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Evliyâ Çelebî’nin, Konstantinopolis’in kuruluƾu hakknda derlemiƾ ve geliƾtirmiƾ olduƭu ve -nâme’sinin ilk cildinin baƾlarnda yer
alan efsanelerin arasnda, ƾehri yeniden kurmuƾ ve adn ƾehre vermiƾ
olan Konstantin’e ayrcalkl bir yer ayrmamƾ olduƭu elbetteki düƾünülemezdi. Bununla birlikte, ona ayrlmƾ sayfalar okurken, Bat Avrupa’nn metinsel ve arkeolojik delillerden yola çkarak yüzyllar boyunca
oluƾturmuƾ olduƭu derin bilgilerin birçoƭunun arasnda dolaƾyormuƾ
hissine kolayca kaplabilir insan. Aslnda, 306’dan 337’ye kadar hüküm
sürmüƾ olan 34. Roma ơmparatoru ile ilgili nadiren herkesin ortaklaƾtƭ
noktalara deƭinse de, Evliyâ’nn Konstantin’i, birçok noktada radikal
bir biçimde farkllaƾmaktadr. Açk bir ƾekilde, bu farkllaƾma durumu,
yazarn bahsettiƭi konu hakknda kesin bilgilere sahip olmadƭ durumlarda, daha önce de defalarca bizlere göstermiƾ olduƭu gibi, güçlü hayalgücünü doludizgin ortaya salma alƾkanlƭna baƭl olmuƾ olmaldr.
Ɨüphesiz, Bat’da olduƭu kadar Doƭu’da da, bunu yapan tek seyyahn o
olmadƭ apaçktr ama nereye dayandrlmƾ olduƭunu bilmekte zorlanacaƭmz bir mitin bütün parçalarn herhangi baƾka bir seyyaha göre
çok daha ustalkla oynayarak birleƾtirebildiƭi de açktr.
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Niyetimiz asla, bu metnin ardndan gelen -nâme1 alntsnda ortaya çkartlabilecek hatalarn ve tarih yanlglarnn eleƾtirel bir dökümünü hazrlamak deƭildir ama her ƾeyden önce, tarihsel gerçeklerin
basitçe hatrlatlmas da gerekli gözükmektedir. Evliyâ’nn uzun uzadya
ele alacak olduƭu Konstantin, 272 ylnda doƭmuƾtur ve Konstantius
Chlorus’un ve eƾi Helena’nn oƭullardr. ơktidar için aday olan birçoklaryla zorlu mücadeleden geçen zor bir baƾlangcn ardndan, krk yldan
beri ilk defa iki taraf da tek bir siyasi gücün altnda birleƾtirerek 312 tarihinden itibaren Bat Roma ơmparatorluƭuna ve 324 tarihinde itibaren
de Doƭu’ya tek baƾna hükmetmiƾtir. Roma tarihinde oldukça önemli
yere sahip bir saltanatn ardnda 337 ylnda ölmüƾtür.
Gerçekten de, Konstantin hala çekiƾmeli tartƾmalarn konusu
olan bir tarihte Hristiyanlk dinine geçmiƾtir ama 313 tarihinde, tahta
çkƾndan ksa bir süre sonra bu dine izin veren ve ơmparatorluk topraklar içinde onu diƭerleriyle eƾit bir konuma yerleƾtiren Milano Fermann ilan etmiƾ olduƭu da bir kesinliktir. Diƭer yandan, Konstantin,
Diocletianus tarafndan daha önce hayata geçirilmiƾ bir formül olan
ơmparatorluƭun Doƭu ve Bat bölümleri olarak ikiye bölünmesi ilkesini
yeniden ele almƾtr ve Doƭu’da antik Bizans kurmuƾtur ve bu frsatla
Konstantinopolis olarak yeniden adlandrlmƾtr ve kendisi de zaten
buraya yerleƾmiƾtir. Sonuçta, uzun zamandan beri Hristiyan olan annesi
Helena’nn 326 ylnda, ơsa Peygamberin hayatna dair kutsal kalntlar
toplamak için Filistin’e gitmiƾ olduƭu kesin bir bilgidir. Bugün kabul
edilmiƾ olan ve burada çok özetleyerek vermiƾ olduƭumuz ve Evliyâ
Çelebî’nin anlatsyla yapacaƭmz olas karƾlaƾtrmalar için ayrmƾ olduƭumuz ana tarihsel veriler iƾte bunlardr.
Daha önceden karƾmza çkmƾ baƾka birçok durumda da olduƭu
gibi, bu anlat da, oldukça fazla bir biçimde, Kuzey Suriye’de yer alan
Membidj ƾehrinin Melkit Piskoposu Agapius~Mahbub’un (941-942’de
ölmüƾ), Kitâb al-‘Unwân’ eserine dayanmaktadr2. Bu eser Yunancaya
1 Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, yay. Robert Dankoff, Seyit Ali Kahraman ve Yücel
Daƭl, I, 21-22. Bkz. Aƾaƭda “Bibliyografya ve Ksaltmalar”.
2 Basmlar ve çeviriler: Menbidj’li Agapius (Mahboud) trafndan yazlmů olan MaʂbŴb ibn QusšanšŠn. KitŔb al-‘Unvân, Alexandre Vasiliev tarafndan Franszcaya
çevrilmiů ve yaynlanmůtr (...),  cilt, Paris, Firmin-Didot, -88; Agapius,
MaʂbŴb ibn QusšanšŠn, Agapius, Episcopus Mabbugensis, Historia universalis.
Edidit L. Cheikho, Louvain, Imprimerie orientaliste, 5.
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çevrilmiƾti ve bu dili bilen Evliyâ’nn bu eseri tandƭ bilinmektedir.
Stéphane Yerasimos ve Robert Dankoff 3 daha önce de, Evliyâ’nn en sk
baƾvurmuƾ olduƭu eserlerin arasnda “Yanvan Kronikleri” adn vermiƾ
olduƭu bu eserin diƭerleri arasndaki yerinin altn çizme frsatn bulmuƾlard. Daha önce bu soruya çok yüzeysel olarak bir bakmƾtk4, ama
niyetimiz, daha ileriki bir zamanda, belirli bir sayda ele alnacak olan
önemli bulduƭumuz bölümlerin sistematik karƾlaƾtrlmalarn içeren
daha geniƾ kapsaml Franszca bir çalƾmada5 onu derinleƾtirmektir.
Doƭrudan Agapius’un kroniƭinden gelmiƾ gözüken uzun alnt (§
Ŷ-Ź aƾaƭda) Konstantin’in Hristiyanlƭa geçiƾinin ƾartlar hakkndadr,
bu alntnn bir Suriye geleneƭinden geldiƭi ama hiçbir tarihsel kantn
da bunu doƭrulamadƭ bilinmektedir. Konstantin cüzama yakalanmƾt
ve zamannn en önde gelen hekimleri uzun bir süre onu iyileƾtirmekte
çaresiz kalmƾlard. Bir gün onlardan bir tanesi ona bir havuz kazdrmasn ve daha meme emen çocuklar boƭazlarn keserek öldürmesini,
onlarn kanlaryla bu havuzu doldurmasn ve sonra bu kanl havuzda
her gün uzun uzun banyo yapmasn tavsiye etmiƾtir. Birkaç iniƾ çkƾl
olaydan ve gelgitten sonra Konstantin, son anda bunu ertelemiƾ ve bunun için ödüllendirilmiƾtir: Göstermiƾ olduƭu ruh yüceliƭinden dolay
onu kutlamak için Hazreti ơsa rüyasnda ona görünmüƾ ve bu da hemen
arkasndan onun din deƭiƾtirmesine ve hzlca iyileƾmesine yol açmƾtr.
Matta ơncili, 2, 16-1Ź’de bahsi geçen Hirodes’in emriyle Masumlarn
Katledilmesi bölümünün, bu olaydaki yansmasndan ƾüphe edilemez.
Ama belki de daha ilginç olan, Roma ơmparatorluƭu’nun resmi Paganizmini tümüyle görmezden gelmiƾ olmasdr: Onun için Konstantin
kökeninde mecûsî idi yani Zerdüƾt idi. Ama burada bizi ilgilendiren
ve Seyâhat-nâme’nin on cildinde yer alan diƭer bölümlere de bakarak
deƭerlendirebildiƭimiz kadaryla, bize ƾaƾrtc görünse de, Evliyâ için
3 Fondation’da ve OM ’da.
4 “Evliyâ Çelebi’ye Göre Tarihçi Kral Yanvan ve Akrabalar”, Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin Yazl Kaynaklar, yaynlayanlar Hakan Karateke ve Hatice Aynur,
Ankara, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, TTK Yaynlar, 2012, s.
4Ź-Ŷ2.
5 “Le roi chroniqueur Yanvan et sa parentèle dans le relation de voyage d’Evliyâ
Çelebî” [Evliyâ Çelebî’ye Göre Tarihçi Kral Yanvan ve Akbalar], muhtemelen
Journal asiatique’de yaynlanacak.
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Mazdeizmin, Müslümanlk dƾ, olduƭu gibi kalmƾ ve hiçbir ayrt edici
özelliƭi olmayan bir din olmuƾ olmasdr.
Konstantin, Bizans’n~ Konstantinopolis’in ~ơstanbul’un kurucularndan biri olmas çerçevesinde Evliyâ’nn ilgisini özellikle çekmekteydi ama bu konudaki sözlerinin en çoƭu inƾa ettirmiƾ olduƭu surlar üzerinedir ama vermiƾ olduƭu tanmlamalara göre de bunlar Konstantin’in
deƭil, II. Theodosius’un (40Ź-4Ŷ0 hüküm sürmüƾtür) dönemine aittirler.
Yani bir yüzyldan fazlaca bir zaman farkyla sonraki bir döneme girerler ve Konstantin’in inƾa ettirmiƾ olduƭu surlara göre daha fazlaca
Batya doƭru geniƾlemiƾtir. Bu kalntlar bugün hala görülebilmektedir,
hâlbuki Konstantin’in surlarndan hiçbir ƾey günümüze kadar varlƭn
sürdürememiƾtir.
Seyâhat-nâme’de yinelenen ve burada da karƾmza çkmƾ olan
baƾka bir konu da, ilk baƾta iyileƾtirilemez, çaresiz olan bir hastalƭn, bir
ykanma sayesinde iyileƾmesidir, burada kanl bir kurban etmeden vazgeçmenin ödülüdür ama baƾka yerlerde, az yada çok gizemini koruyan
sularn, havann yada yararl bitkilerin sayesindedir. Biz zaten bunun iki
örneƭini gördük. Yanvan’n erkek kardeƾi mitsel karakter Yanko’nun kz
Alina6. Kaƾntlara ve bir cilt hastalƭna yakalanmƾ olan bu talihsiz kz,
Yalova termallerindeki ƾifal sular sayesinde iyileƾmiƾtir. Diƭer vaka ise,
ơskenderiye’deki tutsaklƭ srasnda, Darius ailesinin kapmƾ olduƭu cüzamdr. Baz iniƾ çkƾlardan sonra, son sürgün yerleri olan Menteƾe’nin
aselbenti sayesinde hepsi nihayet saƭlklarna tekrardan kavuƾmuƾlardr7.
Ɨüphesiz bunlara benzer baƾka durumlar, Seyâhat-nâme’de günƾƭna
çkartlmay beklemektedirler.
ơlgiyi hakeden birçok baƾka nokta da, Seyâhat-nâme’nin sadece
küçücük bir bölümünü oluƾturan aƾaƭdaki alntda deƭerlendirilmeyi
bekleyecektir.

6 “Deux regards sur les sources thermales de Yalova au XVIIe siècle”, Eurasian
Studies, VII, 2009, s. 1-1Ŷ; “17. Yüzylda Yalova Kaplcalarna ơki Farkl Bakƾ”,
çeviren Esra Atuk, Toplumsal Tarih, Mays 2013, s. 22-2Ŷ.
7 “Darius, sa famille, leur exil en Carie et le benjoin d’après le voyageur ottoman
Evliyâ Çelebî”, [Evliya Çelebi’ye Göre Darius, ailesi, Karya’daki sürgünleri ve
aselbent]. Hazrlanyor.
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[1] dördünci faȋl
Bânî-i tâsi‘ olan Ǽosšanšînüñ Œslâm-bol sûrn binâ édüp
eůkâl-i kal‘eyi beyân éder.8
be-ʅavl-i müverriʃân- ‘âlem ve muʂaddiʈân- Benî Âdem ʅavilleri
üzre Œslâm-bola ibtidâ esâs uran ʂažret-i Süleymân-dur andan oʁl Melik
Rac‘îm-dür andan Yonʅô ibn Mâdyân-dur andan Œskender-i Zü-l-ʅarneyndür andan Yonʅô ibn Mâdyân oʁl Pozântîn ɸrâl-dür andan ɸayʇer-i
Rûm-dur andan Yonʅô nebîresi Vezendôn ɸrâl-dür andan ɸrâl Yaʁfûr
veled-i Vezendôn-dur andan merʅûm ɸosšanšîn-dür
[2] bu mezkûrûn ʅrâllarn mâ-beynlerinde niçe biñ ʅrâle melikeler
ve ʅayâsralar ve tekfûrlar [13a] gelmiů-dür ammâ bu ɸosšanšînden evvel
ʅrâl- cihângîr olayum diyen Œskender-i Yûnâniyânuñ sene 595 tâ’rîʃinde
ʅrâl- ʀâll Donʅolâd Yanôů ya‘nî Tâʅyânûs ɸrâl az kald kim cihân-ârâ
olayazup diyâr- ‘Acemde ňâpûr ňâh ve cümle ‘askerin dendân- tîʁdan
geçirüp iʅlîm-i ‘Acemi ʃarâca kesüp ʁâyet cebbâr olup Millet-i Mesîhiyyeye
iʂânet etmege baůlayup ɶaleb ve ňâm ve ‘Irâʅ ve Mʇrda ne ʅadar dîn-i
Mesîʂden kavm-i Naʇârâ var ise cümlesin ʅrup mâl ü ʃazâ’inleri-ile ‘asker
cem‘ édüp Œskenderiyyede kendüye ‘iʇyân éden Açile nâm vezîri üzer varup
aʇlâ amân ü zamân vérmeyüp Œskenderiyyeyi fetʂ étdükde Açile vezîri ve
cümle tâbi‘lerin ʅatl édüp Œskenderiyye ʇâʂibi old
[3] âʃr-i kâr yigirmi sene Tâʅyânûs ɸrâl- ʀâll olup Aʇʂâb- Kehf
yedi sekiz kiůi bunuñ zamânnda maʁâralara firâr étdiler ki ʂaʅʅlarnda
sûre-i Kehfde yet-i ůerîf ile müʈbet-dür yaʅulûna ʃamsatun sâdisuhum kalbuhum racman bi-l-ʁaybi wa yaʅulûna sab‘atun wa tâminuhum kalbuhum9
naʇs var dur
[4] böyle Ÿâlim ü cebbâr olup nmâ-ʂaʅʅ ʅan dökdügi-içün bedeninüñ ve diůlerinüñ etleri dökülüp mürd olduʁ sene bu ɸosšanšîn anuñ
ʃavfndan Rôma ůehrine firâr étmiůdi andan Tâʅyânûs yerine oʁl Ferenyâl
ʅrâl olup iki yldan ol daʃi mürd olup yerine bu ɸosšanšî-i Kübrâ ʅrâl
olup âyîn-i ‘Îsâ üzre ʂayâtda olan havâriyyûnlarüñ meůveretleri-ile Nûůrevân ü Kisrâ gibi bir ‘âdil ʅrâl olup ibtidâ dîn-i ‘Îsâ üzre Naʇrânî ya‘nî
8 ơzleyen metJn çok ksaltlmƾ halJyle, Narrative’de, ơngilizceye çevrilmiƾtir. S.
10-11. Örneƭin, buradaki çeviride yer alan ilk dokuz paragraf çkartlmƾtr.
9 Kur’an, XVIII, 22.
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yardmc bu olup cümle putlar ʅrmů-dur ve cümle heyâkilleri yʅmů-dur
ve yerlerine âyîn-i ‘Îsâ olacaʅ kenîseler yapmů-dur ammâ bu yldan ol daʃi
mürd olup yerine bu ɸosšanšîn-i Kübrâ ʅrâl10 olup ɸosšanšîn evvel Mecûsî
idi11 ʅrâl olup ʁâyet ůecî‘ ve bahâdr ve müdebbir ve ‘asker-perver olup
‘Acem diyârn cümle ʃarâca kesüp Œslâm-bol kal‘esin ‘amâr étmege ůürû‘
eyledi ve ‘ilm-i hendese üzre sûr metânet üzre istiʂkâm eyledi zîrâ cemî‘î
‘ulûm- ůettây Rôma ůehrinde taʂʇîl eyledi ammâ
[5] Ǻikâye12
Mecûsî mezhebinden çʅup Mesîʂ mezhebine girmesinüñ sebebin
tevârîʃ-i Yûnâniyânda eyle taʂrîr étmiůler kim ɸosšanšîn gâyet cimâ‘ édici
idi Rôma ůehrinde cüzâm zaʂmetine mübtelâ olup ʅaů ve kirpik ve saç ve
ʇaʅal cümle dökülüp burnnuñ orta diregi düůeyazup ňâm cinnine döneyazd cemî‘i Frengistân ve Almân vilâyetin ve ɺrf ü Bulʁâr ve ‘Arab ü ‘Acem
ʂukemâlar cümle bir yere gelüp aʇlâ biris iderdine bir devâ édemeyüp
Yʃr ɸosšanšîn cümleñüzi ʅrarum dédükde bir nâ-ʂekîm-i mel‘ûn Mecûsî dîn-i ‘Îsâya ʃyâneten eydür ey ʅrâlum eger ʇʂhat isterseñ bu senüñ
derdine bundan ʁayr ‘ilâc yoʅ dur evvel ey ʅrâlum eger ʇʂhat isterseñ bu
senüñ derdine bundan ʁayr ‘ilâc yoʅ dur evvel bir büyük ʇarnc ʂavž eyle
ol ʂavžuñ içini anas mmesin henûz emen ma‘ʇûmlaruñ ʅan-ile ol ʂavž
leb-ber-leb édüp içine girüp bir sâ‘at dur andan çʅup ʂammâma bir ʅrʅ
gün bu ʂâl üzre ma‘ʇûmlaruñ ʅan-ile her gün ʂavž pür édüp girürseñ bu
cüzâm zaʂmetinden ʃalâʇ olursun dédükde
[6] der-ʂâl ɸosšanšîn emr édüp üç biñ ‘aded nâ-resîde merdüm-i
ůîr ma‘ůûmlar cem‘ édüp cellâdlar ʂavuž kenârnda ol ân boʁazlamaʅ
ʇadedinde iken üç biñ ‘aded ma‘ʇûmlaruñ üç bin ‘aded babalar ve üç biñ
‘aded analar ki her biri cigerpârelerinden ayrlyor e on biñ ‘aded akrabâ
ve ta‘alluʅâtlr ile cümle yigirmi biñ cigeri yanmů Benî Âdem baů açup
derûn- dilden ve cân ü göñülden lisân- Yûnânca ey Œnpiretore ɸosšanšîn
10 “Konstantin onun yerne kral olmuƾtur.” Burada baz tutarszlklar bulunmaktadr.
11 Buradaki içerik, Evliyâ’ya göre, Konstantin’in Mazdeizmin ne olduƭuyla ilgili
tam bir fikir sahibi olmamƾ olduƭunu göstermektedir. Burada Mecûsî kelimesini
daha çok “Pagan” anlamnda ele almak gerekmektedir.
12 Cüzam bölümü tamamen Narrative’de çkartlmƾtr.
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Œpol ya‘nî Ey pâdiůâhlar pâdiůâh ɸosšanšîn ʅrâl ve ey meʁalô ɷrstôs
ya‘nî ey büyük Allâh ve Lâtîn ʅavm olanlar Boʁ çarna ɸosšanšn ya‘nî
Allâh ʅrâl ɸosšanšîn ve Urûm olanlar ve pedakimô vândirfa bidemû ve
mavra matyamû va psiçemû va psihulemû ya‘nî vay oʁul vây cânumdan
sevgülüm vây iki gözlerüm vây (---) deyü feryâdlar evce peyveste olup her
biri birer gûne girye ve feza‘ ü çeza‘ étdüklerin ɸosšanšîn iůidüp Anpiretor
Œpol dédükleri ya‘nî ‘AŸîmü-ůůân pâdiůâhlar pâdiůâh dédüklerin kendüye
Ÿann édüp ve yigirmi otuz biñ Benî Âdemüñ feryâd ü fiʁânlar ɸosšanšîne
ʃvoů gelmeyüp eydür ben cüzâm maražndan ölürsem baña yeg-dür nitekim bu ʅadar ɷristiyânlaruñ ya‘nî ümmet-i ‘Îsânuñ feryâd ü fiʁânlarn
iůitmeyem ve bu ʅadar biñ ma‘ʇûm- nâ-resîdelerin ʅan benüm ʇʂʂatum
içün zemîne dökülmeye tîz bu ʅadar ma‘ʇûmlar vâlide ve pederlerine vérüñ
Allâh içün âzâd eyledüm ebeveynleri ba‘de-l-yevm du‘â-y ʃayrumda olsun
deyü cümle ma‘ʇûmlar vâlideynlerine teslîm étdüklerinde niçesi teslîm-i
rûʂ édüp ůâd-merg olayazup cümle ma‘ʇûmlaruñ âbâ ü ecdâdlar ve cümle
aʅrabâ ve ta‘alluʅâtlar baů açup yüzlerin rû-y zemîne sürüp ůâdumânlarndan bükâ-âlûd olup
[7] Œláhî pâdiůâhumuz bu cüzâm zaʂmetinden ʃalâʇ eyle deyü
tažarru‘ ve nâliůler édüp gitdüklerinde der-ʂâl ɸosšanšîne bir nevm ʁalebe
[13b] édüp ʃâb- râʂata yatduʅda hem-ân-dem vâʅ‘asna ʂažret-i ‘Îsâ
girüp eydür yâ ɸosšanšîn sen ol ma‘ʇûmlara merʂamet édüp bu cüzâm
derdin çekmek bañâ yeŞ gelür deyü ʅan dökmegi irtikâb étmeyüp ehl-i
maraž olmaʁ irtikâb étdüñ imdi Alláhu ta‘âlà daʃi saña raʂm édüp bu
maraždan ʃalâʇ olduñ deyüp
[8] ʂažret-i ‘Îsâ ɸosšanšînüñ cümle endâmn dest-i ůerîfi-ile sŞayup
eydür yâ ɸosšanšîn saña bu ma‘ʇûmlar ʅatl eyle diyen Mecûsî ʂukemâlar
ʅatl eyle deyüp ʂažret-i Îsà elindeki asâs-ile ɸosšanšîne bir asâ urunca
der-hâl ɸosšanšîn ʃvâbdan bîdâr olup görse kim cümle vücûdnda cemî‘î
‘illetden bir ‘ilel ʅalmayup ten-dürüst olup dürr-i beyž-âsâ olmuů hem-ân
parmaʅ götürüp Lâ iláhe illâ LLáh ‘Îsà Rûhu-LLáh deyüp mezheb-i Mecûsîden dîn-i ‘Îsàya girmesinüñ aʇl bu dur Târîʃ-i Yanvânda daʃi mufaʇʇal
yazmů-dur ba‘dehu ma‘ʇûmlar Katl eyle ve issi ʅanlarna gir deyü ta‘lîm
éden cümle ʂukemâlar ʂužûrna kʁrdup niçesini ʅatl éderken bir šabîb-i
faʇîʂ ü Ÿarîf eydür Pâdiůâhum hele beni bir kerre söylet andan katl eyle
dédükde hem-ân ʂekîme destûr- ůâhî olup eydür Pâdiůâhum cemî‘î diyâruñ Bôʅrât ve ɺoʅrât ve Restetâlîs ve Câlinûs ve Eflâšûn mertebesinde olan
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ʂukemâlar ʅrâluma niçe yüz biñ gûne edviyeler ile mu‘âlece étdük aʇlâ
ilâc peʋîr olmad âʃr bildük kim saña derûn- dilden ve cân u göñülden
du‘â lâzm-dur âʃr bun tedbîr eyledük kim ma‘ʇûmlaruñ ʅanna giresin
ma‘ʇûmlar cem‘ édüp cellâdlar ʅatl édecek mahallde cümle ma‘ʇûmlaruñ
vâlideynlerine pes ü perdeden ʃaber étdük anlar daʃi ʂâžr olup vâveylâ vü
vâveledâ deyü feryâd étdüklerinde ʅrâlum merʂamet édüp cümle ma‘ʇûmlar âzâd étdüŞüñüzde du‘âlar müstecâb olup anlara raʂm étdüŞinden
ɷrstôs daʃi saña merʂamet édüp ůifâ vérdi deyü ʂekîm-i ʂâʋʅ kelâm-
cevâb vérdükde ɸosšanšîn ol ʂekîm-i sâʂib-kelâm ‘afv édüp azâd étdi
[9] ba‘dehu ɸosšanšîn günden güne cihân-ârâ pâdiůâh- Cem-cenâb
olup ɸosšanšniyye ʅal‘esn eyle ta‘mîre baůlad kim be-her yevm üç kerre
yüz biñ rʁat ve yüz biñ mi‘mâr iůlerdi
[10] der-beyân- sebeb-i binâ-y Ǽumâme-i Ǽudüs-i ňerîf
Bu maʂallde ɸosšanšîn yine vâʅ‘asnda ʂažret-i ‘Îsày görüp yâ
ɸosšanšîn vâlideñ Hellena may-firav ɸudüse gönderüp benüm doʁduʁum
Beytü-llaʃme bir ma‘bedʃâne inůâ etsin ve ɸudüs-i ňerîf içre bir ʅumâme yapsn dédükde hem-ân ɸosšanšîn ʃvâb- râʂatdan bîdâr olup vâlidesi
Hellenay ʂužûrna çaŞrup vâʅ‘a-i mâ-vaʅa‘ bir bir taʅrîr édüp tîz yâ
vâlide ʂâžr ol deyü ‘alè’ʇʇabâh vâlidesine ʅrʅ milyôn mâl ve ʅrʅ biñ ‘asker
vérüp Karadan ʅaš‘- menâzil ve šayy- merâʂil édüp ɸudüs-i ňerîfe varur
beri šarafda ɸosšanšîn üç biñ pâre gemi-ile ɸudüse bu ʅadar biñ asker ve
bu ʅadar kerre yüz biñ gûne mühimmât ü levâzmâtlar gönderüp ol daʃi
Aʅ Deñiz içre muvâfʅ eyyâm ile üç gün üç gece ɸudüs-i ňerîfüñ Yâfa nâm
iskelesine yanaůr Hellena ɷâtûn daʃi ɸudüsde ʂažret-i ‘Îsânuñ ba‘žî âʈârlarn bulup ʃayrâtlar yapup Nâbulus ůehrinde daʃi bir deyr-i ‘aŸm inůâ
édüp yine ɸudüse gelür
[11] ibtidâ Ÿuhûr- ȇaç- ȋalîb
bir gün Maʁâryôs nâmnda tâ ʂazret-i ‘Îsàdan berü mu‘ammer olmuů bir pîr-i nâ-tuvân- muʁân pâpâs bulur13 meger Yahûd šâ’ifeleri ʂažret-i ‘Îsày bu pâpâs üzre ʇalb étmiůlerdi ve ʇalb olunan aʁaç ʃaç bu bšrîk14
13 Bütün bu detaylar Narrative’de çkartlmƾtr.
14 “Patrik” ile ayn kökene sahip olan bir terim. Evlâ bunu fütursuzca Hristiyan
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bilürdi âʃr Maʁâryôs pâpâs Hellena ‘avrete ol ʃaç aʁacn yerini gösterüp
Hellena emri-ile ol aʁacn dibin ʅazup içinden bir ʅabr ile ʇalîbler çʅar
ya‘nî ʃaç miʈilli üç pâre aʁaçlar çʅar ʂattà Naʇârâ zu‘mnca ol aʁaçlar
bir bir ol ʅabr içindeki meyyit üzre braʅdlar ol ân ol meyyit ʂayât- câvidân bulup šurageldi ol gün ki mâh- eylûlüñ on dördünci güni idi ʅavm-i
Nasârâ ol güni bayram édindiler
[12] bu mâ-cerâ ‘Îsà Nebî mevlûdndan üç yüz yigirmi sekiz sene
ʇoñra idi15 ki ʂâlâ Rûmuñ ʃaç bayram olur ve ʃaçlarna ta‘Ÿîmleri bundan ʅalmů-dur16 ol meyyit üzre ol ʃaçlar braʁup meyyit ʂayât bulduʁ
tevârîʃ-i Yûnânda merʅûm-dur
[13] ba‘dehu mezkûr Hellena ol ʃaçlar altun ʇandûka içine ʅoyup baů üzre ʇaʅlard ve ɸumâme nâm deyri Hellena ʅar yapd Nasârâ
zu‘mnca ɸumâme deyri ol hayât bulan meyyit üzre dür dérler ol meyyit ise
ʂâůâ ve kellâ ʂazret-i ‘Îsà ola ba‘dehu âsumâna ‘urûc étti dérler ammâ bir
frka-y Nasârâ yoʅ ʂayâtda olup yine ʃalʅ dîne da‘vet édüp yine merʂûm
old dérler ammâ Rûʂu-LLáh diyen Nasârâlar ʅavm- Mesîʂ-dür âsumânda Œdrîs Nebî ile ʂayâtda dur dérler
[14] ba‘dehu Hellena ‘avret niçe biñ ʃazîne ʃarc édüp Mescid-i Aʅʇày ta‘mîr ü tevsî‘ ve ɺaʃratu-LLáh tezyîn ve Beytü-llahm müceddeden binâ
édüp niçe biñ ʃayrâtlar daʃi édüp Yahûdîleri ʅra ʅra Œslâm-bolda oʁl
ɸosšanšîne gelüp altun ʇandûka içindeki ʃaçlar Îsànuñ yâdigâr-dur ve
Alláh ismi-dur deyü hedâyâ vérüp ɸosšanšîn ʃaçlar yüzine gözine sürüp
anas Hellena Firâv ve ‘Îsà Nebî ʃaçlarn alay- ‘aŸîm ile Zeyrekbaů deyrine götürüp
[15] ůehr-i ɸosšanšîni ziyâdesi-ile ‘amâra baůlad ve ‘aŸîm ůevketli
ʅrâl old ger-çi niçe ʅrâllar [14a] gelmiů-dür ammâ bu ɸosšanšîn daʃi
cihângîr olmaʅ iddi‘âsnda bir muta‘aŸŸm ůân ve ůöhret ü ůevket ʇâʂibi
ʅrâl- ʀâll olmaʁ-ile arslan yataʁndan ůâhîn duraʁndan ma‘lûm-dur
deyü var ʅuvvetin bâzû-y tüvânâsna getirüp inʅrâžu-ddevrân bir âʈâr-

bir rahibi tanmlamak için kullanmaktadr.
15 Helena’nn Filistin’e seyahati 326 ylnda gerçekleƾmiƾtir ama orada birçok sene
kalmƾ olabilir.
16 Burada söz konusu olan, Roma Kilisesi tarafndan her zaman 14 Eylül tarihine
sabitlenmiƾ olan Haç bayramdr.
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‘aŸîmüm ʅalsn deyü selef pâdiůâhlarnuñ binâlar üzre Œslâm-bol sûrna
ʋamîme kârgîr ůeddâdî binâlar iʂdâʈ étdügin ‘ayân ü beyân éder
[16] evvelâ Œslâm-boluñ cânib-i berrinde ʁarb šarafnda Yedikulleden tâ Ebû Enʇârî rüknine varnca iki Kat ʂʇn- ʂaʇîn ve sedd-i metîn
sûr- ʅavî dîvâr binâ étdi kim evvelki ʅat dîvârnuñ irtifâ‘ yigirmi bir
zirâ‘- melikî âlî-dür ve ‘arž on zirâ‘-dur ve iç ʅat dîvâruñ ʅaddi yetmiů
zirâ‘ bâlâ dur ve ‘arž esâs yigirmi zirâ‘ ‘arîž-dür ve sûr- ʃâricînüñ irtifâ‘
ʅa‘r- ʃandaʅdan tâ bedenlere varnca ʅrʅ iki zirâ‘ édüp esâsndan âb-
ʇâfîler šulû‘ édüp
[17] iki dîvâr mâ-beynin ʃorasânî rʃtm- dolma ile metânet vérdi ve bu rʃtm olmuů temelü ‘arž kâmil seksen zirâ‘-dur ve sûr- ʃâric
ile sûr- dâʃilüñ mâ-beyni altmů zirâ‘ fâʇla bir bâʁ- Œrem-miʈâl bir yer
dür ʂâlâ Šopʅapus-ile Edirneʅapus mâ-beynindeki bâʁ- Œrem içre âl-i
‘Oʈmânuñ yeñiçeri zaʁarlarnuñ yaylaʁ-dur ve sûr- ʃâricden ʃâric bir ʅat
alçaʅ ʂiʇâr-pîçe dîvâr daʃi binâ édüp ka‘r- ʃandaʅdan irtifâ‘ yigirmi beů
zirâ‘-dur ‘arž alt zirâ‘-dur ve bu iki dîvâruñ mâ-beyni ʅrʅ zirâ‘ fâʇla
dîvâr dur bu ʂisâb üzre Œslâm-bol ʅal‘esnüñ ʅara cânibi üç Kat-dur
[18] ve bu dîvârlaruñ öñündeki bir ʅat fecc-i ‘amîʅ handaʅ- ʁarîʅuñ
‘arž yüz zirâ‘-dur ve bu ʃandaʅ içre Yedikulleden tâ Silivrî Bâbna gelince
deryâ girüp ʅal‘e-i Œslâm-bol cezîre-miʈâl olmaʁa sehel ʅalmůd ʂâlâ ʅara
cânibi bu mertebe üç ʅat metânet üzre mebnî olup üç Katda biñ iki yüz
yigirmi beů burc- ‘aŸîm ʅulleler var dur ve her ʅulle üzre onar ruhbân
dîdebân ta‘yîn édüp ůeb u rûz nigehbânlʅ éderlerdi
[19] ve kal‘e-i Œslâm-bol ůekl-i müʈelleʈ vâʅ‘ olup cânib-i ʁarbî berr
šaraf ůarʅî ve cânib-i ůimâlî baʂr vâʅ‘ olup müʈellesü-ůůekl samsa olmaʁ-ile
içinden fitne ve ‘iʇyân ü šuʁyân ve nâr- šâ‘ûn- ʃüsrân eksük degül-dür
ammâ bu baʂreyn šaraflar yalñ ʅat sedd-i Yê’cûc-vâr metîn ü müstaʂkem
dîvâr ve burc ü bârûlar hezâr ve hezârân dendân- bedenler ile ârâste ve
pîrâste olmuů ʅal‘e-i üstüvâr dur
[20] ve ɸosšanšînuñ bu ʅal‘eye bezl-i himmet étmeden murâd ü
merâm ol idi kim ‘ilm-i nücûmda yegâne-i ‘aʇr idi ‘ilim ʅuvveti ile ʂažret-i
Risâlet-penâhuñ šulû‘- Ÿuhûrndan ʃaberdâr olup cihân-ârâ bir pâdiůâh-
mürselîn gelecek-dür deyü ʃavfndan bu ʅal‘eye sa‘d sâ‘at-dur deyü serešân
burcnda ‘imâretine ůurû édüp šâli‘-i ‘imâreti serešân olduʁ-içün Œslâm-bol
içre šâ’ife-i cüyûůuñ fitnesi eksük degül-dür
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[21] ve kal‘e-i Œslâm-bol dâ’iren-mâdâr kâmil on sekiz mîl iʂâša éder
ůekl-i müʈelleʈ bir ʅal‘e-i bî-miʈâl-dür bir köůesi cânib-i Kbleye mevzûn
Yedikulle-dür bir köůesi cânib-i ůimâle nâŸr Sarâyburn-dur bir köůesi cânib-i ʁarb ile yldz rûzgâr mâ-beynine nâŸr Ebû Enʇârî ʅapus köůesi-dür
[22] ve ɸosšanšîn Cinivîz ʅrâlndan ʅz alup ʅarâbet taʅrîbi-ile
ʅrâla ruʃʇat vérüp Œslâm-bol ɷalîcinüñ ůimâl cânibinde ɵalaša nâm ʅal‘ey Cinivîz ʅrâl dörd oʁlna dörd ʅal‘e bir birine muttaʇl ʂiʇâr- ‘aŸîmler
binâ étdi kim her biri birer ʂaʇîn-i üstüvâr dur lisân- Yûnânda ʁala süde
dérler mukaddemâ ɸosšanšînüñ süd-ʃânesi olup cümle ʇaʁmal ʂayvânâtlar anda durduʁ-içün ɵalaša dérler
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