
Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΣΟΥΛΤΑΝΩΝ 
ΒΑΓΙΑΖΗΤ Β' ΚΑΙ ΣΕΛΗΜ Α'

(ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΒΑΡΒΕΡΙΝΟΝ ΚΩΔΙΚΑ 111 
ΤΗΣ ΒΑΤΙΚΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ)

Εις τον προηγούμενου τόμον τής Έπετηρίδος τής Εταιρείας Βυζαντι
νών Σπουδών ύπεγραμμίσαμεν την αξίαν και την ευρυτέραν σημασίαν τοϋ 
ελληνικού βαρβερινοϋ κώδικος 111 τής Βατικανής Βιβλιοθήκης, έδημοσιευ- 
σαμεν δέ και το εις την βασιλείαν τού Μωάμεθ Β' τού Πορθητοΰ κα'ι την 
άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως άναφερόμενον σχετικόν κεφάλαιον, κατα- 
λαμβάνον τά φύλλα 50ν — 81 r τοϋ κωδικός1. Νΰν προβαίνομεν εις την 
έκδοσιν τοϋ εν συνεχείς; υπολοίπου τμήματος τοϋ χειρογράφου, οΰτινος, 
δμως, ή άφήγησις διακόπτεται άποτόμως, καθότι τά τελευταία φύλλα τοϋ 
κώδικος έχουν άπολεσθή.

Τό τμήμα τούτο άναφέρεται εις τά επί τών άμεσων διαδόχων τοϋ Μωά
μεθ σουλτάνων Βαγιαζήτ Β' και Σελήμ Α' διαδραματισθέντα ιστορικά γεγο
νότα και καταλαμβάνει τά φύλλα 81v-97r. Εις τό πρώτον κεφάλαιον (φ. 
81 ν — 95r) ό άγνωστος συγγραφεύς άφηγεϊται κατά πρώτον λόγον τά άφο- 
ρώντα εις τούς εξοντωτικούς μεταξύ τα>ν αδελφών Βαγιαζήτ και Ζιζίμου 
αγώνας προς κατάληψιν τής εξουσίας, την τελικήν επικράτησιν τοϋ πρώτου 
καί τήν καταφυγήν τοϋ δευτέρου εις τήν ’Ιταλίαν, δπου έδηλητηριάσθη, εν
τολή τοϋ αδελφού του, υπό τίνος Ενετού ευπατρίδου, ακολούθως δέ τάς 
σημαντικωτέρας στρατιωτικός επιχειρήσεις τοϋ νέου σουλτάνου είς τήν ’Ανα
τολήν καί τήν Δύσιν, ιδία δέ είς Αίγυπτον, Βλαχίαν, Λεχίαν, ’Ήπειρον, 
Περσίαν, Ναύπακτον, Μεθώνην, Κοροίνην, Ναυαρΐνον, Ναύπλιον, Κεφαλ
ληνίαν, Βουλγαρίαν κλπ. Τέλος, ενδιατρίβει διά μακρών εις τήν έ’κθεσιν τών 
μεταξύ τών υιών τοϋ Βαγιαζήτ αγώνων, μέχρις δτου ό Σελήμ, κατορθώσας 
διά τών δπλων καί τοϋ δόλου νά ύπερισχύση, άνήλθεν επί τοϋ θρόνου, ζώντος 
έτι τοϋ πατρός του, τον όποιον έφρόντισε νά δηλητηριάση, ΐνα ασφαλέστερου 
στερεώση τον θρόνον του.

1 Γ. Θ. Ζώρα, Ή αλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως καί ή βασιλεία Μωάμεθ 
Β' τοΰ Κατακτητοΰ (κατά τον ανέκδοτον ελληνικόν βαρβερινόν κιόδικα 111 τής Βατι- 
κανής Βιβλιοθήκης), Έπετηρίς τής Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμ. ΚΒ', 1952, 
σελ. 233 - 289.
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416 Γεωργίου β. Ζώρα

Εις to δεύτερον, ημιτελές διασωθέν, κεφάλαιον περί τής βασιλείας τοΰ 
σουλτάνου Σελήμ (φ. 95r-97v) δ συγνραφεύς άφηγείται τούς μετά την 
άνοδον εις τον θρόνον τοΰ Σελήμ συνεχισθέντας εναντίον τών αδελφών του 
Κορκούδ και Άχμέτ αγώνας, τάς προσπάθειας τούτων, δπως καταλάβωσι την 
αρχήν καί τήν αποτυχίαν των.

Εις τά δύο ταΰτα τελευταία κεφάλαια, ό συγγραφεΰς άσχολεΐται εκτενε- 
στερον μέ τά εσωτερικά γεγονότα τής οθωμανικής αυτοκρατορίας, ήτοι τάς 
δολοπλοκίας, τούς φόνους, τά κινήματα, τάς δολιότητας, τάς συνεχείς αιμα
τοχυσίας καί τούς άτέρμονας περί διαδοχής αγώνας, παρά μέ τά καθαρώς 
στρατιωτικά καί πολιτικά γεγονότα, τινά τών οποίων μόλις καί εν γενικαΐς 
μόνον γραμμαΐς θίγει. Ή ίστόρησις παρουσιάζει καί εις τά κεφάλαια ταΰτα 
τήν λιτότητα εκείνην καί τήν συντομίαν, ήτις διακρίνει άπ’ αρχής τό κείμε
νον, μαρτυρεί δέ τά φιλοχριστιανικά καί πατριωτικά αισθήματα τοΰ συγγρα- 
φέως, ώς καί τήν αποστροφήν του προς τήν ωμότητα καί τήν βαρβαρότητα 
τοΰ κατακτητοΰ.

Προς εύχερεστεραν παρακολούθησιν τής άφηγήσεως 1 — ήτις δεν στε
ρείται ενίοτε άνακριβειών καί συγχύσεων — παραπέμπομεν διά τάς σημαντι- 
κωτέρας τών αναγραφόμενων ίστορικίΰν πληροφοριών εις τά παράλληλα χω
ρία τοΰ κλασσικοΰ έργο» τοΰ Χάμμερ 2, ένθα γίνεται μνεία, τών κυριωτέρων 
πηγών τής οθωμανικής ιστορίας.

1 Ή ΧΡήσις ξενικών όρων μαρτυρεί ότι ό συγγραφεύς είχεν ύπ’ όψιν του καί 
δυτικός πηγάς ή, οπωσδήποτε, ότι έγνώριζε καλώς τά έν τη Δύσει συμβαίνοντα.

, I. Χάμμερ, 'Ιστορία τής ’Οθωμανικής αυτοκρατορίας, έξελληνισθ-εΐσα Οπό 
Κ. Κροκιδα, Άθήναι 1870.
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‘Η βασιλεία των Τούρκων σουλτάνων Βαγιαζήτ Β' καί Σελήμ Α' 41ί

Μπαγιαζήτης

81ν ’Έοοντας νά άποθάνη δ σουλτάν Μεχεμέτης, έκάθησε εις τήν βασιλείαν 
δ σουλτάν Μπαγιαζήτης, δ υιός αυτόν, εις την Κωνσταντινούπολή δ ενδέκα
τος — 11 — εις τούς 1481.

5 Μπαγιαζήτης, δ νιος τον σουλτάν Μεχεμέτη, έκάθησε εις την βασιλείαν 
τής Πόλης 1 2 εις τούς 1481, δ ενδέκατος, ήκονατη εισε δλονς τούς χριστια
νούς, και έχαρήκανε πολλά, πώς άπόθανε δ σουλτάν Μεχεμέτης και έκάθησε 
δ υιός τον δ σουλτάν Μπαγιαζήτης, διατ'ι είχανε δλπίδα οί Μοραιτες και οι 
Βονλγάροι και ή Μακιδονία νά περιλάβουνε την πρώτη τους άφεντίαν. Καί 

10 τούτο διατί είδανε καί έμαλώνααι οι δύο αδελφοί, δ Μπαγιαζήτης καί δ 
Ζιζιμος 3, διά την βασιλείαν τον πατρός τους.

Τότε εσηκώθη δ Νικολδς ζούπανος, καί έμάζωξε φονσσατο καί έδιάβη 
καί επήρε τους τόπους, όπου τού είχε παρμένους δ σουλτάν Μεχεμέτης, καί 
έκοψε πολλούς Τούρκους. Το όμοιο έκαμε καί δ ’Ιωάννης δ Τζαρονοβήκιος, 

15 άνθρωπος έξακονστός. Καί την άλλη μερέα δ ρήγας Μαθίας τής Ουγγαρίας 
έμάζωξε φουσσάτα νά πάγη νά δίωξη τούς Τούρκους όξω άπδ τον Ντούναβι, 
εάν δεν ήθελε στείλει δ βασιλέας τής ’Αλαμανίας φονσσατο εις την Ουγγαρία 
καί τον εμπόδισε, όπου έκαμε μάχη εις τον τόπο τον καί τού έκαμε μεγάλη 

82r ζημίαν. Τότε εσηκώθη καί δ δούκας τής Βλα\χίας δ Στέφανος, βοϊβόντας, 
20 καί έπήρε άπδ το φονσσατο τού ρηγδς Μαθίας καί έπήρε καί τό δικό του 

καί έδιάβη καί έκατάτρεχε τούς Τούρκους τής Μπόσινας' καί έπήρε καί μέ
ρος από τις χώρες τους4.

Τό όμοιο εσηκώθη δ δούκας τής Καλάβριας Άλφόνσος, οπού ώριζε καί

1 σουλτάν Μεχεμέτης : σονσλτάν μεχέτης cod. 4 ενδέκατος ex δοδέκατος—11 
ex 12 6 ενδέκατος ex δοδέκατος 12 (κε έμάζοξε) κε supra lineam add. cod.

1 Βαγιαζήτ Β', σουλτάνος των Τούρκων, πρεσβύτερος υιός καί διάδοχος Μωά
μεθ- Β' έλ Φατίχ τοΰ Πορθητοΰ τής Κωνσταντινουπόλεως, έγεννήθη τφ 1447, 
άνήλθεν είς τόν θρόνον τφ 1481 καί άπέθανε τφ 1512.

2 Πβ. σχετικήν άφήγησιν των γεγονότων έν Χάμμερ, ένθ’ άν., τόμ. Β', σελ. 
563 - 597 καί τήν έκεΐ άναφερομένην βιβλιογραφίαν.

3 Ζιζίμος, νειότερος υιός Μωάμεθ- τοΰ Β', γνωστός υπό τό όνομα Τζέμ, περί 
τοΰ οποίου γενήσεται ευρύτερος λόγος κατωτέρω.

4 Περί των πρώτων στρατιωτικών επιχειρήσεων Βαγιαζήτ τοΰ Β' πβ. Χάμ
μερ, ένθ’ άν., τόμ. Β', σελ. 6 έπ.

ΕΠΕΤΗΡΙΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΠΟΥΛΩΝ "Eros ΚΓ' 27
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418 Γεωργίου Θ. Ζοίρα

τδ’Ότροντο, όπου τδ είχε δ πασάς είς το χέρι τον, όπου όντα το επήραν δεν 
25 ε'τνχε εκεί, δτι ήτονε είς τον πόλεμο τής Φιορέντζας, είς την Σένα. Λοιπόν, 

επήρε την δύναμί τον, άπεζονς και καβελλάρονς, και έδιάβη εις τδ κάστρο 
τδ ’Ότροντο. Καί ετριγύρισε καί έπολέμα με τους Τούρκους. Καί αυτοί 
ήτανε μέσα καί άντιστέκανε δυνατοί. Άμμή δεν άκαρτερούσανε βοήθειαν 
άπδ την Πάλι, διατί είχανε πολλήν σύχνσι, καί δεν είχανε τί κάμη, καί έπα- 

30 ραδόθησαν, δτι νά τον δώσουνε τδ κάστρο καί να τους άφήση νά πάνε έλεύ- 
τεροι. Καί όντως έστερζε ό δούκας καί έπερίλαβε τδ κάστρο τδ ’Οτροντο. 
Τότε δεν έ στήθη είς τδν λόγο τους, ώς καθώς έκαμνε καί δ αφέντης τους, δ 
σονλτάν Μεχεμέτης, μόνε τους έπιάσε δλους καί τους έκαμε σκλάβους, καί 
μέρος άπ’ αυτούς έκοψε' δ πού είχανε οί Τούρκοι τδ αυ τδ κάστρο έναν 

35 χρόνον
Καί είς την Κωνσταντινούπολή επειδή είχανε νά κάμουνε οι δύο αδελ

φοί διά την βασιλείαν, καί οί πασάδες καί οί άνθρωποι τον σαραγιού είχανε 
δύο γνώμες, δτι οί μισό) ήθέλαν τδν έναν καί οί άλλοι ήθέλαν τδν άλλον, 
διατί ακόμη δεν είχε καθήσει τινάς άπδ τούς δύο είς τδν θρόνον, οπού δ 

40 Μπαγιαζήτης ήτονε είς την Μαγνησία καί δ Ζιζίμος ήτονε είς την Καρα- 
μανία. Καί ήτονε σνχυσι πολλή, δτι δ γιανιτζάραγας έβαλε τους γιανιτζά- 
ρους καί άφωνάζανε «τδν Μπαγιαζήτη θέλομε», καί δ άλλος λαδς έφωνα- 
ζάνε «τδν Ζιζίμο θέλομε». Έλέγαν τον καί Τζέιι. Τότε ήτονε δ Νταούτ 
πασάς, βιζύρης, καί άλλ.οι πασάδες, καί επάσκανε νά ήμερώσουνε τούς 

45 γιανιτζάρονς καί τδν έπίλοιπον λαόν, διά νά καθήσοννε τδν Μπαγιαζήτη. 
82ν Καί τόσο έκάμανε, δτι εκατωρθώσανε καί έκαθήσανε τού σονλτάν Μπα- 

γιαζήτη τδν υιόν, 15 χρονώ, δνόματι Ντουργούτη 1 2· καί τούτο έκάμανε

24 (το επήραν)το supra lineam add. cod. 43 Τζέμ : γγεμ cod. 46 τον ex τον

1 Δούξ τής Καλαβρίας ήτο τότε ό Άλφόνσος, ό βραδύτερον αναγορευτείς βασι
λεύς τής Νεαπόλεως, υπό τήν επωνυμίαν Άλφόνσος Β’, αρχηγός δέ των Τούρκων ό 
Χαϊρεδδίν, τοΰ Άχμέτ Κεδούκ, τοϋ πορθητοΰ τοΰ Ύδροϋντος, έγκαταλείψαντος τήν 
πόλιν ταύτην μετά τόν θάνατον τοϋ Μωάμεθ. ‘Ο 'Υδροΰς παρεδόθη τφ Άλφόνσφ 
τήν 10 Σεπτεμβρίου 1481, έπί τή όμολογίφ ελεύθερος εξόδου των Τούρκων. Άλλ’ ό 
Άλφόνσος, παρασπονδήσας, άφοϋ έφόνευσε πολλούς Τούρκους, ήχμαλώιισε καί πεν- 
τακοσίους, τούς όποιους έχρησιμοποίησε βραδύτερον είς τάς κατά τής λοιπής ’Ιτα
λίας εκστρατείας αϋτοΰ (ΓΙβ. καί Χάμμερ, ενθ’ άν., τόμ. Β’, σελ. 6).

2 Ό άγνωστος συγγραφεύς τοΰ έργου ονομάζει τόν δεκαπενταετή υιόν τοϋ Βα- 
γιαζήτ Ντουργούτη, έν τή πραγματικότητι όμως εκαλείτο Κορκούδ. Ήτο δ’ ουτος, 
καθ’ όμόγνωμον μαρτυρίαν των πηγών, εύπαίδευτος νέος καί αγαθών αισθημά
των, διακρινόμενος διά τήν πρός τάς καλάς τέχνας καί ιδία τήν μουσικήν κλί- 
σιν αύτοΰ.
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4Η βασιλεία των Τούρκων σουλτάνων Βαγιαζήτ Β' καί Σελήμ Α' 419

τάχα διά νά ημερώσουνε τον λαόν και διά νά πάψοννε τά λόγια τον λαόν.
Και Ζιζίμος, ώς ήκουσε αυτά, εμάζωξε φονσσάτα πολλά και ερχετόνε 

50 εις την Πάλι, διά νά καθήση βασιλέας. Και ώσάν έμαθε πώς έκαθήσανε τον 
νίδν τον Μπαγιαζήτη, άκακοφάνη του πολλ.ά. Άμμή οι πασάδες γρήγορι 
εσηκώσανε τον νίδν και έβάλανε και έκάθησε δ σονλτάν Μπαγιαζήτης βασι
λέας. Και τότε έκραξε πολλούς άνθρώπονς μέσα ’ς τδ σαράγι διά φύλαξι τον 
κορμιού τον. Καί ώσάν τά έμαθε αυτά ό Ζιζίμος, πιο; έκάθησε δ άδελφός 

55 τον δ Μπαγιαζήτης βασιλέας, βέβιος καί στερεός, εμάζωξε πολλά φονσσάτα 
καί διαλεκτά, καβελλάρους καί άπεζονς, καί ήρθε εις την Σονρία' καί άπδ 
την Σονρία ερχετόνε με βία καταπάνω εις τον Μπαγιαζήτη. Καί δ αντδς 
Ζιζίμος είχε δώσει δριαμδ ό πατέρας τον, οπού ’ταν Μονχαμέτης, δτι νά 
μαζώξη φονσσάτα νά πάνε καταπάνω του σονλτάνον τον Καέρον, καί διά 

60 τούτο τον εϋρέθηααν εις τδ χέρι τον πολλ.ά φονσσάτα, καί, ώσάν άπόθανε 
δ πατέρας, έπήρε τά φονσσάτα καί ήρθε εις την ’Ανατολή καί έδιαγονμιζε 
την Βιθανία, καί έπαιρνε τις χώρες τής ’Ανατολής τάχα νά πάρη την μισή 
βασιλείαν τον πατρός του καί ό Μπαγιαζήτης νά ’χη την Δύσι.

Τότε ήρθε δ Ζιζίμος είς την Προύσα με δλο του τδ φονσσάτο καί έπερί- 
65 λ.αβε δλονς τους τόπους τής ’Ανατολής. Καί δ Μπαγιαζήτης, ώσάν τδ έμαθε, 

εμάζωξε τά φονσσάτα του άπδ την Δΰαι καί τά πέρασε είς την ’Ανατολή· καί 
83r εδιάβησαν \ είς τους κάμπους τής Προύσας καί έκάμνασι μικρούς πολ,έμονς 

καί έδοκιμάζανε. Άμμή άναψε δ πόλεμος πολύς καί εσκοτωνόντησαν μία 
μερέα καί άλλη, δτι ένικούσανε τδ φονσσάτο τού Ζιζίμον καί ώλιγοστεύανε. 

70 Καί ώσάν είδανε όντως, έφυγε καί ο Ζιζίμος καί έδιάβη είς την Καραμα- 
νία, είς τδν αφέντη· καί έστάθη ολίγο. Καί άπδ κεΐ έφυγε καί έδιάβη είς 
την Σονρία' καί έστάθη ολίγο. Καί άπδ κεΐ έαηκώθη καί έδιάβη είς τδν 
σουλτάνο τού Καέρον. Καί άπδ κεΐ έφυγε καί έδιάβη είς την Ρόδο, είς 
τδν Μέγα Μάστορα. Καί άπδ κεΐ έδιάβη είς την Ρώμα' λέγουσι είς τδν 

75 Πάπα. Καί εκεί άπόθανε άπδ φαρμάκι, δ.τού τδν έφαρμάκωσε ένας τζιντι- 
λόμος Βενετζάνος, με θέλημα τού Μπαγιαζήτη, ώς θέλω τδ πει δμπροστά.

Λοιπόν ένίκησε ό Μπαγιαζήτης καί έκάθησε βασιλέας, καί έσιγουρά- 
ρηαε τδ βασίλειό του καί έπροσκυνήσανέ τόνε δλοι διά βασιλέα τους. Καί 
έκαμε μεγάλες χαρές είς τήν Κωνσταντινούπολι, δταν εγνρισε μέ τά 

80 φονσσάτα άπδ τήν νίκη άπδ τήν Προύσα" καί έδωσε των γιανιτζάρων 
πολλά χαρίσματα καί έπερίσσεψε τδν λοφά τους. Καί ομοίως έκαμε καί είς 
τούς έπίλοιπους. Καί δρισμούς έδωσε είς τήν ’Ανατολή νά καθέζουνται είρη- 
νεμένοι είς τούς τόπους τους· καί ομοίως έκαμε καί είς τήν Δνσι.

48 διά iteratum in cod. delevi 49 πολλά: πολ,ή cod. 53 οαράγι ex ααράβ,η 
57 ερχετόνε ; καί ερχέτονε cod. 58 Μονχαμέτης ex μουαταμέτης 59 Καέρον : Κάε- 

ρον cod. 69 το ; του cod. ώλιγοστεύανε : δληγοατέβαβε cod.
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Κα'ι ώσάν τά έτελειώσε δλα αυτά, εμάζωξε τά φουσοάτα του, και άπέ- 
85 ρασε εις την ’Ανατολή, και εδιάβη καταπάνω τον άφεντός τής Καραμανίας ', 

Τούρκου, όπου ήτονε έχϋρός του, και τον έπολέμησε και τον έπήρε τις 
χώρες τον, την μέσα μερέα και την δξω, και από τδ βουνό τον Ταύρον.

Και τον έρχάμενον χρόνον, την άνοιξι, δεν έστάύλη, μόνε εμάζωξε τά 
83ν φουσοάτα τον και εδιάβη καταπάνω τον σουλτάνου τής Αίγυπτου 1 2 3, ήγονν 
90 των Μισιρίων, όπου είχε πατήσει τϊς τόπους του και όπου εβοήϋησε τον 

αδελφού του τον Ζιζίμου, και τού έδωσε φουσοάτα. Και έστειλε μαντατοφό
ρους εις τό κάστρο την Άντένα και εις το κάστρο τό Τερσίτι νά παραδο- 
Οοννε, όπου είναι είς τα σύνορα τής Καραμανίας τά όποια κάστρη στέκον
ται κοντά είς τον δρόμον, όπου πηγαίνουσι είς τό προσκύνισμά τους εις το 

95 Μεκέ *. ’Ακόμη έζήτησε τον αυτού Καραμάνου δτι νά τον δώση τον ανιψιό 
του, ήγονν τον υιόν τού Ζιζίμου και την γυναίκα του, όπου τά είχε αφήσει 
εκεί. Και ό αφέντης ό Τουρκομάνης δεν τους εδέκτη, μόνε τους έδιωξε, και 
άπόκρισι δεν τους έδωσε. Και ώς τό ήκονσε ό Μπαγιαζήτης, εδιάβη κατα
πάνω τον μέ τά φουσοάτα του.

100 Τότε ήρϋε και ό σουλτάνος τον Καέρου με τά φουσοάτα τον την άλλην 
μερέαν. Και έστάΟησαν τέσσαρους μήνες τό ένα την μίαν μερέα και τό άλλο 
την άλλη. Τό ύστερο εσμίξανε είσε πόλεμον, και έτζακίστησαν οί Τούρκοι· 
και έοκοτώΟησαν πολλοί καί έσκλαβώΰησαν πολ,λοί· και τους έστειλε δεμέ
νους είς τό Καέρος. Τότε, ώσάν ενική&η ό Μπαγιαζήτης από τον σουλτάνο, 

105 ετραβήχτη είς τους τόπους του, διατι έχάϋη πολύ από τό φονσσάτο τον. Και 
περάσοντας ολίγες ημέρες, εμάζωξε πάλι και άλλο φονσσάτο περισσότερο 
κα'ι δνναμώτερο. Καί έμπήκανε είσέ πόλεμο. Καί πάλι έτζακίσε ό σουλτά
νος τον Μπαγιαζήτη κα'ι έσκλάβωσε πολλούς Τούρκους και τούς έστειλε δεμέ
νους είς τό Καέρο. Και τον έιζακίσανε δύο βολές, κα'ι πολλή ντροπή έπαΟε

85 Καραμανίας : καραμα-μανίας cod. 86 (επολέμησαι) κε καί iteratum in cod. 
delevi 91 τον αδελφόν: τον αδελφού cod. 97 primum ό καραμανος scripsit 
cod. post in d Τονρκομάνις mutavit

1 Ή εκστρατεία εναντίον τοΰ ήγεμόνος τής Καραμανίας άνεπτύχθη κατά τό 
πλεϊστον τοΰ έτους 1482.

2 Περί των κατά τής Αίγυπτου πολέμων τοΰ Βαγιαζήτ πβ. X ά μ μ ε ρ, ενθ’ άν., 
τόμ. Γ', σελ. 16 έπ.

3 Πβ. Χάμμερ, ένθ·’ άν., τόμ. Γ', σελ. 18: «Πρό μικρού δέ ό αιγυπτιακός 
στρατός κατέλαβε διά τής βίας πολλά φρούρια τοΰ ήγεμόνος τής δυναστείας Ραμα- 
ζάν περί τά "Αδανα καί τήν Ταρσόν καί έκάκου τούς διά τής όδοΰ ταύτης πορευο- 
μένους είς τήν Μέκκαν προσκυνητάς. Ό διοικητής τής Καραμανίας Καραγιόζ πασάς 
παρηγγέλιΤη ΐν’ άνακτήσηται τά φρούρια» (’Απρίλιος 1495).
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110 από τούς Μαμαλούκονς. Διατί τους ανθρώπους τον Καέρου τις έλέγανε 
Μαμαλούκονς.

Τότε έζεδιάλεξε τδ φονσαάτο του ό σουίταν Μπαγιαζήτης, τους για- 
84r νιτζάρονς \ και σπαχήδες και άλλους, και έξεκαθέρισε τό φονσαάτο τον και 

έβαλε πασά τον Ντοργούτη, πρώτον βιζύρη. Και έδιάβη και απόκλεισε τδ 
115 κάστρο την Άντένα καί τό κάστρο τδ Τερσίτι, καί τά στένεψε τόσο δτι δεν 

είχανε τί κάμη καί έπαραδόθηααν. Καί ε'βαλε δ πασάς μέσα εις αυτά πολλούς 
φυλάκτορες. Τότε έγύρισε εις την Κωνσταντι,νούπολι νικητής διά τά κάστρη.

Καί περάσοντας ολίγος καιρός, εμάζωξε ό σουλτάνος τον Καέρου φονσ- 
αάτα πολλά άπδ τους Μώρους καί άπο τους Μαμαλούκονς, καί τούς έστειλε 

120 να πάρουνε τά καστέλλια τά άνωθεν, όπου τά επήρε ό πασάς τον Μπαγια- 
ζήτη. Καί δ Μπαγιαζήτης τδ έμαθε καί έστειλε τον Άλή πασά, με εκατόν 
είκοσι χιλιάδες φονσσάτο. Καί έστειλε καί διά θαλάσσης εκατόν πενήντα 
κάτεργα διά βοήθεια των άνωθεν καστελλίων, διατί είναι κοντά εις τον 
γιαλό. Καί είσε κάθε κάτεργο έβαλε μία μεγάλη λουμπάρδα καί έναν φλαμ- 

125 πονριάρη. Τότε έσώαανε τά φονσσάτα εις τά σύνορα τής Σουρίας. Καί ήτονε 
στενός τόπος νά άπεράσουνε εις την Σκαντερώνα, κάτω στενό, απανω 
βουνό· καί κάτω τρέχει ένας ποταμός, δ Καράαης τό άνομα *. ’Εκεί αντί
περα τον ποταμού εφάνησαν καί οι Μαμαλοΰκοι διά νά πολεμήσουνε με 
τούς Τούρκους. Καί έπολεμούσανε καί οι δύο μερες ανδρειωμένα.

130 Καί την ώρα αυτή ήρθε πολλή φουρτούνα εις τήν θάλασσα καί έτζακί- 
στησαν τά περισσότερα κάτεργα, καί τά έρριξε οξω εις τήν γή 1 2. Καί έδρά- 
μανε οι Μαμαλοΰκοι εις τήν περιθαλασσία καί έσκοτώσανε πολλούς Τονρ-

120 καστέλλια : κακαστέληά cod. 125 φλ,αμπουριάρη : φλαμονρήάρη cod. είς τά : 
νς το cod. 127 τρέχει ex θεχή cod. 131 κάτεργα: κακάτεργα cod.

1 Καράσης είναι ό νπό τό δνομα Καρά - Σοΰ γνωστός ποταμός τής Β. Συρίας. 
Τό επικίνδυνον δέ τοϋτο συριακόν στενόν είναι ακριβώς εκείνο, διά τοΰ οποίου 
διήλθ·εν δ ’Αλέξανδρος, δτε ό Δαρεΐος κατέβη τό δρος, διά τοΰ στενοΰ τοΰ Άμανοϋ 
Βεϊλάν.

2 Πβ. Χάμμερ, ένθ·’ άν., τόμ. Γ', σελ. 26 έπ. : «Έλθόντες οΰτοι (οί Αιγύ
πτιοι) παρά τό Βαγράς είς τά στενά τής Συρίας είδον, δτι ό στόλος τοΰ Έρσέκ 
Άχμέτ πασα έκώλυεν άπό τής θαλάσσης τήν δίοδον, ήτις ενταύθα μεταξύ τοΰ 
δρους καί τής παραλίας έστί τοσοΰτον στενή, ώστε καλείται Σακαλτουτάν, ήτοι πωγω- 
νάρπαξ. "Οτε δέ 6 αίγύπτιος στρατός άπέβαλεν ήδη πάσαν ελπίδα τοΰ διαβήναι τό 
στενόν, συνέβη καταιγίς, ήτις διεσκόρπισε τόν στόλον τοΰ Έρσέκ Άχμέτ. Ούτως δ 
Οΰζ βέγης άκωλύτως διήλθεν εΐτα τό έπικινδυνότατον τοΰτο συριακόν στενόν, δι’ οΰ 
έπορεύθη ό ’Αλέξανδρος, δτε ό Δαρεΐος διά τοΰ στενοΰ τοΰ Άμανου Βεϊλάν κατέβη 
τό δρος».
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κονς, οπού έβγαιναν από τα κάτεργα μισοπνιμένοι και έκερδίζανε. Και την 
αν την ήμέραν απεράσανε οι Μαμαλοϋκοι πέρα τον ποταμού, και έδιάβησαν 

135 τά μέρη των καοτελλίων και έκρατούσανε τις στράτες διά νά μην πάνε τρο- 
84ν φές των Τούρκων εις τά καστέλλια. Και περάσοντας δύο ημέρες ήρθε ό 

Άλή πασάς στερέας με τά φουσσάτα εις τά καστέλλια και εδώσανε πόλεμο 
με τά φουσσάτα του Μαμαλούκου πολλά δυνατό. Και πότε ένικονσανε οί 
Τούρκοι, πότε ένικονσανε οί Μαμαλοϋκοι. Άμμη το ύστερο ένικήσανε οί 

140 Μαμαλοϋκοι, καί οί Τοϋρκοι έφύγανε καί έδιάβησαν εις την ’Αρμενία καί 
εις την Καραμανία.

5Ετούτην την νοτερή βολά, όπου έτζακίαιησαν οί Τοϋρκοι, ηκονσε τά 
μαντάτα ό σουλτάν Μπαγιαζήτης καί έπικράθη πολλά ομοίως καί διά την 
αρμάδα τον, διατί τις τρεις βολές, όπου τον έτζακίσανε, έχασε εκατόν είκοσι 

145 χιλιάδες Τούρκους. Καί ήθελε νά κόη>η τό κεφάλι τον ’Αλή πασά καί δ'λονς 
τους φλαμπουριαραίους. Άμμη έφοβήθη μήπως καί σηκωθή τό φονσσάτο 
καί γίνη μεγάλη σφαγή άνάμεσά τους' καί τον άφησε. Άμμη τούς έκαμε 
μαζίληδες, ήγουν τούς έπήρε την τιμή τους καί τούς έξώρισε. Καί περάσον
τας ολίγος καιρός, έκάμανε αγάπη, καί έδωσε τοΰ σουλτάνου τοϋ Καέρον τά 

150 δύο καστέλλια οπού είχε παρμένα εις τούς 1480.
Καί περάσοντας ένας χρόνος, έσμιξε με τον Τάρταρη, καί έμάζωξε 

χοντρό καί πολύ φουσσάτο καί έστειλε καταπάνω τοϋ Μάρκου Φάντη, βοϊ- 
βόντα τής Βλαχίας καί τής Μπογδανίας, οπού είχε διαγουμίσει πολλούς 
τόπους τοΰ Μπαγιαζήτη, καί τις έδιαγούμισε, δ πού έπήρε τό κάστρο τό Κελλί 

155 καί τό Άσπρόκαστρο, καί τά έκράτειε διά δικά του. Τότε έδιάβη τό φουσ
σάτο τοΰ σουλτάν Μπαγιαζήτη αντάμα με τούς Ταρτάρους, καί έγιναν εβδο
μήντα χιλιάδες φονσσάτο. Καί έπήρανε όπίσω τό Άσπρόκαστ ρο καί τό Κελλί, 
καί έμπήκανε καί μέσα εις την Βλαχία καί έδιαγονμίσανε πολλούς τόπους. 
Καί έπήρανε καί έστείλανε εις την Πάλι πεντακόσους άνδρες, γυναίκες, 

160 παιδία, καί τούς στείλανε εις την Πάλι
85r Καί τον δεύτερον χρόνον έστειλε τό αυτό φουσσάτο έως εις τά σύνορα I τής 

Λεχίας. Καί ήτονε χειμώνας, καί τούς έπιάσε τό κρύο, καί άποθάνααι πολ-

133 έβγαιναν : έβγέλαν cod. 151 έσμιξε : έσμιμιξε cod. 153 διαγουμίσει ex 
δηάβουμίαη 158 τόπους : τώποπους cod. 1

1 Πβ. «Ιστορία πολιτική Κωνσταντινουπόλεως, από τοϋ ,ατήα' έως τοϋ ,αφοη' 
έτους Χριστοΰ» (Recognovit Immanuel Bekkerus, Bonnie 1849, σελ. 54) : 
«Έν δευτέρω δέ έτει τής αρχής αύτοΰ έστράτευσε κατά Μολδοβλαχίας, καί ήχμαλώ- 
τισε τό Κελλήν, τό Άσπρόκαστρον καί άλλα, λαβών πάντας αιχμαλώτους, άνδρας 
καί γυναίκας, καί κομίσας έν Πόλει».
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λο'ι Τούρκοι. 'Ομοίως έφοφήσανε και τα άλογά τους, και τοϋτο διατϊ τροφές 
δεν είχανε. Και έκόντεψε ν’ άποθάνουαι δλοι, διατϊ δεν εγνρίσανε μόνε δέκα 

165 χιλιάδες δπίσω από τις εβδομήντα χιλιάδες.
Και ώσάν ήρθε τό καλοκαίρι, έσήκωαε πόλεμον καταπάνω τών Χει- 

μαρριώτων εις την ’Έπειρο, διατ'ι οι Χειμαρριώτες εβγαίνανε καί εδιαγου- 
. μίζανε τους τόπους του Μπαγιαζήτη. Τότε εβγήκε λόγος, πώς θέλει νά πολε- 

μήση καί τους Κορφους όπου είναι τών Βενετζάνω. 'Αμμή έδιάβησαν 
170 οι Τούρκοι εις την Χειμάρρα καί έδιαγουμίσανε τά χωρία τους. Άμμή 

ολίγοι Τούρκοι εγνρίσανε όπίσω. Κα'ι από κεΐ έβγήκανε καί έδιάβησαν καί 
έπήρανε οι Τούρκοι τον τόπον καί την άφεντία τοϋ Γεώργη Τζαρνοβήκιου 
καί έδιάβησαν παίρνοντας καί διαγουμίζοντας έως μέσα ’ς τό κάστρο.

Και είσέ τοϋ τον τον καιρό έδιάβη ό ρήγας Μαθίας τής Ουγγαρίας και 
175 έπολέμηαε κα'ι έπήρε τό κάστρο τή Σεβαστεία* καί έκοχρε τους Τούρκους καί 

τό κάστρο τό έχάλασε από θεμελίων. Κα'ι εστερέωσε τό σύνορό τον από κεί
νους τους Τούρκους, όπου έπατονσανε τους τόπους τον διατ'ι τον άπερα- 
σμένον χρόνο έδιάβη ό Χαντών πασάς, με πολ,ύ φονσσάτο, κα'ι ένίκησε εφτά 
χιλιάδες Ονγγαρους καί έστειλε πολλά κεφάλια κα'ι μύτες κομμένες εις την 

180 Κωνσταντινούπολι. Κα'ι έμπήκανε εις την Κροβάτζια κα'ι καταπάνω εις τούς 
τόπους τον Μαξιμιλιανον, ίμπεραδόρου, καί δέν ήμπόρειε νά κάμη ζημία. 
Καί από κεΐ άπέρασε μέσα εις την Ίτάλια. Και τότε εβγήκε ό δονκας τής 
Μιλάνας, όνόματι Λοντοβικος Μόρος κα'ι οι Βενετζάνοι, κα'ι έδιωξαν τούς 

184 Τούρκους από κεΐ κακώς έχοντας. Άμμή είχανε σύχυαι οι Χριστιανοί.
85ν Καί τήν άλλη μερέα \ έσηκώθη ό ’Ισμαήλ ό κουζιλμπάσης 1 από τήν 

Περσία, διατϊ εΐχασι διαφωνίαν άπάνο) εις τήν πίστι τους. Καί έναντιούντη- 
σαν τών Τουρκών. Τότε ό κουζιλμπάσης ό Περσιάνος έμάζωξε πολλά φονσ- 
σατα· κα'ι τον ακολουθούσανε πολλά κα'ι ώσάν προφήτη τον έκάμανε. Και οι 
Σαρακηνοί, οπού ήτανε τά μέρη έκεΐνα, είχανε μεγάλην χαρά, όπου ήρθε 

190 προφήτης εις τον τόπον τους. Κα'ι έλεγε άλλα τών άλλώνε, δ,τι έφτανε. Τότε

169 τους : τος cod. Ιΐΐ έδιάβησαν : εδήβησαν cod. 173 κάστρο : κάταρο 

cod. 174 Ουγγαρίας: Οϋγαρήας ο ρήγας iteratum in cod. delevi 177 τονς 
iteratum in cod. delevi 182 εβγήκε: εβ-εβγίκε cod. 188 ακολουθούσανε; άκον- 

λονσανε cod. ώσάν supra lineam add. cod. 1

1 Περί τής αιρέσεως τών κουζιλμπάσηδων (κιζιλμπάσης == έρυδροκέφαλος, έκ 
τοϋ κιζίλ = έρυδρός καί μπας = κεφαλή) καί τών κατά τών Τούρκων πολέμων αυτών 
πβ. Χάμμερ, ένδ’ άν., τόμ. Γ', σελ. 80 έπ. καί 147 έπ. "Ισμαήλ ό Α' σάχης τής 
Περσίας (1480-1524) ήτο υιός τοϋ σεΐχου Χαϊδάρ Σιφή καί τής {Ηιγατρός τοϋ Τουρ- 
κομάνου ήγεμόνος Ούζούν Χασάν Μάρδας. Οί υπήκοοι τον έδεοιρουν άγιον καί μετά 
φανατισμού έπολέμουν υπό τάς διαταγής του.
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έ πήρανε μεγάλον φόβον οι Τούρκοι. Και οι Χριστιανοί είχανε δλπίδα ότι 
αυτός 6 ’Ισμαήλ θέλει χαμηλώσει την δόξαν και την έπαρσιν τον Μπαγια- 
ζήτη, ήγουν των Τούρκων, και την δύναμί τους.

Και 6 πατέρας τοΰ ’Ισμαήλ έαηκώθη προ καιρόν και έδιάβη εισε έρη- 
195 μον τόπον και εστέκετόνε ώσάν ασκητής. Και τον είχανε οι άνθρωποι τον 

κόσμου εκείνον άνθρωπον ουράνιον και αθάνατον, διατι αυτός ήτονε έναν 
τ Ιος τον Μουάμεθ εις τους νόμους τους και εις τά δόγματά τους' και έσή- 
κωαε δικό τον νόμον με τον Άλή, τον γαμπρόν τοΰ Μουάμεθ, τόσο δτι 
έβαλε μεγάλην σύχυσιν εΐσέ δλην την Τουρκίαν, και άλλοι ήθέλανε τον Μονά- 

200 μεθ και άλλοι ήθέλανε τον Ντονέλε, τον ασκητήν. Και ήρθε εις την βασι
λεία του, εις τον υιόν του, και έβαλε διαλαλημό δτι δσοι τον αγαπούνε νά 
φορέσουνε τουλουπάνια κόκκινα. Και ουτω έφορέσανε πολλοί' και διά τούτο 
τους λέγουνε κουζιλμπάσηδες, διά νά γνωρίζουνται άπό τους άλλους.

Λοιπόν άπόθανε αυτός και έκάθησε εις την βασιλείαν του δ υιός του' 
205 και έδιάβη ή βασιλεία τους παιδίον προς παιδίον. Και ερχόντησαν και εις 

την Ανατολή καί έδιαγουμίζανε τους τόπους, όπου δεν έατεργόντησαν τον 
νόμον και τό δόγμα τον πατρύς του, τόσο δτι έπερίσσευε ή βασιλεία του 

8ir κατά πολλά τους Τούρκους εκείνους, όπου δεν τους έατεργόντησαν νά 
κάμουσι κατά τον νόμο τους, τόσο δτι έδιάβηοαν μέ τά φουσσατα τους έως 

210 εις τό ’Ικόνιο, τό κάστρο, και έδιαγουμίζανε.
Καί τοΰτα ώς τά έμαθε 6 Μπαγιαζήτης, πώς ήρθε ό ’Ισμαήλ δ κου- 

ζιλμπάσης καί διαγουμίζει τήν ’Ανατολή, καί ήρθε καί έως εις τό ’Ικόνιο, 
τότε έμάζωξε τά φουσσατα του δ αονλτάν Μπαγιαζήτης. Τότε έστειλε λόγο δ 
Ντουέλες τοΰ υϊοΰ του τοΰ ’Ισμαήλ, δτι νά μήν στέκη, μόνε νά πολέμα νά 

215 άπλώση καί νά μεγαλώση τον νόμον του, καί θέλει έχει βοήθειαν πολλούς 
ανθρώπους. Καί <5 Μπαγιαζήτης δέν έστεκε, μόνε έμάζωνε τά φουσσατα τον 
δσο ήτονε βολετό, νά πάιγη καταπάνω τον' καί έμάζωξε πολλά φουσσατα. 
Καί δ ’Ισμαήλ, ώσάν έμαθε τά πολλά φουσσατα, «στείλε εις τους Βενετζά- 
νους νά τοΰ δανείσουνε λουμπάρδες καί λουμπαρδάρους. Άμμή οί Βενετζά- 

220 νοι έπροφασίατησαν καί τοΰ είπανε, δτι: «’Εμείς έχομε αγάπη με τον σονλ- 
τάν Μπαγιαζήτη διά πέντε χρόνους καί δέν θέλομεν νά χαλάσωμε τήν αγάπη 
μας' καί έχομε καί σύνορα εις τον Μορέα». Καί έτοΰτα ώς τά έμαθε δ 
σουλτάν Μπαγιαζήτης, ευχαρίστησε των Βενετζάνω, πώς έγυρίσανε οί μαν- 
τατοφόροι τοΰ κουζιλμπάση χωρίς λουμπάρδες.

225 Καί άπεράσανε οί μαντατοφόροι άπό τήν Βενετία καί ήρθανε εις τήν

194 ’Ισμαήλ ex Ιαμαμιλ cod. 198 διά τον κουζιλμπάση. διατι έχει το ονομα αυτό 

in margine 206 ‘Ανατολή : άντολ.ή cod. 207 τον πατρός του : του του πάτρός τους 

cod. 216 φουσσατα του : φουσάτου cod. 224 μαντατοφόροι : μανταντατοφώρη cod.
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Σουρία καί είπαν την άπόκριαι τών Βενετζάνω τοϋ κουζιλμπάση. Και έδιά- 
βηοαν και εις τον σουλτάνο τοϋ Καέρον, και έπαραπονέθησαν πώς έδιάβη- 
σαν είς τους Βενετζάνους και δεν τους έδώσανε τις λουμπάρδες, μη δε 
μαοτόρους να τους χύσουνε λουμπάρδες εις την Περσία. Τότε έπιάσε ό αυτός 

230 σουλτάνος τοϋ Καέρος δλονς τούς Βενετζάνους, δσοι εύρέθησαν είς τον 
86ν τόπον του, και τούς έβαλε είς την αλνσο, είς την φυλακή. Και τούς έκρά- 

τησε έναν χρόνον, και πάλι τούς απόλυσε.
Και δ σουλτάν Μπαγιαζήτης, ίδώντας την θρησκεία την νέα, άπού έαή- 

κωσε ό Ισμαήλ είς την πίστιν τους, και την έκήρυττε είσ'ε δλην την Άνα- 
235 τολή, είς τούς έδικούς του Τούρκους, και ηνρε και είς την Κωνσταντινού- 

πολι μέσα πλέο παρά διακόαα σπίτια, οπού έκρατούσανε εκείνην την νέα 
αϊρεσι. Και εβαλε φωτιά καί έκαψε τά σπίτια καί τούς ανθρώπους, οπού 
ήτανε μέσα. Καί από κεϊ έμάζωξε τά φονσσάτα του καί τά έστειλε με τον 
πασά καί τον Ούρκάν πασά' καί έδιάβησάνε είς την ’Ανατολή, κοντά είς τό 

240 Ικόνιο, καί εσμίξανε με τον ’Ισμαήλ είσ'ε πόλεμον. Καί πολέμου γενομένου, 
έτζάκισε δ ’Ισμαήλ καί Τέκλες τούς Τούρκους καί έκοψε πολλούς, τόσο δτι 
άν ήθελε έχει λουμπάρδες, έπαιρνε καί τό κάστρο τό ’Ικόνιο.

Καί ωσάν έφύγανε οι Τούρκοι, κακώς έχοντας, άπέρασε ό κουζιλμπά- 
σης καί εδιάβη είς τήν Βιθανία καί είς την Γαλατία. Καί εδιάβη καί εδια- 

245 γούμισε τήν χοτρα τήν Κούρκυρα καί έκοψε πολλούς Τούρκους, διατί ήτονε 
μέσα δ μπεγλερμπέης με τήν φαμελία του τής ’Ανατολής καί άντίστεκε τοϋ 
Τέκλε τον κουζιλμπάαη. Άμμή, ώσάν επήρε τό κάστρο, επήρε καί τον 
μπεγλερμπέη με δλην τον τήν φαμελίαν.

Τότε ώρισε νά πάνε νά πάρουνε καί τήν Προύσα. 'Ως τό έμαθε δ σονλ- 
250 τάν Μπαγιαζήτης, έμάζωξε τά φονσσάτα τής Ρούμελης καί εδιάβη καταπάνω 

τοϋ Τέκλε. Καί ώσάν είδε ό Τέκλες κουζιλ.μπάσης, πώς έρχεται πολύ φονσ- 
σάτο, έτραβήχτη όπίσω, καί δ Άλή πασάς, δπού είχε τά φονσσάτα τον Μπα- 
γιαζήτη, τον έκννήγα από πίσω πολλές ημέρες. Καί έσωσε τόνε είς τό μέρος 

254 τής Γαλατίας καί έπιάσε πολλούς κουζιλμπάσηδες καί έπαλούκωσε καί πολ- 
87r λ-ούς δσονς έσωνε είς τον δρόμον. Καί \ τον μπεγλερμπέη, δπού τον είχε 

πιασμένον σκλάβο καί τον έαυρνε, τον έκοψε' καί διά τούτο έπικράθη πολλά 
δ Άλή πασάς. Καί τον έκατάτρεχε περισσότερο' άμμή δεν ήμπόρειε νά τόνε 
σώση. Καί εδιάλεξε χίλιους καβελλάρους καί τούς έπήρε και έπήγαινε μέ 
βίαν' καί τούς άπεζούς άφησε όπίσω. Τότε τον έσωσε είς τό βουνό τό λέγοναι 

260 ’Όλιγα. Καί δ Τέκλες έστάθη είσέ πόλεμον καί εσμίξανε είσε πόλεμον. Καί 
ένίκησαν οι Τούρκοι τον κουζιλμπάση άπού τούς γιανιτζάρονς δπού τούς

227 τοϋ Καέρον supra lineam add. cod. 230 Καέρος : Κάερος cod. 246 μπε
γλερμπέης : μπογλερμπέης cod. 240 (έ'μαϋε ό) 6 iteratum in cod. delevi 252 έτρα
βήχτη : έτραβήχκτη cod. 257 τον έκατάτρεχε : τοννε κατάτρεχε cod.
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έσκοτώνασι με τά τουφέκια. Και δ ’Αλή πασάς έμπήκε μέ τους καβελλ.άρονς 
εις την μέση των κονζιλμπάσηδων, και τον έτριγνρίσανε πολλοί, όπου τον 
έβάλανε εις την μέση, και έσκοτώσανε τον * Αλη πασά. Καί ώσάν είδανε οί 

265 Τούρκοι δτι έγυρίσανε οί κονζιλμπάσηδες καί εοκοτώσανε τον πασά τους, 
έφο βήθησαν πολλά. Καί έτζακίστησαν καί έφνγανε.

Καί ό Τέκλες έδιάβη εις την χώρα την Ντάσια, καί καταπόδι του τον 
έσωσε δ Αουμίς πασάς, όπου έρχέτονε άπδ πίσω με σαράντα χιλ.ιάδες φονσσάτυ 
δυνατό, άπεζούς καί καβελλάρονς. Καί έμπήκανε καί οί δύο μερές καί έπο- 

270 λεμονσανε. Καί ώσάν είδε δ Τέκλες τδ πολύ φονσσάτο τον Τούρκου, έσηκώθη 
καί έφυγε κρυφά απάνω εις τά βουνά, καί έδιάβη εις την ’Αρμενία. Καί οί 
Τούρκοι δέν έθαρρούσανε πώς φεύγει. Καί ώς τδ έμαθε δ Αούμ πασάς, 
έδιάβη καί τον έγύρενε άπδ την Ανατολή. Καί ώσάν δεν τον ηυρε, μόνε 
έμαθε δτι έδιάβη εις την ’Αρμενία, έδιάβη καί εξέταζε άπδ τόπον εις τόπον, 

275 δτι οποίος ήτονε εις την αΐρεσι τού κονζιλμπάση τους έπαίδενε καί τους 
έβούλλωνε ’ς τδ μέτωπο. Καί δποιος δεν έδιάβη εις τον πόλεμον τον πασά 
ομοίως τους έπιάνε καί τους έπαίδενε.

Καί ό Τέκλες, ώσάν έφυγε μέ εκείνο τδ φονσσάτο, όπου έγλντωσε, 
87ν έδιάβη ! εις την Περσία εις τδν ’Ισμαήλ τον βασιλέα τον κονζιλμπάαην, οπού 

280 έπολέμα μέ τούς Ταρτάρους. Καί ό σονλτάν Μπαγιαζήτης άποφάσισε δτι νά 
μην πολεμήαη ποτέ τον μέ τον κονζιλμπάση, μόνε νά πολεμά μέ τούς Ονγ- 
γαρονς καί μέ τούς Βενετζάνους.

Τότε έμάζωξε τά φονασάτα τον καί έδιάβη μέσα εις τδν Μορέα, εις τούς 
1410, διά την άφορμή δπού δταν ήτονε ό άδελφός τον δ Ζιζίμος, όπου τδν 

285 έλέγασι καί Ύζέμ, καί ήτονε εις την Ρώμα καί ήτονε έκεί φυλαγμένος άπδ 
τδν φόβο τού άδελφού του, τον σονλτάν Μπαγιαζήτη, είχε στείλει δ αυτός 
Μπαγιαζήτης εις τούς Βενετζάνους δτι νά κάμουνε τρόπον νά στείλουνε εις 
την Ρώμα νά θανατώσουνε τδν αδελφό τον τδν Ζιζίμο. Τότε οί Βενετζάνοι 
έδιαλέξανε έναν τζιντιλ,όμο Βενετζάνο, άπδ την μέαην τους, δπού ήξερε καλά 

290 την γλώσσα την τούρκικη. Καί τδν έστείλανε εις την Ρώμα καί έσμιξε μέ 
τδν σονλτάν Τζέμ Ζιζίμο, καί έπιάσε πολλή φιλία μέ δαύτον τρώγοντας καί 
πίνοντας αντάμα.

Τότε έκαμε τρόπον δ αύτδς τζιντιλόμος καί έφαρμάκεφε τδν Ζιζίμο, 
καί άπόθανε εις την Ρώμα 1 καί έπήρε τδ κορμί του καί τδ έδιάβασε εις

265 οί κονζιλμπάσηδες: ΰ κουζηλμπάαης cod. 272 καί ώς τδ : καί τοστδ cod. 
275 έπαίδενε ex έπέδεδε — καί τονς έβούλλωνε ’ς το μέτωπο supra lineam add. cod. 
284 1410 in margine αδελφός : άδεφδς cod. 280 Μεθώνη in margine 291 οονλ- 

τάν : αολτάν cod. 1

1 Κατά τόν ήμέτερον Ιστορικόν ή δηλητηρίασις τού Ζιζίμου έγένετο υπό "Ενε
τού ευπατρίδου, όστις, άφοΰ πρώτον έτιμήΟη υπό τοΰ Βαγιαζήτ, εύρέδη κατόπιν
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295 τήν Βενετία μπαλσαμωμένο, καί το έστειλαν εις την Πάλι, τον αδελφού τον 
του αονλτάν Μπαγιαζήτη διά μεγάλον δώρον, καί πώς έκάμανε τδ ϋέλημά 
του. Τδ όποιο έατείλανε καί τδν τζιντιλόμο αντάμα, εκείνονε, οποί) τον εφαρ- 
μάκισε, τάχα διά νά τόνε τίμηση, καί ώσάν άποκρισάρι.

299 Ό <5s Μπαγιαζήτης, ώς είδε αυτά, έδειξε πώς τους αγαπώ καί βεβαιο- 
88r τέραν αγάπη έδειξε πρδς αυτούς, ή οποία ητονε γεμάτη φαρμάκι Καί τδν 

τζιντιλόμο, όπου έδιάβη όμπρός του καί τδν έπροσκύ νησε, καί έχάρισέ του 
φόρεμα καί χαρίσματα βασιλικά του έχάρισε, καί άλογα πολύτιμα τον έχά- 
ρισε καί μπάϊλο τδν έκαμε καί τιμή πολλή τοϋ έκαμε, πλέο παρά όλους τους 
άφενταδες τής Πόλης. Καί μίαν ήμέραν αιφνίδια εϋρέέλη άποϋαμένος, χωρίς 

305 άστένειαν ή πόνον η στενοχώριαν. Καί λέγουσί τινες ότι πώς τδν έφαρμα- 
κώσανε με βουλή τοΰ Μπαγιαζήτη. Καί δικαίως τδ έπαΟε', διατί τδ ποτήρι * 1

296 και πως έκάμανε το ϋέλημά τον iteratum in cod. delevi

νεκρός, προφανώς xfi διαταγή τοΰ τελευταίου τούτου, ΐνα οΰτω λείψη επικίνδυνος 
μάρτυς τής έξοντώσεως τοϋ Τζέμ. 'Υπάρχουν δμως καί άλλαι υποθέσεις. Οΰτω ό 
Χάμμερ, έ'νθ’ άν., τόμ. Β', σελ. 594 έπ., γράφει: «'Ο Βοργίας, στερηθείς των 
80.000 δουκάτων καί τής έλπίδος τοϋ λήψεσθαι έν τφ μέλλοντι έτερα, κατέφυγε πρός 
τόν τελευταΐον ύπολειφθέντα αύτφ τρόπον χρηματολογίας, τήν δηλητηρίασιν τοΰ 
Τζέμ. Καί περί μέν τής άβληχροϋ δηλητηριάσεως οί 'Ιταλοί καί Τούρκοι ιστοριογρά
φοι συμφωνοΰσι, διαφωνοΰσι δέ μόνον περί τοϋ τρόπου αυτής. Κατά τούς πρώτους 
ό Τζέμ διεφθάρη διά λευκής κόνεως άναμιχθείσης μετά ζακχάρεως, δι’ ής ό Βοργίας 
έφαρμάκευε τούς καρδιναλίους καί τέλος εαυτόν. Οί δέ Τοϋρκοι ιστοριογράφοι άπ’ 
εναντίου λέγουσιν, ότι διά ξηρού φαρμακτοΰ ένετέθη τό δηλητήριον φάρμακον επί 
μικράς αμυχής, καί άναφέρουσι τον κουρέα τοϋ Τζέμ Μουσταφάν, άρνησίθρησκον 
"Ελληνα, δς διαφθαρείς πρός τοϋτο υπό τοΰ Πάπα τοσοϋτον έπωφελήθη έκ τοϋ έργου 
τούτου υπό τοϋ Βαγιαζήτ, ώστε προαχθείς άπό άξιοίματος εις αξίωμα κατήντησε 
μέγας βεζύρης». Περί τοΰ θέματος έχει άσχοληθή επανειλημμένος ό Σ π. Λάμ
προς, ιδία έν τή μελέτη του «'Ελληνικά δημόσια γράμματα τοϋ σουλτάνου Βαγια- 
ζήτ Β'», Νέος Έλληνομνήμων, τόμ. Ε', 1908, σελ. 155-189.

1 Πρός τήν άφήγησιν τοΰ ήμετέρου συγγραφέως περί τής δολοφονίας τοΰ Τζέμ 
πλησιάζει πολύ καί ή άφήγησις. τής «'Ιστορίας πολιτικής Κωνσταντινουπόλεως», 
ένθ’ άν., σελ. 53 έπ., έχουσα οΰτω : «Τέλος δέ εκεί διερχόμενος κατήντησεν έν Ρώμη 
(δηλ. ό Τζέμ). 'Υπάρχοντος δέ αύτοΰ έκεϊ, διεμηνύσατο (δηλ. ό Μπαγιαζήτης) τοΐς 
Βενετίκοις, έχων φιλίαν μετ’ αυτών, ΐνα φαρμάκφ διαφθείρωσιν αυτόν. "Ο δή καί 
έποίησαν επεμψαν γάρ πρός αυτόν άρχοντα τινα έπιτήδειον, έπιστάμενον τήν ’Αρά
βων γλώσσαν καλώς, δς δή καί φιλίαν ύποκριθείς έφαγε καί έπιε μετ’ αύτοΰ. Καί 
οΰτω συνδιάγων έφάνη τελευτήσας έπί σημείοις φάρμακών. "Επεμψαν δέ τόν νεκρόν 
αύτοΰ έν Προύση. "Υστερον δέ έπέμφθησαν δώρα τοΐς Βενετίκοις, καί έγένετο καί 
φιλία μεγάλη, πλήν δολία καί είς κακόν. "Επεμψαν δέ καί έν Πόλει τόν δολιευσά- 
μενον τήν φαρμακοποσίαν καί τόν θάνατον τοΰ Τζέμη αύτοΰ, ω έδοχρήσατο ό αύθέν- 
της τής Πόλεως, ό σουλτάνος, πολλά, ίππους, ίμάτια χρυσοΰφαντα καί άλλα. Ήλθε
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οποί) έδωσε τοϋ Ζιζίμου έπιε καί αυτός. ’Ετούτα έγιναν εις τους πρώτους 
χρόνους τον Μπαγιαζήτη '.

Τότε επήρε τά φονσσάτα τον καί έδιάβη εις τις Βουλγάρους, καί επήρε 
310 πολλούς τόπους καί πολύ λαόν αιχμαλώτισε. Καί περάσοντας χρόνος, έδιάβη 

καταπάνω των ’Αλβανιτών καί έγύρισε.
Καί περάσοντας καιρός, εις τους 1499, έθυμήϋη την κατασκευή, όπου 

έκάμανε οί Βενετζάνοι, καί' έφαρμακέιμανε τον Ζιζίμο εις την Ρώμα, όπου 
όλπίζανε οι Βενετζάνοι δτι νά έχουνε αγάπη σιερά δσο ζή με δαϋτον. Άμμή 

315 δεν έγνωρίζανε δτι ή αγάπη του ήτονε τρεύιικη καί έκαθόντησαν αμέριμνοι. 
Ό δε σονλτάν Μπαγιαζήτης έκαμε μεγάλην αρμάδα καί φοβερή, καί έξαί- 
φνης εις τήν πολλήν αγάπην, όπου είχανε, έμάζωξε καί πολλά φουσσάτα, 
πεζούς καί καβελλάρους, καί έδιάβη εις τον ’Έπαχτο, όπου ήτονε των Βε- 
νετζάνω 2. Καί άφησε έκεΐ έναν πασά μέ πολύ φονσσάτο καί έπολέμα. Καί 

320 το έπίλοιπο φονσσάτο έπήρε άτός τον δ σονλτάν Μπαγιαζήτης, καί έμπήκε 
εις τον Μορέα. Καί τήν αρμάδα τον τήν έστειλε εις τον ’Έπαχτο, εις τήν 
όποιαν ήτονε καπετάν πασάς δ Μονσταφά πασάς, καί ήτανε κάτεργα καί 

88ν καράβια έως 500 — πλεούμενα έως 500 —. Είχε καί δύο γαλούνια δυνατά
καί μεγάλα· εις τό ένα ήτονε ραΐζης Κιαμάλης καί εις τό άλλο ήτονε δ 

325 Μπραΐμη ραΐζης.
Καί έπηγαίνανε μέσα ’ς τον ’Έπαχτο πρωτύτερα παρά νά έρϋή ή αρμάδα. 

Καί εις τό πέλαγο έσμιξαν με τον Λονρδάν τζιντιλόμο, μέ δύο καράβια καί 
αυτός. Καί έσμίξανε εισέ πόλεμον. Καί είδε δ Μπραΐμη ραΐζης δτι νικάται, 
έβαλε φωτιά καί έκανσανε καί τά τρία, μέ δλονς τούς ανθρώπους. Καί μόνο 

330 τό ένα καράβι τό βενετικό έγλύτωσε. Ή δέ αρμάδα τοϋ σουλτάνου μετά

315 αμέριμνοι: άμέρεμνη cod. 316 οονλτάν ex σουλτάνο cod. 317 δοτήν lte- 
ratum cod. delevit 318 1499 in margine 323 500 in margine 328 Μπραΐμη 
ραΐζης : μπρανμυζαείζης cod. 330 ή δέ αρμάδα : οί δέ ν άρμαδα cod.

δέ επί όνόματι άποκρισιαρίου διά τό άνύποπτον. Ούτως ούν ένδιάγων έν τιμή καί 
δωρεαίς βασιλέως, ωραίος ών κάλλει υπέρ πολλούς, εύρέθ-η έν μια των ήμερων τεΟνη- 
κώς αίφνης, ούτε άσύενήσας ούτε τι μαλακισθείς. ΟΙμαι δέ έπιεν έξ οΰ έκέρασεν, 
έν φ μέτρφ μετρήσας άντιμετρηθείς καί τό ζήν έκμετρήσας».

1 Περί τού χαρακτήρος τοϋ Τζέμ πβ. Χάμμερ, ένθ’ άν., τόμ. Β', σελ. 
567 έπ.

2 Πβ. Χάμμερ, ένθ* 1’ άν., τόμ. Γ', σελ. 50: «Μηνί Ίουνίω (1499) ό Βαγια- 
ζήτ έξώρμησε τής Κωνσταντινουπόλεως εις ’ Ανδριανούπολιν καί έπεμψε κατά γήν τόν 
βεγλέρβεγην τής Ρούμελης Μουσταφά πασάν μετά στρατού πρός πολιορκίαν τής Ναύ
πακτού, παρήγγειλε δέ καί τφ Δαούδ πασρ, ινα έκπλεύση είς τό φρούριον τοϋτο 
μετά τοϋ στόλου»,
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Ή βασιλεία των Τούρκων σουλτάνων Βαγιαξήτ Β' καί Σελήμ Α' 429

ταϋτα εδιάβη δλη κατευόδιο εις τον ’Έπαχτο Και Άρχισαν και επολε μού
σαν ε τδ κάστρο.

Και δ Μπαγιαζήτης, ώς είπαμε, εδιάβη εις την Μεθώνη τδ κάστρο, 
όπου ήτονε και αυτό βενετικό, και την επολέμα ήμερα και νύκτα, με λουμ- 

335 πάρδες και με μουρτίρια· τά όποια μονρτίρια είναι λουμπάρδες κοντές και 
ανοικτά τά στόματά τους. Και βάλλονσι βοτάνι μέσα και βόλι και τά στή- 
νοναι ορθά και πάγει τδ βόλι ψηλά’ και όταν κατεβή, χαλάει δσπίτια, 
Ανθρώπους, εΐ τι εύρη. Την οποίαν την επολέμα με πάσα λογής Άρματα, με 
δοξαρία, και οι γιανιτζάροι με τά τουφέκια. Και τά τειγμα τής Μεθώνης 

340 είναι χρηλΛ και δυνατά. Καί είχε μέσα και πολλούς ανθρώπους καί δεν 
ήμπόρειε νά τήνε πάρη καί έθελε νά την άφήση νά ύπάγη. Άμμή ή αμαρ
τία έπροξένησε καί ήρθανε κάτεργα βενέτικα εις τδ κάστρο εις τδν λαμιώνα 
με τροφές, λέγω παξιμάδια, αλεύρι, κρασί, βοτάνι καί Άλλα χρειαζόμενα 
τον κάστρου εις βοήθειαν. Καί ώς είδανε τά κάτεργα, εκινήθησαν οι Μεθω- 

345 ναΐοι δλοι, παιδία, γυναίκες, ανδρες, όπου ήσαν απάνω εις τά τειχία, όπου 
έφνλάγανε, έδράμανε εις τδν γιαλό διά νά ξεφορτώσουνε τις τροφές άπδ την 

8pc χαρά τους. Καί ήτονε πουρνό όταν ήρθαν τά κάτεργα. Τότε είδαν οι Τούρ
κοι, όπου ήσαν απ’ όξω τά τειχία, ότι τά τειχία ήτανε μοναχά χωρίς ανθρώ
πους, τής ώρας έβάλανε σκάλες καί καρφία μεγάλα κατά τδ μέρος όπου 

350 ήτανε, τά τειχία πλέο άχαμνά καί χαμηλά καί άνέβησαν απάνω εις τά τειχία, 
πρώτα οι γιανιτζάροι, καί έβαστουσανε καί φλάμπουρα μικρά καί τά έβά
λανε τδ γϋρο τοΰ τειχίου. Καί οι ελεεινοί Μεθωναΐοι, όπου ήτανε μαζω- 
μένοι εις τδν γιαλό, εις τδν λιμιώνα, δεν ήξέρανε ότι οι γιανιτζάροι άνέ
βησαν απάνω ’ς τά τειχία καί έμπήκανε μέσα εις τδ κάστρο καί έβάλαν τά 

355 φλάμπουρα, μόνε έξαίφνης ήκούσανε τδν άναλαλαγμόν, όπου άλαλάζανε· καί 
έδράμανε οί Μεθωναΐοι με τά Άρματά τους. Καί εκεί όπου έπηγαΐναν 
έσυναπαντήθησαν με τδ πλήθος των Τούρκων, καί τούς έτζακίαανε, καί

331 'Έπαχτο : εφπαχτο cod. 336 τά. iteratum in cod. delevi βάλλονοι : βά- 
λαοη cod. 339 οί γιανιτζάροι: ή γιανιτζαρήα cod. 1

1 ’Ιδού πώς περιγράφει τά γεγονότα ό Χάμμερ, έ'νθ’ άν., τόμ. Γ', σελ. 50- 
51 : «Ναύαρχος των Βενετών ήν ό Γριμάνης, δς είχε σύναρχον τόν Λορεδάνον, δρα- 
μόντα έκ Κέρκυρας πρός επικουρίαν αυτού μετά πεντεκαίδεκα πλοίων, τής δέ εμπρο
σθοφυλακής ηγείτο ό Άλβάν'Αρμένιος. Τοΐς τρισί τούτοις Βενετοϊς ναυάρχοις πρού- 
κειτο μάχη πρός τρεις ετέρους Τούρκους ναυτικούς ούχ ήττον επί ανδρεία καί πείρα 
διαπρέποντας, τόν καπουδάν πασά Δαούδ καί τούς δύο ναυάρχους Κεμάλ Ρεΐς κα 
Βορράκ Ρεΐς, οΐτινες ήρχον των δύο μεγίστων πλοίων, ών έκάτερον ΐ)το δισχιλίων 
καί πεντακοσίων τόννων» (28 ’Ιουλίου 1499). ΙΙβ. καί «’Ιστορία πολιτική Κωνσταν
τινουπόλεως» , ένθ’ άν., σελ. 55.
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Γεωργίου Θ. Ζώρα

Αρπάζανε παιδία, γυναίκες" καί τους ελεεινούς Μεθωναίους εκόφτανε, καί 
άλλους εδένανε καί τους εδένασι ώαάν πρόβατα, καί τους εσύρνασι. Καί οι 

360 Μεθωναϊοι έβολήθησαν τάχα νά άποδιώξουν τους Τούρκους, καί άπδ μέσα 
το κάστρο, καί εβάλανε φωτιά είσε πολλές μερές τοϋ κάστρου, τάχα διά νά 
φοβηθούν οι Τούρκοι νά φύγουν δξω. Άμμη αυτοί μήτε φωτία εσκιάχτη- 
σαν, μηδέ άλλα, μηδέ άρματα. Καί έκάηααν τότε δσπίτια, άργαστήρια, εκκλη
σίες. Άμμή οι Τούρκοι επεριλάβανε τό κάστρο καί το περιοτρίσανε 

365 Καί τότε εμπήκε μέσα καί ό σουλτάν Μπαγιαζήτης 1 2" καί έμπήκε καί 
επροσκύνησε μέσα εις την φραγκοκκλησίαν, την όποιαν την εκαμε σμαΐδι, 
εως την σήμερον. Καί εκατσκάψανε τούς ελεεινούς χριστιανούς. Αέγουσι οτι 
από την πολλ.ήν σφαγήν, οπού έκάμανε, έ'δραμε τό αΐμας εως εις την 

369 θάλασσα, καί εκοκκίνιζε. Καί από κεΐ, ώσάν επροσκύνησε, ό Μπαγιαζήτης 
8?ν εδιάβη εις τό αφεντικό παλάτι καί | εκάθησε μετά μεγάλης δόξας καί παρ

ρησίας. Καί δσους Μεθωναίους επιάαανε ζωντανούς, ώρισε καί τούς ήφέ- 
ρανε δμπρός του, μικρούς μεγάλους. Καί ώρισε οτι από δέκα χρονών καί 
απάνω νά τούς κόιρονν δλους" καί ούτως εγινε. Καί εμάζωξαν τά κεφάλια 
τους καί τά κορμιά τους καί τά έκτίσανέ, καί έκάμαν εναν πύργον μεγάλον 

375 δξω από τό κάστρο, ό οποίος φαίνεται εως την σήμερον. Καί τούτο εγινε 1499.

460

358 αρπάζανε : άρπάζααανε cod. ελεεινούς : έχεύνοΰς cod. 371 Μεθωναίους : 
μαθό νέους cod.

1 Περί τής άλιόσεως τής Μεθώνης, πβ. Χάμμερ, ένθ’ άν., τόμ. Γ', σελ. 58 
έπ. Βλ. επίσης Άντ. Μομφερράτου, Μεθώνη καί Κορώνη επί Ενετοκρατίας 
ύπό κοινωνικήν, πολιτικήν καί δημοσιονομικήν έποψιν, έν Άθήναις 1914, σελ. 66-67.

2 Ή είσοδος των Τούρκων εις Μεθώνην έγένετο τήν 10 Αύγουστου 1500. Συγ
γενέστερα προς τήν άφήγησιν τοϋ ήμετέρου Ιστορικού, είναι ή έκθεσις τής «Ιστορίας 
πολιτικής Κωνσταντινουπόλεως», ένθ’ άν.,σελ. 56 έπ., έχουσα οϋτω : «Έγένετο δέ ή 
άλωσις αυτής (τής Μεθώνης) κατά τοΰτον τον τρόπον. Παρακαθημένου τοϋ σουλτά
νου καί τοϋ στόλου επί πολλάς ημέρας καί πολεμούντων, καί μή δυναμένων τι ποιή- 
σαι διά τό οχυρόν τής πόλεως, καί μελλόντων παραιτήσασθαι τόν κατ’ αύτής πόλε
μον, έφάνησαν έν μιφ των τοιοΰτων ήμερων κάτεργα Βενετικών φέροντα διατροφάς 
καί όπλα καί ανθρώπους βοήθειαν" ατινα θεασάμενοι οί ένδον Μεθώνης κατήλθοσαν 
άπαντες εις τόν αίγιαλύν άσπάσασθαι αυτούς καί άποδεχθήναι" ήν δέ πρωΐ πρωΐ. 
Θεασάμενοι δέ οί ’Αγαρηνοί τά επάνω τείχη ανθρώπων χωρίς, έν μέρεσι μή οΰσιν 
ύψηλοϊς, θέντες κλίμακας καί παττάλους σίδηρους άνέβησαν, καί μάλλον οί γενίτζα- 
ροι, καί θέντες σημαίας αυτών έβόησαν βοήν, οός έθος, τής νίκης" καί ούτως είσήλ- 
θον πολλοί καί ήρπαζον γυναίκας καί παιδία. Μαθόντες δέ οί έν τοϊς μέρεσι τοϋ 
αίγιαλοΰ καταβάντες τήν εισβολήν τών ’Αγαρηνών άνήλθον εις τά άνω μέρη καί 
έρριπτον πϋρ κατ’ αυτών καί άλλα έποίησαν πολλά. ΙΙλήν ύπερίσχυσαν οί ’Αγαρη
νοί καί έλαβον τήν πόλιν ταύτην. Έπειτα συνάξαντες πάντας τούς άνδρας άπό ιβ' έτών 
καί άνω άπεκεφάλισαν». Πβ. περιγραφήν καί είς ’Ιωαννικίου Καρτάνου, 
Τό άνθος τής Παλαιάς καί Νέας Διαθήκης, Ένετίησιν ,αωλς'.
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Τότε οί Κορωναΐοι, ίδώντας την καταδίκην όπου έπαύλαν οι ελεεινοί 
Μεϋωναϊοι, έφοβήϋ·ησαν πολλά μήπως και πάίλονσι τά όμοια και έσνμφω- 
νήσανε όλος δ λαός και οί Φράγκοι Βενετζάνοι, όπου ήσανε μέσα, διατί και 
ή Κορώνη ήτονε των Βενετζάνω. Τότε έστειλαν μαντατοφόρους εις τον σουλ- 

380 τάν Μπαγιαζήτη, με πολλά κανίσκια βασιλικά. Και έδιάβησαν και έπροσκν- 
νήσαν τον σονλτάν Μπαγιαζήτη, και έδώσανέ του τά κανίσκια, ομοίως και 
τά κλειδιά τής Κορώνης. Και την έπαραδώσαν ώς κα&ώς εύρεση, με τις 
λουμπάρδες καί με δλην την άρματωσίαν. Και επαραδόΟησαν καί αυτοί, να 
είναι ραγιάδες καί υπόδουλοι έως στέκη δ κόσμος, αυτοί καί τά παιδία τους. 

385 Καί ώς είδε δ σουλτάνος την δουλοσννην αυτών, έδέκτη τους με μεγάλην 
ευσπλαχνίαν καί αγάπην. Καί δρισμόν τούς έδωσε, ότι νά είναι έλεντεροι 
άπδ άπασαν έγγαρείαν. Καί όντως έγράφτη δ δρισμδς εις την ώρα εκείνην. 
Καί έδόϋη αυτών τότε δρισμδς καί τούς έβγαλαν όξω τοΰ κάστρου. Καί 
έκτίσανε όξω δσπίτια, εκκλησίες. Καί μέσα ’ς τό κάστρο έβαλε φνλάκτορες 

390 Τούρκους, γιανιτζάρους, καί τό έχουνε έως την σήμερον.
90τ ‘0 δε Αναρΐνος, δπού καί αυτός ήτονε των Βενετζάνω, εδιάβησαν \ εις

τον σονλτάν Μπαγιαζήτη καί αυτοί, καί έπαραδώσαν τό κάστρο καί τά 
κλειδιά. Καί τον έπερίλαβε καί αυτόν δ σονλτάν Μπαγιαζήτης καί έχά- 
ρηε πολλά '

395 ’Ετούτα τά τρία κάστρη, ήγονν ή Με&ώνη, ή Κορώνη καί δ Αναρΐνος,
δπού ήτανε των Βενετζάνω, τά είχανε χάρι παρμένα παλαιά από τον πριν- 
τζιπο Γουλιέρμο, Φραντζέζη, δπού τυριζε τόνΜορέα'1 2.— Κεφαλλονία.— 
Καί δ σονλτάν Μπαγιαζήτης τότε έπήρε καί την Κεφαλλονία καί τό Θιάκι 
καί έβαλε φνλάκτορες εις αυτά, ήγονν ή αρμάδα τον 3.

376 Κορώνη in margine 386 αγάπην : αγάπης cod. ορισμόν : ώρημός cod. 
387 δ ορισμός : ό ώρη cod. 389 δσπίτια : όπσήτηα cod. 391 <5 δε Αναρΐνος : ν 

δε αβαρήνος cod. 393 και add. ego 399 εβαλε : έβαλ cod. ήγονν : ϋγον cod.

‘Η βασιλεία των Τούρκων σουλτάνων Βαγιαζήτ Β' και Σελήμ Α' 431

1 Ή Κοριόνη έπεσε την 15 Αύγουστου 1500, τό δέ Ναυαρϊνον (ό Αύαρΐνος ή 
Ζόγχιον, ή παλαιά Πώλος) μετ’ όλίγας ημέρας, τοΰ 'Ενετοί φρουράρχου ούδεμίαν 
άντιτάξαντος άντίστασιν. Πβ. «'Ιστορία πολιτική Κωνσταντινουπόλεως», ένθ·’ άν., 
σελ. 57 - 58.

2 Κατά πάσαν πιθανότητα ό συγγραφεΰς υπονοεί ενταύθα τον Γουλιέλμον Σαμ- 
πλίττην (Guillaume de Cbamplitte), γαλλικής καταγωγής, οστις τφ 1207 προσέ- 
λαβε τόν τίτλον τοΰ «πρίγκιπος τής Άχαΐας». Μετ’ ολίγον δμως, άποθανόντος τοΰ 
αδελφού του Λουδοβίκου, κόμητος τής Βουργουνδίας, ήναγκάσθη νά έπιστρέψη είς 
τήν Γαλλίαν καί άναλάβη τήν Κομητείαν. Τφ 1205 ό Σαμπλίττης παρεχώρησεν είς 
τόν Γοδοφρεΐδον Βιλλαρδουΐνον τήν Κορώνην, τφ 1206 ομιος ένετικός στόλος κατέλα- 
βεν έν όνόματι τής 'Ενετικής Πολιτείας τήν Κορώνην καί τήν Μεθώνην.

3 Ό άγνωστος ιστοριογράφος δέν είναι είς τό σημεϊον τοΰτο σαφής. Είναι γνω
στόν δτι ή Κεφαλληνία ΰπετάγη τφ 1479 είς τούς Τούρκους, από τούς όποιους κατώρ- 
θωσαν νά άποσπάσωσιν αυτήν οί Ενετοί τήν 24 Δεκεμβρίου 1500.
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432 Γεωργίου Θ. Ζώρα

400 'Ο δε σουλτάν Μπαγιαζήτης, ώσάν έπερίλαβε τά τρία κάστρη, ώς 
είπαμε, εμάζωξε δλα του τά φουσσάτα, εδιάβη οωματικώς είς τό Άνάπλι ', 
και ετέντωσε είς τό “Αργος, είς τους κάμπους. Καί άτός τον εδιάβη και 
ετέντωσε απάνω είς τό βουνό του 'Αγίου Νικολάου της Γλυκέας, και από 
κεΐ εθεώρειε τους πολέμους, όπου έβγαίνανε από τό Άνάπλι δλίγοι καβελ- 

405 λάροι και άπεζοί ’Αρβανίτες Ρωμαίοι και έπολεμούσανε με τους Τούρκους· 
άμμή μικρούς πολέμους εκάμνασι είς τό Μπουθονιάρη λεγόμενον, τόπον 
όξω από τό ’Ανάπλι. Και ή αρμάδα του σουλτάνου, όπου ήσανε κάτεργα 
κα)Α αρματωμένα, έως διακόσα όγδοήντα, χωρίς τις φούστες, και αράξανε 
από τό Τζιβέρι εως είς τά Λιθάρια. Και οι φούστες επηγαίνανε και έρχόν- 

410 τησαν εως είς τον "Αγιον Παντελεήμονα, αγνάντια του Άναπλίου, καί από 
την δξω μ ερέα τοΰ νησιού, όπου έναι τό καστέλλι, καί έπηγαίνασι καί είς 
τον Καραθώνα τον 'Αγίου Θεοδώρου, τόσο ότι αποκλείσανε τό Άνάπλι, 
στερέας καί θαλάσσης. Καί τά φουσσάτα τοΰ σουλτάνου πυ>ς ήρθανε, έλά- 

414 βανε χαράν μεγάλην, καί ήρθανε κοντότερα καί εως είς την ακρια καί είς 
?0ν τά πλάγια τοΰ βουνού, κοντότερα είς τό Άνάπλι, καί εως είς τά περι\βόλια, 

καί εως είς την όξω πόρτα τοΰ Αγίου Γεωργίου, τόσον έχώρα ό τόπος.
Καί οι Άναπλιώτες εκλείστησαν μέσα είς τό κάστρο καί έκλεισαν τις 

πόρτες 1 2. Καί δεν είχανε που την κεφαλή κλΐναι, είμή είς την κραταια χειρί 
τοΰ Θεοϋ. Καί εκάμνασι λιτανείες νύκτα καί ήμερα, καί εκράζανε τό «Κύριε 

420 έλέησον» μεγαλοφώνως, εξ όλης τής ψυχής καί καρδίας. Καί τά αναγ
καία καί χρειώδη τοΰ πολέμου έτοιμάζαν. Αλλά ό οφθαλμός ό ακοίμητος 
τοΰ Θεοϋ, ό δυνατός καί φοβερός, διά πρεσβείαν τής Αύτοϋ μητρός, άπο- 
δίωξε την αρμάδα τοΰ σουλτάνου μετά άνέμου δυνατού, όπου ήρθε δυνατή 
φουρτούνα καί έκινδύνεψαν νά τά τζακίση, νά τά ρίξη δξω είς την γη καί 

425 πνιγούσι. Καί ήτονε τότε ή τετάρτη ημέρα τοΰ Σεπτεμβρίου μηνός, καί 
ήτονε ημέρα Παρασκευή. Καί τής ώρας ώρισε ό σουλτάνος όπου εσηκώθη 
ή αρμάδα καί εδιάβη τό μέρος τής Πόλης' καί την δευτερομέρα εσηκώθη

404 από κεΐ εθεώρειε : από εϋεώνιε cod. 242 280 in margine 407 πώς εδιά
βη είς τό Άνάπλι in margine 409 επηγαίνανε : επηγάνανε cod. 414 ακρια : αρηα 
cod. 416 τόαον έχώρα ό τόπος.· τόαη δ τόπος έχώρα ό τώπος cod. 421 χρειώ

δη : χρηώδης cod. ό φαλμός ante 6 οφθαλμός cod. delevi 425 Σεπτεμβρίου : 
σαιπτεβρήου cod. 426 ήτονε : υτηνε cod. 427 από κι ίο εως κόσμου 7008 in 
margine

1 Ό Βαγιαζήτ προήλασεν εις τό Ναυπλιον τήν 23 Αύγουστου 1500. Πβ. X ά μ· 
μ ε ρ, έν{Γ άν., τόμ. Γ', σελ. 59 έπ.

2 Πβ. Μ. Λαμπρυνίδου, Ή Ναυπλία, έκδ. Β’, Άθήναι 1950, σελ. 70.
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καί 6 σουλτάνος, με δλα τον τά φουασάτα, και εδιάβη. Και τότε έλευθερώθη 
το κάστρο του Άναπλίου και δλος δ λαός, και έδοξάσαν τον Θεόν 

430 Τότε πηγαίνοντας δ σουλτάν Μπαγιαζητης νά πάγη εις την Πάλι, εις 
τον θρόνο τον, όπου είχε φουσσατο πολύ εις τον ’Έπαχτο, ώς είπαμε, και 
επολεμούσανε καθημερούσιως, δεν είχανε τί κάμη καί επαραδόθησαν καί 
έδωσα τά κλειδιά καί τδ κάστρο καί έκάμανε αγάπην.

Τότε, τον χρόνον εκείνον εκάμαν άγάπη οι Βενετζάνοι με τον σονλτάν 
435 Μπαγιαζήτη' ομοίως έκαμε άγάπη καί η Ουγγαρία με τον Μπαγιαζήτη καί 
9U έστάθησαν είρηνεμένοι κάμποσον καιρό.

Άμμη τον σονλτάν Μπαγιαζήτη τον ήρθανε πολλές πείραξες, δχι από 
ξένους μόνε οικιακούς, από τους υιούς του, όπου έμαλώνααι άνάμεσόν τους 
ένας τον άλλον -. Διατί αυτός είχε έξι υιούς 8, τον Σιάμ, τον Νισήμ, δ 

440 όποιος ήτονε εις την Καραμανία, καί τον αγάπα δ πατέρας του κατά πολλά, 
αμμή άπόθανε· τό τρίτον "Άχομάτη, καί ήτονε εις την ’Αμάθεια, Μεχεμέτ, 
τον είχε ’ς την .Μαγνησία, δ όποιος λ,έγοναι δτι εδιάβη πολλές βολές εις την 
Πάλι αγνώριστος καί εις τον αδελφό τον τον Μοναταφα' καί ώς έμαθε αυτά 
ό πατέρας τον, δ σουλτάν Μπαγιαζητης, έστειλε καί τον φαρμακώσανε. Τον 

445 άλλον τον έλεγαν Κουρκούτη, καί τον είχε εις την Κασταμόνια. Τον άλ.λον 
τον έλεγε Σελήμ, τον όποιον τον είχε εις την Τραπεζόντα, νά όρίζη καί νά 
κυβέρνα δλον εκείνον τον τόπον, έως εις τον Καφά επειδή ήτονε ό μικρό
τερος υιός καί τον αγαπούσανε οι γιανιτζάροι καί δλος δ λαός άπό την 
έλευτερίαν τοϋ χεριού του, όπου τούς έχάριζε, καί άπό την προθυμίαν, όπου 

450 είχε εις τούς πολέμους, καί δεν άγάπα την άγάπην μέ τούς αλλόφυλους. Καί 
6 άδελφός του δ Άχομάτης δεν είχε άλλο, μόνε νά τρώγη καί νά πίνη εις

‘Η βασιλεία τών Τούρκων σουλτάνων Βαγιαζήτ Β' καί Σελήμ Α'

■141 υιοί τοϋ Μπαγιαζήτη : Σήμ. Νιοήμ - Άχομάτ - Μεχεμέτ - Κονρκοντ - Σελήμ in 
margine 4 43 Μοναταφα : μου μοναταφα cod.

1 "Αξιόν προσοχής, δτι ό συγγραφέας ενδιατρίβει διά μακρών εις τά τής πολιορ
κίας τοϋ Ναυπλίου, παρέχων — έν άντιθέσει πρός άλλας επιχειρήσεις — πλείστας 
λεπτομέρειας σχετικάς πρός τάς περί τό Νούπλιον τοποθεσίας καί τάς διεξαχθείσας 
στρατιωτικός επιχειρήσεις.

2 Τό υπόλοιπον τμήμα τοϋ περί Βαγιαζήτ κεφαλαίου άναφέρεται είς τούς 
μεταξύ τών υιών αΰτοΰ αγώνας πρός κατάκτησιν τής εξουσίας, παραλειπομένων άλλων 
εκστρατειών καί σημαντικών γεγονότων τής βασιλείας τοϋ σουλτάνου τούτου Πβ. 
Χάμμερ, ένθ·’ άν., τόμ. Γ", σελ. 93 επ.

3 Ό Βαγιαζήτ έσχε συνολικώς οκτώ τέκνα, έξ ών πέντε άπέθανον πρό αΰτοΰ, 
ήτοι οί Άβδαλλάχ, Μωάμεθ-, Σεχινσάχ, Άλεμσάχ καί Μαχμούτ, καί τρία μετ’ αυτόν, 
ήτοι οί Κορκούδ, Σελήμ καί Άχμέτ.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΑΩΝ Έτος ΚΓΓ 25
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434 Γεωργίου Θ. Ζάρα

τήν Κασταμόνια, και νά κοιμάται. Και δ Κουρκούτης έδωσε ή γνώμη του 
εις τα γράμματα και ητονε άνέγνοιαστος. Άμμή δ ρηθείς Σελήμης έπονη- 
ρεύετόνε και ητονε ξάγρυπνος διά νά βαοιλέψη. Και έκαμε φιλίαν με τους 

455 πασάδες τοϋ πατρός του καί με τον γιανιτζάραγα καί με δλους τής Πόρτας, 
καί τον αγαπούσανε, καί τοϋ στείλανε δ,τι εγίνετόνε εις την Πόρτα τοϋ 
πατρός του. 'Ομοίως τοϋ έλεγανε καί εΐ τι βουλή είχε δ Μπαγιαζήτης.

Καί τότε εσηκώθη δ αυτός Σελήμης με τους ανθρώπους του, καί εδιάβη 
?1ν μέσα εις τον Καφά, καί έσυβάστη με τον ' αφέντη τον Τάρταρη, καί έπήρε μία 

460 του θυγατέρα διά γυναίκα. Καί έμάζωξε φονασάτα Τούρκους Ταρτάρους, άπε- 
ζούς καί καβελλάοους, καί εδιάβη καί άπέρασε τον Ντονναβι ποταμό. Καί 
εδιάβη είς το Κελλί, εις τά μέρη τής Βλαχίας, καί έμάζωξε πολλή βοήθειαν 
από φουσαάτα. Καί έλεγε πώς μακρύνει από τόν αδελφό του τον Άχομάτη, δχι 
πώς έχει μάχη με δαΰτον. "Ελεγε καί τούτο, πώς : «θέλω νά πάγοι νά φιλήσω 

465 τό χέρι τοϋ πατρός μου». Τοιούτους λόγους έστειλε καί τοϋ πατρός του, τον 
Μπαγιαζήτη. Άμμή δ γέροντας έγνώριζε τήν πονηριάν του, πώς δέν έναι 
ούτως. Καί τοϋ έστειλε λόγον, δτι νά γυρίση δπίσω, νά πάγη είς τόν τύπον 
τον, νά κάθεται καί νά μήν άναδρομίση νά ρθή παραμπρός. Καί δ Σελήμης 
τοϋ έστειλε απόκρισι, δτι : «Έγώ δέν γυρίζω δπίσω, διατί φοβούμαι τόν 

470 αδελφό μου, τόν Άχομάτη». Καί ό γέρος τοϋ έμετάατειλε, δτι ; «Γύρισε 
δπίσω καί νά σοϋ χαρίσω δσο βίον έκέρδισα είς τό ύστερό μου σεφέρι, όπου 
έκαμα, καί νά σοϋ δώσω ακόμη καί τό φλάμπουρο τήν Σαμάνδρια, όπου 
έναι κοντά είς τό Μπελεγράδι». Καί τοϋ έστειλε χάρι πολλά φλωρία.

Άμμή δ Σελήμης είχε πάρει λόγον από τίς δύο πασάδες τούς βιζύρη- 
475 δες τοϋ πατρός του, δτι νά μήν στροφή δπίσω, μόνε νά στέκη δυνατός, διατί 

δ γέροντας έναι αχαμνός καί άστενής από τήν ποδαλγίαν καί δέν ζή πολνν 
καιρό. Τότε δ Σελήμης gσίμωνε είς τήν Άνδριανούπολι καί έλεγε πώς υπάγει 
νά φιλήση τό χέρι τοϋ πατρός του. Καί πάλι έλεγε πώς νπαγαίνει νά καθήση 
είς τήν βασιλεία, όπου τόν έκραξε ό γέρος. Καί είχε κοντά τον καί έσυρνε 

480 σαράντα χιλιάδες φονσσάτο. Καί ό πατέρας του δ Μπαγιαζήτης τά έμαθε 
αυτά. Καί μίαν ημέρα εξημερώθη είς τό χωρίο τό λέγουνε Γιουρλοϋ, κοντά 
είς τήν Πάλι, μισής ’μέρος δρόμος. Καί ώσάν είδε αυτά δ γέρος, εν τω 
άμα έβγαλε τά φουσαάτα τον από τήν ΓΙόλι παρά θελημίς των πασάδων, 

92r όπου ήθελαν τόν Σελήμη. ’Αμμή δ γέρος άνέβη είσέ ένα αμάξι, διατί j δέν 
485 ήμπόρειε νά καβαλλικέψη καί εβγήκε μέ δλα τον τά φονασάτα καί είχε 

κοντά του τό γϋρο τον δέκα χιλιάδες γιανιτζάρους, καί τους έμίληαε πολλά 
καί χαρίσματα τούς έταξε. Τότε τόν έλυπήθησαν πολλά τόν γέροντα, καί 
ώρμήσανε είς τόν πόλεμον καί έπολεμούαανε πολλή ώρα. Καί πολεμώντας

452 Κουρκούτης : cod. primutn άχο scripsit post in κουρκούτης mutavit 
463 άναδρομίση : άνδρομίαη cod.
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εσηκώθη άνεμος δυνατός ενάντιος τον Σελήμη. Και ό Μπαγιαζήτης ήνάγ- 
490 καζε τα φουσσατα του και έπολεμούαανε Και εμπήκάνε είσε ένα φουσσατο 

τοϋ Σελήμη και τό ετζακίσανε, καί ενικήσανε και έλαβώοανε και τον Σελήμη 
ολίγο, και έκαβαλλίκενε είσε ενα μαύρο αλογο, και έφυγε και έγλύτωσε '.

Καί έδι.άβη εις την Βάρνα. Καί είχε ενα κάτεργο εκεί' καί έμπήκε καί 
έδιάβη εις την Ταρταρία, ’ς τον πεθερό τον, καί εφυλάκτη. Καί τα φονσ- 

495 σατα του έσκοτώθησαν καμπόσα· καί τα ποδίλοιπα έσκορπίοανε. Καί δσους 
επιάσανε ζωντανούς, τους ήφέρανε δμπρός εις τον Μπαγιαζήτη, καί έβαλε 
καί τους έκόψανε όλους. Καί εμάζωξαν τά κεφάλια τους καί τα κορμιά τους 
καί τα έκάμανε ώαάν πύργο. Καί έκαμε καί τούτην την νίκη ό γέροντας. 
Καί έσκοτώϋηοαν τον Σελήμη έως 32000 καί από τον γέρου 700. Καί από 

500 κεί έγύρισε εις την ΚωνΟταντινούπολι χαρούμενος. Καί έδωσε πολλά 
χαρίσματα των γιανιτζάραιν, ομοίως καί των επίλοιπων 1 2.

Άμμή δ άλλως του υιός, ό Άχομάτης, όπου ήκονσε αυτά καί είχε λόγον 
από τον πατέρα τον τον είχε ταμένα ότι αύτουνοΰ νά δώση την βασιλείαν 
ζώντας του καί νά άποδιώξη την δλπίδα τον Σελήμη. Άμμή έμαθε πά>ς 

505 ενικήθη δ Σελήμης, καί έχάρηε, καί εβονλήθη νά πάγη εις την Πάλι καί 
αυτός δ Άχομάτης. Καί έσηκώθη από την Άμάσεια, με δεκαπέντε χιλιάδες 

92ν φουσσατο, καί έρχετόνε εις τό Σκούταρι, πέντε μιλιά κοντά ’ς την Πόλι. I Καί 
έλεγε : «Παγαίνω νά φιλήσω τό χέρι τον πατρός μου, τον σονλτάν Μπαγια- 
ζήτη, διά την νίκη δπου έκαμε εις τον Σελήμ». Καί την άλλη μερέα έστειλε 

510 λόγο εις τους πασάδες καί εις τον γιανιτζάραγα καί εις τους γιανιτζάρους, 
ότι νά τόνε θελήσοννε διά βασιλέα τους. Άμμή δ γιανιτζάραγας καί οί 
γιανιτζάροι αγαπούσανε τον Σελήμη' καί αυτοί τοϋ άποκρίθησαν, ότι : «Δεν 
έναι δίκαιο όσο ζή δ βασιλέας νά κάμουνε άλλον βασιλέα. Άμμή ας είσαι 
βέβαιος, ότι, ώσάν άποθάνη δ γέρος, εσύ νά καθήσης βασιλέας». Καί πάλ.ι 

515 τους έστειλε λόγον καί τούς έταξε π.ολλ,ά χαρίσματα των γιανιτζάροι καί νά 
τους άφήση νά διαγουμίαουνε τους έβραίους καί τους χριστιανούς, ώσάν 
έχουνε συνήθεια. Καί μηδέ αυτά δεν τα στέρξανε. Καί τότε τό έμαθε δ 
γέρος καί τοϋ έστειλε λόγον, ότι νά έχη πομονή, καί : «Θέλει ερθή καιρός νά 
ρθής με καλύτερη δρδινία». Καί τότε έγύρισε δπίσω εις τήν Άμάσεια, εις τον 

520 τόπον του. Καί από την λύπη του δεν είχε πομονή, μόνε έκραξε τούς δύο

'Η βασιλεία τών Τούρκων σουλτάνων Βαγιαζήτ Β' καί Σελήμ Α' 43δ

402 μαϋρο άλογο : μάβρο αλογο μαύρο cod. 499 32000 : 32000-χηλήαδες cod.

1 Πβ. Χάμμερ, ένθ’ άν., τόμ. Γ', σελ. 98: <Τόν Σελίμ έσωσεν ή ταχΰτης 
τοΰ θ-υμοειδοΰς ίππου αύτοϋ Καραβουλούτ (μελανός νέφους) καλούμενου, τού Βουκε- 
φάλου τής οθωμανικής ιστορίας, καί ή προθυμία τοϋ πιστοΰ αΰτφ όπαδοΰ Φερχάδ, 
γαμβρού καί βεζΰρου αύτοϋ ύστερον, δς κατέκοψε τούς δεινώς διώκοντας αυτόν».

2 Πβ. «'Ιστορία πολιτική Κωνσταντινουπόλεως», ένθ’ άν., σελ. 63,13-64,20.
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436 Γεωργίου Θ. Ζώρα

του υιούς, τον Άλαδϊνο και τον Μονράτη, και έμολόγησέ τους την πίκρα του.
Τότε έβαλε κα'ι εμάζωξε φουσσατα διά νά πάρη δλη την ’Ανατολή νά 

γένη βασιλέας, καί, ώσάν πάρη την ’Ανατολή, θέλει κάμει δύναμι περισσό
τερη νά πάρη καί την Δνσι. Τότε, ώσάν εμάζωξε το φουσαατο, έδιάβη κατα- 

525 πάνω του ανιιρίου τον, δνόματι Άλεμουαάχη, όπου ήτονε φλαμπονριάρης, 
καί έπήρε τον το φλάμπουρο. Καί έδιαγούμιζε καί έπήγαινε παίρνοντας 
τους τόπους τής Άνατολ,ής. Καί έδιαγούμιζε τούς τόπους καί ανθρώπους 
τον γέρον. Καί αυτά τά έμαθε ό γέροντας καί τον έστειλε μαντατοφόρους 

529 εις τον Άχομάτη, δτι νά καθήση, νά μην διαγονμίζη τους τόπους, καί νά 
έ’χη πομονή. Καί ; τους μαντατοφόρους επιάσε καί εκοιρε τά αύτία τους καί 
την μύτη τους καί τους έστειλε δπίσω εις τδ γέρο Καί ώς τούς είδε 6 
αουλαάν Μπαγιαζήτης, καί έβαλε καί εμάζωξε τά φουσσατα του νά πάγη νά 
παίδεψη τον υιόν τον, τον Άχομάτη, ώσάν έπαίδεψε τον Σελήμη. Τότε έβα
λαν βουλή οι πασάδες καί ό γιανιτζάραγας με τους γιανιτζάρονς καί 

535 είπανε, δτι : «’Εμείς μοναχοί μας δεν νπαγαίνομε νά βάλωμε χέρι εις τδ 
αϊμας τον γένους του ’Οτωμάνου, βασιλικό γένος, μόνε θέλομε έναν μετά 
μας νά έναι από τδ γένος σας του ’Οτωμάνου».

Καί ώς τά ήκονσε ό σουλτάνος, εστάθη με φαντασία. Καί τότε του λέγει 
ό Χερσεν πασάς καί δ Μουσταφα πασάς, οι πρώτοι βιζνρηδες, δτι ένας 

540 άτυχος με άλλον άτνχον Άς πολεμήσουνε, καί δποιος νικήση, εκείνος ας γίνη 
βασιλέας 1 2. Τότε επιάσε την βουλή των πασάδων καί εσυμπάθησε τον Σελήμη, 
καί του έστειλε γραφή δρισμδ με την βονλλα του, δτι νά ρθή εις τήν Πάλι 
καί τον έκαμε σερδάρη πρώτον εις τά φουσσατα του, νά τά πάρη νά πάγη 
καταπάνω τοϋ αδελφού του του Άχομάτη, όπου εσήκωσε κεφάλι καί πολεμά 

545 τήν Ανατολή. Καί ώς επιάσε δ Σελήμης τήν βούλλα τοϋ πατρός του, εχάρηε.

545 τήν ’Ανατολή : τήν άνα-ιην ανατολή cod. εχάρηε. Καί ό Κουρκούτης αδελφός 

in margine add. cod.

1 Ιΐβ. Χάμμερ, ένθ’ άν., τόμ. Γ', σελ. 104 : «Ό ήγεμονόπαις Άχμέτ, εγγύ
τατα α>ν των πυλών τής Κωνσταντινουπόλεως, μή έλπίζων δέ είσελεύσεσθαι εις τήν 
πρωτεύουσαν, έστράφη εις τά όπίσω καί έπορεύθη επί τόν ανεψιόν Μωάμεθ·, υιόν 
τοΰ Σεχινσάχ, νεωστί άποθανόντος, διοικητήν τής Καραμανίας' πολιορκήσας δέ αυτόν 
έν Ίκονίψ ήνάγκασε διά τοϋ λιμοΰ Ένα παραδοθή αΰτφ, υποσχομένψ ασφάλειαν τής 
ζωής. Τοΰ πρεσβευτοΰ, ον ό Βαγιαζήτ έπεμψε διά τοϋτο πρός τόν Άχμέτ πρός νου
θεσίαν, άπέκοψε τά ώτα καί τήν ρίνα, ήλευθέρωσεν όμως τόν ήγεμονόπαιδα Μωάμεθ' 
τοΰ δέ μετά τούτου πολιορκηθέντος γενναίου βέγη τής Καραμανίας Δελή Γιογούζ 
άπέταμε τήν κεφαλήν, ήν έπεμψεν εις τήν Πύλην».

2 Πβ. Χάμμερ, ένθ’ αν., τόμ. Γ’, σελ. 10Γ> : «Ό Βαγιαζήτ, έξοργισθείς κατά 
τοΰ Άχμέτ, τοΰ άποκόψαντος τήν ρίνα καί τά ώτα τοΰ πρεσβευτοΰ τής Πύλης, πει- 
σθείς δέ προσέτι όπό τών δύο βεζυρών 'Κρσέκ καί Μουσταφα, άπέδωκε νΰν αΐθις 
τόν νομόν τής Σεμένδρας τφ Σελίμ, έπιτρέψας οϋτω τήν έκ τής Ταυρικής εις τήν 
Εύριόπην επάνοδον τοΰ ήγεμονόπαιδος τούτου».
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Καί δ Κουρκούτης αδελφός έν τώ αμα άπέρασε άπό τις Φώκες, και 
ήρθε κρυφά εις την Πάλι και εδιάβη και έμπήκε είς τις δντάδες των για- 
νιτζάρων. Και τότε τό έμαθε δ γέρος πώς ήρθε ό υιός του ό Κουρκούτης με 
πέντε νομάτονς και έ'ναι είς τούς ονταδες τών γιανιτζάρω διά νά φιλήση 

550 τό χέρι τον πατρός του, εν τφ αμα ώρισε καί τον ήιφέρανε δμπρός του καί 
εμίλησε πολύ μαζί τους. Καί δ Κουρκούτης έκλαιγε δμπρός των ’ς τον 
πατέρα με πολλή ταπείνωσι, δτι νά τοΰ δώση την βασιλείαν, ώς τοΰ είχε 
ταγμένα. Καί είπε του δ γέροντας, δτι : «Παιδί μου, δ Σελήμης καί ό Άχο- 

93ν μάτης, οι αδελφοί σου, \ έχουνε νά πολεμήσουνε οι δύο τους καί θέλουνε 
555 πέσει καί οι δύο, καί τότε θέλεις κοθήσεις εσύ είς την βασιλεία». Τότε 

έβγαλε δ γέροντας καί τοΰ έχάρισε πολλά χαρίσματα, καί εφίλησε τό χέρι 
του, καί εδιάβη ευχαριστημένος.

Καί την άλλην μερέαν ό Σελήμης έβιάζετόνε νά κάμη τον ορισμόν τοΰ 
πατρός τον καί νά κάμη καί εκείνα όπου έμέτρηαε με τον νοΰ του. ’Ο 

560 οποίος ήρθε καί αυτός εις την Πάλι. Καί εδιάβη δ αδελφός τον δ Κουρ
κούτης καί τον έχαιρέτισε μέσα είς την τέντα του με δλους τούς ανθρώπους 
τοΰ σαραγιού καί μεγάλη τιμήν τοΰ έκαμε.

Καί την αϋριον έκαμε μεγάλο ντιβάνι δ σουλτάν Μπαγιαζήτης καί 
εμάζωξε δλους τούς πασάδες καί τούς πρώτους δλους τοΰ ντιβανίου, καί 

565 έκραξε καί τον Σελήμη, τον υιόν τον. Καί ήρθε δμπρός είσέ δλους καί εφί
λησε τό χέρι καί τό πόδι του πατρός του. Καί από κεί τον έβαλε καί εκάθησε 
κοντά του καί τοΰ είπε : «’Εγώ σε έκραξα καί σε έκαμα σερδάρη πρώτον είς 
τά φουσσάτα μας, νά πάγης καταπάνω τοΰ αδελφόν σου τοΰ Άχομάτη, νά 
τόνε πολεμήσης. Καί τον αδελφό σου τον Κουρκούτη εγώ τόνε στείλω είς 

570 τον τόπον τον, είς τό φλ,άμπουρό του, καί μην έχης έννοια είσέ κείνονε». 
Τότε είπε ό Σελήμης : «Στείλε τόνε τώρα, μήπως, τώρα όπου μισσενω με 
τά φουσσάτα, θέλη ελθή. από πίσω μου καί γίνη σύχυσι, ΐνα καϋήση είς 
την βασιλείαν». Καί τότε έν τφ αμα τον έβγαλε από την Πάλι καί εδιάβη. 
Καί περάσοντας δύο ημέρες έδιαλάλησε είαε δλην την Πάλι καί είς τά φονσ- 

575 σάτα, δτι : «Νά ήξέρετε δτι δ Σελήμης, δ υιός του σουλτάν Μπαγιαζήτη 
έγίνη σερδάρης καί πασάς απάνω είς τά φουσσάτα νά πάγη καταπάνω του 
σουλτάν Άχομάτη είς την Ανατολή». Καί τότε εκάμανε μεγάλες χαρές, καί 

94 r χρυσό φόρεμα βασιλικό τοΰ έφόρεσε καί πολλά \ χαρίσματα τοΰ έδωσε καί 
πολύ βίον, καί είπε του νά περάση είς την Ανατολή, νά πηγαίνη.

580 Άμμή δ Σελήμης, ώσάν έπήρε την εξουσία, είπε τοΰ γέροντα, δτι : 
«’Εγώ δεν διαβαίνω από δώ, εάν δεν είμαι βέβιος νά καθήσω είς την βασι-

558 ό Σελήμης και ό ’Αχομάτης ο’ι αδελφοί αον : 6 ααιλήμης καί ό αχομάτης ν 

αδελφή σον-φή αον 6 ααιλήμης καί δ άχομαιης cod. 563 αϋριον : αβρόν cod.
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Γεωργίου Θ. Ζιόοα

λεία». Και ώσάν ήκονσε δ γέρος έ'τοιας λογής λόγον, έστάθη είπε μεγάλην 
έννοιαν τί να κάμη, και είπε τον Σε λήμη ; «Σνρε πρώτα και πολέμησε και 
νίκησε τον αδελφό σου τον Άχομάτη, και από κεΐ έλα νά έχης την βασι- 

585 λείαν. Αιά τούτο σέ έκραξα καί ήρϋες». Και ό Σελήμης πάλι τον είπε, δτι : 
«Έγά> είμαι βέβιος νά νικήσω τον αδελφό μου, άμμή δεν είμαι βέβιος νά 
γίνω βασιλέας». Καί είπε του γέρου καί άλλα λόγια, καί τον έπαρακάλειε 
πολλ,ά νά τοϋ δώση την βασιλείαν. Τότε έγνώρισε ό γέροντας τό άμετάτρε- 
πτο τής βουλής τον Σελήμη, καί έγροίκησε καί την βουλή όλωνών των πασά- 

590 δων καί τοϋ φουσσάτου, δτι τον αγαπούνε τον Σελήμη διά βασιλέα, δεν 
είχε τί κόμη, διατί ήτονε καί γέροντας δγδοήντα χρόνων καί αστενής από 
την ποδαλγίαν, καί έπαράδωσε την βασιλείαν τοϋ σονλτάν Σελήμη, ζώντας 
τον. Καί τότε έδιάβησαν δλοι οι πασάδες καί τον επροσκννήσανε διά βασι
λέα καί έδιαλαλονσανε με μεγάλες χαρές 

595 Καί περάαοντας ολίγες ήμερες — 5 — τον είπε δ σονλτάν Σελήμης ;
«Πατέρα, έπαρε από τό σαράγι μας δ,τι όρίσης, καί σνρε είς την Άνδρια- 
νονπολι καί άναπανον εκεί». Καί δεν είχε τί κάμη, καί επήρε καί εφόρ- 
τωσε τέσσαρα μουλάρια χρυσά φλωρία καί ένα σεντούκι λιϋαρόπουλλα καί 
μαργαριτάρια καί πεντακόσονς ανθρώπους, διά νά τον νπηρετονσι. Καί τό 

600 προννό έσηκώθη καί έδιάβη δξω από την Πάλι. Καί τον εσυνέβγανε δ υιός 
του δ σονλτάν Σελήμης έως δυο μιλιά. Τό όποιο επειδή ήτονε γέροντας καί 
αδύναμος δέν ήμπόρειε νά κάμη νά πάνε πλέο παρά έξι μιλιά την ημέρα. 

?4ν Καί ώσάν έγνρισε δ σονλτάν Σελήμης εις την Πάλι, είς τό σαράγι ' τον, 
έβαλε είς τον νον τον, δτι : «Έγά) παγαίνω νά πολεμήσω τον αδελφό μου 

605 τον Άχομάτη καί μπορεί γυρίζη δ γέροντας καί καθίζη είς την βασιλεία». 
Άμμή τί έκαμε ; *Εκραξε τον Νουστ άράπη, τον πρώτον γιατρόν, δπού τον 
είχε δ γέροντας πολλούς χρόνους, καί έταξέ του νά τοϋ δώση δέκα χιλιάδες 
φλωρία καί νά τόνε κάμη μέγαν άνθρωπον, μόνε νά μην κάμη αλλέως περί

488

597 αναπαύου : άναπέβου cod. 1

1 Πβ. Χάμμερ, ένθ’ άν., τόμ. Γ',σελ. 107 έπ.: «Τφ Σαββάτω τής 25 ’Απρι
λίου (1512) οί γενίτσαροι καί οί σπαήδες, ώς καί απας δ λαός τής Κωνσταντινουπό
λεως, ηγουμένων των βεζυρών, έξαναστάντες συγχρόνως, έξεχόθησαν άθ-ρόοι είς τά 
ανάκτορα. Ό Βαγιαζήτ, έπί τοΰ θρόνου καθ'ή μένος, έδέξατο τούς βεζύρας, δι’ ών 
ήρώτησε τον λαόν τί ήθελε. Όμοφώνως πάντες ανέκραξαν ' 'Ο ήμέτερος παδισάχ 
γέρων καί νοσερός έστι- θέλομεν σουλτάνον τόν Σελίμ’. Δωδεκακισχίλιοι γενίτσαροι 
ήλάλαξαν συγχρόνως, ώστε ή γή έστενάχισεν, εως ου Βαγιαζήτ είπε τούς λόγους τού
τους' 'Παραδίδωμι τό βασίλειον τφ έμφ υίφ Σελίμ. *0 Θεός εύλογήσαι αυτόν !’ Τότε 
ήχησεν έκ παντός στόματος' * 'Ο Θεός έστι μέγας’, καί δ Θεός έστι μέγας αντήχη
σαν τά τείχη των ανακτόρων καί οί επτά λόφοι».
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Ή βασιλεία των Τούρκον σουλτάνων Βαγιαζήτ Β' καί Σελήμ Α' 439

νά δώση τον γέροντα, νά τον φαρμακέψη, ώς τον είχε μαθημέγο νά τοϋ δίδη 
610 πότια θεραπείας. Τότε εοτερξε δ ελεεινός γιατρός και τοϋ εδιάβη εις την 

τέντα τοϋ γέροντα και είχε ετοιμασμένο τό πότιο.
Τόμον άπέζεψε δ σουλτάνος από τον κόπον, και είπε του : «Αφέντη, 

νά πής σερμπέτη», ώς τον είχε μαθημένο. Και τότε εοτερξε. Και δ γιατρός 
έ'πιε ολίγο, ώς ητονε ζακόνι. Άμμή δ γιατρός είχε φάγει πρωτύτερα βοτάνι 

615 νά μην τόνε πιάοη τό φαρμάκι. Λοιπόν έπιε τό πότιο δ γέροντας και αρεοέ 
του. Και λέγει τον : «Πλάγιασε και νά σε πάρη δ ύπνος από τον κόπον». 
Και ούτως τον έσκεπάσανε Και είπε των σατματοφύλακων, δτι νά μην 
τόνε ξανασκεπάσουνε εως νά ξυπνήση άτός τον. Καί δ γιατρός εκαβαλλίκεψε 
και εδιάβη εις τον σουλτάν Σελήμη και είπε του, δτι : «’Έκαμα τό θέλημά 

620 σου' και δ γέροντας απόθανε. Τό κεφάλι σου νά έναι καλά». Καί ώς τά 
ήκοναε αυτά καί διά την πληρωμήν όπου τον εταξε τον γιατροϋ, εκαμώθη 
πώς έλυπήθη πολλά, καί άντίς την πληρωμή, τον εκοιρε τό κεφάλι του, 
λέγοντας, δτι : «Οντως θέλει μου τό κάμει κα'1 έμενός αυτός ή άλλος».

Τότε εστειλε δ σουλτάν Σελήμης καί ήφέρανε δλα εκείνα τά φλωρία καί 
625 τζόγιες καί άλλα δσα επήρε με τοϋ λόγον τον δ σουλτάν Μπαγιαζήτης.

’Ομοίως ήφέρανε καί τό κορμί του εις την ΓΙόλι καί τον έθάιρανε. Καί 
95r εβαλε πο\λλούς λογιάδες καί έψάλλανε καί έδιαβάζανε καθημερονσιως. Λοι

πόν δ σουλτάν Μπαγιαζήτης πλέο αγάπα την αγάπην παρά την μάχην. Καί 
ητονε άνθρωπος ταπεινός. ’Αγάπα την φιλοσοφίαν καί αγάπα νά διαβάζη 

630 τις πραξες των άπερασμένων βασιλέων. Καί ητονε φύσις αγαθός άν
θρωπος 1 2.

Τέλος τής βασιλείας τοϋ σουλτάν Μπαγιαζήτη, νίοϋ Μεχεμέτη δ τρις 
καί δέκατος εις τούς 1512 από Χρίστον, η° 13.

609 (τον φαρμακέψη) τον supra lineam add. cod. ώς supra lineam add. cod. 
614 φάγει: φάχη cod. 617 εοκεπάοανε : εοκιεπάαανε cod. σωματοφυλάκων : σομάτον 
φήλακον cod. 618 ξαναοκεπάοοννε : ξανάοκιεπάοοννε cod. 633 13 ex 11

1 Πβ. Χάμμερ, ένθ’ άν., τόμ. Γ', σελ. 109: «Άλλ’ ό Βαγιαζήτ ούκ άφί- 
κετο εις Διδυμότειχον, τήν πατρίδα αυτού, επειδή έτελεύτησε τόν βίον τή τρίττ] τής 
οδοιπορίας ήμερρ έν Άγιq. περί τό Άφζά (τήν 26 Μαΐου 1512), ήτοι ύπό γήρως 
καί των χρονιών σωματικών καί ήδικών άλγηδόνων, ή όντως φαρμακευτείς υπό ’Ιου
δαίου τινός Ιατρού αυτού έκ προσταγής τού υίοΰ, ώς μέμφεται αύτφ ό Γενουήνσιος 
Μεναβϊνος, υπηρετών τφ ιΐνήσκοντι Βαγιαζήτ. Πρός τήν μαρτυρίαν ταύτην, ήν επα- 
νέλαβον οι ’Ιταλοί ιστοριογράφοι αντιφάσκει μέν ή σιγή τών συγχρόνων όπομνημά- 
των τών Βενετών πρεσβευτών, άλλ’ ούχί καί ή σιγή τών ’Οθωμανών ιστοριογράφων, 
ούδ’ ό λοιπός βίος τού λυσσαλέου Σελίμ», Πβ. καί «’Ιστορία πολιτική Κωνσταντι
νουπόλεως», ένδ·’ άν., σελ. 68,8: «Διεφημίσίΐη δέ δτι ό Γιανουσπασιάς έφαρμάκω- 
σεν αυτόν άλλ’ ούκ ήν, οίμαι, τοιοΰτον, άλλ’ ύπό λύπης διερράγη».

2 Περί τού χαρακτήρος τού Βαγιαζήτ πβ. Χάμμερ, ένθ·’ άν., τόμ. Γ', σελ. 
4 έπ. καί 109 έπ.
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440 Γεωργίου Θ. Ζάιρα

Ή ζωή τον σονλτάν Σελήμη 1.

635 Μετά τον θάνατον τοϋ σονλτάν Μπαγιαζήτη, έκάθησε εις την βασιλείαν 
δ υιός του δ σονλτάν Σελήμης, εις τους 1512.

Καί πρώτα εξέταξε νά ίδή τό βίον τής βασιλείας, δπού ήτονε εις τον 
χαζανα, ήγονν τό τρεζόρο. Καί, ώσάν τό είδε, έ'βγαλε καί έδωσε πολλά 
χαρίσματα των γιανιτζάρων καί των σπαχογλάνηδων καί των ανθρώπων 

640 τον σαραγιού. Καί έκάμανε λογαριασμό δτι νά έχάρισε δύο μιλιούνια φλου
ριά 2 διά νά δείξη την έλευτερίαν τοϋ χερίον τον καί διά νά τον αγαπή
σουνε τά φονασατα καί νά δείξη καί είσέ δλονς πώς τοϋ πρέπει ή βασιλεία. 
Καί έπανέβααε τον λοφα των γιανιτζάρων προς άσπρα 2 καί των σπαχο
γλάνηδων προς άσπρα 4 την ημέραν.

645 Καί περάσοντας ολίγες ημέρες, έμάζωξε τά φονασατα τον καί τά 
?5ν άπέ\ρασε εις την 3Ανατολή διά νά πάγη καταπάνω τοϋ αδελφοί) του, τον 

σονλτάν 3 Αχομάτη 3 Αμμή, ώς τό ήκουσε δ αυτός 3Αχομάτης, πώς ετοί
μαζε δ Σελήμης πολύ φουσσατο, ετραβήκτη τά μέρη τής 3Αρμενίας τής Μι
κρής, καί έδιάβη απάνω εις τά ψηλά βουνά καί έπαρακάλειε τούς άνθρώ- 

650 πους τοϋ τόπου εκείνου νά τοϋ βοηθήσουνε καί τούς έταζε πολλή πληρωμή 
διά νά μαζώξη φουσσατο διά νά άντισταθή τοϋ αδελφόν τον, τοϋ σονλτάν 
Σελήμη. 3 Αμμή οι άνθρωποι τοϋ τόπου εκείνον είναι χωριάτες καί άμαθοι 
τοϋ πολέμου. Καί έδώσανέ τον ανθρώπους καί βοήθειαν, δσα έκαμνε χρεία. 
Καί έτοιμάστη νά πολεμήση με τον Σελήμη. Καί εκράτειε την 3Ανατολή.

639 σπαχογλάνηδων : απαχόγλανον cod. 651 τοϋ iteratum in cod. deleVi

1 Σελήμ A , ένατος σουλτάνος τής δυναστείας των Όσμανιδών, έκτος υιός τοϋ 
Βαγιαζήτ Β' καί εγγονος τού Μωάμεθ- Β' τού Πορθητοΰ, είναι γνωστός υπό τήν επω
νυμίαν Γιαβούζ (Σκληρός) διά τόν αιμοχαρή καί άπάνθρωπον χαρακτήρά του, μή 
διστάσας νά γίνη καί πατροκιόνος, ΐνα καταλάβη τήν αρχήν. Γεννηθείς τω 1470, άνήλ- 
θεν εις τόν θρόνον τφ 1512, καί άπέθανε τή 21 Σεπτεμβρίου 1520, προσβληθείς υπό 
πανώλους. Χαρακτηρισμόν αΰτοϋ πβ. έν Χάμμερ, ένθ’ άν., τόμ. Γ', σελ. 121 έπ.

2 Περί των δώρων τοϋ Σελήμ πβ. Χάμμερ, ένθ’ άν., τόμ. Γ', σελ. 128 έπ. 
καί σελ. 515 (έπεξήγησις Ε).

3 *0 ’Αχομάτης, δηλ. Άχμέτ, τριτότοκος υιός τοΰ Βαγιαζήτ Β' καί αδελφός τοϋ 
Σελήμ, άφοϋ άπέτυχεν εις τάς προσπάθειας του, όπως διαδεχθή τόν πατέρα του, 
έζήτησε νά συγκέντρωση δυνάμεις, ΐνα έπέλθη κατά τοϋ νέου σουλτάνου, έλπίζων νά 
ύποσκελίση αυτόν.
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655 Καί, ώσάν ήρθε το καλοκαίρι, έπήγαινε ό Σελήμης εκεί, είσέ κείνο το 
μεγάλο βουνό, το λέγουσι Ταϋρο, κοντά. Καί δ Σελήμης, ώς έμαθε πώς 
ήρθε κοντά αυτός, έφευγε μακρύτερα. Τότε έγνριαε δ Σελήμης καί έμπήκε 
εις την Βιθανία. Καί έστειλε μέρος από τό φουσσάτο, την καβελλ.αρία, τδ 
μέρος τοϋ γιαλόν. Καί μέρος από τους γιανιτζάρους καί άλλους ολίγους 

660 έστειλε εις την Πάλι διά φύλαξι. Καί τά επίλοιπα φονσσατα τά έπήρε ατός 
του δ σονλτάν Σελήμης καί έδιάβη εις την Προύσα νά ξεχειμάση. Άμμή ή 
έννοια τον ήτονε πώς νά νικήση τον αδελφό του, τον ’Αχομάτη, όπου έμά- 
ζωνε φονσσατα νά ρθή νά καθήαη εις την βασιλείαν τοϋ πατρός του, και 
είχε δρεξι νά πολεμήση με τον Σελήμη εις την Ανατολή.

665 Καί την Άλλην μερέα ό Σελήμης έφοβάτονε διά την δυσι Ρούμελη, 
μήπως καί σηκωθούνε οι άφεντίες των χριστιανώ καί τοϋ πάρουνε την βασι- 

96r λείαν τής Πόλης. Καί δεν είχε τί κόμη. Καί έβεβαίωσε την αγάπη μέ τους 
Βενετζάνονς, ώς καθώς την είχε καί δ πατέρας τον δ Μπαγιαζήτης. Τό 
όμοιο έβεβαίωσε την αγάπην καί με την Ουγγαρία, τον ρήγα Άγιζήλαον, 

670 άλλους τόσους χρόνους, ώς την είχε καί δ Μπαγιαζήτης. 'Ομοίως έκαμε 
αγάπην καί με τον ρήγα τής Λεχίας τον Σιγισμόντο.

Καί από κεϊ, ώσάν ήρθε τό καλοκαίρι, έπήρε τά φονσσατα τον καί 
έδιάβη καταπάνω εις τους υιούς τοϋ αδελφόν του τοϋ ’Αχομάτη, διά νά τά 
σκοτώση, νά μην έχη έννοια εις αυτά' δια τί ήτανε πέντε αδέλφια. Καί τό 

675 μεγαλύτερο ήτονε παλληκάρι είκοσι· πέντε χρονώ, καί ήτονε δ πλέος ομορ
φότερος όπου νά ήτονε εις τον κόσμο καί γνωστικός πολλά καί άντρειωμέ- 
νος. Άμμή τον έπιάσε αυτός καί τά άποδίλοιπα αδέλφια. Καί λέγουσι ότι 
εκεί δπού έστειλε τον γκελάτη νά τόνε πνίξουνε, έσκότωσε έναν γκελάτη, με 
ένα κοντνλομάχαιρο. Καί από κεΖ έδράμανε οι άλλοι καί τον έπνίξανε 

680 'Ομοίως έπνιξαν καί τά ποδίλοιπα, καί δεν Άφησε μηδε ένα, τόσο ότι έλυ- 
πήθησαν καί έκακοφάνη δλωνών των πασάδων καί τοϋ φονσσάτου, όπου 
έβουλήθη νά μην άφήση ρίζα από αδελφούς καί από ανιψιούς.

Ακόμη ήτανε καί Άλλα παιδία μέσα ’ς την χώρα ’ς την Άμάσεια, και 
έστειλε έναν πασά, καί έμπήκε μέσα ’ς την χώρα, δια τί ήτονε ανοικτή καί δ 

685 σονλτάν Άχομάτης δεν ήτονε εκεί. Άμμή τά παιδία τοϋ έοτείλανε λόγο καί 
ήρθε δ Άχομάτης καί άκαρτέρεψε τό φουσσάτο τοϋ Σελήμη είσε στενούς τό
πους καί έκοψε πολλούς καί έπιάσε πολλωύς ζωντανούς σκλάβους. Καί ό Σελή-

Ή βασιλεία των Τούρκοι σουλτάνων Βαγιαζήτ Β' και Σελήμ Α' 441

655 ώσάν add. ego 687 ό add. ego 1

1 Πβ. Χάμμερ, ένθ* άν., τόμ. Γ’, σελ. 132, ένθα, σύν τοϊς άλλοις, αναγρά
φεται δτι : «Ό δέ Μωάμεθ δ τοΰ Άλεμσάμ, νέος εικοσαετής, χρηστάς ελπίδας ΰπο- 
φαίνων, κατέαξεν, δτε οί δήμιοι έμελλον θανατώσειν αυτόν, τοΰ ετέρου αυτών τον 
βραχίονα, τόν δέ καιρίως έπληξε δι’ εγχειριδίου».
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442 Γεωργίου Θ. Ζώρα

μης τότε εύρίσκετόνε εις την Ιΐροϋαα. Και από τους σκλάβους εκείνους έξαγο- 
96ν ράστησαν κάποιοι και ήρθανε καί είπανε τοϋ Σελήμη, δτι : «’Εκεί δπον 

690 ήμεσταν σκλάβοι, όπου μάς έτζάκισε ό σονλτάν Άχομάτης τοϋ είχανε στεί
λει λόγο πώς ή βουλή τον σονλτάν Σελήμη έ'ναι νά στείλη φουσσάτο εις την 
Σεβάστειαν διά τά παιδία, καί έχε την έννοια». 5Ετούτα ώς τά ήκουσε ό 
Σελήμης λέγει : «Την βουλή μου άλλος δεν την ήξερε, μόνε ό Μουσταφά 
πασάς». Καί εν τω άμα έστειλε τον γκελάτη καί έκοψε τό κεφάλι του 

695 Καί τότε έμπήκε ό χειμώνας. Καί ετοίμασε έξι χιλιάδες φουσσάτο καί 
τό έστειλε εις την Μαγνησία νά πιάσουνε τον αδελφό τον τον Κουρκούτη, 
όπου ήτονε ξέγνοιαστος, διατί έπεσε εις την φιλοσοφίαν καί έδιάβαζε, διατί 
δέν είχε όλπίδα νά βασίλευαν]. Τότε έδιάβη μαζί καί ό σονλτάν Σελήμης 
καί έλεγε, δτι : «Νά πάμε είς την Άμάσεια»' καί έπηγαίναν τον δρόμον. 

700 Άμμή, όταν έσωσαν ε νά χωριανή ό δρόμος, έγνρίσανε δεξία νά πάνε είς 
την Μαγνησία, εκεί δπου έναι δ Κουρκούτης 1 2. Καί ώσάν έγνωρίσανε πώς 
υπάνε εκεί έχώρισε ένας γλήγορος καβελλάρης κρυφά, οπού αγάπα τον τον 
Κουρκούτη καί έδιάβη είς την Μαγνησία καί έδωσε λόγο τοϋ Κουρκούτη, 
πώς έρχεται δ αδελφός του δ Σελήμης. Αυτός έν τφ άμα έκαβαλλίκεψε 

705 δγλήγορο άλογο καί έφυγε. Καί δταν έδιάβη δ Σελήμης είς τό σαράγι του 
καί δεν τον ηύρε μόνε τοϋ είπανε δτι έκεΐνος έπήρε ένα του δουλευτή καί 
έφύγανε. Τότε ό Σελήμης έστειλε καβελλάρους απάνω κάτω. Καί δεν τον 
ηϋρανε.

3Αμμή ό Κουρκούτης έδιάβη τό μέρος τοϋ γιαλού νά εύρη πλεούμενο 
710 νά φύγη νά πάγη είς την Κρήτη ή είς την Ρόδο. Καί δ Σελήμης έπιάσε 

τους Μαγνησίους, χριστιανούς καί Τούρκους, καί τούς έατένευε με φοβε- 
ρισμούς, ότι : «Κατά πάσαν ανάγκη νά τόνε βρήτε». Καί αυτοί τοϋ λέγανε :
« Αφέντη, έκεΐνος έδώ δεν έναι, διατί πριν νά ρθής, ήρθε ένας ξένος 

9Ίυ καβελλάρης καί τοϋ έδωσε λόγο καί έφυγε». Καί ώσάν είδε ! ούτως, έβαλε 
715 διαλαλημόν είσέ ολους τούς τόπους. Καί από κει έπήρε δλα του τά ρούχα, 

ει τι αλλα είχε είς τό σαράγι του, καί βίον καί φαμελίαν, καί τά έπήρε καί 
έγύρισε είς τήν Προύσα.

688 εύρίσκετόνε : ίβρηοκιέιονε cod. εκείνους: εκι-έκινους cod. 713 να ρθής : 
ναρϋή cod.

1 Περί τής προδοσίας καί τοΰ θανάτου αύτοϋ πβ. Χάμμερ, ένθ’ άν., τόμ. 
Γ', σελ. 131 καί σελ. 515-516 (επεξηγήσεις Ζ καί Η).

2 Πβ. Χάμμερ, ένθ’ άν., τόμ. Γ', σελ. 133. Ό συγγραφεΰς τής ιστορίας 
παρέχει σημαντικός πληροφορίας περί τής ζωής τοϋ Κορκοϋδ καί τής εγκαίρου είς 
αυτόν άνακοινώσεως των πρός αυτόν διαθέσεων καί τών σχεδίων τοϋ Σελήμ.
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"Αμμή δ Κουρκούτης είχε δλπίδα, δτι με τδ φνγίο νά γλντώση. Και 
δ Σελήμης έστειλε κάτεργα πλεούμενα τδ μέρος τον γιαλού, γυρεύοντας την 

720 άκρη και μέση νά τόνε βρούνε. Και κοντά εις την Σμύρνη έδιάβη και έκρύ- 
φτη ειαέ μία άκρη βουνών κοντά εις τον γιαλόν. Και έστεκε εκεί κρυμμέ
νος έως νά γνρίαη η αρμάδα, και άπδ κει νά εβγη νά εύρη πλεούμενο νά 
πάγη εις την Κρήτη. Καί εκεί δπον ήτονε κρυμμένος, δεν είχε νά φάη. 
Και έστειλε τον ένα του σκλάβο, διατί είχε δύο, διά νά τού άγοράση φα- 

725 γητά είσέ ένα χωρίο. Καί τον έπιάσε ένας χωριάτης, καί ώμολόγησε '. 
Καί τότε έδιάβησαν εκείνοι, όπου τδν εγυρεύανε, καί τδν έπιάσανε καί τον 
έδιαβάσανε ζωντανό τον αδελφού του τού σονλτάν Σελήμη. Καί ώς τδν 
είδε, τδν έδωσε των γκελάτηδων καί τδν έπνίξανε άπδ τδν λαιμό με την 
κόρδα.

730 Καί λέγουσι αυτός δ Κουρκούτης ήτονε γραμματισμένος πολλά. Καί 
εκεί, δπον ήύλέλανε νά τόνε πνίξουνε, έπαρακάλεσε τδν γκελάτη καί έστάϋη 
ολίγο καί έγραψε την σκληρότη καί την ασπλαχνία τού Σελήμη καί άλλα 
λόγια παραπονετικά. Καί τά δώσανε τον αδελφού του τού σονλτάν Σελήμη. 
Καί ώς το έδιάβασε, έκλαψε πολλά καί λνπητικά, έφόρεσε μαύρα, τάχα διά 

735 λύπην τού αδελφού του 1 2. Άμμή αυτός δεν έβλεπε την ώρα νά τούς έξολο- 
Όρέψη δλονς. Καί ετούτα εκακοφάνη όλωνών των πασάδων.

Καί δ άλλος του αδελφός, δ σονλτάν Άχομάτης, έμάζωξε πολλά φουσ- 
σάτα καί έβγήκε άπδ την "Αμάθεια· καί τδν ήναγκάσανε καί άλλοι άφεντα- 

97ν δες τού τόπου εκείνον καί βοήθειαν τού έ\δώσανε νά πάγη καταπάνω τού 
740 άδελφοϋ τον, τον σονλτάν Σελήμη εις την Προύσα, δπον εκαϋέτονε, καί 

ήτονε καιρός τού χινόπωρου, διατί τδ περισσότερο όπου οι γιανιτζάροι 
καί τδ άλλο τον φουσσατο έλειπε, καί ήτονε σκόρπιο· καί τδν άναγκάζανε 
καί οι πασάδες τού Σελήμη, καί τού έμηνούσανε νά ρϋή άπδ την ’Αμάθεια, 
νά πολεμήση τδν Σελήμη. Καί κάλλιον καιρό μην άκαρτερή, διατί δ Σελή- 

745 μης έναι ενάντιος τον Θεού καί τον γένους τού Ότωμάνον.

Ή βασιλεία των Τούρκων σουλτάνων Βαγιαζήτ Β' καί Χελήμ A' 44.-J

730 λέγουοι : λέγουα cod. Κουρκούτης : κνρκούτης cod. 731 ήϋέλανε : ή&ένε 

cod. 737 έμάζωξε : έμάζο cod.

1 Πβ. Χάμμέρ, ενθ·’ αν., τόμ. Γ’, σελ. 133.
2 Πβ. Χάμμερ, ενθ·’ άν., τόμ. Γ', σελ. 134: «Ό Κορκούδ, αίτήσας αναβο

λήν μιας ώρας καί καΟήσας εγραψε πρός τόν Σελίμ έλεγεΐον, έν φ κατεμέμφετο 
αύτφ τήν απιστίαν. Τή ύστεραίμ προσήχθη ό νεκρός πρός τόν σουλτάναν, πρός δν 
έπεδόθη ή κληροδοσία, ή ελεγεία. Ό φονεύς εχυσε δάκρυα μετάνοιας ή ύποκρίσεως 
καί έκέλευσε τριήμερον πένθ-ος, πεντεκαίδεκα δέ Τουρκομάνοι, οί τό κρησφΰγετον 
αΰτοΰ καταγγείλαντες καί είς Προύσαν έλθόντες επί προσδοκία αμοιβής, έθανατώΦη- 
σαν, ως άλλοτε υπό τοϋ Βαγιαζήτ οί λησταί, οί συλήσαντες τόν Τζέμ».
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444 Γεωργίου Θ. Ζοόρα

Καί ώς ήκουσε αυτά 6 Άχομάτης, έπήρε τά φυυσαάτα του, εως δεκα
πέντε χιλιάδες καβελλάρους' και οι άπεζοί νά ’ρχοννται από πίσω αργά - 
αργά. Καί αυτός με την καβελλαρία έ’δραμε καί ήρέλε εις την Γαλατία. Καί 
δ Σελήμης τό έμαέλε πώς έρχεται απάνω του δ ’Αχομάτης μέ φονσσάτο,. 

750 καί έν τω άμα έστειλε κιαονσηδες ουλάκηδες ταχυδρόμους δγλήγυρους, καί 
έπροφωνονσανε τά φουσσάτα του, όπου καί αν έναι γιανιτζάροι, σπαχή- 
δες καί άλλοι τό γρηγορότερο νά μαζωκτονσι εις την Προύσα. Καί έμαζώ- 
κτησαν ολίγοι. Άμμή ή τύχης εβοήϋ'α τον Σελήμη είσέ πάσα του βουλή, 
διατί οι φίλοι τοϋ Άχομάτη, όπου η σανέ κοντά εις τον Σελήμη δεν άμε- 

755 λεύανε παρά νά βοηϋοννε τον Άχομάτη. Καί ώσάν ήρΐ)ε κοντά μέ τά 
φουσσάτα τον εις τόπον λεγόμενον Κούτερα καί είχε λόγον μέ τους φίλους 
του, δτι νά μην σταϋή, μόνε νά σμίξη είσέ πόλεμον πριν νά σώσουνε οι 
γιανιτζάροι καί οι οπαχήδες Άμμή δ Σελήμης έγροίκηαε την έπιβον- 
λίαν των πασάδων των έδικώ του, καί έγνρεψε 1 2...

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΖΩΡΑΣ

754 οί φίλοι iteratum in cod. delevi Άχομάτη ex αφχοματη

1 Πβ. Χάμμερ, ένθ-’ άν., τόμ. Γ\ σελ. 134-136.
2 Εις τό σημεΐον τούτο τελευτή τό χειρόγραφον, των υπολοίπων φόλλιον άπο· 

λεσθέντων πρό τής σταχώσεως τοϋ κωδικός. Τά τελευταία εκτιθέμενα γεγονότα άνα· 
φέρονται περί τά μέσα τοϋ μηνός ’Απριλίου 1513.
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