
İBN HÂCER'DE OSMANLILAR'A DAİR HABERLER III* 

ŞEVKİYE İNALCIK 

Arapça Asistanı 

Cilt I, varak 166a, sene 805. 

( 805 senesinde ölenlerden ): Abu Yezid b. Murad bey b. Orhan 
bey b. Ali b. Süleyman b. Osman. Kendisinden hadiseler kısmında 
bahsedilmişti. Memleketi, Burhanüddin Ahmed'in (memleketini aldıktan) 
sonra Sivas'a kadar genişlemiş, aynı zamanda Karamaniye ülkelerini 
de istilâ etmiş, el-Melik ez-Zâhirin ölümünden sonra Malatya'yı da 
muhasara edip, amanla almıştı. Buranın ahalisine iyilikle mua
mele etmiş, onları yağma ve bunun gibi diğer şeylere maruz bırak
mamıştı, adaletle (muameleyi) tercih eder, âlimleri sever, onlara tevec
cüh gösterirdi. Sonra üzerine Timurleng hücum etti — bizim yukarda 
bahsettiğimiz gibi — ve onun esaretinde iken öldü. Timurleng, mem
leketi Osman oğlu istilâ etmeden evvel kimin elinde idiyse, onlara 
dağıttı. Sonra Şark ülkelerine döndü. 

Timur'un âdeti şu idi: Eğer büyük bir memleket veya büyük bir 
melikin (varlığını) duyarsa, hemen onu istilâya kalkışmaktan geri kal
maz, nihayet maksadı hasıl olurdu; ve neticede orayı tahrib ettik
ten sonra terkederdi. Bütün Şarkta, Hind'de, Şam'da ve Rum'da, Ulu 
Tanrı kendisini yok edinceye kadar aynı şeyi yaptı. 

Cilt I, varak 169a, sene 806. 

Sultan Mahmud'un ölümiyle Ebu Yezid b. Osman'ın ölümü aynı 
zamana tesadüf eder. Osman oğlunun Timurleng'e şöyle söylediği riva
yet olunur: "Seninle beraber kalacağımı biliyorum, fakat sana üç şey 
vasiyet ediyorum. Rum'un (Anadoluluların) kanını akıtma, çünki onlar 
islâmın koruyucusudurlar. Bu ülkede Tatarları bırakma, çünkü onlar 
fesad çıkaran kimselerdir; müslümanların kale ve hisarlarını tahrip 
etme, sonra kâfirler onlara tasallut eder,,. (Timur) onun bu üç hususa 
pair vasiyetini kabul etti. Bir hiyle yaparak oradaki Tatarların ekse
risini öldürdü. Timurleng Osman oğlunu öldürdükten sonra bu sene 
içinde onun hapsettiği Karaman oğlunun iki oğlunu, Muhammed ve 
Ali'yi serbest bıraktı. Onlara hil'at verdi, her biri bir tarafı istilâ etti. 
O sırada Rum meliklerinden biri olan Isfendiyar (kendisine) geldi. 
Bu da Osman oğluna düşman olan kimselerdendi, Timur ona ik
ramda bulundu. Ceziretül-Uşşak denilen Sinop onun memleketlerin 

• Daha evvelki tarihlere ait metinler için bk. D. T. C. Fakültesi Dergisi, C. VI, 
sayı 3, 4. 
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dendir; buranın güzelliği darbı mesel olmuştur, Timurleng oraya gitti 
ve Isfendiyar kendisine ikramda bulundu. 

Cilt I, varak 175 b, sene 806. 

Bu senenin başında Timur Semerkand'a gitti. Bu memleketin me
likleri onu karşıladılar ve hediyeler getirdiler. Gelişinden sonra oğlu Şah-
ruh'un hazırlanmasını emretti ve kendisine muazzam bir düğün yaptı. 
İbn Osman'ın Tatarlar hakkındaki vasiyetine riayet etti. Tatarları as
kerin içinde, memleketten uzaklaştırmaya kadar beraber götürdü ve 
Rum memleketlerinden uzaklaştırmadık bir tek kimse bırakmadı. 

Cilt II, varak 15 a, sene 813. 

Bu ay içinde (Cemazilûlâ) Süleyman b. Ebu Yezid kardeşi Musa 
ile muharebe etti; onu bozguna uğrattı ve Eflak'ta kapanmıya mec
bur etti. Fakat nihayet vaziyet Musa'nın, kardeşinin memleketini istilâ 
etmesiyle neticelendi. Kardeşi bu sene içinde öldü. 

Cilt II, varak 20 b, sene 814. 

Safer ayında Musa b. Ebu Yezid b. Osman, kardeşi Süleyman'ın 
memleketini istilâ ettikten ve onu öldürdükten sonra kardeşi Kirişçi 
nin memleketine karşı yürüdü. Kirişçi, memleketinde babası Murad'a 
halef olmuştu, kardeşiyle harp için hazırlandı. 

Cilt II, varak 57 b, sene 819. 

Bu ay (Şaban) içinde (Mısır sultanına) Rum ülkelerinden Kirişçi 
b. Ebu Yezid b. Osman'ın hediyeleri geldi. Elçilere ikramda bulunuldu, 
hediyeler kabul edildi ve bu hediyelerin tutarının imarete harcanması 
emredildi. 

Cilt II, varak 65 a,sene 820. 

Bu ayda (Rebicülahir) İbn. Osman'ın elçisi geldi. 

Cilt II, varak 66 a, sene 820. 

Şabanda İbn Osman, Karaman oğlu Muhammedi ve onun oğlu 
Mustafa'yı Konya'da sardıktan sonra yakaladı, bu şehri ve İbn Kara
man ülkelerinin ekseri yerlerini, Kayseri'yi ve diğer yerleri istilâ etti. 

Cilt II, varak 72a, sene 821. 

(821 senesi girmesi vesilesiyle etraftaki ülkelerin meliklerinden 
bahsedilirken): Bursa ve bununla beraber diğer başka yerlerin emîri 
Kirişçi b. Osman'dır. 

Cilt II, varak 83b, sene 822. 
Bugün Erzincan şehrinde zelzele vuku buldu. Bu yüzden bir 

çok insan öldü, Kayseri'de olduğu gibi Kostantaniyye'deki binalardan 
bir çokları yıkıldı. Osman oğlunan Bursa'da yaptırdıklarıyle şehrin 
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etrafındaki başka binalar (da) yıkıldı, bu sebepten (buralarda da) 
bir çok insan mahvoldu. 

Cilt II, varak 85b, s e n e 822. 

Bu sene içinde Frenk, melikleri Bursa sahibi İbn Osman'a karşı 
harp yapmak için toplandılar, bunun üzerine (Ibn Osman) onlara 
karşı hazırlanmıya başladı. 

Cilt II. varak 89 a, s e n e 623. 

Ayın (Muharremin) sonlarına doğru, Kirişçi b. Ebu Yezid b. Osman'ın 
elçisinin hediye ile gelmesinden dolayı diğer bir meclis kuruldu ve Osman 
oğlunun mektubu okundu, hediyeleri kabul edildi. Sultan tarafından 
(gönderilecek olan) elçinin beraberinde kendisine yollanacak hediyelerin 
hazırlığına girişildi ve ona elçi olarak gitmek üzere Sultanın oğlu İbra
him'in etbâından olan Kaçkar Çakatay tayin edildi. 

Cilt II. v a r a k 90 a, s e n e 823. 

Rebiülevvelin 22 sinde İbn al-Fenarî beraberinde damadı Ahmed 
b. Eşşeyh Şemsüddin al-Gezeri olduğu halde Rum ülkelerine gitti. Onun 
yanısıra Sultan tarafından, Osman oğluna Sultanın elçisi olarak tayin 
edilmiş olan Kaçkar Çakatay ( d a ) gitti. El-Fenarî büyük bir debdebe 
içinde yola çıktı. Şehir halkına çok iyi muamele etmiş onlar da ona 
hüsnü kabul göstermişlerdi. Başkalarından ortaya yayıldığı gibi onun 
hakkında herhangi bir iddia meydana çıkmadı ve o memleketinde 
İbn al-Arabî'ye karşı olan muhabbetiyle tanındığını, (oradaki) halkın 
fusus ve diğer şeylerle meşgul olduğunu sakladı. Bu müddet zarfında 
huzur içinde yola çıkıncıya kadar Kahire'de kaldı. 

Cilt II, varak 111b, sene 225. 

Sultan Ebu Yezid b. Murad b. Orhan b. Osmancuk'un oğlu 
kirişçi (adıyla) lakaplanan Sultan Muhammed Çelebi (bu sene 
içinde ölenlerdendir) (kendisi) Uçların «oUjVI» ve Rum ülkelerinden 
diğer yerlerin sultanı(dır) - Ulu Tanrı rahmet eylesin -. 

Cilt II, varak 133 a, sene 829. 

(Mısırlıların Kıbrıs gazvesi ve bu gaza sonunda elde edilen zafer 
ve mağlup Kıbrıs hâkiminin esir edilip Sultanın huzuruna getirilmesi 
merasimi anlatılırken bu merasimde kimlerin bulunduğu zikredilmekte 
ve şöyle söylenmektedir): 

Bu (merasimde) Mekke Emiri, ibn Osman'ın elçileri, Tunus Meli
kinin elçileri, Ibn Nueyrin elçisi ve Şam Emirinin elçilerinden (mürekkeb) 
birçok kimse hazır bulundu, onların hazır bulunmalarının (aynı zamana) 
tesadüf etmesi garib bir şeydir. 

Cilt II, varak 141 a, sene 831. 

Receb'in ilk günü Sultan alay tertip etti, çok kalabalık oldu. Bunun 
sebebi Osman oğlunun elçisinin Hac için izin istemiye gelmesi idi. 
Elçi beraberinde kıymetli hediyelerle gelmişti. 
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Cilt II, varak 151 a, sene 833. 

(Mısır'da taun zuhur etmesi dolayısiyle şöyle söylenmektedir): Bun
dan evvel Rum memleketlerinden Bursa ve diğer yerlerde de ( Taun ) 
yayılmış, söylendiğine göre ölenlerin sayısı günde bin kişiden fazla ol
muştu. Rebicülâhir girdiği vakit Kahire'de (Taundan) ölenlerin adedi 12 
kişi iken ayın sonlarına doğru bu miktar elliye yaklaşmıştı. 

Cilt II, varak 159 b, sene 834, 

(Bu sene içinde) İbnal-Kanarî (Fenârî) diye maruf allame 
Muhammed Şemsüddin El-Hanefî Hamza b. Muhammed b. Muham-
med er-Rumi öldü. rinin (okunuşu) kaf ve nunun fethasiyle-
dir. Kendisi 751 senesi Saferinde doğdu. Memleketinde, al-Esved 

diye masruf Al-Muğnî sarihi allame Alaüddinden, al-Kemal 
Muhammed b. muhammed el - Mısrî'den ve El - Cemal Muhammed b. 
Muhammed b. Muhammed el-Aksarayî'den ve diğerlerinden (ders) aldı. 
Çok çalıştı, 778 senesinde Mısır diyarına gitti, (yaşı) 20 idi. Şeyh Ekme-
lüddin ve diğerlerinden (ders) aldı. Sonra Rum memleketine döndü ve 
bir müddet Bursa kadılığında bulundu. Daha sonra Konya'ya geçti, ve orada 
yerleşti. Osman oğluyla Karaman oğlu arasında harp çıkıp da Karaman oğlu 
mağlup olunca, Osman oğlu bu mezkûr şeyh Şemsüddin'i Bursa'ya aldı 
kendisine memleketinin kadılığını verdi, onun yanında kudreti yükseldi 
ve yüksek bir mevki sahibi oldu. Bütün işler onun (hükmiyle neticelenir) 
oldu, vezir durumuna geçti ve adı meşhur oldu, fazileti (her tarafa) 
yayıldı. Kendisi güzel, faziletli ve ihsanı bol bir insandı. Şu kadar var ki 
İbn al-Arabi'ye karşı olan meylinden ve Fusus'u okuması ve okutmasın
dan dolayı ayıplanırdı. Kahire'ye gittiği zaman bu hususta hiç bir şeyi 
ortaya vurmadı. 822 senesinde hacca gitmişti. Hacdan döndüğü sırada 
al-Müeyyed kendisini (Mısıra) çağırdı. Bunun üzerine Kahireye geldi, 
oranın fazıllarıyle temas etti. Yukarda zikri geçen sözlerden kendi
sine atfedilen şeylerden hiç bir şeyi belli etmedi; ( çünkü ) kendisini 
iltizam eden kimselerden biri bu hususta hiç bir şey söylememesini ona 
tavsiye etmişti. Devrin fazılları onunla temaslarda bulundular, görüştü
ler, mubahasede bulundular, onun faziletine şahit oldular, sonra Kudüs'e 
gitti, burasını ziyaret etti. Bir müddet sonra memleketine döndü. Ken
disi çok zengin bir insandı; sırf nakit olarak yüz elli bin dinarı 
olduğu söylenir. Kıraata, arapçaya ve meaniye vakıf ve bir çok fenler 
hakkında bilgisi çok bir insandı. 833 senesinde de Antakya tarikiyle 
hacca gitti ve döndü. Sonra Receb ayında memleketinde öldü. Kendisine 
bir göz hastalığı gelmişti. Neredeyse kör olacaktı, hatta kör olduğu 
bile söylenir. Sonra Ulu Tanrı ona görmesini iade etti ve bu son haccı 
buna bir şükür olarak yaptı. Usul ul-fıkh hakkında bir eseri vardır, 
bunda al-Menar ve al-Bezdevî'yi ve diğerlerini topladı, işinde otuz 
sene kaldı. Yirmi defa Fususu okudu. Kahire'ye geldiği zaman bana 
kendi yazısiyle icazet vermişti. -Ulu Tanrı rahmet eylesin-. 



Cilt II varak 160 a, sene 834. 
(Bu sene için ölenlerden bahsederken) 

Muhammed b. M. b. Muhammed al-Hafız al-İmam al-Mukrî Şem-
süddin b. Al-Cezerî. 751 senesi Ramazan ayının 26 ıncı cumartesi 
gecesi Şamda doğdu. Fıkıh ilmiyle meşgul oldu, hadis ve kıraat öğren-
miye kendini verdi. Kurraa için bir medrese yaptırdı, buraya Dar-ul 
Kur'an adını verdi, halkı okuttu. Bir kaç defa Şam kadılığına getirildi. 
İmaddüddin İbni Kesir onun hakkında bir tetkik yazdıysa da sonra
dan bir engel zuhur ettiğinden bunu tamamlıyamadı. Bir çok defalar 
Kahire'ye geldi. Kendisi zengin, güzel, fasih, belagat sahibi bir insandı. 

Aytmış'ın üstaddarı olan Kutlubek'in yanında vazifeli bulunuyordu. 
Bu esnada o, tesadüfen kendisini bir şey için azarladı ve tehdit etti. Bunun 
üzerine onun yanından kaçtı ve deniz yoluyla 798 senesinde Rum 
ülkesine indi ve Ebu Yezid b. Osman'la buluştu. (İbni Osman) kendisine 
tazim gösterdi. Memleketin ahalisi kendisinden Kıraat ilmi (dersi) aldı 
ve ondan sonra İbn Osman'la Timurleng arasında vuku bulan harpte 
o da hazır bulundu. İbn Osman esir edilince İbn el-Cezirî Timurlenge 
intisab etti. (Timur) kendisine tazim gösterdi ve Şiraz kadılığını ona 
verdi. Uzun müddet bu (vazifede) çalıştı. 

Cilt II, varak 170 a, sene 836. 

Bu sene içinde Rum sahibi Murad bey b. Ebu Yezid b. Osman 
kardeşi Orhan beyi yakaladı, gözüne mil çekti ve uzun müddet hapsetti. 
Onun ölümü bu seneye tesadüf eder. Kendisinin hapiste hizmetinde 
bulunan Doğan adında bir kölesi vardı. Bu, bir köle kıyafetinde bir 
cariyeyi onun için sakladı. Cariye odalık olarak onun yanında kaldı, 
ondan hamile kaldı; (çocuğu oldu) bir müddet sonra tekrar hamile 
kaldı. Böylece ondan Süleyman tesmiye edilen bir oğlu ve (sonra) bir 
kızı oldu, Orhan ölünce Doğan bu ikisini ve annesini aldı, onlarla 
beraber hapisten Halebe kaçtı. Bunun üzerine Amid'den dönmekte olan 
Sultanla (Mısır sultanı) karşılaştı, ona vaziyetini yana yakıla anlattı. 
Sultan kendisine ikramda bulundu ve iki kardeşi Kahire'ye gönderdi. 
Onlar için bir tahsisat tayin etti ve bunları, bahsi ilerde gelecek olan 
hadise başlarına gelinceye kadar kalede yerleştirdi. 

Cilt II, varak 187 b, sene 839. 

Bu sene içinde Şahruh Kara Yelük'ü çağırarak kendisine İsken-
derle harp etmesini emretti. Bunun üzerine bizim geçen sene anlat
tığımız hadise vukubuldu. Şahruh'un oğlu Ahmed Kara Yelük'e yardıma 
gitti. Meyyafarikin de İskenderle karşılaştılar. Her iki taraftan birçok 
insan öldürüldü. İskender Rum ülkesine kaçarak Akşar'a vardı ve 
Mısır sahibiyle mektuplaştı. Oranın sahibi kendisine yardıma kalktı 
Şahruh'un oğlu Ahmed onun yerini öğrenip kendisini yakalamaya gitti, 
asker de onu takip etti. Bunun üzerine (İskender) kaçtı ve Rum ül
kesinden Tokata girdi. Tokat valisi onun hakkında danışmak için Rum 
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meliki Murad b. M. b. Osman'a haber gönderdi. Bunun üzerine onun için 
on bin dinar kıymetinde hediye yolladı ve kendisine ikramda bulun
masını emretti, fakat daha bu (haber) ona erişmeden, (İskender) 
fesatçılık ve yağmakârlıkta cari olan adeti üzere harekete başlayın
ca Tokat sahibinin buna canı sıkıldı ve hükümdarına (vaziyeti) bil
dirdi. Bunun üzerine (İbn Osman) hediyyeleri geri göndermesini ve 
İskenderi memleketinden çıkarmasını emretti. (İskender) Fırat memle
ketleri tarafına gitti. Şabruh Rum memleketi meliklerine mektup 
gönderdi, onlara bir çok halk göndererek İskenderi (yurtlarından) 
çıkarmalarını emretti. Bunun üzerine Şahruh'un oğlu Rum mülküne 
sahip olup Karayelük'ün kızıyla evlendi. Bu haberler (Mısır) Sultanına 
erişince sefer hazırlığına başladı ve ecnad al-halkaya resmi geçit 
yaptılar. 

Cilt II, varak 196 a, sene 840. 
Bu ay içinde (Muharrem) Süleyman b. Osman, Rum ve Türkmen'lerden 

bir gurupla (Mısır'dan) bir kadırga içinde kaçtı. Kendisi bir senedir kale
de ikamet ediyordu. Sultan, bunu öğrenince canı sıkıldı. Arkalarından 
adam gönderdi. Bundan sonra çocuğu hapsetti; (kaçıranların) bir kıs
mının elini kesti, bir kısmını öldürdü. Buna sebep şu idi: Bu Süley
man, Osman oğlu Muhammed oğlu Orhan beyin oğlu idi. Bursa 
sahibi amcası Sultan Murad, babası Orhan beyi yakalamış, gözlerini 
kör etmiş ve hapsetmişti. Kendisinin Doğan adında hizmetine bakan 
bir kölesi vardı. Bu köle zindanda bulunduğu esnada onun yanına 
bir cariye sokmuştu. Bunun üzerine cariye ondan hamile kaldı. Orhan 
bey hapiste ölünce köle bu Süleyman ve onun kız kardeşiyle beraber 
kaçtı ve onu Haleb'e götürdü. Sultan Haleb'e gelince (köle) bu iki
siyle ona gitti ve bunların vaziyetini bildirdi. Bunun üzerine Sultan 
kendilerine ikramda bulundu ve onları beraberinde Kahire'ye götürdü. 
Süleyman'a oğlu Yusuf'un hizmetinde yürümesini emretti, kız kardeşi 
ise büyümek, sultan veya oğlu ile evlenmek üzere kalede yerleşti. 
Rebi'ülevvelin 5 inci gecesi kardeşi ve Süleyman ve beraberin
de bulunan kimseler kaçtılar. Nil nehri üzerinden geçib bir gemiyle 
Rum memleketine inmek için Dimyat tarafına gittiler, Sultan bu vazi
yetten haberdar olur olmaz hemen arkalarından (adamlar) gönderdi, 
onları ve gemide bulunan kimseleri yakalattı. Bunların miktarı 65 kişi 
idi. Süleyman'ın kölesi Doğan ve Sultan'ın kölelerinden, onlarla beraber 
kaçan 8 kişi katledildi, diğerlerinin elleri kesildi, muhakkak ki bunla
rın günahı yoktu. Çünkü bunlar tüccardılar, onlar da bunların berabe
rinde gitmişlerdi. Sultan'ın kaçanları getirmek için gönderdiği kimseler 
gelince tacirler canlarından korkarak vaziyetten haberleri olmadığı 
için onların kendilerini yakalamaya, mallarını yağma etmeye gelmiş 
olmalarını düşünerek kendilerini müdafaaya girişmişler, onların hırsız 
olduğunu zannetmişlerdi. Nefislerini müdafaaya kalkışınca aralarında 
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çarpışma oldu ve neticede onların bir kısmını öldürdüler, bir kısmını 
esir aldılar, böylece olan oldu. 

Cilt II, varak 196 b, sene 840. 

Rebicülahir'in 5 inde Süleyman ayağının altına vurulmak suretiyle 
cezalandırıldı. (Sultan) kız kardeşiyle alâkadar oldu, onu güzel bularak 
kendisiyle evlendi, fakat sonra boşadı, al-melik az-Zahir Çakmak 
(da) onunla evlenmişti. Cumartesi gecesi Cemazilûla ayı girdi. Bu ay 
içinde hediye ile Rum meliki Murad b. M. b. Ebu Yezid'in (elçileri) 
geldi. 

Cilt II, varak 197 a, sene 840. 

Bu ay içinde (Cemazilâhir) Dulgadır oğlu Nasuriddin bey, oğlu Süley-
manı Karaman oğlu İbrahim aleyhine yardım istemek için Osman oğlu Mu
rad beye gönderdi. Karaman oğlu Kayseri'yi almış, Amasya sahibinin (üze
rine) yürümüştü. Amasya sahibi, Osman oğlunun adamlarından idi. Bunun 
üzerine (İbn Osman) Süleymanla beraber bir ordu hazırladı, Tokat 
sahibini de yanına kattı ve ona Kayseri'yi muhasara etmesini ve orayı 
Dulkadır oğluna teslim etmesini emretti. İbrahim'in kardeşi İsa'ya (da) 
kardeşi İbrahim'in ülkelerine saldırması için başka bir ordu hazırladı. 
Bu (vaziyet) Mısır sahibine erişince hemen Türkmen'lerden kendi buy
ruğu altında bulunanların beylerine Karaman oğlu İbrahim'e yardım 
(etmelerini) yazdı. 

Cilt II, va-ak 198a, sene 840. 

Şaban ayında Osman oğlu Süleyman'ın (kaçarken) beraberinde 
bulunanlardan elleri kesilenlerin toplanması için tellal bağırtıldı. Bunun 
üzerine onlar, Ramazana hürmeten kendilerine nafaka verileceğini zan
nederek toplandılar. Halbuki kendilerini ikişer ikişer ağaçtan bir çenber 
içine koyarak Rum ülkelerine sürülmek için. bir gemi içinde denize 
indirdiler, o zaman bunların avazeleri ve duaları göğe erişti. -Her iş 
Allahtandır - Ramazanın onunda İbn Osman ve Canbek es-Sofî'ye 
ait haberler geldi. Bunun üzerine Sultan sefere (çıkmıya) karar verdi. 

Cilt II, varak 198a, sene 840. 

Ayın (Ramazan) onunda Dulkadır oğlu ve Canbek Sofî yüzünden ve 
İbn Osman'ın onlara yardıma kalktığı şayi olduğundan (bu hususlarda 
görüşmek) için bir meşveret (meclisi) kuruldu, neticede Karaman oğlu 
İbrahim'e yardım için Şam naiblerinin girmesine karar verildi. 

Cilt II, varak 199a, sene 840. 
Bu ay içinde (Zilkade) İbn Osman ve İbn Karaman barıştı. 

Cilt II, varak 247 b, sene 849. 

Bu ay içinde (Muharrem) Rum melikinin Mısır Sultanına gönderdiği 
esirlerin hepsi müslüman oldu. Bunlar (şunları) anlattılar: Melikleri muha
rebede katledildi. Kendilerinin askerleri Osman oğlununkinin iki misli idi. 
(Osman oğlu tarafından) kazanılan galibiyet akla bile gelmiyordu. Kâfirler 
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müslümanlardan sahil şehirlerini almak, ( böylece) Beytülmakdis'in 
istilâsına yol bulmak için onlara karşı çok iyi hazırlanmış
lardı. Bunun üzerine büyük şehirlerinin hepsinden savaşa muktedir 
olan kimseler toplandı, onlar ve melikleri (?) müslümanlardan sahilleri 
alacaklarından ve müslüman askerlerinin mağlup olacağından hiç şüphe 
etmiyorlardı. Fakat Ulu tanrı galibiyet için müslümanlara yardım etti. 
Öyle ki: kâfirlerin meliki müslüman askerlerinin azlığını görünce on
lara karşı cesaretlendi, bizzat kendisi ileri atıldı; cesur ve bahadır 
idi. Müslümanlardan bir kaç kişiyi öldürdü; sonra tekrar ikinci 
defa yüklenerek, aynı şeyi yaptı, sonra üçüncü defa yüklendi. 
Bunun üzerine onu oklarla karşıladılar ve kendisine isabet eden bir 
okla yere düştü, müslümanlardan bir süvari atından inip başını 
kesti ve onu müslümanların melikine götürdü, onun başını bir mızrak 
üzerine koyarak kâfirlere, meliklerinin öldürüldüğü hususunda tellâl 
bağırtıldı. Bunun üzerine onlar da harbetmeksizin kaçtılar. Müslümanlar 
onları arkalarından takip ederek esir almakla katletmek arasında koşup 
durdular. Onların bu hali bir yerde toplanmış ceylânlardan bir guruba 
bir çok vahşi kartalların hücum etmesine benziyordu. Bu sırada iki 
fırka arasında muazzam bir toz bulutu yükseldi. Kâfirler bunun müslü
man memleketlerinden, Mısır veya bir başka yerden (gelen) bir yardım 
olduğunu zannettiklerinden korkuları şiddetlendi. Bunun üzerine bir 
birlerini çiğniyerek kaçışmaya başladılar, toz bulutlan arttı. Bu kar
gaşalık esnasında birbirlerini bile öldürdüler. Ulu Tanrı nihayet mü
minlere harbi kâfi gördü. Melikleri esirlerin bazılarını Mısır sultanına 
gönderdi. (Sultan) onları al-Emir az-Zerdkâş'a teslim etti. Bunlar 
(sonradan) İslâmiyeti beyenerek müslüman oldular. Sultan bunları 
ümeraya verdi. 

* * 

Süleyman. 

524 

Birinci cilt, v. 166a, sene 805. 

(805 senesinde ölenlerden bahsederken) 
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2 Mahmud olacak. 

525 

Birinci cilt, v. 169a, sene 806. 

Birinci cilt, v. 175b, sene 806. 

İkinci cilt, v. 15a, sene 815. 

İkinci cilt, v. 20b, sene 814. 

İkinci cilt, v. 57b, sene 819 

İkinci cilt, v. 65a, sene 820. 

İkinci cilt, v. 66a, sene 820. 

İkinci cilt, v. 72a, sene 821. 

(821 senesinin girmesi vesilesiyle etraftaki ülkelerde hükümdar 
olarak kimlerin bulunduğundan bahsedilirken) 

İkinci cilt, v. 83b, sene 822. 
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İkinci cilt, v. 85b, sene 822. 

İkinci cilt, v. 90a, sene 813. 

İkinci cilt, v. IIIa, sene 825. 

İkinci cilt, v. 133a, sene 819. 

İkinci cilt, v. 141b, sene 831. 

İkinci cilt, v, 151a, sene 833. 

İkinci cilt, v. 159b, sene 834. 

(Bu sene içinde ölenlerden bahsedilirken) 

İkinci cilt, .v 89a, sene 823. 

(Mısır'da taun zuhur etmesi vesiylesiyle şöyle söylenmekte :) 

( Bu sene içinde ölenlerden bahsedilirken :) 
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İkinci cilt, v. 160 a, sene 814. 

(Gene bu sene içinde ölenlerden bahsedilirken:) 

İkinci cilt, v. 170 a, sene 816. 

İkinci cilt, v. 187 b, sene 819. 
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İkinci cilt, v. 196 a, sene 840 

İkinci cilt, v. 196 b. sene 840 

İkinci cilt, v. 197 a, sene 840 

İkinci cilt, v. 198 a, sene 848 

İkinci cilt, v. 198 a, sene 840 
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* Metin ve tercümeyi kontrol eden sayın hocam Prof. Necati Lugal'a ve Prof. 
Dr. Şinasi Altundağ-'a teşekkürlerimi ifadeyi borç bilirim. 

A. Ü. D. T. C. F. Dergisi F. 34 

İkinci cilt, v. 199 a, sene 840 

İkinci cilt, v. 247 b, sene 849. 


