle halk kibar evliyauUaha

mutekid ehli sünnet velcemaat müzmin muvahhid kavimdir

Ziyareti Lâtikye

ehrin yldz canibinde nîm saat baid lebi deryaya karib Hazreti

Resaletpenahm ammesi hazreti Mes'ud [1] Ümmehanî valideleri

künyesi ile mehurlardr Ravii hadisdir Ve bir kubbei pürenvarn
içinde medfunlardr <c Aü'^gij ehirde bir hatmi erif tilâvet idüb kabri

eriflerine yüz sürdükde hatmi erif eyliyüb ainalk kesbetdik Ve
sevabn ruhu eriflerine hibe eyliyüb ruhaniyyetlerinden istimdad taleb

-A.

etdik Ve ehre karib Ebu Derda hazretleri ki Derdayi Amrî derler

sahâbei kiramn erbab soffasmdan idi Ve serhalka olub cemii ehli

riyazatn silsileleri ana müntehidir Ve Hazreti Resaletpenahm huzu-

runda Hazreti Aliden mezun olub sahibi tarik oldu Ve ann hakknda
Resaletpenah Ibni Abb as rivayetile buyururlar ÂC^yi» jc^-^j ^* Jj\ <^\!\J^-^ Jlj >

(.>jjü\>t ;- ;ij\ (.> ^^ deyu nutk etmilerdir Hadisi sahihdir Ve ehrin ark
canibinde baçeler içinde ibrahim Edhem validesi bir çarkûe üstü

açk mihrabl mescid içinde medfunlardr Yevmi isneyn ve yevmi
cumbada ehrin cümle nisvanlar varub isyanlar idüb oul kz isterler

Neuzübilâh irki hafidir Ve kurbinde ehre karib eyh Musa Sadk
«^w j^As Ve ehirden imal canibinde bir saat baid lebi deryada ziya-

reti Ibni Hetta Sahâbei kiramdandr Bunlar dahi bir kubbei münev-
verde medfunlardr Ve ehre karib eyh Ebubekri J^kj hazretleri

bj^ ^ji ve limana karib lebi deryada eyh Said ve ana karib hazreti

Emir sultan ve ehir içinde Camaa ve eyh Emir eyh Emir Esad

Cümlesinin Himmetleri hazr ve nazr ola Ve bu ehirde bir hafta

seyir ve temaa idüb be yüzden mütecaviz ziyaretler etdik Amma
mehurlar bunlardr Ve hanemiz sahibi Matarac zade Arslan

ve Kaplan Aalar ile vedalaub ve refikler alub ark canibine sah-

ralar içre ve hyaban dirahtistan içre sevahile enmi Türkman oba-

larnda yiye içe ve kona göçe

Nehri Kebir

Yedi göz cisri azîm imi Münhedim olmu Yüz bin rene inayile

atlar üryan idüb yldrdk Zira tuyan üzre cereyan iderdi Gülbün
dalarndan gelüb bu mahalde Bahri Sefide mahlut olu Andan

[1] Badad Kökü nüshas (bni)
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Nehri Krbeî
Küçük nehirdir Atile ubur idüb bu nehir Kürd cebelinden gelüb

yine bu mahalde deryaya mah Andan

Nehri Arab

Atile ubur olunur Ve

Nehri Medik

Bu nehrin menba am yolunda Medik kal'as gölündedir Ve

Nehri Rüus

dahi at ile güzer olunub mezkûr nehreyn Gülbün dalarnda
Pelâtmo kaPas altnda huruç idüb Bahri Sefide mahlut olurlar Ve
bu nehirleri ve sahray ormanlar ubur idüb kâh lebi derya ile kâh
kumsal sebil rahile ve havayi lâtifde bî âhile Türkman obalar içre

bar ben(gâ)hile ayi nu§ iderek be saatde

Evsaf kal'ai Cebliyet^J
• • •

Bu dahi ispanya keferesi binasdr Hazreti Ömer hilâfetinde feth

olunub yine küffar duzahkarar istilâ etmidir Badehu Hazreti Ömer
hilâfetinde Medinei Münevvere içre kabayili Kureyden Ceblilhime

nam bir eyhülarab bir urbann gözün çkarub er'ile Hazreti Ömer
Ceblülhimenin gözün çkarmak murad idindikde bir gice Ceblülhime

kabilesile firar idüb Antakyyede Herkil (2) Kaysere gelüb dahîl

düer Herkil Elhime Cebliye dalarn verir Andan bir gice Cebliye

kal'asma spanya elinden ebhun ile istilâ idüb kal'a (i) tamir ve

termim idüb anmçün Cehli Elhimeden galat Cebliye kaPas derler

Badehu Cehli Elhime üzre Hazreti Ömer Kudüs fethine geldikde

Halid bin Velidi serdar tayin idüb cengi azîm iderler Biemri Huda
Cebli Elhime münhezim olub be evlâd ve kabayilile gemilere suvar

olub ispanya (ya) firar idüb dahîl düer Anlar Cebl(iy)e Kuri dan
verirler Bunlar Kureyi olduundan ol cebele Kuril Da derler

Arnavud bunlardan hasl olub ol Kuril dalar Avlonya ve Delonya

mabeyninde ulu dalardr Badehu Ceblenin bir olu Lazika Trab-

[1] Ceble

[2] Heraklius
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zandan Cinevize gidüb Laz kavmi olur Bir olu Mekril olur Ve bir

olu Abaza olur Ve bir olu Çerakis olur Bu be kavim cümle

Kureyîdir Badehu Cebli Elhime mürd olub Elbesan ehri içinde

Büyük Senk nam bir mesiregâhda yatar Inaallah bu be millet ma-

hallerile mufassal tahrir olunur Badehu Cebliye ehrinde ispanya

kâfiri kalub ta Meliküttahir asrnadek mutasarrf olub (1) yazla ta

Meliküttahir asrnadek mutasarrf olub sene tarihinde Meliküttahir

hazretleri hah nahah rumhu bîemanile eman vermiyüb feth etdi

Badehu sene 921 tarihinde mutasarrf olan hâkim Seniyal JLjL- mif-
tahlarn Selim aha teslim idüb Hayre Bey ile maan Msr fethine

Selim aha vesile oldlar Ve Selim ah bu ehri am Trablus eyale-

tinde iltizam ile sancak bei taht eyledi Bunun dahi alaybeisi ve

çeribas ve ziamet ve timar ve kethüdayeri ve serdar ve beinin
hass hümayunu ve eyhülislâm ve nakibüieraf ve âyân eraf yok-

dur Ve olkadar mamur âbâdan ehri azîm deildir Amma bu dahi

Lâtikye gibi sevad muazzam imi spanya ve Portakal gelüb da
derunlarndan harab yebab binalarn türab idüb ancak iç kal'as

mamur kalm Amma böyle bir temaagâh kal'a yokdur Ve sancak-

bei akçe iltizamile mutasarrfdr Cümle sancanda üç yüz

altm pare âsi ve dagî ve daî ve bagî ve dürzî kavimdir Bunlardan
mali padiahîyi tahsil içün yirmi bayrak levendat askeri vardr Ken-

düye senevi alelgasb yirmi bin guru hasl olur Ve üç yüz akçe erif

kazadr Ve nahiyesi pare kuradr Kadya dahi senevi üç bin

guru hasl olur Ve hâlâ kal'as lebi deryadan arka dörd yüz adm
baid karada bir kaPai fevkanidir Yedi binden mütecaviz kal'alar

im*an nazarla seyir temaa etdim Böyle muallak ve berhava kal'ai

bâlâ görmedin Serapa alt metin ve müstahkem toloz kemerlerdir Ve
cümle ehirlinin devabatlar ve atlar bu kal'a altnda yatarlar Güya
serdab Badaddr Ve arka nazr bir kapus var Yirmi ayak ta
nerdüban ile çklr Ve dairen madar cürmü dörd yüz adm ekli

müdevver bir kal'ai münevveredir Zira bunda olan mühendis tasar-

rufat irinkârlm bir kal'ada görmedim Ve hendei içi malâmal
dud baçesidir Ve bu kal'anm dizdar ve neferat yokdur Ancak
kal'a içinde brahim Edhem hazretlerinin eyhi Seyyid Efendi cemii

taallûkatile anda sakin olub âyende ve reyendeye nimeti mebzul

olub mihmandarlk ve dizdarhk idüb her eb bablar sed eder Ve
bu kal'ann cenubî tarafnda lebi deryayedek bir varudur Cümle

üç yüz kâ(r)gir ve metîn bina evlerdir Asla aaç bina yokdur Üzer-

[1] (olub)dan üç satr sonra (sene 921 tarihinde) ye kadar Badad Kökü nüshasnda

yoktur
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leri serapa kireç sval evlerdir Ve alt mihrabdr Üçü cum'a ve üçü
nesacid(d)ir Eski Cami ve Yeni Cami ve Sultan brahim, Camii
mehurdur Ve bir medrese ve üç mektebi sbyan ve tflan ve yedi

tekye ve iki hamam ve yetmi dükkân ve üç han vardr Ve çeme^
leri yokdur Lâkin ehrin ba ve baçeleri ve varuu içre brahim
Edhemin deirmenlerinin aymlar aynülhayat misal âb hayvandr
Selsebil âsâ cereyan idüb lebi deryada deirmenlere gider Bu ehrin
gerçi üzüm balar yokdur Amma hurmas ve zeytunu ve inciri ve

dudu çokdur Ve bu ehrin dahi Lâtikye gibi tara kal'as virandr

Hâlâ cabeca asar binalar nümayandr Ve bu ehir dahi talk ve

kayalk yerde vaki olmagile havas sakildir Amma halk perhiz ile

tendürüstlerdir Ve fukaras çokdur Ve fahie ve yahudi ve kefere

gelüb tavattun etmez Ve gelirse muammer olmaz Zira nazargâh

mahbubu Huda brahim Edhemdir Ve mekûlât merubatnn mem^
duhatndan evvelâ âb hayat ve limonu ve turuncu ve sayir müs-

mirat ve ipei ve penbesi mehurdur

Evsaf ziyaretgâh Sultan ibrahim ibni Edhem

Sene tarihinde dar faniden dar bakiye irtihal etmidir Bir ulu

âsitanei âlisi vardr kim Msr am ve rak ve Acemde böyle âsitane

ina olunmamdr [1] Bir binayi azîm olmudur Amma hayrat*

nn ekser binas Lâtiky(de) medfune valide merhumesinin hayrat-

lardr [2] Asla açk yeri yokdur Cümle kâ(r)gir kubbelerle

örtülüdür Ve bu âsitanenin cenuba nazr bir musanna zh enderz [3]

muallâdr Andan ta mihraba varnca tuli iki yüz ayakdr Ve
yüz ayak ve baz yeri yüz elli ayak arz var Ve minberli ve

müezzin mahfiUi camii azimdir Ve gûnagûn ibriim haliçei münak-
kalar ile mebsutdur Ve kubbelerin mlerile zemini naki bu-

kalemun ibretnümun musaykal ve mücellâ haremdir Amma yine

üstü kubbelidir Ve bu meydan azirvanlar revan olmada
Gören züvvar hayran olmada Ve bu haremin ark tarafnda bir mey-
dan vasi soffa vardr Zîkymet haliçeler ile döenmidir Ve çemi
benî âdem görmemi zer enderzer çralar ve em'idanlar ve kandil-

lerdir kim herbiri birer üstad kâmilin pesendide kârlardr kim mü-
lûkler bu sultan içün ina etdirüb teberrüken komulardr Ve bunda
olkadar maslûbat garibe ve acibe ve makduru beer olmyan avizeler

[1] Badad Kökü nüshas (Zira her selef padiahn birer âsâr)

[2] Badad Kökü nüshas (cümle)

[3] Badad Kökü nüshas (enderzih)
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var kim âdem gördükde engüt berdihen olub hayran olur Ve bu
soffanm kblesindeki kapudan içeri kabri erifi sultan evliya bahri

vefa kân ifa hazreti ibni Edhem medfundur Cümle züvvar kubbei

pürenvarna dahil oldukda elbetde âdemin vücudma bir leyyaz [1]

ve bir dehet hasl olur Ve bu kubbe cümle kubbelerden âli ve vasi-

dir Amma yine öbür kubbelere muttasldr Ve bu kubbenin ta orta-

snda zer enderzer sihri mübîn üstad harratîn öyle musanna ebeke
icad eylemi kim akllar çak olur Ve ebekei müzehhebin içinde ha-

zrlardr Ve canibi erbaasnda gûnagûn zîkymet ve bîbeha hüsnü hat

kelâm izzeti Bariler var kim zemanemz hattatlar kalemin çekmede
cz ve kasrlardr Ve merkadi pürenvar atlas ahzar ile mestur olub

dahi fevknda bir çitri mülemma zerkâr kurulmu [2] Ve bunda olan

kanadîl ve em'idan ve buhurdan ve gülabdan ve maslîbat avizeler

meer Hazreti Ali ve imam Azamda ola

Temaayi kerameti hazreti brahim Edhem

Evvelâ cemii akayid kitblarnda kerameti evliya hakdr Ve anlar

ölmemilerdir Ancak Hadisi sahih (MJ j\i JuUiJijii j. ö^2.l j. öy^^y oy^'^i^ )

hadisi üzre dar dünyadan dar ahirete nakl iderler Öyle olsa hayatda

olmu olub mutasarrifî(n) dendirler Sultan hazretleri zeman shhat-

lerinde iS^>- j*'yi\ deyu aseli musaffa gar savmaa-

larnda nice yüz bin bal ars âiyan idinüb bal batarlar (yaparlar)

imi Andan Sultan asel tenavül idüb kuvvet idinirmiler Biemri Huda
Sultan hazretleri di^ J\ ^>.j\ emrine itaat idüb canibi Hakka azimet idüb

kabri erifinde kabri Ibrahime girerler Ahirülemir ki-

mesne mâni olamaz llâmaaallah ilâ hâzelan vallah kabri erifinin

sandukasnn köesinden ve divarnn bir köesinden nice bin bal

arlar girüb çkub bukadar yüz yldan beru bal yaparlar azîm tema-

adr bu ehre istilâ idüb âsitanei Sultan Ibrahimi nehbü

garet iderken biemri Huda kabri Ibrahimde âiyan idinen arlar bir

kerre boanub güruhu kefereye güruhu enbuh giriüb küffara öyle

nii zehirnak ururlar kim ol ehre da ketileri sahili ba-

hirde kalr Ahalii vilâyet mali ganayimle mutenim olub gemileri

mirîye ahiz iderler Ol zemandan beru küffar bu Cebliye tarafna gel-

mee tövbe eylemindir Tevatürle mehuru âfâk menakb kutbu istih-

kakdr Ve bu kubbenin kblesinde bir mihrab

vardr Ve sa canibindeki revzenler camie nazrdr Ve bu kabri erif-

[1] Badad Kökü nüshas (lerze)

[2] Bahdad Kökü nöshas (dur)
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de öd ve amber ve anber ve abîr ve ödü mülebbes rayihasndan

âdemin dima muattar olub rahatülervah bulur Ve bu âsitanenin
canibi erbaasmda olan gül gülistan içre limon ve turunç §ükufelerinin

fukaralar inbik ile gülâbm çkarub cemii züvvarn münevver yüzlerine

Sultann yüzü suyuna sular nisar iderler Ve cümle züvvar ve müsa-

firîn bunda aram idüb canibi erbaadaki ba irem içre hezarn heza*

ran nalii efganm istima iderler Elhasl terki maseva idüb uzletniin

olacak cayi rahatdr Ve bu âsitanenin içinde bir kubbede Baba Hay-

kran hazretleri medfundur Sulann refiki imi Acib gürbüz erdir

Bunlarn dahi sandukalarnn etrafnda zîkymet kelâm kadimler var

Ve gûnagûn mevzun çralar var »^^ ^j.î Ve camiin minberinin sa
tarafnda Baba Haydar sultan medfundur Ve mihrab önünde ba ve

baçesinde ibrahim Hattab hazretleri gülistanda medfundur Ve bu
âsitanenin canibi erbaasnda bin altm kibar evliyaullah medfun
idii isim resimlerile masturdur Amma tahriri mükildir Himmetleri

hazr ve nazr ola Ve bu sultanlarn ruhu erifleriyçün birer fatiha

tilâvet idüb ruhaniyyetlerinden istianet taleb etdik Ve bu âsitanenin

kapusndan tara bir meydan azîm harimdir Serapa beyaz ta döe-
lidir Cabeca yerlerinde gûnagûn sayedar dirahti mevzunlar vardr

Vasatnda \jj:.^s\^tc bir havzu kebiri var Dahi etraf limon ve turuncu

ve dudu Ya Vedud sun'u ile halk olunmu dirahtlerile müzeyyendir Ve
bu haremin kble kapus dibinde âb havas lâtif bir hamam var

Gayet ruen ve ruina hammam dilküadr Ve bu hammamn yol

arusnda bir han azîm vardr Cemii âyende ve revendegâna hanei

bîminnet kârbansaraydr Dünya misali konan göçer Ve bu hana
muttasl bir imareti sultanîsi var Cemii müsafirîne nîmeti mebzuldür

Ve bu âsitane ve imaretlerin elhasl cümle binalarnn asla aaç binas

yokdur Ve cümle üzerleri beyaz kireç svaldr Be saat yerden dürrü

beyzâsâ pürnur nümayandr Ve bu ehir halknn cümlesi sultan

Ibrahime mutekid olub tariki edhemî üzre taç ve hrka giyerler bra-

him hazretleri san'at harratînde maharetleri olduundan baz fukara-

lar iktisab helâli zülâl çkrkçlk kârn dünderirler Sulehay ümmet-
den hal sahibi fukaralar çokdur oj^» <üi^ij Ve sultan ibrahim hali ha-

yatlarnda sakin olduklar maaras ehirden be yüz adm baid lebi

deryada deirmenleri kurbindedir Baz mahalde derya temevvüc et-

dükde maara kapusm döer ki âdem kaddi deryadan bâlâdr Ve

kapus kbliye nazr pençer(e) misal bir küçük kapucükdür Ta kadim

eyyamda oyulmu bir yass kubbe ekilli maaradr çine elli âdem
sar Ve bu meydann etrafnda âdem beli kaddince sekiz küçük

maaralar vardr Herbirinde birer brahim isimli sultanlar var imi
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brahim Edhem ile uzletniinlerimi Biemrillâh gol mertebe kuvveti

kudsiyyeye malik olmular kim me§(h)uru âfâkdr

Menakb hazreti brahim Edhem
Bir gün Ibrahimin validesi gelüb ider Bay oul Kül oldun Bu

ryazat nedir Gel Terk eyle didükde ibrahim hrkai pemînesinden
suzenin çkarub deryaya atar Ve balklara hitab idüb Benim inemi
getirin derler Bir hayli zamandan sonra ineyi bir balk azna alub

getirince Niçün geç getirdin benim inemi derler Balk lisana gelüb

Ya ibrahim Azdan aza teberrüken ziyaret için gezdirdiimizden

geç getirdik didükde lâhi Ey mahi Sen benim inemi aznla ge-

tirdin ve aziz döndün Cenab Bar seni sayyadlar elinden halâs idüb

aziz olasn Ve senin neslin yiyenler mariz ola deyu dua etmilerdir

Hâlâ hakir ol maarada üç saat mikdar teberrüken ve teyemmünen
Kur'an azîm tilâvet iderken o mahileri gördüm ebekei brahim der-

ler kulaklarnda ve azlarnda ine misal püskülleri vardr bir mâi-

dei Hudadr Bir sayyad an sayd etmee kasd etmez Eer hataen

ebekiye giriftar olursa yine âzâd iderler Hâlâ bu ehrin halk bu
semekden havf iderler Ibrahimin validesi bu hali görüb bildiki olu
sultan baka olmu vedalaub gider Validesi de Rabiai Adüviyye misal

terki dünya ider Bu ehrin eshab tarikleri teberrüken bu maarada
erbain ve hamsn çkarrlar bir savmaai mubarekdir Ve bu maara-
nn arknda be yüz adm baid ehrin limandr Ancak on pare gücük
gemiler alr Ve bu limanda bir sivri kaya üzre bir küçük kubbecik

vardr Canibi erbaasm derya döer Ve bu kubbiye havale yine bir

yalçn kaya üzre bir mahzen vardr Ve bu liman kurbinde ziyareti

Eeyh Abdullahül Maarî .^- ^j.? Ve bu ehirde bin seksen iki mah
Ramazan ihtida cumartesi gicesi teravihi Sultan brahim Camiinde

klub cemaati kesire ile dua ve senada bulunub shhati bedenle hacc
erife gidüb salimin ve ganimin vatanmza vâsl olma reca etdim

Hamdi Huda hedefi icabetde kabul oldu Alessabah Cebliye voyvada-

smdan refikler alub arka bir saat gidüb Matarac deirmenlerin seyir

etdik ki göz deirmen kâ(r) girdir An ubur idüb

Nehri Harisun
at ile ubur olunur Ve

Nehri Çivi Çay
at ile güzer olunur Andan hayli gidüb
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Nehri Betis

Mezkûr üç çay azîm Dürzi dalarndan gelüb bu yol üzre deryaya

mahlut olur Andan bir mesafe gidüb

Kal'ai Betis

Yolun sol canibinde bir kâr kadim kaPadr Henüz üstad elinden

reha bulmu zan olunur Türkman kabilesi bu mahallere sevahile

nüzul etdükde bu kal'ada sakin olub bahar vakti muattal kalur Ve
bu sahralar cümle Türkman çeragâhdr Sayf ve itada nebatat ek-

sik deildir Gayet mahsuUü sevahil yerlerdir Ve bu sahray âbâdan
sene tarihinde I§pan(y)a keferesi destinden iki sene muha-

sarai cenk cidal ve harb ktal ile Melik Tahir sene[l]

tarihinde eman ile feth idüb am Trabulus paasnn hassdr Ve
subalkdr Ve yüz [2] dya üç kise hasl olur Ve kaP-

as kâmil bir saatde çklr ebri semaya serçekmi bir yalçn kaya [3]

bir kara tal bir kara kaya üzre bir kara belây siya(h) kal'ai bîpe-

nah metin ve üstüvar eddi iskender [4] admdr Ve
cümle krk kullei bâlâdr Ve garb canibinde kesme kaya hendei var

Gayri canibleri neuzü [5] dr Hendei yedi kudretdir Ve
ancak cenuba nazr bir kapus var Mezkûr hendek üzre kemer
cisir ile ubur [6] olu âsioldukda Bire meded Markab C^*-?^)

kal'as halidir Ana kapanmasn deyu mukaddem tarih ile Bekta Aa-
y Asitaneden on oda yeniçeriyan ile ve yedi sancak asker ile bu

kaPai Markab muhafaza etdiler Böyle bir eddi ye'cucdur Hâlâ içinde

keniseden vely olunmu bir camii var Anda bir gice teravih klmak
müyessr oldu Ve on yedi müslüman haneleri var Ve sagir ve kebir

altm su sarnçlar var Bârân rahmetden cem olub ^s*- *$- J^olur Ve
bu kal'a iki katdr Ve asla asumandan gayri havalesi yokdur Ve se-

rapa divarlarnn kaddi krk arn bâlâdr Ve yirmier ve otuzar ayak

enli rhtm (d) olma esasdr Ve bu kal'anm kblesi köesinde üç kat

iç kal'as öyle sa'b kavidir kim her ta fili mahmudî cüssesi kadardr

Huda hakk akl ihata etmez kim bu kâr insan zaif ola Elhasl mak-

duru beer deildir Meer makduru beir ola Ve bu iç kal'ann alt

[11 (921)

[2] (Kadya)

[3] (üzre)

14] (bin)

[5[ (billâh)

[6] Badad KÖkü nüshas ( Han )



SEYAHATNAMES 399

serapa tak endertak ziri zeminlerdir Lâkin iç el olmaile dizdar ve

neferat içinde sakin olan bîulûfe kimesnelerdir Amma tekâliflerin

tenzil üzre alrlar Anmçün bu kal'ai muhafaza idüb her §eb kapula-

rn sed iderler Ve bu kal'ai Melik Tahir feth etdükden sonra elzemi

levazmmdandr deyu imal canibine bir kal'ai azîm ihdas eylemi

kim güya eddi gûhu Elbürzdür Evayili eyyamda ilmi mimarîde üstad

kâmiller varimi Bu kuUe kal'aya bir hüsün vermi Ve celi hattile

tarihleri var Lâkin müruru eyyam ile hatlar rahnedar olub ve hayli

âli olduundan alarkadan durbinle nazar etdim Yine istihraç ideme-

diimden tahrir olunmad Ve bu kal*ann ark tarafnda üç bin âdem
piyade revi idüb bir varuu vardr Evâyili aksarda mamur âbâdan

ehri büldanm Hâlâ nice bin âsâr binalar aikâredir Hâlâ mamur
olan be yüz mikdar müslüman haneleridir Ve safi dud baçelii

içinde bir havadar kariyedir ki cami var Gayri ey yokdur Ve bu

varuun mukabelesinde bir hayli bâlâ suru depe üzre

Ziyareti ricali erbain

Andan aa bir dere bir kubbe Ilca misal bir hamam var Ham-
mam kudretdir Ve kal'ai Markabdan kbliye lebi deryay ile ve düz

sahral yerler ile kuUeler ve viran kal'alar seyir temaa iderek Tartu-

sa karib

MeiîiIâha skelesi

Emin namnda bir hâyin âdemi var Gayet leziz tuzu hasl olub

canibi erbaa vilâyetlere tuz bundan mebzuldür Yirmi yük akçe ilti-

zamdr Ve Avret Adas kuluna aklâmdr iskele banda han misal

eminhanesinde eb ruz didebanlar âmâde dururlar An ubur idüb

nîm saat dahi gidüb ta Markaban yedinci saatde

Efsaf kal'ai Tartus

Sene tarihinde Melik Tahir üç ay döe döe ispanya küffar

elinden feth idüb baz yerlerin münhedim etmi Badehu sene tari-

hinde Selim ah Evvel Msr fethine giderken Hayre Bey kayim-

mekam Canberd Yunus paaya kal'a(i) teslim idüb am Trabulus
hakinde voyvadalk ve yüz elli akçe kadlk olmudur Kal'as Bahri

Ebyazn sahilinde bir kura nihayetinde vaki üç kat eddadî kal'ai

ibretnümundur Ve ekli murabba vaki olmudur Ve dairen madar
cürmü bin sekiz yüz hatvedir Ve her kat divannn ardnda ve

önünde arz ellier adm yalçn kayadan kesme hendei vardr
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Amma amik deildir Zeman kadimde leb berleb derya imi Ve di^

varlarnn herbir ta altar zira tadr Ve üstad mühendis bunda

herbir ta birbirlerine hadid ressas ile öyle mümtezic etmikim
dikkat olunsa iki ta imtizac fark olunmaz Ve herbir sengi ebyaz

öyle mücellâdr kim ibret nazarile nazar idenin re(n)gi ruyleri nüma-
yandr Ve bu deri divarda asla kireç ve cibs [1] ve tyn yokdur

Cümle demir kened ile bina olunmudur Ve imal canibine üç kat

demir kapudur Didebanlar anda sakinlerdir Ve her kapu mabeyni

birbirlerine yüzer adm baiddir Ve yine mabeyinlerinde hendek mu-
karrerdir Cisir ile ubur olunur Ve dizdar ve yüz aded kaPa neferat

var Kethüdayeri ve yeniçeri serdar yokdur Ve kal'a içinde yüz yirmi

toprak örtülü haneleri var Ve iç kal'ada dizdar ve imam ve müezzin

sakin olur Ve kaPa ortasnda bir meydan âlisi var Anda bir cami

Selim Hanndr Bir kasir minaresi ve baran rahmet ile memlû bir

sahrici (sarnc) var Ve yedi dükkân ve iki galâl anbar var Ve han
ve hamam ve imareti yokdur Ve iskelesinin liman çokdur Alâ ya-

takdir Amma riyhi garbide muhalifdir Ve tara varuunda elli mik-

dar reaya haneleri ve bir harabe hamam ve bir muattal kenisesi
• • •

var Camii Ummeyye tarz bina olunmu ve olkadar vardr içinde

beni âdemden bir can yokdur Ancak kblesi canibinde milleti me-
sihînden Hazreti Isa havriyyunu em*unu Safanm pederi anda med-
fundur Ziyaretgâh Rum ve Firenkdir Bu kaPa anlar içün bina

olunmudur deyu Yanuan Yunan tevarihinde masturdur Ve bu
varuun tara olan temelleri bir saat yire varnca nümaya(n) azîm

binalar vardr kim âdem hayran olur Gayet ehri azîm imi Ve bu
kaPadan cenuba bir dalyan tüfenk ile bir kursum menzili baid

Evsaf Cezirei Zenan [2]

Bu cezireye Avret Adas dimenin sebebi tesmiyesi oldur ki kaçan-

kim Iskenderi Zülkarneyn rak memleketlerine sefer idüb Nusabin
(Nusaybin) kurbinde Karadere nam mahalde Dârâ ah münhezim
idüb cemii iyalleri ile salimin ve ganimin skenderiyyede mütemekkin
iken Dârâ ahn cemii avretleri ve oullar Msr havasna aham-
yub cümle cüzam marazna mübtelâ oldular Ahir hukemay iskender

bunlara nefaka tedarik görüb mezkûr Avret Adasna nefyedüb cüm-
lesi ifakat bulub halâs oldular Alt mil ihata ider bir ceziredir Amma
havas lâtifdir Amma sene 1068 tarihinde Sultan Mehmedi Rabi ki

[1] ^..^ Alç

[2] Ruâd Adas, Aradus
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fatihi Kandiyedir anlarn asrnda Bahri Sefid içre cümle küffarn

isyan zahir olub her bar bu Avret Adasnda be on küffar barçeleri

limannda lenger endaht olub bîbak bîperva yatarlard Akkâ ve

Sayda ve Beyrut ve am Trabulusdan gelen gemilerin önüne çkub
alrlard Ve her sene nice bin tüccarn can ve ba helak olub esir

olub küffar bedgirdar mali ganayime malik olurdu Ahiri kâ(r)

Köprili Mehmed paa Trabulus hâkimi iken bu ahvale vâkf olub

sadrazam oldukda Trabulus paasna hatt erif gönderüb Muha-
sebene mahsub olur Avret Ceziresinde bir kal'a bina idesin] deyu

cemii mühimmat ile üstad kâmil mimarlar gönderilüb bir kal'a

binaj olunmu kim güya burcu Kahkahadr Kara(i) Zenan binai

Mehemmed Han Rabi Bedesti Mehemmed paay Cisri yedi mil bu
cezirenin ark canibinde limana nazr bir küçük kaPadr Cürmü
bin admdr Tarsus kaPas kulunun nsfn ana tayin idüb cümle

üçyüz kuldur Ve dizdar vardr Ve arka nazr bir kapus var

Ve cümle yetmi evdir Cümle neferatlar gice ve gündüz burç baru-

larda sakinlerdir ekli murabba bir eddi skender var metîn ve müs'

tahkem üstüvar kaPai cedid(di)r Ve krk balyemez avalanm
tlar emândedir [1] Amma gayri han ve imaret ve çarsuy

bazar yokdur Ancak dizdarhanesinde Tartus canibinden

kayklarla sular gelir Ve beyi iralar Tartusdandr Hikmeti Huda
bir kerre küffar gemiler [2] ile gelüb lenger atub

yatdlar Hemen saat cümle toplara ate idüb [3] nücumu menhus-
lar yldz rüzgârna üçü dahi karaya düüb pare pare

oldu Ancak biri halâs olub kal'a halk ve ahalii vilâyet olkadar [4j

Trabulus paas zabt idüb kaPa neferatlarna bîhisab

ihsan in'am olunub deryaya gark olan üç pare Tatorna (Patrona)

s yerde gark olmak ile cümle cebehanesi ve toplarn ve esirlerin

çkarub vej^ketilerinin dahi aelerin dolab gemileri ile çkarub halâs

idüb mirîye kabz olundu Badehu Köprili Mehmad paaya arz olun-

dukda Köpr(i)li hamdi Biçün idüb Mülâhazamda hata etmedim Bina

etdiimiz kaPnn fayidesin gördük Trablus paasna mukarrer ve

Avret Ceziresi dizdarna ve neferatlarna terakkiler ihsan olunub

cemii neferat rabet bulub hamdi Huda küffar ol inhizam rahneden

[1] Badad Kökü nüshas (amadedir)

[2] Badad Kökü nüshas (gemileri)

[3] Badad Kökü nüshas (|üçü gark olub ( âyet ) l4l»>\ 3ji^ V'^*-* »J^i Ui^J- <JLJ1j
üç gemileri gark olub muhalif eyyamda demirlerin kat idüb )

[4] Badad Kökü ( mali ganayim aldlar kim haddi payan yok )

Evliya Çelebii 9 — 26
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beru ol mahallerde görünmiyüb ümmeti Muhammed halâs oldular

Huda hfz eyliye Elzem levazmnden bir kal'adr Temaa idüb yine

beri Tartusa kayk ile ubur idüb esbi tazilerimize suvar olub lebi

derya ile Tartus sahralarn seyir temaa idüb lebi deryada küffar

zemanndan kalm karavol kuUeleri ve nice asar azîmeler güzer

iderek Hariüttartus ormann ubur idüb ark canibine

Sahray Cenin

içre Türkman obalar içinde yiye içe ve kona göçe zevk safa iderek

2 saatde

Evsaf kal'ai Mahbubu Hüsnâbâd
Zeman kadimde eddad binasdr Badehu Hazreti Isa asrnda s-
panya des(ti)ne girmidir Badehu sene 54 tarihinde Ümmeyyundan
Muaviye feth idüb Firengi bedrenk istilâ idüb kabzai tasarruflarnda

nice sen asude kalub badehu sene tarihinde Malik (Melik)üttahir

yedi ayda var kuvveti bazuya getirüb feth etmidir Badehu sene 921
tarihinde Selim ah Sam cennet meam feth idince am hâkimi Me-
lik Sünbalin {1] karnda Temrüz Bey bu kal'ann miftahlarn pa-

diaha teslim idüb am Trabulusa eyalet kayd olunub hâlâ paa
hass olub voyvadalkdr Ve yüz elli akçe erif kazadr Ve yedi na-

hiyedir Kadya senevi üç bin guru hasl olur Cümle yetmi Arab
kariyeleridir Yeniçeri serdar ve kethüdayeri yokdur Amma dizdar

ve merdüman hisar yetmi nefer vardr Ve on bir topu ve kifayet

mikdar cebehanesi vardr Amma sene tarihinde Maan Olu âsi iken

yedi bin yeniçeriyan ve on bin gayri eyalet askeri muhafazacyan

asker tayin olunmudur Eer Maan Olu destine girse inkrazüd-

devran Dürzi elinden alnmak mümkün deildi Kal'as bir hamu-
nun arknda evci asumana serçekmi bir toprakl ve yalçn kayal

bir gûhu bâlâ üzre üç kat eddi ye*cuc divarl bir kal'ai âlidir Ve
her kat divan krkar arn bâlâdr Ve on iki arn enli eddadî kaln

ve rhtm divarlardr Hakikatülhal bu kal'ann her tann büyük-

lüü birer hamam kubbesi kadar vardr Hakkaki eddadî binadr

Zira bu yakn a'sarlarn halknn kârlar deildir Ve bu kal'a dairen

madar hendek kenarnca taradan kâmil üç bin admdr Ve arka
ekli tulânî vaki olmudur Cümle üç kat kal'asmda yüz be külle-

dir Ve her kat kal'a divarnda birer demir kapu muhakkakdr
Amma tara kapus Tartus canibine mekufdur Ve bu kapunun

[1] Badad Kökü nüshas ( \IU- )
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hendei önünde aa varua ve sahraya nazr bir Lonca kökü var

Cihannümandr [1] Cümle âyende ve revende ve kal'a neferatlar

anda dünyay temaa iderler bir mesiregâhdr Ve bu kapudan içre

girüb yoku yukaru üç yüz adm bir muzlim kemer altdr Üstü
kat enderkat kuUelerdir Bu karanlk mahalli ubur idüb bir kat demir
kapu dahi vardr Andan içeri bir kat kapu dahi var An ubur idüb

kal'a içre olmahalde bir cami var Andan içeru iç kaPada Selim Han
Camii var Ve tara kat kal'ada dahi bir cami var Minareleri tarz

kadimdir Ve cümle üç yüz mamur mükellef toprak ve kireç örtülü

hanelerdir Ve hamam ve han ve dükkân ve bezasten ve hamam ve

medrese ve imaret bu kal'a içer yokdur Ve bu kaPai da(i)ren

madar hendei hata etmidir Baz yerinde âb] rahmet ile memlûdur
Baz yerler yabisdir Ve amik olan yerlerinde gûnagûn mahiler ina-

verlik iderler Ve ahalii kal'a bu âb rahmetden defi atsan iderler

Ve bundan gayri kal'a içre azîm sahricler va(r)dr Bârân rahmet ile

leb berlebdir Sayif ve itada sular eksik deildir Elhasl am Trablus

eyaletinde deil belki kal'aCi) Van ve kal'a(i) Mardin ve kal'a (i)

ahin Karahisar ve Acemde Kahkaha ve Krmda kal'ai Menkûb
böyle sa'b deildir Gerçi anlar da yedi kudret kal'asdr Amma herbi-

rinin birer kubhu vardr Bunun misli meer kal'a(i) Meton [2] ve

kal'ai Yank [3] ve kal'ai Koron ve kal'ai Beç ve kal'ai Kandiyedir

Yine anlarn herbirine Ali Osman safer ( zafer ) bulub feth etmidir

Amma bu Hüsnâbâd kal'as ya muhasara ile feth olmudur yahud
hile ve eman ile fetholmudur Zira kenduye havale ebri kebûd ve

emsü kamerden gayri havalesi yokdur Meer ilmi kafa malik bir

padiah feth ide deyu yazmlar Ve bu kal'adan ark tarafna aa
bin admda enilür varuu vardr Kal'as yaln katdr Amma bu dahi

gayet metindir Cümle yüz hane (i) neferatdr Bir camii ve bir mescidi

ve bir mektebi sbyan ve bir hamam ve iki vekâle ve krk elli mik-

dar dekâkinler var Ve iki çemei hayat efzas var Biri Trabulus

rah üzre ve biri ehirden baid hamam yolu üzredir Ve yine ehrin

garbnda bir bürkei azîmi var Bârân rahmetden cem olur âbnabdr
Cümle kal'a alalisi andan himarlar ile su tarlar Ab havas lâtifdir

Amma ba ve baçesi azdr Ekseriya mahsulü harir olduundan dud
baçeleri ve zeytun dirahtleri çokdur Hurma ve limon ve turunç

yokdur Zira yaylak yerdir Ve mahbub ve mahbubelerine nihayet

yokdur i$J^*)k>- J»^v lisan arabî tekellüm iderler Ve beyi iralar Firenk

[1] Badad Kökü nüshas (nümadr)

[2] Modon

[3] Raab, Yank kal'a
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gemileri ve Dürzi iledir Ve bu kal'a deryadan iki saat baid olmak
ile cemii metanlarn at ve katrlar ile iskeleye getürüb beyi ira ider*

1er Gayet mün4m bazirgân âdemleri vardr Ve kaPa dizd(a)r Rdvan
Aa ve Ahmed Aa ve Kör MehmedAa ile vedalaub kaPa neferat*

larndan on âdem refikler alub Cenin sahras içre garb canibine

saydi ikâr iderek 9 saat

Evsaf kaPai Kaliyat

Müfid muhtasar bir küçük kal'adr Cenin sahras içre ekli mu'
rabba eddadî binadr Neferat tob ve tu(fe)ngi yokdur Trablus pa»

asinin cümle at ve deye ve katr bu sahra çeragâhnda gezer Ve
cümle harbende ve ütürban ve sarracîn bu kaPada sakinlerdir Ve
bir kaç muaf müsellem Urbanlar haneleri var Anda bir eb mihman
olub alessabah yine Cenin sahras içre bir saat andan lebi derya

ile bir saat kble canibinde Trablus ba ve bahçeleri içre bir saat

gidüb

Evsaf kal'ai Ham yani Trablusu am
Tufandan sonra Nuh aleyhisselâm olu Ham vatan edinmidir

Badehu ispanya bina etmidir Badehu Emeviyyundan Abdülmelik

feth etmidir Yine küffar istilâ idüb sene 921 tarihinde Msr melik^

lerinden Sultan Kalavunussalihî desti Efrenci pürrencden nice bin

rene ina çekerek feth etmidir Ve on kerre dahi küffar istilâ etmidir

Amma sene tarihinde Selim ah Evvel Sultan Gavri ( i ) münhedim
düb bu kal'a hâkimi Çerke Kurtbay (jV/) debdebei Ali Osmandan
havf idüb kaPann miftahlarn Hayre Bay vastasile cümle hazayinin

padiaha teslim etdi Selim ah dahi vezaretin paaya ihsan

idüb eyalet tahrir olunmudur Amma sayir eyaletler [1]

kese iltizam ile ihsan olunur Has ve timar ve ziamet ve evkaf yokdur

Cümle maktuülkalem ve mefruzulkalem ( kadem

)

Lâtikye ve sanca Cehliye ve sanca Qülhin ve sanca Hüsnâhâd
ve sanca Maan ve sanca Kademus taht Trablus

Paa bunda sakindir Hini fetihde bu on sancak eyalet olmudur Amma
baz [2] eerler Zira bu iki sancakda timar ve ziamet

vardr Ve Maan dalar gibi sa'b yerde deillerdir ç
sekiz sanca neuzübillâh senistan ve bagistan ve çengelistan içinde

[1] Badad Kökü nüshas (paasna)

[2] » » » (sefer)
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bir alay bîmezheb bagî ve mallar ve eyhleri tahsil

ider eyhlerine Kavvas derler Muhteem mePunlardr Ve cümle eyaleti

kal'ai metinlerdir Asla tahrir kabul etmez kavimdir

Ve bu diyarda asla haraç yokdur Zira kavmi bir güne mezhebde de-

illerdir Kâfir deyen âdemi katliderler Amma Yehudiden eeddirler

Bir kaç kerre küffar hakisar bin pare gemilerle gelüb Akka Sayda

ve Beyrut ve bu am Trablusu kabzai teshire alub bu Dürzi kavmi
küffar(a) imdad idüb krk elli bin müsellâh ve mükemmel küheylan

atl asker virüb Kudüsü erifi alub yetmi sene mutasarrf oldlar Bu
Dürzi kavmi küffardan kz alub virdiler Ann içün bu am Trablus

dalarndaki ecnas mahlûkat bîmezhebdirler Cemii zîruh ksmn te-

navül idüb duhteri bed ahterlerin ihtida kendüleri vatyidüb badehu
yine oluna yahud akrabalarndan birine virir Ve bu sengistan içre

cümle firka (i) daldir Amma cümle hâkimleri kavmi Dür-

zîdir Ve imam yezidî ve mervanî ve hobarî ve marufî ekallî [1] ve

güzellî [2] ve ehabî ve ehbazî ve zeydanî ve tatekî ve muslânî ve

kmaî ve nusayrî ve bunun emsali nice kavmi delâlet âyin melâîn

kafirlerdir Amma bu kavim gayet maldar ve münim kavimdirler

Bu asîlerden eyhleri kise tahsil idüb mal padiahî(i)

paaya teslim idüb hiPatler giyerler yani bunlar ile müdârâ idüb

geçinmee muhtaçlardr Zira isyan etseler yüz bin tüfenkendaz ha-

arat cem olub Maan Olu gibi âsi olurlar Amma müdârâ ile can

virirler Ve bu kavmin lisanlar birbirlerine muhalifdir Amma Nusayrî

mezhebinde olan kavmin lehçei mahsusalarndan bu ebyatlar tahrir

olunmudur Lisan Nusayrî

Sihri kerih

Gerçi arabî elfaza müabihdir Amma mânasnda muradlar gay-

ridir Ve hulkumdan unfile kelimat eder lecuc kavimdir Amma arabî

dahi tekellüm iderler Hulasai kelâm eriat ve tarikat ve haru nere
münkirin kavimdirler Amma libaslar alaca aba ve kemer kuak

[1] Badad Kökü nüshas (Akl)

[2] » » » (Kzlh)
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ve serlerinde KzU kavminin krmz makreme ve Akl kavminin

beyaz destar ve beyaz serbend sararlar Dada ve bada bellerinde

klc ketiflerinde kalkan ellerinde tüfengi elbette mukarrerdir

Zira Habil ve Kabil zamanndan beru mabeyinlerinde ibtilâl olma-

ile bir kuradan bir belidiye silâbsz gidemiyüb §eb ruz birbirleri

ile cenk cidal ve harb ktalden hali deillerdir Zira bir alay da ve

bagî melâinlerdir Eer bu kavim muti olsalar on Msr hazinesi mal
hasl olur Zira vilâyetleri gayet mahsuldardr Evvelâ cümle mahsulü

haslar nice kerre yüz bin kantar harir hasl olur Ve nice kerre yüz

bin magrib cerresi zeyt ya ve zeytun hasl olur Ve kalye tabir

iderler bir türab vardr Nice bin deve yükü iskeliye getirüb Firenk

gemilerine beyi iderler yük akçe iltizam gümrükdür Beher sene

ekalîmi sehpadan bin pare gemi gelir Hususan ingiliz Felemenk ve

Fransadan gemiJer gelir kim herbiri altar ayda lebberleb olub

giderler Hasl mahsulünü paa kal'a neferatlarna ve Badad kuluna

ve mal padiahîye verir Ve bu eyaleti paa iki bin âdem ile zabt

ider Ve paann taraf padiahîden hass hümayunu yük akçe-

dir Ba*delazil hini seferde iki bin askeri ile sefer eer Ve eyaleti

Trablus be yüz akçe mevleviyyetdir [1] nahiyedir Bervechi

adalet mollaya krk kise hasl olur Amma paaya üç yüz kise olur

Eer halkla hüsnü ülfet iderse dahi ziyade olur Ve be yüz akçe

mevleviyyet payesile eyhülislâm va(r)dr Ve nakibüleraf ve ulemay
âyân çokdur Ve mezhebi hanefîden gayri mezahibi selâsede müfti-

leri vardr Ve sipah kethüdayeri ve dergâh âlîden pr ayadi [2] ye-

niçeri vardr Aalar Kbrs yeniçerilerine [3] hüküm ider Zira Kbrs
bu am Trablusunun garbnda mil karib olmagile cümle Kb-
rs askeri bunda ticaret iderler Asitaneden birer oda tobc ve cebe-

ciler var idi Ref olundu Ve kal'a dizdar on iki bölük a'vanlar ve

cümle altm kaPa neferatlardr Amma lebi deryada limana

nazr alt pare kullei metinlerin aalar ve herbirinde yüz neferatlar

vardr Azîm kuUelerdir ki herbiri birer hisar metindir Zira Trablus
liman vâsi limandr Bin pare parçe ve karavana alr Matekaddem
kara(i) metîn bu mahalde imi Hâlâ âsâr binalar aikâredir Badehu
sene tarihinde ispanya elinden Msr padiahlarndan Sultan Kalâ-

van feth idüb kal'asn yire beraber münhedim idüb lebi deryadan

ark canibine hâmil bin adm baid Cebelüllibnan dameninde bir

püte üzre ekli murabba bir metîn ve müstahkem bir kara(i) se(n)

[1] Badad Kökü nüshas (ve)

[2] Badad Kökü nüshas (bir oda)

[3] Badad Kökü nüshas (dahi)
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gin bina idüb küffar elinden halâs olur Amma Ali Osmani-

yandan Selim ah Evvel destinden halâs olmyub hâlâ bir ehri

muazzamdr -OjiviUü». Hâlâ kal'as bir alçak kayal dacaz üzre ekli

murabbadan tulânî kbleden imale memdud bir metin kal'adr Ve
kaddi otuz arun bâlâdr Ve içinde Sultan Kalavan Camii ve dizdar

ve kethüda ve imam ve müezzin ve hatib ve neferathaneleri vardr

Ve bu kalfann canibi erbaas uçurum yalçn kaya olmak ile hendei
yokdur Ancak garba nazr bir demir kapus önünde sebil hendei
vardr Asma tahta cisir ile ubur olunur Ve garba nazr kapudan

içeri üç kat demir kapular dahi vardr Herbirinin mabeyni divan-

hanei âlilerdir Daima kal'a aalar ve nigehbanlar anda sakin olub

kaPai muhafaza iderler Ve bu divanhane mahallerinin derü divarn
cebe ve ceven ve zrh zrh külah ve katlavî ve toulga ve serpenah

ve tüfenk ve zemberek ve tir ve keman ve salk ve gürz ve nabut

ve zerdeste ve kalkan ve klç ve mzrag harbe ve i ve meç ve sökü

ile gayetülgaye tezyin olunmu kapu mabeyinleridir Ve ihtida tara

hendek kenarndaki kapu üzre tahrir olunan mermer üzre tarihdir

tahrir olunmudur Amma orta kapu üzre terkim olunan tarih

deyu bir tarihdir Ve bu kapulardan tare ehre ve limana nazr bir

kasr müeyyed var kim cümle derya ve ehrin ba baçesi ve âsâr

binalar naki bukalemun var nümayandr Ve bu kal'adan aa garb

canibine vaki bir varu arz behiti var kim Selâtîni selef camilerile nuru

müzeyyen olmudur Canibi erbaas ekli müdevver yaln kat bir kal'a-

dr Amma sair kal'alar gibi metin ve müstahkem olub burç barular

ve bedenleri yokdur Amma divarlar yine kâ(r)gir binadr Ve baz
yerlerine saray âlilerin divarlar vaki olub kal'adan metindir Ve
dairen madar cürmü sekiz bin admdr Ve kal'a tabyeleri gibi kue
kue vaki olub i''^,»«"* hini muhasarada mazgal yerlerden korunmak
mümkündür Lâkin alçak yerde vaki olub sulu yer olmak ile hendei
yokdur Ve cümle on dokuz metin demir kapulardr Evvelâ Bab ö-^'^*

ve Bab «^'^*9 ve Bab Emir Mehmed Çelebi ve Bab *^?''crf*' Bu kapu
'^•-'j^ / ismile müsemma bir Bab ahrahdr Ve Bab Suhan ve Bab
han cedid ve Babül halk ve eyh hane kapus ve Bab *^^^ ve Babü v'* *

[1] Badad Kökü nüshas {bii'^^^
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ve Bab kubbetünnasr ve Bab '=*i^'' [1] [2] kaPatülhisarbice

ve Babülahtner ve Babü ^^itr'^* ve kbliye nazr Babül Beyrut ve Bab
ürremil yani kum [3] kavi aaç kapulardr Her gice bevvablar sed

idüb nöbet beklerler Ve bu cürümde olan varuu azîm içindeki

alt bin kâ(r)gir bina saray âli ve toprak ve kireç ile puide
hane (i) mamurlardr Ve cümle mihrabdr Evvelâ Cam [4]

tuli iki yüz krk ayakdi Ve derunu camide cümle

alt amelî sütunlar üzre toloz kemer binai azîmli Camii Kebirdir Arz
yüz ayakdr Ve mihrab ve minberi olkadar musanua deildir Tarz
kadimdir Ve mihrab üzre bir levhada (Ayet)

[5] ilâhir tahrir olunmudur Ve bu camiin alt kapus vardr Ve haremi

gayet musaykal ve mücellâ mermer ile mefrudur Ve haremin cürmü
tulen ve arzan ikier yüz ayakdr Ve canibi erbaas toloz kemerler

altnda yan sofalardr Ve bu haremin ortasnda ve çar amelî sütun

üzre bir kubbei âli altnda bir afiî havuzu var Ve bu harem içre

gûnagûn limon ve turunç dirahtleri ile müzeyyendir ükûfesi mev-

siminde ibadet iden cemaati kesirenin dimalar rayihai tayyibeden

muattar olur Ve herbir dirahtin sayesi güya bir Acem hyaban gibi

koyah ve sayebandr Ve bu haremin be kapus vardr Kblenin sol

taraf kapus üzre celi hat ile

( ^\ J^j jJ' ^V 41V

)

mektube dürrü meknun bînokatdr Ve haremin kble kapus
üzre böyle tarih tahrir olunmudur

^ ^^sS\ ^j^\ ;i)> JC^- ^ki^Vl jlkUl i^y ''^j[l\ ^\l\ oÂA .Lül ^\)

(^l^j

[1] Badad Kökü nüshasndan ( iJl\ Â.Ha )

[2] Badad Kökü nüshas (ve Bab)

[3] Badad Kökü nüshas (kapus)

[4] Badad Kökü nüshas (Camii)

[5] Badad Kökü nüshas (âyeti)
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tahrir olunmudur Ve bu kapu üzre kal'a kullesi misal bir seramed

üç tabaka bir minarei mevzunu var Hakir §ehr(i) seyir temaa içün

uruc idüb ikiyüz ayakdr Amma her kademesi üç kardr Ve leylei

mubareklerde bu minarede üç bin kanadil yanub nurun alânur olur

Ve bu ehirde zeyt ya firavan olman bu camiin enderun birununda

be bin kandiller ile çragan idüb içinde sakin olan ulema çraa
muhtaç olmazlar Hamdi Huda sene 1081 Ramazanül mubarekesinde

sekiz gice teravihi bu camide eda idüb zevk safa etdik Ve krk müezzini

ve dörd mezahib imam ve hatibi cümle kura hafz kelâmuUah-

lardr Hulâsai kelâm gaza malile bina olunman bir ruhaniyyet var

kim âdem tara gitmee istemez Ve bu camiden sonra cemaati kei-

reye malik eski cisir banda Sultan Isa Camii naki bukalemun
sihri icaz bir camii pürenvardr Ve derunu camiin çar kue divan

cümle gûnagûn mermeri ham kapldr Ve bir kubbei âlisinin ortas

küadedir Bu mahalde bir havuz ve bir fskyye üzre âb azirvan

olub cemaat tecdidi vuzu iderler Ve mihrab ve minberinin medhinde
lisan kasrdr Lâkin cami tenk yerde vaki olmagile haremi yokdur

Amma cami kapus üzre bu tarih tektib olunmudur (Tarih)

V 4j|^<«.j jc^j ^ap- <lJ

tahrirdir Ve ehir icre cereyan iden nehir kenarnda Camii Tövbe çar-

su içre olman cemaati kesiriye malikdir Ve bir kâ(r)gir binai

lâtif camidir Ve Uzun çaru içinde Camii Ata ve Cam.ii Tohan ve Camii
M.ahmudiyye yirmi bir ayak ta nerdüban ile çklr bir camii âlâdr

Alt tariki âmdr Safi toloz kemerin iki canibi dekâkinlerdir Amma
cami kapus irin ve mahbub ve küade naki bukalemun camii ru-

endir Bu Camii Vesiyye Bu dahi irin camidir Ve Camii Tasiyye ve

Mahmud Bey Camii ve Tüffahiyye Camii ve Argun ah Camii ve

Bab Remilden tara mezaristan içinde yedi kubbeli Taylûne Cam,ii

ve iç kal'ada Camii Sultan Klavan ve lebi deryada iskele Camii

Bunlardan maada cümle mahalle mesacidleridir Ve yedi medrese ve

üç darülhadis ve on yedi mektebi sbyan ve yedi tekyesi var Amma
cümleden mamur ve havadar ve binayi lâtif ve teferrücgâh ve mesi-

regâh kal'ann ard arkîsinde ehir içinden cereyan eden ehri (neh-

ri) Gumeyzann kenarnda bir mürtefî yerde tekyei hazreti Mevlâna

yani mevlevîhane ba iremin içinde limon ve turunç ve gül gülistan
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bülbüldestanl yerde bir hohava ve hobina mevlevîhanei ra'nadr

Cümle fukar haneleri ve sima'hanesine cereyan iden nehre nazrdr
Ve gûnagûn ve fskyye ve azirvanlar revan olmadadr Ve erbab
marifet fukaralar çokdur Zira evkaf çokdur Ayende ve revendeye

nimeti mebzuldür Ve eyh Efendi ehli tab homereb Mesnevihan
dillerinde lisan kimesnedir Ve Tekeyei Hzr Bey Bu dahi ruenâbâd
tekyedir Bu ehir içre cümle on iki hamamdr Cümleden âb havas
lâtif Arnabud Mehmed paann hamam Bu diyara bir kaç kerre vali

olub bu ruina hamam bina etmidir Amma gayet hohava ve tahir

hamamdr Ve Nuri hamam ve Takyeci hamam Izzetdin hamam ve

Hacib hamam ve Kara k hamam ve Kad hamam ve Dellâk ha-

mam ve Attar hamam ve Kal'a hamam ve Deyverdar hamam
Ve bir hamam dahi muattaldr Ve cümle on iki handr Cümleden
mükellef kuyumcular han ve yeni han ve pirine han ve Msryyun
han ve tüccar han ve çavu han ve zeyt han ve Canbi han
ve mutaf han ve arasta han ve hna ve Gumeyza Mehur ve

mamur vekâle bunlardr Maada hürde hanlardr Ve bu ehir içre ce-

reyan iden nehir üzre iki kantara vardr kier ayn cisri kavilerdir

Altndan cereyan iden nehre nehri Gumeyza ve nehri Asan[l] der-

ler ehrin imalinden nîm saat baîd Cebeli Libnan içinde cem olub

liman kurbinde Bahri Ebyaza munsab olur Ve ba yakn olmagile

mah Temmuzda gayet souk bir âb rakik ve âb nabdr Amma ita-

da mülayim olub safa ile içilir Ve bu ehrin cümle hanelerinde el-

betde bir (I)rma cari cereyan idüb havuz ve azirvanlar vardr

Bundan maada cümle yetmi abhayat çeme vardr Ve suku sulta-

nîsi cümle iki bin yedi yüz dükkânlardr Ve mün'im hacegiler sakin-

lerdir Ve bezazistan var Cümle dükkânlar kâ(r)gir kemerli ve üzer-

leri puideli dükkânçelerin rahnda asla tyn türab yokdur Pak esvak-

dr Ve ehrin imalinde Balkl ayazma kapusndan içre ahrah ile

çarsuyi temaa iderek ve eski cisri ubur idüb ta kble canibine Babür-

remle varnca ehrin tuli üç bin admdr V^e bu varu kal'asndan

tara asla haneler yokdur Cümle dahili surda vaki olmudur Ve bu

ehir ile liman mabeyni kumsal yerlerdir Serapa mamur âbâdan bag-

ve gayetandr Ve muhtesib hisabnca cümle limon ve turunç ve rum-

man ve sair müsmirat ve hurma dirahtleri ile müzeyyen bir ehri

mamurdur Ve liman bu ehrin garbnda bin adm baid bir liman
azimdir Küffar zemannda gayet mamur imi Hâlâ bin pare galyon ve

bin firkate ve kadrga alr Lâkin canibi garb ve imal ve yldz rüz-

gârlarna az açkdir Demir kuvvetile yatr Ve gayet büyük liman

[1] Badad Kökü nüshas (îsyan)
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olmagile asude olan gemileri dümenden halâs içün lebi deryada al-

t dane kuUei üstüvar bina etmiler kim herbiri birer rüknü kahka-

hadr Ve herbiri birbirlerine birer dalyan tüfenk kurunu menzili

birbirlerinden baiddir Ve herbirinin dizdar ve merdüman hisar

mevcud ve mükemmeldir Ve deryaya nazr bal yemez toplar cebe-

haneleri amadedir Amma limann garb tarafndaki Arab burcu

semendervar içinde kulei j^iai» karadan dokuz göz cisir ile varlr

bir eddi ye'euc külledir Andan tekye burcu ve kethüda burcu

Zira iskele ba ve amik yerde olmagile cümle ketiler

bu mahalde lenger andaht olub yatrlar Ve metalarin çkarub(l)

kaFa misal bir han vardr içinde yüz elli bazirgân höcreleri

vardr Ve bu hana karib gümrük emini hanes (2) fndan
emindir Baz mahalde paalar âzmayi içün bu varua gelüb emin
kasrnda kesbi hava idüb seyir temaca ederler Ve bu emin kökü sra-

snda iki yüz kâ(r)gir bina mahzenler vardr Malâmal mali sevdager-

1er ile memlûdur Ve yirmi mikdar dükkânlar vardr Ve bir camii

muhtasar ve iki âb hayat çemesi vardr Sahibülhayrat ta ehirden ge-

lir hayrat azimdir Ve cümle ketiban tüccarân berrü biharan andan
def4 atsan iderler Ve iki yüz mikdar ba ve baçeli tüccar evleridir

Amma olkadar mükellef deillerdir Ve bu vilâyet bender ehir olma-

gile iskele gayet iler Cümle Firengistan ve gayri diyarlar iskeliye muh-
taçlardr Zira yedi kiraln balyozlar ve konsolozlar ve tercemanlar

bundadr Evvelâ bu diyarda olan kalye topra bir diyarda olmaz

Küffar alub andan altun çkarr dirler Zeytunu ve zeytun ya ve sa-

babunu ve ipei cemii Frengistana dünyaya gider Annçün bender

ehir olmudur Tarasnda bir kumsal mürtefî yerde Kurd paa hâ-

kimülvakit iken bir kasr muhtasar ina idüb bir cilid (cirid) mey-
dan etmiler Ve ehir içi serapa sengi beyaz ile kaldrm döenmidir
Gayet pak ehirdir Ve ecnas mahlûkat bu ehirde mevcuddur Ve
âb havas sevahil ve yaylak mutedil olduundan merali ve gazali

güzel mahbub ve mahbubesine nihayet yokdur Ve zenane ksm gayet

müeddebe ve mestureldir Sîm ve zeri halisden bir güne sivri takye

giyüb beyaz car dutuk bürünürler Ve bir yire gitseler sar çizme gi-

yüb izdiham rahlardan gitmiyüb tenha yollardan giderler Gayet ehli

perde hatunlar vardr Bu ehrin mekûlât merubat masunatnn
memduhatmdan has ve beyaz verdi ebyaz misal etmei vechi arzda

meer Havran ve Basrada ola Ve çörei ve kübeybesi ve makolesi ve

katozafer ve ekeri dutu mehuru âfâkdr Ve penbesi ve hariri ve

(1) Badad Kökü nüshas (füruht ederler)

(2) Badad Kökü nüshas (tarafndan)
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pususu ve makremesi firavandr Cümle tnetnduhatmdan metnduh
halknn garib bedest [ 1 ] olub birbirlerine dahi nevazile ainalk et-

meleri bi(bir) diyar halknda yekdur Ve fuzalâüddehirden mehuru
âfâk kimesne çokdur Ve bir a*mâ eyhülislâm vardr ismi eriflerin

kibar evliya olduklarnda sübhem yokdur v"V ti^«^
-^^ -*'-> ^u ehrin

evsaf(n) ilmimiz lâhik olduu kadar tahrir eylesek tatvili kelâm olub

seyahatimize mani olub ancak rubu* daire hükmünce bu ehir iklimi

hakikatde iklimi rabidedir Arz beledi tuli nehar gayet mu-
tedil haval ehri lâtifdir ^iîidUii

1

tûp-

Evsaf ziyaretgâh belidei Trablus am
Evvelâ Trablus âyân Hzr Aa tevabilerinden Ali Bee nam ki-

mesne delil olub on süvari yârân safalar ile ehrin imalinde nîm
saat baid kariyei «au.* ziyaretgâh Hazreti Yua* nehiyyullah Hazreti

Nunun olgudur Yüz yirmi sene muammer oldu Yine sahrasna karib

Semud serinde sakin idi Hazreti Musa(ila) baz zeman mülakat olub

koyun güderlerdi Hazreti Musa vefatndan sonra yedi sene muammer
olub bu âsitanei saadetde medfundur Alelittifak cemii ulemayi Trab-

lus bu itikad üzredir Ve Yua nebinin ehli Hazreti Musa aleyhîsse-

lamn hemiresi idi ismine Meryem dirlerdi Kudüsü erifde Turzita-

da [2] medfundur Ve ziyaretgâh Nur bin Hazreti Efrayim hin Haz'

reti Yusuf hin Hazreti Yakuh aleyhisselâm dr Bunlar dahi Trablus

haricinde canibi arkîsinde Yua nebi civarnda Cebelül libnan üzre

medfundur Amma Msr ulemas zu'munca imam afiî hazretlerinin

âsitanei saadetlerinde kble canibinde ravii hadis sahâbei kiramdan

eyh Ukbe Cehinî hazretleri civarnda asude olan Hazreti Zinnun

oldur derler Amma hilaf fehim etmiler Hakka Zinnundur Amma ol

Zinnundur kim Melik Mukavkis bu Msrda medfun olan Zinnunu
bir Habee ve bir Kbtî cariyesi ve bir katr ve tig ile Hazreti Resa-

lete hedaya ile gönderdikde hemen Zinnun Hazreti Resaletin cemali

bakemalin müahede idince islâm ile müerref olub sahâbei kiram

oldu lmi tbda Lokman ilmi iirde Hassan akran idi Musra Amr
ibnil As ile varub anda merhum olub eyh Ukba Cehinî civarnda

defn olunan Zinnunun Msrîdir Yohsa Hazreti Yusuf olu Efrayim

Efrayim olu Nun nebi deildir Bu Nun nebi bekavli tevarihi Kaba-

bta bu am Trablusda bu âsitanede medfundur Ve kavli sahih bu-

dur SJ^}\^}:^ 5J^4*J» Andan cümle yârân basafa ile Trablus imalinde

[1] Badad Kökü nüshas (aaribdost)

[2] Zeyta olacak
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ziyareti Bi*rül Künuz Balkl ayazma derler Amma nice bin âdem bu
âsitanede olan hikmeti Hudaya vâkf esrar deillerdir Hikmet
oldur kim bu kenzi mâ içinde nice bin elvan mahiler inaverlik

iderken gayib olurlar Bir iki andan sonra niimayan olub kimi

yareli ve kimi bereli kanlar akarak zahir olurlar Hikmeti Huda
bir diyarda cenk olsa bu mahiler dahi gayib olub mecruh gelirler

Acib hikmetdir kim bu Bi'rülkünuzdan bir âdem su içse ve mahi-

lerinden sayd idüb tenavül etse elbetde amak yani ahmak olur Ve
yârân mabeyninde baz lâtife esnasnda darbmesel olmudur kim
bir âdem eblehane bir nâhemvar avaz ilese halk ana levm idüb

Aceb olmya Belki Çelebi mâi Künuzdan su içmidir Anmçün ah-

mak olmamdr deyu aka iderler Amma hakikatülhal her kim nu
iderse harr lâyüfhem olur Amma stma marizma (marazna) müb-
telâ olan kimesne üç cuma ertesi alessabah anda varub pak gusül ide

biemriUâh dürrü beyz âsâ olub halâs olur Zira bu âsitanede nice bin

kibar kümmelînden kimesneler medfundur Hususen arifi samedanî

eyh Mehmmed Bedevi hazretleri bu makamda medfundur Ve cümle

ehir halk haftada bir kerre yahud badelasr gelüb ziyaret idüb tefer-

rüc iderler acib ziyaretgâh has âmdr Ve ehrin ark canibi ense-

sinde CebelüUibnan sagir üzre hazreti Zinnun âsitanesi civarnda

Makam Hazreti Hzr cümle ricalülgayb yani jL. ümena ve evtad ve

nüceba ve budala ve nukaba bunda cem olur derler Ademin mühim
umuru olub üç gün bu âsitanede hulûsu kalb ile ibadet idüb na'rei (1)

naliler eylese biemriUâh hayr muradat hasl olur Ve Camii Taylûn

kurbinde eyh Fazlullah ve çemmizi kebir dibinde eyh Zahir Bab
jjiiLj^^ kurbindedir ^j-^ur^^ Ve Paa Saray kurbinde camii haremi

içinde merhum Çetrefil Blu Ahmed paa türbesinin revzeni üzre

tahrir olunan tarih

Rihlet etdi cennete Ahmed paa
Haktaalâ eyliye kabrin grak
Recebüddai (di)di tarihini

Gitdi Ahmed dünyadan ah elfirak

Sene [2]

ehir içinde hazreti eyh Mes*ud ve eyh Mehmmedülacemî
i^:XJ» bir kubbei âli içinde |medfunlardr Her leylei mubarekelerde

fukaralar cem edüb âyini muhammedî sürülüb tevhidi sultanî olur

Asitanesinde tabii ve ^'-"' ve tabii kudüm ve nakkare ve def ve nefir

[IJ Bagdad kökü nüshas (tazarru)

[2] Badad kökü nüshas (1008)
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ve zilleri hazrdr Ayn mahallinde icra idüb cemiyveti azîm olur

Ve eyh Abdülvahidülmaribî ve eyh Izzeddinül musulî ve eyh
Aliyülgazzazî ve Ahi Toktemürülbehlivan ve eyh emsüddin ve

ehirden tara eyhülkanvanî ve Taylûne Camii kurbinde eyh Tahir

hazretleri ve bunlara karib eyh Davud ve ehir içinde kal'a altnda

üheda medresesi civarndaki âsitanede medfun olurlar Cümlesi saha-

bei kiramlardr kim deti Kerbelâda yezid klcndan halâs olub

mam Hüseyn gibi ehzadenin ehadetin bu hal ile gördüklerinde

ölmek yeydir diyüb Trablusun gazasna gelince cümlesi dîni mübin
yoluna ehid oldular Baz tevarihde yedi yüz nefer kimesneler idi

deyu rivayet iderler Amma hîni ma'rekede defn olunub esamileri

malûm deildir Ve nice kerre leylei mübarekelerde üzerlerine nur

nazil olduu müsbetdir Sulehayi ümmetden kimesneler varub ziyaret

iderler Ziyaretgâh has âmdr ^t^''
«ûiUa-; y^ kabri Ali Mevlevîdendir

am Trablus kurbinde Dürziler alelgafle basub ehid etdiler Na'm
Babürremilde defn etdiler Cemii ulûmda Ve bu ziyaretleri

idüb ve ehri seyir temaa idüb ayan vilâyetden Hzr Aa ile ve

Mehmed Çavu ile ve dizdar ile ve valii vilâyet olan Kara Mehmed
paa ile ve(d)alaub ve firavan ihsann alub ve namdar on müsellâh

refik koub Trablusda Bab remilden kbliye revane olub Mar [1]

kazas içre 3 saat ubur iderek lebi derya ile yine sengistan yerler

icre güzer iderek

Kariyei Enfiyye

Lebi deryada mutî kefere köyüdür Andan yine kbliye gidüb

Muslca Belin aub bir sengistan zyk dere icre

Kal'ai Maan

Sene tarihinde Maan zade isyan etdikde bu yollar kat etmek

için bir maberi zykde bir yalçn kaya üzre bu kaPai bina etmi
Amma küçükdür Ancak be yüz âdem alr bir kubbe misaldir Hâlâ

içinde beni âdemden bir ferd yokdur Amma Trablus nahiyesi dinir

Subalkdr Kasabas lebi deryada bir düz kayal yerde iki mahalle ve

iki yüz toprak örtülü Fellâh ve Nusayri kavmi haneleridir Bir camii

ve bir hammam ve iki dükkân vardr Ve bunun ba ve baçesinde

ulu cemiz dirahtleri var kim eflâke serçekmi Ve âb hayat kuyular

vardr Ve bunda Ziyareti Ahdullah Samedî Zeman hayatlarnda bir

küffar ketisi bu belidei garet etmee gelüb kenar olunca eyh

[1] Badad Kökü nüsash (bar)
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hazretleri payi eriflerinden nalnn ckarub küffar gemisine naln ile

urunca gemi gark olub cümle küffar karaya çkub cümle esir olurlar

Himmetleri hazr ola Ulu sultandr Bu kasabai ubur idüb yine

kble canibine lebi derya ile Reyhaniyye nam bir burcu üstüvar

ubur idüb 5 saat

Evsaf kal'ai Cübeyl [^1

Trablus paasnn hass voyvadalkdr Ve yüz elli akçe kazadr Ve
nahiyesi sengistan dalarda yüz pare kuradr Senevi iki kise hasl

olur Ve bu dalarn hâkimi paa tarafndan eyh jJX.\j\> yetmi kise

mal padiah verir Ve kendiye dahi yetmi kise kalr Amma kâmil

üç bin tüfenkendaza malikdir Zira Durzî ve Timanî dalardr Ve bu

kal'a lebi deryada düz kayal yerde ekli murabba bir köhne kal'adr

Cürmü dairen madar bin üç yüz admdr Ve canibi erbaasmda hen-

dei içi dud aac balardr Ve iki kapus var Biri kbliye nazr demir

kapudur Biri liman kapusdr Bu kel'a ispanya binasdr Sene tari-

hinde Sultan Klavan [2] feth idüb badehu sene tarihinde Selim ah
Msra giderken itaat idüb kal'ai teslim etmilerdir Bu kal'ada cümle

iki mahalle ve iki yüz top(r)k örtülü Arab ve Dürzi evleridir Ve dud
ve zeytin aaclarile mizeyyendir [3] Cümle be mihrab Ve biri Selim

Han Camiidir Ve iç kal'as bu kal'ann kara canibinde bir bayr üzre

ekli murabba bir küçük kaPacikdir Ve bir demir kapus imale nazr

on kademe ta nerdüban ile uruc olunur Kal'a içinde ancak dizdar

ve imam ve müezzin ve elli neferat evlerinden gayri bir ey yokdur

Ve her âdemi komazlar Daima didebanlar Durzîden havf idüb mu-
hafaza iderler Kethüdayeri ve serdar yokdur Zira gayet cezire yerdir

Himarn zayi iden varmaz Amma bu hakir can azizin zayi iderek

vardm Ve cümle halk Tat ve Nusayridir Ve yirmi dükkândr Ve bir

han vardr Ve bu kal'a içre bir ibretnüma manastr var kim âsâr

binasn âdem dikkatle temaa etse valih olur Bunda olan san'at

mermerberlik Islâmbolda ve Ayasulukda ve Atinede yokdur Hattâ

yetmi bede Alman diyarnda bu hakir bu Cübeyldeki divi azîmi

sual idüb Ah Mabedi kadimimizdir dirlerdi Meer em'un Safa bunda
sakin olurmu Hakka ki vacibüsseyir bir deyirdir Amma hâlâ içinde

at ve katr ütür bal handr Ve bu kal*ann liman taraf yaln kat

kal'a divandr Ve liman iki yüz pare parça alr lâtif limandr

[1] Cebel

[2] Kalavun

[3] Müzeyyendir olacak
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Aznda iki mendirek kulleleri var Âlâ yatak limandr Bunu seyir

temaa idüb dizdar Kasm Aadan on tüfenkli refik alub yine kbliye
3 saat lebi derya ile gidüb

Cisri Hazret! ibrahim

Nehri Habur üzre üç gözdür Bu nehir Dürzi dalarndan gelüb

bu mahalde Akdenize mahlut olur Ve bu mahalde bir han vardr
Hazreti ibrahim bina etdi dirler Ve bu mahallin sol canibi ark
âli cebeller üzre kat enderkat kaPa misal Durzî kuralardr Neuzü-
biUâh yanlarna varlmak muhaldir Hattâ bizi gördüklerinde gökden

göe ate iaretleri etdiler Anlar ubur idüb yine 3 saat kbleye gidüb

Nehrül Kelb üzre iki göz kavsi kuzahdan nian verir bir cisirdir V^e

bir küçük han var Ve bu nehir ark canibinde Maan Olu dalarn-
dan gelüb bu cisir dibinde Bahri Ebyaza mahlut olduu yerde bir

kumsal yerde at kadar bir kelb biemriUâh ta olmu bir sun'u

Hudadr Hikmeti Huda Bu mahalden bir gün hazreti Yakub olu
hazreti Yehuda bu Kelbülakaba didikleri zyk mahalden ubur ider-

ken hemen bu kelb sebu'var hazreti Yehuda üzre hücum etdikde

gazub ehzade hemen bir kerre ^i-^J^• ^iH^l jC-» ^iTL didikleri gibi ta
olub hâlâ dört ayak üzre esed var durur Acib hikmetdir Sengi hârâ

gibi çakmak tadr Bu kadar bin yldan beru iddeti harda ve derya

telâtumundan asla ekâli mütegayyir olmam bir sureti sun'u Huda-
dr Ve ^u nehri Kelb üzre üç göz cisri Kelb gayet metin mukanta-

radr Bir gözü Cübeyl tarafmdadr ki ol tarafda bir kayay oyub
çarkûe bir mermer üzre cisrin tarihi ene 10 dur ki Sultan Klavan
(Kalavun) binasdr Cisri ubur etdikde ol gûhu bîsütunu Nehri

Kelb kenarnda ferhadî külünk ile gûhkenler Ferhad var oyub bir

ahrah etmiler Amma ubur iden beni âdem aada cereyan iden

Nehrül Kelbe nazar etse akl gider Bu hal ile yalçn kayalar içre

evce çkub Kelb akabesi derler bir muhatara yerdir Cemii zamanda
bu mahalde emin tarik yokdur Zira bir tüfekli bir kayaya dursa ku
uçmaz Öyle bir sa'b ve zyk yerdir Hattâ hakir bin elli sekiz tari-

hinde cülusu Mehemmed Han Rabide silâhdar Murtaza paa ile

Samda iken bu Nehrül Kelb akabesinden yetmi tüfenkendaz âdem
ile ubur iderken vakti seherde bu mahalde bir azîm cenk idüb cümle

piyade olub iki saat cengi âubdan sonra bizden iki âdem Dürziler-
\

den yedi âdem katil olunub Akabülkelbde köpek cengi idüb Îju» Îjl;.

iderek hamdi Huda selâmetle ubur etdik Amma imdi on be âdemle

bîbak ve bîperva ubur etdik Zira bu nehri Cübeyl canibi am
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Trablus hükmüdür Temam olub beri taraf Sayda eyaletine mutasarrf

Hac Ishak paa hükmünde olman zabt rabt ve hâkim olman bu

Akabülkelbi selâmetle ubur idüb

Burcu Tarrahîn

Sayda hudududur Ve bu mahalde bir azîm körfezdir Enli yeri

dalar içre girmi bir liman azimdir Amma az garba açkdr Ve
lebi deryas neuzübiUâh öyle sengistan yerlerdir kim at ayak basacak

yer bulunmyub cümle piyade yürüdük yüz bin rene ina çekerek an
ubur idüb Cübeyleden bu mahalle 3 saat gelüb ovalar ve dud ba-
çeleri içre giderek

Nehri Birut

Maan Olu dalarndan gelüb bu mahalde deryaya mahlut

olur Ve bu nehir üzre dokuz göz bir cisri kavi var kim bu eyaletde

misli yokdur Bu cisir dibinden ta deryaya varnca Sayda

ve Beyrut kemileri bunda [1] klya balarlard Misali âb zülâl

nehri safîdir Bu cisirden yine piyade olunub ba ve baçeler içre

sekiz bin adm gidüb

Evsaf dar kalai Muz [2]

spanya keferesi binasdr Badehu Rum eline girmidir Andan se-

ne tarihinde Çerakese asrnda am hâkimi Senyal ^\..i^ Bey alelgafle

Rum elinden feth edüb Maan Olu ecdadlarna vermidir Badehu sene

921 tarihinde Selim Hana mutî olub kalfann miftahlarn teslim

idüb Sayda eyaleti hükmünde iltizam ile sancak olmudur Amma sa-

ir sancaklar gibi kura ve kasabatlarda timar ve ziamet yokdur Ve
alaybeisi ve çeriba dahi yokdur Ve bei dahi sefere memur olm-
yub iltizamnda olan iki yüz kise tahsiline memurdur Ve bin askerile

âsi dalarda cenk iderek mal tahsil idüb kendüye dahi yüz kise ha-

sl olur sanca âlidir Ve desti hükmünde cümle alt yüz pare kal'a

misal dalar içre mamur Dürzi kuralardr Ve yüz elli akçe erif ka-

zadr Ve sekiz nahiyedir Senevî yirmi kise kadya mahsul hasl olur

Kethüdayeri ve yeniçeri serdar ve eyhülislâm ve nakibüleraf ve

âyân kibar kübbar vardr Ve ehri lebi deryada iki burun ortasnda

bir kumsal yerde ehri müzeyyendir Ve mezkûr iki burunda derya

içre iki metîn liman kalfalar ina olunmu kim herbiri metîn ve

müstahkem burç barulu kara(i) ra'nalardr Ve baka dizdarlar ve

yüz neferat merdümü hisarlar ve cebehaneleri ve limana nazr azîm

[î] Bukadar (Bu cisirden)o kadar Barlad Kökü nüshasnda yoktur.

[2] Ba-dad Kökü nüshas (kal'ai)

Evliya Çelebi 9 — 27
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toplar vardr Daima küffar havfinden amadedirler Bir liman kal'a-

s gümrükhane önünde yalçn kaya üzre ekli murabba bir eddadî

kara(i) üstüvardr içinde dizdar ve imam ve neferatdan gayri bir

ey yokdur Her eb neferatlar gelüb nigehbanlk iderler Ve cenuba

nazr bir demir kapusu var Ve içinde bir camii var Ve iki hurma
dirahti var kim eflâke serçekmidir Garayib bunda kim bu kuUe bir

yalçn kaya üzre vaki olub içindeki hurmalar ol kaya üzre hasl ol-

mu acib hikmetdir Ve kapus önünde derya üzre kasr âli misal bir

tahta bina mescidi var Aramgâh âyende ve revende Ve bu limann
öbür burnunda dahi bir iç kal'adr Karadan iki yüz adm alarkadr

Canibi erbaas(n) derya döer Bu kal'aCye) dahi karadan bir ince

cisrile varlr Amma göz göz cisir gibi deildir Liman divandr Bu
kaPa dahi ekli murabba bir sa'b mendirekdir Ve dairen madar cür-

mü üç yüz admdr Ve gayet metindir Deryadan bir maara kaddi

bâlâdr Cümle toplar limana nazrdr eb ruz dizdar neferatlar mev-

cuddur içinde dizdar ve imam ve müezzin ve yüz elli neferatdan gay-

ri kimesne giremez Bunda dahi bir cami ve âb hayat sarnçlar vardr

Cenuba nazr bir demir kapus vardr Amma bu limana büyük ke-

tiler giremez Dökündülü kayal yerler vardr Cümle rüzgârdan emin

âlâ liman olmak ile alarkadan lenger endaht olub yatarlar Amma
yelden ve kara yelden ihtiraz lâzmdr Zira limann ol rüzgarlara a-
z küadedir Vu bu limann lebi deryasnda iskele banda iki yüz-

den mütecaviz bazirgân mahzenleri ve on han azîm var Güya her-

biri birer kal'ai metinlerdir Ve emval ve erzak ile malâmaldir Ve
bu mahalde iskele banda gümrük hane kökü matekaddem bir

çeme imi Müruru eyyam ile bu kasr ina idüb emin hane olmu
Kökün divarnda çeme olduunu çar kue mermer üzre celi hat ile

Karahisarî tarz bir hat dr kim misli meer Islâmbolda ola (Tarih)

jj^\ 4)y^ ^AûJi J^Jl JjlJli J-vJ oXx cl-l^ ^^^ J^ Û^J^ ^^ /C^. '

*u-j^l ZjJj^ j^\ 4A)!jl^ J ^^j jy*^^' -S'^'^
Ju*-J^ JlkJLJl ^y^j^^ ^^

cU jlçJU jlkJUi j\ jlkJU ^\j ^J^ i^^ *LJ j 4^ ::lLJl ii\ <^^

n^l' 'C- ._<^ ,ii ..^-^j ..J:. i^„jl J ^U ^\y^ • c ^ '^'^ >' j^ A- â'
^ . . -/ . . "^ -/« ^^ ^"^ "^

1 ~ •

Üstad bu mermere öyle mermer burluk idüb bir diref urub

kazm Güya yedi kudret ile yazm Böyle bir sihri icaz etmi Elhasl

görmee muhtaç bir vacibüsseyir bir sihri mübîn hatdr Ve bu liman

karalarndan maada ehri azîmi Beyrut varuu bir kal'ai azimdir Bir
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düz yerde vaki olmu Kadim a'sarda gayet metin imi Lâkin müruru

eyyam ile nice kerre muhasara göre göre baz yerleri münhedim olub

yine tamir olarak hrkai pemine dönmü Amma yine azîm varudur

Ve garb taraf hâlâ metindir Ve ekli muhammes vaki olmudur
Dairen madar çürmü dörd bin dörd yüz elli admdr Ve kuUe ve

burç barular muhkemdir Ve cümle kapulardr Garb canibinden

^ayri hendei yokdur Ve cenub tarafndaki yer kumsaldr Bu cürüm-

de olan varuu azîm içre mahalle ve iki bin alt yüz toprak kerpiç

ile puide saray âliler ve gayri hanelerdir Ve bu ehir içre cümle

otuz yedi mihrab ve yedi hutbedir Cemaati kesireye malik canibi

erbaas çaruy baz(ar) olan Ulu Camidir Yan kapudan kapuya varn-

ca tuli yüz elli ayakdr Ve arz yüz yirmi ayakdr Matekaddem bir

deyrî muazzam imi Kefere destinde iken gün dousuna mihrablar

olan hâlâ kapudur Hâlâ bizim mihrabmz yan divara vaki olmudur
kim arznn hükmü kblemize öyle vaki olmudur Zira bu ehrin
arz gayr arza muhalifdir Ve mihabmz üzre {\i\)

âyeti ilâ âhire tahrir olunmudur Ve derunu camide sekiz amelî sü-

tun toloz kemer binayi atikdir Ve sa tarafndaki yan kapu üzre

Hayre Bey fethinin tarihi tahrir olunmudur Ve bunda olan cemaati

kesir ve talibi ilim ve ruhaniyyet Samda Camii Ummeyye Msrda
Camii Ezberde yokdur Krk elli yerde ders görilür Malâmal fukarayi

ibadullahdr Bir camii ruen dahi Paa Saray kurbinde Seyf Olu
Assaf Paa Camii dir ki gayet ruen ve irin musanna ve müzeyyen
camidir Derunu camide çar somaki sütunu âli üzre bir nilgûn kub-

bei sernigûndur kim güya kubbei eflâkdir Bu cami tulen ve arzen

yetmier kademdir Amma bu ehirde ve gayri diyarda misli yokdur
Meer Haleb Kilisinde Canpulad zade Camii ola Öyle bir camii

behit âsâdr Ve çarsu içinde Mr Münzir Camii Bu dahi musanna
camidir Amma bunun haremi cümleden musanna ve küade haremi
ferahfezadr kim Haremin canibi erbaasmda sekiz mücellâ ve

musaykal somaki sütunlar var kim âdemin rengi ruyleri nü-

mayandr Ve harem vasatnda ^a.» Î^c bir havzu lâtifinde âb
zülâli cereyan idüb cemaat tecdidi vuzu iderler Ve biri dahi
Camiül Amri dir Bu dahi tarz kadim camidir Bunlardan maada
mesacidlerdir kim otuz yedi mihrabdr Cümlesinde talebe ve fukara

vardr Ve dörd hammamdr Amma Paa Saray kurbinde Seyf Ogu
hamam lâtif ve ruen hamamdr Eer Beni eyf Olu sarayn medh
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etmesem deryada katra günede zerre tavsif olunmaz Havlisi içre

limon turuncu ükûfesi âdemin diman muattar ider Ve bu diraht-

lerin sayesinde derya misal tulânî bir havuzu azîm var kim âdem nazar

etdükce hayat can bulur Ve bu ehirde on yedi medrese ve sekiz

mektebi sbyan ve yedi çeme (i) hayatbah üç yüz dükkân ve krk
kahvehane ve sekiz han bazirgân Ve bezazistan olmamagile bu han-

1ar bezazistan olub cümle zîkymet akmiei fahire bunda bîkymet ve

bîminnet bulunur Lâkin zalim ehrin esvaklar rah tenk ve tardr

Ve âdem izdihamndan omuz omuzu s5kmez zyk derblerdir Amma bu
rahlarn iki canibleri kaldrmdr Ve cümle binalar kâ (r) gir kemer
ve toloz metin binalardr Asla dekâkin ve hane bablar ve revzen

çengellerinden maada aaç bina yokdur Ve ganimet ehir olmaile

bu ehir icre ecnas mahlûkat mevcud olub Arab ve Durzî ve Timanî
kavmi mevcud(d)ur Cümlesi elvan kereke giyüb balarna beyaz sa
ve muhattem sararlar Ve avretleri serlerine sîm ve zer halis arakyeler

giyüb beyaz car bürinüb sar çizme giyerler Matekaddem bu ehrin
havas bed imi Badehu Maan Olu ehrin kble canibindeki sahrann
tulen ve arzen birer saatlik yerden nice bin âdem ile kazub j^ ^c be
kerre yüz bin sanavber dirahtleri diküb hâlâ bir azîm ormandr içinde

âdem gayib olur Hakka ki acib himmeti ahanîdir kim bu ecerei

tayyibelerdir Rayihai tayyibesi ehrin evvelki kesafeti havasn def

idüb hâlâ âb havas lâtif olub mahbub ve mahbubesi dahi nevm
(nerm) [1] ram âdemleri [2] Haddi zatinde bir diyarda çam ve

fsdk dirahti olub halk bir çam bardandan su içilir [3] Hukemayi
kudema kavlince gayet naf i'dir Hâlâ bu Beyrut halknn on dirahtistan

iç teferrüçgâhlardr Cümle dirahtleri çrp ile alettertib dikilmi

dirahti müntehalardr Ve bu ehrin canibi erbaas düz ve zeytun

ecereleri ile zeyn olmu bir mahsuldar ehri kadimdir <*i!\J^

Evsaf ziyaetgâh Beyrut

^LW\^'^V> hazretleri ammeti Resulullahdr •y-cr-^> Ve cisir kurbinde

hazreti Hzr makam bir tekyei mamur Bir hayli fukaras vardr

Limon ve turunç ve hurma dirahtleri ile müzeyyen bir tekyei ruen»

dir Ve ehrin arknda eyh iv^^ «^n^^j ^uJ«^ Bu ehri seyri temaa ve

ziyaret idüb ahibba ve asdkalar ile vedalaub ve hâkimden be âdem
refik alub kubbe canibine bir saat gidüb

|1J Baddd Kökü nüshas (î^ezt)

(2] Ba'dad Kökü nüshas (âdemlerdir)

[3] Badad Kökü nüshas (sular içerce)
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Kariyei Burter

Bir dere içre vaki olmu iki yüz fellah evli ve bir camili bir ma-

mur belidedir Beyrut hâkiminin hassdr Voyvadas hükümet ider

nahiyedir Ab havas lâtif olduundan muzu Veyselkaranî bunda

hasl olur Nice bin âdemlerinin kâr kisibleri bu muzdur On bir yük

akçe senevi hasl olur gayet mahsuldar köydür Amma biemriUâh

Yemenden sonra bu mertebede olan muz bir diyada olmaz am ve

Haleb ve Msra bundan nice bin deve yükü gider

Ekâli ecere(i) muz ve hasiyyeti misali luz

Ve bu muz bir turfa aacdr iki âdem kaddi olur Dahi âli olmaz

Ve cüssesi uyluk kalnl olub aacn sksan su çkarub ve herbir

veraklar kalem kadar tulânî yapraklar filândra bayrak gibi

salnr Gayet sebzgün berklerdir Ve meyvesi dahi bir tarafa bârdr

Ylda bir kerre verir Gayri vermez Badehu an dibinden kat idüb

kamus gibi yeri dahi dibinden kat idüb kamus gibi yeri dahi dibin-

den zahir olur Meyvesi yapra yannda ve bir kol kalnl daln
ucunda bir sini cürmünde bir sininin canibi erbaasnda iki yüz üç yüz

patlcan ve hürde hyar gibi evvel yeil Badehu sar sar hasl olub

kemalin buldukda araba tekerlei gibi tertib ile dizilüb durur

Badehu kat* idüb kabuu bî teessüf soylub ekerle ve yahud ekersiz

tenavül olunur Gayet nupru[l] ve mukavvi seriulhazmdr Derecei

ulâda hardr Ve âdemin bedenine kuvveti kuva virüb lâhim tenavül

etmi kdaar gna virir Güya taze palûde köftürü gibi terdir Çekirdei

kei bir eyi yokdur Ancak kökünde zahir olan fililerin diküb hasl

olur Güya kamus nevridir Amma daima su içinde aac durmak ister

Sebebi hilkati ecerei muz misli elluz

Ol günki Hazreti mefhari mevcudat ve serveri kâinat Ohud
gazasnda mübarek dendan dürdanei erifi ehid olduu zemande
Veyselkaranî hazretleri istima idüb Ayâ Hazreti Resaletin ehid olan

mübarek sinni erifleri bu mudur yohsa bu mudur Mübarek dilerin

çeke çeke biri kalmayub mübarek az yar ile kann tükürdüke

biemriUâh ol kandan derakab muz aac zahir olub ol saat meyve
virüb ilham rabbani ile Veys hazretleri tenavül idüb def*i cu ider

Hakka ki ihtiyar kimesnelerin zülbiyat katr nebatdr Hikmeti hilkati

budur Vj.» j»j\* ^üi i hT^j- i .lijU J» ja Bu kariye hâkimi hakire elli batman

\ mîkdar muz virüb ekerle tenavül iderek andan kalkub 4 saat

[2J bdg'Jad is^öku uüâas ( leziz)
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Kariye Na'ma

Andan nîm saat

Nehri Demiz

Maan Olu dalarndan gelüb bu mahalde derya misal Bahri

Ebyaza munsab olub atlarla gücile ubur etdik Gayet leziz ve zarbl

cereyan etdüünden asla bir cisir kabul etmez Baharda gemi ile ubur

olunur Andan yine lebi derya ile

KariyeilMuksabiyye

yüz haneli bir camili müslim kariyesidir An ubur idüb yine lebi

derya ile kbleye gidüb

Kariyei Ciyeyye

ki yüz evli ba ve baçeli ve âb bayatl ve camili mamur ve

asadan (abadan) köydür Lebi deryada dirahti müntehalar icre bir

kubbei âli vardr Bu kariye ve Sayda ve Beyrut ulemalar üzre ol

âsitanei hazreti Yunus nebiyyullah ^v-îw.ic ibni Mitte Balk hazret!

Yunusu bu mahalde kay idüb bade zemanm bunda merhum olub yine

bunda medfun olmudur dirler Hakikatülhal cemii ulemai Sayda ve

Beyrut am Trablus bu itikaddadrlar kim Hazreti Yunus bin ^.^

ümmetilerinden fs^ olub Musul diyarndan bu mahalle gelüb bir

kegtiye suvar olub Msra giderken zevraklar telâtumu deryaya

urayub kur*a ile deryaya bir kaç âdem atarlar Hikmeti Huda kur'ai

menhusun biri Yunusa düüb eman virmeyüb deryaya atarlar Hemen
ol dem bir nun dem çeküb Hazreti Yunusu bel* idüb krk gün krk
gece nunun karnnda mihman olub fakir nun yutduuna peiman
olub yedi deryay yedi kerre devran eyliyüb âhir hazm îdemiyüb

bu Sayda kurbinde kariyei Ciyeyyede balk karaya düüb Hazreti

Yunusu tara çkard Ve Hazreti Yunusun bu serencammn asln
baz müverrihin öyle tahrir etmiler kim kaçan Hazreti Yunus
ümmetlerinden ayrlub kavminden âzürdedil oldukda Ya Rab Bu
kavim bana îman getirmezler Bunlar kahr eyle Yahud beni bu âsî-

lerden halâs idüb yedi derya seyyahatin nasib eyle deyu duas hedefi

icabetde vaki olub bu Sayda ehrindeki makamnda gemiye suvar

olub biemri Huda kur'a ile Yunus nebi (i) deryaya ilka idüb Cenab
Bari yedi deryay balk karnnda sayyahat etdirüb krknc gün ki

Yevmi Aura idi cümle balklar Yunus balna hücum idüb anlarn
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hücumundan emri Hak ile balk bu mahalle gelüb çkd Hakikat

lebi deryada bir küçük kubbedir Amma yine mesciddir

Kendüleri kubbenin kapus önünde bir kumsal yerde beyaz kireç

ile mebni bir merkadi pür envar içün cümle ulemay Sayda

kabri Yunus oldu(r) derler Ve bu Hazerti Yunus merkadi oldu-

una bu adahi delildir kim Cenab Bari Hazreti Resalete Hazreti

Yunus hakknda alâtarikulhikâye bu ayeti erifi nazil etmidir

(^i j* SjSft^ UfiiM-'ij (^,V») buyurmulardr kim Hazreti Yunus üryan balk

karnndan çkub uryanen bîtab ve bîmecal iddeti hararetde yatarken

Cenab Bari Resulün esirgeyüb ol an cesedi erifin hfz içün kabak

aacn halk idüb ol ulu berkleri Hazreti Yunus üzre sayeban olur

Hâlâ âsitanesi etrafnda ol yaktini [1] beyabandan geçilmez Ve ce-

zirei Sakzdan gayri diyarda Sakz dirahtleri olmazken nice Sakz

dirahtleri vardr

Hikâye

Sene tarihinde Msr padiahlarndan Yusuf Salâhüddin bu Say-

dai hüffar Firengi bedrenk elinden darb kahrla alub mutasarrf

iken küffar feccar Bizim vatan aslîmizi bu Yunus paygamber

anda olmagile Muhammedîler dahi ana rabet etdiklerinde ehri

kadimimiz elimizden gitdi deyüb yirmi pare gemi ile Hazreti Yu-

nusa be yüz pare gemi ile krk bin Firenk Sayda kalfasn muhasara
ider Bu yirmi pare geminin kefereleri Hazreti Yunusu kabri erif-

lerinden çkarub ispanyaya götürelim deyu ta vaz'yed etmek sayde-

dinan ( sadedinde ) iken yirmi geminin küffar cümle ihrak binnar

olub kara hakister olurlar Ve bir reyhi akim dahi zahir olub kal'ai

SiEiydai kam'iden be yüz pare gemi temevvücü derya birbirlerine

ura ura pare pare olub karaya düerler Bir can halâs olmyub esir

olub ahalii Sayda halâs olub mali ganayime malik olurlar Ve Haz-

reti Yunusu yudan nunun üstühanlar hâlâ merkadi pürenvarnn
civarnda medfundur Ve bu kavillere cümle meayihi Arab mütte-

fiklerdir Amma hakir Sene 1056 tarihinde Badada giderken rahi-

miz kaPai Musula ugrayub Musulun karu canibinde nehri attularab

ar Badad hakinde bir âsitanei azîm içre medfun Hazreti Yunus-
dur didiler Hattâ Badad eyhülislâm olan mevlâna Mustafa Efen-

diden sual idüb yine Sultann ta Sam erife iki merhale yer Sayda
kâPas kurbinde yatan Hazreti Yunus alâmetlerile ya ol nedir didi-

gim(de) anlar itdi Beli Hazreti Yunus bu Musul ve Nusaybin ve

[1] Kabak a-ac
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ehri Zol caniblerine ba's oluntnu§dur Amma kavmi bundan mucize

istediler Nice mucizeler gösterüb biri imana gelmiyüb terki diyar

etdi Zira ol asrda bu iklim tavaifi mülûk idi Ahir Hazreti Yunus
seyyahat ile Sayda nam ehir kurbinde nice müddet sakin olub

anda makam edinmidi Ahir ol diyardan kalkub derya seferin ider-

ken telâtumu deryadan halâs içün Hazreti Yunusu deryaya atdlar

Hemen saat bir balk Hazreti Yunusu yudunca zahir bir mürsel pey-

gamber ann karnnda olunca bana kyamet kopub Akdenizi yedi

kerre devir idüb Sebte boazndan tara çkub Bahri Okyanusu ve

Bahri Muhiti Bahri Çini hulâsai kelâm yedi deryay seyran iderek

Lehsa deryasndan içeri girüb andan Basrya gelüb attularab ile

bayukar Badada gelüb an dahi can havli ile fakir balk ubur

iderek ta Musula gelüb garib balk gayri gitmee derman olmyub
bunda Hazreti Yunusu çkarub balk dahi bar sakilden halâs olub

Hazreti Yunsu ümmetleri görüb bin bin hamdi Yezdan iderler Mün-
kirîndan nice bin âdem bu hali görüb insafa gelüb islâm ile müerref
olur Yüz yl bunda nübüvvet ile muammer olub bunda medfundur

deyu nakl idüb Sayda kurbindeki makamlardr deyu buyurdukla-

rnda anlar(a) muaraza içün matekaddem Badad eyhülislâm olai

Zeynel Abidin buyurdlar kim Evliya Çelebi Cemii kütübü mutebe-

relerimizin esah kavli akvas bilittifak Halebde Hazreti Zekeriyya ve

Samda Hazreti Yahya ve Kudüsde Hazreti Musa ve Halilülrahmanda

medfun olan cümle enbiya ve bizzat Medinede Hazreti Muhammed
Mustafa medfun old her sene sicilli er'i mübîne kayd olunub

Ali Osman padiahna arz olunub Kudüs ve am ve Halebde ve

cümle Arz Mukaddesde olan enbiya makamlar sahih müsbetdir

Amma maada sair enbiyalar Tufan Nuhda ve müruru eyyam ile [1]

hale urayub namalûm olmulardr Amma ki Sam erifde Camii

Ümmeyye mihrab önünde on iki bin peygamber medfundur Baz mü-

verrihler beynel Erze velberze medfundur derler *i\x.c ^j» deyu Zey-

nel Abidîn Efendi cevab etdiler Neticei kelâm Sayda kurbinde Haz-

reti Yunusu bu hal üzre ziyaret idüb bir Yasini erif tilâvet idüb

ruhu eriflerinden istimdad taleb idüb yine lebi derya ile bir

saat talk içre gidüb

Kariyei Remile

Bir sa'b püte kaFa misal bir köydür An ubur idüb bir saat

talk ve bir saat kumsal ve nîm saat türabl yerler ubur iderek

Nehri Evvel üzre Cisri Evvel derler Ve bu nehir Maan Olu dalarn-

la] B;âflad Kökü nüshas (Kaldtn)
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dan gelüb bu Cisri Evvel kürbinde deryaya mahlut olur bir âb ha-

yat sudur Menba karl dalardr Gayet leziz olduundan selefde bir

padiah bu nehrin âlisinden Ferhad kâr (var) dalar sekiz saat yer-

den keserek Sayda kurbine geldikde kemerler ile Sayda ehrine geti'

rüb içinde istimal olunan ol âb nabdr Andan maada ehrin cemü
ba ve baçeleri bu nehirle sak*y olunur Azîm hayratdr Ve bu nehir

üzre Cisri Evvelden ubur idüb bir saat dahi Sayda ba ve baçe ve

besatînleri îçre seyir temaa iderek ta Beyrutdan dokuzuncu saatde

Evsaf kal'ai Sayda

• _^^

Kadim eyyamda ispanya keferesi binasdr Badehu Hicreti nebe-

viyyenin sen 26 tarihinde Hazreti Ömer Kudüsü erifi feth etdükde

bu kaPa (i) dahi feth idüb camiler bina olundukdan sonra yine küf-

far istilâ idüb sene tarihinde Msr Sultanlarndan Melik Nasr
ibni Klavan fethidir Badehu sene tarihinde Selim ah Evvel

Msr fethine azimet buyurduklarnda bu Sayda hâkimi Kara Cga
Bay velvelei Ali Osmana takat getiremiyeceini idrak idüb Sam erifde

kal'anm miftahlarn padiaha teslim idüb hini tahrirde am eyale-

tinde iltizam ile sancak olmudur Amma sene 1071 tarihinde Sultan

Mehemmedi Rabi asrnda Köprülü Olu Fazl Ahmed paa am valisi

iken bu sanca müceddeden tahrir idüb eyalet olmaa tahammülü
olduundan Kuneytara evkaf Süleyman Han vüzer (a) larndan Lala

Mustafa paa evkafdr ki üçyüz pare mamur âbâdan kuralar var

idi kim güya herbiri bir kasaba idi Bu kadar zemandan beri vakful-

lahdr deyu imaz iderlerdi Amma Köprülü zade Ahmed paa tahrir

idüb vakfn mürtezikasn ve imaret ve gayri masarifin ihata idecek

kadar alkoyub mabaki kuralar Sayda sancana ilhak idüb bir eyalet

tahrir olunub hâlâ vezaretdir Amma am Trablusu gibi iltizamdr

Eyaletinde olan sancaklar bunlardr ki tahrir olunur Evvelâ livai

Beyrut ve livai Safed ve livai Akkâ ve livai vilâyeti Türab ve livai

Sayda paa tahtdr Ve livai Cebelül Maan Bu sancaklarda alaybei

ve çeriba ve timar ve ziamet olmyub cümle iki bin altm pare

âsi kuralar iltizam ile eyalet olmudur Paann taraf padahîden
hass hümayunu sekiz yük on bir bin akçedir Ve paasna sefer yok-

dur Zira mansb üzerine kise maktu'dur Paas bu kadar âsi kuralar-

dan bu mal mirîyi tahsil etmek içün iki bin piyade asker ile zabt

ider Ve kenduye dahi badelhisab velmasruf iki yüz elli kise kalur

Ve bu eyalet be yüz akçe payesile üçyüz akçe mollaya dahi ihsan

olunur Yedi nahiyesi var Mollaya senevi be guru hasl olur Haci
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Ishak paa zemannda acib mamur abadan eyalet olmudür Amma
cümle halk sengistan dalarda Dürzi ve Timanî yetmi mezheble âlûde

ecnas mahlûkat haaratdr Ve bu Sayda kaPas Bahri Ebyazn sahi-

linde bir keili kaya üzre ekli murabba imalinden kbliye tulânîce

bir kaPai köhne âbâddr Dairen madar cürmü murabbai üç bin yedi

yüz admdr Ve hendeksizdir Ve dö (r) d kapusu vardr Kble canibine

Bab hayme iki yan arka mekufdur Biri lebi deryada iç kaPiye gi-

der imale nazr bir küçük kapudur Bundan iç kal'iye varnca derya

üzre be yüz adm eddadî bina cisir ile iç kaFiye varlr On bir göz

cisirdir iç kaPa derya içinde güya bir cezirede vaki olmudür Bir

kaPai metindir Devri müdevveri be yüz adm küçük kaPadr Amma
cebehanesi ve balyemez toplar kerbi gibi limana nazrdr Dizdar ve

iki yüz merdümü hisar vardr Hüküm hükümet sahibi aalkdr
Nice bin pare gemilerin herbirinden beer guru liman hakk alr

Hattâ hakir sene tarihinde cülusu Mehmed Hanide Murtaza paa
fermanile bu Sayda kal'as kullarn yoklamaa gelüb bin esedî guru
aldm Ala dizdarlkdr Daima kal'anm kbliye nazr demir kapus
önündeki Lonca kökünde dizdar oturub top menzilinden baid gitse

mazul iderler Güya habisdir eb ruz evkat hamsesin kaPa kapus
Önündeki mescidde eday salât idüb ol kasrda oturur Ve bu kaPa

içre Selim Han Camii ve dizdar ve ketühda ve imam ve müezzim

ve neferat haneleri ve iki buday anbarndan gayri bir imaret yokdur

Ve bir seramed ibret nüma dirahti hurma var kim bu cezire içre ef-

lâke kad çekmidir Hakir Badad ve Basra ve Lehsa ve Adinde öyle

cüssedar ve münteha nahli hurma görmedim Ayan vilâyetin ihtiyar-

lar () bu hurma içün bin yandadr didiler Alâmeti oldur ki huesi
az oldu mahalle karib kble canibine rukûa vardkda ol dirahti bin

sene muammer olmudür deyu nakletdiler a\hv\ . .iH .iV Ve bu Sayda

liman bu iç kaPa önünden ta garbndan ark tarafnda ehir ucuna

varnca tuli iki bin adm bir liman azimdir Kefere destinde iken

gayet mamur abadan liman imi Hâlâ baz yerleri mamurdur Çou
harabdr Amma yine demir tutar âlâ limandr ki makduru beer de-

ildir Derya içre eddi ye'cuc gibi eddadî binalar ina etmiler kim

âdem hayran olub ç kaPadan tarafa derya içre kapu imi Cümle
gemiler andan girer Ve hikmeti Huda bu limann imalinde derya

içre yedi kudretden tulânî tulânî kayalar dizilmidir Akdeniz cu bu-

ru etdikde telâtumu derya bu kayalara urub mevci kat'ider Be bu

kayalar içre azîm maaralar var kim ibret nümadr Bu kayalar ile

kaPa mabeyni dahi azîm limandr Barçeler ve karaka ve galyonlar

bu mahalde lenger endaz olub yatarlar Elhasl Akdeniz iskelelerinde
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böyle bir liman azîm yokdur kim öyle açk derya alt yerde böyle

bir liman vaki olmu§dur Amma tathire muhtacdr Ve bu limannüi

kblesi tarafndaki ehri azîmi Sayda varuu kaPas içre cümle üç ma-
halle ve bin iki yüz toprak ve kireç ile püide saray âliyeler ve gayra

hanelerdir Bu ehirde asla ahabatdan bina yokdur Cümle kârgir toloz

binalardr Ve cümle mihrabdr Alts camidir Maada mesa-

cidlerdir Cümleden cemaati kesireye malik çarsu içinde Yeni Cann
bab üzre tarihi

Bir camii vâlâ ruen binai âlâdr Ve Camiülhahir Bunun dahi

cemaati çokdur Zira lebi deryada ve suku sultanîde mecmaünnas
mahallinde vaki olmagile âkan ehli salât cem olurlar Amma hare-

mi yokdur Zira tenk mahalde mebni olmudur Ve kuUe misal bir

minaresi vardr Amma imam asla vazife kabul etmiyüb her eyden
masum ve hafz Kelâmullah eyh Nasr Efendidir Kibar evliyadan

olduuna übhe yodur HaJkdan münzevi bir kimesnedir Hamdi Huda
desti erifin bus idüb duai hayrlar ile behredar olduk Ve Kethüda

Camii hareminde ^W9 \^c bir afiî havuz var Ve Koti (O)lu Camii

kâr kadim bir camii azimdir Ve Camiüssuk Cemaati çokdur Ve Co-

mü HazTeti Ömer <^c ^\^^j Kendüler imam olduu camii pür envar-

dr kim müstecabüddave mahaldir Güya Msrda Camii Ezberdir Ve
Bab Hasda tara kapu önünde Camii Berranî bir küçük camidir Bu
camilerden maada mesacidlerdir Yedi medrese ve bir darülkura ve

iki darülhadis ve yedi mektebei sbyan ebcedhan ve üç hamam var

Biri eyh hamam Ve dörd han var kim herbiri kal'a misal hanlar-

dr Evvelâ pirine han ve küçük han ve iskele banda Firenk han»

Yedi kiraln konsolozlar bu handa sakin olurlar kal'a misal bir hani

metindir içinde üç yüz kat enderkat höcrelerdir Ve tarada deri di-

varmn canibi erbaas dekakînler Cümle dükkân bu ehir içre dört yüt

mamur dekâkînlerdir Cemii zîkmet eyalar mevcuddur Amma beza-

zistan yokdur Ve cemii esvaklar vasidir Ve iki canibleri yaya kal-

dirimdir Pak pakize tariki âmlar vardr Ve halk dahi pak mezheb

ve pak itikad ve muhibbülfukara ve garibdostlardr Safir ve Maliki ve

Ha(n)belî mezhebler ve ehli tevhidlerdir Ancak paal No'man ibni

Sabit mezhebindendir Ve müfessirîn ve huffaz kur'an bî hisabdr Ve
mezahibi erbaadan eyhülislâm ve nakibüleraf ve âyân vilâyeti

vardr Ve halk ekseriya ehli tüccar ve ehli bihardr Cümle halk
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alaca cübbe ve kereke giyüb balarna beyaz destar sararlar Ve nis-

vanlar sîm ve zeri halis arakyyeler giyüb üzerlerine beyaz car büri-

nüb ayaklarna katife çakr giyüb sar çizme ile reftar iderler Ala ve

ve ednas ve rical nisas gözlerine kuhlü arabî çekerler Amma bu eh-
rin havas sakildir Temmuzda hurma piiminde neuzübiUâh âdeni

serinden pier Anmçün halknn rengi ruyleri humret üzre olmayub
asfarüUevin olduklarndan mahbub ve mahbubesi memduh deildir

Amma halk gayet rencberdir Ve hâkimlerine muti münkaddrlar
Hakka ki bu ehrin suyu âb hayat olmasa havasnn bedliinden

âdemleri helak olurlard Bu ehrin garb tarafndan cereyan iden nehre

Nehri Kumul j«^5 yani Kehle suyu dirler Ve kble canibinden cere-

yan iden nehre Nehri Bergus *:»^c./ yani Pire suyu dirler Anmçün
halk pire ve kehleden âciz ve bidar (bizar) olurlar Bu nehirler tls-

mat ile cereyan etmidir Acib hikâyeti vardr Ve bu ehrin mekûlât

merubat masunatmn memduhatndan hurmas ve limon ve turunç

ve eker kam ve zeytun incir ve rumman ve çimizi ve muzu olur

Ve cümle zenanelerinin kârlar harir kurdu beslerler Zira âlâ mahsul-

leri dud ve penbedir Gayet mahsuldar ve ganimet ehri benderdir

Ziyaretgâh kibar evliyauUah Sayda

Evvelâ Bab Haymeden tara lebi deryada tekyei hazreti Biruh Alem-

dar ResuluUahdr Bir ba irem mesiregâh tekkei teferrügâh Bektayan-
da âsiyan idinüb asudedirler Pabürehne ve serbürehne âk seyyidüfu-

kara Bektaiyanlan vardr ehrin vüzera ve ulemas bunda ay iret ider-

ler bir nazargâhdr eyhi Kandiye kal'as gazilerinden Yeniçeri Dede
A.

derler bir candr Ayende ve revendenin yoluna canlar feda idüb hüsnü

ülfet ile ârâste bir halûk dervidir ki bu tekey(i) ihya idüb iremiz-

atülimad misal bir ravza etmidir Ve Bab Arasdan tara eyh Musa
ve eyh Elaer Reid ve eyh Cemaleddin Bunlar Beyrutdan gelüb Say-

da(ya) girecek mahalde surun haricinde ahrah üzre medfundurlar

Ve sahâbîlerdir Ve bunlara karib ehre giren âb hayatn su kemer-

leri dibinde vüzeralara mahsus bir kasr müeyyed vardr Ol mahalde

eyh Abdullah Hamavî bir kubbei âlide medfundur Her kimin at

«raca getirse ann kabrin üç sabah üçer kerre devir iderse billahi ifa

bulur Mücerrebdir Ve eyh Kasm Ziyareti Saydun nebi |.^J\^.u Bun-

lar Benî israil peygamberlerindedir Kudüsden bu Saydya gelüb ihtida

Saydai bunlar imaret idüb sankin olduklar içün Saydundan galet

Savda derler Bu nebinin ismile müsemma bir mamur ehirdir
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Ve sebebi tesmiyesi oldur Bu gehirde nice ziyaretler vardr Atnma
hakir âsitanelerine yüz sürdüüm bu sultanlardr ^ac '<&\^j Badehu valîi

vilâyet Hac Ishak pa§adan ihsan in'amlar ve on süvari refikler alub

ala tarikuzziyaret bu varu kal'asm deveran idüb kaFa haricinde asla

haneler yokdur Serapa ba ve bace ve gülistan ve nahlistan ve bos-

tandr Andan lebi deryada Beyrut canibinde Seb'atül Uyun ile Nehri

Evvel mabeyninde üç bin sahâbei kiram medfunlardr ehrin sule-

hay ümmetinden baz kimesneler her leylei cum*ada pabürehne

varub surei Tekâsür tilâvet iderek ziyaret iderler Hazreti Cmer hilâ»

fetindeki muhasarada desti Rumdan ve Ermeni ve Çingâneden ehid
olmulardr Ol ecilden bu ehirde Urum ve Kbt veya Ermeni muam-
mer olmaz ve gelmezler Amma Yahudi çokdur Cümlesi muhattem
ve siyah tuu[l] ilerler Bu sahâbei kiramlar ziyaret idüb kble cani-

bine müteveccih olub

Kariyei Hare

Yüz elli haneli müslüman köyüdür Andan

Kariyei Kîzeyye

ve ana karib

Kariyei Deyri Zehrani

Kal'a misal bir deyri Kbt ve Rum Firenkdir Ayende ve revendeye

nimeti mebzuldür Ve ana karib

Nehri Zehrani

bir âb zülâldir Cebelüllibnan Kebirden cem olub bu mahalde Bahri

Ebyaza munsab olur Hakir atlar ile rene ina ile ubur idüb

Kariyei Akbiye

Andan güzer idüb

Kariyei Sarfael

Hazreti Yehuda olu Sarfael bunda bir pügte üzre medfun ziya-

reti Yehudadr Ve bunun kurbinin lebi deryasnda bir beyaz kubbei

âli içinde Hazreti Hzr makamdr Ziyaretgâh has ve âmdr Andan
yinJE kbliye

(i) Bfdad Kökü nüshas (pusu).
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Kariye! Ensar

Kurbinde bin yedi yüz sahâbei kiram sene 54 tarihinde Muavi-

ye. Samda iken bunlar ehid olub bu mahalde nümayan asudelerdir

Bazlar kubbeli ve kimi sengi mezar ile malûmlardr Annçün bu
mahalle Kariyei Ensar derler Zira bu sahabelerin çou muhacirini

Ensarlar idi Badehu bunlar Abdül Melik bir divar içine alub asar

bina tarihi ile malûm bir ziyaretgâhdr Ve bu eshab güzînin arkn-
da bir âli yerde dürrü beyz âsâ bir kubbei âlidir Ziyareti Hazreti

Mi(k)âil ihni Hazreti Yakuh Gerçi mürsel nebi deildir Amma ne-

bizadedir Ve efvah nasda Hazreti Yusufu kuyuya atan bunlardr de-

yu isnad iderler Ve olkadar itibar idüb ziyaret etmezler Ve yoldan

*ehil baiddir Andan

Kariyei Adlûn

iskender hukemalarndan bir hakim Adlûn bunda medfundur
Ani ubur idüb yine ol mahalde lebi deryada bir göz cisri âli kim
kehkean felekden nian verir bir kara köprüdür Altndan cereyan

iden

Nehri Reytan

ve Nehri »yj ve nehri Ay üçü bir olub bir âb hayat sudur Sah-

ray Cil beg dfc. j>. den ve ji^ kal'as ciballerinden ve Zeydaniyye da-
larndan tulü idüb bu Kasmiyye kaPas dibinde Bahri Ebyaza mun-
§ab olur bir âb zülâli hayat efzadr An cisirden ubur idüb ta Say-

fadan 12 saat

Evsaf kal'ai Kasmiyye

Sayda hakinde paa hassdr Ve subalkdr Ve nahiye olmak
le niyabetdir Kalfas lebi deryaya bir top menzili karib nehri Rey-

fan kenarnda bir püte üzre ekli murabba bir küçük kal'ecikdir

Cürmü dörd yüz admdr içinde krk elli Urban haneleri var Dizda-

r ve neferat ve gayri imaretden bir âsâr yokdur Sene tarihinde bi-

na etmidir Andan kbliye lebi derya ile bir saat gidüb

Evsaf Re'sül Uyun acibei ibretnümun

Bu memleketler Iskenderi Yunan hükmünde iken hukemalar
hikmet ile bina etmi Sahili deryadan yüz adm baid derya içinde
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bir kullei âlî bina etmiler kim kaddi elli zirai mekkîdir Bu kuUenin

ortasnn ta zirvei âlâsnda ^i«9t^P bir havzu azîm vardr Gayet âb
rakikdir Ka'rnda nice zîkymet eyalar nümayandr Nice serden geç-

di âdemler gavvaslk idüb dalarlar Bir âdem kaddi gitmeden kati yayr

dan ok çkar gibi sudan yukaru pertab iderler Amma zarar isabet

etmez Baz canlar sakil olmak içün (i)ri talar deragu idüb dalar-

lar Yine bir âdem kaddi nüzul etmeden ruyi mâya çkar Her çend

ki zîruh ksm girüb dalsa ol an tara çkar Amma hacer ecer makule-

si ilka etse zarar etmez Ve girüb gasil idenlere dahi zarar isabet et-

miyüb hummadan halâs olur Ve krk gün suyundan nu iden cüzam
zahmetinden kurtulur Mücerreb âb hayatdr Hikmet bu kim bu der-

ya içinden böyle âb hayat bu kullei âlinin ta zirvei âlisinde co-

gun bahir gibi taub kuUenin canibi erbaasmdan deryaya dökülüb

mahlut olur Garayib bu kim bu kullenin yakininde havale bir gûhu
bâlâ yokdur kim bu uyun andan geldi Acib hikmetdir Hattâ Maan
Olu âsi iken bu külle mutalsamdr Bunda nümayan zîkymetden

maada kenz vardr deyu âdem üürüb ferhadî külünkler ile bir ta-

n koparemeyüb nice eyyam toplarla döüb zerre mikdar zarar isa-

bet etmedüün görüb feragat ider Azîm temaagâhdr Bu nab âb
hayat nu idüb andan bir saat

Evsaf kariyei Sur

Lebi deryada skenderi Kübra binasdr Badehu sene tarihinde

Meliküttahir fethidir Badehu Selim aha bilâ cidal muti olub mif-

tahlarn Hayre Be vastasile Selim Hana teslim etdiler Sayda ha-

kinde voyvadalk ve nahiyedir KaPas Bahri Ebyaz sahilinde bir

körfez nihayetinde bir köhne kal'ai sengîndir Matekaddem azîm kal*-

a imi Hâlâ harabesi çokdur Dairen madar cürmü alt bin admdr
Ve mamur yerinde cümle üç mahalle ve üç yüz toprak örtülü hane-

lerdir Ve camii var Meliküttahirindir Matekaddem keniseden vely

olunmu Ve üç mescid ve bir hamam muhtasar var Temmuzda
muattal durur Yirmi dükkân ve bir küçük han var Amma bir dey-

ri mamuru var kim cemii kefere itibar idüb dib Firengistandan me-
kûlât merubat nezeratlar gelir Ibretnüma manastrdr Keferenin zu*-

mu batUarnca Iskederin ibadetgâhdr derler Ve bu mahalde bu
deyre itibar /» mahalle kefere haneleri vardr Cümle Kumlardr Am-
ma asla türkce bilmezler Cümle lisan Arab tekellüm iderler Ve u-

rumca dahi bilmezler Yemin eyleseler û>«.- y-i -iu*j derler Ve bu Sur

kal'as bir kumsal yerde v(a) kidir Lebi deryada limana nazr bir
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mamur ve abadan kullei metini var Sinan paa binasdr Dizdar ve

merdümü hisar elli neferdir Ve limana nazr bir kaç hürde toplar

var Amma gayetülgaye büyük limana malikdir Ve kaPanm imal ve

kble canibi dahi sekiz rüzgârdan salim liman kebirlerdir Akkâ li-

mannda klamadan havf iden galyonlar bunda gelüb demir brak-

madan yatarlar Lâtif limandr Amma ehrini günden güne kum der-

ya gibi gelüb gark etmededir Zeman kadimde tlsmat var imi Ma-
an Olu bunda define vardr deyu harab idince hemen kum her ta-

rafdan bu ehre girüb müslevli olur Anmçün mamur deildir Bunu
dahi seyir temaa idüb lebi derya ile Akkâ canibine azimet etmedik

Zira sene 1058 cülusu Mehemmed Han Rabide Murtaza paa ile bu
mahalleri seyyahat etmeile sol canibde arka dalar icre 3 saat gidüb

Kariyei Ma'reke

Sengistan içre yüz evli ve camili müslüman kariyesidir Zeytun-

luk cihan dutmudur Ve bu mahalde Sayda sanca hududu te-

mam olub Safed sancadr ki

Vilâyeti Taberistan yani eyaleti Ken'an

Cümle kütübü tevarihlerde Ken'an li dikikleri bu mahallerde (1]

Andan kbliye 2 saat gidüb

Kariyei Terzat

ki yüz evli ba ve baçeli havas hub halk mahbub ve mergub
müslümanlardr Ve bunda

Hazreti Hesyan ibni Hazreti Yakub

Bunlarn nübüvvetinde ihtilâf vardr Amma tevarihi Yehudada

Yakub evlâdlar cümle velilerdir deyu tahrir etmiler Ve bu Hesyan

ibni Yamen ile ve Yehuda ile Msra Hazreti Yusufdan galâl almaa
gidenlerdir Bu karyede bir kubbei âli içinde medfundur deyu itibar

idüb ziyaretgâhdr Ve karyenin da ve ta dud ve zeytun aacile

müzeyyendir Amma halk dürüst rafzîlerdir Bir eb mihman olub

andan evce serçekmi bir cebeli müntehaya çkub garb canibinde

Bahri Ebyaz ve kal'ai Akkâ ve Nakura boazn temaa etdik Ve
ark canibinde Baalbek sahralar ve Cebelüllibnan ve kal'ai -«^ ve

kaPai Zidaniyye bilküUiye nümayan idi Sahifei ruyi zemin naki

[1] Ba lad Kökü nüshas (rlir)
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bukalemun var zahir idi Ve bu gûhu bâlâya olmertebe uruc etdik ki

güya gerrubiyann sadas istima olunur.

Cebeli Nakur

derler mehuru âfâkdr Bu d(a)gda cümle ahcar ve ecarat mevcuddur

Amma geçeri çemmiz namevcuddur Zira ol dirahti mubareke sevahil

yerlerde olur Andan kbliye dalar ve talar aub bir püte^Jüzre

Ziyareti Sayyah ibni Yahud ibni Hazreti Ya'kub

Bu Hazreti Sayyah bülend âvâz ile sayha urdugyçün mubalâgafile

Sayyah dediler Yakub nebinin nebiresidir Peygamberler olub suhuf

nazil olmudur Bir kubbei âli alâmetleri var Amma ancak bir borya

döelidir Kanadil ve türbedar yokdur Ve âsitanesine karib kuralar

cümle Düruzî mezhebinde rafzîlerdr Ve gayri lisan bu dalardaki

mePunlarda istimal olunur Ve bu hazreti Sayyahm canibi erbaasnda

birer ok ve kurun menzili püteler üzre nümayan olan kubbelerde
• A,

bilcümle Hazreti Yakub ve Ishak ve Isdr Efrayim ve Yehuda evlâd

emcadlardr isim resimleri ile mastur ziyaretgâhlardr Zira bu diyar

Benî israil vilâyetidir Peygamberlerini ve evlâdlarn isim resimleri

ile bilüb birer alâmet bina etmilerdir Ve tevarihlerinde cümle mas-

turdur Amma bu hakir hemen yolumuz üzre yakin olub ziyaret

etdiimiz evliya ve enbiyalar tahrir eyledik Amma bu mahallerde

yirmi sekiz merkad pürenvar dahi ziyaret eyledik Anlarn esmalar

malûmumuz olmamagile tahrir olunmad Ve sual idecek kimesneler

bulunamad Gerçi bu diyarn Durzî rafzî kavimleri âbâ ve ecdad-

larndan biri irsile intikal iden peygamberleri ve oullar ne canibde

medfun olub ve esmalar ile ferade ferade bilirler Amma suali mü-
kil bir alay yagî ba âdemler ile üns ülfet mükil ve lisanlar Arab
lisanna karib bir gayri lehcei mahsusalar var Tercemana muhtaç
ve ümmeti Muhammedi bir nan pare içün katil iderler Hamdi Huda
Benî Kenan elind(e) zikrolunan otuz yedi peygamberi ve peygamber

zadeleri ziyaret idüb ruhu erifleriyçün herbirine bir Yasini erif ve

Seb'ülmesani tilâvet idüb efaatlerin reca etdim Ve ruhaniyyetlerinden

istimdad taleb idüb shhat ve selâmetle hamdi Izid yola revane olub

yine kble canibine bir saat gidüb.

Ziyareti ecerei seyyidina Hazreti Ali U'rj ^^çf

Tariki âm üzre bir vasî çemenzar yerde evci semaya serçekmi

be âdem ancak deragu ider ve çkar Ve ne kavak ve ne çemmiz
Evliya Çelebi 9 — 28
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bîr güne dirahti irindir kim diller ile tâbir olunmaz Hazreti Ali

bu mahallerde asude olan Anterlere Hazreti Resulün iznile gelüb

Ya Anter deyu nida etdikde nice anterler hakden ba kaldrub âlât

silâhlarile defn olunmular idi Neam Ya Ali deyu cevab verdiler

Bunlar dahi Ali görüb birinin elinden nabutun yani asasn alub

ol asay yire sokub biemrillâh ol kuru aacdan berki sebzler zahir
A.

olur Anterlerin baz Aliden bu kerameti görüb Amentü Billâh

Ya Ali dirler Hazreti Ali dahi Mutu biemrillâh «^'^^ '^V buyurduklar

saat cümlesi hake beraber olurlar Hâlâ ol mahalle Anter Deresi

derler Ol asadan hasl olan dirahti Ali ol mahaldir Hâlâ bin seksen

yldanberu ol ecerei nevnihal âsâ bir sayedar dirahti âlâdr Ve bu

diraht zahir olduu gibi Hazreti Ali düldülün ecere balyub zâti

erifleri sayesinde istirahat idüb saadetlerin koduklar yerde

bir ta gibi çukurdur Badehu bîdar olub tecdidi vuzu etmee su

bulunmyub mübarek desti erifleri ile yeri hafir idüb ol dirahti Ali

sayesinden bir âb hayat tulü idüb tecdidi vuzu ider Hâlâ Ayni Ali

ismile müsemma turna aynna benzer ayni ayni zülâldir Ayende ve

revendelerin atanna hayat candr Ve bu mahalde bir taa düldülün

ayaklar tesir idüb hâlâ niandr Bunlar seyir temaa idüb yine

kbliye bir saat dere depeler icre ubur idüb

Evsaf ayni Tebnin

On yerden kaynar uyunlardr Herbirinin lezzeti ve ismi ve has-

sas vardr Ve bu mahalde bir han azîm bina olunmudur kim
her sene evvel baharda nice bin âdem bu fezaya hayme ve hargâh-

lar ile gelüb meks iderler Bir cemiyyeti kübra olub ay iret idüb

mezkûr uyunlardan herbiri emrazna göre nu idüb ifa bulur Herbiri

defeatile tecrübe olunmu uyunlardr Evvelâ Ayni Tebnin yürek

arsna ve yürek sklmasna ve hafakana ve sar'a biemrillâh yedi

gün nu iden dürrü yekta olur Ve

Ayni Radin

Nikrise ve istiskaya ve berasa ve yerekana enfa'dr Ve

Ayni Serî

Cüzama ve kabaya ve gayri hararete gayetülgaye serî erbet ol-

duundan Ayni Serî derler Bunu nu iden kenduyi gayet s taamlar

yiyüb sovukdan ihtiraz lâzm Ve
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Ayni Debiyye

Bir kayadan azirvan misal pertab ider On adm mkdar cereyan

îdüb yine ol mahalde eyh Mesud hazretleri bir kubbei âli içinde

medfundur Mezkûr nehir ol âsitanenin altna girüb gayib olur

Amma bu aynin hassas bir âdem humma marazna mübtelâ olsa

alessabah üç gün girse halâs olur Cenabet girse gaib (o)lur Su

içmek murad idinen âdem aynn bana varub Ya eyh Mes'ud
JltUc ^^i^\ deyu reca etse ol an biemrillâh yine ayin cereyan idüb nu§

îderler bir âb lezizdir jj^^^^-^ c^^]\j^ ^^^ daima hilkati böyle olub bu hal

üzre caridir Bazlar bu Anya Mes'udu Atanî derler Ol ziyaretgâhdr

Ve âb nabdr Andan

Ayni Has

Krk gün bu ayindan nu iden gözü nuru bir mertebe münevver
ola kim ruzu ruende asumanda nücumu müahede ide Biemrillâhi

tealâ shhat bula

Ayni Hayat

Dimandan nüzul iden illetlere ve sevdaya ve bevasra bahka ve

felce gayet nafi

Ayni Ruh

Yedi gün nu iden vücudundaki çbanlardan ve kabarcklardan ve

cereb ve szlardan ve sair emraz bedeniyyeden halâs olub kuvveti

Tuh bula Biemrillâh

Ayni Hazreti Yakub

Bu (n) dan yedi gün perhiz idüb nu iden cemii emraz muhtelife-

den bedeni pak ve tahir olub vücudunda asla ve kat'a zerre elem ve

illet kalmyub dürrü maderzat ve mesrur dilad ola Biiznillâh

Ayni Nisa [i]

Bunu nu iden merdi zeman yedi gün perhiz ide Tendürüst olub

•ol mertebe kuvvet kudrete yetekim eer on cariyesi olsa ve cümlesinin

hatrn ho ide Gayet mukavvi ayni zülâldir

[1] Badad Kökü nüshas (Aynüanisa)
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Ayni Jerjib

Bundan krk sabah aham nu§ iden kiinin belûhiyyeti gidüb

öyle âkil ve dana olub hfz bir mertebiye irie kim efvah nâsda

istima etdüi kelimatlar filhal hfz idüb unutduu manalar hatrna
gelüb akl Aristo ola Baki vesselam imdi ihvan basafaya öyle ma-
lûm ola ki bu uyunlarn cümlesi Hazreti Yakubun mucizesile Cenab
Bari ihsan etmidir Sebeb oldur kim 'Hazreti Yakubdan kavmi mu»
cize istiyüb nice mucizeler görüb imana gelmediler Ahir Hazreti

Yakub anlara beddua idüb cümlesi mariz oldlar Canlarna tesir

eyliyüb Bizi bu derdden halâs eyle îmana gelelim deyu teahhüd et-

diler Hazreti yakub Cenab Bariye tazarru idüb duasn kabul eyledi

Hatifden bir nida gelüb Ya Yakub On evlâdnla filân sahraya var

Her olun birer yer kazsnlar Andan çkan sular nu etsinler deyu

emir etdükde filhal Hazreti Yakub on evlâdile bu uyunu Tebnin
mahalline gelüb herbiri birer yer kazub bu uyunlar nümayan olun-

ca ol an Hazreti Cebrail Emin kbeli Hakdan nazil olub herbir ay-

nin hassn ilmi hikmet üzre bildirüb cemii kavimleri nu etmee
balyub biemriUâh cümlesi dürrü beyza dönüb bir azdan v^*i «^ V*!»^

'^^ ^ diyüb islâm ile müerref oldlar Hâlâ ol kavmin evlâdlarndan

bu uyunlar kurbinde sakinlerdir Bir derde mübtelâ olan anlara ge-

lüb anlarn talimile mezkûr uyunlardan nu idüb tendürüst olurlar

Acib ihsan Hudadr Ve bu uyunlar Hazreti Yakub oullarna kaz-

drd içün Unyun Tebnin ayni ibni demek olur bretnüma sun'u

Hudadr Baz hukema gelüb baz unyunun ref'in anda zahir olan

hÖcrelere yazmlar ve kazmlar Hamdi Huda hakir ölgün cümlesin-

den ifa niyyetile nu idüb eyh Mes'udu Atanî ve Hazreti Yakub
ruhyçün Yasin tilâvet iderek yola revane olub bu uyunlar kurbinde

Kal'ai Tebnin

Sene tarihinde Buhtunnasr nusrat bulmasn deyu bu kaPai Benî

srail kavmi bina idüb tahassun etdiler Buhtunnasr Kudüse gelüb

harab yebab ve bu kal'a (i) dahi alub kavmin kebab etmidir Bade-

hu sene tarihinde ispanya destinden Meliküttahir feth idüb yine

küffar tama etmesin deyu baz yerlerin münhedim etmi Hâlâ içinde

Hazreti ibrahim Habibullah hanesinden gayri bir âsâr bina yokdur

Safed hakinde nahiyedir Ve Habibulluh hanesi sebebile baz kaba-

yili Urban gelüb haymelerile meks iderler Ve bu HabibuUahn saa-

det haneleri kâr kadim; binay sengin beyti gevheri nigin bir hane-
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dir Hazreti Ibrahitne hazreti Cebrail Emin suhfile nüzul etdikde

divan kârgir iki akka olub güya A«^ gibi kat olunmudur Bir mussay-

kal ve mücellâ yarkdr Ve bu hanei saadetde muhadde misal bir sengi

asfer vardr Hazreti ibrahim Halilin gerdi bâlii imi Seri saadetleri

yeri hâlâ zahirdir Ve bir kaç kerre Firengi bed renk yerinden kal'idüb

serika etmee murad idinüb bir krat koparamyub hali üzre brak-

mlar Ve bir kaç helak olub halâs olanlar kaçmlar Hâlâ beyti

erif ziyaretgâh has âmdr Perverdiâra bin bin hamd sena olsun

an dahi ziyaret etdim Ve bu ziyaretin imali kurbinde bir kayal
püte üzre

Ziyareti Sddik ibni hazreti Efrayim ibni Yusuf

ibni Yakub .MJIU^

Gazi Sinan paa bir ulu âsitane ina idüb hazreti Sddik anda
medfundur Amma rafzîler içinde kalm Lâkin mutekidlerdir yemin
etseler i-^- '^y^^ y^. derler Andan yine kbliye

Kariyei ^-^.^

Bu bir uz içinde yüz evli Dürzîlerdir Andan yine kbliye bir saat

Kariyei Suku Anuk
Avcn babas Anuk bunda yatar Kabri bir kayal dere içinde bir

maarada asudedir iki yüz haneli Dürzi zemim köydür[l] Haftada bir

kerre hazar durdgyçün kariyei Suk derler Andan

Kariyei Cey
Yüz evli tenasühîj mezhebinden merunlardr Amma mahbub mah-
bubelerine ve âb havasna ak olsunkim herbirinin merali ve gazali

çemi cazular varkim

Görenin akl gider özge temaadr bu

msra anlarn hakkmadr Andan bu kar(ye)yi ubur idüb yoku
aa Cenin Deresi derler bir derecikdir kim derki esfelden nian
virir bir mahuf ve muhatara bîeman yerdir Ta Saydadan bizimle

tayin olunan refiklerimizin akllar balarndan gidüb âlât silâhlar-

mzla mukayyed olarak hamdi Huda bîbak bîperva selâmetle ubur

[ idüb dereden dar çklub

{IJ Bagrdad Kökü nüshas (zemime köyüdür)
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Kariyei Yazan
Bu dahi yüz evli rafzîlerdir Andan

Evsaf kariye! Aynüzzeytun ve ayni Mirun

Bu iki uyun Safedin garbnda Cebeli Zabulke dameninde kariye

Yazanda iki uyundur Amma Ayni Mirun bu karyede azîm maaralar
vardr kim herbirine biner ikier biner âdem sar Ad ibni eddad-
dan kalm Anda bir maara icre azîm havuzlar vardr çinde bir

katra âb yokdur Ta ki îdi Yehud günleri yani Kam bednamlar
olaca gün Arab ve Acemden ekseriya Dürzî ve Timanîden Yezidî ve

Mervanîden nice bin haarat ecnas mahlûkat cemapur askeri gibi

maaralar içre cem olub dururlar Hikmeti Huda bir seneden beru

tehi olan havuzlar ol îdi Yehudi günü kayalardan ra'd var Gürli-

yerek bir âb safi huruç idüb cümle havuzlar malâmal olub giren

girenin olub cümle mileli muhtelife girüb gasil iderler Hikmeti ilâh

mehur ve mesmum ve mahmum ve mefluç ve mamum olan ki'

mesnelerin üstlerinden nuhuset def olub taze can bulurlar Bu hal

üzre üç gün ve üç gice nice bin âdem bunda ay iret idüb bu âb
canfezadan teberrüken kumkumalara ve krbalara doldurub berre ve

bahre vilâyet ve vilâvet Ayni Mirun deyu hedaye gönderirler Yetmi
derde devadr Ve üç günden sonra yine su gayib olub sonra gelenler

havuz içindeki sulardan nu idüb alrlar Ahalii vilâyetin zu'mu ann
üstünedir kim bu ayin Hazreti Yakubun gözü yandan bir katra

alâmetdir derler Ve Hazreti Yakub ve Ishak bu maaralarda sakin

idi dirler Hakkaki ulu nazargâhdr Amma hakir ziyaret etdiimizde

mevsimi olmamak ile havuzlarda bir katra su yoidi Ancak iki rikât

nemaz klub dua etdik Andan bu ziyaret etdiimiz kuralar cümle
on bir saatde ubur idüb

Evsaf Kal'ai Darülyehud Safet sfat

htida ruyi arzda badet Tufan âbâdân olan Musul kurbinde kasaba(i)

Cudidir ki hakknda ( Ayet Sure ) s^j^^^'^ '^J^h âyeti nazil olmudur
Andan am Sam bin Nuh binasdr Andan bu Safedi bina etdi Ta
Hazreti Yakuba gelince öyle mamur oldukim dere ve depesinde beni

âdem malâmal idi Benî Israilin vatan aslîleridir Badehu hunu
Yahya nebi(i) taleb içün Buhtunnasr gelüb kavmi Israili katli âm
idüb Safed(i) dahi harab etdi Hulâsai kelâm yetmi düvel destine

girüb sene tarihinde Selim ah Evvel Çerakesi nakes elinden bilâ

cidal feth idüb içine askerin Msra gitmee iktidarlar olmyan
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askeri koyub Msra gitdi Hâlâ Sayda eyaletinde sancakdr Amma
iltizam ile tasarruf olunur Mirlivasnn hass tararf padiahîden

373800 yük akçe bin tüfenkendaz askerle yük akçe mal padi-

ah tahsil ider Ve kendüye senevi yüz kise kalr Matekaddem am
eyaleti olmala hini tahrirde timar 106 ve ziamet 9 Bunlar sefere

memur olmyub âyende ve revendei ve huccac müslimîni ziyaretlere

ve Kudüse ve ama ve bender iskelelere götürüb getirmee memur-
lardr Alaybeileri ve çeri baslar vardr Ve üç yüz akçe erif kaza-

dr Ve nahiyesi dört yüz âsi kuradr Senevi kadya alt kise hasl

olur KaPas harabdr Dizdar ve merdümü hisar ve kethüdayeri ve

yeniçeri serdar ve âyân yokdur Amma Yahudisi çokdur Ve me-
zahibi erbaadan eyhülislâm ve nakibüleraf vardr Ve kaPas evci

asumana serçekmidir Bir kaPai âlidir Aa derelerden ve ehirden

bir saatde çklr Ol cebeli müntehanm zirvei âlâsnda ekli mü-
devver bir senginbünyad bir kal'ai köhne âbâddr Amma hini fe-

tihde Meliküttahir Efrenc elinden feth etmede üsret çeküb baz
yerlerin münhedim etmi Hâlâ içinde keçi ve koyun klar Beni

âdemden ve imaretden bir ey yokdur Amma aa varuu mamur-
dur Gayya deresi misal yerlere vaki olmu kat enderkat hanelerdir

Cümle yedi mahalle ve bin üç yüz mamur toprak ve kireç ile puide
hanelerdir Ve cülmle mihrabdr Amma cemaati kesiriye malik

çarsu içinde eyh No'me hazretleinin çarkûe divar üzre bir kubbei

âli tarh musanna bir camii murabbadr Tuli ve arz ellier ayakdr
Ve derunu camiin canibi erbaas birer âdem kaddi beyaz mermeri
ham kabildir Ve andan yukarus iki arun kaddi naki bukalemun
ükûfei ibretnümun ile tahrir olunmu kâii Cindir Ve mihrab üze-

rinde kâi kitabeler içinde (Ayet)

•

âyeti tahrir olunmudur Ve yan pencereleri üzerine kâi kitabeler

içre (Ayet)

âyeti masturdur Bu camiin kble kapus tarasnda yine cami sahibi

eyh No*me Hazretleri medfundur Ve bu camie karib Camii muallak
Alt bo olub mahzenler olmagile Camii Muallak derler iki tarafndan
yedier ayak ta nerdüban ile çklr azîm camii kadimdir Ve Kzl
Cami tahtanîdir Cümleden büyükdür ehir hâkimi Salih Bi tamir

ve termim idüb cennet olmu Tulen yüz yirmi kademe arzen seksen
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ayakdrj Ve derunu cami safi . kâ(r)gir kemer toloz kubbe binadr
Ve minberi üzre tamirine (Tarih)

Ve mihrab üzre celi hattile âyetülkürsi terkim olunmudur Ve
camiin ve hareminin alt amudu müntehalar ile mebni sarncdr Vakti

itada leb berleb olub Temmuzda cümle ehli beled nu§ idüb defi

atsan iderler Ab rahmetden cem olub yüz pare bir âb safadr Ve
bu hareminin tuli ve arz yüz ayakdr Ve kble kapus üzre kuUe
misal bir minaresi var Serpui resas ile puidedir Ve cami sutuhu

cümle kireç svaldr Ve haremi kapus üzre tarihi budur

Lal! ^Ull jlkUl L\^^ ^j\X\ ^if I \j^ .^-L ^\ ^^)\ ^^)\ ^1 ^^ )

•

terid olunmudur Ve Camii insi ve Camii »^^^ yani Krklar ve

Camii Suvabîn mahallesinde eyh Isa Camii ve Kürt mahallesi Camii
ve Mismar Camiine Medrese Camii dahi derler Bu camilerden maada
mesacidlerdir Ve alt medrese vardr Evvelâ Mismariyye medresesi

binayi azîm ve evkaf metindir Ve bir darülkura ve mektebi sbyan
ebcedhan tflan var Ve yedi zaviye ve alt hammam var Üçü sayif

ve itada iler Paa Saray kurbinde hammam Anberiyye hakka ki

Huda hakkyçün cemii derü divan dairen madar anberi ham kokar

Ab havas ve binas gayet lâtifdir Bu hammamm misli Aydn Güzel*

hisarnda Sultan hamam ola Ve bir hamam dahi Yeni hamam Bu
olkadar mükellef deildir Ve bir dahi hammam Attar[ 1 ] bu hamamn
biri mesduddur Ve üç han var Biri kal'a altnda Paa han KaPa
misal demir kapul han azîm ekli murabba tuli ve arz müsavidir

Dairen madar cürmü alt yüz admdr Kat enderkat dörder kat hüc-

relerdir Matekaddem içinde on iki bin Yahudi sakin imi Amma
hâlâ iki bin mikdar kalmdr Ve bu ehrin üç bazazistan vardr

kisi hâlâ muattal ve dekâkinleri makfuldür Ayende ve revendeye

mihmanhane olmudur Amma eyh No'ma Camii kurbinde Sinan

paa bezasteni mamur ve müzeyyendir On be ayak ta nerdüban

[1] Ba^dad Kökü nüshas (Ve)
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île enilir ve çklr iki banda demir kapular vardr Cümle yirmi

dükkândr Cümle kârgir binadr Bundan maada bu ehir icre cümle

yüz yirmi dekâkinlerdir Cemii zîkymet eya anlarda mevcuddur Ve
cümle evleri kâ(r)gir binadr Çar kuesinin ebyazdan mebnidir

Asla hasebe bina yokdur Meer hane kapular ola Cümleden mükellef

binay metin ve saray azîm ve havadar mürtefî Paa saraydr Yet'

mi kt'a mükellef ve mükemmel höcrelerdir Daima hâkimlere me-
rutadr Divan hanei âliyesinin bab üzre tarihi budur

^r^ y^ <^3^ J^-J^ i^^

Ve bu Safed ehrinin ba ve baçesi dud ve zeytundur Ve âb
hava lâtif yayladr Zira evce serçekmi bir gûhu bâlâ üzre vaki ol-

mudur Gayet leziz âb hayat sular ehre hevale dalardan gelir Me-
liküttahirin iki ayn çemei[2] fezas vardr Amma zulümden bu ehrin
halk fukaradr Müslümanmdan Yahudisi çokdur Yedi mahalle Yahudi
dokuz bin haracdr Matekaddem yetmi bin Yahudi mevcud bir ehri

muazzam imi Hâlâ kat enderkat dere ve depeler üzre haneleri

mamurdur Amma içinde beni âdemden bir merdi âferide yokdur

Cümlesi ehri Selânike göçmüler Matekaddem bu ehirde üç bin

Safed keçesi ilenir kârhane imi Hâlâ krk kârhane kalmdr Safed

keçesi rub'u meskûnda mehuru âfâkdr Ve kavmi Yahudanm bu
ehirde kesretinin sebebi oldur kim Beni israil kavminin vatan
aslîleridir Ve bilâtebih Kâ'beleridir Beytulhazeni ve cümle peygam-

herleri ve peygamber zadeleri bunda nevünema bulub bunda med-

funlardr Tevarihlerinde evsaf Safed içün yedi mücelled kitab vardr

Ve Yahudi mahallelerinin fevknda iki mahalle Ekrad vardr Cümle
halk ala aba giyerler Mahbub ve mahbubeleri az bulunur Zenaneleri

beyaz car bürinürler Ve mekûlât merubatnn memduhatlarndan
has ve beyaz ekmei ve zeytunu ve aseli memduhdur Sanayiinden

kilimi ve keçesi ve seccadesi mevsufdur -^^ ^''^'j

flj Badad Kökü nüshasnda (^A- <-) yokdur.

[2] Badad Kökü nüshas (can)
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Evsaf ziyaretgâh Safed

Evvelâ âsitanei makam Hazreti Yakub ve Hazreti Yusufun fira^

kndan kapanub uzletniin olduu Çar Beytülhazen kaPann cenubî

tarafnda azîm maaralardr Ve içinde bir mescidi var Amma bina

ile deildir Mihrab Kudüsü erife dorudur Amma iklim hisab üzre

yine Kâ*bei erife dorudur Zira bu Safed(d)en Kâbiye giden kimesne

rehi müstakim Kudüse vara Andan Msr Akabesine andan Bahri

Kulzüm sahili ile Mekkei Mükerremeye dorudur Ol ecilden Beytül»

hazenin dahi kayadan oyma mihrab Kudüse müteveccihdir Asan
binadan bir ey yokdur Cümle maaralardr Tarasnda ba irem.

misal baçesi var Yedi kudret ile bina olunmu bir tekyei nebiyyul*

lahdr Ve baçesinin canibi erbaasmda nice bin kibar evliya ve suleha

ve meayih ve ayan medfunlardr Amma Beytülhazenin kapus arka
nazr bir alçak küçük kapus üzre tulânî bir beyaz mermeri kayaya
geçürüb celi hattile böyle tahrir olunmudur (Tarih)

[U^^^^ ^'>^. *^^ci^ lS"-"^"^^^ -^yr^ tf^-"^ ,^-ÂJl!i-\i^ ^"j^"^ ci^ \j/^^ j^jr^^'

Ai^ *uii ^Uâ*!^ ^--*^^ ^^^ -^^^j^ c^j-^ l***^^ y^^ ^^ <^^ -^^ "^^ cT* j»^^^

Bu babdan içeri mescid olan maaray azimdir Canibi erbaasmda

def ve nakkare ve kudüm zil hem tahllar ile müzeyyendir Ve mihrabn
iki canibinde alemi yakubî âlemi abbasî eyai -'•»•y^alettertib mihrabn
tarafeynine dizilmidir Ve gûnagûn çra ve sem'idan ve kanadiller

ile müzeyyen bir mesciddir Leylei isneynde ve leylei cum'ada ve

gayri leylei mubarekelerde ehrin cümle meayihleri ve serçeme olan

eyh Abdülkadirül Geylânî eyh cümle fukarasile gelüb ol eb def

kudüm çalarak tevhidi erre iderek cümle uak mest medhu olarak

ihya iderler Ayîni kadimleri böyledir Ve bu mescidin kblesi ardnda
bir maara kapus dahi vardr Beytülhazen budur Hazreti Yakub bir

pencere misal bir höcrede otururlar imi Bir büyük maaradr Cani'

bi e(r)baasnda on iki küçük maaralar vardr Herbirinin birer kü-

çük azlar vardr Bunlarn herbirinde Hazreti Yakubun on iki ev-

lâd zevilihtiram münzevi imiler Adem içeri girdikde bir dehet
hasl olur Ve bir ruhaniyyet var ki miski amberfamm rayihasndan

fi] Ba^dad Kökü nüshas ( Uy-ü^

)

[2] Ba-dad Kökü nüshas (j^ja*)
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âkan züvarnm dima muattar olur Ve bu maarada Hazreti Yakub
krk yl firak Yusufdan bügâ iderek â'mâ olub silâb çeminden ta-

lar delik delik olmudur Kitab tevarihlerde hüznü Yakub masturdur

Ve bu mahalde Hazreti Yakuba Cebrail Emin nazil olub bu maaraya
duhul etdii mahal biemrillâh kaya iki ak olub musaykal ve mücellâ

kayadr Güya desti hakkâkdan çkmdr Görmee muhtaç bir mev-
zîdir Tabir ve tavsif olunmaz (Msra)

manzumunca yedi kudret asar bir kayadr Ve makam Hazreti Hzr
bu maara içindedir Ve makam Hazreti Daniyal dahi bundadr Hattâ

Buhtunnasr bu diyarlar harab etdikde Hazreti Daniyali bu maarada
bulub esir idüb Aceme götürmüdür Ve bu maaradan tara mescid

olan maarann sa tarafnda bir azîm maara vardr Bekavli Tevarihi

Hüsnü Muhtara! 1] Hazreti Yakubun on üç evlâdnn onu bu maa-
rada medfunlardr Evvelâ makam Hazreti Yehuda Nübüvvetinde ih-

tilâf vardr Hazreti Uvil[2] Nebi deildir Hazreti ammul [3] Nübüv-
vetinde ihtilâf Ve Hazreti Mehere ^j^^ Nebi deildir Ve Hazreti Za-

hil Nebi deildir Ve Hazreti Darim Nebi deildir Amma âlim ve ha-

kim idi Ve Hazreti Lâvi Nebi deildir Ve Hazreti Azerya Nebi deil-

dir Ve Hazreti Reddam Nebi deildir Bu cümle Hazreti Yakub ev-

lâdlar bu garda medfunlardr Amma iki evlâd Hazreti Mi(k)âil ve

Hesyan bâlâda kuralarda tahrir olunduu tahrir olunmudur Amma
bizzat Hazreti Yakub ve Hazreti Ishak ve Hazreti Yusuf ve Ibni Ya-

min Msrda menfun Bunlar Kudüsü erife karib Halilülrahmanda

asudedirler Ve yine bu Beytülhazende bu gar içre Hazreti ismail ev-

lâdlar medfundur ki ismi erifleri beyan olunur Evvelâ Hazreti ç*^.

ve Hazreti U> ve Hazreti c**t* ve Hazreti ^U ve Hazreti vk^* ve Hazreti

^j4 ve Hazreti Uj«. Edbil ve Hazreti ^ ve Hazreti L^ Bunlar cümle
bil* maarada medfunlardr Amma kaPa altnda Dari Kutur derler

bir maarada yine Hazreti smail evlâdlar medfundur Evvela Hazreti

j^Lî ve Hazreti lj;\ ve Hazreti uj ve Hazreti Ujl-j ve Hazreti ^u Bun-
larn gar kapular mesduddur Amma huzurlarna varub ziyret iderler

Ekseriya bunlar ziyaret etmee Yehud taifesi gayet sa*yiderler Zira

tevarihlerinde masturlardr Ve kabri ^^ baka bir güade yerdedir

Ve yine Beytülhazende Hazreti Yakub evlâdlarnn kabri erifleri

olan garn mescidi tarafnda Hazreti Yehudanm payi erifleri vaki

olmudur Ol mahalde bir gar azîm dahi vardr Kapusnda bir yeil

[1] Badad Kökü nüshas (muhazara)

[2] Badad Kökü nüshas (Ruviyl)

[3J Badad Kökü nüshas (em'un)
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atlas perde vardr Andan içeri bir kimesne giremez Memnudur Zira

haremi resulullah medfundurlar ismi erifleri namalûmdur Amma
Hazreti Eyyub hatunu Rahime Ana binti Hazreti Efrayim ibni Haz-

reti Yusuf aleyhisselâmdr Yusuf olu Efrayim nebinin kerimeleridir

Bu garda asudedir Bu diyarda sakin olan peygamberlerin ehli beyit-

leri bu garda medfundurlar Baz zaman içerden nisvan sadas istima

olunur imi Birkaç kerre baz âdemler hamakat idüb perdeden içre

nazar etdükde biemrillâh â^mâ olurlar Hâlâ bevvaban türbedaran

bakmaa komub men iderler Hamdi Huda bu âsitanei âdâb üzre

ziyaret idüb salât fecri eda idüb ta vakti asradak bir hatmi erifi

min evveli ve âhire temam idüb sevabn ruhu eriflerine hibe idüb

ruhaniyyetlerinden istimdat taleb idüb ainalk kesb eyledik ^ic ^}i\^j.

Cj^ Wu ^ Beytülhazene karib Beyti Hazreti Ishak bir canibi maara
ve bir taraf kâ(r)gir binadr içinde Hazreti Ishak evlâdlar medfun-
dur Amma ismi erifleri malûmum deildir Andan yine ark cani'

bine elli adm gidüb Beyti Hazreti ismail içinde âb hayat suyu var

bir gar kûhsardr Buna karib Beyti Hazreti Eyyuh Hazreti Yusuf
olu Hazreti Efrayimin kerimelerin aldukda cümle (vü)cudun kurd-

1ar bu ehirde yiyüb hayat bulmudur Müddeti ömürleri 31' senedir

Kabri erifleri malûmum deildir Ahalii Safed hyaban Safedde med-
fundur derler Ve beytülhazeni iremzat icre ulemay Rumdan Alem
ah Ahdurrahm.an Efendi Kabri erifi beyaz mermeri ham ili mebni
sulehay ümmetden âlim ve fazl bir kimesne imi Beldei tayyibei

Islâmbol haki olub Saçl Emin Efendi hazretlerinin veledi mükerremi
imi Ibtida Safet bunlara mevleviyyet ile ihsan olunduundan füc'eten

merhum oldu derler Karibülahd imi Asar binasndan malûmumdur
SiciUâtda hüsnü hatlar ile âlimane tahriratlar vardr Ve camii dahi'

linde ziyareti eyh No'ma ^^ ve hamam cedid kurbinde §eyh Ab'

dullah Kam,is ve kemerler üstünde eyh Edib ve Kürd mahallesi fev-

knda Eeyh emsüddinül Acemi ve Musallada Seyyid Abdülkadir

ibni Habib ve kurbinde bir mürtefî yerde Eeyh Hasan Hindi ve

bunun kurbinde eyh Hayderî ve Camii Muallak kurbinde Eeyh
Ammar ve Paa Saray önündeki küçük nemazgâhda eyh j^j^î" ve

anda makam Krklar ve iki Kardeler Canibinde eyh Isa ve eyh
Mismardrlar Bir yerde medfunlardr Ve esbi sebareftarlarmza suvar

olub ehrin kblesinde bir saat baid Cebeli Ken'anda hyaban Bey-

tülhazen Hazreti Yakub(u) evlâdlar bu dirahtistan içre getürüb anda

kesbi heva iderdi Bir güne hyabandr kim bir diyarda misli yokdur

Arab giysular gibi cümle diraht a'beleri bir birine mahlut olub

sayeban olmudur Asla emis tesir etmez bir koyahdr kim ok ursan
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tesir etmez bir teferrücgâh mesiregâh yerdir Safet hakinin ayan
bunda gelüb ay iret ider cihannüma temaagâh yerdir Ve Hazreti

Yakubun seyli ekinden bu dalar göz göz olub Yakub nebi gözden

çkmdr Anmçün bu mahalle Hyaban Hazen derler Amma varub

ziyaret iden mesrur handan olur Zira bu mahalde bekavli Safet yedi

yüz peygamber vardr deyu itibar ederler Hamdi Huda an dahi ziyaret

idüb hâkimülvakit Salih ve birader zadesi Mr Assaf ile vedalaub on
âdem refik ile bir buçuk saat Safedden yoku aa enüb sol tarafmza

Cebeli Ukkab
Kadim eyyamda kal'asn Buhtunnasr münhedim etmi Cebelinde

be yüzden mütecaviz garlar var Herbiri gar yetimandan nian virir

Benî israil taundan firar idüb bu maaralara kapanmlar Cenab
zzet bunlara bir riyhi akim gönderüb cümlesi de garlar içre helak

olurlarlar Hâlâ üstühanlar yn yn nümayandr Baz zeman
içinde ahalii vilâyetin keçileri ve koyunlar klar Ol mahalli geçüb

yine kble canibine bir saat ubur idüb Liman Deresi namile mehur
bir ayni zülâldir Cebeli Anterden gelüb bu mahalde Bahirei Meyyite-

ye mahlut olur Bu mahalden sene 1058 tarihinde Murtaza paa ile

ubur olunmudu Yine andan güzer idüb dere ve depeler ve da ve

bayrlar ve çplak dalar aub

Aynüttin
Yani incir Irma Akkâ dalarndan tulü idüb bu raha karib

Bahirei Tabariyyeye yani Meyyite gölüne munsab olur âb hogüvar-
dr Ve bu nehrin kenar gayet mahuf ve muhatara pusu yerleri ve

Türab Olu akyasnm ikârgâhlardr Selâmetle ubur idüb

Aynî Vadi
Bu Türab Olu dalarndan gelüb yine Meyyite gölüne mahlut

olur küçük rmakdr Amma lezizdir Ve bu mahalde Taberistan kaPas
Meyyite gölü kenarnda bir azîm kal'a imi Timuru bînur Sam harab
etdükde bu kal'a dahi esasndan münhedim olub Kudüse varmdr
Bu kaPa güya Haleb kadar var imi Asar binalar zahir ve bahirdir

Bu bahire bu kaPa ismile müsemmadr Amma efvah nasda Meyyite
gölü derler Sahihi Bahirei Taberiyedir Ve bu mahalde Ken'an li

temam olub

Vilâyeti Taberistan

Amma hâlâ yine Ali Osman tarihinde Safet hakidir Ve bu ma-
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halde bahireden baid bir top menzili bu gölün garbnda evci semaya

serçekmi bir kzl yalçn kaya üzre bir dideban kuUesi var Ve kaya-

lar Ad ibni eddad oyub

KaPai Kahkahay [1] Arab

derler yedi kudret ile bina olunmu bir kal'adr Divarndan bir

alâmet yokdur Sene tarihinde Maan Olunun baz haaratlar olan

kavmi[2] Dürzi mali ganayimleri ile kapanub Küçük Ahmed paa asker

gönderüb ol cebeli âlinin zirvei âlâsndan sakb idüb ol garlar içre

âteler ve barutlar ilka iderek içindeki melâînle mustarib olub eman
ile ol gar feth olub içinden çkan mal Karun guzat müslimîne taksim

olundu Acib sa*b kaPadr Garba nazr bir kapus var Kayalar sakb

idüb bir âdem geçecek yol etmilerdir Gayri yerden varlmak muhaldir

Kapuya vardkda bir minare kaddi kemend ile uruc olunub kapudan
içeri dahil olunur Ve bu garlarn içi yer enderyer naki bukalemun-

dur Kayalardan sular çkar Herbir[3l biner âdem alr Birbirinden ge-

çilir Ol cibali müntehann alt serapa böyle garlardr Amma hâlâ

içinde beni âdemden kimesne yokdur Ve bu kal'ann misli Selefke

sancanda kaPai Ermenak dirler bir kaPadr Ol dahi böyle sa'b

hisardr Amma kal'a(i) Kahkaha andan âlidir Andan bu kal'ayi seyir

temaa idüb garb canibine bir saat gidüb[4] Safet hakinde iki yüz evli

müslüman köyüdür Bu nahiyelerde Dürziler yokdur Bu kariye kasaba

misal bir mamur belide ba ve baçe ve besatîni firavandr Ve âb
havas rahat candr Haftada bir gün azîm hazar durub on bin âdem
etraf nevahilerden cem olub beyi ira olunur ki canibi alçak kayal

bir vasi uz içre vakidir Bir camii ve bir hamam ve bir han var Ve
bir limon ve turunç ve zeytun ve incir ve hurmal ba irem içre

Tekyei Maribî derler bir âsitanesi var Yüzden mütecaviz fukaras ve

âyende ve revendeye nimeti mebzul bir tekyei lânazirdir Ve tekyenin

sebebi ihyas bu âsitanede medfun eyh Imadeddin hazretleri Hazreti

uayb nebi zürriyyetinden olmak ile bu tekyeye muttasl Beyti

Hasreti §uayh vardr Bir canibi garlardr Bir canibi bu tekyenin

baçesidir Bu aziz ol âsitanede eba an ced sakinler imi Bizzat

eyh Imadeddin perhiz mücahede ile iki yüz yl muammer olub

Msr Sultan olan Salahüddin Yuzuf bu azizi ziyarete geldikde aziz

Tazretleri Sutlana tazim idüb seri saadetlerin Sultann zanusuna

[1] Badad Kökü nüshas (kahkah)

[2] Baördad Kökü nüshas (devri ruzî)

[3] Ba-dad Kökü nüshas (gar)

[4] Badad Kükü nüshasi (Kariyei Hattîn)
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koyub ruh teslim iderler Badehu bu mahalde defn olunub Sultan

Salahüddin yannda nesli Fatmiyyundan eyh Maribî (i) bu aziz

üzre koyub bu türbe(i) ina ider Annçün Tekyei Maribî dirler

eyh Mansuru Maribî anda asudedir >j'Ji*^p- a\!\j'jl Badehu bu tekyeden

ba yukaru üç yüz adm

Ziyareti Hazreti uayb nebi

Bu dere icre tariki âmin sa tarafnda kayalar altnda azîm gar-

lardr Ol gar pürenvarlar derununda medfunlardr Bekavli tevarihi

Azerya Ol tevarihdir kim Tufan Nuhdan sonra Msrda Hermen da-
lar ki efvah nasda Firavun Dalar dirler badet Tufan bu dalar içre

bulunan hatlar kim Hazreti Idris nebinin gayri kehenelerin hatlar kim
ol hatlar deve ve sr ve koyun kemikleri ve kürekleri üzre lisan

arabî ve suryanî hatlar ile tahrir olunmudur Ol hatlar Sam Oulla-
rndan Azeya nam hakim cem idüb tahrir etmidir Hâlâ tevarihler

andan istihraç olub cemii peygamberzade ve cemii vakayiat ve hâdi-

satlarnda tahrir olunub muteber tevarihdir Hâlâ Msr Kbtileri iti-

bar iderler Ann kavli muteberi üzre bu Arz Mukaddesde madfun
olan peygamberleri ziyaret idüb evsaflar alâkaderulbizaye istinsah et-

dik Cenab Bari bu müsveddatmz ziyaret etdüümüz sultanlarn ab
ruhi çü(n) ola itmam müyesser ola hvan saadetmende öyle ma-

lûm ola kim Hazreti uayb nebi Bahri Kulzüm ki hâlâ Bahri Sü-

vey derler ol bahir sahilinde ehri Med(a) yin (c/A») derler bir ehri

azîm idi Cenab izzet kavmin helak idüb ehrin harab etdii Kur'an
Azîminde (Ayet Sure) u.^ ^\k\ j-a. j^'j âyetinden murad ol ehri Med(a)
yindir Hazreti uayb bu ehirde sakin idi Bu ehir Msrdan Mekkei
Mükerremeye giderken Muylh (^=1.^*) nam kal'iye bir menzil karib

mahaldedir Ve bu ehire karib dalar içre huccac müslimîn meks
iderler Suaybünnaam ^j\ . »•- derler bir ba iremzat ve âb hayat sulu

yerlerdir Huccac bu mahalle geldikde taze can bulur Hazreti uayb
neslinden âdemleri vardr Ve bu dalarda bu halkn bir güne küçük
koyunlar vardr Hazreti uayb koyunlarndandr Zira Hazreti uayb
nebi mün'im ve maldar peygamber idi Ve Hazreti Musa (.v-JUjlc ba-

denübüvve Hazreti uaybin çoban idi Hazreti uaybin bir duhteri

pakize ahterin nikâh ile alub damad uayb nebi oldu Hâlâ ol cebel-

de olan koyunlar ol döldendir Bekavli Tevarih yüz yirmi dört pey-

gamberden â'mâ peygamber olmamdr illâ Hazreti uayb olmudur
Eer sual olunur ise Yakub nebi dahi â'mâ idi denirse Hazreti Ya-
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kub firak Hazreti Yusuf ile zar giryan olarak kesreti bügâdan â'tnâ

oldu Amma sonra Hazreti uayb nebi Msrn Fayyum ehrinde Haz»

reti Yusuf ile mülakat oldukda biemrillâh nurdidesi Yusufun görüb

çemi ruen oldu Amma uayb nebi maderzad â^mâ idi Badehu Ce-

nab Bari Med (a) yin ehrinde uayb nebinin kavmin helak idüb

ehrin harab etdikde Hazreti uayb bu diyara azab nazil oldu diyüb

evlâd ensabile Beyti Mukaddese gelüb bu kabri pürenvarlar kurbin-

de tahrir olunan kariyei Hattînde sakin oldu Badelvefat bunda med-
fundur Merkadi pürenvarlar gerçi garlardr Amma tarasnda kârgir

kubbe binalar ve mesacid ve zaviye höcreleri var Amma cümle bina-

lar yine kayalara muttasldr Zira bir tenk mahaldir Ve türbe (i) e-
rifleri kapus imale nazrdr O kapudan içeri bir gül gülistanl ba-
çedir Amma küçükdür Andan içeri bir kapu dahi imale nazrdr
Atebei Aliyesi üzre olan kemerde bir beyaz mermeri ham üzre üsta-

d mermer ibretnüma ükûfeler içre iki tavusu birbirine mukabil tas-

vir etmi kim görenin çemi hayrelenüb hayran olur Sihri icaz tas-

viri tavusu iremdir Ve bu kapudan içeri sol tarafda bir kârgir bina

kübbei alili kök vardr Canibi erbaas gül neterin zerrindir Rayiha-

sndan züvvarn dima muattar olur Bu mahalde ayan vilâyetden

baz sulehay kibar evliyalar medfundur Andan yukaru mehbat nur

olan merkadi münevverlerine yed (i) kademe ta nerdüban ile çklr
arka nazr bir bab saadeti vardr Ve mübarek kabri erifleri bu ka-

pudan içre ol kubbei pürrenvarn kble solunda bir gar pürnur için-

de asudedirler Sandukalar zer enderzer atlas sebzgûn ile puidedir

Ve Msr ve am halifeleri ve ayan eraflar hedayalar götürüb gûna-

gûn haliçeler ile medfundur Ve zîkymet âvizei musanna'lar maslûb

ve her züvvara türbedaran gülâb bohur ve anberi ham yakub izaz

ve ikram iderler Zira bu türbedarlar zürriyyeten uaybîlerdir Müd-
deti ömürleri bekavli Tevarihi Mehammad ibni Ishak sene ve zeman
eriflerinden velâdeti Hazreti Muhammedül Mustafaya gelince sene

3300 olmudur Ve âsitaneleri kubbesi önünde olan kubbei âli mes-

ciddir Mihrab içinde secde mahallinde kademeyni erifleri bir ta
üzre zahirdir Tuli iki kardr Ve ökçeleri ve mübarek parmaklar
hamire tesir eder gibi tesir etmidir Bu mescid kubbesinin sanda
bir küçük kubbecik vardr Ann babndan içeri girdikde sa tarafda

Hazreti Musann sol kademi erifleri bir bucakdadr Güya henüz bas-

mdr Bir sengi haradr Naknn tuli iki kar iki parmakdr Mis-

kin ve marizler içine su koyub nu iderler Biemrillâh ifa bulmalar
muhakkakdr Ve bu kademi erif kubbesinin sa tarafnda kaya içre

bir gar vardr Ibadetgâh Hazreti uaybdir Huda hakk rayihai tayyi-
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beden dima muattar olur Bir demir kafes kapus vardr Amma bir

halvethane sehl muzlimdir Küade deildir Ve bu makamn kblesi

tarafnda yalçn sengi hâr^ ak olub Cebril Emin vahi ve suhuf getir^

dîi mahal bir mücellâ yerdir kim tavsif olunamaz Ve bu âsitanei

ziyaret etdiimiz mahalde Suretül Mülkde kalm bir hatmi erif var idi

An temam idüb sevabn ruhu eriflerine hibe eyliyüb ruhaniyyetle-

rinden istimdad taleb idüb ainalk kesb etdik <Xc Jii\ ^t-j Huda kabul

ide Ve bu âsitanenin dere arsnda yine kayalar içre bir kubbei â-

lide Ziyareti binti Hazreti uayb nebi Amma haremi Re-

suluUah olmasile kapular mesduddur Bazlar Hazreti Musaya verdii

kzdr derler Andan bir saat kbliye sahralar içre gidüb

^ KaPai atik Medinetül Arab

Kadim aksarda ehri muazzam ve kaPai mukaddem imi Hâlâ âsâ'

n binalar nümayandr Beni âdemden bir ferd yokdur An güzer

idüb

Kariyei Luyiya

Elli haneli müslüman kuras ve Safed hakidir An dahi ubur

idüb ehri Safedden 8 saatde

Evsaf kaPai Ayni Tüccar

Sene tarihinde Sam erif ve Kudüsü erif ve Msr mabeyinle-

rinde emin tarik olsun içün fatihi Yemen Sinan paa binasdr Bir

çemenzar vasi yerde ekli murabba bir kâ(r)gir bina bir kaPai ra'na-

dr Ve yüz elli merdümü hisar vardr Ve imale nazr iki kat demir

kapus vardr Ve derunu kalfada krk elli neferat haneleri vardr Ve
Safed livas hududunda subalkdr Ve nahiyedir Safed haki bu

mahalde temam olub Nablus hudududur Ve bu kaPa neferatlar â-

yende ve revende ve huccTac ve tüccar ehli berr*ü bihar murad
idindikleri yire [ 1 ] getürürler Ve kavmi tüccardan bar bana alt akçe

kanundur Alub bu rahlar hfz hiraset iderler KaPa içinde Sinan pa-

ann bir kurun ile puide bir camii musanna var kim güya nurdur

Revzenleri ve cam minalar serapa necef ve billur ve morandr Tulen

ve arzen seksen kademe camidir Ve hareminde üç seramed servi

bâlâs var kim j^d^^u.- güya birer nazenin sebzgûn civan mevzundur
Ve yedi kubbei âlisinde âyende ve revendeye nimeti ve birer nam
ve birer em*i rugani ve her at bana birer tobra airi bîimtinandr

[1] Badad Kökü müshas (götürüb)

Evliya Çelebii 9 — 29
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Ve bu kal'ann iki canibi handr Ve sekiz dükkândr Bu handan
tara hane yokdur illâ bir muattal hamam vardr Ve KaPa kapus
önünde Ayni Tüccar namile müsemma olan âb zülâl uyundur Bir

sofai âliyesi ve bir kaç bîdi sernigûnu var Sayesinde müsafirîn is-

tirahat iderler Bu kal'a bu ayn ismile yad olunur Ve bu kaPann
garbnda iki yüz adm baid bir kaPa (i) atik vardr Güya mühendis
destinden henüz çkm bir kal'adr Asla havalesi yokdur Bir mürtefî

yerde arka nazr bir bab var Cürmü alt yüz admdr Ve sekiz kül-

ledir içinde beni âdemden kimesne yokdur] Vakti itada kal'a kulu-

nun koyunlar klar Ve bu kal'ann kble tarafna bin adm gidüb

Evsaf Cebeli Turu Hiraven (o^t^)

Ve Turu Zita derler vasi sahrada yalnz bir cebeli pürnurdur Amma
olkadar âli deildir Amma kurbü Hudada âliden âli ve evsafdan âri

bir cebeluUahdr Cemii enbiyaya nazargâhdr Zirvei âlâsnda bir kaPas
vardr Amma içinde beni âdemden bir ferd yokdur Ve cabeca yarlar

vardr Arz Taberistandr [ 1 ] ve arz Filistinden ve arz Kasandan baz
sulehai ümmetden kimesneler gelüb bu garlarda çillei erbain çka-

ruh tekmili tarik iderler Ve bu cebelde Makam seyyidina Musa
nebi ve Makam uayb nebi ve Makam Yakub nebi ve Makam
Ishak nebi neticei kelâm cemii enbiyann makamlar vardr ki mü-
nacat etdikleri cebeldir Ve bekavli müverrihi âlem bu cebeli püren-

varda alt yüz peygamber medfundur Zira arz mukaddesede üç

turdur Yani Cenab Bari ile bilâvasta kelimat etdikleri ve münacat
etdikleri üç turun biri budur Biri Mukaddes eriPa [2] içinde Turu
Zitadr ki hakknda Ayeti j^-.j^'i »iç^*^ nazil olmudur kim zeytun-

dan murad Kudüs ve Turu Zita ile müfessirîn tefsir etmiler

Biri dahi Msrdan Mekkei Mükerremeye giderken sekizinci menzile

karib lebi deryadan bir saat sengistanlar icre Cebeli Turu Sinadr

Ayeti cn*i« j>^ âyetinden murad Turu Sinadr Buna atlarmz ile

uruc idüb hamdi Huday ziyaret etdik Badehu aa inüb Ayni Tüccar

dibinde Msr yolu sa canibinde kalub bu hakir sol tarafda Kudüsü
erif yoluna müteveccih olub kbliye bir vasî kura içre bir saat gidüb

Kariyei Tabbaga

Yüz evli müslüman kariyesidir Bir camii muhtasar var Bu ma-

halde Safed hududu temam olub Türabenî [3] Olu hudududur

[1] Badad Kökü nüshas (Taberistandan)

[2] Badad Kökü nüshas (Küdüsü erif)

[3] Turabî.
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Amma Cebeli Aclûn sanaca hükmündedir Bu kurann halk cümle

tabbagdr An ubur idüb yine kbliye

Kariye! Naura

Yü haneli müslümanlar ve ziametdir Andan

Kariye! Zer ayn

iki yüz evli müslümanlar ve ziametdir Ve bu kariyenin kblesi

canibindeki sahrann nihayetinde 3 baid kaPai Cebeli Aclûn

nümayandr Oltaraf hilaf olman gitmeyüb

Kariye! Akkâre

Bu dahi ziamet ve yüz evli müslümanlardr Bu kurann imalin^

deki cebel üzre ziyareti hazreti eyh dahi sahâbei kiramdandr Ken-

düleri bir kubbei âli içinde medfunlardr Türbedar ve evkaf vardr

Bu âsitanenin canibi erbaasndaki kura halknn ekseriya mallar

bundadr Kimesne vazyed etmee kadir deildir Hakka ki ulu ziya-

retgâhdr Andan

Kariye! Jelmi

Elli müslüman haneli timardr Bir camii muhtasar var Ve bu
kariyenin cenubundaki sahraya Merci ibni Amir derler Msr yolu

bu sahra içre gidüb Han [1] Seccun nümayandr Amma biz Ayni
Tüccardan [2j saat sahralar icre mamur meralar güzar idüb

Evsaf kal'ai Cenin

Sene tarihinde Msr padiahlarndan Sultan binasdr Badehu Ali

Osmanda paa dahi tevsi idüb bir kaPaCi) metin olmudur Cebeli

Aclûn hakinde maktulkalem ve mefruzülkadem evkafnn
hassdr Hâkimi mütevellidir Kal'a dizdar ve iki yüz neferatlar

vardr Ve kal'as musattah yerde ekli murabbadan tulânîce

bir mamur ve metin kaPecikdir Cürmü bin admdr Amma hende-

i yokdur Ve iki bab var Biri bir kbleye biri yldza mekufdur
Ve kaPa içi serapa müsafirhanedir Ve ta vasatnda bir camii rueni
ve bir minarei mevzunu var Serapa resas ile puide bir camii dilkü-

adr Ve hareminde jj^s \j.t£. bir havzu azîmi var Ve imaretinin

nimeti âyende ve revendeye birer nan ve birer tas cobra ve her oca-

[1] Badad Kökü nüshas (can)

[2] Badad Kökü nüshas (8)
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a birer §en*i rugani bîimtinatdr Eer müteayyin kitnesneler gelir-

se smat muhammedî çekilüb üç gün mihmandarlk idüb her re'»

hassana birer torba air ve alef mukarrer bir evkaf kavidir Ve kâ(r)'

gir bina ahrah kemerlerin iki canibi yüz dükkândr ki banda
demir kapulardr Ve bu kal'ann kblesi tarafnda tara varuu bir

bayr üzre yüz haneli mamur belidedir Bir mescidi ve bir hamam
var Hana karib yedi hurma aac var kim semaya serçekmi nahii'

lerdir Misli meer Msr elva hnda ola Ve bunda bir kubbei nazif

içinde

Ziyareti eyh Izzeddin ibni eyh Mehemmedür Rufai

ve civarnda Türab Oullar ecdad anda medfunlardr Bu Cenin
kalfasnda Türab Olu eyhül Emir anda bulunur Hakiri vilâyC'

tine götürdü Ceninden garb canibine dalar içre gidüb

Evsaf kasabai Türabî Olu
Sam erif eyaletinde Cebeli Aclûn sancanda bervechi te'bid

mirlivadr Selim ah Msra giderken bunlar guzat müslimîne taliai

asker olduklarnda vilâyetleri kendülere müebbed ihsan olunmudur
Ellerinde Ali Abbasiyandan beru yerligi belii ahîleri vardr Ve bun*

1arm (z) u'munca hasib nesebleri ta Sam bin Nuh aleyhisselâma mün»
tehidir afiîyyülmezheb bir kavimdir Amma sengistan [1] çengelistan

yerlerde [2] olmak ile deruz [3] tabiatlerdir Ve cümle yirmi bin tüfen*

kendaz ve küheylansüvar askerdir Cümle haneleri toprak ve kireç ile

tuide (puide) yedi yüz hanedir Camii ve mesacid ve bir kaç muh'
tasar dükkânlar vardr Ve ba ve baçesi vardr Ve âb havas gayet

lâtifdir Anda bir §eb mihman olub eyhül Emirin bir at ve elli guru
ve bir alaca kereke ihsann alub hakire elli pür silâh hayyal refik ko-

ub kble canibine be saat gidüb Cinin deresi icre bir saat dahi gidüb

Kariyei Kanariye|

An ubur idüb

Kariyei Gavrabe

Yüz evli müslümanlardr Ve Nablus paas hükmünde paann
hassdr An ubur idüb

[1] Bagfdad Kökü nüshas (ve)

[2] Badad Kökü nüshas (yollarda)

[3] Ba^dad Kökü nüshas (Oürüzî)
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KaPai Maara
Timardr Cümle mahsulât zeytundur Ve iki yüz hane müslü^

inanlardr Andan

Kariye! Sile [i]

Cümle müslümanlar ve timardr Andan

Kariyei Kurkag

Müslümanlardr Ve zeytunu ve dud aac firavandr Andan

Kariyei Fndilcavmiyye

Andan

Kariyei azîmi Sebastiyye

Bir bayr üzre mamur belide imi Hâlâ içinde müslim ve nasârâ

vardr Bu bayr üzre bir deyri âli var kim binasn gören mebhut
olur Bir musanna ma (na) strdr Vacibüsseyir deyirdir Bu ma (na)s-

trda ve bu ehirde sakin olan kavmi Memun Halife Msrdan Tar-

tus ve Kara Görges fethine giderken bu belidiye urayub cümlesin

katli âm ider Ol ecilden bu deyirede ruhban yokdur [2] hali üzre du-

r(ur) Ve bu deyir civarnda Beyti Sahastiyye Hazreti Yahya hanesi'

dir Hâlâ durur Bu belide bu beyti mubarekenin ismile müsemmadr
Hazreti Yahya aleyhisselâm asrnda bir cebbar melik var idi Kendü
kzn nikâh ile almak murad idinüb Hazreti Yahyadan fetva istedi

Hazreti Yahya dinimizde Allah haram eyledi deyu fetva vermedi Ol

zalim bu si [3] ve hazreti Meryem babasz oul dourdm behane idüb

bu deyir Sebastiyyede Hazreti Yahya ibadet iderken ehid etdirüb se-

ri saadetlerin Samda mel'una gönderdiler Rum kavmi cesedi erifin

bu deyir içre bir mermer sanduka içine koyub âdeti kadimeleri üzre

defn etdiler ta ki badehu Msr Iskenderiyyesinde sakin olan Behice

ve Hannadi kabilesi Filbatir j^m» nam meliklerinden rugerdan olub

Akkâ kal'asma gelüb spanya himayesinde iki yüz yl sakin olub te-

nasül buldlar Ol asrda Rum Bataliselerinin ihtilâli sebebile bu kav-

mi Behice ve kavmi Hannadi rkndan Malta keferesi olan kavim
Akkâ kaPasma istilâ idüb mülkiyyet üzre mutasarrf olub müstakil

be olurlar Ve Arab mezhebin terk idüb milleti mesihîden geçinirler

Ol asrda her sene ylda bir kerre cemii Rum kavmi cesedi Yahya(i)

[IJ Badad Kökü nüshas (Sitle)

[2] Badad Kökü nüshas (Hemen)

[3] Badad Kökü nüshas (nebii)
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ziyarete gelüb ruhbanlarna nezerat ihsan iderler idi Akkâdan bu
Malta kâfiri gelen nezeratlara tama idüb ziyaret tarikile bu mezkûr
Sabastiyye ehrin alelgafle basub cesedi Yaljya nebi(i) alub Akkâda
cevahir sandukalar içine koyub Sencuvan (n)amile ziyaretgâh iderler

Ve Remleden dahi Hazreti îsanm himar üstühanlarm bulub an da-

hi Akkiye getirirler Akkeyi bir ziyaretgâh iderler kim cemii milleti

nasâra nezeratlarile gelüb beher sene nice Msr hazinesi mal tahsil

iderler Ta Meliküttahir asrna dek Akkâda bu hal üzre sakin olurlar

Sene tarihinde Meliküttahir dahi yedi ylda döe döe Akkâ kal**

asn feth idüb derya tarafndan Malta küffar cesedi Yahya ve üstü-

han himar Isa ile firar idüb Tartus kurbinde Karagörges nam kal'-

iye varub anda sakin olurlar Anda dahi nice yllar sakin olub cani-

bi erbaalarn harab yebab iderek berde ve bahirde isyanlar cihangir

oldu Ahirkâr mülûku Zülkadriyye ve Germeyaniyye ve Ali Selcuky-

ye ve Aydn Bay ve Sarhan Bay ve Teke Bay ve Mentee Bay bu
cümle mülûklar alelittifak Malta küffarnn sakin olduu Selefke san-

canda Karagörgezi muhasara idüb yedi ayda feth idüb yine küffar

Malta cesedi Hazreti Yahya ve Hazreti Isa himarnm üstühanlarm

alub deryadan alt pare kadrgalar ile cezirei Rodosa varub anda da-

hi iki yüz yl sakin olub sene tarihind ;^:) lâfz tarih dümüdür Ba-

zuyi kuvveti Süleyman Han Rodosu feth idüb mukaddem tarih ile

cesedi Yahyai hâlâ Maltya göndermiler idi Bakyyetülseyfi Rodos-

dan hâlâ Maltada karar idüb eddi iskender var bir kaPa bünyad
etmilerdir Inaallah ann dahi zevali karibdir Zira her kang diyarda

sakin oldularsa iki yüz seneden tecavüz etmemidir Ve anlar dahi bi-

lirler kim bu Malta dahi yakn zemanda feth ola deyu ihtirazlarn-

dan Yeni Dünya önünde Yeni Malta dahi mamur etmilerdir deyu

hakir Alamanda iken ruhbanlar nakletdiler Ve cümle yedi kiraln ve

yedi Bann ve yedi Hersein ve bir Bahri Pirinin ve bir Çarnann
velhasl cümle milleti mesihiyyenin Maltaya itibarlar Hazreti Yahya
cesediki Sencuvan tabir iderler ol cesedi erif Maltada olduundan
imdad idüb rabet iderler Ve sanca ve bayraklarnda Hazreti Yah-

yanm bir kolun tasvir idüb tarlar Hikmeti Huda ne canibe alt

pare gemi ile varrlarsa mali ganayim alrlar Hâlâ Malta küffar ce-

sedi Yahya ile tefahür iderler Hakikatülhal zikri sebkat iden Sebas-

tîyyeden serika eyledikleri Rum Tevarihlerinde ve Urhan Gazi uara-

larndan Tevarihi Tuhfe sahibi Yahya Çelebi dahi tahrir etmidir Ve
krk yedi sene Mahada esir olan Müezzinzade Ben kendi gözümle gör-

düm Bir mermer çar kue sanduka ki tuli dör [ 1 ] admdr Ol sanduka

fi] Badad Kökü nüshas (tuli dört)
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üzre bir kat resas ile puidedir Mübarek cesedi erifleri ol sanduka

içre asudedir Ve mübarek dizleri bükülmüdür Seri saadetleri yok

bîr azîm ceseddir Ve altnda saat kumu döelidir Her sene ba hud-

dam olan ruhban sandukann kapan açub ol cesedi erife gayet

koyu tuzlu su sürer Ben ol papasn esiri idim Hattâ tuz sürdüü
altun tst ben tutardm Göre Türk Sizin Muhammed böyle yumu-
ak mdr Yap didi Ben tereddüb idüb yapmadm Amma tuzlu

suyu sürdükçe ruhbann parmaklar cesedi eriflerine batard Ve bir

kerre Hzr Ilyas günü idi Beni götürüb sanduka içre gördüm ki mu-
barek gerdannda kan cereyan iderdi ite Yahudiler bu peygamberi

ve Kudüs yannda bu günde ehid etdiler Anmçün bu günde kan akar

dîdikde [1] Sinyora Mübarek ba kandedir didim Dmk (d)a didi

Hakirin dahi ilmi lâhik oldu kim cesedi Yahya anlardadr deyu esir

Müezzinzade Çelebi yemini mulâza ile Gözüm ile gördüm deyu e-

hâdet etdi Ve hâlâ hakirin Nablus yannda ziyaret etdüi Sabastiyye

Beyti Hazreti Yahya ve mezkûr deyri kebire ki Hazreti Yahyai anda

ehid etdiler Hâlâ ol deyrin sol canibindeki beyaz senk üzre hunu
Yahya bulaub ylde bir kerre ruzu bzrda ol bun âlûde höcreler

gark hunriz olur Bu ahalii vilâyet ve baz meayihi ehli keramet

öyle ehadet etdiler Hakir sengi haralar üzre lâilgûn bu(l)am hunu
gördüm Amma ruz Hzr olmamak ile hun oldun görmedim Amma
beni âdem kanna ve sair manlûkatn demine müabeheti yokdur

Zahir ve bahir bir hunu Yahyadr Ve bu hunu Yahya oldn direk

mukabelesinde bir tob menzili canibi arkîsinde yine bir püte üzre

Kariyc(i) Mara bite

Yüz evli bir köydür ve ziametdir Ve bunun mukabelesinde yine

bir bayr üzre kaPa misal Tekyei Hazreti eyh §u*le Gündüz savmaa-

snda ibadet idüb gece ebi zulmanîde cümle fukaralar cem olub

me'al ve çra yogiken ders okutmaa urû etdükleri meclisi erifleri

sabah olunca sohbeti erifleri münevver olurmu Annçün eyh u'le

derler Ulu sultan ve mamur âsitanedir Ziyaret idüb hayatda olan ev-

lâdlarndan eyh Sun'ullah hazretlerinin desti eriflerin bus idüb du-

aî hayrlar ile erefyab olduk Andan

Kariye! Nakure
Andan

Kariyei deyri Svra
Andan

[1] Badad Körkü nüshas (Hakir dahi)
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Kariyei Betile

Ta Cefin[l] kal'asndan bu kadar mamur abadan kuralar 7 sa

atdeubur idüb -J

Evsaf kaPai Nabls ehri kadimi Sameri
am eyaletinde sancakdr Beinin taraf padi^ahîden hass hüma'

yunu 29645 akçedir Ve sancanda 7 ziamet ve 44 timardr Bu san-

cak am emîri haccna ihsan olunub erbab timarlar cebelüleri her

sene Mekkei Mükerremiye gitmee memurlardr Mirlivas dahi Ku-
düs ile emirülhac olur Be yüz nefer âdem ile Mekkeye sefer eer
Nablsndan senevi paaya on yedi bin guru hasl olur Ve yüz elli

akçe erif kazadr Nahiyesi iki yüz kuradr Senevi kadya alt bin gu-

ru hasl olur Bu ehir ehri Samari dir Kal'as bir püte üzre Beni israil

kavmi Buhtunnasr nusrat bulmasn deyu bina etdiler Baddehu sene ta-

rihinde Firengi bedrenk yetmi yl mutasarrf olup bu vilâyetlere istilâ

etdiler Badehu sene tarihinde Nureddini ehidin veziri Yusuf Salâ-

hüddin gelüb muhasara idüb feth etdi Amma fethinde usret çekdiin-

den KaPasm münhedim etdi Hâlâ yine âsâr binalar Turu Ayna üzre

zahirdir Kethüdayeri ve yeniçeri serdar ve âyân ve nakibülerafa kaim-

makam vardr Amma eyhülislâm Kudüsü erifdedir Ve ehir iki dan
mabeyninde bir vasi dere içre arkndan garba tulânî bir müzeyyen e-
hirdir Cümleden sekiz mahalle] ve dört bin altm kârgir bina saray âliler

ve gayri hanelerdir Bu ehir içre asla aaç bina yokdur Ba ve baçeli

ve âb hayat sulu kal'a misal üstleri kireç sval müzeyyen beyti ja-

murelerdir Ve cümle mihrabdr Cum'adr Cümleden mükellef cema-

ati kesireye malik suku sultanî içinde Ulu Cami matekaddem kenise

imi Yusuf Salâhüddin feth idüb cami etmi Kefere zeman mihrab
olan mahalli hâlâ ark tarafnda kapudur Ve bu kapunun iki cani-

bindeki bablarnda anda sekiz nahif mermer mevzun sütunlar ile

mebni kapu kemerleridir kim sihri icaz mertebesi san'ati mimarîdir

Ve bu camiin tuli bir yanndan bir yanna üçyüz ayakdr Kâmil ve

arz yüz ayakdr Ensiz vaki olmudur Eerçi dahi vasî olsa Sam e-
erifde Camii Ummeyeye cürmünde olurdu Amma bunun derununda

cümle elli be somaki ve cabeca çarküe amelî sütunu müntehalar

üzre toloz kâ (r) gir kemer bina camii kadimdir Ve mihrab gayet

büyükdür çine yirmi âdem sar Ve minberi tarz kadîmdir Amma
camie göre haremi münasib deildir Gayet küçükdür Zira tenk ma-

halle düüb harem canibi esvak sultanî ve tariki âmdr Ve harem
kapusu üzre külle misal çarküe bir minarei mevzunu vardr Cehhanile

[1] Ba^dad Kökü nüshas (Cenin)
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Camii ziyaretgâhdr Ve Camiünnasr matekaddem deyri muazzam
imi Bu camiin derununda olan lâilgûn somaki sütunlar bir diyar-

da yokdur Ve Camiülhzr tulen ve arzen 87 ayakdr Bunlardan ma>
ada mesacidlerdir Ve yedi medrese ve yedi zaviye ve yedi mektebi

sbyan tflan vardr Ve iki hamam var Ve suku sultanîsinin iki

banda kapular vardr Her eb bevvablar sed iderler Bir kapudan
bir kapuya tuli kâmil bin iki yüz admdr iki camili alettertib üçyüz

yetmi dükkândr Gerçi bedesteni yokdur Amma cümle eya mevcud
(du) r Ve bu esvakm ortasnda üstü kârgir kemerler ile mebni yüz

dükkândr Ve bu dükkânlarn sol canibinde kal'a misal bir ham
azîm var Cümle yüz elli ocak bir yatacak handr Ve hann vasa-

tnda bir camii var Kurun ile nuside ( puide) bir camidir Bu çatr

suyi kârgîrin ve bu gayratn (hayratn) cümlesi Koca Mustafa paann
hayratdr Hakka ulu hayratdr Ve bu ehir içre bu han camiinden

gayri ve kurunlu imaret yokdur Ve bu ehir gerçi iki kühsarn deru-

nuna düüb mahbubu cihan gibi derau etmilerdir Amma âb havas
gayet lâtif olduundan mahbub ve mahbubeleri çokdur Amma her-

birinin hasib nesebin sual eylesen birer peygambere mütehi olur Ve
halk gayet garibdostlardr Ve lâkin fukaralardr Ve libaslar alaca

aba giyerler ve al ve beyaz destar sararlar Ve zenaneleri beyaz car

bürünürler Bu ehrin canibi erbaas da ve ta ba ve baçesi limon
ve turunç ve rumman ve zeytun ve tin ve hurma ile müzeyyen olmu
bir ehirdir Ve cümle saray ve gayri hanelerinde birer âsiyab yürütür

mâi carileri cereyan idüb havuz azirvan ve selsebiUerinden cereyan

etmededir Ve carsuy hazarlarnda âsiyab mâ vardr Ve bu ehirde

Evsaf ziyaretgâh Nabls

Evvelâ Hazreti Ahid §amsune ibni Eyyuh Nübüvvet gelmemidir
Amma dîni sa üzre halk dine davet iderdi Zira Hazreti Yahya ile

Hazreti Isa mabeyninde Hazreti Cercis ve Hazreti Yunus ve Hazreti

Samsun idiler Amma Samsuna nübüvvet geldi demiler ehrin in^'
linde ba müzeyyenler içinde medfun Abid Samsun deyu ziyaret iderler

Ve yine ehrin imalinde baçeler kenarnda bir ard behitâsâ yerde

Ziyareti evlâd Hazreti îshak ve evlâd Hazreti Isa Bir kühsarn dame-

nihde bir , gar azîm icre on iki vücudu erif asudedirler Amma med^-

fun deillerdir Zira türab yokdur Kimi oturur ve kimi yatar ve kim^t

sucud ider eklinde halleri üzre asudedirler Bekavli Tevarih bunlara

suhuf nazil olmu nebilerdir deyu tahrir etmiler Amma türbedarlar

bunlarn yanma varma rza virmezler Zira kefenleri müruru eyyam
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le rize rize olub baz avrad yerleri mekuf imi Ol ecilden huzurlarna

yarma men idüb gar kapusndan dua iderler Hakir dahi bu pendi

kabul idüp öyle dua etdik ve efaatlerin reca eyledik Ve bunlardan

tara ol ba iremde bir kaya dameninde bir kubbei âli icre Ziyareti

l^axxeti Is ihni Ishak c'^^^'*'^^ ise suhuf nazil olduu müsbetdir Ve müd'
deti ömrü ve Rum kavmi bunun zürriyetindendir Amma kavmi
Yehud acib ziyaret iderler Zira Tevarihlerinde masturdur Ve bu Haz-

reti Ishak oullarn dahi ziyaret iderler Ve bu mahalle karib Maka-
m Hazreti Yua* Ve ehir [1] arkîsi canibinde ziyareti Cennet kapus
Hazreti Muaviye asrnda nice bin askerle bu ehire gelüp biemriUâh

üç bin sahâbei ResuluUah ehid olub bu gar icre yatarlar Hâlâ kitni

terü taze ve kimi kadid ve bazs hemen üstühan kalm Bir kerre

bir âdemin olu babasndan firar idüb bu gar icre girüb nâbînâ fer*

yad iderek â'mâ olmu tara çkar Hâlâ garn bab mesduddur Ve ziycL'

reti hVri Hazreti Yakuh A*mâ olmazdan [2] sakinler idi Mübarek desti

erifleri ile bu bi*ri canperveri kazmlardr Hâlâ âb zemzem lezzetine

müabeheti vardr Cümle ahalii vilâyet ve sulehai ümmet kimesne

ve emraz muhtelifeye mübtelâlar krk elli gün nu idüb biemriUâh

ifa bulurlar Ve bu mahalle karib ziyareti Sicni sa f^^'-s^ Yehud
taifesi hapis idüb bu sicin içre krk gün mahbus idüb su vermediler

Hazreti Isa dahi ol garn canibi arkîsinde olan kayaya nazar idüb

mübarek parmaklar ile kayay delüb bir âb hayat çkub zindan

kapusndan tara huruç etdikde seccanlar firar idüb hâkime bildirir-

ler A'lem sihir ile etmidir deyu imaz ayn iderler Hâlâ bir âb
zülâldir Baz yürek sklmasna mübtelâ olanlar nu idüb ifa bulur-

1ar Ve hâlâ bu Sicni Isa mahalli bir deyeri muazzamdr Yetmi seksen

ruhbanlar vardr Cemii kefere diyarlarndan nezeratlar gelir Ve baz
kefere masru ve mecnun olsa bu Sicni Isada bir kaç gün habis

iderler BiizniUâh halâs olur Ve baçeler içinde §eyhülfakir ve bunun
sandaki baçeler içinde Hazreti Süfya Suri tsjy ^ sahâbei gûzi(n)den-

dir Ve ehir canibi arkîsinde bir cebeli münteha üzre eyh îmadeddin

ve bu bacelerden tara Eeyh Mücahid ve civarnda eyh Bahaüddin

ve ehrin canibi garbisindeki cebeli münteha üzre Asitanei Hazreti

tM-V- Kutbül aktabdr *-r- tr*-^» Azîm ziyaretleri var Amma kendüler

anda medfun (de)ildir KaFai Badadi Behitâbâdm mukabelesinde

attül Arab ar Kular kalfas canibinde medfunlardr Amma bu

Nablsda sakin olup bu asitanei anlar bina etmiler Azîm tekyedir

Her leylei cum'ada eyh meayih anda sabahadek def ve kudüm

[1] Badad Kökü nüshas (ehrin)

[2J Badad Kökü nüshas (evvel buoda)
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ile tevhidi ilâhî idüb ihya iderler Ve yine ehrin arkîsinde cebeli âlî

üzre Ziyareti eyh Qanemi Makdesî ve ehrin sandaki bir [1] âli zirve-

sinde Ziyareti eyh Cüneydüttayyarî 15^*:^^^*- Hîni zikruUahda kerratiLe

uçduklar içün Güneydi Tayyarî dediler Ve bu ehrin kurafesinde

çemenzar nemazgâh kurbinde Mevlana kad ücaüddin Ulûmu
kebirde ve fkh ferayiz mesaili er'iyyeye [2] Monla ücaüddin merdi
eci sahib sülük bir merdi suhandanm ehir kads iken merhum
olmu Monlay Rum deyu ziyaret iderler Ve bu ehirde nice bin

evliyaullahlar vardr Amma bu hakirin ziyaret etdüi bunlardr
ki tahrir olundu V* ^^c-j Ve bunda nice sulehai ümmetinden [3]

müstecabüddave kimesneler vardr Anlar ile mülâki olub duai hayr-

larile behremend olub Emiri hac Harmu paadan on tüfenkli refik

alub bu ehirden kble canibindeki sahralarn canibeyninde olaa

kuralardr ki zikrolunur Evvelâ

Kariye! ^a- ve karîyeî ^)i^ ve kariyei <ji>^ ve karîyei
•j'j> kariye ^'<i.

Ve kariyei Beyta Hazreti Azerin beyti erifi bunda hâlâ mescid-

dir Anmçün kariyei Beyta derler Mamur camidir Baz marizler anda

bir kaç gün ibadet idüb ifa bulurlar Ve

Kariyei v ve kariyei jA ve kariyei ^^^

Bu kuralar bu vadilerde ve püteler üzre krk pare ma^
mur âbâdan camili ve zeytun ve incir ve dud bal mamur âbâdafn

kuralardr Amma tarik üzre ubur etdiimiz bu kuralardr ki tahrir

olundu Ve cümlesi Nablus nahiyesi kuralardr Bunlar alt saatde

ubur idüb

Akabül Halân [4]

Bir kûhu bâlânn tahtnda bir han azimdir Canibi erbaasmda

âbâdan yokdur An güzer idüb ensesindeki kûhu bâlâya yüz bin rene

ina ile uruc etdik Gayet sa^b sengistan akabedir An ubur idüb hududu
Kudüsü erife dahil olub

Kariyei Sencil

ki yüz evli müslümanlardr Amma âsilerdir Andan

[i] Badad Kökü nüshas (Kûhu)

[2] Badad Kökü nüshas (de)

[3j Badad Kökü nüshas (ümmetden)

{4] Badad Kökü nüshas (Akabül Han)
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Kariyei Beyrut

Müslümanlar ve brahim Halil evkafdr Andan rahmza muhalif

cenub canibinden

Kariyei emuyil
Bir alçak cebeli sagire üzre iki yüz evli ba ve baçeli ve bir

eamili mamur belidedir Ve bu kariye âsâr binalar ile güya kal'adr

Ve halk gayet mün'im âdemlerdir Anda Ziyareti Hazreti emuyil
Ibni Imuyil ^vunL^ic dr Bunlar Hazreti Musa zürriyetindendir ikisine

de suhuf nazil olmu nebilerdir Hazreti emuyil bu karyede camie

tuttasl bir âsitanei âlide medfundur Ziyaretgâh has âmdr Amma
pederleri Hazreti Imuil Keyyan kubbede medfun idii malûmum
deildir Bir eb bu âsitanede mihman olub vafir ikram etdiler Andan
yine nîm saatde tariki amma çkub yine kble canibine

Kariyei Ayni Tahir Beybars

ki yüz haneli ve bal ve bahçeli mahsulât zeytunin bir kariyei

Tiüslimdir Çemei safisi dört yerden cereyan ider bir âb zülâldir

An ubur idüb tathir olmu bir ah rah ile Kudüsü erif balar içre

tariki Ceninde

Ziyareti Cerrah Resul

Sahâbei kiramdandr Hattâ Hazreti Resaletin mübarek dendan
erifleri Ohud gazasnda ehid oldukda bunlar hizmet idüb Hazreti

.Resul belin balyub cerrahlara piri pürdür olmudur Ulu ziyarethâh*

dr Ann bir fatiha ile ruhu erifin yad idüb yine kbliye ba ve ba-
çeler içre ta Akabe Hanndan 6 saat Ve

Evsaf kal'ai kadim ve kblei atik Beytülmukaddes

Lisan Yunanda vilâyeti Iliya u derler Süryanda Makdine
^Aû- derler Lisan iberîde Has cr^ derler Lisan arabdaBeyti mukaddes
j'jkâ* c^_ ve Kudüs ^*-' derler Yüz yirmi dört bin peygamberin âsitanele-

ridir Kablettufan ve badettufan ibni âdemin kblegâh idi Badehu
Hazreti Resaletpenah Mekkeden Medinei Münevvereye^ emri Hak
ile hicreti erifleri elli bir yanda ve 9 mah iken vaki olmudur Ve
10 sene Medinei Münevverede sakin olub ikinci senede Cenab Sa-

riden Cebril Emin vastasle Surei Bakaradan (Ayet) r^^'-^'^^'v^ "^^ J>
A.

Ayeti nazil «olub kble Kudüsden Mekkiye tahvil olundu Ve bu ma-
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halde siyam dahi farz oldu Amma kble(i) kadim Kudüsü erif idi Hak-

ka ki kblegâh fukara imi Neticei meram cemii malik [1] hasretülmü-

lûkû bu Kudüsü erifdir Hususa milleti nasâra Hazreti Isa bu Kudüsi
erifde rahmi maderden mütak olub cemii cenk cidal ve harb ktal

bu Kudüsü erif içündür Amma sair nasar (â) nn cenk cida (1) lerl

Mekkei Mükerreme içün idi Eshab Fil ve Ebrehe ve kavmi Tübba [2]

malûmdur Amma bu Kudüsün kaPsn ihtida Hazreti Davud Halife

iken bedesti Talutu (Talut) ile ina kld Zira Calût Melik Kelb ve

Azez caniblerinden bir kaç kerre Kudüsü erif üzre huruç idüb nice

kerre cenk etdikleri zabt olunmudur Hazreti Davud Kudüsü bina idüb

Melik Talût ile Hazreti Davud Haleb kurbinde Merci Dabk nam
mahalde cengi azîm olub Hazreti Davud senk sapan ile (Ayet) tP^

dim ^\iOj«jj5V >y> Ayeti ile sabitdir Bedehu Hazreti Davud müstakil pa-

diah olub salimin ve ganimin Kudüse gelüb Calût Melikin mali

ganayimile Hazreti Davud kal'a (i) Kudüsü dahi ziyade imar etdi

Peygamber ve padiah iken yine haddadlk idüb cenk âlât içün zrh
düzer Anmçün haddadlarn piri Hazreti Davuddur Badehu sene tari-

hinde Buhtunnasr Kürdistanda Nus (ay) bin ehrinden hunu Yahya-

nm intikamn almak içün huruç idüb Kudüsü erife gelüb kaPasn
ve cemii âsâr binasn harab yebab ve halkn kebab idüb nice bin

Beni Israili kati idüb cesedi Yahyadan hunu Yahya dökmeyince

klç urmadan feragat etmedi Ve Hazreti Daniyali dahi ehri

Safetde bulub esir idüb Musula götürdü Andan yine Kudüs mamur
olub Kayasralardan Harkil nam Kayseri Rum iken Hicreti nebeviyye^

nin sene tarihinde bizzat Hazreti Ömer altm bin asker ile muhasara

etdikde eman ile Kudüsü erifi teslim etdiler Amma Kamameleri

yine kendülerine mabedhaneleri olmak üzre ahid art idüb Kudüsü
teslim etdiler Ve Hazreti Ömer dahi Kammamiye muttasl bir cami

bina idüb derunu kal'aye on bin asker koyub Amir ibnil As hazret-

lerin Msr fethine gönderüb kendüler Mekkei Mükerremiye mütevec-

cih oldlar Badehu kudüsü erife yine küffar istilâ idüb sene tarihinde

Yusuf Salâhüddin Samda Nureddin ehidin veziri iken yüz bin asker

ile gelüb Kudüsü desti bazu ile feth idüb bir dahi küffar gelüb mu-
tahassm olmasn içün kaPasn münhedim etdi Badehu desti Çerakezede

iken sene 922 tarihinde cemii ulemas ve sulehas Selim aha istik-

bale çkub Mescidi Aksann ve ahratulUahm miftahlarn teslim

etdiler Selimi Evvel Elhamdülillah Kblei evvel sahibi oldum deyu
secdei ükür idüb cümle ayanna ihsanlar idüb cemii tekâlifi akkadan

[1] Badad Kökü nüshas (memalikin)

[2] Badad Kökü nüshas (hikâyetleri)
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muaf ve müsellem etdi Ve Rum ve Firenk ruhbanlarnn elinde olan

Hazreti Omerin hatt eriflerini yüzine ve gözlerine sürüb mazmununca
«cemii ruhban cizye virmeyüb yine kelevvel Kamameleri kendülere

ayîngâh ola deyu hatt erif virüb hükümetin [ 1 ] paaya ve mevleviy-

YCtin Mevlâna Ahfe zadiye be yüz akçe mevleviyyet ile sadaka olunub

eyalet tahrir olundu Hâlâ eyaleti bervechi arpalk vezaret olunmudur
Taraf padiahîden hass hümayunu 257485 akçedir Ve ziamet 9 ve

titnar 106 Paas hâlâ be yüz asker ile am emirülhacc olub huccac
ama piva olub götürüb getirmee memurdur Ve senevi paasna
krk bin guru hâsl olur mamur vilâyetdir Amma eyaletinde olan

erbab timar bir sefere memur deillerdir Ancak gelen züvvar bay-

raklar ile ziyaretlere götürmee memur cümle atl yüz âdemdir Ve
mollasna dahi paas kadar mal hasl olur Zira nahiyesi ve bin alt-m pare kuralardr Cümlesine kul naibleri gider erif mevleviyyeti-

dir Zira baz zeman batrik ve kei ve celipa ve ruhban ve papaslarn

mfiaddeleri zuhura gelir Monla ve paa ol maddelerden krk elli bin

guru alrlar Hususa küffarn Beyz (a) hmer yani Kzl yumurta
bednamlar günü Kamame önüne paa ve monla varmynca bab
Kamame küade olmaz Ve be on bin nasarâdan onar on beer
gurun papaslar alub örün paa ve monlaya verirler hayli maddedir

Ve paasnn eyaletinde olan Selim Han tahriri üzre sancaklar bun-

lardr Evvelâ Izzetülhaim sanca ve Cebeli Aclûne sanca ve Lecun
*>A sanca ve Nablus sanca Kudüsü erif sanca paa tahtdr Ve
be sancak dahi çün beleri vardr Anlar vilâyetlerin mülkiyyet üzre

mutasarrf[2] iderler Lâkin hini mahalde hidmeti padiahîde bulunurlar

Ve eyaletinde evkaf kuralar vardr Amma çou ekinci timar ve

2amet sahibi kuralardr Sancann alaybeisi ve çeribas vardr
Ve erbab timari huccac müslimîni Hazreti ibrahim Halile ve Hazreti

Isanm doduu Beytüllâhma ve Hazreti Musaya götürürler Zira yol-

lar Arab akyasndan muhalifdir Ve bu Kudüsün sipah kethüdayeri

ve dergâh âli yeniçeri serdar ve am yeniçeri serdar vardr Ve
mezahibi erbaann eyhülislâmlar ve nakibüleraf ve âyân eraf ve

ulema ve sulehas gayet çokdur Ve kaPa dizdar ve iki yüz merdümü
hisar vardr Mollas kal'a neferatlarn baz mükil nahiyelere ve desti

hükmünde olan kazalara gönderir ki kazalar bunlardr Evvelâ kazai

Kudüsü erif ve kazai Halilürrahman ve kazai Nabls ve kazai Remle
ve kazai Kerk ve kazai Lecun ve kazai Cenin Bu kazalar cümle ilhak

[1] «Ve Kudüsü erif livas Evrenos ojlu... erzanî buyrlub » Sadeddin, Tacüttavarih,

C. 11. S. 342

[2] Badad Kökü nüshas (tasarruf)
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olnub mevleviyyet olmudur Amma zeman mollann istidadna göre

kaza ilhak iderler Amma bazsna yalnz Kudüs ihsan olur Hulâsai

kelâm bervechi adalet krk bin guru hasl olur erif mevleviyyetdir

Ve dahi mollann destinde mahkeme hidmktine memur berat padi-

ah ile yirmi aalk vardr Evvelâ muhzrba rikâb hümayun tara-

fndan keçeli kapucdr Rüusu hümayun ile zabt ider kinci Aa
Kudüsü erife gelen sunazr Mükellef aalkdr Üçüncü Aa mimar-
ba ve dördücü mühendisba ve beinci mu'temedba ve altnc
sarrafba Cemii ulemaya surre (i) padiah geldi elinden çkar Ve
yedinci Aa veznedarba ve sekizinci suba ve dokuzuncu bazarba
ve onuncu ehir kethüdas ve on birinci bezazistan kethüdas Hulâsai

kelâm cemii esnafn eyhleri her gün mahkemede hazr olub hidmet

iderler Ve Kudüsü erifde yedi yüz evkaf vardr Cümlesinin müte-

vellileri birer hedayalar ile mollaya gelüb mahkeme divannda mevcud
bulunurlar Azîm hükümet ve mevleviyyetdir

Evsaf kal'ai Kudüsü erif

Cemii kütübü tevarihlerde bu zemine Arz Filistin derler Kur'an
Mecidinde Cenab izzet tasrihan ve tevzihan iki yerde medh etmidir Ol
ecilden cemii melik bu Kudüse malik olaym deyu nice yüz kerre mu-
hasara göre göre kalfas harab idi Ta ki Sultan Süleyman bin Selim Han
asrnda on iki sancak ile Lala Mustafa paa müceddeden bir kaPa (i)

azîm bina olunmasna memur olub bir kaPa (i) sengin bünyad bina

olunmudur kim evsafndan bir an kasr kasrdr Kadim zemanda
münhedim olan kaPa esasndan krkar ve ellier zirai mekkî tarad [ 1 ]

bina idüb Sahratullah ve Mescidi Aksa dahili sura alub ekli mu-
rabba kahkahavar bir binai azîme kal'a olmudur kim anda her bir

ta birer fîli nengürusi cüssesi kadar vardr Ve dairen madar cürmün
Derunu kaPada imaratin beyan ider Evvelâ Bab Megaribe

-^;jU-. kbliye mekuf bir küçük kapucikdir Ve Maribîler bu kapudan
feth etdikleri içün Bab Megaribe derler Ve bu kapunun atebei ul-

yas üzre böyle tesbit olunmudur (Tarih)

o^ Jl-^ ijf\ j^ jl^i— jlki-Jl ^]k£-i\ j\2^ Aj\ ^ ^L]\ o-\* clJLl ^\)

(4jU«^*j jfVitJjl j *-*-- 'Kl^ (3 r^j^^ rj^ f'^J^ ^^ «üJ-ü^

zabt olunmu Cemii kapular ve burç barular ve kue kue dir-

seklerde celi hatile bu tarih tescil olunmudur Badehu bu Bab Me-

[1] Badad Kökü nüshas (taradan)
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garibeden tara hendeksiz kaPa divan kenarmca garba ta Sukulesi

kemerine varnca be yüz germe admdr Andan yine garba ba yu-

karu ta Bab Hazreti Davuda varnca bin admdr Ve bu kapu kb-
lîye nazrdr On iki arn âli Bab Cediddir Andan yine garba Yass
Kule köesinedek iki yüz elli admdr Bu mahal kaPann bir rüknü-

dür Bundan imale teveccüh olunur Bu mahalden hendek kenarmca
imale gidüb Bab Halilürrahmana varnca alt yüz germe admdr
Ve bu kapu garba nazr kaddi on zira bâlâ iki kat demir kapudur
Tahrir olunan tarih bunun dahi atebei âlisinde merkumdur Ve bu
Bab Halilden yine tara hendeksiz kaPa zeylinden ubur iderek cani-

bi garba Eri Kuliye varnca dörd yüz admdr Ve bu mahal dahi

kaPanm ikinci rüknüdür Bu mahalden imal canibine müteveccih

olunub ve Eri Kuleden arka hendek içre olan ba ve besatînleri

temaa iderek yoku aa Bab Boz (do) ana varnca dokuz yüz

admdr Ve bu kapu imale nazr iki kat metin demir kapudur Ve
bu kapu üzre bir gürzü pehlivan maslûb olduundan Bab Bozdoan
derler Ve bu kapudan tara hendek içre ark canibine gidüb yüz

admda hendek içre kesme kayadan Divler Maaras Süleyman nebi

divleri bunda habis idermi Ibretnüma mutalsam bir gar yetimdir ki

vacibüsseyirdir Bu mahalde Maara kulesi önünde yine hendek içre

arka üç yüz adm gidüb Bab Zehriyye bir küçük demir kapudur

ve arka nazrdr Andan yine arka hendek kenarmca Rüstem paa
kulesi rüknünedek be yüz admdr Bu mahalden gayri kble cani'

bine eni aa hendei içre Bab ubat Meryem Ana bu mahalde

medfun oldugyçün Bab Meryem derler Be yüz admda gelinir ark
canibinde Cebeli Tura mekuf iki kat demir kapudur Ve bu Bab
Meryemden hendeksiz kenarca Mescidi Aksann haremi köesine Ma-
kam Meryem Ana rüknüne varnca alt yüz admdr Bu mahalde
kapann dördüncü rüknü temam oldkim kaPa (i) Kudüs çarkûe
vaki olmudur Ve Makam Meryem rüknünden garba hendeksiz uçu-

rum ve mahuf yerler ile Mescidi Aksann mihrab önünden ubur

derek ta yine Bab Megaribiye varnca sekiz yüz admda temam oldu

Ve bu hisab üzre kaPai Kudüsü erif dairen madar yedi bin elli

admdr Ve cümle elli yedi burcu müstahkemlerdir Ve yetmi sekiz

dirsekdir Yani sair divarlara nazr köelerdir Ve cümle dörd bin krk
bedendir Ancak Bab Meryemden ve Bab Megaribiye ve andan Bab
Davudu ubur idüb rüknü imale varnca kaPa taras sa'b ve sengis-

tan olmagile bin yedi yüz adm yeri hendeksizdir Ve elzemi levaz-

mndan deildir Ve Hendek ve mahalli dahi yokdur Ve garb canib-

lerinde iki hendekleri dahi amik deildir ikier ve üçer âdem kaddi



SEYAHATNAMES 465

ancak vardr Ve iç kaPas Bab Halilin iç yüzünde yne bir taraf

ana kaPiye muttasl bir küçük iç kal'adr Cürmü dörd yüz admdr
Ve büyük kaPann derununa mekuf üç kat demir kapulardr Ev-

velki kapusndan içeri aaç cisrile ubur olunur Ve bu kapu mabeyni
malâmal âlât harb ile müzeyyen bir divanhanedir Ve kaPa içinde

dizdar ve kethüda ve imam ve hatib ve müezzinan ve neferat mer-

düman sakinlerdir Cümle yetmi kireç ile puide hanelerdir Ve gayet

küçük höcrei sagirelerdir Dizdarn baçesi bu iç kal'a hendei icre

bir baçei müeyyedi var Bu iç kal^a kapusnn sa taraf köesin-

deki kal'a bizzat Hazreti Davudun bina itdüi kule ve beyti erifdir

Hâlâ teberrüken kimesne sakin olmyub demir kapul cebehane ve

hazine kuUesidir Her bir ta beer altar ar (in) sengi hâr (â) 1ar

ile mebni olunmudur Hakka ki divler binas olduuna übhe yok-

dur Ve bu iç kaPann Bab Halilden tara olan canibinin hendei
krk arn umuku vardr Ve elli zirâi mekkî arz vardr Ve bu iç kal'a

üç kat bina (i) metindir Her ta fil cüssesi kadar vardr Ve içinde

Camii Hazreti Davud kblesi imale ehir içinde Mescidi Aksaya mü-
teveccih imi Badehu Hazreti Muhammede (Ayet) _jl=c«u ki ^^f j^j)

(f\,^^ Ayeti nazil olub kbleler Mekkiye tahvil olundukda Eyyubiyan-

dan Sultan Isa bu mescidi Davudu cami etdüine mihrabn sol tara-

fnda bir kt'a beyaz mermer üzre bu tarih tenmik olunmudur

Ve dahi (^,.^5 «:» j ^\j* ^i) Ayeti ve

.iiu o} ^-'^ a^h ^-'-J^ ^j^ ^'^^ ^^^ "^^r 0-^ ^-^^^
:ij}^

^-^* J^ )

tahrir olunmudur Ve bu Kudüsü erif kal'asndan canibi erbaasmda

Bab Davuddan tara Hazreti Davud varuundan gayri imaret yokdur

Cümle krk hanedir Serapa ba ve baçe ve gül gülistandr Andan
maada imaretleri kal'a içindedir Cümle mahalle (i) müslimîndir Ve
cümle bin kal'a misal saray âliler ve sair hanelerdir Bu ehir içre

cümle kârgir binalardr Asla ahabdan binalar yokdur Meer cümle

kapular levhdandr Ve bilkülliyye haneler üstü kireç ile puidedir Ve
Evliya Çelebi 9-30
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cümle mihrabdr ikisi camidir Biri iç kal'a camii ve biri nass

kat'la (Âyet) ^î^»V> a^c-- J^ **>» ^«^' 4>*vU *j^:»; ^^^^ ^JJ' 6'*^- dr ki Cenab
Bari Kur'an azîminde yad eylemidir Ve bu ikisinden gayri cami

yokdur Maada mesacidlerdir

E (v) saf secdei kadim Camii Aksay azîm

Ibtida binas Hazreti Davudundur Sehehi binay Mescidi Aksa Haz-
•

reti Davud hilâfetinde Beni Israile taun olub Davud nebi duasile taun

ref olunca ol dua makamna Mescidi Aksa bina olundu Temam olmadan
Davud fevt olub Süleyman nebi temam etdi Bir âdem kaddi temeli

nümayan olub Hazreti Davud gazayi Calûd(d)an sonra civar rahmete

revane olub hilâfet Hazreti Süleymana intikal idüb cemii mahlûkata

padiah olcak divlere emir idüb bu Mescidi Aksa(i) bina etdi Müd-
deti medide müruru eyyam ile cami temam olduu gün Hazreti Sü-

leyman asay pîranma dayanub cami itmanna say'iderken meer
<i\,j J\ ^>.j\ emri nazil oldukda asaya snub ruhu erifleri evci illiyyî-

ne uruc etmi Bu halden bir ecnas mahlûkatm haberi olmyub Mesci-

di Aksa(i) tathir iderken hukemay Süleyman[l] vüzerai âsaf Birehya

vâkf esrar olub kablelmarib cemii cin ve perilere temam oldu

deyu izin virüb vüzerai ukalâlarn re'yi tedbirlerile Bab Amuddan
tara hendek içinde olan mahpeshanei kadimlerine cümle divleri habs

idüb bu tlsm icra iderler Müruru eyyam ile cümlesi mürd olub hâ-

lâ ol gar içre üstühanlar nümayandr Amma bir muzlim yerdir A-

dem bakmaa cür'et idemez Badehu Hazreti Süleymann asas içre

bir kurd asay yiyüb Hazreti Süleyman düer Cümle ulema Hazreti

Süleyman pederleri Hazreti Davud cenbinde defn ider Bir nice kü-

tübü muteberlerde musarrahdr Badehu Mescidi Aksa kble olunmak
ferman rabbani olub badehu nice mülikler gelüb herbiri Mescidi

Aksaya birer âsâr bina zamime iderek cenneti âlâ olmudur Ta Haz-

reti Resaletpenah badelhicre Medinei Münevverede on sene mutavat-

tn iken (Ayet) ^\^» j.=^v\ j^ »ii^».^ j^» Ayeti nazil olub kble Kudüsden
Mekkiye tahvil olundu Amma yine Kudüsü erif hakknda (Ayet)

j,:Ji c»xJl. ^i^u.Hi Ayeti nazil olmudur Hâlâ fukaralarn kâbesidir Azîm
camii pürenvardr Kble kapusundan ta mihraba varnca tuli üçyüz

ayakdr Kâmili ve arz ark tarafnda Hazreti Ömer mihramdan Ma-
liki mihrab köesine varnca dört yüz ayakdr Ve içinde sagir ve

kebir somaki ve gayet el'an (elvan) amudu müntehalar ve amelî sü-

tunlar üzre toloz kemer kubbelerdir Amma ortasndaki kadimi bina-

[1] Badad Kökü nüshas (ve)
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s kat enderkat bu (yedi) kudret sütunlar üzre kemerlerdir Dahi

fevkmda sutuhu harpüte tahta tavan ibretnümundur Ve ferden

kubbeye kaddi krk arn bâlâdr Ve iki canibindeki yeni binalarn

kaddi yirmier arn âlidir Ve derunu camide cümle sagir ve kebir

yüz yirmi kemer üzre mebnidir Ve mihrab üzre vaki olan kubbe

cümleden âli bir kubbei münevverdir kim edimi arzda misli yokdur

Kaddi elli arn âlidir Ve sair kubbelere dayanmdr Güya sair kuba-

bm tacdardr Ve gayri kubbeler gibi müdevver deildir sürahidir Ve
içi serapa altun yaldzla gûnagûn srça naki bukalemun ile ecerei

Tuba ve gûnagûn sükûfe ile müzeyyen bir nurun alânur kubbedir

kim kubbenin etrafnda J=yi\i öi^—Jijy <&\ tahrir olunmudur Tamiri

Süleyman hanide ve mihrab ve minberinin medhinde lisan insan

kasradr[l] Tabir ve tavsifden müberradr Gerçi minberi ahabdandr
Amma üstad kül kemali marifetin izhar içün bir minberi musanna
tarh etmi kim güya bir sihri mübîndir Ve mihrab ise 1er enderzer

güya mücevher binay minadr Vechi arzda nekadar maadin maku'
lei zîkymet ta var ise üstad kâmil ol talar ku gözü gibi hürde

dorayub mihrab içre zer fean idüb mücevher misal bir mihrab ol-

mudur Vasfnda lisan kasrdr Ve bu mihrab ve minberin ve kub-

bei pürenvarn musannaliine göre Süleyman Han muallimlerinden

camc Serho Ebru nam üstad cam ina etmek san'atinde mahir olma-

ile cam cemden cem âyinin görüb bu camii erifin mihrab üzre

on iki cam gûnagûn ve hürde naki bukalemun sihri icaz etmikim
emsi âtetab ebr içinden pertab idüb ziyas zemini münevver etdük-

de bu mezkûr camlara ziyas mün'akis oldukda camii nur iken nu-

run alânur olub cümle cemaati kesirenin cesimleri münevver olub

huu hulûg (huzu) ile ibadet iderler Bu vasf olunan on iki camlar-

dan maada cümle necef ve billur ve moran nak cihan yüz be ca-

m morandr Ve bu camiin mihrab tarafndaki divan üç âdem kaddi

biçme tahta gûnagûn sun'u Huda naki bukalemun ebrî mermer
kapldr Her birine im'an nazar ile nazar olunsa nice sun'u Huda
müahede olunur Gayet mücellâ ve musaykal ebrî mermeri hamlardr
Ve bu divarda mihrabn yemin yesarnda sahraya nazr yedi revzen-

dir Ve minber önünde mahafili müezzinan on iki mevzun ve rakik

sütunu nazik üzre kasr misal bir mahfildir Ve kürsü Süleyman var

Üstad Hind ana bir tie nurukân urmukim güya Fahri oymasdr
Her mathallinden birer kasd irin ihtira var Ve bu cami içre sihir

âsâr ibriim haliçeler varkim herbiri Rum ve Arab Acem yadigârlar

kim cevamilerde naziri yokdur Ve bu cami içre nice bin zîkymet

[1] Badad Kökü nüsahs (kasrdr)
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musanna avizelerden maada cümle yedi bin hürde kanadillerdir Her
§eb bin mikdar k anadili ktbireler yanub maadas leylei mubareke*

ierde yanub cami içi nur ikeû nurun alânur olub derunu cami nuru
pürenvar olur Ve bu camide cümle on kapudur Yedisi kbliye mek-
ufdur Bu yedi kapunun vasatmdaki bir bab âlidir kim kaddi kâ*

mil on be arndr Ve kâr kadim kalemkâr bir pirine mina kapu»

dur Bu babn yemin yesarnda bulunan alçak üç kapular vardr An-
lar dahi vacibüsseyir birer kâmil üstad kârdr Ve sol canibinde Haz-

reti Hzr kapus ve sa tarafda Bab Maliki ve minber dibinde Bab
Medrese ve kble kapularndan tara alt amelî sütun üzre kubbeler-

dir Bu kapulardan tara güya dehlizdir

Ziyareti Camii Aksa
Evvelâ ark taraf köesinde Hazreti Ömer mihrab Bizzat kendü-

leri badel fetih bir hafta ibadet etdikleri mihrabdr Ana karib Haz-

reti Davud mihrab ihtida esas urduklarnda bu mahalde ibadet et-

dikleri mihrabdr Ve bu mihrabn solunda Hazret Osman hatt ile

olan Kelâm izzet kûhî (kûfî) hat ile tahrir olunmu kim güya yedi

kudret ile yazlm bir kürsi üzre hazr olmu Kelâm Kadimdir Ve
minberin sanda Hazreti Isa makam bir musanna demir kafes içre

bir ibadetgâhdr Baka kapus vardr Ve camiin sol canibindeki ka-

puda Hazreti Hzr Makam Hamdi Huda bunlar ziyaret idüb her

birinde rik^ateyn ibadet idüb efaatlerin reca eyledik Ve bu Mescidi

Aksann kâmil sekiz yüz mürtezikas huddamlar vardr Yani dört

mezahib imam ve dört hatibi vardr Ruzu cum'ada hatibleri minbe-

re klç ile uruc iderler Ol seyfi rJ^" Hazreti Ömer emiridir Her ha-

tib birer hafta hidmet iderler Ve elli müezzinan ve müsebbihan ve mu-
arrifan ve naathan ve devirhan ve eczahan ve kayyman hudamlari

vardr Cümle vazifeleri hazinei padiahîdendir Her sene surr(e) emi-

ni gelüb surre ve atyyeleri ihsan olunur Ve bu Mescidi Aksa kub-

beleri serapa resas nilgûn ile cümle puidedir Ve cümle kubablar
üzre birer âdem kaddi altun alemler ile müzeyyendir kim a^aasn-
dan merdümü dideler hahrelenir vesselam

Evsaf Mescidi SahratuUah

Mezkûr Mescidi Aksadan imal canibinde çemenzar üzre andan
Süleyman Hann binas beyaz mermeri ham üzre kâmil iki yüz adm
gidüb andan Süleyman Han vakasnda görüb alessabah kendü talim-

leri ile ina olunan yek pare mermeri azîm bir havzu sürurdur[l] kim

[IJ Badad Kökü nüshassi ( müdevver )
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vechi arzda misli yokdur Ve bu haremi azîmin ortasnda vaki olmu
ibretnüma bir sun*u Huda havzu ra*nadr An ubur idüb yine imale

on iki adm gidüb Sahrai erifin haremi nerdübana kadem ka-

dem sahibi ikdam olup baslr yirmi iki ayak beyaz mermer nerdü'

bandr Ve yirmi arn vasidir Bir yerden bin âdem çksa iz(di)ham

olmaz An çkub Sahrai erif nümayan olub bir beyaz mücellâ mer-

mer döeli haremi azîmin ta vasatnda bir kasr gördükde bu duay
tilâvet iderler (Dua) uy S J***^ b> s^i i3j > y ^j^ J^ i^j-^. c3i hy ^» ^ J«^» ^««

i:^\)\ ^^)\\i ^i-j deyiib Camii Aksa tarafndan geldükde bu harem ka-

pus dibinde bir küçücük minber vardr Olmahalde züvvar olan ki'

mesne paypularn eline alub yaln ayak bu beyaz mermer döeli

harem üzre kâmil yüz adm gidüb

Mescidi SahratuUah

Bab erifine vardkda nalnn bevvablara verüb ziyarete suru ide Ev-

velâ bu Sahrai erifi sene 85 tarihinde Abdülmelik bin Mervan bina

etdi Badehu nice Selâtîn mülûklar dahi kblei kadim olmagile nice

âsâr acibeler zamime iderek nur olmuken sene tarihinde Sultan

Süleyman ibtida(i) cülusunda kaPai Belgrad badehu Cezirei Rodosu
Malta elinden feth idüb mali karuna malik olub müstakil padiah
oldukda bir leyli mübarekde menamnda Hazreti Resaletpenah gö-

rüb Ya Süleyman krk sekiz sene muammer olursun Ve çok gaza

idersin nkrazüddevran zürriyyetin munkati olmaz Ve sana efaatim

erzanîdir Lâkin u gaza malinden Mekkeye ve Medineye bezi idüb

Kudüsü erife bir kal'a ina etkim evlâdlarn asrnda küffar istilâ

etmiye Ve haremine bir havuz ve Sahratullah tezyin eyliyüb fuka-

ray Kudüse surre ve atyyeler ihsan idüb Kudüsü erifi mamur eyle

deyu emri ResuluUah olub derhal Süleyman Han habdan bidar olub

gaza malinden bin kise Mekkiye ve bin kise Mediniye ve bin kise

bu Kudüsü erife sair mühimmat ile Koca Mimar [1] Kudüse gön-

derüb Lala Mustafa paay Msrdan mazul idüb Kudüsü erif imare-

tine memur oldukda eyaleti Msrda ve Samda ve Halebde ne kadar

üstad mühendis ve mermerber nakka Mani ve Behzad ustadan var

ise cem idüb Kudüsü erif ve Sahrai nazifi öyle müzeyyen eylemi-

dir kim Sahrai erifin cennet kapus üzre (Ayet Surei)

(vlr-Jlö- U 4l^^*»3 j-u Cj^ Ua)
•• •

Ayeti tahrir olunmudur Hakka ki cennet misal bir kasr lUiyyîndir

J^IJ Mimar S nan
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Bu hakir otuz sekiz sene on yedi padiahlk yir seyyahat etdim tema-

a etdiim binalarda böyle manendi ard behiti het görmedim çine
beni âdem girdikde dehet âlûd (o)lub dembeste ve hayran olarak

ol an engüt ber dihen ider bir beyaz mermer döeli sahrann vasa-

tnda bir kasr Havernak misal bir camii pürenvardr Ve tarasndan
haremi dairen madar üç yüz admdr Ve ekli müsemmendir Ve
taras üç âdem kaddi ebrî ve somaki ve yeim harkanî mermer
kapldr Ve herbir parça mermerlerde nice sun*u Huda nümayandr
Ve bu mermerlerden yukarus ta kubbe saçana varnca münakka
ve musanna kâii Çin ve ekli rengin ile bir güne tezyin olmudur kim
pesendidei âlembîndir Ve bu kâi üzre Ahmedül Karahisarî hattile

dairen madar Yasini erif tektib olunmudur Ve herbir köesinde

celi hattile (Ayet Surei Yasin)

tahrir olunmudur Bu kâiler üzre olan hatlardan yukaru âb rahmet

cereyan etmesiçün nuhasdan kalayl mizah rahmetler vardr Bundan
yukaru resas ile puide dairen madar kubbe saçaklardr Ve bu kur-

unlu saçaklardan yukaru on arn âli kalemi Çin ile münakka
kâi (i) Çin kapldr Ve sihri icaz mertebesi musannadr Andan yu-

karu evci semaya serçekmi kubbei nilgûn ve pürnurdur Lâkin sair

kubbeler gibi müdevver deildir Konyada Celâleddîni Rumî âsitane-

nesinin kubbesi gibi sürahidir Ta ki semaya serçekmi ve alemi e-
rifi on iki arundur derler Zeri halis ile kuru olmu kim bir mer-

hale yerden a'aas oldiyar pürnur ider Ve Sahratullah bu kubbi

âlinin altndadr Ve bu âsitanenin dörd kapus vardr Kbliye nazr
Bab ve arka nazr Bab ve imale meku(f) Bab Cennet ve garba

nazr Bab Ve bu kapular ikier kat altun gibi saru pirincden yaplm
bablardr kim bu asrda bir suhann urur üstad yokdur Ve herbirinin

kaddi onar arn âlilerdir Ve her kapuda ikier kat münakka çuka

perdeler var Zira bu Kudüsün iddeti itas edid olur Ve her kapu-

nun perdelerinin birer güne nak vardr Ve bu kapulardan içeri ta

SahratuUaha varnca dört kat binadr Evvelki kat tahrir olunandr ki

bunun dahi iç yüzü ta badan baa taras gibi yeim ve barakan
ve safray yerkanî ve somaki ve beyaz mermeri arakan ile sun'u

Huda mevcli ve ebrî mermerler ile mezkûr derunu divar kapldr
Ve herbir mermeri üstad mermerber birer san'at ile biçmi-

kim sahife (i) tini yanya geldikde gûnagûn kitabeler ve ekâli acibeî

garibeler nümayandr Hattâ Bab tarasnda Sahrai erife müte-

veccih oldukda bir kapunun sa tarafnda divara kabl mermerde iki
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horos tasviri birbirine minkar minkara cenahlarn küade klub durur-

lar Biemrillâh biçme ebrî sengi elvanlarda böyle ibretnüma firavandr

Im'an nazarla görüldükde dürlü ekâller ve ükûfeler zahir olur Ve
bu evvelki kat divarda tara hareme nazr cümle pencerelerdir

Ve bu revzenler üzre sihri icaz bukalemun cam gûnagûndur Her
birinde

Ayeti ve çaryar esmalar tahrir olunmu sihri icaz kt'a camlar-

dr Ve bu evvelki kat divarn iç yüzünde bir kat dahi vardr Divar

deildir Cümle yirmi dörd sütünü münteha üzre mebni kemerlerdir

kim mezkûr kubbei âliye müntehidir Amma bu yirmi dörd sütunun

on alts Huda hakkyçün yedi kudret ile halk olunmu nuru Huda
ebrî amudu münteha somaki sütunlardr kim vasfnda zeban kasrdr
Ve sekizi amelî çarkûe imadlardr kim çar rükünden nian verir

Amma üstad Ferhad bu sütunu amelîleri öyle zer enderzer halkâri

naki bukalemun etmiki güya saat minas misal naki Manidir Cüm-
le camlarn a'aas bu amudlara pertev urdukca garib insann çemi
hayrelenir Ve bu yirmi dörd sütunlar kim zikrolundu anlar ile evvel-

ki divarn mabeyni deve gönü üzre mücellid kâr gibi ibretnüma ta-

vandr Muyi kilkini Behzad ve Mani ve ah Kul(lu) Veli Can ve

Agrza nakkalar bile zmada [ 1 ] âcizdirler Ve tavan sekiz terk üzre

tarh olunub herbir terki birer güne nak olmak üzre tarh

olunmudur Ve bu kat sütunlarnn kemerlerinin dairen ma-
dar âdem gezüb kandiller yakacak tabakalardr Ve bu kat amud-
larn önündeki evvelki divarda Hanefî mihrab vardr Cemaati

kesire ile salât hamse eda olunur imam ve müezzinan var Ve
Sahra gar kapus üzre müezzinan mahafili vardr Amma minberi

yokdur Ve bu mahalde zikymet ibriim haliçeler ile mefrudur Ve
ikinci katdan içeri bir kat sütunlar dahi vardr Cümle dairen madar
on iki somaki sütunu gûnagûndur Herbiri Rum harac deer lâilpare

amudlardr Ve mezkûr kubbei nuru Huha bu sütunlar üzre olmak
ile müdevver tertib mebni olmudur Ve ikinci kat sütunlar ile bu
üçüncü kat sütunlar mabeyni yine deve derisinden tavan nak devri

zemandr Bu tavan on alt terk üzre taksim olunub herbiri birer

üstad kâmilin arz marifetidir ki sihri hilâldir Ve bu üçüncü sütun-

larn mabeyni dairen madar demir kafes ile ina olunmu kim güya

mucizei âhenkâr Hazreti Davud kârdr Ve bu demir kafeslerin Sahrai

erife girecek dörd yerden bablar vardr Anlar dahi demir ebekedir

[1] B^dad Kökü nüshas (yazmada)
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arka ve garba mekuf bab musannalardr Ve bu kafeslerden içeri bir

kat dahi servi ahabatnd (an) hürde sadefkâr doramac igali par-

maklklar Sahrai erifi dairen madar deragu etmidir Bunun kapus
bacas yokdur Bundan içre bir ferd duhul etmee kadir deildir Ancak
hasib ve nesih zade ylda bir kerre görüb menefe ile süpürüp
gubarn tathir ider Ve cümle züvvar taradan tavaf iderler.

Evsaf Sahratullah

Ihavan züvvar sayyahana hafi olmya kim Sahratullah didikleri

bu parmaklk içinde ePan bir beyaz tadr Cürmü parmaklk kena-

rnda kâmil yüz admdr Ve parmaklkdan nümayan bir yass tadr
Ana Sahratullah derler Baz müfessirin(Ayet Surei Seb^e) ü^jVIj ö\^-.!UJa* 4
-A.

Ayeti erifinin tefsirinde Habibim Muhammed Ruyi arz halk etdim

Badehu makalidler ile kilidledim Yani dalar ile berk etdim buyurur-

lar Baz müfessirîn makalidi evvel Cebeli Arafatdr Badehu Sahra-

tullahdr kim ana kudret nazar taalluk idüb can ve cin kavimlerine

Kudüsü erif secdegâh idi Ol asrda dahi Sahratullah ziyaretgâh idi

Beni âdemin dahi kblegâh idi Nitekim bâlâda zikri sebkat etmidir

Badehu Hazreti Resalet penah Mekkei Mükerremede krk yanda
nübüvvet gelüb on üç sene Mekkede mütemekkin olub elli bir yan-
da dokuz aylk iken Cenab Rabbülizzetden Hazreti Cebril Emin
gelüb Ya Muhammed Cenab izzet sana selâm eyledi Tayyi mekân ile

Kudüsümü ziyaret eylesin deyub Hazreti Habibi Huda tayyi mekân
idüb Cebril Emin bile idi Baz sahih zikir Yok Mekkeden Kudüse
burak ile geldi deyu ihtilaf kesire vardr Netice Hazreti Resul Kudüsü
erife gelüb cemii ervah enbiya Ho geldin ya Muhammed didiler

Hazreti Resalet Sahratullah altndaki maarada nemaz klub el yüze

sürdükde derhal Cebril Emin Cenab Hak tarafndan yine gelüb Ya
Muhammed Allah sana selâm eyledi Ve Firdevs ocandan bir uçkun
burak gönderdi Binüb gelsin Benim ar kürsümü ve levha ve kale-

mimi ve sekiz cennetimi görsün Ve beni bilâ vasta müahedei cemal

etsün deyu emir eyledi diyince Hazreti Resalet emri Hakka imtisalen

Sahrai erif garndan çkub Sahratullah üzre iki rikat namaz klub
hâlâ seri saadetleri secdiye geldüi mahal ve mübarek zanular Sah-

raya tesir idüb hâlâ alâmetleri zahirdir derler Amma ziyaret etmee
komazlar Andan Hazreti Resul edayi salât etdükden sonra fc^-^'j*"-^'-^'^

deyu burak refrefe suvar oldukda (Ayet Surei Hud) V.^ -^y-i V> '^r'J'J^*^

^^}\jjkii i^jj\ V,-.^i diyüb taziyanei tevhidi buraka urub evci semaya sehl

uruc etdükde akiblerinden bir saika istima idüb saadetle geruye nazar

erifleri olub gördiler kim Sahratullah yerinden kopub Ya Muhammed
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Huzuru Hakka beni dahi ilet deyu lisana gelüb feryad etdi Derhal

Hazreti Resalet hitab[l] -û'^V j^-^« ^Mj^l deyu hitab idince Sahra yer-

den ne mikdar havaya ad ise biiznillâh hâlâ ol mertebede muallâkdr

kim bir yere muttasl deildir Hâlâ beynes semai vel ard muallâk

durdugyçün Muallâk Ta derler Amma SahratuUah oldur Ve kavli

müverrihin ruyi arzda ikinci halk olunan makalîdi Sahra budur derler

Ve nukulü Tevarihi Tuhfe Cenneti Âlâdan çkan iki Sahradr Biri

Hacerül Esved ki lâil renk idi Tufan Nuhda zulemat suyunda kalub

ve âsîlerin yüzleri süründüünden levni mütegayyir olub Hacerül

Esved oldu Ve biri dahi bu Sahrai erifdir derler -^'-^^ ^-^^ Ve bu Sahra

üzre Sultan Ahmed Han merhum zer enderzere müstarak bir saye^

ban mülemma cebinlik etmiler kim zerü cevahirine beha ermez

bir seraperdedir Etrafnda olan sütunlara ibriim tnnablar ile kayd

idüb Sahra üzre sayeban olmu Bu sayebandan ta bu kubbenin zirvei

âlâsna varnca krk elli arn âlidir Bir kubbei nilgûnu sernigûnun

içi serapa altun levhal mina oturtma tadr Ve canibi erbaasn nak iden

§ah Kulu mm nakkadr Ve Sahrai erif Hazreti Resalet ard sra

havaya tayeran i(t)dükde emri Resul ile muallâk kalub alt bir

gar azîm kalm iki yüz âdem alr bir âsitanedir Kapus Hanefî

mihrabnn ardnda müezzinler mahafilinin altnda ayak ta
merdüban ile nüzul olunur bir demir ebeke bab var Andan aa
bir vasi meydandr ve ibadetgâh erbab züvvar(a)ndr Amma bu
Sahrai erifin muallâk durdndan ziyarete gelen ehli züvvar görüb

havf hayet çekmesin içün ve nice hâmile hatun bu gara girüb Sahrai

erifi muallâk görünce Ah diyüb havfinden nice kerre vaz' hamil

etmi hatunlar vaki olmudur Ol ecilden halifei selefin biri Sahra

altnda bir ince divar çekmiler kim halk havfden beri olub huzuru

kalb ile ibadet ideler Amma ne mümkün Yine divar ile Sahra ma-

beyninde parmak girer Ve baz yerine el girer aralkdr

Makamat gar SahratuUah

Evvelâ nerdüban() inerken garn sanda Hazreti Cebril Makam
ve mihrab Ve dahi sol canibinde Hazreti Davud Makam Ve Haz-

reti Resalet ibadet iderken Sahrai mubarekiye destan erifler(i) do-

kunub tesir etdüi çukura ziyaret iden kimesne elin ol mahalla

sürüb andan yüzine sürüb (Dua) r^-'* ^^ -^^ ^j*' g.^" ^'^ 5^^^ û^. c^^ diye

Ve makam soffai Hazreti hazreti Hzr ve höcrei Hazreti Süleyman
ve Hazreti Resalete Cebril Emin geldükde Sahra garnn yannda

[1] Badad Kökü nüshas (düb)
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çkmyub garn üstündeki Sahra ak olub tara çkdklar delik anda
bir kandili azîm Leylei Miracdan beri sönmemidir Huddamlar daima
dehnin koyub fitilin tecdid idüb bu hidmete memurlardr Bu garn
içi annla pür envardr Bu kandili ruenin altnda iki rik'at nemaz
klan Huda hakkyçün mahrum kalmaz vesselam Badehu bu gardan

tara çkarken garn kapus yannda bir ince mevzun mermer sütunu

kapu yannda Sahrai erife dayamlar Güya Sahra lerzan olursa

ol sütuncuck medar olub halk tesliyyeti hatr bulalar Ve bu garn
kapus kbliye mekufdur Ve bu asar binalar cümle SahratuUah

kubbesinin içinde vaki olmu bir azîm kubbei surahidirkim güya

tac eflâkdir Hubutu âdemden beru misli bünyad olunmamdr Ve
rub'u meskûnu ket iden seyyahan görmemidir Ve

Sahrai (erif) kafesinden tara makamlar beyan ider

Evvelâ gümü kafesli dolab içinde Hazreti Resulün mübarek sa
kademi erifi eb ruz gülâb ile memlûdur Zayirler yüzlerine sürerler

Ve bu kademi erifin mukabelesinde bir bucakda Hazreti Hamze
kalkan Bazlar ayinei skender derler Zira bir turfa macun ekber

mutalsam bir mir'atdr kim güya mir'at kâyinatdr Ferden vahide

bin âdem nazar etse ferade ferade nümayandr Bir acibei ibretnü*

mundur Ayinei iskender olduuna ehadet iden bu hakiri zufünun-

dur Ve SahratuUah parmakl üzre Hazreti Davudun demirden

nar aaçlar meyveleri öyle icad etmikim hakka ki mucizei Resulü

Huda ve sanayii Davud nebiyyina aleyhisselâmnndr[l J Ve bu sahra-

nn dört yannda makam Çar [2] güzin ^-r^ ^t^^ «^^ ö^y^j Bab arkda Haz-

reti Ali makam Bab Kblede Hazreti Eba Bekrissd(dk) Bab Arab-

da Hazreti Ömer Bab cennetde Hazreti Osman zinnureyn makam
ve bu Sahra kubbesinde maslûb Fanusu Nur derler kâmil bin kan-

dildir Altnda rik'ateyn ibadet idenin elbette hayr muradat hasl

olur Ve bundan gayri zikymetler maslbdur kim her biri birer üs-

tad kâmilin arz kalaydr ki zîkymet giran beha yadigârlar vardr

kim nice Msr harac deer mal tuhuf vardr Bu âsitane içinde

olan halice bir ibadetgâhda ve bir mülûk saraynda yokdur Hâ-

lâ ruyi arzda Ali Osmandan muhteem ve muazzam padiah ruyi

zemin yok iken böyle bir cennet âsâ envai nüku naki Behzad ile

naki nigârhanei Çin ve meh cebin olduu cümle mülûkler ma-

beyninde öhreti üher olub dilpesenddir Her ruzigâr ruzigârda bi*

[1] Ba-dad Kökü nüshas (aleyhisselâmdr)

[2] » » » (çaryar)
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manend bir hayrat hezar pesend beytullaha ancak Ali Osman padi*

ah malikdir Hamdi Huda bin seksen iki Ramazannn on gün on
gicesinde taraf taraf ziyaretlerin idüb Leylei Kadirde Mescidi Aksa

beytuUah içre bir hatmi erifi itmam idüb sevabn Kudüsü erifde

medfun zerre ve emme iman ile intikal idenlerin ruhu pürfutuhla*

rina hibe eyledim vesselam Andan

Evsaf haremi Mescidi Aksa ve SahratuUah erif

Evvelâ Sahrai erifin haremi bir beyaz mermer döeli bir sahra-

dr yedi yerde ikier kemerli kapulardr Amma kapularn kanatlar

yokdur ark tarafnda bir kemerli kapudur On sekiz ayak ta nerdü-

ban ile Sahrai erif haremine çklr Ve imal tarafnda üç yerden

çklr kapulardr Üçünün dahi kapu kanatlat yokdur Yirmier
ayak ta nerdüban ile Sahra haremine çklr Ve kble tarafnda da-

hi üç yerde kemer kapulardr Bunun dahi kapular yokdur Bu
kapulardan dahi yirmier kademe ta nerdüban ile Sahra haremine

çklr Ve bu haremin canibi erbaasndan böyle nerdübanlar ile ç-

knca bu harem zeminden yedi zirai mekkî âlidir Güya Mescidi

Sahratullah hareminin o(r)tasnda bir kasr âli gibi bir vadii beyaz

ortasnda Sahratullahdr Ve alt serapa maara maara ziri zemin-

lerdir Hazreti Süleyman divleri bunda habs idermi Hâlâ bend ve

zencir yerleri zahirdir Cür'et iden girüb temaa iderler Zira bir muz-
lim ve mahuf yerdir Hâlâ ecinne yata olmudur Ve içi serapa

kum döelidir Mesdud olan kapular aralarndan cabeca baz yerle-

ri nümayandr Malâmal üstühandr Bu yarlarn üstü Sahratullah

haremidir Beyaz mermeri ham döeli olduyçün Ak Yayla derler

Her kim mahzun ve melil bu harem içre reftar eylese biemriUâh

pürevk ve mesrur olur Haremi dePi gamdr Cürmü kâmil dairen

madar ad itdim ark caniblerinden garba arz iki yüz admdr Ve
iki yüz adm dahi Sahrann garb canibidir Ve kble canibi ve imal
canibi üç yüz admdr Bu hisab üzre Sahratullah haremi dairen madar
bin admdr Ve Sahra bin adm meydann ortasnda evci asumana
serçekmi bir kubbei pürenvardr vesselam Ve bu harem içre olan

Makamatlarn ziyaretin beyan ider

Ziyareti haremi Sahratullah Evvelâ Sahrann garb kapusu ile i-

male nazr Cennet kapusu mabeyninde Sahra divarna karib Makam
Kzl Mihrah dört ince mermer sütun üzre bir küçücük kubbecikdir

Ve mihrab bir krmz kudret tandan alçak bir mihrab sagirdir
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Zeman kadimde bu mihrab kzl yakutdan imi Tufan Nuhda zu

lemat azâb suyu tesirinden levni mütegayyir olub hâlâ bu humret
üzre kalm Ve bu mihrabn sa tarafnda Hazreti Resalet penahm
Miraç kubbesi ekli müsemmen bir kubbei lâtifedir Ve her köesin-

de ikier ince mermer sütunu necefler bitiikdir Ustad mühendis
(hendese) ile ina etmi serapa mermer kapldr Ve kubbei musan-
na resas ile ve altun alemlidir Ve imale nazr bir kapus dairen

madar mesduddur Derunu kubbede ne olduu malûmum deildir

Ve canibi erbaasmda penceresi yokdur çine girmek terki edeb ol-

duundan mesduddur Ve kapus üzre bu tarih ile bu âyeti erif

muharrerdir Ve bir beyaz kitabe üzre celi hattr

31^1^^ )

c

t
tahrir olunmudur Ve Cennet kapus önünde Canlar Kapus Bu
haremi erife nazil olan bârân rahmet bu Canlar kapusna cereyan

idüb Temmuzda nu iden canlarn canna can verdiiyçün Canlar

Kapus derler bir azîm ehric imi Ve bu haremin kblesinde Bab
Hutbe Leylei Miracda Hazreti Resaletpenah bu minbere çkub cemii

ervah enbiyaya nasihat etmidir Bir küçük minberdir Baz zeman
anda duai istiska için ahalii vilâyet cem olub dua iderler Ve bu
mahalle karib Kubbetül Ervah ve buna karib Babül mizan Bu ma-
halde mizan ve terazu ekâli tasvir olunmudur Ve Sahrann merik
kapus önünde yedi adm baid Sahra(ya) saçak saçaa muttasl

Mahkemei Hazreti Davud nebi ^v^jujlc Tahtan bir kasr müeyyed
bir musanna kubbei nühtakdr Serapa sütunlar üzre mebnidir

Diva(r)dan nian yokdur Tara kat sütunlar dokuz amudu zîkymetdir

ç kat sütunu giranbeha üzre kubbei âlidir Bu kubbenin enderun birunu

safi kâii Çini lâciverdidir Ve kubbesi öyle musanna kurun örtülüdür

kim misli meer slâmbolda Süleymaniyye Camii kubbesi ola Ve bu

kasrn sütunlardan tara cürmü dairen madar elli admdr Ve feri

serapa mermeri ham ile döelidir Bir mihrab vardr Anda dahi

dua ve sena idüb bu mahalde Sahra hareminin ziyaretleri temam
olub yine Sahra haremi içre Bab Mizana vardkda bir sengi kebir

[1] Badad Kökü nüshas J«<o j«i <l!l«*.U j^ j* l^«iuj A-j *lTj «.a," sf Cj.^ ^c ^i^j)
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üzre Fisagors tevhidinin sihri icaz güne mikat rub*u meskûnda na-

ziri Sahra ve Mescidi Aksa müezzinleri bununla amel idüb müderris-

ler minarelerinde ezan muhammedîler kraat olunur Mescidi Sahra-

da minare yokdur Ve bu Sahrai erif hareminin canibi erbaasmda

krk medrese hücreleri vardr Her birinde mazannai kirame ehli hal

kimesneler vardr Bazs haftada bir iftar ider Bazs krk elli seneden

beru zîruh lâhm tenavül etmemilerdir Böyle sahibi sülük canlar

vardr Her biri ilmi ledünne malik padiahlardr Bu mahalde evsaf

haremi Sahratullah temam oldu vesselam Bu haremin canibi erbaa-

smda

Evsaf haremi kebiri Mescidi Aksa

Sahrai erifin haremini ihata etmi bir sahray azimdir kim bir

tarafdan bir tarafa rical ve nisvan idüi fark olunmaz bir çemenzar

vadidir Dairen madan kble tarafnda Mescidi Aksa sras ile dört

yüz admdr Ve imal tarafnda Bab Htta sras ile dahi dört yüz

admdr Ve ark tarafnda kal'a divan sras ile alt yüz admdr Ve
garb tarafnda Mahkeme kapus sras ile alt yüz admdr Bu hisab

üzre bu harem cümle iki bin adm gül gülistan ve sünbul ve reyhan

ve mül bülbülü destan âiyanl dirahtistandr kim gûnagûn ecerei

tayyibe olan cenneti meVâ aaçlarndan çnar ve kavak ve bidi ser-

nigûn ve nice bin zeytun ve incir ve servi ibretnümun dirahti mev-

zunlar ile müzeyyen bir mesiregâh ve teferrücgâh yerdir Ve seksen

üç yerde ulu dirahtlerin sayelerinde seksen üç yerde ibadetgâh sofa-

cklan var Ve her birinde birer mihrab var kim her biri birer kiba-

r evliyaullahn savmaasdr Ve bu haremin canibi erbaasnda olan

ahrahlardaki kapulan beyan ider Evvelâ imale nazr Bab Meryem
Ann sofalarnda Hindiler sakin olurlar Yine ol sr (a) Bab Htta (Ayet

Surei Bakara) f^UU^ ^^.ijü hLv ^yj Ayeti nazil olmudur Andan Bab
Gavranî ve Babül hadid Hadd hakknda bu Ayeti erif nazil olmudur
(Ayeti Surei Hadid j«j.ii u>ij âyeti nazildir Ve c^\\^i «L ve cni^^U^l. ve ^^u sj»

Bu kapu iki kat yan yana pirine kanatl kapulardr Bu kapuya Mah-
keme kapus dahi derler Gayet müzdahim kapudur Andan Bab Me-

garibe bir küçük kapudur Ve demirli kanad vardr Paa Saray dibin-

den bu maile gelince alt kapudur ve garba nazrlardr Ve Mescidi

Aksa srasnda ve ark tarafnca kaPa divarlan olub uçurum yer ol-

mak ile bu iki yerde kapular yokdur Ancak bu tahrir olunan on
kapu ulu harem kapusdr Ve bu haremin kble ve garb ve imalîsi

taraflarnda üç yüz altm amelî sütunlar üzre kubablar ve kemerler-
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dir Ve cümle kemerlerde her §eb kanadiller ile çragan olub ruzu

ruen misal olub bu sofalar üzre mihman olan Hindi ve Sindi ve

Belhî ve Acem Kürd ve Tatar ve Mool ve Ervam fukaralar em'a
muhtaç olmyub kiraati Kurban ve tevhid ve tezkir idüb sahibülhay-

rata hayr dua iderler Ve bu soffalarn mabeyinlerinden mezkûr ka-

pularm rahlardr kim iki canibleri divardr Ve birer mihrab vardr
Amma bu haremin canibi arkîsi kal'a divan olmak ile ol tarafda

yan sofalar yokdur Amma baz burçlarda savmaalar vardr Ve bu
zikrolunan bablardan eer Sahratullaha ve eer Mescidi Aksaya ubur
etmek içün bu çemenzar harem içre beer onar arn enli beyaz mer-

A,

meri ham ruham kaldrmdr Ademin paypuna zerre kadar tn gu-

bar olmaz Ve bu haremi azîmin üç tarafnda ve Sahratullah haremi-

nin tahtanîsinde haremi ihata etmi cümle iki yüz medrese höcere-

leridir Ve ehir içinde olan medreselerin sagir ve kebiri ile cümle üç

yüz altm medrese ve zaviye vardr Amma cümleden mükellef ve

mükemmel medresei Bab Htta ve minaresi var Andan medresei

Bab Nasriyye Paa Saray dibinde köededir Ve bir nazik minaresi

vardr Ve bab Gavranî de medresei Gavriyye Bu medrese minaresizdir

Ve Babül cj:^ys\ de medresei Sultaniyye cümleden muazzam ve mü-
kellef medresei mamurdur Bir minarei mevzunu var Uç tabaka ve

yüz otuz kademe minarei âlidir Hakir bu minariye uruc idüb serapa

ehri seyir temaa etdim Ve bu harem etrafnda bu üç minareden

gayri minare yokdur Mescidi Aksann ve Sahrai erifin dahi mina-

releri yokdur Ezan muhammedî bu üç minarede tilâvet olunur kim
ehre karibdir Amma Aksa ve Sahra bir sahrada vaki olub minareler

ina etmemiler kim ehre baiddir Ve bu haremi kebirin Bab Me-
garibe dibinde Camii Maliki kagir toloz bina bir mescidi ra'nadr

Kble kapusmdan mihraba varnca tuli iki yüz ayakdr Ve arz yet-

mi ayakdr Lâkin minaresi yokdur Bade salâtülfecir bu mescidde

bir tevhid ve tezkir sürerler Cemii âkan mest medhu olurlar Ve
kurun ile puide bir mescidi mamurdur Ve Bab ^^.jl- üzre eriati

muhammedî mahkemesi dahi haremi kebire nazrdr Ve ana karib

Saray sultanî dörd tabaka binayi âlidir Hâlâ medresedir Bunda olan

sihri îcaz (.>_ j*j ve sanayiat meer Sahrai erifde ola Bu medresenin

canibi erbaas divarlar yeim ve harakanî ve mermer somaki sengi

gûnagûn ile kapldr Ve bu haremin canibi erbasndaki âsâr binala-

r ilmimiz lâhik oldu mertebe evsafn tahrir eylesek bir müdevven
olur Amma bu haremi kebirde olan ziyaretleri makamlar beyan ide-

lim Sevabdan hali deildir
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Ziyaretgâh haremi Mescidi Aksa

Evvelâ Megaribe dibinde mescidi Maliki ve Mescidül Aksa ve

Hazreti Hzr Makam ve Aksa tavaf arknda Hazreti Davud nebi

kubbesi ve bu haremin ta ark köesinde Mescidi hambelî on iki

amelî sütun üzre mebni kubablardr Ve bu mescidin alt ta Mescidi

Aksaya varnca serapa garlardr Bunda dahi Hazreti Süleyman divleri

habs iderlermi Baz yerleri amelî yetmi aded sütun üzre maaralar-

dr Ve bu garlarn ark taraf köesinde yirmi kademe ta nerdüban

ile enilir bir gar vardr Makam Meryem Ana Lisan ta'nâmizi halk-

dan müteezzi olub bu garda sakin olurdu Bir küçük mihrab vardr

Mihrab arka nazrdr Ve bunda Hazreti Isa beii tekne misal bir

sengi mücellâ ve musaykaldr Bu makam içre Hazreti Isanm on iki

halifeleriki anlara Havariyyun derler anda Makam Havariyyun var

Ve yine bunda Hazreti Cebril Makam Ve bu mezkûr be makam
bu ga(r)dadr Amma Hikmeti Huda bu gara yirmi kademe ta ner-

düban ile nüzul olunur Bir yerden zerre kadar ule girecek yeri yokdur

Bir muzlim gar olmak gerek idi Amma Cenab Bari Hazreti Isa be-

ikde ruzu ruende asude olsun deyu kudret nazarile nazar idüb Ce-

nab Barinin nazar taallûk etdiinden güya bir münevver gardr Ne
âte ve âtedan ve ne kandil ve ne ulei füruzan var Böyle bir na-

zargâh Hudadr Ve bu garn sanda bir küçük maara delii vardr

Andan içeri baz canlardan can ba terk idenler girüb seyir temaa
iderler Amma olkadar muzlim mahal deildir Adem âdemi seçer Ta
Mescidi Aksa altnda Ak gar azimdir Meer divi süleymanîlerin mah-
beshaneleri imi bir muzlim güncd(ür) Div ve peri üstühanlar malâ-

maldr Bir encik üstühan yedi kar geldi Ve baz kafalar Rum kilesi

kadar idi Ve bu gar içre yarasa kular var kim hamam gibi pervaz

idüb âdemin çehresine urur Ve bu gar içre serapa saat kumu gibi ra-

kik rimal döelidir Zeman kadimde divler bu rimal üzre rimal âlûd

olub yatarlar Ve baz kaya deliklerinde hurma lifi ipleri baldr Bize

vesile olan huddamlar Hazreti Süleyman divleri bu habiUer ile kayd

idermi didiler Amma akla muhalif tutalm Mucize divleri ol iplerle

balam Amma Süleyman nebi zemanmda bikavli Tarihi Mehem-
med ibni Iskhail vâdeti Resulü Hudaya gelince bin alt yüz sene

oldu Ol hisab üzre vilâdeti Resulü Kevneynden beru bu Kudüsü
ziyaret etdiimiz mahalle gelince iki bin krk üç sene oldu Zira biz

Kudüsü bu ziyaret etdiimiz bin seksen birde idi Ve altm üç sene

Hazreti Resalet penah muammer oldu Bu hisap üzre Hazreti Süley-

man nebi asrndan bin seksen bir asrna gelince üç bin alt yüz krk
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yldan beru divler balanan hurma ipleri çürümedi mi didim Amma
ulemay Kudüs böyle buyurdlar kim Hazreti Süleyman halifei ins

cin vuhu tuyur idi Böyle iken hurma yaprandan zenbil baflk
idüb kefaflanrd Ve divleri kayd bend etmee hurma lifinden müba-
rek ellerile habli kavi örüb divleri kayd iderdi Ol ipler destikârlar

olduundan fena bulmamdr deyu hakire cevab verüb itimad etdim

Hulâsai kelâm bu gar içre olan rimal üzre gûnagûn hayvanat izleri

nümayan oldu kim bir mahlûkun naki payine müabeheti yokdur
Hemen vesilemiz avdet idüb beri gar kapusma gelirken baz züvvar-

1ar bu rimal üzre beer onar talar biribiri üzre balar imi Anlar
ubur idüb garn deliinden tara çkub mezkûr Meryem Ana garn-

dan tara çkub hamd sena etdik

Der vasf sütunu Srat köprüsü

Andan imale çkar divan üzre makam Srat köprüsü misali kaPa

bedeninden tara uzanm bir müdevver ve mücellâ somaki sütunu

musaykaldr kim üstüne murgu hüma pervaz idüb konamaz Ve bir

murgu havay konub duramaz Aas ise bin arn amik derki esfel-

den ve gayyay hümzeden ve çah cahimden nian verir bir sakar

deresidir Ve hakikatülhal Cehennem Deresi ismile müsemmadr
Zira oldere içre cemii Yahudilerin gûridir ve ol bîdinlerin maad-
ldr Sene Süleyman asrndan evvel bu Srat köprüsü misli sütun

yine bu mahalde bir kaya üzre tulânî dururmu Bir mücrim âdemi

bu sütun üzre yürüdüb sütunun nihayetine dek varrsa âzâd iderler-

mi Eer düerse ehli cehennem deyu nama bakmyub bu dere içre

çürür gidermi Ol zaman cehaletden beru ol sütun ol hal üzre ka-

lub sene tarihinde Süleymaniyyede kaPa ina iderken kal'ann esas

bu üstün üzre gelüb bu sütunu yerinden kal* idüb kaPa divan üzre

kaPadan hariç tulânî korlar Evvelkiden dahi âli olmu Annçün
Srat köprüsüdür An ubur idüb haremi kebir içre kal'a divanna

muttasl Birler ve Pirler ve Üçler ve Yediler ve Krklar makamlar
çemenzar yerde sofalar üzre mihrablardr Ve yine bu srada kal'a

divanna muttasl makam Bab Tövbe ve makam Bab Rahmet
Beni israil bu kapuda tövbe idüb Bab Rahmetden çkdlar Azabdan
halâs oldlar Ue bu Bab Rahmet üzre tekyei Bayezidi Bestamî fuka-

ras ile her cum'a gicesi tevhidi sultanî olur Ve yine bu srada kal'a

divanna muttasl Hazreti Süleyman ve kürsisi iki kubbei âli ve yedi

penceredir Kürsü Süleyman bundadr Bu makamlar Meryem Ana
garndan beru zikrolundu Bu haremin canibi arkîsindedir Andan
haremin canibi imalîsindeki ziyaretleri beyan ider Bab Htta Ma-
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kam hazreti c^^* nebi ibni Ve buna Karib Makam Kubbetürruh

Sekiz sütunu nahif üzre bir küçük kubbedir Ve kubbei Süleyman ne-

biyyullah ve mahkeme kapus önünde imam afiî havuzu kenarnda

kubbei Hazreti Musa ve imam Azam sebili ve imam Ali sebili Da-

niyal paa bina idüb mam Ali ruhuna hibe eylemi Ve makam
hazreti Uzeyir nebiyyuUah ve makam ricalül gayb ve makam üme-

ra ve evtad ve nukaba ve nüceba ve budala Bunlarn cümlesi birer

çemenzar sofacklardr Ve bu tahrir olunanlar Mescidi Aksa haremin-

de vaki olmudur Ve Sahra hareminde asar makamat ve kubabatlar

ve medarisîn zevavileri var Niyse cümle kurun örtülü binalardr

Turu Zitadan ehri Kudüsü erif göm gök kurunlu binayi azimlerdir

Andan Kudüsü erifin arknda dere ar

Evsafi zîyaretgâh[l Cebeli Turu Zîta

Müfessirîn oj^Jh Cr^^h Ayetin Kudüs ile bu ve bu Turu Zita ile

tefsir etmilerdir ki min indiUâh makbulü Huda bir Turu Zitadr kim
yüz yirmi dörd bin peygamberin münacat etdikleri nazargâh enbiyai

zîanlarn mededgâhlar idi Hâlâ yine ziyaretgâh has ve âmdr Evvelâ

Kudüsü erif kaPasnm Bab Meryemden çkub kal'a kapus arka

mekufdur Ve kapunun iki canibinde üç âdem kaddi bâlâda siyah

talardan dörd arslan tasviri var ki esed kal'a kapusnm sanda ve

iki sebu' kapunun solundadr Amma üstad kâmil bu sengi hârâya

öyle tie urmukim güya bu irler zîruhdur Bunlar temaa idüb ark
canibine dere aa be yüz adm gidüb yine ol derede

Ziyareti Cesimaniyye

Yani Kabri Meryem Ana V^ «^'^-j haremine on üç kademe ta
nerdüban ile enilir Andan bu haremin imalinde kabri erifi babna
otuz ayak ta nerdüban ile enilir Kbliye nazr bir bab kebirdir

Amma santa aacmdandr Asitanesi bir kubbei âlidir Lâkin ha-

rem (i) muhterem olmak ile bab mesduddur çine girüb yatmak
memudur Ve bu kubbenin sutuhu kireç ile puidedir Ve bu âsitane

hareminin sol tarafnda bir gar azîme vardr Ol garn yine kendü
zatinden kesme üç sütundur Hazreti Isa münkirin ta'nmdan bu gar-

da küsenisin olub ibadet iderken Cebril Emin nazil olub mübarek
cenahile kbleyi yarub ncil nazil olduu gardr Ve Hâlâ Cebrilin

girdüi kaya akk mücellâ ve müa'a yeri malûmdur Acib hikmeti

[1] Badad Kökü nüshas ( ibadetgâh

)

Evliya Çelebi 9-31
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perverdigârdr Bu ziyaretden yine arka ba yukaru alt yüz adm
gidüb Cebeli Cisi«^-i^ Zeytunda

Ziyareti Melik Gadir

Bu kabir oldur kim Beni Israilden bir âdil ve mutedil padiab
idi intikal ideli üçyüz sene ubur etmidir Ve münkirini Kudüs

A. '

Hazreti Isadan mucize istiyüb §u âdil padiahmz mürde iken ihya

eyle Sana iman getürelim deyu taahhüd etdiler Hazreti Isa dahi ^»öil-fi

didükde birden kalkub derhal «uji^jj ^«xc ^^i4\v deyüb imana geldi Mün-
kirinin dahi bazs bu mucizeyi görüb imana geldiler Badehu bu
(pa)diah yetmi sene muammer olub padiah oldu Badehu Hazreti

Isa bunun asrnda emri Hak ile hicret idüb seyyah oldu Ve bu zi-

yarete karib bir deyri atik vardr Hâlâ içinde kasisleri vardr Bu dey-

rin cenubunda zeyil esasndan bir ayn çkar Sehl urcadr Amma
cemii hukema(i) mulâb eribelere bundan halt iderler Yedi sekiz

amel ider Amma bedeni insan cemii ahlat sürer müshili aynülha-

yatdr Bu dahi Hazreti Isann mucizei bâhiresidir derler Ve bu aynin

nihayeti taht arzdan cereyan idüb Ayni Selvan ayana varub ikisi

birden halici Sodroma [1] mahlut olur Ve bundan yukaru yine Tur
dana giderken yü(z) adm dahi gidüb

Makam Hazreti Musa

Bu mahalde bir tekyei mamurede bir kubbei âli içinde mahfuz

doUab tavil içre krmz keçeden kise içinde bir güne asadr Kaddi alt

zirâdr Ve cismi bazu kalnl vardr Ve levni kebudî gûn butrak

butrak bir asadr Amma gayet sengîndir Ve bir ucu çataldr Ve bu

dünya aaçlarna benzemez Baz müverrihler Cennet ecerelerinden-

dir derler Hele hakknda (Ayet Surei Taha ^^••^jt V t>*'j V.'*^ »^O-'^i-aü ^ Jl»

Ve cenab Bari Hazreti Musaya hitab müstetab idüb (Ayet Surei u-
ara) ^c^Ji ij^^ Jv ^ <^^-» 3"^^^^ /^^^ -^-••i v^^* <^* ^^ âyeti erifin sebebi nüzü-

zülü oldur kim Hazreti Musa vâdii Tihde yedi yl krk yl gezdiin-

de ihtilâf vardr Amma kavli sahih yedi sene serseri gezdiklerinde

ümmetleri su istediler Hemen Cenab Izzetden bu âyeti tevriyeti

Kur'an dahi vardr nazil oldu Musa kelimuUah emri Hak ile elin-

deki asay bir küçük taa darb idince biemriUâh ol tadan yedi yer-

den uyunlar cereyan idüb cemii ümmetleri ve devabatlar defi atsan

idüb yine ol ta tobrya koyub bilelerince gezdirirlerdi Hîni ihtiyac-

da yine asâyile ol ta ururlard Ab hayat ma çkard Hâlâ ol sengi

[1] Sodom, Lût gölü.
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A A

asferi an[l] Hazreti Isa minaresinde makam Isada divar içre mebni-

dir Cümle züvvar bu taa Cenab Barinin nazar taallûk etmidir de-

yu destlerin sürüb yüzlerine sürerler Hemen itikad lâzmdr Bu Ku*

düsdeki asay dahi ziyaret idüb cennet asâsdr Ve Hazreti Musann
yedi beyzalar yapmdr deyu mutekid olan ehli züvvar eline alub

yüzlerin sürerler Acib sun'u Huda asadr kim mucizei Hazreti Musa
ile iki bal ejder olub kavmi Firavnun cemii sihrelerin ve sihir ile

ina etdiklerin yudard ^j.! ^.i y^c ^î'oi Andan yine kbliye ba yukaru

Turu Zitaya varnca serapa ba ve baçerlerdir kim Turu Zita bir

sürahi (i) sebzgûn servimisal gürinür Bu balar güzer idüb

Kariye! Tur

da yirmi bir kademe ta nerdüban ile enilir Maarai Rabiai Adüv'

viyye bir karanlk gar içinde medfundurlar Ekseriya havatîn taifesi çok

ziyaret iderler Haremi muhterem olmak ile garndan içeri girmiyüb

tarada zaviye olan garda dua ve sena idüb avdet iderler Ve bu ga-

rn zirvesi Hazreti Musa mescididir Ve iki kubbei âlidir Ve kireç ile

puide kubabei irinlerdir Ve kble kapus üzre beyaz mermer üzre

hatt celi ile bu tarih

L$-

[2] 7:jy j-^A—- -u—-i ^\ J

*U -*/

Ve bu mescidin haremi kapus dibindeki küçük kapudan içeri yir-

mi ayak nerdüban ile enilir Ziyareti Eeyh Mehemmedül lmî Meayihi
rufaîden kutbiyyete kadem basm bir ulu sultandr Bu gar münev-
verenin içinde krk yl saim ve gice kaim olub bunda medfundur Ve
mübarek haki pakleri ucunda ehli beyti medfundur Ve bu Turu Zita-

nm ta zirvei âlâsnda Y^oXai Tur Garba nazr bir kapus var içinde

kubbei Kademi Yiavf^^^ Isa Sengi hârâya tesir etmi dü payi erifle-

ridir Bu kaPa içre bu kubbeden gayri bina yokdur Kal'a dahi gayet

küçükdür Cürmü yüz elli admdr Ve bu kaPanm arknda mezaris-

[1] Badad Kökü nüshas (erifde )

[2] Badad Kökü nüshas (rJ^*)
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tan içinde ziyareti Hazreti Selman Fars bir kubbei münevver içinde

medfundur Hazreti Resulün hizmetkâr idi Ve bir tüvânâ idi Resulü

Huda ann hakknda (Hadis) J JLJ.- <^'60 üi>V»j CjjJjV'^^ Jiji\ oi^uj.*» u, :>uu

öV o-^ ^:ii ^y. y S öU- buyurmulardr Yüz otuz yanda Bunda med-

fundur Bazlar Medayinde asude derler Amma sahâbei kiramdan olan

Selman budur Badadda Selman Pakdir Berberlerin piridir Amma
bu Selman Farsn belin Hazreti Resalet huzurunda Hazreti Ali ke-

merin balyub huddamlara pr olmudur Kabri münevveri ziyaretgâh

has ve âmdr Bu Selman Hazreti Alinin seccadesi üzre cülus idüb izni

ResuluUah ile elli dörd kimesnenin bellerin balyub fütüvveti Resulü

mübîn üzre cümle berberler ve huddamlara ve ehli hirefe pr pi-

vâ olmulardr Ve bu Selman Enesden evvel Hazreti Resule huddam
olmudur >jj\ .^ ^-as Ve buna karib Ziyareti ve ana karib

Ziyareti hazreti Ehrun ibni ve Hazreti Musann biraderi

gihteri idi Ve veziri idi Hazreti Musadan evvel vefat etmidir Kabri

erifi bu mahalde bir alçak kubbei pür envarn içinde asudedirler

Andan Ziyareti Rehlika Hatunll] Bu dahi bu garda medfundur Vel-

ka Hatun türbesi ve Hazreti Yunus makam ve Hazreti shak maka-

m ve Hazreti Davud makam ve Hazreti Yakuh makam ve Hazreti

Musa makam ve Hazreti Uteyr nakam ve Hazreti Adem kademi
ve Hazreti imam Malik mescidi ve Hazreti Çoban Dede türbesi ve

Hazreti Rahile Ana türbesi ve ühedalar kubbesi Bu mahalde Turu
Zitann ziyaretleri temam olub her bir âsitanede birer fatihai erif ti-

lâvet idüb sevabn âsitane sahihlerinin ruhu eriflerine hibe eyliyüb

bu Turu Zitann arknda bir püte üzre Dua Kayas nam bir ma-
haldir Cemii enbiya bu mahalde Cenab[2] tazarru naliler idüb dua

iderlermi Ve Hazreti Musa bilâvasta (Ayet Suretünnisa) C^lsrrr ^^^* ^'^3

nass üzre Cenab Bar ile bin bir kelimat idermi Hakir dahi bî e-

debane ol mahalle varub rik'ateyn salât hacet klub dünyada emn
eman âhir nefesde iman istiyüb bu âsi yüzüm hak âlûd idüb bügâ-

1ar eyledim Ve bu mahalde ark tarafnda Samn Kabe yollar ta

Zerka ve Barkya varnca yollar ve belleri nümayandr Ta böyle

âli cebeli Turu Zitadr Ve lisan iberîde Tur cibal ismine itlak olunur

Amma Ayni Tüccar dibinde Turu He(b) ron ve Turu Zita ve Msra
karib Turu Sinaya Bu üç cebele lâfz Tur alem olmudur Hâsl ke-

lâm bu Turu Zitadan âli da bu mahalde yokdur Canibi erbaa-

snda beer altar merhale yerler nümayandr Ve Hak katinde

dahi mertebesi âli olduundan Kudüsü erifin âyân kibar inti-

[1] Rabeka

[2] (Bariye) olacak
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kal etdükde bunda cebbanei Kübraya defn iderler Hattâ dedemiz

*Ahned Beyin biraderi Salimi Beyin merkadin pederi azizimizden

istima etdiimiz üzre sengi mezar tarihi ile bulub ruhiyçün Yasini

erif tilâvet idüb kabri erifinin baz yerlerin tathir etdim Bu diyarda

intikallerine sebeb fatihi Msr Selim Han Evvel Mera padiah
Alâüddevlei Köksün yaylanda münhezim olub kenduyi kati idüb

ba ile on iki boy belerin dahi kayd bend idüb Msrda Sultan

Gavriye gönderir Ol mahalde akrabamz Salim Bey boy bei imi
Kayd bend Gavriye vardklarnda cümlesin âzâd ider Mezkûr Salim

Bey akrabamz dahi devleti dünyadan feragat idüb bu Turu Zitada

uzletniin olub vefat etdikde vasiyyetleri üzre bu kurafede defn ider-

ler Mazannei kirame bir halisülayar malû (mu) kibar kimesne imi Ve
Salimi mahlasile tasavvufane e'ar âbdarlar vardr Haki Germiya-

yanîdir Ve ziyareti mevlâna Karaca Ahmed Efendi Kudüsü erif

monlas iken merhum olub bu Zita kurafesinde bir soffa üzre med-

fundur Haki Hamidî olduklarndan ahlâk hamide ile mevsuf

erefyab olmu kimesne imi Ve dahi bu mahalde Ziyareti Muidzade

Mehemmed Efendi Eehîr Bektutîzade Haki Meraîdir Mevleviyye-

tine tarih Hayrül enam dr Sene 933 Ve ceddi maderîsi Abdurrah-

man Efendinin fevtine Kara Çelebi tarih demidir Hayf Bektute

Sene 931 ve defa tarih güft Atay Çelebi

Biri kalkub didi ol dem tarih

Fevtine hayf ibni Bektute

Sene 983

Ali Bektutîyandan azîmülunvanlardr Bu mahalde Turu Zita-

nm kurafe ziyaretleri dahi temam olub Turdan aa bin admda
Cehennem Deresi nam mahalle enüb bu dere içre yekpare kayalar-

dan çarkûe kasr misal gûnagûn kubbeler var kim her birinin ilmi

mimarîsine âdem hayran olur Evvelâ Firavn Kubbesi ve Karun Kub-
besi ve Bel'am ibni Baur Kubbesi ve eddad Kubbesi ve Buhtunna-

sr Kubbesi Bu mezkûr kubbeler cümlesi yekpare beyaz tadan
oyulmu ibretnüma kubbelerdir Ve amma içinde bir ey yokdur

derler Ve bu asarlar cümle Cehennem Deresi içre vaki olmudur
Canibi arbaalar Kefere ve Yahudi gûristan muristan olduundan
Cehennem Deresi derler Hakka ki derki esfelden nian verir bir ke-

sif deredir Cümle ehrin çirkâb mâ müsta'meli bu dere içre cereyan

ider Ve bâlâda zikri sebkat iden sütun Srat Köprüsü ta bu dere-

den evci asumana beraber kaPa divan üzre nümayandr Bu dereden

aa bin adm gidüb Ziyareti Bireri Ayni zemzemi Selvan Bu Selvan
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önünde kubbesiz bir çemenzar soffa üzre bir musalla vardr Mibrab
üzre bir beyaz mermerde celi kalem ile böyle tahrir olunmudur
(Tarih)

Ha2reti Maksud paa hafz izzü Msr
Haktaalâ eyliye devletle ömrini füzun

Fikr idenler didiler tarihi itmumn ann
Lûtfile sahih saadet yapd Selvan bugün

Sene 1052

Ab Selvan bu nemazgâh dibinde otuz kademe ta nerdüban ile

nüzul olunur bir gardan çkar âb zemzem lezzetinde bir mâi hayat-

dr Seriulhazm ve tabiate mülayim ve mukavvi ve dePi cua fayide

nuiden taam tenavül etmi gibi defi cu ider Hikmeti Huda alt

saat med ve alt saat cezm (cezr) bir ayni hayatdr Gerçi lezzetde

sehl urcadr Amma nu idenin diman mük amberi ham rayihas

muattar ider Ve cemii dünyadan mileli muhtelife gelüb bu âb rah-

metde yedi gün yahud krk gün gasil idüb cümle emraz muhtelife-

den halâs olub bir dahi hukema dükkânna varmaz llâ hakimü
lemyezelül Ezel kapusma varr Ve bu ayn tuyan etdikde tahtel edim-

den Halici Sodroma munsab olur Hakir teberrüken bu mâi tabirle

gasil idüb taib ve tabir oldum Ve bu aynülhayata karib be yüz

adm aa BVri Hazreti Yunus Bir zeman bu mahalde garlarda Haz-

reti Yunus sakin olub münkirînler bu güne mucize istemiler kim
bu mahalde bir kuyu kazalm Vakti sabah suyu âb hayat ola Vakti

zuhur eki ola Vakti gurubda ac ola Bizim hararetimize derman

ola Böyle mucize gösterirsen sana iman getirelim didiklerinde Yunus
nebi Turu Zitaya münacata varub duas kabul olub bu bi'ri ihtida kendü-

1er kazmaa mübaeret idince biemriUah yerden bir âb kaynayarak kuyu

cürmünde totrak (toprak) tarya pertab idüb hâlâ yedi zira bir çah

madr Vakti sabah âb hayat can Nu idenin can hayat bulur Güya

bir kuzu tenavül etmi olur Vakti zuhurda ta*m turidir Sirke yerine

istimal iderler Vakti gurubda güya bir âbdr Beras ve behak ve cü-

zam ve temree ve cereb bu makule emraz muhtelifiye sürünce bi-

emriUâh nafîdir Bu mucizei azîmi gördüklerinde cümlesi iman ile

müerref olurlar Hâlâ ol bir ilâmaaallah öyle istimal olunur lijU -û'j^

ji,,l. ^îTiîj Ve bu bi'r ile Ayni Selvann canibi arkîsinde dere ar

Kariyei Yunus nebi

Krk elli haneli kariyedir Bunlar ol zuum üzrelerdir kim Hazreti

Yunusdan bu bi'r mucizesin istiyen ümmetlerinin neslindeniz derler
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Fukaralardr Hakikatülhal bu Arabistanda hususa Arz Mukaddesde

hasib nesibe itibar idüb küflerin gözedirler Rum diyar gibi Nedelko

ve Reneç ve Yuan nam memlûklarna kz verüb kz almazlar Her
biri ecdadlar kime müntehidir bilirler Ve bu Ayni Selvann taraf

cenubîsinde bir püte üzre

Deyri Hayhun
Nam bir manastr vardr Hâlâ içinde ruhbanlar vardr Hazreti

Isa bunda ibadet etdüi bir deyri atikdir Hazreti Isaya bunda maide

nazil olub on iki Havariyyunlar ile tenavül iderlermi Hâlâ bu dey-

rin maaralarnda ol maideden rahibler teberrüken ve teyemmünen
tunç sandaklar içre mahfuz durur Ve maide ile nazil olan ^vî ve

sofra andadr muhakkak Zira bu Rum kavmi Hazreti Isa cemii e-

yasn hifz idüb sair ahvalât mucizelerin tahrir etmilerdir Ve yine

Ayni Selvann arknda

Deyri Batus

Bunda dahi Hazreti Isa sakin olmudur Hâlâ içinde patrikleri

vardr Buna karib mahalle Gureba derler Tadan oyulmu nice yüz

gar azimler vardr Hâlâ her birinde yüz mü'min ve muvahhid âdem-

ler kapanub güncü uzletde ibadet iderler Bîhisab ehli hal cazibe sa-

hibi mehcemal âdemler vardr Ve bu Selvan kurbinde

Ziyareti Uzza ibnün Nebba
Sahâbei Resulullahdandr Hazreti Resalet huzurunda Selman Fars

Hazreti Alinin seccadesind (e) cûlûs idüb bu Uzza ibnün Nebban
belin bahyub bakkal ve bazarclarn piridir Yüz yirmi yanda dar
âhirete intikal etdi Hazreti Omerle Kudüs fethinde kald .ii^î-j Her
sene bakkal ve bazarcyan bu mahalle mekûlât merubatlarile alâta-

rikusseyir gelüb bu pirlerin ziyaret idüb vâfir af'imei nefise ve müs-

mirat lâtife bezi iderler Anlarn sebebile nice bin âdem cem olub

teferrüc iderler Badehu bu Selvandan yoku yukaru garba bin adm
rene ina ile çkub Kudüsü erifin Bab Davudu önüne varlr Kal'a-

dan tara

Kariyei Davud

Yüz haneli ba ve bagçeli müslümanlardr Ve bir mamur camiî

erifi var Bu camiin sol tarafnda Hazreti Davud onuncu atada Haz-

reti Yakuba müntehidir Asitanei Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman
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i^ic .âJiijU Hazreti Davuddan vilâdeti Resaletpenaha gelince sene 1600
Ve iki nebinin sanayii Hazreti Davud cenk âleti içün hadidden zrh
yapard Ve Hazreti Süleyman zenbilbaf idi Müddeti ömrü Hazreti

Süleymam sene ve müddeti ömrü Hazreti Davud sene 102 Bu iki

Resulü Huda bu mahalde bir kubbei âli içinde asudedir Sandukalar
diba ve ziba ve iyb ve zerbaf ve kemha ve atlas mühakka ile pü-

idedir Ve etrafnda ebekeler vardr Amma ahabdandr ve gayet

musannadr Ve kabri eriflerinin canibi erbaasmda hatt Yakutu
Mustâsamî ve hatt Karahisarî ile ve gayri gûnagûn hüsnü hat ile

yirmi kt'a Kelâm izzet vardr Ve hareminin canibi etrafnda yirmi

medrese höcreleri vardr Her kim ol medresede sakin olub ilme me-
gul olur tekmili fünun idüb feridi asr olur Ve elbette Hazreti Da-

vud misal hüsnü savta malik olur Ve dahi bu Kudüsü erifi ziyaret

etdiimiz enbiyalarn cümlesini tahrir eylesek bir mücelled kitab olur

Kesreti kitabeti seyyahate mâni olub bu mertebe tarif ve tavsif ile

iktifa olundu Ve meahîni (meahîri) enbiyalar bunlardr ki tahrir

olundu Cümlesinin efaatlerin reca idüb bir Yasini erif tilâvet idüb

ainalk kesb eyledik Ruhlaryçün elfatiha

Evsaf enderunu[] Kudüsü erif

Cihan bîn âkana malûm ola kim bu Kudüsü erifin [2] küçük

ehir görinür Amma cümle ikiyüz krk mihrab ad olunur Mescidi Ak-

sa ve iç kal'a camiinden gayri cümle medrese ve zaviye ve mesacid-

lerdir Ve yedi darülhadis ve on darülkura ve krk mektebi sbyan
ve yetmi tarikin birer tekyeleri vardr Amma cümleden Abdülka-

diri Ceylân ve Seyyid Ahmedül Bedevi ve Sadi ve Rufai ve Bab
Amudun iç yüzünde tekyei Mevlevi cümleden mamur ve teferrücgâh

yerdir Ve bu mezkûrun tekyelerin cümle fukaralar mevcud olub

her leylei mübareklerde âyini muhammedî olur Metin evkaflar var-

dr Cümle alt han azîmi var Han Gavriyye ve han Hasekiyye ve

maret han ve Suk han Mehur kal'a misal hanlar bunlardr Ve
alt hammam var Cümleden âb havas lâtif Meryem Ana hamam
ve Sultan hamam Ve ifa hamam hammam kadim olmagile bir

mariz girse biemrillâh tahir olur Ol marazdan halâs olur Ve Ayn
hamam ve Sahra hamam ve Betrik hamam Bu hamama ekseriya

nasârâ girdiinden Batrik hamam derler Ve anlarn semtine karibdir

Ve üç imareti var Ayende ve revendeye nimetleri mebzuldür Imare-

[1] Badad Kökü nüshas (imareti)

[2J Ba-dad Kökü nüshas ( Seril)
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ti Hasekiyye kavi evkafdr Ve cümle on sekiz çemedir Cümlesi Sü-

leyman Hanndr Ve cümle uyunlar üzre tarihleri

resid olunmudur Ve bu uyunlardan maada ehir içre yetmi
yerde havuz ve fskyye ve azirvanlarda revan olan mâi cariyi Sü-

leyman Han Halilürrahman tarafndan dört saatlik bir sengistan ve

çengelistan yerlerden bir Msr hazinesi mal hare idüb Kudüsü erifi

sil âb etdi Acib hayrat azîme idi Matekaddem ehri Kudüsde cümle
sarnçlar imi Hattâ Bab Meryem ile Bab Htta mabeyninde Benî is-

rail Bürkesi derler elli zira umku ve yüz adm tuli ve seksen adm
arz bir azîm sarncdr Hâlâ içinde suyu yokdur Ve baz sarnçlar

dahi Bab Amud(d)an tara hendek içindedir Ve Bab Meryemden
tara yine hendek içre muattal bürkeler vardr Ve Mescidi Aksa ha-

reminde ve Sahra hareminde sarnçlar var imi Bu ehir anlara muh-
taç imi Sülemyan Han bu halk ihtiyacdan beri idüb bir nehri azîm

cari idüb her defi atsan iden ruhu pürfütuhlarna tilâvet iderler

4,u J)i\c^j Ve bu ehrin suku sultanîsi Muhtesib Aga defterile iki

bin krk be dükkândr Lâkin rahlar dardr Ekseriya çarusu
Haleb binas misal kârgir binalardr Han sükun canibi erba-

as sipah hazardr Cümle zîkymet eya anda mevcuddur Ve
suku tavil ve zergerler ve hallaçlar ve gazzazlar çarus cümle

kagir kemer toloz binalardr Asla çamur olmaz Ve sahra

kurbinde Bab dahilinde kavaflar çarusu cümle kagir bi-

nadr Ve bu ehrin cemii sokaklar safi beyaz sengi mücellâ ile kal-

drmdr Ve galâl pazarndan ta Kamame divarna muttasl Ömer mes-

cidi babna varnca kilim cürmünde sengi kebireler ile mefru bir ah-
rahdr Hazreti Süleyman divleri bina etdi derler Ve krk yerde sebil-

haneler vardr Amma bu ehirde demir kapul baka bezazistan yok-

dur Lâkin rub'u meskûndan gelen zîkymet kâlâyi vâlây bu ehirde

mevcuddur Zira bir bender ehri mamure ve âdem deryasdr Ve bu

ehir içre yedi kenise vardr kisi Yehudilerin ikisi Ermenilerin ve

üçü Urumlarn Amma cümleden Urumlarn deyri Kamameleri Yan-

ko ibni Madiyan Iskenderi Yunaniyandan bina etmidir

Lisan Yunaniyan ile kapu üzre tarihi binas tahrir olunmudur Bilâ

tebih Hezreti Isa asrnda milleti mesihiyyenin kâbeleri idi Hâlâ her

sene keferenin Beyzai Ahmer günleri yani Kzl Yumurta bednamla-

rnda be on bin küffar feccar duzahkarar cem olub ekalîmi seb'adan

Urum ve Ermeni ve on sekiz krallkdan Firengi bedrenk dahi cem
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olduu günler paa ve molla ve eyhülislâm din[l] ve ayan vilâyet ve

cümle askeri sultanî pürsilâh bu Kamame mahallinde hazr olurlar

kim be on bin küffar ziyaret tarikile cem olub istilâ etmiyeler de-

yu Kamame önünde âmâde durub Kamame mütevellisi padiah
dîni slama hayr dua ve küffara beddua idüb Kamame babnn paa
ve monla mühürün bozub Kamame kapusn açarlar Zira bir seneden

bir seneye memhurlu durur Amma içinde Firenk ve Rum ve Erme-
ni ve Kbti ve gayri milleti mesihîden iki üç yüz mikdar kasis ve

bâtrik ve çelipa ve ruhban ve papas ve rahib ve kedofa vardr Mah-
bus gibi anda sakin olurlar Ve mekûlât merubatlar tara deyirlerin-

de imaretleri vardr Andan mugpeçeler getü(rü)b mezkûr kapunn
deliinden taam verirler Daima böyle kapanub perhiz ile birer sene

mu'tekifi deyr olub ulûmu riyaziyeye megul olurlar Ol günki paa
ve molla huzurunda kapus açlub içeri giren girer Tara çkan çkar

Bu mahalde içeri ziyarete giren küffardan onar altun alub kapudan
içeri korlar Ve bu altunlar paa ve molla hissemend olurlar Ol gün
azîm velvelei keferei bedâyîn olub ta ahamadek cemiyyet olub ba-

delmarib paa kapuy sed idüb giderler Amma asker taifesinden pür-

silâh mustahfzan korlar Ve ehri ve kal'ai dahi hfz hiraset iderler

Zira baz zeman yirmi bin küffar feccar cem olur Üç gün bu hal

üzre üç kerre bu kapuyu açarlar Badehu sed idüb cem olan hazineden

ulema ve sulehayi meayihane dahi hisse verirler Zira ahalii Kudüsün
bu Kamame deyri mahsulü güya ziamet mahsulüdür Ve bed âyin

günleri temam olub dellallar nida idüb cemii kefereler tarumar olub

sair ziyaretlerine giderler Neticei kelâm bu vechi arzda böyle bir va-

cibüsseyir ibretnümundur kim hâlâ zemanmzda cümle sanayiin ke-

malin iler üstad kâmiller vardr Amma bu deyrin kapus revzen-

leri taklar olan san'at mermerber bir binada yokdur Güya htayî

kad mkras lâ ile Fahri oymas gibi mermeri beyaz oymular Ade-

min akl perian olur Ve kapusunun iki canibinde üçer ince merme-

ri ham rakik sütunlar var Ve bu kapunun solunda on yedi kademe
tas nerdüban ile çklr Kostantinin musanna kubbei bâlâl kökü
var Bu dahi ibret nümakâhdr kim misli meer Kasr Kesra ola Ve
kapus önünde haremi beyaz mermer döelidir Hakir bu Kudüsü
erifi nice kerre ziyaret eyledim Amma sene 1058 tarihinde cülusu

Mehemmed Hanîde Zileli Çavu zade Mehemmed paa Kudüsü erif

eyaletine mutasarrf iken bu Kamame temaas içün reca idüb mü-
hürün bozub temaa etdiimiz beyan ider

[1] Baö-dad Kökü nüshas (dahi)
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Der vasf deyri ibretnümun Kamameî bukalemun

Ibtida kapus kblei muhammedîye mekufdur Andan içre «ül. i^c\

ile duhul idüb sagir ve kebir yedi kubbe nümayandr Ortas çarpü§te[ll

kubbe tavandr Amma kubbei kebiri çar amelî payeler üzre mebni
bir kubbei sernigûndur içi zer enderzer altunlu srça mina ile merte-

bei sihir naki Rumdur Ve bir kubbei mevzun dahi dört somaki sü-

tunu ahmer üzre bina olunmudur kim her amud birer harac Rum
deer Bu sütun öyle mücellâdr kim âdemin rengi ruleri nümayandr
Bilâ tebih kblesi ark canibine vaki olmu bir nîm kubbei zer en-

derzerdir Ve bu ortada kubbenin garb tarafna muttasl bir kubbei âli

dahi vardr Güya ehri Selânikdeki Ayasofya kubbesidir Amma bunun
ortas açkdr Hazreti Resalet penah bikavli Tevarihi ibni Abbas
Iskenderi Kübranm vefat tarihinden vilâdeti Habibi Hudaya gelince

sene 883 dür Ve Yunaniyan tevarihi üzre Hazreti Isa zemanmdan
Hâtemül Enbiyaya gelince sene re'si »-»^mah Rebiülevvelin on ikinci

gice isneyn gicesi saadetle rahmi maderden mütak olub Tak Kesra

ve Kasr Havernak ve kubbei Ayasofya ve bu mezkûr Kamame
kubbesi ol gece münhedim olub nice kerre krallarn imdadile tamir

ve termim idüb asla esas dutmyub ortas hâlâ küad(e) olub telden

ebeke idüb huu tuyurdan emin olmular Badehu bir kiraln mal
ile bu küade kubbenin altna bir küçük kubbe dahi ina etmiler

Bu dahi ibretnüma âsâr ho temaadr Bu kubbenin kble tarafnda

nasârâ(i) Rum sakinlerdir Büyük kapudan tarafa Firenkler sakindir

imalden tarafa Ermeniler olurlar Güne begünc elsinei muhtelifei

milelî ile malâmaldir Amma hüküm Rumlarndr Zira Hazreti Ömer
^ii^ij^jfeth etdükde Rum Kayser(i) elinden feth idüb ruhbanlarnn
ellerinde olan Hazreti Reasaletpenahm ahidnameleri üzre Hazreti

Ömer dahi tecdidi ahidname ile bu Kamamei Rum eline verüb

cemii ruhbanlarn haracdan muaf müsellem idüb ellerine afnameleri

verdi Badehu Selim Han Evvel fethinde cemii rahibler Hazreti Re-

saletin ve Hazreti Omerin ve sair mülûkü Msrn afnamelerin ibraz

idüb Selim Han dahi mücedded ahidnameler verüb hâlâ her cülusu

Ali Osman tecdidi berat iderler Ol ecilden hükmü Rum elindedir

Ve deyrin alt serapa ziri zeminlerdir Yedi iklim krallarndan ve

cemii milleti nasârâdan gelen nezeratlar bu deyri muazzama içre

olkadar memlûdur kim bu kadar bin yldan beru hisabm Cenab
Bari bilür Ve bunda olan musanna ve murassa zîkymet avize ve

mücevher gûnagûn kanadîUer bir deyirde yokdur Ve ol kadar putlar

[1] Badad Kökü nüshasi (harpüte)
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ve sanem ve timsaller var kim herbiri *^ ve £)^ ve -^yi ve "^yi gibi

putlardr kim tabir olunmaz Ve bu deyre hayrat hasenat idüb nezerat

gönderen krallarm suretleri var kim güya ameli Azerdir Gören valih

olur Ve mihrablar tarafndan bir mahfil üzre bilâtebih Hazreti Isa

timsali var Güya münacat ider gibi iki ellerin kaldrub dua ider

Sual etdim RuhuUahdr deyu cevab etdiler Amma güya zîruhdur

Her ne canibe nazar etsen ol dahi ol canibe nazar ider Yemin ve

imaline varsan sana muntazrdr Ve hande etsen ol dahi tebessüm

ider Bügâ etsen oldahi giryekünan olur Huda hakk kalemin çek-

mede Mani ve Behzad Erjenk Velican âcizlerdir (Beyit)

Güzel tasvir idersin hali hatt dilberi amma
Füsunu iveye geldükde ey Behzad neylersin

mazmununca bu deyri atikde mertebei sihri icaz tasviratlar çokdur

Ve bu timsali Isann önünde bir büyük kandili billur büyük kubbe-

nin vasatnd(a) maslûbdur

Der vasf kandili nur

Zu'mu batUarmca kudretden yanar derler Amma hakir imhan

nazar ile tekayyüd eyliyüb vâkf esrar oldum Bu kandil bir mücevher

ve musanna zîkymet bir necef yahud moran ve yahud billur bir

kandildir Mezkûr kubbenin vasatndan arebi ve garayibden zenciri

mücevher ile maslûbdur Kzl yumurta bednamlarnda yanmasnn
[1] oldur ki bu kubbenin ta zirvei âlâsnda kurun içre pinhan bir

tutya kumkuma vardr Ol kumkuma içre dehni zeytun ve cüzi dehni

neft ile mahlut olmu ya ile memlû bir kumkumadr Ol bednam
günlerde iddeti hardan kumkumadaki ya kandilin ol musanna zen-

ciri içinde çekide çekide akub bir kefere haberdar olmadan kandil

leb berleb olmada Badehu üstad mühendisi kâmil arifi kabil canibi

arkda kbleleri olan mihrab üstünde billur ve necef ve moran cam
ibretnümalar ile zeyn olmu bir divardr Kzl yumurta günleri ise

emsi atetabm iddeti har mahallidir Vakti zuhurda elbette günein
tesiri ol necef ve billur camlara tesir idüb camlar dahi âtepare

oldukda camlarn iddeti harareti kandili kebire tesir idüb ol an u'le

fürugan olur Eer bu Kzl Yumurta bednamlar gününde havada

kesafet olub emisde tesir yogise ruhbann bir arifi pesperdeden kubbe

üzre çkub mezkûr zencirin ucuna ate gösterdii gibi neft ile mülâm-
ma olmu ya zencirden aa alâmeleinnas iner Cümle küffar gökden

nur eniyor mülâhazasile balarn açub Kirye Leys Kirye Leys diyerek

[1] (hikmeti) kelitnesi eksik
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dua iderler Bu üslûb üzre kandile ate nüzul idüb alev beralev âtei

Nemrud manastrn için çragan idince ruhbanlar olkandilden nice

bin küffarn destinde olan ve en*i asel kâfurlarn bu kandilden

yakub iklim iklim kâfirler kâfiri em'alar götürüb milleti mesihiyyeye

tevzi iderler Ve bundan dahi firavan hazine hasl olur Amma hak-

ka ki acayib musanna kandili san*atidir[l] Ve bu esrara ol deyir içre

ifnayi vücud etmi ruhbanlar dahi vâkf olmamdr Ancak bu kandile

hizmet iden bilür Ta ol mürd olmaynca biri dahi hizmet idemez

Mabeyinlerinde bir srdr Ve bu kubbenin ortasnda bir sayeban

vardr Canibi erbaasmdaki amudlara tmablar ile makyud bir münak-
ka ve zîkymet zer enderzer bir cebinlikdir Ve bu deyr haliçeler ile

mefru deildir Zemini ku gözü Hind pususkârîsi gibi hürde zîky-

met tal döemedir Ve bu deyrin canibi erbaas nice yüz zîkymet

sandalilerdir kim herbiri birer kiraln ve birer keferei kibarn yadi-

gârdr Ve ark canibinde bir tak altnda Meryem Ana timsali var

Güya Hazreti Isa(i) â?emi sahavetinde deragu eylemi Bu dahi güya

zîruh olub ümmü ruhuUahdr Ve gerdeninde olan incuy dürrü yetim

ve lâil yakut ve elmas be Msr hazinesi mal var Ve gûnagûn heya-

kiUer var kim herbiri birer kâfirelerin teberrüküdür Ve bu deyr içre

Hazreti Isanm naln ve siyah hrkas ve hurma lifi kua ve siyah

imamesi ve bir ncili sahihi bir mücevher sandukadadr Ve bir mü-
cevher sanduka içre dahi Hazreti Resulün «^^ ^' '*^'"^ mühürile memhurlu
ahid namesi ve bu ânedek gelen hulefalarn ahid ve artnameleri

cümle bu deyr içre mahfuzdur Ve bunda sakin olan ruhbanlarn
perluzlerine ak olsun Amma biz ana nazar etmeziz Zira bizim mez-

hebimizde r^-^'^ ^c-^^jV dr Hikmet bu kim bu kadar zib ve zineti ile

ruhaniyyet yokdur Güya bir temaagâhdr Hakir temaadan sonra

bir güncde rik'ateyn hacet nemaz klub ibadetgâh müslimîn olma-

syçün dua idüb tara çkdm Hakir ile içeri girüb gezdiren ruhbana
tarada sual etdim Keferenin mülhidi eklinde bir fecere idi Bire

mel'unlar Bu yapdnz putlara ne taparsz Ve ne selâm idüb mabud
ittihaz idinüb tazim idersiz didim Oldahi cevab etdikim Vallahi

biz anlara ne secde ve ne ibadet ideriz Ancak bizim Rum taifesi

bir alay ahmak mutekid âdemlerdir Vaiz nasihatde takrir ile rahib-

lerimiz anladamadiklarndan suretlerin gösterir Ve her kim manastr-
mza bir nezaret gönderse yahud bir yerin imaret eylese ann timsalin

yazub filân hayrat sahibidir deyu manastrda defn idüb ve nice yüz bin

altun malin alub an görüb itibar idüb ziametimiz olub cümle mallerin

bu üslûb üzre alub paalara ve size ve bize mal tahsil ideriz Yohsa secde

]1] Badad Kökü nüshas (sun'îdir)
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ve ibadet AUahadr deyu hüsnü tabir etdi Badehu bu deyrden yedi

adm ahrah ile kble canibinde yine bu deyrin divarna muttasl
bir çanl var Kâmil yirmi tabaka evce serçekmi bir mirkab (mir-

kat) nâkusdur Amma çan çalnmaz Zirvei âlâsn Hazreti Ömer
münhedim etmidir Amma bu mahalde yine deyre muttasl bir

erganun hane vardr Bednam günlerinde bir erganun Mezmurat Da-

vudi icra iderler kim rehavî makamnda âgaze etdiklerinde âdem
mest medhu olub lâyâkil olur Ve bu mahalden nerdüban ile çkub
bir kapudan içeri girdik Meer bu dyrin imareti imi ki yüz mik-

dar pis ve napak bîidrak sineçak abazlar var Cümle taamlar

perhize müteallik taamlardr Ziruh ksm bu matbahda tabh olun-

maz didiler Ve bu deyrin cümle binalar kaln kurun örtülüdür

Kurunun her bir kt'as tulen ve arzan dörder kardr Islâmbol

resas gibi üç zira deildir Baz zergerler bu kurunda altun çokdur

derler Ve altun olan yerde kurun dahi olur derler Bu mathahn ya-

nndan ahraha çkub

Der beyan bani (i) Deyri Kammame
A

Bikavli müverrihan Yunaniyan Isanm mevlûdundan sen 328 sonra

slâmbolu bina iden Kostantinin validesi ^^^ ->L» *t^^ '*'^* Ruha ehirli

bir melik kz idi Kostantin den krk milyon mal ile Kudüse gelüb

Hazreti Isanm baz âsârlarn[ 1 ] hayratlar bina iderken Kudüsde
t/yj^^ namnda bir piri natüvan ve batrik mugan buldu Meer Kav-

mi Yahudi Hazreti Isai bu papas üzre salb etmiler Ve salb olunan
A. A

aac bu papas bilirdi Ahir l^^^^* papas Helâne *^* [2] avrete Isa-

nm salb olunan aacn yerini gösterüb Helâne emrile dibin

kazub içinden bir kabir ile salibler eklinde yani haç gibi üç pare

aaçlar çkd Nasârâ zu'munca ol aaçlar bir bir ol kabir içindeki

meyyit üzre brakdlar Ol an ol meyyit hayat bulub dirildi Durugel-

di Ol gün [3] mah Eylülün on dördüncü günü idi Hâlâ nasârânn ol

gün[4] ve kefere haçlarna tazimleri bundan kalmdr kim

meyyit üzre ol haçlar braub meyyit hayat bulduu Kababta ve

Yunan tevarihlerinde merkumdur Badehu mezkûrdur Helâne avret

mezkûr haçlar bir altunlu mücevher sandukda hfz iderdi Ve yedi

ylda bir Kamame deyrin bina etdikim kavmi nasârâ hayat

bulan meyyit üzredir Ve ol meyyit ise hââ sümme hââ Hazreti Isa

[1] Badad Kökü nüshas (bulub)

[2] Helene.

[3] Badad Kökü nüshas (ki)

[4] Badad Kökü nüshüsi (haç suya ilka etmelei)
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olub badehu asumana uruc etdi derler Ve bir frkas yok hayat bu-

lub halkn yine dine davet idüb merhum oldu Amma hir zümresi

ruhullahdr diyen kavmi Mesihdir Ve hâlâ asumanda dris nebi [1]

Isa nebi[2] mabeyinlerine ek übhe dümü bir alay dalâlet

âyin kavmi nasâr (â) dr Amma mezkûr Helâne Deyri Kamamei ve

Mescidi Aksay meremmat idüb ve SahratuUah müzeyyen ve Beytül-

lâhmi mücedded bina idüb herbirin birer arz behit misal imaretler

idüb azmi Rum iderken nice yüz bin Yehudileri kra kra Kostantine

gelirken bir alay azîm ile Makdonye ehrine girüb altun sanduk ile

îsadan çkan haçlar Isanm yadigârdr ve AUahm ismidir deyu Kos-

tantine hedaya verüb ol dahi haçlara yüzün gözün sürüb hfz etdiler

te Kudüsde Deyri Kamame böyle bina ola

Evsaf Mescidi Hazreti Ömer ^--^ ^^-j

Yirmi kademe ta nerdüban ile çklr bir mescidi sagirdir Tuli

altm arz krk ayakdr Ve etrafnda talibi ilim höcreleri var Ve her

leylei cum'ada âyini muhammedî olub tariki rufaî fukaralar sakin-

lerdir Ve canibi arkîsinde olan höcrelerin sutuhu bu Kamame dey-

rinin üzerine musallatdr Ve bu mescidin canibi arkîsindeki divar

Kamame divandr Bu mescidde evkat hamsede eda olunurken Ka-

mame içinde keferelerin dahi incil okuduklar ve erganun çaldklar

istima olunur Hini fetihde Hazreti Ömer böyle ahid art ile Kama-
mede böyle mescid bina etmidir kim cemii küffara da derun ol-

mudur Garib temaadr Bu mescid içre

Makam Hazreti Ömer
de rik'ateyn nemaz klub yine ehir içre yedi yüz adm gidüb

Bab Davudun iç yüzünde Ermeni keferelerinin manastr Bu dahi

ibretnüma bir deyri ra'nadr Ve bir kubbei ulyadr Ve canibi erbaa-

snda yan kubbeleri ile mebni bir irin ve musanna binadr Amma
orta kubbesi yan kubbelerinden krk arn bâlâdr Ve safi zer ender-

zer münakkadr Gûnagûn timsal ve tasavir ve kanadili mücevher ile

müzeyyendir Ve bu Kamame deyri gibi mühürlü deildir eb ruz

meftuhdur Lâkin Kamame kadar büyük deildir Amma Kamameden
ruendir Zira canibi erbaasmda necef ve billur camlar ile müzeyyen-
dir Ve Selim Han Ermenilere hatt erif virüb ol asrda tamir etmek
bahanesile cümle keferelerin istianetile bir deyr bina etmiler kim

[1] Badad Kökü nüshas (ile
)

[2j Badad Kökü nüshas (hâlâ sadr)
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güya bir Selâtîn camiidir Cenab Bari ibadetgâh müslimîn olmasn
müyesser ide Ve henüz üstad mühendis elinden çkm bir dürrü beyz

âsâ deyri küadedir Sair keniseler gibi feri ta deildir Serapa Uak
ve Safed ve Acemin ibriim haliçei zer enderzeri ile döelidir Ve
gayet pakdir Ve tara yan soffalar elvan elvan Msr hasrlar ile

döelidir Ve hareminin canibi erbaasnda müsafirhaneleri var Kâr*

bansaray var âyende ve revendeler gelüb üç gün mihman olub mat*

bah keykâvüsünden nimeti mebzuldür Eer müslim ve eer mileli

muhtelifiye olkadar izaz ve ikram iderler kim mekûlât merubatlarn-
dan ku südün istesen derakab peyda idüb getirirler Müteaddid âdem-
ler mihman oldukça olkadar mihmandarlk idüb diba ve iyb ve zer-

baft camehablar getirüb gülâb öd ve ambere varnca getirüb müsafi-

rin diman muattar iderler Ve tfl mürekkeb hidmete müstaid reid

ve necib mugpeçecikler kiysulerin tarumar idüb hidmet iderler Ve bu
güne hidmeti Urum keferelerine ramen iderler Ve Kamameden zi-

yade olkadar tezyin etmilerdir kim Rum ve Arab Acemi ve

Hind ve Sindden camii Ermeni ankalar mücevher kanadîUer

ve mücevher haçlar ve alemler ve zîkymet buhurdanlarda eb
ruz öd amber ve aselbend ve sandal ve sünbülü htay ve günlük

ve kâfur yakarlar kim beyni âdem tri âdem olur Ve bu deyrin ya-

nnda bevvab natüvan kefereler vardr Anlara paypular teslim idüb

girilir Haremine bile papuc ile basmaa komazlar Gayet pakdir Ve
bu harem kapus üzre kemer zeylinde bir kt'a beyaz mermer kitabe

üzre bu tarih

deyu tahrir olunmu Bu hatdan aa ellerinde olan ahidname mu-
cebince lânetnameleri tahrir olunmu kim bunlara hilaf ahidname
rencide olunmya deyu tahrir olunmudur Hudayi Biçun mihrab
müslimîn itmei müyesser ide Amin Bu kenisenin kurbinde Davud
nebi babnn iç yüzünde Ermeni avretlerinin manastr Bu dahi

vacibüsseyir budur kim olkadar pençei âfitab merali ve gazali mu-
kâhhal gözlü ve irin sözlü duhteri pakize ahterler var kim herbiri

sureti Meryem ve Züleyhadan nian verir Cümle üc yüz mdisiyye
bikirler vardr Bazlar yüze çkm sinni yüze bali fertütei zali zema-

ne bakireler var Bu deyrde ifnayi vücud etmiler Ve bunlarn her-

biri birer diyardan gelmidir kim âlemi tfeyliliinde hasta olub ba-

balar Eer kzm bu derdden halâs olursa Hazreti Isaya baladm
Ahiretde nikâh ile alsn deyu nezr etdükde eer ol shhat bulursa
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babas ahde vefa idüb bu deyre mekûlât merubatile gönderüb bun*

da mürde olunca bir et parçac yemee hasret olub ölürler Bir te-

maagâh deyrdir Amma gayri deyrler gibi mükellef deildir Huddati'

lan yine fertute zeni pirezenlerde(dir) Kefereleri içeri deyre komaz-

1ar Amma baz müslümanlar ol deyr kapudan seyr olunur

Ve bu ehri Kudüsiin ibretnüma temaagâh gayet çokdur Amma
tahriri tasdia baisdir Bununla iktifa olunub Kudüsün âb havasn
beyan ider Havas gayet ho havadr Ve âb hayrat Süleyman Han
âb hosgüvardr Âbnn letafetinden mahbub mahbubesi gayet çok'

dur Ve âyân eraf ve ulemas ve on yedi saçakl be yüz akçe mev-

leviyyet payesile fuzalâüddehirden mollalar vardr Ve kuzat taifesin-

den yedi yüz kads vardr Ve elli tüccar ve elkâsibi Habib kabile-

sinden ehli esnaf çokdur Ve Çavu zade Mehmed paa tahririnde

krk alt bin âdem tahrir olunmudur Ve sekiz bin eli beratl ehli ve

zayif var Ve bin âdemi taraf padiahîden surre eminleri geldükde

altn bu bin âdeme taksim olunub padiaha duai hayr ider-

1er Ve havasnn letafetinden halknn rengi ruyleri humret üzredir

Ve gayet garib dost ehli zevk ehli tarik ve ehli hal âdemleri var Fu-

karas alaca aba ve çuka frace ve beyaz sof giyerler Ve aniyas
semmur ve elvan çuka ve hilâli sof giyerler Ve nisvan taifesi gayet

müeddibedirler Altun ve gümü takye giyüb üstlerine beyaz car büri-

nürler Ve ayaklarna cümle çizme giyüb reftar iderler Ve ba ve ba-
çesi gayet çokdur Ve mekûlât ve merubatnn memduhatmdan ve

sanayiatmdan mevsufu bunlardr Evvelâ has ve beyaz çakl ekmei ve

engürü gûnagûnu ve mümessek sabunu ve triyyat makulesi buhuru ve

sanayiatmdan pirinçden buhurdan ve gülabdan vilâyet vilâyet hedaya

götürürler Ve sengistan yerdir Amma engürü gayet lezizdir Ve da
ve ta zeytundur Hattâ müfessirîn (Ayet) ö^^J^^ Oj'Jb Ayeti erifin zey-

tundan murad Kudüsü erif ve Turu Zitadr derler Gayet yayla yer-

dir Ciballerinde kar yaar Mahsulât firavandr Memaliki muazzam
ve bîhisab tevayifi ümemle malâmal bir bender ehri muazzamdr
oUU'j;,* ^iiiviüâi,- Badezziyare mirlivadan yirmi atl refik alub Halilülrrah-

mana gitdiimiz menzilleri beyan ider Evvelâ Kudüsün Bab Halilden

tara çkub kble canibinde

Sahray Buk'a

Hâlâ krk üç bin badr Amma ancak bin be yüz ba kuleleri

vardr Maada kulesi harabdr Amma yine balar mamurdur Herkes
iyalile iki üç ay balarnda ay iret iderler Bu baistan olan Sahrai

Buk'y ubur idüb bir saat gidüb
Evliyo Çelebi 9 — 32
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Deyri Mührü Ilyas

Bir ba irem içinde bir küçük yerdir Hâlâ mamur ve ruhbanla-

r var Bunda Makam Hazreti Ilyas vardr ibadet etdii yerde müba-
rek re'si erifleri ve zanuyi mübarekleri tesir etdii mahal kaya üzre

aikârdr Ve hatt erifleri üstühan üzre vardr Ve pulad üzre mü-
hürleri bunda olduu için Mührü Ilyas derler Ann kurbinde ahrah
üzre

Ziyareti Hazreti Seyyare [] Ana
Hazreti validei müfikasdr Çar amelî sütun üzre bina

olunmu bir kubbei pürenvarda medfundur Hal ve kilim ile döeli

deildir Ve türbedar yokdur Ancak kubbenin vasatnda bir kireçli

sanduka içinde asudedir Ve nice yüz sahâbei kiram bu mahalde med-
fundur Ve bu mahalle yüz adm karib

Ziyareti Can bin Can
Bir kabri tavil(i) vardr Ve bu mahalle karib

Der vasf BeytüUâhm

Kudüs hakinde iki yüz haneli ba ve baçeli müslim ve kefere

kariyesidir Ve bu kariye içre BeytüUâhm ibretnümadr Hazreti Da-

vud Calûtu kati idüb cümle askerin dahi dendan tig âtetabdan ge-

çürüb gaza malile bu BeytüUâhmi bina etmidir Amma ihtidas Ilyadr

Badehu Hazreti Isa bu manastrda rahmi maderden mütak olduyçün
bu deyre BeytüUâhm didiler Ve mevlûdu Isa Hazreti Resalet penahm
Hicretinden alt yüz yl evveldir Ve babas yokdur RuhuUadr Hazreti

Cebril Emin Hazreti Meryemin kamis yenine nefh idüb hâmile ka-

lub Isa nebi rahmi maderde iken vaiz nasihat idüb cümle Yahudiler

istima iderlerdi Anas karnnda iken on iki âdem iman getürüb îse-

vî oldular Anlara Havariyyun derler Ou iki halifedir Hazreti Isann

validesi Meryem Anadr Ve Amran- kzdr Ve Amrann babas

Ma(d)yan ibni Filikosdur Beinci atada Hazreti Süleymana mütehidir
A. • *

Ve Hazreti Isa ülülazim peygamberdir Cenab izzet ana Kitab incili

gönderüb Yahudileri dine davet etdi Sene Ruyi arzda halk dine da-

vet eyliyüb nice bin mürdeleri ihya etdi Âhir'^Yahudiler dinini kabul

etmiyüb kati etmee murad idüb Nablusda bir gar içre habs etdiler

Hâlâ ol gara Sicni îsa derler Andan Hazreti- îsa Hazreti Cebril vas-

tasile çkub ,^-inj- V^J* asumana uruc etdi Badehu*ahrahda bir saru-

[m garib miskin âdemi Yahudiler tutub te I îsa" budur deyu fakir

[1] (Sara) olacak.



SEYAHATNAMES 499

hakir herifi haça gerüb göbeinden ve iki elleri ve paylerinden mis-
• A.

tnarlar ile kdayub Havariyyunlara gösterdiler ite Isa (i) bu hale

koduk Alasanz ya dediler Havariyyunlar dahi bizim peygamberimiz

RuhuUah idi Yine asumana uruc etdi Bu fakire böyle ne ikence

idersiniz didiler Derhal Yahudiler Hay Isa olmasa ne ikence idersin

deyub halâs olmasn reca etmezlerdi deyu ol mülâhaza ile krk gün

çarmhda ol fakir durub bir gice ümmeti Isa Yahudilere ramen ol

çarmhdaki na serika eyliyüb hfz idüb hikmeti Huda ol dahi gaib

olub nasârâ kavmi ol zuum üzredirler kim haça gerilen Hazreti Isa

ola Hââ sümme Hââ Ol ruhullah idi Yine semaya uruc idüb Haz-

reti Idris ile hemcelisdir Ahir zemanda eriati muhammedî üzre asu-

mandan nazil olub Sam erifin Camii Ümmeyyenin minaresinde
A

bulunur Hazreti Resalet Isa babasz halk olundu Hazreti âdem türab-
A

dan halk olunub müfessirîn ikisi de bir suretde idi deyu bu Ayeti

erif ile istidlal iderler ( Ayet Surei Ali Ümran) ^j> ^f^\x.c ^^.^ jî-. ^\ )

i<^ â* '^*^-> -»^ ö' '*^'*" Hakikat öyle bir ulu padiah ülül azim imi kim

rahmi maderden mütak olduu mezkûr BeytüUâhmdeki gar içredir

Âdem ol gara girdikde cemii vücudu lerzan olur Bir mehib gardr

Amma deyri BeytüUâhmin tuli iki yüz ayakdr Ve arz yüz ayakdr
Ve derunu deyrde altm ibretnüma sütunu müntehalardr Otuzu

üçer âdem deragu ider cüssedar amudu alîlerdir Cümlenin kadleri

kâmil otuzar zira kad senklerdir Ve h'erbiri birer hikmet ile tahmir

olunmu gûnagûn mevzun ibretnümun sütunlardr kim krk bir se-

nede mükilim hal oldu Sengi somaki meer macun imi Zira bu sü-

tunlarn emsali Heyhat Sahras ki ana baz müverrihin Deti Kpçak
derler bu hamunun canibi arkîsinde Vilâyetülatr >vioVi derler bir

ehri azîm var kim mahallinde evsaf tahrir olunmudur Bu ehre ka-

rib Rüstem ve Sam ve Neriman ve Zal ^^'..5^ merkadlerinin balar ve

ayaklar ucunda sengi mezarlar olan amudu müntehalar kim herbiri

semaya serçekmi birer seramed amudlardr kim ilmi hendese üzre

yetmi seksen arn âli amudlardr Anlara âdem parmaile yazlm
mezkûr pehliv(a)nlarn ismile ve resmile ve sinni alileri ile bir gü-

ne hat ile yazlmdr Hakir ol zemandanberu sengi somaki amelî mi-

dir yohsa maadin midir deyu übhede kalub mükilim idi Hamdi Hu-
da bu Beytüllâhmde mükilim hal olub bu amudlarda müahede et-

dim ki sengi somaki divlerin kâr ile amel olmu alç misal dökme-
dir Ve murad idindikleri cüssede ve kametde ina iderlermi Zira bu
sütunlarda dahi taze iken Hazreti Davudun desti hattile Zebur ismul-

lah[l] yazlm mucize ise de mübarek parmaklar hamire girer gibi gi-

[I] Ba-dad Kökü nüshas (esmaullah)
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rüb Jt b i^^ li-î
/'*

!j
misilli esmalar yazlm Ve bazsnda div pençe ala*

meti var ibretnümadr Ve bu otuz sütundan maada hürde sütunlar-

dr Ve bu deyrin zemini beyaz mermeri ham döelidir içinde ol ka-

dar avizeler yokdur Amma kanadilleri gayet çokdur Ve deri divan

serapa ebrî kâgd misali sun'u Huda sengi gûnagûn Her bir kt*as

birer kilim cürmü kadar vardr kim cemii kanadiUer anda nümayan-
dr Ve kubbeleri ve taklar serapa müzehheb srça mina ile münak-
kad(r) 0(r)tas çarpüte tavandr Cümle hobulu
servi aaçlardr Müruru eyyam ile sehl harabe yüz tudmaile Sultan

Mehemmed Han Rabiden tamir ve termimi içün hatt erif varid

olub cümle keferelerin imdadile öyle mamur etdiler kim güya kasr
irem olub cümle kurunlarn tecdid etdiler Ve canibi erbaasnda mü-
safirhaneler ihdas etdiler Bu ise memnuatdandr Hali üzre kalmak ge-

rekdir Ta ki harab ola hdas bina olmya Ve bunun dahi bilâtebih

kblesi canibi arka nazrdr Ve nîm kubbededir Ve canibi erbaasn-

da camlar yokdur Amma içi cemii meliki nasârâ ile malâmaldir

Amma kblesinin sanda on iki kademe ta nerdüban ile nüzul

olunur bir gardr Beytüllâhm didikleri maara budur Uç köe bir

gardr çine yüz âdem sar Hayli vasidir Nerdüban dibinde Makam
Ha?:reti Isa Alemi tufuliyyetinde mübarek vücudu erifi konduu
bir beyaz mermeri hamdr Mübarek arkas üzre yatdu gibi cesedi

erifleri gömülüb re'si erifleri ve mübarek ketifleri ve mübarek
payi erifleri taa tesir idüb hâlâ nümayandr Ve kaddi hakirin ib-

rile be kardr Zira dahi âlemi mehdde iken bu sengi beyaz üzre

komular Hâlâ mübarek seri saadetlerinin çukuruna iki vakyye gü-

lâb doldurub cemii züvvar yüzlerine sürerler Ve bu çukurun etraf

zer enderzer murassa ile tezyin olunmudur Ve bu mahalde on iki

kanadiUer var kim herbiri birer Rum harac deer Ve bu mahalde
bir küçük kemer alt gibi bir küçük gar vardr Zer enderzer diba ve

iyb ve zerbaft ve daray ve kâmha ile müzeyyendir Daima eb
ruz em*i kâfurîler ile çragandr Ve huddamlar ruhbanan piri

mugandr Bizzat Hazreti Isa bunda domudur Muhakkak Zira âdem
girdikde valih olur Ve zerü ziver ile gayet müzeyyendir Ve bu garn
karusnda dör (d) adm karib bir küçük kemercik altnda Hazreti

sa Beii Bir sengi ahmerdir Ve tekne gibi oyulmudur Gayet mü-
cellâ sengi musaffadr Hattâ Hazreti Cebril Emin bu beik icre Haz-

reti Isa(i) öürdüü vakit desti eriflerinin yerleri beik ta(n)da
zahirdir Bu mahalde dahi on iki kandiller var kim herbiri birer

kiraln yadigârdr Birer Msr hazinesi deer Ve bu beiin önünde
Leylei Miracda Makam Hazreti serveri kâinat ve mucizei mevcudat
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madamdr kim bunda iki rik*at nemaz klub dua etmidir Ol mahalde

bunda bulunan ruhbanlar cümle imana gelmilerdir Annçün küf-

far Hazreti Resaleti inkâr idemezler Zira bu mahalle gelüb semaya

uruc etdiin müahede etmilerdir Amma kavmi Araba ba*s olundu

Biz îsevîyiz derler Bu garda Hazreti Resulü Kibriya bunda ibadet

iderken seri saadetleri ve zanuyi mübarekleri sengi haraya tesir idüb

hayli çukurdur Ve leb berleb gülâbdr Ve cümle ehli züvvar yüzle-

rine sürüb rular münevver olur Ve kefere dahi Muhammedi ara-

binin secdegâhdr deyu mübarek re'si erifleri hafrinin canibi

erbaasm öyle mücevher etmiler kim güya murassa tavkdr Amma bu
ne haletdir Bizim evkaflarmzda bir mücevher ta deil bir sengi

bîmâna koan yerler Elbette gaib olur Amma bu ruhbanlar bu kadar

bin yldan beru hfz iderler Acib itikad ve garib istikametdir Ve bu
secdegâh Resulü âlide dahi on iki kandil var Cümleden Msr Selâ-

tinlerinden Sultan Kayt Bayn ve Sultan Tuman Bayn kanadiller(i)

gayet zîkymetdir Badehu Selimi Evvel Msr feth idüb gaza malin-

den bir mücevher altun kandil etmi Cümleden büyük ve musanna-
dr Bir Msr hazinesi deer derler Ve bu Hazreti Resaletin secdegâh

mahallinde bir köede mücellâ kayalardr Anda bir acib ve garib

sun*u Huda var kim diller ile tabir ve kalemler ile tahrir olunmaz
Hazreti Isa beii olan tan cenbinde maarann yalçn kayas öyle

mücellâdr kim âdemin rengi ruyi anda nümayandr Ol kayada
Juj A^\^\f yedi kudret ile nak olmu bir piri rahibsiyab var kim güya

zîruhdur ki ellerin dizine komu tebessüm künan durur Hazreti

sa beikde yatarken bu pr nazar iderek avutub bügâ eylemez imi
Badehu Hazreti Isa âlemi kemaliyyetde Havariyyunlara buyururlar-m kim bu ta içindeki sureti Cenab izzet bana akraba olan Haz-

reti Yahya suretinde halk idüb an gördükde mütesellii hatr olurdum
Ve bu suretden bana ada gelüb benimle kelimat iderdi buyurmu-
lar Hakka ki kudret kalemile tahrir olunmu bir suretdir Lisan Yu-

nanda Yenvan tarihi vardr Bu BeytüUâhm evsaf anda mufassaldr

Ve bu bâlâda tahrir olunan garlarn cümlesi büyük garn etrafnda

vaki olmu makamlardr Bunlar temam ziyaret idüb bu BeytüUâhm
garnn canibi arkîsinde yedi kademe ta nerdübandan yukar çklr
Qar azîm Mekam Havariyyunlar Bir kubbe misal gar kebirin ca-

nibi erbaasmda on iki hürde garlardr Herbirinde birer Havariyyun
sakin imi Amma cümleden vasi ve müzeyyen em*unu Safa makam
Hâlâ döelidir Ve bunda sakin olan ruhbanlar hikâyet etdiler Ekse-

riya bu garda incil sadas istima olunur deyu nakletdiler Ve her bir

garda kang Havariyyun sakin idi Anlarn isimleri garceizlerin ka-
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pus üzre yunan Usannca tahrir olunmudur Ve cümle garlar zer

enderzer öyle döelidir Amma anlarn zemannda kum üzre

otururlar imi Ve bu büyük garn dahi canibi erbaas zîkymet
cebinlik ile puidedir Ve garn kubbe yeri bir çitri mülâmma
ile sayeba (n) asa kuruludur Altnda rakik rimal döelidir Baz güncleri

ebrî talardr Üstünde riyazat ke keiler haste nefes idüb celislerdir

Haftada bir kerre taam tenavül ider ruhban vardr Olkadar zaif ve na*

hif olmulardr kim güya Ahlat ehri kadidleridir Amma herbiri ilmi[l]:

akliyat ve felsefiyyat ve ryazattadr Seraser Aristolardr Amma yine

dalâlet âbâd tekyesinin kûeninanlar ve dervian bînianlardr ki

( Ayet Surei Beni israil ) ^^j^lij^j ^üu^ j* j anlarn hakkndadr Bu ma-
kamlarn temaasndan sonra tara çkub Deyri Lâhmin canibi erbaa-

smdaki höcreleri seyir temaa idüb herbir höcrede sakinan ruhban
Rum ve Firenk istikbal idüb tazim etdiler Amma bunlar perhizkâr

deildirler Amma bunlarda mupiçe pençei âfitab emsi taban mahbub
gulâmlar var kim görenin akl perian olur Bunlar dahi seyri cemal

idüb bu deyrden tara iki yüz adm baid bir zeytunluk hyaban içinde

Ziyareti Hazreti Melik RecHm ^.>.^ ihni Hazreti Süleyman ^>ljuju Rum.

kavmine on yedi sene padiah olub bu mahalde bir gar azîme içre

asudedir Amma hâlâ hurma lifi kefenile terü taze durur Ve bu gar

içre Hazreti Isa bir nahil dikmi Ol an ( Ayet Surei Meryem ) L. Lu^

vermi Amma yakn zemanlarda kur (u) mu Zira gar içinde kesbî

hava etmez Ve kasirülkame bir nahli cesimdir Hâlâ kökü ile vücudu

kalm Ve bu gar içre Makam Hazreti Yahya ve dahi Makam Haz^

reti Isa Mezkûr hurma kökünün biri dahi BeytüUâhm garnn Hava-

rîyyunlar makamnda bir bucakda Hazreti Isa dikdii hurma kökü

var idi Zira bizzat kendüleri ratb nemre mayiller imi Badehu Melik

Rac*im garnda olan ruhbanlar itdiler Bu Melik Rac'im bizim padi-

ahmz olub cümle divler ana müsahhar oldu Ve gayet âdil idi deyu

etdiler An ubur idüb ark tarafnda yine bir gar içre Makam
ehi Talih Hazreti Alinin babasdr Amma islâmmda ihtilâf ve

bu mahalli güzer idüb tarafnda bir bayr dibinde

Kariyei Beyti Hale

Ba ve bahçeli ve üç yüz haneli kefere köyüdür Andan iki saat

Kariyei Hzr lyas

Tariki âma karib yüz evli ba ve baçeli mamur karyedir Ant

ubur idüb

[IJ (Âlimi) olacak.
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Evsaf kaPai Muradiyye

Sene tarihînde fatihi Badad Sultan Rabi Murad[l] bu mahalde

icad eylemi kim Kudüsü erife giden Sultan Süleyman suyunun
aynlar üzre bina olunmudur Baz zeman Arab ekyas bu uyunla-

rn yolun bozub Kudüs ahalisi üsret çekerlerdi Ve bir vakyye su Bir

gurua bulunmazd Anmçün bu kaPa uyunlar üzre ina olunmu Ur*

ban akyasmdan su yollar ve tariki âmlar emnü eman oldu Bir

metin kaPadr Uyunlar üzre bir çukur yerde ekli murabba bir sengin

bünyad karai Murad âbâddr Dairen madar cürmü alt yüz admdr
Ve çar rüknünde çar külledir Ve garba nazr bir kapusu vardr Ve
dizdar ve krk nefer merdümü hisar vardr Toplar ve cebehanesi

mükemmeldir Ve derunu kaPada bir cami ve elli mikdar hürde

evler vardr KaPadan tara asla bina yokdur Ve Urban tarafndan

neferatlar tara çkmazlar Daima su yollarn gözedirler Ve bu uyun-

lar kaPa divan dibinde tulu idüb bir azîm kaynakdr Andan aa
üç aded azîm bürkelerdir kim herbiri tulen ve arzen ikier yüz adm-
dr Bu bürkeler leb berleb olub badehu kemerlerle ve ka*r zemin

ile Kudüsü erife cereyan ider azîm hayratdr Bu kaFai ubur idüb>

yine kble canibine

Karyei Kufîn (j^^y)

Zeytun bal iki [2] evli akur müslümanlardr Ve ziametdir Amma
bu mahal öyle sengistandr kim Huda âlimdir at ayak basacak yer

bulmyub düe kalka hakir bizar olub kbliye bir saat

Kariyei Aynüd devrî (^jjMCy^^)

Yolun sol canibinde seksen evli müslümanlar ve ziametdir Ve
Halilürrahman hudududur Amma

Kariyei Saîr (^«-)

Müslümanlardr Bir camii var Andan

Kal'ai Aynî Seyyare

Uçyüz evli bir mamur ba ve baçeli ve bir camili kariyedir Hazretî

Hannuh c->^ kz arre bunda bir kubbede medfundur Ve bu
mahalde bir safi uyun vardr Nehri azîm gibi cereyan eder

[1] Ba&dad Kökü nüshas (Murad Han Rabi)

[2] Badad Kökü nüshas (yüz)
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arre kayay () kazub çkarduundan bu ayna Ayn arre derler Ve
bu kariye dahi ol ismile müsemmadr Andan

Kariyei Hulhul (J^^i-)

Yoldan be yüz adm baiddir Üç yüz evli müslüman kariyesidir

Bir camii var Anda Makam Hazreti Yunus Nebi c^^^^^M var Amma
kabri erifi Sayda kurbinde sahili bahirdedir Bazlar Musul mukabe*
lesindedir derler Amma bu Hulhulde makamdr An ubur idüb

nîm saat dahi gidüb ta Kudüsü erifden 7 saatde

Evsaf kal'ai dar enbiya Hazreti Halilürrahman

Bazlar Kal'ai Darülenbiya derler Kudüsü erif sanca hakinde

paa hassdr Ve subalkdr Uç bayrak asker ile mutasarrfdr Ve
yüz elli akçe kazadr Molla nahiyesi olmudur Cümle nahiye kura-

lar yetmi be asî beledleridir Kethüdayeri ve yeniçeri serdar yok-

dur Amma dizdar ve kal'a neferatlar vardr Ve ayan eraf gayet

çokdur Cümlesi ehli huzurdur Hazreti Halil himayesinde surrei sul-

tanî ile kefaflanrlar bir alay senahan pîr ve civanandrlar Ve kal'as

bir kayal bayr dibinde ekli murabba bir binayi kadimdir kim
diller ile her sengi harasnn evsaf tabir olunmaz Ve banisi malûm
deildir Bazlar Can bin Can binasdr derler bir binayi kahkahadr
Dairen madar cürmü kâmil bin admdr Ve kbliye nazr bir kapus
var Ve içinde iki yüz kireç ile örtülmü haneleri var Amma caruy
pazar ve han ve hammam yokdur Ancak bir mescidi var Cümle
mamurat tara varuu mamurundadr Ve bu varu kalbiye muttasl

canibi cenubî ve garbisi tarafnda cümle kagir bina ba ve baçeli

âb revanl ve kireç ve toprak ile puide alt yüz hanei mamureler-

dir Cümle mihrabdr Amma cümleden cemaati kesiriye malik ca-

mü Selâtin fukaralar kâbesi Camii pürenvar Hazreti ibrahim Hali'

lullah Bu cami bir kat kal'a içindedir Güya iç kal'adr Bu camie

aa kaPadan gelen üç yerden kapus vardr Anlardan duhul iderler

Evvelâ Kal'a kapus dibindeki garba nazr Harem kapusmdan yoku
yukar krk adm gidüb badehu otuz kademe mermeri ham nerdü-

•

ban ile çklr bir vasî harem sokadr Cami haremine girmeden ib-

rahim Halil mihrab derler bir mahaldir Andan aa yine otuz ayak

ta nerdüban ile enilir Bir yol dahi budur Camii erife çkar Bu
yolda Çemei Halil derler bir ayni safi vardr Olmahalde bir küçük
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mahalle kapus vardr Bu dahi bir ahrah Mermeri ham döeli ima-

reti Halil önünden haremin tara kapusna sehl yoku ile varlr bir

demir kafesli kapudur Atebei âlisindeki kemerde bir tulânîce mer-

meri ham üzre bu tarih tahrir olunmudur [Tarih]

^\ j^ jJ- o^h ^--J^ -^^^^ <^i< jlkiJi L V ^ r^\ j U dL

)

Ve bu kapudan içeri yedi adm iç haremi erif kapus üzre celi

hat ile

istinsah olunmudur Ve bu kapudan içeri asla paypu ile giril-

mez Bevvab fukaralar nigehbanlk idüb hfz iderler gayet mücellâ

beyaz mermeri ham döeli bir haremi pakdir Ve canibi erbaas kaPa

misal krk arn bâlâ divar Ve harem içinde her ta cüssesi Kama-
me kubbesi kadar olduu nümayandr Bu haremden camii pürenvar

içine germe üç kapudan duhul olunur Sa tarafda Bab Yusuf ve

orta Bab ibrahim ve sol Bab Sare Bu kapulardan girüb ta mihra-

ba varnca camiin tuli ve arz ikier yüz ayakdr Ve ortadaki Kubbei

âli çar amelî sütunlar üzre eflâke serçekmi bir kubbei nilgûndur

Bu kubbenin canibi erbaas toloz kemer kubbelerdir Ve camiin ce-

vanibi etraf serapa üç âdem kaddi bâlâ safi somaki ve yeim ve ye-

rekani mevvac sengi mücellâlar kapldr Ve bu mermerlerden yuka-

ru Hazreti ibrahim hakknda Cenab Bariden nazil olan Ayeti e-
.A.

rifler celi hüsnü hat ile tahrir olunmudur Meselâ (Ayet)

( ^J^'^j) J^ ^'^'^ 3 J-^ ff^-^^) ^ ^"^*cr^ o^^^ (^*^/^ li

,A.

Bunun emsali nice yüz Ayeti erifler yazlmdr Ve camiin sa
tarafndaki divarlarda Hazreti Yakub ve Yusuf ve Ishak hakknda
nazil olan Ayeti erifler tahrir olunmudur Meselâ (Ayet)

Ayeti gibi Ayetlerdir Ve bunlardan yukaru camii dairen madar
celi hatt müzehheb ile min evvelihi ilâ âhirihi Yâsîni erif tahrir

olunmudur Ve bu camiin minberi gerçi haebdir Amma engüt her

dihen idecek musanna minberdir Ve mihrab dahi hürde elvan ta
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ile murassa misal müzeyyendir Bu camiin içindeki ziyaretleri beyan

ider Evvelâ camiin orta kapusmdan içeri girerken sa tarafda bir

kubbei pürenvarn içinde bizzat Kabri Hazreti brahim HaliluUah

Bikavli Ibni Abbas ehri Ruhada vücude geldi Babas Âzerdir Es*

namlar düzerdi Anasn Nemrud lâîn atee atub Cenab Bari saklyub
nar gülzar eyledi (Ayeti Suretül Enbiya) ( ^a\,.\ ^ C-^u j iv. J^i^ j^\ ti» )

fermanile nar ram olub hâlâ mancnk ve âtegedei Nemrud Arefde

yani Ruha ehrinde nümayandr Andan yine gelüb bir zeman anda
makam idinüb andan emri hakkile Mekkei bina idüb badehu Ku*
düü erifde sakinler idi Zeman saadetlerinden bikavli Mehemmed
Ibni Ishak vilâdeti Hazreti Muhammedül Mustafaya gelince sene

3070 dir Ve müddeti ömrü azizleri sene 200 Kâr kisibleri dihkanî

yani ekinci idi Ziraat idüb müsafirlerin toplard Ve Haleb ehrinde
sakin iken bir beyaz inei var idi Ann südile cemii halk ziyafet

idüb ikram iderdi Ve peynir ve kaymak icad etmek anlardan kald
Ve ol beyaz inek Halebde fevt olub ince Knada defn etmilerdir

Annçün Halebüehba dirler Yani Beyaz nek Yeri dimek olur Ba*

dehu ^j J» ^^J^ emrine imtisalen Cenab Bari tarafna müteveccih

olub vücudu nazeninleri bu cami icre asudedirler Sandukai erifi zer

enderzer sebzgûn atlas ile puidedir Bilbedahe âdem görünce masru

olur Nice bin peygamberlerin kabri eriflerinde ihtilâf vardr Amma
hadisi sahih ile bu kabri ibrahim Halil müsbetdir Leylei miracda

Hazreti Resaletpenah gelüb ziyaret eyliyüb cemii bunda medfundur
Nice bin ervah enbiya ile görüüb semaya uruc etdüi müsbetdir

Ve bu âsitanenin içi zer enderzer haliçeler ile mefrudur Ve kubbe
içi serapa lâil ve yakut ve zümrüd ve elmas ile müzeyyen kanadiUer

var kim herbiri bir Rum harac deer Birer padiahn hedayasdr
Ve altun em'idan ve çradan ve buhurdan ve gülabdanlar var kim
bunlar dahi birer vüzerayi sahih reylerin hayratlardr Ve cümle

züvvaran içeru girdikde tryyatdan dimalar muattar olur Ve âsita^

nesinin atebei âlisi ve tahtanîsi serapa yeimi haisdendir Ve kapu

kanatlar dahi serteser gümü ile puidedir Ve dahi seri saa*

detleri önündeki pencerenin dahi kafesleri serapa simi safîdir Elhasl

vasfnda lisan kasr bir âsitanei pürenvardr Hakir bunda bir hatmi

erif tilâvet idüb sevabn ruhu pürfutuhlarna hibe eyliyüb efaatle»

rin reca eyledim ^«j j^ü» Badehu bu âsitanenin solunda yine cami

içinde ve camie girerken sol tarafda Ziyareti Hazreti Sare Ana
\^ ^»^ij bir küçük kubbei pürenvar içinde asudedirler Amma haremi

ResuluUah olmagile bab mesduddur Amma zer enderzer ile mülâm»
ma bir murassa misal kapudur kim üstad zerger ana bir sufar mit*
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raka urmu kim vasfnda zeban lal bîzebandr Ve bir mücevher küf-

lü var kim safi zeri halis üzre elmas ve lâil yakut ile murassa bir

küflü gencinei enbiyadr Ve hayrat Züleyhadr Msrdan gönderüb

yine bir Msr hazinesi behas var Bu zikrolunan iki âsitanenin ma*

beyninde cami icre bir tevhidi sultanî olur kim cümle uakan mü*
takan mest medhu olurlar Ve minberin sa canibinde çarkûe bir al*

çak kubbecik içre Ziyareti Hazreti Ishak hin Hazreti Safet

ehrinde sakinler idi Hâlâ Yehud taifeleri hanei eriflerin ziyaret ider*

1er Mabeyinlerinde tevatür ile mehuru âlemdir Ve tevarihlerinde

masturdur Ve kâr kisibleri rai idi Badehu Kudüsü erife hicret idüb

dar bakiye intikal idüb nai eriflerin bu âsitanede defn etdiler
.A.

Müddeti ömürleri yüz altm sene oldu Asitanesine yüz süren mes-

rur adan olub kesafetden halâs olur Acib sun Hudadr Kubbesinin

iki penceresi var Camiin kble kapusma nazrlardr Amma bu kubbe
olkadar müzeyyen deildir Ruhu erifi çün bir Yasini erif tilâvet

idüb efaatlarin reca eyledik ^-.^ ^\ deyu Hazreti shakn sol cani'

binde krk ayak baid Ishak nebi kubbesine müabih bir çarkûe
ve alçack kubbe içinde Ziyareti Raheka Hatun Zevcei Hazreti Nebi-
dir Haremi ResuluUah olmak ile bab mesduddur Ve bu camiin sol

canibinde Makam Hazreti Havva Ana Bu mahalde bir çarkûe ta*

da iberî lisan ile bir hatt acibe var kim bir hatta asla müabeheti
yokdur Andan Hazreti Ibrahimin türbesi önünde cami içinde

Ziyareti Serdah erif Bu camiin alt serapa maaralardr Haz-
reti Resalet penahn hadisi sahihi üzre bu ehrin ulemalar
naklile cemii enbiyai güzîn ve ülülazmi mürselînin zuhur
ve sudur bulan menkabei erifleri ve türbei lâtifleri bu garlarda asu-

dedirler Tavarihi Kababta ve Yunaniyanda ve tevarihat Arabda mü-
verrihînler kavli üzre bu serdab garnda üç bin peygamber medfun-^

dur Bikavli ibni Abbas Bu garn kapusna Bab Serdab derler Ta-
ra harem altnda yolu vardr Amma kagir bina ile mesduddur Buh-
tunnasr ahmak cesedi Hazreti Ibrahimi ve gayri enbiyalarn na
eriflerin çkarmaa sa'yi ihtimam murad idindikde nice bin ammaller

helak olub feragat etmi Amma cami içre âsitanei Halil dibinde bir

menfez yeri vardr Destar ile bir âdem kellesi sar bir mevzidir Ve
fevknda iki nahif mermeri nazif üzre bir küçücük kubbecii vardr

Ve iki rakik sütunu mermer dahi divara muttasldr Bu çar sütun

üzre mebni kubbe içre ancak Serdab türbedar sar Ve andan gayri

bir ferd oturmaa kadir deildir Zira bu aziz hasib ve nesibdir Bun-
larn zürriyyetine mahsus bir hizmetdir Ve bu türbedarn ba ucun-

da üç dane murassa ve mücevher kanadiUer maslûbdur Ve Serdab
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deliinden aa dahi yedi kanadil maslûbdur eb ruz .oi\ UU j^ çra-

gan olmadadrlar Bu kanadiUerin ulesinden Serdabm içi bedri mü-
nir gibi münevver olub beyaz kireç ile svanub cennet misal oldu
nümayandr Amma aa Serdab enbiyalar içine bakma men ider-

1er Hattâ bir kerre bir kebuter delikden aa düüb ölmü Rayiha-

sndan asude olan mürselînler müteezzi olmasn içün bir nâbâlig tf-

l mürekkeb masumu paki habli kavi ile bu Serdab deliinden aa
endirüb masum hamamn [1] cifesin alub garn içinde asude olan

peygamberleri ve iyallerin ziyaret seyir temaa idüb Çekin beni der-

ken masum feryada balayub tara nabîna çka(r) Ol zemandan be-

ru bu delikden aa bakma reva görmiyüb men iderler Bu mahal-

de camii erifin içindeki ziyaretleri temam olub teeddüben biz dahi

Hazreti Ibrahime ziycreti veda ibrahim Halil ide içeruye

girdikde ^ j.ai ^^\j\ ^\ (V«) aJiV'-ûi^j diyüb meydan ziyaretde dePi atsan

içün üç kerre salevat parman emüb üç kerre aüiöUj-. diye Sünneti

Halile ittiba etmi olur Zira bizzat kendüleri mübarek emüb âb
zülâl nu iderlerdi Ta âlemi sabavetden beru mutadlar öyle idi Zira

rahmi maderden mütak olduklar valideleri Nemrud lâîn havfinden

Hazreti Ibrahimi verüb bir garda bragub Ya Rab Sana emanet verdim

deyu gitdi Derakib Cebril Emin nazil olub Hazreti Ibrahimin mübarek
parman azna koyub emmee balyub validesi lebeninden ziyade

safa etdi Validesi dahi gâhi begâhi gelüp süd verirdi Ve görüb giderdi

Hâlâ masumlar parman emmek Hazreti Halilden kalmdr Hakka
ki her masum parman emdüi görülmüdür Ana binaen veda

ziyaretinde üc kerre parman emmek sünneti Halildir Andan hu

duay okya ( b^i -> '«^:it ^ Cjc ^^o ^4^!* ) diye Elbette Cenab izzet ol âdeme
ilim ve bilim ve berekât Halil verüb beynelakran vak*a vakar sahibi

olur Zira ihtida beni âdemde sakal aarmak Hazreti Ibrahime vaki

olub taaccüb idüb Ya Rabbi Bu nedir didi Cenab Izzetden hitab

müstetab gelüb Halilim yani sevdiim vakardr didi Hemen ibrahim

Halil dahi h^^ ^^j ^' deyu dua etdikde serapa seri muy(i) bile aarub
nuru mahz oldu mdi bu mahalde öyle dua iden vakar

sahibi olur Hemen itikad lâzm Andan geru -^^ cV^ \. '^ r^-^' diyüb ca-

miden tara haremi erifin canibi erbaasndaki ziyaretleri beyan

Evvelâ bu haram ekli murabba bir beyaz mermer ile döeli bir

meydandr Tulen ve arzan ikier yüz admdr Evvelâ haremin canibi

imalîsinde Ziyareti Hazreti Yakuh .'^^^ *^ Ihni Hazreti Safetde

sakinler idi Firak Yusuf ile girye ve hüzünden â^ma olub

evlâdlar kendüy(i) Msr diyarnda Fayyum ehrinde Hazreti Yusu-

[1] Güvercin.
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fun hilâfet nübüvvetinde varub mülakat oldukda biemriUâh dideleri

ruen olub baba ve oul birbirlerin barna basub nice sene Fay-

yumda sakin olub andan(da) vefat etdi Müd(deti) ömürleri sene

olub na eriflerin Hazreti Yusuf Ebülenbiya olan Halilürrahmana

gönderüb hâlâ bu mahalde asudedir Sanayiindi(den) bir ey malûm
deildir j-^*^* Yakub ile öhret bulmudu Ulülazim peygamberlerdir

Bir kubbei pürnur içinde sandukai erifi sebzgûn atlas ile puidedir

Ve etrafnda hüsnü hat Kelâm izzetler vardr Ve bir kaç musanna
kanadiller ve avizeler vardr Bunda bir Yasini erif tilâvet idüb efa-

atlerin reca etdik Kabulü Huda ola Ve bu âsitaniye karib yedi adm
gidüb yine bir örtü altnda baka bir kubbei âli içinde Zizcreti Haz'

reti Lika Hatun Hazreti Yakubun zevcesidir Amma Hazreti Yusuf ile

Hazreti Ibni Yamen gayri anadandr Ve bu kubbei haremi Resul

olmagile mesduddur Ve Hazreti Yakub ile Lika ^^ Hatun mabeynin-

deki hanefî mescididir Amma mihrab yokdur Hamdi Huda yedi

gice salât teravihi bunda eda eyledik Andan haremin canibi garbi-

sinde yaz soffas altnda Ziyareti Hazreti Yusufüs Sddik ihni Hazreti

Yakuh r^-^* ^-^.^ Kssai Yusuf nebi cemii tevarihlerde mastur Tahrire

muhtaç deildir Zeman hilâfetlerinde Fayyumda dari fenadan dar
bakaya rihlet idüb bir tuc sand(u)ka içre cesedi erifin koyub nehri

Nili mubarekiye ilka etdiler Badehu bir müsinne hatun ilkasile

Süleyman nebi asrnda Nilden çkarub sandukasile bu mahalde defn

olundu Müddeti ömre sene 102 dir Zira vasyyetleri öyle idi Hâlâ bu
haremi erifde baka bir kubbede Hazreti Yusuf babas Hazreti Yakub
nebi fevtindensonra yirmi sene muammer oldu medfundur Sandukas
sebzgûn atlas ile puidedir Ve canibi erbaasmda yirmi kt'a Kelâm
Kadimler var kim herbiri birer diyar islâm hattatlarnn hüsnü

hatlardr Ve hikmet bu kim bu âsitanei Hazreti Yusufa mamum
giren mesrur çkar Amma gayri enbiyalarda âdeme bir dehet hasl

olur Seri saadetleri tarafndaki Kelâm izzetin birin alâtarikülenfal

açmaca ^^j^' <f/^ *>^ v*-»* û* O** A(ye)ti geldi Hakire ilham olub bildim

Msr seyyahati bu zaife müyesser olur deyüb derunum ehadet etdi

Ol saat bir Yasini erif tilâvet idüb ruhu eriflerine hibe idüb efa-

atlerin reca etdim Ve Msr seyyahati müyesser olursa bir hatmi

erif tilâvet etmee taahhüd etdim Bu mahalde haremi erifde olan

ziyaretler temam oldu Amma ihvan zî saadetler(e) malûm ola kim bu
âsitanede nekadar Resulü Huda medfunlar ise payi erifleri hâlâ kb-
lemize dorudur Seri saadetleri Kudüse müteveccihdir Zira anlarn

zeman saadetlerinde Kudüsü erif kble idi Hâlâ Kudüs ise kble-

mizin imal(î)sine vaki olmudur Anmçün seri saadetleri Kudüse
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müteveccihdir Hâlâ bu asrmz kavmi defn olunduu gibi balar
garba palan arkadr Bunlar kbliye müteveccih olduklar gibi

deildir Amma bu harem içre asla ecer mecer makulesi olmyub
haremin canibi ark (î) sinde beyaz sengi azîm vardr Ann al-

tnda Ziyareti Hazreti ismail ihni brahim r^^-J* V*' Bunda
asudedirler Amma mezkûr senk kabri erifi üzre hâlâ mevtalarmz
gibi kbliye dorudur -on^c ^.J> Bu mahalde dahi bir Yasini erif tilâvet

idüb efaatlerin reca eyledik Badehu bu haremin ark canibinde olan

jabdan çkub yol ar ve be adm Camii Caveliyye AUahü a*lem

Msr padiahlarndan Yusuf Salâhüddin binasdr Kaçan Hazreti Halil

camiinde cemaat kes(i)re oldukda bu camiinde edayi salât iderler

Gerçi mabeyninde yol vardr Amma yine pak harem yoludur Anda
dahi nemaz klnr Ve bu camiin cemaati Camii Halil cemaatin görüb

salât sahiha olmagyçün bu camiin ol taraf amudlardr Mabeyinleri

demir ve tuc kafeslerdir Ve bu cami tulen ve arzen yüz elli be
ayakdr Ve alt sütun üzre mebni toloz kemer binalardr Kubbeler

deildir Ve ortas açkdr Ve derunu camiin canibi erbaas divarlar

birer âdem kaddi hâlâ gûnagûn sun'u Huda mevvac ebrî mermerler

kapuldr Ve bu camiin mukabilinde Halil Camii kapusma nazr bir

kapus var Ol dahi ebekedir Kemeri üzre bu tarihi kitabet olunmu-
dur (Tarih)

(avo a:^ ^^.1^ «^u IÂa)

Ve bu camiin mihrab önünde matbah Hazreti brahim HaliluUah

Subhu mesa fukaray biUâha ve âyende ve revendiye nimeti bezli

(bezi) etmek içün tabii Halili getürdügelüb ahali (i) ehire ilân

oldukda azameti Huda olkadar âdem cem olub her kes j^^i orbay
Halil ile pür idüb ehli iyalleri ile kefaflanrlar Hakir dahi teberru-

ken ol fukaralar bölüünden olub bir sahan buday çorbas aldm
Huda alimdir bir vüzerann ve bir ulemann taamnda o lezzeti mü-
ahede etmedim Bu güruhu enbuh gidüb ard sra müteaddid âdem-

ler ve baznn huddamlar bakr sahanlar ile gelüb bunlarn cümle-

sine pilav ve yahni ve zerde ve orba bezi olunur Zira bunlar eimme
ve hutaba ve meayihun ve mürtezikadrlar Aç ba kelamile ruz-

merre yed(i) bin sahan taam bezi olunur te cümle bu yedi kazan-

dr didi Amma Huda alimdir bin kazgan taam o tanan sahanlara

yetimez Amma Cenab Bari berekât Halil virmi Acib acib hik-

metdir Asla bu taamlardan maada leylei cum'ada südlü a ve jljj>

Halil paluzesi bîimtinan çkub cemii âyân ehre mebzul olub (Ayet)

ojA» Aâ> AiUjA» u^ fehvasnca bir bir beyaz nan dahi virirler Amma gayri
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günlerde bir ^ bin esmerüUevin ekmek vitirler Ve bu leylei cumba-

da ta vaktülaayedek mehterhane ve tabii ve nakkare ve kös ve

nefir ve kudüme turalar uruldukda da ve talar ra4d var gürler

Hulâsai kelâm bu ehir halknn ani(y)as ve fukarasnn hanelerin-

de ate yanub nimet bimez Meer cenaze guslü içün ate yakalar

Yahud müsafirleri gelüb bir kaç gün taam tabh etmegiçün ate

yakalar Andan malûmdur kim filân kiinin hanesinde ate yanar

Acaba asl ne ola Mevtas ola Yahud müsafiri ola deyu o hane sahi-

binin halin bu güne sual iderler Bundan maali kelâm oldur kim
Hazreti ibrahim HaliluUâhm nîmetile mücavirin ve müsafirîn mat-

bah Halliden geçinirler Ve bu matbahda Hazreti ibrahim zemann-
dan beru ate sönmemidir Daimüddehr ilâ yevmilkyame müebbed
ola Amin Ya Muin Ve dahi bâlâda tahrir olunan cümle âsâr binalar

ehrin imalinde bir mürtefî yerde ehire havale âli binalardr Cümle
asarlar kurunlu deildir Safi mücellâ kireç ile puide beyaz incu

misali nümayandr Allah mamur eyliye Ve bu Camii Halil ve kuUe
misal bir minaresi vardr Gayet âlidir Ve bu camie muttasl ehrin
âyân erafnn havadar haneleri vardr Kat enderkat kagir binalardr

Cümle evlerinin revzenleri aa ehire ve canibi cenuba ve garba

nazrdr Ve bu aa ehrin ortasnda bir ulu çay caridir Baz zeman
münkat olur Ol mahalde bir bürkei azm vardr Ve bu varu cümle

mahalle ve handr Cümlesi ba ve baçeli ve kârgir kal'a misali

kuUeli hanelerdir Ve bu ehrin canibi erbaas serapa sa'b talkdr
Ve cümle evleri sütuhu beyaz kireç svaldr Ve Halilürrahmandan

gayri Selâtîn camii yokdur Amma ehrin imalinde Camii Hazreti

Osman var Amma ehir haricinde kalm Cemaati yokdur Ve
tarz kadim minarei mevzunu var Bunun dahi sutuhu kireçlidir

Ve bu semtde cümle Yehud taifesi sakindir Annçün Hazreti

Osman Camiinin cemaati yokdur Amma eimme ve hutebas
ve müezzinleri ve mürtezikas vardr Ruzi cum'ada azîm

cemaat cem olub edayi salât iderler Bundan gayri maada yedi me-

sacidlerdir iki tekye ve üç hammam var Amma HaliluUah hammam
acib tarz garib binayi enbiyadr ki mucize ile bünyad olmud(ur)

Hasta girse biemriUâh ifa bulur Ab havas lâtif ve ruina hamma-
m ferah fezadr Ve üç han var Amma Koca Mustafa paa han
kal'a misal bir han muazzamdr Paa tarafndan voyvada bunda be
bayrak asker ile hükümet ider Cümle iki yüz höcredir Ve iki bin at

alr bir meydan azîmi var Ve canibi erbaasnda höcrelerin alt sera-

pa stabldr Hassandr Amma suyu bürkedendir Ve gayri hanlarda

kuyular vardr Ve bu varuun canibi erbaasnda kal'a yokdur Amma
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Halilürrahman âsitanesi iki kat kal'adr (Diz)dar ve neferatlan

Zira ol âsitanede olan mali hazayin meer Medinei Münevverede ola

Ve bu ehir gayetülgaye intihai serhaddir ve badiyei Arabistandr Ca*

nibi §ark(î)si ve kblesi sengistan ve celçelistan (çengelistan) dr Ta
Badada varnca vadi hamundur Ve ol türbeler içre nice bin mileli

muhtelife Urban ve üryan ve giryan kavim vardr Anlardan havf o-

lunub bu Malilürrahman hfz hiraset idüb kaPa içine almlardr
Amma bu âsitaneye gec nazar iden kerratile helak olmulardr Ve
hâlâ bu ehir halk himayetullahdadrlar Zira cemii koyunlar ve s-

rlar meralarnda çobansz gezerler Asla kurddan havf etmezler Ve
baz âdem hanlarnn bablarn mesdud etmezler Amma bazs Ehil yi-

ne harami gelür deyu bablar sed iderler Zira âb havas letafetinden

mahbub ve mahbubesi ço(k)dur Ve cümle halk Arabdr Ve gayet

lecuclardr Ekseriya alaca aba giyerler ve beyaz destar imame giyer-

ler Ayan çuka ve sof cellâbi mevsuf ahmer sof giyerler Ve zenanesi

altun ve simi halis takye üzre beyaz izar bürünürler Ve reayasn

çou Yehudi ve ^$j\} ve Yakubî ve Dürzîlerdir Amma Ermeni ve U-

rum asla gelüb tavattun idemez Ticarete gelen bile üç günden ziyade

duramaz Hemen mürd olur Cümle iki yüz dükkân var Bezazistan

virandr Ve baz evler altnda sebilhanleri vardr Ve ba baçesi Ku-

düsü erif yolu üzre da ta yedi saatlik yer serapa ba ve baçe-

dir Her sene Cenab Bari öyle berekât Halil virir kim Mekke ve

Medineden ve Msr ve Irakdan nice kerre yüz bin deve gelüb anebi

Halil deyu bazirgânlar kuru üzüm yükledüb vilâyet vilâyet götürür-

ler Ve inciri ve rumman ve gûnagûn âbdar üzümü ve elmas ve ay-

vas ve dipsi Halil yani bekmezi ve zeytunu mehuru âfâkdr Ve ce-

mii halk babandr Zira ziraat yeri azdr Ve bir güne bir çekirdekli

engürü olur izmir ve Kuadas ve Karabalarda ve Istanköyde ve

Acem Huy meninde olmaz Krmz kabak yemeni misal bir üzümdür
Amma Hikmeti Huda arab etseler sirke olur Mucizei Halildir Am-
ma zeytunu zeyt ya ol kadar çok olur kim Mührü Ilyas iskelesinden

her sene gemilere üzüm ve incir ve zeytun ve zeyt yan doldurub

dib Firengistana gider Ve talk yer olmala iddeti har ziyadedir Ve
cabeca halknn rengi rular humret üzredir Amma birbirlerile hüs-

nü zindegâneleri yokdur Ve eb ruz gavgalar çokdur Gayet lecuc ka-

vimdirler Ve dalarnda be on bin tüfenk endaz kavmi vardr Hâ-

kime itaat etmezler Gayet gani ve sahi kavimdirler Cenab Bari mal-

larna ve balarna berekât Halil vermi Taamlarn tek ü tenha ye-

miyüb elbette müsafirle tenavül iderler Haktaalâ berekât vermi ka-

vimdir Ve bu ehrin ederun brununda olan
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Ziyaretleri beyan ider

Evvelâ ehrin imalînde mezaristan içindeki Makam Krklar
Ve camii kurbinde eyh Kehen^u J'jm\^<' ^^ ve ehrin imal ucun-

da bir kubbe içinde eyh Aliyyüd Dekâvî isj^^\^ ^ ve bu mahalde ni-

ce bin sâdât kiram ve nice bin sahâbei izam ve nice bin kibar ev-

liyauUahlar bu Halilürrahman sebebile bu mahalde medfunlardr Ve
ehrin içinde eyh Ahdurrahman Hazreti Ebabekirus Sddk tariki ki

tariki nakibendiyyedir anlarn hulefasmdan kutba kadem basm bir

ulu sultandr Ve bunlarn haveriden [1] ehy Reyhan sahâbe(i) ki-

ramdandr Hazreti Resalete her bar reyhan hedaya götürürler imi
Ulu sultandr Bunlarn biraderleri Sam erifde Paa Saraynn iç

hammamnn kapus dibinde medfundur Ve yine bu Halil ehri

içre Hazreti eyh Yusuf Neccar Hazreti Resalet huzurunda
bunlarn belin Selman Pak balyub neccarlara pr ol -

du Bunlarn intikalinden sonra yine Selman Pak Hazreti

Ali huzurunda Ebulkasm Abdül Vahid Neccarn belin ba-
lad Bu dahi neccarlara pr oldu Kabri Baki'dedir Bikavli Fütüvvet-

name mam Cafer ve yine ehri Halil içinde mahkeme medresesi

sahibi Eeyh ^J^^'^^ bir azîmüan hayrat hasenat sahibi ulu sultan-

dr Tabakat a'ravîde menakb masturdur >-J'^* »-r- ij'-^

A^c^ ^^j /*MJi J^j^^j s^^LJi Julail <*Ic j [L\> ^ r^J^^ *Lx.!j)

jj^^cUjl jî^i)lJi3U^li-i >-il j.^Â)l .>jU f^j ^\J^^\
cUM^j. (aiJjI

Hamdi Huda bu ehirde bir hafta ba ve baçede zevk safalar

idüb evliya ve enbiyalar ziyaret idüb nice mazanna (i) kirame ki-

mesnelerin sohbetile müerref olub hayr dualarile behremend olduk

Krk nefer erbab zuama ile yine Kudüsü erife müteveccih oldu-

umuz manazilleri beyan ider ehri Halliden ark canibine bal ve

dal ahrah ile bir saat

Kariyei Sagir

Yetmi seksen evli birAraba[2] karyesi dir Baz zeman am hakinde

sakin Âli Omur Jj^ Urban bunlar üryan idüb emval erzaklarn nehb

ve garet iderimi Bariyede[3] bir cami vardr Camie muttasl bir kub-

bei beyaz vardr Anda rirareti (ziyareti) Hazreti Yaserya ibni Hazreti

[i] (Civarnda) olacak.

[2] Badad Kökü nüshas (Ar ab)

[3] Badad Kökü nüshas (Ve bu kariyede)

Evliya Çelebi 9 — 33
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Is ihni Hazreti shak Amma ahalîi karye bizzat Hazreti Is dahi bun-

da medfunderler ""^ •^'^'^

c^*'' Amma bu Hazreti türbe âsitanesinde bir

eyhi var Daima savm Davuda müdavim mazanna(i) kirame kimes-

nedir Hakirin derunundân geçdi ki bu Hazreti Süreyya ruhuna bir Yasini

erif tilâvet idem deyu Bu hatrda iken hemen eyh Yasini erifi

tilâvet idin buyurub ve kefetdiler Hakir dahi bilâ lâhn savt âlâ ile

tilâvet idüb sevabn Hazreti üreyyanm ruhu erifine hibe eyledim

Ve eyhin desti erifin bus idüb hayr dualarn aldk Ve bu imam
ban Urban fukaras içre olmagile olkadar müzeyyen deildir Ancak
sandukas hadargûn atlas ile mesturdur Ve cami hareminde bir âb
rahmetle memlû bir sarnc var Cümle halk andan istimal iderler

Ve bu karyeden bize eyh hazretleri elli tüfenkendaz Urban ehbaz
refik verdi Zira Gazze paas eyh Beiri kati etmi Ol ecilden cümle

Urban da ve ta kaplamlar ki Gazzei basub eyhlerinin intika-

mn alalar Biz dahi Nablus yoluna gitmiyüb Rabbül Belhî *^M* v-»

nam sengistan ve çengelistan yerlerden iddeti hararet çekerek ol

mahuf ve muhatara yollar ubur idüb Hazreti Musa yoluna azimet
etdi (k) 12 saat

Kariye! Nuaym
brahim Halil evkafdr Yüz evli ba ve zeytun ve inciri ve dud

ecarl mamur karyedir Han ve hamam ve bir lâtif mamur camii

ve minaresi ve haremi altnda bir âb hayat sarnc vardr Camiin
sanda

Ziyareti Hazreti Lût ibni f^Ji ^^r:^

Bir âsitanei münevverdir kim canibi cihar iremizatülimad gibi bir

ba bostan gül gülistan nahlistan içre bir kubbei âlide asudedir

Amma müzeyyen deildir Ancak sandukalar yeil sof ile puidedir

Müddeti ömürleri sene 200 oldu Hazreti Ibrahimin ammisidir Kavmi
Samerîdendir Mütefikât *^^*-^' eriki Safet ehrine karibdir Ann hal-

kn dine davet etmee memur oldlar Krk ylda üç kii imana gel-

di Hak Azze ve Cel Cebril Emine emir idüb ol ehri cümle halkile

havaya çkarub ruyi zemine urub yire geçürdü Hazreti Lût dahi Ku-
düsde mütemekkin iken bu karyei Nuaymde merhum olub hâlâ

bu camide medfundur Amma bu kariyei Nuaym ehri azîm bir se-

vad kadim imi Hâlâ âsâr binalar nümayandr Ve bu âsitaniye

cemii masru ve[l] gelüb ziyaret idüb ifa bulu(r) 1ar Hakir

bir Yasini erif tilâvet idüb efaatlerin reca eyledik Ve bir gice bun-

da mihman olub eyhin bize koduu krk âdeme be guru verüb

[1] Badad Kökü nüshas ( Mehmum )
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avdet etdiler Badehu bu karyeden yirmi tüfenk endaz vesile alub

yine canibi arka 3 saat safi talk içre ubur idüb

Kariyei Vele (-vi-i-j)

Yüz evli kaPa misal bir mamur köydür Bunda sehl istirahat

idüb ve tahtelkahve ve tenavül idüb cümle refiklerimizin ve hakirin

atlarna ikier at yemi alub cümle doksan dörd yem alub üç guru
verdik Hazâ bereketi Musa deyüb bir kaç âdem silâhlarile bize refik

oldlar Zira bu mahaller gayet havf ve hayet çekecek yerlerdir

Andan yine göz göz gün sa't (sa*b) sengistan içre 6 saat

Ziyareti Hazreti Musa ibni Karn Amran (.MJUic

Valideleri Yuhanadr Menucehr Iran ve Turan padiah idi Velid bin

Masun yani Firavn Msr padiah idi Bedehu igvayi eytan ile hââ
sümme hââ rübubiyyet davasn idüb (Ayet) ^^V»^^ I»» didi Bunlarn
cemannda Hazreti Musa Saidi Ebrime karib vücude gelüb anas Yuha-
na Hazreti Musai bir sanduka icre koyub Firavn havfinden Nile atd
Hikmeti Huda ol sandukyle Hazreti Musa Firavnun haremi önünden
ubur iderken Firavnun hatunu sanduka (i) Nilden çkarub pinhanen

perveri idüb müruru eyyam ile Musa bir feta olub âlemi sayyahat icre

kendülere Msr hakinde Bahri Kulzüm sahilinde Turu Sinada müna-
cat iderken kendülere krk yanda nübüvvet ihsan olunub Firavunu

dine davet etmee memur olub bilâhare yine Süvey deryas kenarnda
Hazreti Musa Firavn ile cenk idüb Hazreti Musaya asker ile Süvey
deryasna girmek ferman Huda olub (Ayeti) ^>j\j^y\r J^» js'ils^-» ji^lâ maz-

mununca Hazreti Musa askerile deryaya girüb halâs oldu Firavn bu
hali görüb Ayâ Bu ne haldir derken derhal Hazreti Cebril bir ktrak

(ksrak) ile Fravnun aykr at önüne düüb derya (ya) girdi Aykr
at dahi ksrak görüb ardna düdü Firavn olkadar licamm çeküb

zabt mümkin olmyub deryaya girüb Musa nebi lekerin kovagitdi

Firavnîler bu hali görüb yire girdi Biz ne tehir ideriz deyu cümlesi

deryaya girüb güruh güruh gitmede Ta ki mabaadlerinde bir firavnî

kalmyub biemriliâhi taalâ cümlesi Süvey deryasnda jjJ^» boaz nam
mahalde gark oldular Badehu Cenab Bari ol gark olan firavnîlerin

lâhmn eki iden balklardan Krç baln halk eyledi MePun balkdr
Mahallinde evsaf tahrir olunur Badehu Hazreti Musa Bahri Kulzümün
Habe canibine gelüb Fencistan ve Berberistan ve o' ve Asvan mem-
leketinin halkn dine davet iderek Saidde vatan aslîsi olan Beledi

Ermeni Isfune gelüb andan Msr Atik ki ehri Nustatdr (Fustat)
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anda halk dine davet etdi Zeman bâsaadetlerinden vilâdeti Hazreti

Muhammede gelince sene 3300 dür Omre sene Ve sebebi maieti

sanayii Hazreti uaybm çoban idi Ve kelimuUah idi Yani bilâvasta

Cenab Bari ile kelimat ider ve (Ayet) Lj^ ^^^- *^\^j Cemii

tevarihi muteberelerde hikâyeti masturdur Ve hâlâ bu mahal ki Ku-

düü erifin canibi arkîsinde yedi saat baide

Bahire! Sidrem yani Bahire (i) Lût

Semi helâhil misal suyu var ndr Sahilinde bir kubbei

mehbat münevverde asudedir Çöl çölistan ve bir beyaban ve bir

cayi sengistan olmaile canibi erbaasnda enlik yokdur Amma kubbei

âlisine muttasl bir camii âlisi var kim dürrü beyz âsâ beyaz münev*

verdir Ve cabeca etrafnda höcreleri vardr Ve hareminde bârân
rahmet ile memlû bir âb hayatvar çah mas var Ve minare ( i

)

mevzunu var kim misli meer Msrda Gavriyye minaresi ola Ve
haremden tara yine bârân rahmetden memlû bir bürkei azîm var

Ve sandukai erifi Kudüsde Hazreti Davud sandukas gibi zer ender-

zer atlas ahdar ile püidedir Ve kubbei âlisi zîkymet haliçeler ile

döelidir Amma mücevher ve murassaat makulesi zîkymet kanadîl

ve çra ve çradan ve buhurdan ve gülabdan yokdur Ancak yüz

mkdar kana (d) illerdir Ve camii dahi hemçinan tekellüflü deildir

Zira hali yerdedir Bu âsitanenin canibi kiblesinde iki yüz evli bir

karye vardr Müslüman ve Yakubî ve Yahudiler vardr Huccac züv-

vârân her yaz bu âsitaniye geldiklerinde mezkûr kuradan ahalisi ge-

lüb ehli züvvara hizmet idüb mekûlât merubat levazmatlarn getirüb

hizmet iderler Türbedar dahi bu kariyeden Amma bu âsitanede

Hindiden gayri kimesne yokdur Ve her sene ziyaret iden kavmi Ya-

hud çokdur Zira anlar Musa derler Kudüsden be alt yüzü bir yire

gelüb alaybei bayrale asker alub gelüb ziyaret iderler Bu âsitane

ve cami güya üstad benna elinden henüz çkmdr Merkadi püren-

varnn kanadil ve haliçeleri daima hali üzre durub türbedarlar babn
sed etmezler Daima mekufdur Bir kerre Arab ve Dürziler baz eya*

larn serika etmiler Cümlesi mürd olmular Bir celâl sahibi ülülaz (im)

peygamberdir kim âdem kubbei münevveri içine dahil oldukda vü-

cudu insana lerzan hâsl olub valih olur Hakir vardkda âsitanesin

bus idüb cümle refiklerimizle -^üyy t j^->
^^^f,^^. ^M r^~^' diyüb dahil

olduk Payi saadetleri canibinde muvace ( h ) ei eriflerine varub

cümlemiz âdab üzre oturub hakirin Surei Nebe'de kalm bir

hatmi erifi temam idüb sevabn ruhu eriflerine hibe eyliyüb efaat-
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lerin reca eyliyüb tara camie varub ibadet etdik Ve ol gice anda

mihman olub ahalii karye ellerinde tavuk ve bir koyun ve be himar

yükü nilgûn talar getirdiler Hakir decaclarn ve ganemin bekalarn

verüb Bu talar nedir dedim Ya Sultanm Bu hacerat misli ecerat

hatabdr didiler Hakir itimad etmedim Badehu kav yakub tanceri ve

gayri (i) talar üzre koyub baz har haak ile alev zahir olub mezkûr

talara tancere(i) kodukda alev beralev olub neft ve katran misal

yanard Hikmeti Huda meer ol dalarn cümlesinin haralar böyle

yanarm Hikmeti acibe ve garibedir (Ayet) j^î '^gi y ^^c aMiji Badehu
bu talardan barmza bir kaç kt'a koyub ziyareti veda idüb cümle

refiklerimizle bu bahirei ve Bahirei hut derler Sidrem kenarnca sen-

gistan icre gidüb kabayili Ali Omur haymeleri içinde sehl istirahat

idüb bu bahirei Sidremden lâtif ahmerüllevin semekler sayd idüb

alelfevr tabh etdiler Tenavül idüb dePi cu etdik Amma gayet leziz

mahileri olur Ve bu halicin dairen madar cürmü dokuz mildir Gû-

nagûn maideleri olur Amma sehl surdur Hayvanat içerler ita ey-

yamlarnda seyli rahmetden leziz olur Bu bahirenin canibi garbisinde

kabri Kelimullaha karib

Cebeli Zeytî har {J^ c^j j.:-)

derler bir cebeli sagiredir Anda bir gar azîme vardr Hazreti Lût

nebi bu gar icre ümmetlerinin ehil iyallerin kavmi Lûtîler havfinden

bu garda pinhan eylemi Hâlâ bu gardan her gice bir ziya zahir olub

bu etrafa ziyabah olub mehi cardeh gibi cevanibi erbaa münevver
olur Hikmet bu kim ruzu ruende bîbak ve bîperva ol gar içre girüb

seyir temaa idersen ne çra ve ne kandil ve ne fitile ve ne âte ve

ne âtedan var Ancak sun'u Hudadr Bir em'i ebistan zahir olur

kim akl perian olur Amma Hazreti Meryem Yehudi kavmi ta^nn-

dan Kudüsden firar idüb bu halici Sodrom ve bazlar Bahirei Meryem
derler bunda kapanub Hazreti Isa ile bunda sakin olurmu Cenab
Bari anlara Cebril Emin ile L>^ LWj ihsan idüb leylei zulmetde ziya

ihsan iderdi Ol ecilden hâlâ bu gardan ate zahir olur Hattâ hakir

ol gice bu ziyay müahede idüb ilmelyakin ve aynelyakin ve bakkal'

yakin hasl etmegiçün ol eb Ali Amur haymelerinde mihman olub

hayli ikram etdiler Badelgurub cevzii âte nümayan olarak vakti asada

cihan âlemtab oldu Ta vakti[l] mahalline dek berkarar olub badehu
muzmahil oldu a/.I. ^C<j ^r^ji .iiU -*\!ijiiî Bunlar seyir temaa idüb bu
muhalden imal canibine be saat gidüb

[1] Badad Kökü nüshas (afiî)
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Def^a menzili Kudüsü erif

Ekalîmi hakîkîde îklîmî salîsdedîr Tulî nehar ve etvalül leyalî ve
talîî bînas bunda cemîî ahîbba île vedalaub Msrda
Ibrahîm paaya gidüb andan hacc erîfe gîtmek sadedînde îken Ku-

düsü erîf paas Harmu paaya emrî erîfler gelüb saîr eseneden on
gün mukaddem am huccacn Hüseyîn paa île maan amdan çkub
Mekkei Mükerremîye azîmet îdersîz Ve Msr emîrülhacc île dahî

fermanm öyle sâdr olmudur deyu hatt erîfî saadet makrun gelînce

hakîr hisab etmegî (etdîmkî) Kudüsden Msr yîrmî konak yerdîr Bu
hîsab üzre huccac müslîmîn çkmaa yîrmî gün kald dîyüb bîzzaruri

Msr rahma gîtmeî feragat îdüb bîn seksen îkî Ramazannn salât

îdînî Mescîdî Aksada klub badeddua cümle ahîbba île musahafa ve

veda îdüb am canîbîne azîmet îdüb Kudüsden canîbî îmale 9

saat safî zeytun ve tînlî ba ve baçelî kuralar îcre ubur îderek

Menzili Kariyei Selima

Bîr bayr üzre îkî yüz Arab evlî ve âb hayat sulu bîr mamur karye

ve zîametdîr Andan yîne îmale mahsuUü sahralar îçre 8 saat

Menzili Kariyei Naif Olu
Zîametîdîr Yüz hanelî belîdedîr Andan yîne îmale âbâdân hamun

icre 6 saat gîdüb îddetî hararet île bîtab ve bîmecal olub

Evsaf kal'ai Cebelül Alcun (Aclûn)

Arz Fîlistînde sene tarihînde ehrî Msr sahîbî Melîk ^.»^ bîna^

sidir Badelhîcret sene 60 tarihinde hazretî Muavîye Samda emîrül'

mü'minîn îken tamîr termîm etdî Badehu sene 222 tarihînde kaPa

mîftahn Çerakeseler Selîm aha teslîm îdüb am eyaletinde sancak

beî taht oldu Hâlâ beînîn taraf padîahîden hass hümayunu
26000 yük akçedir Zîamet 4 ve tîmar 51 Paas ve erbab zuamas
ve erbab tîmarlar kanunu padiah üzre cebelülerî ile bin îkî yür

pakize asker olub her sene am huccac Mekkeden avdet etdikleri

mahalde huccac[l] Asi Hurmada istikbal îdüb âsîlerden halâs[2] me*

murlardr Gayri sefere gitmezler Ve paasna krk kise hasl olub ve

sanca yüz elli akçe erif kazadr Ve yüz krk pare nahiye kuralar»

dr Amma Arab esbinin payinde payimal ve sergerdan kuralardr

Kadya senevi alt bin guru olur Kethüdayeri ve am serdarlar ve

[1] Bu kelime Badad Kökü nüshasnda yok

[2] Ba-dad Kökü nüshas (etme'e)
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ayan dizdar ve merdümü hisar vardr Cümle yüz elli pürsilâh nefe-

ratlardr Ve kaPas bir püte üzre ekli murabba ve sengi musanna

ile mebni bir kaPai irindir Dairen madar cürmü ve

nazr bir demir bab vardr Ve içinde bir cami ve yet(m)i seksen

mikdar toprak ile mestur hanecikler vardr Bei kal'ada sakin olub

ve han ve hammam ve beyz(z)istan yokdur Ve aada varuu

(Bir satr ho)

ve âb havasnn letafetinden ba ve baçesi firavandr Ve engürü

Halilürrahman inebine müabihdir Ve ehrinin yldz canibi iki konak

yere ta Ayni Tüccara ve '^y^ ve Leccuna varnca Heyhat misal çe-

menzar hâle ve ergavan beharile mahsuldar bir dar diyardr kim her

sene krk elli bin Tü(r) kman sellenub mihman olurlar Bu ehrin

canibi arkîsinde iki saat

Bahirei Zagr ( ^^} ^jj^^

)

Dairen madar alt mildir Ab hayat sudur Gûnagûn mahileri sayd

olunub canibi erbaasnda kabaili Vahidat ve Ali Omur ve Beni Zahid

meks idüb taravet kesb ider Bu bahire Mine bahiresi ile Cebeli Aclûn
mabeynehümasmda vaki olmudur Ve Vy. sahilinin canibi garbisinde

bir beyaz kubbei münevver vardr Anda ziyareti ^J binti Hazreti

Lût r^-^* ^^ anda medfundur Amma türbedar ve kanadîli ve halice-

den halidir Zira âbâdândan nian yokdur Cümle kabayili Urban
çokdur Bu âsitanenin cenbinde bir ayn vardr Bu kerimenin ismile

müsemma olub Ayni >> derler Kabaili ulemayi Urban efvahnda
böyle ayîdir kim bu ayn kyamete karib yani rat saatde cu hurua
gelüb bu sahra ve ehirleri gark ide derler Hakikatülhal eer tuyan
etse ta ama gelince önüne hail yokdur ^V*^ r^' Bunu dahi ziyaret

idüb yine kaPai Aclûna gelüb ol gice mihman olub badehu Aclûnun
balarndan tara kble canibinde etdüi Katran kaPas rah
üzre Ziyareti Hazreti Beir ihni Hazreti Eyyub r^^' ^^ çemenzar yerde

bir beyaz kubbei[l] ve ehli civar yokdur Ol ecilden müzeyyen
deildir Amma ziyaretgâh has âmdr Baz mahalde Beni Reid kabi-

lesi bu mahalle gelüb Vadii Beir deyu meks idüb ziyaret iderler

Suhuf nazil olmu peygamberdir Hakir hamdi Huda Hazreti Eyyuh
ibni ziyaret idüb bir Yasini erif tilâvet idüb efaatlerin reca

eyledik Müddeti ömürleri sene Sanayii baban imiler Andan yine

Cebelül Aclûna gelüb baz ahibba ile vedalaub yine canibi imale
9 saat gidüb

[Ij Ba-dad Kökü nüshas (münevvercde medfundur Türbedar ve)
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Defa kal'ai Ayni Tüccar

Mukaddema evsaf tahrir olunmudur An ubur idüb 4 saat

türabl sahra içre güzer idüb Safet ehri hududunda Mine gölü kena*

rmca sa'b ve sengistan yerleri geçüb Nehri Vadi bahirei Miniye mahlut
olduu mahalli atlar ile ubur idüb ana karib

Aynüt Tin ve Ayni Limon
Bu 2 uyunlar bahirei Miniye munsab olduu mahalden atlarla

geçüb

Evsaf harab ehri Taberistan

Badettufan mamur abadan olan büldanlardandr Bu Taberistan

sk ormanlar ile kat etdikleriyçün Teberistan Taberistan derler

Canibi garbisi ta Safet ehrine canibi cenubîsi kal'ai Kahkaha canibi

arkîsi Bahirei Taberistanm nsfna varm ehri muazzam imi Sene

76 Tarihi vilâdeti Isadan sonra Buhtunnasr harab idüb yine mamur
olub bu ehirde yetmi peygamber bir asrda cem olmulardr Yehud
taifesi bu nebilerin çoun kati iderler Hâlâ baz ziyaretler var kim
nebilerdir deyu ziyaret etdik Amma esmalar malûmumuz deildir

Badehu sene 792 tarihinde Timur Kudüse g(i)derken bu ehir kav-

min katli âm idüb ehrin harab ider Hâlâ harabdr Amma bunda

olan imareti kadimeler ve âsâr azîmeler meer Ayaslugda ve Msrn
ark ahmiminde ola Bu ehri ubur idüb yine Mine gölü kenarnca gidüb

ta Ayni Tüccardan 6 saat

Menzili hankah Mine ve evsaf Rahirei Taberistan

Efvah nasda Mine gölü derler Bu bahirenin canibi garbisinde

bir kayal alçak cebel dameninde bahire kenarnda bir küçük handr
Amma gayet bîemandr Zira canibi erbaas Düruzî ve Urbandr Ve
serapa Urban bîeman insandr Ayende ve revendeleri kendüleri gibi

üryan idüb katli ebdan iderler Sene tarihinde am ve Kudüs mabey-

nehümas emin tarik olsun içün Lala Mustafa paa binasdr Ve Safet

hükümetinde gayet mahallinde bina olunmudur Kblesi canibi

sahili bahirei Minedir Serapa ilkin aac hyabandr Bu ormanlarn
türabnda Safet keçesi boyayacak gûnagûn kök boyalar çkar Ta
Firengistana nice bin yük götürürler Safet hâkimi örün alur Ve bu
bahirei Mine kbleden yldz canibine tulânî vaki olmudur Tuli iki

konakdr Ve arz Müzeyrib vjiv^ kal'as kurbinden ta Taberistan

canibine varnca elli mildir Amma gayet âb hayat suyu vardr Ve
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Kudüsü erif rah üzre sahili bahirde mamur abadan kuralar

vardr Amma canibi arkîsi ve kblesi amm Kabe yollar ve

Urban yataklar olmagile mamur deildir Ol canibi beyaban olma-

gile sahili bahire çengelistan ve hyabandr Ecnas mahlûkat
olduundan maada Beni israil koyunlar vardr ki ihtida mütak
olmu kuzuk durdur Amma gayet semiz ve kamlar yine sayir

koyun boynuzu gibi kurulmudur Ve kuyruu tavan puçi
gibidir Bu bahirede arslan dahi olur derler Amma hakir görmedim
Amma Merzifon ehri himar kadar hmzirleri olur kim tabir

olunmaz Sayd ikâr olunacak yerdir Amma be on kii varsa

rehzenler âdemi ikâr iderler Ve bu hahiriye azîm nehirler mahlut

olur Evvelâ canibi garbisinde Ziydaniyye ve ^'^^ dalarndan ve Baalebek

sahrasndan hasl olan nehri Tennuru sagir ve nehri Hulhulü
kebir ikisi bir yere munsab olub cisri Yakub altndan ubur
idüb bahirei Miniye munsab olur Ve canibi arkîsinden nehri

ob»- kal'ai Müzeyrib altndan cereyan idüb buna mahlut olub ve

canibi imalîsinden nehri »^-^ ve Belidei Sanemeyn cç«u* cenbinden uyunu
Sanameyn dahi bu bahirei Mineye mahlut olur Ve Samn Kabe yolun-

da Ayni Zerka dahi buna rizan olur Ab hayat bir bahiredir

Ahalii vilâyet yetmi güne semeki lezizi olur derler Ve hükemayi
kudema yetmi hassann yazmlar Ve bu bahirenin canibi erbaasmda

olan ucubei dehrden nice yüz ibretnümalar vardr Amma cümleden
biri bu bahirenin canibi bir harab ehir vardr

Evsaf harâbi ehri Zagzaga

Hazreti Lûtun ehridir klimi Filistindedir Bunu dahi Buhtunnasr
harab etmidir Hâlâ bu bahirenin sahilinde da ve ta dutmu bir

harabâbâd diyardr mareti harabîsi bir günde devir olunmaz Bunda
olan binalar tak kesradan nian verir amudu müntehalar ve mutal-

sam köhne asarlar var kim âdem hayran olur Amma etraf mamur
belideler ile ârâste ve mahsuldar vadileri var Bu harabistan içre ka-

haili Vahidat ve kabaili ^j ve kabaili Reidin ganemleri klar Azîm
garlar ve saraylar vardr Bunda

Germab Zagzaga

Farsîde germab arabîde ayni cari Türkîde lca ve kaplca ve mo-
golîde ve lisan yunanîde nero ve lisan lâtinde

hâna derler Ve lisan Ekradda çermik bir hikmeti ayndr Hükema
kavlince mâi carisi kükürd maadini üzr (e) urayub iddeti harare-
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tinden ol ayn atepare olub bir yerden tulu ider Amma beni

âdeme olkadar nafîdir kim bir vech ile evsaf tabir olunmaz Amma
bu Zagzaga lcasnn cümle hassasndan biri krk gün bir cüzam nu
etse dürrü beyzâsâ olur Hassai sanisi cereb ve behak ve firengi maraz-

larn firengî emir gibi kat ider Karib ve baid diyarlardan bu kud-

ret hammamma girüb ifa bulurlar Ve yine bu bahirenin canibi

imalîsinde

Hammam Demamir

derler Bu dahi kudret hammamdr Amma bu u*cubei dehirden itimad

etmiyecek sun'u Hudadr ahraha karibdir Cümle ahbab ile varub

görmek olmudur Moin Olu girüb nikris zahmetinden halâs olub

nef'in müahede etdiiyçün bu germab üzre kubbei âliler bina etmi
Etraf kuralardan ahalii buldan gelüb gasil iderler Amma tara çknca
sovukdan gayet ihtiraz lâzmdr Ta ki nePi müahede oluna Amma
zîruh hayvanat makulesindan bu germaba düse tüyü dökülür Ve
garabeti garihetül acibe Bir destimal içre üç yahud be yahud yedi

hâsl kelâm tek beyzai yani yumurta koan su içinde piüb tara

çkarsan biri gaib olub beyzalar çift koyalar Amma çift beyzai koan
piirüb yine çift yumurta çkar ki hâlâ destimalde bir rahne yok

iken yine böyle olur Acib hikmetdir Bazlar bir ecinne müekkili var-

dr Idris nebi kehenelerinden bir kâhinin mâi mutalsamdr Kaçan-

kim beyza (i) bu suya koyub piirseler biri ol ecinniye gda olur

Eer çift koalar yine dürüst çift yumurta çkar Böyle mutalsamdr
deyu nakleylediler Amma ekseriya bu lcaya Kudüs ve Safet Yehudi-

leri çok girerler vesselam Ve bu Mine bahiresinde bir cezirecik vardr

Kudüs rahndan nümayandr Ana Ceziretun Nemmil S^\i/yr derler Bir

küçük cezirecikdir Hazreti Süleyman idüb Ya Süleyman

Sencileyin yedi Süleyman gördüm diyen muru zaif bu cezirede sakin-

dir derler Amma görmedim Bu mahalde Mine gölünün evsaf temam
olub Mine canibinden yine imale Ak Talk belin geçüb üç saat rene

ina ceküb ePiyazübillâh candan bizar olub piyade derdi mihen çeke-

rek âhir atlara suvar olub üç saat dahi türabl yerler ile gidüb ziyareti

cübbü Yusu/ (.v-juc ama giderken ahrahn sa tarafnda bir zîyaretgâh

kuyudur ki Hazreti Yusuf(u) biraderleri bu çaha atnca Cenab Bari

Yeti ya Cebril deyu emir etdükde Cebril Emin dahi berki hâtf gibi

tarfetülayn içre yetiüb kanad üzre Yusufu alub çahn bir köesinde

bir ta üzre koyub gitdi Bu çaha Cenab izzetin nazar taallûk idüb

çah iken Hazreti Yusufa cah oldu Bu bikrin hakknda nice yerde

(Ayet) ^U zA^i.^ misilli Ayetler vardr Badehu Msr kârban geçerken
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bu kuyudan su çekerken (Ayet Suresi Yusuf) «j^-'j ^yJ^\X^ iSj-^ik "^ "^^ c^^

'^Lfl> nass dahi Hazreti Resalete alâtarikulksas nice nazil olmudur
hikâyeti cemii tefasir ve kütübü muteberelerde masturdur Badehu
tüccar Hazreti Yusufu kuyudan çkarub Msrda azizi Msra satdlar

Müruru eyyam ile kenduye krk yanda nübüvvet gelüb Msra halife

olub bu kuyuyu mamur etdi Hâlâ bu çah üzre çar nahif mermer
sütun üzre bir alçack kubbecik vardr Ademin ba deer Bu kubbe-

nin içi âyende ve revendenin gûnagûn hatlar mestudur Ve kuyunun
umku bir köndür kaddi yani be zira ancak Hattâ hakir sene tarihinde

Silâhdar Murtaza paa ile Kudüsden gelirken ziyaret idüb hakirin bir

srma mebrum mataras ve miftah gulâm (in) in bir hti düdükde
hakir hemen iki çember kolann bir yere balyub hakir Yusufvar

nüzul etdim Amma suyu gayet kalil idi Ve bu çahm suyu aslî deil-

dir Bârân rahmetden cem olur Kesme kayal sarncdr Ve Hazreti

Yusufun cülus etdüi kayada mübarek zanular yeri aikâredir Ve
bir yerli kayackdr Bu mahalle Yusuf ve Hazreti Cebril nazil olduu
hatra hutur idüb kuyu icre hakire bir bügâ arz olub olkadar tazarru

naliler idüb Cenab Bariden shhat (i) beden seyyati tam ve âhir nefesde

iman reca idüb cemii atann delvlerin ve mataralarn doldurub

dePi atanlarma sebeb olub hakir dahi mataramz pür idüb ve mez-

kûr gümülü hti tara çekdirdim Hattâ su kalmyub tyn türabl

bulank su kalub yine çember kolanlarile hakir tara çkdm Baz
âdemler dahi enüb su bulamyub tara çkdlar Ve bu bi'ri mubare-

kiye muttasl kblesi tarafna üç adm karib bir han azîm vardr

Bunda bir mescidin atebei âlisi üzre celi hat ile tarihleri var Amma
müruru eyyam ile matar ve seleden hatt mütegayyir olub tahriri

mümkün olmad Ve bu mescidin sol canibi divarna muttasl kaPa

misal bir han kebiredir Cümle yüz ocakdr Havlisi bin at alur imale
nazr bir kapus var Bu mahalde bu han ve mesacidin gayri imaret

yokdur Ve bu hann canibi arknda hana muttasl bir püte vardr
Ol püte üzre Mine gölünün cürmü ne mikdar idüi bu tepe üzerin-

den nümayandr Zira bu cübbü Yusuf mahalli gayet âli yerlerdir Bu
püte (de) Hazreti Yusuf biraderlerinden Hazreti Yahudann makam
var Hazreti Yusufu biraderleri kuyuya ilka etmek murad itdikle-

rinden Yehuda rza vermiyüb hiddetinben bu püte üzre olan talar
trnagile kazdu sengi haralara mübarek pençeleri tesir etdüi yerler

zahirdir Ve Kurd Yusufu yedi deyu biraderleri Hazreti Yakuba yalan

söylediklerinde bu Yehuda bile deil idi Zira peygamber olmudur
Peygamberlerden kizib sâdr olmamdr Ve Cübbü Yusufun canibi

cenubîsinde yol ar Ziyareti eyh Mehemmedül Arabî bir alçack
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kubbe içinde asudedirler Ve türbei envar kurbinde bir kaç ecercik-

1er vardr Bunlar ziyaret idüb 3 saat Yldz canibine belme aa an-

dan yine düz çemenzar sahra ile 3

Ziyareti Hazreti Sa'd Vekkas

Bir sengistan yerde bir kubbei âli içinde medfundur Ve bir âli

âsitanesi var Türbedarlar ve fukaralar vardr Sahâbei güzîndendir

Hazreti Resaletpenahn huzurunda Selman Pak Hazreti Alinin secca-

desi üzre oturub krk beinci pr bu Sa'd Vekkas olub belin balad
ve icazet virdi Cemii kemankelerin ve tirendazlarn silsilesi bunlara

çkar BiemriUâh ol mertebe ok atarlard kim yanm çran ulesin

urub söndürürlerdi Hattâ Hazreti Resalete Kayserden elçi gelüb Ya
Muhammed Siz cenkde ok atarmsz Ne günedir Görelim dedikde

Hazreti Resaletpenah Sa'd Vekkasa hitab idüb Ya Sa'd Bu leylei zul-

metde bir cilcile asub ol cilciliye sehm ur buyurduklarnda Hazreti

Sa'd ol sebebi (ebi) zulmanîde ol maslûb çngraa krk ok atub

krk sehmi dahi isabet idüb elçi âlemi hayretde kalub derhal Ya
Muhammed Senin mucizendir deyüb imana gelir Hâlâ Islâmbolda ve

gayri diyarlarda talimhanei sehm dükkânçesinde maslûb çngraklar

ast berkabza ok urdukca celâcil var ada verir Ol Sa'd Vekkasdan
kalmdr Ve bunlar aerei mübeeredendir kim bunlara ehli cennetsiz

deyu Hazreti Seyyidül kevneyn kelâm dürerbarlar ile tebir idüb

hadisi erif buyurmulardr Hâlâ âsitanesinde olan tir kemann hisa-

bn Cenab (Bari) bilür Zira âyende ve revendeden ne kadar tirke

sahibi var ise bu dergâha gelüb sadan kabri erifin sandukas altna

koyub badehu tekbir ile eyh ol kimesnenin kemerin balyub tir-

keden üç ok bragub bu âsitaneden teberrüken bir ok alub sadana
kor Kanunu kemandaran böyledir Ve Sa'd hazretlerinin yay ve oklar

maslûbdur Ve her hünerver pehlivann makduru beer olmyan pe-

sendide darblarndan birer alâmetleri var Bazs ok ile saban demiri

delmi Kimi taa kimi tuca urub geçirmi bretnüma eyalar vardr

Hâttâ hakir bu ziyareti etdiimde tirkeim tekbirledüb üç ok braub
fatihi Msr Selim Hann bir elmas peykân hadengin teberrüken alub

tirkee koyub duai sena ile kuandm Hudayi Müteal seyyahat etdi-

imiz gazalarda icra etmesin reca idüb ruhu pür fütuhlaryçün bir

Yasini erif tilâvet etdik Ve bu ziyaretin canibi cenubîsinde cibalde

ehri Safetdir Ve Beytülhazen hyabannm aaçlar nümayandr Ve
bu ziyaretin canibi erbaasndaki sengistan serapa göz göz delik delik

süngervari olmudur kim Hazreti Yakubun gözü yandan pare pare
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dide dide nümayandr At ve âdem basmada usret çeker Ve bu vadi*

lere Kenan ili derler Annçün müvverihan Rum Hazreti Yusufa

Yusufu e'arlarnda yad ide Bu ziyareti idüb yine imal cani-

bince bir saat gidüb

Makam Vadiüzziib (^t^^ ^^^i r^>)

Bir çemenzarda bir soffackdr Hazreti Yakub bu mabalde on iki

oluna Kani Yusufum deyu sual etdükde fevri ^j^t <^ ^\j ^jj\ ^ U di-

diklerinde derhal Hazreti Yakub cümle nahiyede sakin kurdlar ça-

rub derakab cümle hazrun olub Benim Yusufum kannz yedi

deyu sual buyurdlar Amma malûmu saadetleridir kim Yusuf nice

oldu Derhal cümle ve kellâ Biz peygamberzade ve ibni âdem
tenavül ideyiz deyu yemin etdiler Ve Ya Yakub Allah ile bundan
sonra ahd idelim Sen dahi ahid ol Bir dahi canl ksmndan hay-

van eti yemiyelim Hââ ki biz senin Yusufunu yemi olavuz deyr
bu Kenan linin kurtlar yemin etdiler Hâlâ yine ol vadinin kurdla-

rn görmüüz ot otlarlar ve beni âdemden olkadar kaçmazlar Bir

halûk kurdcazlardr kim gurk ile ganem asude olub mucizei Yakub
ile geçinirler Ruyi arzda bir diyara mahsus deildir Bir padiah
medh etseler Zeman devletinde kurd ile koyun yürür didikleri bu
Kenan ilidir kim Ali Osmanm hükmündedir Ve bu mahalle Vadii

Ziib derler An ubur idüb Mine canibinden 9 saatde Nehri Hulhulü

cisri Yakubdan ubur idüb cisirden yüz adm baid

Menzili Han Cisri Yakub
Bu nehrin öte canibi Kenan ili ve Safed hakidir Bu beri canibi

am hudududur Matekaddem bu han binasdr Müruru
eyyam ile harabe yüz tutub sene 1082 tarihinde Sultan Mehemmed
Han Rabi ki fatihi Giriddir ann akrabasndan Canpuladzade Hüse-

yin paa müceddeden bina idüb evvelki esasndan tulen ve arzan

yirmier arn ziyade tevsi idüb bir han âli olmudur kim güya bir

kaPadr Bir mescidi ve havlisinde bir havzu azîmi var Ve canibi er-

baasnda mazgal delikleri var Ve bir demir kapus var ki kal'a kapu-
larndan metindir Hakka ki elzemi levazmndan yerinde bir hayrat
azimdir Allah akbetin hayr eyliye Andan yine imale bu handan
bir bayr yukaru alt zira arz siyah sengi hârâ kaldrm üzre be sa-

at gidüb bu hayrat dahi Canpulad zade Hüseyin paa kendü vakti

itada bu rah üzre evvel nice yüz at gark olub âdem helak olurdu

Andan ubur idüb bir miezar hyaban içre ve baz sengistan yerleri

ubur iderek 5 saat
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Evsaf kaPai Kunaytara

Sene tarihinde Süleyman Han vezirlerinden Lala Mustafa paa
binasdr Mutekaddem bir sa'b derbendi calender kemingahâh deven-

der yer imi Hakka ki mahallinde bina olunub hayrat azîme olmu-
dur am vezirinin hassdr Uç yüz asker ile bir paa aas hükümet
ider Yüz elli akçe kazadr Ve nahiyesi kuradr Kethüdayeri

yokdur Amma am yeniçerisi serdar ve dizdar ve nefer mer-

dümü hisar vardr KaPas bir düz çemenzar sahrada ekli murabba
bir demir kara tadan bir küçük kaPadr Dayiren madar cürmü sekiz

yüz admdr imale nazr bir demir kapus var Ve yetmi sekiz mik-

dar toprak ile mestur neferat evleri ve bir mescidi var Ve bu kaPi-

ye muttasl bir kaPa dahi var Dayiren madar iki bin yedi yüz adm-
dr içinde yüz yetmi ocak bir han azîmi var kim diller ile tabir

olunmaz itahlna üç bin at sar Ve bir camii bîmisli var kim vüze-

ra camilerinde naziri yokdur Ve yirmi iki kt'a Kelâm erifler ile

mihrabn iki canibi zeyn olmudur kim herbir Kelâm izzet biner

altun deer Hatt Yakut ve hatt eyh ve Karahisarî ve Abdul-

lah Kirimi gibi hattatlarn hüsnü hatlardr Ve canibi etrafn-

da olan revzenlerin üstünde kaii Çin üzre âyeti erifler tahrir ol-

mudur Ve zîkymet haliçeler ile mefrudur Ve müzehheb em4-
danlar ve çraganlar ile tezyin olunmudur Ve Rum tarz bir

minarei mevzuu vardr Kbliye nazr bir kapus vardr Atebei âlisi

üzre tarihi budur Bu tarihi mermer üzre zemini laziverd

rummanî müzehheb bir hüsnü hattr Amma sihri asardr yokdur

Ve haremi bir mesiregâh küade bir haremdir kim gûnagûn dirahti

sayedar ile ârâstedir Ve »^.i-s î^.^ bir havzu zahiri var kim içinde

gûnagûn mahîler inaverlik iderler Ve bu haremin canibi imalinde

yirmi kubbe imareti ve kilâr ve mahzenleri var Sabah ve aham
handa hazr olan müsafirîne bir bakr sini çorba ve âdem bana bir

nan ve her ocak bana birer em^a virüb nimeti mebzuldür Ve cümle

at bana birer yem virirler Ve bu ehirde nekadar âdem var ise

matbah keylâvüsden (keykâvüsden) tayinleri vardr Azîm evkafdr

Gün bana birer belidesi vardr Mütevellisi iki yüz âdem ile tahsili

mal ider bir eyalet yerdir Ve bu camiin harem kapus önünde bir

çarsu vardr Cümle yüz elli kârgir toloz bina dekâkînlerdir Her

esnafdan bulunur Bu hayrat hasenatn cümlesi Lala Mustafa paa-

nndr Ve cümle imareti resas nilgûn ile puide bir hayrat azimdir

Ve bu hayratn canibi erbaasmdaki çemenzar sahray meralar cümle

bunun evkafdr Yaz ve k çayr ve çemeni eksik deildir Cümle
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amlnn ve Hacca giden huccac müslimînin ve paann cetnii hay-

vanatlar bunda cayrlar bir mahsuldar hamundur Ve havas sehldirK kat olmaz amm odunu ve kömürü bu Kunaytara dalarndan
gelir Azîm ormanlkdr Bu ormanlklarn içinden refiklerimiz ile

meeyistan içre Kunaytaradan canibi kbliye 5 saatdir

Ziyareti Hazreti Ukkâe ^^ «^^
c5^^

ki sahâbei güzînin güzidesi olduundan maada Hazret kemali

muhabbetden zahr ResuluUahda olan mührü nübüvveti öpmüdür
Cemii zikirlerde ne takrib ile mührü nübüvveti pus etdii masturdur

Amma bu âsitanei Ukkâe bir acayib hyaban ormanistan içre bir

beyaz kubbe içinde medfundur kim eseri binas Abdülmelik ibni

Mervan binasdr Nece fukaralar türbei pürenvarna hizmet iderler

Bu âsitane Kunaytara ile Hazreti(n) ziyareti mabeynine vaki olmudur
Amma bu hakir sene 1059 tarihinde diyar Rumda ehri Merîe
uradmzda Meraa karib kblesi tarafna Sof dann ta nihayetinde

Hazreti Ukkâe kabri var Ve bir âb hayat kuyusu var Andan nu
iden hafakan marazndan halâs olur Azîm ziyaretgâh ünasdr Belki o

Meradaki makam olub bu Kunaytara kurbindeki kabri pürenvar
ola »j.^ i/js Bundan kalkub dört saat bir iki yerlerde mamur âbâdân

am kuralarndan

Kariyei Turunciyye

ki yüz evli ziametdir Nehri Turunciyye derler bir ayni zülâli

vardr Baz sahib tabiat olan seraya bu âb nabdan götürürler Ademe
hayat cavidan verir An ubur idüb bu rahn nsfna dek bir sengis-

tana düdük kim ne at basacak yer v(a)r ne âdem piyade gitmee

imkân var Güya rah sakardr Ta Sa'saaya <««-^ varnca böyle talkdr
kim nice bin âdem atile tekerlenüb ayaklar hurd olmudur Huda
rahmet eyleye Tatar Han Kapu Kethüdas Tatar Süleyman Aa iki

saat yerin tathir etmi Dua iderek an ubur idüb

Evsaf Kal'ai a'saa

Sene tarihinde fatihi Yemen Sinan paa binasdr am nevahile-

rinden yüz elli akçe kaza niyabetdir ekli murabba bir kaPai senk-

âbâddr Cürmü alt yüz admdr Garba nazr bir vasî ve âli bir demir

kapus var Dizdar ve merdümü hisar mevcud olub neferat evlerin-

den gayri bir ey yokdur Amma bu kara(ya) muttasl yine kaPa
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misal bir han azîtni var kim vasfnda lisan kasrdr Cümle yüz

yirmi ocakdr Ve stabl iki bin devabat alur Ve bu mahalde bir

musanna ve mükellef ve müzeyyen bir camii rueni var kim tabir

olunmaz Mihrab ve minberi hayal pesend bir serbülend minberdir Ve
mihrabn canibeyninde yirmi kt*a Kelâm erifler vardr kim herbiri

birer memduhu âlem hattatlarn yadigârlardr Ve gûnagûn necef ve

billur ve musanna avizeleri ve zîkymet haliçeler ile döenüb zeyn

olmu bir camii pürenvardr Ve bir minarei mevzunu var kim gayet

seramed minarei musanna mevzundur Ve hareminde bir afiî havzu
var Mâi zülâl ile memlûdur Ve bu hareminden tara bir vasi harem
dahi var Müsafirîn çok geldikde hayvanlar bunda kayd etmegiyçün

yerde nece yüz demir halkalar vardr Bu mahalle karib sekiz kubbei

âli imareti ve kubbei habbazîni ve kilârleri var eb ruz âyende ve

revendeye mâhazar tahtelkahve fturundan maada subh mesa müsa*

firîn ve mücavirine birer tas çopra ve birer nan ve buhariye bir bir

em4 rugan verirler Mütegayyir kimesnelere birer demir sini ile üç
gün taam verirler Amma has ve âmin hayvanatlarna birer at yemi

evkafdan mukarrerdir Han ile cami mabeyninde yirmi dükkân ve

bir hammam var Cümle bu binayi azimler kurunludur Bu hann
canibi arkîsinde yüz mikdar evkaf reayalarnn kamdan külbeha-

neleri var Amma tara canibi imalîsinde yüz adm baid bir bayrck
üzre bir han atik var paann hayratdr Asker ve müsafirîn

firavan olsa bunda dahi meks iderler Amma çarsuy bazar ve ad-
manlk yokdur Ziyareti eyh Ebun Nedda \y»i\y\ ^ Sahâbei kiram-

dandr Hazreti Süleyman [1] Pak belin balad ve icaz(et) verdi

Dellâllarn silsilesi ana müntehidir Ve bu Sa'saa sahrasnda asla arz

haliye yokdur Cümle âyân Samn çiftliklerile müzeyyen bir mahsul-

dar serapa ziraat olunur fezadrlar ve kuralardr Bu mamur vadi icre

imale 2 saat

Kariye! Davudiyye

am halifelerinden Ali Atabegiyandan Nureddinü ehid ibni Ak
Sungurül Berskî hazretlerinin evkafndan altyüz ba ve baçeler ve

cami va mesacid ve suku muhtasaral mamur ve müzeyyen belidedir

Bunun ba ve besatînlerine muttasl am balardr 2 saatde

Evsaf kal'ai at cennetmeam Topra
müki amberfam Dimk darüsselâm

Mukaddema bin elli sekiz senesi bu mahrusei mubarekiye def'a-

;[1] (Selman) olacak
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teyn gelmek müyesser oldu Amma karardade olmyub ziyaretlerinde

baz ahvalâtna vâkf olmadan def'ateyn Asitanei saatde Murteza

paann emrile ulaklile gidüb gelmeden evsafna cür'et olunmad
Hamd Huda bu bin seksen iki evvalinin beinci günü bu Darüs-

selâma shhat ve selâmetle vâsl olub merhum ve mafurünleh
Siyavü paann biraderi veziri âsaf ir Hüseyin paaya gelüb saray

âlide bir höcre döiyüb sehiz nefer âdemlerimin ve atlarmn mekû-

lât merubatlarile birer kat libas fahire ihsan idüb zeman
devletinde evsaf ama cür*et olundu Evvelâ ihvan zevilukule puide
olmya kim bikavli ibni Abbas edimi arzda badettufan Nuh r^-^'*:^

ihtida Musul kurbinde Cebeli Cudi dameninde ehri Cudii bina

etdi Hâlâ bir belidedir Andan binay sani Halebdir Andan binayi

salis bu Samdr htida Sam bin Nuh binasdr Samdan galat amder-
1er Bu ehir ibni âdem ile öyle mamur oldkim cennetmeam olub

Hazreti Nuh dahi gelüb tavattun etdi Ta Hazreti Resaletpenahm

zeman basaadetlerine gelince nice bin düvel mülûk malik olub âhir

Kayasralardan Herkil nam bir kiraln kabzai destine girdi Devletleri

mümted olub âlemgir oldu Badehu Hicretin sene 13 Hazreti Halid

seksen bin asker ile am üzre gelüb Herkil Kayserin elinden kuvveti

bazu ile feth idüb mutasarrf oldu Badehu Hazreti Eba Bekir halife

iken merhum olub Hazreti Ömer halife oldukda Hazreti Halidi am*
dan mazul idüb Sam Ubeydetüccerrahiye verdi Badehu Emeviyyun-

dan Hazreti Muaviye Hazreti Ali hilâfetinde sikke ve hutbe sahibi

emirülmü*minîn olub Hazreti Ali ile ve Ayie Sddika ile Sffîn

cenklerin etmidir kim tarafeynden nice bin sahâbei kiram ehid
olduu tevarihi muteberelerde masturdur Badehu ama nice mülûk
dahi mutasarrf olub Hicretin sene 500 tarihinde Sayda ve Beyrut

Trablus ama küffar Fireki pür renk istilâ idüb andan Dürüzî

Timanî ve Yezidî ve mervanî ve Nusayri merunlarnn muavenetile

ama istilâ etdi Ve memaliki Sam ve Kudüsü sene 80 zabt etdi

Hikmeti Huda ol asrda Âli Fatmînden HafznüddinuUah Msr
halifesi idi Bir gün Msr kulu gulüv idüb Zahir billahi kati idüb

yerine HafzüddinuUah olu Ebülkasm Isai halife etdiler Bu hâdisei

menhus Badadda Ali Abbasiyandan Elmütteki biUâha haber varnca

dehal ümeralarndan Mahmud Nuriddini Zengi ve Esedüddin irgûhii

Msr üzre serdar idüb eman ile Msr feth idüb sikke ve hutbe

Elmütteki biUâh ismine okdub andan cümle asker Sam erifde olan

Firengi pürcenk üzre vardkda krk bin asker ile dahi Elmütteki biUâh

tarafndan Ali Ekraddan Sultan Nureddin ehid ve ammi zadelerinden

Yusuf ibni Salahüddin dahi bir koldan hücum idüb Sam ve Kudüsü
Evliya Çelebi 9 — 34
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ve Akkâ ve Remlei cümle halâs idüb Nureddin ehi ama müstakil

padiah oldu Badehu küffar Reide ve Dimyata ve Mansuriye bin

pare gemi ile istilâ idüb Nureddinü ehidin emrile Yusuf Salahüd-

din derya misal askerle varub mezkûr ehirleri feth idüb Msra ha-

life oldu Sikke ve hutbe kendi ismine etdi Ve Samda veliniam olan

Nureddinuehid ismine kraat etdirmiyüb Badad halifeleri Ali

Abbasiyan ismine hutbe tilâvet etdirüb Abbasiyan dahi Yusuf Sala-

hüddine menurlar gönderüb müstakil padiah Msr oldu Amma
beri tarafda Nureddini ehid bu hali istima idüb Salâhüddini ama
avdet (davet) etdi Salah dahi avdete icabet eklin idüb Msrdan
Belbise gelüb bir bahane ile yine Msra avdet idüb Nureddin ehid
havfindan Msrda Cebeli Mukattam üzre sene tarihinde hâlâ Ta
Saray ve yeniçeri odalar olan kal'ai müceddeden bina idüb eski

Msr harab oldu Ana kadim a'sarda Msr Fustat derler idi Hikmeti

Huda Salâhüddin kaPai ina iderken bu Sam erifde Nureddini

ehid merhum olub Salâhüddin Hrda müstakil padiah olub

ama dahi malik oldu Ta Çerakese devlete geldi sene 913 tarihinde

Çerakese padiahlarndan Sultan Gavri Msr padiah iken veziri

alisi Melik Senbal am hâkimi idi Sene 921 tarihinde dahi desti

Çerakesi nakes bîkesden Selim ah Evvel Msr fethine giderken

Melik Senbal salâbeti padiahyîe takat getiremiyüb Hayre Bay vas-

tasile Sam erifi Selim Hana teslim idüb cemii âyân am /«^r^. '^^S^ ü*^'

deyu payi semendine yüzler sürdiler Ve Selim Han ol metayi Sam
amberfamda [ 1

J

idüb Sam paaya ve mevleviyyetin

Efendiye ihsan idüb eyaletin tahrir etdi Ve yirmi bin asker kayub

bir iç kaPa bina olunmasn ferman idüb gitdiler Msr fethine müte-

veccih oldlar Hamdi Huda ilâ hazel'an bir eyaleti vezaretdir Paa-
snn taraf padiahîden hass hümayunu on kerre yüzbin akçedir

Ve has defterdarna hazinei am 140335 ve has zimmet kethüdayi

defteri am 130000 ve has ziamet defteri timarhayi am 140000
sancanda cümle klç ziamet 128 ve klç timar 868 ve eyaleti am
cümle on üç sancakdr Yedisi has ile zabt olunur Üçü Sultane [2] ile

zabt olunanda timar ve ziamet yokdur Ve krk bin dahi çöl çölis-

tanda kabaili aair beleri vardr Her vüzeradan tecdidi liva idüb

hedayalarn virüb hil'at giyerler Amma bunlarn dahi vilâyetlerinde

timar ve ziamet yokdur Ancak huccac müslimîne hizmet etmeleri

mukabelesinde kanunu Selim Han üzre yetmi kise surreleri ve bir

destar hil'atleri olur Amma eyaleti Samda olan sancaklar beyan

[1) Badad Kökü nüshas (Sam)

[2] (Saliyane) olacak
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ider Evvelâ Sancak Kudüsü erif ve livai Gazze ve livai Safet ve

livai Nablus livai Cebelül Alcun ve livai Cellûne ve livai atn paa
sancadr ve tahtdr Ve saliyane ile zabt olunan bunlardr Evvelâ

livai Tedmiz [1] ve livai Sayda ve livai Beyrut ve livai Karaknuh
Cümle sancaklar bunlardr Ve amm hazine defterdar ve defter

kethüdas ve timar defterdar ve çavular kethüdas ve defter em ini

ve alaybei ve çeribas ve yerli yeniçeri aga ve kethüdas ve baça-

vuu ve orta'çavuu ve küçük çavuu vardr Ve bin be yüz müsellâh

ve müretteb yerli yeniçerisi vardr Amma on bin askeri güzide olur

Gayet anka kullardr Beher sene emiri hac ile be yüz yiit huccac
müslimîni hacc erife götürüb getirirler Ve bu taifenin mekûlât
merubatlaryçün kilâr emini ve Haburrumman çavuu tayin olunub
hacca varub gelince krk dört bin guru am hazinesinden masruflar

olur Ve her âdeme mirîden birer ksrak virirler Baz(lar)na heccan

ve mahafe verirler Ve eyaleti am alelûmum kâmil dokuz yüz dok-

san alt killedir Yüz yirmi sekiz ziametdir Ve sekiz yüz altm sekizi

timardr Bu askerin kanunu padiah üzre cebelüleri ile dokuz bin

altm be klç benam namdar asker olur Vezirlerinin dahi hass
hümayununa göre iki bin askeri ile ve eyaleti askeri ile sefer eerler

Acib ve garib müzeyyen askerdir Hâlâ Köprüli Mehmed paann
re*yi tedbiri ile Samn iç kal'asma Asitanei saadetden üç oda yeni-

çeri kodlar Amma yamaklar ile iki bin asker olub iç kaPai zabt

etdiler Zira am kulu vüzeraya tasaddur etmiler idi Anlarn zuruba-

zularn krmak içün kapu kulu tayin olundu Ve eyaleti amdan
paasna bervechi adalet seksen bin guru olur Ve eer cür^et sahibi

ise daima çöl tarafnda isyan idüb huccac ve gayri tüccar nehb iden-

leri paa dahi garet iderse yüz bin guru hasl olur bir vezareti âlidir

Zira eyaleti azimdir ark canibinde ta nehri Frada varnca Ba-
dad ile muadr Ve canibi cenubîsinde ta Arie varnca Msr ile

müsâdr Ve canibi imalîsinde ta Maarraya varnca Haleb ile hudud-
dadr Ve canibi garbisinde Gülbin dalarna varnca am Trablus
ile snrdadr Hulâsai kelâm dayiren madar be aylk yoldur Ve
eyaleti am be yüz akçe erif mevleviyyetdir Bervechi adalet krk
bin guru hasl olur nahiye niyabetdir Sancanda cümle

pare kuradr Ve eyaleti cümle kaza yerdir Bâlâda

tahrir olunan sancaklarn herbiri birer kazadr Asitane

tarafndan molla hizmetinde rüusu hümayun ile Dergâh âli bevvab-

larndan zerduz keçeli muhzrbas ve yeniçeri çukadar vardr Ve

[1] Tüdmür, Palmir
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mezahibi erbaadan eyhülislâm vardrmam Azam mezhebinin müf*
tisi be yüz akçe molladr Ve nakibüleraf- kezalik saçakl abay ile

molladr Ve bu asrda molla var idi Yevmi idde paaya saçakl abay
ve yirmier otuzar tevabi ile gelirler Ve iki bin kuzat taifesi ve gayri

ayan eraf hadden efzundur KaPa dizdar nefer merdümü
hisar vardr Cümlesi iç kal'a içinde sakinlerdir

Evsaf kal'ai Sar Arslan

Sene 922 tarihinde Selim Han Msr feth idüb gelince bu kaPa
dokuz ayda itmam olub Selim Han gördükde safasndan Benim Sar
Arslanm deyu nutk etmiler Hakka ki bir sengi asferden bir kaPai

metindir kim misli yok bir kaPai üstüvardr Kaddi krk arn âlidir

Ve her sengi çarkûe fil cüssesi misal haceri asferlerdir Ve ekli mu*
rabbadr Dairen madar cürmü admdr Ve canibi arkîsin*

de Camii Ummeyye tarafna mekuf üç kat demir kapulardr Ve
tara papunun etraf divarnda gûnagûn gürz ve amud alâmetleri var*

dr Ve kapu önünde hendek üzre aaç cisir ile ubur olunur Ve dai'

ren madar hendekdir çi serapa gül gülistan ba ve bostandr Ve bu
kaPa icre Selim Han Camii ve yetmi neferat hanesi ve cebehane ve

anbarlar ve bir hammam muhtasar ve darbhane ve yeniçeri aas
ve dîzdarhanesi vardr Ve imal canibi rüknünde bedenler mahallin'

de bir kasr âli var kim cihannümadr Sene 1029 tarihinde Sultan

Osman içün bina olunmu bir kasr havernakdr Bu kasrdan Paa
Saray bir senk menzil yerdir Saraya gayet havaledir Bu kaPa tara

kapann canibi garbisi ötesinde vaki olmudur Tara kaPa bu iç kaPa-

nm canibi arkîsi ve kblesine vaki olmu bir eddadî sengin binadr
KaPai ferah âbâddr Beni âdem devir idüb seyran iderken âd ferah»

nak olduundan baz müverrihin KaPai Ferahâbâd demiler Bazlar

KaPai Dimk demiler Böyle bir ferahfezay musattah yerde ekli

murabba bir kaPai musannadr Sene tarihinde binasdr
Dairen madar cürmü admdr Ve canibi erbaasnda hen-

dei vardr Amma ol kadar amik deildir Zira alçak yer olmak ile

suy çkar Annçün hendei derin deildir Bu kaPann kble ve imal
canibi çöl çölistan ve beyabandr Amma sevahil beristan safi Urban-

dr Garb ve cenub canibi cibali sengistandr Bu cürümde olan kaPai

azîme icre mahalle ve on bin saray âliler ve gayrilerdir Ve
serapa haneleri kârgir selef mülûkinin saray ibretnümalar() kim

cümle beyaz kireç ile mesturlardr Sayir diyar gibi toprak ile puide

deildir Ve her birinde ravza misal gül gülistan sünbül reyhanl ha*



SEYAHATNAMES 533

dikalar var kim güya her bir hane ravzai rdvandan nian verir Ve
bu iremzat am içre cümle mihrabdr hutbedir

Maadas mesacidlerdir Amma cümleden Selâtîn mabedi kadim ve

camii azîm

Evsaf Camii Ümmeyye

Müverrihin kavilleri üzre ihtida banisi Tufan Nuhdan sonra

Sam bin Nuh binasdr Nice bin mülûkün kabzai tasarruflarna girüb

ibadethaneden gayri bir ey olmamdr Sene 84 tarihinde Velid ibni

Abdülmelik tevsî vetamir idüb olkadar müzeyyen etdi kim anda bir

vakit ibadet iden dua idüb Ya Rabbi Beni u cennetden çkarma
deyu dua iderdi Hakka ki yine edimi arzda misli yokdur Letafet ve

zarafet müverrihin bu camii nurlâmiin binayi mubarekine
dört yüz sanduk altun sarf olunmudur deyu takrir etmilerdir

gibi am cümle yezidî mezheb olduklarn istima idüb

bu ama gelüb ihtida Hazreti benim gizlice Rabbim de-

yüb secde etdi ve kendüye nekadar padiahlar mutî oldularsa anlarn

alâtarikulhedaye virdikleri zîkymet eyalar avizeler idüb mücevher

çra ve kanadiUer ile tezyin eyliyüb iki bin kise hazinesin anda bir

kerpici altun ve bir kerpici gümü idüb Yezidin âsitanesin ba irem

misal etmee mühendisler getirüb suru etdi Ve eyaleti am Halebde

ve Trablusda ve Beyrut Sayda ve Kudüsde dellallar nida itdikim her

kim hazreti Yezidi severse veziraltmdan (nezeratndan) zekât ve sa-

dakasndan malin getirüb yoluna bezi eylesün deyu et-

raf âleme bu haber ayi olunca azamet cemii Yezidîler Düruzî

ve Timanî ve Mervanîler taze can bulub Bire Meded Timur
Sultan bizim hazreti Yezidi severmi Sam cennetmeam içinde bir

cennet dahi yaparm Ve bizim hazreti Yezidi anda secdegâh idermi
deyu cemii Yezidîler aikâre olub bir senede olkadar mal geldi kim
hisabn Cenab Bari bilür Bikavli Tuhfe alt kerre yüz bin altun

kerpiç ve alt kerre yüz bin gümü kerpiç kesildi Ve her kerpici onar

vakyye ki sekizi bir at yükü on alts bir sütür bar olmak üzre ker-

piç kesmi Ve kubbei âlisin ve mihrab minberin safi murassa ve

mücevher iderim diyince eyaleti Samda cevahir kalmyub Yezidin

binasna fertutei zâli zemanlar dahi malik olduu cevahirin getirirler-

di Böyle olkadar cevahir makulesi dahi cem oldu kim haddi hasr
yok idi Badehu Timur Yezidin imareti mahallinde Camii Ümeyye (ye)

gelüb cemii âyân kibar Yezidi krub divan etdi Ey âliman Yezidan

sizlerden muradm oldur kim beni everesiz Zira ben bu Sam taht-
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gah idünürün Bana bir pençe (i) âfitabe bir bikri naüküfte olsun kim
felekde misli olmya didikde eyhülyezid Padiahm Eer cariyelie

kabul idersen benim kerimemi frasnz hizmetine kabul idin didikde

Timur kabul etdik diyüb krk gün krk gice suru hümayun olub olka-

dar hedaya mal cem etdikim Kök meydannda hayme ve bargâh

kuracak menzilgâh kalmad Yine krk birinci gün cemii âlimanlar

Camii Ummeyye içine cem olub krk sekiz bin âdem cem oldu derler

Menkûhas olan duhteri alâmeleinnas Timur Camii Ummeyye içinde

HazretiYahya kabri münevveri kurbinde Yezidi nadürüstkzn bedürüs-

ti vatyetmek murad idindikde cümle ulema(i) Yezid rza virmeyüb ey-
hülyezidimizin rzna e'n gelür Bu kadar halk içinde ol naüküfte
züleyhanm avret yerin nice kef idersiz didiler Han Timuru pür-

nur hitab idüb buyurdlar kim Ya bire melunlar (Ayet Sure) hih j.,. u
( c*x]»j^^t^^«^ic •-•AÂJ âyeti erifi Hazreti Resalet penahn âli

evlâd içün bu nass erif nazil ol ada siz Yezidîler deti Kerbelâda

mam Hüseyni ehid idüb mübarek seri saadetlerin cüda üzre idüb

vilâyet vilâyet gezdirüb evlâd zülihtirann susuzlukdan helak idüb

nice bin sahâbei kiram ehli beytleri ile kati idüb imam Hüseynin

ehli beytini uryaden avret yerlerin kef iderek cemel üzre bindirüb

tehiri âlem iderken Cenab izzet develerin zahrn ak idüb avret

yerlerin setr etmiken yine develerden ol ehli beytleri indirüb piyade

yürüdüb uryanen bukadar cündü cünübü yezidî içre gezdirüb melâ-

met idesiz Hazreti Resaletpenahm ve cümle imamann rz eriflerine

e*en gelmez midiki imdi biz sizcileyin yezidi mel'unun bir kzn ni-

kâh ile alub unda bir kuede nihanî vatyiderim demek ile eyhül-

yezidimizin rzna e'en gelür diyesiz Bire mel'unlar sizin rznz ne.

dir Sizi nice kati iderim diyüb Camii Ümmeyyenden tara çkub ca-

nibi erbaasndaki bablarm sed idüb askeri Tatara emir idüb Camii
Ummeyyenin canibi erbaasna dalar gibi beyime ve heyzümleri y-

kb taraf taraf âte idüb cümle Yezidîler âtei Nemrud içinde kaldlar

Andan Yezidin kabrine gelüb cümle binalar ki Yezidîler bina etdii

harzican ile ilerlerdi cümlesin deudan tigi âte tabdan geçirüb Yezi-

din kabrini açub Hikmeti Hudu na Yezidi terü taze buldu Sehâbei

kiramdandr Sultanm af eyle deyu reca eden askerin bile Yezidin ce-

sedile on üç âdem atea yakub külün köe savurdu Ve kabri içine

ferman idüb cümle Tatara yestehi bârânzede etdirdi Hâlâ ol Yezidin

mead olduu mahal Koyun kapusunun iç yüzünde âyende ve reven-

de ubur esdikde Yezidin anid mezardr deyu tebevvül ve tegayyüz

iderler Hâlâ baz yezidîler ol mahalden güzer etdükde ya istilâm îder

yahud sensar olunmu bir hacerinden yahud damenile üzerindeki
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bevlinden kaldrrlar Yani zuumlarnca Yezidin azabn tahfif iderler

Bu hali baz paalmutekidleri getürub (görüb) kemingâhlarda âmâ'

de cem olub kavmi yezidîler ol Yezidi mezarfindan tahfi azab içün

yadut bevlin ref etdüü gibi hemen paallar nühufte olduu yerden

pestab idüb ol yezidi yezidi dutub tecrim idüb haddine göre be on

guruun alrlar Neticei kelâm Timur ah bu tedarik ile memaliki

Samda olan yezidileri kuçe [1] bekûe kra kra mal emvalin nehbü ga-

ret ide ide ol kadar mali firavan cem oldkim hisabn Kerimi Lâye-

zal bilür Badehu vüzera ve vükelâ ve ulemalardan hazretle-

ri buyurdular kim Padiahm bu mel'un yezidilerin sebebile Camii

Evviyye (Ummeyye) içinde Hazreti Yahya bile kand Amma padia*

hm u âtei teskin edelim Andan cg (çkn) deyince derya misal

cünüdu Tatar derakab lâei murdar yezidden derunu camii mülevve-

satdan tathir idüb nice bin ie gülâblar nisar idüb mü ve öd ve am-

beri ham ihrak idüb Hazreti Yahyann kabri erifin açub on yedi ka-

deme ta nerdüban ile ziri zemine bir kubbei pür envar içinde bir âdem
somaki amud üzre bir mücevher altun tepsi içinde Hazreti Yahya-

nn seri saadetleri asude durur Ve muvacehe (i) eriflerinde bir mü-
cevher kandil uledardr Bunlar gördükde Timur ah yüzün yere

sürüb ibadet ider Badehu tara çkub yine ziri zemini kârgir bina ile

sed idüb Camii Ummeyyenin tamir termimine balyub hâlâ bu mer-

tebede tamir termim etmidir Andan Timur han Kudüsü erif ziya-

retine gidüb Msr padiah Sultan Timura heda(ya) gön-

dermiyüb itaat etmediinden Timur Han Msr üzerine yetmi bin

aded güzide ebhuncu ve yamac Tatar askeri gönderir Meer Msr
Sultan ehri Salihi(ye)de nahlistan içre kemingâhlarda âmâde imi-

ler Tatar askeri Ummülhasen nam çölü aç susuz yorgun argn atlar

durgun ehri Salihiyyeye gelince Msr askeri pusudan çkub Allah

Allah deyu Tatar askerine öyle tii Msr ururlar kim yetmi bin

Tatardan yetmi âdem kurtulur Timur Kudüsde bu inhizam istima

idüb kûsu irtihalin çalub yine ama gelüb amdan Timur ah bu
kadar bin katar esteri üstürbar cevahiri sîmü zeri halis ile Hinde
gidüb

merhum oldu Ann içün Hindusitanda mali firavandr derler

Hulâsa(i) kelâm Camii Ummeyye Timur tamiriden (tamirinden) sonra

Msr Sultanlarndan Sultan Gavri veziri Emir Sibal mamur etdi [2]

bir meta idüb Salihiyyede Muhyiddinül Arabi ve

iç kaPa olan Sar Arslan saf tahrir olunur

[1] Badad Kökü nüshas (Kue)

[2[ Budad Kökü nüshas ( Ann destinden Selim ah Evvel feth idüb bu ehir içre)
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Der sitayii Camii Ümmeyye
Evvelâ am karasnn ta aynülfilinde bir vasi düz yerde bare

[1] lânazirdir Kble kapusmdan mihraba varnca yüz altm
ayakdr Ve camiin canibi arkîsinde Bab Umraniyye va-

rnca tuli alt yüz ayakdr Ve derunu camide gûnagûn krk somaki

amudu müntehalar var kim herbiri birer kayser harac deer Ve öyle

musaykal ve mücellâdr kim herbirinde âdemin rengi ruyi nümayan-
dr Ve mihrab üzre olan kubbei nilgûn u mücevher dört amelî

paye üzre mebni olduundan gayri kble kapularnn iki canib-

lerinde olanamelî sütunlar dahi yirmi dört payedir Ve bu camiin

enderun birununda cümle yirmi dört kapudur On ikisi kbliye mek
ufdur Sol tarafda Isa minaresi Bab Sa tarafda kble divarnda

Bab sahhaflar ve mücellidler sükuna nazrdr Gayetmusanna
suglü zergerî pirinçden mebni kapulardr Ve derunu camide cümle

iki yüz seksen kemerdir Ve iki yüz seksen cam gûnagûndur ki her

biri pertevi nuranuru Hudadr Ve bu camiler [2] üzre iki yüz

seksen revzenlerdr kim herbirinde birer ebeke kafesler var kim sih-

ri icazdr Bu kafesler huu tuyurun cami içre duhulüne mani olub

pak durur Ve bu kemerler üzre cümle dört kubbei nühtakdr ki

envai füsunu mukavvimki herbiri desti hakkâkdan bin gez güzer et-

mi ruhamlar ma'kud klnmdr Ve kubbei nilgûnun cümle deri

divarnda müzehheb ve mutallâ mencuklar ki her bîri birer el-

van gûnagûn zîkymet hürde talar ile münakka ükûfeler ve

nahli tubalar suretleri nak oiunmudur ki her bir sengi didei

tuyura benzer höceratar ile naki bukalemun olmudur Ve bu kub-

belerin iki canibi serapa tahta tavan münakka ve müzehhebdir

Kemer kubbeler deildir Cümle yüz elli ahabat kirilerdir Bu mü-
nakka kirilerde nice bin zîkymet maslûbatlarn herbiri birer üstad

kâmilin kâr avizeler var kim merdümü dideler hayrelenir Ve cümle

on bin kanadili gûnagûn ile müzeyyendir ki her eb bu kadar kanadil

cami içre ule verüb cemii cemaat ve mu'tekifîn çraa muhtaç ol-

mazlar Ve bu camii üstad üc sra sütunlar alettertib öyle tezyin ey-

lemi kim bir amud ( u ) serimu kadar hariç deildir Bu hisab üzre

cami içi üç sra tula (nî) yoldur Safi mermeri ham üzre gûnagûn

münakka haliçeler ile müzeyyendir Ve cümle yetmi safdr Ve derunu

camide bir kasr musanna müeddinler ( müezzinler ) maksuresi var

Gayet musannadr Ve mihrab hanefîsin sihri îçaz san'ati meer Kudüsü

[1] Badad Kökü nüshas (Camii)

[2] Bajdad Kökü nüshas (camlar)
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erifde Sahratullahda ola Ve bu mihrabn iki canibinde hurda sütun-

lar var kim ruyi arzda misilleri yokdur Yemende Saba ehrinde Bel-

kisin tahtndan mehuzdur derler Hakka ki sun*u Hudadr Ve bu cami

içre karib sütunlarn on ikisi öyle sütunu hamradr kim güya lâ*li

Bedahandr Misli bir diyarda yokdur illâ Islâmbolda Süleymaniyye

Comiinde çar sütunu hamra vardr Hakka ki bu amudlara muadil

olsa sazadr Ve minberi gerçi ahabatdandr Amma servi ve san-

dal ve peles evne [1] ve oljj^i- ve çimir ve ceviz ecereleri ahabatn-
dan üstad peses (pesend) kâr Fahri oymas manend buna bir nuru-

kân tlsmat urmukim güya sihri mümin oymu Netice Seba ehri

camiindeki minarelerden musannadr Amma sair camiler gibi mihrab

divarnda pencereler yokdur Ve bu camie nice bin kerre giren bir

dahi duhulde nice görmedöün sanayiat ve ibretnümay müahede
idersin Elhâsl (iir)

- • - ^ • -

Ve bu camiin tara haremi beyaz mermeri ham döeli bir sah-

rayi münevverdir Arz kble kapusndan kble (i) hanefîyye varnca
iki yüz elli ayakdr Ve tuli arkdan garba alt yüz ayakdr Ve bu
haremin canibi erbaas krk iki somaki ve beyaz mermer sütunlardr

Ve yirmi dördü çarkûe amelî sütunlardr Ve bu sütunlarn mabe-

yinleri dairen madar yan sofalardr Ve bu sofa sütunlarnn kemerleri

üzre bir kat dahi rakik hürde sütuncuklardr Kimi somaki ve kimi

tutya ve bazs beyaz ehane mermer ve münakka san'atlar vardr
Ve bu amudcukler üzre dahi otuz iki hürde kemercikler vardr kim
üstad mebani bina sakil olmasn içün otuz iki sütun ve otuz iki ke-

mer etmidir Bu hisab üzre haremin canibi erbaasnm ziri bâlâsnda

sagir ve kebir yüz elli sütundur Ve sagir ve kebir yüç elli kemerler-

dir Ve bu kemerler üstü tavandr Ve gayet münakkadr ki güya

kalemi Behzad Manidir Ve bu haremin canibi erbaasnda üc kapudur
Canibi garbisinde Bab bu kapu haricinde mük amber
ve öd ve gülâb ve zaf'ran müsk ve kâfur ve zübat beyi olunur imale
nazr Bab Kellâsiyye ve canibi arkîsinde Bab Ceyrun bir afiî havzu

var Ortasnda bir azirvan var Adem beli kalnl pertab ider

Nehri Ceyrun derler Bir mâi zülâldir Bu nehir ismile müsemma
olduundan Bab Ceyrun derler Kapudan bu havuz kademe
derdüban ile nüzul olunur Ve bu kapudan hareme gidecek mahalde
sa canibinde divarda böyle tenmik olunmudur (Tarih)

[1] Pelesenk
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kitabet olunmudur Ve bu camiin üç minaresi vardr Canibi gar*

binde bab üzre minaresi dört tabaka bir musanna minarei

mevzundur Kibar evliyuUabdan Kul Olu gündüz saim gice kaim
bu minarede ibadet ider Sulehayi ümmetden aziz kimesnedir Ve Hak
celle ve ala bu azize bir savt Davudi virmikim nsfulleylde Ya
Mrvlâ didikde sadasn istima iden babdan bidar olub ibadete megul
olurlar BiemriliUâh öyle müessir savt vardr Ve hakir bu minariye

çkub dest busleri ile müerref olub duai hayrlarn aldk Sinin

salleri krka bali deiller idi Asla bir merd ile muhtelit deillerdir

Validecii e^is nan ve bir pare kendüm çorbas getirüb iftar ider Ve
her sene elbette birer sengi hara koyub ol höcreler üzre oturur

Müerref olduumuz mahalde yirmi iki ta olmudur ik yirmi iki

seniye iaret idi ki bu çiUei merdan çekerdi Ve Bab Kellâsiyye üzre

bir minarei âli dahi vardr Dört tabakadr Ve kuUe misal bir kuUei

âlidir Ve muvakkit Salli sadasma reha buldurdukda ihtida am içre

bu minareden ezan muhammedî ayi olur Her evkatda onar müezzin

gülbangi muhammedî kraat iderler Bu iki minare haremin
etrafndadr

Der vasf AkMinare (i) Camii Ummeyye
Amma cami içinde canibi arknda Hazreti Isa minaresi hadisi

sahih ile müsbetdir ki âhir zamanda Hazreti Isa Camii Ümmeyyenin
canibi arkîsine nüzul ide Cümle muhaddisîn am Nüzulü

Isa buminarei âli olmak üzre müttefiklerdir Hâlâ ziyaretgâh has âm-

dr iki yüz on üç kademedir Her kademesi ikier kardr Ve üç kar
bir zirai mekkîdir Bu hisab üzre minarei Isa ta zirvei âlâsna varnce

arndr ve tabakadr Her tabakada kibar evliyauUah

höcreleri vardr ki anda erbain çkarrlard Ve hâlâ yetmi seksen

kadar sulehayi ümmetden münzevî kimesneler vardr KuUe misal

çarkûe eflâke ser çekmi bir minarei âlidir Sam erif bu minareden

ne cürümde olduu nümayandr kim bir sahray bîpayan içinde nice

kerre yüz bin hadika gülistan bostan ve ecar meyvedar dirahtistan

içre nümayan bir ehri öhrei cihandr kim mülûkü Emeviyyunun
darülhilâfesidir (.<>c^»j jjt^i^y^ J» AüuVe pesendgâh hâlayk enam ve ziya-

retgâh hass avamdr Ve bu minare mecma fuzalây âlem ve alim ve

mercii umuru beni âdemdir Bu minarenin evsaf çokdur Amma ha-

fi] (c'_'J^^^^) olacak
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kir ihtisa"! üzre tahrir etdim Evvelâ evvelki tabakada Makam Üçler

ve tabakai sanide Makam Yediler ve tabakai salisde Nokam Krklar

ve dördüncü tabakaya uruc iderken Makam HaceriHazreti Musa Bu
hacer ol hacerdir kim

Hikâye

Hazreti Musa cesedi erifin halka göstermedügünden kavmi 'dirle

dikim Musanm gövdesi aybldr derlerdi Bir gün Musa nehri Nil

kenarnda gasil ederken hrkasn bir ta üzre koyub gasil idüb tara

çknca hemen bu ta hrka üstünde iken Msra doru yürüdü Mu-
sa dahi tan ardna uryanen düüb Msra girdi Cümle halk Hazreti

Musay gördiler kim böyle bir vücuddur kim yedi beyzas gibi vü-

cudu erifleri dahi dürrü beyza müabih Cümle halk yavuz güman
etdüklerine peiman oldular Hezreti Musa ol taa irüb üstünden

hrkai peminesin alub mübarek tenine giyüb elindeki asa ile ol

ta on iki kerre urub on iki delik oldu Derhal ol ta biemriUâh

lisana gelüb Ya Musa zni Rab ile yürüdüm Senin vücudunun pakl-

na ehadet eyledim didikde Hazreti Musa itdi Ya hacer Bilmedim
Seni urdum Hele Dervie dervian deyüb özür diledi Hâlâ fukaralar

mabeyninde Dervie dervian deyu özür dilemek andan kald Pes ol

ta itdi Ya Musa Beni bile al sakla Bir gün ola kim bir mühim iine

yaraym didükde Hazreti Musa ol ta deliinden ip ile balyub mu'
barek boynuna asd Halâ abdalann gerdenlerine asdklar sekel ta Haz-

reti Musa sünnetidir Andan kald Badehu müruru eyyam ile Haz-

reti Musa Tih sahrasnda üç yüz bin âdem ile krk sene bir rivayet-

de krk gün valih gezerken Cenab Izzetden men ve selva ve maide
nazil olub cümle askeri dePi cu iderlerdi Bu tenavül etdikleri incir

ve üzüm hurma ve sirke ve tere idikim her bar Cenab Hakdan na-

zil olurdu Amma defi atsan etmegiçün Hazreti Masa ümmetleri su

istediler Derhal mezkûr ta ya Musa Beni asâ ile ur deyüb söyledi

Hemem Hazreti Musa yine ol taa bir asâ urub biemriUâh ol tan
on iki yerinden on iki ayn cari olub cemii asakiri Musa ve cemii

devabatlar defi ataan ederlerdi Hazreti Musa taa iaret idüb diker-

di Bu minval üzre Hazreti Musa dest hamunda gezerdi Bu ta hak-

knda Kuran Azimde Cenab Bari Resulüne alâtarikulhikâye Ayet

nazil etmidir (Ayet Surei)

Badehu bu ta muteber düvelden düvele degüb Emeviyyundan Velid

ibni Abdülmelik eline girüb bu minarei Isa kim Ak Minare derler
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anda koyub cümle züvvar yüzlerin süre süre mücellâ ve musaykal
olmudur Ve bu minarede iki rikat nemaz klub dua iden her ne ha-

ceti var ise reva olur vesselam Andan nüzul idüb haremde iki amudu
müntehalar var Biri arka ve biri garb canibindedir Mabeynehüma-
lar kademedir Bu iki meyi mabeyni

Hatvei Âdem aleyhisselâm

dr derler Hâlâ bu amudlar üzre micmereler vardr Leylei mübareke-
lerde içinde öd ve amber ve kâfur yakarlar Ve bu haremin canibi

garbisinde e sütunu mevzun mermeri ibretnümun üzre bir müdev-
ver kubbei musanna vardr Güya bir kasrdr Amma gayet musanna-
dr Ve mukaffel mesduddur Baz ihtiyarlar bu camiin evkafatnm
hücceti eriyyeleri ve hududnameleri vardr derler iS3\J\^^c oji^Ji Ve bu
camiin eimme ve huteba ve meayihlerinden maada cümle sekiz yüz-

huddam vardr Ve sarapa resas nilgûn ile puidir Ve kubablar-

nn canibi erbaas bir güne musanna beden beden mebnidir Ve bu
cami içre ruzu cumbada krk yerde tariki halveti ve celvetî ve ruenî
ve gülenî ve sa'dî ve kadiri ve bedevi ve raî ve rufaî ve dessukî ve

edhemî misilli tariklerin meayihi kiramlar çok çok evki pür evk
ile tevhid tezkir iderler kim istima iden mest medhus olur Ve Isa

minaresi babna karib bir cah vardr Cami üzre nazil olan matar
rahmetden cem olub mah Temmuzda cümle cemaat nu idüb defi

atsan iderler

Bu Camii Ummeyyeden sonra Bekmat JpUi-5q Camii büyük cami-

dir binasdr Amma tarz kadimdir

Bu cami kal'adan tara varuda vaki olmudur Ve Camii Hair
ve Camii Derviiyye cemaati kesireye malik tarz Rum bir müferrah

camidir Ve Kanavat mahallesinde Addasiyye Camii ve Sinaniyye Ca-

mii bir ruenâbâd bir ferabbah dilküa bir camii zibadr Bir yeil

minarei mevzun var Ve Kök meydannda Süleymaniyye Camii Rum
tarz Sultan Süleyman Hann sene tarihinde binasdr iki minareli

ve birer tabakal minarei mevzunlardr Mimar Sinan binasdr

Bu Selâtin camilerden maada mesacidlerdir Ve cümle iki bin yüz

zevavi vardr Anlarda dahi mihrab ve cemaati kesire mukarrerdir

Ve yetmi tarik meayihlerinin tekyeleri vardr Cümleden âsitanei

eyh Arslan ulu âsitanedir Andan tekyei Abdülkadirül Ceylân Ba-
dad kurbinde Ceylan nam bir belideden zahir olmulardr Acemde
Geylân ehrinden deillerdir ama gelüb azîm âsitaneleri vardr An-

dan tariki bedevi ve sa'dî ve raî ve rufaî ve halveti ve celvetî ve ru-
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eni ve gülenî bektaî ve mevlevî tekyeleri var kim herbiri selef pa-

diahlarnn ve vüzerayi izamlarn hayratlardr Amma Mencik Kö-
kü rah üzre bir mevlevîhanesi var kim tabir olunmaz Güya bir ir-

emi zatülimad içinde bir kasr müeyyed âsitanei Celâleddini Rumî-

dir Bizzat Hazreti Mevlâna emsi Tebrizî hazretlerile bu mahalle

gelüb bu hyaban içre bir külbei ahzanda sakin olub can sohbeti

iderler Badehu teberrüken bu âsitane(i) bu maile ina iderler

Krk elli fukara höcresi ve sima ve safahanesi ve matbah ve mih-

manhanesi ile bir ba behit makamdr Ve içinden nehri

cereyan idüb teferrüce gelen âkanlar selsebilvar calyub revan ol-

duundan defi gam enduhu elem idüb bidi sernigûnu gûnagûnun

sayesinde ay iret idüb sohbeti dem bu dem idüb kue be kue soh-

beti has iderler Ve bu ayn üzre küçük doUablar deveran iderler Baz
ehli teferrüc koyunlarn ve kuzularnn eyhlerin bu âsiyablara geçirüb

germagerm ve âtei nerm idüb dollablar mâi cari ile deveran iderek

lâtif lâtif ve ter kebablar olur kim tenavül iden âkan yârana kuv-

veti beden olur Ve bu âsitanede nece pabürehne ve serhürehne arifi

biUâh Menevî han ^\^^\:Â canibler [1] ve nece manevî hanlar

vardr Hasl kelâm am içre tekye çokdur Amma âyende ve revendeye

böyle nazargâh yokdur Ve cümle medresedir Amma cümleden

Süleymaniyye medresesi tarz Rum evkaf metîn bir medresei er'i mü-
bîn tahsili darülulûmdur Ve krk aded darülkurann herbirinde

ilmi kesir ve Seb'a ve Aere ve Takrib kraati tilâvet olunur Cümle kuran

dersâmlar vardr Ve cümle yedi yüz mektebi sbyan tf-

lan püseran ebcedhan mektebleri vardr Her re'si senede cümle ma-

sumlara îddiye hil'atler ve surre ve atyyeler ihsan olunur Ve yedi

yerde imareti var Evvelâ Sultan Süleyman imaretinin nimeti cümle

gani ve fakire ve civan ve pîre sofrai bîimtinan nimeti bîkusuru

pür fütur mebzuldür ki matbah atebesi üzre (Ayet)

terkim olmudur Ve imareti Nureddin ehid dahi JUV»j jj^üt JL-j »u

murtezika ve mücavirin ve müsaffrîne nimeti mebzuldür kim Cenab
Barinin t'amdr (Beyit)

Rezzak hîtaah Hudayi herim
Halik cenneti naim ü mukim

dir Ve imareti Camii Ümmeyye evkaf azîm olduundan eb ruz ce-

mii cami huddamlarna taam hi^v ve Havran buday orbas bezi

olunur Amma her cuma gicesi pilav yahni ve zerde tabh olunub ni-

[1] Badad Kökü nüshas (canlar)
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çe ulbe *.-»? ve sahan taam bezi olunur Ve üç bîmaristan ve darüî'
fas vardr Cümleden iç kal'a kurbinde Nureddin ehid hazretlerinin

muristan gayet metin binayi âlidir Ve evkaf metindir eb ruz yüz

iki yüz bîmar ve memnunu sergerdan eksik deildir Budalay am
gayet çokdur Zira ki esmai evrad ezkâr efkâr yeridir Amma ehli ta-

riki inkâr yeri deildir Bazlar esmauUahn tesirinden silsileke olub

timarhanede karar ider Hukema ve etbba anlara kuveturruh maaci-

lerin virüb Ya Hay Ya Kayyum diyerek hayat bulub Ya Tabibül ku-

lûb diyerk halâs olurlar ki bu darüifada senevi on bin guruluk
maacin ve merubat masruf olunub cemii bîmarlara sündüs J^vz-* var

diba ve iyb ve zerbaf katife ve serenk ve gûnagûn ugulü Firenk

akmiei fahireden yorgan ve döekler var kim bir âyân saraynda

yokdur Ve cümle yetmi huddam vardr Ve deli biraderle ve tahsili

mizaca karib olanlarn defi gam içün üç vakitde hoelhan üstad

kâmil hanende ve Zühreye manende sazendegânlar gelüb fasl etdik-

çe deli biraderlerimizin kimisi hamuba bazs lecci sava ider Ve
Sultan Nureddinü ehid asrndan beru milleti mesihiyyeden kav-

mi yakubî Hedaya namile müsemma bir hekim bass var Güya Ef-

lâtun veya Bokrat veya Calinos ve Sokratdr Cemii ulûmu ettaya

malikdir Ve gayet hüsnü hatt var Hattâ sene 1058 tarihinde ama
vardmz esnada Devayi Ruh namile ilmi tbba müteallik bir kitab

telif idüb bir hüsnü hatt talik tahrir iderdikim asrmzda deme
fuzalâ telifine kadir olmyub hattatlar terkimine kadir deillerdi h-
tida hubei kitabnda zati sfat Rabbülâlemînin vahdaniyyetinden ve

kevnü mekânn lâfz Kün ile hilkatinden bed idüb kavaidi musanni-

fin üzre âlimane bir kitab etmidir kim hakka ki devayi ruhu pür-

futuh diseler sezadr Ve bu am içre cümle hammamdr
Ve iki bin saray âliler ve hanedan azimler hammam vardr Vüze-

rann çadr mehterbasnn bu hammamlardan avayidi vardr Ve
üzerlerine hâkim nasb olunmudur Sinaniyye hammam âb
havas ve musanna binas bir tarz üzre tarh olunmudur kim vaci-

büsseyir bir pak hammam ruinadr Ve Camii beni Ümmeyye kur-

bindeki küçük Defterdar hammam gayet ferahfeza ve dilküa bir

hammam ruina germadr Tara camekânnn canibi erbaas kâi(i)

Cindir Ve dellâklar meh dilberan meh cebindir Bunun dahi âb
havas ve binas gayet memduhu âlemdir Ve Melik Tahir kabri kur-

binde küçük hammam tavsifden müberra bir pak tahir hammamdr
Ve cemii huddamlar cümle dilberandr Sahibülhayrat böyle vasiyyet

idüb vaz etmi «Mi^a-j Ve kue halvetleri cümle kapuldr Ol halveti

pür emanlarda (Ayet Surei) »^^.tUi^i u^ ^l< 0^3 emrine imtisal iderler Ve
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(Ayeti Surei) j9\jUjt ^.-^J^ (»^*>^J »^Jl-^Is nassna gasil idüb tayib ve tahir

ve pak zahir olub tara çkdkda art vâkf tarafndan hammamc
gasile bir fincan kahve bir mukaer tüffah verirler Zira bikavli hu-

kema badel hammam bir âdem elma yese kuvveti basar ve durbin

nazar ziyade ulub menisi yerine kaim olub vücuda takviyet verir

Andan Saraçhane içinde Deftardar hammam Bu am içinde bundan
ve bundan musattah bir hammam hayat efza yokdur Ve cümleden

vasidir Ve âb firavan ve huddamlar cümle mahbub glman gulâ-

mandr Ve müteaddid halvetleri vardr Ve feri serapa mücellâ ve

musaykal ruhamlardr kim sihri icazdr Ve kubbei sernigûnlarnda

gûnagûn camlar ile müzeyyendir kim ulei emsi âtetabdan pençei

âfitablar mehi mihritab gibi görinür Ve her eb ebçraglar ve ka-

nadîUer ile uledar olub halk yine halveti âb germa ile gasil iderler

Ve bu hammamn ta vasatnda ^i.» î^^ic bir havzu azîmi var Mevsimi
ergavanda ve vakti verdi handanda bir kaç eule berki gülü âb havz

idüb havz içre nehengi bahri maani var inaver gavvasan â-

kan mahbub civanann simi ham var endamna berki gülü hamra
yapub güya havzu kevserden bir peri zahir olub cümle uak Sub-

hani Hallâk deyu valih eyda olurlar Ve bu havz içre mahîvar ina-

verlik iden ihtiyar civan bîkarar bilâ vasta koc kuca olub nice

bersine olub gâm alurlar Ve her bar öd amber rayihasndan gasille-

rin dima muattar olur Amma ihtida ama vardmz esnada yeni-

çeri aas tarafndan iki eli asal yeniçeri bu hammamn camekânn-
da mekân dutmular idi Zira berber dükkân ve kahvehane ve ham-
mamhanei bîminetdir Ecna mahlûkatdan âdemler gelüb ehremen-
1er havz içre civanane nainide evza idüb gayri âkanm nazargâhna
mani olub hammamn ibtaline sebeb olmasn içün nöbet ile ikier

yeniçeri didebanlk iderdi Hulâsai kelâm Sam cennet meamda böy-

le bir hammam yokdur Erbabna göre ibriim zerenduz futalar ve

kuskusî havlular var kim bir diyarda yokdur Jü\j^£- Ve bu am içre

cümle iki yüz krk han vardr Vekâle tabir iderler Amma
mehuru âfak ve kaPa misal olan binayi metini hanlar bunlardr ki

zikrolunur Evvelâ Atpazarnda Koca Lala Mustafa paa han yüz yet-

mi höcre ve havlsnda bir mescidi ve iki bin at alur itahl var demir
kapul handr Ve kapus önünde yüz dükkân esvak muhtasar vardrVe
Dervi(iyy)e han ve Sinaniyye han ve miran harir han Bu dahi

yetmi ocakl ve demir kapul handr Miran harir emini bunda
sakin olub bu vilâyetde ne kadar harir beyi ve ra olursa bunda
mizana urulub füruht olunur Badehu emin zekât serîsin alur Yetmi
kise iltizamdr Ve muhtesib han cemii mekûlât ve merubat bunda
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kantara urlub nerh vitirler Badehu beyi olunur Bundan gayri

yerde beyi olunsa muhtesib aas bulub metagm girift ider Zira

muhtesib aas paaya yedi kise keufiyye verir Ve muhtesib aas
ve muhtesib kads daima bunda sakin olurlar Ve ah bender han
Bu dahi han azimdir ahbender cümle sevdagir tüccarann serçe-

meidir Rum ve Arab ve Acemden Hind ve Yemenden bir meta gele

bunun malûmu olmaynca olmaz Zira cümle vüzera ve ayan kiba(r)

bu ahbende(r) elile zkymet eyalar alrlar Ve gümrük om ini han
Camii diyarn meta bu hana gelüb gümrük alnr Krk elli yük akçe

iltizamdr Ve gök meydannda Süleymaniyye han Sene tarihinde

Süleyman Han Camii ina etdükde bu han azîmi dahi bina idüb

istabb bin hassan kübeylân atlar alur Ve erbab düvelin ehil iya-

lile sakin olacak tuhanesi vardr Acayib hayrat azimdir ehir içinde

gibi höcre höcre han deildir Hemen ârâmgâh mihmangâhdr Ve
cümle resas nilgûn ile mesturdur am içre mehur hanlar bunlardr
Ve sagir ve kebir am vüzerasnn atrbalarnn derdefterinde iki

yüz on yedi kahvehaneler vardr kim atrba bunlardan kahve

avayidi alur Mehur kahaviler bunlardr Çadrclar kahvesi ve Har-

ratîn Kahvesi ve Fahhamîn kahvesi ve Türkmaniyye kahvesi ve Si-

pahi kahvesi ve Addasiyye kahvesi ve Mahkeme kahvesi ve Sükkerî

kahvesi ve ^^* kahvesi ve Naif kahvesi ve Sinaniyye kahvesi mec-

maülirfan ve yaran seyyahan kahvesidir Cümle erbab maarif anda

cem olur Dört maksure üzre hanendegân mtrban meddahan ebba-
yan(n) mahafilleridir Ve Avvadiz âmâ eyh Mansur namile bir üs-

tad kâmildir kim mizmar ve udun ele alub bir ferda virüb makam
hicazda âgâze etdikde üak bineva idüb kadlerin rast dütar iderdi

Andan Mansb kahvesi Samn ta vasatndan cereyan ider •>A*^^' sahi-

linde bir kahvehanei azimdir On bin âdem alub kâmil üçyüz tabisi

vardr Amma sair kahaviler gibi kârgir kubab kahve deildir Dirahti

müntehalar ve bidi sernigûnlar sayesinde gülbe berk puide kahve-

sidir Çar yerde kahve tabh olunub her birinin tabileri bakadr
Zira kesreti nasdan bir ocak iki ocak kifayet etmiyüb huccac ama
geldikde yevmiyye birer deve yükü kahve sürilür Amma alt ay iler

ita vakti ilemez Ve yedi yerde mtrban ve meddahan nagâmat

iderler Ecnas mahlûkat handa mevcuddur Mücrim ve âsi bu kahve-

ye duhul etse kâkim ahz idemiyüb halâs olur Ve cereyan iden nec-

hir içre kimi ebeke ile mahiler sayd ider kimi gasil idüb inaverlik

ider Bir hay huydur kim (Msra)

Qörenin akl gider özge temadr hu
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msra mazmununca acib temaagâh nekbetgâhdr Ve cereyan iden

nehre fincanlar koyub matbah hane cenbind (e) kefgire fincanlar

gelüb kahveci andan alurlar Temaadr ineciler kahvesi Bu dahi

kârgir bina bir kahvei ra*nadr ki §eb ruz ayan kibar bunda sohbet

iderler Fellâhîn ve huddamîn bu kahveye duhul idemez Bunda tabh-

olunan ve muamber kahve ve çay ve badiyan ve sa'leb ve eribe

ve lebeni has ve kaer ve palûde bir kahvede pimez Hakir müddeti

ömrümde kahve nu etmemegile bunda çay ve süd nu idüb baz
erbab maarif ile müerref olurduk Fskyye ve havuz azirvanlar

revan olub canibi selâsndaki gül gülistan içre murgan andelibann

hezar hezaran nagâmatndan ve selsebiUerin cereyanndan ruha gda
hasl iderdik Böyle bir rahat canbah suru nigârdr Ve cenbinde

esvak suru nigâr olduundan ineciler kahvesi derler vesselam Ve
bu am kal'as canibi kblesinde ve cenubunda ve garbisinde ve

imalîsinde olan varuu azîminde cümle on bin saray âliler ve gayri

hanei azimlerdir ki her birinde birer hadika ve birer uyunu cariye

mukarrerdir Cümlesi sengin bünyad ve metin âbâd hanelerdir Cümle
sutuhlar beyaz kireç ile mesturdur Kal'a içindeki gibi kat ender-

kat tenk ve tar büyütu bîtar deildir Her birinde birer baçe mu-
karrerdir Ve Paa Saray dahi bu varua vaki olmudur Amma sur

içinde deildir Ve mümkin dahi deildir Zira bu varu tulen ve

arzen ikier buçuk saatlik yerdir Ve bu am kaPas ve tara varuda
muhtesib aa defterile cümle yetmi esnaf alt bin üçyüz dükkândr
Eer her esnaf ferade ferade tahrir eylesek bir mücelled kitab olub

seyyahatimize mani olur Amma cümleden mamur âbâdan Sinaniyye

ça (r) us ki fatihi Yemen Sinan paanndr bu ahrah üzre tarafeyn-

de zülcenahvar dekâkidlerin hapenkleri küade olub peri tavusvar

nümayandr Ve cümle kârgir dükkâçilerdir kim ahrah üzre ah-

abat ile puidedir Camii ve hammam ve kahvesi bu esvak icre vaki

bir ârâmgâh memerri nas bîgubar pak carudr (Beyit)

Çaruyi hüsnü seyr it*dim serapa hociyim

Bir vefa pazar yokdur hep cefa pazardr

Ayende ve revende ve devendei temaa idecek bir ahrahdr ve

Saraçhanesi bir diyarda yokdur Bu dahi bir tariki âm üzre cümle

kagir bina pak esvakdr kim cümle bir ahrah üzre puidedir Ve
Çakmak pazar ve Sipah pazar ve Koca Mustafa paa pazar ve Zar-

bun pazar ve Atpazar ve Attarîn pazar ve Nebati hamevî pazar

ve Camii Ummeyye kapusnda Itriyat pazar ve Nisvan pazar ve

Fahhamîn pazar ve Hallacn pazar ve Hayyatîn pazar Ve bu Samn
Evliya Çelebi 9 — ?5
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subas paa aalarndan bir âlâ hükûmetdir Yedi kise hasl olub

iki yüz kavvas ve levendat ile §eb ruz amm enderun birununda

olan yetmi be ahrah tavilde ve üç bin sekiz yüz suku kasirde kol

dolaub hfz hiraset üzre olub nice sayd ikârlar basub haklarndan

gelüb ehri âsudehal iderler Zira bu am içre mileli kesire ve ecnas

vefire vardr Ann içün her kûçe ve puçe banda birer tedribe bab-

lan vardr Birer bevvab ve ikier pasban vardr ki cümle dokuz

bin âdem olur Cümlesi subann kabzai destindedir Bir mahalde bir

kan ve yahud bir hane garet olunsa subadan sual olunub oldahi

bevvabân pasbanandan sual idüb anlara örf ider am bu tertib

üzre mazbutdur Yohsa bir vech ile zabt mümkin deildir Bu bevvab

ve paspanlara ahalii mahalle evkaflarndan ulufe verirler Ve bu

ehri am Meliküt Tahir tahriri üzre kane avarza makyud-
dur Hâlâ deddua idüb Tahir derler Hakkaki ümmeti Muhammede
ebekei azîm olmudur Ve bu ehir icre mâi cariler çok olduundan
tariki âmlara sahibi hane ve sahibi dükkânlar âb firavan rahlara

nisar idüb mezbelesin zebballer zenbiUer ile tayub hammamlar kül-

hanlarnda ihrak iderler Gayetülgaye pak tahir ehri mutahharadr
Ve bu am içre sekiz nehri azîm caridir Anlarn menbalar amm
canibi garbisinde Cebeli Kaysun verasnda Uyunu Kha ( UJ > dan

tulü idüb Mize (•>>) boazndan aa ra'd vari gürliyerek aa ehre
yakn hadikalar içre geldikde sekiz frka olub ehri ama müstevli

olub esmalar bunlardr ki zikrolunur Evvelâ Ayni Bereda ve Berida

( i J»/ j '*/ ) ve Nura ve Kanatül Mize ( :,y\\ c»J) ve Benyas ( ^U ) ve

nehri Kasta (Ua-s) ve Ayni Bekûr ( ^yr^j ca^ ) ve nehri Adiye (^iW) Ve
bu nehirler har haak ile cereyan idüb müstamel olunduundan içil-

meyüb nice bin ba ve baçeye ve hanedanlara ve çaruy bazara ve

rehgüzara urayub ve ehir içre nice cisirler altndan güzer ider Hu-
susa Haffaflar esvak içre cisir cenbinde âsiyab dakiklere urayub
ve nice yüz denklere urayub Samn canibi arkîsinde dahi nice bin

ravzalara urayub .jvO* j OjV^iini efendimiz Melek Ahmed paann çift-

lii kurbinde bir bahirei azîm olub girdabvar anda gayib olur An-
dan canibi arkîsi çöl çölistandr Amma nu olunan âb zülâlleri bun-

lardr Gayet leziz âb nabdr Amma zalim su yolclar baz künklerin

rahnedar bereleri mesdud olmagiyçün at fks döküb menfez yerleri

sed olub su bir ho cereyan ider Ol ecilden âb mezmumdur Yohsa
aslnda böyle bir âb hayat su meer Maarrada ola Ol uyunlar bun-

lardr Cümleden biri Uyunu Mencik Kökü önünden cereyan idüb

mevlevîhaniye urar Andan Ayni Kanavat ve Ayni Baybarsiyye ve

Ayni Sinaniyye ve Ayni Ceyruniyye ki Camii Ümmeyyenin canibi
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arkîsinde Bab Ceyrun önündeki havuza gelen âb rakikdir Merkür
uyunlar nice hanelere ve cami ve hammamata ve saray âlilere taksim

olub am cennet meam olur Amma Mize boazndan Cebeli Kay-

sun damenile Salihiyye ehrine cereyan iden nehire Quta derler Bu
dahi be frka olub Salihiyye kasabasn rey ider Bu hayrat azîme

Sultan Selimi Evvelindir

Evsaf Kasabai Salihiyye

Sam erifin canibi garbisinde Cebeli Kaysun dameninde bir

havadar belidei mamuredir amdan nsf saat safi iremizatülimad

içlerinden güzer idüb Salihiyyeye duhul olunur am vezirinin hass
ve subalkdr Alt kise muhasebesi vardr Yüz âdem ile zabt ider

Ve am mollasnn niyabetidir Cümle on bir mahalle ve üç bin ba
ve bestatînli hanelerdir Ve cümle mihrabdr Ve
hutbedir Cümleden mamur ve müzeyyen

Camii Sultan Selim Han Evvel

Msra giderken Selim ah Muhiddinül Arabi bir risalesinde .L'S\

^.U ^îjt j^\ cnij J3 ^-j lâfz dürerbarbarn görüb »in- den murad Selimi

Evvele o<^ ji^* den murad am ola ^1\ aî/. den murad Muhiddin oldu-

un Kemal paa zade Sultan Selime ilâm idüb ol gice Selim ah ru-

haniyyeti eyhden istimdad taleb idüb habâlûd olub menammda
hazreti Muhiddini görürler Ya Selim senin gelmene muntazr idim

Safa geldin Msr gazan müyesser oldu Sana tebir etdim Sabah itah-

lnda bir siyah ata suvar olub ol at seni bana getirüb bulur Beni

haki mezelletden kaldrub bu Salihiyyei imaret eyle Ve bana bir âsi-

tane ve cami ve medrese ve imaret ve hammam ve mahkeme (i)

muhammedî bina Yürü iin rast olub Msr fethi müyesser ola He-

men Selim Han habdan bidar olub Tiz bir siyah at getirin Suvar

olaym buyurduklarnda Siyah atdan nian yokdur didiler Bilâhare

bir siyah saka bargiri buldlar Timar idüb huzuru Selime getirdiler

Hemen Selim Han suvar olub licamm eer hanesine braub ata sehl

urarak cünbüü merdane idüb haykrarak Salihiyyeye varub bir mez-

belistan gömlüü üzre varub einmee balad Ol mertebe eindi kim
Selim Han bizzaruri nüzul idüb bir yerde karar etdi Ta kim ol mez-

bele altndan bir sengi azîm zahir olub at dahi einmeden fari olub

[ Selim Hann yanma gelüb lisan halile ite hizmeti eda etdim didükde
[ol taa nazar etdiler Gördiler kim bir celi kûfî hat ile
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terkim olunmu Meer münkirînler eyhin baz telifat tasavvufatnn
gavrna ve mezayasna vâsl olmyub tekfir etmiler ve kabri erifi

üzre haki mezellet ymlardr Derhal Selim ah bizzat mübarek
damenile ol mezbeleden zenbil taynca azameti Huda tarfetülayn içre

cemii guzati müslimîn müzahrefatlar ref idüb bu sebeb ile Selim

Han Samda klyub bir âsitane ve bir cami ve han ve hammam ve

imaret ve timarhane ve medrese ve mektebi sbyan ve mahkeme (i)

edyan bina etmidir kim vasfnda lisan kasrdr Ve bir kârgir bina

suku muhtasar vardr Cümle bu hayratlar resas nilgûn ile puide
bir hayrat azîmedir Ve eyhin kabri erifine kademe nerdüban
ile nüzul olunur bir gar misal bir merkadi pürenvardr Sandukaî

erifi zer enderzere müstarak sebzgûn atlasdr Hamdi Huda hakir

âsitaniye üç kerre yüz sürmek müyesser olub ruhu pürfütuhlarndan

istianet taleb idüb bir Yasini erif tilâvet etdik Ziyaretgâh hass âm»
dr Sene [1] tarihinde civar rahmete lâyk oldlar Maskat re'sler (i)

Endelusi derler Müddeti ömürleri sene olub gün bana birer cild

kitab telifatlar vardr kim cümleden Tusus ve Tütuhat ve bunun em*
ali nice yüz kütübü mutebere ve nice bin resaili mütekâsire tasni-

fatlar vardr >j»J\ t,j^ ^j-^ Bu Salihiyyeden yine hadikalar içre

adnda Paa Sarayna gelüb sarayn enderun birunun seyir temaa
etdik

Sitayii saray vüzerayi Sam cennetmeam
Darüsselâm

Ibtida ahrah üzre arka nazr saray kapus üzre kethüdann höc»

releri ve andan içeri mahpeshane andan içeri saray meydan bir vasî

fezadr Baz zeman iç aalar cirit oynarlar Canibi erbaas karakol'

lukcu odalardr Andan içeri bir meydan dahi vardr Istabl meyda-

ndr Bunun dahi etraf bin at alr stabldr Ve yine etraf emirahur

ve yedekciler ve sarracîn odalardr Bir canibi matbah kaykâvüsdür

Ve bir canibi halc mehteran ve bir canibi mehteran hayme hüc-

releridir Ol sra ile divanhanei âlidir kim iki canibinden ta nerdü-

ban ile çklr Bin âdem alur mnakka kaai âlidir Ve sü-

tun üzre mebni zer enderzer tavan münakkadr Andan içeri paann
Arz odas saray meydanna nazr bir münakka ve tuhf ve moran elvan

camlar ile ârâste bir maksuredir Andan içeri paann ahane ve münak-

[1] 1240
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ka ve diyarlar kaii Çin ile müzeyyen bir kaadr ki canibi baçiye

nazrdr Andelibann feryadnda âdem taze can bulur Baçe tarafnda

bir küçük havuz ve azirvan var Ve ana muttasl bir kâi höcre var Ve
bu iskemle odasndan içeri bir kubbei âlidir ç aalar bu meydanda
taam yerler Canibi erbaas kâii Çin ile mebni silâhdar ve çukadar ve

nianc ve mühürdar höcreleri vardr Velhasl cümle yetmi odadr Ve
iç aalar ve paa içün bir hammam lâtifi var kim ve minelacayib bir

ferahfeza hammam canfezadr Kapus önünde eyh Reyhan hazret-

leri medfundur Amma mukaddema harem odalar olan binay atik-

leri Köprülüzade Ahmed paa sene tarihinde müceddeden bir tarh

nazif kaa ve havuz ve azirvanlar ve müteaddid kâi höcreler ve gû-

nagûn maksure (i) münakkalar etmikim güya saray am henüz

cennetmeam olmu Amma sene 1058 tarihinde hakirin sakin höcrei

kitabhane etmi Bu hücremizde üç gün hatmi erif tilâvet etmidik
Hamdi Huda yine varub der ü divarda hatlarmz görmek müyesser

oldu Bu saraydan sonra mamur ve ibretnüma saraylar beyan ider

Evvelâ Sipah hazarnn iç yüzünda Kasm Aa saray ve Naif Olu
saray ve Türkman Olu ve emiri hac Sinan paa ve Rahtvan ve

Geyvan Olu ve Kadasker saray ve Nureddin saray ve Baçavu
saray ve Receb Aa ve Abdüsselâm Aa saray Nice yüz saray âyân

vardr Amma bu saraylar cümle selef mülûklerinin birer saray ib-

retnümalardr ki her birinde birer âb firavan ve gülistan bostan

ve ecar meyvedar bîpayandr Böyle bir ehri muazzam ve müzey-

yendir kim vechi arzda âlemi seyyahatde seyir temaa etdiimiz on
iki bilâd azîme vardr Dördü Kâfiristanda alts Ali Osmandadr
Kâfiristanda olan Nemse Çasar hükmünde Alman ehri ve kal'ai

Bec ki hâlâ taht imparatordur Ve biri de Prak ehridir Biri de ehri

müzeyyeni Kaa(l) dr Hakir Alamanda iken Fransada ehri Parisi

medh iderlerdi Amma görmedim ^il j^_ ^m Amma Ali Osmanda bilâd

sitte ihtida dünyay ve mafihada misli ve naziri olmyan beldei tayyi-

be yani ehri Kostantaniyyedir Biri dahi taht sani Edirne ve biri dahi

taht evvel Bursa ve Bab Mekke ve Medine(i) Msr <\l»i2- ve kaPai Ha-

lebüehba ve Darülhilâfei Badadi Behitâbâd ve bu memduhu âlem

Sam Cennetmeam böyle bir ehri azimdir ki Arz Mukaddes ehirleri

içre dar enbiya deyu cemii tevarihi muteberelerde tarif ve tavsif

olunmudur kim baz müfesssirîn Aeyeti Vettinden «^^*^ den murad
Samdr (Âyet) C:!!^^ ^^J '^^'^ ^J^j. (Âyet) *>«îJ»j ^^ J^H \ ^^^lc-J* •^^v>^» ki eddadin
ba iremi bu Samda idi dirler Bazlar ama karib Bosra (^y^.) §eh-

[1] Kaav
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rinde idi Bazlar (O/j •jJ^) mabeyninde idi dirler •>//-^Ji^ Bu Ayeti

erif dahi am hakkndadr derler Hattâ hazreti Resaletpenah kablen-

nübüvve Hadicei Kübrann malile ticaret idüb Mekkeden Bosra eh*
rine gelüb ticaret iderdi ki '*^^-i^'^ ^-kci ^^v Bosradan ama bir mer*

hale yerdir ama gelüb Cebeli Kaysunda Kademünnebi olan senk

üzre basub alâmet etmilerdir Hâlâ ziyaretdir Andan Sam seyir te^

maa idüb refikleri Ya Muhammed ama girelim didiklerinde Ben
irem zatülimad olan dünya cennetine giremem buyurmulardr Haki*

katülhal behiti dünya ve dar enbiya ve mecma fuzalây âlem ve

mercii umuru beni âdem mahrusei islâm Sam darüsselâmdr Ve bu
ehir içre olan ulema ve sulehayi meayih sadat mazannei kirame

mahzeni esrar ilâhî kimesneler vardr kim misli meer Yemen ve

Adende ola Amma bu Samda budala ve melâmiyyundan sene 1058
tarihinde hazreti eyh Bekâr üryan bîefkâr var idi

Hikâyei Sergüzeti

Kara Murtaza paa ile Samda iken iç aalarndan on dane ehbaz
tüvana yiitler Evliya Çelebi lûtf eyle Hazinedardan bize izin alvir

Türkman mahallesinde akrabalarmza gidelim didiler Hakir bunlara

rza virmedim Belki paa biniinde Namevcud bilinürsün Sual etdikde

Tara gitdiler dirlerse haliniz niye müncer olur diyüb hazinedara

reca etmedim Bunlar miftah gulâm vesatetile mezun olub hakirin

höcresine gelüb Sensiz dirlik yokdur Elbette bu cemiyetimiz parian
etme Bilece olun deyu reca idüb hahnahah on bir yârân zarifan

piyadegân reftar iderek Sinaniyye çarus izdiham içre vardkda mez-

kûr hazreti eyh Bekâr iki ellerin ketiflerine koyub uryanen hürde

jy^ kollarn sallyarak dalyarak olub gelir Hemen hakirin yanma gelüb

çehreme bir siUei mücazibun ile urdu kim burnumdan hiPati ahzar

gûnum üstüne cereyan idüb serasime oldum Gördümki yanmdan
firar etmiler Derhal destimden eyh Bekkâr yapub ol müzdeham
suk icre esir dellal gibi *'.-^^ ^^^^ ^.^.•^*- -^^-> ^^u\j.îUHa* l^ diye hakiri fe-

ferad (mezad) idüb rüsuayi âlem idüb hacaletimden vücudum pul

pul kabard Hakiri gören halk âlemi hayretde kald Baz veled

c*..jii\ 4-a» ^j. I deyu sual iderler Hakirse hicabmdan gark arak olub

gezdire gezdire ta eyh Arslan hazretlerinin âsitanesine götürüb tec-

didi vuzu teklif idüb badelvuzu eyh Arslann kabri erifine girüb

oiU>\ sj^ .\^\ didi Hakir dahi savt âlâ ile tilâvet idüb ö\c;Ui5,^ a}\ didi

An dahi kraat idüb tamam etdim Oldahi elin açub bir güne hal-

tyyat kalenderi var mr mr diyüb bir güne dua idüb hakire
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jcj. ^-;U \c, li. deyu hitab ibüb -i^^^-U» didi Hakir dahi «ûU^y.y ^\/iz^\ di-

dim Derhal kalkub elimden öpüb ^^^Vj» wi> c3^:-^j>« jj> J^A^diyüb yine elim-

den yapub âsitaneden tara çknca pabuçlarm öpüb önüme kodu

Hakir dahi destin bus idüb pabuclam giydim Ne çare üryan divane

her ne hal ise halâs mümkin deil Yine elimden yapub süriyerek

yine am çarus icre ^^ "-^^ "-^'-^ ^='. ->'^*'^' r-A^^* Jjl» j> \^ L^ CrjU^ik deyu feryad

iderek hakiri rüsvayi âlem bednam etdi Amma evvelki gibi müteellim

olmadm Bu hal üzre beni saray meydanna getirüb anda dahi fer-

yad iderek divanhaniye çkarub yeden beyed Murtaza paann desti-

ne hakiri virüb ^«^^* -^^^^^ diyüb yine alnmdan pus idüb gitdi Murtaza

paaya sergüzeti serencamm bir bir takrir iderken saray kapusndan
beru yetmi seksen am yeniçerisi ve ehir subas üç aded meyyiti

atlar üzre yüklemiler ve yedi sekiz mecruhu dahi getirmiler

Aman sultanm Senin iç aalarn Türkmen mahallesinde bir handa
fisk fücur iderken bilmiyüb basdk Bu kadar âdemlerimiz kati idüb

ve bu kadar kimesnei dahi mecruh etdiler Hâlâ ol hanede kapanub
kuta küt cenk iderler diyince leleri paann huzurna braub
yer öpdiler Der an hemen paa ukab misal yerinden pertab idüb

Bire hazinedar çarn didi Hazinedar gelince eman virmeyüb

bir kaç yerden hançerle mecruh eyleyüb deli ve gönüllü aalar
tevabiile atlatub mahalli marikiye vardkda bir azîm cenk idüb

iç alarndan üçü ol arbedede merhum olub yedisin badelaa getirüb

iç aalar içinde yedisini de mahnukan kati idüb eyh Reyhan yann-
da defn etdiler Bundan malâkelâm bu hakir anlar ile mahalli mare-

kiye gidermiiz Canab Barinin hamelei Kur'an azîmi ve Furkan
Mecidi olduundan eyh Bekkâr hazretlerine ilham rabbani olub

hakiri ol merhumlarn içinden alub s^''^' jîiiJ\J>* diyerek bu kadar yer-

leri gezdirüb halâs idüb kefeyledi »j-" ^r^» Ol sultan sebebi ile ol

vartadan halâs oldum -^•^'^^ te am erifde böyle canlar

vardr Ve âyân eraf gayet çokdur Ve erbab divan ve askeri sultan

fahireler üzre semmur postin kaplu elvan çuka ferraceler ve

konto ve kerekeler giyerler Vasatülhal olanlar sade ve hilâli ve hârei

harami giyerler Krmz muhattem sarub ayaklarna zarbun giyerler

Ve âb havasnn letafetinden mahbub ve mahbubesi gayet hünü
cemalde ve nermiyyeti itidalde ender cim ve him ender him
kâküllerin perian etdiklerinde uaklarn dahi akllar perian olub

can ritelerini umumen zarafet ve letafeti ve mahbubunun melâhati

gibi olmazdr Ve kelimata gelseler bediülbeyan ve fasihüllisandrlar

Zira bu ehrin mahbub mahbubesinin Havran diyarndan gelmidir
Ve sahibi tabiat olan kimesneler Havrandan kz alrlar Havran Huran-
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dan galatdr kim Hazreti Adem Havran sahrasnda ziraat idüb anda
sakin iken tenasül olsun içün ikiz mütak olanlar birbirinden ayrub
gayri kardaa kz verir Hazreti it ana bir kz karndalarndan birini

menkûhalie kabul etmiyüb Hazreti Adem âlemi hayretde kalub Ce-

nab Bariden nida gelüb Ya Safiyyüddin Ne periansn didikde der-

hal Adem Safi Ya Rabbi Sana malûmdur it kzlarndan almayub

bir Huri ister didikde Cenab Bari Cebril Emine emir idüb Cennetden

huUe donile bir Huri çkarub bir mücevher tabak içre Cennet mey-

velerinden üzüm ve incir ve hurma ve zeytun ve rumman ve pembe
ile Hurii Cebril Emin Hazreti Ademe getirüb Ya Adem Rabbin sana

selâm eyledi ite sana bir Huri gönderdükim olu Site versin didi

diyince hemen itin karar kalmyub Huriye vaz'yed idem didükde

Hazreti Cebril Bu Hurinin mihrini vir didi it mihri nedir didi

Cebril Emin itdi Mihri ^^ i- r>''
•^' ^' ^ "^ didi te dahi böyle

diyüb Hurii alub ihtida nikâh emri Hakile Cebril Emin talimile

ruyi arzda Hazreti it ile mezkûr Cennet Hurisine olmudur Amma
Cenneti MeVada nikâh Hazreti Adem ile Havva Anaya olmudur
Badehu ol Huri kzndan Hazreti itin ol Huri kzndan bir olan
vücuda geldi ismine derlerdi Amma ol asrda Hazret Cen-

netden hübut idüb zemine kadem basdkda kenduye nisyan gelüb

lisan Cennet olan arabî(i) feramu idüb lisan iberîce kelimat iderler

idi Bu kerre Huri arabî kelimat ider it ibr(e) nice kelimat ider Bir-

birlerinin lisanlarn fehm etmede hayli usret çekdiler Bu kerre Huri-

den mütak olan anasnn ve babasnn lisann örenüb
mabeynehümada tercemanlk iderdi Hâlâ tercemanlarn piri

silsileleri ana müntehidir Badehu ol Huriden nice yüz evlâdlar zuhure

gelüb tenasül buldular Ve anlar Havranda sakin olduklariyçün Hu-
randan galat Havran diyar dirler Merali ve gazali yedi kudret ile

mükâhhal âhu gözlü pençei âfitablar olur kim hakka ki Huri sfat-

lardr aml bunlardan kz alub tenasül bularak anniçün Samn
mahbub ve mahbubesi mehuru âlemdir Ve bu ehrin misli arazii

mamurda bu kadar vilâyeti vasii mamur ve belideleri ve buk'alar

hub ve mergubdur Ve fezalarnda sadrenc naki mezraalar mahsuldar

ve ahalisi maldar ve nimetleri firavan ve uynu enharlar cari ve

revandr Ve canibi erbaas ba ve bostandr Her bada bülbüllerin

naamatlar ve hoelhan tuyurlarn esvat hazineleri âdeme hayat

virüb ferahnak olur Ve haki olkadar rakik ve lâtifdir kim güya gr-

balden geçmidir Fafuru Çin misal kâseler ve gûzeler ilenir Ve
balarnda semadan bârân rahmet nazil olsa müki amberi ham misal

bir rayihai tayyibe âdemin demagm muattar ider Ve muhtesib aa
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ve miri âb aa defter(i) ile amm canibi etrafnda yetmi üç bin ba
ve baçe öür verir derler Ve miri âb aa bu balara nöbet ile su

sular Eer hâkim tarafndan su nazr olmasa bir katra âb içün hun
âb olur ^*''^ (*«^' Bir garaib diyar âdem bu am balar içre girse selâ-

met bulmyub serseri geze geze gaib olur ihtimaldir katliderler Ve bu
balar içre krk bin kasr irem vardr derler Herbirinde andelibann

ve gayri hoelhan tuyurlarn feryatlarndan âdem mest olur Hikâyet

iderler kim eyh Mehemmed Sadreddin zade bir kimesneden on kiiye

ban almaa reca ider Ol ba sahibi dahi inad idüb ban virmez

Vakti ita oldukda ba almaa talih olan kimesne cemii tevabii ve

levahik ve nice amallerile bir gicede herifin bann deri divarn ref

idüb kendü bana zam idüb cemii ecarlarn dahi tebdil eyliyüb

kendü ban serika etdüi ba serapa çapaladub sularn salub rey

ider ba sahihleri vakti baharda ba tarafna varub rah bada
olkadar serseri gezer kim bann deri divarndan ve ahcarat ecara-

tmdan nam nian bulmyub Heshur mu oldum ehire gelir Ertesi

hizmetkârlar ile yine baa varub ba ve babandan eser yok Civarn-

da olan âdemlerden süal idüb anlar dahi dembeste ve hayran kalrlar

Ahir mahkemiye varub dava ider Isbata kadir olmyub sefil yed ka-

lub gider Sam erifde bu ba hikâyesi darbmeseldir Ve hâlâ ol ba
mehurdur ki teferrücgâh has ve âmdr airim mesire ve teferrücgâh-

larn heyan ider Evvelâ fezayi Kök meydan am içinden cereyan

iden Nehri Mize canibi bir çemenzar gülzar bir sebzezar sahradr

Badelasr cümle uak anda gelüb vakti gurubedek kimi mahi sayd

ider kimi mahpareleri sayd iderler bir temaagâh ferahfeza yerdir

Andan Kasr mencik bu sahraya nazr bir kasr âlidir Amma
paalara mahsus bir kasr havernakdr Ve amm canibi kblesinde

kasr Küçük Ahmed paa ve §amn mekûlât meruhatnn
memduhatndan heyan ider Evvelâ has ve beyaz Havran galâlinden

beyaz çakl ekmei ve Acem çörei ve peynirli börei ve lâhm acinli

börei ve <^-^ ruyi zeminde naziri yokdur Arab ve Aceme Hind ve

Sinde Fafuru Çine hedaya götürürler Ve elvan elvan kayss olur

Amma kamerî ve müemmesî alûlar olur Hamevî kayss bu
dünyada naziri yokdur Meer Cennet balarnda ola Amma bu
hamevî öbür kayslar gibi kuruyub vilâyet vilâyet gitmez Zira

cürmü yokdur Bir hürde çekirdei vardr Bir saat yere

gitmek ihtimali yokdur Ol kadar terdir kim zebanzede oldukda

âb zülâli âdeme hayat virir bir ho huralûdur Bir taraf beyaz ve

bir canibi lâilgûndur Ne kadar tenavül olunsa sikleti yokdur Ve
hazmülifratdr Ve tüffah gayet lâtiftdir Ve ^ j^. ^\j.^ ^\j bunun hak-
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kndadr Hattâ bu elmadan müsellesi eriyye be on danesin muka^
er idüb bile tabh eylesen bir kâsesin nu iden hayat cavidan bulub
hem mukavvi hem müferrih bir lâtif eribe olur Ve ayvas dahi me-
hurdur Gerçi Lefke ehri ayvas kadar iri deildir Amma gayet leziz-

dir Göbein oyub içine masteki sakz koyub nerm hakister içre pii-

rüb istimal etsen kuvveti basar ziyade idüb tabiat mutedil ider Ve
limon ve turuncu ve cabeca hurmas ve dibas ve kebbat mehurdur
Ve zeytunu cihan ârâdem cevzi rumî kadar olur Ve kaddi nebat on
denesin tenavül iden bir vakkyye lâhmi kûsfend yemi kadar gna
bulur Memduhu cihandr Ve inciri ve engürü gayet firavandr

Amma zeyni üzümü derler bir mevzun kt'ai âbdar kehrübavar bir

bar herdir kim Huda âlimdir naziri meer Aden uçmanda ola

(Ayet) Lu^ ^i.ijL-i yjdj l'^^jj i^^j Uc Ayeti bu amm zeyni üzümü hakkn-
da nazil olmu ola Her nekadar istimal etsen asla hararet virmeyüb
sikleti olmaz Ve Sam erifin sanayiatnn öhrei ehir olanlarn beyan

ider Evvelâ atlas ve haresi ve darayisi ve hilâlisi ve gûnagûn muhat-
temi ve kutns ve abas ve dikdii vüzeralara mahsus zerduz dikdikler

kim sihri icazdr Ve katifesi ve bu makule kâlây metam gûnagûn-
lar vardr Amma mehurlar bunlardr Hakka ki Arabistanm cennet

meamdr Ve gayet bender ehirdir Beher sene nice Msr hazinesi

mal tahsil olunub masruf olunur gayet mahsuldar diyardr

Acibei garibe

am ehri içre çaruyi pazarda sürü sürü beldi keçiler gezer Her
birinin emciinde beer altar vakyye südü var Tulum gibi sarkb gezer

Sahibi ise >-.y ^^.^3\ ^u deyüb süd satar Amma südden nia(n) yok

Murad idindiin mkdar südü keçiden ulbe içre saub sana virir

Ziyadesin yine keçinin azna döküb gider Garib temaadr Ve her

keçinin belinde paybendi ve kösdei hazrdr Südleri kalmyub
çayra götürüb balar Ve bu am içre nice ibretnüma eyler vardr

Amma tahriri tasdi verir Ve Defterdar zade Mehemmed paa hâki-

mülvakit iken cemii hanei avarzdan ref idüb arzeylemek murad
etdii mahalde ol takrib ile am içre nekadar ibadullah ve nekadar

koyun tenavül olunub ve nekadar müsafirîn ve mücavirin var ise tahrir

idüb alt kerre yüz bin âdem bulunmudur Böyle bir âdem deryas-

dr Ab havasnn hükmü odur Ve talii nücumîsi mensubdur
Ve iklimi salis içindedir Tuli nehar ve arz beledi ve halkn
rengi ruyleri ebyazüUevindir Bu mahalde Sam cennet meamn der-

yada katra günede zerre evsaf tamam oldu ^'y^'Vj j.^^^' ii*
<\!ij.<j <iii2J^
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Evsaf ziyaretgâh dar enbiya ve makamat merakdi
evliyay Sam darüsselâm

Evvelâ amm canibi garbisinde Salihiyye nam kasabya hayil

Cebeli K^aysun Ta zirvei âlâsna sekiz bin admda uruc olunur bir

musattah yerdir Anda bir kubbei âli içre Hazreti Resaletpenahn

taa tesir etmi kademi erifleri nak vardr Bu mahalden Dmik
temaa idüb rücu etmilerdir ki dünya cennetine girmem buyurmu-
lar Bu mahalden sahrayi am ve imarat darüsselâm temasil (i) ilâhî

gibi berk urduu zahir ve bahirdir Bu cebelde ehre nazr bir gar

vardr ki Makam Salihin derler Ve Salihiyye ehri bu gar ismile

müsemmadr Ve Makam Üçler dahi bir kehfdir Andan Makam Ye-

diler Bu dahi bir gardr Ve Makam Krklar Bu dahi bir kehfi lâtif-

dir Bu ziyaretlerin mihrablarnda ibadet idenin duas müstecabdr

Ve sulehayi ümmetden ehli hal kimesneler vardr Makam Budala

Ricali gaybdan bunlar krk kii ama memurlardr Bir gar içre ziya-

retgâhdr Amma türbeden bir âsâr yokdur Ve Kahrül Meliküc Cevad

Yunus hin Mevdud hinül Melik Karnda olan Elmeliküs Salih ismail

elinden Sam alub merkum Elmeliküc Cevad Yunusa verüb ama
müstakil hâkim oldu Hikmeti Huda üç aydan Melik Kamilin kemali

ömrü kâmil olub hilâfet Elmeliküs Salibe müyesser oldu De-

runundaki adavetin izhar idüb Karndan asrnda sen beni amdan
niçün mazul eyledin deyu Elmeliküc Cevad Yunusu Samda kati etdirdi

üzre nur yadn istima idüb Msrdan lgar ile ama
gelüb Melik Cevadm kabrine yüz sürüb üstüne azîm kubbeler bina

etdi Hâlâ am ile Salihiyye beyninde ziyaretgâh has âmdr
hin Elmelikül mücahid §irgûh Mahmud vali (i) Humus iken sahili

bahirde ve herde çok gazas vardr Msra giderken rehzeni ecel yolun

kesüb Samda akam idüb Salihiyye kurbinde Ihni ehinah hni Eyyuh

Sultan Salâhüddin Yusufun biraderzadesidir Bunlar am hâkimi iken

küffar hakisar Medinei Münevverei garet etmee asker cem idüb

çölde giderken bu Elmelik Mansur cündü küffarn ardn önün alub

cümle küffar dendan tigden üddin Yusufun evast
ahdinde bunu dahi felek elekden geçirüb am içinde medfundur Ve
bu âsitanelerin imalinde bir gar vardr ki ana Makam Hâbil derler

Anda bir müdevver sürh gûn bir ta vardr Kabil Habili ol ta ile

seri saadetlerine urub ehid eyledi Ann içün bu ta krmzdr derler

Ve buna karib bir gar dahi vardr Kue kue oyulmu muzlim günc-

leri vardr Gar Çuan derler Beni israil zemannda kavmi Yehud
krk nebiyi bu gar içre mahpus idüb yedi sene savt hazinleri istima
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olunub krk dahi cu'dan helak oldu dirler Andan Salihiyye içinde

nemeki han melâhat ve kameri asuman semahat Yegusül vasln
matlûbüt talibin Hazreti eyh Muhiddinül Arabi Ömre sene 78 Ve-
fate sen 576 [1] Evsaf mezkûrdur Amma yine Samn canibi garbi-

sinde nsf merhale rah kariyede medfundur Cümle asar binalar

fatihi Msr Selim Hanndr Sultan Msr ve§ am Elmeliküs Salih

Necmüddin Ebubekir asrnda merhum olmudur Monla Hünkâr ile

hem asrd (ir) Muhiddinül Arabi Konyaya varub nikâh er'i Resulü

mübîn üzre Sadreddini Konevînin validesin almdr Cebeli Hayyüs
sele yani Diri Kar dimek olur Rumda âb zülâl didikleri kar kardr
dimek olur Kün emrile edimi arz halk olnaldan beru nice bin yllk
kar sayf ve itada mevcuddur Bu cebel üç günlük rah baridede

beyaz kuUe misal kubbei eflâke serçekmi bir kûhu bâlâdr Ruz
merre ama nice bin ester bar selci baridi gelüb Samn sular içine

bu kardan idhal idüb sikletin def idüb âb zülâl olur Ve bu dada âb
zülâl didikleri kar kurdu hayvan çokdur Mükkâmlara kar keanlar

hedaya getirirler Ve bu cebelde Ziyareti Ehüs Sele Daima ama kar

tayub halka bezi idermi Mazreti Resalet ile ama gelüb girmiyüb

bu cebelde kalmdr Sahâbei kiramdandr Bir kubbei sagirede med-

fundur Ve buna karib Mazreti Ehüs Selci Hindî Ak ilahî ile âlûde

bir zarif ve nahif perhizkâr merdi hindî imi Daima iddeti itada

uryanen kar içinde sakin imi Selim ah Msra giderken gelüb duai

hayrlarn alub Msr fethinden sonra Bizim Msrda Mindîlerimize

bir tekye ina eyle deyu Msrn fethin tebir iderler Badehu Selim

Man Msr feth idüb geldikde civar rahmete gitmi bulub kabri erif-

leri üzre bir kubbe bina etmek murad idindiklerinde Selim Mann
vakasnda Ya Selim Dünyada ve âhiretde üryan gezmei reca idüb

ancak muradm müahedei cemal idi Elhamdülillah müyesser oldu

Lûtfeyle Benim nam üstüne bir bar azîm ihdas eyleme deyu reca

etdikde Selim Man dahi canibi erbaasma bir soffa bina idüb âyende

ve revendeye ârâmgâh bir ziyaretgâhdr Ve bu cebelden yine garba

Mize boazn ubur idüb nsf saatde gidüb

Cebeli Ribve

amdan bir merhale yerdir Müfessirîn bu cebel hakknda (Ayet)

^* ^ j\ji c»\> lyj J\ \f Ujl j Ayeti nazil olmudur derler Bir kûhu dirah-

tistandr Ta zirvei âlâsnda Mazreti Isa havariyyunlarndan Hazreti

[IJ Yanldr. 576 hicrî senesi milâdî 1180 dir. Halbuki Muhiddini Arabînin vefat

1240 da, yani hicrî 638 dedir.
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medfundur Anda Muaviye bir mescidi âlâ bina etmi-
dir Mah Temmuzda ahali (i) Kerek ve âyân Baalbek ziyaretine

varub kesbi taravet iderler Canibi erbaas gül gülistan ve ba bostan

ve murgzar lâlezar yerdir Ve Nehri Rihve bu cebelin dameninden
tulü idüb Nehri Beride munsab olur kisi bu cebelin esfelinden cere-

yan iderek Kasmiyye kaPas dibinde Bahri Ebyaza mahlut olur Ve
bu Cebeli Ribvede bir gar azîm vardr Bu nahiyede akf us- kaPast

ve Zidaniyye kal'as ahaliler (i) ol zuum üzrelerdir kim Mazreti Mer-

yem Mazreti Isa (i) bu garda mütak etmi ola deyu bu Ayeti keri-

mei istidlal idinirler (Ayet) Cj^ uis:; i4i*\ j* c»ÂxL«ii fy^ ^\Xi\ ^j ^rs^ ^ Bu
Ayetden murad bu mahaldir derler Amma sahihi Kudüsü erifin

canibi cenubîsinde iki saat Beytüllahm didükleri garn evsaf bâlâda

sebkat idüb tahrir olunmudur Muhakkak Mazreti Isa anda vücuda
geldii Rum tevarihlerinde shhati üzre masturdur kim hilaf yazmaz-

lar Ve bu Cebeli Ribve dameninde ziyareti Hazreti Yusi nehiyyullah

bir çemenzar yerde bir kubbei âlide asudedirler Amma asl fer'ile

malûmumuz deildir Andan yine ama gelüb enderun birununda

olan ziyaretleri beyan ider Evvelâ Camii Ummeyyenin mihrab divan

sahasnda on iki bin peygamber medfundur deyu müsbetdir Zira Ca-

mii Ümmeyye ibadetgâh kadimdir Maktul ve merhum peygamberleri

anda defn iderlermi Ve yine Camii Ummeyyenin ta vasatnda maz-

har envar nübüvvet ve masdar âsâr mürüvvet Mazreti Yahya üd
nasib ehadet ibni Mazreti Zekeriyya ^m-J» U^ii^ ibni Maan ibni Filkos

ibni Melik Rac'im ibni Mazreti Süleyman ibni Mazreti Davud ^>.j> u^c a

müntehidirler Mazreti Yahya Mazreti Isa akrabalarndan idi Urucu
Isadan sonra bunlara nübüvvet gelüb Israili dini mesihîyye davet

iderdi Ve halk maasiden nehyiderdi Ol asrda Melik filân

kendü kzn nikâh ile almak murad idinüb Mazreti Yahya men et-

digiyçün mezkûr Melikin avreti ivasile Mazreti Yahya (i) Nablus kur*

binde kariyei Sahastiyyede bir deyr içre incil tilâvet iderken ehid
idüb seri saadetlerin Sam erife getirüb bu Camii Ummeyye içre

bir ziri zeminde bir amud pare üzre bir altun tebsi üzre kodlar Mâla

bu Camii Ummeyye içre asudedir Ve cesedi erifin Sabastiyyeden

Malta küffar serika idüb Sencuvan namile kendülerde mahfuzdur

Amma re*si erifi Camii Ummeyye içre bir musanna ahabatdan par-

maklik içre sandukai erifeleri vardr Zerduz atlas sebzduz ile pui-

dedir am vüzeralar seri saadetleri tarafnda kâi (i) Çin maksure

üzre salât cum'a eda iderler Vaiz ve nash idi Ve Camii Ummeyyede
Makam Hazreti Isa Ana karib camiin sol canibi güncünde Makam Haz^
reti Hzr Andan kble divarnda Enbiyalar kapus Ve dahi
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Kelâm izzet güya kudret kalemile tahrir olunmu bir Kelâm Kadimdir

Bu cami içre Birler ve Üçler ve Yediler ve Krklar makamlar vardr Ve
Cami çarsndaki Bab Ceyrun Havzu Ceyrun Andan gasil idüb

tecdidi vuzu iden yetmi dürlü emraz olduu mahaldir Ve ha-

remde cA:» Hatvei Hazreti Adem Andan kble divarnda mihrab Fu-

kara Burada Camii Ummeyye ziyaretleri ve makamlar temam oldu

Koyun kapus canibindeki ziyaretleri beyan eder Evvelâ Ali Eme-
viyyundan Emirülmü*minîn Hazreti Muaviye ibni Ebi Süfyan Amma
Muttalibdir Hazreti Resaletin vahi kâtibi idi Vefate der Receb sene

60 Bade hicretünnebeviyye intikal idüb hilâfet olu Yezide nakletdi

Ve bu (na) karib Sahr j<i> Harb ihni Ummeyye Hicretin sene tarihinde

Hüseyn ibni Alinin sulh ferandan müstakil halife oldu Hicretin

sene pederi Ebi Süfyan islâm ile müerref olmulard Hazretinden

163 hadis nakletdi Zeman hilâfetlerinde mamaliki am ve Msr ve

Marib ve Endülüs ve Fas ve Arab ve Azerbaycan ve Deylim ve Ho-

rasan Maveraünnehir ve Hindustana varnca hüküm etdiler Nefer aded

14 Müddeti ömre 78 sene mah Receb fi sene 60 Mervan Himarda
inkraz buldular Bu Sam erif tahtlar idi Ve(beni) Emeviyyunun ibti-

dasdr Yezide pederi olduyçün etm etmemek gerekdir Zira nesebi Re-

suldendir Ve cümle ahvalleri min indiUâhdr Omre sene Sebebi mevt-

leri oldur kim ehli Medine Hazreti Osman kati etdikleriyçün Resu-

lullâh yerinden refidüb ama götürmee mübaeret etdi Ölgün min-

beri Resul lerzan oldu Askeri Muaviye amdan huruç etdii gün

Camii Ummeyye minberi münhedim olub emis dahi münkesif oldu

Cümle ahalii am zulmetde kalub ol saat Muaviye havfinden likuvve

mürde mübtelâ olub can verdi Ve J-[l\t\> de defn etdiler Künyeleri

Abdurrahmandr Ve naki hatemi ^^y J*^ J^^ idi Hâlâ olu Yezide inti-

kal eyledi Ahdi Yezid ibni Muaviye ibni Ebi Süfyan Biati Yezid fi sene

60 Müddeti ömr sene ve ehr 3 Müddeti ömrü Yezid sene 39 Hazreti

Hüseyin Yezide biat etmedii ecilden ehid oldlar Evvelâ mam Hü-
eyin imam Zeynel Abidin olu imam Mehemmed Ann evlâd Hazreti

Caferi Sadk müezzinlerin piri Hezreti Bilâli Habeî hakknda Hazreti

Resalet J>j«H^t jmjL. buyurmulardr Hicaz ve azzal makamnda âgaze

etdüi mahal cemii uak mest medhu olurlarm Hazreti Ali Hazreti

Resaletin izni erifile seccadei ResuluUah üzre oturub ihtida Selman

Fersin ikinci Amr ibni Ummeyye Zumeyirinin üçüncü bu Bilâli Habe-

înin belin balad ve icazet virdi Müezzinlerin silsilesi ana müntehi-

dir Ve buna karib Hazreti Ikrim.e «*./c sahâbei kiramdandr Ve Ikrime

hazretlerinin evlâd zülihtiramlarndan Hazreti Hiam ve Hazreti

Am.ru bu iki nurudide Hazreti Halid Kayseri Rum olan Herkil üzre
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sene 12 ama gelüb iki biraderi kiHteri mühter Herkil çenginde

ehid oldlar Bu mahalde medfundurlar Ve yine bu mahalde Koyun
Kapusnm iç yüzünde M.e§hedi Yezid bin Muaviye hicreti Mutann
Omre 39 sene 64 de ruhu bîfütuhu kalb bîbeden olub kald Sene

tarihinde Timur cesedin âtee yakub hakisterin bade verüb meadma
cemii Tatar nahnah ve yestehzede etdirüb hâlâ âyende ve revende

teelülgâh ve hergâhdr Bu Yezidi bîsaidden sonra hilâfet olu
Muaviye ye nakl etdi Künyeti Ebu Leyli idi Bu dahi fevt olub dedesti

Hazreti Muaviye cenbinde medfundur Ve M.ervan hin Hakem halife

iken merhum olub bu mahalde asudedir Ve kurbinde elli adm baid

Hazreti Miis'ab ^^^a Hazreti Zübeyrin biraderi kihteridir ve Hazreti

Resaletin halete zadeleridir Bu Hazreti Mus'ab Abdül Melik çenginde

sehmi kaza ile ehid oldu Ve buna Velid ihni Ahdul Melik dahi berde

ve bahirde feth etmedik diyar komamdr Islâmbola iki kerre serdar

üçüncide bizzat kendüler varub nsf Kostantanivye (i) feth idüb

Ayasofyai Kebirde ibadet idüb sulh ile ruc idüb bin pare keti Morai ve

Giridi Kbrs cezirelerin feth idüb am Trablusdan gelüb lenger en-

daht oldu Gazayi Velid müyesser ola deyu efvah nasda darbmeseldir

Fevt olub gaza malile Camii Ümmeyyei tamir idüb sene 96 Cema-
zelâhiresinde merhum olub Bab Sagir haricinde medfundur Ali Eme-

viyyunun güzidesidir Biraderi Müslime (i) yüz bin asker ile Islâmbola

serdar eyliyüb Galata (i) feth idüb ba sulh ama geldiler Remledeki

Cami bu Süleymanmdr Sene 99 imtilâdan merhum oldu

Gulâmlar ehid etdi Ve cenbinde Süleyman hini Ahdül Melik Bu
dahi azîmüan halifei zeman idi Ve yine buna karib Eyyub hin

Süleyman dahi âdil padiahimi Pederi cenbinde medfundur Bu hali-

felerin cümlesi Ali Emeviyyundandrlar Eer cümlesin tahrir eylesek

mücelled kitab olur Ve ziyareti Hazreti Ömer ihni Ahdülaziz Bu dahi

halifei ResuluUahdr Amma baka bir kubbei âli içinde medfundur
Gayet âdil olduundan ziyaretgâh has ve âmdr Ve ana karib Aerei
Mübeereden Hazreti ve ana karib Hazreti Resaletin haletesi

Ve Monla mahkemesi kurbinde Ali Ekrad (A) tabei yannda HaZ'

reti Sultan l^ureddinü ehid ibni Aksunkurül bersakî Hazreti

Resaletin kabri erifine rafzîler lâm ile varub vaz'yed idecek mahal-

de hemen Hazreti Resaletpenah Nureddini ehidin rüyasna girüb u
zalimler bu kabrimden g (el) mene müfevvaz olmudur Bunda srrullah
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vardr Elbette yeti didikde derakab Nureddin habdat bîdar olub bu
kadar heccan ve hassan küheylân ile yedi gün ve yedi gice berki

hatif gibi urub cümle ahali (i) Medine (i) alâtarikuzziyafe davet idüb

cümlesine nigeran ider Amma menammda Hazreti Resaletin u zalim-

ler deyu gösterdii âdemler yok Nureddini ehid ider Ey ümmeti
Muhammed Elhamdülillah taam firavan Dahi garibüddiyar mücavi-

rinden kimesneler yok mu diyince Hazreti padiahn has ve âm ve

pr civan cümle geldiler Amma iki garib miskin halkdan münzevi

kimesneler ve ianete perhizkâr âdemlerdir Anlar kald Amma bu taa-

m anlar yemezler Ve davet etseniz gelmezler Ehli hal sahibi sülük

merdi Hudalardr deyu hüsnü hallerine ehadet etdiler Nureddin
Neden Elbette cebren varub anlar getirin Bizim <isUa-.k olan taa-

mmz anlarn desti namubarekleri dokunsun deyu huddamlarna
iaret idüb meclise hazr idince koca Nureddin aüij^-jL c^x- deyüb sec-

dei ükr etdi Derakab höcrelerin basdrub lâm yolunda yedi âdem
dahi kazma ve kürekleri ile meydan muhabbete çkarub bunlar birer

birer söyledüb dokuzun dahi kati idüb Hazreti Resaletin kabri erifi

etrafn kazub canibi erbaasn ikenderelere alub altndan dahi lâm
misal kazub sgaralar üzre alub bizzat hemen hazreti Resaletin ol müsk
amber fam var sanduka var muallak ey oldu Andan nice bin kan-

tar muhasini has ve resas ve kalay ve nühasn avani her nekadar

var ise bir tuç kaFa içinde hâlâ asudedirler Güya pulad nahcevanî-

dir Bu mezkûr tuc sandukann üstü dahi parça tuçlar ile puide idüb

yine dahi taradan bir kat demir kafesler kim herbiri kol kalnl
demirler ile ihata etdirüb vücudu erifleri üzre hâlâ bu kubbei âli(i)

bina idüb Medinei Münevvere (i) kal'a içine ald htida kara(i) Me-
dine Hazreti Nureddin ehidin binasdr Badehu müruru eyyam ile

cabeca münhedim olub sene tarihinde Sultan Süleyman Hazreti Re-

saletin tahmile bir kal'a ina etmidir kim inaallah mahallinde alet-

tafsil evsaf tahrir olunur Neticei kelâm ite bu Hazreti Nureddin e-
hid böyle bir azîmüan padiah idi Bu am mahkemesi kurbinde

ahrah üzre bir kubbei âlide medfundur Bir mariz âsitanesine girüb

ziyaret etse biemrillâh derhal ifa bulur ajla aü ^^-j Ve ehrin canibi i-

malîsinde balar içinde sultan âikan kutbu aktab nihan Hazreti

§eyh Arslan Bir ulu âsitanesi ve firavan fukaralar ve imareti ve ca-

mii vardr Hattâ leylei mubarekelerde am esvak içre bir asfarülle-

vin bir azîm arslan suretinde gezdüün nice kimesneler müahede et-

miler Hattâ bu âsitanede eyh Bekkâr ile olan sergüzetimiz ki bâ-

lâda tahrir olunmudur Andan sonra ve eyh Arslan ruhu erifleriy-

çün bir hatmi erif tilâvet idüb ruhu pürfütuhlarna hibe eyledim
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»^ ^jA Ve canibi Utnmeyyenin canibi imalinde karib Sultan Meliküt

Tahirül Ekrad Atabegyandandr Acib eci ve gazi padiah imi Sene

653 tarihinde Gazze ve Remle ve Akke ve Sayda ve Beyruta Firen-

gi bedrenk istilâ idüb bu Meliküt Tahir istihlâs eylemidir Amma
ama hanei avarz bunlar ihdas eyledigiyçün ahalii am hatrmande
olub[l] etmezler Kubbei âlisinin bab mesturdur Amma gayet

musanna kubbei murassadr Andan Paa Saraynn tara kapus cen-

binde eyh Salih ve Hazreti eyh Halil iki biraderler bir kubbede
yatarlar Hazreti Resaletin Ohud gazasnda izni erifleri ile mürikini
bunlar kati iderler imi Cellâdlarn silsileleri bunlara müntehidir

Hattâ paann cellâd Bekir alessabah Divanhaniye gelmeden bu tür-

be içre girib klcn türbe sandukas içine koyub yine alub kemer
beste iderler Ve Melek Ahmed paa efendimizin bir cierkûesi bu
âsitanede medfundur Ve her bar cümle mücrimi bu âsitane önünde

kati iderler Amma ihtida meydan siyasete çökerüb cellâd mücrimin

ba üstüne kendi damenin setr idüb cellâd hrkas içinde mahrem
bir hal idüb damenin kaldrub garib mücrim nergis gözlerin yumub
perian asude otururken (Beyit)

Cellâd felek boynun urvb bir nice ahsn
Gördüm kafasî[2\ baka yatur baka kafas

mazmununca[3] oldem içinde oldem cellâd maktulün ruhuna fati-

ha diyüb piri olan eyhin âsitanm bus idüb gider Garib temaadr
Masumlarn gerdanlarna klç geçmiyüb halâs olmulardr deyu nakl

iderler Ve Koyun kapus kurbinde kutbül arifin eyh Hasanür Rai

ve kabri Mead ihni Cebel sahâbei kiramdan ravii hadisdir Ve
Hazreti Ömer hilâfetinde matunen vefat etdi Kurafede medfundur Ve
kabri Vatile binil Eska* ^j-V^û; ^'\3 Beni Liys kabilesindendir Ve eshab

soffann güzidesidir Hazretden nakil ider Hazreti Ömer ama gönde-

rüb merhum olcak Bilâ(li) Habeî cenbinde medfundur Ve kabri

Abdullah bin Besendil Mazinî sahabîdir Sene 80 tarihinde yüz yanda
vefat etdi Cebbanede asudedir Abdülmelik Muaviye duhteri Atike nam
hatundan mütevelliddir Halife olub sene 500 Babülebvaba ve ir-

van Samkye varnca feth idüb bu esnada Cebbane nam bir dürrü

naüküfte kz merhum olub gamndan ömrü sene 40 iken sene 500

tarihinde am haricinde Belka nam kariyede medfundur Ve kabri

Haim hin Abdülmelik Diyar Acemde Hakan münhezim etdi Ve

[1] Badad Kökü nüshas (ziyaret)

[2] Kafesî destar, kavuk.

[3] Badad Kökü nüshas (herif kellei ya Veduda)

Evliya Çelebi 9 — 36
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Daistanda Tabseran ve Komuk feth idüb cümle ahalîsin is-

lâm ile müerref etdi Badehu Hiam sene 125 Kmesrinden Rasafe

nam mahalde medfundur Müddeti ömrü sene 55 ve müddeti hilâfet

gene 19 ehr Ve kabri Emirül mümînin Hiam bin Ab'

dülmelik asrnda am kurbinde Belkay nahiyesinde Hamime <.^ ka-

riyesinde sakin iken merhum olub anda medfundur Ve kabri Elme-

likül M.azzcrn Isa Sene 29 am valisi ve Salihiyyede bina

etdii medresede medfundur Ve kabri Elmelikünnasr Davud hinül

Melikülmuazzcrn sa am haricinde medfundur Eeyh ibni Hacib

bunlarn recasile Kerek nam kaPada ibni Hacib Msrda mü-

tevellid olub Iskenderiyye sene 646 sahili bahirde kubbesiz çarkûe

bir divar içinde medfundur Ve Bab Kesanda eyh Kennas ^u\^^;j; ve

am hadikalar icre eyh Samsun ve balarn Katife canibinde eyh
Sadat ve hammam kahvesi kurbinde Rukiyye hazretlerinin

pakize ahterleridir Ve Hazreti Resulün meddah eyh Ahmedi Süruci

ve eyh Arslan cenbinde eyh Ihrahimül Havanî ve ana karib bir

ba irem içre eyh Elhan ve bu mahalle krk elli hatve karib Kabri

Elest ve yine bu âsitane cenbinde eyh Ehu aVî hazretleri Hamdi
Huda sohbbeti haslar ile müerref olub destbuslerile behreyab olduk

Aizzei kiramdan bir ulu sultan idi Ve def'ai salisede ama vardmz-
da müridi kâmilimiz olan hazreti eyh Bekkâr civar rahmete intikal

idüb kabri erifi asudedir Yerine Mana olu eyh seniye

bali bir üryan pençei âfitab bir veledi pak idi eyh Bekkâr haz-

retlei nekadar ^Joj ^^ idi bu Mana zadesi ann aksi olkadar pürgûydur

kim âni vahid durmyub âyende ve revendeye güftügû idüb nice ke-
fi keramet zahir etmede Bu zati erifin sebebi mevlûdu oldur kim
hazreti eyh Bekkâr beynelhak üryan gezerdi Amma daima avretler

hammamma girüb kemerine futa balayub cemii havatînler kise ve

sabun sürüb hidmet iderdi Hikmeti Huda Aann hatunu hammamda
bulub ol hatuna sabun sürüb hidmet ederken bir tas içre eyh Bek-

kâr az yarn ilka idüb v^^* deyu emr ider Hatun dahi eyhin az
yarn nu idince eyh hatunun karnn sayub inallah LJi aVy J^'^^»

diyüb gider Hatun dahi hanesine gelüb bir kaç günden nefasdan

ve hayzdan kesilir Meer bu hatun krk yldan beru evlâddan kesil-

mi idi Badehu eyh Bekkâr eb ruz oJ hanedana varub ol hatuna

hedayalar getirir Badehu hatundan dokuz aydan sonra bir pençei âfi-

tab evlâd vücuda geldii saat eyh Bekkâr gelüb masumun azan e-
rifine ezan Muhammedi tilâvet idüb gider Bu masum bir seniye bali
olunca kelimata balyub harekat sekenata balar Bir gün eyh Bekkâr

gelüb bu masumu kundandan çkarub uryanen cemii murad
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idindii yerlerdeki ziyaretlere götürüb gezdirir Ol gün ol gulâm

piyade yürümee bahyub ilâ hazePa hakir sene 1081 tarihinde

gördükde bir ruhu musavver masumu pak idi Böyle üryan keif

kerametin aikâre iderek seyran iderdi Ve eyh Bekkâr hazretleri

Badadîdir Camii Hulefada müezzin imi Bir leylei Kadirde temhid

tilâvet iderken nsfüUeylde rahmet kapusm küade görünce Hay
deyüb o kaddi bâlâ minarei ulyadan kendini pertab idüb gözün açar

Kenduyi Samda bulub üryan olur Ulu sultan idi Hattâ hakirin kem-

terhanesine gelüb \^^ \ ^i^ deyu emr etdikde segah makamnda baz
besteler okudum Anlar allak mallak raks iderlerdi Baz zeman

dairei destimden alub j\3^\yj;i tl.r deyu tarz acemane bir daire depre-

dirdikim naziri yok idi <u ^»^j-j Andan eyK Vahreddini Irakî ve

kasr Mencik cenbinde Qazcili Paa medfundur Sultan Gavri ulema-

larndan idi Selim ah Sam feth idüb Hayre Bey ilkasile Sultan

Selim Sam bu Gazaliye virdi Badehu Süleyman Han asrnda deri

devlete davet olunub havf inden gitmeyüb isyan etdi Derya misal

asker ile Ferhad paay üzerine tayin idüb Gazali münhedim olub

Karalar nam mahalde bana kara belâ gelüb kati olundu Ve kellesi

deri devlete gönderilüb Gazali çemi gazalin yumub devleti dünyadan
el yuyub ruhu revan firdevse revan oldu Ve Elmevlâ hazreti Hur^

rem Efendi ehri Sofyada Sofu Mehmed paa ki cami ve medrese

sahibidir Bu Hurrem Efendi ann ahdi müteralarndan gayet münHm
ve dindar sahibülhayrat kimesne imi Mencik kökü nam maksure
kurbinde ah rah üzre asudedir Ve bu mahalde Krk Vezir birer

soffa üzre merkadi münevvereleri tâbirdir (zahirdir) Ve Krk Vezir

hikâyeleri dahi bahirdir Ve Mevlâna eyhülislâm Tacüddin Efendi

Maskat reisleri ehri Hamiddir am fetvasna mutasarrf olduuna
AUaha hamd iderek merhum olub Kök meydanda Süleymaniyye

Camii sahasnda asudedir Ve buna karib §eyh Mehammed Reidi
Bedevi tarafnda (tariknda) bir ulu âk imi Ve M.evlâna Abdullah

Belhî am mollas iken vefat idüb Mencik Kasr kurbinde bir soffa

üzre medfundur ^evlâna Ahmed hin Mehemmed hin Ramazan Ee-
hir binianc zade defateyn Mekkei Mükerreme mollas olub ama
karib geldikde Müzeyrib nam kaPada ruhu revan olub nan dahi

tahtrevan ile Sam erife getürub Salihiyyede eyh Muhiddinül Arabi

cenbinde defn olundu Fusehayi bülegadan müellif musannif kimesne
imi Ve Mevlâna Ahdül Halim hin Ali Haki Kastamonidendir Selim

ah Evvelin imam idi a(m) metasnda iken intikal idüb Muhiddi-
nül Arabi civarnda asudedir Camelei (Hamelei) Kur*an aizzei kiram-

dan ulu kimesne imi Ve Mevlâna Zeynel Ahidin Mehemmed hin Me-
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hemmed §ah Fenarî Selim Han Evvel ulemalarndandr am mollas
iken intikal idüb Mencik Kasr cenbinde medfundur Ve Halimi Çelebi

Bu dahi Selim ah Evvel ile ehzadelii âleminde Çldr ve Msr
gazalarnda bile imi Nazikâne pakize e'ar dürerbar vardr Haki
Kastamonidendir Bilâli Habeî kurbinde medfundur Ve Mevlâna
Acem Hilmi Bu dahi Selimi Evvel ulemalarndandr Lügati Hilm,i

bunlarndr Lâtif lûgatdir Muaviyeyi sevmezler imi Hikmeti Huda
Muaviye cenbinde bir soffa üzre medfunlardr Ve kutbu âfak mea*
yihi am ve rak Eeyh hazreti Noktac Ali Efendi Cezirei Midilli-

dendir Salihiyyede zaviye ve türbesinde medfun olan Hazreti eyh
• • • •

Uveysi Halveti hizmetlerile erefyab olub eyh Uveysden sonra mezkûr
Noktac Ali Efendi seccadeniin olub müstecabüddave olmudu
Badehu bunlar da azizi eyh Uveys türbesinde medfundurlar Ve
Muhiddinül Arabîden sonra bu azizleri ziyaret ederler Elm,evlâ

Ahmed ihni evvelül Kazvini Monlayi vâlâkadir rüknü raihi dersi

fetva ve cebeli amihi fazl takva ile mehuru âlem bir moUayi beni

âdem idi am monlas iken merhum olub Sülemaniyye Camii kur-

binde medfundur Ve Eeyh Hasan Dede hin Hzr hin Mehemmed
Mahmiyyei Edirnevîdir Msra hicret idüb Ibrahimi Gülenî hazretle-

rinden tekmili tarik eyleyüb a(m) erife gelüb kûei vahdetde uzlet-

niin iken feragat idüb dar bakide karar idüb Salihiyyede Muhiddi-

nül Arabi ile hembali oldlar Ve ziyareti Elmevlâ Yahyel Acemi
am fetvasna mutasarrf iken çra samda ahama karib olmala
riyhi fenadan fanusu vücudu sönüb civar rahmet ile ruençrag
olub Kök meydanda Kasr Mencikde makam idindi ^_u^ ^j Ve kabri

Elmevlâ Ahmed Hasan Bezade Çelehi Haki paki BeldeiTayyibe yani

Kostantaniyyedendir am mollas iken merhum olub mahkeme civa-

rnda Nureddinü ehid cenbinde asudedir Cemii ulûmda maharet

sahibi idi Amma ilmi mantkda güya Mantkuttayr idi , Ve merkad
Elmevlâ Defterdar Ehülfazd Mevleviyyetden asr Sultan Defter-

dar paa bir gice vakasnda Resulü Ekremi görüb ^j ö^:}\j ^»^tj\ j^ji ^
derler Hemen alessabah mezun olub am kubinde Katife nam kal'aya

vardkda (Beyit)

Cennet kokusu balad gelmee meama
(!) ridi gibi kafilemiz menzili ama

diyüb merhum olur Muhiddinül Arabî kurbinde medfundur
nam kal'ada ilmi Nahivde K^itah Kâfiye metnin telif itdi Amma
hakka ki hummusu nahevanî gibi bir demir leblebidir Amma[l]

[1] Fevriye dair olan bu aadaki parça metinde yeri gösterilmiyerek kenara yazlmdr.
Ba^dad Kökü nüshasnda yeri burasdr.
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Elmevlâ Fevrî Çelebi Arnavudlukda Drac kaPasmdandr Bir gice

vakasnda Muhiddinül Arabi Hazretlerini görüb Fevrî bize iman ile

gel buyururlar Hemen alessabah Fevrî fevrice islâm ile müerref olub

Ferhad paa hidmetinde nevü nema bulub ulemay kibardan olur

Ahir am fetvasile aham eyliyüb (Mevtine tarih)

Revan oldu baka darna Fevrî

Dier tarih

Fevrî ber fevt sene[1] Ishak Çelebi

Krk sene mukaddem Muhyiddinül Arabî islâm ile bize gel buyur-

duklarndan Fevrî davete icabet idüb civar Muhyiddinde dini islâm

ile medfundur

bu sene 1081 mah evvalinde Sam Cennet
Meamdan Kâbei erife gitdiimiz nenaziller(i)

beyan idre

Sam erife bu geliimizde on be gün temam meks idüb müm-
kün olduu mertebe evsaf erifin tahrir idüb hacca azimet etme te-

dariklerin görmee mübaeret etdik Huda âsân ide Evvelâ Siyavü

paa merhumun biraderi kihteri vezir Hüseyin paa hazretleri am
eyaletine mu (ta) sarrf olub cemii huccac Sam Kâbei erife götür-

mee memur oldu Zira Arab akyas her sene huccac müslimîni

nehbü garet ve bu kadar gadir ve cesaret etdükleri deri devlete mün*a-

kis olub am eyaleti sancaklar ve erbab timar ve bin be yüz am
Yeniçeriyan ve aalar ile Hüseyin paa serdar muazzam olub am
Trablusda Kara Mehmed paadan krk kise ve Sayda paas Elhac
Ishak paadan krk kise Hoca Bekir Aa tahsil idüb Hüseyin paaya
teslim etdükde paay mükerrem dahi tevabiatna bezi idüb evvelâ

yirmi kapuc basya üç yüz guru ve beer deve ve birer hükkâm ve

birer saka ve birer mealciyan verdi Ve yüz aded vacibürriayeye ellier

ve yüz aded müteferrikye krkar guru yüz deli ve yüz gönüllü ve

yirmi bayrak sekban ve sarca cümle iki bin levend atlya yüz guru
mahafesüvarlara ellier guru ve iki tatar bayra iki yüz pürsilâh

yiitlere dahi yüzer guru ve elli sarracîn ve elli abaz ve elli çanigir

ve elli kilârciyan ve elli mehteran hayme Bu esnaflara dahi ellier

guru virildi Ve otuz mehteran çalcyana be kise ve bin saka ve

üç yüz mealciyan ve üç yüz hükkâm ve bin katar devenin bin sâr-

banma dahi bu cümle esnafa onar kelbî guru verildi Ve yüz nefer

içaalarna dahi yüzer guru ihsan olundu Hulâsai kelâm cümle sa-

[1] Badad Kökü nüshas (978 tarihinde) - (Ishak Çelebi) yoktur.
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gir ve kebir be bin yüz yirmi âdeme iki yüz yetmi kise ihsan olun^

du Ve üç yüz kise dahi sair meünet ve mesariflerine sarf olunub
mahi evvalin günü Hazreti Resaletpenahn mahfili erifin alay
azîm ile ehri Sam deveran ve seyran etdirüb sair huccac dahi teda-

riklerin görmee ciddü ihtimam etdiler Hikmeti Huda ölgün Erzurum
ve Diyarbekir canibinden iki bin nefer Acem huccac gelüb bu kadar

mali ganayimle ama dahil olub Hüseyin paa efendimize zîkymet
hedayalar verdiler kim tabir olunmaz Ve üzerlerine paa aalarndan
bir aa tayin olunub durma bana yirmier altun ve âdem bana
on beer altun kanunu padiah üzre tahsil olunub hayli imdad oldu
Ol gün hakire iki yüz sikkei hasene be deve ve bir hiçin ve bir e-
heb ksrak ve dört ve bir[l] mahfe ve bir hayme ve bir saka ve bir

hükkâm ve bir mealeci ve be aded memlûke onar guru ve ruzmerre

ikier sofra taam ve üç aded sebemer ve dört halik ve her sabah

tahtelkahve pier fafurî taam mâhazar ve bir em'i asel ve sair me-
kûlât merubatn ve cümle levazmatlarn dahi alettertib görüb kendi

otann sayesinde meks olunma ferman eyledi Badehu sene 1081

tarihinde mah evvalin yirminci günü biismi ilâh ile Sam erifden

bu kadar eyaleti am askeri ve emirülhac Harmu paa askeri ve be
bin yüz yirmi müsellâh ve müretteb ve mükemmel paa askerile Sam
erifden bir alay azîm ile huruç olunmudur kim am cennet meam
olal böyle bir askeri gülfam zevilfeccam görmemidir Bu derya misal

asker ile amdan çkub kble tarafna balar içre bir saat gidüb

Menzili Kasr Küçük Ahmed paa
Bu alay azîmi gören Urban meayihlerinin çatlar [2] Urbana

haber uçurdlar kim bu senei sair seneye kyas etmiyesiz Sebuu Asfer

yani Sar Arslan namile bir veziri ruen zamir müdebbiri re'y ârâ ve

bir âsaf dilâradr ki seyf i mücezzeminden dem cereyan idüb isyan iden

bir dem eman bulmyub oldem dembeste olub adem rahna revane

olur Hemen hidmeti ehriyarîye gelüb cümle evlâd iyallerinizle ge-

lüb hizmet idesiz deyu cemii eyhlere çatlar gidüb haber virince bir

kaç hemen bu Ahmed paa kasrnda birer hassan safinatülciyad kü-

heylan atlar ile gelüb paa ile müerref olduklarnda birer hilâti fahire

ile behremend olub gitdiler Mezkûr Kasr Ahmed paa bir vasî ba
•ve baçeler içinde bir Kasr musannadr Cemii vüzerann ârâmgâh-
dr Badad senesinde Hillede ehid olan Küçük Ahmed paann bi-

nasdr Bu mahalde divan padiahî olub cemii âyân am ve erbab

[1] Badad Kökü nüshas (ve bir) yoktur.

(2J
» ^ » (Casuslar)
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divan ulemayi izam cem olub paa huzurunda mahmeli erifi üç kerre

seyran eyliyüb paa kethüdas mahmeli erif ütürünün Ucamn paa-

nn destine verüb paa dahi emirülhacca mdi Hazreti Resaletin mah-

meli erifin didükde emirülhac dahi Aldm deyüb am mollas sicille

kayd idüb eline hücceti er*iyye ald Badeddua vessena kurbanlar

kesilüb ahalii am ama gitdiler Anda cümle huccac zeytun balar
içre meks idüb üç gün meks idecek iken nsfuUeyilde eddi rahil ne-

firleri çalnub alessabah yine alay azîm ile yine kble canibine Sul-

tan Mehemmed Han Rabiin validesi tathir etdüi ah rah ile mamur
belide ve çiftlikler ubur iderek 4 saat gidüb

Menzili Kariyei Kisve

Bir kayal dere kenarnda ba ve baçeli ve iki yüz toprak örtülü

Arab haneleridir evkafdr iki camii ve bir mescidi ve

bir hammam ve bir han ve ezcümle sagir ve kebiri ve pencei afitab

mahbublar rah huccac üzre beyaz çörek ve börek ve matbuh tavuk

ve kuzu ve yogurd ve kaymak ve a (r) pa ve saman ile huccac gani-

met iderler gayet mamur karyedir Ve halk gayet mün'imdir Çou
sütürbandr Ve bu kariye içre cereyan iden Nehri Kesve Samn ca-

nibi garbisinde zikri sebkat idüb Cebelüs Seleden ve Ayni Turuncî-

den gelüb am çölünde gayib olur bir âb nabdr Samn sahibi tab^

olan kimesneleri ve vüzeras sakkalar ile bu âb zülâlden nu iderler

Ve am içre bir âdem semiz olub tenperver olsa Kesve suyu içmi-

dir deyu darbmesel olmudur Ve bu belidenin âb havasnn letafe-

tinden mahbub ve mahbubesi gayet mehurdur Ve bu belidenin kb-
lesinde bir bayr üzre

Tarhana Han
ah rahn iki canibinde iki handr Amma küçük hanlardr Huc-

cac müslimîn hacdan avdet idüb bu mahalle gelüb mah Aurada
meks iderler Bu hanlarn içinde art vâkf üzre nice yüz kazgan aure
a ve tarhana a piüb cemii hüccaca bezi iderler kim sahan ve kas'a

gürüldisinden sahra velvele ârâ olur Annçün bu hanlara Tarhana
Han derler Azîm evkaf ve hayrat azimdir Andan kalkub

kâh eni kâh yoku amma bu rah dahi Valide Sultan tathir etdirüb

sengi haralarn rahn tarafeynine ymlar Matekaddem bu rahda

at ve ütür ve ester gark olurmu Tathir olub bir hayrat azîme ol-

mu kim sahibülhayratm Cenab Bari srat müstakimin böyle tathir

idüb selâmetle ubur idüb Cenneti âlâ müyesser ola Amin Ya Muin
Bu rah tabir içre 10 saatde ubur idüb
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Evsaf kaPai Sanameyn
am hakinde Havran hâkimi hükmünde bir bahirecik kenarnda

ekli murabba bir kara sengi haradan mebni bir küçük kal'çikdir

Cürmü alt yüz admdr Dizdar ve neferatlar yokdur Amma kaPa

içinde tekâlifi örfiyeden beri elli Arab neferatlar ve haneleri var Bi-

nas zeman cahili (yet) den kalm bir atik kal'adr imale nazr bir

aaç bab vardr Kal*ann canibi arkmdaki bahirenin minarei

mevzunile ve iki mesacidi ve bir hammam ve bir han muazzam
var Amma esvak muhtasar yokdur Lâkin ahrah üzre bay ve gedas

ve mahbub ve mahbubesi metalarn meydan muhabbete arz cemal

ederek beyi ü ir(a) iderler Ve bu kaPann göle nazr kuUesi üzre ze-

man dalâletde iki sanem var imi Ylda bir kerre nice kerre bin âdem
bu toplarn muvacehesinde cem olub bu toplar birbirine sual cevab

idüb Bu sene kaht gala olur yahud ganimet olur veya taun olur ve

Msr firavan olur ve bu vilâyete yagi müstevli olur deyu gûnagûn

ahvalat dünya için birbirleri ile kelimat iderlermi Ve Muhammed
ise bu sene bu diyar alub haraca keüb vilâyeti harab ider Didii
sene Hazreti Resalet penah Ömer ibni Abdülazizi ve Halid ibni Ve-

lidi serdar idüb altm bin asker ile gelüb ihtida bu mahalle karib

Bosra^^-») ehrin feth idüb bu Sanameyni feth idüb mezkûr putlar krub
talarn mezkûr göle ilka ederler Hâlâ biri bahirenin sahilinde beyaz

mermerden ka ve gözleri ile âdem timsalinde bir musanna suretdir

Amma bir haliç içinde nümayan müstarakdr Ann içün bu kal'aya

Sanameyn derler ki top kal'as demek olur Ve bu kal'a çenginde

ehid olanlardan eyh Ali Ahhas ve eyh Ubeydi Tayifî Bunlar me-
huru âfâk sahâbei kiramdandrlar Birer kubbe içinde medfundurlar

Ve bu kal'anm kble tarafnda bir alçack cisir vardr On dokuz

hürde gözleri vardr Altnda Ayni Bosra caridir Canibi garbda

bahirei Miniye mahlut olur iddeti ita olmagin gayetülgaye tu-
yan var idi An ubur idüb Sanemeynden bir saat dahi kbliye gidüb
saatde

Kariyei Zera'

Alt yüz haneli ve cami ve hanl mamur köydür kim Sam e-
rifde Süleymaniyye vakfdr Yine kbliye saatde

Kariyei Bosra Sagir

Uç yüz haneli va camili mamur köydür Hezreti Resaletin ticaret

ile vard Bosra kblesi canibine be saat baiddir Amma Bosra
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Sagirin kblesine 5 saatde Ziyareti Hazreti llyasa ihni Ahtuvan ^m^ji^Ic

Ilyas nebinin refikidir Ilyas nebi bu Ilyesa nibiyi yerine halife eyli-

yüb kendüsi israil üzre serdar olub sene krk yanda peygam-

ber olub sene muammer olub merhum oldukda Bosra Sagir kurbinde

medfundur kim azîm âsitane kârgir binal ve alt kubbeli âsitanedir

Ve Ilyesa nebinin kaddi tahminen krk arn gelir kim üzerinde be-

yaz kubbelerdir Ve huddamlaryçün vardr Ve âsitanesinde bir

azîm camii vardr Ve mihrabnn iki tarafnda sancak ve bayraklar

ve iri tebihler ile müzeyyendir Ve caminin yemin ve yesarnda

iki aded minarei bâlâlar var Ve köy(ü) Samda Ferruh Olu köyüdür
kim Keçe dann kenarndadr Sultaniyeye yine geru avdet idüb

cümle 12 saatde

Menzili Ketibe

Havran çölü icre bir sivri pütecikdir Matekaddem bir mamur
belide imi Eirrai Urban zulmünden harab olmudur Mezkûr püte
dibinde bir âb hayat su kayna var Mâi zülâlden nian verir Bu ay-

ni hayat için bunda meks olunub cümle huccac kifayet mikdar su-

larn aldlar Havran kazas hududunda canibi erbaas mamur âbâdan

belid ve büldan Havrandr Samn ziamet ve timarnm gayet mah-
suldar yerleridir Ve bu Ketibe etrafnda olan karyelerde ol kadar

makbule pencei âfitabe peripeyker kamer tal'at bakire nazeninler o-

lur kim âdemin akl perian olub nice huccac hacca gitmeden fari

olayazdlar Zira bu Havran Hurandan galatdr Hazreti âdem bunda
sakin olub dihkanî yani ekinci san^atile kefaflenirken tenasülü kesire

olsun içün izni Hak ile ikiz ikiz mütak olan evlâdlar birbirinden

ayrub gayrisile mütak olana verirdi Hikmeti Huda Hazreti it ile

bir kz vücude gelüb kâmil bülûgyyete geldiklerinde ie (Site) bile

doan kz verdi Kabul etmiyub Hazeti Ademden bir Huri istedi

Hazreti Ade(m) dahi Cenab Bariye reca edüb Cennetden Cebril

Emin ile bir Huri verüb Hazreti it ile hem enis ve celis olub ol

Huriden nice yüz evlâd vücude gelüb bu Havran diyarnda tenasül

bularak ilâ hazel'an bu Havran güzeli it nebi neslinden olub ol Hu-
riden mütak olduklar içün Hurandan galat Havran derler Gayet

mamur ve mahsuldar kazadr Sam ve Kudüsü ganimet iden bu di-

yardr Zira ihtida Hazreti Adem bu arazii lâtifde ziraat etmidir Hâlâ-

Adem Safî tarlas derler Ketibe uyunun canibi arkîsinde nece bin

dönüm yer bir hamunu ferahfezadr Ol haki amber pak her kimin

kasabai ( kabzai ) tasarrufunda ise Yarmuk buday ekse yüz
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i)^^ hasl olur kim (Ayet) <>.>.cA' âu- mazmununca bir dane hntadan
on onbe ve yirmi sünbüle zahir olub herbirinin kameti hadenk ka-

lnl olur Ve her sünbülede ^^^ 5J* mukarrerdir Ve yedi elvan ken-

dümü hasl olur Bir nevinde asla klç olmaz Ve saman gayet lâtif

ve nazif olur Ve yedi güne airi olur Be yakkye arpasn bir at yese

kifayet ider gayet yal airi vardr Bu Adem Safî hakinden maada
yerleri bir kilesi krk elli kile ancak verir Ve bu diyarda hasl olan

.A.

hububat Sam ve Kudüsü deil dünyav ganimet iderdi Amma çöl

çölistandan Basra ve Lehseden Mekke ve Medineden ve Musul ve

Mardin canibinde Meval Jt^- Urbasndan (Urbanndan) ve mezkûr

TeldanlarJj'jJJf Urbanlarndan nice kerre yüz bin deve ile Urban ak-
yas gelüb harmanda kendüler döüb müft meccanen vilâyet vilâyet

tarlar Bir ferdi âferide kar durub söylemee kadir olamazlar Yohsa

bu diyarn mahsulât böyle nehbü garet olunmyub ama gelse bir

yem bir akçeye ve bir kyye nan bir nukriye olurdu Hakka ki da-

nedar buday vardr kim âdemin rengi ruyi nümayandr Ann içün

amm has ve beyaz nam ve kâki rub'u meskûnda mehurdur aHIJ^i;

Badehu berri Ketibeden kalkub dest hamunlar içre tathir olmu ta-

riki âm üzre yemin ve yesarda yirmi alt pare han ve camili kuralar

ubur iderek 15 saatde

Menzili evsaf kal'ai Müzeyzib []

Bade Hicretünnebeviyye Hazreti Eba Bekir hilâfetinde bu kal'ai

müceddeden bina iden Hatemi Tayi bina etmidir Ol asrda am üzre

serdar muazzam olmudu Bu mahalde bu kal'a elzem levazmndan ol-

magile bina etmidir Badehu müruru eyyam ile cüzi harabe yüz dutub

sene tarihinde Hatun tamir termim etmidir Kal'as bir

kara talk içinde bir bayr üzre ekli murabba bir segin kara kal'a-

dr Amma gayet metindir Dayiren madar cürmü sekiz yüz admdr
Dizdar ve seksen nefer merdümü hisar() vardr Ve imale nazr bir

demir bab vardr Cebehanesi ve toplar mükemmeldir Ve paa aa-

larndan bir mansub aa Havran hâkimi olub üçyüz âdemile bunda

sakindir Ve yüz elli akçe Havran kads dahi bunda sakin olur Na-

hiyesi iki yüz yetmi pare kuradr Ve kal'a içre neferat haneleri ve

bir camii ve bir hammamcii var Amma çarsuy hazardan alâmet

yokdur Ve kal'a içinde cümle mahzenlerdir Paalarn ve emirülhaccn

ve kilâr emininin velhasl cümle hacca gidecek mali miri galâl ve sair

tüccarn mekûlât merubat metalar bunda be alt ay mukaddem

[1] (Müzeyrib) olacak.
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mahzen mahzen leb berlebdir Ve cümle huccac müslimîn bu kal'a-

nn dibinden cereyan iden

Nehri Huriyan

dr kim canibi arkda Bosra dalarndan gelüb canibi garba

cereyan iderek Mine bahiresine mahlut olur Huccac bu nehri cisirden

ubur idüb kar canibinde bu nehir kenarnda Hüseyin paa haz-

retleri otan kurub meks idüb sair huccac müslimîn dahi kol kol

hayyamatlar ile meks etdiler Mah Zilka'denin ihtidasna varnce on
gün on gice oturakdr Ya huccac Cümle tedarikleriniz görün deyu
dellallar nida idüb herkes elzemi levazmatndan meünatlarn görmee
mukkayyed oldular Ve günden güne canibi erbaasmdan huccac müs-

limîn gelüb öyle cem oldular kim alt bin üçyüz hayme ve haragâh

hisab olundu Zira haccül ekberdir deyu olkadar huccac geldikim hisabn

Cenab Bari bilür Ve bu ordunun haricinde be bin çadr ve kulbe ile

esnaf hiref haymeleri var idi Ve ruzu eb ziyad berziyad olub hemen
cümleden üçyüz ekmekçi dükkân ve abaz ve habbaz ve bezzaz ve

gazzaz dükkânlar var idi Sair dekâkînler dahi ana kyas oluna Hakir

alâtarikusseyir piyade revi ile ordunun bir ucundan bir ucuna kâmil

sekiz bin adm idi Omuz omuzu sökmez âdem deryas can

otundan maada bu hazarda diba ve iyb ve zerbaf atlas ve kâmha ve

daray ve hare (hare) ve gûnagûn ka (lâ) yi vâlây daray füruht olunur

Zira krk elli bin am huccacnn bu hazara be alt Msr hazinesi

mallar bu hazarda sarf olunub krk elli bin deve içün kabayili Ur-

bana verüb deve alrlar Urban dahi anka olub ylde bir kerre bu
pazarda ehil iyalleri içün gûnagûn akmiei fahire ve libas nadireler

almaa gelüb âdem deryas olur Evvelâ Kanunu Süleyman Han üzre

bu Müzeyrib sahrasnda huccac müslimîne imdad idüb deve

getiren

Kabyil meayîhlerin beyan ider

Evvelâ Beni ve Ali Omur ^^t jî ve Ali Reid a^^j JT ve Aj J^

ve jU* J\ ve Ali ehab J<^t jT ve Ali Türab ^\}> JT ve Ali Harnu ve

>^9j>- JT ve ^i>. ^\ ve Ibni Said ji;.<- o;* ve Beni ibrahim ^c^'^.^s^. Beni Salim

^L^ ve Ata iiac ve Beni A tiyye *j^p ^, ve Beni ^â-» J. ve Beni Zühd
A&; ^. ve Beni Vahidat c»u.i-j J- ve meayihi Nablus ve meayihi Ac-

1un ve meayihi Beni Zeyt o»; ^. ve meayihi Safed ve meayihi Ak-

kâve meayihi Remle ve meayihi Gazze ve meayihi Kudüs ve me-
ayihi Halilürrahman velhasl kanunu padiahî üzre am hazinesinden
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surre ve atyye alan yetmi yedi kavmin meayihleri tevabîleri ile

baserihüm cümlesi bu Müzeyrib sahrasna gelüb krk elli bin deve

ile hüccaca mallar ile hizmet etmek kanunu Süleymanîdir ki bu
sahrada ecnas mahlûkatdan güzer olunmaz Amma herkes dayiresin

gözetmee mukayyed olmak gerek Zira sürmeden gözü çalub sürme
sürmeliyüb yerinde kalr Ve paa hazretleri bu meayihlerden üç bin

salma deve alub iki bin deve su içünki her bir devede dörder keçi

tulumu su ola Ve bin deve dahi arpa ve bakla ola Ve paann iki

yüz katar devesi sayir mühimmat içün ve elli katar katr dahi kendi

meüneti içün yüklenürdi amdan Mekkiye katr gayet mütehammildir

Ve iç aalarnn ve baz askerin dahi cümle bendleri küheylân ks-

raklar idi Amma aykr at mükil tahammül ider

Hikmeti Huda
Bu Müzeyrib sahrasnda herkes beyi irada hac rahna tedarikde

iken mah evvalin yirmi beinci günü vakti zuhurda havada bir

kesafet nümayan olub bir iddeti ita oldkim herkes canndan bizar

olma mertebesine va (r) misken semadan bir baran rahmet yadkim
güya ebrle (r) saçn çözüb alad Hayme ve haregâh ve harbengâh

sahihleri cierlerin dalad Ve netice (i) kelâm ölgün ol gice öyle matar

nazil oldkim bir âdem bir âdeme varmak mümkin olmyub cümle

çadrlar derya (yi) siyle mustarak oldlar Cümle Urban bu hali görüb

kâr kisiblerinden feragat idüb develeri ile ordu hartcinde baz dereler

daldasmda pinhan oldlar Bazlar gayret idüb kaldlar Hikmeti Huda
ol gice bir berd ita oldu bir dipi ve baranl serçe ba kar yadkim
sovukdan iki yüz mikdar deve ve yetmi seksen Urban üryan ruhi

revan oldu Ol gice iddeti itadan nice bin at ve katr tay (pay) bendi

ve kos (t) ein sürürken bu çöl içre ruzigâr ruzigâra kaçan v (a) ruh

belidelere gidüb sndlar Sabah olub gördilerkim kimin at kiminin

katr ve bazsnn himar gayib olmu Hamdi Huda biri zayi olm-
yub Hüseyin paa havfinden cemii devabatlar sahihlerine teslim

etdiler Yine ol gün bir matar nazil oldkim saka mekinden cereyan

ider At ve katr ve develer dizlerinedek gark olub berki hazan gibi

dir dir didrerler Cümle ibadullah âlemi hayretde kalub Ya Rabbi

Bu ne haldir deyu cümle halk telâa vard Mah Zilka*diye üç gün kal-

d ki gurrei durub[l] kalklsa gerek Bir tedarikde bir ey âmâde deil

Hal niye müncer olur deyu herkes güftügûya vardlar Ahir cümle halk

çadrlar içre cümle esbablarn ygub herkes esbab üzre oturdu Hakir

hemen üç re*s atlarm kilim ve keçe ile sarub tiz tiz yerlerin tayy

[1] Badad Kökü nüshas (o-urei ehri görüb)
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mekân idüb ruzigâra kaçan dururdum Ve balarndan torba ile arpa

ve samann eksik etmezdim Amma yamur gözümü acdrr Hikmeti
Huda bu mahalde ziri arzda tevattun idinen sçanlarn cayi mesas
kalmyub çadrlardaki esbablar içine girüb cemii esbablar delik delik

kesenler kesüb fare pare eyleyüb mular [1] bîhu oldu Amma ha-

vayic sahihleri medhu oldu Ve baz yatan atlarn yelilerin ve kuy*

ruklarn fare yiyüb kâmil küheylân iken nakâmil deste kuyruk tay

eylediler Huda âlimdi Sehl habe varann burnun kulan kemirdiler

Bu dahi bir musibet idi Ve Samda geri kalan huccac müslimînden

kul kethüdas Ahmed Aa ve veziri âzam damad kapuclar ket-

hüdas Siyavü Aa birer maa huccac ile mezkûr Sanemeyn nam
mahalde bu dipi ve bârâna rast gelüb bu kadar emval erzakdan

ayrlub ve nice huccac sovukdan helak olub yetmi bin rene ina çe-

kerek salt canlarn halâs idüb orduyi slama dahil oldlar Amma
meks idecek cayi rahat yok Ahir paa bunlar otana ald Hikmeti

Huda ol gün bir riyhi sarsar esüb cümle çadrlar pare pare idüb

havaya perran etdi Her tmaba birer âdem yapmak ile olmyub
tnablar ellerinde kalub hayme yerde kurulurken semada berhava

dururdu Elhasl cümle halk vaveyla ve vaveldaya düüb alelittifak

yaln ayak paann otana gelüb müavere etdiler

Der beyan meayihi huccac ve zülihtiyac behuzuru
veziri âsaf dilir Hüseyin paa

ki huccacm gerisi amdan gelemedi Ve iddeti itadan meayihi
Urban dahi develer getirmedi Bir kaç nevi âlâm edayid huccac
müslimîne rahne virdi te mah Zilka'de geldi Konaklarmz müte-

addiddir Bir gün geru kalsak mahmeli erif Arafata ermeyince cenab
erifiniz anna halel gelür Sultanm buna bir çare idelim amdan
gelen huccac dahi gark olub maldan candan ayrlub bu kadar nehb
garet oldu diyince hemen paa hazretleri ider Elhükmü lillâh Bu
sene huccac gidemezse emin tarik olmaynca hacc erif farz deildir

Huccac götürmee memur d'^ilim Ancak mahmeli erifi ve vakful-

lahn iki Msr hazinesi mal() Mekkei Mükerremiye vâsl etmee
memurum Msr mahmeli erifi Mekkiye vara da Sam erif mahmeli
varmya ol zeman Ali Osmanm rzna e'n gelir Yohsa benim rzma
bundan ne noksan gelse gerek Mahmeli erifi bozub sarub sarmala-

rm Ve yarar katrlarm var Hazinei mahmeli yüklerim Salt üç kona
biemrillâh bir iderim Çekilüb Kâbetullaha giderim didi Ve her kimin

[1] Fareler.
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istidad var ise böyle lkar ile gitsin Vüs* ati olmaynca farz deildir Av-

det etsin Zira Cenab Bari[l] Kurban Azîminde (Surei[2]) itx«Aj\ ^ia:-.\y

Ayetin buyurmudur didikde cümle pr ve civan taraf taraf Makul
denilüb fatiha tilâvet olundu Andan bu minval üzre dellallar nida

idüb yedi tahtrevan sahibi tahtrevanlarn Müzeyrib kaPasna braub
hassan suvar oldlar Dört be yüz huccac ve nice tüccar ve alt yüz

piyade derdmendler cümle geru Müzeyrib kal'asna gitdiler Yine ol

gün ol gice bir kar yamur yad kim asla aram vermiyüb Tufan
Nuhdan nian verir bir günler oldu Bu gice cümle devablar yine

boanub kuralar karalts gördükleri yirlere dek gitdiler Yine kura

halklar zabt idüb kimi üryan ve kimi mecruh yine sahihlerine getir-

diler Hemen ol gün paa hazretleri cümle iç aalarna defi belâ içün

bin Encam erif tilâvet etmek ferman etdi Ve cümle hüccac müsli-

mînin ebehlerine iki kerre yüz bin salevat erife ve yüz bin Ihlâs erif

tilâvet olunmasn defterle alay çavularile tevzi idüb biemriUâhi taalâ

nice sakin olub emsi âtetab kullei felekden ba gösterüb cümle rica-

luUah devabat taze çamur deryasndan at ve âdem gark olur Deve hali

pes nice ola Ol gice mah Zilka'de(i) görüb top atub kalkarlar Amma ne

mümkün Cemii yükleri su içinde kald Cümle asker yine bu mahalden

Hakir bir kaç refikler ile Hazreti Eyyub ziyaretine

gitdiimiz beyan ider

Evvelâ Müzeyribden canibi kbliye 3 saatde

Karyei Neva

Uç yüz haneli ve camili ve azîm bürkeli timar köyüdür Ziyareti

Eeyh Sa^diyye bir beyaz kubbe içinde medfundur Merkadi pürenvar

divarlarnda klc ve kalkan ve bir ciridi ve iri tebihi vardr Bunlar

Hazreti Eyyubun huddamlar imi Amma Eyyuh nebi asrnda deildir

Nice bir yl sonra âsitanesi huddam imi Hattâ am padiahlarndan

olub Melik Tahir Akye kal'asn muhasara idüb fethinde üsret

çekdiklerin bu eyh Sa*d istima idüb ve türbei pürenvarndaki ziyaret

etdiimiz htin Bismillah Niyyeti gaza deyüb Akye kaPas tarafna

atar Cümle asker görürler kim berheva bir ht gelüb kal'aya vurur

Olan kal'ayi münhedim idüb hâlâ temelleri havaya ve cümle büruc-

lar[3] zemine geçmidir Badehu Melik Tahir bu köü kendülere

temlik etmi Ulu sultandr Andan canibi kbliye 2 saatde

[1} Badad Kökü nüshas (Kibriya)

[2] » » » (Ali Imran)

[3] » » » (ebraclan)
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Kariyei ziyareti Hazreti Eyyub ibni

yiyüb bir kerre Ah dimedi Ve müddeti ömürleri 130 sene oldu

Hatununa Râhime derlerdi Hazreti Yusuf olu Efrayim nebinin keri-

mesidir Amma bu Hazreti Eyyubun haki ambernak(i) nahiyei Çuan
derler Köyü olkadar mamur deildir içinde bir türbei aliyesi var Ve
kubbesi eflâke serçekmi beyaz seramed kubbedir Ortasnda yeil bez

ile mestur sanduka içre asudedir Kubbesinin kapus imale nazr Bir

âdem eilüb geçer küçük kapudur Amma tara haremin kapus garb

tarafna Kuneytaraya mihrabn yemin ve yesarnda sancag ve

bayralar vardr Hul(â)sa bir âdem safi mariz olsa bu Eyyub nebi

türbesi kurbindeki Sa'dun köyündeki Eyyub nebi aynna ol âdem
girse her emri hayyu kadir ol âdem cemii illetden halâs olub vücudu

dürrü beyz âsâ olur Sabah olub cümle Urban eyhleri gelüb paa
otana cem olub itdiler kim Ya vezir Bu askere kifayet mikdar
zahire getür kim bunda kalan zahirei biz size avdetinizde ve ya Maan
ve Alâ ve Medineyedek yetidiririz Ve Alâ ve Maanda bizim eyhle-

rimiz vardr Anlara sizinle mektub veririz kim cemii levazmatnz
anlar size virsin Siz anlara temessük verin Biz onlar ile fud oluruz

Hemen hava lâtif iken bu mahalden hareket idin ki mah Zilkadenin

üçüncü günüdür Tenk mahalle kaldnz didiler Bu mahalde Ayintab

ve Mera ve Türkmandan be on anka kimesneler gelüb Devletli vezir

Bir bir bu ordunun canibi erbaasn hep devir etdik u yolumuz üzre

bir göl kenarnda Tuna Kökü derler bir çemenzar ve bir canibi kumsal

yerler vardr Huccac müslimîni bu çamurdan çkarub anda nakl idin

Yer yerden kuvvetlidir nallah Ola kim hava dahi yahi ola diyince

paa hazretleri derhal cümle Türkman belerine ve baylarna ve Acem
hanlarna fermanlar yazub mübair aalar tayin eyleyüb cümle huccac
müslimîn içre nekadar tülüleru ve maye ve beserek ve varvana ve tavusî

develer var ise yedi bin kadar deve cem olub nefiri eddi rahile dem
urlub cümle huccac harekete suru idüb paann cemii bar bengâhm
ref idüb nice kerre yüz bin derd belâ ile gark müstaraka tn türab

olarak bir saat olan yere dört be saatde vardlar Amma nice develerin

çatlar ayrlub çamur içre kald Meer bu Sam erifin gök devesi

ve beledî devesi çamura dayanmazm Amma tü(y)lü Rumum Türk-

man devesi ve Acemin Tavusî maye develeri çamur deryasn

sökerek cemii harlar selâmete çkarub paa bizzat iç aalar ile

menzil mahalline gelüb yine cümle develeri geri dönderüb yurd

yerinde kalan bîkes huccacn bar bengâh ve hayme ve haregâh
yükledüb yurd yerine gönderdi Bu hal üzre yurd yerinde bir huccac
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ve bir yük kalmaynca paa yerinden hareket etmedi Hakir dahi

be Türkman dev(e) sine barlarm tahmil idüb menzil yerine iki

kerre vardm geldim Hamdi Huda hava lâtif Amma çamur deryas

mevc urur Badehu paa dahi mehterhanesin çalarak gerude düeni
kaldrarak batak ve çatak yatak yararak mah zilkadenin dördüncü

günü

Menzili Karlyei Turna

Bir püte üzre iki yüz Arab haneli ve bir camili karyedir Cemii

huccac bu mahalde çemenzar yerlere konub Cenab Bari bir emsi
âtetab verdi kim cemii esbab ve ekaller hafif barlar old(u)undan
maada cümle mahlûkun yüzü güldü Ve bu menzilde cemii firar

eden meayihler develeri ile geldi htida kilâ(r) emini olan Demir
paa olu Osman Bey kilâr padiah içün bin deve ve paaya üç bin

deve ve surre emini Topkapulu Mahmud Aaya iki yüz deve bu
tertib üzre cümle huccaca kifayet miktar develer tevzi olundu Bir

gice bu menzilde istirahat idüb Turra Deresi bira tenezzül bulub

öte tarafda gark tynden halâs olub kalan huccac dahi beri tarafa

nakil idüb cümle huccac Ayâ Halimiz niye müncer olur Zilkadenin

alt günü geçdi Ayâ Arafata bu sene erebilmez miyiz deyüb Turna
köyünün canibi garbnda bir bayr üzre bir kubbei âli var Meer
Hazreti Daniyal nebi ^vtJiA.u suhuf nazil olmu bir peygamber imi
Cümle huccac anda varub dua eyliyüb kurbanlar idüb fukaralara

bezi idüb Ya Rabbül Alemin Bizi bu sene Haccül Ekberden mahrum
etme Ve bizi bu çölde koma Bize eyyam muvafklar ve havayi

lâtifler ihsan eyleye deyu bihad sagu saglyub tazarru naliler idüb el

yüze sürdiler Hikmti Huda ol mahale kble tarafndan bir badi saba

esüb ruyi semada kesamet [1] komyub bir mutedil hava oldukim

(Msra)

Alem hayat nev bulur canlar balar dembedem

mazmunu üzre cemii huccaca güya ruzü îd oldu Hemen ol an topc

basya ferman olunub alt pare toplara âte verildi Ve nefirler

çalnd Harmu paa çarkç olub ileri tayin olundu ki am çorbac

ve iki paa aas be yüz yiit ile gerüye dündar tayin olunub cümle

am askeri sol kola ve cümle paa askeri sa kola memur olub

cümle huccac on katar ve iki caniblerinde salma develeri dahi huccac

ile ortaya alub bir yaylm top ve bir kat tüfenk admanndan sonra

[1] (Kesafet) olacak
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bir gülbangi Muhammedi çekilüb paa hazretleri cümle huccacn
akibinde sekizer kat mehterhanesin çalarak sahray basiri ra'dvar

gürliyerek krk elli pare mamur âbâdân kuralar ubur iderek cümle

ahalii kura cemii metalarn tariki âm üzre çkarub cümle

huccac mekülât merubatdan müstani oldlar Bu mahalde bir

musanna kubbei âli var Ziyareti Hatemüt Tayi Hazreti Resul asrnda

Halid ibni Velid am üzre serdar oldukda bu Hatemi Tayi dahi çöl

Urbanma serdar olub Samda Herkil ile cenk iderken mecruh olub

Bosra ehrinde sakin idi Anda merhum olub bu kubbei âli içre

medfundur Ve Bosra ehri bu mahalle karibdir kim Hazreti Resalet

penah Hadicei Kübranm mali ile ticaret idüb daima bu Bosra ehrine
gelidrdi Badennübüvve gelmediler ehri azîm imi Amma Urban
akyasnm zulmünden harabdr Bu kuralar 12 saatde ubur idüb

Menzil evsaf Kal'ai Mazrak (JL-i^O

Sene tarihinde Beni Hilâl padiah() binasdr Bir sahray azîmin

ortasnda ekli murabba bir kârgir kal'acikdir Amma içinde beni

âdemden kimesne yokdur Baz mahalde Urban içine keçi ve koyun-

larn korlar Gayet çemenzar mahsullü vadidir Ve azîm mugeylân

aaçlar vardr Ve âb hayat sular dahi vardr Sehl bunda istirahat

idüb yükleri ymadan ve çadrlar kurmadan nefirler çalnub bu

mahalde cemii huccac katara tertib iderler Herkes yerlü yerinde

giderler An ubur iderek dal ve tal yollar içre derelerde âb hayat

sular nu idüb defi atsan iderek lâtif hava ile 13 saatde

Evsaf kal'ai Ayni Zerka

Sene tarihinde Nureddinü ehid binasdr derler Bir sivri kaya

üzre ekli murabba bir kal'ayi ra'nadr Güya üstad mühendis des-

tinden imdi çkm bir küçük kal'dr Amma içinde bir ferdi merd
yokdur Kudüsü erif hakinde Kerek nahiyesindendir Bu kal'a altnda

cemii huccac müslümîn çadrsz meks idüb ütür esterlerinden

barlarn indirmeyüb nehri Zerka kenarnda istirahat idüb develere

yumaklarn verüb ve taamlar tenavül olunub nice bin tulum

âb hayat sular alnub nefiri eddi rahil çalnd Bu Ayni Zerka

Cebeli Zerkadan gelüb kadim a'sarda çöle gidermi Badehu Hazreti

Resaletpenah Mekke kârbanile Bosra ehrine gelirken bu nehri azîme

iaret buyurub da ve ta aarak Hazreti Resalet ile ta bu Ayni Zerka

kaPas cenbinden gelüb andan canibi garbda bahirei

mahlut olur bir âb hayat canbahdr Zira menba karl cebeli

Evliya Çelebi 9 — 37
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müntehalardr Ve iki canibi Badad kargs gibi nistandr kim bu
nistandan kesüb vilâyet vilâyet hedaya götürürler Gayetülgaye mevzun
ve sun*u içre Badad çölünden gelmi arslan çokdur

derler Amma görmedim Hakikatülhal Badad bu mahalle çölden

arslan gelse vechi vardr Hakka ki arslan yata evce ser-

çekmi yalçn cebeli müntehalar vardr Bunda dahi yem kestirüb

Frsat ganimetdir Havalar mutedil iken u daistandan çkub çölistana

kadem basalm deyüb bir tal akabe boaza varlub âsân vech ile

ubur etdiimiz gibi bir musattah cibal üzre

Menzili Tebrike {'^y> )

Bir bayr üzre bir viran han var Bu mahalde yine yükleri yk-

myub ve çadrlar kurmayub sehl rada idelim derken biemriUâh

yamur yamaa balad Cümle huccacm akl ad Bir kaç kerre libur

iden huccac Ayâ bu geçeceimiz Belka sahrasn nice geçeriz Nice

kerre bunda huccac gark olmudur Hattâ Melek Ahmed paa am
valisi iken bu sahrada huccac hacdan avdet mahallinde nice bin at

ve âdem ve deve gark olub Melek Ahmed paa asker gönderüb

bu mahlde garet olunan esbablar Urbandan tefti ve

tefahhus idüb deryada katra ancak hâsl idüb esbablar() halâs oldu

sahihlerine verdiler ite bu Belka sahras böyle oynak ve batak

çamurlu yerlerdir deyu feryada baladlar Ahir cümle huccac ve

umurdide i erleri paa huzuruna gelüb (Ayet) o*;* \^^ ^V»3 ^^j^i-j

-üj\ ^c ^yS deyüb müavere etdiler Hemen paa HjU -ûi^p-j nn akbeti

hayr olsun Kani amm i erleri ve delil ibrahim Çelebi Bu mahal-

den krk kerre ubur etmidir Tiz bir kaç âdem ile salt atllar ileri

varub yol ba(k)snlar deyu ferman idince iar Olu ve baçavu ve

Hubbuzzeman çavu dahi nice kâr âzmude i erleri ve askerin pîri

hünerverleri Mütevekkilen alâllah deyüb gitdiler iki saatden yine gel-

diler Sultanm Sahrann sol canibinde bir yol vardr Kumsal yoldur

Amma yolumuza muhalif iki gün geru kalr didükde hemen paa
Bire âdemler Biz doru yolumuzla gitsek Arafata yetimeziz derken

siz bizi iki menzil geru sevk idersiz Padiah bayçün sizi urada kelle

iderim didükde baz amllar Bu Belka sahras üç saat yerdir Inaal-

lah dahi yamur tesir etmemidir Geçeriz Hemen frsat ganimetdir

Hareket idelim deyüb alt pare toplar atlub nefirler çalnub her kes

yola müteveccih olub eni aa gidüb huccac müslimîn içinden

bir sadayi Allah Allah kopub cemii âdemler develerinden inüb

piyade yaln ayak deveciklerin yederek eni aa giderek düz sahraya
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endik Amma henüz çamur deryasna geldik Ve yine baran rahmet

göz açdrmyub yamada Ahir bir kadem ileri gitmee mümkin olm-
yub 5 saatde

Menzili Belka Boaz
Ol gice ta nsfuUeyledek öyle yad kim cümle çadrlar ve develer

derya içinde kald Sabaha be saat kalarak hamdi Huda yamur sehl

aram verüb nefirler çalnd Hareket olunub yükler baland Cümle
bar bengâhlar ile amade iken bir ra'dü saika ve bir riyhi akim esüb

bir kar yad kim ne me'al ve ne me'alciyan kald Zulemat dünyay
kaplayub Ne reh ne rahber peyda ebyat üzre yügi ile çökmü
devenin nicesi helak oldu Ve nice âdem mali ve rzk ile gayib

oldu Ve nice çadrlar kurulu kald Ahir alay çavular nida idüb sa-

bahadek yine bu mahalde develeriniz iyhirin deyu tenbih olunub

emirülhacca ferman olundu kim bu ebi zulmetde huccac ileri koy-

vermesin deyu tenbih olundu Ve ta sabahadek bu hal üzre develer

yüklü karar olundu Sabah olunca ne bakarsn cemii sahra derya olub

mevc urur Ahir nefirler çalmub paa hazretleri can banda olan

yiitlere krkar ellier altun ihsan idüb pabürehne bu derya içre de-

veleri çekerek Belka sahrasnn çamurlu oynak olmyan yerlerden

her kes aklna mülayim yollar ile nice bin âdem piyade bu hamun
içre Allah deyüb feryad iderek ve develerine Aydin diyerek sahrann
sol tarafnda bir han atik var Handa sehl çamur ve su olmayub
cümle huccac ol tarafa müteveccih oldlar

Han Aynut Tayr (>yic>x)

derler Beni Hilâl halifesinin binasdr Her ta ku gözü gibi

hürde ta olduundan Han Aynut Tayr derler Canibi erbaasnda

binayi azimler vardr Matekaddem ehri kebir imi Bu mahalden
huccac güzer iderken huccac içre Arab geldi güftügûsu oldu Bu taraf-

dan Huccacn bazs yine ulu yola sapub nice yüz develerin çatlar

ayrlub helak olunca yükleri meydanda kald Cümle huccac bu vadi

içre parekende ve perian herbiri frka frka taallûkatlar [1] ile can

hazarna düüb her kes emval erzakdan ayrlmada Cümle at ve katr
ve deve ve himar gark olub nice kerre yüz bin guruluk mallar ha-

rar garar payimal olmada ve nice tahtrevan ve mahafiler ve avret

ve olanlar piyade olub aas derya yukardan yaar Berdü serd

ümmeti Muhammedi helak etdi Güya maherden bir nisa (n) dahi

oldu Amma Türkman huccac ve Acem huccac bîbak bîperva tavusî

[1] Ba-dad Kökü nüshas (taallûkat)
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ve tü(y)lü develerle sürpüb ol bata selâmetle çkdlar Beri canibde

gark olan develerin ayaklar altna nice bin kilim ve kiçeleri payen-

daz iderek ba develeri derkenar etdiler Amma kilâr âmire ve surrei

padiah meydanda kald Hemen paa bu bata ubur idüb ileri geçen

Acem huccacnm ve Türkman huccacmn önlerin alub Tiz bu ma-
halde konakdr deyu paann otan yüz bin rene ina ike (ile) tar-

fetülayn içre kurub halkn yüzü güldü Cümle huccacm yarar deve-

lerin sahihleri ile geru döndürüb sahra içinde payimal oldu badul-
lahn mallarndan bir habbei hardal kalmyub cümle payimal olan

garib gurabalar dahi selâmete çkarub Belka sahras üç saatlik yer

iken on saatde bu zikrolunan âlâm edayid ile

Menzili sahrayi Belka

Bu mahmel (mahal) bir çemenzar ve kumsal yerlerdir Amma
yine yamur yamadadr Derhal Hüseyin paa ata suvar olub ordu-

nun canibi erbaasm dolaub parkende ve perian konan bir yire

cem idüb her kang huccacm devesi bir kerre iki kerre gerude kalan

ibadullahn maln getiren deve sahihlerine birer altun verüb cümle

bin iki yüz yetmi altun ihsan idüb acib adli Ömer idüb cemii huccac

hayr dua etdiler Ve bu iddeti itada on kazan çorba piirüb baz
huccaca bezi iderdi Amma Müzeyribden ne kadar zahire ile salma

develeri var ise Belka banda ol bârân çekdiimiz gice üç bin yük
mal Urban üryan braub bazsnn devesi ve baz kendüleri krlub
firar iderler Beri tarafda cemii huccacm mekûlâtlar bu hale urayn-
ca ol gice bir yem be altuna ve bir vakyye be(k)smat üç altuna oldu

Ve huccacm çou Arafata yetimeden meyus oldlar Ve bu mahalde

yine bir riyhi sarsar kopd kim cümle hayme haregâhlar yerinden

koparub pare pare etdi Ne hal ile paaya bir gayri çerge kurdlar

Hemen paa cümle iç aalarna ve huccaca En'am erif ve Ihlâs

erif ve salevat erife ferman idüb ta vakti gurubadek tilâvet olun-

dukda hamdi Huda bârân rahmet sakin olub ol gice bir kuru sovuk

old kim on bir âdem ve iki yüz deve ve katr ve at ve himar dondu
Ve cemii tulumlarda sular yahpare oldu Ve Belka ve Mefrak gölleri ve

Kabe çölleri dondu rtesi alessabah huccac bu hali gördiler kim bir

zerre çamur kalmam Allaha sad bin hamd sena idüb nefirler çalnd
Hikmeti Huda dünki gün Belka sahras çamuru içinde kalan develer

çamurdan olunca paydar olub yedi sekiz yüz mikdar develer orduy
islâm banda otlayub gezerler Hemen sahihleri varub deveciklerin

alub hafif yükceizler tahmil olub her kes katarnda yola revane olub
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giderken Cenab izzet bir huridi dirahan ihsan eyledi kim cümle

âdem ve hayvanat mesrur adman olub çöl çölistan ve sahrayi rima-

listan içre garib develer seke seke giderken bir ulu boaza girdik

14 saatde

Evsaf Kal'ai Katran (ji>:)

am eyaletinde Kudüsü erif sanca hakinde Kerek kal'as subas
hükmündedir Amma reayas gayet isyan üzrelerdir Hattâ bu hakir

iki yüz mikdar salt cirid atl kimesne ile deve ayaile gitmek ne

belâdr deyu mukaddemce gidüb bu Katran kalfas nümayan oldukda

krk elli atl Urban zahir oldu Amma cür'et idemediler Yine ol ma-
halde kaldlar Anlar ubur idüb sa tarafmzdan yüz atl kadar Urban
mzraklarn silküb Hu Hu diyüb üstümüze at sürdiler Hemen ehbaz-

larmzn nsf ileri at sçradub bunlara bir yaylm kursu(n) bârân
lanet gibi yadrnca derhal iki mel'un atdan takla hayi kertem perest

oldu Ve üçü dahi ksraklar düüb derhal lelerin alub firar etdiler Biz

selâmetle Katran kaPasna gelüb atlarmza yem asdk Amma kal'a

kapus mesdud olub bir kimesniye bir dane(i) hardal vermemek içün

ellerinde bizim paadan fermanlar var Kal'as bir çölistanda ekli

muarbba bir küçük sengin bünyad kal'acikdir Dayiren madar üç yüz

admdr Amma hendei yokdur Ve kbliye nazr bir kapus var içinde

yedi hane ve gayri mahzenler ve bir mescid var Dizdar ve yetmi
nefer merdümü hisar vardr Ve Kerek nahiyesinden zahire getirüb

bunda huccaca füruht idüb azîm kâr iderler Ve bu kal'ada hamdi
Huda bir at yemi bir gurua bulundu Amma kaPa bedenlerinden

zenbil ile ihtida guruu alub muradlar üzre metalarn verirler Divar-

larnn kaddi yirmi arn bâlâdr Ve kal'ann ark taraf divan önün-

de bir bürkei azîmi var Tulen ve arzan ikier yüz admdr Vakti ita

olmak ile leb berleb mâi tahir idi Ve yirmi arn amik idi Hakir bu

mahalden kal'a kulu ile ve iki yüz tüfenkendaz refiklerimiz ile salt

olub canibi garba dalar ve talar ve sengistan yollar aarak iki saatde

Evsaf kal'ai Kerek

Kudüsü erif eyaletinde baka sancakdr Voyvadalkdr iki yüz

âdem ile hüküm ider Ve yüz elli akçe kazadr Nahiyesi yetmi pare

kuradr Sene tarihinde Ali Abbasiyan binasdr Sene 922 tarihinde

içinde olan Urban kal*ann miftahlarn Selim aha teslim etmilerdir

Eflâke serçekmi bir kûhu bâlâ üzre sengin bünyad binayi Ferhad

bir kaPai üstaddr Ve ekli muhammes burç barus metin ve müsed-
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des kal'alar vardr Cümleden canibi cenuba nazr Tahir Beybars

kal'as güya burcu karai Kahkahadr içinde yüz elli toprak örtülü

haneler ve bir camii ve bir han ve bir hammam ve suku muhta*

sar var Amma ba ve baçesi bîhisabdr Matekaddem bu kal'a Msr
padiahlarnn mahbeshaneleri idi Mücrim olan kimesneleri bunda
habs iderler idi Hâlâ bu Arabistanda bundan sa'b ve metin ve müs-

tahkem kaPa yokdur Hattâ Ali Abbasiyandan bunda kaPa haricinde

medfunlardr Yedi sene bunda haps olub merhum olmulardr Ve
ziyoireti eyK ^üccâ tank bürhanîden ulu sultandr Ve bu kal'a öyle

âlidir kim canibi garbisinde bahirei Hazreti Musa ve âsitanesi nüma-
yandr ark canibinde Katran kaPas ve çölistan ve naki bukalemun
zahirdir Hasl kelâm bu ehirden mekûlât merubatlarmz alelacele

alub yine canibi arka aa Katran kal'asn temaa iderek âni gördük

Huccac müslimîn güruhu enbuh gibi katar katar çekilmede Aklmz
bamzdan gidüb iki saatde yine Katran kal'asna geldük Cümle
huccac gitmi Ancak dümdar kalm An görüb rahat can bulub

aheste aheste havay mutedilde kâh kumsal kâh hürde ta içre ve

cabeca dirahti mugeylân içre 14 saatde

«

Evsaf menzili Tabut u:..^i^)

Kudüsü erif hududundadr Amma bu mahalde kura ve kasabat-

dan bir âsâr yokdur Ancak bir bayr üzre bir menzilgehdir Lâkin

canibi erbaasnda sakin olan Urbanlar metalarn getirüb orduy gani-

met ider Frsat bulursa huccac garet idüb firar ider Dalara gider

Hamdi Huda bu mahallerde günden güne havalar lâtif ve itidal üzre

olub kumsal yollar ve scak çöller olmaa balad Ve cümle develerin

ve gayri hayvanatlarn yüzü gözü lad Ve bu mahalde bir ayni

cariye vardr Ta Halilürrahman dalarndan beru gelüb canibi garbda

çöl içre gaib olub cümle huccac ol âb rakikden defi atsan idüb

vakti guruba karib cemii dev(a) batlarn sakyiderken üc katar ütürü
Urban olub lcak vaveyla kopunca paa derhal be bayrak levend at

tayin idüb akiblerince yetiüb cenk ide ide alt kelle ve üc dil kayd
ben idüb develeri halâs idüb sahihlerine teslim olunub ba ve dil

getiren gazilere krkar altun ve gayriye üc altun ihsan olundu Ve
paa delilleri söyledüb Ya sultan alessabah gafil olman Sizi Arab urur

deyu haber verüb bu delilleri sarcalar hapsine verüb nsfulleylde

nefir çalnub yola revane olunub ileri giden çarkac kolundan bir dil

dahi tutulub Vallahi Beni Zühd ve Beni Ali Omur ursa gerekdir

Gafil olman deyu evvelki delillerin diline bu dahi muvafk gelüb
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derhal paa cebehanei meydan muhabbete döküb cümle askeri islâm

pürsilâh olub on iki katar yan yana huccac koyub tahtrevanlar iki

tarafda üç kat Türkman huccacm ve Acem huccacm ortya am
askeri sol canibe paa askeri sa canibe zulcenaheyn varr Sekban ileri

çarka ile sarca gerude dümdar ile huccac içinde salt atl olan pürsilâh

askeri dahi yemin ve yeyayire (yesara) alettretib âmâde idüb kendü-

leri iç aalar ile kalbi askerde rikâb rikâba bu minval üzre kök

demire müstarak asker mevc mevc ve fevc fevc cümle hüccac huzuru

kalb ile gidüb sekiz kat mehterhanei Osmaniyan güm güm ötüb da
ve talar ra*d vari gürliyerek Aneze nam mahale karib oldukda da
ve ta Urbann srk orman dutmu bir hayli bulandlar ve çalkan-

dlar Amma gördiler kim bu geli sair huccac gelii gibi deil Bilâ-

hare kararlar firara mübeddel olub tarumar misali muramar olub
19 saat gidüb

Evsaf menzili Aneze

Bu mahalde kura ve kasabatdan bir ey yokdur Ancak bir vasi

sahradr Bu mahalde paa cümle askeri tmaba kurub âmâde dururken

Aneze Urbanmdan ve Vahidatdan ve Beni Zühdden âdemler gelüb

surre istediler Hüseyin paa buyurdlar kim Kanunu Süleymanîde siz-

lere surre ann içün tayin olunmudur kim cümle huccaca mallar ile

nice bin [1] ve hizmet mukabelesinde size surre ve atyye ihsan

olunur Yohsa da banda be on bin Urban ve üryan ile alay göster-

mekile surre deil size bir nukre viremem deyüb Kaldr bu kâfirleri

deyince on ikisin dahi Kâtu bölükba dest berkafa zencir ile kayd bend

idüb Nabluslu Küçük Yusuf çorbac ve Yeen bei iki bayrak asker ile

eyhlere varub Buyurun Eer padiahn dorusu iseniz padiahn
bir Vallahi biz da âdemîsiyiz Böyle bir veziri dilir

huzuruna varmaa havf iderim Zira yedi kerre Osmanl
gördüm Gazze paas bir hile ile karndam olu Beirin basn
kesüb Sultan Ruma göndürdü Eer paa surremiz ihsan iderse senei

sabk üzre on bin guru ider Alub duai hayr ideriz Nitekim bizim ol

âdemlerimiz anda mahbusdur Bu veziri âlian zemanmda huccaca ve ne

âyende ve revendeye vaz'yed etmeziz Ve sizleri dahi habs etmeziz

deyu tevazuane muamele iddiler Yusuf Aa dahi Ya eyh Sizin kanunu
padiah üzre surreniz yedi yüz guru ve bir hil'ati fahire Ve sizlerden

hâkime birer küheylân at hedaya verilir Paa sizlere kanundan ziyade

virmee memur deildir O dahi hizmet etmee gelirseniz müstahak
olursuz didükde Vallahi hedayasn gönderirim Amma kendim varmam

[1] Badad Kökü nüshas (zahire getiresin ve önlerine düüb kula-uz olasz Ve
cümle huccaca mallar ile zahire aötürüb bürkeleri su ile doldurub aözedesiz)
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deyiib üç dane küheylân at günderdikim her ayaklar birer kese de-

er Zira bunlar mabeyininde küheylân atlarn hasib nesebile gerdenle-

rinde ecereleri vardr kim giranbehal safinatulcenadatlar olur Bu
atlar ile elli çift kaplan postlar ve yirmi emame amberi ham gön-

derüb paa hedayasm kabul etmeyüb Ta kendüsi cemii Urbanile

huccac müslimînin hizmetinde bulunmaynca ana bir mankr virmek

ihtimalim yokdur Inaallah selâmetle avdet etdükde ben anka'r der-

yada olsa bulurum Zira senei sabkada anlar huccaca ne ilediler An
unutdlarm Tiz u evvel gelen melunlar pek zabt idün deyu tenbih

idüb nefir çalnub lâtif hava ile çölistan içre kâh kumsal ve kâh
sengistan ve mugeylistan içre 1 1 saatde

Evsaf menzili kal'ai Maan

Sene tarihinde binasdr Bir bayr dameninde ekli mu-
rabba hendeksiz bir küçük kaPadr Dayiren madar cürmü üçyüz

admdr Ve kbliye nazr bir demir kapus var Be ayak nerdüban

ile çklr Ve içinde yirmi aded hürde hanecikler ve bir zaviye var

Matekaddem am yeniçerisi hükmünde imi Badehu Urban içinde

olan mustahfzan bir hile ile cümlesin kati idüb mutasarrf olmular-

dr Hâlâ dizdar neferat yokdur Ve kapus üzre tarihi var Amma
izdihamdan tahrir idemedik Bu kal'adan tara canibi erbaasnda ba
ve baçeli âb hayat sulu ve bilâhisab nahli hurmal ve bin be yüz

mükellef ve mükemmel Urban haneleri vardr Ve halk gayet mün*-

imdir Ylde bir kerre her bir Arab be alt bin guru kâr ider Ehli

iyali nisvanlar zer enderzere müstaraklardr Ve merali ve gazali gözlü

mahbub ve mabubeleri var kim tâbir olunmaz Sam erif eyaletinde

Kudüsü erif sanca hakinde mamur âbâdan kasabadr Uç camii ve

bir hammam var Amma suku muhtasar yokdur Ve bu ehrin halk
gayet âsilerdir Be âdemden ahalii vilâyet ikâyet idüb zencire uruldu

Ve bir âdem bir huccacn devesin serika idüb bir handa saman

içinde deve (i) pinhan etmi Bulunub basübut paa ann boynun
urdu Cümle ehli beled havf ve hayete düüb dalardan develerin

getirüb iki bin deve mikdar huccaca ucuz kiralar ile ta Alâ ^ic ya

on konak yer götürmek artile develerin verüb huccaca hizmet etdiler

Ve paa otan birisin bu kaPada braub sayir bîmana eyalar dahi

huccac müslimîn defter ile braub sebükbar oldlar Ve bu âyân
ehir paaya iki bin erdeb air ve elli çuval un elli çuval beksimat

imdad eylediler Ve matekaddem Müzeyribde çamur içinde kalan iki

bin yük aîr ve kul içün meayihler Maan kal'asmdaki eyhler ver-
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sinler deyu deruhde idüb desti hatlar ile paann destine temessü-

kâtlar vermilerdi Paa kethüdas ol temessükâtlar ibraz idüb bin deve

yükü sair ve ful verüb bin deve yükü dahi avdetde vermee taahhüd

etdiler Huccac müslimîn bu ehirde öyle ganimete nail oldlar kim
Müzeyrib kaPasmda çekdikleri âlâm edayidi feramu etdiler Ve bu
ehrin am yolu canibinde nece yüz âb hayat kuyular vardr Ol
mahalde ibretnüma bir beyaz kelb timsali var Sengi haradandr
Amma güya biemriliUâh zîruh zan olunur Mucizei ResuluUahdr
Hikmet oldurkim kaçan Hazreti Resulü Huda Muhammedül Mustafa

kablennübüvve Bosra ehrine ticarete giderken bu mahalde bir münkir
feday (i) davayi mürd ile Hazreti kati etmee hücum etdikde derhal

Resulü Ekrem [1] ^\^}i* ^iTl^s buyurduklarnda biemriliUâh ta olub

bir kelbi akurdur kim âdem görünce vehm ider Bu mahalde canibi

cenuba bir ahrah oldur Halilürrahman ehrine bu rah ile bir konak
yerdir Ve Ayni Zerkadan ta bu mahalle gelince bu dalarn selleri

ve uyunlar cümle bahirei olur Ve bu Maan kal'asmdan

kalkub çöl ve çölistan kâh kumsal ve kâh çengelistan ve kâh sengis-

tan içre ubur iderek 16 saatde

Menzili Akabe

Sarb enidir iki canibi eflâke serçekmi yalçn kayalardr «oLiUM

Nece deve helak olur Bu mahalde huccacm katar bozulub cümle

ibadullah piyade olub her kes cemellerini birer birer çekerler Gayet

mahuf ve muhataral yerlerdir Bir kaç kerre Urban akyas huccac

bu Akabede nehbü garet etmidir Hemen paa cümle bayraklarn

dere ve depelerin kemingâhlarna koyub bilâ havf cümle ricaluUah

ubur etmee balad Bir ulu azîm deredir Bu Akabei aub 10 saat

dahi gidüb

Evsaf kal'ai kudret Cugeyman (öio^r)

Bir sahrann canibi cenubîsi nihayetinde bir cebeli müntehaya

karib sun'u Huda yek pare bir kaya kal'adr Amma derü divardan

alâmet yokdur Ve içinde âdemi zad dahi yokdur Bir pütei sagire

üzre vaki olmudur Ve bu mahallin canibi cenubunda nsf saat yer-

dir Bir sazl gölün ayana Süleyman Han duhteri Esm (a) han sultan

bir bürke (i) azîm bina etmi Maan kalfasndan su getirmiyen bundan

alr Amma sehl urcadr Çok nu etmemek gerek Amma hayvanata

zarar etmez Bu mahalden sulanub yine nefirler çalnub mugeylanlar

[1] (^) olacak.
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içre ubur idüb an geçüb bir sahrayi bîpayan içre ciran ve hargû
sayd ikâr iderck 16 saatde

Evsaf kal'ai Peygamber Emesi

Sene 56 tarihinde Hazreti Muaviye binasdr Bir çöl ve çölistan

yerde ekli murabba eddadî binayi sengindir Ve dar müdevveri dört

admdr Garba nazr bir kapus vardr Be ayak ta nerdüban ile

uruc olunur Bu kal'a içre am yeniçeriyanndan bir çorbacile iki

yüz neferat vardr Topc ve cebeciyan ve mükellef toplar ve cebeha-

nesi vardr Bu kaPa içre iki yüz mikdar höcreleri vardr Ve bir

mescid ve bir hammam sagiresi var Ve Hazreti Resalet penah Mek-
keden Bosra ehrine ticaret ile giderken bizzat mübarek desti erifleri

ile edii eme kal'a içinde kaynar bir âb zülâli canperveridir Ve
huccacdan ishal marazna mübtelâ olan nu etse biemriliUâh ifa

bulur Mucizei ResuluUahdr Ann içün Peygamber Emesi derler Ve
bu kal'a ol erifiyyet içün bina olunmudur Ve bu eme kenarnda
bir mescid var Ancak be âdem alur Gayet küçükdür Bizzat Hazreti

Resalet anda ibadet idüb istirahat etmilerdir niyyetine

hab rahate varan eer haste ve bîderman shhat selâmet bulub

tendürüst olur Ve bu kal [1] ile hizmet etseler bir habbe ve bir

cübbiye muhtaç iken bir senede cümle ihtiyacdan beri olub mali

ganayime bu kaPiye nöbetçi yazlmaa can atarler Ve bu kalfa-

nn imalinde bir bürkei azîmi var Kal'adan pinhanca bu

bürkiye nazrdr Zira çöl arab daima gelüb suyu keser Ve bu

mahalde iki yüzden mütecaviz emeler vardr Ve her çi'

kar Amma urcadr Hayvana âlâdr Beni âdeme müshildir Az nu
etmek gerekdir Her eyin kesretinde zarar vardr Ve bu kal*ann ca-

nibi erbaas muhsuldar kuralar olmagile mamur kuralar ile gelüb

meksidüb cümlesi metan getirüb beyi ira idüb huccac ganimet ider-

1er Andan kalkub yine çölistan içre 7 saatde

Menzili Kaul Basit Biatyye (4- ^:h^'j^s)

Yani Kuru Kavak derler bir bîhasl çölistan yerdir Suyu dahi

yokdur Sayir zeman huccac bunda meks idermi Amma bu senede

tenk mahal olmagile iki kona bir idüb ebruz ârâm etmeile bunda

dahi yükleri ykmadan yine kûsu rihlet çalnub mahuf ve muhatara

yerleri ubur iderek 13 saat dahi gidüb

I
I] Badad Kökü nüshas (Kala)
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Evsaf menzili kal'ai Asi Hurma

amdan Mekkei Mükerremenin nsf rahdr Ve huccac avdet

etdükde Nablus paas ve Aclûn paas sancaklarnda olan erbab ti-

mar ve zuama ile be alt bin deve ile malâmal meta ve mekûlât

ve melbusat ile ta mahalle gelüb huccac ganimet ederler Huccac ta-

ze can bulub giderler Bu dahi am eyaletinde bir cedid kal'ai lâtif-

dir Sene tarihinde Nurreddinü ehid binasdr Müruru eyyam ile

harabe yüz tutub Sultan Mehemmed Han Rabiden hatt erif varid

olub Naif Olu bina etmidir KaPas bir düz yerde bir mürtefî

kumsal depe üzre çar kue ve çar kulleli bir kal'ai yekparedir Ve
cürmü dört yüz admdr Amma hendei yokdur imale nazr bir

demir kapusu vardr Atebei ulyas üzre kâii Çin içre bu tarih tahrir

olunmudur (Tarih)

Ve bu kal'a içre bir am çarhacs ve iki yüz am yeniçerisi ve top-

c ve cebecisi ve ahane ah toplar ve cebehanesi vardr Ve cümle

yirmi höcre ve bir camii ve bir hammam muhtasar ve bir âb ha-

yat çah mâs vardr Ve kal'ann garbnda bir bürkei azîmi var Yer-

den kaynar Gayetülgaye âb hayatdr Ve mucizei ResuluUah ile tulü

etmidir Zira Hazreti Resaletpenah bu mahalden ubur etdükde ahalisi

ehli tüccar müteezzi idüb mekûlât merubatdan bir ey vermiyüb ehli

karhan Ya Muhammed Emin Bu kavim size ianet idüb hurmalar

vermezler deyu ikâyet etdüklerinde Hazret dahi buyururlar kim Hur-

malarda kendüler gibi âsi olub mahsul vermesin buyurduklarndan

anunçün Asi Hurma derler Hakikatülhal evce serçekmi nahli hur-

malar var Amma mahsulleri bir güne s âsi hurmadr Bir semin te-

merdir(l) Ve çekirdeinin içi bodur Biberdan ve nemekdan iderler

iri hurmadr Tenavül iden serasime olur Ecar sayir hurma gibi bir

seramed nahil deildir Çatal çataldr Ve berki dahi gayri güne oldu-

undan ehli beled bildilerkim Muhammed Emin bed dua etdi dera-

kab Ya Muhammed Biz etdikse sen etme Zira sen cjjIUüâz-j sin lyali-

miz ile kefaf kifayetimiz kalmad Suyumuz yokdur Bize rahmet duas
eyle deyu reca etdiklerinde recalar hayyizi kabulde vaki olub derhal

mübarek desti erifleri ile bu kumsal yeri eüb üç aded yerden uyu-

nu züzâl zahir olur kim hâlâ cümle huccac andan defi atsan iderler

(1) j^ Hurma,
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Ve bu mâi tabirin ayanda serapa ba baçe ve limon ve turunç ve

aaç kavunu basl olur kim ber biri ikier vakyye gelürler Leziz in-

ciri olur Ve kavunu ve karpuzu gayet âbdar ve firavandr Huccac()
ganimet etdi Ve baçelerden aa fezas serapa mabsuldar alefzar fe-

zalardr Ve kal'adan tara yetmi seksen mabazinler ve bir kaç dük-

kânçeler vardr Malâmal zabayiri gûnagûn ile memlûdur Bunda dabi

buccac gani olub bar zevayidlerin bu kal'ada braub bir saatden

sonra nefirlere demler urlub yola revane olundukda yine paa tara-

fnddan alay çavular kol kol bazrba olun deyu tenbib edüb mey-

mene ve meysere zülcenab var askeri islâm baccac ortaya alub ol

ebi zulmetde nice kerre yüz bin me*al ve fanusu em*i riybler ile

çragan olub leylei zulmetde âlem mebtab olub zemin münevver oldu

Badehu sabah olub 7 saat

Menzili Makabir

de yükile yapile ârâm olunub cümle sütürlere nefakalarn

verüb bir saat istirahat olundu Bu mahalle Makabir dimenin asl

oldur kim zeman kadimde bir ehri muazzam var imi Hâlâ hara-

bistandr Bu mahalde Makahiri Asaf Berhiya bir kubbei âli içinde

medfundur Amma yoldan nîm saat baiddir Divler binas olmak
gerek Zira kubbesi yek pare tadandr Bu binann misli am kurbin-

de Baalbek kal'asdr Asaf Berebya oldur kim Hazreti Süleymann
veziri idi Ve Belksi Seba ehrinden ismi âzam ile Hazreti Süley-

mana getiren Berehyadr Ve bu mahalde Ali Berebya derler be yüz

miktar Urban üryan zaiflerdir Amma celâl sahibi kavimdirler Bu
mahalden yine kalkub da ve ralar içre tathir olunmu tariki âm
içre 6 saatde

Menzili Akabe

Bunda yine katarlar bozlub cümle buccac piyade olub âsân vech

ile ubur olunub 12 saatde

Menzili evsaf kal'ai Hayder

Bu mahalde Hayderî Urban sakindir Anlar Hazreti Haydar Ali

sülâlesinden geçinirler Anlarn kavli üzre bade Hicretünnübüvve

sene tarihinde bu kal'ai Hazreti Ali Hayderi Kerrar bina etdiinden

KaPai Hayder derler Hikmeti Huda sene tarihinde am veziri Hay-

dar paa müceddeden bina etmisdir derler Hasl kelâm üç dere diha-
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nmda bir yalçn kûhu bâlânn dameninde rüknü murabba bir ve mc'

tn kal'acikdir Ve dar müdevverei kâmil dört yüz admdr içinde

bir am çorbacs ve bir oda am yeniçerisi mustahfzandr Ve kapu-

su imale nazr bir demir kapudur Ve içinde krk elli bekâr arab

höcreleri ve cebecisi ve topcs ve on iki kt'a ah toblar ve bir me-

sacidi vardr Ve babnn sa tarafnda bir bürkei azîmi var Öyle ser-

mab zülâl idikim Huda hakk güya araben tabura idi Ve tulu etdü-

i zemin gayet yakndr Mustahfizan çeriyan andan suta§(y)ub bür-

kei leb berleb iderler Hamdi Huda bu kaPada dahi olkadar zahire

bulundikim bir yem iki pareye ve bir ful yem üç bariye sayir zaha-

yir dahi ana göre idi Gerçi huccacn cemii zahireleri Müzeyrib

kaPas itasnda kald Amma (Ayet) c^•s\ oyiMji J\3jH^a <iHo^ dir (Ayet)

U';j *n ^^c V< ü^jV»^| ^;<j j*l.^ nass kat'lar üzre Rabbülâlemîn her menzilde

terü taze nimet ganimetler ihsan ihüb hakir Hüseyin paa
devletinde her menzilde kendü ile nimeti nefisler tenavül idüb hud-

damlarma ^j jjl9 j. Ua cümle huccac ganimet üzre idiler

Amma bir menzilde hab rahat yok idi gice gündüz

eddi rahil idüb giderdik Amma kuvvet ve kudret sahibi Allah cemii

ütür ester barkelere [1] ermek ihtimali yok idi Ve bu

Hayder kal'asnn ganimet olmasnn asln sual eyledim Meer M-
srn [2] kaPasna bir menzil yer imi Mabeynehüma-
smda bir cebel var imi Cümle zahireleri Msrdan ol iskeliye andan

Kal'ai Haydere develer ile gelirmi Annçün ganimet olurmu Yohsa

bu Hayder kaPasnm canibi erbaasmda kura ve kasabatdan bir ima-

ret yokdur Canibi arkîsi çol çölistandr ki günde Urban heccan ile

nehri Murad geçüb Badada gider Ve bu kal'ada sakin olan ihti-

yarlar nakil etdiler kim bir kaç kerre biliriz Nehri Murad taub bu
sahray derya idüb ta bu kal'a dibine geldi deyu hikâye eylediler Ve
sahihdir Hattâ hakir Samda iken Meval Urbann urmak içün yedi

bin askerle kal'a (i) Aneh <^ ve kala (i) Selme 4.jl- üzre dört gün

lgar ile nehri Murad kenarnda Urban basub nehb garet etdik Neh-

ri Murad ise Badada karibdir Bu Hayder kal'asma gelmesi sahihdir

Ve yine bu kaPa ihtiyarlar haber verdiler kim Msr huccac ubur

ideli on bir gündür didiklerinde am huccac Ah vaveyla Korkarz

bu sene hacdan kalrz deyu teessüf çekdiler Derhal bu suru Hayder-

den atik kaPa neferatlarn çkarub yeni mustahfizanlar konuldu Zira

her kal'ada birer sene neferatlar nöbet bekliyüb senei âtide huccac

ile hac idüb avdet iderler Bunda dahi yem kesdirüb suru Osmaniyan-

[1] Badad Kökü nüshas (kalsa)

[2] » » » (Hayder)
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lar çalnub çöl ve çölistan bir beyaban hürde tal sahralar içre gice

gündüz gidüb 18 saatde

Evsaf kal'ai îrîn Muazzama

Ibtida banisi Ali Eyyubiyandan Elmelikül Muazzam Elmelik

Turan ah ibnül Meliküs Salih Necmeddîn Eyyubdur Bu Turan ah
Kürdistanda Hasn Keyfa kal'asnda iken pederi Necmeddin Salih

Msr Mansuresinde küffar bedrenk ile neberd günü esnay cenkde

ehid olub hatunu ecerüddür nam melike ahalii Msrn ittifakile

Msra melike olub Kâbei erife siyah kisve bu ecerüddür Hatunun
vakfiyesidir Badehu nihanîce olu Elmeliki Muazzam Turan aha
Kürdistan Hasn Keyfasnda haber gönderüb Turan ah üç ayda

Msra gelüb müstakil padiah olub sene 938 de Mansure ehrinde

Frengi münhezim idüb pederi intikamn alub Msra geldikde kul'

lan gulüv idüb Turan Sahi ehid etdiler Eyyubiyan bunda inkraz

buldu Zeman hilâfetlerinde bu bürkei muzzama Melik Muazzam
Turan ah bina etdigiyçün Burkei Muazzam derler Amma hakka ki

muazzam bürkedir Badehu sene 981 tarihinde Sultan Murad binas

dr Bedesti Koca Sinan paa Gayet cedid ve misli hadid kaPadr Am-
ma sene 1035 tarihinde Urban bir hile eytanat ile bir darulu hel-

va peyda idüb birkaç duhteri naüküfte ile kal'iye gönderirler Mer-

hum helvasdr deyu feryad idüb giderler Neferatlar dahi Can helva-

sdr deyu sevabdr tenavül idince cümle mest medhu olub andan

cümle Urban cüdalarn birbirine kayd bend idüb nerdübanlar ihdas

idüb kaPiye bîbak bîperva duhul idüb cümle guzati müslimîn mez-

baha hür ehid ederler Cümle mal ganayimlerin alub giderler Bu
vakayiat sene 1035 tarihinde karibülahad olmudur Ol asrdan beru

hali ve muattal bir kal'ai mufassaldr Bir havaleli yerde ekli murab-

ba ve çar kule musannadr Dayiren madar dört yüz admdr arka
nazr bir kapus var Tarafeyninde celi hat ile binasnn tarihi var Ve
derunu kal'ada cümle hücreleri metin ve müstahkemdir Hâlâ üstad

mühendis destinden henüz çkmdr Ancak bir demir kapu lâzmdr
Gayri ey noksan yokdur Ve bu kal^a pek mamur olub kul konul-

mas lâzm levazmndandr Zira gerude Hayder kaPasndan gelen bu

kal'ada su bu(l)almaz ise girecekleri konak akkül Acuzdur Anda sudan

nian yokdur Huccacm usret çekmesi mukarrerdir Amma bu kal'a

mamur olsa be on bin Urban iki kerre yüz bin hayvanatile gelüb

su içüb tüketmee kadir olmazlar idi Zira bu çölün Urban suya ih-

tiyaçlar vardr Annçün bu kal'a kullarn kati etmilerdir Amma
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imdi hâlâ nece bin Urban üryan her gün[ll gelüb elli gün meks idüb

bir remmas gider bir aireti gelir Bu hal üzre bürkede su kalmaz

Hattâ biz vardmzda bir arn miktar su var idi Gücile kifayet

etdi Msr ve Samn rahnda böyle bir derya misal bürkei azîm yok-

dur Tulen ve arzen ikier yüz ellier germe admdr Ve on kulaç a-

mikdir Canibi erbaasmda yollar eylemiler Baran rahmetden cereyan

iden âb zülâl gelüb leb berleb ider Ve bizden bir sene mukaddem
seksen yerde Reid Olu nam lâîn bu kadar Hasan paa akyas tü-

fenkendaz ile bu kal'iye kapanub huccaca kurun urub bir katra su

vermezler Cümle huccac ve nice yüz bin cemalât ve sayir devabat

susuz giderken mel'un krk elli bin Urban ki haklarnda (Ayet)

Lgiij j \/^ A-i ^J^j'^\ nass vardr Bu kadar eirrai Arab bu mahalde bir

tenk ve dar yer vardr Huccacm önün ardn alub öyle krmdr kim
bizim senemizde na'i ümmeti Muhammed çakl ta misal iddeti

harda kadidi mahz olub asude idiler Ve huccacdan on Msr hazinesi

mal aldlar Lâyk Muhammed deildir kim bu melunlardan intikam

aimmya Bigaraz kimesnelerden sual olunsa anlardan intikam almak

(e)mri sehldir Amma cemii huccacm ii Azizi zülintikam Allah(a)

kalmdr Bu bednamlk cihanârâ olmudur Neticei kelâ(m) bu kaPa

mamur olunmas farz ayn mesabesi bir eydir Hamdi Huda Hüseyin

paa efendimizin velvelesinden cemii Urban bîedyan sente ba
olub bu mahalde bir saat idüb yine azmi rah idrek çöl çölistan mu-
geylistan içre beyaz kumrularnn esvat hazinlerin istima iderek ve

deve kularn kovarak ve hargû ve ciranlar ikâr iderek 18 saatde

Evsaf menzili akkül Acuz

Bir çölistan sahradr Hazreti Ali bu mahalde bir cazuyi Zülfika-

rile iki pare idüb biemrillâh lâei murdar rahn canibi garbisinde

bir siyah sengi haradr Acib kerameti Kerrarîdir ki ibretnümadr
Annçün bu mahalle akkül Acuz derler Ervam efvahnda Kazk geç-

mez Kona derler Hakikatülhal baz am tüccar bu mah içün de-

mir çadr kazklar getirirler Bu senei mubarekde Valide Sultan bir-

kaç çah mâlar kazdrm Herbiri âb hayatdan nian verir Bunda
dahi sehl rada idüb yine nefirler çalnub hurda tal bîpayan

içre reybars amber haris tenavül iderek ve mugeylânlar sayesinde

meks idüb beyaz kumrular ve sürhgûn Yusuf kumrularnn
savt hazinlerini gü iderek ubur idüb alay çavularn (in) sadasn
istima etmee baladk kim Bu gün vakti zuhurda Hazreti Salih Ka-

[1] Bagdad Kökü nüshas (her bar)
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zas nam zyk mahalle varrz Hazr ve amade olun Zira bldr Reid
Olu nam mePun huccac müslimîni bozub nece yüz âdem helak

etdi Gerçi hâlâ Reid Olu sahibi devlet efendimize gelüb muti oldu

Amma ihtimaldir gayri kabaili Urban lezzet almlardr Gafil meba
deyüb derhal paa iki bin pürsilâh cenk âverd asakiri hünerver Ce-

beli Salibin kemingâhlarna gönderdi Beri tarafda dahi asakiri islâmn
bahadranlar serveranlar pürsilâh âmâde olub Gerçekdir Urban
bukadar gündenberu görünmediinin asl bu zyk boaz gözedirler

diyüb gönlünde olanlar emirül hac olan Harmu paa payine(yanna)
varub çarkya hazr oldular Paa dahi askeri islâm içre kudurmu
sar arslan gibi kol kol müheyya idüb aheste aheste ubur iderken

ileri giden askerden heccanl yiit gelüb Müjde sultanm Bir kaç

kelle ve dil geliyor Hayli cenk i(t)dik Arab boaz almadan biz var-

dk Meer anlar huccac iki günden sonra gelir mülâhazasile baz
derelerde hnzir gibi yatarlarm Bir hayli cenk idüb münhedimen
firar etdiler deyince ol gazilerden alt kelle ve üç dil getirdiler Paa
söyledüb haps idüb gelen guzata yirmier altun ihsan idüb giderek

Naka boaz kumsalna varldkda

Akitül Rimal

derler bir kum deryasdr ve gayet atedir Nice yüz develer feryad

iderek kalub bar ekallerin gayri yedek cemmallere tahmil idüb yine

olmahalde

Evsaf

Bu küha balâya Naka Kayas dimenin vechi tesmiyesi oldurkim

Hazreti Salih bu mahalde sakin idi Semud kavmine asla kabul et-

mezlerdi Bir gün cümle münkirin bir yire gelüb Ya Salih eer u
yalçn kayadan bize küçigile bir dii cümlemiz [ 1 ] kefaflanalm ve sana

iman getirelim didiler Hazreti Salih dahi Genab Bariye niyaz idüb

murad deve küçegile zahir oldu ve otuz sene sahrada otlayub cümle

halk südün saarlard Ve yine bir kimesne imana gelmiyüb dii devei

kati etdiler Ve küçii biemrillâh tulu etdii kayaya gerüb ra'd var

gürledüünden Cenab Bari ol küçikden bir sayhai saika çkard kim
her kim iitdi ise ol sayhadan zehreleri çak ve can bercehennemest

dar kararlar ziri hak oldu Naka Kayas dimenin sebebi oldur Ce-

mii kütübü tevarihde bu hikâye tafsilen tahrir olunmudur Ancak bu

kayadan yine ol ada istima olunur Baz develer ol saday iidüb

[1] Ba^dad Kökü nüshas (südile)
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anda kalrm didiklerinde bu mahalle gelmeden cümle toplar ve

cemii tüfenkendazlar ol kaya mahalline varub hazr oldular Hakir

dahi ol asker ile at sürüb ol zyk mahalle bile vardm Hakkaki yedi

kudret ile halk olunmu bir yalçn Dalardr kim zirvei âlâsna ebri

nilgûn içinde canibeyin ahin ve zaanos âsiyanl krmz mehib ka-

yalardr kim gören benî âdemin akl perian olub J^^J^^» ö^.-'- der Bu
kayalarn mabeynehümas kâmil elli adm bir enli yoldur Zeman
kadimde bu kayalar mabeyninde kapu var imi Zira Msrdan ta Hi-

caza varr Bu dalar sed olmud(ur) Gayri yerden usret ile güzer

olunur Ve kayalar öyle mücellâdr kim tuyur ve zenbur trnak ilidi-

recek yer yokdur Ancak Hazreti Cebril Emin taraf Hakdan nazil

olub Medine tarafna ol kayadan giderken yolun sol tarafndaki kaya-

ya bir kanat urub iki ak idüb '**^«^ »j.â'iüi^ JL».l diyince kaya iki pare

olub devenin kûçii içeri maarada kalub hâlâ mübarek kanadile

kayaya ak etdüi zahir ve bahirdir Zeminden bir âdem kaddi bâlâ-

dadr Hakka ki yedi kudret ile ol kaya muttasl olmudur kim akl
ermez Bu kayann bundan gayri rahnedar yeri yokdur Annçün Rum
kavmi bu kayaya Küçik Kayas derler Ve Hazreti Salih asrnda yine

Kâbei erif farz idi Bu mahalden cemii huccac ubur idicek Hazreti

Salibin deve kûçii feryad etdüün huccac develeri istima idüb

nice bin deve kalrm Badehu Hazreti Salihden sünnet kalm-
dr kim hâlâ bu mahalden ubur iden huccac Kûçik sadasn develeri-

miz istima etmesinler deyu feryad iderler Amma bizim huccac dahi

bu mahalle geldüklerinde «û'^^Jö^^ kâmil cümle huccacn nihayeti üç

saatde ubur iderken askeri islâm içinde bir sadayi Allah Allak kop-

dkm zemin ve âsüman dir dir ditredi Ve nice kerre yüz bin tüfenk

ve be yaylm toplar atlub güya cemii dalar pare pare ta cümle

huccac ubur idince bu hay huy vaveyla ve debdebe velvele sadas

munkati olmad Yine böyle hengâme mabeyninde semin ve atr
develerden yetmi seksen deve kaldkda deve sahibi ider Kayade kû-

çik deve sadasm iitmilerdir Artk bu develerden bize fayda vokdur

deyu huccacn nihayetinde paa geldikde paa uruna cümlesin kur-

ban iddiler Ve tarfetülayn içinde lâhmin yama iddiler Ve bu mahal-

den Hüseyin paa hazretleri bu kadar derya misal asker ile ve bu

debdebe ve tantana ile ubur idince cümle çöl Urban akyalarna
çauzlar[l] gidüb cümle Badad çöllerine ve Tayif yollarna parekende

ve perian oldular Andan Na [2] boazn ubur idüb Mekke Medine

hududuna kadem basdk Naka boazndan imale am hudududur

[1] Badad Kökü nüshas (casuslar)

[2] Bardad Kökü nüshas (naka)

Evliya Çelebi 9—38
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temam oldu Hakikatülhal Naka kayas hudududur Zira amdan 19

konak bu mahalle gelince yokua meyyal giderlerdi Amma Naka ka-

yasndan canibi kbliye enie meyyal gidilirdi Hakka ki Naka kayas
âlâ hudud (d)ur Selefde Msr padiahlar bu mahalle bir demir ka-

pu yapub hudud etmi Hâlâ yine Msr hudududur Zira Msra hank
padia(h) mutasarrf ise Mekke ve Medine dahi ann hükmündedir
Zira Msrdan Süvey deryasile Mekke iskele[3] Ciddedir Ve Medine
iskelesi Yenboa bir mil bir körfez ab deryasdr kim Mekke ve Me-
dine (ye) galâl Msrdan bu derya ile gelüb ganimet ider EerMsr
olmasa Hicaz ve Tayif kavmi cu'dan helak olur Amma sene 26 tari-

hinde Msr Rum elinde idi Mekke ve Medineye galâl gelmezdi Zira

Mekke ve Medine (ye) Zengîler müstevli olmudur Ve ol asrda Dârâ

ah Badad padiah idi iki kerre yüz bir asker ile Mekke üzre gelüb

cümle Zengîleri dendan tigden geçirüb Arz Hicaz() feth etdi Ba-

dehu Badada varub Basra ve Lehsa ve Umman ve HiUe Küfe ve

Cevazir ve Musuldan nice kerre yüz bin deve cem idüb Mekke ve Medi-

neye beher sene zahire gönderirdi Hamdi Huda Mekke ve Medine
zeman cahiliyetden beri kefere eline girmemidir ve girmez de Amma
sayir mezahibi muhtelife kavmi ellerine girmidir AUahü taalâ hfz

ide Ezin canib mezkûr Naka kayas hududundan içeri kadem basan

huccac atndan ve devesinden enüb piyade olub f.^J^j^J^'^'f'^.

ou.vio5t-.i t^ia^ij »j^v»'' Jb^i*^ cr^9 c^^ MÜ» diyüb iktidar olduu mertebe piyade

yüriye Badehu suvar olub Naka kayasndan kbliye bir saat aaca
kumsal yer ile ubur idüb ta akkül Acuzdan 18 saatde

Evsaf ehri kavmi Semud yani MenziliAbyar Salih

Kabe hudududur Bir sahray çemenzarn canibi erbaas birer

konak yer ihata eder Daistan ve sengistan Ta ortasnda yedi ehri

azîme var imi Hâlâ âsâr binadan baz yerleri aikâredir Ve bu yedi

ehir birbirine karibdir Hâlâ ba ve baçeleri mamurdur Ve nice

bin yerde çahi mâlar vardr Birer âdem kaddidir Amma âb zülâb-

den nian verir kuyular olduundan bu mahalle Abyar Salih derler

Ve Hazreti Salibin ehirlerindendir Abu havasnn letafetinden gûna-

gûn alefzar yerleri vardr Ve her sene nice yüz bin Urban bu yedi

ehrin viranesinde imar kalan hanelerinde meks idüb ba ve baçesin

timar idüb müsmiratn tenavül etdikden sonra beriyyeye tayy

mekân iderler Ve bu mahalde viran olan ehirlerin birine

[3] Badad Kökü nüshas (iskelesi)



SEYAHATNAMES 595

VadelAtik[l]

derler Canibi erbaas hurma baçeleridir Kendi bitüb kendi

yeter Amma bunda olan ratb ceni meer Badadin hastavî hurmas
ola Mevsiminde Urban gelüb zevkin ederler Bu mahalle karib bir

ehir dahi vardr

Vadi Safra

derler Bunda dahi ba ve baçe ve besatînler firavandr Ve hanei

viranelerine Urban eirras gelüb meks iderler Kesreti hurma ile

ârâste ve mezarii dilküa ile piraste bir ehri harabdr Cümle (e)sma-

rn Urban tenavül iderler Amma âba ve (e)cdadlarndan kalm
milki mevruslar olman gayri Urban müdahale idemezler Ancak
mahsul zeman gelüb mutasarrf olurlar Ve yine bu mahalle karib

Kal'ai Vadel Kura [2]

Bu dahi Semud kavmi binasdr iki cibali müntehann mabey-

ninde bir atik kal'ai bâlâdr Cümle haneleri sengi haradan oyulmu
gar musannalardr Ve bu harabe ehirlerin sahras etrafnda sun'u

Huda ve ibretnüma kayalar var kim misli ne Kürdistanda ne Hak-

kâri ve Nahcivanda ve ne Manye [3] ve Alamanda böyle bir sun'u

acib ibretnümayi garib dalar görmedim j^i< n deyu engüt ber-

dihen ider Zira bu dalarn kimisi servi gibi seramed kimi evci asu-

mana serçekmi ve sürahi kapak misal burç barulu kaPa misal bazs
aa sernigûn âdem bakmaa havf ider kim görenler yanndan acele

ile güzer iderler Ve bazlar ejderha misal ve kimi esed misal ve

kimi keti ve nicesi kûhu bîsütun gibi alt bo asker geçer Amma
âdemin akl gider Güya bir muallâk saharai muallâkdr Ve kimi

höcre höre ve kimi göz göz Tak Kesradan nia(n) verir Ve bazs
fil hortumu gibi birbirlerine uzanm amma mabeyinlerinde bir vasi

feza var Altndan ubur ider Hâsl kelâm bu kûhu ibretnümalara

im'an nazarile nazar eylesen Hallâk Alem ne idügin fehm iderdin

Ve bu ciballerin zemini safi saat kumudur ve gayet rakikdir Hikmeti

Huda bu rimal içre deryaya mütaallik olan hayvanatlardan balk
kemikleri ve yengeç ve kerevit [4] ve pagurya ve stakoz ve midye
ve istiridye kabuklar vardr Bu ecnas mahlûkat ise deryada olur

Bundan anlanan oldur kim zeman kadimde bu mahaller derya imi

[1] Badad Kökü nüshas (Vadiyül Atik)

\2] Badad Kökü nüshas (Vadiyül Kura)

[3] Mainot larn oturduklar yer. Mora (Peloponese)

[4] Ecrevisse
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Hattâ hakir tevarihi Yunaniyanda gördüm Iskenderi Zülkarneyn Sebte

Boazn açmazdan evvel bu am ve Mekke ve Medine çölleri cümle
derya imi iskender Sebte Boazn kat* idicek Bahri Rum Bahri Mu-
hite akub bu mahaller çölistan olmudur Ve akla mülayimdir kim
bu kayalara temevvüçü derya ura ura haki amber fam gidüb yalçn

kayalar kalduu derya tellâtumu alâmetidir Ol deryadan ancak Habe-

§in Zeila* tarafndan jUl»iL.x bender (i) mabeyni iki yüz mildir Küade
havada Yemen dalarndan Habe Habe ciballerinden Yemen nüma*
yandr Bu boazdan içeri Bahri Kulzüm ta Msr kurbinde Benderi

Süveyse varnca tuli bin mil bir ac zehri mar deryadr Bahri Muhit-

de bir koldur Süvey Benderinden bir âdem murad idinse zevrak ile

ta Hind ve Sinde gider ite matekaddem Kabe çölleri derya iken kuru-

yuh ancak bu mezkûr Süvey deryas kalmdr (Ayer) j-j^» ^^iiJs'^^*i)^i»

Ezin canib Abyar Salih nam mahalde vakti asradek rad idüb bu
seyir temaalar idüb küsü rihletler çalnub yola revane olub bir

hatve mikdar gidüb yine evci semaya serçekmi ibretnüma kayalar

içre giderken

Vadi Salis ehri Hazreti Salih

Hazreti Hud Hazreti Salih Hazreti Semud ve Hazreti Kaffah bunda
sakinler idi Ve Semud kavmine ba*s olmular idi Huccacn önünden
nihayeti ubur idine yetmi seksen salt atl refiki yâr muvafk ile

bu ehri temaa eyledik ^ic..ia«J> Bu kûhu bâlâlar kehf enderkehf

yar enderyar idüb öyle saray âliler ve kaai azîmeler var kim bu
-A.

ibretnümay bir deryada temaa etmedim Ad ve Semud kavmine
sengi haralar biemrillâh müsahhar imikim böyle sengi haralar

kalem tra ile peynir gibi kesüb mezkûr garlarn deri divarlarna ve

revzen ve taklarna olkadadar emek sarf idüb hurdegirlik etmiler

kim güya htayî kâgdda Fahri oymas gibi nüku yerine oymulardr
Amma hikmti Huda her bir hanedann kayas baka baka yaradlm
Herkes birin oyub vatan idinmi Ve her birinin mabeyninden yol

geçer kumsal yollardr Bu rahlara nazr kat enderkat höcreler ve

gûnagûn maksureler vardr Ve divanhane ve ziri zeminler var kim
her birine biner ikier biner beni âdem sar Ol çölistann iddeti

harnde içine dahil olduumuzda güya Badadi Behitâbâd serdabla-

rina girmie döndük Gûnagûn kapular oymular kim kapunun
canibi erbaalar kat enderkat zih enderzih hürde rumî ve eslimi ve

ükûfeler ile ârâste atebelerdir kim hâlâ asrmzn üstad mermerberi

te ve nurukân ve tlsman urmaa kadir deillerdir Meer diyar
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Rumda Atine ehrinde Sultan Mehemmed camiindeki mermerlerin

musannaat ola Ve bu ehrin kapular üzre birer ikier satr

iberî ve süryanî lisan üzre tarihleri masturdur Mümkin olduu
mertebe ol hatlara nazar eyleyüb nak almzdr Inaallah bu
müsveddatmz tashihe geçdikde tahrir olunur Ve baz kapularn
atebei âlileri üzre mehib iki cenahl ku timsalleri yahud ucube

lika div suretleri tasvir olunmu Velhasl her birinde birer

ibretnüma asarlar vardr Eer manzurumuz olduu mertebe tahrir

eylesek tatvili kelâm olur Ve hakir bu garlar içre girüb nice ser-

dablarda yn yn âdem na'eleri cildleri üstühanlarna sarlub

kadid kalmlar Balar Adana kaba kadar ve kadleri yedier sekizer

zira na*elerdir Ve bazs çürüyüb ikier üçer incik kemikleri var Vel-

hasl ibretnüma ehir imi Amma bu ahalii ehir Hazreti Salibin dii

ineini kati eyleyüb bir âdem imane gelmediinden Cenab zzet ta-

rafndan bir sayha zahir olub bu halkn imane gelenden maadas
helak olurlar Ve Hazreti Cebrile emir idüb kanadile bu ehri ka'r

zeminden kal* idüb havaya ref idüb yire öyle urd kim hâlâ bu zik-

retdiimiz münakka ibretnüma zer enderzer saraylarn nice bini zirü

zeber bir hakâlûd olub yatar Cümle kapularnn atebei süflâs ulvî-

dir Ve cümle taklar mün'akis her zemindir Bazs asla münkesir

olmyub alt üstüne gelmidir Nice tabir ve tavsif ideyim ki kahr
Huda isabet etmi Takriri mümkin deildir Amma baz görüb temaa
etdiimiz mamur haneler Hazreti Salibe ve gayri peygamberlere iman
getirenlerin haneleridir Hattâ bir tulânî kaya içre bir mamur saray

garn üzerinde

Ziyareti Hazreti Semud ibni
•• -A.

Omre sene Hazreti Salibin karndadr ki hakknda (Ayet)

O.L. j-c* \k\ >^i ^»j Merkadi eriflerinin kaddi yetmi admdr Hattâ bir

kerre aseli zenbur kabri erifi içre tavattun idüb asel ihdas eylemiler

Urbanlar kabrinin bir canibin kef idüb bal almak kasd idince cüm-

lesi helak olurlar Ol mahalde medfunlardr Ve bu mahallin temaa-
larn ubur iderek bin adm dahi gidüb anda

Kal'ai Dubbel Cezzel (1)

Bir cibali âlinin zirvei âlâsnda yine tadan oyulmu bir hisardr

Amma tenk mahal olmak ile temaa etmedik AUahü alem içinde

âdemi zad yokdur Amma tahtnda bir hurma bal belidei mamu-
resi var Ana

[1] Badad Kökü nüshas (Dutel Cezel)
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Kariyei Cezle

derler Bu kuray dahî ubur idüb ta Ulâya varnca böyle yalçn da-
1ar ve ibretnüma temaalardr Anda Abyar Salihden 5 saatde

Evsaf menzili kal'ai Ulâ

Ibtida bu ehri Hazreti Hud bina etdi Abyar Salih yanndaki
ehri mezkûr Naka kayasmdaki kûçik sayhasndan ehri harab olub

bu Ulâ ehrin Hud bina etdi Badehu sene 258 tarihinde Ali Fat-

miyyundan Halife Muizzüddin Msr hâkimi iken bu kal'ai mücedde-
den bina idüb ehri ima (r) etdi Hâlâ Msr eyaleti hükmünde erifin

zabt tasarrufunda Medinei Münevvere mollasnn niyabeti hükmün-
dedir Kal'as iki taraf yalçn kayal derenin ortasnda bir sivri cebeli

sagire üzre ekli murabba bir küçük sengin bünyad kal'ecikdir Kulu
neferat Arabdr Ulufeleri yokdur Ve cebehane ve topu ve tüfenkleri

dahi yokdur KaPa içinde ancak on hanesi var Amma tara varuu
bir vasi çemenzar dere içre yedi yüz aded toprak örtülü mamur ve

müzeyyen haneleri cümle kal'a misal divarlar metîn evlerdir Ve
halk cümle malikiyyülmezheb lecuc kavmi vardr Ve her hanelerinde

birer âb bayatl ba cennet balardr Bu belde içre olan elif hur-

mas Msrda ve Saidde ve Elvahatda olmaz Gayet lâtif Ve bu ehir

içre bir âb hayat canfeza cereyan ider kim cümle huccac nu idüb

taze can buldlar Bu ayn ehrin cümle ba baistan gülistannn tuli
-A,

bir saatlik yerdir Adem kelle [1] kadar eki ve leziz limonu ve

turuncu ve kebbat olur Ve Cenah iki ayda bu buday hasl olub

mahsul alurlar Ahalii vilâyet Hazreti Hudun mucizesidir derler Ve
bir lâtif muhtasar yokdur Lâkin cümle ahalii beledin pr civan ve

pençei âfitabesi merali ve gazali yedi kudret ile mükâhhal gözlü ve

irin sözlü ve münevver yüzlü sittileri meydan muhabbete çkub
yetmi bin naz cünbü ile kâlâyi metalarm beyii menyezid idüb

huccac ganimet iderler Ve cümlesi siyah izar bürünürler Bu hazar

içre altun ve maksus paradan gayri bir ey rayiç deildir Ve halk

gayet akur tabiat ve âsilerdir Huccac müslimîne Karaman Ya kara

iman Ve Evlâdunnasârâ deyu sebt iderler Ehli beldeden bir fellâh

Arab gayri zemane kyas idüb bir garibi Gel beksmat al deyu hane-

lerinin içine korlar Fakir garib dahi belindeki kemerinden altun

çkarrken derhal kapadub ban bir kaç yerden vetah iderlerken

meer ^civarnda dahi öyle huccaclar var imi Anlar Evram âdemi

sadasn istima etdükleri gibi tara çkub ol hanei basub cümle katil-

[1] Badad Kökü nüshas (Kellesi)
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leri kayd bend idüb mecruh kimesne ile paa huzuruna getirüb birin

kati etdi Yedisin habs idüb eyhülbeledi ve on iki bîbeled zinayi

veledi dest berkafa habs idüb bu ehirde bir gün oturak durakdr

deyu nida olundu Ve (her) kesin hanesindeki meta suku huccaca

çkarmazsa kelle gaitan olub mal garet olunur deyu fermanlar sâdr

olunca .u)»c..ia«J» cemii sokaklarda peksmat ve sayir mekûlât dalar gibi

yklub ikier bariye at ve deve yemi ve bir rub'a bir koyun oldu

Ve etraf nevahilerden on bin deve salma develr gelüb huccacm zaif

cemmallerin braub kiralar ile yeni develer dutdlar Ve bir kaç

âdemi getirüb seraperde önünde biner deynek u (r) dlar Ve kanun
üzre emiri haclara bin at yemi verirler imi An eda idüb Hüseyin

paaya dahi bin erdeb bakla ve air verdiler Ve bin erdeb dahi Mü-
zeyrib huccacnn temessükâtlar mucebince ful ve air verdiler Ve
paaya iki yüz deve kirasile verdiler Vakti gurub oldukda alay çavu-

lar cümle agavatlara tenbih idüb her kim bu gice çadrndan bir ey
serika etdilerse bilmi olsun Esvabndan çkdgndan maada diden
trnakdan çkar Gafil olman deyu tekid olundu Ve ol gice paa yedi

yire bin âdem pusuya kodu ite nsfuUeylki temam oldu Garib huc-

cac amdan beru hab rahati görmemi âdemler menam eshab kehfe

varnca Urbann kara hrszlar kol kol dere depelerden ve belide

içinden kemendleri ile yürüdiler Hemen ki orduya dahil olunca

kemingâhlardan sekban ve sarca bahadrlar sarca ar gibi sarlub

hrszlar kemendleri ile kayd bend idüb paa huzuruna getirdik-

lerince eman vermiyüb rp kelle ve paf gövde iderlerdi Bir

dahi bir hrsz ordu içinden bir yük esbab ile tara çkarken an
dahi dutub katil kayd bend etdiler Meer bir huccacm aml
akkâm imi An dahi kati idüb esvablar gararile sahibine teslim

eylediler Neticei kelâm sabahadek on bir harami kati olunub ba-

zsn paa huzuruna getirmeyüb garib yiitler kelle perran olub

derelerde kati eylediler Ertesi meks olunub cümle huccac ve

hayvanat taze can bulub ve cemii zahayirlerin tutub yine ol

gece bu minvali meruh üzre tenbih olundu Amma bir ey zuhur

etmedi Badehu nsfuUeylde paa Ulâ boaz olan tenk dar yerin

giderken sa canibindeki yalçn kayalara be bayragile be yüz yiit

gönderüb kemingâhlarda âmâde oldlar Vakti afiîde nefirler çalnub
cümle huccac ol dar boazdan ubur ederken hemen sa tarafdaki ka-

yalar içinden Ulâ Urban ve gayri berriye üryan öyle kurun urdular

kim tabir olunmaz Amma hamdi Huda bir ata ve bir kaç huccaca ve

bir kaç deveye isabet idüb asla zarar olmad Hemen paa tarafnda

olan gaziyanlar dahi atlarndan ve heccanlarndan enüb piyade piyade
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olub keçi kayaya trmar gibi Urban ard sra kurunlaarak cenk
iderken dalarn verasndan nsfuUeylde pusuya giden behadran dili-

ran bir azdan sadayi Allah Allah reha buldurub Urban dönüb
ardna bakub gördikim enselerinden dal tig dahhak gelir Aadan dahi
bu kadar tüfenk endaz gelir Ne çare oiJua\J»y ^:,c b^i deyüb karar firara

mübeddel idem sandlar Amma (Msra)

Neresi ya neresi cay i selâmet neresi

mazmunu üzre iki askerin mayanmda kalub köpek cengi ide ide krk
kelle ve on bir dil getirüb cümlesi boaz aznda dendan tigi âte
tabdan hunab nu ni etdiler Ve üçyüzden ziyade ol sengistan içre

tavusî heccanlar ve küheylân hassanlar ganimet idüb her bir yiit
yirmier otuzar guru ihsan ile behremend oldlar Ol mahalli dahi
hamdi Huda suhuletle ubur idüb mehterhanei Âli Osmana darblar

urlub Ula dalar güm güm ra*d var gürleyüb yalçn kayal dereler

ve lgn ve mugeylistan içre delluzünnebi yiyerek yani bademi pey-

gamber yerde bir kar alçack aaçlarda hâsl olur Gayet leziz

bademdir Anlar tenavül iderek 16 saatde

Evsaf menzili Bi'si Zümmerula [1]

Bir kayal çöl çölistan yerde âb hayat sulu bir konakdr Amma
suyu az olman gavga olub bir yiit ehid olub anda defn olundu

An ubur idüb bir saat dahi gidüb bir kayal boazda beynessalâtda

yem kesüb kalknd Ve çavular nida idüb Ey ümmeti Muhammed
Gafil meba Bu gice Hayberistan Yahudileri içinden ubur ideriz

Ümmeti Muhammedin kann içerler Agâh olun Her kime mal ve

can ba lâzm ise basiret üzre hazr olsun deyu tenbih olunub aham
radas olunub sakabalar Sultan Murad validesi ve Sultan Mehemmed
validesinin evkaf sularn ümmeti Muhammede bezi idüb cümle

huccac defi atsan idüb ve salât ia dahi eda olunub yüz bin me'al
ve fanus ile cümle huccac müslimîn mabeyni öyle çragan oldukim
güya ruzu ruen olub nsfuUeylde Hayberistan hududuna dahil oldukda

neuzübillâh her kue ve puçesi kan kokar ve [2] mugeylistandr Ve
ca'^eca feryad kopub derakeb üç Hayber Yahudisi getirüb kelle perran

pa (r) ça etdiler Andan huccacn tarafeynin derya misal askeri pürsilâh

olub kuadcak hrszdan emin olub dere depe ve mugeylân hyaban-
larn gücile ubur iderken kiminin sarn ve kiminin muhaddemi ve

[1] Badad Kökü nüshas (Biri Zümrüd)

[2J Ba-dad Kökü nüshas (ve) yok.
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kiminin kalpan mugeylân dikenleri alub bazsnn çehresin yarub

çehrelerinden kan revan olarak kimi gülüb kimi ahyarak bir hay

huy ile ol mahalli muhatarai ubur ider Bir serhadli Bonak âdemi

at bu aacn altna getürüb mugeylân dahi herifin bandan destarn

alub çehresin serasimei evkâr olub kendüyi Hayber Yahudisi urub

destarn ald zan idüb Bire ha bira elfaz nâsaz Bonak ile haykrub
dalklç olub kendü refiklerinden üç âdemi mecruh idüb öldü Hamdi
Huda bu sinde (hinde) bundan gayri bir merd mecruh olmyub
anlar dahi mühlik zahimleri olmyub ve misvak dirahtleri içre kâmil

17 saatde gidüb

Evsaf menzili Bir'i Cedid

Yani Yeni Kuyu Sene 1081 tarihinde Sultan Mehemmed Han Ra-

biin validesi müceddeden bina etmidir kim krk kulaç amik bir çah
âb hayat çah (can) bahdr Ve cürmü çahe kâmil yüz adm bir

vasi bir'i azimdir Amma Arab küffar içine mugeylân ve sengi yere-

kan ve sayir ahabat elvan ilka ile kuyuyu pür eylemiler Hemen
Hüseyin paa hazretleri derya misal askeri kuyu bana cem idüb

yarar i erlerin bi'rin dahiline endirüb bir saatde cümle har haaki
çkardub âb zülâl nümayan oldu Hakka ki hayrat azimdir Ve bu
kuyu cenbinde musalli solfas ve mihrab var Bu mahallin canibi

erbaasmda sinameki beyaban gayet çokdur Her diyara bu mahalden
gelir Sar sar ükûfeleri olur Hükemalar istimal idüb müshilât maa-

cinlere idhal iderler Acib lâtif edviyei mutedildir Eer bu mahalle

bir sahibülhayr bir kuyu dahi kazsa yetmi bin hac sevab iderler

Zira gayetülgayet muhtacdr Ve bu vadiye uaybün Niam ( ^\\\^^ )

derler Bir ceregâh ve bir alefzar yerdir kim tâbir olunmaz Hazreti

uaybin koyunlarn Hazreti Musa bu fezada güderdi Ve bu mahalde

bir kabri tavil vardr

Ziyareti Hazreti Hud ibni ^^Ji^^-U

Ad kavmin dine davet idüb asla kabul etmediler Ahir Cenab
Bari bu kavme bir riyhi sarsar azab gönderüb bu minare misal

kavmi bu riyhi akim birbirlerine çarpa çarpa cümlesi helak oldular

Cenab Bari Habibine alâtarikulksas bu Ayeti Cebril Emin vesatetile
A.

nazil etmidir ( Ayet ) û^-j^ c\\ "k^Kl ju ^ ^.^ic ia^sc- *^\c j^j^ ^j Bu nass

kat ol âsiler hakknda nazil olmudur (Beyit)

Dünyada ol yel bir gez esîbdürûr

Ad kavminin kökün kesibdürür

Bedehu Hazreti Hud bu mahalle gelüb ömrü azizin ibadetle geçi-
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rüb âhir ^,j J' ^>.j\ emrile ruhu pürfütuhlar dahili îlliyyîn olub
vücudu nazenini bunda asudedir Amma kubbeleri ve bir imaret alâ-

meti yokdur Ancak bir kabri tavildir Ruhu erifiyçün bir Yasini erif
tilâvet idüb efaatlerin reca eyledik Müddeti ömürleri 105 sene mu-
ammer oldu Sanayii meahire tüccar idi «^n^;-^ ^-.KJt deyüb ticaret

idüb kutu lâyemut keffaflanrd Bu mahalden hareket olcak mahalde
yetmi seksen kadar küheylân atl ve heccan develi Urban gelüb paaya
bîbak ve dîperva buludlar Paa terceman ile sual etdükde cn** c»m ^.^-sij

deyince AA-Uic^-^^yj^l j^d ^j,A.\j;i Ua-j i>^ji\^, ^f Ul didiler Terceman derhal

reddi cevab edince Arablar ider l/j'*Ç- ^V^ ö^lai-H cja^I.* s^^ didiler yani

alt bin alt yüz guru isteriz didiler Hemen paa Bu kâfirler bu kuyular
haâk ile doldurub biz tathir etdiimiz içün mü isterler deyüb surre-

leriçün deftere müracaat olunub üç yüz guru ve üç alacaam abas
iken alt bin alt yüz guru isterler Paa dahi kanun budur Ziyade

vermem didükde Arablar ider Bir (biz) senei mazide Reid Olile
böyle aldk Verirseniz ho Vermezseniz görelim Mediniye varnca ne
içersiz Ve yollardan nice geçersiz deyu cevab idince terceman hüsnü
tabir idem derken hemen paa yanndan bir fasih beliguUisan Ende-

runu Hassa glmanndan biri Sultanm öyle didiler deyince derhal

paa kelâm sahiha vâkf esrar olub Bire kâfirler Reid Olile
aldnz anarmsz Ve bu kuyular böyle doldururmsuz Yannza bu
etdikleriniz kalr m sanrsnz Kaldr u on iki mePunlar
deyince yumruk ve sille sadme rahmet gibi iken anlara lanet gibi

yaub sekban ve sarca mezbur eyhlerin balarn yararak ve kollar

krarak dest berkafa kayd bend idüb boazlarna silsilei laneti geçirüb

piyade yaln ayak balar kabak konak konak yapak yakn varak ve lâ-

yatak ve lâdurak ya Fettah ve ya Rezzak esma (1ar) n çekerek bunlar
deveye balyub on be gice ve gündüz cian ve atsan iddeti harda

ikisi mürd olub baz huccac zevilihtiyac Bildirim haclar urmak nicedir

gahbe crba bacakl Arablar ite bu gün sizi Reid Olu gelsin kur-

tarsn deyu lehcei Etrak ile bu mel'unlara utum iderlerdi Bu Arab-

larn biner guruluk atlarn ve berranî hicinlerin cümle levendat

yama etdiler Ve zencir ile kean berkean idüb gitdiler Ve bu

mahalde çöl çölistan içre ubur iderek gazal ve erneb sayd ikâr iderek

mugeylânlar üzre beyaz kumru Yusufcik murganlarnm savt hazine-

lerini istima iderek ubur olundu Amma ruzmerre kuyularnda su az

bulunmagile bu mahallerde dahi suyun vücudu olmamagile nice deve

ve himar kald Ve mahbus olan Urbandan biri dahi öldü Baki

yetmi Arab kald Bu menzilde 17 saat gidüb
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Evsaf menzili Hediyye Emesi

Bu mahalde imaret yokdur Ancak nebatat kiyahatl ve mugeylân

ve lgn aaçl bir vasi dereler ve büklerli yerlerdir Baz dereler içre

âb rahmetden cem olmu sular bulunub defi atsan etdiler Amma
zemini arz sure olman suya tesir idüb sular dahi surca olmu Ve bu

dereleri cümle huccac kazub emeler eüb sular zuhura geldi Amma
kesret üzre nu§ idene be alt amel etdi Gayet müshil suyu vardr

Asl oldur kim bu vadinin fezas serapa sinamekiyedir Hükemalar

istimal ider Müshil bir ahabatdr Ann tesirinden sular dahi müs'

bildir Hikmeti Huda bu mahalde ne derya var ve ne de bahire var

Kapu kulu kethüdas Ahmed Aa ve am ba çavuu Hasan Aa
paaya birer petemal hürde ve münakka balklar getirdiler Paa sual

idüb Bu mahiler(i) bu çölde nerede buldnz Bunda dere ve derya

yokdur Bu ne güne balkdr buyurduklarnda Vallahi sultanm Bu
bala Hediyye derler Cenab Bari Hazreti Huda maide endirir imi
Tenavülidüb kemiklerin kum içine atdkca biemriUâh bu balk hâsl

olurmu Hâlâ suluca kum içinden bizim huddamlarmz getirdiler

deyu ehadet etdiler Amma hakir tenavül etdim Gayet leziz ve mu-
kavvi balkdr Ve öyle mua'adr kim güya ebçragdr Va burnu

sivridir Sayir mahiler bahirde nice inaverlik iderse bunlar dahi

yerde rimal içre inaverlik ider maidei Hediyyedirler Annçün bu
vadilere Hediyye emesi derler Bunda dahi yükleri ykmyub yine

yola revane olub safi sinameki ve lgn mugeylistan ve kâh kumsal

ve kâh sengistan içre 15 saatde

Evsaf menzili kal'ai Fahleteyn (j^i^)

Bir ismi dahi Selâm Kayasdr Sebebi tesmiyesi oldur kim Hazreti

Resaletpenah bu mahalden ubur ederken Hazreti Resalet di.u ^y.î\

o^i'j..;^L buyurduklarnda biemriUâh bu kayadan ^tJ^-^L ^y«JyQc^ sadas

istima olunub annçün Selâm Kayas derler Ve tevarihlerde bu vadi'

lere Vilâyeti Hayberistan derler bir sivri kara dan ta zirvei

âlâsnda iki çatal kârgir kaPai cihannümadr Tarihi Iskende-

rin senesinde Anter bina etmidir Amma içinde âdemi zad

yokdur Ve hakir çkub temaa etmedim Zira mur man firavan

imi Ve bu kaPann canibi arkîsinde bir saat baid cibali muazzam-
lardr Dameninde âb hayat kuyular vardr Cümle su birdügüb

(birgitüb) bu mâi zülâlden tulumbalarn pür idüb yola revan olunub
ol gice Hayber Yahudileri huccacn merunlardan üç kelle almub bir

Kürd âdemi ehid oldu Amma vilâyeti Hayberistan ve ba ve
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bostan ve gül gülistan dar olmak ile erif hazretleri üzerlerine var-

mazlar Ve gayet eci kavmi vardr Arab kavmin buldukda gerdenin-

den boazlar Amma Rum huccacm esir idüb besatîn ve hadikala-

rntimar etdirirler Amma bikavli Kitab' Sier Hazreti Resaletpena-

hm bizzat yirmi sekiz gazalar vardr Musaf cengi olanlara Gaza der-

ler idi Amma esbab kibarn birin serdar etseler ana Seferi Seriyye

derlerdi Amma bizzat kendileri bile hazr olduklar yirmi sekiz gaza-

nn dokuzu da kâfirler ile klç klca yaka yakaya cengi azîm olan-

larn beinci gazalar bu Hayberistanda Kal'ai Fidik dir Amma ehri
Medinedir kim kal'as ahrahndan nümayandr Bir pütei âlinin zir-

vei âlâsnda Anterin anas Fidik nam zenciyye avret binasdr Bu Fi-

dik kaPas çenginde çok sahabei kiram fedayi muhammedî oldu deyu

Sierlerde masturdur Ve gazayi sadisler (i) yine bu Hayberistann cani-

bi kblrsinde Medineye nazrdr Gazay Ohuddur ki Hayber hududu
sengistan anda temam olur Ve bu Hayberistan önünden cümle asa-

kiri islâm âmâde ubur iderek vasi dereler içre yine on iki katar

huccac güruh güruh çekilerek mugeylânlar içre kâh kumsal ve kâh

hürde sengi çkal üzre güzer iderek iddeti hardan ve habszlkdan
elli mikdar deve elli âdem piyade bîtab ve bîmecal kalub Hüseyin

paa hazretleri kendü develerine bindirüb 19 saatde

Evsaf menzili Vadiyül Kurayi Atik

Eski Medine dahi derler Bir çölistan yerde âb hayat bi'ri mâ-

lar vardr kim güya âb zülâldir Cümle huccaca kifayet idüb bu
vadilerde olan mamur âbâdan ahalii kuralar cümle metalar ile ge-

lüb huccac ganimet etdiler Badezzuhur yine nefirler çalnub sengis-

tan ve mugeylistan ve sengi hürde üzre dar boazlar ubur idüb ba-

delgurub yine Hayberistan küffarlar derdinden kanun üzre nice bin

me'al ve fanus ile huccac içi çragan olub encüm âsâ zeyn oldukda

güya hilâli rakiki meh çardeh olub ruzu ruen oldu Yine kanun
üzre huccacn canibi erbaasm asakiri islâm kuadub bî bak ve bî per-

va selâmetile ubur iderek ertesi dahi alessebah vakti asradek derya

gibi cereyan idüb bir yerde karar etmiyüb saatde asr radas olub

yükler hal olmadan

Menzili Vadii stikbal ve Dar Veda

Ve Dan Hazen dahi derler Canibi erbaas yüce çplak dalardr

Dahi amdan bu mahalle gelince cümle ciballer Urban gibi üryan-

lardr Asla ecaratdan bir ey yokdur Ancak vadilerinde mugeylân
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ve hurma ve santa ve misvak aaçlar çokdur Bu Dar Veda'da cüni'

le hayvanata air ve fulleri verib ezan muhammedîler tilâvet olunub

cümle ahalii Medinei Münevvere bu mahalle istikbale geldikleriyçün

Vadii istikbal derlermi Ayan Medine ve deliller beyaz kisveler ile

müleçbes yüzü nurlu gözü hurlu sözü irin yanaklar gülberki Çin

mütevaz halim ve selim mübarek âdemler hedayalar ile gelüb hay-

me hayme gezüb dostlarn bulub dostlar ölmüler dahi birer âyâna

intisab idüb müerref oldular Ve cümle Hüseyin paa hazretleri sul-

tanm Bu sene senei maziyelerden yedi gün sonra geldiniz Amma
inaallah Mekkiye selâmetle varub bir gün dahi mütekaid olursuz di-

yu tebir etdiler Cümle huccac taze can bulub iki saat meks idüb

küsü rihletler çalnub zira vakit dar olub mâh Zilhicciye dahi bir gün
kald Medineden Mekkiye on konakdr Bir gün Medinede meks bir

gün Mekkede meks olunursa on iki gün olur Arafatda vakfa ise ma-
h Zilhiccenin onunda olur Bu havfi mülâhaza idüb Müzeyribden bu
mahalle gelince bir yede Ulâ ve Maandan gayri yerde ârâm etmiyüb

yirmi be saat otuz saat yollar yürüyüb herkes cenbinden peksmat
yiyerek yola giderek develere dahi gidereken yumaklarn virerek su

gibi âdem deryas akard Annçün bu kadar at ve ütür ve ester ve

himar kalmasnn asl oldur Ve sayir zeman gibi huccac konaklar
üzre konmayub iktiza etdüi yire konduk Yohsa Sam erifden Medi-

nei Münevvereye yirmi dört konakdr Deve ayaile üç yüz elli saatdir

Amma yollar mamur âdâdan adman olub mekûlât merubatlar bu-

lunsa salt atl katrl manzili ile kâmil yüz saatlik yoldur Amma yol-

larda adman olmyub zad rahile deve ile götürmee muhtaç ve de-

ve dahi götürdüün yer Yine insan bir pare nan ile defi çigan ider

Ancak çekilen derd mihnet tazidi hayvan bilâfayide olur Eer mülûk
himmet etse amdan Mekkiye gidince mamur olsa develer bar belâ

olmyub salt atl zevku safa iderek gidüb gelirdi ,r-i,*4^^ Ancak Cenab
Barinin bu develere nazar() taallûk idüb cümle cemmallere bir kuv-

veti kahire vermi kim Huda âlimdir du kadar bar giran ile cümle

develer hem gider hem uyur Ve Allah ahiddir Baz me'alciyan gü-

ya pulad nahcivandr Anlar dahi mealeleri ketiflerinde hem gider

hem uyur Acib srr Hudadr Neticei kelâm bu Vadii istikbalden

acele ile kalkub Medineden gelen deliller bu mahalden delâlete bed

idüb Bu da filândr Bu dere filândr diyerek bir saat gidüb bir mür-
tefi bel badr Bu mahalle gelince kble canibine teveccüh etdükde

Medinei Münevverenin ba ve baçeleri ve bizzat Hazreti Resaletpe-

nahm kubbei âli (i) münevveri eflâke serçekmi nümayan olub mü^
zehheb ve mutallâ alemi erifinin a^aasndan sahrayi Medinei Mü*
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nevvere içre nurun âlânur leman urub çemi insan hayrelenüb

derhal âk sadk olan kubbei mehbat nuru hüdayi görünce atndan
ütür esterinden piyade olub (Dua)

deyu aka dayir bir eydir Eer kuvveti bedenin var ise bu mahalden
baz âklar ta Medine be saat emi Aa kumsal yerlerdir Piyade

olub gider Eer sahibi özür ihtiyar isen esb ütür ester himar suvar

olub salevat erifi tekrar betekrar idüb müdavemet etmedik (etmek)

gerekdir kim salevat envai var Amma müfid muhtasar budur (Salevat)

A^ JT ^^frj j^ jc ^-, 1^4111 diye Hemin Mediniye karib oldukça kubbei Re-

sulullah(a) nazar etdikce efaat ya ResuluUah dimeden dahi hali ol-

mya Amma acib hikmetdir Bu bel bana gelinüb kubbei ResuluUah

nümayan olunca ümmeti Muhammed feryada balaynca cemii hay-

vanata bir halet vaki olub bîmecal olan develer nur (pür) mecal

olub ra'dvar gürliyerek atlar kiniyerek baal ve himarlar segah maka-

mmda (Ayet) j^}'\ c^-iûi^-V» jJoIj* ile feryad iderek balar zabt olunm-
yub Medineye doru sür'at ile gider Ve bu belden Medine(i) görünce

âhalii Medine delâleti ile baz âk eyda bürehne varub Özrüm re-

ca idem deyu bu mahalde ihrama girerler Amma Bi'ri Alide ihrama

bu dualar tilâvet etmez Hemen salevat erife ile mukayyed olur

er*an mani olunmaz Aka meh giaüb asla ban bulunmasa dahi

nurun alâ nurdur Kâki garib insan heran mahrum olsa ve canibi

Hakka yünelse dahi bunlce olub kâlâyi metai hazar mizanda sakil

gelüb ziyade beha iderdi Aninçün baz âklar (Msra)

Tac fenay terk idüb üryan olalm bir zaman
* *

buyurmulardr Öyle olsa ihrama girmek masevadan el çekmekdir Her
eyden terk tecrid acib padiahlkdr (Msra)

Hakka ki azîm svltanlkdr Anmçün Hazreti Resaletpenah bu rah
Mekkede ihrama girmei dikim Ümmetim cemii alâykdan beri olub

derunu dilden Rabbine tazarru ve naliler etsin deyu ihram eylemi-

lerdir Ana binaen baz canlar bu mahalden ziyareti Resulullaha

n>ahrem gelir Ezin canib

Der fasl ahvali ahalii Medine

Bu mahaldenki Medine zahir olunca ol sahra âdem deryas olub
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sagir ve kebir ve pr civan ve sbyan ebcedhan huccac istikbale ç-

kub baz tflan insan ellerinde hurma ciridleri üzre birer küçücük
berki hurmadan zenbilcikler balyub huccac müslimîn içre üryan ve

püryan olan Urban ve nice bin bintan ve emred develer üzre mahafe-

lerde olan huccaca çubuklar üzre olan zenbiUeri uzadub Elhamdülil'

lah Bisselâme ya huccac Ziyaret kabul makbul diyüb dua ve sena

iderek ihsan reca iderler Huccac dahi hamdi Huda RahmetenlilAle-

mîn efendimizin âsitanesine geldik Bunlar anlarn hemcivardr deyu

ak Resulullah için bunlarn birin mahrum göndermeyüb in'am ih-

san iderler Ta Mediniyedek bu be saatlik yeri bile gidüb gûna gûn

fesahat belâgatle kasayidler ve naati ResuluUahlar tilâvet ederek sav-

t hazin ve davudi bülend nefesli masumlar baz kasideler okur kim
âdemin zehresi çak olub §âd ferahnak olurVe ekser nisvan bintanlar

mevlûdu erif tilâvet iderlcz Bu hal üzre ta Medinei Münevvereye

tahtrevan ve mahafiler yan sra gidüb ayrlmazlar

Sitayii asakiri serdar Sar Hüseyin paa
Ve bu mahalden Hüseyin paa askeri derya misal gök demire

müstarak eyleyüb yine emirülhac ileride çarhac badehu am ceyi

badehu paa askeri zer enderze müstarak olub bir alay muhamme-
dî olub ehri Medinei Münevvereye Koca Sar Arslan Hüseyin paa
öyîe girmidir kim diller ile tabir olunmaz Zira Medinei Münevvereye
fatihi Yemen Sinan paa ve Rdvan paa ve Tavas Süleyman paa-
dan beri böyle müzeyyen ve müretteb ve müsellâh güzide asker girme-

midir Bu askerin istikbaline cemii ehli Medinenin âyân eraf ve

ulemay sulehas ve eimme ve hutebas ve meayih sâdâtlar ve pr
civan ve gani ve fakiri istikbale çkub tariki âmin canibine payen-

dazlar idüb her esnaf metan paann yoluna hazr idüb nice yüz

ganem semin kepiler kurban olundu Ve cemii ahrahn iki canibi

kat enderkat âdem deryas olub cemii hanedanlarn revzenlerinden

ve sakf sutuhlar üzre iyb ve zerbefe müstarak nisvan tayifeleri

paay görünce bir azdan dij sadas evci asumana peyveste oldu

Paa dahi tu ve bayra ve yedekleri ile güzer idüb semmur kaba-

nice üzre tirke kuanub seri saadetlerinde selimi destar ile ve

satrlar zer enderzere müstarak olub incu düme kunturalar ve ser-

lerinde altun taslar iizere otagalar ve matarac ba destinde bir güne

mücevher ve murassa matara var idikim hakir an bir vüzerada gör-

medim Ve yüz nefer iç aalar ve küheylâni arabî atlarla herbiri biner

guru deer küheylân atlar altar pare müzehheb yanck ile ve bah-

rî hotaz ile her bir aalar dahi kökdemire müstarak olub Badadî
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srklar ile silâhdar ve çukadar artab tiske ve alvar ve serlerinde

zerdus (duz) kiçe (i) sürhagûn ile paaya kafadarlk iderek ubur ide-

rek dahi ard () sra sancak ve bayrag ardnda sekizer kat mehter-

hane güm güm tabii muhammedî döerek ravzai muhammedî cen-

binde ota âsaf ehriyarîde karada olub ehli Medine âlemi hayret-

de kaldlar Zira ehli Medine ömrü azizlerinde böyle bir veziri garra

görmemiler idi Paa hazretleri seraperdesinde kararda oldukda Medi-

nei Münevvere kal'asnn burç barularndan yetmi seksen pare topa

âte idüb sahray Medine güm güm ötdü Ve Hüseyin paa hazretleri

bu alay() tertib etdikleri mahalde kble canibinde Medinei Münev-
vere nümayan oldu Ve canibi imalde Cebeli Ohud zahir oldu Bu
ahmerüllevin bîhasl kühu bâlâdr Mahallinbe tavsif olunur Bu ma-

halden paa alay ile Medineye gidüb badehu hakir alaydan bize ef-

al olan ziyaretgâhdr diyu bir memlûk ve bir delil alub dabbeleri'

zmize suvar olub

Medinei Münevvere haricinde olan ziyaretleri

beyan ider

Evvelâ bu am yolile Medineye giderken yolun sa tarafnda Hadû
kai Hazreti Osman «A'^^j âb hayat kuyular ve ecar müsmiratlar ve

sayir mahsulâtl mütekasir bir badr Bu mahal yine Medinei Münev-
verenin balarna muadr Ve Hazreti Osman ba kurbinde Camii

Khleteyn bir camide iki mihrabdr Biri hâliya kblemiz olan Mekkei
Mükerremiye nazrdr Biri garb canibine Küdüsü erife nazrdr Zira

Kudüsü erif hakknda (Ayet) 3î^'*^:?Jv ^y^j^h nazil olmudur Kblei

kadim oldur Amma bu Kbletevn Camiinde Hazreti Resulü Kibriya

Muhammedül Mustafa Hicretin on dördüncü senesinde ibadet ider-

ken bu Camii Khleteyn icre Hazreti Cebril Emin Cenab Kibriya

tarafndan nazil olub bu Ayeti erifi getirdi (Ayet Surei Bakara)

(^>\ ^«:-i\ ^Ui ^4^j J> V>; -4^ iLJyü .|^J»Jdi4^j ^ur ^sJji) Âyei erifi nazil olub

bu cami icre Kble garb canibine müteveccih Kudüsü erife iken

Hazreti Resaletpenah olsaat müceddeden bir kble dahi bina etdirüb

kble emri Hak ile Mekkei Mükerremeye olmagile Khleteyn Cami-

inde iki mihrab olmagile Khleteyn derler Hazreti Resaletpenah

Muhacirin Ensarlarna daima bunda imamet ve vaiz nasihat iderdi

Her kim bunda rikâteyn nemaz klarsa bilâhisab velâ azab ehli cen-

net olacana sübhe yokdur Zira Aerei Mübeere ihtida kble vely

olunub vakti zuhur eda (o)landa cemaat bulunduklarndan Aerei
Mübeereye Ehli cennetlersiz deyu tebir etdiler Ey imdi Huda kadir-

dir Bunda dahi bir kerre ibadet ideni mahrum komyub Cennetine

koya Amin bihakk seyyidülmürselîn Ve Hazreti Resalepenahn biz-
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zat kendileri yirmi sekiz gaza etmilerdir Dokuzunda küffar ile ken-

düleri eciane yaka yakya cenk etdükleri gazann üçüncüsü bu Kb-
leteyn kurbinde gazayi Hendekdir Hâlâ münkirinin ihdas idüb mah-
sur olduklar hendekler zahir ve bahirdir Ve bu mahalde dörd mescid

vardr Hazreti Resalet Hicret etdükden sonra yetmi bin sahâbei ki-

ramn çou bu mahallerdeki hadikahanelerinde meks idüb mesacidler

ina etmilerdir Ol mescidlerin biri ^iiescidi Selman Fars minaresiz

ve M.escidi Hazreti Osman minaresizdir Ve Mescidi Hazreti Ali mina-

resizdir Küçük mesracidlerdir Amma cemaatleri azdr Zira Medine
balarnn içinde kalmlar Ol ecilden cemaatleri azdr Bu mesacidle-

rin cenubunda balar içinde bir münevver cebeli sagire vardr Ana
Cebeli derler Hazreti Resalet ol kûh üzre çkub daima anda
ibadet idermi Makamat Hazreti Resul bir küçük mihrabdr Müba-
rek re'si erifleri tesir etmidir Ehli züvvar ol mahalle yüz sürerler

Ve bu cebel içün Hazreti Resaletpenah Ben bu cebele beni sever ben
dahi an severim deyüb bu da içün dua etmidir Hakka ki nuru
mahz bir da karib Cebeli Asr [1] Bir küçük kara kayal dadr Ce-

beli Asr yani Cehennem Da demekdir arkdan garba tulen bir zift

katran elvan da süflidir Zeman cehaletde Iberilerin meadlar bun-

da imi Canibi erbaasnda ba baçeler vardr Amma bîhasl zemini

sure olmagile meyvesi firavan olmaz Hazret bu cebelden ikâyet

idüb Bu cebel bana söüb beni sevmez Ben dahi an sevmem bu-

yurmulardr Efvahi ulemada tevatür ile mehurdur Amma hakir ye-

rin görmedim Belki bir hadisi sahih ola Zira bu rivayat sahiha Sie-

rî zade hazretinden istimamz olmudur Bu cebel annçün kara

nursuz bir muzlim dadr Bu mahal balar içre nice ba iremler

ve besatîn ve hadikalar ve âb hayat bi'ri azimler birer kulaç ve iki-

er kulaç yakndr Baz zeman olkadar leb berleb durmu kim
her kuyudan elile su alnub hablile çekmee ihtiyaç olmazm Limon
ve turunç ve kebbat ve sair ûkûfe ifrat üzredir Rayihai tayyibele-

rinden âdemin dima muattar olur Ve yine bir cebel dahi vardr

Medinei Münevvereye havale Cebeli derler Bir alçak kara ka-

yalca dackdr ehrin cümle ehli rz harame havatinleri huccac
müslimîn ve asakiri müvahhidîn alayn bu cebelden temaa iderler

Ve rah Medine üzre olub bu cebel varu evleri içinde vaki olmu-
dur Bu hakir an dahi seyir temaa idüb bu Medine varuunda do-
ru hammamma varub anda pakkise ve sabun sürünüb gasil idüb

badehu haymeme gelüb cümle siyab rah çkarub «^S^^'^H ihrama gi-

rüb pabürehne ve serbürehne olub dünya alâykmdan müberra bir

[1] Badad Kökü nüshas (jj«llj.-uv)

Evliya Çelebi 9—39
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gülü ra'na abdal oldum Hemen ol an haymeden tara olub Medinei
Münevvere kaPasnn Bab Msrdan içeri girdikde bu Ayeti erifi

okya ^j^-^ \jiU. .iU^Jj. j^.^\j jj.- ^^^ ^^>.y>.\^^A^ j^a» ^^i^i\ ^j ^^ji*o'"-^^'^V'"- diyüb

doru âsitanei Hazreti Resulü Huda ve Muhammed Mustafa ol rah-
A,

metenlil Alemin camii erifinin Bab Selâmdan bu hakir duhul etdük-

de sayir uaklar gibi ayak üzre gitmeyüb balk gibi bu âsi yüzümü
haki izzetine süre süre bîdest ve bîpay sürüne sürüne giderdim Ham-
di Huda yine beni âdemde merhamet var imi Darbmeseldirkim
Yerde yatan yüzü kimse basmaz derler Gerçek krk elli bin huccacn
izdiham içre ta ebekei ResuluUahda muvacehei ResuluUaha varub

âsitanei hassasn bus idüb berzanu olub andan berkyam durub âda-

b huu ile «û!'Jj-;l»ii.ic ^v-J» diyüb efaatlerin reca eyleyüb mest med-

hu ve valih bîhu olmuum Bade zeman aklm bama gelüb ihlâs

gerifede kalm bir hatmi erifi temam idüb yine geru geru âdâb

üzre gidüb inaallah alettertib ne güne ziyaret olunur mahallinde

befan olunur Andan yine haymemize gelüb cüzî taam tenavül idüb

alay çavular iki gün iki gice oturakdr deyu nida eylediler Badehu
divan veziri âlian olub sekiz kat mehterhaneler çalnub badelferag

cemii âyân vilâyet paaya gelüb buluduklarnda kahve ve erbet ve

gülâb buhurdan sonra yol üzre dutulan kutta tarikleri ve Urban
rehzenleri cümlesin zencir ile meydan siyasete getirüb Âsitanei Re-

suluUahda katli nefs olmasn Bunlar dizdara teslim idelim Tiz Diz-

dar çarn deyu ferman idüb dizdara haber gitmede Badehu âyân
vilâyetden ulema ve suleha ve mücavirinden nice muhteem âdemler

gelüb bu mücrim âdemleri reca etdiler Paa dahi Ben anlarn nice

af olunacan bilirim Bire u dizdara kim gitdi deyince bu âdemle-

rin içinden bir muhteem semmur kürklü yeniçeri kyafetli bir âdem
Buyurun sultanm Dizdar aa hazretleri biziz dedi Paa dahi Hay
sultanm siz misiz deyu ayaa kalkub tazim eyledi Hemenki gördüm

paann yanaklar kzard ve rii evaribi diken diken oldu Bire dizdar

Sen nesin Yeniçeriyim didi Hele padiah kulu musun Herif Beli di-

di Ya bire mel'un Benim kapucular kethüdam ve bölükbalarm yok

mudur ki anlara buluub anlar dahi bana ilâm iderler Sen padiah

kulu olasn sayir mücavir gibi yarançesine gelüb bîperva oturasm Ben
Dizdar deyu feryad iderim Sen bunda durasn Bu sakal kande aar-

dn Kaldr u kâfiri Bu Arab kâfirleri ile külliye urun deyu dizdar

matarac basya teslim idüb külliye habs idüb kethüdasn dizdar ey-

ledi Hakir bu temaay idüb haymemden silâhm kemerime kuanub
ziyaretden ziyarete gidüb cümle ehir ve kaPai seyir tamaa idüb
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Evsaf ehri Yesrib ^^j^^ ç-^-^^"^ -^^ ^^j^. ^"-^j S^^\ J^" <«<i*jy

yani evsaf menzili kal'ai Medinei Münevvere

Zeman cehaletde Yesrib (yA) namile bir belidecik idi Badehu
hazreti Resaletpenah Mekkei Mükerremeden Iskenderi Kübrann ve-

fat tarihinden sonra 882 de mah Rebiülvvelin on ikinci gice Isneyn

gicesi Emine Hatun rahminden mütak olub saadetle edimi arza ka-

dem basub âlem (i) münevver kldkda mah Nisann yirmisi idi

Krk yanda kâmil olub nübüvvet geldi Nübüvvetden sonra miraç-

lar Mekkede vaki olub sinni salleri elli bir yanda ve dokuz aylk
iken Mekke münkirleri ile bilâhare geçinmek mümkin olmyub em-

ri Rabbi Celâl ile Mekkeden Mediniye hicret etdi Hâlâ cemii Teva-

rihi Ali Osmandan ve Tevarihi Urban Hicreti 'nebeviden tahrir ider-

1er Amma Yuniyan Iskenderden zabt idereler Yehud Ademi Sani

Nuhdan tahrir iderler Kababta Hazreti Idrisden terkim ider Hâlâ

bu zikrolunan ecnasm tarihleri böyle mazbut ve merbutdur Netici

kelâ (m) Hazreti Resalet Mediniye hicret idüb sahâbei kiramn Mu-
hacirin Ensar ile Medinei Münevvere olkadar mamur âbadân oldkim
iki kerre yüz bin âdem var idi derler Badehu sene tarihinde Hazreti

Resaletpenahn kabri eriflerine kâfirleri vaz'-

yed idecek mahalde Nureddin ehid ibni Ak Sunkurul Bersakî halifei

amiken amdan lgar ile dokuz günde yetiüb dümen elinden Haz-

retin cesedi erifin halâs edildii mahallinde tahrir olunur Andan
Medinei Münevverenin canibi erbaasna ihtida Nureddinü ehid mü-
fid ve muhtasar bir kaPa bina etdi Müruru eyyam ile harabe yüz

dutub Hazreti Resaletpenah Sultan Süleymann vakasna girüb Ya
Süleyman Belgrad ve Rodosu ve Budini jfeth idüb gaza malile Ku-
düsü erife bir kal'a ve Badadda benim ümmetim olub muktedayi

nas olan No'man ibni Sabit imam Azama bir kal'a ve benim Yesrib

ehrine bir kal'a bina idüb Medinei mamur idesin deyu menamnda
Süleyman Han görünce bildikim buyurduklar Belgrad ve Rodos ve

Badad feth olmas tebir olundu Hamdi Huda idüb badehu ol kal'j

alerinin bir kal'a bina etmidir kim güya seddei kahkahadr

Evsaf ekâli kal'ai Medine

Sene 959 tarihinde erif hükmündedir ve erif tarafn-

dan yine bir erif sancak bei payesile hükümet iderdi [1] Rabiden

[1] (Sultan Mehmmedi) eksik. Bndad Kökü nüshas (Han)
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hatti erifler varid olub Her kim eyhülharam ise Mediniye ol hâkim
ola de (yu) emri erifler gelüb erif hazretlerinin tarafndan olan ha*

kimi ref olunub ylda bir kerre erif hazretleri gelirse Medineden
tara konub Hazreti Resaletpenah () ziyaret ide Gayri eye karm*
ya deyu hatt erifler geldi Ve Medine mevleviyyeti kanunu kadim
üzre be[l] akçemevleviyyet idi Amma mesafe baid olub bîhasl oldu-

undan bîitibar mevleviyyet idi Amma yine Sultan Mehemmed Han
hazretleri Mekke ve Medine mollas olmaynca Islâmbol moUasol*
mya deyu kanun etdi Zira bu Medine bîhasl fukara yeridir Niza

ve cidal ve cedel yokdur Cümle halim selim âdemler sicille ve hüc*

çete müteallik bir dava olsa maslahatlar temam olub fatiha deyüb
kapudan tara olurlar Amma hâlâ mollalara ve eyhülharamlara

surre (i) padiahîden biner altun ve Msrdan ikier yüz erdeb galâl

tayin olundu Ve eyhülharemler be yüz mikdar askerle hüküm
hükümet ider Ve mollas dahi krk elli âdem ile Hazâ er'i Resulul-

lah deyu kat' deva ider Ve nevahisi kurayi mamurelerdir

Taht hükümetinde olan kazalar bunlardr Evvelâ kazai Yenboülber

ve nahiyesi Yenboülbahr ve nahiyesi Hudeyde ve nahiyei Safra ve

nahiyei Darülkura ve nahiyei Fidik ve nahiyei Nsf Hayber ve nahi-

yei Ali bu nahiyelerde kadlara

hüccet akçesi yerine bir fatiha ve üç hurma verirler Bu Medinede
kethüdayeri ve yeniçeri serdar yokdur Amma dizdar yüz merdümü
hisar ve topçu ba ve cebeci ba ve mehter ba ve seksen pare

kolomborna ve ah darbzen ahane mahbub toplar var Ve kaPasL

çöl ve çölistanda kara kayal ve kara ufak tal kazalar mabeyninde

ekli muhammes bir metin ve müstahkem kara ta ile mebni bir

kaPai kavidir Amma bu bina üzre beyaz kireç badana urub güya bir

dürrü yekta gibi mücellâ kal'ai ruen binayi irindir

ve cümle kapudur Aheste revi ile elde devat ve kalem dayiren ma*
dar cürmün beyan ider Evvelâ cenuba nazr Bab Msr Mekkei Mü*
kerremiye bu babdan gider bir azîm vasî âli kapudur Ve iki kanat*

lan gayet musanna demir kanatlardr Güya kâr Davud nebi(i) âhen*

gerdir Bu kapunun iki canibinde azîm kuUe (i) âliler vardr Kapu
kemerleri ve kuUe talar cümle krmz ve siyah ve beyaz alaca mü*
nakka talardr ve kapunun atebei âlisi bir kitabe içinde (Ayet)

tahrir olunmudur Ve bu kapulardan imal tarafna kal'a divan

dahilinden üçyüz adm gidüb Bab Hac yani Kble Kapus hakika*

[1] Badad Kökü nüshas (yüz)
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tülhal yine kbliye nazr olur demir kapudur Andan yine kal'a divan

dibinden imal canibine ta Emirülhac kuUesine varnca iki yüz adm
yoku yukaru gider Yine andan yokua meyyal iç kaPa kuUesine

dört yüz admdr Ve bu mahal gayet metin ve üstüvar binayi hem-

vardr Zira havalesi vardr Anmçün iki kat iç kal'a divandr Ve her

kat beer arn enli eddi metin divarlardr Ve bu iç kal'a burnun-

dan canibi arka yalçn kaya üzre yoku aa iki yüz adm yüriyüb

Bah am yldz canibine nazr bir metin demir kapudur Andan ca-

nibi arka kö§e köe dolaub ta erif KuUesine vurnca kâmil bin

admdr Bu canibleri safi hurma balardr Ve bu kuUe kal'anm ar-

kna nazr bir rüknüdür Bu köeden kuUe canibine yine kal'a divan

dibinden Baka nazr Bab Baki' ( c?*'- v^ ) kâmil üç yüz admdr Ve ar-

ka nazrdr Ve büyük demir kapudur Ve bu kapudan cenubadek yüz

admda gidüb kal'ann cenub rüknü temam olub andan canibi garba

teveccüh olunur Yine kal'a divan dibinden eri ve bürü köe köe
ve dirsek dirsek cenk tedariki içün her dirsekde birer metîn kuUeler

ina olunmu Anlar ubur idüb seyir temaa iderek ta yine Bab M-
sra gelince bin yüz admdr Bu mahalde adm hisab temam olub

bu hisab üzre kal'i Medine dayiren madar üç bin üç yüz elli adm-
dr Ve bu cürümde kal'a divannn kalnl altar arn esas dörder

arn binas vardr Ve dayiren madar yirmier arn âlidir Ve elli

arnda bir kuUe vaki olub külledir Ve cümle bedenleri

Amma bu kal'anm dairen madar hendei yokdur ve lâzm deildir

Zira cümle esas sa'b kayalar üzre olmudur Ve gayet irin ve müzey-

yen ve metîn ve mamur âbâdan kaPai mahbubdur Ve bu cürümde
olan kal'a icre sagir ve kebir dörder beer kat mamur ve müzeyyen
hanei âliler vardr Serapa sutuhlan kireç ile puide cümle iki bin

âbâdan heyeti musannalardr imaretinin çou han ve cami ve med-

rese ve sebil ve imaret tekye ve mekteb ve darülhadis ve darülkura-

dr Amma mescid ve gayri cami yokdur Amma kal'adan tara mesa-

cid ve cevami vardr Kal'a icre suku sultan çokdur Ve hammamat
dahi vardr Ve cümle evlerde ba ve baçeli ve meydanl haneler

yokdur Ancak yedi hane havli vardr Bunlardan maadas kat ender-

kat evlerdir Ve bu kal'a içinde olan haneler cümle be mahalledir

Ve mihrabdr Ve üç kal'ada dahi mescid vardr Cümle
kal'a neferatlalan anda edayi salât iderler Zira Arab akyasndan
kal'ai hali koymazlar[l] Zira Medinei Münevverenin bu iç kal'a ruhu-

dur Cemii mali hazayin ve defayin bu iç kal'adadr ehir içinde

§arka nazr bir demir kapus vardr Ve bu kapunun iç yüzünde bir

[1] Badad Kökü nüshas (komazlar)
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divanhanei azîmi vardr Cümle mustahfzan anda amadedir Ve bu
kapann cümle deri divarlar illâ silâhlar ile ârâste ve piraste Ve bu
mahallede bir kubbei âli vardr Ann bir mermeri ham döeli bir

vasi meydandr Ta vasatnda bir havzu lâtifde bir azirvan var Suyu
doUablar ile çekilir Cümle nigehbanlar ve pr civanlar andan tecdidi

vuzu idüb etrafnda meks iderler Daima dizdar aann ve sayir âyâ»

nn cemiyyet yeri bu mahaldir Ve bunda mazbutdur Ve bu iç kaPa
icre çarsuy bazar ve han ve hammam yokdur Ancak bir kaç anbar ve

cebehanei âmire ve yetmi seksen hanei sagire vardr Gayet sa'b ve

metin iç kaPadr Ve mescidi dahi gayet musannadr Sultan Süleyman
Han binasdr Bundan gayri tara kaPa içinde mesacidler olkadar vasi

ve mükellef deildir Ve hutbe tilâvet olunur ancak Camii Kebirdir

Evsaf Camii Ravzai Mutahhara

Cümle ümmeti Muhammedin maksud ve matlûbu olan Hazretî

Resalet penahn ravzai mehbat pürenvar olan kabri erifi bu cami
içindedir Ve bu Medine kalfas içre bundan gayri yerde cum*a kln-
mamak ile cemaati kesiriye malikdir Hususa huccac vaktinde

secde idecek yer bulunmaz bir ulu camidir kim akalimi seb'adaki

islâm diyarnda böyle bir camii ruhanî yokdur Cemii mülûkü selef

Hazreti Resaletpenaha hatr iderek[l] öyle musanna ve münakka ve

mücevher eylemiler kim güya cennetdir Hakkaki yine cennetdir

Zira bu cami hakknda hadisi sahih ola Ve minberi ^^^J^kj o'^-^-i bu-

yurmulardr Ve Hazreti Muhammed üzzad Mekkei Mükerremede
iken Ve cami yeri Hazret beyti erifleri idi Hazreti Resul Mekkeden
hicret idüb Medinei Münevvereye geldükde Ayâ kank canibe varub

mihman olsak derken Cenab Hak kbelinden Hazreti Cebril nazil

olub Ya Muhammed Rabbin sana selâm etdi Var habibim Muhau'
medimin ütürban olub benim dostum Eyyubu Ensarînin beytine ha-

bibimi götür didi deyüb nakanm licamn Cebril Emin deveci gibi gö,

türürken Eyyubu Ensarî ilhdm rabbani ile Medineden tara Camiî
Kubayedek seirdüb hakipayi ResuluUaha dü§üb «ûJJ^^l ,.j>5* jj^ diyerek

Muhammedi arabînin cemeline pivayi rah olub Hazreti Resulü beyti

erifine getirüb Hazreti Cebril Emin Mübarek bâd ya Muhammed
•

te makamn budur deyu iaret buyurub gayib oldu Andan cemii

sahâbei kiramn Muhacirini ki Hazret ile bile göçenlerdir anlarn

cümlesine birer sükna verüb ehli Medineden her kimin sünnet üzre

dörder menkûhas var ise ikierin üçerin mutallâka idüb birer ehli

beytleri ile kabul Hazreti Resul ile gelen Muhacirine birer avretlerin

[1] Badad Kökü nüshas (hatryçün nüviste iderek)
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vermiler idi Zira Hazreti Resaletpenah hicret idince nice bin saha-

bei kiramn avretleri Siz Muhammedîsiniz Biz sizinle bile gitmeyiz

deyu talâk selâse ile mutallâka olub sahâbei kiram Hazreti Habib

ile Medineye geldiklerinde Eba Eyyubu Ensarî böyle nusrat idüb her

birisin birer hatun ile ehli beyt etdi Zira Hazreti Eyyub Medine eh-

rinin kibarlarndan idi Bu hal üzre Medine öyle mamur oldkim gü-

ya erdi behit olub bu ehirden ne canibe teveccüh etdilerse mansu(r)

ve muzaffer olub salimin ve ganimin Medineye vâsl olurlar idi Bu
ahvalât mufassalan cemii sierlerde masturdur Amma bizim murad-
mz camii erifin evsafdr Badehu Hazreti Eba Eyyubü Ensarî Haz-

reti Resaletpenaha beyti erifin ihsan idüb Hazrete hücceti er'iyye-

lerin teslim idüb gitdiler Gayri hanelerinde sakin oldlar Badehu
Hazreti Resalet bu beyti erifin cenbinde bir lâtif mescidi erif in-

a idüb cümle sahâbei kiram ile anda ibadet iderdikim hâlâ ol mesa-

cid Ravzai Mutahhara olan camidir Ve bizzat dar faniden dan baka-

ya hicret idecek mahalde cümle sahâbei güzînini cem idüb gûnagûn
vasiyyetler idüb Evvelâ Beni Hazreti Ali gasil etsin Ve Hazreti Abbas
ammim iki evlâd Fazl ve Kaysüm ile su sah idüb kamism tenuy
üzre döiyüb beni üzerinde gasil ideler Ve iki kefen ideler Ve Haz*

reti nemazm klub beni bu beyti erife defn idün deyu tenbih

buyururlar Badehu ruhu erifleri yedi kudret ile kabz olunub civan

rahmetde Adni Iliyyînde karar idüb cümle sahâbei kiram ve Çaryan
Güzin cem olub vaveyla ve vavelda Ya Hatemülenbiya Mustafa diye-

rek bügâ ve feza iderek Hazreti Alii Kerrar gasil idüb ol beyti erif

içre defn etdiler Badehu Hazreti Eba Bekirüs Sddk halife(i) Resu-

luUah olub cümle sahâbei kiram ve Muhacirin Ensar ve erbab soffa

biat idüb müstekillen halife olub cümle kibar kümmelîn ve sahâbei

güzîni cem idüb âsitanei ResuluUah zer enderzere müstarak idüb

cennet misal bir kue etmee emir[l] halisden ve kubbesin yekpa-

re idelim deyüb fatiha tilâvet idüb herkes hanesine gidüb var makdu-
run meydana koyub Hazreti Resul ruhiyçün masruf etmee mallarn
hazr iderler Hikmeti Huda ol gice cümle ehli beytin ve cemii sahâbei

kiramn vakasna Hazreti Resalet görinüb Ya ümmetlerim Benim ha-

trm dilersen bana cevahir ve altun ve gümü kubbe lâzm deildir

Ben (biz) Cenab bariden dünya devleti reca etmedik Rahmi maderden
beri ümmetime der idim Eer benim rzam isterseniz beni münkirin

ve mürikinden hfz için e cihetime ebeke idüb mescidimi vüsat

üzre idüb sünnetim üzre gidüb gazayi ekberler idüb sahâbei kiramlan

[1] Badarl Kökü nüshas (ider Hazreti Ali ve Fatmatüz Zehra ve sair sahâbei

aniya cümle mal mamelekimiz Hazret uurna olsun Bir kerpicin altun ve bir kerpicin zeri)
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gaza tnalile bir ho gözedesin buyururlar Alessabah cümle sahabei

kiram bu vakai bir birlerine naklidüb âsitanei ResuluUah mücevher
etmeden feragat idüb emri ResuluUah üzre ihtida Hazreti Osman
mescidi erifi cami idüb tevsi idüb azîm binalar idüb ihtida kble di-

varn ina etdi Badehu Hazreti Ali bina etdi Badehu Emeviyyundan
Velid bin Abdülmelik andan Msr sultanlarndan Kaytbay ve Sultan

Gavri ve Ali Osmandan Süleyman Han ve Sultan Murad Salis ve

Sultan Ahmed bu mezkûrunun cümlesi Hazreti Resaletpenahm sefa*

atlerin reca idüb herbiri birer asar azîme ina iderek bu camii erif

cennet misal olmudur Ne kt'ada ve ne cürümde ve ne ekâlde ol-

duun manzurumuz olduu üzre beyan ider Evvelâ harem ile cami

dayiren madar taradan sekiz yüz admdr Amma mihrab taraf diva-

r önü baçe ve mahalle içi olmak ile Bab Selâmdan içeri girib ta

muvacehei Resul önünden müeddebane ubur idüb camiin Ömerül-
Faruk köesinedek iki yüz admdr Bu hisab üzre camiin devri mü-
devveri bin admdr Andan yine cami içinden admlayub Hazreti Re-

saletin payi erifleri ucundan ve Bab Cebrilden ve eyhülharem sof-

fasmdan ve Bab ifay(i) ubur idüb yine haremin iç yüzünden ve

ta ya mahzenleri önüne varnca yüz yetmi admdr Ve ya mahzeni

köesinden yine haremin iç yüzünden imaret kübleri durduu bucaa
varnca yüz elli admdr Ve bu mahalden yine iç yüzünden Bab
Rahmete varnca ân ubur idüb Bab Selâma gelince yüz yetmi admdr
Bu hisab üzre bu camii erif iç yüzünden alt yüz doksan admdr
Taradan bin admdr Ve haremi erifi serapa hürde çakl ta döe-

lidir Dayiren madar alt yüz adm bir haremdir Ve bu haremin ta

ortasnda bir kubbei âli vardr Cümle kanadillerin diyar Marib Bu-

sesinden gelen zeyt ya Msra gelüb andan Yenboa andan Medinei

Münevvereye gelüb bu kubbede mahfuzdur Ve bu ya kubbesi önün-

de çarkûe bir soffack vardr Canibi erbaas parmaklkdr içinde bir

seramed nahli hurma vardr Bizzat Hazreti Resaletpenah mübarek

desti erifleri ile dikilmidir Ve hâlâ yannda biemriUâh bir hurma
fidan dahi hasl oluyor Bu hurma mahalli Hazreti Eyyubun hanesi

havlisi idi imdi Haremi erif olmudur Bu haremi erifin canibi er-

baas soffalardr Ve alettertib gûnagûn zîkymet beyaz mermer ve so-

maki ve zenburi elli iki aded amudu müntehalardr kim misilleri Sah-

ratullahdadr Ve etraf harem elli iki tak musannalardr Ve kemeri-

nin mabeynehümalarnda Karahisarî hatt tarz celi hatla lâfzai ce-

lâller mersumdur Ve bu haremi erifin canibi erbaasmda üç minarei

müntehalardr Herbiri eflâke serçekmi üçer tabaka musanna ve

mevzun minarei knar(e)lerdir kim bir minare Hazreti Ömer köesin-
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de gayet binayi mühendis bir seramed minare Ve biri Bab Rahmet

haricinde Sultan Kaytbay medresesi kapus üzre bu dahi ibretnüma

bir makam Bilâl minarei eczayi makam uzzaldir Ve biri dahi Hare-

mi erifin imal tarafnda tarz kadim bir minarei azimdir Amma
anlar kadar musanna deildir Ve bu camii erif serapa puide ve

bu camiin içinde haremile cümle sagir ve kebir üç yüz amelî müdev-

ver sütunlardr Cümlesi yirmier sütun[l] üzre yine üç yüz aded kemer-

lerdir kim herbiri kavsi kuzahden nian virir Ve taklar üzre naki
bukalemun tavanlardr kim Mani ve Behzad Erjenk kalemi muyin
çkmede kemeri mumiyan olurlar Böyle bir sihri mübîn ve sihri

icaz kalemdir kim bu kadar yüz yldan beru henüz altun ve levha

ve lâciverd silusi nilgûn var a'aa urur bir ibretnümun naki bu-

kalemun tavandr Amma muvacehei Resulü Mübîn önü üzre kârgir

bina alt kubbei hürdedir Amma bunlarn dahi içleri öyle nak olun-

mudur kim güya nigârhanei naki Cindir Bu kubablarn canibi

e(r)baasndaki cam gülgûnlara emsi âtetab fer urdukca Hazreti Re-

saletpenahn kubbesi içi nurun âlânur olur Ve bu Hazreti Resulün

ihtida ina etdüi camiin dahili ve Hazreti Osmann ana ilhak etdi-

i camiin cümle içindeki sütunlar cümle sade amudu mücellâlardr

Ve Hazreti Osman zam eyledüü bina ile Hazreti Resaletin camii ka-

dimi mabeyni ta Bab Selâma varnca amudun mabeyni gûnagûn
musanna ebekelerdir Kimi servi ve kimi ceviz ve kimi santa ahabat-

larndan münakka kafeslerdir Hazreti Osman bina etdüi divarda

bir mihrab musanna vardr Kimse ol mihrabda ibadet etmez Zira

camii kadim gerude Hazreti Resaletindir Ve minber dahi andadr
Ancak Hazreti Osmann binas Hazreti Resaletin camiine harem ol-

mudur Ve bazlar teberrüken rikâteyn nemaz klayirler[2j duamüste-

cabdr Ve asla hasr döeli deildir Güya Bab Selâmdan bir ahrah
haremdir Amma üstad kâmil bu hareme öyle hürde zîkymet mu-
sanna talar döemidir kim güya Hind husus kârisidir kim serapa

mermeri ham ve yeim arakanî ve asfer yerekanî ve balgamî ve soma-

ki sengi gûnagûn ile öyle tezyin etmikim âdem hayran olur Amma
Hazreti Resalet camii zer enderzer herbiri birer padiah vezir vüze-

rann hayrat haliçei münakka ile ârâste ve piraste olmu camii nu-

ru budadr Huday Lemyezel hakk eer alâyk dünya ile âlûde olub

seyyahate mayii olmasam bu cami içinden bir kadem hebaya gitmez-

dim Ve nice bin âdem bu cami içre muvacehei ResuluUahda taat

ibadat idüb mücavir olmular Alâyk dünyadan münzevi olmulardr

[IJ Badad Kökü nüshas (sütunlar)

[2] Badad Kökü nüshas (klarlar)
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Ve dahi müezzinan mahfili beyaz mermeri ham hürde sekiz aded sü-

tunu nahif üzre canibi erbaas yine mermerber san'ti ile münakka
ibretniima bir maksuredir Ve Hazreti Resalet ravzasna karib mam
Hanefî mihrab bir alçack mihrabdr Amma bu dahi ku gözü hür-

de ta ile öyle münakkadr kim temaa etdiimiz mihrablarn mem-
duhlarndan biri dahi bu mihrabdr Amma bu mihrabn iki canibin-

de âdem kaddi bâlâ altun em'idanlar üzre sekizer arn bâlâ beyaz

em'i asel kâfuriler var kim herbiri amudvardr Ve herbiri bir âdem
kucaklar cüssedar mumlardr uleleri güya nuru ilâhidir Msrdan
gelir Ve bu mihrabn sa tarafnda Sultan Murad Salis bir mimberi

sîmber bina etmikim Huda hakkyçün cemii memaliki islâmn iba-

detgâhlarnda böyle bir mermeri musanna minberi seramed görme»

dim Güya bu camiin ruhu cüzüdür Ruhu âzami Ravzai Mutahharadr
Ve bu minberin bab nazifi üzre bu ebyat tahrir olunmudur (Beyit)

r-

Ve bu mihrabn sanda mihrab mam afiî vardr Ve mihrab
Maliki ve mihrab imam Hambelî vardr Bunlar dahi musanna
mihrablardr htida salât hamse eda olunan evvel mezhebi afiî ba»

dehu Hanefî badehu Maliki ve badehu Hanbelî klarlar Amma mü*
ezzinler mahfilinden kalkmyub edayi salât etdüklerinden sonra

mezahibi selâse kuud üzre müezzinlik iderler Bab Selâmn iç yüzün-
deki kemer altnda (Tarih)

tahrir olunmudur Gayet musanna uglü zerkerî pirinç mücellâ ka-
pudur An gören altn zan iderler Ve Bab Rahmet ve Bab ifa ve

Bab Cebrail bu camiin cümle dört kapus serapa musanna pirine

kâhrüba var musaykal ve mücellâ bablardr Amma Bab Selâmdan
içeriye girdikde kapunun içeri sol taraf köesinde bir âdem kaddt

bâlâda bir mavi kâdl levha üzre bu ebyatlar celi talik hattile tahrir

olunmu bir kitabedir (Kta)
Budur âyîni Arab bir kavmin olsa seyyidi

Az olur kim kabri üzre bende âzâd olmya
Senki Fahrülüm'mînsin Seyyidülkevneynsin

Harallah kabrine yüz süren âzâd olmya
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deyu tektib olunmu Amma mahalle münasib kemali Hassanîsin

zhar eylemi ^iîi iljl tu^ Ve yine bu Bab Selâmdan içeri girdikde sa
köede bir âdem kaddi bâlâda (Ayet)

<U C^^j ^j -^j-^ f-^J'^ O^J^ *U)I^-J ^J\ jlk.-i]ij^ 4jI S^^ )

Ayeti masturdur Yine o sra ile (Ayet)

^ A.

Ayetleri ilâhirihi ta Hazreti Osman mihrabna varnca bu Ayeti

erifeler celi hatt müzehheb ile tahrir olunmudur Bu hatlardan

aa kâr fere varnca Hazreti Osman bina etdüü divar cümle

gûnagûn mevvac somaki ve yeim ve yerekani ebrî sengi ibretnümun

1ar kapldr Ve bu sengi musannalar üzre bir kat dahi celi hatt mü-
zehheb ile ta Bab Selâmdan Bab Cebrile gelince Surei Fethi erif

tahrir olunmudur Amma Allahü a'lem hatt Yakutu Mustasamîdir

Zira hatt kadimdir Ve kaidesi dahi ana yakndr Ve bu Hazreti

Osman divarnn tamir ve termimine afiî köesinde çarkûe bir mer-

meri beyaz üzre böyle mektubdur (Tarih)

jruVl ^JJ JS^» j^tj>- ji^^ ^^

• ••

4)\ jy>- filc^ i^J^ ^JJ^:> JA?- Ja.3

deyu Hazreti Osman bina etdüi divarda asla pencere yokdur llâ

Hazreti Resaletpenahn muvacehesinde nîm âdem haddi bir pirinç

kafesli pencere vardr Taras gül gülistan ve sünbül reyhanl bir ba
irem hadikai iremdir Ve bir pencere dahi Hazreti Resaletin pay
erifleri ebekesi önünde bir pencere dahi vardr Tariki âma nazrdr
Bu dahi pirinç kafesli revzendir Bu camide bu iki pencereden gayri

yokdur Güya canibi erbaas bir mahfuz kal'adr Hakka ki kal'a içinde

kaPadan metin bir kaPai gevheri nigindir Ve yine bu cami içre ey-
hülharemler kasr önünde erbab soffalar soffas dahi baka bir iba-

detgâhdr ki ebeke (i) ResusuUah içinde Hazreti Fatmatüz Zebraya

nazr bir soffadr Bu tarafdaki demir ebekeler üzre nice bin erbab
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maarifin levha üzre birer hüsnü hat asarlar var Hamdi Huda Hakir

Evliyai bîriyanm dahi bir levha üzre celi hat ile

Seyyah âlem Evliya ruhiçün Elfatiha

idüb asarmz vardr Bir asarmz dahi muv(a)cehei Resulullahn

mukabelesindeki mezkûr ebeke celi kalem ile ruyi divarda

efaat ya Resulullah[l\ Evliyaya

Sene 1082

diyüb âdem destan kadar billur kanadiller içinde birer kandiller

dahi vardr Msra [2] Msrda ina olunur Cümle yedi bin kanadildir

Her §eb huddamlar yakub sabahadak ruzu ruen olub cemii müca-
virin ve müsafirîn kraati Kur'an ve mübahasei edyan iderler Eer
bu camii erifin evsafn malûmumuz olduu mertebe tahrir etsek bir

mücelled kitab olur Ve ihtida kal'a evsafn tahrir etmeden murad
oldur kim bu camii Resulullah kal'ann ta vasatnda olduu malûm
oluna Ve Hazreti Resalet dahi bu camiin nüh canibinde idüi malûmu
saadet ola

Evsaf Ravzai Mutahhara ve Kubbei mehbat nuru
münevvere Yani kabri erifi Hazreti Muhammed
Emin (Âyet) ^^-^V-^. ^' h^ "^-^^ ^^' "^^J^ o--UJ<^j"^i i)U-ji Uj

Evvelâ bu âsitanei mahzeni esrar Huda dergâhnn sebebi binasn

alâkaderülimkân beyan idelim ihtida Hicreti nebeviyyenin sene 14

tarihinde Çaryar Güzin ^:^.7-\ ^^ic Ji-r 'k)^\j\^^j ve ehli beyti tahirîn anlardr

kim Hazreti Ali ve imam hümam Hasan ve imam Hüseyn ve Pat-

matüz Zehra Bunlar ehli beytdirler kim an eriflerinde (Ayet)

^^ur r^^iaji c.i^\\ j*» ^-J» X->c _A J.^ ^ü'J,/. u Ayeti erifi zati erifleri içün

nazil olmudur Bu sultanlar cümle bir yire cem olub meveret idüb

Hazreti Resaletin cesedi erifin bir hal ile hfz etmee bezli himmet
idüb buyurdlar kim htimaldir müruru eyyam ile devlet bir halden

bir hale varub münkirînler cesedi Resulullaha bir fürce bulalar

Gelin bir hal ide(lim) deyu alelittifak cesedi erifin canibi erbaasna

hendekler koyub kârgir binalar üzre tarz kadim bir kubbei azîm

ina etdiler Badehu Ali Abbasiyyundan Heravnürreid [3] ve olu
Me'mun Halife ve nice mülûkler dahi binay zamime iderek bir âsi-

[1] Badad Kökü nüshas (Ya Muhammed)

|2] Bu kelime fazladr.

[3] (Harunür Reid) olacak
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tanei azîtn olmudur Müruru eyyam ile tarihi Hicreti nebeviyyenin

senesinde Ali Atabegân Ekr(a)d Nureddinü ehid am halifesi iken

dümeni din olan Ipanyede Papa nam lâîni bîdin cümle kasis ve

batrik ve ruhbanlar ile mevereti faside idüb itdiler kim Gelin

sizinle Muhammedin din devletine rahne virelim Cenk cidal ile an-

lara mukavemet etmek olmaz Berren ve bahren anlar bu kadar

seneden beru mansur ve muzaffer olub milleti mesihiyye hristi-

yanlarn payimal eylediler imdi tedarik oldur kim bu kâr ban-
dan alalm Bir kaç yarar âdemlerimize mal firavan vade idelim

Ve bunda evlâd iyallerine bîhisab eyler virelim Ve cemii levaz-

matn görelim Medinei Münevvereye gönderelim Anda varub

harem etrafnda bir höcrede mihman olub halkdan münzevi olub

höcrelerinde lâm ile Muhammedi kabrinden serika idüb bizim s-
panya ehirlerinden Romya getirsinler Olmya llâ hayr deyu eh-
rinde can ve ba Papa nam mel'unun uurna feda idenlerden yirmi

aded âdem bulub bunlara hayli mal ve mamelek ve bu kadar kitab

verirler ki bu mel'unlarn her biri akl Aristo veledi zina mel'unlar

kim cemii elsinei muhtelife(i) fesahat ve belagat üzre tekellüm iden

melunlar idi Papa mel'un bunlara murad üzre talim idüb Eeri
Muhammedin meyyitin bu ehre getürseniz klcn ara aslub Hazreti

Isa ile har olursuz Ve cümle hristiyanlar içre tevarihlere yazlursz

deyu bunlar Medine canibine gönderir Bu mel'unlar Msra gelüb

murad maksudlar üzre tedariklerin görüb birer çemenderlere[l[ suvar

olub kat' menzil tayyi merahil iderek huccac ile Medinei Münev-
vereye gelüb on danesi ulema kyafeti ile eyhülharama buluub he-

dayalarn verirler Hemen eyhülharem Safa geldiniz deyüb Haremi
erifin bir köesinde bunlara bir höcre gösterirler Dahi ilme megul
olub evkat hamselerin muvacehei Resulullahda eda idüb kimesne

ile ihtilât etmiyüb hücrelerine giderler Bu mel'unlarn on neferi dahi

ehir içre birer ikier üçer sepiüb bir kaç himarlar ile zebbalci

olurlar Yani ehrin har haaklerin süpürüb hammamlar(d)a yakarlar Ve
bazs hacer ve ecer makulesin dahi tayub ehrin baz çukurlarn

düz idüb baz muzahrefatlar ehir haricine tama mutad idinüb

sureti Hakdan görünürlerdi Beri tarafda mel'unlar kâmil üç yl höc-

relerinde sakin olub tedriç ile lâm yollarndan haki amber paki

mezkûr himarlar ile ve kâhice kendüler tobralar ile türab tayarak
ol mahalle varrlar kim kabri Resulullah alt zira kalm Amma ol

Hazret sabur gayyur Allahn hikmeti var Anlar bu ie mübaeret et-

dükleri gibi helak etse olur Amma hikmeti var ihmal etmez imhal

[J (Semenderlere) olacak
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ider Maali kelâm bir gice bizzat Hazreti Resaletpenah Sam erifde
Nureddinü ehid padiah iken Nureddinin vakasna girüb ider Ya
Nureddin u merunlar benim kabrim kazub beni serika idüb cese-

dimi Kâfiristana götürmee kasd idüb kabrime yakn gelmilerdir te
u mel'unlardr deyu ekâlleri ile birer birer bunlar gösterüb Yeti
Ya Nureddin Senin gelmene tevfiz olunmudur Bu hizmeti celile

sana müyesser olmudur Ve benim e cihetim hadid ve tuclar ve

horasan kârgir binalar ile mazruf ve nice mali hazine masruf eyle

Senin gelmende srruUah vardr Hizmetin mukabelesinde sana eha-
det müyesser olub benim alemim dibinde har olub sana efaat ide-

rim didükde hemen Nureddin hazretleri habdan bîdar olub görse

kim hanei Nureddin nur endernur kendi dahi pürnur olmu Tiz pak

tecdidi vuzu idüb nsfuUeylden ta vakti sabahadek on iki bin heccan

ve küheylân hsan cem idüb alt bin âdem ile heccanlara zad rahil-

lerin tahmil idüb -ûi^c Vy diyüb amdan kble canibine müteveccih

olub âlem ayardan bihaber kat' menazil ve tayyi merahil iderek

Aneze nam mahalde nüzul idüb sehl istirahat mahallinde Nureddin

fikr idüb Ayâ bu canibe müteveccih olduk Amma Sayda ve Berut

kaPalar canibinden küffar Sam erife istilâ eylemiye efkârile hah
âlûd oldukda derhal Hazreti Resaletpenah Ya Nureddin Elem çekme
Mekke ve Medine ve am benim himayetimdedir Inkrazüddevran

anlara bir zarar azîm isabet etmez Amma böyle baz ihtilâl vaki

olursa da kâr dünya böyledir Andan zarar yokdur Gam yeme bu-

yururlar Hemen yine Nureddin kalkub gice gündüz berki hatif gibi

giderek amdan Mediniye yirmi be konakdr yeri atl ayagile yüz

saat yeri üç gün üç gicede Medinei Münevvereye dahil olub bir

ziyafeti azîm tertib eyleyüb has ve âm ve bay geda gelüb sadakat

nezeratlar cümle ehli Mediniye ihsan idüb taam tenavül olunmaa
baland Bir kaç remma âdemler taam yiyüb kalkub gitdiler Amma
vakasnda Hazreti Resaletin gösterdii mel'unlardan kimesne zahir

olmad Hemen Nureddin itdi Ya ehli Medine Elhamdü külle (liUâh)

taam kesire ve hayr berekât kesir Dahi fukaradan kimesne yok mu-

dur kim ol garibüddiyarlar dahi gelüb niammzla mutenim olalar

didi Ehli Medine itdiler Vallahi sultanm u Bab ifann medresesi

höcresinde on aded kimesne vardr gündüz sayim ve gice kayim ev-

kat hamselerin camii erifde klarlar Ehli sünnet velcemaat sahib

sülük Kimesnenin taamn yemezler Bir perhizkâr ve dindar âdemler-

dir Uç senedir bunda sahib fira olub haleti nez'e varmlardr Ancak
bir kaç kizmetkârlar eylediler Hemen Nureddin Tiz anlar huzuruma
haleti nezide ise getirin Sadaka ve ihsanlarmz alsnlar Ve taamlar-
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mz yesinler ve hil'atlerimiz geysinelr deyu üc kerre âdem vard Gel-

mediler Derhal Nureddin huddatnlarna iaret idüb ibram ilhah ile

üçün dahi kilim ile haleti nezide ise getirdiler Maadas kendi kademi

namubarekleri ile huzuru Nureddine gelince Nureddin ehid Sadakat

Ya Resulallah diyüb Hazreti Resaletin vakasnda gösterdii gibi görüb
ükür etdiler Derakab höcrelerin basdrub bu kadar mühimmat ey-

tanet ve bu kadar levazimat mePanet ile bu kadar mal dahi getirüb

ve bu kadar kazma ve kürek çapa külünk ve küskü ve tizab misilli

zehirli sular kim sengi har geldükde bu tizablar senk üzre ilka pare

pare ide Bu hali ahalii Mekke görünce neuzübiUâh diyüb bu mel'un-
larn hüsnü hallerine ehadet etdüklerinden hicab âlûd olub gitdiler

Nureddin Öyle olur Hicab etmesinler ^v^^]\^c: j >v j2- dr Anlar zahirine

§ehadet eylediler diyüb yine cümle ayan kibar kümmelîni huzuruna

karub bu mel'unlara ceza tertibine üru idince sahibi fira olan

mePunun biri ukab gibi yerinden sçrayub Nureddin üzre dal mec
olub hücum eyledi Biri dahi yerinden sçrayub Nureddin üzre bir

tüfenk atd Hamdi Huda biri de isabet etmiyüb bunlar cellâd felek

ele alub vücudlarn elek elek idüb bir bir söyledirler Vallahi bizim

tarada on aded refiklerimiz vardr Bu ehir içre zebbal suretinde hi-

marlar ile hizmet ider eklinde haftada bir iki kerre bize gelüb toprak

tarlard Ve baz mahalde tobralar ile biz de tardk deyince Tiz ol on
aded zebbali dahi himarlar ile getirüb anlara dahi ikence idüb bül-

bülü güya gibi bir bir mahiyyeti hali pürmelâllerin söylediler Amma
höcreleri icre lâm yollarn bulamadlar Ahir mel'unlarn biri Ate
yakub taam piirdiiniz tan altnda kül ta tuc tekerlekler üzredir

Ol ta çekin Lâm yolu zahir olur deyu talim idince hakikatülhal

ocakda ateleri yanub tancereler üçre taamlar tabh olunmada Derhal

cümle ehli Medine huzurunda ocak tan meydan muhabbete çekin-

ce azameti Huda Bir gar yolu gibi bir lâm rah zahir olub emsler

yakub bizzat Nureddin ehid bügâ iderek bu lâma girüb ^\J^-.;lJU^\

diyerek kâmil yüz adm kabri erife doru giderler Vücudu ResuluUaha

ancak bir adm yer kalm Bu hal üzre kefidüb cümle tara çkarlar
Ve mel'unlar bedürüsti ikenciye çekub söyledirler Serikârlarnda olan

mel'un ider Vallahi biz spanya rahiblerindeniz Cümlemiz dini mu-
hammedî zuhur ideli huzurumuz gidüb milleti mesihiyye payimal ol-

du Hususa bu Emeviyyundan Velid bin Abdülmelik asrnda cemii
cezirelerimiz ve berren ve bahren vilâyeti azîmelerimiz hususa mabedi
kadimimiz olan Kudüsü erif ve Msr ve Islâmbol ve Marib zemin

ve Tunus ve Trablus ve Fes ve Merakü [ 1 ] ve Telmesan ve Endülüs

cümle Urban elinde kald Bunlardan nice intikam alsak deyu me-

[1] (Merake) olacak
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veret idüb âhir dinimiz ulusu Papa mel'unun re'yi natedbiri ile Gelün
Arab kavmi bir ahmak kavimdir Medineden Muhammedlerini uur*
layahm ispanyaya getürüb eski Papalarmz yannda defn idelim Ba*

dehu ellerinde olan Msr ve Sam, Irak velhasl matekaddemden
beru milleti [1] mevrusumuz olan bilâde azimlerimiz ve sevad
muazzamlarmz ve sevahili deryada olan bender iskelelerimiz taleb

idelim Hususa hasretülmülûkümüz olan Kudüsü erifi alalm Canibi

erbaasma safi tuc ve demirden bir hisar idelim Badehu cümle hris*

tiyan anda göçelim Arab yine çölde kalsn te tedarik budur Yohsa
biz Arab ile baa çkamayz Hemen Muhammedlerin uurladalm
didiler Mabeynimizde bir kaç ruhban Muhammed ol Muhammeddir
kim anadan dounca cümle kblelerimiz ykld Ve ategedeler söndü
Ve Tak Kesra ve Ayasofya ve bu ispanya deyri ykld ite banr
ucundadr Bin kerre yapdk Mümkün olub bina tutmad Ve selef

ruhbanlarmzdan tevarihimizde mastur olan Papa Mikâel ve Papa
Angeli ve Papa Mihayil ve Papa Yorgi cümle on iki ruhban Dobre-

venediin [2] lâtin ruhbanlarndan on iki dahi Mekkiye varub Mu»
hammede buludlar Ve elin öpüb görüdüler Ve harac ruhban af

olunmas içün ahidname alub bardlar Ol zeman Muhammedin
âlemi sahaveti imi Vücudunn gölgesi yere dümezmi Ve ne canibe

gitse vücudu üzre bir pare bulut bile gezermi deyu eski Papalarmz
Muhammed (i) görüb böyle yazmlar Ey imdi bu evsaf ile muttasf
olan Muhammedin kabri hafz Allahdr Ve Arabm kitabnda yazar

kim Dürüst Muhammed olan çürümez Meyyiti taze durur derler Ey
imdi ümmeti çürümiyen Muhammedin kendi vücudu cürür mü deyu

bir kaç papaslarmz bu bizim Medineye gelmemizi men etmek iste»

diklerinden cümle papaslarmz bu men idem diyen on iki papasa

hitab etdiler kim Besbelli siz Muhammedîlersiz Ve sizin bu sözleri'

nizden anlanan oldur kim mezhebinizde Arab rayihas vardr deyu

on ikisin dahi kati etdiler Ve ol gice anlarn üzerlerine nur yad
Cümle ispanya kavmi bu nurullah alâmelinnas gördiler Amma bu

re*yi batllarna musir olub Bize bukadar mali hazine verüb Papa

mePunun bedduasile bamz tobraya koyub üç yldr bu igale mu-

kayyed iken bir ay vardr Papann bir mektublar geldi Gafil olman

Üzerinize bir asker varr Amma zarar etmiyüb iinize mukayyed olasz

Ne veçhile olursa olsun eer Muhammedin naesin Ipanyiye getirir-

seniz defn idüb panyei Kabe ideriz Ve her sene yetmi seksen bin

Arab ve Etrak gelirse yüzer altun haraç alub ziyaret etdiririz Ve sizleri

[1] Badad Kökü nüshas (milki)

[2] Dobrovnik, Raguze.
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türbedar idüb Arab bana onar altun alveririz deyu bu mektublar

geldi Ve bu kâgdlan Nureddinü ehid huzurunda (i) braz etdiler Ve
andansonra biz dahi ziyade takayyüd etmee var makdurumuz sarf

idüb koynumuzda cüzdanlarla türab tamaa baladk Badehu Papa-

nn mektublarnda ol canibe asker varur deyu tahrirlerinden bir nak
alub bir remil etdik Bize havf ve batar menzili göründü Ve bizi vakti

sabah kayd ben etdiniz Merrih hükmüdür Merrihin hükmü kandr
Bu mahalleri def etmeiyçün sahibi fira olduk Bilâhare huzuruna

camehab ile gelüb anda dahi halâs olamyub cenabnza kasd etdük

Yine halâs olmadk Eer dini Muhammede girsem beni âzâd idin de-

yu reca eyleyüb cemii sergüzet serencamlarn min evvelihi ve âhirihi

nakliderler Hemen koca Nureddin ider Hazreti Allah senin dine gel-

mene mi muhtacdr Ancak sizi ne eeddi ukubet ile kati idemki

ibreti âlem ibret ola Bazlar Sultanm Bu melunlar ihrak binnar

idin derler Nureddin ider Yok Ate ile azab Cenab Bariye mahsus-

dur Eeddi azab elim ile her gün birin kati idüb ibreti âlem ider

Lâei murdarlarn zikri [1] Cebelül Ayn yani Cehennem Dadr Bade
Hicretünnebeviyye bu Medinei Münevvere (ye) küffar kademi basma-

mdr Hamdi Huda mucizei Resulullah ile girib anlarn ele verüb

katlolundlar llâhazelan Mekkiye ve Medinei Münevveriye milleti

mesihiyye ve Musevîden milki (mileli) muhtelifesi yokdur Hattâ ha-

kir Sam erifde iken bir yaranmz Islâmboldan bir mupeçe huddam
ile ama gelüb hacca gitdi Medinei Münevvereye vard saat gulâm
bilüb pare pare etdiler Ol kimesnei dahi gaib etdiler Bu dahi muci-

zei ResuluUahdr kim karibülahd olmagile malûmumuzdur Ve hâlâ

ehli Mekke destinde lânetnamei Nureddin vardr kim cemii tüccarn

metan açub bakalar Ve birbirine mütekeffil âdemler koyalar deyu

ellerinde cemii bevvablarn lânetname ve tenbihnameleri vardr

Der beyan mübaereti binay Ravzai Mutahharai
Fahri düâlem Seyyidi kâinat ve Mefhari mevcudat
bedesti imalut (imareti) Nureddin Sultanu ehid
Badehu Hazreti Nureddin ehid amdan getürdüü üstad benna-

lar Mekkei Mükerremeden cümle ehli fetalar cem idüb Mekke ve

Medineden ve am ve Halebden nice bin kantar nühas ve kalay ve

resas getirüb ve nice bin kantar katar hadid ve gayri mühimmat
cedid getirdüb mukaddema Çaryar Cüzinin ina etdüi kubbei Resulü

münhedim idüb bir musattah zemin kaldkda bizzat Hazreti Resalet

penahm defn olunduu haki amber pakin tulen ve arzen yirmier

[IJ Badad Kökü nüshas (sebkat iden)

Evliya Çelebi 9 — 40
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zirâi mekkî alkoyub canibi erbaasndan hendekler kazmaa balar
Zira bu yirmi zira kaln pak türab içinde Hazreti Ebabekir ve Haz-

reti Ömer ve Hazreti Patma dahi medfundur Andan maadasna üs-

tad fa'aller ebruz bir hendek kazdlar kim ta ka'r zemine nüzul

idüb mai zülâl zahir olub yalçn kayalar dahi nümayan oldu Hasl
kelâm yirmi zirâi mekkî amik ve on zira ariz bir hafri azîm oldu

Bundan cemii üstad mühendisler ile meveret idüb htimaldir dü-
men bu haki amber âsânn ka'rndan sakb idüb penahmzn ka'rn-

dan girerler Ana bir ilâç deyüb bu hafir içre Hazretin defn olduu
çarkûe kaln türab iskenderelere ve payendelere alub canibi erbaa-

sm skaralara alub bu türab mubarekenin ta sosa beraberinden ka-

zub cümle tyn türablarn tara atub altna destekler koya koya lâm
yerin tathir idüb Hazreti Peygamberin defn olunduu ol haki mük
amberfam sanduka var bir muallâk ey oldu Badehu cemii üstadlar

cem olub ihtida su içre rhtm skaralar idüb horasan kireç ile meb-
ni bir ho havzu azîm etdiler Badehu ol havz içre nice bin kantar

nühas ve kalay ve resas âtei azîm ile kal idüb bu havz içre tucu

aktlub cümle ruyi arza çknca ol havuz yekpare tuc ile leb berleb

olub Hazreti Resaletpenah refikleri ile güya bir tuc kal'a içinde

kald Annçün hâlâ Urban fessah mabeyninde Hazreti Resalete Ya
sahibünnühas derler Hâlâ bu yekpare pulad nahcivanî içre Hazreti

habibi Huda asudedirler Üzerlerin dahi pare pare kilim cürmünde
tuclar ile puide idüb dahi üstüne kurunu aktd Neticei kelâm

Hazreti Resaletin e ciheti tuc olub ruyden bir sanduka içinde asu-

dedirler Bundan maada ta Hazreti Osman bina etdüi divar dibinden

ta erbab soffa soffasma andan Bab Cebrilden tara andan cami içre

bu zikrolunan mahallerden ihtiyaten birer kat hendek dahi kazub

nice kerre yüz bin kantar âdem beli kalnl demir kafesler ve

kârgir metîn binalar ile ina idüb kat enderkat eddi skender olub

kabri erifler üzre dahi tekrar demir kafesler ina olunup kubbei

bina etmilerdir kim mahalli münasebetile evsafn tahrir ideriz

Ve Nureddin ehid Sultan bu binai azîme himmet idûp ehri

Medine ihtida Kal'a içine anlar olduum (aldugun) Arab tevarih-

lerinde tafsil üzre tahrir etmilerdir Amma bizim murad maksad
merammz olan Hazreti Reseletpenahm Ravzai Mutahharas ne

ekâlde ve ne cürümde ve ne heyetde ve ne zinetdedir Ve nice âdâb

üzre ziyaret olunur an beyan ider Evvelâ Nureddin ehid asrnda

Hazreti Resaletpenahn vücudu erifine kasd idenler içün baz teva-

rihde Rafzîlere isnad iderler Amma hilâfdr spanya keferesi fiilidir

zira din dümenleridir Hattâ bu hakir Sam erifde iken emri padi-
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ah ile Nureddîü ehid evkafnn mütevellisi oldukda yedi aded

mücella evkafmamei Nureddinde asl ile masturdur Ve nekadar bina

ve nekadar mühimmat gidüb kal'a ve bukubbei âli kâmil yedi sene-

de itmam bulduu masturdur Evvelâ kubbei pürenvar Hazreti Resa-

let penahn camii erifinin canibi arkîsinde Bab Cebril divan ile

kabri pürenvar ebekesi mabeyni ancak iki âdem eni yoldur Amma
yine cami içidir vesselam

Sitayii kubbeiHazreti Seyyidülkevneyni vessekaleyn

Bu kubbei pürenvarn enderun birunu etrafnda on dokuz alemi

(amelî) payei azîmeler üzre evci âsümane serçekmis kubbei nilgûn-

dur kim kaddi elli arn âlidir Ve gayet musanna kurun örtülüdür

Ve iki âdem kaddi altun alemi Sultan Süleyman Hann hayratdr
kim bir fersah yerden nümayandr a'aasmdan merdümeki çem
merdümü dideleri hayrelenir Zira nurun alânurdur Ve bu kubbei

erifin canibi erbandan on dokuz taklarn mabeyinleri dairen ma-
dar âdem parma smaz musanna demir kafes ebekeleridir kim üstad
âhenkâr hürde kâr ile san'at sarf etmidir kim güya kâr Hazreti

Davuddur Her tarafnda hürde hadidden lâle ve sünbül ve reyhan

ve gül ergavan tasvir etmidir Ancak rayihasn idememi Amma bun-

da olan rayihai tayyibe rayihai ResuluUahdr kim em iden uakn
dima muattar olur Ve Hazreti Resaletpenahn seri saadetleri tara-

fndaki ebekede gümü kilidli ebeke kapu üzre hürde hadid ile

üstad âhen bir Karahisarî hatt tarz bir celi hattile

tahrir etmidir kim güya hatt Osmandr Ve

tahrir olunmudur Bu dahi yine hürde hadid ile muharrerdir Ve
bu ebekeler be âdem kaddi bâlâdr Andan yukaru vuhu tuyur se-

raperdei Resulullaha duhul etmesinler deyu ta tak müntehalara ç-

knca kaln tel kafesdir Ve Hazreti Patma âsitanesi dahi Hazreti

peygamber kafeslerinin imaline muttasl yine böyle ebekelerdir

Amma yine Hazreti Resaletin kubbesi saça altndadr Vu bu ebeke-

lerin feri haliçeler ile döeli deildir Cümle ku gözü hürde ta zî-

kymet ile Hind pususkârîsi gibi döelidir vesselam Bu mahalde kub-

bei pürenvarn evsaf dahi temam olub urutu kuytile ne güne ziya-

ret olunmasn beyan ider
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Evsaf ziyareti Ravzai Mutahhara

Ol zati pakin naati erifidir kim annda Cenab Bari hadisi kud'

s ile i)^^»Vic*ÂAi>u ^Vjl iJVjS nazil olmudur kim bir taliban natrik ikan

ve ariban rahik irfan yeusülvâslîn ve matlûbülkâmilîn huridi si'

pihri imamet süleyman eriri keramet vâkf mirac lâhut arifi beda*

yii nasut menba uyunu ahide mecma fünunu mücahide mazhar
enva(r) fütüvvet masdar asar mürüvvet fatihai kitab velayet hatimei

mushaf vesayet unvan sahifei gayet dibacei risalei hidayet merkezi

dayirei siyaset kutbu felek çemeni sabahât nemeki han melâhat

kameri asuman semahat kadri mahkemei kaza ve kader ve sfat

ilâhî lâyk mertebei hilâfeti ah mansuru binnass *^y* «i»» •^^* ^^*j*

^f-^ âhiri enbiya hatemi asfiya sahibi aksam menakb nâsb âlâm
menasb makbulü bülegay ve Magrib ki bu evsaf zatîsile mut-

tasf olan ol Resulü Mekkî Medinî Haimî Kureyîdir ki ismi erifleri

Muhammed nam mahmudu kendulere alem olmudur ismi Muham'
med anlardan evvel istima olunmamd Zeman cehaletde lâkab

erifleri Emin idi Sayir sbyanlar ile lâ'bü lehve megul deiller idi

Kabaili Kureyin âyân kibar itimad idüb Emin derlerdi Bazlar

Muhammed Emin derlerdi Badehu krka bali kâmil ve mükemmel
oldukda Rabbül izzet nübüvvet hil'ati terifine anlar istifa eyleyicek

lâkab erifleri Mustafa oldu Zeman resaletlerinde velvele ârâ cihan

ârâ oldukda Muhammedül Mustafa didiler Ahmed ve

Mahmud bu dört ismi erif kendulere mahsusdurki hasülhas

Muhammed bin Abdullah bin Abdülmuttalib bin Haim bin Abdi
Menafe bin Kusey bin Kilâb bin Murre bin Kâ'b bin Lü'vi bin Galib

bin Fehr bin Malik bin Ennâsrdr Bu cümle Kabyili Kureydir kim
yirmi sekizinci atada Hazreti Ismaile çkar Yirmi dokuzuncu atada

Hazreti Ibraiim ibni Erre müntehidir Ve Hazreti Resaletin pederi

AbduUahdr ve ceddi AbdülMuttalibdir Ve Abdül Muttalibin be olu
vardr Biri Hazreti Hamza biri hazreti Abbas biri Ebi Talib Hazret-

sizdir derler Biri hazreti Haim biri hazreti AbduUahdr ki Hazreti

Resaletin pederiydi Hamza ve Abbas ve Ebi Talib ve Haim hazretleri

ammileri olmu olur Hazreti Ali ammi zadei Resul olmu olur Mu-
hammed bin Ishak kavlince Hazreti Resaletin vilâdeti ve bâsaadeti

A. •

Hazreti Isa zemanna dek sene 600 iskender zemanndan vilâdete

gelince sene 882 olmudur Ve Mekkei Mükerremede vücude gelmi-

lerdir kim mah Rebiülevvelin on ikinci gice sneyn gicesi rahmi

maderden mütak olduu mah Nisann yirmisi idiki âlem münevver
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oldu Amma cemii Kâfiristanda kyamet kopub Tak Kesralar ve

cümle âtegedeleri sönüb cümle esnamlar sernigûn olub zir zeber oldu

Baz müverrihin öyle yazmlar kim Hazreti Habibi Huda vücude

geldükde babas Abdullah merhum olmudu Annçün efvah nasda

Muhammed Yetim derlerdi Amma dedesi Abdül Muttalib hayatda idi
•

ismi eriflerin ol Muhammed kodu ki «V-^* J' ^J^'^ 'V-^* dr Ve dedesi

gayet muhabbet idüb kundagile kucana alub gezdirirken Olumun
olu Saadeti dareyn sahibi Muhammedim deyu barna basub bir an

ansz olmazm Hamza ve Abbas ve Talib ve Haimden ziyade sever-

mi Bu dört evlâdna Siz dahi Muhammedi sevin deyu birbirlerine

öpüdürüb kocudurub Muhammede inanet idün ihanet etmen bu-

yururlar imi Ta ki Hazreti Resalet krka bali olub nübüvvet geldüi

mahalde Abdül Muttalib intikal idüb Mekke münkiri fürce bulub

Resulü Kibriya ile muarzye baladlar Ve Hazretin Validesi Veheb
kz Emine hatundur Dayesi Beni Sa'd kabilesinden Halime hatundur
Ve kendiler vücude geldikde Badad halifesi Enusuran[l] âte perest

idi Amma adaleti cihan ârâ idi HiPati nübüvvet ile on üç sene

Mekke kavmin dine davet idüb mirac Mekkede vaki oldukda elli bir

yanda ve dokuz aylk idi Andan Mekke münkirleri ile geçinmek

mümkün olmyub emri RabbülAlemîn ile Mekkeden Mediniye yetmi
bin sahâbei kiram ile hicret idüb on yl mutavattn oldukda ikinci

senede siyam farz olub Kudüsden Mekkiye (Ayet) (•^^^i-^^-^» >- »Ü4^ 3 Jy
,*.

Ayeti ile kble Mekkiye tahvil olundu Ve hatemi nebeviye malik ol-

duk Cenab izzet zahrna mührü nübüvvet(i) desti kudret ile yazm-
dr kim gazayi fisebiluUah ile memur olub enbiya askerinin mansur
ve muzaffer ah ve Resalet memleketi mamurunun padiah efdali

enbiya ve ekmeli asfiyadr Gerçi cümle enbiyadan âhirde geldi Amma
min indiUâh cümleden evvel geldi (Hadis) *^^* ' *^' ^\ r^^-> ^ ^"' buyu-

rurlar kim bin bin dürudu bî yuad salevat ve selâm ann evlâd ve

ezvac ve esbab üzerine olsun kim <^*r* (*^> ^^" -û' o'^-j ki ann zati erifi

edimi arza rahmet gelüb dini Muhammedi aikâre olub sarkan ve

garb ümmeti cihangir oldu Inkrazüddevran müebbed ola Ve zeman
saadetlerinde dört erkek evlâdlar oldu Kasm ve ibrahim ve Tayyib

ve Tabirdir Ve dört kz oldu FatmatüzZehra ve Ümmü Gülsume ve

Rukyye ve Zinebe Ve sülalei pak zülallerin cümlesi Hazretden evvel

vefat etdiler illâ Hazreti Fatmatüz Zehra Hazreti Alinin nikâhnda
kald kim menba Ali Muhammedîdir kim inkrazüddevran Ali Ha-
imyan münkariz olmya kim ecdad izamlar efiyülmüznibîn ve

Resulü Rabbülâlemîn Muhammed Arabîdir Ve durrü yetimdir Ve

[1] Nuirevan Adl
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Emini ümmîdir Lâkin cümle ilimde mükemmeldir Evsaf erifleri

böyledir kim ^c'*-'> ^.j^ kJ ^-^^ ^«-^ kj' k^S^k^ ^t'"^ ^^jj ^:*^ u-i^rC^laji ^j l^u
T^Â:- ij^ Uo, TjA \j} u^w îj- j; ijjii evsaflar ol hatemünnebiyyin hakkndadr
Ve dahi Cenab Bari hakknda (Ayet) f^ S^'^ i*^ ^^^ deyu Ayeti erif

nazil olmusdur Herkes ile hüsnü ülfet iderlerdi Ve Cenab izzet her

Peygambere nice bin mucize ile kefaf nefsleriyçün birer sanayi emir

eylemilerdi Evvelâ Hazreti Safi cy^^^t^^^ ekinci idi Ve Hazreti îdris

yazc idi ve Hazreti Nuh neccar idi Hazreti Hud tüccar idi Hazreti

Salih dahi tüccar idi Hazreti ibrahim dahi ekinci idi Hazreti ismail

kannas idi yani avc idi Hazreti Ishak âmâ olmazdan evvel çoban

idi Hazreti Yusuf malik Hazreti Eyyub tüccar idi Hazreti uayb Amya
âld idi Hazreti Musa dahi raî idi Hazreti Heravn [ 1 ] vezir idi Hazreti Ilyas

nessah yani hallaç idi Hazreti.Davud zerrah yani cenk âleti içün cebe

yapard Hazreti Süleyman zenbilbaf idi Zekeriyya zahid idi Hazreti
A

Yahya meayih idi Hazreti Daniyal remmal idi Hazreti Isa seyyah
âlem idi Matemülenhiya ^uhammedül l^ustafa mücahidi fisebilullâh

idi (Ayet) •^^^ 3*- ^^ J ^- 1^ h'^^^^ emrine imtisalen gaza iderdi Müddeti

resaletleri sene 22 olmusdur Bu müddet içre Hazretin cemii gazalarn

heyan[2] Bizzat kenduleri yirmi sekiz gazaya gitmilerdir Dokuzunda
binefsihi kenduleri cenge girmilerdir Bu dokuz gazaya Gaza

derlerdi Evvelâ gazayi Bedr gazayi Ohud ve gazayi Hendek ve

gazayi Beni Kureyza ve gazayi Beniyül Mostahk ve gazay

Hayber ve gazayi Fethi Mekke ve gazayi Bedri Huneyn ve gazayi

Tayif Bu zikrolunan dokuz gazada Mefhari Alem bile idiler Amma
sahabi kibardan birini serdar eyleseler ana Seferi Seriyye der*

lerdi Bazlar cenk ve cidal ve harb ve ktal olmadan ba sulh

itaat etdiler Cümle seferi seriyyedir Evvelâ gazay Vedan
ve gazayu evik ve gazayi Atfan ve gazayi Bahran ve gazayi

Beni Kuneyka ve gazayi Errufa ve gazayi Bedrül ahir ve

Cevmetul Cendel ve gazai Beni Lehya Bu gazalar seriyye gazalardr

Baz ehirde bu gazalar otuz dokuz kerre vaki olmu Eyyam nübüv'

vetlerinde otuz bin mucizat bâhireleri var der Ve Hazreti Cebril E*

min izni Hak ile herzemin bin otuz bin kerre nazil olmusdur Üç
bin kerre sair enbiyaya nüzul idüb yirmi yedi bin kerre Hazreti

Resalete enmidir ic\ Jii\j Bikavli ehli sier müddeti nebevileri

sene 23 ve müddeti ömrü azizleri sene 63 olub mah Rebiülevvelin

on ikinci gice Isneyn gicesi vaki olub bilâvasta Cenab Bariye ruhu

pürfütuhun teslim idüb dar faniden dar bakiye hicreti sahih idüb

[.] (Harun) olacak.

[2J Ba^dad Kökü nüshas (idelim)
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ruhu erifi firdevsi illiyyînde huzuru Rabbülâleminde karar etdi Zira

bu dünya dar fanidir dar baka deildir (Ayet) ö^u U'ii ^âJT (Ayet)

c^/'^h JMi-^jS 4j -^^-j if.^ ö\s »^ic j. y (Beyit)

jl*Ij ^^^ C^-^^ '^ L^"^^ ^ JLk^>- S\

Hakikatülhal dünya bir karhan saraydr Elbette konan göçer

Hazreti Resalete dahi baki kalmyub vücudu erifin bu zikrolunan

kubbei nuru hüdada defn iddiler imdi ihvan basafaya öyle malûmu
saadet ola kim Hazreti Serveri Kâinat ziyaret etmenin surut kuyudun
beyan ender

Adab ziyareti Hazreti Resaletpenah

Evvelâ hammama varub pak ve bakize gu«ül idüb mümkin oldu-

u mertebe pak esvablar giyüb rayihai tayyibe triyyat makulesi ey-

ler sürinüb ve öd ve amber ve gayri buhurlar yakub âdâb üzre hüz-

nü kalb ile derunu dilden niyazmend olarak vara Amma bîedeblik

etmiye Dünyada padiahlar huzuruna nice varrsan buna yüz bin kat

ziyade müeddebane varmak gerek Zira anlar ölmemilerdir Ancak
dünyalar deidirmilerdir Nice bin kerre kabri eriflerinden ada
zahir olmudur Hattâ Bursada Emir Sultana Ya Veledi sadas zahir

olmudur kim menkblerinde masturdur Ey imdi anlar dahi hayatda

bilüb Bab Selâma varub Camii ResuluUah icre kadem basdkda e-
bekei ResuluUah nümayan oldukda ^je. ^^>\i 3^ y^xA ^•>^ ^j ^}\ ^}\ J)i\^^^

\jK^l tiki- di).o ^* li^— <i Ja- deyüb aheste aheste delil ile gitmek gerek Zira

delilsiz olmaz (Misra)

Canibi (1) terk etmeyen canan olmaz âinâ
Bîvesile her kii sultan olmaz âinâ

mazmumunca delil lâzmdr Anda delil kraat iderse[2] iderek

âdab hulû huu ile iki ellerin gösüne koyub vara Zira senedi âlem

ve mefhari beni âdem huzuruna varrsn kim efaat reca etsen gerek

Hemanki ebekiye yakn vardkda (Ayet) \y..\ cr.J^\^r}\i ^gLU^c j^Laj <Sy- j .ûiû\

l<.L.r \jj^ j A.C \^ diyüb muvacehei Resulullaha vardkda .ûij^-j I ^.is. ^m-Ji

diyüb boynun bükerek gözlerinden yalar dökerek adm adm ileri

vararak muvacehei Resulullaha varub ebekiye yapub feryad etmiye

Ol mahalde okunacak dua bunlardr

[1] (Cann) olacak.

[2] Bagdad Kökü nüshas (kraat)
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Duay Resulü Kibriya

C^-^j <)UVl w.o^j cJi—"Ji Oi-^ dA)i <ui J^j L Jytij ^^ ^ ^^^'^J
• r 1

1

[lXkJ^\j ['^ y Ji^ jkml^A L..-A>L J\l\]p «LÜj^^J 1) lll?- Jj Z.^s\^^JSJ Aa)I\

4Î)I J^--j L 4i^Hl]i *ulll]\ «0)1 J^--j L llij dÜjl *a)l J^^j L

diyüb el yüze süre Andan Hazreti Resulün muvacehelerinden ark ca-

nibine yine bu ebeke sras ile iki adm gidüb

Ziyareti Hazreti Eba Bekrüs Sddik

Bunlar dahi Hazreti Resaletpenah ile bir kubbede medfundurlar

Muvacehei erifine vardkda yine âdâb üzre jp-ü» /j U L Iju- L ^jlc (.vuH

diyüb efaatlerin reca idüb ruhu erifleri içün bir fU Ci.» j îj' o«UJ»cJ

fatihai erif tilâvet idüb sevabn ruhu eriflerine hibe eyliye

Beyan menakb Hazreti Eba Bekrüs Sddik
Bunlar Hazreti Resaletpenahm vasyyeti eriflerile halifei Resu-

luUah olub adille bilâd islâm emn eman oldu Ve dini muhammedî
nizam intizam buldu (Beyit)

eriat

JVIJ Lj; J '^S.^a^ \-^

J

^J^\Z^^ ^J^ ^ 'J»1^a3 —

t

[1] Badad Kökü nüshas («il)
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Mukaddema isimleri Abdül Kâ'b idi Badehu Hazreti Resul Ab-

duUah buyurdlar Anlar ibni Ebi Kahafe Amru bin Amir ve ^^* Te-

mim bin Uzeyr bin Kâ'bdr Yine Hazreti Resaletpenah neslinden Kâ*-

ba müntehidir Bunlar ihtida Hazreti Resule nübüvvet geldikde tasdik

etdikleriyçün Sddik buyudlar ve Atik didiler Zira bunlar hakknda
Nebiyyi Mükerrem buyururlar ^^^^j* ^r**^ <^>^ deyu müjde etmilerdir Ve
künyeleri Eba Bekir deyu itihar bulmulardr (Beyit)

Sadakatde odur Sddik ekber

Veliahd eyledi an Peyember

htida bunlar mah Rebiülevvelin sene 1 1 halife oldlar Müddeti

hilâfetleri sen 1 ehr 2 yevm 9 Maskat re'sleri Abbas ba ireminde

vücuda gelmilerdir (R)ihletleri sen 12 Leylei Cum'ada vaki olduk-

da ol leylei mübarekede Ravzai Mutahharada ta sabadek Hazreti Re-

saletpenah J"^ J:^^>J->* li iS'i-'-^ J-î^ sadas gelüb cümle ehli Medine bu sada-

y istima idüb alessabah hazr idüb Hazreti Ömer lâhde nüzul etdi-

rirken Hazretin desti mubareki nuru münevver gibi merkadi püren-

varndan çkub cenbi eriflerine yer iderler Ve Hazreti Omerin dahi
• • •

mübarek kaybndan çeker iaretin ider Hazreti Ömer andan fehm
iderler kim kendüler dahi anda defn oluna Bu mahalde ehli sier

öyle tahrir etmiler kim Hazreti Resaletin Kabr Hâsl kelâm Hazreti

Eba Bekiri anda defn iderler Sebebi mevtin baz müverrihin böyle

tahrir sinin zehirli taamnda tenavül idüb bir seneden

sonra semmi helâhil vücud Resalet ile dünya garnda re-

fik iken gar gûrda dahi refik oldu

jUij \^;. [11

Bu son msra nass kat'dandr Bundan gayri Hazreti Aliye

Bunlarn muvacehesinden yine canibi arka iki adm gidüb

dahi Resulü Ekrem ile bir yerde asudelerdir Bunlarn dahi muvace-

hei eriflerine varldkda yine âdâb üzre ^3(5 jU)! ^ I ^Sc- »M—^i

4) J Y^j Li>. L diyüb ruhu erifleriyçün fatiha (i) erif kraat oluna

Badehu Hazreti Resaletin payi erifleri ucunda

[1] Badad Kökü nüshas (Cn-l^l»)
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Makam Hazreti Cebril

Bu dahi Hazreti Habibin ebekesi içindedir Bunda dahi âdâb

üzre hu duay okuya J .^ L dUi^ ^^i__)l ^\ J\a\ A^=- L ^A^ -.^UJI

*1L 5 S^ L LUÂ-lJ 4JüU V-J <iiyüb dünyevî ve uhrevî hayr muradatn

reca ide Andan yine ol ebeke (i) Resul sras ile yedi adm imale
gidüb

Ziyareti Hazreti Fatmatüz Zehra ve binti Hazreti

Resaletpenah

Bunlar dahi Hazreti Resaletpenahn kubbesi sahas dahilinde baka
ebeke içindedir Amma ebekelerinin kble canibi Resulü Hudann
ebekesine muttasldr Amma kendüleri Hazreti Resul gibi cibinlik

içinde deildir Zer enderzere müstarak sanduklar ile aikârdr Bu

mahalle dahi âdâb ile gelüb hu duay okuya ^\^ Ji \J^\i I JJUl^. *>L-JI

^j-l^i I dLJli^ ^^iJl ^^jy^ ^^3J LdLU>»MJl 4.!j^j cJoL dlJU^ ^*>L-]I

4IJ5-J O. L Jj^r^lA^ldUi^ ^al-1 J^^J-lj diyüb efaatlerin reca iderek

ruhu erifleriyçün fatiha (i) erif tilâvet olunur Bu Medine ehri icre

bir kz vücude gelse bu merakadi Fatmeye getirüb bir saat mikdar
dururlar Ve Hazreti Fatmann mevlûdu erifler (i) sene nübüvve

Mekkede vücude gelmilerdir Müddeti ömrü azizleri sene cümle

sâdât kiramn silsileleri bunlara müntehi olur

Menakb Hazreti Ömer <^ ^^^i

Bunlar Hazreti Eba Bekirden sonra halife oldlar Hicreti nebc'

viyyenin sene 23 vaki oldu (Beyit)

Ak^ ir\ f. »1 'KiS.^- Y^A 1

• • • •

Hazreti Omerin nesebleri bunlar kim beyan olunur Hazreti Ömer
ibnil Hattab bin »A.aJ bin Abdül Aziz ibni Reyya f\j bin »^âjU^ bin

bin ^j:> bin t^^c hin Kâ'b ^«r bin 's^ bin A>.yi> bin Galib ^Jt dir

Cihana doldu adlile eman
Olubdur saniyen Mekkede vali
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Validelerinin ismi Cesime bintül Haim binül Mugiredir kim Ebu
Cehl lâînin kz karndadr Ebu Cehl Hezreti Omerin days olur

Ve Ebu Cehlin ismi dahi Omerdir Lâkab Ebu Cebidir Hazreti Re-

sul bunlara Omerül Faruk didiler Hakk batldan fark etdikleriyçün

bunlara Faruk buyurdular Müddeti hilâfetleri sene 10 ehr 2 yevm 3

Hazreti Resul cümleden sahâbei kiramlarna bir künye yani lâkab

korlar idi Bunlara Hafaz (^ia.) künye kodular Ve duhteri pakize ah-

terleri Hafazadr Gayetülgaye zeki hafzai Kur'an idi Hattâ Hazreti

Osman Camiül Kur'an Kur'an azîmi cem iderken bu binti Ömer
Hafazdan istima idüb cem iderdi Annçün hâlâ kura meayihleri ma-
beyninde kraati Hafaza itibar etdükleri ve Hazreti Ömer kz Hafaz-

dan kalmdr Ve hayli muammere olmudur Amma Hazreti Omerin
müddeti ömürleri sene 22 Hicretden sonra vefat etmilerdir Sehehi

mevtlerinheyan ider Mugire bir îanm Eba Luluy c«j)j5U Firuz nam bir

gulâm ehid etdi a.Ic^\h;2-^ Amma bunlarn zeman hilâfetlerinde olan

fethi fütuh Hazret zamannda olmamdr htida Haleb ve am ve

Kudüsü erif ve Mur ve Badad ve Lehsa ve Yemen ve Aden ve

Acemde Nihavende cümle revafzlar Acemde dendan tigden geçirdiler

Annçün tayife ( i ) revafz Hazreti Omeri sevmezler Amma ne yar
Resule dönmezler vesselam Bunlarn dahi menakb ve ziyareti

evsaf temam olub (Beyit)

Ömer Faruk olubdur yad an
Hazreti Fatmann ebekesi köesin üç admda dolaub

Makam Erbab Soffa

soffasma varub kble canibine müteveccih olub anda iki rikât nemaz
klub hukuku valideyni yad idüb cümle erbab soffa ruhlariyçün fa-

tihai erife tilâvet idüb bu mahalde sakin olan fukaralara pinhanca

tasadduk oluna Amma sadakai aikâre vermiye Eer aikâre kise ç-

karub nukrai sim ve zer gösterirsen yüz kise mal kifayet etmez Ade-

min esvabn pare iderler Ve rza müteallik nahemvare evza idüb mu-
vacehei Resulullahda vaveyla ve vavelda kopar Hemen nezaket oldur

kim bu âsitane içre bir ey vermiyüb tarada erbabn gözedüb pes

perdeden tasadduk etmek gerek Ve sevab dahi andadr Baz musta-

hkkîn fukaralar vardr Anlara birer ikier altun verüb hatmi erifler

tilâvet itdirile Hulâsai kelâm her ne ihsan etsen nihanice gerekdir

Hazreti Resaletpenahn yedi yüz tavai siyah çerde huddamlar herbi-

ri muhteem sammur kürklere müstarak mülebbes anka lalalar var-

dr Cümliye hâkim eyhülharemdir Bu dahi tavaidir Hazreti Resa-
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letpenahn üç yüz altun ve gümü miftahlar bunlarn destindedir

Bunlardan maada cami huddamlarmdan bin adem dahi bu mahalde
hazrdu* Hemanki nezaratdan alâmeleinnas bir ey versen mal deil
âdemi bile pare pare iderler Zira fukara ve ayan belde bir kerre huc-

cac müslimînin gelmesine muntazjrlardr Nekadar ihsan olunsa vec-

hi vardr Amma hafiyyen vermek gerek

Evsaf derunu kubbei Ravzai Mutahhara

Veliniam vezir Hüseyin paa hazretleri ile kubbei ResuluUah içi-

ne girdiimiz beyan ider Evvelâ pak helâl libaslar giyüb girmek gerek

Ve daima salevat erife müdavemet etmek gerek Ve eyhülharem
hazretleri on iki siyah çerde tavai halifeleri ile kemerlerine beyaz

penbe futalar kuanub bu halifelerin her biri kutbu aktab mertebe-

sinde ulu kimesnelerdir kim Hazreti Resulün yoluna bezli can ve if-

nayi vücud idüb krkar ellier yl hizmeti sebkat etmi lâlei siyah

zülâlelerdir Herbirinin destinde micmer amberdan ve gülabdan buhur-

dan mücevher ile ebekei ResuluUahn bab erifi önine gelüb ihtida

eyhülharem paa hazretlerinin kemerine bir beyaz futa kuadub pa-

ann destine bir carub yani süpürge verir Neticei kelâm hakir ile ye-

di âdem olub âsitane tarafnda ve vüzera ve vükelâ ve ulema ve su-

leha ve âyân kibarn ferralar vardr Anlarn kayimmekamlar bu Me-

dinei Mutahharada hazrlardr Bizzat Ali Osman padiahnn feraseti

vekili eyhülharemdir Ol dahi destine bir minefe yani süpürge alub

dua ve sena ile Hazreti Patma tarafndan ebekei ResuluUahn bab
erifin küade klb cümle on iki tavailer ve bâlâda zikrolunan ka-

ymmekam ferralar içeri girüb badehu bab saadet(i) sed idüb bir âdem
bu Ravzai Mutahhara içine komak ihtimalleri yokdur Cümle ferrae

mutemedün aleyh âdemlerdir Anlar dahi kara aalar ylda bir kerre

Ravzai Mutahharaya korlar Gayri zeman tara camii süpürürler Kabe
örtüsün pus iderler efaatlerin reca idüb ruhlariyçün fatihai erif

'*MiJ^-'j oiL diyerek dahi içeri giderler Zira Hazreti Patma Hazreti Resa-

letden girilir Ve cemii micmerede öd ve amber ve kâfuri ve sünbülü

htai ve ödü mülebbesi ihrak ider[l] Allah deyu büâ iderek seri

saadetleri beraberine varldkda emame emame amberi hamlar

Hicreti nebeviyyenin ikinci alinde ezvac Hazreti Ali ya Hazreti Pa-

tmatüz Zehra ol mahalde Patmatüz Zehra on zekize baliga idi Haz-

reti Aliyyi Veli yirmi sinne bali fetayî eci idikim badezzifaf ertesi

alessabah bacenti pehlivan Ebu Cehl lâîn yetmi aded feceresi ile

[1] Badad Kökü nüshas (iderler)
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maktul olub ammi Hazreti Resul Abbas ve amini zadei Resul Akil

ibni Ebi Talib ile yetmi aded münkirin dest Ali ile esir olub nicesi [ 1 ]

ile müerref olub sahâbei kiram oldlar Bade vefat Fatmatüz Zehra

ümmül Haseneyn için kabri erifi tara cemii züvvarn dimalar mu-
attar olub efaat ya ResuluUah deyu feryad iderler Paa hazretleri

ve hakir zemin bus idüb efaatlerin reca eyleyüb feri erifin süpür*

mee mübaeret etdik Sayir kara aalar ile sahibi devlet yedi

kandil yakub hizmet etdi Sayir kayim mekam ferralar birer ikier

kerre süpürüb tara çkardlar Biz on be âdem ile Ravzai Mutah-

hara içinde kaldk Amma hakirde kalmaa can kalmad Akn-
dan mest medhu oldum Badehu ruhu eriflerinden istimdad taleb

idüb aklm bama gelüb hakir dahi üç kandil ihralç eyledim

Bu kubbei âlinin ta ortasnda muallâk bir cibinlik vardr Nice Msr
hazinesi giranbehadr Dört murassa bir çetri mülemmadr kim cihan

padiahlar ana malik olmamlardr Bu cibinlikden içeri bir ferdi

âferide giremez Zira bizzat Mahbubu Huda bunda yeil dokuma Kabe
,

örtüsü sanduka icre asudedirler Bu seraperdei ResuluUah içinde ol-

kadar zîkymet mücevher em'idan ve kandildan ve buhurdan ve gü-

labdan vardr kim intikali ResuluUahdan bu bin seksen iki tarihine

gelince nice selef padiahlar ve vüzera ve vükelâlar ve âyân kibarlar

Hazret(e) muhabbeten gönderdikleri nezrurab (nüzurat) cevahirat

cümle bu seraperde içinde biri biri üzre yn yn hazrdr Amma
maslûb deildir Hisabn Cenab Bari bilür Annçün bu perdeden

içeri bir ferd komazlar Hazrete mahsus mahaldir Amma ylda bir

kerre huddamlarn sulehayi ümmetlerinden girüb zerrei gubardan

tathir idüb tara çkarlar Ve Hazreti Eha Bekir dahi ol cibinliin

içinde Hazretin mübarek uyluklar sanda ol beraberlikde siyah kâbe

örtüsü ile puide sanduka içinde Hazreti Ömer ihnül Hattah asude-

dirler Bu kubbei âlide bunlardan kimesne medfun deildir Hazreti

Fatma bu kubbeden hariç sahasnda medfundur Ve bu cibinlik ile

tara demir ebeke mabeyni üç adm vasi bir yerdir Ve seraperdenin

canibi erbaas devir olunur bir yerdir Feri serapa hakik ve yemeni
ve piruze ve zeberced ve billur ve necef ve moran ayni semek ve

aynulhur ve aynülma ve Seylan ve sebili allâm ve sadef ve Kbrs
elmas ve Alaman elmas makulesi bu zikrolunan zîkymet hacerler

ile feri öyle döenmidir kim görenin akl perian olur Annçün bu
mahal haliçeler ile mefru deildir Ve bu mahalde rayegân kubbei

âli içinde maslûbatdan avizeler var kim her biri birer padaahn ya-

digârdr kim her birinin kymetin Huda bilür Nice bin murassa

[1] Badad Kökü nüshas (islâm)
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kanadil ve müebbek altun toplar ve mührü Süleymanlar ve sürahi

mücevher kanadiUer ile tezyin olunmudur kim gören âdemler dem-
beste olur Bu kubbei âli icre bu avizelere yer kalmyüb yetmi seksen

yire yine cevahir zencirleri ile kubbei nühtakn baz köelerine küme
küme avize eylemiler Andan sonra gelen musannaatlar ile tezyin et-

miler Ve yine bu mahalde âdem kaddi altun em'idanlar var kim
her biri Rum harac deer Hereb huddamlar gelüb yedier sekizer

zira em'i asel kâfurîlerin yakub cragan iderler Ve bu em'idanlar

cenbinde âdem kaddi musanna ve mücevher çradanlar ve buhurdan
ve gülabdanlar a'aasmdan merdümü çeim hayrelemir Ve yedi yerde

yedi kt'a âdem kaddi çradanlar var kim her biri birer âdem kaddi

serapa murassa çradanlardr Biri Nureddin ehidindir Biri Sultan

Kaytbaymdr Biri Sultan Gavrinindir Biri fatihi Msr Selim ahn-
dr Biri Süleyman Hanndr Biri Hind padiah Celâleddini Ekberin-

dir Biri Sultan Ahmedindir Bu cümleden müzeyyen ve musanna ve

mücevher çradandr kim her biri onar Msr hazinesi deer derler

Ve muvacehei ResuluUahda seraperde üzre dikili iki pare elmas var-

dr Biri yetmi kratdr Biri masum eli ayas kadar vardr Huda hakk
gice ile im'an nazarla nazar etdim ulesinden kubbe nur iken nurun
alânur olurdu Aikâre elmaslardr Hakkaki ebçira diseler sezadr

Baz talibi ilimler bu elmaslarn ulesinde ders tilâvet iderler Bu
ebçira elmas ta kubbei âlinin ortasnda kol kalnl ibriim taban-

lar[l] ile maslûbdur Bu seraperdenin canibi erbaasnn tmablar dahi

kubbei âlinin etrafnda olan amudlara ve ebekelere makyuddur Gü-

ya bu kubbei âli içinde bu çetri mülemma Hazreti Resalet üzre maz-

rufdur Hazreti Resul içinde hazrdr Amma damenleri zemine bera-

berdir Ve asla kapus ve bacas yokdur Ve bu kubbe elli arn
bâlâdr içi zer endenzer müzehheb minadr Ve silu ve lâcivert ile

münakka ra'nadr Ve kubbei pürenvarn etrafnda (Ayet)

Ayeti nuru nurun alânur tahrir olunmudur Hamdi Huda bu tertib

üzre ziyaret idüb âdâb üzre avdet idüb hakir tarya çkub yine mu-

vacehei ResuluUaha geldüm Bu mahalde ebekei Resul üzre altun ile

tahrir olunmu celi hatlar var kim tabir olunmaz Evvelâ

[1] (Tnablar) olacak.
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A.

Ve bu levhann altnda yine bir altunlu levha üzre (Ayet)

Ayeti masturdur Ve yine bu mahalde levha üzre müzehheb celi hattile

(Ayet Surei Fetahna)

Ayeti merkumdur Ve bu hatlarn ortasnda bir büyük gümü tahta

üzre Karahisarî tarz celi hattile (Ayet Surei)

«

Ayetleri efendimiz nesli Ali Osman Sultan Ahmed ibni Mehemmed Han
ilâhiri Ali Osmana varnca tahrir olunmu bir kâr kadim kalemkâr-

dr kim bu kâr imdiki üstadlar etmee kadir deillerdir Ve bu ma-

halda Hazreti Eba Bekir ve Hazreti Ömer muvacehasinde kibabeler

(kitabeler) icre anlarn evsaf erifleri tahrir olunmudur ( .^c ^üi^j )

Ve Hazreti Resaletin seri saadetleri taraf ebekesi köesindeki payende

üzre bu \\ad\si erif bir beyaz mermer üzre celi hattile tahrir olun-

mudur

tahrir olunmudur Ve bu hadisin ^j ile münakka olmu Hadisi

erif

\ A^j aJU aüI J^ ^^1 JS)

merkum olunmudur Hulâsai kelâm kemali muhabbeti akmdan ilmi-

miz lâhik oldu mertebe[l] olub ziyareti Resulü Huday mani olur

Amma bu kesiruttaksir ve kalilülbizaa zabt müsveddata kadir olub

ve yine bu mabeyinde krk kerre bu ravzai minriyaz Resulullahda

bulunub efaatlerin reca eyledim Hattâ elli senesinde âlemi saba

idüb hakir müezzinlik idüb badesselât desti eriflerin pus idüb

efaat ya ResuluUah didim Hemen nutku dürerbarlarile buyur-

dular kim <«:"UJ\ ^V..-j Jjtjj j*Ui didiler Hamdi Huda nutku erif-

leri bu senei muharekde vücud bulub bu tertib üzre ziyaret

etdik Ve Sam erifden Müzeyrib kaPasna gelüb iddeti

haymemizden tara çkamyub on yedi günde yedi hatmi erif tilâvet

[1] Badad Kökü nüshas (tahrir olundu)
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idüb birin ^/t^Jb Sj^ da ve birin ^^ tj^ de ve bir kaçn ^'^\ âj^- da

ahkoyub u-.»^ az- Hazrete lâyk bu hatmi erifleri hedaya getirüb

hakipayi saadetlerine rumalide eyleyüb efaatlerin reca idüb dünyada
seyyahat ile emn eman ahir nefesde iman temenna eyledik Hak kabul

eyliye Hattâ ihlâs erifde kalm hatmi erifin birin salât zuhur

eda olunub badehu hakir müezzinler mahfilinde bir hatmi erifi

temam idüb bahri tavil var bir dua etdim ki cümle huccac valih hay-

ran oldlar Hamdi Huda ol dua hürmetinde nice aizzei kiramdan

hayr dualar aldk Hak kabul eyliye vesselam Bu mahalde cümle

ziyaretlerimiz temam olub Medinei Münevvere kal'as içindeki mamur
âbâdan olan hanedan ve imaretleri bildirir

Evsaf enderunu imareti kal'ai Medine

Evvelâ der fasl medaris Tahsili dari ulûm Bab Rahmetin tara-

snda Seyfeddin Sultan medresesinin kapus üzre olan ükûfe ve ba-

hariyyesi içinde celi hat ile (Ayet Surei)

jl^ dlîjjls
^^J>»

^A j l^*-^ y U^ j S^>-Vi :i\j\ (j» j (^^-'"^^ û'^J^ *u!^;c^—J )

Ayeti merkumdur Bu hattn alt yannda

l^Vl d^U jS-y\.k^ Ji ^1:^1 J^SJ\ jy^^\ iTjU^ ;^jjdlJ^ Ojl^. ^\

)

Ve bu medresiye muttasl Msr halifelerinden Sultan Kaytbay med-

resesinin cümle höcrelerinin pencereleri Hazreti Resalete nazrlardr

Ve Bab Cebrilden tara Sokollu Mehmed paa medresesi ve Bab
Selâm kurbinde mareti Sultan Mehemmedi Salis bina idüb Hazreti

Resalete hibe etdüiyçün mareti Mehemmediyye derler Evkaf azim-

dir Jjj\.£- Velhasl kal'anm enderun birununda cümle yüz on sekiz

medresedir Bazsn ulema ve mücavirine meruta hane etmilerdir

Ve bu kal'ada iki hammam var Biri Sokollu Mehemmed paanndr
Ab havas ve binas gayet lâtif hammamdr gayet

musanna hammam ruinadr Ve kaPa içindeki hanlarn âlâ

mükellefi Msr kapusunun iç yüzünde kal'iye girerken sa canibde

han yüz yirmi ocak han musannadr Ve mukabelesin-

de han elli höcredir Ve mescidler Mehur
hanlar Bunlardr Ve bu kal'ann içi serapa çaruy hazarnn tariki

âmlar beyaz kaldrm döelidir ve gayet pakdir Daima sakalar bu
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tariki ama su nisar iderler Ve cümle yirmi aded mektebi sbyan
ebcedhandr Ve yedi yerde dar kuradr kim her birinde kraat hfz

ve Ibni Kesir ve Seb*a ve Aere ve Takrib kraatleri tilâvet olunur

Ve yedi yerde darülhadis vardr Ve cümle yetmi sebilhanedir Baz
sebilleri evkaf metin olmagile huccac müslimîn geldükde asel er-

beti ve eker erbeti ile ehli atan sak'yiderler Ve bu kal'a içre üç

yerde yirmier otuz kademe ta nerdübanlar ile enilir ikier lüleli

çemei âb hayat can bah vardr Hazreti Resaletin mucizei bâhire-

sile bu ehre gelen Ayni Zerkadandr Ve Sultan Süleyman hayratdr

Bu Ayni Zerka gayet amikden gelir Amma yine gayet ssdr Lâkin

cüzi güzede durub kesbi heva etse buz paresi olur Gayet âb hayat

ve seriulhazm ve mutedil âb taburdur Baz sebiller üzre (Ayet Surei)

ve bazsnda

ve bazsnda

Ayeti erifleri celi hat ile tahrir olunmudur Hakka ki bu Me-

dinei Münevverede sudan aziz hayrat yokdur Amma camii Resulul-

laha dahi bir sahibülhayrat doUablar ile su getürüb havzu afiî Ha-

nefîler ina eylese bin haccül ekber sevab bulurdu Bu kadar mü-
lûkler gelüb birine bu hayrat müyesser olmamdr Gayet muhtacdr
Hattâ huccac müslimîn vardkda garibüddiyar âdemler Bire meded
Tecdidi vuzu idüb Hazreti Resulü ziyaret idem diyu sa'yider Ahir

baz fukaralardan birer ibrik suyu ikier pareye alub abdest alr

Hayli siklet çekilir Ve bu ehir icre cümle yedi yüz esvak müzey-

yendir Gerçi kârgir bina bezazistan yokdur Amma Hind ve Sind ve

Arab ve Acem ve Belh Buhara ve Çin ve Maçin Hta ve Hten
müki tatarîsi ve Habe zebad hasl kelâm ekalimi sehpann bunda
zîkymet eyalar bulunub yetmi bin huccac ve tüccar ehli her ve

bihar metalarn getürüb bunda çözüb yük balyub giderler Bender
ehri münevveredir Ve halknn ekseri Elkâsibi Habibullah diyüb

ticaret iderler Gayet pak ve nazif ve zarif garib dost halk vardr Ve
bu Medine ehri Receb ve aban ve Ramazanda eb ruz küade olub

nice yüz bin kanadiUer ile çragan olub Medine iken Münevver olur

Amma huccac müslimîn geldükde îdi erifleri ölgündür Zira ol günde

Evliya Çelebi 9 — 41
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ve surre ve atyyeleri vâsl olub adtnan olurlar Ve pak libaslarn

giyüb huccac müslimîni hanelerine davet idüb ziyafet iderler Ve
ihsan ve in'am alub mesrur olub giceleri Kadir ruzu ruenleri îdi

Edha olur Ve cümlesi huccac ile hüsnü ülfet idüb ziyaret beziyaret

delâlet idüb kâr iderler vesselam

Evsaf varuu Medinei Münevvere

Bu kal*ann kble taraf ve cenub canibi ve garb canibi ve imal
canibi serapa ba ve baçeli mamur ve âbâdan saray hanedanlardr

kim yedi mahalle ve iki bin kârgir bina ikier kat vasi evlerdir Kal'a

haneleri gibi tenk haneler deildir Ve cümlesi beyaz kireç ile puide
müzeyyen ve musanna evlerdir Ve keraste ve ahablar hurma aa-
çndandr Cabeca Rum ahabatlar da Msrdan Süveyse andan gemi

ile Yenboa andan develer ile Mediniye gelüb haneler bina iderler

Bu varuu müzeyyen sur içinde deildir Amma hikmeti Huda bu
ehrin canibi erbaas hendek misal bir kuru kara deredir Ve canibi

arkîsi bir vasi fezadr Ta kal'a divarnda nihayet bulur Bu mabeyin-

de huccac müslimîn kal'a divarma bakarlar

Bu varu da cümle mihrabdr Evvelâ Camii Kehir

camii erifdir Bu Medinei Münevverede bundan gayri ve kal'a içinde

Ravzai bu camiin kble kapusndan mihraba

varnca seksen ayakdr Canibeyni yüz âli deildir

Amma gayet musanna tarz kadim dürrü yekta misal beyaz mü-
nevver camidir Ve muktedayi nas olduklar mihrab dahi sadedir Ve
Mihrab üzre (Ayet Surei)

merkumdur Ve minaresi alçakdr Ve haremi yokdur Ancak tara

soffas vardr Ve Cami içi mermer ve gavri hac (hacer) ile döeli

deildir Hemen Ravzai erif haremi gibi hürde karacakl ta ile dö-

selidir Adem pabürehre üzerine bassa huzur ile basamaz öyle dökü-

lüb yaplmdr Ve gayri ve camiler gibi müzeyyen deildir Sade gü-

zelidir Bir gez ibadet edenin duas müstecabdr Zira Hazreti Resalet

öyle dua eylemidir Bu camiin garb taraf mukabelesinde mescidi

Hazreti Eba Bekir <c ^\^'^j bir küçük kubbeli ve alçak minareli mes-

cidi erifidir Ve Hazreti Resul camiinin canibi kblesine yüz adm
karib bir musattah yerde Mescidi Hazreti ^* ^fa'^j Bu dahi mükellef

binal bir küçük kubbeli ve bir alçak minareli mesacidi erif'^ir Bu
varu içre ibadet etdiimiz mesacid bunlardr Krk alt medresenin
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bazlar haneler olmudur Ve alt darikura ve on bir darülhadis ve

yirmi mektebi sbyan nareside tflan ebcedhan vardr Cümlesinin

senevi surre ve atyyeleri ve kisveleri müteayyindir Bu Medinei Mü
nevverede olan hayrat hasenat bir diyarda yokdur Ve bu varuda bir

hammamdr Ve âb havas hub huddamlar mahbub hammam mu-
sannadr Amma herbar küade deildir Ve bu hammam
kurbinde Hasekiyye medresesi kârgir binayi metine kaPa misaldir

Höcrelerine huccac müslimîn meksiderler Ve Hazreti Alinin kuyusu

âb zülâldir Bu varudadr Huccac andan nu§ iderler Ve bu varuda
dört imareti azîm vardr Cümleden Süleyman Hann ve Murad Han
alisin hammam kurbindedir Ve Haseki sultann üçer kazgan

çorbalar ebruz tabh olunub merreteyn huccaca ve garib gurebaya

ve sayir mesakînlere sofray bîimtinanlar ile birer nan ve birer tas

buday orbalar mebzuldür kim (Ayet Suresi) ojiUö^n^i ^^jj^^^^ -üj'o*

matbah Keykâvüsde lâhm ganem ve pilâv zerde ve aure piüb
aniya ve fukaraya kifaye mikdar bezi olunur Bu imaretler kal'a

içinde imaretlerden mehurdur Anlar huddam ve mürtezikalara ve

mücavirine bezi iderler Amma bu imaretlerde has amma ve bay ve

gedaya mebzuldür kim acib hayrat azimdir Ve bu varuda krk sebil-

hane vardr Cümden mükellef Emirülhaclar soffas üzre Teftici

Mehmed Paa sebili meydan muhabbetde baka bir kubbei alili

sebili âlidir Ve kapus üzre tarihi var Amma aceleden tahrir olun-

mad Gümü yaldzl bakr üzre kalaygi sakalr ile âb hayatn nu
iderler Ve Msr kapus haricinde Aa sebili Bu dahi hayrat azimdir

Penceresi üzre

^<J^ J^y -^^ O^j)

tesbit olunmudur Ve Haseki sultan cisri banda Darüssaade Aas
sebili ve cümle han ve cami medrese ve baz haneler altnda birer

sebil münfererdir [1] Cümlesin Ayni Zerkadan tarlar Ve bu va-

ruda cümle yedi bürkedir Cümlesi Ayni Zerkadandr Ve cabeca

Ayni Zerka ubur etdüi yerlerde kuyular vardr Ve bu varude Haz-

reti Peygamber Camiinden Msr Kapusma varnca alt yüz admdr
ki canibi yüz dükkân külbei ahzandr Kagir bina deildir Çou
kahvehane ve mahafeci ve kassab ve abaz allâf ve a'ar tbban ve sar-

raf guru dükkânlardr kim omuz omuzu sökmez Öyle izdihamdr
Hususa huccac geldikde âdem deryas olub gayet ganimet olur (A)mma
olmad mahalde sagir ve kebir gani ve fakir mahkeme defteri ile

[ cümle on dört bin âdem tahrir olunmudur Bu kavmin cümle me-

[1] Badad iCökü nüshas (mukarrerdir)
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kûlât merubatlar fatihi Msr Selim ve Süleyman Han ve Murad
Salis ve Sultan Ahmed hayratlarndan Msrda Deiei Kübra ve Deiei
Sura ve Muradiyye ve Mehemmediyye ve Hasekiyye itibar etdükleri

evkaflardan on dört bin kerre yüz bin erdeb galan (galâl) tahsil olub
Msrdan Süveyse andan gemilerle Yenboül Bahre andan develer ile

Medinei Münevvereye gelüb her kes elinde olan berat padi§ahimîleri[ 1 ]

üzre cirayelerin alub padiaha hayr dua iderler Ve am huccac ile

surre emini geldükde Msrdan tayin olunan altm iki bin mümessek
erifîlerin surre emini getirüb ve Haremeynden ve nice bin evkaf-

dan vefeth olunan memaliki mahruselerin Mekke ve Medine evkaflar

tahsilinden iki Msr hazinesi dahi bu Medine ahalisine gelüb surre

emini gice ve gündüz mesailer ile emiri hac ve Medine mollas ey-
hülharam huzurunda defteri dadiahile her kese surresin ihsan idüb

mahlûlâtn Asitaniye arz iderler Ve surresin alanlar padiaha dua
iderler Velhasl ehli huzur bir kavimdir Zira civar Resulullahda sa-

kinlerdir Ve bu ehir gerçi sengistan ve cölistan yire vaki olmagile

gayet iddeti ham [2] üzredir Amma beni âdeme ve gayri hayva-

nata müessir olmadndan maada âb havas gayetülgayet ho hava

olub mahbub ve mahbubesi gayet hüsnü cemalde ve lûtfu itidalde

olub kelimatlar bediülbeyan ve fasihüllisandr kim (Beyit)

Reftara gelse ruhu musavvir revan olur

Qüftar gelse mucize Isa heyan olur

Bu beyti ra'na bu Ravzai Mutahharanm nuru musavverleri hak-

kndadr kim her biri merali ve gazali âhu gözlü ve irin sözlü ve

münevver yüzlü can pareleri Hattâ cümle zenanesi âsümanî iç edik

ve âsümanî pabus giyüb siyah izar örtünürler Ve balarna sar ve

krmz ve yeil dârâyi harir dutuk nikah iderler Bu nikabdan mü-
kehhal gözlerinden gayri endamlar mestur gayet müeddebe havatîn-

leri vardr Cümle âyân elvan hilâli mevvac soflar ve gûnagûn bo-

as ve htayî ve hümaahî ve mollay ve mirzay Ahmedâbâdî ve

Mahmudâbâdî misilli makbul bezler ile bak libaslar giyerler Ve ser-

lerine günagûn am alacas arakyye ve kavuklar üzre kimirî allar

ve kue (kue) destar ile imameler sarnub taylesan muhammedîler

sarkdub sünneti Resulullah üzre çemi nergislerin mükehhal idüb

bir snf âhid ve bir snf zahid ve snf tüccar ve snf ehli dükkân

ve tüccardr Ekseriya halk kavmi Evramdr Urban üryan sakin ola-

maz Vehalk gayet[3] olan triyyat misk amberi ham ve zübat rayiha-

[1] Badad Kökü nüshas (padiahîleri)

[2] » » » (har)

[3] » » » (halûk âdemlerdir Her kes ile hüsnü ülfet iderler Ve çaruy
hazarlarda

)



SEYAHATNAMES 645

sndan âdemin dima muattar [1] birin terkim etmek

muhaldir Hemen Cenab Bari inkirazüddevran mamur âbâdan[2]

ba vebaçedir Cümleden müzeyyen SokoUu Mehmed paa ba ve

eyhülharem baçesi

(Bir satr ho hraklm)
Ve erif Hadadnn âbdar meyvelerin beyan ider Evvelâ yedi nevi

hurmas olur Evvelâ gûnagûn tüffahlar vardr kim ^ ji. ^j ^j ^j\}

bu Medine elmas hakkndadr Ve âbdar engürü gûnagûnu olur

Ve eftalûsi dilber yana misal et eftalûsi olur Ve kays ve

zerdalûsi ve gayri alûsi firavandr Ve âdem kellesi kadar li-

monu ve turuncu ve kebbat ve aaç kavunu olur Zeytun ve

incir ve rumman dahi bisyardr Ancak Rum diyarnda hasl

olan meyvelerden mumula ve üvez ve vine ve kiraz ve kzlck
ve kestane (o)lmaz Gayri müsmirat canhayat bîadeddir Amma Sen-

gistan yer olmak ile mezariat kailidir Cümle tahUat Msrdan Ta-

yif ve Abbas Hicazdan gelir Ve ba ve baçesinde yedigûne arveri [3]

ResuluUehdan hasl olmu verdi handan var kim güya rengi silû lâ'li

bedahan hamradr Ve gülâbnn yannda tri ah ve mâi kâdi gü-

ya mâi kâzbidir Ve zanbak ve karanfil ve ful ve yasemen ve nergis

ve zerrin ve miskiruyî ve benefe ve sayir ükûfesi firavan olub âde-

min diman muattar ider Hususa limon turunç behar mevsiminde
ann ükûfesi rayihas âdeme hayat verir Hasl kelâm bu Medinenin
canibi erbaas nahlistan ve gül gülistan ve mezari ve ba ve bostan

olmak ile hurmas kemali halâvetde ve gayri müsmirati âbdan nihayet

letafetde olub sayir diyarn hurmasndan bu Medine hurmas âlâ ve

ahlâdr Kesreti hurma ile âsâste ve hadikai dilküa ile piraste cennet

âsâ bir cayi fezadr ^iiu^i^ Bu mahalde Medinei Münevvere evsaf

temam oldu

Medinei Münevverenin haricinde olan ibadetgâh
ve ziyaretgâhlar beyan ider

Evvelâ Medine kaPasnm canibi arkîsinde ziyaretgâh Baki' ^. dir

Adâb oldurki ihtida pak abdest alub kal'ann Baki' kapusndan tara

çknca bu duai tilâvet ide Duai Baki'

[1] Badad Kökü nüshas (olur Bu ehrin binde)

[2] » » » (eyleye)

[3] » » » (arak)
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diyüb Surei }^\\^\\ tilâvet iderek canibi arka bu urafei kübra icre

iki yüz adm gidüb kelevvel âdâb üzre ibtia Ziyareti Hazreti Osman

^IJ^j L [1] \jjj L X^ .M^)l

diyüb efaatlerin reca iderek ruhu erifleriçün fatihai erif tilâvet ide

Menakb Hazreti Osman Hicreti nebeviyyenin sene 34 Muharremin*
de Emirülmüminîn oldu (Beyit)

Üçüncü yar Osman ibni Affan
Ki oldur menba feyzile irfan

Nesebi erifleri bunlardr ki zikrolunur Hazreti Osman ibni Affan

cVac bni Ebül As j^W)\y\ bin Umeyye h..\ bin Abdi ems ^j.^^ bin

Abdi Menaf ciU* jL*c bin Kusay ^^a? bin Kilâb ^^^s* bin Murre e^ bin Kâb
^.rdr Tac dürrü ResuluUaha müntehidir Künyeleri Ebu Ömerdir
Ve bir kavilde Ebu Abdullahdr Ol silsile ecdad Resuldendir Vilâdet-

leri Mekkede vefatlar Medinede vaka azîme olmudur Bunlara Haz-

reti Peygamber iki duhteri pakize ahterlerin menkûhala vermek ile

Zünnureyn derler (Beyit)

Zilli Rahman sahibinnureyn

ilmi hilmile mecmaül bahreyn

Mecma fazl camii Kuran
Sadefi dürrü marifet Osman

Müddeti hilâfetleri sene 1 1 oldu Hazreti Ömer vefatndan üç

gün sonra biat etdiler Hini cülûsda 69 yanda idiler 1 1 sene hilâ-

fetden sonra mah Ramazanda tilâveti Kur'an iderken sene 35 tari-

hinde ehid idüb civar rahmete erdi Hattâ hini ehadetde Surei[2l

*s^\^<.a.<.^ Ayeti erifin tilâvet iderken hunu Osman bu Ayeti erife üz-

re dökülmüdür Ol Kelâm izzet hâlâ Humusda iç kal'a Camiindedir

Müdddeti ömründe sen 82 Zeman hilâfetlerinde Horasan ve Azer-

baycan ve Taberistan ve Kirman ve Semerkand ve Afrika ve bunun
emsali nice vilâyetler dahi feth olmu -^.u ^ui^j-j Kabri erifleri Bakiin

canibi arkîsi nihayetinde bir hurma nahlistan kenarnda bir kubbei

âlide medfundur Hattâ haleti nez'ide Ya emirülmüminîn Sizi Hazreti

Resulün cenbinde defn idelim diyu izin taleb ederler Hayr Hayr

[1] Badad Kökü nüshas {^jji)

[2J
» » » (Baicarada)
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Davet olunmadk Haddimiz deildir diyu rza vermemiler Sebebi §e-

hadeti Hazreti Osmanü ehid Sene tarihinde Hazreti Osman Msr
Hazreti Eba Bekrin evlâd Mehemmed Ekbere ihsan etdi Amma
Hazreti Osmann kâtibi olan Mervann murad Msr gayriye reca

etmidi Recas kabul olmyub Mehemmed Ekber Msra karib vardkda
Hazreti Osman tarafndan Msra bir yerlii beli iktiza etmeile

Mervan Kâtib hile idüb bu güne bir emir ina ider kim »^iJla ji*v»«^ij>

lâfzn bînukat tahrir idüb Hazreti Osmana mühürledüb badehu ojiJls

lâfznn bâi muvahhidesine iki kta ile tâi müsenna klub badehu

«^sls eyliyüb bir neccab ile bu emri Medinei Münevverede cümle sa-

hâbei kirama gönderir Anlar dahi gulûyi âm ile Hazreti Osmana
bu sahte yerligi belii gösterdiklerinde Hââ bu emirden benin habe-

rim yokdur diyince cümle sahabe Ya emirülmüminîn Bu hile ve

eytanat Hakem ibni Mervan hilesidir Bize an ver Kati ideriz didi-

1er Hazreti Osman rza vermiyüb krk gün Hazreti Osmann sarayn

Medinede muhasara etdiler Hazreti Ali bu fesad def içün olu Haz-

reti Hasan ve huddam Kamberi gönderüb asker hücum idüb Kam-
berin ban yardlar Hazreti Hasann abasn çak çak etdiler Ahir

bâlâda tahrir olunduu üzre Kinane bin Perenci[l] nam mel'un Hazreti

Osman Kurban Azim tilâvet iderken ehid etdi Nemazm Hakim
bin Haram Hazretleri klub bu âsitanede defn olundu Sebebi eha-
detleri böyledir Bir rivayetde sebebi ehadetleri zeman hilâfetlerin-

de Muaviye am valisi idi Ahalii ama zulmü sarih ider eklinde

olub nice bin âdem amdan Medineye gelüb Hazreti Osmana tazal-

lüm idüb Muaviyenin azlin istediler Recalar kabul olmyub gulûyi

âm etdiler Defi cemiyyet içün halka bir muhabbetname içinde ^^^îlj

lâfzn yazarlar yani yine hâkiminiz Muaviyei kabul idün diyu reca

ider Bu kâgz Muaviye tarafndan gelen aki suretli âdemlerin elle-

rine girince ^^A»^ ün noktalarn çek (hak) idüb ^^^z'ls iderler Hay Bi-

zim Muaviye hazretlerine kasd var imi diyu eeddi tuyan idüb krk
gün cengi azîm olub âhir bâlâda tahrir olunduu üzre Hazreti Osman()
ehid etdiler (Beyit)

Ol haya kân Hazreti Osman
Ana da kalmad bu dan cihan

Ve ehli beyti Osman Hazreti Rukkye ve Hazreti Um.m.ül Qülsiim,

Bunlar Hazreti Resaletin benatlardr Hadicei Kübradan mütevellid-

lerdir Sene 2 badennübüvve Bedr gazas gününde ehli beyti Hazreti

Osman Sitti Rukkye binti Resuldür Vefat Andan nübüvvetin evvel

senesinde Hazreti Resul Ummü Gülsümei Hazreti Osmana tezevvüc

[1] Kinane bin Ber
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kld Ann içün Hazreti Osmana Zünnureyn didiler Ve bu surede Haz-

retin kelâm dürerbarlarndan (Hadis) ^j^i^Jiy^ o\3j5\pc\ buyurduklarndan
cilcilesiz dayire dak olundu Ve azîm vezni üzre sürür admanlar oldu

Rebi bin Abdülazzaya verildi Sene 10 gazai Hayber gününde Sitti Zineb

merhum oldu Bu üç benat ResuluUahlar Baki'den âsitanesinin bab
bunlarn kubbesine nazrdr Bu Bakimde Hazreti Osman kzl kanl yeil

atlas ile puidedir Her bar bu atlas tecdid oldu Hamdi Huda ziyaret

idüb ruhu erifleriçün bir Yasini erif tilâvet idüb temam oldu Andan
ve yine bu mahalde Ummü Selma '^^ hinti Ebi Ummeyye Eshab kiram-

dan Ümmü Selma AbduUahül Mahzumînin hatunu idi Ebu Selma vefat

idüb Ümmü Sclmai Hazret tezevvüc klub krk dört yanda iken nikâh

olub ümmülmüminîn oldu Altm iki senesinde merhume olub bu
Baki'de medfundur Hakem ihnil As Mekke fethinde Ebu Süfyan ile

slama gelmilerdi Ifayi esrar seyyidül Ebrar idi Esbab kiram bey-

ninde bunlar(a) Taridi Resul dinilirdi Otuz üç senesinde merhum olub

Hazreti Osman civarnda medfundur Ve Ebu Saidül Hazeri Lâkab Sa'd

bin Malik Sinandr Ehli Medine ve kavmi Ensardandr Müddeti ömür
dokusan dört senesinde Abdül Melik bin Mervan asrnda yetmi
dört senesinde merhum olub Hazreti Abbas cenbinde medfundur Ve
Cahir hin Abdullah Kavmi Ensardandr Hazret ile on dokuz gazada

bile idi Gayet fakih ve âlim ve fazl idi Omre sene 44 ve sene 71

Hazreti Ayie cenbinde medfundur Ve Abdullah bin Cafer bin Ebi

Talih W«^ -^^ is^-i Hazreti Alinin biraderzadesidir Bedr gazasnda Hazret

ile maan idi Müddeti, ömür sene 85 Ahdi Ahdül Melik bin Mervanda

Baki'de kabri sayir akrabalar kurbinde asudedirler '^-^'^ '^^ ^-^ Ve Hazreti

mam Zeynel Abidin hin Ali bin Hüseyin bin Ali On iki imamn
dördüncisidir Müddeti ömür sene 48 Ahdi Velid bin Abdül Melikde

sene 44 vefat idüb ammi büzürkvarlar mam Hasan kubbesinde

medfundur Ve Hazreti imam Hasan ibni Hazreti Ali W* '^^ ^*-> Haz-

reti sbt âzam Seyyid Mucem zil'izzülceli Hazreti mam Hasan ibni

Ali Vilâdeti basaadetleri hicretden evvel Mekkede dodular Sene 3

Hilâfetleri ancak alt ay olub Hasan hüsnü rzalarile feragat etdiler

Ömrü azizleri sene 46 Kendü hatunlar zehir verüb Tarihi ahadetleri

fi sene 43 Medineden yirmi defa piyade Mekkei Mükerremiye varub

hac etmidir (Beyit)

Hasan ile Hüseyndir iki hüma
Radyallahü taalâ anhüma

Yine bu kubbe içinde Hazreti Abbas ibni Abdiil ^uttalih Ammi
ResuluUahdr Zeman cehaletde Bedr gazasnda bu Abbas ve Akil (eh"")
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bin Ebi Tahlib yetmi nefer kimesneler ile Kâ*b bini Omerül Ensarî

destinde esir olub huzuru Hazreti Resule geldiklerinde Hazreti Abbas
ve Hazreti Akil islâm ile müerref oldular Müddeti Ömrü Abbas

sene 87 Hilâfeti Osmanda merhum oldu Bunlar Hazreti Resaletin

vasyyeti üzre Hazret intikal idince Hazreti Ali gasil idüb bu Hazreti

Abbas iki evlâdlarki biri Fa?:I< J-^*) biri Kasiim^A') ile hidmet idüb Haz-

reti Resul üzre mâi tabir sab iderlerdi Amma mübarek kamislerin çkar-

madan gasil idüb badehu iki kat kefen dahi sarub defn etdiler Bun-
lar ol Abbasi ammi Resulullâhdr Ve yine bu kubbe dahilinde HaZ'

reti imam MfKemmeciüî Bakar J^'*^^ ihni lm.am^ Zeynel Ahidin Müd-
deti ömür sene 52 Ve yine bu kubbe içinde Hazreti mam Caferi

Sadk ihni mam MeKemmed Bakardr Müddeti ömür Zeman Hiam
Sene 60 Bu kubbe içre Hazreti Abbas ve imam Hasan ve imam
Mehemmed Bakar ve imam Cafer imam sadisdir Hilâfeti Caferi

Mansurda merhum oldu Bu dördü Baki* içre sekiz köe bir

kubbei âli içinde asudelerdir Ve sandukalar yeil münakka atlas

zer enderzer ile puide bir müzeyyen kubbedir Ve ismi erifleri san-

dukalar üzre mestur atlaslarda masturdur Ve gayet münevver kubbei

nurdur Dört ayak ta nerdüban ile nüzul olunur Ve kubbei âlidir

Cümlesinin ruhu erifleriyçün bir Yasini erif tilâvet idüb efaatlerin

reca eyledik ^•f'^ «i^' ^^ ys^j Ve bu âsitanenin mukabelesinde Mescidi

Hazreti Ali minaresiz bir küçük buk'adr Ve Bab Baki'in haricinde

Muhammed ResuluUah Hazret bir küçük kubbede asudedir Ve yine

bu mahalde bir kubbei sagire içre Hazreti Akil ihni Ehi Talih

Hazreti Alinin karndadr Ve bu mahalde imam Malik kubbesi

içinde Kraat sahibi imam Nafi t'^ medfundur Ve buna karib bir

kubbei sagirede Hazreti Alinin validei müfikas Fatma hinti Asiye

ve bunlara karib sahibülmezheb Hazreti mam Malik hin Enes hin

Amiri Himyerdir Kibar tabiîndendir Müddeti ömürleri sene 83 ve

179 (jii^) Haraunür Reidde merhum olub bir kubbecikde asudedir-

1er Baz maliki fukaralar türbedarlar vardr Ve buna karib Ali Ab-

basiyandan El Vasik Billâh Harun ihni Mu^tasam hillâh Mehem-
med kuvveti bazuya malik zoraver âdem imi Ve gayet sahibi kerem
merdi Huda imi Müddeti hilâfetleri sene 5 ve sene 232 Zilhiccesin-

de otuz iki yanda merhum olub Ümmü Safiyye cenbinde medfun-

dur Bu Ummü Safiyye Medine kaPasnn Baki* kapusnn önünde
sokak ar bir kubbei âli içinde Hazreti Safiyye hinti Hayyükell] ve

^Sitti Atike Bunlar ümmülmüminîn zevcei Resulullâhdr Bunnlardan

gayri Habibi Huda on üç hatun tezevvüc etmilerdir Ve kendülerden

[1] Badad Kökü nüshas (Hayeke '^*-)
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sonra kalmlardr Evvelâ badennübüvve sene 10 de Hazreti Ayiei

Sddika Binti Hazreti Eba Bekrus Sddik Hazreti Resul tezevvüc

kldklarnda ba'si nebeviyyenin beinci senesi idi Ve Ayiei Ruma-
ne nam hatundan mütakka idi Hazreti Ömer sene 67 Hicretin sene

58 Muaviye hilâfetinde merhum Vesude hinti Zem*ai nikâh etdiler

Hafaza hinti Hazreti Ömer ve Sitti Zeyneh hinti Hac ki Yezid bin

Harisden mahlûle iken almlardr Ve Cüveyre hintül Haris ve dahi
• • • • • •

Ummü Hahihe hinti EhuSüfyan ve Ummü Selama hinti Ummeyyei krk
dört yanda iken nikâh etdiler Ve Cariyei Mariyei dahi Hazretden

sonra bu mezkûrunlar hayatda kaldlar <^ <i^^s^j Bu ehli beyti Resu-

luUah cümle Baki'de bir kubbei âlide medfundur Cümlesinin sandu'

kalan yeil münakka atlas ile puidedirler Amma kubbei ezvac Ne-
• • • •

bi Hazreti Ayiei Sddika ve dahi Ummü Hahihe Omre sene 44 Mu-
aviye hemiresidir Ve baz cevarii Resul Ayiei Sddikann cenbinde

asudedirler Zer enderzer naki bukalemun atlas ahdar ile puidedir

Türbedarlar ödü maverdî ihrak iderler kim cemii züvvarn dima
muattar olur Hakir ruhu erifleriçün bir Yasini erif tilâvet idüb

validemize ve ümmehatlarmza efaatlerin reca eyledik Ve bu Ayiei

Sddikann pay üzre bu tarih terkim olunmudur

tahrirdir Ve buna karib yine bir küçük kubbede benat ResuluUah

dan Hazreti \]mmü Qidsume ve Sitti Rukkye Bu iki duhteri pakize

ahterleri Hazreti Osmana verdi Amma Sitti Rukyye sene 2 Bedr gazas

günü merhume oldular Ve yine bu kubbe içre Sitti Zeynel Binti Resuldür

Nikâhile Ebül As bin Rebi bin Abdül Uzza hbalesinde idi Amma
Hazreti Fatmatüz Zebray Hicretin ikinci senesinde Hazreti Aliye ver-

dikde Hazreti Patma on sekiz yanda idi Hazreti Aii yirmiye bali idi

Amma Hazreti Patma Hazretdenler yine ermemilerdi Bu dört duhteri

ResuluUah cümle Hadicei Kübra[l]gazayi Ohud avdetinde Hazreti Resul

izdivaçlarnda indirac idüb fira Resul [2]yine ehli beyti Resulullahdan

Ummü Veled ibrahim Cariyei Mariye [3] ks Kbti Msr hâkimi iken

Hazreti Resalete taaukundan hedayalar ile Medineye geldükdeVe[4]

nam bir katr getirdi Hazret ^-^^ ^'-^«"^'^ diyüb katr ald Ve düldülü Ali

didikleri bagaldir Ve Yagfur nam bir himar Saidî ve gayri tuhfü yadi-

[Ij Badad Kökü nüshas (dan mütakkalardr Huzeymei)

[2] » » . » (lullah ile müerref oldiar Ve bu kubbede)

[3] » » » (Mukav)

[4] » » » (düldül)
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gârîler getirüb Mukavkis islâm ile müerref olub yine Msra gitdi Bir

rivavetde Mukavkis tarafndan hedayalarla elçi gelen hakim Zinnurü

Msrdr Hazretin cemali bâkemalin görüb islâm ile müerref olub

Hazreti Ömer hilâfetinde Amr ibnül As ile Msr kazasna geldikde

Zinnur ol savada ehid olub eyh Ukbei Cüheynî civarnda medfun-
dur Amr ibnül As Msr feth etdükde bu Mukavkis asakiri slama
çok zahayir ve imdad etmidi Zira yine Msrda boybei mesabesinde

hâkim idi Amma hükümeti kübra Kudüs ve Antakiyye Kiral Her-

klin idi Bu Rum küffarna ramen Mukavkis imdad idüb Msr
Hazreti Omere verdi Ve Mariye nam cariyei Haîrete bunlar verdi

Bu Mariye ümmülmüminîn Sitti Zeyneb binti Hac ile birlikde bir

beytde sakin idi Ve bu Sitti Zeyneb mukaddema Zeyneb ibni Harisin

hatunu idi Haris fevt olub Hicretin beinci alinde (Ayet Surei)

^^ ^'^i'j *>i ^ - ji <5-2»! Ub Ayeti nazil olub Sitti Zenebi Hazreti Resul

tezevvüc eyledi Müarünileyh hakknda Benim içün böyle bir Ayet nazil

olub firai Resulullaha lâyk oldum diyu Hazreti Ibrahimi elden bi'

rakmyub tefahür kesb iderdi Amma Hazreti Resulden sonra kalan

on be havatînlerden evvel bu merhume oldu Kubbeleri mezkûrdur
• • • •

Ve bu mahalde kubbei \]v(ir(iü\rriürninn Hazreti Ummehanî ismi e-
rifi Fahite binti Ebi Talibdir ki Hazreti Alinin büyük hemiresidir

Hazreti Resulün menkûhas idi Hattâ Leylei Miracda bunlarn hane-

sinde iken Mirac berîn vaki olmudur Cenbinde cevari (i) Resulden

üç cariye dahi zer endenzere müstarak medfunlardr Ve bunlarn
kurbinde bir küçük kubbede Sitti Halime hinti Ehi Züveybüs Sa*diyye

Hazreti Resaletin süd analardr Beni Sa'd kabilesinden mün'ime bir

hatunu muazzama idi Hazreti Resalet ile Hazreti Hamza ve Hazreti

Ebu Selma bin AbduUahül Mahzumî ve Abdullah bin Hacül Esedî

henüz vücuda gelmilerdi Bunlar dahi Halime Hatun emzirüb Hazret

ile bunlar süd karnda olmulardr Amma rzaan haberleri Selma

nam ferite Selima kz ile hemire olmulardr Ve bu Halime süd

ana kubbesi içre Hazretin rzaan süd kz karnda Selma ^^ Hatun
ve Hazretin pederinden intikal iden Cariyei Bereke Hazretin beii
ve mehdi hizmetinde idi Namna Ummü Eymen derler Halime Hatun
cenbinde bir kubbe içre medfunlardr Her sabah ziyaret idüb Hazret

anlara dua idermi Bu hususda sikat ehli sier ^^^^^j öyle tahrir et-

miler kim Hazreti Resulün pederi ticaret ile Sam erife gidüb ba-

detticare amdan rucu idüb âlâm edayidi rahdan hastehal olub

Medineye merhale yer kaldkda Daruttabga '»"i':J*;>3 nam mahalde mer-

hum olub anda defn etdiler Müddeti ömrü üç kerre Hazret Bosra eh-
rine giderken ziyaret idüb islâm telkin eylemilerdir Zira zeman ce-
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haletde merhum olmulardr ki ol zeman Hazret henüz alt yanda
nabalig idi Badehu vilâdeti Resulün sene 6 smda Hazretin valideleri

Emine Hatun binti Hazretin pederi AbduUahn Medinede kalan

mirasn taleb içün Hazreti bile alub Medineye gidüb kalan muhalle-

fatlarn alub bir ay Medinede sakin oldu Hikmeti Huda Hazretin

validesi Emine Hatun hastehal olub Meded Mekkiye gidem deye iki

menzil baid Ebu Enam i^^'^y}) nam bir karyede merhume olub kaba-

ili Kureyden kim varise anda Emine Hatunu defn etdiler Hazret ol

esnada alt yanda idi Hazreti alub Mekkede ammisi Ebu Talibe gö-

türdüler Baz müverrihin valide (i) Resulün na'n mahafe ile deve

üzre Mekkiye getirdiler derler Amma sika (i) ehli sier Hicretin 6

senesinde Hazreti Resul cesedi valide (i) Ebu Enam nam kariyeden

çkarub terü taze buldular Medinei Münevvereye getürüb bu süd va-

lidesi kubbesinde defn etdiler Anmçün ehli Medine bu kubbeye Kub-

bei Emin derler Bu kavli sahihdir Bu kavi üzre Validei Resul Emine
Hatun Halime Hatun ile yeil atlas ile puide bir çarkûe sanduka

icre asudelerdir Ruhu erifleriçün Surei Nisa tilâvet idüb efaatlerin

reca etdik Ve yine bu mahalde bir kubbei beyaz icre evlâd zevil-

ihtram sülâlei Hazreti Resaletpenah var Evvelâ Hazreti brahim Hic-

retin sene 4 ibrahim ibni Resul merhum oldu Sene 25 Ummü Ma-
riye ve Hazreti Kasm ve Hazreti Tayyih ve Hazreti Tahir Bunlar

Hadicei Kübradandr Kasm badennübüvve senede Mekkede vücuda

geldi Ve Hazreti smail bu tahrir olunan on nefer evlâd ki-

ramn dokuzu Hazreti Resaletin intikalinden evvel cümle ahirete in-

tikal eylediler illâ Fatmatüz Zehra Hazreti Alinin taht nikâhnda
kalub anlar dahi alt aydan sonra dar faniden dar bakiye Hazreti

Eba Bekir hilâfetinde intikal etdiler Mezkûr ehzadeler dahi tertib

üzre asude olub sandukalar yeil atlas ile puidedirler »^-r' f*:^
<ü<^»-j

(Beyit)

Ana âline çok selâm olsun

Yerleri ravzai cinan olsun

Ezvac ve evlâd ResuluUah bu mahalde temam olub sahâbei ki-

ramlarn beyan ider Yine Baki' içre bir kubbei sagirede Hazreti Sai'

dal Ahzarî Sahâbei kiramdan ravi (i) hadisdir Ve bu kubbei icre

Hazreti Ömer ihni Amru Berberi Sahâbei kiramdandr Hazreti Ali

huzurunda Hazreti Selman Pak belin balad ve destur verdi Ekmek-

çilerin silsilei ana müntehidir Seksen yedi sene ömür sürdü Hazretin

her gazasnda hazr olub guzati müslimîne etmek piirirdi Ve bu Kub-

bei Sitti Kuman zevcei Hazreti Eba Bekirdir Ve Hazreti Ayie Sddikann
validesidir Hicretin 4 senesinde merhume oldu Ve bu günde zevcei
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Hazreti Osman Sitti Rukyye hinti Resulü Ekrem dahi merhume olub Ca-

mii Resulde Hazret cenazeleri nemazm eda idüb Bakia bile gitdiler Ve
sene 10 Hazreti ibrahim ibni Resulü Rahim bir sene dört aylk iken

merhum olub bunlarn dahi nemazn Hazreti Resul kld Ve Hazreti

Suhaybi Rumî ulularndandr Hazreti Resaletin izni ile Hazreti Ali

on yedi kimesnenin belin balad ve pr etdi Altncs bu Suhaybi

Rumînin belin balad ve icazet verdi ki Hazreti Resulün meddahdr
Hazreti Resul bu Suhayb hakknda buyurur Firdevsül Ahhar da mas-

turdur tZ-^^^ *ri4-' is^^^ J-i ö' ^-î* ^^ *** Yani Kyamet gününde benim âb
kevser havuzumdan evvel Suhaybür Rumî içre[l] buyurmulardr Ahi-

lerin silsilesi ana müntehidir Yüz on yanda vefat etdi Hicretin sene

38 idi Amma Hazreti Ömer <*^"^m\^^j mecruh oldukda ol mareke esna-

snda bu Suhaybi Rumî Hazreti Ömer vasyyeti ile üç gün imamet et-

midir Ulu Sultandr(Amma) Bir cebbli âli üzre bir Suheybi Rumî ziyaret

etdim Azîm âsitanesi ve[2 Jyine Baki'de Hazreti Hadika hin CahiriYemenî

kavmi Ensardandr Ve alemdar [3] Osmandan krk gün sonra merhum
olub yine civar Osmanda medfundur[4lgeldiler Sahabei kiramn ulula-

rndandr Ve Aerei Mübeerdendir Yani bunlara [5] Cennet [6] katib

Hazreti Sa'd binEbi Vakkas Mevlûdu Nebinin sene 22 Mekkede tevellüd

eyliyüb[7] Osman vak'asn görüb tir kemann ele alub hayli sava eyledi

Gördükim cümle sahâbei kiram[8] tir kemann çeksin Bilâhare sehmi

kavsile Medineden çkub terki diyar idüb gazadan gazaya mücahidi

fisebiluUah olub Hicretin sene 55 Medine kurbinde Akik nam ma-

halde haste olub seksen yanda anda merhum oldu Nam bu ma-
halle getirdiler Bunlar dahi Aerei Mübeeredendirler Ravi(i) ha-

disdir ve ehli Cennet olduklarna hadisi sahih vardr Ve bunlarn
hakir bir âsitanesin dahi ziyaret etdim am ile Kudüs mabeyninde

Cisri Yakub kurbinde bir ziyaretgâh has âmdr Tekyesi ve eyhi ve

fukaralar vardr Ve bilâhad velâ gayetdir Ve keman bîgüman mala»

maldir nan Kabrinde sandukalar var Amma allahü âlem seyyahatde

iken makamlar ola Ve bir makam dahi Msr skenderiyyesi kalfa-

snn lebi deryadaki Bab Hzn içeri girdikde sa tarafda bir kubbei

azîm içre ziyaretgâh Sa*d Vakkasdr Anda dahi nice pehlivanlarn

[1] içer olacak

[2] Badad Kökü nüshas (fukaras)

[3] » > » (Resulü Rabbül Alemindir Hazreti)

[4] » > » (ve Hazreti)

[51 . > » (ve ana)

[61 » > » (tebir olunmudur)

[7] . > » (Ve Hazreti)

[8] » (kime)
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gürzleri ve nice kemankelerin darblar ve ibretnüma alar vardr

Ziyaretgâh ehli züvvardr Zahiren bu dahi makamlar ola Ve yine

Medinede Sa'd Vakkasn kubbesi içre Hazreti Sa*d ihni Zeyd hin

Ömer Hicreti nebeviyyenin 51 senesinde merhum oldu Bunlar dahi

Aerei Mübeeredendir Hulâsai kelâm Çaryar Cüzînden gayri Aerei
Mübeerenin ekseri bu Sa'd Vakkas kubbesinde medfun olduklariçün

Kubbei Aere derler Eshab Aere bunlardr Evvelâ Yar Sbteyn ve

Talha bin Abdullah ve Hazreti Zübeyr bin Avam ve Hazreti Abdur-

rahman ibni Avf ve Hazreti Sa'd ibni Ebi Vakkas ve Hazreti Sa'd

bin Zeyd bin Ömer ve Ubeyde bin Cerrah Samda halife idi Yine

am kurbinde Erzen karyesinde mebfundur Çaryar ile bu on kiiye

Cennet müjdelenmidir Bunlardan maada eshab nübüvvetmeabn
haddi ve hasr bînihayedir Lâkin inde ehlülhadis mutemedün anh
muktezasmca yüz on dört bin fukara eshab güzîndir demiler

( Beyit )

^

,
^\)\i z^ S^\ *-v>L

Ve yine Bakimde Hazreti Zeyd bin Sabitül Ensarî Beni Salme

kabilesindendir Muaviye hilâfetinde Hicretin sene 45 de merhum
oldu Ve bunlara karib Hazreti Abdullah hin Selâmid Ensarî Beni

Israilden Hazreti Yusuf neslinden idi Hicretin sene 43 merhum oldu

Sahâbei kiramn ulularndan idi Ve bunlara karib Hazreti Kâ*h hin

Omerül Ensarî Bedr gazasnda Abbas bin Abdül Muttalibi ve oul-

larn bunlar ile Hazreti Alii Veli esir idüb Abbasi kayd bend ile

huzuru Resule getirüb Abbas islâm ile müerref oldu Hazreti Abbas
oldur ki ammi ResuluUahdr Ve Hazret intikal etdükde Hazreti Ali

gasil idüb bu Abbas su komuladr Badehu mezkûr Kâ'b bin Ömer
Hicretin sene 55 Muaviye hilâfetinde merhum oldu Ve yine bu
mahalde Hazreti Ebi bin Kâ'b kavmi Ensardandr Sahâbei güzînin

kibarndandr <,ic *\!ii2-j Vahi kâtibi olmudur Sene 19 badelhicre vefat

etdiler Ve yin Baki'de Kuhhei ^ürefa Medine hâkimleri olan cümle

ürefay evlâd kiramlar bu kubbede medfunlardr Ve Medine
kaPasnn Bab Msr dahilinde Kubbei Hazreti Alemdar ResuluUah-

dr Ve yine Baki'de Kurafei Ervam ulema baka bir köede Cemii

ulemayi Rum anda medfundur Evvelâ Celeh Muslikiiddin Efendi

ismi erifleri Mustafadr Kanunu osmanîde be on senede bir Rume-
linden Devirme tabir ederler nice bin sbyan cem idüb Asitaniye

geldiklerinde her birin birer âyâna ve birer ocaa koyub terbiye

iderler Mezkûr Muslihüddin ol sbyanlardan olub Haremi hassa düüb
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anda nevünema bularak halife olub Hasodaya andan eyhülharem
olub sene 1025 tarihinde merhum olub Baki'de kurafei Rumda
medfundur Bu hakirin pederine peder derler idi Bir kaç kerre ihsan-

larile behremend olduk lim salâh ile mehur pak itikad ve hüsnü

hulk ile mevsuf dervinihad kimesne idi Ve asar ilmiyyesinden

ilmi fkhda .u^ ve ^v^i in anlar erh etmilerdir Ve Hazreti îhrahimi

Medenî beldei Kastamonidendir Medinei Münevverede ömrü nazenini

mücaveret ile geçdüünden medenî derlerdi Sene 1011 tarihinde

vefat idüb Hazreti Abbas civarnda medfundur Ve dahi moUayi Rum
Mün§i Mehemmed Efendi Anadolda Akhisar haki pakdendir Medine
mollas iken gencinei vücudu paki bu haki paki Baki'de hakâlûd

olub Baki'de ..«i idinmidir Farisî ve arabî ve türkîde fesahat

ve belagat ve melâhat üzre telifatlar vardr Ve pakize e'ar mem-
duhu âlem ârâdr Andan Kabri ISla'ül Vusul derler bir tarz Rum
kabridir içinde Emevlâ Sinan Nehcî hazretleri medfundur Bunlar ()
Medinei Münevvere monlas etmiler Mazulen gemi ile Msr kurbinde

Süveyse karib olduklarnda buyururlar kim Hazreti Resalet bize yine

Medine mansbn ihsan buyurdlar naallah yine biz Mediniye mü-
teveccih oluruz Lûfteylen Eer intikal idersek bizi yine Medinei Mü-
nevvereye götüresiz deyu vasyyet iderler Hikmeti Huda ol gice ge-

mide intikal idüb bir gayri gemi ile vücudn vasyyeti üzre Medinei
Münevvereye getirüb Baki'de medfundur Rum tarz sengi mezar
malûmu ünas Anmçün Kabri Na'ul Vusul derler aUc aüi^j,^ Ve yine

bu mahalde bir soffa üzre Fuzalâyi ulema Elmevlâ Mustafa hin Kara
Davud Mekkei Mükerreme mollas iken rehzeni ecel yolun gesüb

haki Baki'i amber pakde medfundur Ve yine bu mahalle karib bir

kârgir bina mastaba üzre Eeyh Hayreddin Hzr ibnül imam Ahme-
dül Amasî Eehir bi Icadî Efendi Müfessirîn ve muhaddisînden ve

fuzalayüddehirden büyük kimesne idi Hazreti Abbas civarnda ziya-

retgâh enamdr Elmevlâ Mehemmed Eehir bi Arab Hoca Diyar
Rumdan gelüb Haremi Hasda nevünema bulub nice medaris ve mena-
sb âlilere mutasarrf olub Medine mollas iken kurafei Bak'i mollas
olub hükmü hükûmatdan munkati oldu Mukaddema hayatda iken

dahi dadagai halkdan âsudehal küsenisin farigülbal bir recülü afif

ehlihal kimesne idi Ve Hazreti Abbas kurbinde eyh Mehemmed
ibni Arraf (3\y, Pederi Msr belerinden idi Kendüleri dahi bir mîri

kebir idi Cifei dünyay terk[l] ve müddet yetdi Badehu Mediniye gidüb
merhum oldu Arabistanm iddeti harnda ayda bir kerre su

içerdi Riya

[i] Ba-dad Kökü nüshas (idüb sulehayi ümmetden idi)
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(Dört satr ho braklmtr)

Bu mahalde Bakicin ziyaretleri temam olub Medinei Münevvrenin
tarasmdaki ziyaretlerdir ki

Evsaf ziyaretgâh harici Medinei Münevvere

Medinei Münevverenin canibi kblesinde üç bin adm baid ba
ve baçeler içre ubur iderek iki canibi nahlistan ve gül gülistan ve

ba ve bostan içre gidüb bülbülü destan ve hoelhan sadasn
istima ederek

Karyei Kubbetülislâmda Mescidi Küba
iki yüz hanei mamurlu ba irem misal bir karyei ferahfezadr

Cümle ehli Medinenin teferrücgâh ve mesiregâh bir dilküa karye-

dir Anda Camii Kuha Hazreti Resulündür Gaza malile bina olun-

mudur Beyaz incu misal bir camii münevveredir Hakka ki nuru
mahzdr Canibi garba mekuf bir bab var Yedi kademe ta nerdü-

ban ile uruc olunub hareme dahil olunur ancak bir kapudur Ve ha-

rem içre Hazreti Resaletin mübarek desti erifleri ile dikdikleri hur-

ma nahiUeri ve bir nabka (1) dirahti var Gayet büyükdür Ve bu
dirahti nabka dibinde bir âb hayat kuyu vardr Ab zemzemden ni-

an verir Gayet lezizdir Hazreti Resaletpenah cümle sahâbei kiramlara

kazdrmlardr Bu haremden camie girüb Hazreti Resul mihrabnda
iki rikât hacet nemaz klub dua ide cemii hayr muradat hasl olur

Böyle bir dua müstecab olacak camii atikadr Mukaddema Hazreti

Resaletpenah Mekkeden Medineye hicret etdükde ihtida bu cami

mahalline gelüb üç gün bunda sakin olub bir mescidi muhtasar bina

etdiler Badehu Tebuk ve Ohud ve Huneyn gazasnn mali ganayimin-

den Camii Kebir ina etmilerdir arkdan garba tulü yüz yirmi ayak-

dr Kâmil ve arz mihrabedek altm ayakdr Ve haricen dahi tulen

ve arzan yüzer ayakdr Ve bu cami icre cümle krk sütun payende

üzre toloz kubbe binayi kavidir Asla aaç bina yokdur Mihrab tarz

kadim bir musanna binadr Üstünde bu Ayeti erife tahrir olunmu-
dur (Ayet Surei Bakara)

Ayeti masturdur Ve sünneti ResuluUah üzre bir alçak minberi üzre

[1] Sidre aac.
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Ayeti yazlmdr Ve bu mihrab üzre yine

Ve yine bu mihrab üzre (Ayet)

Ayeti merkum olunmudur Ve bu hatlar tahrir olunan iki mihrab-

1ar alçak mihrablardr Ancak birer âdem kaddidir Ve bu camiin sol

taraf köesinde bir küçük mihrab vardr Anda Hazreti Resul daima
ibadet idüb tilâveti Kur*an iderlermi Ana Mihrab Mekuf derler

Bu mihrabda bir küçük pencere misal bir delik vardr Mekke cani-

bine nazrdr Hazret bu delikden daima Mekke tarafna nazar idüb

vatan aslîsi olan Mekke arzusun def idermi Bu mihrabda iki rikât

nemaz klan elbette ve elbette salimen ve ganimen vatanna vâsl

olur Ve bu camiin kubbesi tarafna krk adm karib yol kenarnda
Mescidi Hazreti Ali "^«"^ "^^Vv^ Haremei ve minaresi yokdur Bir müfid

ve muhtasar elli âdem alur bir mesciddir Ve bu mescidden elli adm
canibi kbliye yine ol rah ile gidüb Mescidi Hazreti Ayie Bu dahi

haremsiz ve minaresiz bir mescidi sagiredir Amma ba irem içinde-

dir Bu kariyede Camii Kubadan gayri cami yokdur ve minare dahi

yokdur Cümle halk salât cum'ay bunda eda iderler Ve Ayie Mes-

cidi mukabelesinde sokak ar bir hadikai irem içre BVri Eri lt-J* -^i

Bizzat Hazreti Resaletpenah desti erifleri ile hafrine mübaeret idüb

cümle sahâbei kiramlarn ianeti ile bir çah ma olmudur kim güya

âb zemzemdir Ve her kimin bir emraz muhtelifesi olsa bu bi'ri zü-

lâlden krk gün nu eylese biemriUâh dürrü beyz âsâ olub ol zahmet-

den halâs olur Hamdi Huda girmek müyesser olub Erdel gazasnda

küffar bizi münhezim idüb piyade firar iderek arak âlûd iken sovuk

su içüb hafakan derdine mübtelâ olmu idim Hamdi Huda bir kaç

gün bu mâdan nu idüb ve bir kaç kerre gusül idüb ol derdden ha-

lâs oldum Ve bu kuyunun vakf srlar vardr eb ruz bu amik ku-

yudan su çeküb tulumbalarla havuzu azimlere döküb andan ba
iremlere taksim olub cümle baçeleri rey olur Ve cümle huccac bu

havzu kebirelerde sifaverlik [1] idüb gusül iderler Ve her bada
gûyi gûyi sohbet idüb ibadet iderler Limon turunç ükûfesi rayi-

hasndan âdemin dima muattar olur Ve bu kuyuya Hazreti Os-

man halife iken teferrüce gelüb tecdidi vuzu iderken Hazreti Resalet-

penahn mührü nübüvvetini bu kuyu içine düürüb nice bin ciddi

cehd idüb âhirül emir bulunmyub feragat etdüklerinde efvah nasda

[1] Badad Kökü nüshas (inaverlik)

Evliya Çelebi 9 — 42
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ayi oldkim Hazreti Osmann baht döndü Mührü nebi elinden gitdi

Hayr deildir diyu tefe'ül etdiler Krknc gün Hazreti Osman ehid
etdiler Bâlâda tahrir olunmudur Badehu Hazreti Ali halifei nebi ol-

dukda nice yüz âdeme ihsanlar idüb bu çah icre ciddi cehd ile ol müh-
rü aradlar Bulmyub feragat etdiler

Baçei Sokollu

Vacibüsseyir bir ard behit misal het maksurei münakka sihri

hilâl kâhlar var kim teferrüc iden dilad olur Cümle suyu mezkûr

Hazretin çah masmdandr Bunda dahi ^-^»'^i*^ afiî havuzlar var Ca-

nibi erbaasmda ful ve nesrin verdi ahmer ile müzeyyen kasr haver-

naklardr Ve bu mahalde nice ziyaretler ve nice ibretnüma asarlar

var Amma bu kadar ile iktifa etdik Andan Ziyareti Nahleteyn (^ Cj^^^'^'^âj)

Hazret mübarek desti erifleri ile dikdii hurma aaçlardr kisi de

evci âsünama serçekmi nahli seramedlerdir Tahtnda iki rikât ne-

maz klub dua etmek gerek Ve yine bu Medine balar icre Bi*ri

Urve hin Züheyr {jiiJ tr. *J/'-^) derler bir çah ma vardr Lezzetde âb
zemzem gibidir Hasyyeti gayet çokdur çen âdemi semin ider Amma
her bar içse semizliinden hareket etmee mecali kalmaz Ve yine buna

•

karib BVri Kazaa (acU» >>) Hazreti ibrahim kazm derler bir âb hayat

kuyudur Hazreti mefhari mevcudat bu kuyu suyu ile abdest alub

baki olan mai zülâli yine kuyuya dökmülerdir Ve bu bi'r içre UUic^e'

diyüb mübarek az yarlarn bu çah içre ilka eylemilerdir Hâlâ âb
nab bir kuyu uyun[l] hatr olan nu etse biemriUâh ifa bulur Ve her

diyara kumkumalar ile hedayagötürüb[2] zeman cehaletden kalm bir

çah atikdir Esed ibnül Uzmil Yahudi nam mePun günden güne
naho olub ilâç mümkün olmad Ahirül emir meliykelerin[3] ilâmile bu-

lub bu mahalde Cenab Bari kbelinden ilnri^.-» 8j^- nazil olub Hazret

hâlâ bu kuyudan ehli Medine su içmezler Ve nef'i dahi yokdur Ancak
besatînleri [4] Hazretin hurma ba içinde bir mâi hayat safabahdr
Hazreti Resaletpenah(a) havatîn tayifesi varub âb nabndan nu iderler

Yetmi hassas vardr Cümle nisvana müteallik hassyetlerdir Cümle-

den biri bir hatun vaz' hamil mahallinde usret çekse bu çah madan
nu etse biemriUâh bilâ meekka mahalli masdar ak olub masum
mütak olur Ve hayz halinde nu etse munkat olub nefasdan pak

olub vatyi helâl olur Ve duhteri naüküfetleri ve cümle havatînler

[IJ Badad Kökü nüshas (uyunu ibret nümün)

[2] » » » (g-ötürürler)

[3] 3» » » (melâiîcelerin)

[4] » » » (rey iderler)
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bu ba iremin havuzunda gusül iderler Annçün Hazretin bu bana
Ba Nisvan derler Havatînlere mayii olduklarndan cümle ehli beyte

bu ba vakf eylemidir Rical makulesi bu mahalle gelmezler Eer züv-

var huccacdan gelirse mahfi bulub babanlardan izin olursa girüb

zyiaret idüb ibadet iderler Andan yüz adm Camii Khleteyn dir

Bâlâda zikri sebkat etmidir Hazreti Resaletin üçüncü bina etdüi

mesciddir Harem ve minaresiz bir mesciddir Bundan yüz elli adm ba-

id ta nerdüban ile çklr M.escidi Selman Fars Bu dahi haremsiz ve

minaresiz bir kasr âli misal bir küçük mesciddir Ve buna yüz adm
karib Mescidi Hazreti Osman Bu hahi ta nerdüban ile uruc olunur

haremsiz ve minaresiz bir müfid muhtasar mesciddir Ve yine buna
karib Mescidi Hazreti Ali Bu dahi öyle sade bir haremsiz ve minare-

siz mesciddir Huccac n üslimîn geldikde cemaatleri çok olur Bu mes-

cidlere iki kerre gelüb ibadet idüb Medinei Münevverenin imal
canibinde

Hazreti Hamza ziyaretlerin beyan ider

Evvelâ haymelerimizde kamil yüz elli atl ile pürsilâh olub ziya-

reti Hazreti Hamzaya müteveccih olduk Zira hayli mesafei baidedir

Ve az âdem ile gitmek muhalifdir Zira Ohud gazas olan yerdir i-

mal canibi sengistan ve çengelistan ve Hayberistan dalardr Hayber
Yahudileri kemingâhlardan frsat bulursa çkub âdemi helak ider Da-

ima frsat gözedir Hakir pürsilâh askerle Medine balar içre seyir te-

maa iderek sun'u acib ve garibler var kim tabir olunmaz Cümleden
biri bu balar icre olan hurmalarn kaddi âdem kaddi kadar ancak

var Cümle hurma tueleri yerde rimal üzre salkm salkm olub akiki

Yemeni var yerde yatr Adetullah bunun üstüne caridir kim nahl
hurma evci asumana serçekmi ola Amma bu mucizei Resulullaldr

kim Antab ba gibi üzüm teykeleri gibi yerde yatr Bunlar temaa
iderek ihtida bin adm gidüb

Mastabai Hazreti Resul

Hazret bunda gelüb Ohud gazasna giderken bunda mübarek te-

nine zrh Davudi giyüb mübarek meyanna seyfi meslûUün bend
klub bizzat kendüleri Çaryar Güzîne klç kuatd Ve gülbangi mu-
hammeni çekildi Hazreti Hamzai kiline kuanmaa arayüb bulmad-
lar Bu mahalden kadir olan ta Hazreti Hamzaya varnca piyade gi-

derse sevab cihad ider Hakir etek dermeyan idüb atm gulâmma
verüb ol iddeti harda piyade olub J^j^\\ ^c^h tj^ ü tilâyet iderek bir

^aatde
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Vadii hayyamei Resul
Yani Orduyu ResuluUah yeri bu mahalde bir küçük soffa vardr

Hazretin ihramdan haymesi bu soffa üzre imi Bunda dahi iki rikât

nemaz klmak gerek Sünnetdir Bu malde Hazreti Resaletpenah guzat

müslimîni cenge amade idüb saf saf asker tertib eyledi htida yedi

bin bahadr namdar esbab kibar ile Hazreti Hamzai taliai asker

idüb çarhya memur etdi Ve Halid ibni Velid yeminde yedi bin as-

kerle amade oldu Ve Hazreti Ömer ve Amru ibnil As piyade azab

askerine serdar olub bu sahrayi azîme içre yürüdiler Hakir dahi cüm-

le refiklerimize tenbih idüb bu soffada ikier rikât nemaz klub Niy-

yetül gaza diyüb klçlarmz kemerlerimize bend klub imal canibi-

ne be yüz adm gidüb Soffai Aura am huccac badelhac bu ma^
halde mah Muharremde aura biirüb fukaraya bezi ederler Ve bir

soffa dahi Surre Emini soffas ve bir soffa dahi Moîîa soffas ve bir

soffa dahi eyhülharem soffas Bu mezkûr dört soffa Çaryar Cüzînin-

dir her sene Hazreti Resalet ile bu mahalle gelüb Hazreti Hamzai
ziyaret idüb aura tabh idermi Hâlâ sünnetdir Huccac am geldikde

krk elli bin âdem cem olub bin kazgan aura piirüb Medine kavmi
kendileri bile ar ama dönerler Bu sahrada nice bin ocak yerleri

ve çadr soffalar ve krk elli yerde kahvehane soffalar ve su kuyu-

lar vardr Ve bu mahalden yine imal canibine yüz adm gidüb

Ziyareti Hazreti Hamza <^ «^l'i^^j

Medineden bu mahalle bir saat yerdir Bir camii kebir misal bir

kubbei âlidir Kbliye nazr bir kapus var Alt kademe ta nerdüban

ile çkhr Andan bu âsitanenin haremine duhul olunur Bir beyaz

sengi mücellâ ile mefru bir haremi menkudur Bu haremin kblesi

taraf kubbesi altnda ta mihrab önünde kubbei âlinin ortasnda çar-

kûe bir parmaklk içinde bir yeil sof ile mestur bir çarkûe sandu-

ka içinde asudedirler Bunda bir Yasini erif tilâvet idüb sevabn ru-

hu eriflerine hibe eyledik Ve her kim klç tarsa teberrüken kl-
cn Hazreti Hamzanm sandukas icre koyub bir zemandansonra ç-

karub türbedarlar tekbir iderek kemerine kuanalar gaza sevabn bu-

lur Ve Hazreti Hamzann seri saadeti ucunda yine zürriyetlerinden

§erif Salih »^^ ^y» ulu sultandr Çok kerametleri zahir ve bahir ol-

mudur Bunlarla bir sanduka icre asudedirler Hazreti Hamz(a)nn ne-

sebi erifleri ammi ResuluUahdr kim Hazretin pederi Abdul-

lahn liebin ve ümmün biraderleridir Hamza ibni Ahdiil M.uttalih

dir Ali Haimîdir Ve Hazreti Resul ile süd karndalardr Nübüvve-

tin ikinci senesinde Hazreti Ömerle beraber islâm ile müerref oldu-
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1ar Mücahidi fisebilullah zurâver tüvana ve eyhi muzaffer min in*

dallah idi Nice gazalara serdar olmudur Ahir bu Ohud gazasnda

Hazretin mübarek dendan erifi ehid olduu mahalde Hazreti Ham-
zada kiiffar Hayber içinde kalub cenk ide ide nice yüz küffar denda-

n tigden geçirüb kenduyi dahi pare pare idüb ehid etdiler Ve aske-

ri münhezim idüb Medine(ye) bir saatlik yerde avdeler[l] biemriUâh

yine guzati müslimîn ile Hazreti Ali ve Fazl ibini Ebu Talib yetiüb

küffarm yüzün döndürdiler •»iHo.ia.J» varub bu kadar mali ganayim

ve nice bin küffar kati olunub Hazreti Hamzann cesedi erifin alub

bu mahalde[2] müddeti ömür sene ^is. aUUz-j Hazreti Hamzann hare-

minde bir âb hayat kuyu vardr Ve bu âsitanenin tarasnda sokak

ar Mescidi eyhülharem bir küçük olmasiçün bir müsafirhane ve

baz maksurecikler vardr Ve bir bürkei azîmi ba ve baçeli çiftlikler

var Andan imale üç yüz adm gidüb Ohud gazag cengi ta-

nerdüban ile çklr bir soffadr Hazreti Resaletpenahn sinni erifi[ 3]

sin derler Nemazgâh misal bir küçük mihrab vardr Bunda
dahi iki rikât nemaz klub afat semavîden ve afat arzîden masun
mahfuz olmak içün dua etmek gerek Hikmeti Huda bu sahrann
haki beyazdr Bu mahallin haki Hazreti Resaletin mübarek dii

kan döküldü Andan humret üzredir Bu hakden bir âdem parma-

gile diine sürse veca sinden ve nazleden emin ola Mücerrebdir

Bu soffadan yine imal canibine be yüz adm gidüb Cebeli Ohud
evci semaya serçekmi kara kzl kayal çplak evci semaya serçekmi
mehib dalardr Ve azîm garlar vardr Bu mahalde bir dere vardr
Ana Makteli Hamza derler bir muzlim ve mahuf yerdir Bu mahal-

deki gar kemingâhlardan küffar huruç idüb Hazreti Hamzai bunda
ehid eylemilerdir Hâlâ ol mahallin kayalar krmz kan gibidir

Gayri yerleri beyaz ve kara kayalardr Bu mahal- de dahi iki rikât

nemaz klub acele ile avdet etdik Zira bîeman yerdir Bu mahalde at

binüb klç kuanr farisülhayl ve piyade olan fetayi ecî sahibülhayl

bismi ilâh ile eline klcn alub Niyyetülgaza diyüb Allah Allah

diyerek at braub yahud piyadece cenkde hareket ider gibi dilâve-

rane cevelân etmek bu arsagâhda sünneti ResuluUahdr kim gaza

sevabdr Andan cenub canibine geru gidüb iki yüz admda

Ziyareti barmeni üheda
Bu mahalde binden mütecaviz sahâbei kiram ehid olub alettertib

[1] Ba-dad Kökü nüshasnda bu kelime yok,

[2] » » » (defn etdiler)

[3] » » » (ni defn etmilerdir)
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defn olunmulardr Amma üzerlerinde kubbeleri yokdur Amma bazt

müteayyin kibar eshabm ve Muhacirin Ensarn ve sikadan olan ravii

hadis kibar güzînlerin merkadleri sengi mezarlar ve birer soffa ile

malûmlardr Bunlardan maadas bir sahra içre kuburu eshab kiram

zeyn olmudur Hikmeti Huda karibülahd vaki olmu Bir kerre bir

azîm baran rahmet nüzul idüb bir seyli azîm olur kim bu üheda-
lardan yetmi kabri erifin haklerin seyl götürüb cesedi erifleri terü

taze kimi hab âlûd misal yatr Kimi oturur Kiminin kan cereyan

ider Kimi bîdest Kimi bîpay Kimi mecruh Kimi bîkelle Kimi hab
rahatde yatrlar Bu hali pürmelâl haberi ahalii Mediniye varub cümle

ulema ve suleha ve meayih sâdât has âm kazma ve kürekleri ile

bu mahalle gelüb görseler kim cümle ühedalarn vücudu erifleri

terü taze dururlar Canü dilden dini mübîn urna ehid olmann
fayidesin müahede idüb cümle halk mücahidi fisebilullah olmaa
arzu iderler Badehu tevhid tehlil ve tekbir ile her üheda hali üzre

dururlarken üzerlerine ol haki anber asadan yub kabri eriflerin

ayan iderler Badehu eyhülharem olan sahibülhayrat sevabna kasd

idüb ihtimaldir bir dahi seyl tuyan idüb yine ühedalar müteezzi

olmasn içün bu ühedalarn dere canibine dört yüz adm tuli bir

kârgir bina birer sayf bina idüb cümle üheda gark âbdan halâs

olmulardr Cö«r* c*^}''
^^-j" -û» ö»_^^j Amma bu mahalli ziyaret etmede bir

âdâb vardr Vakti seherde hava mutedil iken yaln ayak ba kabak

jiÂA ij^^ okyarak bu uhudistan ziyaret idüb ruhaniyyetlerinden istim-

dad taleb idesin Amma vakti zuhurda yaln ayak gezilmez Zira zemin

âte gibi yanar Müstamel paypu giyüb ziyaret etmek iktiza eder

Öyle olsa bîedeblik olmu olur art seherî ziyaret etmek gerekdir

Baz kimesneler bu bina olunan divar üzre pabucile yüriyüb ziyaret

ider Gam deildir Ve bu divarn bir ucu ta Cebeli Ohud dameninde
Hazreti Hamza ehid olduu mahalle varr Bir ucu yine Hazreti

Hamza âsitanesine karib varr Bu sahra serapa bunu sahabe ile mü-
lemma* olmudur Tebevvül tegayyuzdan hazer idüb âdâb üzre ziyaret

etmek gerekdir»- vesselam Zira bu fezaya üheda Tarlas derler

Nice bin can ve ba oynam tarladr Mahsulü dua barmeninde

diriler kim ( Hadis ) jj.ii\ j.â\ j. \y^,:^^ jr'^'iJ f'-K:^ '^^ ^^ hsLZi sulehayi

ümmetden kimesne Hazreti Resaletin [Ij penaha muhabbetinden

uuruna can feda idüb ehid olanlar içinde bulunaym diyu bu

mahalde defn olunmas içün vasyyet ider ^-j ^^\ Ve her sene mah
Muharremde ve mah Saferde bu Hazreti Hamza âsitanesinde mev-

lûdu erif olub yedi sekiz bin âdem cem olub mevlûdu erif tilâvet

[1] Badad Kökü nüshas (resaîet)
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olurken elbette ak ilâhî ile âlûde bir â(de)n merhum olmu bulu-

nur Acib srruUahdr Ol âdemi gasil idüb ühedalar barmenine defn

iderler \ic <iii\h'j Bu arada dahi Medine haricindeki ziyaretler temam
olub yine ba ve baçeler içre Medinei Münevvereye varub

Evsaf ziyareti veda

ihvan züvvaran seyyahana malûm ola kim bu Medinei Münev-
verenin bu tertib üzre ziyaretleri temam oldukda art oldur kim
ihtida kelevvel pâk gusül idüb ve pâk libaslar giyüb yahud mahrem
varrsan dahi nurun âlânurdur Adâb üzre kaPa kapusndan içeri

girüb ta Hazreti Resulün camii erifine varnca salâvat erifiye mü-
davemet iderek vara Amma evvelki gibi Bab Selâmdan girmiye

Adâb oldur kim bu ziyareti vedada Hazreti Resaletpenahm payi

saadeti tarafnda Bab Cebrilden girdikde hu duayi okya

^^J.^ oJ,:^j 4 Jl V ji (jl^ J Aj -\^tl U jlr j -\^^t\ jli diSi JJ (^XJj^

diyüb Elveda Ya ResuluUah Elveda diyüb giru giru gide vesselam

Elhamdülillah bu tertib üzre krk yl arzu etdiim efendim Hazreti

Resaletpenah ziyaret idüb bu üslûb üzre alâkaderülimkân ve evsaf

eriflerin tahrir ve tesvid etdik ^j ^ja ^» "Â* Ve saat besaat ziyaret

etdiimiz yerleri rub*u dayire ile tahrir eyledik Evvelâ bu Medine
iklimi sanidedir klimi sani bikavli hükema öyle bulunmudur kim
mebdei arz 20 derece ve 27 dakika ola Ve etvali nehar 13 saat

ve 15 dakika ola Ve bu ikîimi saninin vasat ol makamdr kim arz

24 derece ve 4 dakika ola Ve tuli nehar 13 saat ola Efvah [1] ve

gündüz beraber ola Hayr Bu söz efsanedir Mekkede bile eb ruz

beraber deildir [2] Amma bu Medinede tuli nehar on üç saat

[1] Badad Kökü nüshas (âlemde iklimi sani)

[2] » » » (müddet nehar leyi beraber deildir Mekkeden canibi

cenuba on iki saat lebi deryada Cidde benderindendir Yelmelm nam mahalde dürüst eb
ruz beraberdir)
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[1] beyan ider
Evvelâ Hüseyin paa efendimiz tarafndan toplar atlub cemii

huccac ziyareti veda günü Medineden cenub canibine ahrah ile gide-

rek ehrin iki canibinde saray âli iderek tathir olmu kara talkl
yollar ile 2 saatde

Menzili Bi'ri Hazreti [2]

lerin ykmyub meks iderler Tevabii çok olan hayme ve hargâhlarn

kurarsa sa'y iderler Evvelâ Bi'ri Ali nam mahal bir düz yerde bayrlar

kurbinde Hazreti Ali bostan kuyusu gibi bir vasi kuyu kazm
Canibi erbaasmdan srlar ile doUablarndan âb hayat çekilüb

^.9 \jj:s^ havzu azimler vardr Anlara Bürkei Ali derler Bu âb
hayat ol bürkiye leb berleb olub bu kadar bin huccac üryan ve

püryan ve giryan künan gusül idüb tara çkub ihramlarn kua*
nrlar Ve Bi'ri Aliden nu iderler Gayet leziz sudur Ve kuyusu al-

çakdr Ve hurma baçelii içinde bir teferrücgâh yerdir Ve canibi

erbaasmda ahalii Medinenin balar ve çiftlikleri vardr Ve bu ma-

halde ehli Medinenin cümle âyân ve huccac ve ehli esnaflar gelüb

bir azîm ordu hazar kurulub beyi ira olur Ve ehli Medineden nice

bin fukara gelüb huccac müslimînin ümmîlerine ihrama girmenin

urut kuyudn talim iderler Evvelâ mezhebi No*man ibni Sabit-

de ihramdan evvel gusül sünnetdir Andan ihrama girmek dir

Amma ihrama girmenin üç art vardr Evvelâ biri Müfred bilhacdr

Sani Müfred bilumredir Salis Müfred bil Kur*andr Bu cümleden ef-

daldir Amma ümmî âdeme gayet mükildir Zira ferayizi müstehabat

vacibat sünenlerinin kemahüve hakkuhu urut kuyudu mükildir

Deme âlim urutile icra idemez Amma hakir zaif terkib fakir olma-

ile Umre âsân olub umriye niyyet eyledim Hazâ duai umre j,*\ ^»«öi

jur^t o-^-» j öj*«Jij.iy 1^9 J^^> j ^- ULi'j Ju ^^9 5^».)u.j\ deyu ihram kuanub
pabürehne ve serbürehne olub abdal üryan oldukda hu duai okya

Ve savt âlâ ile feryad iderek tilâvet ide Duai telhiye '^.j-^ ^ -^^ «^rJ 1*4^'

dil dip V iil^u j d\s c»«Ji j j-J-»ö* ^-J iiî diyu ihram ile dervian gibi reftar

iderek telhiye duasn okya Amma elde bir arka kayacak art ve

sünnetdir Zira ta Arafatdan dönüb Mine (<-*) hazarnda kurbanlar

kesilüb esbab giymeyince trnagile kanmak yokdur Eer kanrsan
bir kurban cinaye Jâzmdr Annçün cümle huccacn elinde birer

arka kayaca vardr Netice bir üryan dervi olub alâyk dünyadan
beri olursun Ve ihrama girmek oldur kim Ali kuyusunda badelgusül

bir pembe bezinden bir petamal belde ve biri dahi eninde bürü-

[1] Badad Kökü nüshas (Mekkeden Medineye gitdij^imiz)

[2j » » » (Ali)
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nürsiin vesselam Amma harir haramdr Ve üzerinde dikili esbab

olmya Amma âlât silâh kuanmak mukarrerdir Amma imam
kavlince bu Ayeti erife hükmünce silâh ve akçe kisesi tamak caiz

deildir (Ayet) ^l\ j J(j.;vV ^ J^sV 3 ^^j vs ^l\ ^^^ j^} ^ oUy.* ^^it ^l\ emrine

imtisalen lâcenk cidal cayiz deildir Amma imam ^ia -üi^j

Arab akyas haline vâkf olub silâh kuanmaa rza

verüb cayizdir demi <ji£ *iiiâ2-j Bu imam kavli üzre zaif olub

umriye niyyet iden bir kac vakit nemaz ihram ile klub yine kel-

evvel esbablarn bir yerden giymee rza verüb Kâ'biye karib Umre
nam mahalde yine ihrama girüb ta Minede kurbanlar kesilince ih-

ram ile dura Ve esbabn bir yerden giydigiyçün bir cinaye kurban
ide Ve eer her gün birer esbabn baka baka giyerse her esbab içün

birer kurban lâzm gelir Ve trnagile kansa kezalik cinaye kurban
lâzm gelir Ve eer yalnz hacca niyyet ideremsen (idersen) duas
ve niyyeti böyle tilâvet olunur Duai niyyeti ihramül hac J\ ^üi

JUj'.ii c**j^\ j <*iic.j> V J^-i^ -9 is* ^t^ i «i »y--*' «^^ti-Uji diye Bu niyyetde dahi

trnagile kammayub ve kehle öldürmeyüb füsuk cidal etmemek ge-

rek Ve üçüncü niyyet niyyeti Kurbandr Duai niyyeti ihram Kurban
JUî^u^ o*j>\ 3 *^l\i „j*»\\c.^ ^s* Ll]\? ^-f' •^'ti j ö,*.Juji cj't

c«ü'
diyüb tebiye idüb

Duai telhiye d\! ^^1 i d\a> 3 -« o.«Jii ai-» ö\ a..] dU oip v ^;J ^««< ^.J Bu niyyetde

dahi trnagile kanmayub pire ve kehle öldürmeyüb ve lâfüsuk velâ

cidal nass kat emrine fermanber olub kimse dömeyüb sömeyüb
cenk cidal eylememek gerek Zira cinaye kurban etmek gerek Eer
bunlara tahammül ideyim kehle ve pire öldürürüm ve trnagile ka-

nrm ve sevdazede kimesneyim çekiirim ve döüirim dersen müf-

reden bil umre niyyet etmeden evlâs yokdur Zira üç vakit salât eda

idince ihram ile dururum ve cümle esbablarm giyerim ve cinaye

bir kurban ile cinayei iskat iderim dersen Umre niyyetinden âsân

niyyet yokdur Ve bu Bi'ri Alide üc nevi üzre niyyet idüb ihrama

girdikden sonra bu Bi^ri Alide bir Mescidi Hazreti Ali vardr Bir

hurma hadikas icre on iki kubbe kârgir bina minaresiz mesciddir

Cümle huccac anda ikier rikât sünneti ihram klub hukuku valideyn

içün dua etmek gerekdir Bu mescidin ne mahfili ve ne minberi ve

ne döemesi vardr Cümle kum döeli bir mescidi münevverdir Bu
Bi'ri Alide cümle huccac beyaz kefenlerin boazlarna geçirüb ba
kabak yaln ayak âdemlerin di^J ^4\n di.j sadalar evci asumana peyveste

(peyveste) olub sadyi Allah Allah kopar kim güya maher gününden

bir nian olur Da ve ta beyaz kefenli âdem ile malâmal olub her

kes alâyk dünyadan el çekerler Badehu Bi'ri Alide salât maribi

[1] Badad Kökü nüshas ( U4Lj J

)
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eda idüb nefirler çalnub Bi'ri Aliden cümle tulumlar doldurmak
gerek Zira ileri Kuburu ühedada su yokdur Andan me'aller çra»

gan olub kble canibine tathir olmu yollarn iki canibinde Medine
kuralar içre ubur iderek Bi^ri Aliden öte Mekke erifi hükmündedir
Gayet emn emandr Yagî ve bagî ve dagî Urban üryan havfi yokdur
Amma ordu içindeki akkâm mealciyan ve kavvas ve sakka ve cemmal
haaratlarn hrszlarndan gayet ihtiraz lâzmdr Bi^ri Aliden cenuba

yine tal ve hayrl pak yerlerdir Anda o kadar havf olunmaz Belki

içre giderek

Karye Karye

hükmünde ba ve baçeli cami ve hammaml mamur kuralardr

Bunlar ubur iderek cabeca mugeylân aheste revi giderek 12 saatde

Menzili Kuburu üheda
Bayrl ve tal ve mugeylânl bir Melek Ahmed paa

efendimiz am veziri iken ol sene giden huccacdan bu mahalde bin

Resalet asrnda Mekke münkirleri ile bu mahalde
cengi azîm olub binden mütecaviz sahâbei kiram hâlâ

merkadi erifleri zahir ve bahirdir Bu menzilde mugeylân hyaban*

lan içre meks olunub Çün Urban mekûlât merubata müteallik âb
hayat sular getirdiler Hamdi Huda kiçelerin dürüb vakti seherde

nefirler çalnub andan yine cenuba dere ve tepe ve evci semaya ser-

çekmi kayal dalar içre merhum Ali Bein tathir etdüi mugeylânl
yollar ile Bürke (i) Hayreti Ihni M.esnd Bir azîm bürkedir Amma
suyu yokdur Buna karib eyhül Harem hürkesi ve sebil var An ubur

idüb bir azîm sa'b dereler içre kâh arka ve kâh garba eri bürü
sengi hârâl dere ve depeli yerler ile ubur iderek Mastabai Gazal

(Ji;p ija^-.) tariki âmin sol canibinde bir yalçn kaya dameninde bir

küçük soffadr Hazreti Resaletpenah bu mahalde avclara rast gelüb

görseler kim bu sayyadlar bir gazali sayd etmiler Hemen ceyran Haz-

reti Resaleti görünce biemrillâh lisana gelüb Ya Muhammed Beni

bunlar sayd idüb yeseler gerek Benim hod iki körpe kuzucam var

Anlar bana muntazrlardr Hâlâ ac kalmlardr Aman Ya Resulallah

Rahmeten lilâleminsin Bu avclardan beni halâs eyle Varub yav-

rularm duylyub yine geleyim Andan beni boazlyub kefaf nefs

etsinler deyu ceyran tazarru nali ve reca etdi Derhal sahibi kerem kân
keremkârlk idüb sayyadlara buyurdlar kim Bu ceyran koyverin varub

kuzularna süd verüb yine gelsin Ol gelince ben mütekeffil Beni bu

mahalde ceyrann yerine boazmdan kayd idin buyururlar Sayyad
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münkirler dahi görekim ( görelim ) bu kâr âhiri niye müncer olur

diyüb Hazreti ceyrann yerine kayd bend idüb ceyran halâs iderler

Derhal gazal kuzularna varub süd verüb oullarna ider ki cihan

serveri Muhammed benim içün hapisdir An kefaletden halâs idüb

va'dime hilaf etmeyim Beni avclar yese gerek deyu sergüzet seren-

camn takrir idüb kuzular ile vedalaub ceyran ceyran gibi sekerek

derhal huzuru ResuluUaha gelince sayyad münkirînler bu hali görüb

derhal on ikisi de imana gelüb sahâbei güzînden olub ceyran âzâd

etdiler Annçün bu soffaya Mastabai Gazal derler Bu soffa üzre Haz-

ret secdei ükür etdüi mihrab vardr Ayende ve revendiye ârâmgâh

ve ibadetgâh bir yerdir Bunda dahi teberrüken iki rikât nemaz kl-

mak sevabdr Bu mahalli ubur idüb yine dere ve depe ve sarp da-
lar içre tathir olmu tank âm ile ve kâhi kumsal içre ta Kuburu
ühedadan 13 saatde

Menzili Hazreti Cüdeyde ( oo.-.^ \j )

erif hazretlerinin hükmünde bir vasi dere içre iki canibi sen-

gistan kzl dalar içre alt yüz bal ve baçeli ve hurmal mamur
abadan kasabadr Tamir termimine sebeb Msr Emirülhacc merhum
ve mafurünleh Rdvan Beydir Bu dere içre yüz bin hurma diraht-

leri vardr Yedi güne nazik hurmas ve gül gülistan ve pür mahsul

ve pürkiyahatl ve âb hayat sulu ve cümle haneleri kârgir bina ve

cibs ile puide hanei Urbandr Ve halk gayet aniyadr Ve Rdvan
Bein kârgir bina bir cami (i) ve bir alçak minaresi ve bir hammam
ve esvak muhtasar vardr Ve camiin mihrab önünde bir âb hayat

suyu var Ayni Zerka derler Bundan gayri bu ehir içinde nice bin

çah mâlar vardr Amma gayet scakdr Sehl kesbi heva etse buz paresi

olur Gerçi bu kasabada altm dükkândr Amma cümle huccac ga-

nimet etdiler Ve bu ehrin Arab sittileri arz cemal iderek cümle
metalarn getirüb beyi ira iderler Ve gayet mahbubei zemane nis-

vanlar vardr Misli meer am Havrannda ola Ve bu ehrin ar-

knda kayalar dibinde Ziyareti eyh Sadeddini Rumî Sahâbei kiram-

dandr Bir kubbei sagire içinde medfundur >.j»J»o^- u^^s Bu ehrin
deresi içre ba aa bin adm yine bu Cüdeyde ahalisinden krk
elli hane ve bir mescidi ve bir bürkei azîmi Sultan Murad Rabiin

validesinindir Suyu yine Ayni Zerkadandr Amma dükkânlar yokdur
Bu mahalde hurmalk içinde Ziyareti eyh Salihi Rumî müfid ve

muhtasar kubbecikde medfundur Bu mahallere ta Bedr Huneyne
varnca Hazreti Resaletpenah Vadii nahli Huneyn buyurmulardr Bu
Cüdeydede vakti zuhurda küsü rihletler çalnub safi hurmal ba ve
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baçe ve dereli abadan kuralar içre baz yeri yalçn kayal evci asu-

mana serçekmi mehib kûhu bîsütunlar içre ve baz yeri kumsal ve

baz yeri mugeylân aaçl dalar içre olmak ile kâh arka ve kâh
garba eri bürü yollar üzre gidüb Bedr Huneyne karib tariki âmin
arknda

Cebeli Sacnan ( jl:^ ^^^^ )

Evei semaya kad çkm bir ahmerüUevn üryan cebeldir Hazreti

Resalet penah Hicretin sene tarihinde Cudeybiyye[l] gazasna giderken

bu mahalde askeri islâm meks idüb Hazreti Resul bu da üzre çkub
askeri slama nazar idüb dua etmidir Bu cebelde maadini zümrüd
vardr Ve bu Cüdeybiyye [2] feth olub ol vakit Seyyidi veledi beni

âdem ve mefhari hümei âlem akalîmi seb*ada olan mamurei zeminde

Krallara ve Acem ah Perviz aha fetihnameler ile elçiler gön-

derüb slama davet kldlar Ve bu Cebeli Sacnanm canibi garbisinde

Cebeli Arec ( ^^^ j^- ) derler bir cebeldir Olkadar âli deildir Hazreti

Resaletin Bedr Huneyn gazasndan ganimet olan koyun ve keçileri

garlar içre yatub otlarlard Ol ganemler zürriyyetinden beyaz örgüçlü

koyunlar ve münakka keçileri vardr Bu ciballeri hayli mesafei

baideden seyir temaa idüb yine oldereler içre

Karyei Karyei Karyei Karyei

Cümle bu kuralar mamur âbâdan ba ve baçei gülistan nah-

listandr Ve âb hayat Ayni Zerka bu kuralarn içinden cereyan

ider Mucizei Resuldür Bu Ayni Zerka Hazreti Resaletpenah ne ca-

nibe azimet buyururlarsa tahtelarzdan bu Ayni Zerka cereyan idüb

Hazretin murad idindikleri yerde zahir olurdu Annçün beynel

Mekke vel Medine bu Ayni Zerka gidüb Merdivenin canibi garbisinde

gayib olur Ve bâlâda mezkûr olan kuralarn sagir ve kebiri ve mah-

bub ve mahubeleri has ve beyaz ekmeklerin ve mutabbak kâhlarn
ve gûnagûn hurma ve batihlerin ve air ve fullerin ahrah üzre çka-

rub cümle huccac ganimet iderler

Karyei

Bu dahi üç yüz haneli bal ve baçeli bir cami hammamh ve

Ayni Zerka sulu bir mamur keryedir erif tarafndan bunda bir

erif hâkimdir Bunda dahi eümle sittiler metalarn meydan muhab-

[1] Bagdad Kökü nüshas (Hudeybiyye)

[2] » » » (Hudeybiyye)
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bete çkarub beyii iderler Bu karye abalisinden olmaile huccacn
kalm develeri yerine kiralar ile hayli deve verdiler Ve bunda
cümle huccaca deve Aini^ii ^}_^ j^j^» ^ ^t

a-M-HI ««iî diyu sbyanlar istik-

bale çkarlard Ve dahi j^kc^ j'^x, ^u. u*^ L deyu yal ve ball gözle'

melerin ahu gözlü Ve dahi ubur idüb ta Cüdeydeden [2] 18 saatde

Evsaf kal'ai Bedr[] ( jo. Us)

Sen 2 tarihinde Hicretden sonra bizza(t) Hazreti Resaletpenahn

fethidir kini [3] Ebu Cehli lâîn yetmi nafer ehli sakar keferei fecere ile

maktul oldlar Tali yetmi nefer kimesne ile bedesti Kâ'b bin Öme-
rül Ensarî(i) esir idüb Hazreti Resalet huzuruna dest berkafa bal
getirüb cümles islâm ile müerref olub Hazreti Abbasn bana Haz-

reti Resalet kendü siyab imamelerin giydirüb cümle sahâbei kiram

Mübarek ola ya Abbas didiler Hasl kelâm bu cenkde reisi mürikin
Ebu Cehl nam pehlivan lâîn yetmi aded facirîn ile kati olub yedi

bin nefer kefere mürd oldu Ve bin neferi erefi islâm ile müerref
oldu Ve alt yüz sahâbei kiram ehid oldu Bu cenkde küffarn inhi-

zamm Mekkede Ebu Leheb lâîn iidüb derdinden haste olub ol hali

bedfiali pürmelâl ile bedhanesine odun getirirken bir senk üzre te-

neffüs içün odunu koyam zan idüb derhal arkasndan odun tan
ardna devrilüb oduna bal olan ip boaznda kalub Ebu Leheb

boulub mürd oldu Hakknda Surei Tebbet nazil olub ( Ayet )

•^--ü- J^^ ^^-^î^i ^1»^*-'^=^ Âyeti atm hakkndadr fethinde hayli

üsret çekilmegile cümle sahâbei kiram Hazreti Resaletden reca idüb

kaPasm münhedim etdiler Hâlâ cabeca âsâr binalar zahirdir Ve hîni

muhasarada Hazreti Resalete atdklar talar biemrillah kum gibi

olub ehrin cenubu canibinde bir küçük kumlu cebeli sagiredir

Ve yine bu ehrin cenubunda orduyu Resul meks etdüi verde Haz-

reti Resaleti basaadetin haymei mübarekeleri kurlan mahal bir alçak

soffackdr Ve mihrabnda ibadet iderler Ziyaretgâh has âmdr Ve bu
ehre havale kble canibinde ehirden beyüz adm bir alçack kaya-

l da üzre

Gar Nebi
Hazreti Resul bu gar içre ibadet idüb sahâbei kiramn mansur

ve muzaffer olmasyçün dua iderdi Bu dahi ziyaretgâhdr Ve bu ga-

zay Bedr Huneynde nekadar sahâbei kiram ehid oldlarsa bu ma-

[1] Badad Kökü nüshas (Huneyn)

[2] » » » (Hudeydeden)

[3] » » » (Mürikini)
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halde medfunlardr aJc aMI^^j Bu Bedrde olan gazayi ekber meer Ohud
gazasnda olmu ola Hazreti Resalet binefsihi yirmi sekiz gaza etmi*
lerdir Amma Bu Bedr gazas ve Ohud gazas cümleden gazayi ekber

lerdir Bu Bedr Huneynin canibi cenubunda bir muattal susuz kuyu
vardr Bu cebelde mürd olan fecerelerin lâei murdarlarn Hazreti

Resaletin emrile bu çah gayyaya ilka idüb yerlerin darülbevar iken

dünyada bi'ri bevar oldu Ebu Cehl lâîn dahi bu bi'ri muattalda a-

melî batlasile bu bi'ri amikde kald Amma rayihalarndan bu bi're

yakn varlmaz Ve dayima bir feza* ve ceza' vaveyla sadas istima

olunur derler Amma hakir bu çah sakarn yanndan geçdim Sada-

larn istima etmedim Amma rayihai habiseden gücile ubur etdim

Der vasf Bedr Huneyn
Bu ehrin canibi erbaas yalçn kzl kayalardr Belidesi bir vasi

fezaya vaki olmu hurma ecerli bir belidedir Lebi Deryay Kulzüme
be saat karib memerri na huccacdr erif hazretleri tarafndan bir

erif kayimmakam hükümetidir Ve Mekke mollas niyabetidir Bir

kumsal sahra içre dört yüz toprak örtülü Arab beyitleridir Bir kârgir

bina camii var Alt kubbei müdevverdir Mihrab ve minberi tarz

kadimdir Amma minaresi yokdur Hareminden Ayni Zerka cereyan

idüb camiin sol canibinde bir büyük bürke vardr Anda cereyan

idüb leb berleb olur Bu bürkenin canibi kblesinde bir kubbeli bir

mescidi dahi var Ve bir hammam var Amma han yokdur Ve cüm-

le iki yüz miktar müfid muhtasar dükkânlar vardr Ve Msrn hac

yolu dahi bu ehirde am yoluna muttasl olur Ve Msr huccac
bu Bedr Huneyne gelüb iki gün cice meks idüb kanadili bîhisab ile

ve me'ali fanusu lâyuadler ile orduyi huccac çragan edüb ebi
muzlimleri ruzu ruen olur Ve nice bin tüfenk ve top ve fienkler

atlub Hazretin Bedr gazas admanm iderler Temaagâhdr Bu ehir

lebi deryaya karib olmagile Msrdan cemii eya bu ehire gelüb ga-

nimet olur Hattâ bunda cümle huccac zahirelerin belâgan mabelag

alub develerine ikier alik verdiler Ve bundan cemii tulumlar su ile

doldurub yola azimet etdiler Badezzuhur bu ehirden kalkub kâh

arka ve kâh canibi kbliye ve kâh garba ubur iderek üçüncü saatde

Bahri Kulzüm nümayan olub Süveysden gemilerle giden huccaclar

ve zahire gemileri bizimle beraber kavayi lâtif ile giderlerdi Biz dahi

ubur iderek

Sahrayi Meymun (J^^-* ^5'.*=^)

aU\ c*»'i.J» bir çöl bir çölistan ve bir berri beyaban sahrayi bipa-
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yandr kim ii9\c(,4UT Bir âdem katardan ayrlub kenduyi gayib etse

geze geze maymuna döndügiyçün Maymun Ovas derler Güya Hey-

hat sahras gibi güne çölde doar ve çölde batar Amma sahrayi Hey^

hat çemenzar ve havadar ve lâlezardr Bu Maymun sahras gibi yabis

ve bi hasl ve iddeti harl deildir Amma bunda âdem tepesinden

pier ihramda olan huccac kebab olayazdlar Amma (Hadis) aHijU'i^ j.^»

dr Bu çölün canibi arkîsi ta Badad ve Basrya müntehidir Kaba-

yili Beni Meval J»^-. ^ ve Beni Can öI^ J-. netice yetmi güne kabaili

Urban bu sahray Meymunun nihayetinde ve dahilinde tavattun

etmilerdir Bu çöl içre cümle huccacn develeri biemrillâh ejderi

heftser olub gükriyerek ceyran gibi sekerek acele ile giderek 14

saatde

Sebili Meymune bintül Haris (c^jlii-.; ^y^^ j^x-)

Ümmülmüminîn ehli beyti Hazreti Resulullahdr Bu sahrayi

Meymun ol Meymune hann milki mevresi[l] olmagile annçün Va-

dii Meymun derler Hâlâ mamur sebildir Her kim erif ise nazr an-

lardr Bu mahalde hayme ve hargâhsz sehl meks idüb develere nafa-

kalarn verüb derhal nefirler çalnub yine kble canibine Sahrayi

Meymun içre acele ile gidilüb nice develer kald Zira çöl çölistan ve

rimalistan ve bîeman yerlerdir maretden bir nian yokdur Amma
çöl Urbanlarma erif Sa'd hazretleri tenbih etmikim Eer bu çölde

huccacn bir eyi zayi olursa sizden tazmin olunub deriniz yüzerim

diyu tenbih ve tekid idüb hamdi Huda emniyyet üzre ubur idüb

huccacn kalan develerinin yerine dine develer verüb cümle ehli

iyalleri tariki âm üzre çkub metalarn füruht iderek huccac gani-

met etdiler Ve bu çölün sa canibinde yine Bahri Süvey nümayan
idi Zahire ve huccac gemileri pupa eyyam ile giderlerdi Biz dahi bu
çölde 7 saat gidüp

.

Karyei
iki yüz haneli hurma bal ve Ayni Zerka sulu bir mamur kar-

yedir Bunun halk dahi ahrah üzre metalarn beyi iderler Kavunu
karbuzu ve hurmas firavandr Ve bunda bir kubbei sagire içinde

Ziyareti §eyh cenbinde bir cami var Ve bir âb hayat kuvuzu var

Bunda karar etmiyüb yine çöl çölistan içre deve kular ve tavan
ve ceyranlar huccac içine girüb sayd ikâr iderek bir hay huy ile

ubur idüb yine (1) kuu yumurtalar bularak delluzünnebi yiyerek

çölün nihayetinde sol canibimizde gücile nümayan

[1] Böyle harekelenmi.

[1] (Deve) olacak
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Cebeli Tayyîbe Sultan (^lU-- 'k.I. l>.)

Duhteri ferhunde ahteribu cebeli müntehada yaylaklanrm Âb
havas nebatat kiyahat ve mahsulât firavan saat baiddir Bu
sahrada iki gün acele ile gitdik Yine ol Cebeli Tayyibe nümayan idi

Ve bu çölde ikâre gelir Ve bu menzilde dahi çok deve kald Ve ni'

ce âdemler iddeti hararetden bîtab ve bîmecal durub piyade kalm
yetmi nefer zaif âdemleri develere bindirdiler Ve hamdi Huda bî sam
asakiri am salimin

Kariye

dahil oldu ki yüz evli ba ve baçeli cami hammaml ve durub
canibi erbaa kuralarnda nice bin Urban cem olmu idi Cümle huc*

cac levazmatlarn görüb ubur iderek

Kariye

Bu dahi iki yüz haneli ba irmeli ve bir cami ve hammaml ve

Ayni Zerka sulu mamur karyedir An dahi ubur idüb yine çölistan

içre gidüb ta sahrayi Meymune sebilinden 18 saatde

Menzili Kasabai Rabia Emesi
erif hazretleri hükmünde yine ürefalardan biri hâkimdir Ve Mekke

mollas niyabetidir ehri Süvey deryas sahiline bin adm karib Meymun
Sahrasnn nihayetinde bir vasi sahra içre bal ve baçeli gûnagûn
nahlistanl bir mamur kasabadr Bir camii ve bir han ve iki yüzden

mütecaviz müfid muhtasar Urban evli ve elli dükkân suku muhtasar
vardr Ve canibi erbaasnda âbâdan kuralar vardr Cümle ahalileri

metalarn getirüb füruht iderler Ve iki yüzden mütecaviz su kuyular

var Amma lebi deryaya karib olmagile sular surdur Ayni Zerka bu
mahalde gayibdir Ve bir azîm bürkesi var Msr huccac bunda bir

gün mütekaid olub cümle ihrama girerler Anlara ihrama girmek bu

mahalde olmudur Ve Msr huccac bizim am huccacmdan üç gün

mukaddem ubur etmiler Hemen yine bu mahalden küsü rihletler

çalnub yine çöl çölistan içre deve kular ve hargû ve ceyranlar

sayd ikâr iderek ve mugaylân dirahtleri üzre Hak Kuran ve Yusufcik

kumrlarnn sadasn istima iderek

akabesi

Olkadar sa'b deildir Amma bir yerde ârâm etmeden uyku-
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suzlukdan develer bîtab bîmecal olub yetmi deve ve on re*s at kald

Ve ziyade kalan âdemleri yine pa§a ba develere bindirüb saat gidüb

bu kum deryas içre

ükür Akabesi ( ^ "t*^ J^^ ^

^'»^ ,.*A3i Cümle hayvanat gark rimal ve müstarak arak zülâl ola-

rak kâmil bir adm yoku yukaru ve bin adm eni aa kum der-

yas kim cümle âyân kibar ve pr sigar piyade olub iki yerden gay-

ret kuan kemerlerine bend klub tahtrevanlar el üzre arub cüm-

le ibadullah sadayi Allah Allah diyerek feryad figan iderek Akabei

adlar Amma yetmi seksen mikdar devabat makulesi kald Bu ka-

lan develeri ol an geride Urban alrlar Kim kime bakar Maherden
bir niandr Zira Arafata yetimee dört gün kald Ve be konamz
dahi var Huda rahmet eyliye Msr Emiri hacc Rdvan Bey bu Aka-

benin kumun tathir etmee bin guru vakf eylemi Her sene rima-

1in tathir iderler Amma yine sa'b Akabedir kim cemii hayvanatlarn

akabesidir Ve ölüm kanarasdr Ve bu akabe banda yolun sanda
bir çarkûe divar üzre beyaz mermerde celi hattile (Tarih)

o'^ jU^ XS-\ jUa-l - Ij jU- ^\^ jlkiDl LVö-* X\ Â ^jJlÂ* -\)J^ ^\ )

Ve bu akabenin iki tarafna mezkûr padiahlar iki saat yer kara

tadan eddi metin divar çekmilerdir kim bu tariki âmm kum gark

etmiye Amma yine rimalden halâs olmyub her sene nice yüz develer

kalr Ve bu divarn dahi (Tarihi)

Bu mahalli dahi ubur idüb ta Rabia Emesinden 14 saatde

Evsaf Kal'ai Güzelce Bürke

Bu mahalde meks olunub kaPas nîm saat canibi arka baid bir

yalçn kaya üzre ekli murabba bir sengin bünyad kaPai atikdir Sene

871 tarihi Iskenderde Beni Hilâl padiah binasdr Anter Oullarn-
dan malik Sumhan 'c^y bu kaPa üzre cengi azîm etdüi Antername

A,

de masturdur Andan bu kaPiye Ali Haim mutasarrf olub ba*si Mu-
hammedül Mustafanm sene 13 tarihinde Hazreti Ali fethidir Hâlâ

harabdr Zira Urban tayifesi sahraniindir Kal'iye meyyal deillerdir

Ba kapann canibi garbnda bir bürkei azîm vardr kim içinde ka-

drga gezse yerim dar demez Öyle bir vasi bürkedir Dairen madar
Evliya Çelebi 9 — 43
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cürmü alt yüz admdr Hac yolunda böyle bir bürkei azîm yokdur

Güzelce Bürke ismile müsemma babire misal bir bürkedir Sayir bür-

keler gibi suyu dollablar ile yabud baran rabmet ile deildir KaPa
canibinde hurmalk içinden beru Ayni Zerka gelüb bürke kenarnda*

ki mescidin divan dibinden bürkei azîme dahil olub derya olur An-
dan taub bürkenin canibi garbisindeki besatînlere müstevli olub rey

ider Ve bu bürkenin ta vasatnda dört amelî meyil bina olunmudur
Müruru eyyam ile bu amudlar üzre bir kasr varimi Ve bürkenin ca-

nibi kblesi kenarnda çar amelî sütun üzre bir alçak kubbeli mesacid

vardr Mihrab üzre böyle tahrir olunmudur (Tarih)

kitabet olunmudur Ve bu bürkiye karib bir mamur köy vardr Ve
etraf kuralardan dahi cümle Urban zahayirlerin getürb beyimenye-

zid idüb huccaca ganimet iderler Ve bu mahalde dahi cümle hayvan-

lara nafakalarn verüb suru rihletler çalmub kâh kumsal ve kâh
lgn aaçl ormanlar içre kble canibine gidüb 7 saatde

Asfan (jU-=ii)

nam mahalle varub asla ârâm etmeyüb güzer olundu Gayri zeman
huccac am bu menzilde meks iderlermi Canibi erbaas mamur
kural yerdir An ubur idüb acele ile lgar iderek ta Güzelce Bürke-

den 21 saatde

Menzili evsaf Kasabai Vadii Fatma

Bir bayr zeylinde iki yüz toprak örtülü kârgir bina mamur Arab
beytleridir Ve cümle seksen mikdar esvak muhtasar vardr Ve baz
hurma yapraile örtülmü kubbe misal dükkânlar dahi vardr Ve bir

alçak bayir dameninde bir kârgir bina camii vardr Ve bir alçak mi-

naresi var Camiin canibi erbaas §ecerei müntehalar ile tezyin olun-

mudur Ve âb hayat Ayni Zerka bu camiin hareminden cereyan

idüb bu mahalde gayib olur Beynelharemeyn cümle menzillerde nu
olunan Ayni Zerkadr kim Hazreti Resaletin daveti ile taht zemin-

den Medineye varnca cereyan etmidir Bir rivayetde Hazreti Resalet

ticaret ile ama giderken bu Ayni Zerka bile gidüb baz menazillerde

zahir olan âb hayatlar bu Ayni Zerkadr derler Hakka ki bir tam-
da ve bir elvanda bir âb hayatdr Amma beynelharemeyn gayet s-
cakdr Güze ve tulumlarda sehl kesbi heva etse buz paresi olur Ve
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gayet seriiilhaztn âb safidir Hakka ki mucizei azimdir kim nice bin

da ve ta ve çöl çölistan bîmaa aub Hazreti Resaletin murad
erifleri üzre gelmidir Ve kasabai Vadii Fatma ismile müsemma
olmasnn vechi tesmiyesinin asl oldur kim kaçnakim Hazreti

Resulü Huda ve Muhammedül Mustafa Hicretin sene 2 yine bu
sahraya Hazreti Resalet Hazreti Fatmaya cihaz ihsan etdikleriyçün

Vadii Fatma hayratlarna huddamlarnm vazayiflerine sarf olunur

bir deti mahsule yokdur Zira Mekkei Mükerremede ve akalimi seb'a-

•da ve cümle memaliki islâmiyyede olan ümmeti Muhammed âlimdir

Uç kerre yüz bin ibadullah huccac mahlûkullah olur Bukadar huc-

cacn Mekkei Mükerremede Qtuz gün gice mihman olduklarnda

cümle taze can bulurlar Ve rah çölistanda çekdikleri meakkatleri

feramu idüb yirmi otuz gün safa iderler Tirfil ve ayrk misal bir alefi

vardr On gün bir hayvan yese semiz olur Ve ehri Mekke içre nice

bin deve yükü fitile fitile bükülmü otlar gelüb beyi olunur Yine

bu sahrann nebebatatna noksan gelmeyüb biemrillâh böyle bir mah'
suldar vadidir Ve bu vadinin canibi kblesinde tariki Mekke üzre

Soffai Halâs

Bir ta bina soffackdr ki kademe ta nerdüban ile uruc olunur

bir alçak mihrabl soffadr Kaçankim Hazreti Resalet Mekkei Mü-
kerreme mürikleri derdinden kâh Yemene ve kâh Tayif ve Abbas
Adene giderdi Bir gün yine refikleri ile Sam erife gitmee azimet

idüb raha müteveccih olduklarnda Ebu Leheb ve Ebu Cehl lâîn Sü-

raka bin Melik nam lâîne bir az mal ve bir hayli menal verüb Haz-

reti Resaletin akabnca yetiüb Hazreti ehide etmee taahhüd idüb

zrhn giyüp seyfi mücezzemin kuanub küheylân atna suvar olub

mzran silkerek azmi rah idüb Hazreti Resaleti bu Vadii Fatma
kurbinde görse kim Hazreti Resalet refikleri ile piyadece zikrullah

iderek gitmede Hemen bu gez Süraka at braub mzran silküb

Hazreti Resalete yakn geldükde cüdasile Hazreti Resalete darb idem
derken der an Hazret o^j\ *^-'* diyu nutk etdiklerinde biemrillâh Sü-

rakai arz atile donile dutub gark olmada Bu hali pürmelâli Süraka

görüb Ya Muhammed Rametenlil Aleminsin Bilmedim Dümenlerin
ivasma uydum Estafirullah Beni bundan halâs eyle Mekkeye varub

senin dümenlerine klç uraym didükde ol mürüvvet kân merhamet
idüb ü^j'Acs^^ diyüb derhal Süraka atile halâs olub ol an kelimei eha-
deti zebanna getirüb erefi islâm ile müerref olub ResuluUah ile

Mekkiye geldükde cümle münkirin görseler kim Sürakanm banda
beyaz alâmeti muhammedî var Ya Süraka Bu ne haldir Kani Mu-
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hammedin ba deyu siial iderken Süraka ider te merunlar Mu'
hammedin ba bam üzredir Sizin bir kaçnz ba etmee geldim

diyu daltigi Muhammed olub bir kaç münkirleri ba idüb belli bal
mePunlardan yedi ba ile Hazreti Resalet huzuruna bu Vadii Fat*

mada gelüb Hazreti Resaletden bir an münfek olmyub Muhacirin»

den oldu Badehu mezkûr soffa yerinde Süraka slâm ile müerref
olduum mahaldir Ve gazab Rabbül Izzetden halâs olduum yerdir

diyu bu soffai Süraka ina etmidir Annçün Soffai Halâs derler Ve
bu soffa yannda atile gark olduu kayal bir yerdir kim hâlâ zahir»

dir Temaagâh huccacdr Ve bu Vadii Fatmadan salt atl ve katr
ve heccanl olan huccac müslimîn asla ârâm etmiyüb Mekkei Mü»
kerremiye giderler Hemen hakir dahi Hüseyin pasa efendimizden

mezun olub develer ile yedi huddamm braub iki memlûküm ile

atlara suvar olub kâh kumsal ve kâh tathir olmu hürde tal iki

canibi sengistan alçak dal yerlerden ubur iderek sun'u Huda cibal»

leri temaa iderek 16 saatde

Menzili Makam Umre
Bu mahalle cemii huccac gelüb yüklerin ykmadan meks iderler

Bir derenin içinde vaki olmu on miktar fukara hanesi ve on mikta»

dar dükkânlar vardr Ve cümle ahalii Mekke bu mahaldeki hucca-

ca istikbale çkarlar Ve ihramn ve umrenin urut kuyudile delâlet

iderler Ibtida bunda elzem levazmndan olan sünneti ResulUah (a)

ittibaen gusül eylemekdir Sene 1073 tarihinde Msr valisi Ömer paa
.lAiU HiH^.j hazretleri cümle huccac müslimîn gusül etsinler diyu bir

bürkei azîm bina etmi kim içinde ketiler gezse kabildir Ve ehli rz
âyân kibar içün müteaddid kubbe kubbe gusülhaneler ve abdestha»

neler ve bir mükellef kubbeli sebilhane ve istirahathaneler bina idüb

evkaf tarafndan sr dollablar ile sular çekilüb derya misal havuzu

azîm leb berleb olur azîm hayrat etmidir Allah akbetin hayr ey»

leye Bu mahalle geldükde art evvel oldur kim ihtida Medinei Mü»
nevvere kurbinde Bi'ri Alide ihram giyüb Ehli özrüm diyu üç vakit

nemazdan sonra cümle esbabn giyüb cinaye kurban iderim diyen

kimesne bu mahalde elbette gusül idüb ihramn giymek badehu bu
bürke kenarnda musallay Hazreti Alide iki rikât nemaz klmak
sünnetdir Ve bundan sonra pire ve kehle kati etmeyüb trnagile

kanmamak sünnetdir Ve füsuk ve cidal ve ktal haramdr kim
(Ayet) îr*5 JiJ^Vj ö^-âVj Ayeti nazil olmudur Ve eer gusül etmezse

tecdidi vuzu etmek dahi farzdr Ve Medinede Bi*ri Alide üç güne

niyyet idüb yine ol niyyetleri bunda gusül idüb ihrama girdikde
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-<flic.*j»\i c>j^^\c*y diye Ve eer yalnz hacca niyyet iderse J^-y-^U'c^'j^-^j ^^Uc^y

diye Ve eer Kur'ana niyyet etdise yine bunda J^-"*^* ^^ c^^b *^h ^j*»^^ z*y

diye Andan seirde seirde bir saatde Kâbei erife gide Farz evvel

olan tavaf kuduma gide Zira pr ve civanana ve u niginei nisvana

tavaf kudüm farzdr Ve Mekkeden gücü yetdüü kadar bu umriye

gelüb gitmek kaç kerre gelirse olkadar hac sevab bulub hac temam
olur Zira bu umre hakknda Cenab Bari Kur'an azîminde ve Für-

kan mecidinde buyurur (Ayet) -^»s^—^^j r^^ ^y^^i Ayeti nazil olmudur
Eer piyade ve eer atl bir kaç kerre umre etmek art ihram

giymekdir Ve rüknü tavaf kudüm etmekdir Amma vacibi Safa ve

Merve mabeyninde sa'y eylemekdir Ve ban yülütmek ve saçn ki*

saltmak vacibdir Amma Arafatdan dünüb Minede kurban idüb tavaf

ahirde tra olub saçn ksaltmak ol zeman vacibdir Eer tra olmam
keysudar olurum dersen ol dahi sünnetdir Ve bu Umre tariki âmin
iki canibinde iki azîm miller vardr Her milin üzerinde üç dane

hürde kubbei sagirecikler vardr Tarihi kûfî hat ile

diyu tahrir olunmu hatti kebiredir Amma acele ile ubur olundm-
dan bu tarih ve Ömer paann bürkesi tahrir olunmad Bu miller-

den içeri dahil olan Mekkei Mükerreme haremine dahil olmu olur

Bu millerden içeri bir âdem merhun olsa Kâbei erifede merhum
olmu gibi olur Evvel Hazreti Eba bekir milleri hududu Mekke
alâmetidir Badehu cümle huccac bu mahalde cümle Mekkiye gidüb

Hüseyin paa hazretleri alay azîmi ile Mekke mollas Efendi ile

atba beraber mevc mevc ve fevc fevc ihtida am Emirülhacc Har-

mu paa ve am askeri badehu paa askeri kanunu kadim tertib(i)

üzre ubur iderek paa kat mehterhanesin çalarak nîm saatde kâh
talk ve kâh rimal üzre iki saatde

Menzili Vadii Fah ( ^' j^ij J> )

Hüseyin paa seraperde (i) hüseyinîsinde berkarar olub üz

âb hayat kuyular vardr Ve baz zaviye ve türbe ve sebiller vardr
Ve besatîn Kâbei erife bir gün evvel can atub gitdiler Paa
hazretleri otanda [ 1 ]nci gün yevmi arefeden iki gün mukaddem
Mekkei Mükerremiye dahil olduundan bu mahalde meks olunub
krk koyun ve yedi deve dahi kurban etdi Zira cümle haccac bu sene

hacca yetimeden meyus olmulard Hamdi Huda ihtimam himmeti
tam Hüseyin paa ile iki gün mukaddem vâsl olundu j^j J-^^ o* '-J^*

Bu mahalde cemii ulema ve suleha ve meayihi kibar ve ürefayi

[IJ Badad Kökü nüshas (sekizi)
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zevilerham cümlesi güruh güruh paaya gelüb buluduklarnda her

kes meratiblerine göre tazim tekrim olundu Badehu Msr emirül-

hacc Özbek Bey ve Cidde bei Baklac Mehemmed Bey ve Msrn
yedi bölük aalar ve kethüdalar ve çavular ve çorbaclar ve oda-

balar ve sahibi kelâm olan mütaaddid daylar frka frka paaya
gelüb mülakat olub erbet ve buhurdan sonra anlar dahi revane ol»

dlar Andan erif Sa^d hazretlerinin kethüdas iki re's küheylân ks»
raklar ve alt re's habeî mahbub gulâmlar ve zîkymet cevahir ma»
kulesi eya ve sayir akmie kalay ve öd ve amber ve htayi müneb»
bed kâse ve fenacinler ve elli deve yükü mekûlât merubat hedaya»

1ar ile kethüdayi erif gelüb destbusü vezir ile erefyab olub aya
üzre berkarar durdukda paa hazretleri Otur diyu yer gösterdiler An-
lar otu (ru) b paa hazretleri ider erif hazretleri gelmedi Nedir hali

erifleri deyu sual buyurdlar Anlar dahi Hayr duanz hizmetindedir

didiler Paa ne ho gelmediler didi Anlar dahi manileri vardr deyu

özlür (özür) diledi Paa dahi itdi Da yürümezse abdal yürür diyüb

hedayalarn kabul idüb Bizden selâm eyle deyu erif kethüdasn savub

Tiz iç aalar ve tara aalar pürsilâh olub piyade ve atl seban ve

sarca hazr olsun deyu tenbih buyurdlar Derhal cümle asker hazr»

ba olub Kâ'bei erifi tavaf kudüm etmee müteveccih olub ihra»

mile BeytuUah erifin haremine varub bügâ âlûd âsitanei Beytul»

lah () yedi rta tavaf kudüm idüb ve Makam ibrahim (i) ziyaret

idüb yedi kerre Safa ve Mervede sa'yidüb tavaf kudumu temam etdi

Badehu alelgafle erif Sa'din hanesine varub erif Sa'd hazretlerinin

akl bandan gidüb âlemi hayretde kald Hemen paa hakimane
hareket idübSa'd hazretlerine buyurdlar kim Alessabah otamza
terif buyurun Saadetli padiahmzn size hil'ati fahire ve sammur
kürkü ve ibka ve mukarrer Hatt erifleri vardr Ve alay muham-
medî ile maan Mekkei Mükerremiye dahil olub Arafata bile çkalm
deyu tesellii hatr olacak kelimatlar idince erif Sa'din akl bana
gelüb kahve ve erbet ve gülâb buhurdan sonra on emame amber

ve üc incu tebih ve bir kutu zîkymet hurd (e) cevahir ve on boce
esbab tefaruk ve üç habeî gulâm hedaya verdi Paa dahi gemerinden

bir mücevher hançerin çkarub erif Sa'din beline dakd Sa'd hazret-

leri bir vasatulkame esmerüllevin ve lebi evaribi bîleb hargûleb

halk olunmu bir Hatemi Tayi sahib kerem kimesnedir Andan paa
vedalaub yine haymesinde kalup cümle alay çavular alay tenbih

idüb ol gice cümle asker paa alaya âmâde oldlar
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Evsaf alay asakiri Msr ve asakiri am
der Mekke

Evvelâ Msr valisi kethüda ibrahim paa tarafndan üç bin Msr
askeri ile bu Mekke üzre tayin olunmu idi Ve amdan dahi üç bin

asker ve Hüseyin paa efendimizden dahi iki bin asker cümle sekiz

bin asker ile böyle bir veziri âlian tayin olunmasnn asl oldur kim
sene 1081 tarihinde bu senemizden bir sal mukaddem Ankebut Ah-

med paa kethüdas Hasan paaya Cidde paal ihsan olunub Ha-

remeynü erifeynin tamir ve termimine ve cemii ürefa ve mücavi-

rinin ciraye ve surre ve masariflerinin tahsiline ve beynel Haremey-
nin nizam intizamna memur idi Hikmeti Huda ürefann evza etvar-

larna tahammül idemeyüb hüsnü zindegâneleri olmamak ile ol senei

namubarekde huccac müslimîn tavaf iderken bir fetret kopub cümle

huccac Haremi erifin bablarn sed idüb uryanen ihramda iken bu
kadar ibadullah Haremi erifde mahsur olur Derhal Bab Omerden
içeri Hasan paann on bayrak müsellâh fetalar girüp sutuhu Harem
üzre çkup kendüleri muhafazada iken ürefa çelebileri tarafndan

nice bin askya Cebeli Ebi Kubeys (^_^"j j.» j^) üzre çkup ve Mekkei
Mükerremenin yedi minaresinin on sekiz tabakas içre bu kadar tü-

fenkendaz erif Sa'd çkub taraf taraf minarelerden ve Harem etra-

fnda olan medarislerden huccac müslimîne öyle kurun urur kim
yedi yüz mahrem ümmeti Muhammed mecruh ve iki yüz mikdar
BeytuUahm canibi erbaasmda ehid olurlar Bu vaka Hazreti Zübeyr

ile Haccac Zalim Yusuf asrnda bu Harem icre böyle olmamdr
Bir gün bir gice bu hal üzre cenk cidal ve harb ktal olub (Ayet)

gi-> j Jijt-V j 03-9 V^ nass kat emri kande kald Haremi erif na'ei

huccac ile doldu Böyle cenk iderken hikmeti Huda Hasan paay
kurun ile urub cenk cidal def olub cümle huccacm ve Hasan paa
askerinin cümle eyalarn garet iderler Ol sene huccac huzur ile hac

idemeyüb Msr askeri Msra giderken Vadii Nar mahallinde Hamu-
de 6i ^2- nam erif akibi askere irüp cümle Msrly dendan klcdan
ve yalman rumhden geçirüb alelgafle bu kadar ibadullah ehid ider-

ler Bu ahvali bedhal Asitanei Saadetde senlimi (sem'i) hümayunu
padiah olunca Msr ve amdan sekiz bin asker ile am veziri Hü-
seyin paay serdar tayin eylediler Amma bu srra bir ferdi âferide

vâkf deiller idi Ertesi alessabah üç bin Msr askeri Hüseyin paa
hazretlerine istikbale çkdlar Amma tevabiat levahikatlar ile sekiz

bin nefer bak ve bakize güzide asker çkdkim ^ijic..^ cebe ve cevene
ve zrh ve zrh külah ve toulga ve serpenha müsrarak piyadeleri
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dalyan tüfenk ile krk yerde küsü msrîler çalnub bir velvele ve

debdebe ile istikbale çkdlar kim diller ile tabir ve kalemler ile

tahrir olunmaz Bunlar bu tertib üzre alem ve sanca ve bayralar
dibinde amade dururken beri tarafdan dahi am askeri mevc mevc
ve fevc fevc yürüdüler htida Samn erbab timar zülcenaheyn gök

demire müstarak olub küheylân ve safinatüziyad neslinden Munak
ve Cilfe ve Turayfi ve Seylâvî ve Musafaha ve Cülfidan ve

Mahmudî ys^y^ hsetanlar üzre zer enderzere müstarak alt hare

yanck ve bahrî hotaz ve zerduz dikdik ve abayîli küheylân hayller

üzre ellerinde on yedier boum kantar karg srklar ile güruh güruh

ubur idüb ardlar sra bin be yüz tüfenkendaz yeniçeriyan Sam
Cenneti cihan askeri dahi her payi biner guru beha ider azyi (arabî)

fereslere suvar olub ubur[l] Harmu paa be yüz pürsilâh çerha askeri

ile mehterhanesin çalarak ubur ihtida bayrak Tatar askeri küheylân

atlar üzre serlerinde rptma veNogay[2] sudak kamç ve taziyaneleri

ile atba beraber ubur iderler Andan iki bayrak[3] ve hüseynî Tuna
geçidi knal atlar üzre kaplan postlu ve sammur taçl yeli mehib
keyfet askerler kim herbirinin banda gûnagûn çelenkler ve ça

teller ile[4] kântki herbiri küheylân atlar üzre âlât silâha müstarak
enselerinde çifte küçük kafadarlar ile atba beraber güzer iderler

Bunlardan sonra vacibürreaya aavatlar pak ve pakize libaslara

müstarak olub yine küheylân atlar üzre beer onar kafadar küçek-

leri ile ubur iderler Bu remmadansonra kapucbalar her kes isti-

dadna göre çifte çifte cebe ve cevene müstarak olmu kimsi sam-

mur pusten kaplu libas fahire ile pislerinde küheylân yedekler ve

enselerinde onar ve on beer küçekler ile ubur olundukda paayi esed

heybet seraperdesinden tulu idüb Rüstemi irvar seyrana esbi saba

peymasma suvar olub sammur kabaniçse üzre kemerinde çerhâb

tirke ve seyfi zülyezen ile serinde selimisin gec klub ensesinde iki yüz

gök demire müstarak olmu küheylân atl iç aalar kim her birinin

atlar altar pare yanca müstarak ciyadatlar üzre ellerinde karg

srklar iler güzer iderler Paann ard sra silâhdar ve çukadar zerduz

krmz üsküfler ile ve paann iki canibinde krmz dolma zerduz

keçeler ve ellerinde mücevher zîkymet tüfenkler ile ve mataracba
destine safi cevahirli matara ile ve sekiz atr kim her birinin elvan

diba konture ve bellerinde sîm kemerler ve ellerinde pulad nahcivanî

[1] Bafdad Kökü nüshas (itdiler)

[2] » » » (ve Krm huccac)

[3] » » » (deli ve gönüllü askeri ubur etdiler)

[4] » » » (müzeyyen)
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teberler ve serlerinde altun taslar üzre beyaz ablaklar kim taslarnn

aaasndan merdümü çem nabina olur Ve satrlarn piinde sekiz re's

küheylân yedekler kim herbiri zeri zivere gark olmu cevahir zeynli

ve incu düme abayîli atlardr Ve yancklar ve bahr(î) hotaslar

dahi birer husan [1] behas ider Bu yedeklerden ileri yürük sanca
ve bayra dibinde emirahur ve kapuclar bölükbas ve imam ve

müezzin dahi atba beraber ubur iderler Bu sanca ve bayradan
ta paaya gelince cümle sekban ve sarca bayraklar ile kat enderkat

pürsilâh ve çatal fitil elde seyfi kat' belde gülbangi muhammedî
dilde cümlesi piyade olub kara belâyi nagihanî gibi bîeman kavmi

cebbar zülcenaheyn var paayi gâmkâr ortya alub bölük baslar
paann rikâbnda yürürlerdi Paa daha içerden zrha keruke giymi
idi Bu minval üzre paa iki canibine selâm virerek ubur idüb ard
sra silâhdar ve çukadar dahi ard sra iki yüz aded müsellâh ve mü-
zeyyen iç aalar andan kethüda ve hazinedar ve kethüda iç aalar
sekizer kat mehterhane fasln istima iderek ubur iderlerdi Amma
mehterhane sadasmdan Mekke ve ^i [2] dalarn güm gümgürdü
Dahi ard sra çanigir ba bayraile atba beraber dahi ard sra

bayragile ahur kethüdas ve sarracan dahi pürsilâh atba baraber

andan sakkalar ve akkâm ve me'alciyan bu askerin mabeyninde
sahih eka on iki nefer alay çavular küheylân atlarn yancklar ile

bahrî kotaslar vez ilbem ile atlar zeyn idüp kendüler dahi katife ve

atlas alvarlar ile serlerinde serbend ve hartavî destarlar üzre Zal ve

Sam ve Neriman suvar tellerin gîmagîm otagalarn balarna zeyn

klub destlerinde gümü çûkânlar ile asker içinde Aa. dur â sura

diyerek tablhanlere turalar urarak ve gîmagîm akalar iderek kâh
ileri ve gâh giri gidüb alay düzerek ubur olunur Bu askerin aka-

bnda paann arl ve hazinesi ve miftah gulâm ve hazine kâtibi

ve vekilharç ve tara kilârciler ve çanigirler dahi pürsilâh bir alay

azîm ile cümle hayme ve hargâh ve bar bengâh ubur etdiler Badehu
bâlâda zikri sebkat iden Msr am askeri birbirlerine karup «^*«::*^*J^

iki askeri derya misalin saday AUahmdan Mekke dalar ra'd var

gür [3] gürlerdi Msr askeri cümleden mukaddem taliai asker olub

murgu semender var ate feanlk iderek tüfengi bed renk sadasmdan
cümle ehli Mekkiye ra'b ve bîm dehet arz olurdu Bu asker ile alay

alay remma remma askeri islâm rikâb rikâba ubur iderek nam
mahal bir alçak akabecikdir Amma tariki âm tathir olunmudur

[1] Böyle harekelenmi.

[2] Badad Kökü nüshas (Ebtah jçlajl

)

[3] « « « (gür)
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An ubur idince âyân Mekke ve cümle ürefalar ve bizzat erif Sa*d

alaylar ile nümayan oldu Amma güya çemapur askeridir Yaln ayak

ba kabak piyade huddamlar ile tariki âmin sa canibinde selâma

amade durup alettertib dizildiler Cümle âyân Mekke küheylan ks-

raklar üzre ellerinde cüdalar ile cümlesi beyaz sadeler ve suzanî libas

fahireler ile melbus bir alay çelebileri Amma seri saadetlerinde yeil

destarlar yokdur Meer Sultan Kaytbaym laneti imi Sebebi aslî

oldur kim Sultan Kaytbay Msr sultan iken hemiresi Kâbei erife

geldikde Mekke erifi üç bin altun almaynca ziyaret ve tavaf etmee
izin vermezler Ve ol asrda cümle huccacdan yüzer altu nalup tavafa

izin vermiler Sultan Kaytbaym hemiresi Msra geldikde padiah
istikbaline çkdukda hemirei gayyuresi padiaha bulumaz Padiah
asln sual idüb Vallahi padiahm Mekkede ürefann gayet isyan

tuyan var Cümle huccacdan yüzer altun almaynca tavafa kolmad-
1ar Ve Sultan Kaytbaydan havf etmez misiniz ki böyle zulm idersiz

didiimiz Sultan Kaytbaym kadirse on bin atl ile Mekkeye gelüb

sizden haraç namile aldmz altunlar alsn deyu hemirenizden üç
bin altun alub tavafa kodlar Ol dahi Allah ile ahdim olsun Karn-
dam anlardan intikam almaynca dünya kelâm etmeyim deyu ye-

min idüb annçün padiahma hemireniz bulumad didiklerinde ol

gice sabahadak Sultan Kaytbay cümle askerinde [1] on iki bin ahrec

atl asker cem idüb azmi Hicaz diyüb on gün on gicede Mekke (i)

Mükerremiye varup canibi erbaasn ihata idüb cümle ürefayi kayd

bend idüb cümle huccacdan aldklar mallar ellerinden alub Msra
gönderüb sahihlerine red ider Ve yedi yüz aded ürefayi dest berkafa

Msra gönderüb Mekke içinde ancak üç erif alkor Biri erifi kebir biri

yemin biri erifi yesar Ve bunlar ile ahd eman idüp bu üçden gayri Mek-
ke içre erif olmya Bülûgyyete erdükde Kudüsü erife göndereler Ve
asla yeil destar sarmyalar Ve kuyruksuz ata bineler Ve tekiltiyi ters

uralar Ve ipden üzengiye yaln ayak bineler Çizme ve çerkezî giymi-

yeler Bu dahi eman üzre bunlar slah idüp yine Msra gelüb cümle

ürfayi Iskeneriyyiye nefyidüb bir kaçn Kudüsü erif kurbinde Ke-

rek kal'asmda haps idüb bir kaçn Markab kaPasnda haps idüb ba-

dehu sürefa[2] ürefalardan ald mallar cümle sahihlerine red idüb

böyle adalet etmiler Hakir dahi bu alay mahallinde cümle ürefayi

beyaz destar ile ve ipden üzengiye yaln ayak ve tekilitiye ters biner-

ler gördüm Amma erifden gayrisi kuyruklu ata binerler Amma

[1] Badad Kökü nüshas (askerinde cümle)

[2] Fazla yazlm



SEYAHATNAMES 683

ürefa olan bîdüm ata süvar[l] Annla jij» Jj d\aU Bunlarn alayn bu

üslûb üzre seyir temaa etditn Bir alay Zeydî mezheb çelebilerdir

Amma beyaz detarlarnda taylesan levahiklarnm çou tavusî hicin-

lere suvar olurlar Ve erifin iki yüz mikdar Urban üryan askere

malikdir Bu mikdar asker ile selâma durub Hüseyin paa
nüma[2] tabi tübbalarn çalmaa balad Ol mahalle dahi paayi zevi-

liktidara geldikde hiPat giymeden kendü askerile yan verüb Ebu Cehl

deresi nam mahalde ise aheste Vadii Ebtah :^i^ ^^^'i ve Muallâ m»* nam
mahalli ubur idüb bir alçack tal akabecikdir Evram kavmi Muallâ

Akabesi derler Bu mahal ubur olundukda azameti Huda tariki âmin
tarafeynine alay muhammedî seyir temaas içün Mekke ve Medi-

neden Habe ve Yemenden ve San*a(da)n ve Adenden Basra ve

Lehseden velhasl Arab ve Acem Fehindf 3] Hind ve Sind ve Belh Bu-

hara ve Krm ve Rumdan nice yüz bin beni âdem ve huccac ah-
rahm iki canibine âdem deryas kat enderkat olub paa geldükde

her biri lehcei mahsusalar ile paaya hayr dua idüb jj^\ jill- l .uji «üUi^

diyüb selâm alrlar idi Ve bazlar öUal-Ji / Uc L. iJ^^j. v\ dirlerdi Nisvan

tayifesi tarz Urban makam hicazda o^J; naresi ururlard Bu Muallâ

Akabesin ubur idince ehri azîmi Mekkei Mükerreme Jur ^\ \4>jJ, nü-

mayan olur Ol mahalli mubarekde Mekkei Mükerremei gördükde

bu duai okya Dua andan Muallâ kurafesi

içinden ubur iderken J^:\\ ^^Ji ij^^ tilâvet iderek ubur oluna Zira bu
mezaristan içre nice bin sahâbei kiram ve evlâd zevilihtiram ve nice

bin ürefayi imam medfundur Amma bu mahalde Mekkei Mükerre-

menin minareleri zahir olunca cümle asakiri islâm atndan ve naka

ve heccanmdan enüb tazimen ve teeddüben piyade yürüyüb vii-J ^^)i\ ^.J

deyu telbiye etmek müstahabdr Andan yine Muallâ mezaristanna

endükde bir vasi deredir Yine âdem deryas içre alay azîm ile ubur

olunub hamdi Huda shhat ve selâmetle bin seksen iki mah Zilhic-

cesinin dokuzuncu yevmi hamisinde kuluk vaktinde

Vadii Muallâ (M* ^ç^ij)

nam mahalde paa hazretleri seraperdei asaf berhiyasmda meks idüb

cemii asakiri islâmdan üç kerre gülbangi muhammedî çekilüb saday
Allah Allah evci asumana peyveste oldu Ve üç yaylm tüfenk ve üç
yaylm toplar atlub Ebtah (jckj\> ve Muallâ (m«.) dereleri ve meralar

[1] Ba^dad Kökü nüshas (olub) Bu kelimeden (Bunlarn) kelimesine kadar olan yazL

yoktur.

[2] « « « (nümayan)

[3] Badad Kökü nüshasnda bu kelime yoktur.
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kubbei felek gibi güm güm ada verüb paann ota önünde yüz

ganem kurban olunub fukarayi ba billâha bezi olundu Badehu Msr
gazilerinin alaya çkdklaryçün yedi bölüe yedi kise ihsan olunub
divan padi§a(hî) olub cemii erbab divan eraf ayan hazr oldlar

llâ erif Sa'd gelmiyüb cümle erbab divana hiPati fahire ihsan olu-

nub her kes kullu kuUarnca mek idüb paa Muallâ mevlevîhane-

sinde tevabiile meks idüb am askerine ve kendü askerine amade
olalar diyu alay çavular tenbih etdiler Badehu mezahibi erbaadan

fetvalar geldikim asakiri islâmdan olan ihrama girmesin Lâkin siyah

haricin tersine giymek caizdir Ve âlât silâhlar ile gezmek sünneti

ResuluUahdr diyu fetvayi erifeler varid olub cümle askeri islâm

ihramdan ckub cinaye kurbanlar idüb esvablarn giyüb tavaf kudüm
ve Safa ve Merve ve Umre etmee ihtimam eylediler Badehu cemii

erbab divan paa huzurunda ^v»J ^^.«Ui nass katma imtisalen mü*
avere idüb her kafadan bir ada gelüb neticei kelâm erif Sa'din ve

ehli Mekkenin dimalarnda isyan rayihalar vardr Elbette sultanm
bir veziri âli andr erifi mazul idüb erif Ahmede ihsan idüb an-

dan biat idüb badehu Arafata çkub vakflya duralm didiklerinde taraf

taraf Ma'kul didiler Hemen paa Baka Beyler Baka Aalar Bu i
içün size saadetlû padiahmzdan bir Hatt erif geldi mi Ve gelse de

bu iki kerre yüz bin huccac bu Haccül Ekber mahallinde cem olub

ba kabak yaln ayak kefenleri boazlarnda üryan bir alay ibadullah

edayi hac etmeden bir fetreti tuyan olursa bu kadar üryan ibadullah

Urban atlar payinde payimal mi olsunlar Giderek öyle kelâmlar

söylemen diyu cevab etdükde cümle âyân am ve Msr âlemi hay-

retde kalub Emir sultanmmdr diyüb derhal bir hil'ati fahire ve bir

sammur kürk ile Name ve Hatt erifi alub yetmi seksen mikdar
asker ile erif Sa'din hanesine varup cemii erifleri davet idüp cüm-

lenin huzurunda namei padiahîyi ve mektubu veziri âzami verüp

kraat olundukda erif Sa'd namei bus idüb Hüseyin paa kendü
elile bir sammur kürk ve üzerine zer enderzer hil'ati fahire giydirüp

ihtida paa biat etdi Badehu alettertib cemii ürefa ve âyân Mekke
biat etdiler Hemen paa erif Sa'de hitab idüb Allah mübarek eyliye

Bu günden huccac müslimînin hizmetine mukayyed olup Mine (<--.)

hazarna azimet buyurun diyüp paann kelâmn terceman erife tebli

idüb derhal erif ^.3»j y\J\ ^^^ deyu cemii askerile gitmee hareket etdi

Paaya kahve ve erbet ve gülâb ve buhurdan sonra nice zîkymet

giranbaha mücevher makulesi ve iki küheylân ve bir katar tavusî

hicinler üzre birer habeî gulâmlar ihsan idüp paa seraperdesine

gitdi Ve erif derhal küsü rihletlerin döüb Miniye ve Arafata revane
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olub azîm debdebe ve dehdehe ile azîm hevdec jr»^* [1] ve mahfeller
ve tahrevan gûnagûn ile def ve kudüm cilcile ve tabi ve kös ve

nakkare ve Yemen deblikleri çalnarak gûnagûn adman iderek ce*

mü ürefa erif Sa'de mukarrer olduundan bir adman ile Mekke-
den Arafata çkmlardr kim cemii mücavirini Mekke Biz böyle bir

müzeyyen ürefa alay görmedik didiler Hakka ki cemii hevdecleri

yani develer üzre mahfeleri gayri mahafe gibi deildir Rumda sur

nakilleri[2] misal bir sürahi nakildir Üçer dörder tabakadr Ta zirvesin-

de bir sagire cevari andan aa ehli beyti ürefa zer enderzere müs-

tarak olup giderler Ve cümle malik olduu zîkymet mücevher eya-

larn serapa hevde (çler) arz kalay ider Ve cemii ütür ester heccanlar

diba ve iyb zerbaf ile puidedir ki görünür Serapa zeri zivere müs-

tarakdr Bu yevmi terviyede ehli Mekkenin îdi Edhalar[3] libas fahi-

relerin giyüp sürür adman iderek bu canibden def ve kudüm evce

peyveste olarak cemii ürefa bir gün mukaddem Arafata bu tertib

üzre erif hazretleri Arafatn canibi erbaasnda olan Arab[4j akyasm-
dan dutub bir aylk yoldan nice kerre yüz bin üryan metan getirüb

Cebeli (Beyit)

o^ ^ -CjU ^ ^ ^ Jj-\*A.-!I/

Ve bu Cebeli Arafata Yemen Urban() koyunlarn bu Arafata getir-

meseler cereb marazna mübtelâ olub elbette cümle hayvanatlar()

Arafata getirüb da ve ta hayvanat dutub dahi hac idüb Arafata

giderler Ve bu Urbann cümlesi erif hazretlerine geldikde tehi dest

gelmiyüb bir hedaya ile gelürler Ve cümle ürefalar dahi Arafatda

zevk ve evk iderler diyu ürefa kavmi ehli heva kimesnelerden harc
maalar badihevadan gelüb cemii islâm diyarnn nezeratler ile ke-

faflendiklerinden olkadar müsrif ve müsrifelerdir kim tabir olunmaz
Hattâ Mekkeden Arafata varnca iki saat yerdir bu mabeynde her

ürefa haddine göre iker üçer dörder ve beer bin altun hare masraf

iderler Zira bu çelebilere ahundan gayri bir surre ve atyye gelmez Ve bu
Mekkede akün ve gümüden gayri harçlk olmaz Msr parasnn mu-
hallâkas derler bir maksus yani krklm paras vardr Baz cüz*ü

makul ve namakule ol muhallâka para geçer vesselam Hulâsai kelâm
cümle ürefa Mekkeden bu tertib ve bu tezyini âyini ürefa üzre

[1] Kadnlarn bindimi mahfe.

[2] Nahil.

[3] Badad Kökü nüshas (olur)

[4] « « « (eyhlerine sahasnn canibi erbaas ecnas mahlûkat-

dan Arab
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Kaybeden Arafata çknca Badehu badehu [1] Melekeden Msr huc'

cac ve askerî tayifesi bâlâda zikri sebkat etdii üzre bir hay huy ile

yevmi terviyede telbiye (i) »u ^^i]\ ^^ diyerek bir alay azîm ile

Arafata giderler Andan huccac am ve askeri cennet meam dahi

yine yevmi terviyede telbiye (i) ^.a ^«n di.j diyerek saf saf ve mevc
mevc pürsilâh Mahmeli erif ile ubur iderler Amma bu am askeri

ve Emirülhacc Msr askerine ramen ol kadar pak müsellâh ve

mükellef alay ile tertib ve tezyin iderek ubur iderler kim tabir olun-

maz Bu mahalde kanunu kadim üzre Msr am ve Mekke alaylarn

ve alâyii dünya ziynetleri ile Arafata revane olduklar temam oldu

Geldikde imdi Cenab Barinin nass katu fermanile ^\ ^j U ^c eday
hac etmenin urut kuyudile cemii çimmenin müttefakunaleyh olduk-

lan üzre on fasl icre evsaf Mekke beyan ider

Fasl evvel oldur kim Hazret! Resaletpenah ^-j «^i^ ^Ij-'

Çaryar Güzîne ve esbab kirama ve evlâd zevil-

ibtirama Cenab Hak tarafndan Cebril Emin talimile

ümmetine talim etdüi erayiti bac böyle ferman
olunmudur kim bakkmda Ayeti erif

nazil olunmudur
Cemii müfessirîn kütübü tefsirlerde Mekkei Mükerreme annda

yetmi yedi Ayeti erife nazil olmudur buyururlar Evvelâ Surei

Bakara ^^\J^ J^J^ ^i öj-^ Vj ^h v^» ^^\ jt^ J^j ji wL._^.. _.4-\ ^i\ Ve bir Ayeti

erife dahi »u, J\ jii\j :)\^j di.u j^j\ ^^jj ji Ibni Abbas hazretleri meaddan
murad Mekkedir demiler Dahi Ayeti erifler mahallinde tahrir

olunur imdi bu Ayeti erifelerin fermanna tebaiyyeten eday farz

bu yüzden temam olur kim ihtida Umre (o^-f) nam mahalle gelüp

pak gusül idüb yine ihramlarn giyüp art evvel bir delil peyda

eylemekdir Delilsiz olmaz Eer âlim dahi olub Menasiki Hac risa-

leleri okuyub sai tavaf eylesen elbette delil lâzmdr (Msra)

Bîvesile her kii sultana olmaz aina

mazmunu üzre her eyde vesile lâzmdr Andan telbiye iderek Muallâ

ziyaretleri içinden Surei ^^^rJ tilâvet iderek Ebtah (jcLsj») nam mahalden
ubur iderek bu Ebtah Mekkenin canibi imalinde bir ulu vasi deredir

Cümle ehli Mekkenin mazaristanlar ve ba bostanlar bu Ebtahdadr
Bu mahalden ta Mekkiye gelince iki admdr Acele ile bu mahal-

leri di^j ^4H diye feryad iderek am ve Mekke bürkelerin ubur iderek

[IJ Bu fazla yazlm.
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esvak Mekke içre girdikde nam bir mahaldir Çarsu içinde

yolun iki tarafnda divar köelerine muttasl iki mil vardr Her
§eb iare kanadiUeri ile çragan olur Bu mahalden ihtida Mekkei
Mükerremenin mil minareleri nümayan olur Bu mahalde el açub

Mekkiye müteveccih olub i bu duai tilâvet ide Ol dua budur
K^\ ^i\3 >D,iz-j ^'>.'

J. ^^^ r^^h ^O'J .»'j^^ 5^f5* 'j^* û' C«i!' diye Andan ubur idüb

Safa ve Merve çarusu izdihamndan güzer idüb andan Bab Selâmn
tara harem kapusmdan içeri ^.^^»jî-Ji^ûh^-j diyüb pabu ile gire Zira

bu mahalde iki yüz mikdar dekâkîni triyyatdr Gûnagûn mük
amberi ham füruht olunur kim bu mahalden güzer iden huccacn
dima muattar olur Ve bu bab evvel canibi arka nazr bir kapu-

dur Bu carudan içeri Bab Selâm Kebir Bu dahi canibi arka
mekuf bir bab kebirdir Ve eii bir nefti ta atehedir Efvah nasda

nam lâînin vücudun Cenab Bari ta idüp Hazreti Ömer ol ta bu
âsitaniye kodu derler Amma hakir bir sierde mahallin görmedim
illâ bu ta gördüm ki hakka zeman kadimde zîruh idii müahede
olunur Ve batn vechi taraf hak âlûddur Bu kapudan içeri girerken

sol ayaile bu eii tahkiren basup on iki adm gidüp haremi Bey-

tuUahm Bab Selâmna vardkda bu sahrayi azîm haremi kadim
etrafnda kara donlu KâbetuUah nümayandr Ve bu Bab Selâm

yan yana üç kapudur Ve bunlar dahi arka mekufdur Derhal orta

kapudan içeri sa ayan koyub ^^J^j^}''^^^, diyüb sür'at ile ol harem
içre *ijj ^4Ü\ dUJ diyerek haremi erif içre iki yüz adm gider Zira 4J
demenin manas ibrahim Halil Kâ'bei bina etdükde Cenab Bari

emir etdikim Ya ibrahim Benim kullarma nida eyle Devri kyamete
dek beni bir bilenler benim Beytime gelsinler Ben ana rahminde

alanlara ve kyamet gününe dek geleceklere benim sadam iitdirin

buyurmudur Badehu Hazreti ibrahim nida idüb Cenab izzet Kâ'be

ncüyesser olacak beni âdeme ve gayri hayvana istima etdirdi Ve
Lebbeyek ( ^;?^ ) didiler Ey imdi Cenab Bari seni davet eylemi ve

isminle yad eyleyüb hacc müyesser etmi Gerekdir kim ^J sadasm
virdi zeban idesin Ciddi cehd ilekim ziyan etmiyesin Zira davet

olunmu zayfuUahsn (Beyit)

Her kime Kabe nasib olsa Huda rahmet ider

Sevdii kiiyi Hak hanesine davet ider

Bab Selâmdan iki yüz admda [ 1 ] âsitanesin öpe Andan hu duay
okuya ^\^^\^ \^{^»^ UJi^Tj u^Oj u^^r li* ^^, ^j ^^\ diye Andan ^t .ui j\r\ «ûi

J^<^ ^\j ^>Vi4i^ diyerek doru Hacerül Esvede varub [2] Hacerül Esved

[1] Badad Kökü nüshas (oreldikde)

[2] « « « (iki ellerim tazim ile)
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üzerine koyub öpe Ve yüzünü süre Bir kere öpmek [1] ^]\ nurun
alânurdur Amma izdihamdan her bar öpmek mükildir Uzakdan
evvelde Hacerül Esvede vardkdan bu duay okuya [2] ^si^iV öj.^^ aüivU^V

ül Esvedin önine varub iki ellerin kaldrub v<» <ü> diye Ve ellerin

j'-^ J» ti<^i J^^
ii-»

Andan yine âdâb üzre Hacerül Esvede vara ki svedî

bilâ art bus idüb bu duai okuya ,.^LJ\Oii [SJ^uu^üi diyüb tavafa ba-
llyub ihtida Kâ'be kapus önünden tüvan ve o*, ^j bir ümmî âdemim
bu kadar duai tilâvet etmee istidadm yokdur öy v^ J^>- Vj jy^\ <s^ ^^\i\

^ti.]i^j».^ül, J\ diyüb tavaf ide Amma dahi efdali sulehayi ümmetden ve

ulemayi rahmetden baz kimesneler bu Ayeti erifi tilâvet iderek

tavaf iderler (Ayet Surei Bakara) j\a\^\âc i-j^ â;-^ o>V»(3^ <^^^ UjJJi^ rT y,j

demek asandr Elbette bu dualardan biri okunmaa muhtacdr Dahi
âsân delil ile el ele olub Beyti erifin canibi erbaasnda reftar iderek

delilin ne okursa sen dahi an tilâvet iderek art art zevk evk ile

tavaf ve Safa ve Merve idüb safa ile haccm temam olur Geldik

imdi Hacerül Esvedden sonra Kâ'be kapusna doru gide Kâ'be kapu-

sile Hacerül Esved mabeyni üç admdr Kâmiller ana mültezem der-

ler Ol mahalle vardkda hu duai okuya ^c v. ö^--:» ^^^ i^ i^ o* ^^ diye

Andan Kâ'bei tavafa niyyet etdükde hu duai okuya r^j^\^-^ o<> j*j\ S\ ^\
^^ 4.27i J.^^^i diye Badehu Beyti erifi yedi kerre tavaf eylesün Buna
Tavaf Kudüm derler Afakiler içün sünneti Resuldür Amma Mekke
ehline sünnet deildir Ve tavaf iderken sarnn ridasmdaki ucunu
bir zira sarkdub sa koltuunun altna sarktsn Ve bir ucunu sa omu-
znn üzerine koyub yedi kerre tavaf etsin Bu yedi tavafn üç evvelkisin

sür*at ile yürüsün ve pehlivanlar gibi iki omuzlarn ve kollarn silke

silke ve salma salma yürüsün Kaçanki Kâ'be kapusna vara bu
duai kraat ide ^^^ ^t\j,. »iijî.]\*u> \i^j ^j^ ^^]\J ^:>\ ^'^\j *a>^> (.\Mj o*J» »a* o\ ^\
^ij^rjil iiA:^-/ jU^^c ^j^.s ^-^ diye Badehu Kâ'be kapusnn solunda çarkûe
bir çukurcuk vardr Ana Ma'cene (^^t.-.) derler Yani Hazreti ibrahim

Halil Kâ'bei bina etdükde bu çukurda kâ'be içün çamur kardrd
mahaldir An ubur idüb yedi admda Rüknü Irakîdir kim canibi

arkîde Badad tarafnda oldugyçün Rüknü rak derler Rükün lisan

Arabda kûiye derler Bu Rüknü Iraka geldikde bu duayi tilâvet ide

wiia .^-i jU^u^i juuij jiij'> il^iJo dHJij* ^ y^c\ J ^\ diye Altun oluk altna

vardkda hu duayi okuya ^m^- a;? ^J â-ü^j j^y jaU l.â^ Jj>VLIx> at^\ J\ ^\
uiUjui .iJi\VU>p L^i kJLc*üI^^^ j^ ^.aT ^^feTi ^:.\j [4] jtV^jtV ,-> ^»-i,^ dlit c^>r j^U» ^ü» i-^ aJa

[1] Ba^dad Kökü nüshas (gerek)

[2] » « « (/.A* /^ y^ ^*i jJ-Uj dülU)

[3] <' « « 'j^^ »LaT âuJ UL/"\j i)jiy^ »\»ii >i)it[z.C> Lia-^Jj)

[4] « « « (»iU^)
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diye Amma taraf Rüknü Irakîden içeri Hatime girüb altun oluk

altndan geçüb tavaf etmiye Hatimden tara deveran ide Zira bu
Hatim dahi rivayat sahihalar ile Kâ*bei erifdendir Mahallinde tahrir

olunur Anniçün taradan devir ideler kim tavaf sahih ola Andan
Rüknü am iye vardkda hu duai âgaze ide Li^ Tj^sCL. Ç-j hjj^» ^ 4'>-^ c^M*

Jj**!d >.;^ k Jyfö^ ''^Mi '^y^* '^i hy^ diyeVe Rüknü Yemanîde canibi cenubda

Yemen canibinde olduyçün Rüknü Yemanî derler Ol mahalle geldikde
jU\C\Jic U?/^->. •^^'J'y ;l«^UjJ^^» li'TlJl,^ (\j\ci Cf} ö>:)[l] 2>V»J ^c'-^'t^â vUlj y.JliLll-" ^\ wiî.

diye Ve Rüknü Yemanîden Hacerül Esvede gelince yine âu.^UjJ^ liT»::,^

Ayeti erifin tilâvet ide Ve Kâ*benin her köesine geldikde sa elin

rükünlere dokundurub elin yüzine sürmek sünnetdir Dördüncü
rükünde Hacerül Eeveddir An öpe yahud istilâm ide Ber vechi

meruh üzre yedi kerre Kâ^bei tavaf ide Inaallah hacc sahih olur

Bu minval üzre yedi kerre tavaf Mekke temam oldukda Kâ'beden
yirmi adm canibi arkda

Ziyareti Makam ibrahim HaliluUah

Bu makama geldikde eer mümkin ise içeri girüb sandukai bus idüb

payi erifleri çukurundaki gülâb ile yüzün gasil ide Ve eer girmek

mümkin deil ise bu kubbenin etrafnda ebekelerin bir canibinde

Kâ^bei erife yönelüb iki rikât kaza yahud nafile nemaz klub hu

duai tilâvet ide J^icijjUij- di jüUJI|.u*Uaj ^ ju^ ^Sj,Lro> j, di:*;T jij.^cr}j Jjk..fri'^ ^»^iî

diye Andan Ab Zemzem kuyusma vara içeri girüb âb hayat nu
iderken bu duai mâül hayat db zemzemi tilâvet ide ûsL' CjLc iut-i J» ^\
Az^i^ ^i lv<»\3 JA ^\3 ^«»» J^* "««Âi-j t—ii Csjjj diyüb kana kana içüb ihramna
döke Andan yine âdab üzre giru dönüb Beni Mahrum kapusndan
tara çka Bu kapuya Bab Safa dahi derler

Ziyareti sai Safa

Bab Safadan çkub yine Safaya varnca canibi cenub ile mark
mabeyninde inbat rüzgâr üzre üçyüz adm gidüb sehlce mürtefî yere

alt kademe ta medüban ile çkub Kâ*bei erife müteveccih olub hu

-iiijJV »Ji*-^ ^«^uv Uj» U^^e 4üjJ-ij LMaaI. ^c j^\ *s^ ji-t^üj j^\ Aii j^r» ^ii duai okuya

C)jjsfâ\ft/j5i crJJitA cH^ *^^ ^* •^?-^"^-' ^*^* *^*^ ^.-^ /^^y i^ y^y ^^^^^ -^'^ diyüb andan

sekizde sekizde [2] ol izdiham çaru içre MiUeyni Ahzareyn derler

tank âmin iki tarafnda yeil direkler olduundan MiUeyni Ahzareyn

derler Yolun sol tarafndaki Kâ*benin harem divarna muttasldr

[1] Fazladr.

[2] (Seirde seirde) olacak.

Evliya Çelebi - 9 — 44
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Karu tarafndaki sokak ar sokakba hanesi köesinde yeil direkdir

Ve kanadiUer ile bu amudlar da zeyn olmudur Safadan bu mahalle

gelince seirde seirde gelmek sünnetdir Bu mahalle geldikde hu duai

^U^l'.Âe u.»i ^1-.^ •>V«ii <^^ diye Andan yine canibi imale ol izdiham çarsu

içre Merviye varnca kâm ilbe yüz admdr Bu mabeynde giderken

hu Ayeti §erifeyi okuya Zira Safa ve Merve hakknda nazil olmudur
(Ayet) -ost^iüjii-j. >.irUj j?^j JiJ^Vi v5^»Vj ^.îjyj j^tj^* j^j ji -ü\ yi-i j. c»^>»^ Vi-jiû»

wUVi(ii»t o^itj ^yii\>\:}\jK^ ö^\j iyj^3 diye Bir kaç kerre bu Ayeti erifi tilâvet

iderek Merveye vardkda durup tekbir ve tehlil eyliye Andan yine

Si^»iii-jio» Ayeti erifin [2] bu minval üzre yedi kerre bu be yüz adm
yire vara gele Yedi kerre sai temam old[3] Niyyet etdiyse tekrar Kalbiye

varsun Evvelki gibi yedi kerre dahi tavaf eylesün ve yedi olmu olur

Kurbana niyyet dahi bu üslûb üzredir vesselam Eer Aarafata çkmaa
Merve iderse olkadar hac sevab etmi olur Ve Safa ve Merve mabey-

ninde acele ile sa'yeylemee derler Zeman cehaletde bu Safa ve

Merve kemerleri üzre beer put var idi (Ayet sureti) ju^ j^i^jvi^^üVjCcj^.Vibi

Ayet mazmunu erifi üzre bu sanemler Hazreti Resaletpenah rahmi

maderden mütak oldukda cümlesi sernigûn oldlar Badehu Kurey
cahillerinden Ebu Cehl ve Ebu Leheb yine ol sanemleri yerlerine

kodlar Badehu Hazreti Resul bu mahalden ubur iderken putlara

nazarm taallûk etmesin içün seirde seirde geçerlerdi Hâlâ ümmetine
dahi sünnet olub ol mahalden acele ile geçmee derler Bu mahal
içün nice kylü kal yazmlardr Amma kavli sahih budur Hattâ

Hazreti Resalete krk yanda nübüvvet gelüb hacc erif farz olub

yine Safa ve Merve mabeyninde cümle eshab sa'yiderken Hazreti

Ömer itdi Ya Resulullah zeman cehaletde bunda putlara ibadet idüb

sai iderdik imdi islâm ile müerref oldukda yine mi sai idelim

Cehaletde etdiimize hatra hutur etmez mi Hususa dini mübîn
aikâre oldu imdi Kurey anpirleri demez miki Muhammedîler bizim

putlarmz yerinde ibadet iderler Meer bizim putlarmz hak imi
derler Hele ya Muhammed ben bu mahalde Sai Safa etmem deyu

Hazreti Ömer muaraza etdikde Hazreti Resalet gayet müteellim olub

tefekkküre vardkda derhal bir bulut zahir olup Hazreti Cebril Emin
guzlyarak nümayan olduu Hezreti Ömer ve sayir eshab yakin müahe-
de etdiler kim Cebril Emin nazil oldu didiler Ve ol mahalde Hazreti

Resaletin mübarek cemali bakemalleri lâilgûn olup arakriz oldlar Ol

[1] Badad Kökü nüshas (<u) Im'V 1^1*1)

[2] » » » (tilâvet iderek)

[3] » » » (oldukda)
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ande Hezreti Cebril Emin Ya Muhammed Allahü Rabbül Alemin sana

selâm idüb bu Âyeti erifi gönderdi <M\;i.i^:,>5j>»jU-J*o» ^»-J\^>»^jMi^. Âyetin

getirüb tilâvet etdüün Çaryar Guzîn istima idüb alelumum ol mahalde

S^i Safa ve Merve etdiler Bu Ayeti erif Mekkede nazil olub sebebi
•• ••

nüzulü Hazreti Ömer olmudur Badehu Hazreti Ömer Hicretin sene

tarihinde halifei ResuluUah oldukda bu Ayeti erifi Safa kemerleri üzre

celi hattile tahrir etdirmilerdir Hâlâ kraat olunur bir hüsnü hattr Ve
bu Safa soffas olduu mahal iki amud üzre mebni kemerlerdir Serapa

kanadiUer ile müzeyyendir Baz huccac Sai etmeden fari olub eer
Safada ve eer Merve soffalarnda istirahat idecek maksure misal bir

arâmgâhdr

Evsaf Cebeli Safa

Cebeli Ebi Kubeys dameninde bir cebeli sagiredir Amma fevknda

kat enderkat] ürefa haneleridir Bikavli ehli tevarih rat saatde

zuhur idecek dabbetülarz anda mahbusdur derler Hattâ Resalet

penah bu cebelye desti erifilerindeki asâ ile darb idüb bu darbn
sadasn bunda pinhan olan dabbetülarz istima etdi buyururlarm
vesselam Bu mahalde dahi Safa ve Merve evsaf temam oldu Andan

Fasl sani Evsaf Cebeli Arafat oU-j:» ^jj^ :ii\^ij

Evvelâ huccac müslimî(n)den olan kimesniye elzem levazmn-
dan farz ayn olan oldur ki yevmi vakfada sahray Arafatda mil-

lerden içre bulunub hacc temam ola imdi mah Zilhiccenin sekizinci

gününe Yevmeyni Terviyeteyn derler iki gündür Terviyei evvelde

yahud Terviyei ahar ki arefeden bir gün mukaddemdir ol yevmi
mubarekde Mekkei Mükerremeden çkub canibi arka bir saat gider-

ken hu duai tilâvet ide c.'^m\s ^c jx i\ ^jl.\ ^j^ o:'-> ^-^^ ^h W •^» ^'^' 'J^* C>» ^\
t^j\]Cc»-^J\^j\\i e^/3 ^t:4^h ol.><j- dliyitj ^\ [\]^^c^ diyerek Mine hazar ehrine

Menzili ehri Mine Bazar

Terviyei evvelde bu mahalle geldise bir gice mihman olub cümle
ziyaretleri ve makamat aliyyeleri ziyaret idüb sun'u Huday temaa
iderek Hakka ibadet idüb hu duai tilâvet ide S ^»^*^^>'â* ^i^^' J' ^^
^\}\^j\\J;i diye Eer Mine hazarnda yatmazsa yevmi Terviyede Mine-
den kalkub iki canibi yalçn kzl kayal dalar mabeyninde kumsal
fezalar içre ubur iderek

[1] Bagrdad Kökü nüshas (d^lclU J*» ^ ^'Ujt) i
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Cebeli Kuzahda Mescidi Müzdelife
yani Me'aril Haram

Hakknda Ayeti erif nazil olmudur (Ayet) Jîi\^/':>^ c»^^ j* Ljzi\ s\>

f\J'^j>jLs jûf^ Ayeti varid olmudur Bir vadide bir kâr kadim ve bir camii

azîm kârgir binadr Tulen ve arzen bir[l] seksen ayakdr Amelî payeler

üzre serapa kârgir binadr Amma gayri camiler gibi müzeyyen ve

döenmi deildir Ve cemaati huccac mevsiminde olur Gayri zeman
muattaldr Sene tarihinde binasdr Ve hareminin imali canibinde

bahire misal bir bürkei azîmi vardr Arafatdan gelir Bu dahi bir

hayrat azimdir Bunda iki rikât nemaz klub ubur iderek hududu
Arafatda miline gelince Mekkeden ta bu mahalledek 4 saat yerdir

Ve bu iki miller mabeyni iki yüz admdr Ve bu miller üzre

vakfa gicesi yani leylei arefede kanadiUer ile çragan iderler Ve bu
miller dibinde esnaf Mekkeden baz bakkal ve abaz ve habbar

dükkânlar ve çadrlar vardr Ve bu millerden içerde bulunan

kimesnenin hacc sahih olur Ve bu mahalden Cebeli Arafat nüma^
yan oldukda hu duai okuya J;jj j^j\j J\ cXy «iUc^ öij» »ü^^j j »*4^y «i^i'^i' ,**Ui

j,yi ^a;r s i5^U. ^^ij diye Badehu bu millerden yine canibi arka bu
Arafat sahras icra üc bin adm gidüb Cebeli Arafatm dibinde ol

sahrayi bîpayan içre meks olunub güruh güruh huccac müslimîn

dahi gelüp hayme ve hargâhlar ve bar bengâhlar ile meks iderler

Bazi kimesneler arefe günü alessabah gelirler Amma yevmi Terviyede

gelüp bir gice sahrayi Arafatda yatub ibadet etmek efdaldir

Evsaf Cebeli Arafat

Ol kûhu kudretuUahdr kim Batha (UJ^) ve Mekkenin canibi

arkîsinde dört saat baide bir sahrayi azîmin yine canibi arkîsi

nihayetinde bir alçak kara kayal dadr Amma olkadar büyük deil*

dir Hakir bir gün mukaddem varmak ile ilmelyakin hasl etmegiyçün

Cebeli Arafatn canibi erbaasn devr etdim Dairen madar be bin

adm bir küçük dadr Amma Cenab Barinin nazar taallûk etmi
bir ulu dadr ki J^yi^s öi^^\jlJ15* Ayeti erifi tefsirinde Ibni Abbas

buyurur kim lâfz kün ile arz semavat ademden vücuda geldikde

cümle ciballerden ihtida bu Cebeli Arafat iman getirdiinden Cenab
Bari buyururlar kim Ya cebel Seni kullarm ile müzeyyen idüb seni

ziyaret ideler Seni cümle cebellerden [2] erefde ziyade idem Ve seni

ziyaret idenlere yevmi cezada ehadet idüb efaat idesin buyururlar

[1] Ba^dad Kökü uüshas (yüz)

[2] » » » (ciballerden)
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Ve bu cebel kenduyi bilüb Rabbisini bilüb iman getirdigiyçün Cebeli

Arefe derler Bir vechi ahar dahi Cebeli Arafat denmesinin vechi

tesmiyesi oldur kim kaçan kim Hazreti Adem Safi ile Hazreti Havva
Huldü Berinden Serendibe Hazreti Havva Ciddiye nüzul idüb mabe-

yinlerinde nice sene mufarakat [ 1 ] Bir birine bu Cebeli Arafatda görü-

üp bilidikleriçün Cebeli Arefe derler Bir vecih dahi Cebeli Arefe

demiler Nice güne etmiler Neticei meram Cenab Barinin nazar

taallûk [2] Cennetdir Ve cevanibi (canibi) arkîsinde bu Arafatdan

âli dalar var kim evci eflâke serçekmi [3] mehib ceballerdir Canibi

kblesi ve ark ve cenubu ve garbîsiki kble tarafdr altar saatlik

yir safi rimalistan bir ferahfeza çölistan sahray münevverdir Amma

Cebeli Mehib

Cümleden âlidir Bu cebel üzre Makam Hazreti Adem ve Makam
Hazreti Cebrail vardr Amma ta zirvei âlâsna çkmadm Asi Arablar

ve Yemen Zeydîleri ol Cebeli Mehibde ve dameninde vakfaya durur-

lar Hakka ki Cebeli Mehibdir Ve Cebeli Arafatn imaline muttasl-

dr Ve Cebeli Arafat Cebeli Mehibin cenubuna vaki olmu gök

elvan bir alçak sivri dadr Ve kayalar hammam kubbesi kadar

pare pare biri biri üzre yl dacazdr Ehli sier kavli üzre bu
Cebeli Arafatn pare pare olmasnn sebebi oldur kim kaçan Cenab
Bari Ya Cebeli Arafat deyu nida olunub tecellii cemal oldukda tecellii

cemale takat getiremiyüb pare pare olmudur derler Amma her

paresi birer rümzü künuze iarettir Ve her kt^as bir güne mehib
gayret (ibret) nüma parelerdir Her ne canibden bu Cebeli Arafata

nazar olunsa gûnagûn ekâli acibe ve garibeler nümayan olur Ve
nekar imhan nazar ile nazar (e)ylesn olkadar âdeme safa ve sürür

hasl olur Ve yevmi vakfada bu cebel üzre nice bin Urban ve pür-

yan ve giryan ve nalân ve üryan kavmi Hindistan ve bilâd San*an

âdemleri ile ta zirvei âlâsna varnca kat enderkat âdemden bir da
olub ol kavim anda vakfa iderler Amma Ervam ve sayir akvam
islâm bâlâsna çkub ziyaret idüp yine nüzul iderler

Ziyareti Makam Cebeli Arafat

Evvelâ Cebeli Arafatn cenub tarafnda yetmi yedi kademe
lemvar kaldrm döeli ta nerdüban ile uruc olunur bir yalçn kaya

[2] Badat kökü nüshas (vaki olub)

[3] » » » (etmi bir cebeli nurdur Nuru)

[4] » » » (Kara)
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üzre Makam Soffai Resulullah Hazreti Resaletpenah bu soffa üzre

cemii huccaca hitab idermi Hâlâ Mekke mollalar dahi bu sofflar üzre

hitabet ider Amma minberi yokdur Beyaz devei krmz hnaya boya-

yub deve üzre hitabet ider Ve bu hatib soffasmdan yoku yukaru

ta Cebeli Arafatm nihayetine varnca yüz yetmi ayak ta nerdüban

ile uruc olunur Bu mahal Cebeli Arafatm ta zirvei âlâsdr ki

anda Makam Hazreti Adem ve Hazreti Havva yani Kuhhei Arefe

Adem Havva bu kubbede mülakat olmulardr Çar âli payeler

üzre bir kubbei münevveri âlidir Ve çar kemer üzre mebnidir

Ve canibi erbaas krmz horasan kireç ile svaldr Kapus ve

minaresi yokdur Canibi erbaasmdan girilir bir kubbei nuru mübîn-

dir Ve marib canibine müteveccih kblesi vardr Zira Cebeli Arafat

Kâ'benin canibi arkîsindedir Annçün bu Arafatm kblesi garba

vaki olmudur Bunda Mihrab Hazreti Ademde iki rikât nemaz klub
sevabn pederi ruhuna hibe ile hamdi Huda Kâbei erifin canibi ar-

kîsine geçüp canibi garba secde etmek müyesser oldu Mora diyarnda

ve Marib vilâyetinde canibi arka secde etdik Tebriz ve Nahcivanda

cenub canibine secde etdik Hulâsai kelâm Mekkei Mükerremenin
canibi erbaasmda olan akalîmi seb'ada âlemi seyyahatde hissemiz olub

arka ve garba ve imale ve cenuba secde idüb yine murad mak-

sud Kâbei erifdir Amma bu mezkûr diyarlar Kâ*bei erifin canibi

erbaasna dümüdur Hakka ki Kâ'be dünyann vasatnda vaki olmu-
tur Eer sual olunursa bence dünyann ortasnda Cidde ehri on iki

saat lebi deryada vaki olmudur Ana cevab oldurkim bu cezire dün-

yay Bahri Muhit ihata etmi bir deryay lâya'lemülgaybi iUâllahdr

Nihayetine nice bir yldan beri bir ferdi âferide varmak müyesser

olmayub nice bin kylükal gavga ve cidal olmudur O Bah ( ri)

Muhite girmi bir Halici Süveysdir kim ana Bahri Kulzüm derler

Cidde ann sahilindedir Ta ann iki yüz mil ve baz yeri yüz mil

cenuba Habe mem(le)ketidir klimi evvel ve iklimi sani andadr Ve
hatt istiva dahi andadr Ve akalimi tarh olunmam nice mamur
âbâdan kura ve büldanlar ve ehristanlan var Ana Cezirei Arab
derler On sekiz sikke ve hutbe sahibi islâm padiahlar vardr Ve
yetmi dahi firak dalle melike (le) ri vardr Evvelâ islâm padiahlar
Msr ve Foncistan ve Dunkale ve Habe ve Asvan ve Sudan ve

Trablus ve Tunus ve Cezayir bunlar dahi halifelikdir Ve Fes ve Ma-
rankü Telmesan ve Mayi Nernovaf Nornovençe bunun emsali padi-

ahlk yerler vardr Bu mezkûr diyarlar Mekkenin cenubunda ve

garbnda vaki olmudur Ol hisab üzre yine Kâ'be bu dünya ceziresi-

nin ta vasatnda vaki olmudur Annçün eb ruz beraber olmaa
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karibdir Yine sadade rucu idelim Bu Arafat da üstündeki kblenin
mihrabnda iki rikat nemaz klup bu âyeti okuya

f
ö\^ t-.*» Lju» t.j

»>.-r''^'a» Cry^' ^^J'"-> ^'-^ j^ diyüb tazarru naliler ide Zira bu duai Hazreti

Adem okumayncayarlganmad Andan bu kubbei âlinin taras da(i)ren

madar bir güne nefti ta kaldrm döelidir Güya bu kubbenin canibi

erbaas bir dehliz soffadr Bu mahalde dahi garba müteveccih bir mih-
rab vardr ki ana Mihrab Hazreti Havva derler bir küçük mihrabdr
Bunda dahi iki rikat nemaz klub validei müfikas ruhuna hibe eyle-

yüb Yasini erif tilâvet idüp |X»'>i ^Aj -^^^^ >•^ 1; ^^ r^-^' ^^y^ ve dua
ide Her ne haceti var ise reca eyliye BiemriUâh cümle hayr mura-
dat dünyevî ve uhrevî hasl olur Ve leylei arefede bu kubbei nuru
billurun canibi erbaasn nice bin kanadiUer ile tezyin idüb nur iken

nurun alânur olup güya bir kubbei fanus olur Ol gice nice bin

huffaz Kur'an anda hatmi erif tilâvet iderler Baz fukaralara ta-

sadduk idüb hukuku valdeyn içün hatmi erif tilâvet itdirmek gerek

Gerçi bu Cebeli Arafat alçak görünür Amma ta zirvei âlâsndan cemii

dalar tatesserada görünüb o sahray Arafatda nekadar âdem deryas

olduu andan malûmdur kim beyaz kefenli beni âdem derya gibi

temevvüc ider Ve bu Cebeli Arafat üzre hürde tacazlar cem
idüb Filan kimesnei davet etdim Ya Rab kabul eyle diyu bir küçü-

cük ynck ol talardan yahud toprakdan yub akraba ve taallukat-

larndan yahud veliniamlarndan her yn ydkça bir dostunu aya
üzre kalkub Kalbiye doru isim resmile çarasn kim c^^ L i^j ^ur

diyesin Biemrillâhi tealâ ol davet etdüün kimesne ömründe Kâ'bei

erife elbette gelmek mukarrerdir Ve bu Cebeli Arafatn canibi erbaa-

smda meks iden yetmi bin huccacdr derler Gerçekdir Hemen Ali

Osman tarafndan gelen yetmi bin huccac ola Amma vallahülazîm

yetmi kerre yüz bin huccac deil yüz kerre yüz bin huccac can var-

dr Sahray Arafatn tuli ve arz beer altar saatlik sahray tîhdir

Tnab tnaba hayme ve hargâh oba ve çetergâh birbirine muttasl

kurulub beni [1] Kudüm sadas evci asumana peyveste olup cemii

ibadullah her kes kendü ibadetinde olub yevmi vakf-

ya muntazr olurlar Ve bu sad (a) yi ester[2] ve esb ve

himar ve bakar ve ganem feryadlar dahi da ve ta velveliye[3]

meydan Arafat meydan arasatdan nian verüb

bin bir ayak bir[4

1

anaya bakmaduu mah-

[1] Ba-dad Kökü nüshas (âdem ile malâmal oldu)

(2] » » » (ütür)

[3] » » » (verirler)

[4] » » » (ayak üzre olub güya maher günü misal)
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er gününden bir nian dahi bu Arafat meydand ile

fezay Arafat beyaz papatya gibi zeyn olub güne a'aasmdan ruyi

arz beyaz âdem ile münevver olub mihri âlemtab münevver olub
at sahiyli ve cemmal sahiylinden zemin ve asuman ra*dvar gürliyüb

sadalar evce peyveste olur Elhasl hayvanata dahi bearet olub bitâb

ve bîmecal kalan hayvanatlar ejderi hefsere dönüb taze can bulur

Huccac müslimîn ise kimi taat ve ibadatda kimi ziyaretde ekseriya

bu yevmi arefeden bir gün mukaddem[l] Terviyede herkes çadrnda
ibadet ider Baz kimseler Cebeli Arafata çkar ibadet ider Andan aa
enüb Cebeli Arafatn cenub canibinde

Mescidi matbah Hazreti Adem pMJu.£

Kaçankim Adem Havva bu Arafatda birbirlerile mülakat olduk*

larnda bikavli Ceriri Taberî mah Muharremin on ikinci gün yevmi
Aurada buluduklarnda karnlar ackd Bu vadide serseri gezdiler

Derhal Cenab Hak tarafndan Cebrail Emin bir tabak buday sün-

büleleri getirüb bu mescid mahallinde bir sifal [2] içre tabh idüb

Adem Havvaya talim idüb tenavül etdiler Defi cu idüb Rabbül Ale-

mine hamd etdiler Sahibi Tuhfe kavli üzre ihtida Hazreti Adem
edimi arzda hasl olduiçün Adem dediler Ve badelhubut yine edimi

arza nüzul idüb ot otlard Taki Havva ile buludukda Hazreti Ceb-

railin talimi (1) e ihtida çorba yediler Ve hâlâ elsinei nasda bir âdem
bir âdemi hanesine davet eylese A baba çorbas yiyelim der Ve
âdem çorbas(n) biirüb sovuynca karar kalmyub scak tenavül

etdiinde hâlâ cümle beni âdem stamadan haz ederler Amma Nogay
Tatar kavmi sovuk lahaa orbas yerler Ve hâlâ bir güne

taam yerler Annçün ten [3] tendürüstlerdir Ey imdi malûm old ki

ihtida nimeti kadim orbadr Andan gayrisin mütaahhirînde hukema
icad etmidir Ve ihtida ruyi arzda ate yanub taam pien bu Ara-

fatda matbah Hazreti Ademdir Selef padiahlar teberrüken mescid

bina etmiler Minaresi yokdur ki yüz âdem alr bir küçük

mescid dir Bu mescidin mihrabnda iki rikât nemaz klub hu duai

kraat de cn*i-l\ o' ^^^ ^^^--^ ^—^* ^^
r*^'

diye Ve eer mümkin ise bu ma-
hakde (mahalde) nimeti ziyade olmagiçün fukaraya ekmek ve orba
ületire Bazlar bu mescide gelüb teberrüken taam piirüb tenavül

iderler Andan baz huccac Cebeli Arafatn dibinde havzu azimler

var kim herbiri birer deryadr Sularn ihtida Harunür Reidin ehli

[1] Bardat Kökü nüshas (yevmi)

[2] Sifal, çanak parças.

[3] Fazla yazlm.
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Zübeyde Hatun ta iki konak yer Abbas dalarn Ferhadvar kûh-

kenlere kesdirüb bu Arafata getirüb bu bürke(i) bina etmi Ve ziyade-

sini ta Kâ*bei erif ürbüne getürmü Müruru eyyam ile sene 931
tarihinde Süleyman Han yollarn tamir ve termim idüb üc bürke (i)

azîm bina etmi [1] kim güya bir bahiredir Cümle huccac inaverlik

idüb pak olub ve pakize olub sahibülhayrata hayr dua ider-

1er Ve bu Cebeli Arafatm canibi arkîsinde azîm vezni üzre bir or-

duyi bazar durur kim diller ile tabir olunmaz AUahü âlim danadr
Ecnas mahlûkat temaa idem diyu âdem bu hazara gelüb cemapur
askeri misal bu mahlûku Huday temaa etsin Ol iddeti harda üryan

ve büryan ve giryan avretin yerinde eceyran (der) isinden bir pare

deri ile setr idüb maada vücudu üryan âdemler ehri Saan [2] ve

Aden Nuzhenid [3] ve Yemenden vilâyeti Amrandan siyah ce(h)relü

krmz gözlü âdemler ark ve oruk ve koruk diyen hallâk kadîm
âdemler Amma ceyran gibi seker At ve heccan ol çölistan içre an-

lara ermek muhaldir Ve ehri Demare (o^>) ve kara(i) Habbe (<^)

âdemlerinden kp krmz âdemler Amma gözleri sar Bunlar dahi

nahif ve kadid âdemlerdir Bazlar Huda hakkyçün maymuna ben-

zerler Ancak kuyruklar ve tüyleri yok Yohsa çehreleri maymun s-

fatdr Amma ne mudhik kavimdir Bu âdemler Yemen vilâyetlerinden

badem ve akik ve yemeni ve tibilei ta getirirler Ve bunun emsali

nice ecnas mahlûkullah var kim tabir ve tavsif olunmaz Ve bu
Kâ'bei erifin canibi erbaasnda ihrama girecek yerleri var Evvelâ

Medineli Bi'ri Alide ihrama girer Msr huccac Rabia Emesinde
girer Habeden ve Msrdan gemilerle gelen Cidde ile Mekke mabey-

ninde Hude nam mahalde ihrama girer Badad ve Basra ve Lehsadan

gelen nam mahalde ihrama girer Amma bu Yemen huccac
ehri irinde Yelmelm (il») nam mahalde ihrama girdiklerinde bâlâda

zikri sebkat iden Urban krmz âdemler ihrama girme mukabelesin-

de teeddüben avret yerlerin ihrama komak var Yohsa avretlerin ih-

rama komazdan evvel rehi rastdan deli çplakdan gezerler ki (Hadis)

jj^.l^j >u> ^\ J. hadisi erifine amel etmiyüb üryan gezerler Ve bunun
emsali bu Arafatda nice kerre yüz bin behayim makulesi âdemler

gelüb beyi ira idüb Mina ve Mekkei tavaf etmeden giderler Anlarn
mezhebinde Kâ'be Arafatdr Ve Cebeli Arafatn canibi erbaasnda

[1] «Mukaddem Zübeyde Hatun icra itmi Ve lâkin haraba müsrif olmala olkadar

müzayaka çekilürdi ki bir arefe günü bir parmak üzerine kldrlan bir krba suyu bir altuna

aldlar Padiah mafur dahi üç dört ayn katub ilhak ve icra etmekle cemii huccac ihti-

yacdan halâs itdiler.» (Peçevî, c I, s 427)

[2] San'a.

[3J Badad Kökü nüshas (Zübeyde)
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hududu Arafat vardr kim Yemen tarafnda ve Mekke tarafnda

miller vardr Terviye gicesi ve arefe gicesi ol miller üzre evkaf ta»

rafndan kanadiUer ile çragan olur Sene 41 tarihinde Mazreti Zübeyr

ibnül Nomann hayratdr Cebeli Arafatdan bu canibi erbaa mille-

rine varnca dörder bin admdr Miller içinde yevmi arefede vakfa

mahallinde bulunsa edayi farz idüb dürüst hac etmi olur Ta
ol maile dek kim arefe günü hatib Arafat dandan inüb salâti

marib mahallinde gurub oldu olmad diyu vakti mekruhda iken bir

âdem canibi erbaadaki hududu Arafat milleri içinde bulunsa dürüst

hac etmi olur Eer vakfaya dahi durmasa hacc temam olur Amma
badel gurub varsa edayi farz naks olub hacc temam olmaz Senei

âtiyeye mücavir kalub hac etmek gerekdir vesselam imdi yevmi ter-

viye Mekke ürefalar ile Arafatda idüb leylei arefede sahray Ara-

fatda yatub ol gice Msr ve am ve Irak askeri cümle üryan mah-
remli huccacn canibi erbaasn pürsilâh askeri derya misal ümmeti
Muhammedi ihata iderler Ve bu askerî tayifesi ihrama girmezler Ve
gayri yire girmezler Hemen at ve katr ve hiçin ve çemendere suvar

olub kol kol taraf taraf huccac müslimîni sabahadek muhafaza idüb

yetmi seksen yerden kûsu msrîlere turalar urlub bizim am ve t^/j

tarafndan ve am Emirülhacc canibinden ve Msr Emiri hacc sem-

tinden ve Cidde ba kbelinden ve erif hazretleri canibinden bu
be koldan mehterhaneler ile çengi harbîler çalnub cümle askerin

ellerinde çatal fitil bellerinde emir ile pürsilâh âmâde olub ta sa-

bahadak huccac müslimînin canibi erbaasn kuadrlar Zira huccaca

cümle Urban bahusus Yemen Urban hucca[lj bin

Msr hazinesi kadar vardr Herkesin mal yanndadr Mekkede ema-

net komyub teberrüken rban kavim ol ecilden

cemii askerî tayifesi pürsilâh olub huccac arefede taraf taraf

ilâhiyyat ve temcid ve tevhid ve tezkirler ile sabahadek

Leylei Kadir tehlil iderler kim dalar ve talar inil iniler Alessabah

ki yevmi arefe gün Yevmularefedir güruh güruh deryamisal

Mekki Mükerremeden alelûmum gelüb gelirile meks idüb vakti

zuhur karib oldukda dellallar nida idüb Ya huccac Vakti ihticac diyu

nida iderler Bu mahalde meydan Arafat makamatlar temam olub

Cebeli Arafatn farayiz vacibat müstahabatlarn
beyan ider

Evvelâ baz sahibi sülûkü rah hakikat olan kimesneler Cebeli

[1] Badad Kökü nüshas (cin hasm candr Zira bu huccacda mah karun)
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Arafatdaki bürkelerde pak gusül idüb huddamlarn haymei hargâh*

larnda braub atlarna ve hicinlerine suvar olub Arafat dandan
cenub tarafna iki bin be yüz adm eer süvari ve eer piyade gidüb

Evsaf Mescidi Hazreti ibrahim

Cemii huccac arefe günü bu camii kebire cem olub salât zuhura

müterakkb olurlar Hemen ki ezan muhammedî kraat olunub dör-

der rikât sünneti zuhuru eda idüb alelakib dörder rikât farz zuhuru

ve iki rikât ahir sünneti klub badeddua alelakib bir kamet dahi

olub salât tr eda oldukda cemii huccac bir azdan arefe tekbirleri

getirilüb sadayi tekbir evce peyveste olub Camii ibrahim nur olur Ba-

dehu Ayetülkürsi tilâvet olunub dua mahalllinde pabürehne ve serbü-

rehne ümmeti Muhammedden bir giriv feyad zahir olur kim cümle

huccac mebhut olur Ve dahi derunu dilden ve can gönülden öyle dua

iderler kim inaallah cümlenin duas kabul makbuldür Ve bu dua
barmeninde hazr bulunan huccacm dahi duas müstecabdr Ve bu
camide bir ezan ve iki kamet ile iki vakit bir yerde klndiyçün bu
salata Kasr Cem derlerdir iki yerde cayizdir Biri bu Camii Ibra-

himde biri Ma'aril Haram Camiindedir Iaallah an dahi mahallinde

tahrir ideriz Amma bu hakir Camii Ibrahimde Kasr Cem etdiimiz

salâteynin biri salât Cum'a idi Zira ol sene(i) mubareke Haccül Ekber

idi Haccül Ekber oldur kim yevmi arefe cum'a günü olub bu Camii

Ibrahimde cuma hutbesi klna Ve alelakib salât asr klnca Ana Hac-

cül Ekber derler Badehu vakti zevalde Cebeli Arafatda hatib bir dahi

hatibe (hutbiye) çka idi Edhanm yevmi arefesi yevmi cum*a olub

iki kerre hutbe tilâvet olundyçün Haccül Ekberdir Cemi kavli eim-

me ve huteba böyledir vesselam

Evsaf Camii Hazreti ibrahim

Nice mülûklar dahi tamir termimine bezli himmet iderek bu

sahrayi Arafatm canibi cenubîsinde çarkûe kal'a misal bir kârgir

bina bir camii zibadr Dayiren madar cürmü 608 admdr Ve serapa

kaPa bedenleri gibi bedenleri vardr Ve kbliye nazr üç kapus vardr

Amma minareleri yokdur Ve mihrab tarafnda cümle on dört kubbei

âlilerdir Ve cümle amelî payeler üzre mebnidir Bu kubbeler canibi

nin arz yüz yetmi admdr Serapa saat kumu misal ince rimal

döelidir Gayri camiler gibi ibriim halice ve avizeler ile müzeyyen
deildir Ve minberi sünnet üzre sekiz kademe ta nerdüban ile çklr
ki tarafnda kafesleri ve minber külah yokdur Ancak bir vaiz nasi*
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hat içün sekiz kademe minberdir Ve bu minberin sol canibinde

tarz kadim bir mihrab vardr Ve mihrab ve minber mabeynindeki

divarda çarkûe bir beyaz mermeri ham üzre celi kattile hu tarih

masturdur

\ <l) a*Jc «^ -U> <—âl J ^ jJL£- j «C-/ «0^ J<A [2] jl^ A^l jlial^ ^j'i

tahrir olunmudur Ve müezzin mahfili tahtan bir soffadr Ve sahra

misal bir haremi azîmi var Tulen ve arzan yüz yetmier admdr
Kâmil ve serapa hürde çakl ta döelidir Bu haremin sol canibinde

Makam ibrahim Baz kimseler cemaat ile Kasr Cem^a yetimezlerse

bu makam Ibrahimde eda etsün veyahud çadrnda eda etsin Amma
beart an Kasr Cem etse bal bana vakti ile kla Kasr Cem etmek

bu camii Ibrahimde cemaat ile cayizdir Yohsa her yerde klnmaz Ve
camide salât zuhur ve asr bir yerde klmub Kasr Cem oldukdan

sonra her kes seirde yani acele ile hayme ve hargâhlarna varub

cemii havayiclerini bahyub hazr dura Derhal nefiri rhlet am veziri

Hüseyin paa tarafndan çalnub cümle barhaneler yüklenir ikinci

boruda am huccac Cebeli Arafat altna varrlar Üçüncü boruda

paa mehterhanesin çalarak Mahmeli erifin Ucamn eline alub Haz-

reti Resalet penahm ütürban olarak gelüb Cebeli Arafatm cenubu

tarafnda hatib eddinin dibinde bir vasi sed vardr Ol sed üzre

Mahmeli erifi cemel üzre dutarlar Andan Msr huccac üç nöbet

nefiri /»ihletlerin çalub oldahi derya misal huccac ve askerile Mahmeli
erifi getirüb mezkûr soffa üzre am mahmeli ile yanyana dutarlar

Ta ki canibi erbaada olan huccaclar yükleri ile gelüb vakfaya du-

runca karar iderler Ve bin bir ayak bir ayak üzre kat enderkat

cümle huccac at ve cemel ve âdem bir yire cem olub Cebeli Arafat

ortya alrlar Bu huccac üryan dahi cemii am ve Msr Iran askeri

pürsilâh üzre (ortye) alub be yerden mehterhaneler ve yetmi yer-

den kûsu hakanîlere turalar urulub bir yanden tekbiri muhammedî
sadas evce peyveste olub cemii huccac müslimîn at ve deve ve bagal

ve cemender üzre yahud piyade hazrba olub Cebeli Arafatn canibi

cenubunda ve garbnda ve arknda âdem deryas olub dururlar

Amma Arafatn garb tarafnda durmak âlâdr Zira hatib canibi garb-

da Kâ'biye müteveccih olub hutbe okyub yakn isen nasihat etdüi

istima olunur Eer baid isen elile iaret etdüi ve infidad mahallinde

[1] Ba^dad Kökü nüshas (aÜIö\^)

[2] » » » (ölijLif CiVaJLJia.U
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makara sald görinür Ve cümle huccac Ervam canibi garbdadr Ve
Habe ve Yemen ve Irak ve Tayif ve Hicaz ve Abbas ve gayri huc-

cac nas canibi arkda ve cenubda ve imalde vakfaya dururlar Ve
Cebeli Arafat dahi beni âdem ile zeyn olub omuz omuzu sökmez
Ademden dahi Arafat da görünmez Ta zirvei âlâyi Cebele varnca
âdemden ibaret pür nakil Arafat olub cümle huccacdan Lebbeyk
sadas ayyuka ada verir Andan

Evsaf hatibi Arafat

Huccac zevilihticaca malûmu saadet ola kim yevmi arefede vakti

zevalki ola yani beynesselâteyn olub emsi âlemtab canibi zevale

nüzul etdik te Mekke mollas örf izafetile bir beyaz knal bir nakai

müzeyyene üzre suvar olub kethüdas licamm çekerek ve cemii hud-

damile Hazreti Adem matbahmdan çkub nümayan oldukda boazn-
da rdasile ve örfünde bir arn taylesan muhammedî sarkdub ol

mukehhal gözler ile cemii ulemay Mekke tazim tevkir ihtiram ile

Cebeli Arafata çkarrken cümle tablhaneler fari olub vaiz hutbiye

muntazr olurlar Molla dahi aheste aheste alay ulemay meayihan
ile bukadar yüz bin huccac içre iki canibine selâm vererek Ey Huccac
Dua günüdür Dua idin diyerek Mahmeleyni erifeynin mabeynehü-
masndan mürur idüb devesi ile arefin nsfndaki hatib soffasna

çkub devenin vechini Mekkei Mükerremiye müteyeccih idüb boa-
zndaki ridasn eline alub on iki kerre savt âlâ ile Elhamdülillah

deyu nida idüb huccaca rida sala [1] zahir oldur kim asu-

manda dahi gerrubiyanlar ^üjlI-» f derler Bu ada iki derece kâmil

mümted[2]jjn hüj ^iüviaS^v j<<\ ^\ diyuyine huccac üzre ridasn salar Yine

cemii huccacd[3] lerzan vaki olur Andan krk kerre dahî

[4] \ijJ^\b^ ^^13 4^v *i^J(.^\ »ii-î [5 ]ida salnca cümle huccac derunu dilden

ve can gönülden Cenab Barine (Bariye) di*J ^\ dUJ deyu telbiye etdük-

lerinde cemii devabatlara dahi malûm olub anlar dahi lisan hal ile

cu hurua gelüb develer esirüb atlar sahiyl urduklarnda beynessema

vel arz tayeran iden tuyur zemine nüzul idüb pervaz urmaa kadir

olamaz Bu sadayi Lebbeyk kâmil bir saati nücumî olub vakti asr

olur Amma salât asr bu Arafat maslahat içün klnmyub Mescidi
•

brahimde Kasr Cem ile klnmasnn sebebi budur Andan hatib

[1] Ba^dad Kökü nüshas(4ul^ja«3l)

[2] » » » (olur)

[3] » » » (an Lebbeyk sadas ayyuka peyveste olub insann vücudunda^

[4] » » » (-Î di^ V Ü^\3 ^ ^U^b)

[5] » » » (deyu r)
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vakti asr güzer etdikde âdeti kadim Itnatn A'zîm (A'zam) kavli üzre

îdi Edhaya hutbesin kraat ide Ve mabeynde yine tekbir ve tehliUer

olub cümle huccac telbiye iderler Ve hatib hutbede erayiti menasiki

hacc ve zebhi kurban ve âdab hacc ve Me§*aril Haram ve haccarat

cemeratlar nasihat ider Hikmeti Huda (a) hama karib canibi

arkda Basra milleri mahallinde bir tüfenk sadas istima olunub Cebeli

Arafat üzre olan ibadullah ol canibe nazr olub Cidal deyu feryad

etdiler Derhal erif hazretleri tarafndan asker seçilüb cenk mahalline

vardklarnda meer Basra huccac ile Tayif Urban cenk iderek bu
mahalle gelirler Amma imdad vardkda Arab firar idüb vakti gurub-

da Basra huccac dahi on iki ehidleri ve krk be mecruhlar ve

yirmi alt kelleleri ile milleyni Irak içre bulunub vakfaya ehidlerin

dahi getirüb durdlar Hamdi Huda haclar temam oldu Eer bir

derice sonra gelseler haclar temam olmazd Yine cümle huccac griv

feryad iderek ^Jj^U» diyerek vakti mekruh olub olub [1] infidad

mahalli olunca derhal am Emiri hacc cümle tevabii ile Msrn
Mahmeli erifinin licamn elin alub zabt ider Msr Emini hacc dahi

Sam erif Mahmeli erifinin licamn eline alub zabt iderler Kanunu
kadim böyledir Sene 1029 tarihinde iki Mahmeli erif dahi var imi
biri Yemen Mahmeli biri Badad Mahmeli Anlar dahi mahmelleri mü
badele iderlermi Anlar Yemen ve Irak canibine giderlermi Hâlâ Yemen
sene 1035 tarihinden beru mam destinde olmaile andan mahmel
gelmez Amma huccac gelir Badaddan kezalik huccac gelir Amma
«min tarik olmamak ile Mahmeli erif gelmez Amma Msr am
hamdi Huda gelüb mahmelleri birbirile mübadele etdiklerinin asl

oldur kim huccacn avdetinde iki mahmel biribirin geçmiye Ve
acele ile gitmiye Zira dönüde maherden nian olub el'iyazübiUâh

nece âdem ve at ve deve [epa] payimal olub helak olur Ve gice

karanl olmaile Arab dahi havf olunur Anmçün bu iki mahmel
at ba beraber dutarlar Ta ki dönüde cümle huccac aheste aheste

piyade ve süvari ileri gidüb payimal olmyalar Ve nece kerre yüz bin

me^aller ve fanuslar ve em'i riyhler ile çragan olub hazrba
dururlar Ta ki güne batduu gibi hatib hutbeyi temam idüb tekbir

ile boazndaki ridasm bir kerre bayrak misal huccac üzre salnca

^\!»c»Ji.n ite bu mahalde arif olan (Beyit)

(1] Fazla yazlm
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mazmunu üzre kenarda bulunmak âklâne hareketdir Eer bir at

yklsa artk halâs mümkin deildir Garib âdem hod evlâbittarik

helak olmak mukarrerdir Bu rücu mahallinde deve at at katr
katr himar piyade âdemler gubar çiindiyerek ol ebi zulmetde

girdi siyah semaya uruc idüb kubbei eflâke müntehi olur Ve taraf

taraf mehterhaneler çalnarak nice bin tüfenk admanlklar iderek

asakiri islâm huccac Urbann canibi erbaasn ihata iderek mezkûr
milleyni Salih mahalline varub bu duai okuya ^\c^x-j L ^laJi *)i\^}.^ I ^b^\

4>^ULij j:Ui-\ w^ia. I diyüb millerden tara çkdkda artk huccacm hacc
temam olur Amma bu millerden tara çkdkdan sonra Arafatdan

tarafa bakmya Zira cemii kütübü muteberelerde Hazreti Resalet

penah buyurmulardr kim Benim ümmetimin günahlar meydan
Arafatda kalub kendüleri rahmi maderden mütak olmu gibi masum
pak olurlar Sahray Arafatda cümlenin zünublar hmzir ve kelb ve

maymun suretinde olub güruh güruh dalar içre gidüb mahvolur

buyurmulardr Ve baz müfessirîn ve muhaddisîn buyurmulardr
kim Arafatdan gice ile rücu olunmasnn asl oldur kim haarat
zünubu baz kimesneler görüb âmâ olmulardr Ve ol gece cin ve

perinin müminleri sabahadek anlar tavaf ider Bu hale beni âdem
vâkf olmasn içün Arafatdan badelmarib dönilüb geru bakmak
cayiz deildir Ve bu mili Salihden tara iki bin âdem dahi gidüb

milleyni Hazareyn Hazreti Zübeyre gelirler Birbirine mukabil iki

mildir Mabeynehümalar iki yüz adm birbirinden baiddir Bir

rivayetde Ibni Abbas kavli üzre hududu Arafat budur derler Bun-

dan içeri bulunann hacc temam olur derler Amma neuzübiUâh

yevmi arefede gurubdan evvel bu miUeyn içre bulunmayan âdemin
hacc hac olmaz Mücavir kalub ene(i) atiyede yine tekrar Arafata

çka Zira haccn rüknü âzami farz Arafatda vakfya durmakdr
yahud bu miUeyn içinde bulunmak art kübradr vesselam Bu
milleri ubur idüb 2 saatde

Menzili evsaf MUzdelife yani Camii Ma'aril Haram
A.

Hakknda ( Ayet ) ^t^i-»j*iUj:c. <\Hi^ri\â nass kat nazil olmudur
Bunda cemii huccac Cebeli Ferah dameninde hayme ve hargâhlar

ile meks etdükde vakti a olub Gemii Me'aril Haramda ezan mu-
hammedîler okunub cemii huccac ol camide cem olub ihtida kamet
olub salât maribi eda iderler Alelakib bir kamet dahi alub salât

ay eda iderler Bunda dahi bir duai azîm olub herkes meram
maksudna vâsl olub baz sulehayi ûmmetden kimesneler Tfikâf

niyyetine camiden çkmyub ta sabahadek tilâveti Kur'an idüb ol
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gece bu cami nece bin kanadiUer ile çraan olub cemaati kesire ile

leb berleb olub bunda dahi salât marib ile a bir ezan ve iki

kamet ile Kasr Cem olur der Bundan gayri yerde cayiz deildir Eer
bunda dahi cemaat ile Cem4 Kasrda bulunmad ise salât ay klub
salât maribe kaza niyyet idüb münferiden eda ide Ve sabahadek

kendü savmaasnda bu leylei îdi Edhada ibadet ide Reca ve temenna
giceleridir Zira Arafatdan henüz gelindii mahaldir Adem ol mahal*

de masum pakdir Her ne hayr muradat var ise müstecabdr Ve bu
leyle (i) mubarekde cemii haymeleri kanadil iareleri ile tezyin iderler

Ve bu mahalde cemerat talar ki Mine hazarnda eytan aleyhüUâ-

niye recm talar içün bu Müzdelifede altm üç ta cem ide Herbiri

bakla ve fndk mikdar ola Mabeyninde bir kumsal
yerde bir ulu kârgir binayi azîm bir camii kadimdir Sene tarihinde

etmilerdir Mihrab taraf kubbei azîmelerdir Sütun üzre[l] kemerler

üzre içi tulen ve arzen ayakdr Ve haremi tulen ve arzen admdr
Ve iki tabaka bir yer camiin imalinde derya misal

bir bürkei azîmi var Arafat suyundan memlûdur Ve
cevanibi[2] ve [3] mahalde cabeca bostan kuyular vardr Ve cami

huddamlarnm bir kaç haneleri vardr Lâkin cemaati azdr Ancak mev»
A

simi hac eda ve Arafat dönüünde leylei idin vakti afiîde Mine
hazarnda olan huccac müslimîn dahi bu camie cem olurlar Zira

salât id yerine bu camide bade salâtussubh vakfaya durmak vacibdir

Durmyub kesseler hacc naks olub fidye(i) dem lâzm olur Cümle
huccac kaada emri Hak üzre sabah nemazn klub ta sabah yeri

sararub gün tulu idecei mahalle varnca bu Me^aril Haram Cami*

nde vakfya duralar Arafatda bunda bayram nemaz yokdur idi

Edha didikleri yevmi arefedir kim ol gün Arafata çklub Mescidi

Ibrahimde salât Kasr Cem ve Cebeli Arafata hutbe okunur Bayram
nemaz klnmaz vesselam Ancak bu Mü'irül Haramda durlan vakfa

salât id yerine kaim olur Amma ma «Oc ^a\h-j kavli üzre hattâ baz
müfessirîn kaviller(i) üzre hukuku ibad bunda balanr demiler

Bazlar bu kavle rza vermemiler Ta ki hukuk sahibi müteselli olma»

ynca af olumaz demiler Ve müttefakunaleyh bu kavli akva üzre

imza etmiler Duai Müzdelife c^JU.»^ cjo^ j^. ^üls yj> Iji» l^i ^»r ^ij»;» »âa j« ^\
Aij^ i^ 0**^ -c^iJC» ,iLi£. JO».) «^^^ -sJ^* y is^^h »jUUii diye Ve bu camide dua

ve sena idüb cümle huccac göçüb 2 saat canibi garb ki bu mahalde

kble tarafdr vasi dereler ve kumsal fezalar içre

[1 ] Bardad Kökü nüshas (mebnidir Cami)

[2] » » » (erbaas)

13] » » » (bu)
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Evsaf menzili ehri Mine hazar

Bu Mine hazarna cemii huccac gelüb hayme ve hargâhlarnda

meks etdikde kol kol alay çavular üç gün üç gice bu îdi Edhada
oturakdr deyu dellallar nida idüb herkes cemeratlarna ve kurban
ve tavaflarna §üru iderler

Mine hazarnda huccac müslimîn üzre ^s^^j U jc

farz ve vacih ve müstahah ve sünneti Resul
olan makamatlar heyan ider

Me^aril Haramdan Mine hazarna gelüb filhal piyade Mine fezas

içine varuh Mescidi Hayfdan tarafa olan cemrei evvelde dümene
hiddet ile ta atar gibi hu cemrede yedi ta atuh hu duai okuya

-Ky.^ jiJajüI ii-j jf\ *s'\ «s^ diye Amma bu mahallere tekbir ve telbiye

cayiz deildir Zira eytan aleyhüllâniye ramen ta atmak mahallidir

Andan cemrei vusta ata Andan cemre (i) akabe ata Ve yine mezkûr

duai okuya Ve di Edhann ikinci günü cemrei rakiben ata yani bir

ata ve katra ve hiçine ve himara suvar olub ata îdi Edhann üçüncü

günü yine piyade atarsa gam deildir Eer ehli özrüm derse hep ra-

kiben üç günde üç yerde yedier ta atuh cümle altm iki ta 3

günde atuh temam ide Amma idi Edhann evvelki günü atlan yedi

ta Hazreti smailin sünnetidir ki Cenab Bariden Hazreti brahime
emir olup Ya ibrahime (ibrahim) Bu idi Edhadr Olun Ismaili

benim yoluma kurban eyle deyu emir etdükde Hazreti ibrahim

derunu dilden fermanber olub ismailin elin öpüb Mine hazarnda

Cebeli ehirde ( jjJ j.>) Ismaili kurban etmee götürürken eytan aley-

hüUâne ivaya salik olub ider Ya smail Baban seni boazlamaa
götürür Sakn rza verme diyince Hazreti ismail Emir Cenab Rabbül

izzetindir diyüp Müzdelife nam mahalden yine ta alub eytan racimi

recm iderek bu Mine mahalline gelüb eytana talar atuh hikmeti

Huda tan biri lâînin aynna isabet idüb gözü çkub Lâîn ol zaman
• A

oldu Bu recm ol Hazreti Ismailden kald idin ikinci günündeki rece-
• A

mat Hazreti Ibrahimden kald idin üçüncü günü recemat Hazreti

Ishakdan kald Baz müfessirîn böyle tahrir etmilerdir

Beyan mahalli recemat

Bu recm atlan mahal Mine bzar içinde tariki âm üzre biraz

alçak bina millerdir Amma üçüncü cemerat yeri bir kârgir köhne

bina divardr Amma ey ahbab vefa bunda bir acib ve garib hikmet

Evliya Çelebi 9 — 45
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vardr Nice kerre yüz bin huccac bu mahalle gelüb her huccac üç

gün üçer kerre yedier ta atub cümle talar altm iki ta olur Bin

seksen yldan beru bu recematlara her sene recemat talar atlr Bu
Mine hazarnda Kûhu Elbürz kadar ta ylmak gerek idi Huccac
gitdükde bir bakla kadar tan vücudu kalmyub gayib olur Cümle-
nin malûm (u) bir ibretnüma temaay srr Hudadr Baz müverri-

hinin kavli üzre cemii eyatîn ol talar tayub beyabana atar derler

t5ii^>^^cv3x4.j Hele acib hikmetdir Amma ihtida gün cemre atub alelacele

haymesine gelüb nekadar cinaye kurban ve kendü nefsi bedeli kur-

ban varsa kurban etmee mübaeret etdükde gayet mücezzem bcaile
zebh ide Ve ayaklarn bir ho kayd idüb kebin vechin kbliye

müteveccih idüb hu duai okuya ci-s^ ^ t- j^sjj dü ^ du- ç,^\ f>-)\ ^}\ -o!»^*..

CçUJl'j u'Vt^^r ^ <i!Ui^^ U.J.- j viLx^ jj- s aJi> (c; 1/' j- diyüb j^\ *iH «cîi^^j diyüb

kurban ide Badehu lûhumun fukaraya bezi ide Aniyaya vermiye

Amma baz sulehai ümmetden kimesneler huddamlar ile kurbanla-

rn alub Mine hazarnn canibi imalinde bin adm haid

Cebeli Sebîr ( j^^^ j-- )

derler Ve Cebelül Kep dahi derler Bir ahmerüUevn cebeli münev-
veredir Hazreti ibrahim Hazreti IsmaiHn ellerin ve ayaklarn balayub
üç kerre gerdeni Ismaile bçak uruh biemriUâh bçak kesmiyüb derhal

Cebril Emin canibi Hakdan Ismaile bedel bir ala gözlü kurban getirüp

Ya ibrahim Rabbin sana selâm eyledi Emrime itaat idüb sevgili olunu
kurbana azimet eyledi Ismaile bedel kepi kurban eylesin diyince

derhal Hazreti brahim bu cebel dameninde kurban etdüü Menhar
(/C-) namile mehur bir kurban mekândr Hakir hamdi Huda yedi

kurbanm anda idüb fukaraya bezi etdim Ve bu cebelden Cebril

Emin ile gelen kurbann zahir olduu kaya iki ak olmudur Biem-

riUâh öyle musaykal ve mücellâdr kim güya desti hakkak perdaht

etmidir Bu mahalde Makam ibrahim ve Makam lsrr\ail\e Makam
shak vardr Bu makamlarda ikier rikât namaz klub hukuku vali-

deyn içün dua müstecabdr Ve kavli müfessirînde Hazreti Ibrahime

ferman Rabbül zzet ile kurban olunmaa memur olunan Ishakdr

demiler Amma kavli sahih ismail ola Zira hakknda (Ayet) a-«ji*j \/U

Ayeti nazil olmudur Ve cemii peygamberler mabeyninde ismail

Sabr denmek ile itihar bulub kefaf nefsi içün kannaslk yan avclk
iderdi Kudüse karib pederleri Halilül Rahman hareminde med-

fundur Ve bu Mine hazarna i yire Menhar derler

bir çukur kayal yerdir Hazreti ibrahim kurban iderken desti erifin

bâlâ kaya üzre nak desti Hazreti brahim aikâredir
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Amma mübarek desti eriflerin Cebeli Ganem ve Keb
ve Cebeli Sebir derler Ve bu Menhar mahallinde Hazreti Ibrahimin

pça Ismaili kesmiyüb[l] urusra biemriUâh ol senki hara

lâlâ iki pare aikâre durur Kuvveti Resulul]ah[2] Ve bu
Mina hazarnda da ve ta ve dere ve depeleri beyaz koyun zeyn

idüb krkar ellier muhallâka pariye kurban verirler Olkadar çok gelir

ki hisabn Cenab Bari bilür Ve cümle Urban koyunlarn bu Mine
hazarna getirmeseler bi emriUâh cümle ganemleri uyuz olur Ve yet-

mi hin huccac derler Amma be kerre yüz bin huccac olur Her âdem
birer kurban eylese be kerre yüz hin kurban olur Amma yirmi otuz

Icrk elli ve yüz kurban ider ayan vardr Bu vadii Minede hunu kur-

ban rah Hakka sil [3] âsâ cereyan idüb herkes çadr önüne kur

(ban)larn hrauh Taif ve Hicaz ve Abbas ve Mekke fukaralar cümle
Jkurhanlar alub postun yüzüh her koyunu karnndan ikier pare idüb

ol iddeti harda kayalar üzre koyuh iki saatde emsi ate tabdan

piüb cümle lûhumlarn hrkes hanesine götürür Bu mahalde bir

hikmeti Huda vardr Bilâ hisah nice kerre yüz bin kurbann muzah-
refat ve bu kadar huccacn kazurat mühmelât bu vadi içre kalub

hemen huccac Mekkiye müteveccih olduklar gün yahud iki üç gün-

den bir baran rahmet nazil olub bu vadii öyle pak eyler ki har ve

haaki napakden bir haki napak kalmyub bir vadii tabir olur Ve bu
Mine hazarnda kurbanlar temam oldukda pak tra olalar Ve trnak-

larn keseler Ve pak libaslarn giyeler ve tira olurken hu duai okuya

cj^f\)\ ^2-ji L ^12- j; diye Andan tra temam olunca j^n ^m j^\ «on dimeden
hali olmya Ve cümle tra kllarn yire dökmiyüb bir yerde hfz

idüb Muallâ mezaristannda defn ide Zira ihram ve Umre ve Tavaf
Arafat ve Müzdelife ve Mine ve Kurbanda bulunmu kllardr Payi-

mal olunmamak içün baz erbab sülük defn iderler ve baz kimesneler

mecruh olub çkan esnanlarn yani dilerin bu haki amber pakde

defn iderler kim vücudumuzdan birer uzuv bulunsun deyu teberrü-

ken defn iderler Tra kllarn dahi defn eylemek âdab sulehadr Ve
tra temam oldukda hu duai okuya ^\ l;_Cj «u» ^c u\c* t$JJi <iîui- ^\ ^iî»

-wUAJ\^ C)}JL-<-4)j U"i4.v^ ViLV» u^ifrij L_^c i i:;«y 3 t»i ^ l'u\ ij diye Ve bu dualar

ve cümle Mekke berberleri bilirler Tra etdikleri kimesniye talim

idüb kraat iderler hvan safaya puide olmya kim tra olub ihram-

tdan çkub cümle pak libaslarn bu îdi Edhann evvelki günü giydik-

[1] Badad Kökü nüshas (Kesmek)

[2

1

» » » (ile)

[3] Bagdad Kökü nüshas (sebil)
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den sonra cümle huccaca haram olan eyler helâl olur Yani pire ve

kehle öldürmek gibi ve trnagile kanub sayd ikâr etmek gibi ve

ehli ve cevari ile cima eylemek misUi eyler cümle haram iken helâl

olur Ve tradan sonra ihramdan çkub pak libaslarn giyüb alelacele

Mekkiye varub tavaf ziyaret iderler Bu tavaf dahi hemen tavaf ku*

dum gibidir Amma sür'at ile tavaf etmiyeler te Arafat vakfasnda

durmak ile bu tavaf ziyaretdir Farz olan Mine kurbanndan sonra

bu tavafa pek tekayyüd etmek gerekdir Tavaf etmese farzn biri

naks olur Ve bu tavaf ziyaretin vakti eyyam nahirde ve eyyam
nahrin evvelinde de etseler efdaldir Amma eyyam nahrdan sonra

etseler mekruhdur Demi cedid lâzm olur Ve Safa ve Merve dahi idüb

yedi kerre kelevvel sa*yide Amma bu mahalde ve Mineden ta Kâ'-

biye göçmeyince Umreye varub gelmiye Fukaha «^11^^42-^ haramdr de»

misler Bu Tavaf ziyaret ve Safayi Mervei temam idüb yine Mine ba»

zarna gelüb hu duayi okuy ^^ -o ^i. k jc_ 0* >iiU» i)^-^ t'»j L^Vt jâ L-.» iâa j\ ^\
^2-^^j\ I ^La j ^\j c>l'jl\j* ^, ij(^\ ^\ ^\ >ii>\ij\ deyu bu duai Arafata gider»

ken ve Mine (ye) giderken ve Arafatdan geldükde ve tavaf ziyaret-

den geldükde okuya vesselam

Evsaf ziyarat ve imarat Mine bazar

Bunda îdi Edhann üç gününde meks olunur Evvelâ ehri Mina
bir ulu vasi vadi içinde iki canibi yalçn kayal yerde arkdan canibi

garba tulânî Arafat rah üzre tuli iki bin adm bir ehri azimdir erif
hazretlerinin hükmündedir Ve bir erif kayimmekamdr Ve arkdan
garba dört ahrahdr Ve bu rahlarn canibeynleri kat enderkat saray

âlidir Ve cümle kârgir binalardr Ve sutuhlar kireç ile mestur sagir

ve kebir iki bin hane (i) mamurelerdir Ve her hanede birer âb hayat

çah mâ mukarrerdir Gerçi Arafat suyu bu ehirden ubur idüb Mekkiye

gider Amma sahibülhayratlar mukayyed olmamlar Bir kaç yerde

çemeler etmiler Ol ecilden cümle sular kuyulardr Ve her hane

altnda birer sebilhane mukarrerdir Ve her hanede hurma aaçlar
mukarredir Cabeca baçelerinde limon ve turunç ireleri[l J ve gül gü-

listanlar vardr Ve havas Mekkeden lâtifdir Zira Mekkeden Miniye

gelince iki saat bâlâya giderler Zemini hayli irtifa üzredir Ve muzlim
yerde deildir Gayet küade mahalle vaki olmudur Ve ehli Mekke
sekiz ay kâmil bunda sakin olub kesbi heva iderler Badehu ehri Ab-

basa giderler Ve bu Mine ehrinde cümle sekiz yüz mikdar kârgir

dükkânlar vardr Ve bin mikdar dahi haymeler ve külbeler ile esvak

[1] Badad Kökü nüshas (seçerleri)
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muhtasarlar vardr Ekseriya dükkânlar mezkûr ürefa saraylarnn al-

tnda vaki olmudur Ve cümle krk be vekâledir Cümleden erif

Hazretlerinin han mükellefdir Ve erif Izzeddin han ve erif Ahmed
han ve erif Hamude han Bunlar dahi huccac ve tüccar ile malâ-

mal olur Ve bir hammam muhtasar vardr Ve krk kahvehanesi

vardr Hac mevsiminde âdem deryas olur Ve bu mevsimde dahi

cümle urefa ehil iyallar ile gelüb âyân huccaca îdi Edhann üç

gününde ziyafeti azimler idüb hüsnü ülfet idüb huccac dahi anlara

ikram iderler Amma huccacdan sonra her handa birer ikier baban
ve gayri fukaray Urban sakin olurlar Ve baz zeman bir kaç ürefa
bir yire gelüb at ve heccanlarna suvar olub bu Minede zevk ve safa

idüb yine Mekkeye revane olurlar Hâsl kelâm bu Mina ehli Mek-
kenin yayladr Ve bu ehirde cümle yetmi mhrabdr Cümleden
mükellef kaPa misal binay azîm

Evasaf Camii Hayf camii enver Camii Zayf

Biri biri içinde iki kat camidir ihtida binas Hazreti Resaletpena-

hindir Badennübüvve sene 12 tarihinde bina etmilerdir Gaza malile

bina olunub badel itmam cümle sahâbei kiram bu cami içre bir tan-

çere her meyve ile ziyafet etmilerdir Ve annçün Camiüz Zayf derler
• •

Badehu Hazreti Eba Bekir ve Ömer ve Osman ve Ali tevsi etmiler-

dir Sene 1025 tarihinde Sultan Ahmed tevsi ve tecdid idüb bir kaPa

misal cami etmidir Tabaka kârgir üzre elli dört kubbei âlidir Ve me-

zahibi erbaa içün dört mihrab [Ij ve [2] ta nerdüban ile sünneti

ResuluUah üzre bir alçack minberi vardr Amma iki canibinde [3]

krk kademe bir minberdir Ve bu minber divarnda çarkûe bir

beyaz mermer üzre celi hat ile böyle

merkum olunmudur Ve bu tarihin fevknda bir müdevver dayirei

mermeri ham üzre celi hat ile bu tarih terkim olunmudur

[1] Bardad Kökü nüshas (vardr)

[2] » » » (ayak)

(3) » » » (kursum)
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yazlmdr Ve bu camide kanadiUerden gayri avize ve tnaslûbat mu*
sannaatdan bir ey yokdur Ve halice ve hasr dahi mebsut deildif

Serapa rimali saat döelidir Ve harem kezalik rimali rakik döelidir

Cürmü harem tulen ve arzen ikier yüz germe admdr kimi güya bit

sahradr Ve bu haremin canibi erbaas kaPa divan misal eddi Is-

kendervar divan üstüvardr Ve dairen madar kal'a bedenleri gib£

beden beden bina olunub zinet vermi Ve bir kble kapus ve iki

yan kapus var Sa canibindeki yan kapu üzre eimme ve huteba ha-:

neleri vardr Ve yine bu kapu üzre iki tabakal bir minarei mevzunu
vardr Leylei îdi Edhada savt hazinler ile müezzinan makam Hicazada

aaze (i) hicaz ile vakti efiîyedek temcidler tilâvet olunur Ve b
sahra misal haremin ta vasatnda bir cami dahi vardr Ol Camii Re-

sullah dr Sekiz amudu münteha üzre evci semaya serçekmi casn

âli misal bir kubbei nühtak revakdr Öyle kubbei mina ve kâseî

dürrü beyzâsâ bir kubbei münevverdir kim naziri yokdur Serapa be-

yaz kireç svaldr Tarz kadim bir musanna mihrab vardr Amma
minberi yokdur Ve kubbei nilgûnunun içinde ta ortasnda bir mü-
devver dayire içinde hatt kadim ile (Ayet Surei)

'O^J: j£, J^^ y Ji )

Âyeti tahrir olunmudur kim halâ ol hatta hatt kûfî derler Gayet

musanna hatdr Ve yine bu kubbenin dahi aa tarafnda Surei

Fethi erif tahrir olunmudur Ve bu kubbeye muttasl bir soffa ve

bir musanna minar (e) si var Elhasl vacibüsseyr bir camii dilküadr

Bunda dahi ibadet etmek sevabdr Ve camiin yannda Makam Haz^

reti Ali Mine hazarna geldikde bunda meks idüb düldülün balad
mahal nümayandr Ve îdi Edhann üç gün üç gicesinde nice yüz bin

huccac bu Camii Hayfda evkat hamse eda iderler iki yüzden müte-

caviz eimme ve hutebalan ve meayihi ve müezzinan huddamlan
vardr vesselam Ve bu camiin hareminin sol taraf köesinde daa
on adm karib

Cebeli Velmürselât ( oM- Iij j.>-

)

Bir küçük cebeli sagiredir Amma güya nuru mübîndir Anda bir

gar vardr Qar Resulullah derler Hazreti Mefhari Nevcudat Mine
hazarna geldükde saadetle bu garda sakin olurlar imi Cenab Hak
tarafndan Cebril Emin vastasile Surei Velmürselât nazil oldukda bu
Sarn canibi arkîsi ak olub Hazreti Cebril zahir olduu mahal bir

mücellâ kayadr Hâlâ aikâredir Ve bunda yine kayadan bir mihrab
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vardr Hazreti Resalet ol mihrabda ibadet idermi Ve seri saadetleri

kyamlar halinde maarann fevkna tesir etdüi seri saadetleri yeri

nümayandr Cümle züvvar ol kayaya ellerin sürüb sa elin yüzüne

sürerler Ve Surei Mürselât bu garda nazil olduyçün Mürselât Kayas
derler Ve bu garda ibadet idüp Surei Velmürselât tilâvet idüb vali-

deyn ruhlarna hibe eylemek sevabdr Andan

Cebeli Sebire

Mescidi Kep bir küçük mesciddir Bunda ibadet oluna Ve ana

karib yine cebelin dameninde Mescidi Nahire Bunda dahi iki rikât

nafile yahud kaza nemaz () klmub akbet kayrlyçün dua oluna

Ziyareti Ehün Nida Bunlar Hazreti Resaletin dellal idi Annçün
Ebün Nida derler Sahâbei kiramdandr Bir gar içinde medfundur
Hâlâ cesedi erifi zahirde beyaz pembe misal terü taze durur Hurma
lifinden kefeni pare pare olmu ol gar içinde asudedirler Yine bu
mahalde Akabe kayalar dibinde

Cebeli Akabe

Dameninde bir soffa üzre Ziyareti Mescidi Biat Bir küçük mescid-

dir Amma ziyaretgâh has âmdr Mescidi Biat denmesinin asl Haz-

reti Resalete krk yanda nübüvvet gelüb Cebril Emin vastasile yer-

li Rabbülâlemîn getürüb (Ayet) ^^At ^. jUV» ^u t^Jj ^j ^L \j\ ferman
Rabbüllzzet gelince Resulüssakaleyn bu mahalde Hazreti Cebrilden

•

biat (ist)etdi Cebril dahi Cenab Rabb izzetin yedi kudretinden biat etdi

Annçün bu mescid (e) Mescidi Bi (a) t derler Ve bu mescidde vuzu

taharet ve salâtm erayitin ve iki rikât nemaz bunda farz olunub Ceb-

ril Emin talim idüb yine Cebril imam olub salât zuhuru eda etdiler

Ve Hazreti Resalet imam enbiya olmaa dahi biat verdi Ve bu ma-
halde Hadicei Kübra Mina hazarndan gelirken görse kim bu mescid

nur olmu Meer Muhammed bunda ola diyüb mescide girüb Resalet

mübarek bad Ya Muhammed diyüb ihtida imana ge (le) n Hadicei

Kübradr Andan Hazreti Eba Bekir ve Hazreti Ali ve Zeyd ibni Ha-

rise ve Abdullah ibni Mes*ud ve Hazreti Osman ve Abdurahman
ibni Avf ve Sa'd ibni Ebi Vakkas ve Zübeyr bin ilAvam ve Bilâli

Habeî ve Suhaybi Rumî cümle bu mescidde ihtida bunlar biat etdi-

ler Ve Bedr gazasnda Ebu Cehl lâîn yetmi nefer taallûkatmn kati

olunub ve nice bin mürikini dendan tîden geçüb ammi Resulullah

Abbas yetmi nefer tevabiile esiri yesir alub Resaletpenaha geldükde

islâmile cümlesi müerref olub anlar dahi bu mescidi biatde biat
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idüb ismi Hazreti Abbas oldu Annçün bu mescide Mescidi Biat

derler Nice bin sahâbei kiramn islâm ile müerref olduu mahaldir

Ve dua müstecabdr Ve bu Mine bazarnda nice ziyaretler etdik Am-
ma tahrir tatvili kelâm olub bununla iktifa etdik

Evsaf zineti esvak Mine ve admanii asakiri

Sultan ve suru ürefay evlâd hitan ve zevki
safayi huccac züvvaran

Akan seyyahana öyle malûm ola kim Müzdelifeden bu Mine
bazarma gelüb derya misal huccac ile meks olundukda cümle çavu-

an ve dellalan kol kol nida idüb EmanuUah Ema(n) Ali Osmandr
Her kes metan meydan muhabbete arz kâlây eyleyüb beyi ira

eylesin diyince -^ic^-^»»!» cümle ürefa hane ve hanlarn ve cümle ehli

hiref dükkân ve kahvehanelerin ve cümle huccac hayme ve sayeban-

larn kanadiller ile zeyn idüb cümle sevdaker tüccar ehli ber ve bihar

dükkânlarn berki nisan ve bahar gülistan ve ergavan

Mine baz^r güya iremzatülimat olur kim güya köhne pirezeni dün-

ya nev arus olub (Beyit)

Nev arusu hüsnünü gördüm bugün divan var

Her tarafdan güller açlm [\\

Her kes matam meydan muhabbete çkarub bir alma ve bir verme
beni âdem izdihamndan cüz*î ve küUî beyi ir (a) idüb

levendane ve mütekebbirane ve mutaazzmane retar güftar eyl[2]

reftar eylemek gayet kabih eydir Ve bu ehirde olan ibret nü-

ma ve sayir tema (a) bir diyarda o Msr ve Samn Lehsa

ve Basrann Irakayni Rumun Hind ve Sindin Çin ve Maçinin Hta
ve Hatenin Belh Buharanm Dastan ve Horasann Marib zemin

Sudann Habe Folhistann[3] velhasl bilcümle bilâd islâmn huccac

tüccar züvvarlar her kes metan bu Mine bazarma çkarub ve tezyini

suk etdüklerinde cemii dekâkîn ve hayematlar diba ve iyb ve zerbaf

ve atlas ve ( ke ) mha ve hara ve dârâyi ve serenk katife ve âlâd ni-

ce kerre yüz bin yük tefaruk ve akmiei vafire kalayn hazar hüsne
zeyn iderler Ve incu ve lâ'il yakut ve zümrüd ve elmas ve mercan
ve kehrübar ve piruz ve seylân akik ve yemeni ve aynülhur ve ayni

semek makulesi girenbaha zîkymet cevahir her dükkânda yn yn
[1] Badad r<wükü nüshas (gülü handan var)

[2] » » » (eylemek)

[3] » » » (Foncistan)
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füruht olunmada ve inculer ve mercan ve kehrübar tesabihleri ebekei

semek misal ruzi dekâkînlere zeyn idüb lülü ve mercan küme küme
avizeler idüb zeyn iderler Ve ber dükkânda öd ve amber emame
ve kâfuri ve sümbülü betay ve misk ve zübat ve kalyemisk ve zafran

ve sanimran [1] ve aselbend ve cavri ve buburu Meryem ve g(ül)âb

ve mâi narenc ve tr abî ve mâi kâdi ve nice bu triyyat makulesi

beyi olub her kesin dükkânnda ödü maverdî mülehhes çragan olub

esvak sultanîde reftar iden züvvrrm dima muattar olur Ve her

dükkâna bir âdem vardkda elbette sahibi dükkân ol yârânm yüzüne

gülâb tri ah nisar idüb buhur yakar Ve hüsnü ülfet içün sahibi

dükkân müsafirîne elbette bir ey ihsan ider Hac ükranesne cemii

ibadullahda bir muhabbet ve meveddet ve sürür admanî vardr

kim izdiham veledi Ademden omuz omuza halk çtaçt olub her

ahrah âdem deryas gibi temevvüc idüb bir âdem bir âdemden dil-

gir olmak ihtimali yakdur Her kesde safayi hatr vardr Ve öyle

«mn emandr kim herkes hemyan dinarn alâmeleinnas meydan
muhabbete koyub bir beyi ira hazardr kim tabir ve tavsif olunmas
mümkin deildir (Beyit)

Mine hazarn seyretdîm serapa hociyim

Bir cefa dükkân yokdur hep vefa hazardr

mazmununca bu hazar muhabbetde taraf taraf matbah kaykâvüslerde

nimeti nefise ve gûnagûn mekûlât merubatlar ay nu olunub hatr

ho olarak ve her kahvehanede gavaziler ve habee cevariler def ve

küdum çalarak zevk ve safa olunur Ann dahi erbab bulunur Velha^

sil AUahü Rabbül Alemini bir bilüb emrine imtisal idüb memaliki

müslimînden gelen huccac ve tüccar züvvar derya misalin ne kadar

zîkymet eyalar var ise meydan muhabbetde rayegân füruht olunub

bî bac ve bî gümrük nice bin yü yük zîkymet cevahir makulesi ve

tuhf akmiei fahire denk balanr bir hazar Hicazdr Ve idi Edha
didikleri bu Mine hazar hakkndadr kim ruzlar ruzu îd giceleri

Leylei Kadir olub cemii dekâkînleri ve ürefa saray âlilerinin ham
ve dam bab sutuh ve ahniinlerin ve kaa ve revzenlerin lâyuad ve

lâyuhsa nice kerre vüz bin kanadiller ve megaleler ve fanusu ba
cinan ve em*i kâfurî ve em'i riyh ile hazan Mine çragan idüb ebi
zulmanîleri ruzu ruen misal olub ehri Mina semendervar âtei Nem-
rud içinde kalr Taraf taraf bir hay ve bir huy bir sürür adman
olur kim güya cemiyyeti Hüseyni Baykaradr Ve bu mahalde âyini

ürefa olur kim her kimin tfl naresidesi var ise bu mevsimi hacda

[4] Badat kökü nüshas (zamiraa)
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alelutnutn ahalii Mekke bu Mine baz(a)rna gelüb suru hitan iderler

Bunlar dahi bir güne zevk evk sürür safa iderler kim bu safa Mer-^^

ve ve Safada olmaz Zira bunlarn gûnagûn saz ve söz hanende ve sa-

zende gavaziye Habeei cariyeleri var kim zer enderzere müstarak
olub savt hazin ile ehri Hicazda âgaze etdükde istima iden uak
dahi makam uaka baluyub âkane esvat hazin ile buselikde ma-
kam büzürk iderek rast karar iderler Ve elbette ehli Mekkenin suru;

hitanlar her sene bu Mine hazarnda olmas mukarrerdir Ve cemiî

huccaca ziyafetleri dahi mebzuldür vesselam Andan

Evsaf admanii asakiri islâm der Bazar
Minei Meram

Evvelâ ferzayi[lj hazar Minenin bir canibine Sam Cennetmeam
askeri ve huccac konar Ve bir tarafna Msr NadiretülAsr askeri

ve huccac() meks ider Ve bir tarafna Irak Acem Huccac meks
idüb bu vadii Mine hayme ve hargâh ve barbengâh ile malâmal
olub îdi evvelde ferman serdar bavakar ile her kes istidadna göre

haymesin zeyn idüb gûnagûn filândra ve bayraklar ile rengârenk

sancaklar ile her kes haymesin zeyn ider Ve cemii develeri ve

hicinleri pürnacag ve tu teller vardela ve ziller ve zilbemler ile

hatab ve barutlar üzre bayraklar ile müzeyyen idüb develere

nafakalarn vefret üzre verirler Ve evkat salât hamse eda olun-

dukda yetmi seksen yerde küsü hakaniyan ve tabii Ali Osmaniyana
turalar urlub kütür kütür çenki harbîler çalnr Ve iki kerre taam
tenavül olunub badettaam gülbangi muhammedî çekilüb her kes

ziyaret ticaretinde olup amma badelmarib smat muhammedîler
çekilüb nimeti Halil tenavül olunub sofra(i) celil ref olundukda gül-

bangi muhammedî serdar zafer iar seraperdesinden reha bu(lu)nca

çar növbet saday Allah Allah evce uruc idüb gerrubiyanlar dahi bu
sadaya rek idüp hayret ümid olup anlar dahi a\!\ o-üji diye tebih

iderler Beni âdem dahi bu gülbankden sonra cemii asakiri islâm da

ve huccacda iki üç kerre yüz bin dalyan ve tüfenklerine defaten

vahide ate idince a\h c.»t*j\ zemin âsüman dir dir ditreyüb Mine vadisi

ve Cebeli Mürselât güm güm gürleyüp vadii Arafat barudu siyahn

nendi[2] ebri ebri siyahvar berhava uruc ider Bu tüfenklerin sadas

sakin olmadan ihtida am veziri Hüseyin paa kolundan on iki pare

top ve Msr kolundan alt pare toplara âte verilüb kubbei felek çm
[1] Badad Kökü nüshas (fezay)

[2] » » » (dudu)
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S

çn ada verub bu hal üzre ta sabahadak on iki yaylm toplar ve nice

yüz kerre yüz bin tüfenkler endaht olunur Zira her ehbaz feta cila-

snn ikier ve üçer kol tüfengi vardr Bu syt ve ada mabeyninde

yine kol kol mehterhaneler aram etmiyüb sabahadek tabii Ervam
ve tabii Ali Haimî Beni Hiam çalnmadadr

Der fasl admani serafei fieng bete'lifi firengi

bedrenk beehri bazar Minei Velvele! mahalli

velvele ve guigule ve ahenk

Ve bu mahalde nice yüz bin fienk ile üstad am ate feanlk
idüb Msr huccacnn hayme ve hargâhlar üzre fiei âte nar pertab

etdükde Sübhanel Hallak karu caninden (canibden) dahi Msr ate-

bazlar ecere(i) firavniyand(a) e(y)tanatlarn icra iderek ol kadar

âfe feanlk etdiler kim âtei Nemrud semadan bârân lâ'neb (lanet)

gibi zemine baz atlarn ve bagallerin kuyruklar ve baz tavilüUihye

ma^tuhu ekber heriflerin olub deste kuyruk tay oldu Beri tarafdan

dahi am atebazlar catal[l] huccac üzre atnca taraki ve delice fi-

ekler Msrn iranî atlar içine düünce âdeme girüb bir hay ve bir

huy ve bir hande ve admanî old kim diller ile tabir [2j

ve havay ve kestane taraki ve kelebek ve ra'dî ve fiengi bahrî ve

koç ve kal'ai ve feres ve himar ve kelb ve papas ve yahudi ve

div ve cemmal suretleri ki ekâli garibe ve acibei gûnagûn fienkler

ve nice ate baz hayli musannalara âte idüp bu orduyi islâm içinde

bir hengâme ve bir adman olmudur kim ehli Mekke deil belki

hubutu Ademden beru böyle bir temaa olmamdr Cümle ehli

Mekke oWV^ \.
v3ii- derlerdi Amma âtebazlkda Msr üstadlar hakkaki

behlivanlardr Zira Msrda Nil kesiminde ve muhtesib gicesinde ve

baz surlarda her bar fiekbazhk iderler Annçün üstad kâmillerdir

Amma ekâlât fieinde aml üstadlardr Hattâ bir güne âsümanî

fienkler endaht idüb nüzul idüb zemine bir âdem kaddi kadar kal-

dkda derakab yine semaya uruc idüb yine sernigûn olurken andan

iki fiek dahi zahir olub biri canibi arka ve biri canibi garba seha-

m kaza gibi herbirinden nice yüz kadadiUer nüzul iderdi Hakka bu
san'at Almanda ve Firengistanda görmedim Ve cemii huccacn hay-

melerinde nice yüz bin kanadil ve iareler iderler kim baz iare ka-

nadilden servi ve nahli hurma ve minber ve sürahi kapak ve Mührü
Süleyman ve emse ekilli ekâlâ(t) garibe ve acibeler ile her hayme

[IJ Badad Kökü nüshas (Msr)

[2] » '> •) (olunmaz)
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tezyin idüb leylei tnuzlimden zulmet gidüb vadii Mine mihri âlemtap

gibi münevver olurdu Neticei kelâm bu tertib üzre iki gün iki kice

adman çraan olub cihan zevk safalar olunub îdi erifin ikinci

günü Hüseyin paa am ve Msr askerinden be yüz tüfenk endaz

ve bin atl serbaz Cebeli Arafata gönderüb suyun ban zabt etdiler

Ve yedi bayrak asker dahi göre[l] Mekke ile Mine bazar akabesinin

iki canibinde kayalar icre pusuya serbaz girmek ferman eyledi Ve
bunlar varub memur oldu yerleri malik[2] etdükleri haberi gelince

derhal Hüseyin paa kol kol cümle askeri islâm serdarlarna ve emri

haccina ve Cidde Beine ve erif hazretlerine haber gönderüb cümle

huccaclar Mekkiye rihlet etsünler Ve askerî tayifesi pürsilâh kalsnlar

deyu fermanlar varid olunca cümlesi acUj u^ diyüb nefiri rihletler

çalmub göç toplar atlub cümle huccac güruh güruh remma remma
alay alay Mekkiye revane oldular Cümle huccac gidüb pürsilâh as-

kerî tayifesi kaldlar Badehu cemii erbab divan ve ümerayi âyân ve

asakiri sahib tuyan ve ürefayi Ali Haimyan cümle serdar ruen
^amir veziri dilir Hüseyin paa hazretlerinin seraperdesine cem olub

kat enderkat olub erif Sa'd hazretlerinin gelmesine muntazr iken

paa aalarndan erifi davete giden Hasan Aa çkageldi Sultanm
erif Sa*d ahamn ol top ve tüfenk adman mahallinde cümle asker

ile karar firara mübeddel olub tac ve taht ve raht ve baht terk

idüb Hicaz vilâyetine perende atm didükde hemen paa ider Tiz

varn bu Minede ve Mekkede sarayn mühürliyüb zabt eylen deyu

ikier bayrak asker gönderüb zabt etdiler Beri canibde erif Sa'd

hanesinden çkub doru Arafata varub Mekkenin suyun tak(kat) it-

mee varnca ne görse bu kadar asker suyun ban zabt eylemiler

Bir çare idem dirken bunlara bizim asker bir yaylm kurunu urduk-

larnda bir anda krk be âdemi mecruh ve nice adar maktul olub

ahir öi^-Oi J'^:]i j,c j'^» didüi üzre az dadn alub Tayife doru taife-

sîle gerçekden firar ider Derhal bu müjde paaya gelüb hamdi Huda
eyleyüb müjde getiren ehbaza yirmi altun ihsan eyledi Cümle huzzar

meclis paann re*yi tedbirine hezar tahsin eylediler Paa buyurdular

kim Ey Beler Aalar Hatrnzd Biz Muallâya alay ile geldiimizde

erif divana gelmiyüb hil'ai padiahîyi giymedüinden seraser buyur-

diniz kim erifi mazul idüb andan Arafata çkalm didiinizde ben

rza vermiyüb hab hargû verüb müdara iderek hanesine varub hil'at

giydirdim Amma ^yi\ jU j ^^^\ mazmunu derunumda cilveger idi Bu
i zuhur etmeden ta geceden Arafatda seri çemei zabt idüb Mine

[1] Fazla yazlm
[2] Ba^dad Kö^ii nüshas (mülk)
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akabesine asker dökdüm Andan huccac kaldrdm ite sünneti

Resul üzre Cenab Bari Ayeti erifinde ^vj ç*^jj^j buyrmudur
Ne dersiz buyurdular Cümlesi erif Ahmedi erif idelim deyu

Msr Emirülhacc Özbek Bey ve Cidde Bei Baklac Mehemmed
Bey Msr veziri Kethüda ibrahim paa tarafndan emirler ibraz

etdiler Hüseyin paa buyurdular kim erif Ahmed erif Sa'd tara-

fmdandr Ol erif olursa yine Mekke içre isyan tuyan munkat
olmyub Hasan paay ehid etdükleri gibi nice fesadat olur ite ben

anlarn zdd kâmili ehli rz erif Berekât hazretlerin erif iderim di-

dükde taraf taraf istihsan ma'kul diyüb hemen Hüseyin paa hayretleri

bir Hatt erif ibraz idüb divan vezirde Hatt erif kraat olunub

erif Berekât hazretlerin erif nasb idüb eriri hilâfete culûs idüb

Hüseyin paa kendü elile taraf padiahîden bir sammur kürk ve bir

hiPati fahire erif Berekâta giydirüp Hüseyin paanin iskemlesi

üs(tü)ne oturub ihtida Hüseyin paa biat eyledikde yeden her yed

olup (Ayet) ^jA Jy a\U a\!Ij^_u u' ^\,«.u .>Joiö\ Ayeti tilâvet olunub fatihai

erif kraat olundu Ard sra sabkan eyhülislâm olan Bursavî

Mehemmed Efendi ve biraderleri Mekke mollas Efendi ve Anadolu
mevleviyyetinden mazul Hafz Efendi ve Medine mollas Efendi

badehu am Emirülhacc Harmu paa andan ve Msr Kahire Emi-

rülhacc Özbek Bey ibni Ebu ev(a)rib ve miriliva(i) Cidde Baklac
Mehemmed Bey ve kulkethüdas Buru(n)suz Ahmed Aa ve surre emini

Mahmud Aa ve Acem zade ve Siyavu Aa ve kethüda ibrahim

paa Koca Bayku zade Hasan kethüda ve sayir yedi bölük aalar
badehu cümle ürefa Mübarek Ya erif Berekât diyüp sagir ve kebir

ve pr ve civan ve gani ve fakir cümle huzzar meclis dest bus idince

tara askeri islâmdan bir gülbangi muhammedî kobub bir yaylm
tüfenk ve bir yaylm top atlub küsü rihletler çalnub paa ve erif

ve baz esbab divan otakdan tara bir sahabiye çkup derhal otaklar

bozub Mekkiye götürdiler Andan paa ve cümle asker kelevvel tertibi

alay ile yine ileri Harmu paa ile Msr Emirülhacc Özbek Bey
çerha askerin dizüb alay alay am askeri kol kol Msr habeii fevc

fevc paal cünudu mevc mevc erif Berekât tâyifesi ileri gidüp

padia (paa) ve erif Berekât atba beraber Mine hazar içinden

ubur idüpkani ol hazar izdiham Bir dekâkin[l] [2] hah imi Ol
hazar bum ve kara gurab âiyanmdan ubur ide[3] sünnetdir

Amma at ve hiçin üzre rakiben atmak evlâdr Bu mahalle

[1] Badad Kökü nüshas (hyam kalniyub Melekeye revane olmular)

[2] » » » (zilli hayal)

[3] » » » (iderek)
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Il]endazlar bür yaylm kurun atub adman etdiler Bu esrara ve

paann rikâbmda piyade yola revane olup Akabe(i) ubur

bunlar Cebeli Arafata su bana tayin eyleyüb am askeri

Bunda paa ve erif ve sayir ayan rif bu mescide girüb ikier rikât

nemaz klub tekrar teberrüken ve teyemmünen erifden tecdidi biat

etdiler Zira Hazreti Resaletpenah islâm ile müerref olan sahabe (i)

kirama bunda biat verirlerimi Ve her sahabe (i) kâr marifetine göre

ol esnafa pr idüb seccade niin idermi Andan yine atlara suvar

olub iki taraf yalçn kayal mehib kzl yalçn kayal ve iddeti

harl kumsal yollar ile giderken sa canibde nîm saat bir vadi içinde

Cebeli Nur (^y u-)

Evci asumana serçekmi bir sivri yalçn kzl kayadr Ve bir

taraf karadr Ta zirvei âlâsnda bir kubbe (i) nur var Cebeli nur üzre

nurun âlânur bir kubbei münevverdir Zira makam Hazreti Resul

zâ(hir)dir Bu kubbe(i) Hazreti Eba Bekir bina etmidir Hazreti

Resalete Mescidi Biatde krk yanda nübüvvet geldii gün Hazreti

Cebril Resulü mübîni bu Cebeli Nura çkarub mübarek batn erifin

yarub ahlat cirkâbm bu cebelde defn idüb batn erifin esrar nuru
nübüvvet ile malâmal eyleyüb nuruUah mahz oldugyçün bu kûha
Cebeli Nur derler Ziyareti azimdir Amma yolu gayet sarpdr Piyade

âdem gücile uruc ider Ve Urban üryan akyasmdan yolu mahuf ve

muhataradr Hayli kimesne olub gitmee muhtacdr Amma Hindi

ve Sindi ve Magaribe ve Urban bîbak ve bîperva gidüb ziyaret iderler

Badehu Hüseyin paa ve erif Berekât bu mahalle karib ubur idüb

alay azîm ile paa gece s[2] Heykelzade Aay erif hazretlerine koub
anlar alay azîm ile erif Berekât() Mekkei Mükerremede hanesine

götürüb bir yaylm top ve tüfenk admanî olub derhal erif Beyti

erife varub tavaf ziyaret eyledi Paa dahi kendü alay ile Muallâda

mevlevîhanede konana nüzul eyleyüb derhal paa hazretleri yetmi
«eksen âdem ile Kâ*be(i) erif(e) gitdi

Fasl Evsaf ferayîzi Tavaf sadr

vaiji^^sU ^c ferayizi haccm si budur Buna Tavaf Vedag dahi derler

Bu tavaf dahi bâlâda tahrir olunan Tav(a)f kudüm ve Tavaf ziyaret

gibidir Cümle Safa ve Merve dualar bâlâda tahrir olunduu dualar

tilâvet oluna Gayri dualar yokdur Amma Mine hazarnda kurban

[1] Bada Kökü liüshas (tüfenk)

[2] » » » (ketnüdas)
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-îdüb tra olub esbabn giydükdensonra gelüb Tavaf ziyaret etdikde

Umreye varmak cayiz deil idi Amma bu Tavaf ziyaretde nekadar

Kâ'bede oturursa ol kadar Umre ide kim hac aram etmiye Eer
murad hac sevab kâr iderim derse gücü yetdikde Umre etsün

Diler hic etmesin Bu Tavaf sadrdan sonra cemii fukahann kavli

bunun üstündedir kim bu Tavaf sadrda yani Tavaf Vedada hac

temam olur Amma kuvvet ve kudretim var Muradm dahi hac sevab

kazanmakdr dersen hemen durma Eer rakiben eer piyade Umre
eyle Umreye varub gelmek bir hac sevabdr Ve yedi kerre Safa ve

Merviye varub say^eylemek bir hac sevabdr Hemen ciddi cehd eyle

kim nice Kâ'be sevablar kâr idesin Bazsnn sevabn valideynin ve

üstada (la)rn ve hukukun kesb etdüün veliniamlerinin ruhuna hac

sevab hibe idesin Eer valideynin üstadn ve ihvann içün ikier üç

altuna bedel hac etdiririm dersen hemen altunlar hebaya gider

Senden gayri be on âdemin dahi altunlarn alub bedel olmudur
Meer ta hac temam olmaynca bir an yerinden münfek olmyub
Umre ve Tavaf ve Safa ve Merve ve Arafat ve Mine ve Kurban ve

yine Tavaf ziyareti ve cümle recematlar ve yine bu Tavaf Sadra

:gelince bile gezüb edai hac iderse ol art ile kavil idüb bedel tutasm

Yohsa smarlamak ile hac kabu(l) olmaz didikleri bu husus içündür

vesselam Amma huccac hasafaya m.alûm, ola kim. Mine hazarndan

dönüb bu Tavaf Sadr idüb Medineye ve Ciddiye ve Yenbo ve

Msra giderim dersen Tavaf Sadr olmudur Amma bu tavafda

«vvelki tavaflar gibi sür*at etmiye Hramanî hramanî reftar iderek

tavaf ide Safa ve Mervede dahi öyle sür'at ile say'yetmiye Bu Tavaf
Sadr afakîlere vacibdir Mekkîlere lâzm deildir Tavaf iderse sevabdr

Ve nekadar âb zemzem nu idebilirse içüb esbab üstüne ve saç ve

sakalna dökerek ve yüzün ykyarak ve ifa niyyetine gasil dahi

cayizdir Amma höceresinde ve gayri yerde âb zemzem ile taharet

cayiz deildir Andan Kâ'be eiin öperler Ve BeytuUah dahiline

girmek mümkin ise gireler Amma baz fukaha girmemek efdal'

dir Kâ'be içine kadem basan dünyada dahi nerye basa demiler

Girmei reva gCmemiler Amma Hatim içine girüb altun oluk

altnda Hazreti Resaletpenahn imamet idüb secde etdühi yeil mihrab
tada iki rikât nemaz klsa Kâ'be içine girüb nemaz klm olur Zira

ol Hatim divan Kâ'be(i) erife(de) ndir Kavileri ile musarrah on bir

hadisi erif vardr kim Hatim Beyti erif dahilindedir Ve mülzem
divan bab Mekke ile Hacerül Esved mabeyninde olan divardr Yüz-

lerin ve göüslerin süreler Ve haccül [1] Esvedi mümkin ise herbar

[1] Badad Kökü nüshas (Hacerül Esvedi)
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öpeler Ve Kâ*be kisvesine yapub krk iki birine halkalar vardr
Kisvei erifin damenlerin bu balkya balarlar Ol halkalara yapub
çevireler Gerçi Kâ^be eiin öpmek ve kisve (i) erife yapmak ve

halkalara yapmak ve mültezem divarn öpmek farz ve vacib ve

müstehab ve sünnet deildir Amma BeytuUaha muhabbeten hizmetde

bulunmakdr Sevabdan hali deildir Amma HacerülEsved öpmek
sünneti ResuluUahdr Hattâ rivayetdir Hazreti Ömer buyurmular
kim Ya Hacer Hazreti Resalet seni öpdiin görmesem ben seni öp»

mezdim buyurmulardr Bu Tav(a)f Sadr temam oldu Bundan sonra

nice bin tavaf iderse etsin vesselam Hazâ duai Tavah Sadre Tavaf
Veda u^^t^2-j»l; <^<jc ^^^i aju. öh r^J-^^'< a* -^^-^'j^* ««H»^ ^* diye Badehu Kâ*-

bede her nekadar oturursa [1] bu (ü) slûb üzre hacc tevaf

etdik Cenab izzet kabul etmi ola [2] olur Ancak .&\j>ji> ^^

elzem levazmndan [3] böylece hac idenin inaallahütaalâ

hacc sahihdir vesselam [4j fatlar bâlâda tahrir olunduu
üzredir Lâkin ihrama [5]etmiyeler Uzakdan istilâm ideler Ve
izdihamda lnlar ve kaftanlarn ve ediklerin ve gömlek»

lerin çkar [6] giyüb haram harir giymesinler Ve furyana

( kurbana ) vekil dutsunlar Ve eer bu mevsimde hayz gördi ise

tavaf etmek skat olur Tavaf etmiyeler Amma sayir menasiki skat

etmez Ve dahi ta Mine hazarnda kurban kesilüb ihramdan çkub
Mekkiye varub tavaf ziyaretden yine Mekkiye gelince ehli ile cima

eylemiye Hâsl kelâm mirasda ve hacda nakslardr Fizemanma tayi-

fei nisvana Kâ'be doub büyüdüi kapus eiinin iç yüzüdür Tara
çkmya Eer merhume olursa andan ol zaman çka Eer mümkin
ise hanesinin bir köesinde defn iderler Zira bu rah Kâ'biye varan

ehli rz kimseler bilir bu nisvan tayifesinin çekdii âlâm edayidi

Zira nice bin namahrem haarat içinde enüb binmede konub göçmede
bir belây azimdir Lsic^^u» Husua emn tarik olmaduundan sene tari-

hinde Konakç Ali paa senesinde Reid Olu nam Urban huccac
müslimîni nehbü garet üryan etdikde yirmi tahtrevan taifei nisyan

ve nice yüz bin mahafeler ile cevari ve nisvanlar üryan idüb ol çöl

ve çölistanda pabürehne ve serbürehne obalarna götürüb gûnagûn
rencide iderek ol nazenin havatînleri hidmet etdirirlerdi Nicesi cu*»

[1] Badat kökü nüshas (Umre ve ziyaret ve tavaflar

bu hakir evliya)

ide vesselam Hamdi Huda

[2] » » » (mücelled kitab)

[3] » » » (evvelce)

14] » » » (Arafatlar)

[5] » » » (bus)

[6J » » » (mayub ferace)
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dan ve nicesi iddeti hardan merhume oldlar Nicesi behalar ile

halâs oldlar Ve nicesi anda kalub evlâd sahibi oldular -ili^.i Hakiri

pürtaksirin bu mahalde tesvidi §er*i farza muhalifdir Amma da de-

runumdan tahrire cüret etdim Zira ol inhizamda hakir hazr idim

Manzurum olduu sergüzet serencammdr ki tahrir olundu vesselam

Evsaf admanii ehri Mekkei Mükerreme

erif Berekât hazretleri erif oldukda alay azîm ile Mekkei Mü-
kerremiye dahil oldukda Haremi erife varub minberi ResuluUahn
üç kademe aasnda oturub cemii erif ürefa ve meayihi ehli vefa

eyimme ve huteba ulema ve cümle ayan kibar ve alelumum kibar

sigar cümle ibadullah Haremi erife gelüb erif Berekâtdan biat idüb

ehrî Mekke îçre dellallar nida idüp EmanuUah ve eman Ali Osman-
dr Cümle halkullah âsudehal olsunlar Uç gün üç gece admanîdir
Herkes hanesin ve dükkânlarn zeyn etsünler diyince <\!\c-Jâ.J derakab

ehri Mekkenîn ihtida cemii tariki âmlarn tathir idüp herkes iktida-

rna göre hanelerin tezyin idüb bablarn küade idüp kuccac müsli-

mîne ve birbirine ziyafet etmee üru etdiler Ve herkes babn diba

ve iyb zerbaf ile tezyin idüb gûnagûn kanadiUer ve avizeler ile

ehrî müzeyyen etdiler Ve cemii esvak sultanî dahi nice kerre yüz

bin kanadil ve megale ve fanus ve em*î kâfurîler ile her eb çragan
olub ebi yelday zulmet gidüb ruzu ruen misal olup ta sabahlara

dek Leylei Kadir sohbetleri olurdu ehri Mekke nur iken nurun alâ

nur oldu Ve cümle ehli hiref dükkânlarn pak ve pakize döiyüp
herkes yaranlar ile zevk safa ve diJ-ija iderek çay ve baryan ve kair

ve saleb ve mahleb ve kahve ve erbet ve lebeni halis nu iderek

her dükkân önünde ve baz hanede mtrban ve hanendegân ve

gavazî duhteri pakize ahterler savt hazin île meval gazal kasayîdlere

âgaze idüb rakkaslar raks iderek bir hayhuy götürdü Ve bir hengâme
olurdu kim tabir olunmaz Ve cümle sevdager erbab tüccar kalayn
meydan muhabbete rayegân çkarup Lehsa çarusunda Suku Lulu
derler bir tarîki âm vardr ki canibi bir suku tavîldir Camiî dük-

kânlar balk ebekeleri gibi încuden alar örüb ehrah üzre încu

maslûbatlar île zeyn îderler Ve sayîr çarsular dahi diba iyb zerbaf

atlas ve (ke)mha ve dârâyî ve serenk katife ve göçerat ve valâyî kâlây

île tezyin îderler Ve baz cevherfüru dükkânlarnda elmas ve lâil

yakut zümrüd ve piruze ve akik ve yemeni ve seylân cebeli lokum
ve aynülhur ve aynüssemek ve zeberced ve ebçrag makulesî giran-

beha cevahirleri ruzi dükkânçelere çkarub arz kâlây idüp ehri-
Evliya Çelebi 9 — 46
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Mekkiye emsî âtetab tab verdikde emsi cihangir mezkûr cevahirlere

tesir etdikde a'saasndan merdümü çemi nergis hayrelenirdi Ve Suku
Attarînde âdem ubur etdikde ödü maverd ve amberi ham ve ödü
mülebbes ve kâfuri ve müki Hata ve nafe(i) Hoten ve sünbülü Hindi

ve sünbülü Htayî rayihasndan âdemin dima muattar olur Ve
Suku Selvide [1] gül ve sünbül ve ful ve pul ve sandal ve gülâb tri

ah ve yasemen ve benefe ve ükûf hinar[2] aselbend rayihasndan

âdem hayat cavidan bulur (Beyit)

Alem hayat nev bulur canlar balar dembedem

Enfas rhullahdr güya nesimi subhdem

mazmununca cümle huccac Safa ve Merve ve Tavafdan fari olub

bu dükkânlarn birinde meks idüp sahibi dükkân Safa geldiniz Ho
geldiniz diyu tazim idüb üzerine gülâb ve tri ah ve kâdi ve mâi
buhur nisar idüb elbetde bir hayli buhur ve amber yakub riayet

ider Ve âyende ve revendeye dahi elbette gülâb nisar etmek
mukarrerdir Zira ehli Mekkenin kâr maa huccacdr Ve riayet

olunmak içün erif hazretleri canibinden tenbih olunduundan
cümle ehli Mekke huccacm tatyibi hatrlar ile mukayyed
oldlar Zira senei mazide Haremi erif icre çok huccac kati olunub

baz tüccar nehb garet oldlard Ve bu ehir içre her kes mekûlât

merubatlar meydan muhabbete çkarub öyle ganimet old kim bir

alik iki muhallakya beyi olundu Ve gûnagûn halviyyat ve zülbiyyat

kand nebat hameviyyat ile ve elvan elvan taam nefise ile matbah
Halilde nimet tabh olup garib ve guraba tenavül idüp defi cu ider-

lerdi Ve merubat makulesinden eribei gül limon ve ribas ve amber-

bars ve vine ve benefe ve nilüfer ve hummas ve sandal ve dud ve

amber arablar her hanede ve her dükkânda mebzul olup nu olur*

du Amma ak olsun ehri Mekkede hare olunan dinar arabna Hak-

ka ki bu dinar arabnn yokluu ve çokluu âdemi mest ider Ve
bu lâciverd kubbenin altnda diyar islâmdan gelen nice bin hucca-

cin hay huyindan ehri mead Mekke gulgule velvele ile[3] olunub[4]

Beytullah Mükerreme nurun alânur iken merdevs[5j oldu Hamdi
Huda vilâdeti Resulden sonra sene 40 tarihinde ba'si

nebi olub hac oldu deyu tahrir etmemilerdir Hamd

[1] Ba^dad KÖlcü nüshas (Sclcûv 3^)
[2] » » » (ükûfei hnna)

[3] » » » (nur)

[4] » » » (obur)

[5] (Firdevs) olacak.
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ol Halik Bîçuna[l] [2] kaderüttaka (Ayet) ^^ ^^- o ^11.1.1 \j,.

ülislâtn nesk ve tavaf ve ziyareti itmam etdik[3]

ibtida erif hazretleri vekili Ali Osman olub seccade [41

Hulefaür 'Raidînden ve Ali Emeviyyeden ve Ali Abbasiyandan ve

her halifeden ellerinde Hatt erifleri var kim Hazreti Resaletpena-

hin rk tabirinden her kang erif miisin ise ol hâkimülvakit ola

deyu Hatt erifler ibraz idüb hudud namelerin kraat idüb fatihi

Msr Selim ah sene 923 tarihinde ahidname verüp Msr eyaleti

olmak üzre ahidnamei Selim ah kraat olundu Kanunu kadimi Selim

ve Süleyman üzre dahi eer Hasenî ve Hüseynî hasib ve nesih sâ'

dât kiramdan ihtiyar kimesneler hâkim ola Amma ol art ile hâkim
olalar kim Ali Osmandan mezun olalar Selim ah 923 tarihinde

Msr feth etdükde ol asrda erif hâkimi Mekke imi Mekkei Mü-
kerremenin miftahlar ile erif Msra gelüb Sultan Selime miftahlar

teslim etdiler Ol mahalde Ebüssuud Carihî ve Kefafî hazretleri ha*

yatda idiler Ya Selim «Ijjâ^m ^*>i|.aU. cJ« j.* sin buyurdlar Ve ol gün

yevmi cum^a idi Kemal paa zade Msrda hutbe idüb maktuülkalem

ve mefruzülkadem olmak üzre hükümet ihsan eyledi Amma art
evvel biri merhum oldukda hükümet büyükden büyüe ve ann
syan zahir olursa azil nasblar Ali Osman elinde ola Ve oul oula
olmya stikamet sahibi kanks ise ol erif ola Ve her sene tecdidi

berat ideler Ve daima Msr vüzeras ile hüsnü ülfet idüp huccac
müslimîne hidmet ideler Bu krk art üzre erif olup Mekkiye gider

Hâlâ cemii islâm padiahlarnn çelebileridir Ve hâkim erif olann
taraf padiahîden hass hümayunu bin altundur Msr Emirülhacc
getirir Ve Yanboülberin ve Yanboülbahrin ve benderi Ciddenin nsf
gümrükleri ürefanmdr Anlar tarafndan birer âdem zabt ider Fatihi

Yemen Sinan paa arz ile Hatt erif gelüb hâlâ mutasarrflardr

Senevi iki yüz kise olur Ve Hind ve Yemen ve Arab ve Acem ve

Maribden velhasl cümle islâm diyarndan beer Msr hazinesi altun

nezerat gelüb üç bin mikdar Arab ve Ervam askerine verüb hükü-

met ider Ve nice kerre yüz bin Urban üryan kullar vardr Amma
ulufeleri yokdur Ve cümle Arab Urban ^i«J* jü^j o^i«»JUi ^,-wV» derler

Ve mahkemiye varub bir yemin icab etse ^,jJ^\ y\j ^< deyu yemin
iderler Ve on iki bayrak Osmanl tüfenk endaz kullar vardr Ta-

yifei Ervam severler Zira §ecî ve bahadr kavimdir Ve ürefalarn

[1] Badad Kökü nüshas (olsunki)

[2] » y> » (ala).

[3] » y>
» (vesselam)

[4] » » » (i Resule cülus eyledi)



72 4 EVLYA ÇELEB

tu ve sanca yokdur Amma alemi ResuluUah misal sancaklar ve

tabi kular ve makremeleri vardr Hemen bir eyh payesinde hâkim-

dir Ve olkadar ruhsat vermemilerdir Zira selefde hayli isyan idüp

Msr sultan Kaytbay haklarndan gelüb hâlâ kuyruksuz ata biner-

ler Bâlâda mufassal tahrir olunmudur Ve hâlâ cemii ürefanm alt-m iki bin altun surreleri vardr Msr Emiri hacc ve surre emini

Msrdan bu kadar altunu getirüp cümliye tevzi ider Msrdan erdeb

galâl cirayeleri vardr Benderi Süveysden gemilerle Ciddiye gelüb

her kes cirayesin alrlar Bu cirayeler cümle on bin altm rical ve

nisvana bu kadar surre ve atyye ve ciraye ve hiPati fahire taraf

padiahîden gelüb ihsan olunur Ahalii Mekkiye böyle ihsan Eme-
viyyun ve Abbasiyan Fatmiyyun ve Ekrad ve Türkman ve Cerakese

etmemidir Amma Selim Handan ve Süleyman Handan beru hava-

tîni ürefaya ve cevarilerine surre sadaka olunmudur Bu ehli Mekke
ve Medinenin surre ve cirayeleri Msrdan gelmek ile Msr kimde
ise ehli Mekke ana tabilerdir Zira eyaleti çöl çölistan olmak ile

Tayif ve Hicaz ve Abbasdan gelen galâl kifayet etmez Ve eyaleti

arazii vasia nasedir

Hududu Mekke beyan ider

Canibi imalîsinde on alt menzil Cebeli Nakye {4j\; j^) dir An-
dan öte imale haki Samdr Canibi garbisi on sekiz konak Muveylah
(jçi..^*)a varr Andan öte Msr haki ile müa'dr Cenub tarafnda on
iki saat lebi deryada Ciddedir Ve cenub ile ark mabeyninde ehri

irin dörd günlük yoldur Yemen ile müa'dr Yemen huccac anda

Yelmelm nam mahalde ihrama girerler Canibi arkda on merhale

yer Nehrül Kaa
(
^uj .^' ) varnca yani Dicle rmana varnca Lehsa

ve Basra ile hem hududdur Ve canibi arkn imaline meyilli Ba-
dad halifesi Harunür Reidin ehli Zübeyde Hatun divarna varnca

alt ve yahud yedi konakdr Badadi Behitâbâd ile çitdadr Ve
ehri Abbasm canibi imalîsi arzuUah vasia çöl çölistan ve ber be-

yabandr Ta nehri Frata ve kal'ai Aneh ve kal'a (i) Selma ve kal'ai

HiUe ve Kufiye varnca sahrayi Tih tihi bîpayandr Ve bu zikri seb-

kat iden hududlar içre olan kura ve kla buldan kasabatlar ki erif

hazretlerinin kabzai tasarruflarndadr kendü caniblerinden birer

hâkim nasb'^etmilerdir Ahardan bir ferd dahi taarruz etmee kadir

deillerdir Her sene kendüler cümle askerile Hicaz ve Tayif ve Abbas

Vadiül Kura canibler [1] devre çkarlar Ve desti hükmünde olan

[1] Bajrdad Kökü nüshas (caniblerDc).
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haki pakde asla timar ve ziamet ve emanet ve mukataat yokdur illâ

Cidde ve Yenboülbahirde vardr Anlardan kendülere ve Cidde ku-

luna ayideleri vardr Amma Cidde hükümetinde alâkalar yokdur

Msr veziri tarafndan bir livai Msr hâkimdir Be yüz âdem ile

Cidde (i) zabt ider vesselam

Evsaf MoUayi Mekkei Mükerreme

Kanunu fatihi Msr Selim Handan beru be yüz akçe mevleviy-

yetdir erif hazretlerinin hükmü nekadar kura ve kasabatlara cari ise

Molla hazretlerinin dahi hükmü nafizdir Ancak Medinei Münevvere

baka mevleviyyetdir Andan gayriye müraselatlar müessirdir Amma
sicil ve hüccet akçesi yerine mahsulâtlar fatihai seb'ülmesanidir Gayri

bir danei hardal vermezler Ancak Mollaya taraf padiahîden Msr
surresi ile altun ihsan olunmudur Ve külfesi içün iki yüz erdeb

galâl sadaka olunmudur Ancak hasbî Mollayi er'i Resulü mübîndir

Lâkin bî hasl ve mesafe (i) baide mevleviyyet olduu ecilden hâlâ

Sultan Mehemmed Han Rab kanun etdi kim hutbe (i) Arafat kraat

idüb yetmi seksen tevabi ile mazulen Asitane (i) Saadete gelüb mu-
kabelesinde Islâmbol mollas ola Hâlâ kanun olunca Mekke mevlevi-

yetine itibar etmee baladlar Mukaddema olur Amma
suku sultanîde ehli hirefe müdahale ganimetdir Ve cemii

zîkymet anda mevcud olup bîkymetdir Kaza (i) Yenbo ve

kazai Bedr Huneyn ve kazai Abbas Örf Cidde hâkimi ve

ciddavî aalar Msr kullardr Cidde paas Hasan paa ile

Mekke içinde cengi azîm ol dahi ehid olup ve Hamude nam erif

Yenboülber kurbinde asakiri Msr ve nice yüz huccacc rumhu
sinandan geçirüb bu kadar bednamlk ve rüsvayi âmlk etdüi Msr
veziri Kethüda ibrahim paaya münakis olub ol dahi deri devlete

iâlm etdükde canibi padiahîden Hatt erif ile bir kapuc ba Msra
gelüb üç bin askeri Msr ve üç bin askeri am bu senemizde cem
olunub huccac müslimîne ve Ali Osman mirmiranna hiyanet iden

ürefalardan intikam alnub erif Sa*d firar idüb yerine erif Berekât

erif olub ehri Mekke âsudehal ve cümle huccac ve mücavir ve

müsafirîn bî melal oldular Mezkûr olan Msrn üç bin askerinin

nsf Ciddede ve nsf Mekkei Mükerremede mekûlât ve merubatlar
ile ve alt pare ahî toplar ve mükellef ve mükemmel cebhaneleri

ile muhafazac kalub Beytullahm Haremi erifin canibi erbaasmda
ima (re) t medreselerde meks idüb mutahassn olub sutuhu 'haremde
cümle guzat müslimîn her beden banda birer- ikier âdem Mekkei
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Mükerremei muhafaza iderlerdi KaFa misal bir Haremi erifdir Güya
ehri Mekkenin ta ortasmda bir kal'ai azimdir Eer toplar olsa te-

mam bir metin kal'ai müstahkemdir Matekaddem Haremi erif gayet
küçücük imi Selef padiahlar birer asar hayra (t) ile Haremi erifi
tevsi iderek hayli vasi olmu Amma sene 959 tarihinde Sultan Sü-
leyman o<>J»j ;2-^Uo bir gice rüyasnda Hazreti Resaletpenah görüp
Ya Süleyman Belgrad ve Rodosu ve bin yedi yüz krk pare sagir ve
kebir kaPalar feth idüp Âli Osman devletin tasih idüb gaza mali(l)e
Kudüsü erife bir kaPai- metin ve benim Medine (i) Münevvereme
bir rbat hasn ve Kâ'be (i) Beytülharamm canibi erbaasnda bir

hisar üstüvar ina idüp metanet üzre tevsi eyle diyu Süleyman Hana
talim buyururlar Derhal Süleyman Han habdan bidar olup ol kal'a-

lann fethine mübaeret idüp biemrillah cümle kaPalar asan veçhile

feth olup gaza malile Kudüs ve Medineye birer kal'a bina idüp ba-

dehu bu Mekkei Mükerremiye on Msr hazinesi mal sarf edüp etraf

haremi kaPa misal bina etdünün cemii tarihleri alâkadadarül imkân
beyan olup

Evsaf ekâl ve ihram Haremi erif
BeytuUahülharam

hvan zevilukule öyle malûmu saadet ola kim bu Mekkei Mü-
kerreme ve Beytullahülharem Bekke (-^j) nam bir tenk ve dar bir

dere içine vaki olup daima yedi dereden cereyan iden baran seylâb

gark harem idermis Selef mülûkleri T^una ilaç bulamyor Nice kerre

Haremi erif matar rahmet ile derya misal olup huccac müslimîn

baran rahmet içinde inaverlik iderek tavaf idüp edayi far (z)etmek
vaki olmudur Zira ins ve cinnin tavafndan hali olmadndan ma-
ada Kâ'be üzre gerrubiyanlar dahi tavaf etmeden hali deillerdir Ol
ec(il)den Süleyman Han Kâ^bei erif i seylâbagark olmadan halâs içün

Mimar Sinan Mahmud paay mutemed nasb idüb yedi senede Ha-

remi erifi müceddeden tevsi idüp ve canibi erbaasnda olan otuz

dokuz aded bab kebirlerin atehe (i) tahtanîlerin âli idüp beer altar
kademe ta nerdüban ile uruc olunup onar on ikier kademe ta
nerdüban ile nüzul olunur bab âlilerdir Hamdi Huda ol asrdan beru

seylâb çrkâb har haaki napak Haremi erif pür olmadan halâs oldu

Amma Bab Selâmn iç kat kapular nerdübanszdr Amma tara ka-

tnda olan Bab Selâm alt kademe ta nerdüban ile âlidir Ve dayi-

ren madar cümle kapular böyle nerdübanldr Beyti erif bir çukur

sahra içre vaki olub canibi erbaas kal'a misal bir haremi bîmisal

kal'adr Hattâ Hazreti Resaletpenah asrnda baz müneccimînler Ya
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Muhammed üçünü günde bir seyli azîm olup Beyti erifi seyl gark

ider didiklerinde aIij^ic um buyururlar Hikmeti Huda münecciminin

didikleri vakit saat gelince bir azîm matar rahmet nüzul idüp Beyti

erifi gark idüb hattâ dahili Beyti Mükerreme seyl ile leb berleb olup

bizzat Hazreti Resul etek dermeyan idüp desti erifleri ile seylâb

kas'alar ile tara hareme döküp j^jJ" ^» y buyururlar Ve yine suyu

cümle sahâbei kiram ile dökerlerdi Badehu Hazeti Zübeyir ibni Avam
hilâfetinde seylâb derdinden Beyti erifin atebelerin bir âdemi tavil

kaddi âli ina etdiler Yine birkaç kerre böyle iken seylâb duhul et-

midir Ta ki merhum Koca Süleyman Han bu tahrir olunacak üzre

bina etmeyince Haremi erif seylâbdan halâs olmad u<i a\!'<î-j Bu
Haremi erife nekadar padiahlar hayrat hasenat etdiler ise inaallah

mahallerinde tahrir olunur Evvelâ Bab Selâm oldur kim cemii huc-

cac ihtida Haremi erife bu kapudan girmek artdr Alettertib arka
mekuf yan yana üç kat bab âlidir Ve atehe (i) âliyeleri üzre bu
tarih Karhisarî Ahmed Çelebi hatt ile beyaz mer m(er) üzre müzeh-

heb hatt muarreb tarihdir

tahrir olunmudur Bu dahi ol binayi ulyaya tarihdir

( ^0^ Al-, LlJli ^\j^ )

Evsaf ebvab Haremi erif

Elsinei nasda her bab bir ism ile müsemmadr Amma bu kal'a

misal Haremi erifin canibi erbaasmda cümle otuz dokuz yerde bab
kebirlerdir Amma baz bablarn üçü birer yerde ve bazs ikisi ve

bei bir yerde kapulardr Cümlesi ne mikdar kapu olduu isim res-

mile beyan olunur Evvelâ bu harem çarkûe vaki olmudur Canibi

arkîsinde dört yerde kapulardan Evvelki Bab Selâm ((.^ J^\ dr
Yan yana sra ile üç kapudur Ve kanatlar pirinç kapl musanna
kapulardr Ve ikinci Bab Beni eyhe ( ^^t J- ^l ) kapusdr kim hâlâ

miftahi Beyti erif anlarn rk tabiri yedindedir Bu dahi üç kapu
yan yanadr Ve yine bu canibi arkda iki kapu dahi vardr Biri Ba-

bün Nebi (^Jiwl) Hazreti Resaletpenahn Beyti erif i idi Haremi erif

tevsî olundukda ol Beyti erifi harem dahiline alub yerine bu bab()
bina etdiler Annçün Bab Nebi derler Ve yine buna karib Babül-

Cenayiz ( >U.<w.l ) derler iki kapu yan yanadr Ve gayet musanna
kemerleri vardr Üçüncü kapuya Babül Abbas (/LJi J^) derler Hazereti
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Abbasn hanesi idi Süleyman Hanîd hareme zam olunub
kapu bina olundu Uç bab ruen tab bab lâtiflerdir Ve
dördüncü kapuya Bab Ali ^c ^l.) derler Ve Bab Beni Haim f^iu J. ^l)

dahi derler Bu canibi ark kapular temam oldu Andan canibi ce-

nubda yedi kapu vardr Evvelkisi Bab Esvak (j^-< ^l) derler iki[l]

[2] Bab Safa (U-. ol) ve Bab Beni Mahzum (f.»^^ j ^l) dahi

derler Safaya bundan gitdigiçün Bab [3] [4] Bab Cinad
(iU*. wl) derler iki kapudur Ve beinci kapuya Bab Mücahidiyye
f^jiAU ol) derler [5] ül Aclân (o^HO derler Ve birinci kapuya
Bab Ummehanî {^\^a ol) derler gayetülgaye iki bab ziba

yanyanadr Andan canibi garbda üç kapu vardr [6]

ibrahim {^»^h}) derler Ve üçüncü kapuya Bab Umre («^ ol) derler

bir alçak küçük kapud [7] sindre derler bir tak kapudur
Ve ikinci kapuya Bab Atik (^zc ^l) derler bir ta[8] garba

meyilli dümü bir tak kapudur Ve dördüncü kapuyi kebir Bab
Ziyad (al; ol) derler yanyana üç kapuyi kebirlerdir Beinci kapuya
Babüd Dürriyye (*jjJ' ol) derler Minare(i) Bab Selâm kurbindedir te
bu Haremi erifin canibi erbaasmda olan bablar bu hisab üzre cümle

otuz dokuz babdr Amma bir kapudan bir kap mabeynehüma(s) ne-

kadar admdr ve da(i) ren madar devri harem ne mikdar hatvedir ve

her kapunm atebei ulyas üzre mastur olan Ayeti erifleri ve tarih-

leri ve sahibülhayratlar beyan ider

Der vasf hatve Haremi erif ve mabeynehüma
ebvab lâtif beyan ider

Evvelâ Bab Selâm sra ile üç kapudur Andan gidüb bu kerre

Haremi erifin yan soffalar üzre kubbeler altndan ve amudu mün-
tehalar içinden canibi garba giderek kubbeler altndan ubur iderek

yine ellinci admda Bab Ziyad imale nazrdr Ve harem on üç

kademe ta nerdüban ile hareme enilir Ve çarsu tarafnda yine öy-

lece on üç ayak ta nerdüban ile çklr gayet mürtefî bab âliyedir

[1] Badad Kökü nüshas (kapudur ikinci Bab)

[2] » » » (Üçüncü kapuya)

[3] * » » (Safa derler)

[4] » » » (Dördüncü)

[5] » » » (Ve altnc kapuya)

[6] » » » (Evvelkisi Bab)

[7] » » » (ur)

[8J
» » » (Tak kapudur)
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Zira bu tarafdan seylâb rahmet çok çok cereyan ider Ve bu kapu

yanyana üç papudur Orta kapu kemeri üzre hatt Karahisarî ile mü-
zehheb mermer üzre (Ayet)

Ayeti masturdur Ve bu kapudan içeri girdikde canibi erbaas sütunu

mevzunlar ile müzeyyen bir küçük harem dahi vardr Yine büyük
hareme muttasldr Ve bu bab Ziyaddan yine canibi garba kubbeler

altndan ubur iderek yirmi admda Bab Ziyada Darün Nedve {c)xJ\j\i)

bazlar Bab Yehud derler Zeman cehaletde bu mahalde bir deyri

yehud var imi Hazreti Resalete nübüvvet geldikde münhedim etmi-

dir Bir muzlim bucakda bir küçük kapudur Ve hareme on iki ayak

ta nerdüban ile enilir Ve taradan yine öyle çklr Andan yine

canibi garba harem kubbeleri altndan güzer iderek yüz adm gidüb

Bab Bastyye (<^.ia-.L oL) imale nazr bir kapudur Andan hareme on
iki kademe ta nerdüban ile girilir Amma öte taraf dolmadr Nerdü-

ban yokdur Ve bu kapunn atebei ulyas üzre müzehheb hatt celi

ile mermeri ham üzre bu (Ayet Surei)

dA>-J ^y» (^*^b J-^-^ ^y^ <s^j^^^ ^-^^ ^J^ (^'"^^ V-^ *J^J

)

Ayeti merkumdur Andan yine canibi garba kubbbeler altndan ubur

iderek elli adm gidüb Bab Atk (3^ yi) canibi imale nazr bir ka-

pudur Ve haremden on kademe ta nerdüban ile enilir Ve ard düz-

dür Nerdüban yokdur Ve bu kapunn kemeri üzre altun levha ile

terkim olunmudur Bu kapudan yine kubbeler altndan cenuba gi-

derek yirminci admda Bab Umre garba mekuf bir kapudur Ve
hareme on ayak ta nerdüban ile nüzul olunur Ard dolmadr Ner-

düban yokdur Ve bu kapunun kemerinde hatt celi Karahisarî ile
A.

müzehheb (Ayet Surei Bakara)

Ayeti mektub olunmudur Ve andan yine kubbeler altndan canibi

arka yimi adm gidüb Bab Davud ( ay> yi) bir küçük medrese

kapusdr Garba narzrdr Ancak medrese halk girer çkar ah-
rah deildir Ve hareme beraber bir alçak kapudur Sayir kapular gibi

nerdüban yokdur Andan kubbeler altndan yine canibi] arka elli

adm gidüb Bab hrahim (^\j\ yi) canibi cenuba nazr bir bab kebîr-
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t

dir Bu kapudan hareme nüzul derken iki tarafndan beer ayak

nerdüban ile enilir Bu nerdübanlardan enince canibi erbaas sütunlu

ve kubbei alili bir küçük haremdir Amma yine haremi kebire yine

muttasldr Ve bu kapunn iki canibinde hatt kadim ile Melik Ka-

ytbay tarihleri var Amma mahlut erkam olunmaile tahrir olunmad
Yine bu kapudan canibi sarka kubbeler altndan yirmi adm gidüp

Bab hazur (jjj>. v^l) yanyana iki kapudur Ve gayet musanna kâr Msr
pirine kapudur Öyle kalemkâri münakkadr kim zemanmz üstadlar

kalemin urmada âcizlerdir Cenub canibine mekuf bir bab musan-
naldr Ve yedi ayak ta nerdüban ile hareme nüzul olunur Zira Bab
Ibrahimden beru haremin talar tariki âm ve seyl ura mahal ol-

duundan bu kapular ser(a)pa nerdüban ile enilir ve çklr Ve bu
kapu üzre kûfî hattile

^^\J j\J\ dlii^ J^J ^JJ! j! ^^J.^A I ^j^ L ^J\^s-J\ ^\ ^^j

Ayeti nemk olumudur Ve dahi celi hat ile (Ayet)

( j^^\ ^^\j «ül ^>*^ fj^
'^\ J^l,-^ ^^aj^ Ij: i )

Ayetinden sonra bu tarih

terkim olunmudur Andan yine kubbeler altndan canibi ark ile

cenub mabeyni ki ana ketibanlar kavlince inbat yeli derler ol tarafa

elli adm gidüb Bab \Jynrm\\,ani (Jl*.» wl^) arka nazr iki kap yanya-

nadr Bu kapu haremi erifin bir köesine vaki olmudur Ve yedi

kademe ta nerdüban ile hareme nüzul olunur bab lâtifdir Ve bu

kapu mabeyni huccac zevilihtiyacn ârâmgâh bir serdab kapudur

Zira badi nesim ve badi saba bu kapuda eser Adem hayat can bulur

Zira bu kapu yeri Hazreti Resaletpenahn hatunu Ümmül müslimîn

Sitti Ummehanî (^iU** J-) nin hane(i) münevverei idi Hazreti Resalet

Cebril Emin nübüvvetin sene tarihinde bu canibe nüzul idüb Hazreti

Resaletpenah Miraç yerine davet idüp bu haneden Kudüsü erife

burak ile varub andan evci Illiyyîne uruc idüp bilâvasta Cenab
Bari ile kelimat idüp ari[2] ve kürsi ve levh kalemi ve Cennet Cehen-

nemi cümle seyran idüp yine bu hanei Ummehana gelüp camehabn

[1] Badad Kökü nüshasnda (>^) yok.

[2] * » » (ar)
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ss buldu Cemil siyer kitablarnda masturdur Andan bu hane (i)

Ziibeyr hazretleri Haremi erife zam etdi Annçün bu Bab Umme-
hanide badi nesim eksik deildir Ve bu Bab Ümmehanînin atebei

ulyas üzre celi hatt müzehheb ile beyaz mermeri ham üzre (Ayet)

Ayeti mesculdür Bu kapudan artk imal canibine yine kubbeler

altndan ubur iderek otuz adm gidüb Bah Medresetül Acian arka
nazr bir kapudur Ve on iki kademe ile hareme enilir Ve atebei

âlisi üzre yine celi hat ile beyaz

[2] Bade (hu) Bah Ciyad (»^:^ v^) ve Mücahidiyye ve Bab Rahme
derler arka nazr 2 kapu yan[3] en âlisi üzre müzehheb
celi hatt Karahisarî ile (Ayet)

Âyeti [5]

( ^Ar ^^ )

tarihli tahrir olunmudur Andan imale[6] kapu yan yana ve on
kademe ta nerdüban ile hareme enilir Ve kapu kemerleri

(oiji ^\ JuJAj* jl^JU ^j4L [71 )

Ayeti mahkûkdur andan yine [8] arka mekuf yan yana

be kapudur Orta kapus cümleden bâlâdr Güya Msrda Sultan

Hasan Camiinin babdr Amma bu kapunun iki canibinde ikier

kapular gayri kapular gibidir Ve bu be kapudan hareme bir tavil

ariz ta nerdüban ile enilir Serapa on ayak nerdübandr Ve ortada

büyük kapunun kemeri üzre sihri icaz hatt Karahisarî ile (Ayeti

Surei Bakara)

[1] Badad Kökü nüshas (V'^' •^j)

(2] » » » (Ayeti tahrir olunmudur adm gidüb)

[3] » » » (yana tak)

[4] » » » (UJl Je oi-^*Ul^»j.J»v)

[5] » » » (ve)

[6] » » » (otuz axln gidüb)

[7] » " » »
i^h^'Jjd

[8] » » » (Bab Safadr)

[9] * » .
(f.'^J^o^J^'»^^)
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Ayeti ve ikinci kapu üzre

A A.

Ayeti vardr Ve bir kapuda dahi (Ayet)

Ve dördüncü ve beinci kapuda bâlâdaki Ayeti eriflerin tetümme-

leri merkumdur [ 1 ] bu Safa kapularndan Safa kemerlerine yol ar
varnca elli admdr Mahallât içindedir Ve yine bu Safa kapusndan
içeri yine kubbeler altndan canibi imale yirmi adm gidüb Bab
Bagle («^-i v^) arka mekuf yan yana iki kapudur Ve hareme onar

kademe ile enilir Ve bu kapular üzre hatlar yokdur Andan yine ca-

nibi imale kubbeler altndan yirmi adm gidüb Bab Beni eybe
arkn canibi imaline meyilli mekufdur Ve iki kapudur Ve hareme
on kademe ile enilir Ve kemerleri üzre celi hat ile beyaz (me)r

mer üzre müzehheb tahrir olunmudur (Ayet)

Ayeti tahrir olunmudur Andan yine kubbeler altndan imal cani-

bine otuz adm gidüb Bab Hazreti Ali canibi arka mekuf yan ya-

na üç kapudur Ve on kademe nerdüban ile hareme nüzul olunur

Atebei âlisi üzre hatt yokdur Bundan yine harem kubbeleri altndan

otuz adm imale gidüb Bab Hazreti Ahhas arka nazr yan yana üç

musanna bab murassa*dr Ve sekiz kademe nerdüban ile hareme eni-

lir Ve tak revak üzre kapunun iç yüzünden Bab eybei geçüb ta

Bab Bagle varnca bu üç kapu mabeyni seksen adm tuli tarz Ka-

rahisarî müzehheb celi hat ile bir arabî kaside tahrir olunmudur
kim güya nuru mübîndir Ve seyyahan âlem içinde mehuru âfâk

bir müzehheb verak hattr Ve bir kitabe içinde dahi hu tarih

Ve bu mahallin ruyi divarmda kzlba bedmaalara ramen ismi

celâl ve ismi Resul ve esmai Çaryar Güzin tahrir olmudur kim safi

zehebi halis ile merkumdur Bu canibler müruru eyyam ile sehl mün-
hedim olup Murad Han Salis tamir ve termim idüb ol hatt tavili

tahrir etdirüb tamirine tarih

( «üJ^L.^ j\^ )

tarih dümüdür Ve bazlar bu güne tarih demiler (Tarihi dier)

(îî

~>

^ T" (Ve)
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tahrir olunmudur Andan yine harem kubbeleri altnda imale yirmi

adm gidüb Bahün Nebi (^--f *t^^ ^'j^-*) arka nazr iki kapudur Ve ha-

reme alt kademe nerdüban ile enilir Ve bu iki kapu mabeyninde
(Âyet)

,*.

Ayeti mesculdür Bu itdikten[l] sonra hu tarih

tahrir olunmudur Andan yine imale kubbeler altndan otuz adm
gidüp Bab Medrese Msr Emirülhacc bunda sakin olur azîm med-
rese (i) âlidir Amma kapus gayet küçükdür Herkes bilmez Amma öte

canibi Safa ve Merve sokana çkar bir küçük kapudur Amma
ahrah deildir Amma içeri yirmi be ayak nerdüban ile çklr
Andan yine imale yirmi adm gidüb Bab Selâm Bu mahalden hisaba

suru olunup yine bu kapuda temam oldu Amma Bab Ibrahimden

bu Bab Selâma gelince zikri seb^kat iden bablarn cümlesinden

hareme nice nerdübanlar ile enilirse harem tarasndaki rahdan dahi

nerdübanlar ile hareme öyler çklr Ve bu her kapularn tarasnda
sütunlar üzre kemerler vardr Her kapu önü gûnagûn soffalardr

Haremi erifin tarasndan bu soffalar ihata etmidir Baz garib ve

gureba Harem etrafnda bu soffalar üzre sakin olurlar Ve bu canibi

ark kapular serapa seyl kân kapular olduundan canibeyninden

nerdüban ile enilir ve çklr Ve bu Bab Selâm Haremi erifin bir

köesidir Canibi arkdr Ve bir köesi Bab Omerdir Canibi garbdr

Ve bir köesi Bab Ümmehanîdir Canibi arkdr Ve bir köesi Bab
Bagaldir Bu dahi arka nazrdr vesselam Amma bu bâlâda tahrir

olunan üzre cümle kapular sagir ve kebir iki medrese kapular ile

cümle krk bir kapudur Ve cümle kapular mabeyninde arka ve

garba imale ve cenuba köe köe eri bürü admladmz hisab üzre

Haremi erifin iç yüzünden dairen madar cümle haremi Kâ'be sekiz

yüz admdr Ve Haremi erifin enderun birununda bu hisabmz
üzre cümle iki yüz elli iki kademe ta nerdübandr Amma Haremi

erif içre köe köe sapmyub hemen doru doruya Bab Selâmdan

Bab Umre köesine varnca üçyüz elli admdr

[1] Ba^dad Kökü nüshas (Âyetden)
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Der beyan adedi sütunu Haremi Kâ'bei erif
ve binayi lâtif

Ve cümle seksen amelî çarkûe sütunlardr Ve yüz seksen be
beyaz mermer sütunlardr Ve Bab Umreden doru doruya Bab
Ümmehanîye varnca iki yüz elli admdr Ve yirmi be amelî ehane
sütunlardr Ve yüz seksen be beyaz ve gayri amudu zîkymetlerdir

Ve Bab Ummehanîden Bab Bagle köesinde altun bat ile karuki
Çaryar isimleri olan köiye varnca üçyüz yirmi admdr Amma kapu
köelerine sapmadan ad olunmudur Maadas yüz elli sekiz beyaz

mermer ve sütunlardr Ve Bab Bagalden doru Bab Selâma varnca
iki yüz admdr Bu canib eri muzavva olmak ile eni (ensiz) vaki

olmudur Ve alt amelî ehane sütunlardr Maadas yüz elli beyaz

mermeri ham ve gayri sütunlardr Amma bu sütunlar cümle yüz otuz

bedir Ve cümle amudu müntehalarn sagir ve kebiri 678 aded

sütunu mevzunlardr Amma Süleyman Han bina etdii Haremi erifin

iç yüzünden bir kûiye sapmadan doru doruya Kâ'be haremeyni

etraf kâmil bin yüz yirmi germe admdr vesselam

Bu zikrolunan sütunlarn ne miktar arknda ve
garbnda ve imal cenubundadr an beyan ider

Evvelâ bâlâ(d)a tahrir olund üzre cümle 211 amudun altm
ikisi canibi arkîsindedir kim bab BeytuUaha karu gelir Ve seksen

bir adedi ciheti amiyedir kim ana canibi imalî derler Ve altm dört

aded amudu müntehas canibi garbndadr kim Bab Umriye karudur
Bu direklerin alts haceri savvan tamdadr Anlardan maadas
mermeri hamdr Ve ciheti cenubunda Rüknü Yemanîye karu gelen

canibinde Anda otuz üç üstüvane vardr Bu biri amelî haceri sav-

vandr Maadas beyaz mermeri hamdr VeBa [1] on be üstüvanedir

Hemen birisi haceri savvandr Ve Bab ibrahim dahi bir[2] emsî
direkler saru tadan üstüvanelerdir Ve cümlesi iki yüz dösdendir[3]

Kimsi ekli müseddes ve bazs ekli müsemmendir Aadan üç [4]

boyunca yonma saru tadandri k ana haceri ems derler Pes bu

zikretdii(miz)[5llerden[6]Mescidi haramn canibi arkîsinde otuz aded

[IJ Badad Kökü nüshas (b brahim)

[2] » > » (Küçük babdr)

[3] » » » (iki yüz krk tadandr)

[4] » » * (üçer arun tulu vardr)

[5] » » » (amudlardan maadas)

[6] » » » (lerdir)
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üstüvanedir Ve canibi beyninde yetmi alt üstüvanedir Ve erkân
Mescidi erifde dört üstüvane vardr Ve Bab Darün Nedvede otuz

alt üstüvane ve Ziyad(d)a Bab Ibrahimde on sekiz üstüvanedir

vesselam Bu Haremi erifin canibi erbaasmda zikretdiimiz Haremi
etrafnda olan sütunlar üzre sadrenc nak cümle tak revak nühtak

Tak Kesralardr ki her hiri manendi kavsi kuzah ve kehkean âsâ

semaya serçekmidir Üstad kâmil Koca Mimar Sinan AjL^Ai^a-j bu

taklara var makdurun sarf idüp arz marifet içün mesafe (i) baidelerden

gûnagûn zukymet[l] ahcerat getirtüb öyle taklar bünyad etmikimher
birine imhan nazarla nazar olundukda merdümü çem hayrelenüb

(Msra Tarih)

Acib makam lâtifû zehi binay metîn

Sene 975

deyu temaa eden engüt ber dihen ider *^\ûji Andan bu taklar üzre

Evsaf kubab kebireleri beyan ider

Evvelâ canibi arkdide [2] yirmi dört kubbei azimdir Ve canibi

amîde otuz alt kubbedir Ve canibi garbide yirmi dörd kubbedir

Ve canibi cenubda otuz alt kubbedir Ve[3j kubbe dahi minarei Hazure

tarafndan Rüknü Haram derler Ve on alt kubbe dahi Ziyarei

Darün Nedve canibinde vardr Ve on be kubbe dahi Ziyarei Bab
Ibrahimde vardr Bu zikrolunan kubbei âliler kâsei eflâk gibi azîm

kubbelerdir Ve cümle yüz elli kubbei musanna'dr Ve bu kubablar-

dan maada sair sütunlar uzun tava misal yass yass hürde kubbecik-

leri beyan ider Evvelâ canibi arkîde otuz sekiz kubbecikdir Ve
canibi amîde elli dokuz kubbedir Ve canibi garbide krk üç kubbedir

Ve canibi cenubda altm dört kubbedir Ve Bab Selâm altnda

iki hubbedir Ve Rüknü Mescidi erifde bir kubbedir Ve bab
Umrede bir tacin kubbedir Ve Bab Ziyarei Darün Nedvede yirmi

dört tacindir Bu hisab üzre küçük tacin yass kubbecikler cümle iki

yüz otuz ikidir Adedi musallebat cümle elli altdr Ve bu kaPa misal

olan Haremi erifin dayiren madar kal'a bedenleri ekli olan mihrab
mihrab musann' kârlar beyan ider kim bu Haremi erife zib zinet

virmi gayetülgaye munassa [41 bedenlerdir

[IJ Badad Kökü nüshas (zîkymet)

[2] » » » (arkîde)

[3] » » » (bir)

[4] » » » (musanna)
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Der vasf ebdan Haremi erif

Evvelâ bu haremin canibi arkîsinde yüz altm iki erifeler

Amma yirmi yedisi beyaz mermer ile mübtenidir Amma bu cümlenin

ortasnda biri cümleten yüksekdir Ve yüz otuz bei haceri emsîdir Ve
canibi imalde üç yüz krk bir aded erife vardr Yetmi sekiz erifesi

beyaz mermerdendir Üçü cümleden âlidir Ve sair erifatlar haceri

emsîdir Ve canibi garbide yüz dört aded erifedir Yirmi ikisi mermerdir

Maadas emsîdir Ve Bab Ziyarei Darün Nedve tarafndan yüz

doksan bir [1] dendir Ve Bab Ibrahimde yüz krk alt aded bedeni

müzeyyenlerdir Bunlarn cümlesi haceri emsîdir Bu hisab üzre cümle

bedenler üç yüz aded erifelerdir u\c*4\!t Vakti muhasarada be alt

bin tüfenkendaz sutuhu hareme çkub cenk etmee müstaid bir hare-

mi azimdir Amma Cebeli Ebi Kubeys gayet havaledir Harem içinde

el ta ile âdem gezdirmez Hattâ mezkûr Hasan paa çenginde bu
Cebeli Kubeysden kurun ile çok âdem helak oldu Ve bu haremde
olan Haremi erifin canibi erbaasnda selef padiahlar ka^ enderkad

kagir bina medaris bina etmiler kim diller ile tabir olunmaz Inaal-

lah mahallinde tahrir ideriz Ve bu med (re) selerin cümle revzenleri

Haremi erife nazrdr Cümle sakin olan huccaclar oturduklar yerden

Kâ^bei Mükerremei nazariye alub imama iktida iderler Bu mahalde

imam /» bir kavli sahih buyururlar Cemii evkatda ibadet iderken

secde yerine bakmak Amma bu Mekkede Kâ'bei erife baka

baka klmak buyurmulardr Hâsl kelâm bu âsitanei

saadet(e) yüz sürmek azîm saadetdir

Evsaf minarat BeytuUahül Haram
Evvelâ malûmu ahban[2] mütakan ola kim bâlâda evsaf sebkat

iden Haremi erifin canibi çarnda yedi minarei serametdir Evkat
hamisede subhu mesa ezan muhammedî tilâvet olunur Evvelâ cümle

minarelerden kadim Bab Umre minaresidir Kadim a'sarda ihtida

ezana bundan suru olunurdu Amma hâlâ Bi'ri Zemzem üzre olan

maksurede Bilâli Habei evlâd eyh serçemei müezzinan

ihtida idüb andan yedi minarenin her tabakasnda yedi sermüezzin

beyti Hicazda makam hicaza âgaze etdiklerinde kâmil bir saati nü-

^cumî Davud bülend savt hazinler ile vakti salâ(t) ilân iderler Huda
âlimdir cümle müezzinan kerreten vahide alelumum j^f\^\ jf\^\ âgaze-

sine reha buldurduklarnda cemii huccac mebhud mütehayyir olurlar

[1] Ba^dad Kökü oüshas (bedendir)

(2] » » » (ahibbay)
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Kue kû§e edayi salât iderler Amma temcidi evvel Bab Selâm mina'

resinde tilâvet olunur Temcidi sani yine bu Bab Umre minaresinde

kraat olunur Kâmil üç saati nücumî her minarenin tabakalarnda

müezzinler birbirine hasmane bülend âvâz suzinakile •vinj^-.jLdi.^^M-Ji^^iu

deyu tarzyye ve tasliyei gûnagûn iderler kim bir tarziyyei Resulü iden

müezzin ve gayri müezzin bir dahi ol tarz üzre evsaf Resul etmeyüb
gayri mükerrer metihi Resul iderler Ta alessabahadek de^bleri budur

Zira fusahayi bülegayi Mekke mehurdur Anmçün minarelerde gûna-
gûn cz'^xi\^.i^ tj ^LiîLî-^l aiju ^vJ!^ oV-.]\ bunun emsali nice bin emdah
Nebi iderler Istima iden âkan sadkan Muhammedi zevk safa

iderler Amma cümleden hub âgazl müezzinler bu Bab Umredeki
minarei kadimdedir Zira sahibülhayr(a) t tarafndan kanun üzre surre

ve atyyeleri ziyadedir Ve bu minarei Ali Abbasiyann ikinci halife

Ebu Mansur Davanki ^ji^» binasdr Minarenin ikinci tabakasnda

deyu tahrir olunmudur Ve minarai Bab Selâm ikinci minaredir Mü-
ceddeden Süleyman Hanndr Üçüncü minare Bab Alidir ihtida

banisi Ali Abbasiyandr Mehdi Abbasî binasdr Badehu müruru
eyyamla münhedim olub Süleyman Han sengi safradan iki taba-

kal nevbina bir minarei mevzun ina etmidir kim güya servi

gülistandr Ve dördüncü minare Bab Ferdede[lJ Bu dahi Mehdi
Abbasî halife binasdr Bu dahi müruru eyyamla harabe yüz tutub

badehu Musul hâkimi binasdr iki erifelidir Bab Ziyaddadr Msr
•

sultanlarndan Melik Eref Bersay [Zj^Uj' o^» du- binasdr iki tabakadr

Gayetülgaye musanna* minarei serameddir Yedinci minare yine ve

cümle minarelerden âli irtifa üzre bina olunmu bir minarei bîmisal-

dir[3] Mühendis bunlar sunguna küUî harcidüb biri birinden musanna^
ibret nümundur o^o

f
»jr

f j* mazmununca aynelyakin hasl etme yena-

kim[4] bilinmez Ve bu yedi minarenin[5l on dördünde [6] müezzinler

çkmyub leylei mubarekelerde kanadiller yakarlar Ve bu yirmi bir

tabaka(da)n maada her minarenin ta zirvei âlâsnda altun ile mutallâ

olmu alemler etrafnda beer altar çatal aaçlara dahi kanadiller

yakub her minare beer tabaka kanadiller ile erv[7l naisal olur Ta
huccac müslimîn gidince bir ay bu minval üzre minareler bâlâda

tahrir olunan kubbelerin ortasnda ve her taklarn vasatnda birer

[1] Badad Kökü nüshas (Hazurdadr ki ercfelidir)

[21 » » » (sV-v.)

[3] » » » (Üstad)

14] » » » (itmeyince)

15] » » » (yirmi tilâvet iderler) — Kenara ( yirmi tilâvet iderler)

[61 » » »

diye yazlmtr,
(dahi)

[7] » » » (serv)

Evliya Çelebi 9 -47
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kanadiller le minareler ve hacc erif etraf sekiz bin kanadiller ile

münevver olub güya ruzu ruen olur mdi bu mahalde Haremi eri-

fin dayiren madar cürmü ve cemii ebvab ve cümle sütunlar ve taklar

ve kubab sagir ve kebirleri ve cemii bedenleri ve cümle minarelerin

evsaf mümkin olduu mertebe tahrir olundu Andan zikri sebkat

iden Haremi erifin ta vasatnda olan cemii ümmeti Muhammedin
maksud meram olan bizzat BeytuUah erifin hubutu Ademden evvel

binasm ve hubutdan sonra Beyti mamurun nüzulün beyan ider

Fasl iclâli ikrama mahsus olan Beytullahül

Haramn cemii ahvalâtn beyan ider

Evvelâ bu hakir Evliyayi bîriya âlemi ebabda ve ömrü nazenin

bir heva perianda ve kuvayi beden terakkide iken derunu dilden ve

can gönülden seyyahate talib ragib olub kuvveti basar ile her ne

tarafa nazar etsem olgez nazarm tiri atlub ol an niann bulub tayyi

mekân iderdim Ve murad maksudum olan diyara kadem basdm Ve
akalimi seb*ayi seyyare var büruc büruc seyran iderek kat' menazil

ve tayyi merahil idüb esbi saba sür'at ile keti diyar iderek kilki

cevahirimi güftare getirüb kâh evsaf buldan ve kâh emdah peygam-

beran ve hâh tilâveti kur'an iderek ve kâh seyir temaa etdiimiz

ehri azîmeleri ve klâ kadimeleri ile ve nehri azîm ve ciballerin

irtifaile ilmi heyet üzre papamonta ve atlas corafye kitablar gibi

cümle ket güzar etdiimiz memaliki mahruseleri surete getürüb

muharrir var cemii iareleri ile tahrir etmee bezli himmet etmidim
ki ulüvvül himmet minel îmandr Hikmeti Huda bin seksen iki

senesinde hacc erif müyesser oldukda tavaf Beytullah idüp malû'

mumuz olduu mertebe ve baz kütübü muteberelerden evsaf Mekkei

Mükerremenin ahvalâtn tahrir etmei iltizam edüp tahrire cür'et

etdük j.9^: a\11.^

Evvelâ ol Halik Bicunu arz semavat ademden lâfz kün ile âfâk

halk idüb (Ayet) J^J^\^^ ^^^-V* r^^ ^'»'S temam idüp zemin (i) bakar üzre

bakar senk üzre seng(i) semek üzre semek(i) bahr üzre <«ijkic^«Ji^ üzre

halk etdi Semavat dubandan halk idüp zemin karardade olmyup
Cenab Bari ruyi arz üzre yüz krk sekiz kûhu azîm halk idüp edimi

arz kayim oldu Bu ciballer hakknda Rabbül zzet Kur*an azîminde

(Ayet) j:'jV»^ö\^.-JUJU^aS buyu rmular Cemii tefasirelerde mekalid kilid

manasile tefsir etmilerdir Yani mezkûr yüz krk sekiz cibali azimler

vechi arza kilid olmulardr Ve bir Ayeti erifde dahi (Âyet) '^^"-»^ ^^'^

Ayeti bu manaya iham ider Ve bu ciballerden gayri nice kerre yüz
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bin dalar vardr Amma yüz krk sekizi cümleden âlidir Ve cümle

sularn menbadr Ve bu kûhu mezburlarn yedisinden Cenab Bari-

nin iznile Cebril Emin kabzasile türab alnub Hazreti ibrahim yedi

dan türabndan Kâ'bei dertop bina etdi Mahallinde ol ciballer zik-

rolunur Amma Cevheri hazretleri buyururlar kim Beytül Haram
kâ'be tesmiye olunmasnn murabbaub ekil olduyçündür demi Ve
Kurra hazretleri ider Mevzi refî murabbau ekil bina olunduiçün-

dür buyurmular Ve Harem ile mevsuf oldu Cenab Bari tazim ih-

tiram etdüiyçün Kâ'be demiler Hattâ Hazretti Ebi Hüreyre ( »-c^J*

)

den Ahmed ibni Hambeli hazretleri rivayet ider (Hadis) »^'^ a\î»J^-jJ\3

<- jil J^J\^}.^ jV'>^ Jî^'ö^^^^"! ö^'^' ^f}^ «v^/\j ^c Âi^\ ;..Oi buyurmulardr Ve Ka-

bul Ahbar ( ^V-^^' v«^) dan mervidir kim eyyam Cürhümde makam
• • •

ibrahim alt yannda bir hac bulundu der Üstünde lisan gayeri(iberî)

hat ile böyle tahrir olunmu kim tahkik Mekke sahibi Allahm ki

semavat ve arz halk etdiim günden beru bu Bekkeye tazim etdim

Kim ki bir hak bilüb vahdeniyyetime mukir olub ziyaret içün bu bey-

te gele ann cesedini nara haram iderim yazlm Bir tadr Hâlâ

makam Ibrahimde sanduka altnda medfundur bir tadr Ve bu

Beyti erifin ihtida binasiçün nice güne kylü kal etmfler Amma
kavli sahih oldur kim Cenab izzet dünyay halk etmezden iki bin

yl evvel yedi kudret ile kzl yakutdan bir kasr halk idüb Cennetde

durdu Andan hubutu Ademden sonra Ademe ibadetgâh olmaiçün
yer yüzüne kasr nüzul etdirüb bu kâ'bei erifi yerine vaz olunub

Cenab Bar ismine Beyni mamur didiler Adem ve Havva tavaf ider-

ken cümle gerrubiyanlar dahi Cenab Rabdan mezun olub Adem
ile maateyn tavaf etdiklerinden cümle melekler bu Beyte Mamure
Arzülarz didiler Amma Tufan Nuha gelince beni âdemin ziyaretgâh

olub her sene tavaf etmeleri farz idi Badehu eyyam Tufanda emri

Hak ile yine asumana uruc olundu kim «»^-»Vii ^^/; ^ y dir Ol zeman
ki Beyti Mamuru semaya uruc iderken andan bir fasla kzl yakutdan

bir hac kld Ve bir rivayetde beyaz incu misal bir hac idi Badettu-

fan ol hac() Hazreti Cebril Emin Cebeli Kubeysde defn etdi Ve
Allahü taalâ Tufandan sonra Beyti Mamurna Hazreti brahime
emir idüb Cebril Emin talimile Kâ'bei erifi yedi dan ta ve k-
rndan bina etdi Ve Hazreti Ibrahimin oullar smail üç yanda
idi Amallk idüb bar hafif tacazlar tard Amma Hazreti shak
iki yanda idi Amma Hazreti ibrahim Mekkei bina iderken yüz ya-

nda idi Bu mahalde Hazreti Cebril Tufandan sonra Hacerül Esvedi

Cebeli Ebi Kubeysde defn etdii yerden çkarub Mekkenin Rüknü
Yemanisi köesine vaz etdiler eyh Termizî ( i^J^*/ ^i- ) hazretlerinden
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mervîdir kim Ibni Abbas hazretlerinden (Hadis) J> (i-i V^ *"' «J^-j J^

^sT u^ ^glUai. HTaj-.» o}\s*o* cr'k J^- '^^-J <-^* â' »>-'^* ^^ Eer sual olunursa Cebeli

Ebi Kubeys ve Cebeli Hara ve Cebeli Arafat ve Cebeli Müsenna mi-

silli yakn ciballer var iken cibali baidelerden Kâ*bei erifi bina[l]

Vechi evvel ol cibali baidelerden Kâ'bei erife kabzai

Cebril ile sebebi ile ol ciballer erefiyyetde ziyade

olalar Ve bir vecihde bu [2] deyu ol cibali baidelerden Kâ*be

bina olundu Nitekim Hacerül Esved(i) ve Hazreti ibra*

him Mekkei bina idüb temam etdikde bu duai okudukda[3]

Resalete alâtarikul ksas nazil olmudur Hulâsai kelâm [4]ula'

hül Haramdr ki ibtida bina olunduuna nass katm burhan ile bu
Ayet delildir (Ayet) r^-* *-*^. '^^^ '^ cnî.u i^a* j \^jU. ^, c5^i3 o'^çf'i <:^. J»* «>*

\\.m\ o\s' 4^3 j^o ^*»/; Ve nice yüz Ayeti erifler dahi Beyti erif hakknda
nazil olmudur kim mahallinde tahrir olunur

Evsaf vaz' ensab Haremi erif

Hazreti Ibrahimden sonra Hazreti Resalet penahm ceddi Kusay
bin Kilâb (v^^O: ly^O tecdid etdi Hazreti Resul ba'sine dein kald
Badehu kavmi Kurey isyan idüp Mekkenin baz yerlerin miinhedim

etdiler Yine Cenab Hakdan havf idüp cümle kavmi Kurey cem
olup tamir ve termim etdiler Zira Mekkei Mükerremei kal etdikleri*

çün Cenab Bari Bunlara bir kaht azîm verdi kim lâei kelib yedi-

ler Ve Ab Zemzem dahi yübusetden munkat oldu Ehli Kurey bil-

diler kim bunlara azab nazil oldu Derhal Abdül Muttalib(e) vardlar

Muhammedi istiyüb Cebeli Ebî Kubeysde istikaya (istiskaya) çkub
duaya baladlar Ya Muhammed Sen dahi dua eyle didiler Hazreti

Resalet buyurdlar kim Siz Kâ'bei erifi yina bina etmeyince Rabb
Alîm size rahmet etmez buyurduklarnda cümlesi yemîn idüb Ya
Muhammed Hemen bu mahalde bize bir matar verüb ganimet olsun

Allah ile ahdimiz ola Mekkei tamir idelim deyu taahhüd etdiklerinde

hemen Abdül Muttalib Hazreti Resaletin seri saadetinden destan e-
rifin ref idüb Görün ey kavmi Kurey yamur nice olur diyince <iS»^Jâfr

öyle baran rahmet nüzul etdi kim da ve vadiler matar rahmet ile

leb berleb olub nebatat kiyahat firavan oldu Cümle kabyili Kurey
Muhammede muhabbet idüb Kâ'bei tecdid etmee bezli himmet et^

[1] Bafdad Kökü nüshas (olunmasnn bir kaç vechi vardr)

[2] » » » (dur ki)

[3] » » » (tilâvet)

[4] » » » (arzda Beyt)

[5] » » » (henüz)
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diler Bu mahalde Abdül Muttalib yüz yirmi yanda Hazretin dede-

sidir Hazret henüp [5] krka bali olup nübüvvet geldii mahal

idî Hazret binayi Mekkiye mübair olup ceddi Kusay bina etdüin-

den müzeyyen binayi azîm oldu Ve bu mahalde Abdül Muttalib

merhum olup Muallâ C^**) kurbinde defn etdiler Sultan Kurey idi

Ve Hazreti Resaletden sonra Kâ'bei erifi emirülmümînin Hazreti

Eba Bekir ve Hazreti Ömer ve Hazreti Osman ve Hazreti Ali ve
•

Hazreti Muaviye ve Hazreti Zübeyr Ibnül Avam ve Haccac Zalim

Yusuf ve Ali Abbasiyandan Ebu Caferül Mansur Revanki ve Mehdi
Abbasî ve Musul halifesi Eref a'ban ve Malik[l] Eref Barsbay ve

Nureddinü ehid ve Yusuf Salahüddin ve Sultan Barkuk ve Sultan

Ferec ve Sultan Kaytbay ve Ali Osmandan Sultan Selim ve Süley-

man Han ve Sultan Murad Salis ve Sultan Ahmed ve Sultan Mura-

d Rabiki fatihi Badaddr ve Sultan ibrahim Bu mezkûrun halifei

zlluUahm cümlesi ve nice bin mülûkü selef ve ayan düvel Mekkei
Mükerremei tevsî ve termim idüb bâlâda tavsif etdiimiz üzre bina

olunub güya beyti firdevs âiyan mekân oldu Ve hâlâ tamir termim

olunub günden güne ehri ve haremi erifi mamur olmadadr
ö«jj->i» ü^t/'J» <MiJ^ Ve hâlâ hududu Kâ'bede sayd ikâr haramdr Ve
hâlâ hai ve kiyahat biçilmez Ve ahcar hark olunub kireç olmaz

Ve ecarat kezalik kat olunmaz Ve tuyur kebuteri vakf Resuldür

Rencide olunmaz Remma remma huccac izdihamnda ve kimseden

havf etmiyüb huccacn kimi bana ve kimi arkasna konarlar Amma
acib hikmetdir Nice kerre yüz bin kebuter vardr bir danesi sutuhu

Mekkiye çkub konmazlar Amma çaylak dedikleri Firavn akdoan
sutuhu Mekkiye gelüb meks ider Amma gayri tuyur ve zülcenah

Mekke üzre bile tayeran etmiyüb avdet ider Acib srruUahdr kim
Kâ'bei erifin erefiyyetin huu tuyur dahi bilürler Ve bu haremde
asla fusuk cidal olmaz Haramdr Cidal iden muammer olmaz Ve bu
Haremi erifin bir kaç nevi üzre havass vardr Evvelâ kâfir girse

müslüman olur yahut aikâre olur Kati iderler Ve yehudi kezalik

Ve gurk âhuyi Haremde görse taarruz etmez Ve Haremi erif ad

olunan hemen Beyti erif harem i deildir

Evsaf ihram Haremi erif

Evvelâ canibi imalde Vadii Fatimadan beri Umre nam mahal
Mekkeden dört mildir Haremi erife dahildir Ve Cidde rah üzre on
mildir Ta Ciddeye müntehidir Ve Tayif rah üzre varnca on bir

|1] Badad Kökü nüshas (N4elik)
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mildir Ve Yemen rah üzre Yelmelm ( ^^.) nam mahalle varnca krk
mildir Huccac Yemen anda ihrama girerler Ve Irak rah üzre

nam mahalle varnca alt mildir Ve her tarikin hududlarnda bina

olunmu mil minarevar alemleri vardr kim Haremi erif hududu
gayriden fark olunur Bu alâmetleri Adnan bina etmilerdir Ve Ali

Abbasiyandan Harunür Reid ve olu Memun halife dahi Haremi
erife çok âsâre binalar zam etdi Ve Ali Emeviy yundan Velid bin

Abdülmelik zeman hilâfetinde bin pare gemi ile Marib zeminde

diyar Endilüsde medinei Tulaytalai feth etdikde Hazreti Süleymann
definesin bulub altun mandalar içinde bîhad bîkyas lâil yakut ve

elmas ve zümrüd bulup ve nice bin husrevanî küpleri mümessek
zeri halis ile malâmal bulub Sam erifde Camii Ummeyye ve bu
Mekkei Mükerremei olkadar tezyin eyledikim güya Cenneti Adn ol-

du Ve yedi kantar zeri halisden ihtida mizah rahmeti bunlar ina
etdirdi Amma bar sakil olmak ile her bar ol bar mizah düerdi

Badehu sene tarihinde Sultan Ahmed merhum bu hakirin pederi

Dervi Mehmed Zllî ser zergiran[l] Dergâh Ali iken mizah rahmeti

pederimiz müceddeden bina idüb ve ol sene surre emini olup mizab
rahmeti sutuhu erife vaz etmilerdir Hattâ bu hakir durbin ile mizaha

nazar idüp pederimiz merhumun kalemkârlk ile kendü desti hatlarn

gördüm Amma Velid bin Abdülmelik ina etdüi kadar deildir Dahi
musan nadir Ve Abdülmelik Haremi erifi tevsi ve termim etdikte

tuli Mescidül Haram üç yüz yetmi zirâi mekkîdir Ve arz üç yüz on

be zirâi mekkîdir Amma hakir zira hisab ile ad itmeyüb adm hisab

ile ad etdiimiz bâlâda masturdur Amma zirâi mekk hisab bir hat-

veden kalildir Ol hisab üzre yine hakirin adm hisab ile müsavi olur

Fasl Evsaf sfat BeytuUahül Haram ve fethi

Mekke bedesti Resul aleyhisselâm

A'ni Kâ'bei erif JU-u)^ 149^ bâlâda zikri mürur iden sahra misal

Haremi erifin ta ortasnda murabbu^ekil saruya mail zeytuni elvan

haceri savvandan mebni bir binayi metindir Her ta çar kue sanduk

cürmünde boz elvana mail mücellâ talardr Ve zeminden Mekkenin
kaddi nihayeti yirmi dört zirâi mekkîdir Ve arz yirmi üç zira ve bir

ibrdir Ve irtifa cideran yirmi yedi zirâdr Ve hacerin devri on be
zirâdr Bu hacere Hatim derler Kâ'bei erifin canibi imalinde Altun

oluk canibinde vaki olmudur kim mizah rahmetden cereyan iden

[1] Bajdad Kökü nüshas (zergeran)
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Hatim divarnn kaddi bir âdem kaddi mikdar bir alçak siyah ve

beyaz mücellâ[l] bile dolaub cümle yüz yetmi admdr Zirâi mekkî
hisab dahi bu hat ve [2] Irakîden girüb Rüknü amîye Altun Oluk
alndan yol geçer Amma Hatim [3] penahtan istima idüb ve Fat-

matüz Zehra ve Ayiei Sddikadan [4] (Zü)beyr ibni Avam hazretleri

zeman hilâfetlerinde bu Hatimi Kal' idüb müceddeden bina idüb

Beyti erife ilhak idüb sutuhu mekke ile beraber etdi Ve canibi er-

baasma revzenler ve billur ve necef ve moran gûnagûn camlar ina
etdi Ve Beyti erifin Rüknü Yemanîde mesdud olan bab erifi açub

Beyti erifi yine kelevvel on iki kapulu eyleyüb nice mali hazayin

masruf idüb Beyti erifin enderun ve birunun öyle tezyin eyledikim

görenler o-^J^ u^^^li jjlc c»i-^ öX^ diyüb temaa iden bir kapudan girüb

bir kapudan çkacak iken çkmyub muhalled kalmaa can atarlard

Ve Beyti erifi yedi kerre tavaf iden bir kapudan girüb bir kapudan
çkarlard Nice eyyam Zübeyr hazretlerinin hilâfetinde bu minval

üzre tavaf olunurdu Badehu am halifesi olan emirülmüminîn Mer-

van Himar idi Zübeyr hazretlerinin Mekke ve Mediniye halife olub

Kâ'bei erifi münhedim idüb kendü murad üzre beyti cedid etdüün
istima etdükde Hicreti nebeviyyenin sene 43 âmnda seksen bin asakiri

am ile Haccac Yusuf Zalimi Mekkiye Zübeyr hazretleri üzre serdar

idüb Hac(cac) Zalim Mekkiye gelüb askeri bîümar ile Mekkei Mü-
kerremei muhasara idüb Cebeli Ebi Kubeys üzre mancnklar koyub
Haremi erifi ve Beyti erifi döe döe nice yerleri münhedim olub

âhirkâr Zübeyr hazretleri cenkden feragat etdükde eman ile Haccaca

miftah Mekkei teslim etdükde Haccac Zalim emana bakmayub Zü-

beyr hazretlerin Bab Selâmdan matukan (manukan) salb idüb ruhu
pürfütuhlar civar rahmete rücu etdi Zeman maslub durdu Haccac
murad idinmidikim bir kimesne reca idüb na'ei Zübeyr(i) salb ol-

duu yerden endirüb defn ideler Asla bir kimesne reca etmedi Hattâ

Zübeyr hazretlerinin validesi hayatda idi Zübeyr hazretlerin validesi

reca etmiyüb Zübeyr bukadar zaman maslub durdu Bir gün validesi

Zübeyrin na'esi yanndan geçerken oluna bakub ider Dahi bu eyh
Zübeyr minberden inmedi mi Ne çok vaiz nasihat etdi diyüb ubur
ider Bu güftar Haccac Zalime bildirdiklerinde Bu sözden anlanan

reca etmekdir Zübeyri erindirin (endirin) diyüb endirirler Ve g(as)il

etdirüb Haremi erifde yine cenaze nemazna hazr olub tabutu eri-

[1] Badat Kökü nüshas (talardr ve tavaf iderken Hatimi)

[2] » » » (Rüknü)

[3J » » » (Resalet)

[4] » » » (Ve)
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fin bir canibine Haccac giriib yedi kerre cenazei Zübeyri tavaf etdi-

rüb Muallâya defn iderler Badehu Haccac Zalim hutbei Mekkede
Mervan Himar namna kraat iddirüb Haccac Zalim Yusuf Mekke
ve Medine ve Küfe ve Iraka halife olub Zübeyr hazretlerinin Hatimi
Beyti erife ilhak etdüün kal* idüb Resulü Kibriyann zeman saa-

detlerindeki gibi hâlâ zahir olan müdevver Hatim divan [1] bina

idüb mabeyni Mekkede yol eyledi Hatim divan üzre hüsnü hat ile

Ayeti ilahiri celi hatt Karahisarî ile beyaz mermer üzre bir âdem
kaddi bâlâda tahrir olunmudur Dikkatle temaa etdükde nümayandr
Yohsa herkesin manzuuru (manzuru) olamaz Hatim divarnn bir

ucu Rüknü Irakîde ve bir ucu Rüknü amidedir Ve besmele bu kö-

ededir Ve Kâ*benin bir divarn dahi Haccac müceddeden bina etdi
• • «

Uç divarn Ibnüz Ziyad etdi Ve Haccac Zalim Zübeyrin etdüi
Bab Yemanî yine sed idüb hâlâ canibi arka nazr olan kapuy al-

kodu Bu Bab Kâ^be kâmil bir âdem kaddi bâlâdr Kasirülkame

âdem âsitanei Beyti erifi pus etmee usret çeker Bu Bab erifin

tuli alt zirâi mekkî bâlâ ve onbir parmakdr Ve arz üç zira ve on
iki barmakdr

Der beyan ibtidai hayrat kisvei erifi

Mekkei Mükerreme

Bu kapuy Haccac temam idüb Kâ'bei erifi dibace ile ihtida

anlar kisve giydirdiler Zeman kadimde Yemen tabialar yani Yemen
padiahlar bir güne musanna hasr ile Kalbiye kisve iderlermi

Harunür Reid ve olu Memun Halife dahi dibçeden Mekkiye kisve

iderlermi Müruru eyyam ile evkaf harab olmak ile Msr sultanla-

rndan Ali Eyyubiyandan Elmeliküs Salih Necmeddin Hatuna [3]

ecereddür nam Hatun zerenderzer siyah kisve ile puide idelden

beru Karadonlu Kâ'betuUah derler Azîm hayratdr Bir mülûke mü-
yesser olmyub bu ecerüddür nam Hatune müyesser olmyub hakir

brahim paayi Mostarî asrnda Msrda kisve nazr oldmzdan
malûmumuzdur nam mahalde pare mamur ve âbâdân

[1] Badat Kökü nüshas (divarn)

[2] » » -» («^^c-j'

[3] » » * (Hatunu)
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kuralar vardr Evkaf azimdir Senevi yüz yetmi kisei msrî irad

vardr Emini ve nazr yirmi kantar harir alub siyaha boyarlar Ve
yirmi vakyye simi halis ve iki bin dinar firengi srma idüb Msrda
Yusuf kökünde yüz elli nefer üstad kâmil zerbaf1ar gelüb mah Mev*
lûdun gurresind(e) kârhanelerin kurub srmalar mebrum idüb ugüle

suru iderler Kâmil sekiz ay ileyüb mah evvalin günü numune
kârlarn Msr veziri huzuruna iletüb arz marifet iderler Alâ bînazir

ise ihsanlar idüb serçemelerine hil'ati fahireler ihsan olunub dahi

takayyüdlice ilerler Amma alimallah bu üstadlarm kârhanelerin gör-

miyen ruyi arzda bir ey görmü deildirkim tabir ve tavsif ve tem-

dih ile anlanlmaz Zira ( Msr(a) )

mazmunu üzre görmee muhtacdr Ve cümle naki JüU>-j a;? «û^V» 4»^

dr Kâ'bei erifin haremi evsafn tahrir etdiimiz üzre |bu kisvei erif

dahi olkadardr Amma bu kisvei Beyti erife Msr Emirülhacc giy-

dirüb kisvenin damenleri Beyti erifin divan dibinde dayiren madar
krk iki pirine halkalar vardr Herbiri kol kalnl halkalardr Güya
zeri halisdendir Bu kisvei erifi ruzigâr hark etmesin içün on iki

kantar beyaz pembe habli metinleri ile mezkûr halkalar balyub
Karadonlu BeytuUah olub Ka'bei erif mesafei baideden nümayan
odukda âdem mebhut olur Hattâ yetmi bin huccac yüzlerin sürerek

ve kisvei kean berkean çekerek müstamel olmasn içün mezkûr
tnablar ile kisvei sutuhu Mekkede makaralar vardr Bir âdem kaddi

canibi erbaasndan kisvei erifi ref* idüb yelkendaz iderler Ve bu
kisvei erifin ortasnda Beyti erifi deragu etmi zer enderzer bir

kuak vardr Dayiren madar ihata etmidir Uç arn enli zerduz ke-

merdir Ve som srma ile bu kua üzre (Ayeti Nur)

Ayeti tahrir olunmudur Acib hayrat azimdir Her sene Msrdan
cedidi gelüb atik kisvei erif hazretleri parça parça idüb cümle islâm

padiahlarna hedaya gönderüb anlar dahi erife surre ve atyye gön-

derirler Ve her diyarda parça parça vardr Teberrüken meyyit üzre

koyub cenazei gurafiye götürürler Amma kanunu Süleymandr Ka-

çan kim Haccül Ekber ola Yahud ferman ehriyarî sâdr ola kisvei

ve kua ve Bab erif perdesin Ali Osman padiahna gönderirler

Amma Bab erifin perde [1] tahrir olunan Bab erifin

[1] Badad Kökü nüshas (perdesin Ali Osman padiahna)



746 EVLYA ÇELEB

kaddi kameti ne miktar ise bu perdei Bab erif dahi olkadar dar

deildir Rengârenk bukalemun ve cümle harirdir Amma
zerre miktar hariri [1] nümayan deildir Serapa zer [2] eknaf [3j

sükûfe evsaf perdei bab saadetdir kim lânazirdir Ve Bab
erifin kanatlar dahi halisdendir Ve bu kapu dahi pederimiz mer-

humun amelidir Bir kitabe içinde ketebesi [4] tahrir

olunmudur Ve bu bab safi kalemkâr çökürme münakka kapudur
Ve arka mekuf olduundan emsi âtetabn sinden merdümü
dideler hayrelenir Ve Bab erifin iki kanadndan altun kitabeleri

içre hu tarih masturdur

(^1

merkumdur Ve dahi müzehheb gümü kitabeler içre siyah savat ile

tahrir olunmu hatlar var Amma izdihamndan nazar etmek mümkin
olmyub bu tarih ile iktifa etdik Hakka ki bab muallâdr Ve mü-
cevher bir küflü azîm var Daima mesdud durur Miftah Hazreti

Resaletpenah asrndan beri bni eyhe yedindedir Hâlâ anlar muta-

sarrfdr Bir siyah çerde holika kimesnedir Hazreti Resaletpenah

bunlara ve Bilâli Habeîye ilâ inkrazüddevran rklar münkariz olmya
deyu dua etmilerdir Hâlâ oul oula olkadar tenasül bulmulardr
kim ehri Mekkede bni Bilâl ve bni eybeden geçilmez Baz zeman

mutaazzm kimesneler gelüb dahili Beyti erife girmek murad etdik-

lerinde erif hazretlerine reca idüb anlar dahi bni eyhe ferman

idüp eyyam hacda iki üç kerre açlub Ab Zemzemin sa canibinde

divarna muttasl Beyti erif kapusndan nerdüban vardr Ve on

ayak kaln tahta nerdübandr Üç arn enlidir Ve altnda tuc teker-

lekleri vardr Bab erif küad oldukda kütür kütür çekerek Bab
erifin atebesine muttasl koyub baz huccac andan çkar Ve baz
cüst ve çapük âdem nerdübana bakmyub bir âdem kaddi âsitanei

saadete pertab klup girerler Amma batyyülhareke olan kimesneler-

den bu nerdübandan çkub Beyti erife girerler Amma nice âdemler

helak olur ii9\c ^\!l Yetmi bin huccac birbirin çinerler Hele hakir

havfimden bu sene Beyti erifin içine girmek müyesser olmad Zira

baz fukaha rza vermemilerdir Fazilet tara tavaf itmek dimilerdir

[1] Badad kökü nüshas bu kelime yoktur.

[2] » » » (enderzer)

[3] » » • » (güzaf)

[4] » » » (ketebelerin müahede eyledim)
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Ve yine öyledir Ol Beyti erifin içine kadem basan ruyi arzda nerye

basar demiler Zira Beyti erife girmek art deildir Eer mücavir

olursan Receb ve abanda her bar küade oldukda girmek caizdir

Amma hakir Bab erifinden içeri âkane nazar idüb taaukum
dahi ziyade olub derunu Beyti erife nazar etdim

{Bir satr ho braklm)

Ve sutuhu Beyti erife uruc idecek canib Rüknü imalî tarafnda

çar kue bir kepenk misal bir kapakdr An açub sutuh üzre çkub
sut;uh(u) tamir ve termim iderler Ve Beyti erif icre yine Kâ'be ör-

tüsü gibi ^\ J^-j j^/ ^\ ^\ AiV ile bafte olmu krmz harir perdelerdir

Lâkin siyah deildir Ve aded basenden sütunlar vardr

Biri Hannan ve biri Mennan Ve cabeca avizeler nümayandr
Amma sair cevami ve mesacid gibi müzeyyen deildir eref iyyeti

BeytuUah olmas cihetiledir Yohsa zib ve zineti içün deildir Badehu
huccac müslimînin âyân kibarnn bazs girüp nice bini âsitanesin

bus iderler Öyle âsitandr kim güya beyaz südden halk olunmu bir

atebei âlidir Badehu ol mezkûr nerdüban çeküp yine Ab Zemzem
korlar Daima anda durur Ve Beyti erifin üzeri ile mestur

cümle baran rahmeti Altun Olua dahil olup ol mizah rahmetden

Hatim içine cereyan etdii mahalde Hazreti Retaletpenahn imamet
idüb secde etdikleri mahal ki seri saadetleri nian etmi seccade misal

çar kue yeil somaki döeli ta mihrab üzre mizah rahmetden nü-

zul iden bârân rahmet bu secde ta üzre dökülür Canibi erbaas

mezkûr Hatim divandr Be yüz âdem alur bir müdevver divardr

Ve imam Azam mezhebinin imam bu Hatim icre Hazreti Resaletin

secde etdikleri yeil ta üzre imamet idüb secde ider Altun Oluk al-

tnda vaki olmudur Bu secdegâh olan yeil tan iki canibinde birer

âdem kaddi altun yaldzl gümü em'idanlar üzre ikier âdem kaddi

ve âdem cüssesi misal beyaz em4 kâfurîler çragan olup ve her eb
iki yüz fanusu cinanlar içre em4 aseller ile çragan olup cümle huc-

cac ibadet iderler Ve bu Hatim içre gûnagûn mermeri hanlar (ham-
lar) döelidir Ve Beyti erifin ferine beraber temelinden dayiren

madar yüz yetmi admdr Zeminden bir argn bâlâ yeri Kâ'be diva-

rna beyaz mermer kabildir kim Beyti erifin divan matan rahmet-

den mahfuz ola Ve bu mermerlerde Beyti erifia kisve(i) erifinin

damenlerin pembe tnaplar ile ukde idecek krk iki pirine halkalar

bu mermerlerde muhallâdr Gerçi pirine halkalar amma öyle musay-

kal ve mücellâdr kim görenler an zehebi halis sanur Ve herbir

âdem tavk kadar müdevver halka (i) asferlerdir Kâ*be(i) erif çar
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kuedir Evvelâ canibi arkda Rüknü Hacerül Esved ve yine ark ile

imale meyilli Rüknü Irakî ve canibi imale Rüknü amî ve canibi

cenuba Rüknü Yemanîdir Ve yine Rüknü arkî ki Hac(er)ül Esved

olduu köedir

Sitayii elvan ve kaddi kameti sengi Huda
Hacerül Esved

Evvelâ Hacerül Esved zeminden iki zira âli siyaha mayii bir haceri

hali [1] Kâ'bedir Nice bin müverrihler tavsif etmilerdir Ve siyahdan

açk renk neftiye mayilgûn görinür bir Hac(er)i hali Bekkedir (Beyit)

Kabe kblem senin cemalindir

Hacerül Esved anda halindir

deyu baz iir[2] hali mahbubu hakikîye tebih etmilerdir Hakka ki

Kâ*be(i) erifin cümle deri divan münevverei müdevveri beyaz ve

sebzgûn hac(er)ler ile mebnidir Amma bu Hacerül Esved ark canibde

Mekkiye eref vermi bir haldir Amma pare pare ve gayet musaykal

ve mücellâ yumr tadr Ve zahim horde olmasnn sebebi oldur kim
-* /A ^
Ayet ile müsbetdir kim Ayet j^iJv^l- »iJ^j J-s ^/V f

> Ayeti erifi ahiddir

kim Eshab Fil ile Ebrehe nam lâînler gelüb Beyti erifi hedm idüp

cümle tan Cidde deryasna dökdüü cemii ahadis tefasirer ve

siyerlerde masturdur Hac(er)ül Esvedi dahi böyle zahimdar idüp

yerinden kal* etdi Andan Cenab Bari anlara ebabil kuu ile Cehen-
nemden birer ecer pare hac(er) gönderüb havadan bu Eshab Fil

üzre ol hacerleri ilka idince herbirinin kelle (i) bîdevletlerine âte
pare(i) hac(er) isabet idince cümlesi helak oldlar Andan yine Kâ*bei

erif(i) mamir (tamir) idüp Hacerül Esved [3] yerinden kal' idüp

getürüp sene hac olmad Badehu Ali Haimyan [41 ho idüp Beyti

erifi müceddeden bina etdiler Ve Hac(er)ül Esvdi dahi satn [5)

Amma Karamta >^.c/ [6] Hac(er)ül Esvdi götürürken yetmi deve

helak oldu Yerine korken münkesir olan yerlerine sîmi halis akdub
hâlâ gümü ile gümülü [7] mahallin öper Adem kellesinden

[1] JU^ , Ben.

[2] Badad Köü nüshas (Suara)

[3]
* » ^ (yerine konuldu Andan asrnda Karamta lâîn aelüb Kâ'bei

erifi harab yebab idüb Hacerül Esvedi tobuz ile münkesir idüb Hacerül Esvdi)

[4] Ba^dad Kökü nüsras (hatrn)

[5] » » » (alup)

[6j » » » (mel'unlar)

|7] » » » (kapl)
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büyicek Hac(er)ül Esveddir Cemii tevarih [1] hacet yokdur

Yine biz sadade rücu idelim Hazreti Resul bus idüt (idüb) bu Beyti

ül Esved yeri mahalli Macene yeri Hatim içinde imamet idüp

secde yerinde(k) badeddua [2] ümmü enbiya Hacer Ana
ruhiyçün elfatiha diyüp ol yeil mihrab tan sa canibine iaret

buyurup dua iderlermi Hadicei Kübra ve Ayiei Sddikadan mervi-

dir Anlar Hazreti Resaletden sual idüp Ya ResuluUah ümmü enbiya

buyurup dua mahallinde bu secdegâhlar olan haceri ahzara iaret

idersiz deyu sual itdiklerinde Hazreti Resaletpenah buyururlarm
kim Hacer Ana bu makamda medfundur buyurmulardr Ummül-
müminîn Hadice ve Ayieden mervi hadis ile müsbetdir Ve cümle

ehli Mekke dahi kütübü muteberlerden görüp öyle ehadet iderler

Ve Hazreti Resulüssakaleynin Mekke hacerlerinde itibar etdiklerinin

biri dahi Hacerül Esved ile Beyti erifin bab mabeynine Mültezem
(^>"jL.) derler Ve zeman cahiliyyetde kad ve hâkim yoiken müddai
müddaa aleyh bu mahalle gelüp bu Mültezem hacerine rameyân
(rayegân) el ururlard Zalim ise cür'et idüb el urmazd Gayret idüp

el urmazd Gayret idüp el ursa helak olurdu Mazlum olan el urup

halâs olurdu Bu mahalde beddua ve hayr dua itseler kabul olurdu

Ve kizben el urup yemin iden derhal ukubetin bulurdu Mültezem
dimesinin asl budur Ve Hazreti efiülmüznibînin itibar itdikleri bir

dahi Beyt babnn sa canibinde Rüknü Irakîye karip temel dibinde

bir çukurcuk vardr Ana Macene (ai=«.) derler Ve Makam Cebril

dahi derler Anda Hazreti ibrahim mübarek kademi erifleri ile Beyti

erifi bina iderken haki amber paki tyn idüp tahmir iderken bu
mahalde mahlut etdüiyçün Macene derler Anda iki rikât nemaz
klmak sünnetdir Çarkûe bir çukurcukdur Ve bu Makam Macene
içinde Beyti erifin temeli tanda iki zira bâlâ bir mavi ta nilgûn

üzre celi hat ile tahrir olunmudur

tahrir olunmudur Bu mahalde ekâli Mekke temam oldu

Der beyan esmai Beytullahülharam

Cemil tevarihlerde ve kütübü muteberelerde ve nice siyerlerde

Kâ'bei erifin esmalar vardr Zira kân fusahayi bülegadr Malûmu-
muz olduu mertebe ismi eriflerin beyan ider Evvelâ ismi kadimi

[1] Ba^dad Kökü nüshas (kitablarnda böyle tahrir olunmudur)

[2] » » » (Badehu)
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Beytullahdr Ve Mekkei Mükerreme ve Beyti erif ve Kâ'bei erif

ve Beytülharam ve Mekkei erif Vel Beled Velkura ve Auruz ve A^wia.*

ve Faran (ji» ve ji. [1] ^3\s ve S^^\jî ve c>L^ ve Hatim (^Li) ve

Elvadi ve Elharem ve EPar ve oj.- ve ^m- ve ^iLs ve ^; ve Tayyibe

ve 4^C" ve aU-c.i'. Ve Ibni Abas hazretleri tefsiri erifinde ^u^dan murad
Mekkedir deyu tahrir etmidir kim bu Ayeti erifi istidlal idüp Beyti

erif içün nazil oldu buyururlar (Ayet) ii...ei\i3i*^oi^i)idijcj^.9^jü öi Mekkedir

dimiler Ve bu esmalardan gayri Firuzâbâdî ^.UAü\:ûrj Mekkei Müker-

reme esmalar içün bir risale telif idüp üç yüz yetmi esmai Mekke
cem idüp tahrir etmi Amma Hazreti Mefh(ari) mevcudatn kelâm
dürerbarlarnda daima Mescidülharam deyu nutuk buyurmular
Hattâ bu hadisi erif ile müsbetdir 6»^-\f.»î\^^wA]ij-j^9\Uâ. jjw4^>jc»v-»(.v-.\<Uiij\9

r\> j^^^\'^\ dimilerdir Bu hadisi sahihden gayri Müslimi Buharîden

ravileri ile nice yüz hadisi erif vardr Ve tasrihen ve tavzihen nice

yüz Ayeti erifler vardr (Ayet) ojVUü^j.*^ V^UâÇ misilli Ayetler vardr

kim her biri Ayât muhkemat beyyinatlardr ve

Beyti erifin canibi erbaasnda olan Haremi erif
içre olan makamat binayi âliyeleri beyan ider

Evvelâ Beyti erifi huccac müslimîn tavaf itdikleri hareme Vadii

Ebyaz (ja^\ *^si\}) derler Beyaz mermeri ham döeli bir mücellâ sahradr

Büyük Haremi erifdendir Amma bu mahal beyaz mermeri ham döelidir

Bu sahrann canibi erbaasnda Beyti erifi ve Hatimi erifi ihata

itmi dayiren madar krk üç tuc direkleri vardr Amma ikisi mermer
amudu musanna'lardr Bu tuc direkler dahi Süleyman Hann bina-

sdr Her biri üç âdem kaddi tuc ve musaykal sütunlardr Süleyman
Hann Seyyidivar [2] altnda rikâbdar olan Kuzu Ali Aadan mes-

muumuz olmudur kim Süleyman Han bu krk bir aded tuc direkleri

Msrda Tavai Süyleman paaya ina etdirüb Yemen gazasna götür-

mek içün toplar idi Badehu Süleyman Han Engürus seferlerinden

Yemen gazasna gidemiyüb Süleyman paa Yemeni ve Hindistanda

Divâbâd ve Ahmedâbâd ve Benderi ve Suarâbâd nam benderleri

iki yüz pare keti ile Süvey deryasnda varub feth idüp alt ay kâmil

cenk cidal ve harb ktal ile mezkûr benderleri Portakal keferesi

destinden kuvveti bazuyi Ali Osman ile alub ve dokuz bin aded

Portekiz küffar esir olup krk bir pare alkarmata gemileri dahi feth

olup mezkûr kal'alara asakiri Ali Osmandan cengâver fedalar konulup

[1] Badad Kökü nüshas (<-.j>L»)

[2] (Sig-etvar) olacak.
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Süleyman paa Süleyman Hana neccablar ile bu fethi meserreti arz

itdikde Süleyman Handan hatt erif varid olup Senki Süleyman paa
lalamsm Feth etdiin klâ metinlerde benim içün bir cami bina idüp ve

herbirkaPada Süleyman namna sikkem kesüb Hindistanda hisse ve hut-

bem olup ol mekûk akçelerden deri devletime hazine gönderüp feth

etdiin Klâ Hindistan hakanîi karndama teslim idüb muhabbetname-

1er ile deri devletime gelesin deyu haber geldikde Süleyman paa f^\ ^V>

deyu sikke ve hutbei Ali Osman tilâvet itdirüp mezkûr kal'alar Hind
padiahna hibe idüb bukadar mal firavan ile Hindistan(a) mansur ve

muzaffer avdet idüb diyar Yemende dahi yedi aded bender iskeleleri

feth idüb andan benderi Ciddiye donanmai hümayun ile ve feth

olunan küffar ketileri ile ve bîhad ve bîkyas mal firavan ile Cid-

diye gelüp andan Mekkei Mükerremiye Süleyman paa gelüb hacc
erif idüb bâlâda zikri sebkat iden krk bir pare tuc toplar hazr

cebehane bulunmak maslahat çün Beyti erifin canibi erbaasna zinet

içün alettertib dizmilerdir Yohsa anlar berayi maslahat dizilmi

amudlar deildir Kuzu Ali Aa merhum öyle buyurmulard Hamdi
Huda krk yldan sonra görmek müyesser olup hakikatülhal cümlesi

ah tuc toplardr Üzerlerinde bina yokdur Dipleri birer mermer
kürsi üzre azlar bâlâda amma falya ve azlar mesdud olduundan
bir ferdi feride toplar idiinden haberdar deillerdir Ve bu tuc

direkler birbirine kol kalnl demir kollar ile muttasldr Ve bu tuc

sütunu mevzunlarn mabeynehümas beer admdr Ve her amud
üzre birer altun yaldzl musanna alemler vardr Ve sütundan sütuna

kol kalnl demir kemerler vardr Serapa kanadiller ile tezyin

olunmudur Ve bu tuc direklerin minber budur Dibinde

ta afiî makam önünden ubur idüd ta Ab Zemzem köesine gelince

Kâbei erif bu direklerin ortasnda kalmdr Cümle huccac müsli-

mîn bu tuc direkler içinde tavaf iderler Hududu tavafdr Bu direk-

lerden tara tavaf olunmaz Zira Hazreti Resaletpenah bu direklerin

olduu mahalden tavaf itdükleri mahalde payi eriflerinin alâmeti

üzre bu amudlar ina olunmudur Ve bu tuc direkler ile Kâbei
erif mabeyninde gayri büyük Haremi erifde mermeri ham döeli
deildir Serapa hurda karata dökülüdür Kaldrm döeli deildir

Hemen dereler içre çakl ta nice payimal ise Haremi kebir içi öyle

dökülmüdür Adem üstüne huzur ile basamaz Ve bu hurda dökül-

mü talar Hazreti ibrahim Beyti erifi bina etdükde andan mukabil
olmu [IJ hurda moloz tacazlardr Teberrüken tathir idüb kaldr-

mazlar Ve bir faidesi dahi oldur ki eer Haremi erif serapa tavaf

[1] Badad Kökü nüshas (bakaya kalm)
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mahalli gibi beyaz mermerler döeli olsa mefru olmu talarn id-

deti hararetinden tavaf idüb [1] emsin hararetin teskin idüb safa

ile tavaf olunur Amma bu Haremi erifi [2] evvelâ Beyti erifden
ta Bab Safaya varnca üç zira enli mermeri ham döeli [3] Ve bir

dahi Bab Bastyyeye biri dahi Bab Ziyadiye ve biri dahi Bab
Selâma [4] andan maada hurda ta dökülüdür Ve bu Haremi erif

içre olan binalardan [5] ile Makam Hanefî mabeyni elli admdr
aded amelî sütunu mevzunlar üzre kademe ta nerdüban

ile uruc olunur kasr âli misal bir mahfildir Canibi erbaasmda

beyaz mermeri hamdan ebeke misal oyulmu kenareleri vardr Ve
canibi erbaas zihl ve meberum beyaz mermer amudlar üzre hurda

taklardr Ve naki bukalemun müzehheb halkârî Behzad Mani
kalemidir Ve bu tavan üzre kurun örtülü harpüte kubbelidir

Ve yirmi nefer müezzinan hanefî bunda müezzinlik iderler Bir

havadar kasr âlidir Hakir bir hatmi erif bu maksurede itmam
bahri tavil misal bir duai tavil etdim ki nice bin huccac müslimîn

bu dua hürmetinde hazr olub Amin Amin sadas evce peyveste

olup birden bine binden yüz bine varnca ihsan inhamn görüp hu-

kukun kesb etdiimiz veliniamlarmzn ruhu pürfütuhlarn yad itdik

Hususa hubbu valideyn içün ve üstadlarmz içün ve merhum ma-
fürünleh Melek Ahmed paa efendimiz ruhiyçün ve Defterdarzade

Mehmed paa ve eydi Ahmed paa ve Canpuladzade Mustafa paa
ve Kapudan Hasan paa ve Mevlevi Mehmed paa ve Dervi Meh-
med paa ve Siyavü paa ve Fazl paa ve Serdar Ali paa velhasl

cümle vüzera ile ainalk kesb idüb gazalarda bile hazr olduumuz
enfendilerimizin ruhu eriflerin yad idüp tilâvet etdiimiz hatmi

erifin sevab ile herbirinin ruhu eriflerin hissemendar eyledik Cümle
huccac Amin didiklerinde sadayi Amin evce peyveste olurdu Bu
Makam hanefînin minberi erife nazr köesinde (bu tarih)

Daverî Cem azamet Han Mehemmed yani

Adli dadile uyandrd mûlûkCi seyfi

Didi tarihi (n) ann ehli Medine göricek

Kati âlâ güzel oldu bu Makam Hanefî

Sene 1063

[1] Badad Kökü nüshas (ayak)

[21 » » » (Kebirin)

[3] » » » (döelidir)

[4] » » » (varnca)

[5J » » » (biri)
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terkim olunmudur Ve bu Makam hanefînin sa tarafnda Makam
mam [1] Rüknü Yemanî mukabilinde tahtan bir alçak kasrdr
sütun üzre münakkti (münakka) tavandr Sutuhu resas nilgûn ile

mesturdur Müzehheb müezzinleri bunda ikamet iderler

mamlar Rüknü Yemanî ile Rüknü amî mabeyninde imamet idiip

muktedayi nas olur Dahi ann sanda Hacerül Esved mukabelesinde

Makam Im^am, Bu dahi tahtan alçak maksuredir Cümle mezahib

imam müezzinleri bunda ikamet idüp imamlar Hacerül Esved dibin-

de imamet ider Cemaatleri dahi esvedüllevin beni âdemlerdir Ve bu
mahafili müezzinan dahi sütun üzre münakka tava-

yindir Kubbesi harpüte kurun ile puidedir Bu mahfil içinde daima

Beyti erif huddamlar tavai aalar sakin olurlar iki yüzden müte-

caviz siyah çerde tavai aalardr kim her biri otuzar krkar sene âsi-

tanei Ali Osmanda nevü nema bulub Beyit (i) erif hizmetile beh-

remend olup âzâd olurlar Ve bu Makam imam dahi sa tarafnda

üç adm karib kasr âli bi'ri Ab Zemzem üstünde bir binayi âli

Makam, mam afiî dir Ab Zemzemin fevkmda vaki olmu cümle-

den binayi âli mahfili Resuldür Hazreti Resalet daima bu kasr rue-

nin yerinde ibadet idüp Makam brahime müteveccih olurlarm
. ayak nerdüban ile uruc olunur bir kasr irindir Canibi er-

baas on iki sütunu mevzun üzre harpüte münakka ve müzehheb ve

silu ve lâciverd ile tezyin olunmu bir ibadigâhdr (ibadetgâhdr)

Cümle müzeyyinan afiî bunda ikamete kaim olurlar Ve imam
afiî Beyti erifin sanda zikri sebkat iden Macene nam mahalde

imamet ider ihtida bu mahfilden Bilâli Habei evlâd ezana suru

itdükde ihtida mezhebi imam afiî edayi salât ider Akibince mam
Hanifî andan mam Malikî andan mam Ahmed Hanbelî klarlar

Ve bu Makam afiînin alt Ab Zemzem kuyusu olmak ile bu ka-

srda bir delik vardr Ol mahalde daima bir kova âmâde durur Her
kim murad Ab Zemzem nu itmek ise ol delvei mezkûr delikden

resen ile sarkdup Ab Zemzem kuyusundan su çeküp nu ider Ve
bu kasr üzre olan cemaate bezi ider Bir garib tarh üzre tarh olun-

mu mahfildir Andan
^

Evsaf Ayni Cennet Bi'ri Ab Zemzemi Rahmet

Bu zikrolunan Makam afiînin altnda çarkûe bir bina içinde

vaki olmudur Canibi erbaasmda dört aded revzenleri vardr kisi

BeytuUaha nazrdr Ve ikisi minberi erife nazrdr Ve bir kapus var

[1] Badad Kökü nüshas (Malik)

Evliya Çelebi 9—48



754 evliya ÇELEB

Haremi kebir içinde arka nazr iki kanatl bab sagirdir Bu kapu'

nun kemeri üzre altun gü celi [1] hattile (bu tarih)

<( \*Ar

tahrir olunmudur Meer bu bab saadet (i) Sultan Mehemmedi Rabi

tecdid idüp bu tarihi tastir eylemiler Ve Bi'ri Zemzem bu binayi

âlinin ortasnda vaki olmu Diban çahda bir beyaz mermer azlk-
dr Kaddi bir âdem memesi kaddince bir büyük kuyu azldr
Dayiren madar on iki âdem ihata ider Kuyu azdr Ve bu kuyu
azl dayiren madar demir bilezikdir Zira bu Ab Zemzem halk

olaldan beri ebruz nice kerre yüz bin kova su çekilir Böyle hadid

olmasa kuyu az pare pare olur Ol ecilden dihan çah Zemzeme
demir azlk etmilerdir Ve bu azlk üzre dört âdem çkup demir

kafeslere dayenub dört yerden demir makaralar ile gice ve gündüz
çatal kovalar ile Ab Zemzem çeküp huccac müslimîni sakyiderler

Ve huccac dahi Ab Zemzemi nu idüp hu duai tilâvet ider u»U Lu [2j

^lAi^ ^A 3 ^çi y ^. %\ii s C«-'j Csjj 5 deyu safayi hatr ile ifa niyyetine nu
idüp defi atsan iderken üzerine dökerek bazs bandan aa döküp
filhal iddeti hardan libaslar yabis olur Ve subhu mesa nice kerre

yüz bin grba ve cerre ve tulum ve kofa doldurmadadrlar Amma bu
/A

Ab Zemzem keanlar krk nefer elleri ve ayaklar hmnal zeberdest
A.

Arablardr Beher vakit dörder dörder gelüp Ab Zemzem çekerler Her
bar dört âdem tahammül idemez Gice ve gündüz nöbetle çekerler \i\k'

meti Huda bilâ hisab bu kadar kerre yüz bin delve su çekilir Bir katra

eksilmez Acib âb zülâli mâülhayatdr Nice bin derde devadr Lâkin

dünya sular lezzetinde deildir Sehl urcadr Amma nu idenin

dima müki amber fam ile muattar olur Bir âdem on vakyye nu
itse asla bir zarar isabet etmez Ve bu dünya sularnn cemiisinde

rayiha yokdur Amma bu Ab Zemzemde vakti sabahda gül rayihas

müahede olunur Ta vakti zuhura varnca Andan vakti asra varnca
benefe em olunur Andan gurubedek yasemen rayihas müahede
olunur Andan vakti ayadek kâdi rayihas müahede olunur Andan
o«» beni[3] halis rayihas müahede olunur Hattâ bu hakir âlem a-
yardan bihaber iken vakti afiîde [4] güya kuyu bulamaç misal kay-

[1] Badad Kökü nüshas (levhal)

[2] Baordad Kökü nüshas (iüt-\ J» (»4)1!»)

[3] Badad Kökü nüshas (lebeni)

[4] » » » (gördüm)
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ma gelmi süd lezzetinde nu§ idüp demam muattar olurdu Kum-
kumalara doldurup cümle bilâd slama teberrüken hedaye götürürler

Ve nice kerre yüz bin vilâyete götürürler Ve bu mâi tabirin tabiati

balgamîdir Safravî âdeme mutedildir Baz tabiate kifayet mikdar nu
itse nef'in müahede ider Amma her eyin kesreti ekli ürbünde ve

istimali çendan nafi deildir Amma her ne niyyete nu itsen biem-

rillâh faide müahede idersin Hasl kelâm cemii emraz muhtelifiye

devadr Hattâ uarayi bülegann birisi Kâ'bei erife ikeste hatr olup

Ab Zemzemden nu idüp ifa buldukda bu kt*ai terennüm ider

1; »l-\^ LaJ? C^ ^JÜLî

LsU <cM=^j ^\c^ ojl)J

Hakka ki bir âdem dürüst itikad ile nu itse elbette ifa bulmas mu-
karrerdir Zira mucizei Hazreti Ismaildir Hakknda nice bin kyli

kaller tahrir olunmudur Amma kavli sahih oldur kim

Der vasf tulûu Ab Zemzem

Hazreti Ibrahimin olu smail âlemi sabavetde mehdde iken validesi

Hacer Ana smaili yire bragub kendü iine megul oldukda Hazreti

ismail bügâ idüb nemi dideleri zemine düdükde nemden yem misal

ayneyni ekinden iki uyun zahir olup kavmi Beni Cürhüm (^j>- J-)

Iberîde bu uyunlara Jemjem ^*-3 dirler Amma kavli kavi oldur kim
kaçan Hazreti ismail âlemi sabavetde iken arz üzre hak âlûd olub

hab nazdan bîdar oldukda debelenerek mübarek payi eriflerinin

ökçesile zemini urdukda biemriUâh iki uyun zahir olup ismaili gark

mertebesine etdikde ismail feryad figana ahenk ider Derhal Hacer
Ana bügâyi ismaili istima idince Safa ve Merve mabeyninde sai ide-

rek gelüp görsekim smail garkab oluyor Bire meded Canm paresi

Sana noldu diyüp ismaili deragu idüp Ab Zemzemin zahir olduuna
bin bir hamd idüp Hacer Ana nu idüp elhamdülillah yerine lisan

iberîce Zemzem diyüb dua etdükde Hazâ duai Hacer Ana zevcei

ibrahim yani ümmü Hazreti ismail

IJl^ j^j^ J^-^J 'j^J 3J ^J^Jjj j-\ (•jj ^. JjJ r>i y^^J^J^}^)
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(f^j v> ^^/ iSj^f" ö^-J Ai^r\c>) Benim Allahm Bu Zemzemden avretlere

hüsün vir Rahmetinle yarla Cennetine nice zeman ko Yllar ile Nuh

ile tac nübüvvet [1] (u j jM3>ji^ Lj Ji Uj.J ^j ^j i> j> jljj J^Lj)

ile iman da kadar garik cennet rahmeti vir dertlerinden kurtar

Tercemei lisan iherî ilâhi Bundan nu iden tayifei nisvan mahbube
eyle Ve hüsnü hulk ver Ve rahmetinle yarla kim âcizelerdir Ve
evlâdlarmdan içenlere tac nübüvvet ver Ve garik rahmet eyleyüp

cemii dertlerine deva vir deyu dua ider Hakka ki Ab Zemzem nisa

tayifesine gayet nafidir Ve gayet mahbube olurlar Ve cümle zenanesi

hüsnü hulk ile me§hure(i) âlemdirler Ve her kim nu iderse taam
tenavül itmi gibi defi cu idüp tendürüst ider Andan bu Ab Zem»
zemin canibi erbaasn Hacer Ana türab ile ihata idüp bir haliç ider

Eer bükemese nehri azîm olurdu derler Andan Hazreti ibrahim

ziraatden külbei ahzanna gelüp görse kim bir ayni zülâl zahir olmu
Nu idüp hamd sena idüp Ismaile hayr dua ider Bikavli müverrihi

âlem Mekkei Mükerreme bina olunmazdan evvel Cenab Bari Ab
Zemzemi ayan eyledikim türab tyn itmee su lâzmdr Ve amaller

dahi defi atsan etmee su lazmdr kim (Ayet) ^^ ^iy.n^^.^ dr Ann
içün Cenab izzet ol Ab Zemzemi halk itdi derler ^s^\J^^^ »a^-h Nice

kyl vardr Amma *jU c^iK) ^^j cJ^}^ J^^lr-' r* «^»f^-j
^^^-.JiUft o^^J^— -> r^ J^

buyurmulardr Ve Ab Zemzemin sa tarafnda tarada divarna

muttasl Beyti erifin tuc tekerlekli nerdüban anda durur Beyti erif

açldkça bab erif önine koyub cümle huccac andan çkup Beyti

erife dahil olurlar Bu nerdübann sa canibinde

Bab Selâm Atik

Matekaddem Haremi erif tevsi olunmadan Haremi erifin Bab
Selâm bu imi Ve etraf Harem zikr(i) sebkat iden tuc direkler imi
Ve hâlâ bu Bab Selâm bir iyvan kemeri misal bir tak âlidir Bir

canibi Ab Zemzem kasrdr Bir canibi minberi Resuldür kim Bab
Selâm Atikm sa tarafnda asla bir yire muttasl deildir Hemen
büyük Haremi herifin (erifin) ta ortasnda bir beyaz mermeri ham-

[1] Badad Kökü nüshasnda bu dua u tarzda yazlmtr :

rahmetimle yarlga avretlere hüsün vir Alllahm bu Zemzemden Benim

da kadar ile iman vir tac nübüvvet Nuh ile ko yllarile Cennetine nice zaman

dertlerinden kurtar garik gariki Cennet rahmeti vir
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dr Bir musanna* minberdir kim misal (i) memaliki islâmiyyede yok

bir sürahi minberi lâtifdir kim tabir ve tavsifinde lisan kasrdr Bu
minberin bâlâsnda çar sütunu mevzun üzre bir seramed sivri külah
var Ve ta zirvei âlâsnda bir âdem kaddi bir alemi var Minberin

kubbei külah ve âlemi öyle musaykal ve mücellâ altundur kim çe-

mi huccac hayrelenüb ^10^*- derler Hakka ki minberi bîhemtadr
Ve her yevmi Cum*a makam hatibin canibeyninde yeil sancaklar

ile zeyn iderler Ve iki kerre yedi aded minarelerde salalar verildikden

sonra cümle huddam BeytuUah tevhidi sultanî ile hatib hazretlerini

Kademün Nabi kubbesinden çkarub örf izafetile vak' vakarile boa-
znda ridayi muhammedî ile ve destinde emiri atetab ile hramanî
reftar iderek önünde alemi ResuluUah ile tevhid iderek cümle hule-

falar getürüp minber dibinde seccadesinde karar etdükde ezan
muhammedî tilâvet olunup Ab Zemzem kasrndan cümle müezzinan

-. ^i- Ji ^^cj \g- ^c ^^ ^4\ diyüb âgaze itdüklerinde sünneti ResuluUah

eda olunup Hazreti Bilâli Habeî evlâd eyhi tasliyei bülend avaz ile

reha buldurup hatib hazretleri elindeki seyfi katu ile hatib minbere

çkup hutbei temam idüp Evvelâ Cenab Bariye hamd sena Saniyen

Hazreti Resalete salât selâm Salisen Çaryar Güzîne taziye Rabian

Ali Osmana dua sena iderek Hadimül Haremeynü erifeyn mevlâna

Mülûkül Arabi vel Acem Essultan ibnüs Sultan Essultan Gazi Me-

hemmed Han Rabi Fatihi bilâdül Erdel JjjV'j^^V «i*^ ve fatihi Yanuva
ve fatihi Varat ve fatihi Uyvar ve fatihi Keç kvar ve fatihi cezirei

krit diyüp ta fatihi Msr Sultan Selime varnca her padiah öyle
-A.

tarif ve tavsif iderkim bu evsaf istima iden kimesne Ali Omsan
devleti ne idüin bilir Ve Ali Osmanm bir darat dahi Mahmeli
erifler ile yetmi bin huccac Arafata cem oldukda evketi Ali Os-

man ne idüi malûm olur Andan bu minberden hatib nüzul idüb

iki rikât salât cum'a eda olunup minber dibinde tevhidi azîm olur

Baz huccac tavafa suru ider Bu Mekke ehrinde bu Haremi erifden

gayri yerde salât Cüm'a eda olunmaz Cümle ibadullah bu Haremi
erife leb berleb Beyti erifi ortya alup yüz yüze ibadet caiz deil

iken bu Haremi erife karu karuya secde iderler Amma murad
maksud secdegâhlar Beyti erifdir Bir acib temaagâh ibadetgâh

yerdir Ve bu minber ile Beyti erifin mabeyni yirmi adm baiddir

Ve minber ile Ab Zemzem mabeyninden ilerice

Makam Hazreti brahim
Yani beyti Hazreti ibrahim Kâbei erifi bünyad etmezden evvel

Beni Cürhüm kabilesi içre sakin olup bu makam cay idinmiler idi
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Ann içün Makam brahim derler Bir alçak çarkûe tuc ebekeli

musanna kasr misal kursum örtülü bir makamdr Ve canibi arka
nazr yine tuc kafesden bir vacibüsseyir bab lâtifi var Ve bu kapu
önünde bir delhizi sütunu nazik üzre bina olunmudur Ve kubbesi

levha tavandr Amma naki bukalemun zer enderzer ibretnümun

halkâri ve silû ve lajiverd ve lâ'lî ve mina elvangûn boyalar ile öyle

münakkadr kim Veli Can ve Behzad ve Aarza kalemin çekmede
âcizlerdir Ve Makam brahim olmak ile Sultan ibrahim Han mü*
ceddeden tamir idüp böyle bir sihri icaz münakka itdirmi Tamirine

tarihi var Amma tahrire evkatmz olmak [1] ile terkim olunmad
Ve bu Makam Ibrahimin içinde çarkûe bir sandukai zerduz vardr

Öyle münakkadr kim güya naki Cindir Bu dahi Msrda Yusuf

kasrndan yjCj. Emirülhac getirüp bu Makam ibrahim sandukasn
sütr (2) ider Bu Sultan Ahmed Hann hayratdr Yedi vakyye
srmai müzehheb ve yedi vakyye srmai simi halis ve iki kantar

harir ile zer enderzer baf olub gûnagûn naki ükûfe ile tezyin olunur

Ve bir canibinde

tahrir olunmudur Ve bir kitabe içre dahi (Ayet)

Ayeti tahrir olunmudur Ve bu hatt müzehhebler cümle siyah harir

üzre srma ile nak olunmudur Ve bir sanduka içinde Hazreti

Ibrahimin kademeyni erifeyn(i) vardr Gülâb ile leb berlebdir

Ehli züvvar bu kubbiye girüb ol gülabdan yüzlerine sürerler Ve
ziyaret etdikde duas bâlâda masturdur Ve bu zikrolunan binalarn

cümlesi Beyti erifin canibi erbaasnda vaki olmudur Ve Ab Zem-

zemin kapus önünde canibi arkîsinde sekiz adm baid

Makam yani Kademün Nebi

Çar kue bir divar üzre bir beyaz kubbei âlidir Kursum ile pu-

ide deildir Beyaz kireç ile mesturdur Bu kubbe içre bir mihrab
muhtasar vardr Ann sol canibinde bir doUab içre çar kue bir

sandukada Hazreti Rasaletpenahm mübarek payi erifleri bir kara

taa tesir idüb kademeyni mubarekeyni çukurlarnda leb berleb

gûlâb Resuldür Cümle huccac yüzlerine sürüp münevverül vecih

[1] Baördad Kökü nüshas (olmamak)

[2] Böyle harekelenmi (setir) olacak.
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olurlar Ve bu kubbe içinde nice yüz sahibülhayratn müzehheb ve

mutallâ çradan ve emadan ve buhurdan ve gülabdanlar var kim
yn yn amadedir Ve mücevher em'idan ve kandil ve sîm âva-

nileri var kim hisabn Huda bilür Ve gûnagûn fanuslar var kim
herbiri birer memleketden hediye gelmi fanusu cinanlardr Her
§eb Haremi erif huddamlar em'i kâfurîler ile çragan idüb Haremi
erifi zeyn iderler Ve bu kubbei kademün Nebinin bab Haremi
erif içre imale mekufdur Ve bu kubbenin on adm canibi imalinde

Kubbei

Bir alçak kubbedir Ve kireç ile svaldr Mahzeni zeyt olma-

gil(e) daima mesduddur Bu Haremi erifde ve ehir içinde ne kadar

yüz bin kanadiUer var ise cümlesine zeyt bu kubbeden verilüp Haremi
erifi münevver iderler Ve bu kubbenin canibi erbaasnda nice bin

Ab Zemzem bardaklar vardr Sürahi gözelerdir Anlara Zevrak Safa

derler Ab Zemzem ile leb berleb idüp ruzigâra karu durup kesbi

heva idince buz paresi olur Ve nice bin sürahi boazl bardaklardr

Her biri birer sahibülhayratlarn hayrdr Üzerlerine krmz hat ile

ismi sahibülhayr tahrir olunmudur Mekur olan bardak yerine

biri dahi alnur Bunlarn sahihleri her diyardan surre ve atyyeleri

gelüp vekil olan kimesne bardaklar doldurup huccac müslimîne bezi

iderler Acib hayrat müstetirdir ihvan safaya malûm ola kim bâlâda

tahrir itdiimiz ile bu kbablardan gayri bu Haremi erif içre alâ-

meti bina yokdur Cümlesi alettertib tahrir olundu Amma bu haremi

erifin canibi erbaasnda nice yüz medarisler vardr Cümlesinin rev-

zenleri Beyti erife nazrdr Herkes hanesinden mezahibi erbaa

imamlarna iktida iderler Kat enderkat hane ve medreselerdir

Amma Bab Davuddan Bab Selâma varnca harem divarndan

taras ahrahdr Ve Bab Safadan taras Safa ve Merve mabeyni

suku sultanîdir Ol tarafdan hane ve medreseler Msr Emiri hacc

medresesinden gayri medrese yokdur

(On satr açk braklmtr)

Evsaf fethi Mekkei Mükerreme bedesti Hazreti

Seyyidülkevneyn ve Resulüs Sakaleyn
ve efii menfiddareyn i-j ^"^ ^^J^

Bu evsaf erifin tahrir itdiimiz Beyti erif içün hubutu âdem-

den beru mabedi kadim olmak ile nice bin mülûk buna malik

olduklarnda nice bin cenk cidal ve harb ktal olduu kütübü teva-
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rihlerde nusarrahdr Amma Hicreti nebeviyyenin sene 17 si tarihinde

bizzat Hazreti Resaletpenah Medinei Münevvereden yetmi dört bin

Sahâbei kiram ve Muhacirin Ensar ile gelüp Mekkei muhasara idüp

kuvveti bazu ile cebren ve kahren seyfi muhammedî urarak Kurey
münkirleri destinden feth etdikde cemii emval erzaklar (g)anime(t) oldu

Bu fethi zafer measirde islâm ile müerref olanlar beyan ider Evvelâ

Ebu Süfyan bin ^5;^ bin Harb ve Halim bin ^\j>. ve Iji j. j,jü ve krime
bin Ebu Cehl j«:v y\ j- «^-j^ ve Abdullah bin Sa'd bin ^^^ ve Hazreti

Ebu Bekrin pederi ^sU? ^\ mekfuf basar iken huzuru Resulullah(a)

Hazreti Ebu Bekir getirüp islâmile müerref oldu Ve bu Mekkei
Mükerreme feth olduu gün Halid bin Velid hazretleri Ruma serdar

olmagiyçün hil'ati ResuluUah giyüp alemi Resulullah() destine alup

krk bin namdar sahâbei kerrar ile Kayseri Rum üzre gidüp Sam erifi

feth etdi Ve cümle Rum keferesin dendan tiden geçirüb nice bin deve

yükü mal ganayim ile Medinei Münevvereye geldi ihtida gazayi

Rum budur Anmiçün Halid hazretlerine SeyfuUahül Mülûk didiler

Müverrihi âlemler Kâ'bei erifin bu mertebe mamur olmasn tahrir

iderler kim Hazreti Adem hubutdan sonra edimi arzda Mekke yerinde

tavattun idüp Rabbül izzet Hazreti Ademe ibadetgâh içün kzl yakut-

dan bir beyti mamur gönderdi Hazreti Adem anda ibadet idüp dua

itdikim J-fi j^. îjU 4 j.*.\ ^1 deyu dua itdi Hazreti Ademin duas müs-

tecab olup Kâ'be yeri günden güne mamur oldu Badehu Tufan
Nuhda Beyti Mamuru Cenab Allah yine Cenneti MeVaya ref idüp

badettufan Hazreti ibrahim zemanmda yine Hazreti Ademin mate-

kadddem etdüi duas berekâtile Hazreti brahim emruUah ile mü-
ceddeden bina etdükde Cenab Bariden nida gelüp emr etdi kim Ya
ibrahim (Ayet Surei) ^.j- ^9 y j. c^l ^u y ^^^^ j '%rj '^y

\. j^\ o-^^S oi* didi

Hazreti ibrahim itdi Ya Rab Benim savtm kim iidir didi Cenab
Allah itdi ^MJi^^^ 3 ö\sy^:- buyurdu Derhal Habibullah Cebeli Ebi Ku-

beysin ta zirvei âlâsna çkup canibi arka ve maribe ve imal ve

cenuba nida itdi kim Rabbiniz bir beyt bina itdi Gelin Ya ricaluUah

\ Hac tavaf eylen didi AUahü taalâ ibrahim Nebinin sadasm baynes-

( sema'^vel arz olan mahlûkata rahmi maderde alaka [1] ve muzga [2]

olanlara bile istima itdirdi Cümle mahlûk bir kerre ve iki kerre ve

be on elli kerre «ü.j ^,4^ viUJ deyu telbiye idenler her ne kadar telbiye

itdilerse ol kadar hac müyesser olur Bu saday istima etmiyen hac-

dan mahrumdur Amma vekâleten müyesser olur Ve edayi hac itmi

olur deyu baz müfessirîn yazmlardr ite Hazreti Adem duas sebebi

[1] Alaka (-^ilc) kan phts.

[2] Muzg-a (^i^-.) et parças.
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ile Kâ*bei erif mamur olmada Ve Hazreti ibrahim sadasile her sene

nice kerre yüz bin huccac gelmede nkrazüddevran mamur ola Ve
huccac müslimîn ile abadan ola Amin Ya Muin (Beyit)

Her kime Kabe nasib olsa Huda rahmet ider

Sevdii kiiyi Hak hanesine davet ider

Evsaf imarat hayrat hasenat ehri Mekke ve esvak
müzeyyene! beldei Bekke '6Cu j« . oijj-vi< ^>" J' J^*^- ^ 03

ihvan safaya ve yaran bavefaya öyle malûm ola kim ehri

Mekkei Mükerreme yedi cebeli müntehanm mabeyninde yedi dere

ve depe üzre vaki olmu imalden cenuba tulânî vaki olmu bir ehri

azimdir Amma asar binalarnn ekseri yedi dereye vaki olmudur
Ve bu dere içre üç ahrah vardr Gayet ulu yollardr Ve imal cani-

binde Bab Muallâya varnca ulu tariki âmdr Ve bir müntehas dahi

Hammede (ejz-) canibinde ebike didikleri mahalle varr Ve canibi

cenubda Yemen rah üzre Hazreti Hamzanm mevlûdu erifi olduu
mekâna müntehidir Amma bu ehri azîmin arz Cebel Cezzel (Jj^ j.^)

didikleri dan yüzünde ve Cebeli Ebi Kubeysin nsfndan ziyadesi

mamurdur Bu iki dan üstü ve mabeyni dahi mamurdur kim ehrin
arz vaki olmudur Amma ancak bir ok menzili yerdir Ve bu Cebeli

Ebi Kubeys ile Cebeli Cezzele Akeban (o^^\) derler Ve bu ehri

Mekkenin tuli Bab Muallâdan Bab a:^U varnca kâmil dört bin iki

yüz admdr Andan öte ehrin nihayetine dek üç bin adm dahi

vardr Ve yine Bab Muallâdan Bab ebikiye varnca tariki mer'adan

Süveykye andan yine Bab ebekiye varnca bin yüz yetmi zirâi

mekkîdir Bu ahrahlardan maada on iki sokak dahi vardr Cüm-
lesi mahallatlar içredir Aa suku sultanîde olanlar düz yerde vaki

olmak ile kumsaldr Asla kaldrm döeli deildir Ve cebeller üzre

olan mahallât sokaklar eni yoku kayal yollardr Ve gayet tahir

tariki âmlardr Ve bu ehri Mekke içre sagir kebir cümle yedi yüz

krk mihrabdr Amma cümle mesacid ve medaris ve tekye ve buk*a

ve büyutü Çaryar Güzin ve sahâbei kiram hanelerinde olan mihrab-

lar ile ad olunub yedi yüz krk mihrab olmudur Amma salât Cum'a
eda olunan Haremi erifdir Andan gayri yerde bu ehir içre Cum'a
nemaz klnmaz

Fi beyan mesacidi ehri Mekke
Evvelâ mescid ve Hazreti Resulün Bi*ri Cübeyri kurbinde Mes-

cidi Nebi derler ziyaretgâh nasdr Ve Cebeli Nebi üzre Mescidi
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Ömer ibnül Hattab ve Babül Acle (4;=6J\wl') kurbinde Cafer bin Ebi

Talib mevlûdu olduu mescid Ve Zokak Murfakda (js^ jl5;) Hazreti

Ebu Bekrin beyti mescidi ve dükkân dahi bu mahaldedir Ve Hazreti

Abbas hanesi Ve Cebeli (U^-s) canibinde Mabedül Hanid (ju.i- j.^*) ve

ibrahim Edhemdir Bu iki sultan bu mescidde sakinler imi Ve Mek*
ke içinde Haccun (öy^>-) dann mukabelesinde Mescidül Hak (j-ia;*^*)

ve (o.<; A:-.-) Bir alçak minaresi vardr Ve Müddeada Mili Eymen
kurbinde Mescidi Müddea ve ehirden aa Mescidi Rükûp Hazreti

Resaletpenah Medinei Münevvereye hicret etdükde bu mescidden

binüp rah Mediniye azim olduklaryçün Mescidi Rükûp derler Ve
Tendim (^.;) nam mahalden kbliye gelirken Mescidi Hazreti Ayieî
Sddika bir küçük mesciddir Haremi erif milleri yolunda bir ziyaret-

gâh has âmdr Andan imareti Hasekiyye kurbinde Makam Seyyid

Ahmedül Bedevi mescidi bir alçak minareli cemaati kesiriye malik

mescidi ruendir

Mekkei Mükerremede dua müstecab olan yerleri ve
makamat aliyyeleri ve büyutu erifelerde olan

mescidleri alettertib beyan ider

Evvelâ Metaf erif ve Mültezem ve Mirab Rahmetün Nebi ve

dahili Beytullah ve Zemzemi Mübarek ve Hacerül Esved ve Halilul-

lah makam ve Kademün Nebi ve Minberi Resul dibi ve Safa ve

Merve ve Mes'a ve Arafat ve Müzdelife ve Mescidi ibrahim ve Mine
ve Cemreler ve Sebir danda Mescidi Kep ve Mescidi Hayf ve Mes-

cidi Nahir ve Mescidi Me'aril Haram ve Mahalli nüzulü Surei Vel-

mürselât ve Beyti Hadicei Kübra Ümmül müminindir Mevlûdu Ne-

binin sene 25 Hazreti Resaletpenah Hadicenin malile ve Müyesser

nam gulâmile Hazret (e) refik olup am kurbinde Bosra ehrine

ticarete gidüp faide (i) firavan ile Mekkiye avdetde Hadicei Kübra
krk yanda iken Hazretin menkûhas olup bu Beyti erifde sakin

idiler Ve bir makam dahi Dar Hizran ve Kubbei Muhtefi Hazreti

Resalet küffarlar gözüm görmesin deyu bunda gizlenirdi Anniçün
Kubbei Muhtefi derler Bir mübarek makamdr Ve Cebeli Ebi Kubeys

ve Cebeli Nur ve Cebeli Sebir ve Cebeli Hira ve Mescidi Biat derler

bâlâda memduhdur Ve Hazreti Eba Bekrin dükkân kurbinde bir divarda

Haceri Selâm derler bir boz tadr Cümle huccac ol taa istilâm idüp ziya-

ret iderler Bir mücellâ ve münevver tadr Bu ta ziyaret etmenin sebebi

oldur kim Hazreti Resaletpenah bu mahalden ubur iderken karu
tarafdan bir alay Mekke mürikleri mukabelei Resule geldiklerinde
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hemen Hazreti Resaletpenah bu hacere Mi\ ö^4-# I ^ic ^^(^Ji didikde bi-

emriUâh ta lisana gelüp ^.^- ^cuj diyüp aldkda cümle münkirin bu

sengi haradan bu sadayi aleyki istima idince tariki âmdan tariki

hassa girüp hassülhas olup ahrah muhammedî ile Cenneti Alâya[l]

hâlâ nazargâh has âm bir hac (er) i gülfamdr Ve bu mahalle karib

bu tan mukabelesinde yine divarda hina olunmu bir boz ta vardr

Cümle huccac an dahi istilâm iderler Haceri Fut derler bir çukur

tadr Hazret bu taa dayanub mübarek dirsei hamire girer gibi gü-

zer itmidir Bu mahalden Hazret ubur etmee tereddüd etdükde bu
hacerden biemriUâh ^\ j^-^ L cy sadas gelir yani Geç ya ResuluUah

demidir Andan Hazreti Resalet mürikin içinden selâm(et)ile ubur
ider Ann içün bu taa Haceri Fut derler Bu iki talarn hak-

knda Sa'yi Fa rivayetile hadisi sahih vardr Ve Beyti Hazreti Abbas
Bu dahi ziyaretgâhdr Ve Cebeli Sebirin sol canibinde Magaretülfeth

derler bir gardr Hazreti Ayiei Sddika bu garda îtikâfa girmidir

Baz sulehayi ümmet kimsneler teberrüken girüb ibadet iderler Ana
hâlâ Sahai Ayie derler bir ibadetgâhdr Ve Cebeli Ebi Kubeys ve-

rasnda Cebeli <-.a-» derler bir münevver küçük cebeldir Cümle ehli

sier ve ehli Mekke anda yetmi aded peygamber medfundur derler

Yirmi nefer kimesne olup ziyaretine vardk Amma alâmeti binadan

bir ey görmedik Ancak bir kaç azîm garlar var Bablar mesdud Bir

Yasini erif tilâvet idüb yine Mekkiye geldik ve Mine hazar kurbin*

de Mescidül Icabe (<*.U^ a^^*) Bu dahi icabeti dua mahalUidir Andan
makam Safanm ensesinde yoku yukar güya Cihangir yokuudur
Ta Cebeli Ebi Kubeysin zirvei âlâsnda varnca sekiz yüz admdr Ve
kat enderkat biri[2j üzre Beyti erife nazr olurlardr Bir hanesinin

sutuhu mafevkndaki hanenin havlisi vaki olmudur Amma Cebeli

Kubeysin fevknda büyütdan ve âsâr binadan bir ey yokdur Bir ka-

yal meydan yerdir Bu mahalde

Secdegâh Hazreti Enbiya

Hazreti Resaletpenah âlemi sabavetde iken Mekkede kaht azîm

olup cümle kavmi Kurey bu mahalle duai istiskaya çkup Abdül
Muttalib Hazretin seri saadetin açup Ya Rabbi Bu yetim Muhammed
Emin yüzü suyuna bize su ver didikde Hazret secdeye vardkda bi-

emriUâh seri sadetleri taa tesir etmidir Hâlâ zahirdir Canibi erba-

asn mihrab misal divar etmileir Ziyaretgâh enamdr Ve iki rikât ne-

[1] Badad Kökü nush s (revane olular)

[2] » » » (bin)
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maz klmak lâzmdr Ve bu secdegâh mahalde bir kaya icre bir âdem
kadd çukur vardr Ol çukur kayann canibi garbisinde on iki buruca

münkasim [1] kertik nianeler vardr Her mahn gurresi hilâli elbette

bu merkezlerden nümayan olup asla tahallüf etmez Acib mucizedir

Eer havada kesafet dahi olursa Mekke muvakkileri vardr Ol çukur

içine girüp nazar itdiklerinde elbette nümayan mahan ola düer Ve
bu mahal cemii ehli Mekkenin ârâmgâh ve mesiregâh yerdir kim
cemii ehri azîmi Mekke kadim yedi dere içre nekadar imarat hayrat

büyutat var ise ferden ferda nümayandr Ve nekadar vasi ehri azîm

idüi bu mahalden malûmdur Ve bu mahalde bir deyri harb vardr

Amma hâlâ sarnc mamurdur Cebeli Kubeysin ta zirvei âlâsndan

nüzul iden matar rahmet bu deyrin sahrcna dahil olur Bu cebelin

imaline yüz adm yoku aa gidüp bir püte üzre âsitanei eyh
smail bir azîm tekyedir Yetmi seksen nefer kimesne fukaras vardr

ki kubbe yanyana ina olunmu bir kubbe içre kendüleri medfundur
Sahâbei Resulullahdandr Ve garba nazr bir kapus tarasnda müsa-

firhane hücreleri var Baz huccac ve ehli Mekke bu tekyeye gelüp

ehri temaa iderler Zira bu dahi bir pütei âli üzre vaki olmudur
Cümle ehir payi tahtda nümayandr Bu tekyeden imale be yüz

adm Emine Hatun deresine nüzul idüp

Evsaf saadet hanei Emine Hatun yani Ümmü
Hazreti Resulü Emin

Bizzat Hazreti Resaletpenah Iskenderi Zülkarneyn vefat tarihinden

sonra sene 882 de saadet rahmi maderden mütak olup vücudu na-

zenini dünyaya kadem basd dem mevsimi Nisann yirmisinde mah
Rebiülevvelin on ikinci gice isneyn gicesi zuhure geldikde âlemi

münevver klup vechi arzda cemii esnamlar sernigûn oldular Ve
cümle ategedeler sönüp Tak Kesra ve kubbei Ayasofya ve Kzl
Elma kubbesi ve cümle deyri dünya deyyar bir diyarda kalmyup
münhedim olup bu beyti erifi üzre bir yeil bulut sayeban oldu

Ta müddeti medide altm üç sene ömrü nazezînlerinde ol bulut

Hazreti Resalet üzre sayeban idi Her ne canibe müteveccih olsa ol

ebri ahzar bile revane olurdu Hazretin sayesi zemine dümezdi llâ

bârân rahmet nazil olsa Hazreti Resaletin fermanile ol bulut bir

tarafa durup Hazreti Resul matar rahmete müstagr(ak) olup yine

emirleri ile ol ebr re'si Resul üzre berkarar olurdu eyh Mehemmed
Ibni Ishak kavli üzre Hazreti Adem Nebiden zeman vilâdete gelince

[1] Böyle harekelenmi (<--i'..»)
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6750 sene olmudur Ve Nuh Nebiden vilâdeti basaadete gelince

4490 sene olmudur Ve Hazreti Ibrahimden vilâdeti gelince 38270 [1]

sene olmudur Hezreti Musâdan vilâdete gelince 3300 sene oldu

Ve Hazreti Davuddan vilâdete gelinde 1200 sene olmudur Ve Is*

kenderden vilâdete gelince 882 sene olmudur Ve Hazreti Isadan

vilâdete gelince 600 sene olmudur Kavli sahihdir Ve tevarihi kadimi

Kababta ve tevarihi Yunaniyanda ve tevarihi Yanuvanda böyle tah-

rir olunmudur kim tevarihi muteberelerdir Ve bu Beyti erif Haz-

retin validesinin milki mevrusu idi Valideleri Veheb binti Eminedir

Hazretin süd validesi Beni Sa'd kabilesinden Halime Hatundur Haz-

reti Resalet ve Hazreti Hamza ve Ebu Salma bin AbduUahül Mah-
zumî ve Abdullah bin Hac Esseyidî Bunlar cümle Hazret ile Halime
Hatundan süd emüb süd karnda olmulardr Ve Hazreti Resaletpe-

nahm pederi Abdullah Ibni Abdül Muttalib bin Haim bin Abdi
Menaf bin Kusay bin Kilâb bin Murre bin Kâ'b bin Luvi bin Galib

bin Fehr bin Malik bin Ennazrdr Ve bunlar cümle kabaili Kureyin
emirleri idi Yimi sekizinci atada Hazreti Ismaile yirmi dokuzuncu

atada Hazreti ibrahim aleyhisselâm bin Azere müntehi olur Hazreti

Resaletpenah 6 seniye bali iken pederleri Abdullah bin Abdül
Muttalib amî Cennetmeama ticarete gidüp gelirken Medine
kurbinde Darüttabia (^.jUHjb) nam mahalde merhum oldu Müddeti

ömürleri sene 25 Ve valdeleri Emine Hatun ehlinden itikal

iden mal taleb içün Mekkeden Hazreti Resul ile Mediniye

geldikde Hazret alt yanda idi Pederi miras() alup validesi ile

Mekkiye gelirken Ibni Yemam nam mahalde validesi Emine Hatun
dahi merhum olup Hazret yedi ya§na bali idi Anadan dahi yetim

kalup validesi akrabalar Emine Hatunun na'n Mekkiye getürdiler

Bir rivayetde anda defn idüp Hazreti Resalet badelhicre Ebu Enam

{f.\j'\ xO nam mahalden validesi cesedin çkarup Baki'de defn etdi derler

Badehu validesi akrabalar Hazret(i) Mekkiye malile götürüp Abdül

Muttalib Hazretin dedesidir Hazreti ana teslim iderler Badehu kik

yanda Hazreti Resalete nübüvvet geldikde validesinden intikal iden

hane ki Hazreti(n) rahimi maderden mütak olduu bu mezkûr Beyti

erifin Akil bin Ebi Talibe hibe idüp kendileri Hadicei Kübrann
hanesine nakl ider Müruru eyyam ile Akil hazretlerinin varisleri bu
beyti lâtifi Haccac Yusuf Zalime validesi Hizaran Hatun hacca

geldikde bu hanei Resul(ü) Haccac varislerinden itira idüp Elmelikül

Muzaffer emseddin Yusuf <x-J\Us^ muhabbeten liResulü bu mescidi

dahi tevsi idüp nemaz klanlar hayr dua iderler

[1] Badad Kökü nüshas (3070)
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Ekâli cürmü Beyti Resulü Kerim

Emine deresi içre bir kurgum örtülü bir kubbei âlidir Canibi
imale nazr bir kapus var On kademe ta nerdüban ile nüzul olunur
bir çukur yerde vaki olmu bir kubbei münevveredir Bu kapudan
aa bir küçük çarkûe haremi vardr Oldahi kubbe altndadr
Andan içeri bir kapu dahi âsitanei saadet kapusdr Bu kapu ark
canibe mekufdur Andan içeri serapa ibriim haliçei zîkymetler ile

döelidir Ve bir meydan muhabbetdir kim be yüz âdem alur Hayli

vasi mescidi zibadr Ve kubbei eflâke serçekmi zer enderzer naki
bukalemun kubbei nilgûndur Ve meydan muhabbetde ta kubbenin
vasatnda minber külah misal bir alçak sivri kubbei pürnur vardr
Canibi erbaas diba ve iyb ve zerbaf ile mestur kubbecikdir Ve bir

küçük kapus var Serapa zer enderzer murassa* ve musanna'dr Ve
küflü dahi selef padiahlarnn hayratndan bir mücevher kiliddir

Bu kapunm dibinde ibriim seccade üzre bir muhteem huddam
Beyti Resul oturup huccac züvvar vardkda cevahir miftahile bab
erifi küade klup ehli ziyaret bu duai tilâvet ider Ziyaret ider

Bizzat Hazreti Resalet rahmi maderden mütak olduu mahalde bir

sar çukur ta mübarek içine komular Vücudu erifi ol haceri

safraya tesir etmidir Bir hayli çukurdur çine bir âdem vüs'at üzre

murabba otursa mümkindir Ve bu sengi mubarekenin hafrinde leb

berleb gülâb ve kâfurî ve mâi kâdi ile pürdür Cümle züvvar gelüp

bu gülabdan yüzlerine sürerler Ve cümle huddamlar zeri halisden ve

sîmi ebyazdan mücevher buhurdanlar ile öd ve ambere müstarak
idüp bu kubbei pürenvarn içinde cemii züvvann dima muattar

olur Hattâ Heseyin paa efendimiz bir saat kâmil alev ber alev amberi

ham ihrak idüp kubbe içi rayihai tayyibe ile malâmal oldu Bu
haceri mehdi Resulü pus etmei muhabbeten cayiz görmülerdir Ve
bu kubbe içinde gûnagûn musanna' ve mücevher avizeler ve zîkymet

kanadiller vardr Her eb çragan olup nurun alânur olur Ve bu

makamn sandaki köede divara muttasl heeb levhadan bir küçücük

musanna* minber vardr Amma gayet küçükdür Bir sabi çksa ancak

berkarar olur Ve bu kubbenin solundaki bucakda bir yeil tal
küçük mihrab vardr Herkese bu mihrabda iki rikât nemaz klup

hukuku valideyn içün dua eylemek lâzmdr Ve bu kubbenin canibi

erbaasnda divarlarda her hattat kâmilin ve her uak âmilin gûna-

gûn kt'alar ve kasayidleri ve (-viso^-j j^ -iS\V» a1> v) resimleri ile tezyin

olunmudur Ve hakirin de Karahisarî tarz bir ismi muhammedî f.M-Ji<ac

hatt asarmz vardr Ve bu kubbenin imalinde iki âdem kaddi
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bâlâda tuc pencereler vardr Baz âdemler tarîki âtndan geçerken bu
pencerelerden aa âsitane içine nazar idüp hayr dua ile ubur iderler

Zira bu âsitane tariki âm üzre vaki olmudur Ve bu mescidi erifin

bir erifeli kâr kadim minaresi vardr Baya camidir Amma cum*a

klnd malûmum deildir Zira minberi gayet küçükdür Ve bu
ehirde Haremi erifden gayri cum'a klnmad malûmumdur
vesselam Andan imale Kuymcular çarusu içinde

Ziyaretgâh beyti Hazreti Fatmatüz Zehra

Hazreti Resalet validesinden intikal iden hane(i) mevlûdun Akile

hibe eyledikde Hadicei Kübra ile bunda sakin olurdu Ve Hazreti

Fatma Hadicei Kübradan bu hanede mütevellide olup Hicretin ikinci

eenesinde izdivac Ali ba Fatma Hazreti Ali yirmi yana bali idi

Hazreti Fatma on sekiz yana balia idi Zifaf surlar Medinde vaki

olmudur Badelfethi Mekke bu beyti erifi Hazreti Resalet Hazreti

Fatmiye hibe idüp Hazreti Ali ile bunda sakin olurlard Bu beyti

erif dahi yol üzre vaki olmudur Üç kt'a kubbei âlidir Ve arka
mekuf bir kapus vardr Bu kapudan içeri on iki kademe ta
nerdüban ile nüzul olunur Kubbeleri beyaz kireç ile puide ve yeil

nühas has alemleri var Ve bir küçük havlusu var Ve bu havlinin

canibi kblesinde bir sofa üzre mescidi var Kâr kadim mihrab var

Bu mescid dahi kireç ile mesturdur Amma minaresi yokdur Ve
kubbei âlinin birinde mam Hasan ve mam Hüseyn tilâvet itdükleri

Kelâm zzetleri bir güne rahleler üzre hâlâ hazrdr Ve rahleler dahi

olzemandan beru olan rahledir derler Bu kubbei gûnagûn haliçe(i)

ibriim ile mefrudur Ve bu kubbiye muttasl beyti Hazreti Fatma
seramed bir kubbei musanna*dr Ve cümleden vasi kubbedir Bu
dahi Kaya Sultan merhumenin hayrat ki zîkymet ibriim halice ile

döenmidir Lâkin çukur yerde vaki olmak ile canibi erbaasnda
pencereleri yokdur Amma deri divarnm canibi erbaas kâi nigârhanei

Cindir Ve doUablarnda malâmal Eczayi erif ve Kelâm Kadim
vardr Bu doUablardan mafevki gûnagûn billur ve necef ve moran
münakka camlardr Ve bu kubbei âlinin ta ortasnda minber kubbesi

misal bir sivri kubbecik vardr Cümle diba ve zerbaf ile puidedir
Hazreti Fatma bu kubbede mütakka olmudur Ve bu kubbeler

içinde gûnagûn kanadiller ve em'idanlar vefmaslûbatlar ile tezyin

olunmudur Her leylei cumbada ehli Mekkenin sahibi sülük meayihleri
gelüp tevhid tezkir iderler Ve her sene mevlûdu Fatma iderler

Hasl kelâm ziyaretgâh has ve âmdr Ve Hazreti Resaletin validesi
hanesine karib
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Beyti Hazreti Ali ibni Ebi Talib '<-^<^\^;.j

ki kubbeli bir küçük mesciddir Ve bir küçük hareminde bir azîm
nabka i^}') dirahti vardr Bunun dahi beyti Fatma misal minaresi

yokdur Ve sa; tarafdaki kubbe içinde yine minber külah gibi levha

münakka bir sivri kubbecik vardr Serapa bu dahi zerbaf ile mes-
turdur Ann içinde Hazreti Ali ibni Ebi Talib mevlûdu nebinin

sene 36 tarihinde vücuda geldi Sene 36 tarihinde Muaviye bin Ebi

Süfyan ile hilâfet hususunda azîm cek cidalleri olmas sebebile Me-
dineden Kufiye hicret idüp anda sakinler idi Bilâd rakda nam
eriflerine a^^j '^üi,.jr_)iW ^ j.» ^^c ^ji«]i-o!»jl-.» didiler (Mesnevi)

Evci ihsan ü mekremet bedir

Valii din ü âli kadir

Yar rabi'dir Aliyyi Veli

Mûkili din bununla oldu celi

Senedi mesnedi açup oldur

Vaz sofra ü fütûvvet oldur

m

ihtida hilafetieri sene 35 de emirülmüminîn oldu Ve müddeti
hilâfetleri sene 3 ve ehr 9 oldu Ve tarihi ehadetleri Fi sen 40
Ba*d Hicretünnebeviyye ve müddeti ömürleri 63 oldu Bedesti Abdur-
rahman ibni Mülcem nam aki Küfe camiinde ibadet iderken alelgafle

ehid itdi -uic^;?-^ Ulu âsitanei kadimdir Cümle Acem huccac bu
hanei lâtifi ziyaret etmeseler haclar naks olur Bu âsitanenin hud-

damlarna Acemler çok ihsan etdklerinde gayet müzeyyen ve pak

mescidi erifdir Ve bu âtitanenin imalinde ücyüz adm bad

Beyti Hazreti Eba Bekri Sddik ibni Ebi Kohafe
Hazreti Resulün vilâdetinden 2 sene sonra bu beyti atikde Hazreti

Eba Bekr jiJ^j- j^ vücuda geldi Bir küçük kubbedir içinde nesli

Sddik bir hatun sakindir Havlisinde bir nahak dirahti vardr Ve
ehri Mekkenin canibi cenubunda Cebeli Ömer karbinde

Beyti Ömer ibnül Hattab

Gayet küçük hanedir Hazreti Ömer bunda mevlûdu Nebinin

sene 3 tarihinde vücuda geldi Bu hanei sonra mübarek desti erifile

çamur yourup bina etmilerdir Hâlâ mamurdur içinde âdemler

sakindir Mescidi Ömer [1] Bu cebelden dahi ehri Mekke dürüst

temaa olunur andan

[1] Badad Kökü nüshas ( üzredir Amma cemaati yokdur).



SEYAHATENÂMSÎ 769

Beyti Hazreti Osman «^^^üi^^j

Balîg iken Hazreti Osman vücuda geldi Hâlâ mamurdur Ve
içinde âdem sakindir Bu beyti erifde Hafaza binti Hazreti Ömer
ve Zeyneb binti Huzeymei Omer[lJ olurlard Ve Hafaza binti Hazreti

Ömer hafzai Kur'an idi Hazreti Osman Camiül Kur'an bu Hafaza-

dan Kurban azîmi cem idüp Kraati Hafaz denmesinin asl oldur

Ve Bab Abbasda

Beyti Hazreti Abbas
Hâlâ harem divandr Ve Bab Nebide

Beyti Hazreti Ayie Sddika

Ümmül müminindir Hazreti Eba Bekir alâtariküccihaz Hazreti

Ayiiye varub (verüp) Hazreti Resalet ile bu beyti erifde sakin

olurlard Ve Bab eybe(de) dahi Kâ^be bevvab Beyti §eybe idi Süleyman
Han arasnda Haremi erife zam olunup Bab eybe derler Ve Bab
Ummehanî dahi Beyti Resuldür Bu Beyti erifde Hazreti Ummehanî
ile sakin idi Miraca bu beytden uruc itdükleri muhakkakdr Süley-

man Han nda bu dahi bab lâtif olup hâlâ Bab Ummehanî
derler Ve

Beyti Ebi Süfyan

Olu bu beytde mevlûdu Nebinin sene 34 tarihinde vücuda

geldi Ve j^^ût^SU- dahi Muaviye ile bu beytde bir günde mütak oldlar

Ve hammam Nebi kurbinde

Beyti Enes bin Malik

Bir küçük kubbesiz hanedir içinde Mekke huddamlar sakin olur Ve

Beyti Abdi Menaf

Hazreti Resalet penahn ceddi âlâlardr Dedesi Abdül Muttalib

dahi bunda sakinler imi Amma mesacid misal mihrab yokdur Ve
buna karib

Beyti Hazreti Zübeyr

Bir köesinde sebil hane vardr

[1] (Sakin) kelimesi eksik.

Evliya Çelebi 9 — 49



770 EVLYA ÇELEB

Beyti Hazreti ismail ^iJuJ^

Bu beyte dahi Ebu Süfyan malik oldu Bu beyti erifde Hazreti

ismail Mekke kavminden bir kz alup evlâd ensab sahibi oldu Ol
asrda Mekke kavmine Beni Cürhüm derlerdi Evvel Yemenden gelüp

Mekkede mütemekkin olmu bir kabile idiler Hazreti smail bunlar-

dan aldu gzdan bir evlâd hasl olup zürriyetine Mütearribe didiler

ihtida lisan arabî Hazreti ismail evlâd istima olunup öhret buldu

Hazreti ismail ve babas Hazreti ibrahim lisan arabî tekellüm iderler

Hattâ Cenabül Bari tarafndan Hazreti Ibrahime nazil olan suhuflar

cümle lisan arabî üzre nazil olurdu kim lisan Hakdr Baz lügatleri

farsî lisan üzre vaki olmudur Baz müfessirîn lisan farsî ve parsî

ve gazi lisan iberîdir didiler Hattâ ^^c uj Uc ^u^-. ^lîij^j jL {J!m\jk^ jâ)

Ve baz müfessirîn lisan farsî ehli Cennet lisandr demiler Hattâ

Müftiyyüssakaleyn Kemal paa zade Ahmed Efendi (Hadisi erif)

<jjj'i Â^^liJtj ;-.j«j\<i-\jâ. o\Ji }f\ buyurmular Ve Hazreti Resalet penah

lisan parsî tekellüm etmilerdir Farsî ve parsî ve gazi dahi derler

Zarif ve lâtif lisan nazifdir Ve lisan iberî ile müterek olduundan
lisan kadimidir Amma lisan arabî gibi fesahat ve belâgatli lügati

kesiresi yokdur Zira Kelâm Kibriya olan yirmi dokuz aded hurufu

tehecciden lisan farsîde sekiz aded huruflar yokdur Anniçün lisan

farsî arabî gibi lügati kesire deildir \.\sam farsîde istimal olmyan
huruflar bunlardr (Beyit)

Yok sekiz harf ehli fürsün dillerinde bîhilâf

Sa ü ha il sad û dad ü ta ü za u ayn ü kaf

Amma lisan farsîde dört harf ziyadedir Evvelâ pa ja ça na Gerçi

lisan farsî zarif ve irinzebandr Amma lisan arabî hakknda Kurban

Azîmde belisan arabî mubîn Ayeti nazil olmudur Ve fesahat ve

belagat ehli Mekke ve Yemene mahsusdur Amma hâlâ lisan iberî

Berberistanda ve Foncistanda ve Krmankda (jîUj) ve Baganski {^^ii)

vilâyetlerinde istimal olunur Ve bu zikrolunan bilâdlar Msr
ceziresinde Hatt istivada vaki olmudur Hazreti drisin ve Haz-

reti Kaffakn sakin olduu sevad Asvandr Cümle halk üryan

ve siyah çerde kavimdir Cümlesi lisan iberî tekellüm iderler Hattâ

Hazreti Kaffah anlara ba's olundukda bu iir anlarn kelâm dürer-

barlardr
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iiri Hazreti Kaffah Aleyhisselâm

Jaji beriji jeriji (sen bu cihana gelmediyen)

Jolo bend ha jom jebji (maderi rahme girmediyen)

Haba jijem em jibji (ar ve kürs i olunmadan)

at jesim jet jibji (oldu nasib yazd kalem)

Ham jud johuj dujba (Ham babas Nuha Tufan)

Beat urab jed jujiba (oldu azab buldu eman)

Hoj rivaji zis nida (Nuha beli diyen lisan)

Felaj riba felariya (Kurtuldular kurtuldular)

Bu makule elfaz tumturak vilâyeti Berberistanda Dunkala (i^i**)

ehrinde ve Sennare (cjV^) ve Kaffan (oUî) ehrinde (Jl^\ .^»j) ehrinde

gayet ziyade istimal olunur Amma Mekkei Mükerreme gavazileri dahi

leylei zifafda ve suru hitanda def kudüm ile raks idüp ûiJ*^^ vezni

üzre ebyat e'arlar hüsnü savt ile âgaze iderler Hakir sual itdikde

Lisan iberîdir didiler Amma efvah nasda tekellüm olunmaz Ancak
Hazreti ismail evlâd beri lisan arabî ruyi arzda ayi olmudur Ann-
içün ehli Mekke fesahat ve belagat üzre lisan iberîyi tekellüm ider-

ler Ve cemii Arab Urban içinde ehli Mekkiye Mütearribe ve Beni

Cürhüm derler Ve Hazreti Resalet bu ehli Mekkiye dua idüp mal
ganayime malik oldlar Amma kanaat sahihleridir Kâ'bül Ahbar haz-

retleri ehli Hicaz hakknda buyurmulardr kim cJU» j\M Lü» .uiju J\s

di- l c*frUJ\ dimilerdir Hakikatülhal kanaatleri kemalindedir Ve gna-

lar ticaret ile ve taraf sultanîden surre ve atyye iledir Mekke ve

Mine ehri içre kat enderkat saray âliler bina etmilerdir kim misli

bir ehri azimde yokdur Amma seyir temaa ve ziyaret itdiimiz bu
bâlâda evsaf tahrir olunan hanedanlardr kim cümle yüz krk alt

beyti erifelere varup ziyaret idüp bazsnda ikier rikât nemaz klup
selefde sakin olan sahâbei kiramlar ruhiyçün birer fatihai erif tilâ-

vet idüp sevablarn ruhu eriflerine hibe idüp kesbi ainalk itdik

Huda kabulü dergâh ide Ve ehri Mekke içre bu büyutu âliler ve

saray valilerden maada aniya ve fukara ve zuafa haneleri cümle

kârgir bina ve sutuhlar kireç ile mestur hanelerdir Bunlardan maada
ehri azm Mekke içre ve Haremi erifin canibi erbaasmda cümle

yüz yetmi alt medresedir

Evsaf medresei ehri Mekke

Cümleden binayi alili Haremi erifin canibi erbaasnda olan

Icrk medresei azimlerdir ki zikrolunur Evvelâ Medresei Bab Selâm
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ve Medresei Sultan Kaytbay ve Medarisi Erbaa binayi Süleyman
Han ve Medresei Selimiyye ve Medresei Muradiyye ve Medresei Me*
hemnediyye ve Medresei Hasekiyye ve Medresei Barkukyye ve Med'
resei Fereciyye ve Medresei Gavriyye ve Medresei Bab Ziyad ve

Medresei Davudiyye ve Medresei Ibrahimiyye ve Medresei Bastyye
ve Medresei Ömeriyye ve Medresei Ümmehaniyye ve Medresei Emiri

hacciyye ve Medresei Sakka ba ve Medresei Surre Emini ve Med-
resei eyhülharem ve Medresei Sokollu Mehemmed paa ve Medresei

Sinan paa Bu medreselerin çou Süleyman Han asrnda mimar
Sinan Aa binasdr Dersâmlarna ve talebelerine ve bevvablarna

vazifei muayyenleri[l] müslimîn Mekkiye geldiklerinde bu medreselere

gelüp meks idüp mihman ve em'iyyeleri ve mürettebleri alettertib

vâsldr Ve ehri Kâ'be içre yetmi sekiz tekyei meayihi kibar vardr
Cümlesinde müsafirîn ve mücavirin ile malâmaldir Amma cümleden
Muallâda âsitanei Hazreti Mevlâna bir ba irem misal bir ferahfeza

mevlevîhanedir kim sima safahanesi ve müteaddid fukaralar höc-

releri ve cabeca gül gülistan içre maksureleri ve fskyye ve havuz:

ve selsebil ile müzeyyen bir mesiregâh ârâmgâh bir makam hankah*

dr Cümle zurafayi Mekke ve erbab maarif ehri Bekke zarifleri bu
mecma'hanede cem olup zevk safa idüp âyini Mevlâna iderler Bu
âsitanei dervi Mehemmed Hindii Lâhorî kendü malile bina idüp

Konyada Mevlâna zade Çelebi Efendiler iznile eyh olmudu Amma
zeman seyyahatimizde vâz ve nash Gemci Ali Aa zade Ferhad

Çelebi seccadeniin eyh idi Maz Kur'an olan Mesnevi ve manevî*

de tekmili fünün idüp âlimi tasavvuf gavvas berri bahri maarif zatî

erif idi Hattâ serdar muazzammz olan veliyyiniam Hüseyin paa
hazretleri efendimiz derya misal askeri islâm ile Mekkei Mükkerre-

miye terif buyurduklarnda eyhi mezkûr paa hazretlerin hyaban
mevlâhaniye davet idüp cümle iç huddamlarile anda meks idüp tek*

yenin haricinde cetri mulâmmala tnnab tnnaba kurlub sair huc-

cac ve asakir dahi haymei hargâhlar ile birunu vadii Ebtahda yirmi

gün yirmi gice meks idüp mezkûr eyh ile sohbeti has olundu Gaye-

tülgaye mamur âbâdan tekyei uakan mevlevîhanei mecmaül irfan

ve cayi ferah can tekyei dervii cihandr Ve Msr çarus banda
Hasekiyye imareti civarnda âsitanei eyh Abdülkadirül Ceylân kâr-

gir binayi metin tekyei azimdir Ayende ve revendiye nimeti meb-

zuldür Ve am çarusu kurbinde eyh Ali tekyesi ve Baba Horasan

tekyesi ve Hind padiahlarndan Celâleddini Ekber tekyesi tariki ka»

diride mamur âbâdan tekyedir Cümle fukarayi Hindi anda sakinler*

[1] (Huccac) kelimesi eksik.
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dir Ve Hasanür Rai tekyesi ve Seyyid Ahmedül Bedevi tekyesi ve

Nakibend Bahaüddin tekyesi ve brahim Desavkî tekyesi ve Hac
Bektai Veli tekyesi ve Cebeli Ebi Kubeysin ta zirvei âlâsnn canibi

imalîsinde eyh smaili Celvetî tekyesi bâlâda evsaf tahrir olunmu
bir cihannüma tekyei ibretnüma bir âsitanei dilküa bir tekyedir

Andan tekyei AbduUah Celvetî zeman kadimde imam Hasan

hazretlerinin hanei erifi imi Ve hâlâ hayatda olup sohbeti erifi ile

müerref olup duaji hayr senalar ile erefyab olduumuz Eeyh Ab*

durrahaman Maribî hazretleri kendi saadet hanelerin tekye ina idüp

mezhebi malikîde keif keramet sahibi bir müridi merdi kâmil ve âlim

ve âmil kimesnedir Ve bu ehri Mead içre cümle elli üç vekâledir

Her biri kaPa misal kat enderkat hanlardr Vekâle tabir iderler Her
birinde yüzer ikier yüzer höcereleri var Akalimi seb'ann huccaclar

ve tüccarlar bu vekâlelerde mihman olub cemii zîkymet cevahir

makulesi bulunup bîkymet beyiü ira olunur Cümleden am vekâ-

lesi ve Hâleb vekâlesi Irak vekâlesi ve Hind vekâlesi ve Yemen vekâ-

lei ve Habe vekâlesi ve Msr vekâlesi ve Cidde vekâlesi Bu han-

lardan maada nice bin haneler vardr kim huccac zemannda sahihleri

icare ile verüb huccac züvvar ile malâmal olur

Evsaf imarethayi Mekkei Mükerreme Evsaf uyunu
çemesar ehri Mead yani Mekke

hvan bavefaya puide olmya kim ehri Mekke yedi Cebeli

sengistan mabeyninde bir arz yabisde vaki olmagile ahalii Mekke
mütemekkin olmak mümkin olmamagin edayi hac idüb herkes vata-

nna müteveccih olurlard Hattâ Hazreti Ömer hilâfetinde bade edaül

Hac nadiler nida idüb mücavert murad idinen kimesneleri Mekkeden
nefi iderlerdi Nice düveli mülûkde bu hal üzre hac idüp bir

merd mücavir olamazd Ta ki Ali Abbasiyan hilâfetinde Harunür
Reidin Sittiyye ehli Zübeyde Hatun farizai neski BeytuUah eda>i hac

idüp bir sene derya misal askerile ehri Mekkede mücavir kalub

beynel Abbas vel Ebtah bir cebel vardr kim Cebeli Arafatn canibi

arkîsi ve imali mabeynine vaki olmudur Cebeli Mehib derler

Anda bir uyunu cariye var idi An Zübeyde Hatun nice kûhkeni
Ferhadlar ile ol cebeli âliyi dere ve depe nakb idüp nice uyunlar

zahir olup cümlesini bir yere cem idüp ilmi hendese üzre o uyunu
zülâlin cereyanna göre ol kûhu bâlâlar Ferhadî külünkler ile lam-
lar iderek ve baz yerlerin üstad bennalar kârgir horasanile bina

iderek Cebeli Arafata getirdiler Anda iki bürkei azîmler bina itdiler
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Andan cereyan iderek Camii Me*aril Harama ve anda bir bürke
muazzama ina idüp andan Mine bazar içre cereyan iderek Mescidi

Biat nam mahalden ubur iderek Ebtahda iki bürkei azimler ihdas

idüp anlar leb berleb olduundan maada ehri Mekke içre iki bürkei

azîm bina idüp anlar dahi melân olup ol uyunu zülâl ehri Mekke
içre rayegân cereyan idüp ehli Mekke defi atsan iderlerdi Ab firavan

uyunu revan sebebile Mekkei Mükerreme öyle abadan oldkim ilâ

hazel an bir ehri bender olmudur ob^JJ^ j^*>' «i» «û» o^-e Eer sual olu-

nur ise ehri Mekke içre Ab Zemzem var iken ehli Mekke suya

ihtiyaç m çekerler denilse Beli öyledir Bir kerre Âb Zemzemi nu
iden defi atsan itdiinden maada yirmi dört saat del'i cu dahi ider

Amma sayir hammamat levazmata istimal olunmak memnudur Zira

ifa niyyetine istimal olunur Annla taharet cayiz deildir Hattâ

vilâyeti Karamandan bir natra Karaman Ab Zemzemle taharet

itdigiyçün hâlâ ehli Mekke ahalii Karamanîye Ya Karaman Ya kara

iman deyu utumu galiza ile etm iderdiler Tavifi Etrak ehli Mekke
yannda gayet mezmum kavimdir Bu ehri Mekke içinde cereyan

iden uyuna derler Badehu Zübeyde Hatun Mekke ile Cidde mabey*

nehümasnda Cidde nam bir karye vardr Anda bir nehri azîmi

kehriz ve lamlar ile benderi Ciddeye götürüp ehri Ciddei garkâb
idüp Cidde benderi dahi mamurat[l]larnn yollar harab olub nice

mülûklerin devletleri mürur idüp [2] ji^i-üi^ ^J\ bir Msr hazinesi

mal sarf idüp tamir ve termim itdikim [3] huccac defi atsan idüp

sahibülhayrat duai hayr ile yad iderler Ve nice

bin hanelerin ve saray âlilerin altnda birer sebilhane mukarrerdir

Cümle sebilhanelerden mükellef Lahza hazar banda Kzlar Aas
sebili gayet müzeyyen ve kubbei alili kârgir binadr Canibi erbaas

sakf serapa nükuu garibe ve acibe ile naki nigâr hanei Cin misal

münakka bir sebilhanei zibadr Celi hat ile müzehhep tarihi var

Amma izdihamdan kraat olunup tahrir olunmad Ve bu sebile mut-

tasl alettertib yirmi göz çemei canfeza vardr kim her biri birer

âb hayatdan nian verir Cümlesi nehri Arafatdan cereyan ider

Suku sultanî içre bir karye vaki olmudur Ve bu ehrin cümle han

ve cami ve mesacid ve hammamat ve sebil ve çeme ve bürkelerine

gelen uyunu cariye Süleyman Han hayratdr kim Arafatdan bir

menzil baid yerden gelir Ve Sokollu Mehemmed paa ve Sinan paa
ve Haseki Sultan ve sayir selef padiahlarnn çemeleri cümle bu

[1] Badad Kökü nüshas (abadan olub badehu Cidde ve Mekke uyun)

['2] » » » (Sultan Selim Han ^JLc)

[3] » » » (ilâ hazel an mamur abadandr)



SEYAHATNAMES 775

• •

Arafat nehrindendir Ve Cebeli Ömer kurbinde Süleyman Han çe-

mesi otuz ayak ta merdüben ile enile (enilir) bir çemei hayt can-

dr Tarihi müruru eyyam ile harab olmu Ve yetmi yerde saray

âlilerde bu uyundan sarnic kuyular vardr Ol iddeti harda yah pare

âb zülâl sulardr Ve yedi yüz hanede dahi âb hayat kuyular vardr
Zira ehri Mekke bir dere içre vaki olmagile suyu çokdur Amma
cümlesi gayri lezzetdedir Bu ehir içre olmak ile cümle Ab Zemzem
lezzetinde gerek idi Amma hikmeti Huda herbiri birer taundadr

Zira Cenab Barinin Ab Zemzeme nazar taallûk idüp mucizei Hazreti

smail ile zahir olmu bir âb zemzemdir Ve ehri Mekke içre iki

bülkei azimler [ 1 J var kim herbiri birer halici azimdir Ruzumerre ehli

Mekke ve yetmi bin huccac ve nice kerre yüz bin devabat kesireye

kovalar ile suyu kean berkean çeküp cemii hayvanat ol bürkelerden

âb hayat nu itdiklerinde deryada katra misal naks olmyup yine

leb berleb durur Msr bürkesi dayiren madar sekiz yüz admdr ve

yirmi kulaç amikdir Amma am bürkesi etraf be yüz admdr ve

yirmi iki zira amik (umku) vardr Ve imal canibi kenarnda nahli

tuba misal bir dirahti münteha kârgir bina içre hasl olup sernigûn

bürke içine ahaler salup saye salm bir vacibüsseyir nahli azimdir

ki bir eçara müabeheti yokdur Ve bu Msr ve am bürkeleri

mabeyninde krk aded kahvehaneler var kim her birinde ecnas

mahlûkatden birer ikier bin haerat fellahîn ile malâmaldir Amma
bu kahvehaneler kârgir binalar deildir Cümle külbe misal ahabat

ile mebni olup hurma hasr ile puidedir Bunlardan maada ehri

Mekke içre mükellef ve müzeyyen yetmi aded kahvehanei mamu-
reler vardr Herbirinde kssahan ve medd(a)han ve uara ve mtrban
ve hanendegân ve remmasan bikir esmerüUevn menkûeli kavazi

Habe cariyeler ile leb berlebdir Ve çay ve badyan ve kahve ve

kaer ve saleb ve mehleb ve leben ve baharl mümessek eribeler

piüp fafurî ve hatay fenacinler ile beyi olunur Kahvehaneleri

mecmaülirfandr

Evsaf esvak müzeyyene

Bu ehri Mekke içre cümle bin üç yüz dükkândr Amma bâlâda

erif Berekât iclâs mahallinde donanma olup cemii suku sultanî

tezyin olunup tavsif olunmudur Amma hâlâ iki bezasistan vardr

Biri Bab Selâm kurbinde iki canibde kapul kârgir bina elli dükkanl
bezazistan lâtifdir Cemii dünyann zîkymet akmiei fahiri ve cevahiri

[1] Badad Kökü nüshas (muazzamalar)
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nadir dürrü yetimi bunda mevcuddur Amma am çarusu kurbinde
bir çkmaz sokak içinde krk aded kükkândr Bir banda kapus vardr
Bunda dahi anka hacegîler ve alay alay met'alarn arz idüp beyi

ira iderler Amma bu ehir içre tüccar mabeyninde bir temaadr
kim tabir olunmaz Bir bazirgân bir sevdakerden bir meta alsa akmi-

ei fahiresine nazar idüp almak murad etdükde iki kii birbirlerile

esbablarnn yenleri içinde el ele verüp birbirlerinin ellerin bir

kaç kerre skub murad maksudlar üzre bazar idüp bir ferdi merdi

âferide esrarlarndan haberdar olmyup Irakyan bazar misal beyi

ira idüp yük yük nice yüz bin guruluk bazar idüp asla tekellüm

etmezler Ve birbirlerinin yüzine dahi bakmazlar Garib temaa bazar
beyi menyeziddir Ve bu esvak sultanî içre dekâkinlerin ekseri attar

ve bezzaz dükkânlardr Ve cemii hububat glâl ehir içre meydan-
larda ve baz dükkânlarda füruht olunur Ve bu dükkânlardan maada
her hanenin kapusunda içeri bir soffas mukarrerdir Her kes metam
ol soffalar üzre kat enderkat yup nice yüz bin guru bazar iderler

Ve her kes kahve ve eribei mümessek ve gülâb buhur ile tatyibi

hatr idüp riayet ederler Bir güne dükkânlar dahi bu bazirgânlarn

kapular manidir Bunlar dahi dükkân ad olunsa alt binden müteca-

viz dükkân olur Ve bu dükkân han dükkânlardan maada her hanede

zîkymet cevahir makulesi ve akmiei fahire (i) diba ve iyb ve zer-

baf ve lâil yakut ve elmas ve zümrüd ve dürrüyetim lülüyi ehvar ve

hurmuzu dürdane ve mük ve amberiham ve abberi (anberi) gülfam

ve zübad ve trahî ve kâdi ve mahî ve kâfurî ve sünbülü hatayî

velhasl cemii dünya kâlâyi füruht olunup yük balanup yük çözilür

bir bender ehri muazzamdr Amma mekûlât merubat ksmndan
kaht gala ehridir Cümle ehli Mekke Msra mahtaclardr Msrdan
Süveyse andan ketilerle Ciddiye gelir Ciddeden bir günde Mekkiye

gelüp azimet (1) olur Eer ketiler Msrdan gelmese âdem âdemi

tenavül ider Zira cümle ehli Mekke müsafirîn ve mücavirin ve zuafa

ve bîmecal cümlesi tembelânî Horasan gibi ve surrei padia-

(hî) ye (2) Asla çift ve çubuk idüp ziraat etmek anlarn katinde

kaht gala olup nan ve nemek zîkymet olur Gerçi Abbas ve Tayif

ve Hicaz ve Habe caniblerinden Harkova ('->->' ^>) dan ve Musova-
Oi^^') dan ve Sevakin ^â^*^) ve Dehlek («iU**) ve Zeylâ i^'.j^ ve Yemen
caniblerinden çok hububat gelir Amma mevsimile gelmez Ve gelse

kifayet etmez ehri Mekke âdem deryas bir ehri azimdir »i^-^ <0HiUii^

Ve cümle esvaklar pak ve pakize ve taamlar nazifdir Cümle makû-

[1] Bagrdad Kökü nüshas (aanimet)

[2] „ „ „ (ile geçinirler)
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lât merubatndan memedhu Beyti Emine hane(si)ki Hazreti Resaletin

validesi hanesidir Ana karib bir dükkân vardr Herise [1] biirirler

Hazreti Resalet herisiye mayii olduklarndan bu dükkânda herise te-

navül idüp dua etmilerdir Hâlâ ol dükkân içre ol herisecinin evlâd

evlâd tevasül bulup ol dükkânda herise biirirler Amma herise deil

rahatulhulkum bir nur macundur Hakir sahibi dükkândan sual etdim

Kazganmz ve kefgir kepçemiz ve sahanlarmz Hazreti Resaletpenah

tenavül etdüi kazgandr [2] ehadet itdi Ve ehli Mekkeden nice ki-

mesneler dahi (**î öyledir deyu tasdik itdiler Bu mucizei Resul dahi

hâlâ zahir ve bahirdir Baz huccac bu esrardan haberdar olup bu
dükkânda teberrüken ve teyemmünen herise yerler kim cümle taam-

larn seyyidi herisedir Hakknda nice hadisi sahihalar vardr (Hadis)

ö^i'^^û* o-j^iV^ [Ve an Maaz "^-^ aDi^^j^su.
] ^^ <J.\ ci^i [{ jr^j-i'^-îS -^^J^-A cJis

Cj. c^.ij\ Jy a *h^ 'f-Vi5 w-b«3« ^.J Ji3 ,ui.î ov"j> (Ve Huzeyfa biil Yemanî [3j
-»üU^-j Ja- î^V^ U-*^*5 ^ij«3' ,»l.3»A;^ Ve mukavvi ve seriulhazmdr Amma
içinde sehl razyane ve kimnun olsa gayet leziz olur Ve yeniçeri odala-

rnda ve bostanc odalarnda tabh olan herise dünyada yokdur Meer
yine Islâmbolda Zeyrekde (4) ola Anlara serçemei pehlivandr kim
Hazreti Resalet huzurunda Hazreti Ali[5] kemerbeste idüp kûtegirane

pr perver olmudur Islâmbolda mezkûr âsitanlarmda iki yüz mikdar
merdüm hod div âsâ zrtl zeberdest pehlivanlar var kim matbah key-

kâvüslerinde herisiye her pehlivan biner kerre saltuk [6] tokmak
urduklar zaman Herisei kendin döversin er isen diyüp döe döe herise

iderler Amma macunu ekber olur Ve budaylar Tekirda kurbinde

evkaf kuralarndan Devedii tabir itdikleri budaydr Ve Karadeniz

sahilinde Karaharman kurbinde Bedepe budaydr Nur iken nu-

run alânur olup an tenavül idüp her bir pehlivan âdem ejderhasna

döner ve Ejdihaya varr Hattâ Ohud gazasnda sahâbei kiram Ya Re-

suUah Küffar bedkâr bedgirdar arap içüp eciâne üzerimize hamle
iderler Ana biz nice müdavemet [7] idelim didiklerinde Hazreti Re-

salet buyurmulardr kim Herise ve buday orbas tenavül idin Ve
sadayi Allah Allah ile küffar üzre hamle idin Mansur ve muzaffer

olursuz buyurmulardr Andan cümle sahâbei herise tenavül etmee
baladlar Ann içün Mekkei Mükerremenin herisesi mehurdur Zira

[Ij *-«l/* Kekek.

[2] Badad Kökü nüshas (deyu)

[3] (^M-Jl4Jlc jcj\i JJ!1,.U j^ft iSA^^ V: J^-> r^^**:^^ L>.'*^^ ^-^^ (.y~J\v> ^1^^ -ujljj-jjlâ JIS)

[4] (Zeyrek yokuunda)

[5] Bagdad Kökü nüshas (Yar Veli)

[6] » » » (Saik)

[7] » » » (Mukavemet)
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Hazreti Resalet herise ve bataiha mail iderler. »^«sOb' (^v-J .> s_^-.M<Ufr J\5>

fJlMy^j JA-. U-tj* ^>« <6 <>-j> ^j)^..- aJ ^jj Bu hadisi erif üzre Mekkenin
kavunu ve karpuzu dahi âbdar ve mehuru âfâkdr Ve cümle meyvesi

Sam Cennetmeam gibi olan ehri Abbasdan iki günde gelir Âbdar
engürü ve eftalisi velhasl cümle müsmirat makulesi Abbasdan ge-

lir Amma ehri Mekke tenkütar sengistan yerde vaki olmak ile ba
ve baçesi kesret üzre deildir Ancak §ehir içinde on be yerde besa*

tinler vardr Mah ve sal sayf itada sebzevat eksik deildir Ve ehir

içinde yetmi yerde hurma baçeleri vardr Ve Muallâda ve Ebtahda

dahi yetmi seksen baçeler vardr Ekseriya ürefalar bu balarda

sohbet iderler Mahsulâtlar hurma ve limon ve turunç ve kebbat ve

rumman ve eftalû ve cabeca izebi (inebi) âbdan dahi olur Amma
gayet mamur baçelerdir erif Zeyd hazretlerinin ba müteaddid hö-

cereler ve kaalar ve gûnagûn maksureler ile ina olunmu bir ba
iremdir Ve Muallâda Mevlevihane dahi bir mesiregâh badr Ve ca-

beca servi dirahtleri vardr Amma Rum escaratndan çnar ve kavak

sanavber ve eceri cevz ve kestane ve üvez ve mumula ve kiraz vi-

ne ve emrud bu makule ecar müsmirat olmaz Amma bir senede

dört kerre mahsul verir nabka (•*^.^) derler bir meyve olur Baz hane-

lerde firavandr Rumda Koca li civarnda hasl olur Alt çekirdekli

aliç misal bir meyvedir Ve lezzetde dahi öyledir Amma çekirdei bir-

dir Amma ükûfei gül ve nesrin ve benefe ve reyhan ve kâdisi

çokdur Ab kâdi ve âb buhuru ve âb trahîsi rub'u meskûnda

yokdur Hattâ hammamdan tulü itdikde huddamlar hekese mâi gül-

âb ve mâi kâdi nisar etdiklerinde âdemin dima muattar olur

Evsaf hamma (na)t Mekke

Bu ehir içre has ve âm içün hammam vardr Mahallesinde So-

kollu Mehemmed pasa hammam gayetülgaye binayi lâtif ve havayi

nazif hammam safa bahdr Serapa mermeri ham ile mefru olun-

mu pak ve pakize bir hammam ruinadr Bir hammam lâtif dahi fatihi

Yemen Sinan paanndr Bu dahi sekiz kurnal pak hammam ruendir

Bu iki hammamdan maada yüz krk be saray hamamlar vardr Her

biri hanedan sahibi ürefalarn binalardr Ahalii mahalleden diri olun-

myup herkes ehil iyalile girüb zevk safa iderler Ve bu hammamlarn
germablar hatab ile deildir Külhanclar ehrin har haak müzahrafat

zebilin süpürüb ehrin ahrahlarn pak idüb hammamlarn külhanlarn-

da ihrak iderler Bu hammamlarn kesreti sebebi ile cümle ahalii
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Mekke öyle pekdirler kim güya nev'i beerden deillerdir Hakka ki

sülâlei Ali Resul melek çehrei mükerremlerdir

Sitayii ehli Mekke ve ekâli sâdât kiram
ehri Bekke

Ehli ukule nihan olmya kim Ak emseddin zade Hamdi Çelebi

Kyafetname sinde tahrir etdüi üzre ehli Mekkenin ekil emayiUeri

siyah çerde ve bazlar ahmerüUevn ve esmeriilvecih merali ve gazali

Hoten ahusu gözlü irin sözlü ve münevver yüzlü esrar derununda

gizli Ali Haimyandan bir alay hasibün nesih eba an ced çelebiler-

dir Amma âb havas ehri Mekkenin iddeti har olmaile halk ga-

yet zaif ve nahifdir Olkadar ehli huruf (1) kavmi deillerdir Bar
sakil i ilemee iktidarlar olmadklarndan ekseriya ehli Mekke
tüccardr Bir snf dahi sadakai sultanî ile geçinirler Ekseriya ahalii

Mekke sevdayi tabiat olduklarnda (n) halk ile hüsnü ülfet idemiyüp

bevii iralarnda ve kelimat örfiyyelerinde önf ile tekellüm iderler

Bir kimesne anlardan bir meta almak murad idindikde elbette behai

metal sual etmek mesnundur Ehli Mekke dahi kyme(t)in sual etdi-

in metaa misal(2)on guru derSenhahi hazar muhammedîdir deyu

sekiz guru disen derhal gazab âlûd olup ol ie on be gurudur Sen dokuz

guru disen ol yirmi guru diyüp inad ider Böyle lecuc kavimdirler

Amma birbirleri mabeyninde yenleri icre el yapup ellerin skarak

iareti mahudelerile irakyan gibi bîzeban hazar iderler Hemen ihtida

didii bahai vermek gerek Zira anlarda hilaf hazar yokdur Ve haramdan
sakmurlar Amma gayetülgaye pak ve pakize çelebilerdir Cümle rk
tabirden sâdât kiramlardr Amma Msr sultan Kaytbay asrnda
sehl isyanlar sebebile melik Kaytbay Msrdan on iki bin ahrec at-

l asker ile alelgafle Mekkei basub cümle ürefay kayd bend idüb

nicesin nefyi beled idüp ehri Mekke içre yedi nefer sâdât kiram
alkoyup ürefalar ile ahdi misak itdiler kim bir dahi sebzgûn des-

tar sarmyalar Beyaz sark saralar Ve erif olanlar kuyruksuz ata

bineler Ve tekeltilerinin önün adna uralar Ve yaln ayak ata bi-

neler Hâlâ bu ahdi eman üzredirler Amma müruru eyyam ile yine

Mekkeye gelüp ehri Mekke ürefalar ile malâmal olmulardr Amma
asla yeil sark sarmazlar Lâkin gayri esbablar gayet muhteemane
Hind kâlâlarndan zikymet akmiei fahireler ile mülebbes olup beyaz

suzenî ve mollay ve bafteler ve kermsud ve hümaahî ve sof ferace-

(1) Badad Kökü nüshas (hiref)

(2) » » » (mesela)
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lerin gûnagûnlarn giyüp hramani hramani reftar iderek (1) Ve be-

yaz kue destarlarnn önünde ve ardnda birer ziraî mekkî taylesan

muhammedî sarkdup bazlar gûnagûn zikymet kimirî ve lâhorî al
sarnrlar Zira Hind padiahndan ve ayan Hindistandan cemii üre-
faya Ali Osmandan ziyade surre ve atyye ve tefaruk makulesi he-

/A.

dayalar gelir Amma Ali Osmandan glâl çok gelir Ve ehli Mekke as-

la çakr giymezler Cümle seravil ve beddavî gömlek giyerler Ve pay-

lerine çerkezî ve cimcime ve pamak giyerler Y^ gerdenlerinde birer

kimirî al mukarrerdir Ve sünneti Resule ittibaen gözleri mükah-
haldir Ve desti palan ve sakallar hmnaldr Ve daima zifir taam
tenavül etmezler Daima kahve ve kair ile kak ve bakla ve zeytun

ve hurma ve helva ve ho âb ve pilâv ve orba tenavül iderler Dai-

ma perhiz üzrelerdir Ekseriya taam kesret üzre tenavül etseler hazm
idemezler Zira iddeti har âdemi berbad ider Böyle perhiz ile geçin-

diklerinden gayet tendürüst kavimdir Ol ecilden ehri Mekke içre

hukema yokdur Gelse de kâr kisib olmaduundan kararda olmyup
bir gayri diyara açlr Ve bu ehli Mekke iddeti harda cima'dan da-

hi alt ay perhiz ederler Vadii Abbas nam yaylaa bir günde varup

ate yakmazlar Meer tüccar ve ürefa ola Ve serapa afiîyyülmezheb-

lerdir Bazlarndan Zeydi mezhebdir derler Nikâh mut'a oldur kim
bir âdem ehl(i) (2) bir aylk bir gurua iPal babna çekmee kavil

idüp bir aydan ücretin virüp ol herifi zarif ahar diyara gider Eer iktiza

idüp kalrsa bir gurua ve be gurua ol avret ile bir kavil dahi idüp

yahud bir gayri avreti alup murad meram üzre nahirler Buna nikâh
mut'a derler Bu ehri Mekkede zeman kadimde olurmu Ol ecilden

ehli Mekke mezmumlardr Amma asrmzda hakir bu ahvale vâkf
olmadk Anlara iftiradr Pak mezheb çelebilerdir Ve âlemi tufuliy-

yetde sbyanlar gayet mahbub ve necib ve reid glmanlar vardr
kim (Beyit)

Reftara gelse ruhu musavver revan olur

Güftara gelse mucize Isa beyan olur

ebyat anlarn hakkndadr Ve halk hasib ve nesih azîmüan âlika-

dir kimesnelerdir Amma Ervam kavmi mücavirine rabet itmezler

Ehli Rum Medinei Münevverede safa iderler Zira cümle Ervam Me-

dinede sakinlerdir Olkadar ürefa Medineye müdahale idemezler Ve
haki Mekke ol kadar rakik lâtifdir kim haki amber pakinden gûna-

gûn güzeler ve safalar tarh idüp anlardan Ab Zemzem nu olunup

safa olunur bir haki tutyayi kimyadr

(1) Badad Kökü nüshas (iderler)

(2) » » » (sefer olsa)
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Evsaf nisvan Mekke
Bu ehrin zenanesi sahib cemal ve lâtifül itidal hubru peripey-

ker melek matzar beer siyret rular çardeh misal hüsnü cemal sabi-

leri tavusu ba cinan revili keklik sekili bikri naüküfte duhteri

pakize ahter kâlime havatînler var kim anlarn hakknda (Ayet)

^jj öMîj ^i* .UUij,- j»CJ v^uu ijstCjls anlarn hakknda nazil olmudur Masda-

r beni âdemdir Gûnagûn akmiei fahire ile zer enderzere müstarak
olup serapa cevhere gark olup serlerinde zeri halisden ve sîmabdan

takye ile ve bazlar zerduz ve zerbaf takyeler üzre siyah izan harir

bürünüp yüzlerinde nikab burka ve dudak ve saravu elvan renk

harir ile vechi münevveri mestur olup mükehhal çemi gazalinden

gayri bir yerleri görünmez gayetülgaye mesture havatînlerdir Amma
Habee cevarileri var kim her biri amberi ham misal esmerüUevn ga-

vaziler var kim diller perian olur Bazlar kahvehanelerde alâmeleinnas

raks iderler Arabistanm anndandr Ayb deildir Cümle asuman iç

edik ve asuman paypu giyerler Bir zenane bir merdi Hudanm cen-

binden güzer eylese triyyat mük anber amber zübat rayihasndan

âdemin dima muattar olur Bir gün hakir Süfyan urahanesine ziya-

rete giderken bir remma havatîne rast geldim Meer suru zifaf imi
Bir huhteri naüküft (i) zeri zivere müstarak itmiler On hatve baid

rayihai tayyibelerinden dimam muattar oldu Be yüzden mütecaviz

mektebi sbyan arusun peine düüp Amin Amin diyerek mahalli

muradna götürdiler

Evsaf mektebei sbyan der Mekke
Cümle yüz elli mektebi sbyan ebcedhan cier kûei pederan sb-

yandr Selef padiahlarnda(n) herbir mülûk birer mekteb ina itmi-

ler Amma bu mekteblerin evkaflar metin olmas sebebile hace ve

halifelere ve cümle sbyanlara beher sene surre ve atyyeleri birer

kat libas fahireleri sal besal mukarrerdir

Evsaf darülkurai Kur'an Azîm
Krk yerde dar kura vardr kraati Hafaz ve kraati Ebu Ömer ve

kraati Ibni Kesir ve kraati seb*a ve kraati aere ve kraati takrib

kraat olunup eyhi kurralarna ve bevvabna talebelerine vazifei mu-
ayyeneleri ve ceraye ve lâhmiyyeleri vâsldr

Evsaf Darülhadis

ehri Mekkede krk yerde Darülhadis vardr Dersâmlar ve tale-
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beleri vazifei muayyenelerin alrlar Amma ehli Mekke sevday bir

alay batyyülhareke kimesneler olduklarnda (n) ilme megul deiller-

dir Cümlesi tüccardrlar ilmi hadis ve ilmi hfz Msra mahsusdur
Meer Mekkede Ervamdan baz mücavirin olakim ilme megul olalar

Yoksa ehli Mekkede ehli ilim istima olunmamdr Ve sair diyarn
neayihi kibar gibi ehli tarik ve ehli tevhid mazannei kirame kimes-

ne zahir olmamdr Zira sevdazede kavim olduundan heva ve heves

ve asar binaya megullerdir ehri Mekke icre olan kat enderkat

binayi âliler Haleb ve am Irakda yokdur Meer ümmü dünya olan

Msrda ola Ve ehli Mekke gayetülgaye zendost olduklarndan hatun-

larna malûblardr Havatînleri ne ferman eyleseler ferman herleridir

Ol ecilden anlar avretlerin [ 1 ] beridir Cemii zemanda ehli Mekkeden
cür*et zahir olmamdr Ancak âlâ vâla esbablar giyüp eli ve aya ve

sakal hnnaldr Kahveden kahveye gidüp bir ibrik kahve ve bir

kâhik ile hanesine gelüp kahvei nu kâki tenavül idüp püsteri

rahatde hah alûd olurlar Cümle mekûlat merubatlar içün

çaruy hazara muhtaçlardr Avretlerine malûb olduklarndan

hanelerinde bir ey bimeyüp gayet bati avretleri vardr Asla a bil-

mezler Ve esbab ykamazlar Ve iblik eirmezler Ve hanelerin sü-

pürmezler Cümle levazmlarn hazardan görürler Bir alay müsrif ve

müsrife akvamdrlar Amma mal karuna malik olmalar hasabile mal
firavan sarf idüp esbab ihtiama mayillerdir Ebaan ced böyle gör-

müler Böyle giderler Murad maksudumuz zemmi nemleri deildir

Hââ ve kellâ Ancak vak haldir kim tahrir olundu Amma âyân e-

rafnn Mine hazarnda suru hitan itdiklerinde huccac müslimîne

ve gayri tüccar züvvara ziyafetlerine ve ikramlarna ak olsun Ve
ehri Mekkenin âb havas iddeti har üzre amma Ab Zemzemi ve

havas zenanesine yaramdr Amma hayvanatlar gayet kadiddir Hu-
susa fakir himarlar Vadii Fatma alef in bulmyup huccac müslimînin

tenavül etdüi hurma çekirdeklerin sbyan kibar tariki âmdan cem
idüb bir gice suda slayup himarlarna hurma çekirdei verdiklerinde

himar fakir segah makamnda anrarak hurma çekirdein fasl idüp

hare geçirir

Evsaf ehri Mekke
iklimi sanii hakikîdedir Kürei arzn ta vasatmdadr kim efvah

nasda Mekke dünyann ortasndadr derler Hakikatülhal yine öyledir

kim Hatt stivaya karibdir Annçün tul nehar gice ve gündüz be-

raberinden ruhu* saat dirazdr Ve arz beledi ve ebi yeldas on bir

[1] (Ferman) kelimesi eksik.
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saat üç çeyrekdir Ve talii niicumu olmaile cemii halk zevk ve

safaya ve sürür ve admana ve hay huye ve saz ve söze maillerdir

Ve bir âdem bu ehri Mekke icre müteellim ve pür ztrap olsa fihal

Haremi erife girüp Karadonlu BeytuUah müahede idince derununda

olan gam enduh zail olup ad handan olur Annçün ehl Mekke
daima mesrur handandr Hattâ erif Berekât hazretlerin Hüseyin

paa efendimiz erif nasb etdükde dellalar nida idüp Üç gün üç gice

adman olsun deyu ferman hümayunu Mehemmed Han Salis

olup ehri Mekke nur iken nice kerre yüz bin kanadil ve me'aleler

ile çragan olup nurun alânur oldu Ve taraf taraf Hüseyin Baykara
meclisleri olduu bâlâda mahalli ile tahrir olunmudur Velhasl Mek-
kenin öl surur perisi [1] bile mesrur adan oldlar

Beyan mevtayi ehli Mekke
Firuzâbâdî nam bir müellif mekkei Mükerreme esmalarn cem

etmi Ol isimlerden biri Mekkiye (j^iâ,,J) Kariyyetül Nemi derler Ve
pir feta merhum olsa ol an öyle karnca üer kim camapur huruç
idince asaskiri nemi dahi taraf taraf yürüyü iderler Derhal cemaati

mevta ol merhumu hanesinden tara havlya çkarub teneir üzre

hazr idüp nsfuUeyl dahi olursa teçhiz tekfinin ve germabm hazr
iderler Evvelâ kaidei Mekke budur kim cümle mürdeuylara haber

alup [2] def kudümleri ile gelüp bir hay huy ile makam hicazda su

salalar verirken mürdeuylar mevtann evvelâ trnaklarn kesüp sa-

kaln ane ile tarayup ihtida gayri su ile taharet verüp a^a manka-
rizin pembe ile kalafat iderler Andan Ab Zemzem ile abdest alr

gibi ihtida iki ellerin ve mazmaza ve istinak ve üç kerre vechin ve

üç kerre yedi yümna ve yüsrasm ilelmurafka varnca andan (^-^-^, »^?e->\j

fehvasnca c/U* j^-;--» ^.j üzre bana mesh verüp recüleynlerin gasil ider

Andan bedürütî gasil ile öyle olur kim güya ol mevta taze can bu-

lup tebessüm eder Canibi erbaasnda buhurdanlar ile kâfurî ve am-
berler yanarak ve Kur'an tilâvet iderek gasil idüp yakasz gömlein
ve miskal kefenin Ab Zemzem ile sladup geydirir Badehu gülâb

misk [3] amberi ham ve mâi kâdi nisar iderek canibi erbaasn pembe
ile sarup za'fran ile güllâb saçup kefeni üzre za'fran ile ^^^^ ^-^ ^j

jUi^iÂi^ Lsj <^ •>V»(i j <<^>' Ayeti tahrir idüp tabuta endirirler Tabutlar
dört ayakl canibi erbaas parmakl tulanîce bir nerdüban misal bir

tabutdur Üstüne siyah Kabe örtüsü ile setir idüb cümle cemaatile

[1] Badad Köaü nüshas (ölüsü ve dirisi)

[2] (Salup) olmak lâzm.

(3] Badad Kökü nüshas (mük)
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meyyitin önüne düüp def çülçüle çalarak abbasî alemleri açarak

-»ilv -»J^ sadasna reha buldurarak Kâbei erif haremine girdikde cümle
ehli mevta »ü-J j^üi diyüp telbiye iderek meyyiti Altun Oluk altna ko-

yup müezzinler Cenaze nemazma deyu nida idince nsfuUeyl ise dahi

Kâbei erif ehli tavafdan hâli deildir Mafevkmda gerrubiyan bile

tavafdadr Cümle cemaat hazr olup kanunu muhammedî üzre salât

cenazei eda idüp meyyitin ihvan bavefalar tabutu omuzlarna alup

Kabei erifi bir hac sevab olmak üzre telbiye iderek Kâ*bei erifi yedi

kerre tevaf idüp Bab Cenayizden yahud Bab Safadan çkarub Sai Safa

ve Merve sukmdan güzer itdirüp def kudümile cümle ^\ vt *3»V diyerek

enlik ve admanlk iderek gurafei üheda olan Muallâ mezaristanm-

da defn idüp imam telkin idüp her kes hanesine müteveccih olup

ol mevta jinU-M^j 4\^.^ olup vâsl Huda olur <^ic ^\h-j Ve elbette ehli

Mekkenin has ve âm ve pr civan ve binti nisvan her leylei isneyn-

de ve leylei Cum'ada âdem deryas Muallâya varup fukaralra cüz'î

ve küUî tasadduklar idüp nan pareler ve Ab Zemzemler bezi idüp

Kur*an Azîm tilâvet iderek kabrin ba ucuna huu tuyur içün sular

ve hmtalar koyup gül reyhan korlar Bu hal üzre haftada iki kerre

mevtayi ziyaret idüp öyle riayet iderler kim güya mevta deildir bir

hay âdem ziyaretine varmlardr Hasl kelâm mevtaya bu riayet bir

diyar halkna mahsus deildir Müjde ol cana kim Mekkede merhum
olup badelfevt cümle ahibbasile ziyareti BeytuUah () tavaf idüp bile

tavaf iden ihvanlar tavaf etdikleri hac sevabn ol merhuma hibe

iderler Bilâ übhe ehli Cennetdir Hakir bu hale vâkf olup ol ha-

zarda muhayyer hazar merhum olacam geldi Buna böyle gbta idüp

tama hama düdüm ^^**l ^. ^\ Ve baz ehli hal olan kimesneler

kurbü Hakka takrib içün Mekkei Mükerremenin canibi erbaasnda

olan cebeli müntehalarda defn olunmasyçün vasyyet ider Ferade

ferade anlar beyan ider

Beyti erifin canibi erbaasndaki cebeluUah
beyan ider

Evvelâ bâlâda tahrir olunmudur Amma Mine Mine [1] haza-

rnn ark ve imali mabeyninde bir cebeli sagire vardr ki ana Cebeli

ehir derler Bi kavli Ishak Hazreti ismail evlâdlar anda mefundur

Ve Ismaile nazil olan kurban bu cebelden tulu idüp bu cebel dame-

ninde kurban olmudur Hâlâ Menhar nam bir mahalli vardr Baz
huccac Mine kurbann bu cebel damenindeki Menharda iderler Hâlâ

[1] ki defa yazlm.



SEYAHATNAMES 785

ziyaretgâhdr Ve Beyti erifin canibi garkîsinde Beyti erife hayil

Cebeli Ehi Kuheys Bâlâda mufassalan evsaf tahrir olunmudur Am-
ma nice bin sahâbei kiramn nazargâh Hazreti Resalet penahn ak-
kul Kameri anda vaki olmudur Kabaiii Kurey beyninde bu cebele

Cebeli Emin derler Hâlâ teferrücgâh ziyaretgâh hass âmdr Andan
Cebeli Ahmer ve Cebeli Aheb Bu iki cebeli münteha Mekkiye mu-
dildir Bu cebeleynin hakknda hadisi erife vardr Jj>'Vi-j -^iH^^-» «nj^-jjis

l^jLi-» Jj> j-^ ;x. buyurmulardr Amma Cebeli Ahmerden Cebeli Aheb
ulu dadr Ve Cebeli Nur Mekkenin imalinde bir saat yerdir Mün-
kirlerden Hazreti Resaletpenah muhtefi olduu mahaldir Gar hâlâ

ziyaretgâhdr Ve Mine hazar kurbinde Cebeli Muhsab ^^ie j^ Muteber
cebeli müntehadr Ve yine Mine hazarnda Camii Hayf kurbinde

Cebeli Mürselât Hazrete Sürei Mürselât bu garda nazil oldu Ziyaret-

gâhdr Ve Cebeli Hara Bu cebelde bir gar azîmi musanna* vardr
Hazreti NebiyyuUah anda mahfice ibadet iderdi Hâlâ ziyaretgâdr

Ve Cebeli Cezzel Bir münevver küçük dadr Lâkin mertebede âlidir

Ve Cebeli La*la ^»j j.*. Mekkiye hayildir Ve Cebeli Safa Mekkenin
canibi arknda ehir içinde Safa mahallinde bir alçak cebeldir Hadisi

erif ile müsbetdir kim rat saâtde zuhur idecek dabbetülarz bu
cebelde mahbusdur buyurmulardr Hattâ Hazreti Resalet bu mahal-

de Sai Safa iderken desti erifindeki asâ ile Cebeli Safaya darb idüp

asânm darbn dabe istima itdi buyururlar imi Ve Cebeli

Evsaf ziyarets^âh eshab kiram der Mekke becanibi
Bab Muallâ ve ziyareti Kuburu üheda

Ehli züvvara hafi olmya kim kurafe (i) Muallâda cümle yetmi
be kubbedir Cümlesinde selef padiahlar ve hilâfet makamnda
kayim makam olan ürefalar ve gayri ürefalr ve âyân kibar Mekke
ol kubbelerde medfunlardr Amma cümleden binayi cedid ve kâr
pesendid olan sene 1008 tarihinde merhum olan erif Zeyd hazretleri-

nin (l)âlisidir kim iremzatül imad misilli bir kubbei musanna içinde

mefundur Cemii ahalii Mekke ehadet iderler kim otuz sene keif

keramatn beyan idüp hayrile yad iderler Ve buna karib Kubbei

erif Abdullah bir azîm âsitanedir Ceddi Abdül Muttalib yüz yirmi

yanda iken Hazreti Resul yedi yana bali idi Size Allah emaneti

virdim Tayyibi hatrile mukayyed olun didükde Hazretin ceddi Abdül
Muttalib merhum olup bu mahalde medfundur Abdullahm karnda-

dr Ve Ebi Talih Hazreti Alinin babasdr Öyle iken Hazret ile

[1] (Kubbei) kelimesi eksik

Evliya Çelebi 9 — 50
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Hazreti Ali bir yerde feta oldlar Bedehu Hazreti Resalete krk
yanda nübüvvet gelüp senei âirde Cebeli Ebi Kubeys üzre mün-
kirin Hazretden çardeh olan mah taban iki ak ile ikisi dahi

koynuna girüp biri bir yeninden biri bir âstininden çkup yine

semada yek pare olsun Sana iman getirelim diyüp mucizei iste*

diler Hazreti Resalet Cenab Hakka tazarru ve naliler idüp secde

idüp derhal murad münkirin üzre sa eli ihamile mah münevvere
iaret idince mah iki pare olup nüzul idüp mübarek yenlerinden ç-

kup yine semaya uruc idüp yek pare oldu Baz münkirin islâm ile

müerref oldu Bazlar Hakka ki Ya Muhammed Sehhar kâmilsin di-

yüp dalâletde kaldlar Hikmeti Huda bu akkul Kamer gicesi Hazretin

ammisi Ebi Talip merhum oldki nübüvvetin onuncu senesi idi Haz-

reti Resalet cenazelerine hazr olup cehaletde kald deyu Hazreti Ali

nemazn klmaa rza vermiyüb Muallâda defn etdiler Hâlâ bir kubbei

âli içinde medfundur Amma sair kbablar gibi müzeyyen ve hud-

damlar yokdur Amma hareminde gül gülistan ve bir kaç nahlistan-

lar var Gayet leziz danedar hurmas olur Ekseriya Acem huccac
Hazreti Ali pederidir deyu ziyaret iderler Ve huuddam Ebi Talibim

diyen talibi male ihsan in*am iderler Ve ziyaret idüp giderler Ve
Andan yukaru imal tarafna kayalar dibinde Kubhei Hadice Bu
Hadice malile Hazreti Resalet nübüvvetden evvel ama karib Bosra

ehrine ticarete gidüp intifa kesire idüp mali firavan ile Mekkiye

avdet etdiklerinde Hazret yirmi be yanda idi Hadice Ana krk
yanda seyyibe iken Hazretin menkûhas oldu Ve Hadicei Kübradan
dört zükûr evlâd Resul mütak oldu Evvelâ Kasm Mekkede müte-

vellid oldu Ve Tayyib ve Tahir ve Abdullah Medenîlerdir Ve dört

inas dahi Hadicei Kübradandr Evvelâ Sitti Rukvye ve Sitti Ummü-
gülsüm Bu ikisi Hazreti Osmanm ehli beyti olduundan Osman
Zünnureyn didiler Ve Hazreti Fatma dahi Hadicedendir Hazreti

Aliye virdi Ve Sitti Zeyneb dahi Hadice Anadandr Hazret an dahi

nikâhile Ebul'As bin Rebi* bin Abdül Uzza (^j.J xc cr. ^^.j Cr j^^'y.^) hi-

balesinde idi Amma Hazreti brahim ibni Resul Msr Meliki Mu-
kavkis Hazreti Resalete alâtarikulhedaye bir klç ve bir katr ve iki

cariye gönderdi Hazreti Resalet Zülfikar deyu klç ve Düldül deyu

katr Hazreti Aliye verdi Ve bir cariyei air Hassana ihsan eyledi

Ve cariyei Mariyei kendüleri kabzai tasarrufa alup Hazreti brahim
andan oldu Amma sekiz evlâdlar cümle Hadicei Kübradan tevellüd

eylediler Badehu Hadice Ana altm be yanda Mekkede vefat idüp

bu Muallâda defn olundu Hazreti Resalete nübüvvet geldükde nisa-

dan ihtida imana gelen Hadicei Kübradr Zükûrdan ihtida imana
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gelen Eba Bekri Sddikdir Baz ehli Sier Eba Bekirden evvel imana
gelen Hadicedir derler Uc aüiâj-j ki ümmülmüminîndir Baz ehli sier

Hazreti Resaletin validei müfikas Emine Hatun dahi bu kubbede

medfundur derler Bazlar yok Hazreti Resaletin pederleri amdan
tüccar ile gelirken Medine kurbinde Darüt Tabia («^.jUijb) nam mahal-

de merhum olup anda defn olundu Ve cümle malin ehli Medine
hfz idüp badehu Emine Hatunu ki Hazretin validesidir Hazrete inti-

kal iden mal ahzi kabz içün Hazret alt yanda iken Hazret ile

Medineye varup bir ay ehri Yesribde meks idüb Hazretin mal mev-

rusun alup Mekkiye rucu idüp Ebu Enam nam mahalde Hazretin

validesi Emine Hatun merhume olup Ebu Enamda defn olundu Ve
Hazreti akrabalar Mekkiye getirdiler Badehu Hazret Mekkeden
Medineye hicret itdikde validesinin na'n Ebu Enam (1) mahal-

den çkarub Medinei Münevvere Baki'inde sud anas Halime Ha-

tun kubbesinde defn itdi derler ^s}^)^^^^ öj^*«h Amma ehli Mekke Beli

Medineden gelirken Ebu Enam (2) mahalde merhume olup nakn
Mekkiye getirdiler deyu ehli Mekke ve ehli Medine mabeyninde bir

mücadeledir vesselam Badehu sen 959 tarihinde Sultan Süleyman
Hadicei Kübra üstüne bir kubbei âli ve türbedar vali vaz eyledi kim
kubbei nuru mehbatdr Ve bab saadeti canibi arka meku(f)dur
Ve kubbei pür envar beyaz kireç ile puidedir Ve bizzat kendüleri

kaan arslan misal kubbenin ta vasatnda diba ve iyb ve zerbaf ile

mestur zer endrzer bir sanduka içre asudedirler Ve bu âsitanei ekse-

riya nisa tayifesi ziyaret idüp sandukai Hadicei gûnagûn ükûfeler

ile tezyin iderler Ve öd ve amber ve kâfur yakup rayihadan züvvarn
dima muattar olur Ve bu kubbei âlinin iç yüzü kenarlarnda celi

hatt müzehheb ile

.A.

Ayeti tahrir olunmudur Ve yine bu kubbe içinde çarkûe bir kafes

ebeke içre §erif Mes'ud Hazretleri medfundur Sandukasnn zarf

olan yeil atlas zerduz üzre kar hayyam ile ol zarf üzre

terkim olunmudur Ve bu kubbenin kblesi canibinde bir küçük
kubbede Hazreti Abdullah Zübeyr ibni Avam ibni Huveylid

[1] (Nam) kelimesi eksik.

{2] Burada da öyle.
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ibni Abdüluzza ibni Kusaydir Dedesi Hazreti Eba Bekire mün
tehidir kim validesi Abdül Muttalib kzdr ki Hazreti Resaletin ba-

basdr Hazretin yakn akrabalarndandr Mevlûdu Nebinin yirmi

dördüncü senesinde Zübeyr ibni Avam ve Talha bin Abdullah bir

günde vücuda gelüp Zübeyr Hazret ile Yemene ticarete gitdiler Haz-

rete nübübüvvet geldikde ibtida Hazreti Eba Bekrüs Sddik saniyen

Zübeyr hazretleri iman ile müerref oldular Ve ehli Cennetdir diyüp

Hazret tebir idüp Aerei Mübeereden oldlar Sene 43 tarihinde

Mervan Himar am halifesiyken Hazreti Zübeyr Mekke ve Medine

ve Yemen ve Irak padiah idi Hazreti Resalete karabetleri sebebile

Hazretden ve Ayiei Sddika rivayetile bir kaç hadisi erif istima et-

milerdi kim Hatim Kâ'bei Mükerreme dahilindedir deyu hatimleri[ll

olmudur Ana binaen Hazreti Zübeyr zeman hilâfetlerinde Hatimi

kal' idüp Kâ'bei erife zam idüp bir sutuh tahtnda Beyti erifi tevsi

idüp garbnda bir bab dahi ina idüp züvvar huccac güruh güruh
bir kapudan girüp bir kapudan huruç iderlerdi Badehu Ali Emeviy-

yundan Mervan Himar [2] Zübeyr hazretleri üzre Yusuf Haccac
Zalimi serasker tayin eyleyüb yetmi bin askerle Haccac Mekkeî
muhasara idüp [3] ile cabeca rahnedar idüp ahir Hazreti Zübeyr

nass kat'da jçl\j 4U:^Vj J^-sVi Haccac Zalim zulm idüp Halreti Zübeyri

Bab Selâmda ma'nukan salb etdi [4] Altun Oluk divarn mücedde-

den bina itdi Ve canibi garb kapusm sed idüp [5] Derunu Kâ'-

be (i) hak hacer pareler ile doldurup bu hal üzre [6] der Badehu
Hazreti Zübeyrin validesi Bab Selâmdan ubur iderken Hazreti

Zübeyri maslûp görünce Dahi bu hatib minberden inüp vaiz nasiha-

tin temam itmedi mi diyüp ubur idince Haccaca Zübeyrin validesi

öyle didi deyu takrir iderler Haccac dahi arifi kelâm Bildikim Zü-

beyrin validesi nezaketle Zübeyrin dardan enmesin reca idüp derhal

endirüp teçhiz tekfinin hazr idüp Zübeyri kendi elile gasil idüp cena-

zesi nemazn klup yedi kerre na' Zübeyre Beyti erifi tavaf itdirüp

ta Muallâya varnca tabutu Zübeyri Haccac zahrnda götürüp Mual-

lâda defn idüp bir günde ruhu erifiyçün Haccac bir hatmi erifi

temam etmeyince hareket etmedi Zira Haccac Zalim gayetülgaye serî

cari hafz kelâmullah idi Hattâ Kur'an Azîmin cemii eczalar ve

[1] Badad Kökü nüshas (istimalan)

[2] » » » (Zübeyrin istima idüp)

[3] » » » (mancnk ta)

[4] » » » (Ve)

[5] » » » (hâlâ imdiki tarz bina itdi)

[6] » » » (kodlar)
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hizibleri ve arlar ve begâvendleri [1] var ise cümle Haccacm tar-

hdr Ve cümle mevtaya badessalât cenaze [2] Beyti erifi tavaf et-

dirmek Haccacdan kalmdr Ve Zübeyr hazretleri üzre kubbei anlar

ina idüp Zübeyrden sonra Mekke ve Medine ve Yemen ve Irak (a)

Haccac halife olup adli dad ile velvele ara olup badehu hakknda
-oüij'jcL»! didiler Amma Haccac zalimlla mehur bir âlim kattal ki-

mesne idi Andan Kabri Binti Hazreti Eba Bekir ve kabri Binti Haz'

reti Osman Bunlar birer kubbei sagireler içinde asudelerdir Ve bun-

lara karib ziyareti §eyh Osman Haravn ve ziyareti §eyh Kennas ve

ana karib ziyareti Hazreti Sa*d hm Ehi Vakkas Mevlûdu Nebinin

sene 23 tarihinde vücuda geldi Hazreti Resalete nübüvvet geldii

gün islâm ile müerref oldu Amma bu hakir yedi yerde ziyaret et-

miimdir Ve ana karib Hazret Maadi Kerh (^jriSJ.1.' c^^) sahâbei

kiramdandr Ve Hazreti Hamzann kafadar ve yâr gardr Ve ziya-

reti Abdullah Ibni Abbas Cemii müfessirîn ve muhaddisînin pr per-

veridir Hazreti Resaletden mezundur Ve kabri Hazreti Fazl ibni Ab-

bas Bu dahi sahâbei kiramdandr ve pederleri müfessirîn ve muhad-
disdir Ve kabri mam Abdülkerim bin Havazin ö;>^* Cx. o^'*^?*" r^* Müi-

ridir ikisi bir mevzide medfunlardr Ve kabri Süfyan bin Uheyne

<^^ j. 6U-. Bir kimesnenin sr hasta olsa bu kabrin hakinden ol

gâvm haasna bir surre ile balasalar biemriUâh âfât [3] bulur

Anniçün kabri Süfyan Surî derler Hazretin kayn babasdr Habibe

nam kzn Hazrete virmidir kim Muaviyenin hemiresidir Ve kabri

Ebi Hasanül §evlî (J^L]Ij«>. j,») Ve kuburu ^i ö^ \^m da nice bin sahabe (i)

kiram ve evlâ (di) zevilihtiramlar asudedirler Bunda dahi dua müstecabi

dr Ve kuburu Delasur (j^-^i ^^i) Mekke gazasnda ehid olan sahâbei ki-

ramlar ve nice bin âyân ürefayi kibarlar medfundur Bu dahi ziyaret-

gâh has ve âmdr Ve §eyh Alaüddini Nakibendî hazretleri telifat

kesiriye malik sultandr Muallâda medfundur Ve ana karib kabri

Musa E§*ari Nam Abdullah bin Kubeys idi Hicretin 44 senesinde

merhum olup Muallâda defn olundu Müddeti ömre sene 21 Ve Ali

Emeviyyundan Mansur Devanki am halifesi iken Beyti erife gelüp

Haremi erife bir minarei âli ina idüp nice hayrat hasenatlar ider-

ken üj J\ ^^^J\ emrine itaat idüp dar bakaya rihlet etdi Sene 581
Müddeti ömür sene 62 sene 3099 [41 Malatya kaPasn bina itdi

Muallâda ziyaretgâhdr Amma gayet hisabî olup bir dank hisab itdi»

[1] Badad Kökü nüshas (secavendleri)

[2] » » » (salâtülcenaze)

[3] » » » (i fakat)

[4j » » » (309)
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giyçün Mansuru Devanki didiler Ve kabri Ummülnuninîn Meymune
hintül Haris Abdullah bin Abbasm deyzesidir yani validesinin kz
karndadr Hicreti nebeviyyenin 8 senesinde Sitti Meymune nefsini

Hazreti Resalete hibe idiip firai Resule dahil oldukda bu Ayet nazil

oldu ^\i ly^Â* c..* j o* <*^' ^eV i Ayeti nazil olmudur Badehu sene 61

tarihinde merhum olup Muallâda asudedir Müddeti ömre sene 55
Ve dahi buna karib kabri Abdullah ihni Ömer ihnül Hattah .^ -â'^^^

Hazreti Ömer nübüvvetin ikinci alinde islâm ile müerref oldukla*

rnda bu olu Abdullah be yanda idi Pederlerine tebaiyyeten

islâm ile müerref oldlar Hazreti Resaletin hatunu Hafaza binti

Ömer ibnül Hattabn liebin ve ümmün bu Abdullah karndadr
Hazretden iki bin alt yüz otuz hadisi erif nakl ider Gayet mün*im
kimesne olduundan bin kul âzâd idüp seksen üç yanda Abdül
Melik bin Mervan hilâfetinde sene 84 tarihinde merhum olup Mual-

lada defn olundu Ve kabri imam Ahdurrahman hin uayh hin Ali

hin j^ hin Sinanün Nessahî (^^uuiö^-) Kitahüs Sünen müellifidir Ahdi
MuktedirbiUâhda merhum olup beynes Safa vel Merve haneler ma-
beyninde medfundur Ve kabri Elmevlâ Zeyrek zade emseddin Ah^
med Efendi Süleyman Han ehzadelerinin hocas iken Beyti erife

gelüp badettavaf merhum olup Muallâda medfundur Ve sengi meza*

rmda tarihi merkumdur Ve kabri Mehemmtd ah hin Hzr §ah hin

Mehemmed Essir (Eehir) bi ibnül Hac Hasan Medineden Mekke
mevleviyyetine nakl idüp seneteyn mutasarrf olup ahir yeri Bab
Muallâ oldu Bunlardan evvel Medineden Mekke mollas olmadun-
dan bunlar hakknda ulemayi Mekke Kadiyül Haremeyn didiler Ce-

nazesine yetmi bin huccac hazr olup ol gice kabri erifi üzre yedi

kerre nur nazil olduun cümle ehli Mekke görüp kabaili Arabda Ve
liyyi Rum deyu öhret bulup ziyaretgâh has âmdr Sengi mezarnda
tarihi vardr Ve Emevlâ emseddin Ahmedid Hüseynî Badadîzade
demek ile mehur imi Mekke mollas iken merhum olup Ebi Talib

civarnda medfundur Bir sofai âli üzre muhteemane merkadi vardr

Ve merkadi Eeyh Ahdurrahman Karaha Muallimi sultan olan

Ömer Efendinin biraderi kihteridir Amasyevîdir Mekkei Mükerreme
payesile mütekaid iken sene tarihinde merhum olup Muallâda Mev-

levihane hatresinde asudedir Cenbinde tevabileri bir sebil ina idmi-

1er Azizi mezbur talâkati lisan ile ve selâseti beyan ile revnak bul-

mu eyhi âli beyan idi Ve ziyareti Elmevlâ Mahmud Efendi ehri
Manastrdandr Mekke mollas iken merhum olup Muallâda §eyh

Cinan Efendi hazretleri cenbinde medfundur Sengi mezarnda bir

âk celi kalem ile (Sene 1026) tahrir eylemi Ve kabri Elmevlâ Per^
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viz Efendi Sultan asrnda nianc paa Abdi Bein hizmetinde nevü
nema bulup baz medarislere mutasarrf olarak fazileti bahire sahibi

olmak ile kendüye Mekke mollal sadaka olunup anda merhum
oldukda Hadicei Kübra civarnda defn olundu Müteaddid meraz
vardr Ve ziyareti Elmevlâ Hüsam Efendi Diyar Hamiddendir Mekke
mollas iken Filân gün merhum oluruz Bizi hayr duadan feramu
etmen deyu vasyyet idüp hikmeti Huda vakit tayin itdikleri saat

merhum olup Zübeyr hazretleri kurbinde medfundur Fazlur Rum
deyu ehli Mekke ziyaret iderler Ve Kutbu Afâk Elmevlâ Mehemmed
bin Alaüddinül M.ekkîyyün Nehrevanîyül Kadiri Haki Cennetmeam
Mekkei Mükerremedendir Ruma iki defa gelüp cemii ulema ile muba-
hasei ilm idüp cümle ulemaya cevab verüp Mekkei Mükerreme fetvasile

Mekkede Süleymaniyye medresesi ihsan olunup ömrü âhir oldukda

Muallâda erif Suud [1] itdiler Amma asrnda güya imam Gazalii

Sani idi Kesreti seyyahatde tahsili ulûm idüp yedi tulâ sahibi olmu-
lar idi Ve kabri Hazreti Kutbu Mekkî Ziyaretgâh has âmdr Ve buna
muttasl Elmevlâ Hüseynül Maliki Fuzalâyüddehreyn [2] kimesne [31

Münzevi olmagyçün Murad Han Salisden Mekkei Mükerremede Sü-

leymaniyye medresesin reca idüb Kutbu Mekkiye [4] hazretleri ya-

nnda defn itdiler Ve Kahri Elmevlâ Mirza Mahzum Yevmi Arafatda

cemii ibadullah ^^\ ^\ >iX.J sadasma aaze itdükde monlayi merkum
bir kerre ^.) diyüp ruh teslim idüp Me'aril Haramda bir sofa üzre

sengi mezar tarihîle mastur malûm kabri pür nurdur <jlc -âUr-j Ve
Kahri Vankulu Mehemmed Efendi Mekke monlas iken t/J marazn-
dan merhum olup Ebi Talib kurbinde medfundur Savmaî güftesi ile

sengi mezarnn müzehheb tarihi vardr Ve ziyareti Eeyh Quharî

Efendi Akehir ehrindendir Mekke monlas iken merhum olup

Muallânn Ebtah nam mahalline karib medfundur Ve Merkadi Ef-

melâ Ömer hin Mehemmed Sultan Osman Saninin hocas iken Mek-
ke mollas olub bin otuz senesinde Islâmbolda derya doduu [5]

gün mevti haberi gelüp hayli bügâ eyledik Zira pederimizin gayet

muhibbi sadk idi Hamdi Huda elli iki seneden sonra ziyaret mü-
yesser olup ruhu erifiyçün bir Yasini erif tilâvet idüp sevabn ru-

huna hibe eyledik Muallâda Kutbu Mekkî civarnda bir kârgir bina

soffa üzre muhteemane asudedir Sengi mezarnda

[1] Badad Kökü nüshas (Mesud cenbinde defn)

[2] „ „ „ (fuzalâüddehir)

[3] „ „ „ (idi)

[4] „ „ „ (Mekkî)

[5] „ „ „ (donduu)
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tahrir olunmudur Merhum gayet zühdü takvada sahihi vera* ve

savm Davuda müdavim idi Ve zahir hatnda kdvei kümmel bir me-
ayih gibi bahrülulûm kenzülfühum ehli kanaat kimesne idi Ve
J^ahri Elmevlâ Ahdülvasi bin Hzr Selim ah [1] Sani ulemasmdan-

dr Mekke mollas iken sene 645 merhum olup Muallâda erif Sa*d

civarnda medfundur Kabri Vasi dimekle öhret bulmudur Ve kabri

Elmevlâ Ru(en)î zade Gurafei Muallâda Züheyr hazretleri civarnda

medfundur Hamdi Huda bu bâlâda tahrir olunan sultanlarn cümle-

sin ziyaret idüp rzaenliUâh kimine Yasini erif kimine Surei Teba-

reke bazsna Surei Tekâsür bazsna Surei Fatiha tilâvet idüp sevab-

larn ruhu eriflerine hibe eyleyüp efaatlerin reca idüp ruhaniyyetle-

rinden istimdad taleb idüp cümlesile ainalk kesb itdik j^^ j-«i j» â*

Amma ehri Mekke içre hayatda olan müstecabüd-
dave ve sulehayi ümmetden olan kimsneleri ve

hukukun kesb itdiimiz âyân eraflar
beyan ider

Evvelâ serçemei ulemayi din varisi ulûmu evvelini velahirîn (beyit)

Serfiraz ulemay a'lâm

Rüknü din hazreti eyhülislâm

Varisi vahidi ilmi nebevi

Baisi zindegii er'i kavi

Vâz milki melik nasr din

Müftü devri zeman ruyi zemin

Gördü müsveddfeji ald hame
Yazd ismine seyahatname

Hamdi bil Iâh ki temam oldu kitab

KiIki sehvim ola Ya Rabbi savab

Bu zikrolunan veliniam enfendilerimizin sohbeti erifleri ile müer-
ref olup duai hayrlar i^e erefyap olup cümlesinden himmet reca

idüp husuü nazarlarile behremend mümtaz olduk (Beyit)

Minnnet Hudaya ermiim ol servi kamete

ükrüm budur ki kalmad hasret kyamete

Bu günlerde urut kuyudile alâkaderülimkân edayi farz idüp ca-

[1] Badad Kökü nüshas (Evvel)
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nibi Msra azimet etmee bel baladmz mahalde erif Berekât

hazretlerinin iclâsmda bulunmamz sebebi ile harcrah üçyüz sikkei

hasene ve bir habeî gulâm ve bir heccan benam ve bir hssan
sürhendam ve bir boçe esvab ile bir emame amberi ham ihsan

idüp hakir ile serdar zafer iarmz olan veziri ruen zamir Sar Hü-

seyin paa hazretlerine gönderdii metalar beyan ider Evvelâ on iki

re*s safmatulciyad neslinden küheylân esbi saba sür'atlerin gerdenle-

Tnde ecereleri ile hssan hüsündarlar kim herbiri birer semendi

taziler idikim raks cevelân etdikde zöhre misal reftar iderdi Cümle-

den biri Msr havvaresinden ehebtazi ve bir dahi bedevi rakkas

yazi ve bir dahi nesli musafaha Frat ve bir dahi nesli cüfe muteber

at ve biri S'aidî ve Necidî ve biri nesli tureyfî ve biri ^... zarifi ve

biri dahi kebiei Badadî ve biri Mahmudî ve biri Seylâvî ve biri

Ali yemeni Bu zikrolunan esbi saba reftarlar üzre on iki tavai ha-

bei irin güfta(r)lar ki j^uLijU-.- her biri merali ve gazali Hoten ahusu

gözlü esmerüUevn pak libaslar ile melbus pençei âfitab mehi tab

tavae idi Ve on iki dahi hssane ksraklarn licamlar on iki Habee
siyah çerde cevarilerin destinde ve on iki tavusî hicinler üzre birer

Foncistan zengili memlûkler ile hedayalar geldi Dahi ard sra boçe
boçe gûnagûn akmie(i) fahireler ve Kandeharî ve hezarî kue des-

tarlar ve Hindistan ugulü eriri bînazir ve pususkâri sihri mübn
mertebesi pi tahtalar ve gûnagûn höcreli mücevher zîkymet sanduk-

1ar kim herbir höcreler içi lâil yakut ve elmas ve zümrüd ve seylân

ve piruze ve ayni semek ve aynülhür ve akik yemeni ve lü'lüü mer-

can ile leb berleb idi Ve Hind tefaruklarndan elvan elvan suzenî

mak'adlar ve münakka destimallar ve pigirler ve Göçerat ve mollay
ve zagî ve susiler ve hatayîler ve diba ve iyb ve zerbaf ve bafteler

ve Loristan ve öW^. ve Kimirî allarnn envandan ve bir tobra

amber ve bir tobra mükü hatay ve tobra panzehri marî ve gâvî

ve gazali panzehirler kim her biri biner derde devadr Ve bir heccan

horcu ödü maveraî ve tri ah ve bat padiah ve kalyemiski hay-

van ve iki deve bar Lehsa ve Basra kargs seramed köndürler gön-

derdi Paa hazretleri bunlarn yerine erif Berekâtm kethüdasna

buyurdular kim Biz bu metalara hayran deiliz Ancak erif hazretle-

rinden istikamet hizmeti isteriz Eer istikamet ider [1] anlar idelim

Eer padiahn dorus ise bu saat paiahmzm vekili mutlakym
Bana Kâ^bei erifin miftahlarn göndersin Yohsa bizim bu makule
har haake ihtiyacmz yokdur diyince erif kethüdas tarfatülayan içre

erif Berekâta varup maceray serencam nakl idince erif hazretleri

[1] Bagrdad Kökü nüshas (1er ise biz anlara kerem ihsanlar)
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f^\ ^'v» diyüp alay azîm ile Beyti erifin miftahn cevahir zarf içre

setr idüp paa hazretlerine teslim olunup erif kethüdasna ve yedi

bölük serdar Msra hiPati fahireler giydirüp erif hazretlerine bir

semmur postin kürk ihsan idüp erifin gönderdii hedayalar kabul

idüp neccablar ile iclâs erifi ve miftah Mekkenin vusulin Asitanei

Saadete ilâm idüp kendüler dahi Medinei Münevvere canibine hare*

ket etmee suru itdiler Hakir(e) olmahalde gelen hedayadan bir hayli

eya ihsan idüp dahi cemii ürefalardan peyda etdiimiz eyalar Cid-

diye götürüp Ciddede Hazreti Havva (A) namz ziyaret etmee gitdi-

imiz beyan ider

Evsaf tnenazili benderi kal'ai Cid(de)

Evvelâ erif hazretlerinin ihsan itdüi hiçin ütürlere dört gulâ-

mmzla suvar olup ehri Mekkenin haricinde mahmalle ciddarnda[ll

Ziya (re) ti eyh Mahmud bir alçak kubbe içinde asudedirler ehrî
Mekkenin cenub canibi nihayetindedir ki yüz mikdar fukara hane-

leri ve nahli hurmalar ve müteaddid mesacidleri vardr An ubur

idüp cenup tarafna gidüp ahrahn tarafeyninde ârâmgâh içün kah-

vehaneler vardr Her birinde mtrp ve gavazi Habee kzlar vardr

Anlarda biraz teneffüs ve istirahat iderek altnc saatde

Evsaf vadii Cidde [^1

Eyyam kadimde ehri mamure imi Amma hâlâ bir kaç kahve

hane ve bir kaç Anda yolun sa canibinde

Ziyaretgâh ehli Hazreti Âdem ve Ümmü beni âdem
Hazreti Havvayi Mükerrem

bni âdemi zade hamile olduklarnda vatan aslîmiz olan batn
erifleri üzre bir küçük kubbe vardr Çöl çölistan yerde olmaile

olkadar müzeyyen deildir Amma yeil atlas ile puide sanduka

içre asudedirler Amma kubbeden tara seri saadetleri ve hakipayi

erifleri üzre çakl makl makulesi ahceratlar yldr kim ol

hisab üzre kaddi erifi yetmi admdr Melek Ahmed paa hatunu

Kaya Sultan merhume bu Havva ana üzre yedi kubbe ina etmee
malinden elli kise ifraz idüp bu Ciddede olan ab zülâli Ciddiye ve

ehri Ciddiye cereyan itdirmee taahhüd itmidi Amma vaz' hamilde

[1] Badad Kökü nüshas (MahmeM ciddavîde)

[2] Badad Kökü nüshas (Hdde)
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merhume olup böyle hayrat azîm müyesser olmad Ve Hindistanda

Serendil ^JjjJ^^) dedir derler Amma bunlar kavli zaifdir Beli Hubutu
Adem Serendile vaki olup eski çeminden zencebil ve fülfül karanfil

hasl olurdu Badehu krlangç kuunun vesatetile Adem ve Havva
Cebeli Arafatda mülakat olduklaryçün ve anda buluup bilitikleriy-

çün Cebeli Arefe derler Zira Hazreti Havva Ciddiye hubut etmidi

Adem Havva Mekke deresinde nice zeman sakin oldular Ve Cenab
Bari anlara ziyareti tavaf içün Cennetden beyti mamuru edimi arza

nüzul etdirdi Herbar anda ibadet iderlerdi Badehu Mekke sengistan

yer olmak ile ziraat içün Cenab Bari Hazreti Ademi Sam erif kur-

binde Havran sahralarna gönderüp anda ziraat idüp tenasül buldu-

lar Ve her sene beyti mamura gelüp tavaf idüp Arafata çkarlard

Bikavli müverrih Ishak Hazreti Adem sene muammer olup Cebeli

Arafatda merhum olup Matbah Adem olan mahalde defn olundu

Yohsa Serendile gitmedi deyu tasdik ider Ve Hazreti Havva Adem-
den sonra müddeti ömür sene muammere olup bu Cidde kurbinde

Habil ve Kabil ve it nebi Havva Anayi defn itdi derler •^üJiV» ^J^\\ MV
Ve bir rivayetde Hazreti Nuh Tufanda (n) bir yl mukaddem Hazreti

Ademin cesedi erifin Arafatdan ve Hazreti Havvanm Ciddeden çka-

rup terütaze vücudu eriflerin tuzlyup kzaklar ile çekerek Küdüsü
erifde defn itdi derler ^^»^»^c c>j.^\ Ve müverrihi âlemler tahriri üzre

Hazreti Ademin ikier evlâd doard Cümle krk bin evlâd oldu

derler Ve âdetullah bunun üzerine cari idikim bir olan ve bir kz
doard Ol kz batn aharda doan olana virirdi Bu dava içün

Habil ve Kabili kati itdi Ve ihtida ruyi zeminde kan idüp isyan iden

Kabildir kim emri Hakka itaat etmedi Hubutu Ademden beru yedi

bin otuz sene olmudur c^»*-' ^^u ^iâ2-j Havva Anay ziyaret idüp yine

cenub canibine gidüp canibeynde mamur ârâmgâh kahvehaneleri se-

yir temaa iderek

Evsaf benderi ehri kadm KaVai Cidde

Sene tarihinde Msr padiahlarndan Sultan Gavrinin binasdr Hind ve

Yemen ve Aden Basra ve Lehsa Habe ve Süvey iskelesidir Senede

bin pare Celebe ve Polta ve Karka ve Galyon gemiler gelüp gümrük
alnr bir benderdir Ve lebi deryada gümrüüne hürde derler Paa
tarafndan bir Aa erif hazretleri tarafndan bir erif mal gümrüü
refakat üzre tahsil idüp nsfn Cidde bei ve nsfn erif Hazretleri

alr Fatihi Yemen Sinan paadan beru erifler bendere müdahale

etmek kanun olmudur Amma senevi bervechi adalet bin beyüz kise
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Kasl olur azîm benderdir Ve Kala*s lebi Kulzümde dayiren madar
iki bin adm eddadî misal sengin bünyad binayi metindir Ve bu
Kalfann cenubu ucunda yine Bahri Kulzüm kenarnda iç kal'as var-

dr Yine büyük kal'a köesine muttasldr Dayiren madar alt yüz

admdr Bu dahi hacer binadr Cidd(e) paas cümle askerile bu iç

kaPada sakindir Kapus Yemen kaPas canibine mekufdur arka
nazr bir kapudur Amma tara büyük kal'anm iki tahta kanantl ka-

kulan vardr Biri Mekke canibine biri lebi deryaya nazrdr Paas
Msr belerinden bir tulu ve yahud iki tulu bedir Uç yüz âdem
ile hükümet ider Ve yüz elli akçe kazadr Kadya senevi iki bin gu-

TU hasl olur Amma Mekke mollalarna bervechi arpalk ihsan olunur

Mahkemesi kal'ann ortasndadr Ve cümle üç yüz sagir ve kebir

dükkânlardr Amma beyazistan yokdur Ve lebi deryada kal'a

misal bir han azîm vardr Baklac Mehmed Bey binasdr
Kal'iye hayli imdad olup kal'a metanet buldu Ve altnda

cümle mahazinler ve dekâkînlerdir Ve bundan gayri yedi han
dahi var Cümle zîkiymet eya ile memlûdur Amma hammam ve

imarat ve medreseleri yokdur Herkes deryaya girüp gusül iderlerkim

hammam suyundan elidir Ve cümle sular baran rahmetden

sarncdr Ve iki cemaati kesiriye malik camileri var Biri gümrüe
karib lebi deryada Camii bir minareli tarz kadim camidir Eim-

me ve hutabasnn vazifei muayyeneleri gümrüklerdendir Biri kal*-

adan tar(a) da Camii Bu dahi müfid muhtasar camidir Bunlardan

maada mesacidlerdir Amma suyu bu ehrin matekaddem cari imi
Ol zeman mamur âbâdan ve ba irem imi Badehu ürefalar rah âb
harab idüb Rumili (li) tavattun idüp tagallüb etmesin için su yollarn

harab etmiler Cidde nam mahalde üç âsiyaba kifayet eder âb nab-

dr Berriyeye cereyan idüp gayib olur Hâlâ tariki âm üzre yollar za-

hir ve bahirdir Cüz'î ey ile yine Ciddeye cereyan etdirmek müm-
kündür Öyle olsa Cidde bir benderi maa olurdu erhinde buyurur-

lar kim cc*jj\^ oV* <-^^^j S »-^^ [1] Bu hadisi erif senedile rivayet ider

kim Â»*- eJL<: C»y.-flJl cr^>\ji\ yi- Jc wj>. ki\^ JJ»s ö'^>^* ^.j^ Ct} J^ -J ^ ^'tH y:J'>*')

fiL.Jij {jx'i) i\j\ j.j ^^\ .^^10.- ^î> ^j^^.i ^' ^j^ j UH^ic [2] seyir temaa idüp

Mekkeden getirdiimiz meta'larmz Fincanc Reisin ketisine koyup
ve on ferde kahve Kara Hasan Reisin firkatesine koyup Hind zevra-

kna ve be ferde nayib merkebine iki tavai ile ve bir mamlûkümüz
ile gemilere koyup Allah (a) tevekkül olup süd karnda çelebi ile

ve Cidde hâkimi Baklac Mehmed Bey ile vedalaub üç gulâmmz

[1] Badad Kökü nüshas (içinde)

[2] » » » (Ve bu Ciddeyi)
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ile Mekkei Mükerremiye avdet idüp gelürken yine Hazreti Kur'ant

erif tilâvet idüp sekiz saat yine

Mekkei Mükerreme
Ol gün Medine huccac Medineye müteveccih oldular Hakir da-

hi Msr huccacile hac etmee Hüseyin paa efendimizden mezun o-

lup yüz filori ve yedi deve ihsan idüp Msr veziri Kethüda ibrahim

paaya mektublar verüb evvelâ Özbek Bee ve yeniçeri serdar Kayse-

riyeli ibrahim Aaya ve erif Çavua ve Asitane kulkethüdas Burun-

suz Ahmed Aaya hakiri paaya vâsl eylemeleri içün tenbih te'kidler

idüp dest puslerile ve duai hayrlarile erefyap olup veda idüp mufarakat

eyledik Andan yine varup urut kuyudile tevaf veda etdükde bu duai

tilâvet ide «^^'-^
f^->* 'i M-' ^^ P>«» <^^ o'j c>>»^:i'. j» ^*«H>T 4»:V j»«ü< deyüp yedi

utu itmam idüb makam brahimi bâlâda tahrir olunduu üzre ziya-

ret idüp veda Zemzemi nu idüp geru geru t^'^^ '^'•=*i'. li t}^^^ diyerek

bügâ idüp Bab Safadan tara çkup Safa ve Merve mabeyninde ye-

di kerre bâlâda tahrir olunduu üzre Sai veda idüp Hamdi Huda bu

tertib üzre garib ve zaif ve bîçare seyyah âlem Evliya sene 1082 ta-

rihinde skat fariza (i) haccetül islâm ve neski tavaf ziyareti itmam
itdik Alimane nice bin urut kuydu vardr Amma bu hakir âkane
ve sadkane etek dermeyan idüp var kuvveti bazuye getirüb ihtimam
tam ile iki yerden gayret kemerin kuanub böyle tavaf ziyaret itdik

Allah kabulü dergâh idüp yedi kerre müyesser eyliye Dahi ziyade u-
rut kuyudlarn tahrir eylesek bir mücelled kitab olur Amma hakir

ümmî âdemlere elzem levazmndan ^ü^ü^>^ ^i^ üzre tahrir itdik Fera-

yizi hacdan ve vacibat mustehabat sunnetden bir art naks olma-

mdr -»J^-Ji^i^* -^ Böylece hac idenin hacc sahihdir Inallahü taalâ

vesselam tilâvet edenler ve istima iden canlar ruhiyçün pr perverle-

rimiz ve üstadlarnz ve hukuku valideyn ruhiyçün Allah rzasyçün
fatiha Hamdi Huda Mekkei Mükerremede binayi Ibrahimden beru

böyle hacc erif olduun ve böyle admani ile Haccül Ekber olduun
bir müverrihi âlem tahrir etmemidir Hakir evkimden beher yevm
on iki kerre tavaf ve Sai Safa iderdim Ve üç kerre yevmiyye Umre
iderdim Ve her eb üç kerre tavaf iderdim Ve her tavaf yedier
art olmak üzre ve her leyi yine huddamlarmla birer kerre Umre
iderdim o.^ J^» â* *^* vesselam Bin seksen iki Zilhiccesine [1] sinin

yirmi altnc günü Msrdan gelen üç bin askerin bini Mekkede muha-
fazac kald Ertesi Marib huccac Medinei Münevveriye revane ol-

dular Yir(mi) yedinci gün krk bin huccac Msr ile Mekkei

[1] (Sine) fazla yazlm.
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Mükerremeden Medinei Münevvereye müteveccih olup yine Umriye
niyyet idüp âlât silâhmz ile esbi tazilere suvar olup baz ahibba

ile veda iderek ve Muallâ ziyaretgâhlan içre Surei j.*CJ\ tilâvet iderek

bir saatde

Ziyareti Vadii Umre

Anda iki rikât nemaz veda sünnetdir Herkes klmaz Edayi salât

idüp hukuku valideyn içün dua idüp andan 6 saatde

Menzili Kasabai Vadii Fatma

Bir sahrada hurmal ve karpuzlu ve nebatat kiyahath ve âb ba-

yatl yerdir Andan yine canibi garba 5 saat

Menzili Bi'ri Osfan (jli^c)
-A,

Ab hayat suyu bulunur Andan yine garba çöl çölistan içre 12

saat

Menzili Kudeyde
Çöldedir Suyu yokdur Andan yine imale çölistan içre 17 saat

Menzili Rabia emesi
Ab hayat sulu bir kasabackdr Bunda bin seksen üç Muharre-

minin hilâlin gördük Andan 14 saat çölde

Menzili Müstahsen [1] sebili

Suyu yokdur Andan 15 saatde yine çölde

Menzili Kasabai Bedr Huneyn
Ab hayat sulu mamur kasabadr

Sergüzeti [2]

Hikmeti Huda bir devemiz kalup barn gayri deveye tahmil

idüp huccac ile ileri huddamlarmz gitdikde hakir iki gulâmmla bu

bati deve kalkar mülâhazasnda olup Dah Lemisin derken sabah yl-

dz henüz nümayan oldukda bir beddavî gömlekli ve eli nabutlu

Arab fetas zahir olup jylaj j^r u» ^ diyüp deveye bir iki nabut ur-

[1] Revan Kökü nüshas (Muhsin)

[2] Revan Kökü nüshas (hakir)
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dukda fakir deve can acsndan kyama geliip bir hayli gitdi Hakir

safa idüp Inaallah Bedr Huneyne yetidirir endiesindeyiz Amma
huccac uzadndan haberimiz yok Hemandem deve O' (^^c) deyüp

düdü Derhal Arab nabudile ütüre bir kaç darb itdi Amma kâh
yire karib geliib ^.a» Jb- ûj— ^ jc-JU ^^i. ^l j.j- iâ* /ili-, b diyüp yakn gelür

Asla buna vücud virmiyüp yine devenin yanma vardk Hemen Arab
jUj*A 1) ^u L didi Hemen iki ada is (ti) ma idüp herhal üç Arab ya-

nmza gelmee kasd itdiler Hakir bildimki Kerbelâ günüdür Hemen
tirkee el idüp oklukdan bir kaç ok çizme koncuna sokup eer hane*

sinde iki tabancal tüfenkler kurup belimde hazrba idüp yine gulâm
larma tenbih idüp anlar dahi amade durdlar Hemen üç fellâh na-

butlarna tükürüp bizden tarafa hücum idince tarafmzdan iki ada
dahi istima olunup hemen Arablar bizi braup ol sadaya doru git-

diler Hemen bir Özbek âdemi feryad oldu Bize Hay Atl karndalar
deyu feryad itdiler Hemen hakir üzerlerine at braup vardkda bir

piyade âdem dal klç emirbazlk iderek Arablardan halâs olup bize

karu gelüp Hay menim oldam ve karndam deyu Özbekçe feryad

idüp ileri at sürüp Bire vurun kahbeler (i) deyu bir kursum hakir

iki kursum memlûklerim atup hamdi Huda Rüstemin kurgumu Ara-

bn birine isabet idüp mel'un düüp mürd oldu Rüstem gulâm ban
kesdi Amma öbür garib Özbek cenk iderken bana nabut ile darb
edid eyleyüp ehid eylemiler iki mel'un Arablar firar idüp mürd
olan mel'unun seri bîdevletin gulâmlar alup merhum Ozbein karn-

da esvablarn ve bir kemer ile maln alup sabah karib oldukda

merhumu kum ile defn idüp yine devemiz yanma gelüp gördük ki

ol deveden bir fayide yok Anda braub fakir Ozbei piyade önümüze
katup vakti afiî oldukda geruden bir atl ve dört piyade Arab elle-

rinde harbeleri öyle seirderek gelmede Hemandem Özbek Aman
§u gulâmm biri bana sodan versin Men yahi tirendazem Anlarn

cirinin cann aparabilemiz Ey perverdigâr diyüp Behram gulâmm
sodan ana verüp beline balyup ahraha yöneldi Biz dahi cenge

âmâde olup giderken bu mel'unlar yakn geldiklerinde Rüstem gulâm

elinden ba braub be dirhem be kar avc boyu tüfenkden bir

kursum atnca biemrillâh atna isabet idüp at iki aya üzre kalkup

Arab tebesi üzre yklup yaya Üzbek piyade üzerlerine segirdüp ileri

varup mePunun mzran alup bizden tarafa gelüp anlar geru kaldlar

Nsf saatde yine rahmza be kerre geldiler Hamdi Huda bize bir hata

irmeyüp köpek cengi ide ide anlardan bir kelle ve bir mzrak alup

Bedr Huneyne selâ [Ij Amma orduyi islâm içre bir vaveyla olmu-

[IJ Bddad Kökü nüshas (selâmetle dahi! olduk)
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kim Evliya Çelebi gerude devesile kald Tüfenkler atlrd Cenkde
ehid oldu gibi Orduda yokdur [1] Hamdi Huda selâmetle huccac
müslimîne kavuup ma'rekemiz dasitan dastan oldu Allah hatadan
saklasn Kulkethüdas Ahmed Rum seyyahati gibi sanrsn Bir deve
içün geru kalrsn Canndan korkmaz msn deyu vâfir itab idüp bir

deve ihsan eyledi [2] Eine on beine deer am beledîsi bir ütürü
ner idi kim güya dabbetül arz idi Bedr Huneynden 13 saat dere ve

depe ve kayal yollar ile

Menzili Kasabai Cüdeyde

Ab hayat sular vardr Andan yine imale dere ve depeli ve ka*

yal yollar ile 12 saatde [3] vâsl olduk Ve suyu azdr Andan yine

dereli ve depeli yerler ile 19 saatde Ali kapusm geçüp

Menzili Kal'ai Medinei Münevvere

tahrir olunmudur Amma bu gülende iki gün meks idüp Ravzai Mu»
tahhara camiinde bir Mevlûd olmudur kim diller ile tabir olunmaz
Vechi üzre evsafn tahrir eylesek tatvili kelâm olur Amma bin seksen

üç Muharreminin yedinci gicesi cemii ulema ve suleha ve eimme ve

hutaba ve meayihan ve âyân eraf Medine Haremi erife cem olup

on iki bin kanadiller ile derunu cami ve minareler zeyn olup bin yerde

em'i aseli kâfurîler ve fanusu cinanlar ile çragan olup Hazreti

Resalet nur endernur içinde nuru mahz idi Hemen nurun alânur oldu

Saf saf ve esnaf esnaf huzzar meclis yerli yerlerinde oturup meydan
hareme bir kürsi getürüp Mevlûd han uruc idüp makam hicaza

âgaze idüp muehleri ahenk ederek bir Melûdu erif tilâvet itdikim

^^ü^liJ ö* ^^^ SJi-'i t5^' 4>i hadisi erifi maznununca cümle uakan mü§-
*

takan güya Cenneti Me'vaya girüp hüsnü savtdan gdayi ruh bulup

taze can buldlar Kâmil üç saat bu tertib üzre can sohbeti itdiler

Badehu Hazreti(n) rahmi maderden mütakak olduu mahalde cümle

ümmeti Muhammed ayaa kalkup tazim etdiler Ol mahalde huddam*
Resul olan tavailer yetmi seksen yerde micmerlerle öd ve amber ve

güUâb ve tri ah nisar iderek Camii Nebi içinde cemaatin dimala*

r muattar olup badehu nice yüz tabla mümessek ekerler ve eribei

gûnagûnlar(ile) âkan atanan sakyiderek ikram etdiler Bu hal üzre

yedi saat sohbeti has olup duai hayr ile itmam itdiler Alessabah müni'

|1] Badad Kökü nüshas (deyu taraf taraf süal olunurmu)

[2] Ts » » (Bizim kalan devenin on beine)

(3] » » » (Menzili Kuburü üheda Kasabas yokdur)
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kün olduu mertebe ziyaretler idüb yine Hazreti Hamzaya varub an-

da eyhülharem Davud Aa ziyafetin Emirülhac Özbek Bey ile tena-

vül idüb yine Mediniye geldik Andan alessabah nefirler çalnub göc

yarana amade olddar Garib Msr hucca Medinede iki gün ancak

oturub zevk idemezler Zira üç konak yine Bedr Huneyne karib gerü

dönerler Ol tenk tar yollarda am huccacma rast gelmek içün Medi-

nede meks idemezler Amma Mekkede amldan evvel varub çok

otururlar Ve bir kerre am huccac ile iki asker Cüdeyde deresinde

rast gelüb bir azîm ktal olaldan beru Msrl Medinede iken [1] gün
meks idüb hareket iderler Hakir hemen üçüncü boruda yine Hazreti

Resalet Efendime varup ebekei erifine bu âsi yüzüm sürüb ziyareti

veda idüb hu duai tilâvet etdim

cJ.^J *ü)l Vi ^\ V j! <jl-;;^ j 4;"^^^!^ JliT J J<^t\ <jlâ vlDi JJ ^'LÂy jt

diyüb Elveda Ya ResuluUah Elveda diyüb geru geru gide vesslâm

Ui. /i i.u^ yine ziyaret müyesser olub âsitanei saadetin pus idüb melil

melil Bab Selâmdan selâmetle haymeme gelüb yola tedarik görmee

âmâde olurken Medine kalfasnn am kapusndan tara

Ziyareti Buzaa ( «v^^u^ c^j^j )

Bir mesciddir Ve bir havuzu vardr Hazretin mesiregâhdr Anda

dahi ibadet idüp salimin ve ganimin maskat re'simiz olan mahmiyyei

îslâmbola vâsl olmamz reca eyledik Andan yola revane olup Medi-

neden kbliye 6 saatde

Menzili Bi'ri Ali

de huccac Msrn gerusi gelmek içün ârâm idüp andan kalkup yine

Menzili Kuburu üheda
andan

[1] Badad Kökü nüshas (iki)

Evliya Çelebi 9 — 51
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Menzili Cüdeyde

Andan be saat gidüb Bedr Huneyn yolu solumuzda kalup Msr
yoluna bir dere içre saptmz mahalde Sam erif huccacnm delil

bayraklar nümayan oldukda acele ile Msr yoluna revane olup

Akabei Durbbîn ( «iç» ^j^ v^ ) derler bir mahuf ve muhatara sa'b

kayal yer imi Msr Emirülhacc Rdvan Bey merhum tathir itmi

am ile Msr yolu bu mahalde fark olunduyçün Akabei Durb bîn

derler Ve bu akabei ubur idüp mugeylânl ve kayal yollar ile ubur

iderek 8 saatde

Menzili Sakife ( ^^ J>« )

Suyu yokdur Ancak Rdvan paa bir kaya dibinde bir bürke ina
eylemi Sakyeleri var Suyu bürkiye beb berleb idüp hayvanatlar

içerler Bu menzilden gayri Msra garb canibine doru gidilir

Mugeylânl vasi dereler içre baz kumsal yollar ile 14 satde

Evsaf menzili kasabai Yenboülber

Bir çölistan rimalistan yerde sar kayal alçak dalar dameninde

üç yüz kagir binayi Urban evli ve yetmi seksen dükkanl ve âb
hayat akar sulu ve bi'ri mâl mamur kasabadr Ve bir küçük camii

vardr Ve tarz kadim minaresi var Amma han ve imaret medrese

ve hammam yokdur Lâkin hurma balar gayet çokdur Ve gayet

leziz danedar ratb olur Ve erif hazretleri hükmünde sancak payesi

ile bir erif be yüz âdem ile hükümet ider Ekseriya halk ütürban-
lardr Ehli Medinenin galâlin tarlar Develeri çok Müna*im kavimdir

.A.

Ve yüz elli akçe payesile kazadr Ali Osman tarafndan Medinei

Münevvere mollasna arpalk payesile sadaka olunur Ve âb havas
lâtifdir Cabeca mahbubesi duhteri pakize ahterleri vardr Ve bu
Yenboülberrin canibi imalinde bir da vardr Ana

Cebeli Resuy ( ^y^j j^>- )

derler Bîhasl ve bîmahsul bir ulu dadr Cemii müfessirîn ve mü-
verrihin ol cebeli münteha içün âhir zemanda zuhur idecek Mehem-
med Mehdül Hanifî ( ^^l\ j^. jJ- ) [1] eshabile bu cebeldeki gara gir-

milerdir Biemrillâh ol gar mesdud olup min indillâh cümle eshabile

merzukdurlar Baz zeman ehli sülûkü rah hakikat olan kimesneler

anlarn tevhid sadalarn istima iderlermi Mekke ve Medine halknn

[1] Ba^dat Kökü nüshas ( ^-^S 5J^4>» ^.f )
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efvahnda bu kavil ayidir jji \^i Jf ^c <\sio^ Hattâ bu Yenbo'da iki gün
meks ferman olup ziyaretlerine azimet etdiimizde men etdiler Badehu
Yanboülbahre gitdiimiz beyan ider Yanboülberden cenub canibine

saat kâh sengistan ve kâh rimalistan yollar ile gidüp

Evsaf kal'ai Yenboülbahr

erif hazretleri hükmünde mirliva payesile bir erif kayimme-
kamdr Be yüz asker ile hüküm hükûmat ider Ve Cidde Bei tara-

fndan dahi bir kayimmekam gümrüü zabt idüp nsfn erif hazret-

leri nsfn Cidde hâkimi alup mürettebelere vazife verir Ve Ali Os-

man tarafndan üç yüz payesile erif kazadr Amma hâlâ Medine
mollasna bervechi arpalk ihsan olunur Amma gümrüünden bir

Msr hazinesi mal hasl olur Mekkenin iskelesi Ciddedir Medinei

Münevverenin iskelesi bu Yenbo'dur Ve Medineye dört menzil yerdir

Murad idinen iki günde varr Lebi deryada ehri sagirdir ehri kebir

deildir Cümle yüz kârgir bina beyti mamurelerdir Ve cümle
mihrabdr Amma Cum'a klnur hutbedir Camii Bunlardan maada
mesacidlerdir Gümrüü Bahri Kulzüm kenarnda vaki olmudur [1]

Her sene akalimi seb'adan gemilerle metalar gelüp kanun üzre tüc-

carn zekâtlar alnr Ve bu mahalde cümle dükkândr Bezzasteni

ve darülhadisi yokdur Amma vekâleleri ve lebi deryada mahzenleri

ve hahvehaneleri vardr Cümle halk tüccardr Ehli Medinenin [2]

lâtifdir ve suyu lezizdir Ve hurmas dahi nazif ve lezizdir Ve bahrinde

mercan bal ve misk bal hakka ki naziri yokdur Ve liman dere-

sinde [3] sagir ve kebir beer yüz pare gemi gelir

Sitayii ketii Celebe yani Yemen gemisi

Hattâ Celebe derler Bir güne hasrdan gemiler vardr Ol mahuf
ve muhtara telâttumu derya çekerek karu Habee ve beri tarafda

Yemene varr gelir bir tarz acib ve garib gemilerdir Ekâli Celhe Bu
üslûb [4] ihtida bina olundukda ba kç bodutamas tabir itdikleri

aaçlara taban omurkas iderler Ann iki canibine kartal kanad
eeüler vaz idüp badehu tahtalar mhlarlar Amma bunda tahta

yerine ol eeiler Yemen ve Habe hasr olur An lif ipler ile sk
örüp ol eeilere hasrlar balyup zift katran ve balk yan bir

[IJ Bafdad Kökü nüshas (yetmi)

[2] „ „ (Ve havas)

[3] ,, „ (limanna senede)

[4j „ „ (üzre)
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yerde kaynadup geminin enderun birununda mala ile sürüp bir me-
tin kal'a olup böyle mahuf ab deryasnda inaverlik idüp nice bin

erdeb galâl ve nice yüz beni âdem suvar olup Habee ve Yemene
gidüp gelir Ve yelkenleri hasrdandr Ve alât çarmhlar hurma li-

findendir Amma bu gemilerin mismarlar olmaduunun asla bu Bahri

Kulzüm demiri eridüp gemiyi pare pare ider Amma gayri Hindistan

gemileri ve Yemen ve Habe ve Süvey gemileri vardr Ve yedi pare

Süvey firkateleri vardr Cümle tahta gemilerdir Ve Muradiyye ve

Mehemmdediyye ve Haseki Sultan gemileri vardr Cümle on iki kt*a

Mekke Medine gemileridir Galâli mirî tarlar Bunlar dahi cümle
tahta gemilerdir Amma tahtalar Hindin sar aacndan ve ayt (iaji)

aacndan ve santa aacndandr Lâkin ab deryas içre olan yerleri

cümle aaç mismardr Ol zarar etmez Amma bu gemilerin had-

banlar Celebe gemileri gibi hasr yelken deildir Cümle Iskenderiyye

pamuk bezi münakka yelkenlerdir Her biri bin ejdep (erdeb) galâl

alup ve iki bin üç bin huccac ve tüccar skarça olup Süvey deryasna

gidüp gelirler Ve herbirinde biner bin beer yüz küp su vardr Sahih-

leri leb berleb idüp miftahm gemi reisi alup zabt idüp sahibine krat

ile su verir Malmdr Dahi ziyade ver disen Selâmete vardkda ma-
lndr deyu bir katra âb ziyade virmez Zira bu Süvey deryas bahri

girdabdr U«\c ^\ Bir senede iki rüzgâra mevkufdur Biri Süveysden

Ciddiye Yemene vâsl ider Gabi rüzgâr lâzmdr Biri Yemen ve Cid-

deden gelmee arkî rüzgâr lâzmdr Eer ol rüzigâr muvafklar es*

miyüp gayri eserse ol girdabda bir sene kalmak mukarrerdir Cenub
tarafnda ve Habe imal tarafnda haki Mekke bir beyaban ve çöl

çölistan ve kara kara kayal çengelistan ve bîeman yerlere düme
havfinden reis ve mellâhlar sular zapt idüp ihtiyaten tedriç ile suyu

bezi iderler U\c ^^^s Emir berakis olup gemiye bir rahne isabet iderse

bir can halâs olmak mümkin deildir Bu derya suyu bir saatde âde-

min etin yiyüp delik delik ider Ve krç bal derler bir mel'un ba-

lk vardr Ademi lop inciri gibi yudar Bikavli müverrihini Arab bu
mezkûr balk bu derya içre Hazreti Musa asrnda Firavn Kolundur
Boaznda bu derya içre Firavn gark olal hasl oldu derler Bir me-

hib ve azîm balkdr Eer bu balk vartasndan halâs olup bu bahrin

iki canibine çksak Arab Urban üryan Evlâdunnasârâ deyu eman
virmeyüp âdemi kati iderler Eer Araba rast gelmesen üryan iddeti

hardan püryan olursun Bundan halâs olsan âbâdan olmadndan
cian helak o (lu) rsun j\c ^,411» (Msra)

Neresi ya neresi cay i selâmet neresi
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tnaztnununca bu Bahri Kulzümde bir vech ile selâmet yokdur Am-
ma Cenab Bari eyyam muvafk ihsan iderse Hindistan gemileri

Süvey iskelesinden engine salup on gün on gicede Ciddiye varr
Be günde dahi varm gemiler çokdur Ekseriya mültem havalar ile

huccac recebiler bu derya ile be on günde Ciddiye varup be ay

mücavir olub Ramazan erifi Mekkede ider Zira enginde ah yokdur
Amma kylarda ah çokdur Hürde gemiler ve celebeler ve firkateler

sahili deryadan giderler Bu gemilerin mellâh fellâhlarna reyyan derler

Gemilerin banda birer uzun aaç vardr Yahud kadrga kayal
üzre rehbanlar oturub gemiler yelken ile giderken ol rehbanlar daima
deryay nezariyye gözetmededir Eer geminin urna bir ab gelse

geminin dümeninde olana yeminin yahud yesarn didükde derhal

reis dümeni yasaa yahud sola çevirüp gemi abdan halâs olur Eer
reis dümeni aksine hareket etdirirse gemi aha urayup pare pare olup

bir can halâs olmak mümkin deildir Meer Hudann ihsan ola

Eer bir ho ubur iderse menzile vâsl olup ölgün vakti asrda bir

limanda yatarlar Gice gitmek ihtimali yokdur Eer menzile var-

myüp eyyam muhalif olursa yine dünki menzile gelüp lengeri ika-

met atar Hulâsai kelam konak kanak gidüp gice yatarlar Amma
Hind gemileri enginde gice ve gündüz bîbak ve bîperva giderler

Der vasf ekâli ab
Cenab Bari hitab kün öyle [1] arz semavat ve yedi deryay adem-

den vücuda getirdikde bu Bahri Kulzüm içre bu ab yok idi Badehu
cemii dümen Mekkei Mükerremiye kasd idüp nice kerre Mekke
üzre dümen istilâ etdiler Hususa Esbab Fil ve Ebrehe kssalar

kütübü muteberelerde masturdur Hazreti Resalete krk yanda nü-

büvvet geldikde Mekke ve Medinenin inkrazüddevran yedi dümen-
den masun ve mahfuz olmasyçün dua etdükde Cenab Bari bu Bah-

ri Kulzümün Yemen caniblerinde ve Habe taraflarnda ta Süvey
benderine varnca emir idüp ab hasl oldu Bundan küffar Portakal

haberdar olmyup üçyüz pare gemi ile Mekke kasdna Ciddiye gelüp

cümlesi abdan pare pare olup helak oldlar lâ hazePan küffar

Mekke üzre gelmee tövbe etmi§dir Ve sene tarihinde Msr padi-

ahlarndan Tabir Beybars asrnda ispanya küffar Küdüsü erife

istilâ idüp yetmi sekiz sene kabzai tasarrufunda iken Düruzî ve

Timanî ve Mervanîlerin ianetile iki kerre yüz bin küffar cem olup

Mekkei hedm idüp Hazreti Resaletin cesedi erifin Kudüse getirmee

[Ij Badad Kökü nüshas (ile)
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murad idüp Kudüsden bu kadar kerre yüz bin küffar askeri Cugay*

man ((3l<..«>-) nam mahalle vardklarnda yüz yirmi dört bin peygambe-

rin ervah ve yetmi yedi bin kutbu aktabn ve cemii ricalullahn

küffara yetiüp Urban Meval ve Kabaili Beni Zühd ve Ali Omur
evlâd âl bu küffar hâksarn canibi erbaasm alup Cugayman nam[l]
dönüp cümlesin Urban üryan idüp rumhu sinadan geçirüp cemii

mali ganayimi küffar ile urban mutenim olup küffar tevarihlerinde

mufassal tahrir olunmudur Hamdi Huda karada ve deryada küffar

rahnedar olup Mekkiye gelmee tövbe [2] idüp ve küffarlarna ibret

olup hâlâ §ab havfinden Mekke üzre küffar gelmez Mucizei azimdir Am-
ma bu deryayi Kulzüm içre ekâli ab Ve Sinab ehri dalarnda çinar

müntehalar olur Derya içre biemrillâh aaç deryas gibi bir sk
ormanlkdr kim tabir olunmaz Ve derya içre mercan aac gibi

bu ab dahi öyledir Amma bu azîm cmar münteha misal tadan
aaçlardr Ta ruyi derya çknca iddeti hardan krlr Amma
bu Bahri Kulzüm olkadar âb safîdir kim elli altm kulaç umku
olan yerin ta kahrnda bir süzen âb safîdir kim cümle diraht^

ler haebeleri ile ve gûnagûn mahi ve ecnas mahlûkatile nüma-
yandr Baz Hind karakalar yine muhalif ruzigâr ile urayup dal(n)

ve budaklarn kra kra berri selâmete çkar Amma merkeb zaif olsa

fabdan helak olur Hikmeti Huda böyle tadan aaçlardr /a» V^J^^^*^ ^» 6i

Ve bu bahr içre bir iki Süvey gemisi gark olsa ü\c ^u» Mekke ve

Medinede kaht gala olur Sene 1082 tarihinde Kethüda ibrahim paa
Msr veziri iken Mehemmediyye ve Muradiyye ve iki gemi dahi alt

kerre yüz bin erdeb galâl ile gark olub ve iki bin mikdar huccac

tüccar dahi nabud napeyda olub Mekke ve Medinede azîm kaht gala

oldu Zira bu Bahri Süvey bîeman deryadr

Evsaf Bahri Süvey yani Bahri Kulzüm

Bu derya ceziresin ihata iden Muhitin canibi arkîsinde Yemen
ile Habe mabeyninde Zeyla* ^O) nam boazdan bir dil gibi girmi

bir körfezdir Reyyan mellâhlar kavli üzre ta Süvey (e) varnca bu
deryann tuli dörd bin yüz mildir Ibtida mahrecinin intihasndan

ciheti imale gidüb Yemen benderlerinde bendrlerden canibi

garbide Mekke hakinde Cidde benderine ve Yenboülbahr benderine

ve arz Tehameden ubur idüb Kâ'be rah üzre Ezlem (f^*) ve Muvey-
lah (^ly*) ve Kefafi (j^**') ve Kolundur (j-^^y) boaz Hammam bo-

[1] Badad Kökü nüshasndan (mahalden cu)

[2] » » » (ve sair diyara)
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gaz ve kal'ai Tur (->^^) ve benderi Süveysde nihayet bulur kim ben-

deri azimdir Ve ciheti cenubîsi bilâd Said Ali ve benderi kaPaCi)

Kuseyre (•-^.-**) kim nehri Nil kenarnda Kana (^*») ehrinde bi günde

bu Kuseyre iskelesinde gelüb gemi ile bir iki gecede Yenboa gelir

Ol benderden bilâd Foncistan hakinde Benderat (^^'j-^^) [1] la andan

yine bu Bahir kanarnda vilâyeti Habe hakinde Cebeli Aclûle (-^M J^)

ve benderi Dunklab (v*^^*) ve benderi Ab ve Habe taht cezirei Su-

aken ve ehri Kif (^^) ve ehri Dahlek (-i^**) ve cezirei Musova ('»j'^^')

ve Harkova ('j^'^^) ve benderi Zule {^^^) ve kal*a(i) Hindiye ve ben-

deri Tuzla (-^^j^) ve benderi Behlûle {"^M) ve benderi Zeyla* (c^.>) Bu
benderler cümle Habe hakinde Bahri Kulzüm kenarndadr Karu
canibi imalîsi Yemen sevahilleridir Benderi Zeyla'dan karu Yemen
canibleri küad(e) havada nümayandr Baz yeri iki yüz mil ve üç

yüz mildir Böyle bir deryay bîemandr Amma küffardan emn eman-

dr vesselam

Ezin canib

Bu benderi Yenboülbahr (i) seyir temaa etdik Amma liman
açk yerdir Gemiler ahlk mabeyninde yatarlar Bu limann kenarnda

Evsaf kal'ai Yenbo

Sene tarihinde Msr halifelerinden sultan binasdr ekli

murabba' bir küçük eddadî limandr Dairen madar admdr [2]

Kapus vardr Dizdar ve merdümü hisarlar vardr Vazifei muayye-
neleri gümrük mahsulündendir Ve on iki ahî toplar ve sair cebeha-

neleri mükemmeldir Ve derunu kaPada bir camii kadimi vardr Bu
benderi dahi seyir temaa idüb yine canibi imale bir saatde

Yenboülberre gelüp ol mahalde Msr Emirülhacc Özbek Bey Marib
hucca(n)a ileri gitmek ferman eyleyüb yola revane olduklarnda

Der beyan huccac kavmi Megaribe

On binden mütecaviz Magrib huccacn baka serdarlar Abbasî

alemlerin kald(r) ub pürsilâh âtefeanlk iderek canibi Msr(a)
müteveccih oldlar Amma garabet budur kim ol iddeti hara ta

vakti gurubadek kat* menazil idüb vakti gurubki oldu cümle hayme
ve hargâh bar bengâhlarn kurub cümle mallarn ortada bir yire

yub etrafna sbyan ve nisvanlarn dahi etrafna bagal hsanlarn

[1] Badad Kökü nüshasndan (Bendratki)

[2] » » » (ve)
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dahi etrafna cemel heccanlarm çökerüb cümle hayvanetlerine [1]

aliklerin verüb cümle sagir ve kebir Maribî huccac emval erzaklarn

ihata idüb el ele kol kol [3] pür ate ta sabadak bîdar olub nöbet
beklerler Serdarlar üçyüz âte tüfenkendaz ile ordularn devir idüb

bir Maribî hab rahte vard ise an seyfi kat* ile bandan cann
kat* idüb '^^^*>* r^^* e vâsl ider Bu rah Mekkede böyle basiret üzre

hareket iderler Zira cemii Urban Urban Maribîde çok teber ve

bîkyas mal vardr deyu Urban yollarn beklerler Amma her sene

Maribî Urban () bozagelmilerdir Bu hal üzre sabah olub yola

revane olurlar Amma gayet hasis ve leîm kavimdir Herbirinin birer

ikier beer onar deve yükü zîkymet eyalar vardr Yine çadr çadr
'^*J^ diyüb piyade konadan konaa taban keide idüb Msr (a) gelir-

ler Andan dörd ayda yine çöl çölistanda Cezayir ve Fese ve Mercan-

ke ve Telmesana varrlar Hasl kelâm Marib huccac ve Budin
huccac ve Belh tüccar huccac bir senede varub bir senede gelirler

Zira mesafei baide diyarlardr Bade(hu) Yenboülberden cümle huc-

cac Msr sularn develere tahmil iderler Zira ileride iki menzilde

su yokdur Andan nefirler çalnub canibi garba bir düz kumsal yerler

ile mugeylân dirahtleri ve baz tal dar boazlar ubur iderken

nam malde sene 1081 tarihinde erif Hamude Msr huccacn alel-

gafle basub azîm cenk cidal ide ide Urbann imdad yetiüb huccac

parekende ve perian olub hemen Msr askerinden alt yüz âdem
sinan Urban ile rimalâlûde olub ehid oldular Ve binden mütecaviz

huccacdan ve huddamdan §ehid olub askerî taifesin defn idüb sair

üheda kelle ve paça olub Ahlat kadidi misal kalmlar Hattâ bizim

senemizde cümle üheda kumdan tara çkub idd(eti) hardan kara

çakl ta gibi rimal âlûde olub yatarlard Anlar ziyaret idüb ruhu

erifleri içün bir Fatihai erif tilâvet iderek 12 saatde

Menzili vadi(i) Nar

Bu menzil Vadi (i) Hazareteyn (^^j*- '^^^>) dahi derler yani iki

Korukcuk mahal demekdir Biri Arabdan biri sam yelinden korkarlar

Hakka ki Vadi (i) Nardr Her sene nice yüz âdem elbette sam yelin-

den helak olur Hattâ bizim haccmz senesinde vakti ita iken on

yedi âdem sam yelinden helak oldu Bir muhalif dereli ve iki canibi

kara kayal bir Vadi(i) Nardr Âdem depesinden kebab olur Bu ma-

halde âsâr binadan sudan bir ey yokdur Amma bizzarurî meks

[1] Badad Kökü nüshas (hayvanatlarna)

[3] » » » (kol kola)
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idüb develere alik verecek yerdir Amma mahal(lin)de sarmsak yiyüb

nuna ve kulaklarna sarmsak sürmek gerek Ve siyah harir pia veyahud

burkaln pamuk bezi ile azn burnun sarub tahtrevandan ve mah-

afeden çkmamak gerek Hamdi Huda bizim zemanmzda lodos rüzgâr

esüb hav (a) lâtif oldu Amma yine on yedi âdem helak olunub

nicesi dahi çalnd Hikmeti Huda Rumda lodos havasnda âdem
serasime olur Poyraz esse âdem taz(e) can bulu(r) Amma bu Hicaz-

da poyraz rüzgâr esse kavmi Hicaz süst endam olur Zira poyraz

Hicaza çöl çölistandan müstamel gelüb halk helak ider Ve samyeli

bu mahallerde eser Amma lodos esse Arabistan kavmi taze can bu-

lurlar Zira bu ruzigâr lodos Bahri Muhit tarafndan beru taze gelir

Poyraz gibi çölden gelmez Hikmeti Huda sam yeli esse cemii tulum-

larda sular buz paresi olur Amma ol mahalde su içenden [1] ihtiraz

lâzmdr Ol mahalde gayret idüb su içmeyüp azna kurun alalar

Susuzluu kat ider Amma bir kubhu var Kursum dilere dokunsa
dileri helak ider Amma temirhindî ekice harareti kat ve tabiati

mülayim ider Temirhindî hakknda hadisi erif vardr kim cümle

eskiler kabzdr llâ bu temirhindî buyurmulardr Amma yollarda

gûnagûn sular çok içmeden hazer lâzmdr Zira âdeme linet verir

Zifir mekûlât ksmndan az tenavül idince su çokluk içilmez Içilse

shal ider ishalin nihayet zehirdir UT ^\T Ahiri ölmedir Hulâsai ke-

lâm bu Kâ'be yolunda zifir taam yemiyüb su az içmek gerekdir An-

dan Vadi nam menzilinden kalkub vakti asrda âdem depesinden

pierek ulu kayal ve dere ve depeler ve mugeylân aadan ve kum-
sal yerler ubur iderek 17 saat

Menzili Nabt ( V J^-

)

Bir dal ve kara kayal dere icre bir hali yerdir Ve suyu dahi

yokdur erif Hamude ebhn idüb Msr askerin bunda dahi basm-
dr Amma askeri Msr âmâde bulunub Msrldan elli âdem Arab-

dan be yüz elli âdem helak olub tarafeynden düen âdemler zirizeber

hak âlûde olub kadidi mahzumal icre yatrlar Anlar dahi ziyaret

idüb Nabt rkJ) dan yine canibi garba lâtif ahrahile mugeylân di-

rahtleri üzre beyaz kumrular temaa iderek 13 saatde

Menzilül Hura (
oj^lj;;.^ )

Bu mahalle Hura dimenin vechi tesmiyesi oldur kim am kur-

binde Havran nam vilâyetde Hazreti it evlâdlarndan Beni Hura

[1] Badad Kökü nüshas (içmeden)
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nam kabile bu vadilerde sakin olub bir ehri azîm bünyad iderler

Hâlâ âsâr bina(da)n bir ey yokdur Ançün Vadel Hura derler Suyu
dahi bir kayal ve mugaylânl bir vasi feza deredir Bu dahi erif

Hazretleri hükmünde emn eman bir cayi cihan yerdir Bunda vakti

zuhurda nefirler çalnub Beynelkura nam mahalli dahi ubur etdik

Safi mugeylânl ve tal yollar seyir temea iderek 12 saatde

Menz(ili) Hankiyül Kuray [i]
( ö\j\\ S^ 'J^ )

Lisan Arabda dimekdir Bu dahi yabis ve pis bîfayide

konakdr Bir vasi dalk uz içinde vaki olmu mugeylânl otsuz susuz

bir konakdr Amma havas ol kadar memduh deildir Bu dahi

erif hükmündedir Ve gayet emn emandr Andan kalkub yine canibi

garba bir vasi uz icre 16 saat gidüb

Menzili Ere ( of \ J> )

Ulu dalar beyninde bir vadidir Amma canibi erbaasndaki ci»

hallerin arasnda mamur kuralar vardr Andan Urbanlarn sbyan
nisvanlar metalarn getürüb huccac ganiymet iderler Amma bu
Erenin suyu ac olduundan Urbanlar dev(e)ler ile âb hayat sular

getirirler Bu Erenin kurbinde bir ehir vardr Bir taraf Bahri Kulzüm
kenarndadr Hâlâ harabdr Amma öyle bir ehri azîm imi kim ol

zemanda Msr bu ehrin yannda bir belid imi Feridun ehirlerinden

bir ehir imi Hâlâ âsâr binalar lebi deryada mil minar (e) leri ve

amudu âlileri ve kbab hailleri hali üzre durur Harabâbâd bir

diyar berbaddr Feridun Hazreti Nuha iman getirüb gemiye bile

süviT olub badettufan bu ehri bina etmidir Be yüz sene muam-
mer olub Hazreti Hud(a) dahi yetiüb iman getürmüdür Baz zeman
Hazreti Hudun ehri amm Kâ'be rahnda Nakai Salih kayas kur-

binde ehri var idi BiemriUâh bu geçidi gören huccaclara puide (de)il-

dir Andan bir mil minare vardr Hâlâ zahirdir Ana Amudu Feridun

derler Feridun ol milden dalar debeler icre bir divar çeküb ta bu
Ere nam yazdmz menzilden ubur idüb Bahri Kulzüm (e) gelince

bir divan hududdur Hâlâ âsâr binalar zahirdir Ve Hud Nebinin

ka'ra geçen ehrinde Feridunun ina etdii mil üzre bir güne hatlar

var kim hâlâ bu cihanda misli görünmü deildir Ve gûnagûn ekâli

garibe ve acibeler var kim misli meer Rumda Atina ehrinde ola

Bu Feridun muammer olduunda on bir olu oldu Biri Turdur ijj»)

Ann olu Kadimdir (.fj>h) Ann olu Pienk (diu^) dir Ann olu

[1] Revan Kökü nüshas ( »^iJldL;^ Jj^« )
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Afrasiyab (^i^\}\) dr Feridunun bir olu da (^j:') dir Ann olu
Guenk ( .a^^r) dir Ann olu Menucehr (j4>.y.4 ) dir Ve Menucehr
Hazreti Musâya iman getirmidir Ve Hazreti Musa ile sahray Tihde

bile gezmidir Yüz yirmi sene padiah olub hükmünde (o)lan ehir-

lerin ve kal'alarn etrafna hendekler kazma bundan kalmdr Hattâ

Kûhu Elbürz dameninde Irak Dadiyan derler bir viran ehri azîm

vardr Bu Menucehrin binasdr Canibi erbaasnda bir hendek kaz-

mdr kim güya derki esfeldir Ve Feridun olu dahi (L-) dir

Ve ann olu Gâv i *^) isfahanîden ( dir ) Ann olu ( ^Ji )

behlivandr Bunlar cümle oul oula ve nebirezadelerdir Kimi Irak
Dadyan diyarnda yatar Kimi ehri Gazanda yatar Dört olu Mencue-
birden firar idüb Nemse vilâyetlerine varub Ere [1] Kalfasnn ca-

nibi imalinde hâlâ Türk Uru derler toprakdan yl bir kal'a bün-

yad idüb anda sakin olur Bunlara Nemse kavmi Siz kimsiz deyu

sual etdüklerinde Nemse lisann bilmiyüb Fürsî lisan ile Men Caraz

derler Yani biz dört kiiyiz derler Nemse dahi Bunlar Men Carm
diyerek Men Cardan Maca rkald Hâlâ Macar Menucehr neslindendir

Annçün Macar lisannda baz lügatleri farsî tekellüm iderler Zira

bunlar Acem diyarnda hasl olmulardr Amma Menucehri Feridunun

bir kaç evlâd bu Msrn Kâ'be yolunda tahrir itdiimiz Ere kur-

bindeki ehrinde medfunlardr Hakire o harab ehri gö (r) mek ol-

mudur Badehu Ereden yine garba kâh dere depe ve sa'b yollar

ubur iderek 4 saatde

Menzili Kal'ai Vü I2I ( ^0 '^ JJ--

)

Bir ismi dahi Vechi ibrahim paadr Zira [3] bina etmi Bir

mürtefî yerde ekli murabba bir sengîn bunyad kal'adr Dairen ma-

dar cürmü üçyüz admdr Ve bir kubbesi var imale nazrdr Ve
içinde bir kaç Arab haneleri var Ve bir mescid var Kurbinde bir

bî*ri mâs var kim suyu âb hayatdr Sakiyeler ile srlar
ceküb kaPa haricindeki bürkei azîm leb berleb olub cümle huccac

ve devabat nu idüb dePi atsan iderler Bunda kaPa dizddr ve mer-

dümü hisar vardr Ve bunda Msrn (4) karuclar kâr içün iki

menzil ileri bu mahalle gelüb huccac ganimet idüb ve teberrüken

Msrdan bu mahalle on yedi konak Nil suyu getirirler (5) mahal

[1] Macarca (Eer) , Almanca (Erlau) , Türkçe (Eri).

[2] Revan Kökü nüshas (Vu buva)

[3] Badad Kökü nüshas (anlar)

[4] „ „ „ (Ezlem)

[51 „ „ „ (Bu)
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dahi erif hükmündedir Emni emandr Andan yine canibi garba mu-
gaylânl ve dere ve depeli yerler içre misvak aaçlar kesüb lebi der-

ya dibinde ('*^^ ) namnda bir iskeledir Dalar icre sakin olan Urban-
lar metalarn bu iskeliye getürüb Cebeli Tur aya hud Süveyse götü-

rürler Bu benderi ubur idüb 14 saatde

Menzili Istabl Anter ij^'^ j-k^i UJ^

Bir vasi aere içre mugeylânl ve misvak aaçl bir mahaldir Ze-

man kadimde Melik Anterin atlarna abur yeri imi Ol ecilden Is-

tabl Anter derler Zeman kadimde ehri azîm imi Hâlâ âsâr bina-

dan çok kagir binalar aikâredir Uc âb hayat kuyusu var Ve canibi

erbaas gayet mamur olduu ecilden Urban mekûlât merubatlarn
getirüb beyi ira iderler Bu dahi erif hükmündedir Ve (1) mahal-

den canibi arka dalar icre Medinei Münevvereye bir gün bir gece-

de gelinir Bir ah rah vardr Amma deve ve katar ve taht revan

gitmez imi Ve Istabl Anterden yine taraf garba enili ve yokulu
Emirülhac Rdvan Bein tathir etdüi yollar ile mugeylân aac ve

nabak aac ve belisam aac ve misvak aac hyaban icre ubur

iderek 15 saat vakti hanefîde

Menzili Kal'ai Ezlem (fji ^«i; jj^.)

Lisan Arabda (f^*) demekdir Sene tarihinde bu kal'ai Msr
padiahlarndan bina etmidir Bir kapus vardr Ve her köesin-

de birer kal'as vardr Ve kalfasnn Msr müteferrikalarndan dizdar

yetmi neferat ve yedi bölükden mustahfzan yirmi kt'a ah tob-

lar ve cebehanesi vardr Ve demir kapusundan içeri bir camii

var Ve elli mikdar müfrid muhtasar haneleri var Ve kaPa icre bir

abhayat kuyusu vardr Sakyeler ile abhayatn srlar çeküb kal'ann

haricinde imal tarafnda afiî havuzlar vardr Leb berleb olub cümle

ibadullah nu idüb taze can bulurlar Ve bu kaPa Msr ile Mekkenin

mabeyninde vaki olmudur Cümle (2) askeri iki gün mukaddem
gelüb meks idüb bir azîm ordu bazar (o)lur Ve (3) asker (f-^*) aala-

r ile huccaca karu çkub alay azîm ile huccac (f->*) kal'asna getirir-

ken kal'ai Ezlemden bir yaylm tüfek ve bir yaylm toblar atlub

azîm admanler olub[4] Ve Ezlem bei dahi ordusunda asker ile bir

[1] Badad Kökü nüshas (bu)

[2] » » » (cerede)

[3] » » » (cümle)

[4] » » » (meks olunur)
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yaylm tüfek bir yaylm alt pare toplarn endaht idüb admanlklar
iderler Emiri hac dahi cümle askerlerile bir yaylm tüfenk ve alt pa-

re top senlii idüb Vadi (i) Ezlem (f-»*) barudu siyah dudundan yevmi

muzlim olur Ve kol kola nadiler nida idüb iki gün tekaüd ferman

olur Anda Ezlem askerile gelen on bin dev(e) yükü mekülât meru-
bat met'alarn ve etraf kuralarnda ola (n) Urbanlar dahi meydan
muhabbete çkarub huccac müslimîn öyle ganimet olur kim bir yem
iki bariye ve bir vakyye peksmat iki bariye olub çöl çölistan ve

berri beyabandan gelmi aç susuz devesi kalm huccac taze can bulurlar

Ve öyle hazar olurkim güya Samn Müzeyrib kaPas hazardr kim
tabir olunmaz Ve huccac müslimîn at ve devesi ve katr ve çemen-

deri kalanlar cümle yeniden hayvanatlar alub raha tedarik görürler

Ve Msrdan cümle huccac ahibbalardan ol kadar mekûlât merubat
ve halviyat gelir kim sahrayi Ezlem helva vadisi olub cümle ütür-

ban ve harbendegân helva delisi olu (r) 1ar Ve baz muakkil kimes-

neler boçe hedaya esvablar getirirler Bade ikinci gün vakti zuhurda

nefirler calub yine canibi garba mugeylânl ve namuk aaçl ve mis-

vak dirahtli kumsal yerler içre ubur iderek 12 saatde

Menzili Kas [U

Lisan Arabda demekdir Sahili Selme (•^•^-) ve menzili Kefafî

(jU-î^J>-)dahi derler Mekke kurbinde Rabi(a) emesinden beru Süvey
deryas gayib idi Bu menzilde nümayan oldu Merzuku Kefafî haz

retleri lebi deryaya nazr bir kaya üzre ina olunmu bir kubbe

icre medfundur Merzuku Kefafî anlardr kim Sultan Selimi Evvel

Islâmbolda iken bunlar Ebüssüudu Carihi ile Msrdan u^^ J*' f}'^~ fi^A

^^t^^ deyu nida idenlerdir Sultan Selimi Evvel nidalar istima idüb

bildikim kutbül aktab sadasdr derhal atf inann Msr üzre çekdi

Inaallah mahallinde tahrir olunur Bu Kastal menzili lebi deryada

bir kumsal yerde yaban hurmal ve zehri mar sulu ve kumlu yerdir

Bu kuyu sularndan her kim hayvanatna su verirse cierin tara ç-

karub fanusu hayal ider Gayet müshildir Amma arif olan bu mahal-

de su ve (r) mezse âkilâne hareket ider Rah Mekkede iki gün deve

ve bagal su içmese gam deildir Ve bu mahalde cümle huccac lebi

deryada ve hargâhlarn kurub deryada inaverlik iderler Amma çok

durmamak gerekdir Zira derya suyu âdemin avret yerlerine zarar

ider Amma gözü mücellâ idüb kuvveti basar ziyade ider Gayet tuzlu

deryadr Amma bunda olan mahi (i) gûnagûn bir deryada olmaz Ve

[1] Ba-dad Kökü nüshas (Kastel)
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gayet leziz mâidei mahilerdir Cümle huccac ebekeler ile ve sayd

idüb Wb t^^ 3C-Jic*fe"« yediler Ve bal dibinden yediler Ve bu mahal-

lin canibi selâsmda abadan Urban kuralar vardr Cümle meta'lar(l)

ve âb zülâl sularn dereler ile getirüb huccac ve hayvanatlarn saky

iderler Ve ol kabilenin cümle develeri ve koyunlar bu derya kena-

rna gelüb bu derya suyu ile gasil iderler Cümle hayvanatda olan

sakrga yani kene zehirmar suyun tesirinden düüb bu sahili deryaya

konan huccaca üerler Halâs mümkin deildir Amma lebi deryadan

alarka konulsa azîm lûtufdur Ve lebi deryada meks etmenin bir kub-

hu dahi oldur kim etraf Urban haramileri ve ordu hrszlar derya-

ya inaverlik iderek gelüb çadra girüb bir ey serika iderler (I)hti-

raz lâ (z) mdr Haberdar olunca harami kudüyi deryaya atub halâs

olur Ve Msrdan Ezlem askerile ol kadar dencad bahir (2) hrszlar

gelir kim eb ruz yorgun ve argn ve durgun bîtab ve bîmecal huc-

cac icre hrszlar girüb subh mesa vaveyla kopar Sürmeden gözü ça-

lub sürme yerinde sürinekalr Gayet ihtiraz lâzmdr Zira cümle

hrszlar hâkimler ile müterekdirler Ol ecilden devei havudile

loru kuu gibi yudarlar Bu mahalde dahi nefirler çalnub yine

canibi garba lebi derya ile yola revane oldukda Ezlem bei cümle

askeri ile gerude dündar kald Hasta ve bîdermanlar mirî mahafe-

lere bindirüb sol taraf derya ve sa taraf çölistan icre 14 saat gidüb

Kal'ai Kuveylan yani Muveylah

Sene tarihinde Sultan Süleyman Han asrnda bina olunmudur
Bedesti Tavai Süleyman paa Lebi deryadan baid bir düz kumsal

yerde ekli murabba eddadî binayi sengîn bir kal'ai metindir Ve
Msrdan Mekkiye varnca böyle büyük bir kal'a yokdur Dayiren

madar cürmü alt yüz germe admdr Ve sekiz kullei sediddir Ve
canibi imale nazr bir demirli metîn bab vardr Taki âlisi üzre celi

hat ile Süleyman Han tarihi vardr Amma bu kal'anm dahi hendei
yokdur Msr müteferrikalarndan dizdar ve yetmi aded merdümü
hisar ve yedi bölükden mustahfzanlar vardr Kal'a icre seksen Arab
haneleri ve bir camii ve bir hammam vardr Ve yirmi mikdar
esvak muhtasar vardr Ve Kal'a kapus önünde bir nabka dirahti

vardr Gayet dirahti azimdir Ve kal'a icre âb hayat bi'ri mâs vardr

Sakiye ile srlar çeküb kal'a haricinde olan bürkeler leb berleb olub

cümle huccac ve hayvanat defi atsan iderler Ve kal'ann canibi erba-

[î] Ba^dad Kökü nüshas (metalarn)

[2] » » » (dincadDc)
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smda olan hurma balar() icre nice âb hayat bi'ri mâlar vardr
Huccac müslimîn bu kaPiye geldikde bir yaylm hoâmed tüfenkleri

ve toblar atlub admanlar olunur iki gün bunda dahi takaüd olunub
ol gece Bedr Huneyndeki gibi em'i fanus ve me'ale çragan olur

kim leylei muzlim ruzu ruen gibi olur Bunda dahi orduy bazar

kurulub canibi erbaa kuralarnn mümtaz müstesna mahbubei zeman
nisvanlar mekûlât merubatlarn bazara getirüb beyi menyezid ile

ganimet olunur kim tabir olunmaz Bir yem bir hareye ve iki ganem
bir altuna ve alt burma alef bir hareye olur Ezlemden bu mahalle

gelince Msr hadididir [1] erif hükmünde deildir Msr eyhlerin-

den eyh direindedir Ve bir ey gaib olsa eyhinden
tazmin [2] Ve bu Muveylah kal'asndan gayri lebi deryada Muvey-
lah Atik vardr Ve hem küçükdür Sebebi viran oldur kim bir

dervii dilri Kâ'bei eri(f)den bu mahalle geldikde hasta olub ya-

tarken çok altunu vardr mülâhazasile kati etmek içün vath iderler

Ve esvabn arayub cebinde ancak bir beksimatm bulurlar Kati

id(t)iklerinde piman olub bir günce brarlar Hikmeti Huda ol

zahimden merhum olmyub halâs oldukda ilâhi ehriniz viran olsun

ve evlâdnz muammer olmasun Ve bencileyin hastelikden halâs ol-

myasz deyüb beddua idüb günden güne halk emraz muhtelife ile

helak olarak kaPa dahi viran kald Bu kaPann kapus üzre

tahrir olunmudur Ve bu Muveylah önündeki Süvey deryas içinde

olan ecnas mahlûkat haerat bir deryadr ve bir bahirede yokdur

Bahusus krk elli zira krc bal var kim cümle deryadaki hayva-

natlar andan havf iderler Bazs enginde giden Süvey gemileri ile

güya cenk ider Eer deryada bir âdem bulursa eki ider Ahir gemiler

ate yakub ulesinden havf idüb kaçar Hattâ Habede Dahlek cezi-

resinde bir lü'lü gavvasm bu krc bal yudar Meer gavvas feta

çüst ve çapik imi Derhal elinde bcaile baln karnn yarub tarya
çkub halâs olur Habe diyarnda gavvaslar ve mellâhlar mabeyninde

mehurdur Eer ol balkdan gavvaslar havf etmeseler bir incu tebih

bir gurua olurdu Ve bu Muveylah önünde gûnagûn derya böcekleri

kabuu ve sadefler ve mühreler ve ylanck talar ve su taslar kâse

ve abdalan kekülü misal sadef kabuklar ve Bektaiyan nefir(i) misal

böcek kabuu nefirler ve cevahir makulesi minkale taslar olur kim

[1] Badad Kökü nüshas (hudududur)

[2J » » » (olunur)
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bir diyarda olmaz Ve Bahri Muhitden girer nehenk bal olur kim
herbiri bir mili minariye benzer Burnundan havaya azirvan misal

deryay büskürdügü zeman evci semaya peyveste olur Ve âdetuUah
bunun üzerine caridir kim derya srndan gayr(i) balkda boynuz
olmaz Bu Bahri Kulzümde sahal balklar var kim bir deryada
olmaz Eer bu Muveylah boazndaki balklar mavaka üzre tahrir

eylesek zikrinde faidesi ve beyannda gayeti yokdur Ve manzurumuz
olduu gayri mebu [Ij zikr [2] faidesi ve beyannda itibar olmyan
nesnelerin tarihinde melâlet vardr Ve kesreti kitabet etmede âdem
âciz olub sair seyyahate mani olur mdi bu Muveylahdan yine canibi

gar(ba) lebi derya ile kumsal yerler ve cabeca deryadan baid tal
yerler ile mugeylânl ve misvak aaçl ve zmran o\>^ çiçekli yollarda

âdemin dima muattar olarak 14 saatde

Menz(ili) Uyunul Kasab {^^'^\ j^^ (J)JrU)

Lisan Arabda ekerkam Irma demekdir Yahud eker Kuyusu
demekdir Ab hayat kuyular vardr Evlâd Salih Nebi kabilesi eyh-
leri hükmünde [3] Bir ey gaib olsa anlara ilzam olunur Bunda bir

saat meks idüb develere yemlerin verüb nefirler çalmub vakti zuhur-

da yola revane olundu Hikmeti Huda taliimiz bu hacc erifde am
yolile gidiimiz acele oldu Edayi hac idüb avdetimiz dahi Msr yolile

aceleye düdü Meer hakikat amm gidii cemii zemanda acele imi
Dönüü aheste aheste imi Ve aml yirmi gün Mekkede ve on iki

gün Medinede oturmak ne lâtifdir Ve sair yollarda dahi meks ide

ide mah Mevlûdda ama dahil olurlar Amma Msrl Kâ'biye gidide

sekizer onar on beer saat yol yürüyüb aheste gidüb Mekkede yirmi

be gü(n) meks idüb zevk safa iderler Amma dönüde on beer on
yedier saat giderek Medinede iki gün oturub acele ile iki kona
baz mahalde bir iderek Msr (a) düerler Anmçün huccac mabeynin-

de mehurdur kim Msr ile gidesin aml ile dönesin derler Hakikat

öyle gerek Amma bu hakir amdan acele ile gidüb Msra acele ile

geldik Amma hamdi Huda zevk safa ile gidüb geldik Amma Msr
huccacnm bir iyi hali vardr Evkat hamsede delillerin ellerinde

saatleri vardr Hemanki vakti salât olduk (da) eer deve ve eer
depe her nere ise inüb cümle develer(i) çökerirler Cümle huccac

edayi salât idüb develerine ve atlarna yemlerin ve aleflerin verirler

[1] Badad Kökü (mehurun).

[2] BafcJad Kökü (zikrinde).

[3] Bafdad Kökü nüshas (dir).
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Ve kendüler dahi taamlar tenavül idüb kâmil bir saat ârâm iderler

Ve mutantan kahveler nu§ idüb nice bin huccac istirahat iderler

Amma her gece aham nemaz radas ayedek yükler ile develeri

çökerirler Ve öyle uyurlar kim güya .A^L \yy kabilesinden olub

(e)shab kehf gibi vadii hâmuana varrlar Ve efrad âferideden ve

devvab cemalden bir zîruh kalmyub rimalistan içre zir zeber olub

hab naz ile yatrlar Zira bu Msr yolu gayet emindir Bade [2]

en ileride deliller bayran ceküb köslerin çalub hareket idince

ta gerude dündar askerine varnca bir saatde haber varub anlar

dahi hareket ider Zira Msrn yollar dar boazlar olmak ile

iki katar yan yana olduunda nhuccacm ihtidasndan intihasna

varnca bu senemizde tuli seksen yedi derece idi Zira Haccül Ekber

senesi olmak ile huccac müslimîn çok idi Amma rada tabir etdiimiz

istirahatler Samn gidiinde olmaz Zira daima am yolu emni eman
deildir Arab akyas firavandr Amma am yolu vasi yayla ve sah-

ral yollardr Dört kadar tahtrevanlar iki canibde dörder katar ma-
hafeler ve üç katar solunda üç katar sanda salma develeri gidüb

bu am huccacnm san Emiri haç Kudüs ve Nablus asksrile ku-

adub sol canibin am askeri kuadub gece ve gündüz giderler Zira

konaklar gayet uzakdr Hemen nemazlarn klub yine giderler Amma
sular lezizdir Ve yollar sahralardr Amma dönüde anlar dahi rada

ide ide giderlermi Amma Msr yollar kayal ve dereli ve depeli ve

ac sulu yollardr Amma emn eman vardr Msr huccacn yedi bölük

askeri kuadub Emini haç kethüdas ve Çerakese askeri sada ve

Emirihac askeri ile dümdar ve sipah ve gönüllü solda ve mustahfzan

ve azaban ve tobcyan hazine ve toblar ile cümle pürsilâh mirî hecca(n)

ve ksrak develer üzre giderler Ve Ezlem Bei alt tob ile akibi askerde

dündar olarak gelirler Msr huccacnda Ezlem askeri gelmeyince

gerude dündarlar yokdur Amma Samn dûndan mükellefdir Ve
Msr askerinin ganimetinden bir hüsnühalleri vardr Evkat hamsede

rada etdikleri mahalde cümle me*alleri çragan cinan idüp nsfulleylde

âyende ve revende kahviye teklif idüp halka helvalar ve eker börek-

ler fndk ve fsdk ve cevizler ve hurma ve leblebi ve kaklar ve akide

ve nebatlar öyle bezi iderler kim Huda âlimdir halkn ekseri cebine

eker ve fndk doldurub yola revane olduklarnda elence olur Ve
menzil karib ise bir saat kaldkda vi Urbanlarndan Ibni Halvanfji^- o-O

derler krmz all krk âdem vardr Bir mürtefî yire çkub *ü j^\ ^U^ L

j^\*c»€j ^} ibV- J>* diyu nida ederler Hikmeti Huda bu nadi bedevî-

[2] Badad Kökü nüshas (badehu).

Evliya Çelebi 9 — 52
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lerin nidasn cümle huccac istima idüp Menzil karib imi deyu ad
olu (r) 1ar Amma hikmet bundadr kim hemen ki bu nidalar cümle
develer iitdikde bîtab bîmecal iken derhal ejderi heftser m(is)al olub

öyle giderler kim âdem piyade kalsa akiblerince yetimek muhaldir
Amma bu münadileri (n) nidasndan evvel AUahü taalâ âlimdir bir

kaç kerre v (â) kf olmuum Baz develer katarnda bar sakilile gider-

ken mu mu uyuklyarak giderler Ve beni âdemden me'alciyanlar

dahi arkasnda on be yirmi vakyye odunile ve ketefinde me'alci

ile çragan olarak anlar dahi hem gider hem uyur Acib hikmetdir

Amma deveciler gürürler kim develer pek uyur bir muhalif sengistan

sa'b yire geldikde jJjüI ±Sj.\ deyu cemellere hitab ederler (Der) hal ü-
türler habdan bîdar olub ol sa'b yeri mürur iderler Ve böyle sarb

yerlerde cümle akkâm ve sakka ve me'alciyan def kudümlerin çala-

larak ö\.\ai^i\ j^'^_ ^\ diyüb el çarbarak gûna (gûn) akalar iderek her gice

böyle azmi rah iderler Ve eer vakti sabah karib ise ol ebi zulmetde

konaa varub konmazlar Zira gice karanlnda konarken asker içre

bir vaveyla ve vavelda kopub her kes kullu kulun bulmada ve ileri

geri kalanlar katarn bulmada usret çekilmek mukarrer olduundan
sabaha karib cümle develeri yüklerile çökerüb rada ederler Ve gice

menzil yerine varmadan bir eyden dahi havf iderler Gerçi Msrn
yollarnda Celâlîsi ve cemalîsi ve ebhun ider haramisi yokdur Amma
huccac içinde olan deveciler ve akkâm ve kavvas ve saka ve meh-
teran ve me'alciyan hrszlar derdinden ve bahusus Ezlem askeri ile

gelen jvj ve wUi ve «15 haramileri öyledir kim her gice develeri yükile

ve üzerinde habâlûd âdemile deve katarndan çeküb askerden tara

çkarub deve sahibin uykudan uyarub üryan idübdeve(i) yükile yudar

Ekseriya gice karanlnda nice feryad ve figan vaveylalar kopar Msr
yulunda bu ev hrzzlarndan gay (ri) havf yokdur Gayet ihtiraz lâ-

zmdr aULSL.J\ Annçün Msrl gece konaa ( varmuyub nema-

zndan sonra baz) [1] menzilde kuluk vaktinde konarlar Eer ileride

menzil baid ise vakti zuhurda nefirler çalnub azmi rah ider Eer
menzil karib ise vakti asrda nefiri rihletler çalnr Bu minvali me-
ruh üzre kat' menazil ve tayyi merahil iderek Msr (a) dahil olur

Hasl kelâm Menzili uyunul Kasabdan vakti asrda kalklub yine

canibi garba Bahri Kulzüm sahilinde giderek derya içinde gûnagûn

cezireleri seyir temaa ide (rek) kâh kumsal ve kâh türab ve kâh sen-

gistan yollar ile 14 saat gidüb

[1] Badad Kökü nüshas (varmazlar Bu)
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Menzili magayiri Hl Hazreti uayb
Nebi Aleyhisselâm

Bir dereli ve depeli bir vaî uz ibinde hurtnal ve ba baçeli

vadide hüccac müslimîn meks iderler Bu mahalden ark canibine

üç bin adm baid ba irem misal bir mamur bir va [2]dr Bir

camii ve bir hammam muhtasar vardr Ve etrafnda mamur kuralar

dahi bîhisabdr Amma cümleden bu Hazreti uayb karyesi mamur-
dur Ve cümle ahalisi Hazreti uayb zürriyetinden geçinirler Bu nahiye

Msr hakinde evlâd Beni ahin hududunda anlarn direidir Yollar-

da bir ey zayi olsa anlardan iltizamdr (3) Ve bunda Hazreti uaybm
hanesi ve hurma balar makam bir maaradr Ve desti erifleri ile

kazduu kuyular hâlâ zahir ve bahirdir Hattâ Hazreti uaybn keri-

meleri koyun güderlerken bir koyun gelüb koyunlarna su vermek

isterler Amma kuyunun bir azîm ta kapa var Kaldrmaa iktidar-

lar olmyub ol duhteri pakize ahterler âlemi hayretde kalmlar Hik-

meti Huda Hazreti Musa âlemi seyyahat icre bu mahalle gelüb ol

pakizeleri bu hayretde görüb derhal kuyunun üzerindn mezkûr ta kal-

drub Hazreti uaybn cümle koyunlarn sakyeder Kzlar dahi hanele-

rine varub keku halii pederine beyan iderler Hazreti uayb bildikim

ol ta kaldrma* ( kaldrmak ) mucize kuvveti ile olur Tiz Hazreti

Musâi barna basub ol binti mükerremenin birin Hazreti Musâya
nikâh ile verüb Hazreti Musa nice zeman Hazreti uaybn damad
olub Hazreti uaybn koyunlar ( na ) çobanlk iderdi Zira Hazreti

uaybn nice bin ganemleri var idi Ve gayet mün'im peygamber

idi Amma anadan doma âmâ idi Bundan gayri âmâ peygamber
gelmemidir Hazreti Yakub dahi âmâ idi Amma iftirak Yusufdan hüzün
âlûde olarak âmâ olub on yedi seneden sonra ehil iyalile Hazreti Yusufa

Msr ehrinden ehri Fayum (^^) a varub Hazreti Yusuf(u) barna
bastkça çemi gazalleri nâbina iken ruen olub nuru dide cier

kuesin gördü Amma uayb Nebi rahmi maderden âmâ mütak
oldu ve âmâ gitdi Ve hâlâ bu karyede huccac müslimîn getirdik-

leri bir gûna hürde koyunlardr kim bir diyarn ganemine müabeheti
yokdur Rumun kvrck koyunu lezzetinde bir ta'm vardr kim güya

mük rayihas vardr Bir âdem bir koyun yese asla siklet virmez

Gayet seriulhazmdr Bu kura halk ol zuum üzeredir kim bu koyun
Hazreti Musânm railik etdüi koyunlar dölünden ola Ve bu karyede

[1] Revan Kökü nüshas (makabiri)

[2J Badad Kökü nüshas (kasaba)

[3J » » » (ilzamdr)



820 EVLYA ÇELEB

Ziyareti bintam Hazreti uayb
Hazreti uaybm üç kz bunda bir garda medfunlardr Ziyaretgâh

huccacdr Ve bu karyenin canibi cenubunda Bahri Kulzüm kenarnda
ehri Medyen ( crA* ) derler bir ehri azîm vardr kim kadim aksarda

Msrdan büyük bir ehri mamure imi Hakir an kasdn temaa etdim

Tak misal kemerleri ve kbablar ve kaalarnn hâlâ âsâr binalar

\ e nice bin kaim sernigûn amudu müntehalar zahir ve bahirdir Ve
bu ehir kavmine Hazreti uayb ba's olunub Hazreti uaybla iman
getirmediklerinden Cenab izzet kavmin helak idüb ehirlerin harab

i (t) di Hazreti uayb karnda Medyen bu ehirde sakin olub bina

itdiiyçün ehri Medyen derler (Ayet) L.-i j^U.\ j.a* J\_, Ayetinden murad
ehri Medyendir Bu ehir harab olcak Hazreti uayb biraderi

Medyen ile Bu ehir (e) azab nazil oldu diyüb evlâd ensab ile bikavli

Tevarihi Azerya ibni Sam ider Hazreti uayb Beyti Mudaddese gelüb

hac idüb andan ehri Teberistan kurbinde Mine (c^.) gölünün canibi

cenubunda karye(i) Huteybin {cj}t^'*-)de sakin olub badelvefat yine anda

bir kaya icre bir âsitanei azimde med(fun)dur Amma bu karye (i)

uaybün Niam {^^\^..^) da kzlar medfundur Haremi ResuluUah

olmak ile teeddüben maarann d (a) biline girmeyüb taradan ziyaret

iderler Ve bu mahalde herkes çadr önünde kuyular kazub âb hayat

sular bahir (zahir) olur Dahi gayri yerlerde yunu cariyeler var Amma
çadrlar önünde ikier üçer kar kaz (d) kda turna gözü aynlar hasl

olur Ve etraf kuralardan cümle fukara meta'larn ve bu karyeden

mekûlât merubatlarn ve âbdar leziz ineblerin getirüb huccac ganimet

iderler Ve bu Msr yolun (d) a bu sudan leziz su yokdur Meer mâi
za*franiyye ola Amma yoldan baiddir Ayni Zafraniyye derler Hazreti

Musa koyun güderken mübarek desti erifleri ile kazmdr derler Ve
bu uaybün Niamn âb havasnn letafetinden mahbub ve mahbubesi
olkadar lâtifdir kim kilki kalem parmaklarndan ilikleri seyir olunur

Bu mahald(e) huccac tulumlarn pûr eyleyüb vakti asrda küsü rih-

letler çalnub yine canibi garba kâh kâ (h) sahra kâh kumsal misvak

aaçlar icre lâtif ahrahlar ile 14 saat gidüb

Menzili erefi Beni Atyye («ü^ ^.-^ J.-^o

Hud Nebi kzlarndan Atyye nam bir duhteri münevver ahter

sülâlesinden vücud (a) gelmi kimesneler sakin olduundan kabaili

Beni Atyye derler On binden mütecaviz küheylân atl Urbandr Ta
am nevahilerine dek müstevli olmudur Bu mahaller dahi anlarn

direidir Taraf padiahîden Beni Atyyen (in) atyyesi vardr Bir
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mugeylânl ve misvakli ve bitaran ükûfeli bir vadidir Bu mahalde
dahi Msrdan baz karclar hedayalar getirüb huccac () ganimet

iderler Ve âb hayat ve sular getürürler Zira bu menzilin suyu

Bu menzilden dahi kalkub ol gece lebi derya ile ve gâhice

deryadan baid çölistan ile 9 saat gidüb

Menzili Zahrül Har {.^\j^ J-)

Lisan Arabda Eek Arkas demekdir Hakikatülhal bir kumsal

srt üzre nice bin hurma aadan içinde krk elli haneli bir Arab
kurasdr Ve kuyular acdr Amma yine hayvanata nafidir Msrl
Kâ'biye giderken bunda meks iderlermi Amma bu mahalde sehl

istirahat idüb yükler çözülmeden kalkub giderken lebi derya ana [1]

gelüb mutadmz beher gün canibi garba gitmek idi Bu kerre derya

mâni olub bir körfez sahilile canibi arka gitmek iktiza etdi Lebi

derya ile sarb talk yalçn kayalara bile kâh cümle hayvanat derya

icre yürüyerek cümle hayvanat ve beni âdem canlarndan bizar oldlar

Ve iki konak yer olduundan bî (tab) ve bîmecal kaldlar Canibi

arka kâmil bir menzil acele ile gidüb öyle s oldu ki günden sonra

varacamz vollar bu körfezin karu canibinde dalar görünürdü

Amma Msrn selef padiahlardan Sultan Ferec ve Sultan Barkuk bu
halicin boazn yedier ve sekizer sene çalub derya doldurmular
kim huccac Msr bu körfezi alt konak deveran etmede elem iztrab

çekmesinler içün va(r) kuvveti bazuya getürüb himmet etmiler Amma
ol zemanda kârn âsân vechin bilmezlermi Ve ömrü nazeninleri vefa

etmeyüb muattal kalm Ve boazn iki tarafndan biner arn kadar

s kumsal yerleri doldurmular Ortada yüz arn tuli ve on zira

umku yer kalmdr Eer mülûkü Ali Osman Msr vezirlerinden

birine ferman idüb hafir (e) mübair olub azîm mühimmatlar ile

varsalar mezkûr boazn iki canibinde olan yalçn kayalara Kandiye

lâmlar gibi üç dört hazineli lâmlar eyleyüb deryadan tarafn gayet

metanet üzre balyub kara caniblerin zail idüb ate itdikde cümle da
ve ta iki canibden deryaya döker idi Asla develer ile derdi ser(d)

çekerek ta tamaa hacet yok idi Amma selefde bu lâm ilminde

maharetleri yok idi Bu marifet Ali Osman ile Venedie mahsus bir

kazayi âsümanîdir Eer bu körfezin boaz Zahr Himar burnuna
gelince deryas dolsa gelide ve gidide Msr huccac altar konak
yakn olub mehuru âfâk olan berzah musibeti Akabiye uramyub
ve kal'ai Akabiye dahi uramyub doru Zahrül Himar burnuna

[1] Badad Kökü nâshas (lebi deryaya)
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gelüb anda dahi konu olmyub [1] dokuz saatde erefi Beni Atyyede
meks olurdu Bu minval üzre on üç konak Mekke yolu Msrlya ya-

kin olub Medinei Münevverede iki gün oturmakdan on iki gün
aml gibi oturmak mümkin idi Ve Akebe kona azab eliminden

halâs olmak mümkin olurdu AUahü taalâ bu hayrat azîmi Ali Os-

mana müyesser ide Amin ya Muin Bade [2] Zahri Himardan kalkub

vakti zuhurda rada etdiimiz yerlerde dahi canibi arka mezkûr körfez

sahiline giderken karu tarafdan bir azîm müsellâh müzeyyen asker

zahir oldu Meer Msrdan gelen karuc Akabe askeri imi Anlar

ile cümle huccac görüüb Zahrül Himardan 9 saatde

Menzili kal'ai Akabe ( v ^*^^ ^^^^ ^

Sene tarihinde Süleyman Han binasdr Bu kal'aya dahil olunca

kal'adan bir yaylm top ve bir yaylm tüfenkler atld Ve Akabe
askerinden dahi bir yaylm tüfenk ve toblar atlub azîm admanlklar
oldu iki gün tekaüd olunmak ferman olundu Bade [3] kal'ann

tamir ve termimine suru olunub cebhane ve mühimmatlar görüldü

Süleyman Han veziri Makbul ve Maktul brahim paa Msrn iç

kal'asnda yedi kuUe bina idüb yeniçeri kodukea bu kal'a(i) dahi ol

sene bina etdi Lebi deryaya karib bir alçak düz kumlu fezada sengîn

bünyad bir metîn kara(i) ferah âbâddr ekli murabba dairen madar
dörd yüz admdr Ve sekiz kal'as [4] ve garba nazr bir [5] kapus
üzre Süleyman Han tarihi var KaPa içinde bir camii ve bir hammam
muhtasar ve bir at deirmeni ve elli neferat haneleri vardr Ve Msr
müteferrikalarndan dizdar ve altm merdümü hisar vardr Amma
bu kapann dahi hendei yokdur Ve canibi erbaas hurma balardr
Ve cümle haymeleri önünde bi'ri mâlar kazub birer arnda âb zülâl

sular zahir oldu Ve kal'ann kblesinde bir azîm kuyusu ve bürkesi

vardr Ab rakikdir Hava [6] dahi lâtifdir KaPann arknda bir azîm

orduyi hazar durur kim güya Dolyan [7] hazardr Ve canibi erbaas

Beni ahinli kabilesi sakin olmala gayet abadandr Cümle Urban ve

tflan nisvan kâlây metalar getirüb beyi ira idüb ol kadar ganimet

olur kim tabir olunmaz Ve Kudüsü erifden ve Halilürrahman ve

Nablus ve Aclun ve Kakon ve Remle ve Gazze ve Msrdan mekûlât

[1] Badad Kökü nüshas ,{ konulmy

[2J
. ;> » ( Badehu )

13 » » » (Badehu )

[4] >> » » (kullesi)

(5 ^ » >» (demir)

[6] » > ,» (havas)

[7] Rume:lid e (Doy ran)
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merubat ve nice bin deve getirirler kim tabir olunmaz Ve cümle

huccacm zebun develerin deidirüb Akabei amaa dinca dine develer

dutup âb zülâl sular ve zahireler yükledüb ikinci gün direk eyh'

leri vesile olub göc tablma tunalar urdub ihtida toplar gider Anda
akabe ba çarkac olub dündar ile ileri gidüb yeniçeri ve Azabistan

ve sair asker ile mukaddem Akabiye varub Düveydar belinde (^ij^:>y>)

çadrlar kurub cümle askerile pür silâh âmâd (e) dururlar ihtimaldir

Akabe boazn bir dümen ala yahud ol tenk tar yerde huccac askeri

ile cenk cidal ola Anlarn mabeynini slah içün ibtîda Akabe asker-

lidir Andan Emirülhaccn barhanesi ubur ider Evvelâ Akabe kal'a-

sndan canibi imale lebi derya ile bir saat kumsal yerler ile gidüb

andan yine bir saat Küçük Akabe boaz ahrah üzre azîm Ferhadî

kayalar var kim her biri evci semaya ser çeküb anlar ubur idüb yine

develere inüb nsf saatde bu der (e) leri dahi güzer idüb andan .«)Li,.i

Büyük Akabiye uruc olunmaa mübaeret olanda [ 1 ] *u\<.Jic maherden
bir nian olub pr civan merdan ve nisvan kebir sbyan cümle piyade

olub ol nazenin havatînler yoku yukar bir ahrah ile yedi yüz

yetmi admda Düveydar Beli (^^i^'i^) nam mahalle uruc olurken bu
yedi yüz yetmi adm ulu yol ile giden âdemleri tema(a) etsen güya

bir adem oluu evci semaya uruc idüb çekilmede ve cümle mal katar

bihar sahihleri bu Düvey (d) ar Belinde kayalar üzre âdem nakl olub

emval erzaklarnn gelmesine muntazr dururlar Bu mahal ise bir deve

boynu gibi bir iri ve dar yoku boazdr ark canibi gayya deresi

misal derkül esfeldir Bu mahalle Mekkeden beru yorgun durgun
develer geldikde bîtab bîmecal kaldkda ubur etmiyecek develeri

derhal ikier yerden boazlyub ol çah esfele atarlar Baz [2] sahibi

Bire Benim devem sadr Bu da aar deyu feryad iderken geruden

Bir(c) Yolu kapama deyu feryad idüb fakidir çkmak ümidinde iken

an dahi boazlarlar Dahi can çkmadan atarlar Ku gibi uçarak fakir

deve pare pare olarak derki esfele iner Bazs yükile izdihamdan

aa uçub sahibi âlemi hayretde kalur Baz deve halâs olursa yükü
ykub an dahi boazlar yahud diri diri aa atarlar Amma yokuda
bir kerre o' o' deyüb kalan devenin binde biri halâs olub Akabei

amaz Bu Akabe derelerinde Kâ'bei erif farz olaldan beru at ve katr
ve deve ve himar söküklerin ol Akabenin dere ve depelerinde malâ^

mal üstühanlar olmudur Amma bu Akabenin hemen mükil yeri

bu Düveydar çadr kurduu yerdir kim deve boyun gibi eri ve yoku
ve dar boazdr Cümle üçyüz admdr Ve Selim Hanide ve Sultan

[1] B-dad Kökü nüshas (olundukda)

[2] » » » (snn)
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Gavrîde tathir etdüklerine tarihleri bu kaya üzre çarkûe bir beyaz

mermerde tahrir olunmudur Selef padiahlarndan maada Sultan

Murad Rabi asrnda Rdvan Bey Emirülhac iken nice mali hazayin

hare idüb deryada katre günede zerre tathir etmemilerdir Amma
buna dahi lamlar ile amel etseler ahrah olurdu Hâsl meram
hakir seyyah âlem Evliya otuz üç senedir ekalimi seb'ada on sekiz

padiahlk yeri kef (ket) güzar iderim Böyle sarb derbendi calender

bîeman dar yer görmedim Huda hfz ide Bu yoldan deve ile gitmek

müyesser etmiye Zira hukuku ibad mükil derddir Meer Cenab
Kibriyann ihsan ola Amma at ile ve katr ile gitmek âlâdr Ve
mezkûr Düveydar Belinden yukaru Akabe sutuhuna çknca dik yukaru
iki saat yokudur Amma merhum Rdvan Bey tathir etmi kim mak-
duru beer deildir «sJic .uj\^2-j Asan yokudur Amma gök yüzünde baz
zeman gerrubiyanm sadalar istima olunub Hazreti Idris ve Hazreti

Isa ile merhabaya âhiret zirâile bir ramak yer kalr Vakti zuhuradek

huccacm serleri ebri nilgûn içinde kalr Mübalâadan kinaye ta bu-

kadar evci semaya serçekmi kûhu bâlâyi Akabei kazayi nagihanîdir

Hind ve Sind Yemen seyyahlar ve tüccarlar mabeyninde Msrn
Deve Akabesi mehuru âfâkdr Msrdan Kâ'biye gidince cümle aka-

beler asandr Dahi âsân oldur kim mukaddema bâlâda tahrir olun-

duu üzre Zahrül Himar nam körfezin boaz dolsa bu Akabiye

urayub rene ina çekilmez Ve alt konak gidide ve alt konak gelide

fayda ider Ve beher yevm biner altun masruf baki kalrd Bu mü-
yesser olmazsa (Msra)

mazmununca sebükbar olub atile gidüb sayir heccanllar ile ileri

gidüb yedi sekiz saat bab rahatde yatmak cana safa ve rahatdr Ve
Akaba kalfasndan Akabei yüz bin rene ina ile salt ve yayak yayan

üç saatde çkub

Menzili sutuhu Akabe (v^ ^^- ^'^*)

Yaylann ta zirvei âlâsdr Anda bir gün bir gice tekaüd olunur

Zira baz huecac izdihamdan ertesi gün ubur idüb bu sutuhda cem
olurlar Cebeli Akabenin ta nihayetinde bir vasi sahrayi anmdir Asla

suyu yokdur Etrafnda Urbanlardan gelir Yahud Akabe kal'asndan

gelmee muhtacdr Baz zeman talie devlet Bârân rahmetden haliceler

bulunur Amma bu cibalde meks olundukda iddeti hardan gelmi

âdâm kendüyi iddeti itadan hfzetmek gerek zira sovuu gayet mü-
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essirdir Ademi helak ider Anda cümle huccac cem olub nefirler

calnub küsü irtihallere turralar urdub canibi garba yoku aa ol

tathir olmu yollar ile ve bitaran ve zmran çiçekleri cem iderek

Nahli Atiki bu mahallerde ubur idüb... 14 saat gidüb..

Menzili Âbyar Alâye [1] (a,m^ ji J^^)

Bir mugeylânl uz içine vaki olmu bir vasi feza yerde âb hayat

kuyular olduundan Abyar Alaiyye derler Abyar bi'rin cem' iderBir ku-

yudur Amma nice kuyular müruru eyyam ile rimal ile memlû olmu
Bu mahal dahi Evlâd ahin direidir Selim aha itaat etmilerdir

Bunda dahi Msrdan karclar gelir Akabei amadan ihtiraz idüb

burada kalrlar Ve canibi erbaas muamur olmagile etraf eknafdan

mekûlat merubat makulesi eyaler gelüb huccac ganimet olur Ve
Kudüs ve Gazze huccaclar bu mahalden ayrlub Kudüse azîm kafile

olub giderler Ve bu mahalden Msra cebel müjdecileri giderler Msr
vezirine varub hil'ati fahire ve terakkiler ile behremend ozurlar Ab-

yar Alâiyyeden yine canibi garba tal yollar ile ve mugaylân ve mis-

vak ve nahak ve harub aaçl yollar ile ol gece sabahadek yürüyüb

15 saatde

Menzili Kal'ai Nahl ( j^ U j;. )

Sene tarihinde binasdr ekli murabba bir hacerâbâd kaVai nev

bünyad üstüvardr Dayiren madar üç yüz elli admdr Msr müte-

fererrikagânndan dizdar ve yedi bölükden neferat ve cebhanesi ve

alt pare toblar vardr Kal'anm bir kapus var Ve bir camii ve yirmi

mikdar neferat haneleri var Ve kal'a içinde bir suyu var Lâkin sehl

urcadr Hayvanat âlâ içerler Bu kal'a bir uz içine vaki olmudur
Cümle huccac bayrlara ve kumsal derelere konub istirahat iderler

Bu mahalle Turu Sina karib olmagile ol tarafdan reaya ve berayalar

mekûlât merubatlar ve lâtif müsmiratlar getirüb askeri ganimet ider-

ler Hakir direk e (y)hlerinden be âdem alub iki memlûküm ile

hakir sekiz kii olub Turu Si (n) aya gitdiimiz beyan ider Evvelâ

kal'ai Nahilden canibi cenuba bir sa'b sengistan dere içre harnub
aaçlar temaa iderek 5 saatde

Evsaf menzili Cebeli Turu Sia^^l

Lisan cem (i) i dalara Tur derler Amma Ayni Tüccar

[1] Badad Kökü nüshas (Alâiyye)

[1] » » » (Sina)
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kurbinde ve Kudüsü erifde Turu Zita ve bu Turu Si (n) aya Tur
lâfz alem olmudur Eflâke serçekmi bir cebeli müntehadr Ta zirvei

âlâsnda Hazreti uaybn Medyen ehri harabesindeki mil minareler

nümayandr Cebeli Akabe bu cebelin esfelinde zahirdir Bahri Kulzüm
deryas dahi mevc urduu nümayandr Amma deryadan canibi imale
dalar içre üç saatlik yerdir Bu cebel üzre Hazreti Musa ve Hazreti

Isa Cenab Bari ile bilâvasta gelimat etdikleri ecilden iskender Bat-

lamyos bu cebeli bâlânn ta zirvei âlisinde bir deyri azîme bina etmi

kim felekde misli yokdur Hâlâ öyle müzeyyendir kim Kudüsü erifde

Kamame ve BeytüUâhm bunun zib ve zib (zineti) yannda günede
zerredir Ve birden mütecaviz yirmi alt kavim milleti mesihiyyenin

rahibleri ve batrik ve kasis ve kâzibleri vardr Anda ryazat müca-

hedei kâzibe ile Ahlat kadidi gibi kadidi mahz olub haftada bir hur*

ma ve zeytun ve badem ve bir fincan süd ile iftar ederler Ve anda

cemii Kâfiristandan nezeratlar gelir Ve bu deyr içre mupeçe ve

nareside pür fiten mahbub Vos^a mahbub gulâmlar vardr Cümle âyen-

de ve revendiye eb ruz hizmet iderler Ve bu deyrin matbah key-

kâvüsünde yâzden mütecaviz abazlar vardr Ne güne taam murad
idsen ol an hazr iderler Ve kilarnda ku südü ve can suyu dahi

bulunur Gerçi ruhbanlar çokdur Amma Selimi Evvel asrndan beru

Rum kefereleri hükmündedir Eer bu deyrin evsafn tahrir eylesk tat-

vili kelâm olur Amma seyir temaa idüb eb ruz bir kandil ile mü-
nevver olmu bir kubbei nuh tak vardr Pelidi anîdlere reca idüb

Temaa idelm didik Komadlar

Dünki gün kilsaye vardm komad ruhban beni

Ahdim olsun kollym maherde haya seni

didükde Hazreti sa havfinden kubbei nilgûnun babn küade klub

içeri girdik

Makam Hazreti Musa ve Makam Hazreti Isa ve
Makam Meryem Ana

Bu makamlarn canibi arknda

Makam Havariyyunlar

On iki makamdr Bu makamlar tezyin eylemiler kim diller ile tabir

ve kalemlerle tahrir olunmaz Ve sular cümle sarnçlardr Ve himar-

larla aadan dahi tarlar Ve bu Cebel tecellii Musâda sadayi Rabbül

izzetden pare pare olmudur Cemii ahabat nebatat kiyahat ihrak

olmudur (Suretül Araf i^^ ^y. y^y V* ^y.»- J^*^!*.J ^f U* Dier Ayet Sure-
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tül Mü'min) j*jjl .U-j^Wj [1] Ayeti ann hakknda nazil olmudur Ve
tecelli mahallinde bu cebel üzre gamam yani bulut nazil olurmu
Hâlâ baz zemanda ol eserler zahirdir Elhasl acib ziyaretgâhdr Amma
kefere elinde kalmdr Amma islâm elinde olsa berbad olurdu Amma
kefere imar idüb Msr paasna ve yedi bölük ayanna ve Süvey
Aasna ve Urban eyhlerine hedayeler verüb hüsnü ülfet idüb vakf*

larna sai iderler Hattâ hakire bir tütün telâtin derisi verdiler kim
müki hamiri ham gibi kokard Ve Firenk batrik bir saat bal(y)ub
bir papente kâzlar verdiler kim Seyyah âlemdir Gelüb Turu Sinay

ziyaret etmidir Yedi kral diyarnda kimse mani olmya deyu Yedi

batrikdir Papenteler alub Tur kal'asna gidüb andan Süveyse gitmek

murad idindiimizde sa'b yollar vardr Ve huccaca iremezsin Hemen
geru (re) vane olun d(i)diler Hakir gördüm ki kal'ai Tur lebi der-

yade bir küçük kal'acikdir Ann seyir temaa ne ola deyu Cebeli

Turu Si(n)adan aa baz ruhbanlar ile cümle bir vasî dere içre gül

gülistan ve ba ve bostanl iremzatül(im)at misilli bir hyaban Acem
bir ba ve baçeleri var kim güya Konyann Meram ve Malatyann
Aspuzusudur Lâtif elmas ve emrudu ve ayvas ve engürü olur kim
güya müsmirat Huy menend averdbar [2] Acemdir Tur gemileri

ile Süveyse gelüb andan Msra gelüb meyve ile Msr ganimet olur

Ve bu baistan içre nice yerden uyunu cariyeler cereyan iderek Bahri

Kulzüme Tur kaPas dîbinde mahlut olurmu Ve cümle Süvey ge-

mileri bu Tu(r) kaFasma gelüb sulanrlar Ve her gemi ki Süveyse

gide bu ayndan Süveyse su götürür Zira Süveysde bir tu(lu)m on

parayadr Hakire bu balarda vaf ir meyveler verüb acele ile yola revan

olub an gördük Huccac kaPai Nahilden kalkub nîm rahda nsfüUeyl

mahitaba rast gelüb mülakat olduk Ve sabaha karib rada idüb ihvan
basafalara safanazar Tu (r) meyveleri bezi idüb cümle ahibba pesend

etdiler Vakti afiîde yine canibi garba tal ve mugeylâm ve J,'v^-» ve

misvak aaçl dereler içre 9 saat gidüb

Menzili Reisi Tura (
^i' ^r-^j J^-

)

Lisan Arabda demektedir Suyu yok bir yabis bî mana
konak olmak ile sehl ârâm idüb vakti zuhurda nefirler çalmub yine

canibi garba yalçn kayalar dere debeli yollar ile 8 saat gidüb

Menzili Nevatir ( A\y J> )

Lisan Arabda ... demekdir Bu dahi bir dereli ve debeli ve kara

[Ij Badad Kökü nüshas ( vlrfe' VJ i.*-»^ j^-iJ" -*^ »l.*-.^!»)

[2] Revan Kökü nühas (menend ayar )
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kayal susuz konakdr Anda vakti zuhuradek ârâtn idüb cümle develere

yemlerin verüb vakti zuhurda ol iddeti harda nefirler çalmub del-

lallar nida etdi kim Ya huccac Bu gice Tih sahrasna girersiz Vaveyla
gecesidir Birbiriniz gözedüb geru kalman Gayib olursuz Bu gice baba
oula oul babaya bakmaz Esbablarnz ve develeriniz bir hoça hafz
(hfz) idesiz Derya misal kum içinden Arab çkub cannza kasd ider

Ve mal menaliniz nehb garet ider Ve bu ol kum deryasdr kim Haz-

reti Musa bu vadii Tihde krk yl sergerdan gezmidir deyu dellallar

nida idüb huccac bu niday istima idüb gözleri dörd olub yola müte-

veccih oldlar Ve herkes gözelerinde ve mataralarnda ve arabalarnda
sularn ve esbablarn hfzetmee balyub kat' menazil iderek Hartub

( ^y'j\^ ) deresi nam bir yeil aaçl ve koyu gölgeli dere içre giderken

Evsaf sahrayi bîeman ve deryayi rimalistan

Vadii Tihi berzahnian

Hemanki bu kum deryasna kadem basdk ^»c.*fe«)» at ve katr ve

himar cemmallar cümle dizlerine dek kuma gark olub huccac ve

huddamlar içinden bir sadayi Allah Allah zahir olub cümle develere

takviyet verirler idi Amma çi fayide Karadan âlet [ 1 ] unarmak gi-

bidir [2] fevhasmca cümle hayvanlarn gözleri tas pürhuna döndü
Ve vakti gurub oldukda rada olub bade salâtülmarib nice bin me*-
alleri ve fanuslar ve em'i rihler ile huccac müslimîn içinde çragan

olub ebi zulmet ruzu ruen oldu Bu tertib üzre kat' menazil olun-

mada Amma bu sahrayi Tih öyle bir vadii hamundur kim âdem
kendi refiklerinden gayib olsa yüz sene ömrü olursa da bu kum der-

yasndan halâs mümkün deildir ( Msra )

A^e geldiin kapu zahir ne gitdiin memer peyda

mazmununca âdem hasr olub ukab kular ve mahuf canavarlar

ve angirek ve evrenler âdemi helak iderler Hattâ hakir bir kumdan
bir kara da parças misal bir ey gördüm Ayâ bu ne ola deyu üze-

rine at sürüb yakn vardmda harekete balyub pervaz idince per-

lerinden sâdr olan gürültiden altmda ksram ürküb hakir geruye

döndüm Hemen huccac bu vahi tavr görünce huccac içinden bir

griv feryad zahir olub ol murgu ukab semaya uruc idüb gözden gayib

oldu Bunun emsali nice zîruh canavarlar vardr Hususa deve kular
sürü sürü hürde peçeleri ile gayet çokdur Ve bu ukab dahi bir çöl

srn sayd idüb bir kaç atl üzerine vardk Ol srn gözlerin oyub

[1] Revan Kökü nüshas (halat).

[2] Ba^dad Kökü nüshas (kek yakadan).
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tenavül iderdi Bir kursum atub hata idüb ol murgu zeyrek havaya

münkalîb olub âhir hakirin huddatnlar sr boazhyub cümle hud-

dam hacyan buz paresi etin alub tarfatiilayn içre üstühanlar kald
Ve bu Tih sahrasnda ve gayri yollarda dahi kalan develeri böyle bo'

azhyub ân vahidde yama iderler Bir deve kalsa rahmet kalr Ancak
boazlamas zahmet olur Zira ylda iki kerre huccacdan gayri âdem
âdemi zaddan kimesne varmaz Ve guli beyaban ve ecinne kândr
derler Elhasl bîeman yerdir Hattâ cemii kütübü tevarihlerde Hazreti

Musa bu sahrayi Tihde krk yl konub göcdiin müverrihi âlemler

tahrir etmidir Sebebi oldur kim Hazreti Musa diyar Medyende
ud (5^)[1] kavmi üzre giderken ol diyar halk BePam ibni Baura

( jyL c/} ^nij ) reca etdiler kim Hazreti Musa ehrimize gelmiye didiler

Bel'am ibni Baurun bir mekkâre hatunu var idi Bel'am an gayet

severdi Bu kavim ol hatuna iltica etdiler Ol mekkârei pirezen BePam
ibni Baurun urukna girüb gûnagûn biyeli eytanet ile recas makbule
geçüb derhal BePam gibi peygamber mertebesinde kimesne avret sö-

zine uyub dua etdi kim Hazreti Musa valih sergerdan olub bu Me-
dyen ehrine varmya Ol an Cenab Bari BePamn duasn kabul

idüb Cenab Allah Hazreti Musânm askerinin canibi erbaasnda bu
Tih sahrasn halk eyledi Hazreti Musa cümle askerile eddi rahl ide-

rek gördiler kim bir beyaban ve çöl çölistan halk olunmu Mukad-
dema öyle kum deryas yok idi Hazreti Musa arkerile bu rimalistann

bir canibinde meks etdiler Gördiler kim alessabah kalkdklar yire

konmular Hâsl kelâm bikavli Tevarihi Taberî Hazreti Musa bu
Vadii Tih içinde krk yl ve bir rivayetde krk gün konub göçerdi

Ve göcdükleri yire konub serseri valih hayran gözlerdi Krk gün
diyen kavil sahih ola Zira Hazreti Musa olkadar muammer olma-

d kim krk yl ömrü Tihde hebaya geçe Ne zeman Firavn ile

cenk cidalleri olmudur Hemen krk gün krk gece valih serger-

dan gizli n Cenab Bari kavmi Musâya kökden mayideyi ihsan

idüb defi cu iderlerdi Mayidei ve men selvi [1] oldurkim incir ve

üzüm ve hurma ve sirke ve tuz ve tere nazil olurdu Selvi odur kim
hâlâ Kudüs erif kurbinde Hazreti Musânn kabri erifi olan dalar-

da bir kudur kim ana Selva derler Hazreti Musa kavmine bu ku
semadan pimi nazil olurdu Cümle kavmi Musa tenavül idüb defi

cu iderlerdi Amma bu çölde susuz helak olma mertebesine varrlard

[1] Badad Kökü nüshas ( Semud ).

[1] Böyle harekelenmi
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Evsaf Tetümneî Sahrayî Tih^]

Msrdan Mekkiye giderken yedinci konakda sahrayi Tihin niha*

yetinde Bahri Kulzüm(e) varr Ve bir taraf canibi garba ta Katyye
('^Ja•) ve mam ül Hasan çölü nam mahalle çekilmi Ve bir ucu ta Nube
vilâyetine varr bir sahrayi Tihdir Amma müverrihan Msr ol kum
deryasna Remli Arabi derler Bu kum deryas içre riyhi edidden ulu

dalar olur kim beni âdem üstüne uruc idemez Hikmeti Huda bir

anda böyle azîm kum da riyhi sarsardan gayib olub bir gayri ca-

nibde nice cibali kebireler peyda olur Hikmet bu kim bu dalarn
cümlesi bir kumdan hasl olmuken her ne canibinden gûnagûn elvan

görilür acib hikmetdir kim Ad kavminin binalarndan ki haceri azim-

lerden Cenab Kibriya gazab idüb böyle rimal hasl eylemidir Buna
çok übhe iden âsim olur Zira bu esrar Hudann hakknda Sure

Ayeti erif vardr (Ayet-) ^_*J^ <x^':i\ ajlc c.>\ *^- j- j,vU ^.âji ^J ^^ uuj» i\c Ji

Ayeti vardr

Der beyan ehri Karan

Tih sahrasna bir konak karib ve Bahri Kulzüme gayet yakn bir

ehri azîm cerasitanmda nice yüz bin garlar var kim her bir kehfin

içerinde nice er kerre yüz bin beni âdem kemikle'^i ylmdr Firavnun

Bahri Kulzümde gark olmyub idenlerin kemikleridir Her bir üstühan

lan kara kara üçer ve dörder ve beer arn incik ve kol kemikleri ve

kazgan kadar Varna kaba kadar ve Van ehri ilâhnas kadar âdem
kelleleri var Hakka ki Firavn cebbarlarnn izamlardr Zira Firavnun

gark olduu Bahri Kulzüm kenarnda Kolondur boaz karibdir Amma
Tih sahras bu kadar an ehirden canibi garba iki konakdr Amma
ehri Karan harabdr Ahir zemana karib Aina (Atina) ehri ve bu

Karan ehri imar ola deyu hadisi sahih vardr

Hîkâyet

Meer Hazreti Musa Msrda iken yedi beyzâsn ve tecelli görmü
nuru mübîn bedenin daima setr idüb halkdan gizli gezerdi Cümle
Msr halk Musânn ismet üzre gezdiinden dahi idüb Musânn vü-

dudu cüzamdr derlerdi Bir gün Musa aleyhisselâm Nil sahilinde

üryan olub havayicin bir küçük ta üzre kayub Nile girüb gusül et-

dikde tara çkub esvabn ta üstünden alam derken biemrillâh ol

ta yerinden kopub Musânn esvabile Msr içine ta gitmede Musa
üryan kalmamak içün tan ardna düüb ta Msr içine uryanen

[1] (Hikâyet) e kadar olan ksm Beir A^a nüshasnda derkenar olarak yazlmtr.
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Musa girüb cümle ahalii Msr Hazreti Musânm dürrü beyz asa vü-

cudu erifin ve yedi beyzâsn görüb etdikleri bedgümana beiman
olub Hazreti Musa taa irüb üstündeki hrkai peminesin giyüb elin-

deki asa ile ol taa on iki kerre darb idüb on iki delik oldukda der-

hal ol haceri rahnedar biemrillâh lisana gelüb Ya Musa Ben izni

Rabbül zzetle senin esbabn alub ehre getürdüm Ve senin vücudu

erifinin paklna iman getirdim didikde Hazreti Musa Ya hac(er)

Bilmedim seni urdum Hele dervie dervian diyüb özür dilemek

andan kald Pes ol ta itdi Ya Musa Beni bile al sakla Bir gün ola

kim ben senin bir mühim maslahatnda bulunam didikde Hazreti

Musa ilham rabbani ile ol ta alub deliinden bir habl ile gerde-

nine bend itdi Bir rivayetde beline balad derler Hâlâ dervi-

ann gerdenlerindeki sekil ta Hazreti Musâdan kald Badehu
müruru eyyam ile Hazreti Musa bu Tih sahrasnda bu vakaya u-
rayub sergerdan gezerken cümle kavmi gulüv idüb Ya Musa sana

iman getirdik Bize mucize ile bu çölde su ver deyu feryad etdikle-

rinde hemen Hazreti Musânm gerdenindeki mezkûr sekil ta zebane

gelüb Ya Musa Beni yire koyub bismillah diyüb asâ ile ur didi

Hazreti Musa dahi gerdeninden ol ta yire koyub asâ ile on iki

kerre urunca biemrillâh ol tadan on iki uyunu cariye zahir oldu

Birinden cümle asker birinden cümle nisvan birinden deve ve birin-

den at ve birinden bagal ve birinden himar ve birinden srlar
ve birinden ganem ve birinden teys [1] hâsl kelâm on iki uyun-

dan on mahlûkuUah ol âb hayatdan nu idüb defi atsan iderlerdi

Hazreti Musa taa iaret idüb suyu munkati olub yine gerdenine

bend iderdi Bu minval üzre Hazreti Musa deti hamunda krk gün
gezerdi Mezkûr ta hakknda Cenab Bari Resulüne alâtarikulhikâye

bu Ayeti erifi nazil etmidir ic aj t^c ^tc u'> «u> Ctj^i^^ y^l\ )L»« w»^\ Uis

^f^j^' t/l»! y Ayeti nazil olmudur Bu azîm hikâye Amma biz muhtasar

kldk Surei A*raf tefsirinde mufassaldr Badehu ol ta mezkûr devlet-

den devlete düüb Emeviyyundan Velid bin Abdül Melik eline girüb

Camii Ummeyyenin canibi arkîsinde Hazreti Isann âhir zemanmda
nüzul idecei Ak Minariye koyub hâlâ cümle züvvar yüzlerin sürüb

ziyaret iderler Badehu Hazreti Musa bu vadii Tihde elemi ztrabn-
dan Ya Rab Bu ne haldir Beni bu vadide ümmetimle krk gündür

sergerdan hali perian ile gezerim Bu ne haldr deyu arzuhal idince

Cenab Bariden nida geldikim Ya Musa Benim bir sevgili dostum

dua etdiim Musa benim ehrime gelmiye didikde recasn kabul idüb

Seni bu Tihde zar zebun eyledim didükde Hazreti Musa Ya Rab

[1] (j^v) Erkek geçi.
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ann recasm kabul etdin Benim dahi recam cabul eder misin didi

Cenab Bari Beli Ya Musa kabul iderim diyince hemen Hazreti Mu-
sa bir gazub padiah idi el kaldrub ilâhi sen padiah perverdi-

gârdan dilerimkim bizi bu çölde böyle sergerdan etmee sebeb olan
âhir nefesde imansz hareyle diyince derhal ol an Bel'am ibni Ba-

urun dili lâl olub Tevrat ve Zeburu unutdu Bildikim avret sözüne

uyduundan kurbeti Hakdan ra olub imansz gitmee bais oldu

Hazreti Musâya gelüb reca etmee dahi hicab idüb da deru-

nunda (n) terki diyar idüb yilâyeti Arzrumda kal'ai Arzrumki ca-

nibi cenubîsinde Eerli Danda medfundur Mezarnda bed rayihal

katran kaynar Bin elli alt seyyahatinde mufassal tahrir olunmudur
Amma BePam ibni Baurun bir olu Hazreti Musâya gelüb payi erif-

lerine yüzler sürüb Hazreti Musa ana hayr dua idüb az yarndan
azna ilka idüb ve yedi beyzâsn yüzüne sürüb âhir nefesde iman ile

gitdi Gör imdi avret mekrile Bel'am gibi sultan imansz gitdi Olu
iman ile merhum oldu Bu Tih sahrasnn Acrut (c^,.^) canibinde

lebi deryada

Ziyareti Huden ibni Bel'am ibni Baur

Bahri Kulzüm sahilinde Firavnun gark olduu Kolondur (jj^^) boaz
nam mahalde bir püte üzre bir kubbei âli içinde medfundur Cemii

Süvey rehbanlar ve mellâhlar ziyaret idüb ruhaniyyetlerinden is-

timdad taleb iderler Hattâ hakir ziyaret etdikde gördümki binasi kâr
kadim Huddamlarndan sual etdikde Hazreti sa zemanmda Msr me-

liklerinden Mutavtis [1] Kbt bina etdi deyu deri divarnda lisan

kbtî ile tarihi mastur idi Badehu Hazreti Musa bu Tihden halâs

olub dua etdikim lâhi Canibi ark urbannn ur errinden Msr
hfz emanda eyle Hyanet üzre Msra gelenleri bu Tih sahrasnda

helak eyle deyu dua etdi Hâlâ ol dua tesiridir kim Msr ol tarafdan

emindir Zira Cenab Bari bu sahrayi Tihi Arab akyas önüne bir sed

etmidir kim gayet bîeman yerdir Gerçi bu hakir çok emansz yer gördüm
Amma böyle bîeman yer görmedim Hattâ Moskov diyarnda Baluhan

(oU.jJl-) ve (öLl*) ve Hemedek (iJjLiu*) Valtr (>V>j) ve Saray {^j»^) ve rak Dad-

yan (öl^b j\^) ve kal'ai Azak (j^j») ve kal'ai Borgusan (ö^^j^) ve yine

Moskovun kal'ai Tereki {^ij ) ve gayri kal'a ve ehirler mabeyninde Hey-

hat (o^.i«>) sahrasn görmek müyesser oldkim Bahri Hazer kenarnda ki

ana Geylâ(n) denizi derler Ol bahir bu sahrann canibi arkmdadr Ca-

[1] Badad Kökü nüshas (Mukavks)
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nibi garbnda Karadenizden müteferrik Azak denizine gelince bu Hey-

hat srhrasnn arkdan garba tuli be aylk yoldur Ve cenubda ehri
Kuban suyu ki Çerkezistandr Andan imal canibinde nehri Ten (J)

ki Moskovadan gelir Cenubdan imale bu Heyhatn arz iki aylk
baz yeri ve bir aylk yoldur Amma nebatat kiyahat ve nice yüz bin

hayvanat beyabanîsi ve nice kerre yüz bin konar göçer Nogay Ta-

tarlarnn envai ve on kerre yüz bin Kalmk kâfirleri konub göçüb

yiyüb içüb gezerler Böyle bir sahray bîpayandr Amma Tih sahras

gibi bîemandr deildir ( 1 ) Amma böyle bîeman halk olmamasnn
hikmeti vardr jaij u js-^jV dir Ve bu Tih sahrasnn bir taraf canibi

garbda Ummü Hasan çölünde bahirei Tebniye müntehidir Ve bir

ucu canibi kblede benderi Süveysde nihayet bulur Ve bir taraf mez-

kûr kondmz Nevatra varr Ve canibi cenubu sahili Kulzüme varr

Mecmuu dairen madar bir aylk çöldür Amma hikmeti Huda Hazre-

ti Musa bu çölde krk yl bir rivayetde krk gün perian olub gezmi-

ler Tuli ve arz sekiz kademdir Amma huccac Msr ile bir köe-
sinden iki gün iki gece ubur etdik Amma âdem deryas seyl suyu

gibi akub ubur iderdi Ve çöl içre Tihin yolu üzre selef padiahlar
mili minare misal miller ina idüb huccac müslimîn ubur iderken

ol miller üzre kanadiUer yakub çragan iderler Deliller milden mile

gidüb yollar bulurlar Yohsa yetmi bin huccac kavmi Musa gibi

Vadii Tihde kalrlard Acib hayrat azimdir Hamdi Huda cümle huc-

cac ile selâmet ubur idüb kâmil 24 saatte

Menzili kal'ai Acrud (^jj^ <*i* JJa-)

Sene 185 tarihinde binasdr Bedesti paa Tih sahrasnn
canibi garb nihayetinde bir bayr üzre ekli murabba bir ta bina

kaPai zibadr Dar müdevveri üç yüz admdr Msr müteferrikagâ-

nndan bir dizdar ve merdümü hisar vardr Ve kbliye nazr bir

kapusu var Suyu olkadar leziz deildir Amma zaruretde içilir Amma
hayvanlara lâtifdir Ve kal'anm haricinde sol tarafa bürkesi var Azîm
havzu afiîdir Ba ve baçesi ve hurma aaçlar yokdur Ve bu Ac-

rutun cenubunda bir saat baid benderi üveys Aas hedayalar ile

ve âb hayat Tur sular ile huccaca gelüb mülakat olub avdet etdük-

de hakir bile benderi Süveyse iki saatde vâsl olduk

Evsaf benderi Süvey
Bahri Muhitden girmi bin be yüz mil tuli bir körfezi azimdir

(1) Badad Kökü nüshas (bîeman deildir)

Evliya Çelebi 9 — 53
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Müverrihler buna Bahri Kulzüm derler Canibi arkda Habein Zeyla

(j.;) boazndan canibi garba benderi Süvey tulânî vaki olmudur
Cenub taraf vilâyeti Saiddir Vilâyeti Habedir Ta ehri Zeyla'a varn-

ca yüz yetmi pare iskelesi vardr imal canibi Mekke hakinden ta

Yemen nevahilerine varnca iki yüz pare iskelesi vardr Zira Mekke
ve Yemen canibleri mamurdur Bu bahrin evsaf bâlâda Yenbo kal'-

as evsafnda tahrir olunmudur Amma bu bende (ri) Süvey bu bah-

rin canibi garb nihayetinde bir kumsal sahrada vaki olmu bender-

dir Hind ve Yemen ve Mekke ve Medine ve Habein iskelesidir M-
sr eyaletinde paa alarndan bir aa hâkimidir Yirmi dört aaln
biri dahi bu benderi Süveysdir Sene (1) yüz pare gemi Hind ve Ye-

men ve Mekke ve Medine ve Habeistandan gelüb kanun üzre cümle

tüccardan mal zekâtlarn alub paaya beher sene muhasebe verir Zi-

ra bu benderin gümrüü Msr paas üzre kise iltizamdr Zira paa-

nndr Meksur olursa paa yanndan itmam idüb Msr kuluna me-

vacib verir Lâtif emanetdir Gümrüünde hamallar ve cammallar
ve sarraf ve küttablar ile yüz huddam vardr Bakâtib senede pa-

aya iki kise ve kantarc be kisei msrî verir Eer hiyaneti zahir o-

lursa tahiyyata oturunca tecrim olunur Amma gayet müdebbir ve mu-
temed ve mutabassr âdem yeridir Efendisine hayrhah aa yeridir

Zira paann âb ruyi bu benderi Süvey ve benderi Dimyat ve ben-

deri skenderiyye ve benderi Bulakdr Amma Süvey cümleden âlâ-

dr Zira beher yevm aann Süvey gümrüünden beer guru ulufesi

vardr Ve münim olan aa ticaret iderse nurun âlâ nur olur Ve üç

yüz payesile erif kazadr Nahiyesi olkadar mamur deildir Amma
senevi be msrî kise hasl olur ehri ol kadar mamur deildir Am-
ma cümle hanedir Cümle eddadî bina ve sutuhlar kireç ile svaldr
Ve cümle camidir Evvelâ Camii maada mesacidlerdir iki mek-

tebi sbyan ve mederese ve tekye ve kammamlar yokdur Amma
kaPa misal vekâleleri vardr Evvelâ SokoUu Mehmed paa vekâlesi

ve Kulkran Öküz Mekmed paa vekâlesi Amma suyu yokdur Kar
imal canibinde lebi deryada Nabe (<l) suyu derler bir âb hayat var

üveye üç saat yerdir Bir sahibi hayr ol suyu Süveyse getirse yetmi
hac idüb ehir imar olurdu Ve yüz mikdar esvak muhtasar vardr Lâkin

bezazistan yokdur Amma cümle vekâlelerde Hind Sind ve Semerkand

ve Buhara ve Kandehar metalar mevcuddur Ve bu benderi Süvey
Msra iki konak yerdir Hazreti ibrahim asrnda Msr feraanelerinden

Totis (^>) Melik gerçi Kbtî padiahlarndan idi Amma Hazreti Ib-

rahime gayet muhabbet idüb Msrdan daima Süvey deryasile galâl

(1) Ba^dad Kökü nüshas (Senede)
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ve gayri hedayeler gönderirdi Bir kerre firavan tuhf tefaruklar ile Ha-

cer nam bir mümtaz müslim cariye gönderir Hazreti ibrahim haz

idüb Hazreti ismail andan tevellüd etdi smine Cariyeyi Hacer der-

lerdi Totis Melik çra efruhtesi Hacerden Hazreti smail mütak
olduunu istima idicek Hazreti brahime muhabbeti dahi ziyade olub

ehri Mekkei Msrn hububatile ganimet eyledi Amma Msrdan Süveyse

galâl ve gayri zahair karadan gitmek ameli kesir olmagile cümle M-
sr mühendislerin cem idüb Nilin irtifaile ne canibden Süvey der-

yasna cereyan etmesin tetebbu etdirüb ilmi hendese üzre Beni Seyf

(^.-. J-^) caniblerinden asan bulub Melik Totis(e) müjde iderler Melik

dahi kabzai tasarrufunda}) nekadar melikler var ise âdem gönderüb

yedi kerre yüz bin âdem olub Beni Seyf mukabelesinde hafirler ka-

zub çah gayya [misal hendekler iderler] Ve yedi ylda tamam olub

Nili mübarek Süvey deryasna cereyan idüb Melik Totis Saidi Aliden

beher sene yüz gemi zahire Hazreti ibrahime ve ahalii Mekkiye gön-

derüb nehri Nil iki yüz sene Süveyse cari olurdu Ta Hazreti Resalet

asrna dek bu hal üzre nehri Nil Bahri Süveyse cereyan iderdi

Badehu Kbtî Feraanelerinden Melik Recil (j^j iü-) Hazreti Resaletin

tulu zuhurun istima idüb Bu Muhammedîler âhir bu Msra malik o-

lurlar deyu havfinden Nilin yolun sed idüb müruru eyyam ile rimal

türab ile memlû olub muattal oldu Bedehu Msr padiahlarndan Meh-
med Ekrad (î»/i.^) hazretleri Imamu afiî (^^^i]i,U) talimile nice kerre

yüz bin beni âdem Süveysden Abbasiyye (^Lc) içinde Belbis (^j^h) kur-

binden Bahire(i) Tebniye (*^' •jj*:) ye varnca kesüb Süvey 'deryasn Ak-
denize mahlut idüb yetmi sene bu hal üzre cari olub Msr ve Foncistan

ve Fes ve Meranke ve Sevaken vilâyetleri cezire oldu Mürurru eyyam
ile bu dahi dolub muattal oldu Amma Ali Osman bir Msr hazine-

sinden feragat etse kel evvel küade olub Süveysden gemiler Akdenize

Akdenizden Süveyse gelmek mümkin idi Amma hayrls Melik To-

tisi Nili Süveyse cereyan etdirdii tar'a idi Ol haliç açlsa Mekke ve

Medine ganimet olub donanmai azîm ile Yemen dahi feth olub bin

pare gemi ile kabzai tasarrufa girmek mümkin olurdu Ve hâlâ Msr
huccac Mekkiye gidüb gelirken Süvey ile Mesani (^^-^O mabeyninde
mezkûr tar'alarn içinden güzer iderler Nilin Süveyse cereyan i(t)düi

mahaller zahirdir Hâlâ azîm hendeklerdir Baz yeri bir minare kaddi

amikdir Sehl ey ile tathir olmak mümkindir Amma zemanmzda
Kethüda brahim paa Msr veziri iken saadetlû padiah (a) arz idüb

Beni Seyf mukabelesinden Nili kel evvel zeman kadim üzre cereyan

etdirmee ihtimam tam etmidir Amma kendüye Yemen fethi fer*

man olunub Süvey benderinde krk elli pare kadrga yapmaa mu-
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baeret olunub on pare kadrga on pare galyon ina olunub deryada

amade olmular idi Badehu Msr âkilleri ve kârâzmude ihtiyarlar

Divan Msra gelüb paa huzurunda müavere idüb pr civan buyur-

dlar kim Vezirim Allah sana ömürler versin Mesmuumuz oldu kim
Kptî padiahlarnn Beni Seyf önünden Nili aktd yeri açmak
murad idinmisiz Huda asan ide Amma cümle Nil Süvey deryasna

akub Beni Seyfden ta Dimyat Reide varnca Nilin tarefeyninde olan

yüz yetmi pare ehir ve belideler ve iki bin yüz altm pare mirî

kökler [1] kuruda kalub nice r olur Ve bukadar bin kise mal
padiahî nerden hasl olur Ve Nil kalmadkdan sonra Dimyat ve

Reid benderleri senin iltizammdadr Gemiler gelmiyüb gümrüü
muattal oldukdan sonra cümle yirmi bir bin Msr kuluna ulûfei

kanden verirsin Bu halici açmann be on kubhu ve mazarrat vardr
Baki ferman sultanmndr didiklerinde paann akl bandan gidüb

Nili Süvey deryasna aktmadan feragat etdi Amma Msrlnn bir

yüzden müavere idüb sureti hakdan göründüklerinden muradlar
^\i\ j^BJj ^^«u idi Amma hakir [2J dar oldumki eer Yemene bu haliç

küade olmas sebebi ile sefer olursa yirmi yldan [3] sefer munkat
olmyub cümlemiz ehli iyalimizden cüda düüb mal candan ayrlrz
diyüb paaya bu güne sureti hakdan nasihat âmiz cevablar idüb pa-

ayi feragat etdirdiler Yohsa eer Nilin bir tar'as Süveyse aksa cümle

huccac deryadan gidüb devre katar yagratmadan [4] halâs olub Mekke
ve Medine ganimet olurdu Ve ahalii Msr âhirülemir brahim paa
Yemen gazasndan feragat etdirüb hîni azilde cümle gemileri ve

Bulakda cümle ahabatlar füruht idüb Yemen fethinden halâs olub

maksud meramlarna irdiler Amma eer bu Nili Mübarek Beni

Süveyf i^.^" ^.) mukabelesinden Totis Melik açt yerden açlub Nil

tuyannda bir ay hemen [5] galâl ve mühimmat levazmat
Msr [6] Mediniye karadan glâl deie Urbannn haramî-

lerinden[7l ve Mediniye pak gidüb asla ta [8] cümle

glâl mühimmatn kiralar iki yüz kise [9] c^-i i j^_ j^» Hakir
Süveysi dahi seyir temaa idüb avdet idüb yine canibi garba huccac

çöl çölistan ve rimalistan içre 15 saatde

[1] 1 agrdad Kökü nüshas (köyleri)

[21 » » » (haber)

3]

4]

[5]

»

»

»

»

»

»

»

»

(yladak)

(yadr etmeden)
(tedarikle)

[6]

[7]

»

» » »

(Mekke)
(kurtlur Mekke)

[8] » » » (ve su ve deve ve at ve katr ve )

[91 » » » (kalur)
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Menzili Mesani (^^- J>)

Hazreti Musa ile Firavn bu muhalde cenk cidal idüb asâyi Musa
firavnîleri ve sihrile ihdas etdüi eyalarn asâyi sü'ban[l] cümlesin

eki bel' idüb mucizei Musa aikâre olduu yer olmak ile Mesani

derler yani demekdir Bir ismi dahi Dar Hamra ('^^ j^^) dr Cümle
rimal türab krmzdr Müverrihlerin tahriri üzre firavnîler desti

Musâda kati olunduklarnda anlarn hun nianlardr kim zemini

lâilgûn olmudur Annçün Dar Hamra derler Bir çöl yerde otsuz
-A.

SUSUZ har ve yabis yerdir Abâdândan bir eser yokdur Msrdan bu

mahalle gelince bin deve yükü Nil suyu hedaya gelir Ve baz karu-

clar dahi gelirler Huccac bunda konmyub bir ho Msra giderler

Amma salt atl ve heccanllar giderler Bu mahaller dahi Evlâd ahin
direidir ken Bu mahalde dahi nefirler calnub vakti asrda azmi

rah Msr diyerek yine çöl çölistan içre nsfuUeylde

Günler [1]

nam mahalde rada iderler Bu mahal Msr vezirinin hasl Hare Aas
krk elli aded haymeleri ile meks idüb Emirülhacca ve sayir âyân
huccaca ziyafet ider Ve paa kisesinden bin don ve bin gömlek ve

yüz kapama ve yirmi deve yükü ekmek cümle fukaray ciyâna ve

huddaman üryana bezi olunub nice bin fukara libas cedid ile mü-
lebbes olurlar Ve kanundur kim Msrda nice bin âyân erafn le-

kadar âbkean develeri var ise her sene huccac müslimîn Msra gi-

rerken bu Küpler (^',?^) nam mahalde nice yüz husrevanî küpler ve

ta tekneler ve havzu azimler varise cümle Msr âyân develeri ravi-

yeleri ile birer nöbet su getirüb mezkûr küpleri pür eyliyüb cümle

huccac ve gayri sahibi ihtiyaç ve gayri hayvanat aç bu âb hay-

vandan nu idüb defi atsan etdiklerinde sahibülhayrata hayr dua
iderler Zira bu mahalle gelince dört konak yerlerde sular acdr An-
dan huccac bu Küplerden kalkub yola revane olurlar Ve ekseriya

Msrlnn bazs huccaca istikbale çkdkda bu Küpler mahalline ge-

lüb her kes dostlar ile mülakat ve müerref oldular Andan vakti

§afiîde 3 saatde

Mastabai brahim Aa (\i^ ^*iyi ^^^i^^^)

Bir sahrada kârgir bina bir soffai ra'nai musallâi zibadr Cümle

[Ij Badad Kökü nüshas (Küpler)

[1] (o**«j) Büyük ylan.
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huccac bu mahalli ubur idüb kimi bürkede meks ider Kimi ta Msra
gider Amma Emirülhac bu Mastabya vakti afiîde gelüb sahabesin

kurub meks ider Ve cümle asakiri alay âlâtlar ile amade olub Mah-
meli erifi dahi tezyin iderler Bade(hu) salât fecir ezanlar tilâvet olu-

nub edayi salât olundukda Msr masrafndan bir azîm asker ile Emiri

hac istikbaline çavular kethüdas ve müteferrika ba velhasl yedi

bölük aalar ve sayir erbab Divan ebehleri gelüb paa kethüdas

Emiri hacca bir sîm zeynli ve sîm rikâbl ve murassa topuzlu ve

müzehheb ve mutallâ ve musanna rahtl bir at hedaya çeküb Divan

Efendisi ile maan Emiri hacca bu Mastaba üzre bulub cümle ayan
Msr ile görüüb tahtab kahveler tenevvül olunub eddi rahl surla-

rna demler urlub andan Emiri hac kethüda hedayas olan küheylâ-

na suvar olub alay azîm ile mehterhanesin çalarak huccacn gerisin

alarak paa kethüdasile ve sayir umerai Msr ile atba beraber olub

Dar Hamra nam konakdan alt saatde

Menzili karyei Bürketül Hac r-^ S^ CJ^ \

Nil tuyan etdükde bu mahalle gelüb derya gibi bir bahire olur

Ann sahilinde yüz haneli ve bir camili ve ba ve hurmal bir bel-

dedir Buna Msr ayannn ve yedi bölük ocak aalarnn ve çavular

kethüdas ve müteferika bann ve terceman aann ve paa kethü-

das ve Divan Efendisinin hayme ve hargâhlar ve bar bengâhlar bu
mahalde kurulub paa kethüdas Emirülhacc haymesine endirüb

bir ziyafeti âli idüb badehu Emirihac kendü otana gidüb paa ket-

hüdas ve cümle âyân Msr Msra gidüb Emirihac ol gece Bürkede

kalub azîm top ve tüfenk ve fienk admanlar olur Andan alessabah

alayi azîm ile Msrn Bab Nasrî ( ^^^l ^L ) dibinde Canpuladiyye

girerken Msr vezirleri salt bir hali halli ile [1] Mahmeli erife is-

tikbale çkub dameni mahmeli erifi pus idüb Mahmel ütürünün
licamm ele alub ütürban Resulullah olub hidmeti erifinde olur

Badehu Emirülhacca Ho geldin diyüb Msr veziri bir sammur liba-

cei fahire giydirüb paa bir teferrücgaha teveccüh idüb Emiri hac

mezkûr Canbuladiyye Camiinde meks idüb cami kapus önüne Mah-
feli erifi koyub âyende ve revendeler gelüb dameni Mahmel(i) pus

idüb ol gece Msrn cemii ulema ve suleha ve eimme ve huteba ve

meayihan bu camie cem olub Mahmeli erifi bekliyüb ta sabahadek

Mevlûdu erif olub ihya iderler Hakir ol gün efendimiz ibrahim

paa ile Kasr Adiliyyede müeref olub ol saat hakire bir msrî kise

[1] Badad Kökü nüshas ( bir haylhayalleri ile)
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hattnan akçesi ihsan idüb bin seksen üç mah Saferülmuzafferinin

altnc gün ehri Msr nadretül asr olan ümmü dünyaya dahil

olduk Bu hakiri brahim paa efendimiz aavatlar zümresine ilhak

eyleyüb kendülere yakn bir hanei cihan nümay cemii levazmat

besatile ve âlât evanile bir hanei bîminneti döiyüb bin guru mas-

ruf olundu Ve bir sammur kürk ve bir kat mükellef esvab ve bir

tavai ahdi memlûk ihsan idüb beynel akran bu hakiri serfiraz eyle-

diler Ve gayri mekûlât merubatlarmz belegan mabelag müstevfa

tayin eyleyüb duai hayrlar ezkârna müdavim olub eb ruz sohbeti

erifleri ile erefyab olub nedimi haslar snfndan olduk Ve ol gün
bir eheb menkûeli küheylan saba sür'at ciyad hsan at cülfidan

ihsan idüb katife mübervem srmal zeyni ve müzehheb rikâb ve

îm raht ve mutallâ gadaresi ve mükellef srmal dikdii ile mezkûr
at ihsan idüb günden güne irtifai kadir bulduk Andan ertesi alessa-

bah mah erifin yedinci günü Emirülhac alay azîm ile yedi bölük

aalar ile cümle çavuan mücevvezelerile ve cümle yedi bölükden hac

serdarlar ile Bab Msrdan içeri alay ile girüb bu tertib üzre Msrn
içinden beni âdem deryas içre Mahmeli erifi Emirihac önüne alub

ehir içre ubur ider Amma bu alayda yeniçeriyan ve azaban askeri-

nin alaylar yokdur Amma ulema ve suleha ve fukara çokdur Ve
mahalle [1] kads ve mahal çavuu piva olub Emirihac cümle as-

kerile mehterhanesin çalarak sancakdar Hazretin Alemi erifin açarak

Rumeli Meydanndan ubur idüb Kara Meydanda Emirihac paaya
Mahmeli erifi teslim idüb yine paa mahalli [2] nakas licamile

eline alub paa dahi Kethüdasna teslim idüb cümle huzzar meclis

huzurunda kad asker mahal [3] paaya teslim olundun sicille

kayd idüb Emirihac eline hücceti eriyye alub paadan Emirülhac ve

kethüdas ve div (idd)ar ve Hazreti Resulün sancakdar ve mahmel
keanlar ve mahmel çavular ve mahmel nazr ve kads ve yedi bö-

lük serdarlar ve kethüdalar ve çavular velhasl yüz yetmi alt

aded hil'ati padiah bu mahal teslimi günü giyüb yine alay ile

Emirihac paa asksrile kendü hanesine revane olub cümle paa aa-
larna bir kise ihsan ider Paa kethüdas dahi mahalli [4] erifi Ka-

ra Meydandan Bab Vezire getirüb andan sir (ütürü) mahmeli çö-

kerüb Mahmeli erifi ol mahalde bozarlar Zira kal'a kapus küçücük-

dür Cümle ile Mahmel içeri giremez Badehu Mahmeli emmaller[5l

[1] Badad Kökü nüshas (mahmel)

[2] •> » » (mahme')
[3] » » » (mahmeli)

[4J
» » » (mahmeli)

[5] » » » (seyyaller)
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Yusuf Köküne götürüb kisve nazrna paa kethüdas teslim idüb

senei âtiyeye mah Mevlûdda iki kisve dokumaa mübaeret iderler

vesselam

Der beyan menazili rah hac Mahrusei Msrdan
Mekke ve Medineye varnca her konan saat

ve derecelerin bayan ider [i]

Evvelâ Msr Kahireden canibi arka Menzili Bürke 4 saat ve

menzili Darülhamra (\jir\yi) ile Bürke kona yetmi derecedir [2]

Ve Masan* ^u- iki yüz yirmi derecedir Ve Acrud (ajj#) 500 derecedir[3]

Ve Sehha {^^) 100 derecedir Vadii Tih {<j \jy^) 231 derecedir Ve
Nahl hurma (Uj^ ^k' ) 231 derecedir Ve Adivviye (*^jift) 231 derecedir

Ve Haran ûb^*) 202 derecedir Akabe {a^âc 104 derecedir Ve Zahrül'

har (j^^^t) 100 derecedir Ve §erefi Beni Atyye (^ ^ J^) 202 de-

recedir 202 derece Ve Uyunülkasah (^<-»sj\o^^) 202 derece

ve Muveylâh (ji,^-) 202 derece Ve eyh Merzuku Kefafî (ju.r jj;^ ^t)

108 derece Ve Ezlem
(f;.\)

121 [4] derecee itahl Anter (jiu^ JjL-»m

231 derece Ve KaVai Vech (a>-j Ui) [5] 221 derece Ve Ere 251 de-

rece Ve Haneki i^-.»^) 221 derece Ve Hura (»j» [6] 182 [7] derece

derece Ve Vadii Nar (j\*\si\j) 221 derece Ve Benderi Yenfco

rç^j. jj^) 221 derece Ve Sakife (^.?-) 200 derece Benderi Huneyn

(^;>. jjl:) 70 derece Ve Ka^a (^15) 131 derece Ve Rahg (^\j) 231 dere-

ce Ve Tark Kadide (»aj.! Jjü») 200 derece Ve Osfan 200 derece Ve
Fatma Ana dads (^^>i T 4»u\d) 221 [8] derece [9] varn-

ca altm derecedir vesselam Amma zikri mabeyni Bedri Huneyn
ilâ Medinei M.ünevvere Min Bedr Huneyn ilâ Kasahai Cüdeyde (»o-ji-)

cümle 181 derecedir Ve Cüdeyde'den menzili Kuburu üheda 201

derecedir Andan BiV Ali (^^«^ >>) geçüb ila. Medinei Münevvere [10] iki

yüz yirmi derecedir Amma Cüd sapldkda ta Yenboülber

ehrine gelince 250 derecedir Ve Mendili Nakb Ali(^ ^i J>.) 220 [11]

[I] Pertev paa nüshas (Der beyan rah hac)

[2] Baârdad Kökü nüshas (ve eyh)

[3] » » » ( Ve kal'ni Acruddan Resi Nevatr 200 derecedir Ve

Resi Nevatr 100 derecedir Vadîi Th 231 derecedir )

[4] Badad Kökü nüshas (161)

[5j » » »1 Vu)
j

[6] > » » (Harra)

[7] » » » (203)

[8] » » ^> (200)

[9] » » » (Ve Mekkei Mükeerehe jUr^ll^^ 48 derecedir)

(101 " ^ * (ju'Mnu^y)

[II] » » » (derecedir)
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yekûnu derecat 7350 Amma bihisab yekûnu saat aded 490 dr
vesselam Hamdi Huda yine Msra gelince cümle saat dereceler böy-

ledir [1] Badehu bu hakir ümmü dünya olan Msrn alâkaderüt'

taka ahvalâtma vâkf olub baz tevarihatlar tetebbu iderek ve alâyi-

mat asarlarn görerek ilmelyakin ve aynelyakin hasl etdiimiz üzre

tahrire cür'et olunub bihamdiUâhi taalâ bu arada seyahatnamemi'

zin cildi temam oldu ^j^\f [2] (Beyit) [3]

htitam seyahatnamei küstahane [4]

Lisan Hindi üzre K^a. jii>. .li^rv» a>» bilâhad ve lâgaye ve lânihaye

hamd sena olsun kim Cenab Bari yari klub Msr Kahirei nadire-

tül asrda bu evrak perianmz hrkai dervian nemed [5] pusan

gibi elvan elvan olub itmam buldu Ve elfaz hediyyatn kitabeti ve

bidayeti ve nihayeti sene tarihinde Msr valisi veziri ruenzamir
sahibi rey asaf dilir paa .iiiU JSi\j^ hazretlerinin eyyam
devletinde bu elfaz bi ;'*;> ahar olub yine ö^»;* hali olmyub hayrile

itmam buldu Amma fuzalâyi zevilukul beyninde natemamdr Ümid-
dir kim kesreti Seyahatimize hami idüb elfaz tumturak ibarat ile

tahrir etmediimize [6]

(Alt satr ho hraklm)

nazar etmiyüb memul mercudur kim sehvi galat ve muhtyyat olmu
namerbut yazlm uyublarn damen af .... ile mestur idüb kilki

hatayi nasavab mahallerin kalemtra salâhla hak idüb kilki cevahirze-

banlar ile slah buyuralar Zira bu hakiri pürtaksir bu müsveddatmz
itmam mahalline gelince akalîmi seb'ai keti güzar etdiimiz elli bir

sene olmu idi Kesreti seyyehatden bir güncü uzlethanede halkden

münzevi olub gûnagûn tevarihatlar tetebbu etmek müyesser olmam
idi Ve bir kimesnenin sergüzet serencamna ve bir musannif müelli-

finin tahriratn görüb seyahat namemize kayd etmemi idik Amma
bu diyar Msrda üstadmz eyh Alii amarlisî ^j*i ^^^e^ ^-i hazretle-

rinden istima etdiimiz tefasiri eriflerden ve ahadisi nebeviyyeden

mahalle münasib Ayeti erife ve hadisi erifleri izni erifleri ile tah-

rir eyledik Andan sonra bu müsveddatmz cümle kendü sergüzet

[1] Badad Kökü nüshas (tahrir olundu vesselam)

[2] » » » (^Jii-»)

[3] Pertev paa nüshas (yani Msr Kahirede temam üd ) — Badad Kökü nüshas

No. (306) (Temmet bilhayr)

[4] Bu parça Badad Kökü nüshas No 306 da. Revan Kökü nüshas No. 1460

ile Pertev Paa nüshas No. 462 de yoktur. Badad Kökü nüshas 303 de vardr.

[5] (ui) keçe.
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serencammz ve ifnayi vücud idüb seyahatimizdir ki bu minval üzre

küstahane tahrir olundu o'^Ji(.\/x^ J^^>. jÂJi tnsadaki üzre özrümüz
makbul olub hayr dua ile yad idüb yad etmiyeler Baki olalar baki

(Mesnevi)

Bihamdillâh ki bu evrak defter

Temam yazlub kalmad ebter

Nihayet yoiken böyle kelâma

Iridi hatmile âhir temama

didim Ey Evliya bu tarihi



Evliya Çelebinin kayd ettii tarihlerin Arap
harflerile yazllar

{Sayfa 7) Hayliyadan teneler eyler nida tarih içün

Ayni tbrahimden kl nu mai zemzemi

Pertev paa nüshasnda 1075 dir.

(Sayfa 18) Evliyaya ismi resmin sordlar tarih içün

ismine didi hu eydir kaVai gevherinigin

(Sayfa 20) Evliya gördükde tarihin dedi

Oldu itmam, ey heim kasr hülend

(N.AY «u^) jdj ^ ^ jl j.U"l ^-Jji

(Sayfa 21) Yazar tarihi hîhaL . .

Haktaalâ anühu ekher

Olmagiçün minareye tarih

Didim ana makam meddi ezan

{\ *^\ <:-) jlil ju ^U. 1^1 ^j«^

(Say/a 23) Didi tariflini bir hazr cevah

Pak ider yüz ardr napak âb

(Sayfa 24) Nola geldi hakknda ibu tarih

Ki daym sa ikbal

Oldu tamirine tarih bunun bînoksan

Ki aded haddi kla çemei Cafer paa

(A AV «c— ) Ul >*>- X^ 4J ^jb^ ^jLc 45^
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Tamam oldukda Zllî didi tarih

Ola m.akhul dayim. nab m,a huh

Hatifi kudsî didi tarihini

Kad beni aynen tesemma selsehil

(Sayfa 30) Didi tarihine Nar tarihin

Oldu hu eddi metini mamur

(Sayfa 39) Yazanlar hu safa darna tarih

Kodlar indi gayhe haddi tasn

(Say/a 39) Bu asa. selsehil

(Say/a 41) Qörüh Azmî didi tarihin ann
Zehi cami nian Cennet âhâd

{\\h <L^) ^IT c^ jUi ^U j^j

(Sayfa 42) Azmî gördükde didi tarihin

Ruen âhâd dilküa hammam

(Say/a 45) Evliya didi camie tarih

Olmu itmam hu makam vâlâ

(Say/a 61) Özge tarih didim erKî bu Kayre

BiKamdiüdK oldu tamir cami

(> • o <L-) ^U. jwiJ J-\i_j) <«JU:A

(Sayfa 65) Hamdi lillâh kim temam oldu didim tarihini

Camiin itmamn kld hana Allah nasih

( \ . "I e «C—;) .^^ ^1 \^ ^JJ^ j^U'l dU.U

(Say/a 67) Hatifi gayhî didi ihyasnn tarihini

Barekellâh ne metin oldu diyesiz siz buna
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{Sayfa 71) Geldi hir ehli dil ziyaret içün

Didi tarihi kâhetüluak

{Sayfa 73) Hadimi ann didi tarihini

Nu§ idin Allah içün mai hayat

{Sayfa 74) Didi hu ayni ifa hahn ifay tarihin

Ab safî akdi §aha çemei dilcuydan

(S «"^N <k:^) Jj^yi-^ ^^:v. UL^ ^a5 JU» »^T

•

tdi Camiî hu hayrata tarih

için Allah yolna âb kevser

{Sayfa 85) Vapdn anda hir sebili mâi carii dilke

Didim ann tarihini misli âb Cennet

Talibî dâi didi tarihini

Akdi Hüseyn akna ayni Ali

( > • A A^^ ) |j£ (j*x <:l.£. (j\..M>. (jJ I

Ab hayata benzedigiyçün gnayiyan
Tarihi oldu ayni Ali çemei hayat

(N • • i 4JL*-) OL>. <*^î^ j£ (>£ t^^ijl ^J^"

(Say/a 93) ihtimamn göricek didi §ifayî tarihin

Barekellâk zehi camii firdevsi berin

(Say/a 94) Bm tarh dilkei seyr eyleyenler didi tarihin

Yerinde oldu ziba bîbedel cami taalâllah

(\ .VA c^) «CulJUi -^U Jjk) j L3 ^-\ijl oJj»

{Sayfa 95) Tarnamnda dua ile diyüb Tullâbî tarihin

Senagâh cenab Abdurrahman bad abadan

(n »av <:-) j\^lT ^l O^j^i-^t^ t-^L^ o^U*

Hatifi gaybî nida içün didi tarihini

Kum Bismillâhirrahmanirrahim esselâ
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(Sayfa 99) Qörünce hatifi gayhî didi hu kaViye tarih

Kilidi hahrü her oldu ve hakka kaVai Sancak

(n . VV «u—) JU:^ 4*5 U>.j ^-Jjl ^j jA aJs^

(Sayfa 102) Bir elif zamm ile Nam didi ann tarihin

Çemei db Hayatn kdn cuyi selsehil

(Sayfa 107) Hisar ayn cedid kld hünyad
lAüverrih didi tarihin Hoâhâd

(^ > i <u-) ^T ^^ j^jM ^j._^ ^jy

(Sayfa 114) Ehli küfrün sakzn çekdi Piyale paa

(Sayfa 119) Hatifi kudsî didi tarihini

Ya vaduda hashinallâh ve nimelvekil

(Sayfa 121) Evliya hu tarihi didi cemil

Ab kevser hak içün oldu sebil

(\ . A N C-) J-x- ^-Jjl o^l J^ y^ yT

Verince Evliya tenelere su

Didiler tarihini ya Qani hu

Verince Evliya tenelere su

Didiler tarihin ya Qani hu

(n . A > <:-) ^* jil ^y^j^" Jt-^^^

Saki kevser içün tarih idüb dir Kameti

Qel sebili pür safaya iç beim âb hayat

( s • 1 1 <KX^f oL>- cjl S<» ^_\ AjUw«» j J-j— Ja

Re§k idüb firdevsi nehri mâ saf azama
Didiler tarihini hak çemei aynülhayat

(Sayfa 13 3) Hem didim tariflini firdevsi âlâ Cennete
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(Sayfa 145) Hashetenlillâh yapd harekâllah Zadiya

Arifane oku tarih pak kluh he§ vakt nemaz

(> . lA «^-) jU cJj ^i cj^s ili ^_jl>" yj\ A»'l»jU

{Sayfa 163) Duas düdü eyhin ana tarih

Ana tamir iden emri ilâh

(s »AA <1—) ^11 j^l j-\>l jf^^-S" «ü I

(Sayfa 167) Semada melekler didi tarihin

Binai Selim han sahih za

(Sayfa 176) Tuba behitâsâ demin lâykdürür hu camie

Zari hegüft tarihini kalûhelâ hayrülbina

(n . Vt <:-) l•JlJ^^ J^
l_^l* ^jl" si^i-C ^jlj

(Sayfa 204) Bir eksikli didim ann tarihin

Acib cum*a etdi Hüsam Reis

(Sayfa 205) Inüb bir savt hatifden didi tarihini Kisbî

Yapld türbe hâlâ oldu asude Hüsamüddin

Didi fevtine Kisbî lâfzanü manen ana tarih

Hüsamüddin göçdü bin yiirmi altda eyvah

(Sayfa 218) Seyyah âlem Evliya ruhiyçün fatiha

(n »At <:—) </l9 Jy^_^jj LJjl ile rl—

(Sayfa 242) ali itimamna tarihi temam
Çemei safi Bekir paadr

Badad Kökü nüshasnda (1042) dr

(Sayfa 247) Didiler ehli nazarlar Talibi tarihini

Camii paa zehi ziba makam dilküa

(^ • • ) liiû^ ^iL. L3 ^3 Ul .^U

Badad kökü nüshasnda (960) dr

(Sayfa 248) Camiin ismine Muradiye didi ol pak zat

Bin otuz sekizde tamir eyleyüb oldu tamam
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(Sayfa 250) Iidenler vefatn ann
Didiler gaziye tarih gazi

Iidenler didiler ana tarih

(Sayfa 251) Umarz l<i ide Allah rahmet

Badad Kökü nüshasnda (1049) dur

idüh Yahya didi tarihini

}Ae§hedini Cennet eyle ya lâh

(Sayfa 279) ad oluh itmamnn Yahya didi tarihini

Camii hünyad heytullh hadi rüknü din

(Sayfa 285) Evliya didi ann tarihin

ad hurrem ola ayni Cafer

(N • VA <1—) ,Â»:>~ Ö^C 4jl 1»^^ ^l--

(Sayfa 287) ide hayratn Huda makbul

Adni Cennet ola ana menzil

(Say/a 314) Ehli diller cem oluhen didiler tarihini

Çemei hayvan mdr ya ayni âb selsebil

(Sayfa 340) Harah kalmd çün Halilâ söyle tarihin

Cihan cisrin bile Sultan 'Mehemmed eyledi tamir

(N • vx <u-) j^^î ^.^_\ Ajf- jüai— 4, j^.^ dU-r

(Sayfa 339) Sual idince tarihin acib nutk eyledi ISJutkî

Didi Sultan Mehemmed Han yapd cay ola emne

Hatife etdim sual itmamnn tarihini

Didi âlâ cayi ziba tarh kökü pürsefa

(. . . , <:^) \^ j S,^f Tj^ ^3 (J^ ^' ^-^^

Badad Kökü nüshasnda (1072)
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(Sayfa 346) Saklye hak eyliye cümle elemlerden heri

(n or 4.:^) ^j» j^jiU «Oif <^\ J>- <Â^

Badad Kökü nüshasnda (1054) dür

(Sayfa 348) Bilhuruf muceminden hanesinin tarihin

Ho müferrah menzil olmu hu saray hah gam

(. . . , <:^) e© yi iS^j^ y^ J^J^ «-^-^^
C-'*'*'^ u^^^

(Sayfa 354) Geldi hanki tarihi içün hina

Cennet oldu hunun ahri hî niza

{^^^ «u^) ^l> j ^>l Sly^ ^^Ijl c.:^

(Sayfa 379) Ahir oldukda Cemali didi ann tarihin

Zemzem âsâ kâhei uaka akdi

.... ^j3\ «GUlc «LjO U-I («t^J

(Sayfa 380) Kld rakam Sakini tarihini

Ruhi için fatiha kl canile

(Sayfa 413) Recehüddai didi tarihini

Qitdi Ahmed dünyeden âh elfirak

(. . . . «U-M-) ^\ja.]\ ol jjlJ^ j.a-l ^-vj

Badad Kökü nüshasnda (1008).

(Sayfa 485) Biri kalkuh didi ol dem tarih

Fevtine hayf Ihni Bektuhe

(Sayfa 486) Fikr idenler didiler tarihi itmamn ann
Lûtfile sahih saadet yapd selvan bugün

(Sayfa 565) Revan oldu beka darna Fevrî

( • • • • ) (jjy Oji^ u ^4j^ jijj

(Sayfa 620) §efaat ya Resulullah Evliyaya

(Sayfa 735) Acib binayi lâtifü zehi binayi metin

(\S<> «u^) 6^I>• lit- c/3 j ^..1^1 ^l:- ^^

(Sayfa 752) Didiier tariKin ann ehli Medine göricek

Kati âlâ güzel oldu hu makam hanefî

(N .-^r «U-) j:^ ^\^ y ^Aj\ Jj/'M^I j5
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Ahmed paa ( Gedik ) 25, 32, 35,

190, 295, 319.

Ahmed (eyh) 27.

Ahmed Aa (Sapl) 220.

Ahmed Aa 222, 225.

Ahmed Bay (Karaca) 45, 49.

Ahmed Bee (Kürd olu) 150.

Ahmedi Kürdi 153.

Ahmed paa 233, 237.

Ahmed paa (Çetrefil olu) 413.

Ahmed bin Mehmed 583.

Ahmed ibni Evvelül Kazvinî 564.

Ahmedi Sürucî 562.

Ahmed Aa 306.

Ahmed Aa 573.
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Ahmed Aa 603.

Ahmed 628.

Ahmed paa (Mahmud paazade)

333.

Ahmed (eyh) 363.

Ahmed Aa (Bonak) 360, 364.

Ahmed Bay (Mentee olu) 207,

208, 209, 210, 211.

Ahmed Aa 210.

Ahmed paa (Ankebut) 679.

Ahmed Aa (Burunsuz) 717, 797.

Ahmed (erif) 684, 709, 717.

Ahmed ibni Mahmudül Asem 314.

Ahmed Bey 485.

Ahmed Aa 797.

Ahmed ibni Hambelî 739, 753.

Ahmed Aa (Kul kethüdas) 800.

Ahmedâbâd 644, 750.

Ahmedi a'banî (eyh) 384.

Ahmedülbedevî 286, 773.

Ahterî 27.

Aksu 10, 25

Ak Temür 23.

Ak çimen 35.

Ak Mehmed paa 10, 109, 124, 127.

Akda 42.

Akdeniz 40, 42, 59, 147, 188, 223,

234, 24 5, 256, 266, 267, 268,

282, 290, 292, 294, 302, 304,

306, 307, 311, 319, 324, 326,

330, 333, 387, 388, 424, 426,

835.

Ak Çorun 363.

Ak Haran 360.

Aktahk 522.

Akbyk Sultan 315.

Akça Mahmud 308.

Akdag 298.

Akseki 298.

Ak liman 261, 321, 323.

Ak Cihan 343.

Akehir 791.

Ak Sinan 193.

Akhisar 60, 655.

Ak yayla 475.

Ak göz pmar 191, 195,

Akabülkelb 417.

Akyar burnu 127.

Akça koyunlu 343.

Akabe 460, 585,588,821, 822, 823,

840.

Akabei^Dürbbin 802.

Akil 637, 648, 649, 765, 767.

Aknd yolu 19.

Aknclar 270.

Aktül Rimal 592.

Akkâ 243, 244, 245, 401, 425. 432,

445, 453, 454, 530, 561, 571.

Akebiyye Sultan 299.

Akkâre 451.

Ala 575.

Alâiyye 80, 292, 293, 294, 298, 299.

301, 334.

Alkanh Dede 198.

Alasonya 1 86.

Alâüddevle 352, 353, 354, 485.

Alâüddin 30, 35, 69, 88, 100, 282,

285, 291, 294, 295, 297, 298,

314, 320.

Alâüddini Nakibendî 789.

Alâüddin (Pirce) 300, 302.

Alaca Han 316

Alada 306.

Alara 294.

Akehir 53, 54, 55, 162, 180.

Alata 327.

Alaman 117, 120, 549, 595, 697.

Alaman Boaz 133, 134, 136.

Alemah (Sultan) 61.

Ali (Hazreti) 359, 366, 391, 395,
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433, 434, 474, 481, 487, 502,

513, 524, 529, 558, 588, 591,

609, 612, 615, 616, 620, 629,

637, 648, 649, 650, 652, 654,

657, 658, 659, 664, 665, 695,

711, 728, 733, 737, 741, 767,

768, 772, 786, 800.

Ali paa (Macar) 60.

Ali Baba 63.

Ali Bay (Timurta Olu) 72.

Ali Aa 75.

Ali Aa 362.

Ali Dede (Attar) 333.

Ali Can 166.

Ali paa (Canpulad olu) 362,

364, 383.

Ali kayas 36.

Ali Bay (Sla olu) 88.

Ali Reis 225.

Ali Dede (Mani Dede Olu) 103.

Ali Han Baba 153, 159, 173.

Ali paa (Hüsam Olu) 218.

Aliyyül Gazali 414.

Ali Dfendi (Noktac) 564.

Ali paa (Serdar) 752.

Ali Abbas (eyh) 868.

Aliyyülyemanî (eyh) 366.

Aliyyül Meazî (eyh) 366.

Alii Rumî 375, 381.

Ali Bali Dede 199.

Ali paa 253.

Ali Çeleni 225.

Ali paa (Güzelce) 222.

Ali paa (Kanakc) 720.

Ali kad 34.

Ali Neccar 354.

Ali paa 320, 323.

Ali Aa (Elhac) 299.

Ali Efendi (Hatib) 173.

Ali Bee 412.

Ali (Semerkandî). 318.

Ali amarlisî (eyh) 841.

Ahcak Beli 340.

Alt parmak (Bursa Mollas) 10.

Altn ta 29.

Amasya 183, 279.

Amr ibnül Âs 412, 461, 651, 660.

Amru 558.

Amran 498.

Amsterdam 122.

Anabolu 147.

Anadolu 16, 17, 23, 25, 29, 41,43,

45, 55, 84, 100, 127, 128, 151,

153, 194, 201, 202, 212, 225,

234, 266, 267, 273, 274, 655,

717.

Anafiye 260.

Anbarl 35.

Andire 258.

Andoran 347.

Andmahi 214. 222, 224.

Aneh 724.

Aneze 583.

Angeli (Papa) 624.

Anî 35.

Anid 26.

Ankara 1 7.

Anlca 19.

Antakya 243, 367, 368, 370, 381,

388, 392, 651.

Anter 111, 434, 445, 604,673, 812.

Arab 14, 25, 49, 54, 59, 75, 97,

155, 186, 274, 283, 359, 362,

377, 384, 367, 496, 544, 558,

641.

Arab (Nehir) 392.

Arabistan 4, 147, 345. 358, 362,

582, 655.

Arab Efendi 50.

Arab Bikâr 173.
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Arab Hoca (Mehmed) 655.

Arab pnar 165, 170.

Arabi (eyh) 381

Arafat 472, 605, 673, 677, 684, 686,

690, 691, 692, 693, 694, 695,

696, 697, 698, 700, 701, 702,

703, 704, 707, 714, 715, 717,

757, 775.

Arec (Cebel) 668

Arde Beli 307.

Argun ah 409-

Argun Çelebi 27.

Aristo 79, 274, 436, 502.

Ari§ 531.

Arnavud yaylas 8.

Arnavudluk 310, 565.

Arpas Dede 306.

Arpan 183.

Arpaz 162.

Arslan Dede 377.

Arslan (eyh) 540, 560, 562.

Arslan Aa (Mataraczade) 391.

Arslanh 343, 344.

Arslandere 78.

Aryan 198.

Arz Mukaddes 6, 358, 424, 448,

487 549,.

Asaf Berhiya 588.

Asfan 674.

Asiye Hanm 35.

Asi (Nehir) 387.

Asi (Hurma) 587.

Aspuzi 175, 203, 283, 541, 827.

Assaf paa 419.

Assaf (Mr) 445.

Asvan 515, 694.

Asir (Cebel) 609.

Akh 191, 195.

Atay Çelebi 485.

Atina 137, 272, 415, 597, 810.

Atl pnar 35.

Avari (Nehir) 304.

Avret adas 400, 401.

Avredos 271.

Avarl 343.

Aya Monya 122, 123, 127.

Aya Nagiri 122.

Aya Luna Ibaliko 122.

Aya Kryo Nero 122.

Aaya Sulya 137.

Aya Sofya 138, 139, 388, 415, 491,

559, 624, 764.

Aya Mavra 262.

Aya Limni 265.

Aya Aa 388.

Ayasuluk 129, 137, 138, 141, 142,

143, 144, 145, 146, 147, 149,

183. 415, 520,

Aya 334.

Aydn 17, 83, 87, 99, 143, 147,

150, 151, 180, 182, 183, 185,

188, 196, 273.

Aydn Olu 159, 162, 454.

Aydn Bay 55, 162, 166, 172, 174,

175, 176, 183.

Aydn Koca 183.

Aydn Bay olu 53, 55.

Aydn Baba 359.

Aykadn 306.

Ayintab 182, 344, 346, 352, 353,

354, 359, 360, 377, 575.

Ayni Ali 73, 74.

Ayni Zerka 521, 577, 585, 641,

643, 667, 668, 670, 672, 674.

Ayni Bosra 568.

Ayni Bekûr 546.

Ayni Kanavat 546.

Ayni Ceyruniyye 546.

Ayni Beybarsiyye 546.

Ayni Sinaniyye 546.

Ayni Serî 439.
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Ayni Tüccar 825.

Ayniiddevrî 503.

Aynüttayr 579.

Aynüttin 445, 520.

Aye Sultan 49.

Aye Sultan 60.

Aye Sultan 185.

Aye (Hazreti) 648, 650, 652, 657.

Azak 114, 832, 833.

Azerbaycan 558, 646.

Azerya 443, 447, 820.

Azmîzade 40, 41, 42.

Azresan 276, 278, 282.

B

Baalbek 208, 588.

Bab 367, 368.

Baba Bayram 375, 381.

Baba Haydar 396.

Baba Sultan 179, 195.

Bafra 350.

Badad 6, 17, 243, 324, 332, 381,

423, 424, 426, 458, 503, 529,

530, 549, 563, 566, 589, 594,

596, 611, 629, 635, 671, 697,

702, 741, 793.

Bagçe Saray 171, 266.

Bala yaylas 316.

Bahaüddin (eyh) 458.

Bahaüddin (Nakibendî) 773.

Bahri (eyh) 103.

Bahri Rum 17, 131, 396.

Bahri Çin 424.

Bahri Ebyaz 399, 410, 429, 430,

431, 432, 557.

Bahri Hazer 267, 832.

Bahri Kulzüm 442, 447, 515, 596,

670, 694, 796, 803, 805, 806,

810, 816, 818, 830, 834.

Bahri Muhit 424, 694, 809, 816,

833.

Bahri Sefid 255, 367, 392.

Bahri Okyanus 424.

Bahiler 262.

Bahri Baba 35.

Baki 613, 648, 649, 652, 653, 654,

655, 765.

Baki Çelebi 127.

Baklan 26.

Balaban Efendi (uayrîzade) 141.

Balat 87, 146, 147, 148, 149, 158,

183, 821.

Balk Bey 44, 45, 46.

Bahkh 19, 21, 23.

Balk Ova 240, 266.

Balkl Ayazma 410.

Bahsra 131

Bali Paa 288.

Balpnar 159, 165.

Baltimos (Batlamyos) 44.

Balyambolu 162, 180, 181.

Banaz 26, 37, 38.

Banyas 59.

Barkuk (Sultan) 741, 772.

Barcnlar 29.

Barora 351.

Bare 258.

Basra 6, 155, 424, 426, 570, 594,

671, 697, 702, 793, 795.

Ba Köy 303, 367.

Batalise 453.

Batlamyos 256.

Battal Öyük 358, 377.

Batus 487.

Bayanh 316.

Baykara (Hüseyin) 87.

Bavayidi Veli 15, 49, 107, 108,

253, 295, 319, 320.

Bayazid Baba 98.



Bayndr 162, 173/

Beç 117, 122.

Beçin 210.

Bedreddin 297.

Bedr 630, 648, 669, 670, 711.

Bedr Huneyn 670, 725, 798, 799,

801, 815.

Beehri 304.

Behlûle 807.

Behlûliyve 387.

Behice 243, 453.

Behzad 137, 153, 335, 337, 471,

492, 617, 758.

Bakar (eyh) 550, 551, 560, 562,

563.

Bekir Bey 127.

Bekir Aga 173.

Bekir (Cellâd) 561.

Bekir Paa 241, 242, 247.

Bekke 726, 739, 772.

Bekri (eyh) 380, 381, 382, 383.

Bekielûn 367, 285.

Bekta Paa 80.

Bektute 485.

Bektutîzade 485.

BePam 829, 832.

Belbis 530, 835.

Belis 367.

Belgrad 256, 469, 611.

Belh 216,^274, 641, 683, 712.

Benderi Âb 807.

Benderat 807.

Benefe 298.

Beni israil 367, 428, 433, 438, 441,

456, 466, 482, 502, 521, 555.

Beni ahin 819, 822.

Beni Atyye 571, 820, 840.

Beni Cürhüm 755, 770, 771.

Beni Sa'd 629, 765.
Beni Seyf 836.

Büveyf 836

859

Beni Reid 519, 591, 592, 602.

Beni Zühd 519, 521, 571, 582, 583,

806.

Ben
Ben
Ben
Ben
Ben
Ben
Ben
Ben
Ben

Vahidat 521. 571, 583.

Meval 589, 671, 806

Leys 561.

Can 671.

ehab 571.

Said 571.

Salim 571.

Hilâl 577, 579, 673.

Lehya 630.

Benyas 546.

Berberistan 515, 770, 771.

Berekât (erif) 717, 718, 721, 725,

775, 783.

Bergama 81, 82.

Bergos (Nehir) 428.

Bergosu Kebir 162.

Bereda 546.

Beride 546, 557.

Berkle 60.

Bermekî (Cafer) 171.

Bertiz 347.

Beinci Çelebi 51.

Be Boy 183.

Be Cmar 76.

Beir (eyh) 514.
•

Beir Ibni Eyyub 519-

Beir 583.

Betile 456.

Betis 397.

Bey (Karye) 181.

Beydavî 300.

Bey Kökü 76.

Beyrut 401, 420, 421, 422, 428, 429,

460, 531, 533.

Beyta 459.

BeytüUâhm 462, 498, 499, 501, 557,

826.
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Bezciler 19.

Bezzî 167.

Biatiyye 586.

Biga 14.

Birâli Habeî 332, 564, 746.

Bilecik 243, 354.

Birki 162, 173, 174, 177, 179, 180,

181.

Biruh 428.

Bisni 346.

Biyanbol 180.

Bi'ri Kuzaa 658.

Bi'ai Ali 606, 665, 666, 676, 679,

801, 840.

Bi'ri Cedid 601.

Bi*ri Sayf 383.

Bi'rî Cübeyrî 761.

Bi*ri Osfan 798.

Bçakç yaylas 307.

Bykl Olu 93.

Bodrum 143, 144, 211, 212, 213,

234.

Boaz Kesen 347.

Boa Baba 210.

Bolvadanl 24.

Bolur 326.

Borgusan 832.

Bor 69.

Bosra 550, 568, 577, 651, 786.

Bosra Sagir 568, 569.

Bostanc ba 6.

Börükcük 1 9.

Börekçiler 19, 22.

Boyaczade 1 50.

Boyac Olu 354.

Boyal 36.

Boyal Kad 313.

Bozahk 299.

Bozda 53, 54, 55, 58, 68, 174, 175,

177, 179, 180.

Bozdoan 1 82, 1 96.

Bozkr 320.

Boz Öyük 206, 227, 271.

Bölme Dede 311.

Budin 17, 61.

Budama 387

Buhara 205, 216, 274, 641, 683,

712, 834.

Buka 497.

Buhtunnasr 436, 438, 456, 520.

Bukarat 542.

Bulak 834.

Buladn 19.

Bulgar (Nehir) 330.

Bulgar yaylas 329, 332.

Bu Sabuh 368.

Buzaa 801.

Büklü Baba 303.

Bürkei Hayreti 666.

Bürketül Hac 838, 840.

Cabi Sultan 47.

Cabir Bin Abdullah 643.

Caferi Sadk (mam) 649.

Cafer Aa 194.

Cafer Aa (Dizdar) 288, 290.

Cafer Ba (Celeb) 284.

Caferül Mansur 338.

Cafer Baba 338.

Cafer Paa 121.

Cafer paa 24.

Calinos 542.

Calût 498.

Canbaz kalesi 41.

Can Bey Giray 251.

Can bin Can 498, 500.

Canberdi Gazali 399.

Canpulad Olu 361, 362, 263, 378,

419, 525.
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Cansitan yoylas 181.

Cariyei Mariye 650, 651, 652.

Cavh 47.

Cebeli Nur 334, 718, 762, 785.

Cebeli Ferah 703.

Cebeli Naka 724.

Cebeli Cezzel 761, 785.

Cebeli Nebi 761.

Cebeli Hira 762.

Cebeli Ömer 768, 776.

Cebeli Mehib 773.

Cebeli Emin 785.

Cebeli Ahmer 785.

Cebeli Aheb 785.

Cebeli Cib 482.

Cebeli Mürselât 785.

Cebeli Lâ4â 785.

Cebeli Mushab 785.

Cebeli Safa 785.

Cebeli Aclûle 807.

Cebeli Akabe 824.

Cebliye 392, 404.

Cebelül Libnan 406, 412, 413, 429,

422, 449.

Cebril Emin 436, 437, 443, 460,

472, 479, 481, 498, 500, 508,

514, 517, 522, 552, 569, 593,

608, 614, 630, 634, 686, 690,

691, 706, 710, 730, 739.

Cehennem deresi 485.

Celâleddinî Rumî 128, 288, 315,

378, 470, 541.

Celâleddini Ekber 638, 772.

Celâli 31, 40,49, 141, 151, 197,281,

287, 302, 360, 818.

Cefin 456.

Celeb Ali Aga 12.

Celeb Muslihüddin 654.

Cem (Sultan) 253.

Cem Baba 193.

Cemaleddin 19.

Cemaleddin 32.
'

Cemaleddin (irvanî) 380, 381.

Cemaleddin (eyh) 428.

Cemid 137, 142, 145, 150, 173, 181,

208.

Cenanî Bey 141.

Cengiz (Âli) 266.

Cenin 402, 404, 437, 451, 452, 460,

462.

Cennet Olu (Celâli) 174, 191.

Cennet köyü 45.

Cerhe 264.

Cercili 293, 294.

Cesimaniyye 481.

Ceviz da 151.

Cey 437.

Ceyhun 333, 340, 341, 343, 345.

Ceyrun 537, 547, 558.

Cezayir 46, 62, 83, 84, 85, 89, 100,

103, 108, 112, 114, 132, 211,

213, 214, 221, 245, 250, 255,

263, 594, 694, 808.

Cezirei Zenan 400.

Cezle 598.

Cezri 167.

Cidde 678, 697, 698, 716, 717, 724,

725, 741, 751, 774, 776, 794, 795,

796, 803, 805.

Cihan (Nehir) 333, 334, 337, 342,

347.

Cim Cime (Kral) 49, 352.

Cimre Beli 308.

Cinan (eyh) 790.

Cineviz 83, 112, 114, 117, 146,222,

265, 267, 275.

Ciyeyye 422.

Can Olu 53.

Cala paa 1 19.

Cudi 438, 529.
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Cule 29.

Cum (Kabile) 360.

Cumaâbâd 89,132, 148, 167.

Cübeyl 415, 416, 417.

Cübbü Yusuf 523.

Cüdeybiyye (Hudeybiyye) 668.

Cüdeyde 667, 800, 802.

Cümcümeddin (eyh) 350.

Cüneydüttayyar (eyh) 459.

Çakrca 26.

Çal 26.

Çamhcalar 259.

Çanakç 342.

Çapak 35.

Çardakh Çam 199.

Çapan, 103, 104, 106, 107.

Çatalba paa 33.

Çatal Adas 147.

Çavdarl 27.

Çavu Olu 211.

Çavu Bey 290.

Çavu zade 96.

Çay 29.

Çayba 73, 77, 80.

Çayrba 20.

Çelebi Efendi 173.

Çelebi Cüce 67.

Çeltiklik 319.

Çerakise 367, 388, 438, 461, 518,

724, 817, 833.

Çerçini 148.

Çerkezistan 216, 218.

Çeme (Hoâbâd) 107, 108, 113,

127, 131, 148.

Çemi Çerez Baba 350.

Çiçilye 263.

Çiharenbe 26.

Çiharenbe âbâd 192.

Çikike 266.

Çin 78, 216, 474, 542, 549, 553,

641, 712.

Çivi Çay 397.

Çfud 36.

Çkah 8.

Çkrk 35.

Çomakl 56.

Çomakl Baba 195.

Çomakl Sultan 349.

Çömez 127.

Çömlekçi 146.

Çukalar 261, 262.

Çukurca 14, 15.

Çukur mahalle 19.

D
Dacca 224, 226.

Dad 293.

Dadiyan 59, 141, 216, 218.

Da ard 26.

Daistan 216, 267, 562, 712.

Dahhak (zalim) 142, 143, 345.

Dahlek 776, 807, 815.

Dalkavak 189, 190.

Dalyan Ovas 136.

Daniyal paa 481.

Daniyal 461, 576, 630.

Danimend 44, 141.

Dara ah 243, 272, 400, 594.

Darâhi 201, 226, 273.

Darabey 224.

Darende 271.

Dar Hamra 837, 840.

Dar Veda 604.

Darm 443.

Darüttabia 651, 787.

Davaz 196, 197, 198, 200, 271.

Davud (Nebi) 46, 364, 465, 466,

471, 475, 487, 488, 498, 514,

516, 627, 630, 759, 763.
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Davud (eyh) 414.

Davud bin Eltnelikül Muazzam 562»

Davud Aa 801.

Davud (Hakim) 148.

Davuddiyye 528.

Danimnona 125.

Daynncak 354.

Debiz 422.

Debre 186.

Delendi 307.

Delice (Nehir) 10.

Delice hisar 47.

Deli Fakih 349.

Delmiin 307
Deli Hasan 60.

Delvine 263.

Demare 697.

Demamir 522.

Demati 299.

Demirci 16, 48, 51.

Demirci Alt 99.

Demirci Bayram 375.

Denizli 26, 54, 148, 190, 191, 192,

193, 194.

Derbend 8.

Derebegi Sultan 204.

Derdimend Baba 349.

Dermenlik 260.

Dervi Ahmet Aa 3, 4.

Dervi Aa 607.

Dervi Çelebi 166.

Dervi Aa (Brkili) 163, 175,

176, 177.

Dervi Bee 389.

Dervi Mehmed Paa 752.

Devran Çelebi 35.

Didii Baba 195.

Dikbasan 313.

Dikler 196.

Dil Hersei 7.

Dilküa Hanm 72.

Dil iskelesi J.

Dilindi Burnu 241

Dimboz 10.

Dimos 352.

Dimyat 834, 836.

Dindarh 334.

Dip (Sahras) 344

Dirbin 311.

Dirin 56.

Divâbâd 750.

Diyarbekir 566.

Diraç 565

Doanta 128.

Dokuzpnar 76.

Dolyan 186, 822.

Domalç 12, 14.

Donduran (Cebel) 182

Döden (Nehir) 289.

Dölük Baba 359.

Duka 225.

Duman Baba (Ahi) 193.

Dunkale 694, 771, 807.

Durak Bey (Gazi) 261.

Durkut 64.

Durkutlu 64

Dübbel Cezzel 597.

Dümrük 200, 202.

Düveydar Beli 823, 824.

Eba Bekir 363, 474, 513, 529, 570,

615, 626, 627, 637, 639, 642,

647, 650, 671, 709, 711, 718,

74, 760, 762, 768, 787, 788,

789.

Ebi Talih 502, 628, 652, 685, 786.

Ebubekir Ba (Kasabzade) 80.

Ebubekir (eyh) 369, 381.

Ebu Sefd 89.

Ebu Ali Sinan 158.
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Ebu Ömer 167, 646.

Ebu Derda 391.

Ebu Bekir (eyh) 391.

Ebu Süfyan 558,648, 760.

Ebu Leyli 559

Ebu a'rî 562.

Ebu Kohafe 633.

Ebu Abdullah 646.

Ebu Salma 651, 765.

Ebu Mansur Devank 737, 741,

789, 790.

Ebu Leheb 675.

Ebu Hüreyre 739.

Ebu Enam 787.

Ebu Luluy 635.

EbuCehl 635,669,670,675,711,760

Ebu Saidül Hazerî 648.

Ebülfetih 7, 18, 69, 77,87,89, 90,92,

100, 258, 349.

Ebünnida 528, 711.

Ebülfazd (Defterdar) 564.

Ebül Âs bin Rebi 650.

EbüUs 786.

Ebüsselc 556.

Ebül Kasm Abdül vahid 513.

Ebül Kasm sa 529.

Ebrehe 46, 805.

Ebrim 515.

Ece 73.

Ece Yakub (Kara) 83.

Edhem (Çorbac) 267.

Edib (eyh) 444.

Edirne 58, 157.

Efrayim 412,444.

Eflâtun 542.

Eirdir 246, 278.

Egre 810, 811, 840.

Eri 60, 80, 256.

Erigöz 26.

Ehli Çelebi 251.

Elbasan 393.

Elbegli 347.

Elbistan 332, 340, 346.

Elbürz 329, 707.

Elhime 392

Elhan (eyh) 562.

Elena 112.

Elhadr 53.

Elmal Bay 278.

Elmah 276, 277, 278, 279, 280,

281, 285, 350.

Elmeliküs Salih 555.

Elmelik Mansur 555.

Elmüttaki biUâh 529.

Emine Hatun 611, 629, 652, 764.

765, 787.

Emet Bey (Hac) 66.

Emin Aa 146.

Emin Efendi (Saçl) 444.

Emir eyh 22.

Emir Olu 62.

Emir Kad 87.

Emir Sultdn 391, 630.

Emir Efendi 299.

Emir Ahmed 312.

Emir Esad 391.

Emir Dede 359.

Emir Ali 266.

Emir Paa 330.

Emirî (Sultan) 10, 53.

Endirefil 69.

Endülüs 548, 558, 623.

Enfiyye 414.

Enes bin Malik 769.

Engürü 9.

Ensar 430.

Erbain (Cebel) 178, 179.

Erbasan (Ahi) 19.

Erdek 14.

Erdel 98, 657.
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Erdem Olu 320.

Erdugrul 49»

Erenler Sultan 177.

Ereli 280,

Ergiri 310.

Erjenk 392, 617.

Ermenak 304, 306, 318, 446.

Erzen 619, 790.

Erzurum 326.

Esedüddin irkûhî 529.

Esedullah Baba 52.

Esed ibni Uzmil 858.

Eskici Dede 333.

Esen Çeme 32.

Eski Hisar 207.

Esma Sultan 585.

Esved ibni Mkdad 345, 350, 352,

388.

Esvedi Hatibi (eyh) 366.

Eme 26.

Erefzade 1 65.

Eref Bars Bay 741.

Evliya Çelebi 2, 3, 6, 18, 45, 88,

104, 110, 121, 128, 424, 620,

800, 842, 843.

Evrenos gazi 47.

Eyyub Sultan 70, 279.

Eyyub (Nebi) 444, 519, 574, 575,

615, 616.

Eyyub bin Süleyman 559.

Eyyubiyan 365, 367, 590, 744.

Eyyubzade 354.

Ezine 26.

Ezine âbad 190, 192.

Ezine göl 1 1

.

Ezlem 806, 812, 813, 814, 815, 817,

840.

Ezmirin 59.

F
Fafur 216

Fahte bint Ebi Talib 651.

Fahleteyn 603.
•

Fahreddin Irakî 563.

Fahrî 153, 175,537, 596.

Fahri Raz 164.

Fars 272.

Fatmatüz Zehra 619,620,627,629,

634, 635, 636, 643, 767, 786.

Fatma Ana vadisi 840.

Fatma Hatun 306.

Fatmiyyun 367, 431, 529, 724.

Fazl Ahmed paa ( Köprülüzade )

2, 50, 112, 425.

FazluUah Aa 96.

Fazl paa 166.

Fazl Bee 146.

Fazl paa 752.

Fayik paa 95.

Fayyum 448, 509.

Fehmi (Dervi) 103.

Felevdi 1 6.

Felendi Sultan 209.

Fenarî (Molla) 314.

Ferec (Sultan) 741 821.

Ferah âbad 532.

Ferhad 59, 424.

Ferhad Aa 73.

Feridun 810, 811.

Ferite Olu 166, 172.

Ferruh olu 569.

Fes 558, 694, 835.

Fethi Baba 195.

Fevana 162.

Fevri Çelebi 564.

Fidik 604,612.

Filbatr (Melik) 243, 453.

Filiskos 498.

Filistin 243, 245, 450, 463, 521.

Fil derisi 291.

File Olu 32.

Finike 271, 275, 278.

Evliya Çelebi 9 — 55
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Firak 25, 27, 28, 81.

Firdevs Bey 284.

Firiske 3Ü2.

Firenk 63.

Firengistan 226, 262, 389, 447, 520.

Firuz 635.

Fisagors 171.

Fmdcak 49.

Fmdka 60.

Fmdkavmiyye 453.

Frat 531, 724.

Foça 88.

Foncistan 515, 694, 712, 770, 807,

835.

Fransa 253, 406, 549.

Fustat 515, 530.

Galata 559.

Ganem (eyh) 459.

Ganem (Cebel) 706.

Gargar 304.

Gâve 142, 345.

Gavrabe 452.

Gavri (Sultan) 353, 364, 404, 478,

485, 488, 516, 530, 535, 563,

616, 638, 772, 795, 824.

Gazali (Mehemmed) 357, 359.

Gazl (Ahmed) 359.

Gazali paa 563.

Gazal Murad Baba 210.

Gazan 811.

Gazanfer Aa 42.

Gazzazzade 1 64.

Gazze 514, 561, 571, 822, 825.

Geçit 87.

Gedüs 26, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 56,

58, 59, 64, 69, 80, 84.

Gekbeziye 7.

Gelibolu 75, 147.

Gemlik 128.

Gereme 226, 271.

Gerendir 327.

Gerenler 277.

Gergiviran 26.

Germiyan olu 15, 16, 17, 19, 22,

23, 25, 26, 30, 38, 44, 46, 284.

Germiyan 36, 40, 83, 87, 454.
Gevher Han 38.

Geylân 540, 832.

Geyvan Bey 355.

Geyvan Olu 549.

Girid 2, 1 12, 224, 225, 242, 243, 260,

261, 262, 326, 525, 559.

Göccü Baba 229.

Gök âbâd 206, 271.

Gök Bel 270.

Gökcelü 329.

Gök çimen 20.

Gök Ova 226, 227, 228.

Gök öyük 26.

Gök öyük âbâd 192.

Göksu 307, 318.

Gölhisar 196.

Göllice 153.

Gördös 55, 258.

Gördük hisar 62.

Görlik 43.

Görü 291.

Göynük 347.

Gözcü 304.

Gözlova 266.

Gumeyza 409, 410.

Guenk 811.

Gülbin 387, 391, 392, 404 531

Gülfam Hatun 74.

Gülnar 319.

Gülmez 264.

Gülmez Efendi 379.

Gülruh (Sultan) 61, 62.

Gülenî (brahim) 380.
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Gülsen 180.

Gülüm Deda 198^

Gümü 316.

Günler 300.

Gürcistan 141.

Güvercinlik 291, 347.

Güzelhisar 82, 149, 150, 152, 153,

155, 159, 162, 183.

H

Habe 515, 596, 694,697, 701,776,

795, 803, 804, 805, 806, 807, 815,

834.

Hadicei Kübra 577, 650, 711, 249,

765, 786.

Hadice Hanm 145.

Haddad bin Cabirî 653.

Haddad (erif) 645.

Hadimi 73.

Haccac (Zalim) 677, 741, 743, 765,

788.

Habil 406, 553.

Habur 379.

Hecegîzade 379.

Hacer 749, 755, 756, 835.

Hacibler Sultan 35.

Hac Ahmed pnar 281.

Hac ibrahim 19.

Hac Bayram 28, 380.

Hae Baba 47, 50.

Hac Aa 50.

Hac Hüseyin 93, 96.

Hac Mehmed 95.

Hac Ömer 96.

Hac Turan 100.

Hac lyas 310.

Hac Ahmed Aa 102.

Hac Dede 202.

Hac Sofu 165.

Haci Mir 165.

Hac Olu 312.

Hac Efendi 166.

Hac Bekta 179, 194, 273.

Hac eyh Sultan 195.

Hac Mustafa 204.

Hac Baba da 309, 310.

Hac Beler 312.

Hac Alâüddn Olu 327.

Hac Aa 360.

Hac Halil 363.

Hacd 334.

Hafaza 635, 650, 769, 781.

Hafz Efendi 717.

Hakim bin Haram 647.

Haki Baba 73, 80.

Hâkem binül Âs 698
Halân 459.

Haleb 78, 102, 127, 168, 243, 334,

344, 352, 356, 358, 360, 362, 366,

367, 268,372, 375,375,377,378,

379, 380, 331, 383, 384, 385, 386,

387, 419, 424, 469, 505, 529, 533,

549, 625, 782.

Hale 502.

Halebî Çelebi 382.

Hâletî Efendi 3.

Halid bin Velid 388, 529, 558, 565,

577.

Halil 339, 504, 510, 512, 513.

Halil paa (Kapudan) 119.

Halil Bey 306.

Halil (eyh) 561.

Halil Bey 348

Halil Bee 100.

Halil Aa 364.

Halil Aa 127, 132.

Halilürrahman 424,443, 489, 504
511, 513, 519, 571, 582, 822.

Halm Çelebi 564.

Halim bin Ciran 760.

Halime 629, 651, 765, 787,

Halhul 504.
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Halkal pnar 87.

Hâmid (eyh) 366.

Ham 404.

Hamaml 12.

Hamdi Çelebi (Akemseddinzade)

779.

Hamd (li) 17, 268, 283,284,290,

291.

Hamid 565.

Hamime 562.

Hami (eyh) 366.

Hamude (erif) 679, 709, 808, 809.

Hamza (Hazreti) 628,651, 659, 660,

661, 662, 761, 765, 789.

Hamza Efendi 73, 75.

Hamza Çelebi 172.

Hamze Bee 154.

Hamza Aa 173.

Hamza Bey 132.

Hamza 261.

Hamza 474.

Hanm Gülüm (Sultan) 175.

Han yetiman 383.

Hanholoz 255.

Hannan 747.

Hannade 453.

Hankyulkura 810, 840.

Hanif (Sultan) 63.

Hantiman 367, 368.

Haran 840.

Hare 429.

Hariköz 125.

Harisun 397.

Harkova 776, 807.

Harmu paa 518, 566, 576, 680,

717.

Harunürreid 620, 625, 742.

Harisüttartus 402.

Harpudil 360.

Haruniyye 347.

Has (Ayni) 433.

Hasan Efendi 49.

Hasan (Elbac) 50.

Hasan Efendi (IslâmboUu) 61, 62.

Hasan (Hac) 73.

Hasan Aa 90.

Hasan Bee 91, 133.

Hasan Hoca 95.

Hasan Aa (Serdar) 132.

Hasan Aa 150.

Hasan Aa (Mumcu) 150.

Hasan Çavu 166.

Hasan Aa (Fiçne) 177.

Hasan Aa 225.

Hasan Bey 361, 362.

Hasan Bezade (Ahmed) 564.

Hasan paa 591.

Hasan Dede 564.

Hasan 716.

Hasan Kethüda (Koca baykuzade)

717.

Hasan paa (Kapudan) 752.

Hasannül evli 789.

Hasanürraî 561.

Haseki Sultan 804-

Hasankeyf 590.

Hassan 79, 180.

Haim bin Abdülmelik 561.

Haim 628, 635.

Hattab bin Abdülâziz 634.

Hatemi Taî 7, 17, 570, 577, 678.

Hatib Olu 128.

Hatim 719, 743.

Havran 410, 551, 552, 553, 568,

569, 570.

Havustol 347.

Havva 507, 694, 695, 739, 764, 795.

Hayat (Ayni) 433.

Hayber 601, 648, 661.

Hayberistan 600, 603, 604, 659.
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Hayfa 244»

Hayder (eyh) 383.

Hayder 588, 589.

Hayder 265.

Hayderî (eyh) 444.

Hayli Çelebi 7.

Hayre Bey 393, 399, 404, 419, 563,

Hayreddin Hzr 655

Hayhun 487.

Hayreddin Sultan 210.

Hayyüsselç 556.

Hazarateyn 808.

Hediyye Emesi 603.

Helâne 495.

Hemsedek 832.

Henk baba 359.

Hereke 224, 225, 234, 257.

Herkil 392, 461, 529, 559.

Hermen 347.

Hersek 56.

Hesyan ibni Yamen 432, 443.

Hetta (eyh) 391.

Heykelzade 718.

Heyhat 519, 832.

Heyik brba 354.

Heybeli 260.

Hezardinar 17, 25, 28.

Hicaz 71, 593, 594, 645, 701, 707,

710, 714, 724, 736, 776, 809.

HiUe 566, 594.

Hind 59, 186, 216, 274, 496, 552,

596, 627, 682, 712, 723, 780,

793, 795, 804, 834.

Hindistan 4, 272,359 535,750,751,
780, 805.

Hindiyye 807.

Hiam 558, 562.

Hizaran Hatun 765.

HfzddinuUah 529.

Hzr 35, 413, 429, 468, 557, 653.

Hzr ah 172.

Hzrhk 17, 19, 23, 28, 31, 3^.

Hzrlk Sultan 194.

Hzr îlyas 122, 455, 502.

Hzr Baba 116.

Hzr Aa 412, 414.

Hzr Bey 410.

Hzr Paa (Koca) 374, 381.

Hoca Ömer 193.

Hoca Ali 103.

Hoca Bekir 565.

Hoca Hayreddin 103.

Honaz 25, 38, 191.

Horasan 9, 35, 179, 273, 274, 646,

712, 776.

Horos 81.

Hoâbâd 107.

Hoten 216, 614, 712, 722.

Hüdavendiâr 8, 20, 66, 82, 84,

208, 267, 285.

Hünkâr bahçesi 73.

Hürmüz 216.

Hüsam Dede 117.

Hüsam Reis 204.

Hüsam Sultan 299.

Hüsam Efendi 791.

Hüseyin Pa (Lala) 9.

Hüseiyn paa (Deli) 9.

Hüseyin Paa 22, 23.

Hüseyin Aa (Hasan Çavuzade)
38.

Hüseyin pnar 54.

Hüyin Efendi 62.

Hüsey
Hüsey
Hüsey
Hüsey

Hüsey
Hüsey
Hüsey
Hüsey

n Bazkara 54, 171, 713.

n Aa (Gümrük emini) 95.

n Aa (Küçük) 90.

n Aa (Çavuzade) 164.

n 285.

n Aa 365.

n Aa 225.

nzade 310, 360.
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Hüseyin Paa (Küçük) 338, 565,

366, 570, 573, 593, 605, 607,

636, 664, 676, 679, 716, 717,

772, 797.

Hüseyinül Maliki 791»

Hüsnâbâd 402, 403, 404.

Huden ilmi Beram 832.

Humaryan (Cebel) 302.

Humus 243.

Heneyn 656, 725, 840.

Hura 809, 840.

Huriyan 571.

Hurme Hatun 366.

Hurrem Efendi 563.

Hud (Nebi) 596, 598, 601, 630,

810, 820.

î

bni Abbas 491, 506, 529, 692,

703, 740.

bni hak 479, 769, 784.

bni Melik 74, 166, 172.

bni Yamen 509.

blis Çakl 308.

brahim (Nebi) 7, 372, 416,

460, 462, 504, 506, 508,

514, 629, 630,

699, 700, 705,

751, 755, 757,

765, 770, 834.

ibrahim 652.

brahim (Sultan) 254, 305,

741, 758.

brahimî (Gülenî) 104, 380.

brahim Edhem 380, 387, 391,

394.

brahim Efendi 165, 172, 179 397.

brahim Çelebi 73, 74.

ibrahim ah (Karaman Olu 302,

313, 314, 316. *

•

ibrahim Paa 7.

687, 688,

706, 739,

758, 760,

436,

511,

689,

740,

761,

394,

ibrahim Efendi 321.

ibrahim (Elhac) 95.

brahim Halife 330.

ibrahim Efendi 173.
•

ibrahim Bey (Ramazan Olu) 331.

brahim (eyh) 381.

brahim Bey (Gazi) 100, 101.

hbraim Desavkî 773.

brahim Çelebi 213.

ibrahim (Hamevî) 562.

brahim Çelebi 578.

ibrahim Medenî 655.

brahim Aa 797.

brahim Paa (Kethüda) 717, 725^

797, 806, 835, 838.

ibrahim Paa (Mostarî ) 744.

brahim Paa (Maktul) 108, 247,

822.

ç l 299.

içme 7.

dris (Nebi) 447, 770.

hlâs Dede 381.

liki 224, 225, 234, 257.

li Sra 308.

dlib 102, 367, 368, 385.

lya 466.

Ilyas Paa 81

mam Hasan 620, 648, 649, 767.

mam Hüseyin 414, 558, 620, 648^

649, 767.

imam Maliki 753.

mam Âzam 366, 395, 481.
•

imam Cafer 513.

mam afiî 753, 853.
•

Imamzade 379.
•

imanm Baba 151.

imroz 266.

nal (Suhan) 236*
•

ince Kna 505.

ncirli 224, 225, 234, 257, 283

ncir rma 445.
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înay 26.

neâbâd 148, 149.

ine adas 258.

Inkerman 266.

rak 272, 394, 400, 512, 564, 624,

701, 702, 712,782, 788.

ran 243.

ipsala 265.

sa 112, 122, 286, 400, 402, 454,

458, 561, 462, 468, 479, 481,

483, 487, 489, 492, 494, 498,

499, 500, 502, 539, 556, 557,

563, 826, 832.

s ibni shak 458, 514.

sa (Sultan) 138, 150, 162, 172,

175. 409.

sa (Melikülmuazzam) 562.

sfakye 255.

shak (Nebi) 433, 438, 443, 444,

450, 505, 507, 514, 706, 739.

shak Paa (Hac) 417, 429.

shak Paa 21, 174.

shak Fakih 23, 28, 119, 278.

ishak (Germiyan Olu) 38.

shak Çelebi 595.

slâmbol 6, 33, 70, 77, 81, 93, 94,

112, 246, 266, 279, 283, 415,

494, 524, 537, 559 623, 813.

skender 53, 55, 65, 88, 90, 112,

243, 400, 430, 431, 474, 489,

491, 596, 603, 628.

iskenderiyye 58.
•

iskenderun 368.

skeri 260.

iskele yayla 301.

smail 444, 510, 628, 705, 706, 755,

765, 770, 771, 784, 835.

smail Aa 251, 254.

ismail Paa 93.

smaili Celvetî 773.

sneyn 342, 343.

spanya 112, 263, 326, 392, 399,

404, 425, 624.

sparta 283.

Isperlonge 262.

stanbul (Eski) 261.

Istanbulye 261.

stanköy 147, 200, 211, 214, 215,

216, 219, 221, 222, 223, 224,

234.

stanoz 278, 281, 283.

stendil 258.

stefani (San) 122.

sveti Nikola 122, 123.

isyan (Nehir) 410.

kâdos 259.

Ikepelos 259.

ivaz Hoca 6.

vaz (eyh) 363.

vaz Efendi 100, 101.

zam (eyh) 366.

zmir 35, 87, 88, 92, 98, 100, 06,
132, 148, 150.

iznik 8.

zzeddin (Ahi) 19.

Izzeddinül Musulî 414.

Izzeddinül Haim 462.

Ikrime 558, 760.

Isbat 214.

Istabl Anter 812, 840.

Jerjib (Ayni) 431

Jelmi 451.

K
Ka'a 840.

Kâ*b ibni Ömerül Ensarî 649,

669.

Kabil 406, 555.
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Kabli kaya 10.

Kaffah 331, 596, 770, 77

K

Kâfiryat 307, 308, 309, 310.

Kadzade 1 64.

Kadrga burunu 230, 234, 237, 241.

Kad eyh 19, 53.

Kadköy 6.

Kad 300.

Kâfiristan 549, 595, 622, 629.

Kaç ba 171.

Kad kölü 344.

Kadn Ana 33, 36.

Kademus 404.

Kâhta 341.

Kakon 822.

KaPai Bâlâ 150.

KaPai Bahir 90.

KaPai Nahl 825, 827.

Kalavun 404, 407, 409, 4 1 5, 4 1 6, 425.

Kalender Olu 184.

Kaliat 404.

Kalkanh 43, 288, 279.

Kalmiyye 214, 224, 234.

Kalmk 833.

Kalunî 167.

Kalyon liman 239, 240.

Kamber 647.

Kameti 120.

Kanck 19.

Kanariye 452.

Kandiye 2, 7, 20, 98, 112, 261, 401,

403, 428.

Kandehar 834,893.

Kani 79.

Kânkr 17.

Kapan 20.

Kaplan Aa (Mataraczade) 391.

Kaplan Mustafa paa 98, 106»

Kapuda 12,

Kara Mürsel 8, 83.

Kara Hasan Bey 164.

Kara Hayreddin 165.

Karahisar (Sahib) 16, 17, 27, 34,

35, 157.

Kara Kad 96,163, 166,170,171, 173.

Kara balarl47,21 1,214,200,203,271.

Kara yazc 20, 25, 60, 151, 184,

191, 282, 343.

Kra Mustafa 21.

Kara hisar (Afyon) 26, 29, 30, 33,

50, 84, 190,

Kara Haydar Olu 34.

Kara Foça 40, 42, 83.

Kara Ova 211, 27U
Kara sa Olu 328.

Kara kaldrm 284.

Kara Day 288.

Kara Koca 83, 68.

Kara hisar 289, 291.

Kara Olan 193.

Kara gürgez 32, 34, 245, 325, 328,

332, 454.

Karahisarî (Ahmed Çelebi) 94,

160, 229, 313, 335, 370, 388,

526, 616, 727, 731, 744.

Kara Öyük Baba 195.

Kara Göl 129.

Kara Dalar 132.

Kara Köy 68, 73, 75, 76.

Kara Mü'min Sultan 306.

Kara Sakz kapan 307.

Kara pmarba 308.

Karaba Efendi 310.

Kara Hasan Reis 796.

Kara Derbend 43.

Karaba 313, 314.

Kara li 64.

Kara talk 324.

Kara Kla 334.

Kara Kunuh 531



Kara ta§ 319, 324.

Kara Çay 343, 345.

Kara Sinan Efendi 62.

Kara Melek 360.

Kara burun 83, 89, 103, 104, 105,

106, 148.

Kara Bekir Aa 364.

Karadere 400.

Karadeniz 114, 260, 267, 350, 777,

833.

Karaca Ahmed 15, 35, 198.

Karaca Ahmed Efendi 485.

Kargöz paa 21, 23.

Karaca (eyh) 366.

Karalar 563.

Karaman 17, 301, 303, 307, 309,

311, 345, 774.

Karaman Oullar 301, 303, 304,

305, 306, 310, 314, 316, 317,

321.

Karan 830,

Karesi 17.

Karh Baba 350.

Karn Amran 515.

Karun 446.

Karpuzlu 293.

Kars 346.

Kartal Koca 6.

Kasm Baba 1 1.

Kasm paa 85, 132, 133.

Kasm Dede (Kara) 332.

Kasm Aa 416

Kasm Aa 549.

Kasm (eyh) 42, 81.

Kasm 329.

Kasm 629.

Kasm 652, 786.

Kasmiyye 430.

Kasta 546.

Kastamoni 17, 180, 564.
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Kartal 813.

Kastel 6.

Kastamoniye 5, 77, 549, 559, 564.

Ka 259, 271, 278, 279.

Kaav 122, 549.

Kâif (eyh) 381.

Kâiye 86.

Katife 562.

Katran 581, 582.

Kavak Baba 159.

Kayack 57, 58, 84.

Kaya Sultan 182, 794.

Kaytbay 501, 616, 617, 638, 640,

682, 730,741, 772.

Kayseri 194.

Kaysun ( Cebeli ) 546, 547, 550,

555 615.

Kazanc 206.

Kebir (Nehri) 391.

Keçeli 343.

Keçi 259.

Kelbiil Akaba 416.

Kefafî 806, 813.

Kefalonya 262.

Kefaloz 214, 224.

Kefe 66, 266, 283.

Kefrinay 366.

Kehennu (eyh) 513.

Kemal Çelebi (Çömlekcizade) 367.

Kemaleddin (Seyyid) 202, 203.

Kemal paazade 723, 776.

Kemal ümmî Baba 80.

Kemer 211.

Kennas (eyh) 262, 789.

Ken'an li 432, 445, 525.

Ken'an (Cebel) 444.

Kenger 26.

Kepez dede 198.

Kep (Cebel) 706, 711.

Kerek 462, 557, 557, 577, 581.
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Keresteci Baba 313, 315.

Kerhî (eyh) 38U
Kerpe 234, 264.

Ker 256, 268.

Kereri 205. \

Kestane 168.

Kestel 10.

Kei da 10, 12.

Ketibe 569, 570.

Kevakibîzade 378, 383.

Keyhusrev 21, 62, 192, 288, 290.

Keykâvüs 192.

Keykubad 30, 162, 198.

Kif 807.

Kilâb 628.

Kilis 162, 344, 360, 362, 366, 367,

368, 419.

Kiliseli 226.

Kirman 646.

Kirmasti 53.

Kisve (Karye) 567.

Kisve (Nehir) 567.

Kbrs 112, 261,299, 300,301,303,

319, 321, 323, 406, 559.

Kdafe 55, 59, 65, 69, 81, 88, 90,

91, 92, 100, 146.

Khc Dede 9.

Khc Ali paa 100, 120, 262, 264.

Knk 334, 342, 343.

Krbaç Baba 359.

Krambosa 296.

Kramk 29.

Krbei (Nehir) 392.

Krm 66, 71, 240, 266, 283, 324,

405, 683.

Krmanka 770.

Krk geçit 7.

Krk pnar 196, 375.

Krklar 30.

Krehri 199.

Kzeyye 429.

Kzlca 351.

Kzlca Musa 162.

Kyk 268.

Kzlca Börklü 196.

Kzlca 103.

Kzlta 267.

Kzl Kaya 278.

Kzl hisar 133, 179.

Klikos 254.

Kzl Elma 122.

Kzll 406.

Koca imam Efendi 12.

Koca 56.

Koca li 778.

Koç Davud 301.

Kolanoz 254.

Kolondur 804, 806, 830, 832

Komar 38.

Koduk 562.

Kondivizan ba 26.

Konya 31, 35, 54, 155, 203, 283,.

311, 470, 559, 772, 827.

Korfo 263.

Komardes 35.

Koritöz 55.

Korsika 263.

Kostantin 490, 494.

Koti 16.

Kotis olu 427.

Koyun Baba 288.

Koyuncak 1 88.

Koyunhca 260.

Kozlar alt 40.

Kökçükler kayas 35.

Könye 273, 277, 281.

Kör Ali paa 317.

Köserelik 261, 303, 304, 316.

Kök 162, 181, 182, 184, 196.

Kökenoz 254.

Kökeros 271.

Kubeys ( Cebeli ) 691, 739, 743,
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761, 762, 763, 764, 773, 785.

Kuburu üheda 801.

Kudurdu 302, 318.

Kudeyde 798.

Kudüs 61, 102, 243, 352, 392, 405,

412, 424, 428, 439, 442, 443, 449,

456, 460, 461, 462, 463, 465, 469,

456, 460, 461, 462, 463, 465, 469,

470, 472, 481, 485, 488, 489, 490,

494, 495, 497, 498, 503, 504, 513,

516, 517, 518, 520, 521, 523, 526,

531, 533, 570, 571, 577, 58h 582,

584, 608, 611, 623, 624, 635, 651,

653, 682, 706, 726, 806, 817, 822,

825, 834, 836.

Küfe 594, 744.

Kûhu Kök 341.

Kula 26, 51, 52, 53.

Kulack Baba 306.

Kul olu 538.

Kutnanl 101.

Kumul (Nehir) 428.

Kuneytara 425, 527.

Kuneyka 526, 575, 630.

Kurayi Atik 604.

Kurd kula 334.

Kurd paa 411.

Kurey 392, 628, 690, 736, 740,

741, 785.

Kurka 453.

Kurunlu 1 2.

Kurt Bay 404.

Kureyza 630.

Kuris 392.

Kurud 318.

Kuru Kavak 586.

Kuru Hisar 228.

Kusay 740, 741, 788.

Kutbu Mekkî 791.

Kuadas 87, 129, 135, 144, 146, 149.

Kuzu Ali Aa 750.

Küçük Dede 28.

Külek 329.

Küpler 837.

Kürdistan 461, 590.

Kütahya 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25,

26, 27, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 40,

42, 44, 45, 49, 51, 56, 64, 66, 68,

81, 83, 167, 192.

Lala mahallesi 19.

Lala paa 63, 73.

Lâ^î 79.

Lal 79.

Lâmuran 303.

Lâmur Beli 303.

Lârende 316.

Lâtikye 386, 388, 389, 391, 293,

404.

Lâzumzade 26.

Leccî Çelebi 34.

Lecin 462.

Leccuna 519.

Lefke 554.

Lefkode 262.

Lehican 127.

Lehsa 6, 424, 426, 570, 594, 655,

697, 712, 721, 774, 793, 795.

Lena Beli 324.

Lepseki 80.

Lesbos 264.

Leylî (eyh) 366.

Leylûb 366.

Lika Hatun 509.

Limon (Ayni) 520.

Lindos 254, 255.

Livana 387.

Lokman 412.

Lût 514,516, 517, 519

Luyiya 449.
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M
Maaadi Kerb 789.

Maan 404, 414, 584, 585, 605.

Maan Olu 402, 405, 416, 417, 420,

422, 424, 431, 432, 446, 562-

Maan (cebeli) 425.

Maarra 367, 368, 53K
Maari Sitti 360.

Maçin 216, 641, 712.

Maden 162.

Madran Baba 159.

Maara 453.

Manisa 23, 41, 67, 68, 69, 70, 71,

76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 94,

100, 147, 153, 162, 163, 165,

178, 279.

Marib 112, 558, 623, 628, 712, 723,

797, 807, 808.

Maribî (eyh) 447.

Mahan 49, 183.

Mahkulaç 327.

Mahmud Aa (Baltac) 62.

Mahmud Aa (Bende) 62.

Mahmud Çelebi 267.

Mahmud Dede (Baltas gedik) 281.

Mahmud (Sultan) 288.

Mahmud paa ( Suhte ) 321, 230,

331, 337.

Mahmud Reis (Kara) 256, 257.

Mahmud Bey 409.

Mahmud Aa (Topkapulu) 576.

Mahmud Aa 717.

Mahmud (ayh) 794.

Mahmud paa 726.

Mahmud Efendi (eyhülislâm 79,

80.

Mahmud Efendi 790.

Makabir 588.

Makdine 260.

Makdonye 495.

Maksud paa 486.

Malatya 54, 203, 253, 283, 346, 789,

827.

Malta 97, 103< 211, 214, 221, 222,

225, 226, 232, 243, 244, 245, 254,

263, 266, 453, 454, 469, 557.

Malik Ütür 349.

Mamad Sultanzade 311.

Mamuriyye 299, 300, 302, 319.

Mandaliyat 148, 271.

Mani 153, 174, 246 335, 471,492,

527, 617.

Mansur (eyh) 544.

Manavgat 289, 291, 292, 293, 298

Manav Ali ( Bn Bali) 350.

Mansur (eyh) 364.

Mansuru Maribî (eyh) 447.

Mansur (Melik) 263, 264.

Manye 595.

Marabit 455.

Mardin 127, 191, 403

Mareke 422.

Harkab 398, 682.

Marmara 63, 66.

Marmaris 205, 206, 227, 228, 229,

230, 233, 234, 272.

Mastabai ibrahim Aa 837.

Mastabani Gazal 666.

Matarac 397.

Mavec 366.

Mavüce dalar 298.

Mazn 271.

Mazendran 52.

Mead ibni Cebel 561.

Medinei Münevvere 2, 359, 392,460,

469, 512, 549, 555, 560, 570,575,

593, 594, 594, 596, 598, 604, 605,

606, 607, 608, 609, 610, 611, 612,

613, 614, 615, 621, 622, 623, 624,

625, 640, 641, 642, 643, 644 645,

648, 649, 650, 651, 652, 653. 654,
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655, 656, 659, 660, 661, 662, 663,

668, 674, 676, 697, 717, 724, 725,

726, 743, 744, 752, 760, 762, 765,

767, 780, 787, 789, 790, 794, 797,

800, 801, 802, 803, 804, 805, 812,

816, 822, 840,

Medinetül Arab 449.

Medik (Nehri) 392.

Medyen 447, 448, 820, 826, 829.

Mefrak 580.

Mehdi Abbasî 737, 941.

behdül Hanefî 802.

Mehemmedi Ekber 647.

Mehemmed (Ayî) 172.

Mehemtnedül Bakar (Itnam) 649.

Mehemmedi Arabî(eyh) 363, 523.

Mehemmedül Vatar (eyh) 360.

Mehemmedi Smmatî (eyh) 363.

Mehemmed Ibni Ishak 448.

Mehemmedi Rttalî (eyh) 363.

Mehemmedül Rufaî 452.

Mehemedül Bedevî (eyh) 413.

Mehemmedi Ekrad 835.

Mehemmedül Acemî 413.

Mehemmedül lmi (eyh) 483.

Mehemmed Sadreddin (eyh) 553.

Mehemmed bni Arraf 655.

Mehemmed Hindii Lâhorî 772.

Mehemmed Reidi 563.

Mehemed III 60, 80, 179, 640.

Mehmed IV 2,3,78,114,123,124,144,

192, 339, 340. 386,400, 401 416

425, 426, 432, 490, 500, 525, 567,

587, 600, 611, 725, 741, 752 754.

Mehmed (Sultan) 597.

Mehmed paa (Sokollu) 56, 640,

645, 658, 772, 774, 778, 843.

Mehmed Efendi (eyhülislâm) 79,

80.

Mehmed Efendi (Gedüslü) 41, 90.

Mehmed Bey 164.

Mehmed Aa 166.

Mehmed Efendi (Müni) 655.

Mehmed Baba 63.

Mehmed Efendi (Yazczade) 75.

Mehmed paa (Teftici) 643.

Mehmed paa (Köprülü) 89, 98, 99,

339, 385, 401, 531.

Mehmed Efndi 100.

Mehmed paa (Öküz) 118, 121,

378, 834.

Mehmed Aa (Bedestenli) 173.

Mehmed ah ( Aydm Olu) 174,

175.

Mehmed Efendi (Birkili) 175,177.

Mehmed (ehy) 363.

Mehmed paa (Taban yass) 379*

Mehmed Aa (Kör) 404,

Mehmed Gazi (eyh) 385.

Mehmed Çelebi (Emir) 407.

Mehmed paa (Arnavud) 410.

Mehmed Çavu 414.

Mehmed paa (Kara) 414, 565.

Mehmed paa ( Çavu zade ) 490^

497.

Mehmed Efendi (Muidzade) 485.

Mehmed paa (Defterdarzade) 554,

752.

Mehme paa (Sofu) 563, 752.

Mehmed Bey (Baklac) 678, 717,

796

Mehmed Efendi (Bursevî) 717.

Mehmed Zllî (Dervi) 742.

Mehmed ayh bin Hzr 790.

Mehmed Çelebi 146.

Mehmed bin Alâüddin 791.

Mehmed Aa (Bostanc) 57.

Mehmedâbâd 644.

Mekkei Mükerreme 2, 4, 6, 61,142,

359, 442, 447, 450, 456, 460, 461,
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465, 469, 472, 518, 549, 563,570,

572, 573, 577, 578, 593, 594, 596,

605, 608, 611, 612, 614, 622, 624,

625, 626, 629, 630, 646, 652, 653,

656, 657, 663, 668, 672, 675, 676,

677, 678, 679, 681, 682, 684, 685,

686, 687, 691, 692, 694, 697, 698,

701, 707, 708, 714, 716, 718, 720,

721, 722, 723, 724, 725, 726, 736,

737, 739, 740, 741, 747, 743, 745,

746, 749, 751, 760, 761, 762, 764,

765, 767, 770, 771, 772, 773, 774,

775, 776, 777, 778, 779, 780, 781,

782, 783, 784, 785, 786, 787, 789,

790, 791, 792, 794, 795, 796, 797,

801, 802, 803, 804, 805, 806, 812,

813, 814, 816, 817, 822, 823, 830,

834, 835, 840.

Mekri 267, 268, 271.

Mekril 393.

Melek Ahmed paa 173, 194, 546,

561, 578, 666, 752, 794.

Melek Efendi 360.

Melek Bey 141.

Melik Eref Bars Bay 737.

Meleküc Cevad 555.

Melik Recil 835.

Melemen 40, 82, 83, 86, 88, 99.

Memi Dede (Arnavud) 103, 117,

127, 192, 482.

Memlâha iskelesi 399.

Memo (eyh) 381.

Me'mun 245, 325, 329, 331, 337,

453, 742, 744.

Mendires 146, 147, 198, 173, 181,

183, 138,188, 191,195, 196, 198.

Menucehir 81 1.

Mencik 541, 563, 564,

Menkûb 266, 403.

Mentee 17, 151, 153, 158, 180,

196, 201, 206, 207, 215, 224, 225,

226, 227, 230, 234, 253, 257, 268,

270, 271, 273, 279.

Mentee Bay 197, 212, 454.

Mentee Olu 200, 201, 205, 214,

267, 271.

Meralli Olu 375.

Merankü 623, 694, 835.

Meram 54, 111, 171, 203,279, 283,

827.

Mera 332, 340, 341, 343, 344, 345,

346, 347, 349, 350, 351, 352, 353,

3/5,527.

Mercan 343.

Mercan Aa 310.

Merci Dabk 364, 461.

Merdümek Sultan 35.

Merkez Efendi 172.

Merkir Beli 283.

Merrih 625.

Mersin 383.

Mersin olu 327.

Mersinli Alan 75.

Mervan 558, 647, 744, 788.

Merve 170, 677, 684,688,690,691,

708, 718, 719, 727, 733, 784, 790,

797.

Meryem 122, 412, 453, 464, 479,

481, 488, 489, 496, 498, 502, 517,

712, 826.

Merzifon 153, 180, 521.

Mesani 837, 840.

Mehere 443.

Mehis Çelebi 127.

Mesih 160, 415.

Mesud (erif) 413, 787.

Mesud ümmehanî 391.

Me'aril Haram 692, 699, 702, 703

704, 762, 777, 791.

Merebi Çelebi 34.

Meton 403.
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Mevlâna 314, 356, 541, 772.

Meymune 670, 671» 672.

Mezid Olu 328.

Midilli 265, 564.

Mihael (papa) 264,

Mikâel (papa) 624.

Mihael 430.

Milas 146, 148, 208,209, 210, 211,

227, 271, 272.

Mine (Göl) 519, 320, 522, 523,

568, 570, 820.

Mine (Pazar) 142, 664, 665, 677,

684, 697, 704, 705, 707, 708, 710,

711, 712, 713, 714, 715, 716, 718,

719, 720, 762, 763, 771, 784, 785.

Minorka 264.

Mirun (Ayni) 428.

Miza Bay 192.

Mirza Aa 63.

Mirza Mahzum 791.

Misine 261, 245,263.

Misis 338, 339.

Mismar (ey) 444^

Miskli Bel 227.

Miyork 264.

Mir Münzir 419.

Mize 546, 547, 553.

Mhalç 14.

Mkdad ibni Esved 364.

Msr 7, 17, 39, 78, 89, 96, 104, 126,

162, 205, 209, 221, 227, 231, 234,

236, 234, 236, 243, 255, 272, 276,

286, 324, 326, 329, 332, 346, 352,

253, 359, 367, 378, 386, 388, 399,

404, 412, 415, 419, 422, 423, 425,

427, 432, 438, 439, 442, 443, 446,

447, 450, 451, 452, 453, 461, 469,

474, 485, 489, 491, 496, 500, 501,

507, 508, 509,5 1 0,5 1 2,5 1 5,5 1 6,5 1 8,

520, 523, 524, 529, 530, 532, 535,

547, 549, 555, 556, 562, 564, 568,

571, 573, 589, 590, 591, 593, 594,

596, 598, 610, 612, 616, 620, 621,

623, 624, 635, 638, 640, 642, 643,

644, 645, 650, 651, 670, 672, 676,

678, 679, 684, 685, 686, 697, 698,

700, 702, 712, 715, 716, 717, 723,

724, 725, 726, 731, 733, 744, 745,

750, 772, 775, 776, 779, 782, 786,

793, 794, 795, 797, 802, 806, 807,

808, 809, 810, 811, 814, 815, 818,

819, 820, 821, 822, 824, 825, 832,

834, 835, 836, 837, 838, 839, 840,

841.

Mokine 258.

Monla Hünkâr 194.

Monla Çelebi 267.

Monla Çelebi 177.

Monla Arab 164, 166, 173.

Monla Ahmed 354.

Monlazade Efendi 338.

Monla Çelebi 164, 172.

Molla Çelebi 67.

Mora 107, 112, 127, 259, 262, 298,

694.

Moskov 216, 832, 833.

Mostalik 630.

Muallâ 683, 684, 707, 716, 741, 744,

761, 772, 778, 785, 788, 789, 790,

791, 792.

Muarravî 382.

Muaviye 363, 402, 430, 518, 529,

557, 558, 559, 581, 564, 586, 647,

654, 741, 769.

Muazzam 590.

Mübarek Giray 276.

Mudurnu 1 7.

Mugire bin Sinan 635.

Mula 200, 203, 227,

Mula Bey 200.
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Muhammed 402, 424, 448, 455, 465,

472, 506, 516, 524, 546, 550, 568,

585, 587, 591, 600, 606, 608, 610,

614, 615, 620, 621, 624, 625, 629,

630, 673, 675, 690, 691, 698, 699,

737, 740, 786.

Muharrem Efendi 379.

Muharrem Efendi 173.

Muhyiddini Arabi 141, 535, 547,

556, 563, 564, 565.

Muksabiyye 422.

Mukattam (Cebeli) 530.

Mukim ah 192.

Mukavkis 412, 651, 786, 832.

Mulavî 6.

Mumclar 19.

Murad II 69, 89, 100, 191, 192,201.

Murad III 42, 70, 75, 80, 248, 616,

618, 643, 644, 733, 741, 791.

Murad IV 6, 81,82, 108, 351, 375,

378, 503, 741.

Murad paa (Kuyucu) 40, 174, 282,

287, 288, 316, 364.

Murad Aa (Kara) 40.

Murad Reis 250, 251.

Murad (Nehir) 375, 589.

Murad da 42.

Muradiyye 503.

Murtad adas 260.

Murtaza paa (Siâhdar) 426, 432,

523, 529.

Murtaza paa (Kara) 550, 551.

Musa (Nebi) 412, 424, 447, 449,

462, 481, 483, 515, 516, 539, 582,

60 1 , 630, 765, 804, 811,819, 826,

828, 829, 831, 832, 833.

Musa Çelebi 21, 23.

Musa Çelebi 22.

Musa Çelebi (Semiz) 225.

Musa kad 96.

Musa (eyh) 428.

Musa (Abdal) 273, 274, 275, 276»

281.

Musa Sadk (eyh) 391.

Musa Bey 313.

Musa Bee 389.

Musa Efendi 62.

Musa E*arî 789.

Muslihüddin (eyh) 65, 166.

Muslu Aa 225.

Muslu Bee 132.

Musluca Beli 414.

Musova 775.

Mustafa (Sultan) 3.

Mustafa (eyhzade) 27.

Mustafa (Ahi) 19, 22, 27.

Mustafa Bey (Demirci Olu, Ka-

ra) 49.

Mustafa (Hac) 38, 41.

Mustafa Çelebi 146.

Mustafa Paa 155.

Mustafa Efendi (Piyale Olu) 64,

65.

Mustafa bin Kara Davud 655.

Mustafa (Hac) 61.

Mustafa Aa 225.

Mustafa (Isa Hoca Olu) 95.

Mustafa Paa (Palak) 129, 211,

214, 221, 222, 224, 256, 257.

Mustafa Paa (Cezayirli) 228.

Mustafa Paazade 150.

Mustafa Efendi 423.

Mustafa Paa (Koca) 457.

Mustafa Paa (Lala) 299, 321, 425,

463, 469, 526, 543.

Mustafa Efendi 202.

Mustafa Paa 355.

Mustafa Aa (Türkman Aas)
355, 362.



Mustafa Efendi (Dahkî) 162-

Mustafa Aa (Çavazade) 276.

Mustafa Paa (Mastarl) 319.

Mustafazade 310,

Mustafa (Hac) 38, 41.

Mustaf Aa zade (Manisah) 10.

Mustafa Paa (Canpuladzade) 752,

Musul 422, 423, 438, 504, 529, 570,

594, 737, 741.

Mut 316, 318, 319, 323.

Muvalasun 211.

Muttalib 558.

Muveylah 447, 806, 814, 815, 816,

840.

Mücahd (eyh) 458.

Müezzinzade 453.

Mükremeddin (eyh) 98.

Müsevli 271.

Müstahsen Selibi 718.

Müstedam Aa 225.

Müzdelife 292, 704, 705, 707.

Müzeyrib 520, 521, 570, 572, 574,

584, 589, 813.

N

Nablus 243, 449, 455, 456,

458, 459, 462, 498, 514,

583, 587, 817, 822.

Nabt 809.

Nafi (mam) 649.

Nahcivan 595, 694.

Nahli Hurma 840.

Nakai Salih 810.

Naima 103.

Naka kayas 492, 594.

Naka kayas 492, 594.

Naka boaz 592, 593.

Nakbi Ali 840.

Nakura 432, 433, 455.

Nake 258.

457,

571,

881

Naki Cihan 288.

Nalmh eyh 23.

Na'ma (Karye) 422.

Nar 30.

Nasr (Melik) 425.

Nasr (eyh) 427.

Naif Olu 518, 549, 587.

Nah 45.

Naura 451.

Nayib Olu 355.

Nazar Dede 276.

Nazilli 151, 158, 162, 182, 183,

184, 186, 187, 198.

Nasrüddin (eyh) 466.

Necmeddin Salih 590.

Necmeddin Hatun 744.

Necmeddin 299.

Nefi 79.

Nedelko 487.

Nedim Çelebi 173.

Nehrülkelb 416.

Nehrülka' 724.

Nemruy 86, 713, 715.

Nemrum 329.

Nemse 117, 266, 811.

Nergis liman 128.

Neriman 353, 499, 681.

Nero 109.

Nervonof 694.

Nesimî 380, 381.

Negahim 382.

Neva (Kariye) 574.

Nevaî Çelebi 34.

Nevatr 827, 833.

Nevrune 360.

Nevruz Olu 310.

Nif 58, 65, 66, 67, 176.

Nifak 360.

Nilüfer 10, 12.

Nilüfer (Sultan) 183.

Evliya Çelebi — 56
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Nide 346.

Niksar Gazi 44.

Nîmî 79.

Nisa (Ayni) 433.

Nisa 69.

Nogay 680, 833.

No'man (eyh) 384.

No'man ihni Sabit 427.

No'me (eyh) 439, 444.

Norovenç 694.

Nuaym 514.

Nuh (Nebi) 142, 243, 367, 404,

424, 447, 452, 473, 529, 611,

630, 739, 760, 765, 795, 810.

Nuh Paa 312, 314.

Nur bin Efrayim 412.

Nureddin ehid 267, 436, 461, 528,

529, 530, 541, 542, 549, 559,

560, 577, 578, 611, 621, 622,

623, 625, 626, 627, 628, 741.

Nurddin Zengî 529.

Nureler 334.

NuruUah (eyh) 315.

Nusaybin 400, 423.

Nuseyrat 388.

Oan 307.

Ouzlar 84, 338.

Ohud 352, 421, 460, 561, 608, 630,

650, 656, 659, 661, 662, 670,

777.

Okçu olu 348.

Oklu Çam 48, 49.

Oklu Dede 49.

Omur (Beni) 513, 517, 519, 571,

582, 806.

Oran (Ahi) 19, 27, 28, 33, 194,

- 252, 280.

Oruk 292.

Osfan 840.

Osim 45.

Osman ( Hazreti ) 140, 511, 558,

608, 609, 616, 617, 619, 625, 645,

646, 647, 648, 649, 653, 657, 658,

695, 709, 71 1, 741, 769, 736, 789.

Osman I 8, 11, 17, 266.

Osman II 791.

Osman paa, 20, 28.

Osman pa|a (Çiftelerli) 33.

Osman paa (Nianc) 350.

Osman Bey (Emir olu) 576.

Osman paazade 36.

Osman (eyh) 202.

Osman Dede 351.

Ova deresi 228.

Ömer (Hazreti) 155, 350, 352, 388,

389, 392, 425, 427, 429, 461, 462,

468, 474, 487, 491, 494, 495, 529,

561, 580, 616, 626, 633, 634, 635,

637, 639, 646, 651, 653, 660, 687,

690, 691, 709, 720, 741, 768, 773,

790.

Ömer ibni Abdül Aziz 559, 568.

Ömer ah 175.

Ömer paa (Ketenci) 277, 279.

Ömer paa 676, 677.

Ömer ibni Amru Berberi 652.

Ömer Efendi (Elhac) 311.

Ömer Efendi 790, 791.

Ömer Ruenî 104.

Ömer Bey 29.

Ömer Çelebi 267.

Ossek 186.

Öyücük 360.

Özbek Bey 678 717, 797,801,807,

Özkur 248, 256.
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Palamya 256

Palatazan 1 65.

Pambulis 328.

Pamukçu 1 2.

Papa 225, 624.

Papas (Koca) adalar 257.

Pasban 167.

Paris 549.

Parsa Hatun 364.

Paa adalar 147,214, 239.

Patnos 264.

Peçevî 283.

Pelâtinos 392.

Pendik 6.

Penç Hüsün 216.

Pered 334.

Pertev paa 2.

Perviz 668.

Perviz Efendi 791.

Peygamber Emesi 586.

Pnar 87.

Pnar ba 280.

Pili 221.

Pir Ahmed (Hac) 45.

Pir Dede 153.

Pir lyas 306.

Piri mehmed paa 336.

Piri Efendi 103, 104.

Piri Bee 100, 102, 104, 106.

Pirler (Mahalle) 9, 27.

Pienk 810.

Piyale paa 113, 119, 120,254,265,

355.

Piyale 64, 65.

Piyas 368.

Postinbus Baba 9.

Poyraz liman 240.

Pulskuyo 69.

Purnaz 271.

Püçe 225.

R
Rabeka 507.

Rabia Hatun 21.

Rabiai Adüvviyye 175, 252, 397,

483.

Rabia Emesi 697, 798, 813.

Rabi 837.

Rabbül Belhî 514.

Radim 434, 810.

Rahime Ana 444, 575.

Rahiyye 230.

Ramazan Olu 328, 329, 335, 337,

340, 342.

Ramazan Çelebi 321.

Ramazan Efendi (eyh) 360.

Ramazan (Monla) 356.

Ramazan Efendi 355.

Ramazan Aa 321.

Ramazan Efendi 152, 153, 154, 158.

Rebi bin Abdül Uzza 648.

Receb paa ( Kapudan ) 109, 144,

145, 247.

Receb Efendi (eyh) 173.

Rec^m (Melik) 502.

Reddam 443.

Reis çelebi 165.

Remeç 487.

Remle 244, 424, 454, 462, 530, 559,

561, 571, 822.

Re'si Osman 364.

Re'sül Uyun 430.

Reisi Tura 827.

Reid 329, 333, 836.

Reid Olu 720.

Revak Sultan 80.

Revan 82.

Reyhan (eyh) 513, 551.
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Reyhaniyye 415.

Reysan 367.

Reytan 430.

Rbat 266.

Ribve 556, 557.

Riyha 367, 368, 384, 494, 506.

Ridvan Bey 667, 673, 802, 812, 824-

Rodos 159, 200, 205, 207, 214, 221,

224, 225, 228, 229, 230, 233, 234,

236, 237, 339, 241, 245, 251, 252,

254. 255, 256, 257, 267, 268, 272,

297, 454, 469, 811.

Roma 621.

Rukye ( Sitti ) 629, 647, 650, 653.

Rum 14, 49, 54, 59, 71, 80, 83, 88,

137, 147, 155, 186, 274, 362, 377,

462, 467, 496, 527, 544, 597, 604,

645, 654, 683, 712, 760, 778, 780

790, 810.

Rumeli 46, 56, 162, 186, 235, 243,

259.

Rüstem paa 23, 93, 101, 167, 222,

Sabr Efendi J73.

Sabuncu Beli 66.

Sacur (Nehir) 358, 377.

SaM ibni Ebi Vekkas 524, 653,

.654, 711, 789.

Sa'd ibni Zeyd 654.

Sa^d ibni Malik 648.

Sa*d (erif) 671, 678, 684, 716, 725-

Sa'd 683.

Sa'dî (eyh) 1.

Sa*dül Halil 366.

Sadeddini Rumî 667.

Sadeddini Teftazanî 350,

Sadi (Kaza) 319.

Sa'diyye (eyh) 674.

Sadreddini Konevî 194.

Sagir 513.

Safa 170, 684, 688, 689, 690, 69

U

708, 718, 722, 733, 735, 763, 784,

790, 799.

Safed 432, 438, 442, 444, 445, 446,

449, 461, 496, 508, 520, 531.

Said (eyh) 391.

Said Ali 807.

Said 598, 650, 834, 835.

Said Arab 151, 191, 364.

Sailî Çelebi (Azmîzade) 3, 4, 40.

Sair 502.

Sakife 802, 840.

Salâüddin (Sultan) 210, 447, 530,

555.

Sahih (Nebi) 592, 593, 594, 596,

630, 816.

Salih (eyh) 561.

Salih Efendi (Arab) 173.

Salihî Efendi 150.

Salibi Rumî 667.

Salihiyye 535, 547, 555, 556, 563,

564,

Salimî 485.

Salncaklar 76.

Sakar Beli 205, 206.

Sakarya 16.

Sakz 106, 107, 108, 112, 113, 114,

115, 116, 117, 120, 123, 125, 127,

128, 264.

Sam 353, 447, 452, 499, 681,

Samsad 346.

Sameri 456.

Samud Baba 103.

Sanameyn 521, 568.

San Cuvan 242, 263, 245, 454, 556.

San Sebastiyan 122.

v^ancak burnu 89, 98, 99, 150.

Sancan 668,

Sandkh 29, 37, 81.



I Santoron 250.

Sarafael 429.

Saraküsdü 19.

Saray 190, 832.

San Ahmed paa 61.

Sar Çay 43.

Sar Saltuk 122.

Sar Ali 165.

Sar Ali 284.

Sar Su 292.

Sar Bey 321.

Sar Çam 339.

Sar Baba 198.

Sar Arslan 532, 535, 560.

Sarhan Baba 65, 80.

Sarhan Bey 49, 70, 454.

Sarhan Olu 60, 63, 69, 82.

Saruhan 17, 84, 87, 99, 147, 180.

art 162.

Sasa Bey 62.

Sa'saa 527.

Sarvanh 343, 344.

Saveci olu 336.

Sayda 401, 417, 423, 424,425, 426,

427, 428, 430, 432, 437, 439, 504,

531, 533, 561.

Saydun (Nebi) 428.

Saydun 428.

Sa'yi Farsî 763.

Sayyah ibni Yehud 433.

Sebastyye 244, 245, 453, 557.

Seb'atül Uyun 429.

Sebha 840.

Sebir (Cebel) 707, 711, 763, 784.

Sebte 424, 596.

Seçen 267.

Secun 451.

eddi Kahriyye 89.

Seki (Yayla) 315.

Selâm kayas 603.
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Selanik 491.

Sefer Aa 7, 275.

Selçukyan 29, 162, 166, 174, 183,

192, 454.

Selefke 245, 261, 299, 300, 302, 304,

306, 307, 315, 316, 318, 319, 320,

321, 322, 324, 328, 334.

Selim I 8, 30 77, 345, 346, 351, 353,

364, 388, 393, 399, 402, 403, 404,

407, 415, 417, 425, 426, 431, 438,

452, 461, 462, 463, 685, 491, 518,

524, 530, 532, 547, 548, 556, 563,

564, 581, 638, 644, 723, 726, 792,

813, 825.

Selim II 96, 132, 167, 172, 299, 321.

Selim (ehzade) 27.

Selim Çelebi 172.

Selim Aa 151.

Selim Baba 15.

Selima 518.

Selimen 367, 368, 384.

Selman Fars 487, 558, 609, 659.

Selman Pak 513, 524.

Selinti 26, 299, 300, 301, 319.

Selvan 485, 486, 487.

Semerkand 274, 646, 834.

Semuo' 209, 592, 594, 595, 596,

597, 829.

Senbal (Seniyal) 393, 402, 417,

530, 535.

Sencil 459.

Sennar 771.

Sepen 35.

Serâbâd 73.

Serakb 384.

Serçecik 230.

Serdinye 263.

Serek kazan 291.

Serendil 793.

Sevündük Dede 275.
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eydi Gazi 31.

eydi ehri 293, 311.

Seyfeddin (Hoca) 52.

Seyfeddin (Sultan) 640.

Seyhan 333.

Seyhun 340.

Seyyare (Sare) Ana 498.

Seyyid Mu*cem 648.

Seyyid erif (Alâüddin) 172.

Seyyid Abdülkadir ibni Habib 444.

Seyyid Yahya (irvanî) 315.

Seyyid Efendi 393.

Seyyid Bekir Aa 171.

Seyyid Çelebi (Emir Hasan Olu) 9.

Seyyit ibrahim 80.

Sidrem 516, 517.

Sifinos 265.

Sile 453.

Simavî (eyh) 47.

Simav 26, 44, 46, 47, 313.

Simyana 125.

Sinab 246, 319.

Sinan (Mimar) 21, 375, 450, 726,

735, 772.

Sinan Paa (Yemen fatihi) 499,527,

545, 590, 607, 772, 774, 778,^795.

Sinan Paa (Karye) 35.

Sinanpaa (Emiri Hac) 549.

Sinan Sultan 35.

Sinan Paa 31.

Sinan (eyh) 53, 55.

Sinan Kad 61.

Sinan Efendi 50.

Sinan Bey 74.

Sinan Molla (Güzelce) 251.

Sinaniyye 78.

Sinan Nehcî 655.

Sind 59, 186, 216, 274, 496, 553,

596, 683, 712, 834.

Sira 258.

Siraceddin Baba 11.

Sirke 26.

Sirm 283.

Sirye 150, 161.

Sitti Zeyneb 299, 640, 650, 651,

769, 786.

Sitti Âtike 649.

Sitti Ruman 652.

Sitti Meymune 790.

Sivas 17, 44, 337.

Sivri hisar 129, 131, 132, 148.

Siyavü Paa 752.

Siyavü Aa 717.

Siyavu Aa 573.

Scanh 29, 36, 37.

Sddik beni Efrayim 437.

Seffîn 529.

Sack Oullar 100.

Sla 84, 87, 89, 99, 109, 131, 132

133, 143, 147, 148, 149, 271.

Srcklar 258.

Srat Köprüsü 480, 483.

Srva 455.

Sravala 271.

Siyam zade 220, 225.

Sodak 114.

Sodrom 486.

Sof da 527.

Sofu da 350.

Sofya 563.

Sokrat 542.

Solak (Balatî) 61.

Solakzadeler 177.

Soma 26.

Somadirek 265.

Soran 1 50.

Sovocak Pnarba 76.

Söüdcük 226.

Söüdlü dere 301

Söke 148, 149.



Sönbeki 226, 230, 232, 234, 241,

259.

Suarâbâd 750.

Suayrî 141.

Suda 261.

Sudak 266, 283.

Sudan 614.

Suhaybi Rumî 711.

Suku Anuk 437.

Sulam 50.

Sulucalar 259.

Saltan Ba 19, 20, 22, 26.

Sultanhisar 162, 183.

Sultan Önü 17.

Sumhan 674.

Sur 430.

Susam 128, 265.

Susî 167.

Suvaken 776, 835.

Suvalmaz pazar 196

Sübhanh 36.

Sücud 364.

Sücudu Sagîr 366.

Süfyan bin Ubeyne 789.

Süleyman (Nebi) 94, 373, 466,

479, 481, 487, 488, 489, 509,

522, 528, 538.

Süleyman (Nânunî) 71, 100, 108,

117, 129, 159, 160, 165, 169,

206, 207, 211, 212, 215, 222,

223, 224, 227, 228, 229, 230,

232, 233, 234, 235, 236, 238,

241, 226, 247, 248, 249, 252,

253, 254, 255, 257, 258, 263,

272, 296, 345, 346, 351, 425,

454, 463, 467, 468, 469, 489,

503, 526, 540, 541, 560, 572,

585, 611, 627, 638, 641, 723,

726, 727, 741, 750, 751, 772,

774, 775, 790, 814, 822.
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Süleyman Paa 73.

Süleyman (Germiyan Olu) 22.

Süleyman Paa (Tavas) 607, 750,

751, 814.

Süleyman Çelebi 10.

Süleyman (Hac) 61.

Süleyman Bey 80.

Süleyman Aa (Hac) 87.

Süleyman Aa 321.

Süleyman Bey 306.

Süraka 675.

Süvey 378, 515, 596, 642, 644,

655,672, 694,724,795,804,806,

815, 827, 833, 834, 855, 836.

Sabin Karahisar 403.

ah Beyi Bay 141.

ah Mehmed Bay 141.

ah Kerrar Bay 141.

ahidi 201, 203.

ahin Giray 251.

ah Kulu 471, 473.

ahin Baba 195.

ahin Kayas 58, 59.

ahrah Sultan 35.

akkül Acuz 590, 591, 594.

am 78, 127, 155, 208, 243, 244,

245, 314, 325, 334, 340, 367,

369, 375, 383, 387, 394, 402,

419, 424, 425, 430, 439, 449,

456, 462, 469, 483, 499, 513,

518, 521, 525, 526, 527, 528,

529, 530, 531, 533, 536, 538,

540, 542, 543, 544, 545, 546,

547, 548, 550, 553, 554, 555,

558, 559, 560, 561, 562, 568,

564, 565, 566, 567, 568, 569,

570, 571, 572, 573, 575, 576,

578, 581, 583, 588, 589, 591,
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594, 596, 599, 603, 604, 605,

613, 622, 624, 625, 653, 679,

680, 686, 700, 702, 712, 715, 717 ,

724, 753, 760, 776, 795, 801,

802,810, 812, 816, 817.

amak 56

U

Samsun 457.

aur 388.

ar*ravî 315.

atibî 167.

atr 386.

attülarab 423, 424, 458.

eceretüddür 744.

eddad 111, 143, 402, 485.

ehabeddin 141.

ehre küsdide Aa 354.

ehriban 349.

ehrî 61.

ehri Zol 424.

eker pnar 159.

em'un Sefa 22, 406, 415, 443, 501.

em'un (eyh) 386, 562.

emseddini Acemi (eyh) 444.

emseddin (Zeyrekzade) 790.

amseddin (eyh) 414.

emseddin Ahmedüttail 172.

emseddin Yusuf 765.

emsi Tebrizî 194, 378, 541.

emsipaazade 150, 154,

emuil 460.

erif Çelebi 34.

erif Çavu 797.

evki Çelebi 63.

evik 630.

evki Çelebi 63.

eybe 727, 741, 769.

eyh (Hattat) 100, 526.

eyh Baba 280.

eyh Ömer (Karye) 116.

eyh Halil 164, 166.

eyh Ali Sultan 314.

eyh Ali 772.

eyh Hlt (Karye) 366.

eyhî Efendi 28, 51, 52.

eyhli 26.

eyhülfakir 458.

eyhülkavanî 414.

eyhülemîr 452.

eyhzade 155.

Seyyare 403.

ifayî 74.

ira 128.

irkûh 555.

irvan 561.

ili Hac 196.

it 552.

uaüddin (eyh) 320.

uayb (Nebi) 446, 447, 448, 449,

450, 819, 820, 826.

uaybünniam 447, 601, 820.

uhud 29, 36.

ule (eyh) 455.

urahhil 363.

ücca (eyh) 582.

ükür Akabesi 673.

Tabbaga 450.

Tabbak Efendi (eyh) 356, 359.

Taberî 142.

Taberistan 432, 445, 450, 520 562.

Tabariyye 445.

Tabut 461.

Tacüddin Efendi 563.

Tahir Beybars ( Melik ) 245, 398,

399. 402, 405, 431, 436, 454, 546,

559, 561, 565,574, 582,805.

Tahir 652, 786.

Tahir (eyh) 414.
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Tahir 629.

Tahtakale 77, 78.

Tahtal 254.

Takyenos 245, 315, 317, 319, 320,

324, 325, 328, 332, 333, 337, 338.

Talibi 247.

Talha bin Abdullah 654, 788.

Taman 267.

Tarhana Han 567.

Tarsus 245, 328, 332, 333, 338, 416.

Tartus 399, 401, 402, 454.

Tasahorya 181.

Tas oluk 27.

Taöz 265.

Tat 366.

Tatili 260.

Tatar 534.

Tatar Han 242, 246, 267.

Tavanh 15, 16, 50, 266.

Tayif 593, 594, 630, 675, 701, 702,

707, 724, 776.

Tayyb 629, 652, 786.

Tazkr 26.

Tebnin 434, 436.

Tebniye 833, 835.

Tebrike 578.

Tebriz 694.

Tebük 349, 656.

Teftazanî 300.

Tehame 806.

Teke 17, 87, 268, 269, 273, 276, 278,

283, 285, 290, 292, 298, 310.

Teke Bay oullar 278, 281.

Teke Bay 454.

Tekeli paa 287, 289.

Teke Burnu 128.

Tekeinler 269, 270.

Tekir Burnu 224, 230.

Tekirda 111.

Tekyeci 57.

Telbeer 354.

Telekli 197.

Telli Bel 306.

Telmesan 623, 694.

Terme 260.

Termis 258.

Termizî (eyh) 739.

Temrük 267.

Temrüz Bey 402.

Terek 267, 832.

Terinde âbâd 89.

Terzat 432.

Tibil 365.

Tih (Vadi) 482, 538, 811, 828, 830,

831, 832, 833, 840.

Tilklik 95.

Timur 22, 44, 88, 244, 445, 520, 533,

534, 535, 559.

Timurta paa 75, 137, 174.

Tire 23, 41, 132, 147, 159, 160, 161,

162, 165, 166, 168, 169, 170, 171,

172, 173, 175, 176, 180, 190, 279.

Trablu am 388, 398, 399, 401,

402, 403, 404, 412, 413, 415, 419,

422, 529, 531, 533.

Trablu 101,623, 694.

Trmz 328.

Tohtam 351.

Tokalaç Ahmed Reis 230.

Tokar yaylas 301.

Tokat 56, 286.

Toktemirül behlivan (Ahi) 414.

Tonlu Pnar 28.

Topaç olu 269, 271.

Topakc Baba 359.

Totis (Melik) 834, 835, 836.

Tuman Bay 501.

Tum Tum (ovas) 352, 353.

Tunus 109, 111, 623, 694.

Tur 867, 810.
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Turan 243, 515.

Turangah 590.

Turna Beli 103, 106.

Turna 576.

Turu Hiraven (Harun) 450.

Turu Sina 450, 515, 825, 826, 827.

Turu Zita 450, 515, 825, 826, 827.

Turu Ayna 456.

Turunciyye 527.

Turra deresi 576.

Tuzla 807.

Tüccar (Ayni) 449, 450, 451, 519,

520.

Türab Olu 425, 445, 450, 452, 571.

Türeyr (eyh) 388.

Türkistan 25, 49, 56, 243.

Türkman 367, 724.

Türkman Olu 549.

U
Ubeyde Bin Cerrah 654.

Ubeydi Tayifî 568.

Uftadh olu 20.

Uhri 46.

Ukba Cüheynî (eyh) 651.

Ukbab 445.

Ukkâe 350, 527.

Ula 200, 204, 206, 227, 271.

Ulama Bey 204.

Ula 329.

Ulca Çnar 75.

Ulice 100.

Ulu ova 253.

Ulu su 268, 291.

Ulu Pnarba 288.

Ulu Cami 20.

Ulu ba Bey 53.

Uluc 120.

Ulucakh Beli 10.

Ulucakh 66.

Uluborlu 58, 196.

Umman 594.

Umre 665, 676, 706, 706, 719, 733,

741, 797.

Ur az 266.

Urey 367.

Urhan (Sultan) 8, 9, 10, 81, 82,

149, 150, 173, 207, 275, 285, 290.

Urhan 30.

Urfa 243.

Urla 87, 89, 100, 103, 104, 105, 131,

148.

Uak 26, 36, 37, 38, 39, 52, 105,

180, 496.

Uyunu Kiha 546.

Uyunul kasab 840.

Uzam Efendi 34.

Uzeyr 344, 633.

Uzun Bey 359.

Uzun Hasan 389.

Uzza ibni Nebba 487.

O
üç ba 43, 45.

Üftade Efendi 170.

Ummü Habibe 650.
• •

Ummü Eymen 651.

Ummü Safiyye 649.

Ummü Selma 648, 650.

Ummü Veled 650-

Ümmehani 651, 730, 777.

Ummü Gülsüm 647, 650.

Ummü Hasan 833.

Ummî Sinan 280.

ÜmrüülKays 79, 178.

Ünsî Efendi 89.

Üsküdar 6, 81.

Uveys paa 152, 153.

Üveys (Hac) 33.

Üveysi Halveti 564.
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Vadi (eyh) 366.

Vadi (Ayni) 445.

Vadii Safra 595.

Vadiil Nahli Huneyn 667.

Vadii Fatma 674, 676, 798.

Vadii Nar 679, 808, 840.

Vadii Ebtah 683, 778.

Vadii Ebyaz 750.

Vadii Abbas 780.

Vadii Umre 798.

Vadiüzziib 525.

Vadel Atik 595.

Vadel Kura 595.

Vahid paa 27.

Vahidat (Beni) 521.

Vakf 162.

Valatr 832.

Vali 79.

Van 191, 830-

Vanî 79.

Vanî Efendi 34.

Vankulu Mehmed Efendi 791

Varna 830.

Varilo 125.

Varvarato 125.

Vaka 261.

Vasik Billâh 649.

Vasilyaniko 125.

Vatile binül Eska 561.

Veheb 629.

Veled (Sultan) 378.

Veli Can 471, 492, 758.

Veli paa (Abra deli) 9.

Veli Olu 73.

Veli Bezade 119.

Veli Bee 132.

Velid bin Masum 515.

Velid ilmi Abdül Melik 533, 538,

559, 616, 623, 742, 831.

Venedik 2, 83, 124, 227, 260, 261.

319, 321.

Verî (mam) 167.

Vele 515.

Vü (Vechi brahim) 811, 840.

Y
Yagfur 650.

Yahi Baba 35.

Yahya (Nebi) 243, 244, 245, 424,

453, 454, 457, 461, 534, 535, 557,

630.

Yahya Bey 164.

Yahya Çelebi 454.

Yahya Aa 173.

Yahyel Acemi 569.

Yakub (Nebi) 412, 430, 432, 433,

436, 438, 442, 443, 444, 445, 447,

450, 458, 477, 505, 508, 525, 653.

Yakub Han (Karaman olu) 315,

316.

Yakub ah 40.

Yakub Efendi (Molla) 94.

Yakub Olu 416.

Yakub Dede 195.

Yakub Baba 229, 233.

Yakub Efendi 311.

Yakub Bey 8, 49, 55, 278.

Yakub Ece Bay 8, 80.

Yakub (Molla) 27.

Yakutu Mustasamî 488, 526, 619.

Yalnca 302.

Yalvar cevizlii 308.

Yamorgi 257.

Yank 403.

Yaph 316.

Yaprak (eyh) 381.

Yanko bin Madiyan 6, 53, 55

223, 489.
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Yani (Kral) 55.

Yaranlar Sultan 35»

Yardakh Baba 159.

Yasin (eyh) 23.

Yarmuk 328.

Yavise 264.

Yavuzca 260.

Yaya Kzlad 66.

Yayla 64.

Yayla dere 165.

Yazan 438.

Yeen gazi Sultan 12.

Yedi Ba 81.

Yehud 416, 429, 432, 433, 443, 523.

Yelen Han 198.

Yelmelm 742.

Yemen 555, 596, 673, 685, 697, 698,

701, 702, 716, 719, 723, 724, 742,

750, 751, 761, 770, 773, 776, 788,

789, 795, 796, 803, 804, 805, 834,

835, 836.

Yemi Han 198.

Yenboülber 802, 807.

Yenboülbahr 803, 807.

Yenbo 642, 807, 840.

Yeni kapu 601.

Yenice 226.

Yenice 171.

Yenice 347.

Yenice Han 284.

Yenice Hisar 46.

Yeniçeri Dede 428.

Yenvan 91, 112, 142.

Yerkesii 206, 227, 271.

Yesevî (Ahmed) 179.

Ylanck Beli 199, 200.

Yldrm 6, 11, 21, 22, 23,40, 44, 53,

54, 55, 166, 281, 302.

Yezid 533, 534, 538, 559.

Younlar 311.

Yogurdlu zade 164.

Yoncal 28.

Yontma ta 292.

Yorgi (papa) 624.

Yuan 487.

Yumurta Han 108.

Yunan 460, 507.

Yunaniyan 243.

Yunus (Nebi) 412, 423, 424, 454,

482, 504.

Yunus paa 353.

Yunus Emrem 315.

Yusuf (Nebi) 432, 437, 442, 443,

448, 505, 509, 522, 523, 525, 591,

630.

Yusuf Salâüddn 423, 456, 461, 510,

529, 741.

Yusuf paa (Küçük) 583.

Yusuf paa 151.

Yusuf Çelebi 360.

Yusuf Bey (Germiyan Olu) 191.

Yusuf (eyh) 385.

Yusuf Baba 98.

Yusuf 126.

Yusuf Aa 133.

Yusuf Efendi 162.

Yusuf (eyh) 280.

Yusuf Aa (Bezade) 40.

Yusuf Efendi 60.

Yusuf Efendi 46.

Yusuf (eyh) 363.

Yusuf Baba (Ahi) 12.

Yui 557.

Yuvah 273.

Yürükân 347.

Zabulka (Cebel) 438.

Zafraniyye (Ayni) 820.

Zaanos Paa 55



Zara 230.

Zazaga 521, 522.

Zahir BiUâh 529.

Zahrül Har 821, 824, 840.

Zaim Mehmed Aa 321.

Zaklise 262.

Zal paa 70, 279.

Zal derbendi 12.

Zamiri Çelebi 150.

Zarahiye 226.

Zehrani 429.

Zekeriyya 381,- 557, 630.

Zekeriyya Efendi (eyh) 47.

Zenbur 317.

Zengiler 31.

Zera 568.

Zereen 19, 24, 28.

Zerka (Cebel) 577.

Zeyneb 629.

Zeyd ibni Hâzin 77.

Zeyd (erif) 785

Zeyla* 596, 776, 806, 807.

Zeyneddini Hâfî 141.

Zeynel Abidin 424.
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Zeynel Abidin (mam) 558, 563, 649

Zeynel Abidin 10.

Zeyni erif 318, 319, 320.

Zeyrek 351.

Zeyti Har 517.

Zeytun (Ayni) 438.

Zeytaniyye 347.

Ziffiyya 125.

ZUî 3, 4, 24.

Zidaniyye 432, 521.

Zinnun 412.

Zule 807.

Zummerula 606.

Zumeyrî 558.

Zübeyde Hatun 697, 724, 773, 779.

Zübeyr bin Avam 654, 679, 698,

703, 711, 727, 740, 741, 769,

788, 789, 790, 792.

Zübeyr 559.

Züleyha 507.

Zülâlî 79.

Zülfikarîzade 298.

Zülkadir Olu 348, 352.

Zülkadriyye 346, 454.

Doru -Yanl

lyfa Satr Yaln Doru

381 6 Bekavli Bikavli

479 34 Iskail vâdeti Ishak vilâdeti

538 8 Mrvla Mevlâ
»az sayfalarda Mazret Hazret
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