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Evliyâ Çelebî ’nin Konstantin 
Üzerine Birkaç Bakışı

Jean-Louis Bacqué-Grammont
CNRS

Evliyâ Çelebî’nin, Konstantinopolis’in kurulu u hakk nda der-
lemi  ve geli tirmi  oldu u ve -nâme’sinin ilk cildinin ba lar nda yer 
alan efsanelerin aras nda, ehri yeniden kurmu  ve ad n  ehre vermi  
olan Konstantin’e ayr cal kl  bir yer ay rmam  oldu u elbetteki dü ü-
nülemezdi. Bununla birlikte, ona ayr lm  sayfalar  okurken, Bat  Avru-
pa’n n metinsel ve arkeolojik delillerden yola ç karak yüzy llar boyunca 
olu turmu  oldu u derin bilgilerin birço unun aras nda dola yormu  
hissine kolayca kap labilir insan. Asl nda, 306’dan 337’ye kadar hüküm 
sürmü  olan 34. Roma mparatoru ile ilgili nadiren herkesin ortakla t  
noktalara de inse de, Evliyâ’n n Konstantin’i, birçok noktada radikal 
bir biçimde farkl la maktad r. Aç k bir ekilde, bu farkl la ma durumu, 
yazar n bahsetti i konu hakk nda kesin bilgilere sahip olmad  durum-
larda, daha önce de defalarca bizlere göstermi  oldu u gibi, güçlü ha-
yalgücünü doludizgin ortaya salma al kanl na ba l  olmu  olmal d r. 
üphesiz, Bat ’da oldu u kadar Do u’da da, bunu yapan tek seyyah n o 

olmad  apaç kt r ama nereye dayand r lm  oldu unu bilmekte zorla-
naca m z bir mitin bütün parçalar n  herhangi ba ka bir seyyaha göre 
çok daha ustal kla oynayarak birle tirebildi i de aç kt r.
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Niyetimiz asla, bu metnin ard ndan gelen -nâme1 al nt s nda or-
taya ç kart labilecek hatalar n ve tarih yan lg lar n n ele tirel bir dökü-
münü haz rlamak de ildir ama her eyden önce, tarihsel gerçeklerin 
basitçe hat rlat lmas  da gerekli gözükmektedir. Evliyâ’n n uzun uzad ya 
ele alacak oldu u Konstantin, 272 y l nda do mu tur ve Konstantius 
Chlorus’un ve e i Helena’n n o ullar d r. ktidar için aday olan birçokla-
r yla zorlu mücadeleden geçen zor bir ba lang c n ard ndan, k rk y ldan 
beri ilk defa iki taraf  da tek bir siyasi gücün alt nda birle tirerek 312 ta-
rihinden itibaren Bat  Roma mparatorlu una ve 324 tarihinde itibaren 
de Do u’ya tek ba na hükmetmi tir. Roma tarihinde oldukça önemli 
yere sahip bir saltanat n ard nda 337 y l nda ölmü tür.

Gerçekten de, Konstantin hala çeki meli tart malar n konusu 
olan bir tarihte Hristiyanl k dinine geçmi tir ama 313 tarihinde, tahta 
ç k ndan k sa bir süre sonra bu dine izin veren ve mparatorluk top-
raklar  içinde onu di erleriyle e it bir konuma yerle tiren Milano Fer-
man n  ilan etmi  oldu u da bir kesinliktir. Di er yandan, Konstantin, 
Diocletianus taraf ndan daha önce hayata geçirilmi  bir formül olan 
mparatorlu un Do u ve Bat  bölümleri olarak ikiye bölünmesi ilkesini 

yeniden ele alm t r ve Do u’da antik Bizans  kurmu tur ve bu f rsatla 
Konstantinopolis olarak yeniden adland r lm t r ve kendisi de zaten 
buraya yerle mi tir. Sonuçta, uzun zamandan beri Hristiyan olan annesi 
Helena’n n 326 y l nda, sa Peygamberin hayat na dair kutsal kal nt lar  
toplamak için Filistin’e gitmi  oldu u kesin bir bilgidir. Bugün kabul 
edilmi  olan ve burada çok özetleyerek vermi  oldu umuz ve Evliyâ 
Çelebî’nin anlat s yla yapaca m z olas  kar la t rmalar için ay rm  ol-
du umuz ana tarihsel veriler i te bunlard r.

Daha önceden kar m za ç km  ba ka birçok durumda da oldu u 
gibi, bu anlat  da, oldukça fazla bir biçimde, Kuzey Suriye’de yer alan 
Membidj ehrinin Melkit Piskoposu Agapius~Mahbub’un (941-942’de 
ölmü ), Kitâb al-‘Unwân’ eserine dayanmaktad r2. Bu eser Yunancaya 

1 Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, yay. Robert Dankoff, Seyit Ali Kahraman ve Yücel 
Da l , I, 21-22. Bkz. A a da “Bibliyografya ve K saltmalar”.

2 Bas mlar ve çeviriler: Menbidj’li Agapius (Mahboud) traf ndan yaz lm  olan Ma -
b b ibn Qusšanš n. Kit b al-‘Unvân, Alexandre Vasiliev taraf ndan Frans zcaya 
çevrilmi  ve yay nlanm t r (...),  cilt, Paris, Firmin-Didot, - 88; Agapius, 
Ma b b ibn Qusšanš n, Agapius, Episcopus Mabbugensis, Historia universalis. 
Edidit L. Cheikho, Louvain, Imprimerie orientaliste, 5 .
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çevrilmi ti ve bu dili bilen Evliyâ’n n bu eseri tan d  bilinmektedir. 
Stéphane Yerasimos ve Robert Dankoff 3 daha önce de, Evliyâ’n n en s k 
ba vurmu  oldu u eserlerin aras nda “Yanvan Kronikleri” ad n  vermi  
oldu u bu eserin di erleri aras ndaki yerinin alt n  çizme f rsat n  bul-
mu lard . Daha önce bu soruya çok yüzeysel olarak bir bakm t k4, ama 
niyetimiz, daha ileriki bir zamanda, belirli bir say da ele al nacak olan 
önemli buldu umuz bölümlerin sistematik kar la t r lmalar n  içeren 
daha geni  kapsaml  Frans zca bir çal mada5 onu derinle tirmektir.

Do rudan Agapius’un kroni inden gelmi  gözüken uzun al nt  (§ 
-  a a da) Konstantin’in Hristiyanl a geçi inin artlar  hakk ndad r, 

bu al nt n n bir Suriye gelene inden geldi i ama hiçbir tarihsel kan t n 
da bunu do rulamad  bilinmektedir. Konstantin cüzama yakalanm t  
ve zaman n n en önde gelen hekimleri uzun bir süre onu iyile tirmekte 
çaresiz kalm lard . Bir gün onlardan bir tanesi ona bir havuz kazd r-
mas n  ve daha meme emen çocuklar  bo azlar n  keserek öldürmesini, 
onlar n kanlar yla bu havuzu doldurmas n  ve sonra bu kanl  havuzda 
her gün uzun uzun banyo yapmas n  tavsiye etmi tir. Birkaç ini  ç k l  
olaydan ve gelgitten sonra Konstantin, son anda bunu ertelemi  ve bu-
nun için ödüllendirilmi tir: Göstermi  oldu u ruh yüceli inden dolay  
onu kutlamak için Hazreti sa rüyas nda ona görünmü  ve bu da hemen 
arkas ndan onun din de i tirmesine ve h zl ca iyile mesine yol açm t r. 
Matta ncili, 2, 16-1 ’de bahsi geçen Hirodes’in emriyle Masumlar n 
Katledilmesi bölümünün, bu olaydaki yans mas ndan üphe edilemez. 
Ama belki de daha ilginç olan, Roma mparatorlu u’nun resmi Paga-
nizmini tümüyle görmezden gelmi  olmas d r: Onun için Konstantin 
kökeninde mecûsî idi yani Zerdü t idi. Ama burada bizi ilgilendiren 
ve Seyâhat-nâme’nin on cildinde yer alan di er bölümlere de bakarak 
de erlendirebildi imiz kadar yla, bize a rt c  görünse de, Evliyâ için 

3 Fondation’da ve OM ’da.
4 “Evliyâ Çelebi’ye Göre Tarihçi Kral Yanvan ve Akrabalar ”, Evliya Çelebi Seya-

hatnamesi’nin Yaz l  Kaynaklar , yay nlayanlar Hakan Karateke ve Hatice Aynur, 
Ankara, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, TTK Yay nlar , 2012, s. 
4 - 2.

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 yay nlanacak.
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Mazdeizmin, Müslümanl k d , oldu u gibi kalm  ve hiçbir ay rt edici 
özelli i olmayan bir din olmu  olmas d r.

Konstantin, Bizans’ n~ Konstantinopolis’in ~ stanbul’un kurucu-
lar ndan biri olmas  çerçevesinde Evliyâ’n n ilgisini özellikle çekmektey-
di ama bu konudaki sözlerinin en ço u in a ettirmi  oldu u surlar üze-
rinedir ama vermi  oldu u tan mlamalara göre de bunlar Konstantin’in 
de il, II. Theodosius’un (40 -4 0 hüküm sürmü tür) dönemine aittirler. 
Yani bir yüzy ldan fazlaca bir zaman fark yla sonraki bir döneme gi-
rerler ve Konstantin’in in a ettirmi  oldu u surlara göre daha fazlaca 
Bat ya do ru geni lemi tir. Bu kal nt lar bugün hala görülebilmektedir, 
hâlbuki Konstantin’in surlar ndan hiçbir ey günümüze kadar varl n  
sürdürememi tir.

Seyâhat-nâme’de yinelenen ve burada da kar m za ç km  olan 
ba ka bir konu da, ilk ba ta iyile tirilemez, çaresiz olan bir hastal n, bir 
y kanma sayesinde iyile mesidir, burada kanl  bir kurban etmeden vaz-
geçmenin ödülüdür ama ba ka yerlerde, az yada çok gizemini koruyan 
sular n, havan n yada yararl  bitkilerin sayesindedir. Biz zaten bunun iki 
örne ini gördük. Yanvan’ n erkek karde i mitsel karakter Yanko’nun k z  
Alina6. Ka nt lara ve bir cilt hastal na yakalanm  olan bu talihsiz k z, 
Yalova termallerindeki ifal  sular sayesinde iyile mi tir. Di er vaka ise, 
skenderiye’deki tutsakl  s ras nda, Darius ailesinin kapm  oldu u cü-

zamd r. Baz  ini  ç k lardan sonra, son sürgün yerleri olan Mente e’nin 
aselbenti sayesinde hepsi nihayet sa l klar na tekrardan kavu mu lard r7. 
üphesiz bunlara benzer ba ka durumlar, Seyâhat-nâme’de gün na 

ç kart lmay  beklemektedirler.

lgiyi hakeden birçok ba ka nokta da, Seyâhat-nâme’nin sadece 
küçücük bir bölümünü olu turan a a daki al nt da de erlendirilmeyi 
bekleyecektir.

6 “Deux regards sur les sources thermales de Yalova au XVIIe siècle”, Eurasian 
Studies, VII, 2009, s. 1-1 ; “17. Yüzy lda Yalova Kapl calar na ki Farkl  Bak ”, 
çeviren Esra Atuk, Toplumsal Tarih, May s 2013, s. 22-2 .

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]. Haz rlan yor.
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[1] dördünci fa l

Bânî-i tâsi‘ olan osšanšînüñ slâm-bol sûr n binâ édüp 
e kâl-i kal‘eyi beyân éder.8

be- avl-i müverri ân-  ‘âlem ve mu addi ân-  Benî Âdem avilleri 
üzre slâm-bola ibtidâ esâs uran ažret-i Süleymân-dur andan o l  Melik 
Rac‘îm-dür andan Yon ô ibn Mâdyân-dur andan skender-i Zü-l- arneyn-
dür andan Yon ô ibn Mâdyân o l  Pozântîn râl-dür andan ay er-i 
Rûm-dur andan Yon ô nebîresi Vezendôn râl-dür andan râl Ya fûr 
veled-i Vezendôn-dur andan mer ûm osšanšîn-dür

[2] bu mezkûrûn râllar n mâ-beynlerinde niçe biñ râle melikeler 
ve ayâs ralar ve tekfûrlar [13a] gelmi -dür ammâ bu osšanšînden evvel 

râl-  cihângîr olayum diyen skender-i Yûnâniyânuñ sene 595 tâ’rî inde 
râl-  âll Don olâd Yanô  ya‘nî Tâ yânûs râl az kald  kim cihân-ârâ 

olayazup diyâr-  ‘Acemde âpûr âh  ve cümle ‘askerin dendân-  tî dan 
geçirüp i lîm-i ‘Acemi arâca kesüp âyet cebbâr olup Millet-i Mesîhiyyeye 
i ânet etmege ba layup aleb ve âm ve ‘Irâ  ve M rda ne adar dîn-i 
Mesî den kavm-i Na ârâ var ise cümlesin rup mâl ü azâ’inleri-ile ‘asker 
cem‘ édüp skenderiyyede kendüye ‘i yân éden Açile nâm vezîri üzer varup 
a lâ amân ü zamân vérmeyüp skenderiyyeyi fet  étdükde Açile vezîri ve 
cümle tâbi‘lerin atl édüp skenderiyye â ibi old

[3] â r-i kâr yigirmi sene Tâ yânûs râl-  âll olup A âb-  Kehf 
yedi sekiz ki i bunuñ zamân nda ma âralara firâr étdiler ki a lar nda 
sûre-i Kehfde yet-i erîf ile mü bet-dür ya ulûna amsatun sâdisuhum kal-
buhum racman bi-l- aybi wa ya ulûna sab‘atun wa tâminuhum kalbuhum9 
na s  var dur

[4] böyle âlim ü cebbâr olup nmâ- a  an dökdügi-içün bede-
ninüñ ve di lerinüñ etleri dökülüp mürd oldu  sene bu osšanšîn anuñ 
avf ndan Rôma ehrine firâr étmi di andan Tâ yânûs yerine o l  Ferenyâl 
râl olup iki y ldan ol da i mürd olup yerine bu osšanšî-i Kübrâ râl 

olup âyîn-i ‘Îsâ üzre ayâtda olan havâriyyûnlarüñ me veretleri-ile Nû -
revân ü Kisrâ gibi bir ‘âdil râl olup ibtidâ dîn-i ‘Îsâ üzre Na rânî ya‘nî 

8 zleyen met n çok k salt lm  hal yle, Narrative’de, ngilizceye çevrilmi tir. S. 
10-11. Örne in, buradaki çeviride yer alan ilk dokuz paragraf ç kart lm t r.

9 Kur’an, XVIII, 22.
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yard mc  bu olup cümle putlar  rm -dur ve cümle heyâkilleri y m -dur 
ve yerlerine âyîn-i ‘Îsâ olaca  kenîseler yapm -dur ammâ bu y ldan ol da i 
mürd olup yerine bu osšanšîn-i Kübrâ râl10 olup osšanšîn evvel Mecûsî 
idi11 râl olup âyet ecî‘ ve bahâd r ve müdebbir ve ‘asker-perver olup 
‘Acem diyâr n cümle arâca kesüp slâm-bol kal‘esin ‘amâr étmege ürû‘ 
eyledi ve ‘ilm-i hendese üzre sûr  metânet üzre isti kâm eyledi zîrâ cemî‘î 

‘ulûm-  ettây  Rôma ehrinde ta îl eyledi ammâ

[5] ikâye12

Mecûsî mezhebinden ç up Mesî  mezhebine girmesinüñ sebebin 
tevârî -i Yûnâniyânda eyle ta rîr étmi ler kim osšanšîn gâyet cimâ‘ édici 
idi Rôma ehrinde cüzâm za metine mübtelâ olup a  ve kirpik ve saç ve 
a al cümle dökülüp burn nuñ orta diregi dü eyazup âm cinnine döneyaz-
d  cemî‘i Frengistân ve Almân vilâyetin ve rf ü Bul âr ve ‘Arab ü ‘Acem 
ukemâlar  cümle bir yere gelüp a lâ biris iderdine bir devâ édemeyüp 

Y r osšanšîn cümleñüzi rarum dédükde bir nâ- ekîm-i mel‘ûn Me-
cûsî dîn-i ‘Îsâya yâneten eydür ey râlum eger hat isterseñ bu senüñ 
derdine bundan ayr  ‘ilâc yo  dur evvel ey râlum eger hat isterseñ bu 
senüñ derdine bundan ayr  ‘ilâc yo  dur evvel bir büyük arn c avž eyle 
ol avžuñ içini anas  mmesin henûz emen ma‘ ûmlaruñ an -ile ol avž  
leb-ber-leb édüp içine girüp bir sâ‘at dur andan ç up ammâma bir r  
gün bu âl üzre ma‘ ûmlaruñ an -ile her gün avž  pür édüp girürseñ bu 
cüzâm za metinden alâ  olursun dédükde

[6] der- âl osšanšîn emr édüp üç biñ ‘aded nâ-resîde merdüm-i 
îr ma‘ ûmlar  cem‘ édüp cellâdlar avuž kenâr nda ol ân bo azlama  
adedinde iken üç biñ ‘aded ma‘ ûmlaruñ üç bin ‘aded babalar  ve üç biñ 

‘aded analar  ki her biri cigerpârelerinden ayr l yor e on biñ ‘aded akrabâ 
ve ta‘allu âtlr  ile cümle yigirmi biñ cigeri yanm  Benî Âdem ba  açup 
derûn-  dilden ve cân ü göñülden lisân-  Yûnânca ey npiretore osšanšîn 

10 “Konstantin onun yerne kral olmu tur.” Burada baz  tutars zl klar bulunmak-
tad r.

11 Buradaki içerik, Evliyâ’ya göre, Konstantin’in Mazdeizmin ne oldu uyla ilgili 
tam bir fikir sahibi olmam  oldu unu göstermektedir. Burada Mecûsî kelimesini 
daha çok “Pagan” anlam nda ele almak gerekmektedir.

12 Cüzam bölümü tamamen Narrative’de ç kart lm t r.
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pol ya‘nî Ey pâdi âhlar pâdi âh  osšanšîn râl ve ey me alô r stôs 
ya‘nî ey büyük Allâh ve Lâtîn avm  olanlar Bo  çarna osšanš n ya‘nî 
Allâh râl  osšanšîn ve Urûm olanlar ve pedakimô vândirfa bidemû ve 
mavra  matyamû va psiçemû va psihulemû ya‘nî vay o ul vây cânumdan 
sevgülüm vây iki gözlerüm vây (---) deyü feryâdlar  evce peyveste olup her 
biri birer gûne girye ve feza‘ ü çeza‘ étdüklerin osšanšîn i idüp Anpiretor 
pol dédükleri ya‘nî ‘A îmü- ân pâdi âhlar pâdi âh  dédüklerin kendüye 
ann édüp ve yigirmi otuz biñ Benî Âdemüñ feryâd ü fi ânlar  osšanšîne 
vo  gelmeyüp eydür ben cüzâm maraž ndan ölürsem baña yeg-dür nite-

kim bu adar ristiyânlaruñ ya‘nî ümmet-i ‘Îsânuñ feryâd ü fi ânlar n 
i itmeyem ve bu adar biñ ma‘ ûm-  nâ-resîdelerin an  benüm atum 
içün zemîne dökülmeye tîz bu adar ma‘ ûmlar  vâlide ve pederlerine vérüñ 
Allâh içün âzâd eyledüm ebeveynleri ba‘de-l-yevm du‘â-y  ayrumda olsun 
deyü cümle ma‘ ûmlar  vâlideynlerine teslîm étdüklerinde niçesi teslîm-i 
rû  édüp âd-merg olayazup cümle ma‘ ûmlaruñ âbâ ü ecdâdlar  ve cümle 
a rabâ ve ta‘allu âtlar  ba  açup yüzlerin rû-y  zemîne sürüp âdumânla-
r ndan bükâ-âlûd olup

[7] láhî pâdi âhumuz  bu cüzâm za metinden alâ  eyle deyü 
tažarru‘ ve nâli ler édüp gitdüklerinde der- âl osšanšîne bir nevm alebe 
[13b] édüp âb-  râ ata yatdu da hem-ân-dem vâ ‘as na ažret-i ‘Îsâ 
girüp eydür yâ osšanšîn sen ol ma‘ ûmlara mer amet édüp bu cüzâm 
derdin çekmek bañâ ye  gelür deyü an dökmegi irtikâb étmeyüp ehl-i 
maraž olma  irtikâb étdüñ imdi Alláhu ta‘âlà da i saña ra m édüp bu 
maraždan alâ  olduñ deyüp

[8] ažret-i ‘Îsâ osšanšînüñ cümle endâm n dest-i erîfi-ile s ayup 
eydür yâ osšanšîn saña bu ma‘ ûmlar  atl eyle diyen Mecûsî ukemâlar  
atl eyle deyüp ažret-i Îsà elindeki asâs -ile osšanšîne bir asâ urunca 

der-hâl osšanšîn vâbdan bîdâr olup görse kim cümle vücûd nda cemî‘î 
‘illetden bir ‘ilel almayup ten-dürüst olup dürr-i beyž-âsâ olmu  hem-ân 
parma  götürüp Lâ iláhe illâ LLáh ‘Îsà Rûhu-LLáh deyüp mezheb-i Me-
cûsîden dîn-i ‘Îsàya girmesinüñ a l  bu dur Târî -i Yanvânda da i mufa al 
yazm -dur ba‘dehu ma‘ ûmlar  Katl eyle ve issi anlar na gir deyü ta‘lîm 
éden cümle ukemâlar  užûr na k rdup niçesini atl éderken bir šabîb-i 
fa î  ü arîf eydür Pâdi âhum hele beni bir kerre söylet andan katl eyle 
dédükde hem-ân ekîme destûr-  âhî olup eydür Pâdi âhum cemî‘î diyâ-
ruñ Bô rât ve o rât ve Restetâlîs ve Câlinûs ve Eflâšûn mertebesinde olan 
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ukemâlar  râluma niçe yüz biñ gûne edviyeler ile mu‘âlece étdük a lâ 
ilâc pe îr olmad  â r bildük kim saña derûn-  dilden ve cân u göñülden 
du‘â lâz m-dur â r bun  tedbîr eyledük kim ma‘ ûmlaruñ an na giresin 
ma‘ ûmlar  cem‘ édüp cellâdlar atl édecek mahallde cümle ma‘ ûmlaruñ 
vâlideynlerine pes ü perdeden aber étdük anlar da i âž r olup vâveylâ vü 
vâveledâ deyü feryâd étdüklerinde râlum mer amet édüp cümle ma‘ ûm-
lar  âzâd étdü üñüzde du‘âlar  müstecâb olup anlara ra m étdü inden 

r stôs da i saña mer amet édüp ifâ vérdi deyü ekîm-i â  kelâm-  
cevâb vérdükde osšanšîn ol ekîm-i sâ ib-kelâm  ‘afv édüp azâd étdi

[9] ba‘dehu osšanšîn günden güne cihân-ârâ pâdi âh-  Cem-cenâb 
olup osšanš niyye al‘es n eyle ta‘mîre ba lad  kim be-her yevm üç kerre 
yüz biñ r at ve yüz biñ mi‘mâr i lerdi

[10] der-beyân-  sebeb-i binâ-y  umâme-i udüs-i erîf

Bu ma allde osšanšîn yine vâ ‘as nda ažret-i ‘Îsày  görüp yâ 
osšanšîn vâlideñ Hellena may-firav  udüse gönderüp benüm do du um 

Beytü-lla me bir ma‘bed âne in â etsin ve udüs-i erîf içre bir umâ-
me yaps n dédükde hem-ân osšanšîn vâb-  râ atdan bîdâr olup vâlidesi 
Hellenay  užûr na ça rup vâ ‘a-i mâ-va a‘  bir bir ta rîr édüp tîz yâ 
vâlide âž r ol deyü ‘alè’ abâh vâlidesine r  milyôn mâl ve r  biñ ‘asker 
vérüp Karadan aš‘-  menâzil ve šayy-  merâ il édüp udüs-i erîfe varur 
beri šarafda osšanšîn üç biñ pâre gemi-ile udüse bu adar biñ asker ve 
bu adar kerre yüz biñ gûne mühimmât ü levâz mâtlar gönderüp ol da i 
A  Deñiz içre muvâf  eyyâm ile üç gün üç gece udüs-i erîfüñ Yâfa nâm 
iskelesine yana r Hellena âtûn da i udüsde ažret-i ‘Îsânuñ ba‘žî â âr-
lar n bulup ayrâtlar yapup Nâbulus ehrinde da i bir deyr-i ‘a m in â 
édüp yine udüse gelür

[11] ibtidâ uhûr-  aç-  alîb

bir gün Ma âryôs nâm nda tâ azret-i ‘Îsàdan berü mu‘ammer ol-
mu  bir pîr-i nâ-tuvân-  mu ân pâpâs bulur13 meger Yahûd šâ’ifeleri až-
ret-i ‘Îsày  bu pâpâs üzre alb étmi lerdi ve alb olunan a aç aç  bu b šrîk14 

13 Bütün bu detaylar Narrative’de ç kart lm t r.
14 “Patrik” ile ayn  kökene sahip olan bir terim. Evlâ bunu fütursuzca Hristiyan 
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bilürdi â r Ma âryôs pâpâs Hellena ‘avrete ol aç a ac n yerini gösterüp 
Hellena emri-ile ol a ac n dibin azup içinden bir abr ile alîbler ç ar 
ya‘nî aç mi illi üç pâre a açlar ç ar attà Na ârâ zu‘m nca ol a açlar  
bir bir ol abr içindeki meyyit üzre b ra d lar ol ân ol meyyit ayât-  câvi-
dân bulup šurageldi ol gün ki mâh-  eylûlüñ on dördünci güni idi avm-i 
Nasârâ ol güni bayram édindiler

[12] bu mâ-cerâ ‘Îsà Nebî mevlûd ndan üç yüz yigirmi sekiz sene 
oñra idi15 ki âlâ Rûmuñ aç bayram  olur ve açlar na ta‘ îmleri bun-
dan alm -dur16 ol meyyit üzre ol açlar  b ra up meyyit ayât buldu  
tevârî -i Yûnânda mer ûm-dur

[13] ba‘dehu mezkûr Hellena ol açlar  altun andûka içine o-
yup ba  üzre a lard  ve umâme nâm deyri Hellena ar  yapd  Nasârâ 
zu‘m nca umâme deyri ol hayât bulan meyyit üzre dür dérler ol meyyit ise 
â â ve kellâ azret-i ‘Îsà ola ba‘dehu âsumâna ‘urûc étti dérler ammâ bir 

f rka-y  Nasârâ yo  ayâtda olup yine al  dîne da‘vet édüp yine mer ûm 
old  dérler ammâ Rû u-LLáh diyen Nasârâlar avm-  Mesî -dür âsumân-
da drîs Nebî ile ayâtda dur dérler

[14] ba‘dehu Hellena ‘avret niçe biñ azîne arc édüp Mescid-i A à-
y  ta‘mîr ü tevsî‘ ve a ratu-LLáh  tezyîn ve Beytü-llahm  müceddeden binâ 
édüp niçe biñ ayrâtlar da i édüp Yahûdîleri ra ra slâm-bolda o l  

osšanšîne gelüp altun andûka içindeki açlar  Îsànuñ yâdigâr -dur ve 
Alláh ismi-dur deyü hedâyâ vérüp osšanšîn açlar  yüzine gözine sürüp 
anas  Hellena Firâv  ve ‘Îsà Nebî açlar n alay-  ‘a îm ile Zeyrekba  dey-
rine götürüp

[15] ehr-i osšanšîni ziyâdesi-ile ‘amâra ba lad  ve ‘a îm evketli 
râl old  ger-çi niçe râllar [14a] gelmi -dür ammâ bu osšanšîn da i 

cihângîr olma  iddi‘âs nda bir muta‘a m ân ve öhret ü evket â ibi 
râl-  âll olma -ile arslan yata ndan âhîn dura ndan ma‘lûm-dur 

deyü var uvvetin bâzû-y  tüvânâs na getirüp in râžu-ddevrân bir â âr-  

bir rahibi tan mlamak için kullanmaktad r. 
15 Helena’n n Filistin’e seyahati 326 y l nda gerçekle mi tir ama orada birçok sene 

kalm  olabilir.
16 Burada söz konusu olan, Roma Kilisesi taraf ndan her zaman 14 Eylül tarihine 

sabitlenmi  olan Haç bayram d r.
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‘a îmüm als n deyü selef pâdi âhlar nuñ binâlar  üzre slâm-bol sûr na 
amîme kârgîr eddâdî binâlar i dâ  étdügin ‘ayân ü beyân éder

[16] evvelâ slâm-boluñ cânib-i berrinde arb šaraf nda Yedikulle-
den tâ Ebû En ârî rüknine var nca iki Kat n-  a în ve sedd-i metîn 
sûr-  avî dîvâr  binâ étdi kim evvelki at dîvâr nuñ irtifâ‘  yigirmi bir 
zirâ‘-  melikî âlî-dür ve ‘arž  on zirâ‘-dur ve iç at dîvâruñ addi yetmi  
zirâ‘ bâlâ dur ve ‘arž  esâs  yigirmi zirâ‘ ‘arîž-dür ve sûr-  âricînüñ irtifâ‘  
a‘r-  anda dan tâ bedenlere var nca r  iki zirâ‘ édüp esâs ndan âb-  
âfîler šulû‘ édüp

[17] iki dîvâr mâ-beynin orasânî r t m-  dolma ile metânet vér-
di ve bu r t m olmu  temelü ‘arž  kâmil seksen zirâ‘-dur ve sûr-  âric 
ile sûr-  dâ ilüñ mâ-beyni altm  zirâ‘ fâ la bir bâ -  rem-mi âl bir yer 
dür âlâ Šop apus -ile Edirne apus  mâ-beynindeki bâ -  rem içre âl-i 

‘O mânuñ yeñiçeri za arlar nuñ yayla -dur ve sûr-  âricden âric bir at 
alça  i âr-pîçe dîvâr da i binâ édüp ka‘r-  anda dan irtifâ‘  yigirmi be  
zirâ‘-dur ‘arž  alt  zirâ‘-dur ve bu iki dîvâruñ mâ-beyni r  zirâ‘ fâ la 
dîvâr dur bu isâb üzre slâm-bol al‘es nüñ ara cânibi üç Kat-dur

[18] ve bu dîvârlaruñ öñündeki bir at fecc-i ‘amî  handa -  arî uñ 
‘arž  yüz zirâ‘-dur ve bu anda  içre Yedikulleden tâ Silivrî Bâb na gelince 
deryâ girüp al‘e-i slâm-bol cezîre-mi âl olma a sehel alm d  âlâ ara 
cânibi bu mertebe üç at metânet üzre mebnî olup üç Katda biñ iki yüz 
yigirmi be  burc-  ‘a îm ulleler var dur ve her ulle üzre onar ruhbân 
dîdebân ta‘yîn édüp eb u rûz nigehbânl  éderlerdi

[19] ve kal‘e-i slâm-bol ekl-i mü elle  vâ ‘ olup cânib-i arbî berr 
šaraf  ar î ve cânib-i imâlî ba r vâ ‘ olup mü ellesü- ekl samsa olma -ile 
içinden fitne ve ‘i yân ü šu yân ve nâr-  šâ‘ûn-  üsrân eksük degül-dür 
ammâ bu ba reyn šaraflar  yal ñ at sedd-i Yê’cûc-vâr metîn ü müsta kem 
dîvâr ve burc ü bârûlar  hezâr ve hezârân dendân-  bedenler ile ârâste ve 
pîrâste olmu  al‘e-i üstüvâr dur

[20] ve osšanšînuñ bu al‘eye bezl-i himmet étmeden murâd ü 
merâm  ol idi kim ‘ilm-i nücûmda yegâne-i ‘a r idi ‘ilim uvveti ile ažret-i 
Risâlet-penâhuñ šulû‘-  uhûr ndan aberdâr olup cihân-ârâ bir pâdi âh-  
mürselîn gelecek-dür deyü avf ndan bu al‘eye sa‘d sâ‘at-dur deyü serešân 
burc nda ‘imâretine urû édüp šâli‘-i ‘imâreti serešân oldu -içün slâm-bol 
içre šâ’ife-i cüyû uñ fitnesi eksük degül-dür
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[21] ve kal‘e-i slâm-bol dâ’iren-mâdâr kâmil on sekiz mîl i âša éder 
ekl-i mü elle  bir al‘e-i bî-mi âl-dür bir kö esi cânib-i K bleye mevzûn 

Yedikulle-dür bir kö esi cânib-i imâle nâ r Sarâyburn -dur bir kö esi câ-
nib-i arb ile y ld z rûzgâr  mâ-beynine nâ r Ebû En ârî apus  kö esi-dür

[22] ve osšanšîn Cinivîz râl ndan z alup arâbet ta rîbi-ile 
râla ru at vérüp slâm-bol alîcinüñ imâl cânibinde alaša nâm al‘e-

y  Cinivîz râl  dörd o l na dörd al‘e bir birine mutta l i âr-  ‘a îmler 
binâ étdi kim her biri birer a în-i üstüvâr dur lisân-  Yûnânda ala süde 
dérler mukaddemâ osšanšînüñ süd- ânesi olup cümle a mal ayvânât-
lar  anda durdu -içün alaša dérler
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