
ΜΩΑΜΕΘ Β'. Ο ΠΟΡΘΗΤΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΣΙΚ ΠΑΣΑ ΖΑΝΤΕ

Έν των μάλλον ενδιαφερόντων παλαιών ιστορικών έργων, τών άνα- 
φερομένων εις την οθωμανικήν αυτοκρατορίαν, είναι καί ή γνωστή τοΐς 
τουρκολόγοις υπό τον τίτλον «Χρονικόν τής Δυναστείας τοΰ Όσμάν» 
ιστορία τοΰ Άσίκ Πασά Ζαντέ. 'Ως συγγραφεύς της φέρεται ό Ντερβίς 
Άχμέτ Άσική ή κοινώς Σεΐχ Άχμέτ ι. Όμιλών ό ίδιος περί τής καταγω
γής αΰτοϋ έν τφ Χρονικφ του1 2, αύτεπικαλεϊται «Ντερβίς Άχμέτ Άσική, 
ϊμπν Σεΐχ Γιαχιά, ΐμπν Σεΐχ Σουλεϊμάν, ϊμπν Μπαλή Άσίκ Πασά, ΐμπν 
Μουχλίς Πασά, ΐμπν Μπαμπά Ίλιάς».

Κατά ομολογίαν τοΰ ίδιου επίσης, έγεννήθη εις τήν κωμόπολιν Έλβαν 
Τσελεμπή τοΰ σαντζακιού τής Άμασείας τοΰ Πόντου3. Ώς έτος τής γεν- 
νήσεώς του άναφέρεται τό 803 έγ. (: 1401), άφ’ ού ό ίδιος πάλιν, έν τή 
'Ιστορία του4 *, λέγει κατά λέξιν: «"Οτε εύρισκόμην εις τό ογδοηκοστόν 
έ'κτον έτος τής ηλικίας μου, δ σουλτάνος Βαγιαζήτ Χάν έπολιόρκησε τό 
Μπογδάν0». Γνοορίζοντες δτι ή πολιορκία αυτή έγένετο τφ 889 έγ. 
(: 1484)6, ευκόλως συμπεραίνομεν ότι δ ιστορικός μας έγεννήθη τφ 803, 
δσον καί αν αί διάφοροι τής ζθ)ής του περιπέτειαι μάς επιτρέπουν νά 
έχωμεν αμφιβολίας περί τούτου, διότι δεν δυνάμεθα νά φαντασθώμεν, δτι 
εις ηλικίαν δέκα τριών μόλις έτών παρηκολούθει τάς έκστρατείας τών 
οθωμανικών στρατευμάτων, δπως δ ίδιος αναφέρει έν τή ίστορίφ του 7.

Οί Τούρκοι ιστορικοί, θεωροϋντες τήν αναγραφήν αυτήν ως έσφαλ- 
μένην, παραδέχονται τό έτος 803 έγ. ως έτος γεννήσεώς του, πιστεύοντες 
έν τούτοις δτι τφ 816 έγ. (: 1414), ευρισκόμενος έν Γκέϊβε8, ήσθένησε 
καί ένοσηλεύθη εις τήν οικίαν ιμάμη τίνος Ίλιάς Γιαχσή, δπόθεν καί έπέ- 
στρεψεν εις τήν γενέτειράν του. Έν Έλβαν Τσελεμπή παρέμεινε μέχρι 
τοΰ 825 έγ. (: 1423), δπότε, παραλαβών αυτόν ό μέχρι πρό τίνος έγκά-

1 «'Ιστορία Άσίκ Πασα Ζαντέ», έκδ. Ύπ. Παιδ. Κων/πολις 1915, Πρόλο
γος Άλη, σελ. γ'.

2 Αυτόθι, σελ. 1.
3 Αυτόθι, σελ. 97.
4 Αυτόθι, σελ. 35.
6 Πρόκειται περί της Μολδαυίας.
6 «Τάτζ-οΰλ-Τεβαρίχ», εκδ. Έθν. Τυπογρ. Κων/πολις 1864, σελ. 41, «'Ιστορία 

Νισαντζή», έκδ. Έθν. Τυπ. Κων/πολις 1863, σελ. 188,
1 Αυτόθι, σελ. 84.
8 Πόλις τής Τουρκίας έν τφ νομφ Νικομήδειας. Έπί βυζαντινών εκαλείτο 

τό Κΰβαλον ή τά Κύβαλα.
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θειρκτος εν Εύδοκιάδι Μιχάλογλου Μεχμέτ Βέης, τον μετέφερεν εις τό 
παρά τον έν Βιθυνία Ρύνδακον ποταμόν οθωμανικόν στρατόπεδον τοΰ 
Μουράτ ΒλΧ.

ΙΙόσον διάστημα καί υπό ποίαν ιδιότητα παρέμεινεν εκεί, άγνωστον. 
Κατά τό 841 έγ. (: 1438), τον συναντώμεν έν Ίκονίφ 1 * 3 * * καί ολίγον άργό- 
τερον. εις Σκόπια, όπόθεν έλαβε μέρος εις την κατά τής Σερβίας εκστρα
τείαν 8. 'Έν έτος αργότερου, τφ 842 έγ. (: 1439), συμμετέχει εις την παρά 
την Νικόπολιν μάχην κατά των Ούγγροίν* καί τφ 1442 εις την πολιορ
κίαν τής Έρμανουπόλεως, καθ’ ήν ό Ουνυάδης, έπελθών προς σωτηρίαν 
τοΰ φρουρίου, ένίκησε τούς Τούρκους, άπολέσαντας 20 χιλ. στρατού6. Τφ 
848 έγ. (: 1445) παρίσταται εις την έν Άδριανουπόλει έξέγερσιν των γε
νιτσάρων 6, μετά έν έτος λαμβάνει μέρος εις την έφοδον καί κυρίευσιν 
των τειχών τοΰ ’Ισθμού τής Κόρινθου καί των Παλαιών ΙΙατρών 7, καί τφ 
852 έγ. (: 1449) επιστρέφει έκ νέου εις Σκόπια, όπου καί παραμένει μέ
χρι τού έτους 874 έγ. (: 1470)8, έποχήν, καθ’ήν παρίσταται εις τούς 
γάμους τής θυγατρός του Ραμπιά Χατοΰν μετά τίνος μαθητου του, τού 
δερβίσου Σεϊντουλαγιέτ 9.

Κατά δυστυχίαν, ή πέραν τοΰ έτους αυτού ζουή τοΰ ιστορικού μας 
παραμένει άγνωστος. Πιστεύεται δτι έτελεύτησε τό έτος 924 έγ. (: 1518), 
χρονολογίαν άναγραφομένην εις επιγραφήν τινα τού έν Κωνσταντινουπό- 
λει μαυσωλείου τοΰ οϊκου Άσίκ Πασά. Λαμβανομένου όμως ύπ’ δψιν, δτι 
έγεννήθη τφ 803 εγ. (: 1401), γεγογός άναμφισβήτητον, δεν δυνάμεθα, 
ημείς τουλάχιστον, νά παραδεχθώμεν δτι ό 'ιστορικός μας έζησε πλέον 
τών εκατόν ετών, την αμφιβολίαν μας δε αυτήν ένισχύουν καί αί βιογρα- 
φικαί πληροφορίαι περί αυτού, τάς οποίας συνανταιμεν εις τό περισπού
δαστου ιστορικόν έργον «Χαντικατ-ούλ-Δζεβαμή», καθ’ ας φέρεται ώς 
άποθανό>ν τό έτος 846 έγ. (: 1443)10. Τούτο βεβαίως δεν δύναται νά είναι

1 Αυτόθι, σελ. 161.
* Αυτόθι, σελ. 153.
8 Αυτόθι, σελ. 97.
" Αυτόθι, σελ. 135.
£ Αυτόθι, σελ. 148.
6 Αυτόθι, σελ. 149.
7 Αυτόθι, σελ. 151.
* Αυτόθι, σελ. 154.
9 Τήν πληροφορίαν αΰιήν συναντώμεν εις τό χειρόγραφον ιστορικόν σύγ

γραμμα : Άνω ν ύ μ ο υ, «Τερτζουμέϊ - Μουνακίπ», Βιβλιοθ. Έσάτ έφ., άριθμ.
2427, σελ. 13—14.

10 «Χαντικάτ - οΰλ - Δζεβαμή», έκδ. Ύπ. ΙΙαιδ. Κων/πολις 1864 τ. Α', σ. 153.
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ορθόν, άφ’ οΰ ό ιστορικός αναγράφει εις την ιστορίαν του καί τα τής 
άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως, ως αϋτόπτης μάρτυς.

Έτέρα σημείωσις έν τφ εν τή βιβλιοθήκη Έσάτ έφέντη καί ϋπ’ 
άριθμ. 2247 κατακειμένφ χειρογράφφ τοϋ αϋτοΰ ώς avco έργου; αναφέρει 
ως έτος θανάτου τοϋ Άσίκ Πασά Ζαντέ τό 886 έγ. (1482), όπερ καί πά
λιν άπίθανον, καθ’ δσον έν τφ Χρονικφ του αναγράφονται όλα τα μέ
χρι τοΰ έτους 908 έγ. (: 1502)) γεγονότα τής οθωμανικής αυτοκρατορίας.

Έξ άλλου καί ό σοφός Χάμμερ, έν τή «Ιστορία τής ’Οθωμανικής Αυ
τοκρατορίας» ή ομίλων περί τής ιστορίας τοϋ Άσίκ Πασά, αναφέρει τά 
εξής: « ... Ό συγγραφευς άποκαλεΐ εαυτόν Δερβίς Άχμέτ Υίόν τοϋ 
Ίαγιά, υιού τοϋ Σουλεϊμάν τοϋ υίοϋ τοϋ Άσίκ Πασά. Ό δερβίσης οΰτος, 
όνομαστός ασκητικός ποιητής, ήκμαζεν έπί Βαγιαζήτ τοϋ Β'.» καί ολίγον 
κατωτέρω: «ό συγγραφευς ήκμαζεν έπί Μουράτ Α'., ήρύσατο δέ από τοΰ 
σέχη Ίακτζή υίοϋ τοΰ Ελιά, ιμάμη τοϋ σουλτάνου Όρχάν, τά διάφορα 
γεγονότα τής ιστορίας τοϋ δθωμανικοΰ κράτους». Γνωστοΰ δμως δντος 
δτι ό Μουράτ Α'· άνεκηρΰχθη σουλτάνος τφ 761 έγ. (: 1360) καί έδολο- 
φονήθη τφ 791 έγ. (: 1390) *, δ δ’ιστορικός μας έγεννήθη τφ 803 έγ. 
(: 1401), ο Χάμμερ σφάλλεται. Τό πιθανοότερον είναι, δτι ό συγγραφευς 
τής έν λόγφ ιστορίας έγεννήθη τφ 1401 καί άπέθανε περί τό 1504 ή 1505. 
ΐάς χρονολογίας αϋτάς αποδέχονται καί οί σύγχρονοι τοΰρκοι ιστορικοί, 
ως καί ό πρΰτανις αυτών Άχμέτ Ρεφίκ έν τή μονογραφία του «Άσίκ 
Πασά Ζαντέ» 1 * 3.

Την χρονογραφίαν του ήρχισε συγγράφων ό Άσίκ Πασά Ζαντέ τφ 
889 έγ. (: 1484)4, διαιρέσας αυτήν εις εκατόν εξήκοντα έξ κεφάλαια. Τά 
γεγονότα τής οθωμανικής αυτοκρατορίας, μέχρι τής έποχής τοΰ Βαγιαζήτ 
■Α'. (1299—1389), ήρυσθη εκ τοϋ σεΐχου Γιαχσή, υίοϋ τοϋ σεΐχου ’Ελιάς, 
ιμάμη τοϋ σουλτάνου Όρχάν, δστις έ'μαθεν αυτά παρά τοΰ πατρός του 5 6, 
τά τής μάχης τοΰ Βαγιαζήτ καί τοΰ βασιλέως τής Ουγγαρίας Σιγισμόν- 
δου, παρά τήν μικράν Νικόπολιν, κατέγραψεν έπί τή βάσει αφηγήσεων 
πολεμιστοϋ τίνος, τοΰ Τιμουρτάς, Οϋμούρ Βέη 6- τά τής ήττης των όθω-

1 X ά μ (ΐ ε ρ, Ιστορία ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Μετάφρ. Κ. Κροκιδά,
’Αθήνησι 1870 Τόμος Α', εισαγωγή, σελ. λζ'.

3 Μητροπολίτου Νεοκαισαρείας ’Αμβροσίου, 'Ιστορία τοΰ 
Τουρκικού Κράτους. Έν Κωνσταντινουπόλει 1911, σελ. 48.

3 ’Α χ μ έ τ Ρεφίκ, Άσίκ Πασά Ζαντέ, έκδοσις Καναάτ, Κων/πολις 1932, 
σελ. 6—7.

i «'Ιστορία Άσίκ Πασά Ζαντέ», έκδ. Ύπ. Παιδείας, Κων/πολις 1915, κεί
μενον, σελ. 35.

8 Αυτόθι, σελ. 84.
6 Αυτόθι, σελ. 66. Άχμέτ Ρ ε φ ί κ, «‘Ιστορία των Όσμανιδών», έκδ. 

Ίστορ. Έταιρ., ’Άγκυρα 1937, σελ. 66,
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μανών, κατά την παρά την "Αγκυραν μάχην μετά τοΰ Ταμερλάνου, ώς 
καί τά έπακολουθήσαντα γεγονότα έπληροφορήθη παρά ατόμου τίνος 
—δυστυχώς ό ιστορικός δεν αναφέρει τό ό'νομά του—τό όποιον συμμε- 
τεΐχεν εις την έν λόγιρ μάχην καί έχρημάτισεν άργότερον, επί Μεχμέτ Α'. 
τοΰ Τσελεμπή, «ντιζντάρης» (: φρούραρχος) τοΰ φρουρίου τής Άμασείας 
καί επί σουλτάνου Μουράτ Β'. «ναΐμπης» (: διοικητής, επίτροπος) τής Βι
θυνίας1. Τά μετέπειτα γεγονότα από τής μάχης Μουράτ Β'. μετά τοΰ 
πρίγκητος Μουσταφά, παρά τον Ρυνδακον ποταμόν1 * 3 *, μέχρι των τοΰ έτους 
908 έγ., ήτοι μέχρι τοΰ 1503, επί Βαγιαζήτ Β'., κατέγραψε λεπτομερώς 
παρακολουθήσας αυτά αυτοπροσώπως, ώς καί ό ίδιος αναφέρει 3.

"Οσον αφόρα εις τόν τίτλον τοΰ έργου, οΰτος παρουσιάζεται διαφο
ρετικός εις τά γνωστά μέχρι σήμερον χειρόγραφα. Ούτως, έν τφ χειρογρά- 
φω τής βιβλιοθήκης τών ’Ανακτόρων τοΰ Τόπ-Καποϋ καί εις την τρίτην 
αΰτοΰ σελίδα, συναντώμεν τον τίτλον «Τεβαρίχι "Αλι Όσμάν» ( : Χρονι
κόν τής δυναστείας τοΰ Όσμάν). Εις την πριότην σελίδα τοΰ χειρογρά
φου τής βιβλιοθήκης τοΰ Βατικανοΰ απαντάται ό τίτλος «Κιτάμπ-οΰλ 
τεβαρίχ "Αλ Όσμάν Άσίκ Πασά» (: 'Ιστορική Βίβλος τής δυναστείας τοΰ 
Όσμάν, υπό Άσίκ Πασά). Έξ ά'λλου, ό σοφός Κιατίπ Τσελεμπή, ό γνω
στός εις τον επιστημονικόν κόσμον τής Δΰσεως ώς Χατζή Κάλφα, εις τό 
περισποΰδαστον έργον του «Κέσφ-οΰλ-δζουνοΰν» *, αναγράφει τό περί ου 
ό λόγος έργον ώς «Ταρίχι "Αλι Όσμάν» {: 'Ιστορία τής δυναστείας τοΰ 
Όσμάν)5 6. Ό Χάμμερ τέλος, εις τήν «'Ιστορίαν τής’Οθωμανικής Αυτο
κρατορίας», τό αναφέρει ώς «Ταρίχ Άσίκ Πασά Ζαντέ» (: ‘Ιστορίαν τοΰ 
Άσίκ Πασά Ζαντέ)β.

Ό ίδιος συγγραφεΰς έν τουτοις οΰτε έν τφ προλόγορ του ούτε καί έν 
τφ κειμένφ τής χρονογραφίας του αναφέρει τίτλον, άρκοΰμενος νά ση-

1 Αυτόθι, σελ. 89.
3 Αΰτόθι, σελ. 97.
3 Αυτόθι, σελ. 1 : «Έγιό, ό ταπεινός δερβίσης ’Αχμέτ ’Ασίκ, είδον, παρηκο-

λούθησα καί κατέγραψα όλας τάς πράξεις αΰτοΰ ( : τοΰ Μουράτ Β ), τούς ιερούς 
του πολέμους, τάς περιπέτειας του, τήν ένθρόνισίν του, τάς φιλονικίας του . . . ».

1 Θεωρείται τό αριστούργημα τοΰ Κιατίπ Τσελεμπή. Γραφέν άραβιστί, είναι 
είδος βιβλιογραφικής εγκυκλοπαίδειας τής αραβικής, περσικής καί τουρκικής φι
λολογίας. Παραθέτει τίτλους 14501 βιβλίων καί βιογραφικάς σημειώσεις 9512 συγ
γραφέων. 'Επί τή βάσει αΰτοΰ καί ό σοφός Χάμμερ έγραψε τήν έν Λειψία τφ 
1804 έκδοθεΐσαν «Encyclopadische Obersicht der Wissenschaften des Orients».

6 «Κέσφ - οΰλ - δζουνοΰν», έκδ. Ύπ. Παιδ. Κων,πόλις 1895, Τ. Α, σ. 218.
6 Χάμμερ, 'Ιστορία τής ’Οθωμανικής Αΰτοκρατορίας >, μετάφρ. Κ. Κρο

τίδα, ’Αθήνησι 1870, Τόμος Α', εισαγωγή, σελ. λζ'.
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μειοΐ δτι «έγραψε τούς άθλους» τών γόνων της οθωμανικής δυναστείας.
Τής χρονογραφίας ταΰτης υπάρχουν γνωστά μέχρι τοΰδε τέσσαρα 

χειρόγραφα, διαφόρου περιεχομένου καί μορφής. Τό πρώτον εξ αυτών 
εναπόκειται εις τό τμήμα χειρογράφων τής βιβλιοθήκης τών ’Ανακτόρου 
τοΰ Τόπ-Καποΰ Κωνσταντινουπόλεως, ύπ’ αριθμόν 478, επί τή βάσει τοΰ 
οποίου, εν συγκρίσει προς τό έν Βατικανφ χειρόγραφον, εγένετο ή υπό 
τοΰ Υπουργείου Παιδείας τής Τουρκίας, τφ 1915, καί έπιμελεία τοΰ βι
βλιοθηκάριου τού τότε αύτοκρατορικοϋ μουσείου Άλή Βέη έκδοσις. Έν 
τφ χειρογράφιρ αναγράφονται τα μέχρι τοΰ έτους 1503 γεγονότα τής αυ
τοκρατορίας, ώς επίσης καί έν τφ δευτέρφ χειρογράφψ τής βιβλιοθήκης 
τοΰ Βατικανού.

Τρίτον χειρόγραφον, περιέχον τά μέχρι τοϋ 890 έγ. (: 1485) γεγονότα, 
εύρίσκετο εις την κατοχήν τοΰ διασήμου έν ’Ανατολή λιθογράφου Κα- 
γιόλ, δστις άπέθανεν έν Κωνσταντινουπόλει τφ 1865, διασπαρείσης τής 
πλουσιωτάτης βιβλιοθήκης του. Τό χειρόγραφον τούτο έμελέτησε καί άντέ- 
γραι[>εν ό σοφός Μόρτμαν τφ 1859 καί μέχρι τοΰ 1917 εύρίσκετο εις χεΐ- 
ρας τοΰ υίοΰ του κ. Γιόχαν Μόρτμαν.

Τέταρτον τέλος καί τελευταΐον χειρόγραφον εύρίσκεται εις την ’Ε
θνικήν Βιβλιοθήκην τής Βιέννης, ως έμφαίνεται εκ τοΰ εντύπου κατα
λόγου τών χειρογράφων τής έν λόγφ βιβλιοθήκης, έν σελίδι 206 τοΰ τρί
του τόμου καί ύπ’ αριθμόν 982, καί περιέχει τά μέχρι τοΰ θανάτου τοΰ 
Όσμάν και τής ένθρονίσεως τοΰ Όρχάν (: 1326) γεγονότα.

Τό χειρόγραφον τής βιβλιοθήκης τοϋ Τόπ-Καποΰ ήγοράσθη παρά 
τής τουρκικής κυβερνήσειος τφ 1912, καί άποτελεΐται από 395 σελίδας. 
Έκάστη σελίς, διαστάσεων 22X16, άποτελεΐται από 13 στίχους, μήκους 
11 εκ. ’Όνομα άντιγραφέως καί χρόνος αντιγραφής δεν άναφέρεται, αλ
λά τόσον έκ τής γραφής δσον καί έκ τοΰ χάρτου—άρκεταί σελίδες είναι 
ήμικατεστραμμέναι έκ τής ύγρασίας—δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν δτι 
τοΰτο έγράφη περί τό πρώτον ήμισυ τοΰ δεκάτου έ'κτου αίώνος.

Τό χειρόγραφον τοϋ Βατικανού έξ άλλου, είναι αυτό τοΰτο, διά τό 
όποιον ό Χάμμερ έν τή «'Ιστορία» του λέγει: «. . . Καίπερ έπί πέντε καί 
εΐκοσιν έτη έρευνήσας, ούκ ήδυνήθην άνευρεΐν αυτήν έν Κωνσταντινου- 
πόλει. Σφζεται μόνον έν τή βιβλιοθήκη τοΰ Βατικανού, έν τοΐς χειρο- 
γράφοις τής βασιλίσσης Χριστίνης, ένθα άνέγνων αυτήν καί έξέλεξα χω
ρία τινά τής ιστορίας ταΰτης.» 1. Έγράφη παρ’ ανωνύμου, έν Κωνσταν-

1 Χάμμερ, 'Ιστορία, σελ. λζ'. "Οπως και ό ίδιος Χάμμερ έν σημειώσει 2 
τής αυτής ως άνω σελίδος αναφέρει, εύρίσκεται καί εις τήν ’Εθνικήν Βιβλιοθήκην 
Παρισίων χειρόγραφον, δπερ αναγράφεται ώς «Ιστορία τοΰ Άσίκ Πασά», πλήν 
όμως είναι ανάξιον λόγου απάνθισμα οθωμανικής ιστορίας, οΰδεμίαν έχον σχέσιν 
μέ τό Χρονικόν,
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τινουπόλει τφ 1589, καί άναφέρεται εις την εν σελίδι 489 τοΰ 8°υ τεύ
χους τοϋ έτους 1911 τοΰ γαλλικού περιοδικοί' συγγράμματος «Μουσουλ
μανικός Κόσμος», δημοσιευομένην βιογραφίαν τοϋ ιστορικού.

Τό γεγονός τέλος δτι δ σοφός τής οθωμανικής αυτοκρατορίας ιστο
ρικός Χάμμερ δεν όμιλεΐ περί τοΰ άλλου, τοΰ τετάρτου χειρογράφου τής 
Εθνική; Βιβλιοθήκης τής Βιέννης (κατάλογος χειρογράφων, άριθμ. 982), 
άποδεικνύει δτι τό χειρόγραφον τοΰτο ή έν λόγφ βιβλιοθήκη έπρομηθεΰ- 
θη μετά τό έτος 1828, δεδομένου δτι ή 'Ιστορία τοΰ Χάμμερ έξεδόθη τό 
πρώτον έν ΓΙέστη τφ 1827.

Εις την αρχήν καί τό τέλος έκάστου κεφαλαίου, δ συγγραφείς παρα
θέτει άνά δυο τετράστιχα έν εΐδει περιλήψεως καί εις γλώσσαν άπλου- 
στάτην τουρκικήν.

Έν τή κατωτέρω μεταφράσει παραλείπω τους στίχους αυτούς, ως 
καί κεφάλαιά τινα άναφερόμενα εις γεγονότα ουδεμίαν έχοντα ιστορι
κήν σημασίαν. Βεβαίως ό μελετητής δεν θά εύρη εις τό μεταφραζόμενον 
τμήμα τοΰ «Χρονικοΰ» ίστορικάς πληροφορίας ίδιαζοΰσης σημασίας, ού
τε καί άγνωστα γεγονότα, τοΰτο δμώς δέν σημαίνει δτι είναι καί περιττή 
ή μετάφρασίς του, δεδομένου μάλιστα, δτι, μετά την «'Ιστορίαν» τοΰ 
Κριτοβουλου, τήν «'Ιστορίαν» τοϋ Τουρσοΰν βέη 1 καί τό «Χρονικόν τής 
Άλώσεως» τοΰ Τατζή Τζαφέρ Τσελεμπή1 * 3, είναι ή μόνη αυθεντική διή- 
γησις τής ζωής καί τοΰ έργου τοΰ Μωάμεθ Β', τοϋ νεαροΰ πορθητοΰ τής 
Βασιλευουσης.

«ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΗΣ ΔΥΝΑΣΤίρΛΣ ΤΟΥ ΟΣΜΑΝ»

Βιβλίον Η'.

Βασιλεία Μεχμετ Β'., τοΰ Πορϋ'ητοΰ 3.

Κεφάλαιον.—Έν αυτφ εκθέτω τίνι τρόπφ δ σουλτάνος Μεχμέτ, 
υίός τοΰ προηγουμένου σουλτάνου Μουράτ, άνεκηρΰχθη βασιλεύς έν Ά- 
δριανουπόλει, πότε μετέβη εις Άδριανοΰπολιν, καί ποΰ διέμενεν.

Ημέραν τινά, έν έτει έγείρας 855 ( : 1451), ενώ ό σουλτάνος Μου-

1 ΤουρσοΟν Βέη, δεφτερδάρη τοϋ Μεχμέτ Β' : «Ταρίχι έβουλ Φέτχ
σουλτάν Μεχμέτ Χάν». Έκδ. Ίστορ. Έπιτρ. Τουρκ. Κο)ν πόλις 1913.

3 Χειρόγραφον βιβλιοθήκης Χαλίς έφ. Έξεδόθη παρά τής Ίστορ. επιτροπής 
τής Τουρκίας τφ 1915.

’ Χειρόγραφον Βιβλιοθ. Άνακτ. Τόπ-Καποϋ, σελ. 247—318. ’Έκδοσις Υ
πουργείου Παιδείας, Κων/πολις 1915, σελ. 139—218.
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ράτ, επιστρέφων εκ τοΰ άνά την πόλιν1 περιπάτου του, διήρχετο την 
παρά την Νήσον 8 γέφυραν, συνήντησε δερβίσην τινά, δστις τω είπε! 
«Πατισάχ! Έλάχισται αί ήμέραι σου. Μεταμελήθητι!». Στραφείς τότε ό 
ήγεμών προς τον Γιουρκέδζ πασάν 1 2 3 * * τφ είπε κατά λέξιν : «’Έσο μάρτυς’ 
μετανοώ διά τά αμαρτήματα μου!» καί καλέσας τον Ίσχάκ πασάν1, τον 
ήρώτησεν εάν έγνώριζε τον δερβίσην. Εκείνος επροθυμοποιήθη νά τον 
πληροφόρηση δτι ήτο εκ των δοκίμων δερβισών τοΰ εν ΙΙροΰση τάγμα
τος τοΰ Έμίρ Σουλτάν “. Κατηφής καί περίφροντις, επέστρεψεν εις τά 
ανάκτορα, όπου ήσθάνθη σκοτοδίνην καί, καλέσας τόν Χαλήλ 6, άνέθεσεν 
εις αυτόν την επιτροπείαν τοΰ θρόνου καί άνέδειξεν ως διάδοχόν του 
τον υιόν του Μεχμέτ. ΙΙαραμείνας δέ κλινήρης επί τριήμερον, έξέπνευσε 
την τετάρτην ημέραν, άγων τό τεσσαρακοστόν ένατον έτος τής ηλικίας 
του7. Είδοποιήθη τότε ό υιός του Μεχμέτ, δστις έφθασε την δεκάτην

1 ’Εννοεί τήν ’ Αδριανούπολιν.
2 Πρόκειται περί τής νησΐδος Γκιαούρ Άδά, τοΰ "Εβρου ποταμού.
3 Ευνοούμενος τοΰ Μουράτ, διοικητής έν Μικρά ’Αρμενίμ. ’Έτυχε τοΰ προ

νομίου νά έκδίδη ίδιον νόμισμα, τό «Γιουρκέδζ Κεσεσή». (Μ α ν σ ο υ ρ ή Ζ α ν
τε Μ ο υ σ τ α φ ά πασά, «Νεταγίτζ-οΐίλ-βουκουάτ», έ'κδοσις β', Κωνσταντι- 
νούπολις 1911, σελ. 94).

1 Οΐίτος ήτο "Ε/.λην τό γένος βεζύρης τής Τουρκίας, επί Μεχμέτ Β' καί Βα- 
γιαζήτ Β'. Διατελέσας κατ’ άρχάς διοικητής διαφόρων επαρχιών, προήχθη τφ 147(1 
εις βεζύρην, καί ως τοιοϋτος κατέστειλε τήν έν ’Ανατολή έπανάστασιν τού Καρα- 
μάνογλου καί άλλων. Έπαύθη τφ 1472 κατά τήν έπανάστασιν τοΰ Ούζούν Χασάν 
καί τφ 1482 έκλήθη έκ νέου εις τό πρωθυπουργικόν αξίωμα. Παραιτηθείς μετά 
διετίαν, άπεστάλη βαλής εις Θεσσαλονίκην ένθα καί άπέθανε τφ 1485.

8 Διάσημος μουσουλμάνος θεολόγος, γεννηθείς έν Βουχάρα, όπόθεν μετηνά- 
στευσεν εις Κων/πολιν. Έκεΐ έφείλκυσε τήν προσοχήν τοΰ σουλτάνου Βαγιαζήτ 
Α', δστις ένυμφεύθη τήν θυγατέγα του. Έδίδαξεν έν Προυσή, όπου καί άπέθανε 
τφ 1430.

6 Πρόκειται περί τοΰ Τζάνταρλη Χαλήλ πασά, βεζύρου τοΰ Μουράτ Β' (1492)
καί μετέπειτα τοΰ Μωάμεθ Β'. Λέγεται δτι προέβαλεν αντιρρήσεις εις τήν επιθυ
μίαν τοΰ πορθητοΰ νά καταλάβη τήν Κων/πολιν καί ως έκ τούτου όργισθείς ό 
σουλτάνος τόν άπεκεφάλισε τφ 1453. (’Ίδε : X ά μ μ ε ρ, τόμ. Β', σελ. 182).

1 Ό θάνατός του έπήλθε τήν 3 Φεβρ. 1451. Σχετικώς, τόσον οί ήμέτεροι 
Νεοκαισαρείας Αμβρόσιος (’Ιστορία τοΰ Τουρκικού Κράτους, Κων/ 
πόλις 1911, σελ. 107) καί Ά β ρ. Β α π ο ρ ί δ η ς (’Επίτομος Βιογραφική ’Ιστο
ρία των Σουλτάνων τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Κων/πολις 1887, έκδ. β', 
τεύχος Α', σελ. 71), δσον καί οί ξένοι Σ λ ο υ μ π ε ρ ζ έ ("Αλωσις Κων/πόλεως, 
έκδ. γαλλική, Παρίσιοι 1926. σελ. 3), X ά μ μ ε ρ (’Ιστορία Όθωμ. Αυτοκρατορίας, 
Μετάφρ. Κροκιδά, Άθήνησι 1870, τόμ. Β'., σελ. 163—164), άναγράφουσιν οτι «. . . 
ένφ συνεποσίαζε μετά φίλων, άπέθανεν υπό αποπληξίας». Τήν πληροφορίαν έν 
τούτοις αυτήν διαψεύδουσι τά γραφόμενα τοΰ Άσίκ Πασά Ζαντέ, ώς καί τοΰ Μαν- 
σουρή Ζαντέ Μουσταφά πασά (Νεταγίτζ-οίίλ-βουκουάτ, έκδ. Β'., σελ. 40), κατά τά 
όποια, ό Μουράτ, άσθενήσας αίφνιδίως, παρέμεινε κλινήρης έπί τριήμερον.
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τρίτην ημέραν 1, ένφ, καθ’ δλον αυτό τό διάστημα, οί διάφορρι πασάδες 
εφρόντιζον να κρατώσι μυστικόν τον θάνατον τοϋ μονάρχου και προς 
τοΰτο δεν έπέτρεπον να τον πλησιάση ούδείς, συνεσκέπτοντο διαρκώς 
καί συνεκάλουν τό διβάνιον, διένεμον τιμάρια εις τούς ισχυρούς καί τούς 
προύχοντας καί «σερμπέτια»1 2 εις τον λαόν, εκάλουνΙατρούς καί διάσημους 
ίμάμας.

Μετά παρέλευσιν δέκα τριών ημερών ακριβώς, άφίχθη ό υίός του 
σουλτάνος Μεχμέτ καί εν Άδριανουπόλει, άνακηρυχθείς σουλτάνος, έκά- 
θησεν επί τοϋ ενδόξου θρόνου, τότε δέ μόνον 6 λαός έπληροφορήθη τον 
θάνατον τοϋ βασιλέως. Μετά τον ένθρονισμόν του, άπέστειλε τον νε
κρόν τοϋ πατρός του εις Προύσαν, διατάξας τφ Ίσχάκ πασά νά συνο- 
δεύση καί νά θάψη αυτόν μεγαλοπρεπώς, δπερ καί έγένετο. Τον μικρόν 
αδελφόν του, τον γεννηθέντα εκ τής κόρης τών Ίσφεντιάρ 3, θεωρήσας 
περιττόν, άπέστειλε πλησίον τοϋ πατρός της, ώς Ιπίσης άπέπεμψε καί 
τάς μητρυιάς αύτοϋ 4 5. Τούς πενθοϋντας δέ διά τον θάνατον τοϋ πατρός 
του άπεμάκρυνεν έκ τής πόλεως, ένφ ταυτοχρόνους ό ίδιος άνελάμβανεν, 
έν μεγαλοπρεπεστάτη τελετή, τήν διοίκησιν καί αρχήν τής οθωμανικής 
αυτοκρατορίας. Μετ’ ού πολύ όμως διεδόθη 'εΐδησις, καθ’ ήν ό Καραμά' 
νογλου Ίμπραήμ Βέης, άπέστειλεν ένα τών υιών του εις Κιουτάχιαν (: 
Κοτΰαιον) παρά τφ ήγεμόνι Κερμιάν, άλλον εις τήν χοόραν τοϋ Άϊδίν °, 
τρίτον είς τήν χώραν τών Μέντεσε, ΐνα έξεγείρωσι τούς απογόνους τών 
ηγεμόνων αυτών εις έπανάστασιν, ενφ ό ίδιος διηυθύνθη προς τήν πό- 
λιν Άλαϊέ 6. "Αμα τή πληροφορία ταύτη, ό Μεχμέτ άνέδειξε τον Ίσχάκ 
πασάν τοπάρχην (: Βεϊλέρ Βέην) ’Ανατολής καί έξήλθε μετ’ αύτοϋ προς 
συνάντησιν τοϋ Ίμπραήμ Βέη. Άφιχθεΐς μετά τοΰ στρατού του είς Πρού
σαν, διέλυσε τούς νόθους υιούς τοΰ Καραμάνογλου. Έκεΐθεν διηυθύν-

1 Εύρίσκετο έν Μαγνησφ.
3 Γλυκά ποτά.
3 Οικογένεια Τούρκων δυναστών, άναφανεϊσα έν Παφλαγονφ καί είς τά πα

ράλια τοΰ Πόντου κατά τάς άρχάς τής έμφανίσεως τών Όσμανιδών, ίδρύσασα δέ 
κράτος Ισχυρόν είς τά μέρη έκεΐνα, μέ πρωτεύουσαν τήν Κασταμονήν, έπονομα- 
σθεϊσαν τότε Ρούμ-Μπαγντάτ (=Έλληνική Βαγδάτη).

1 ‘Ο Μωάμεθ είχε μητέρα ευτελή, έκ δούλων προερχομένην. Έκ τών μητρυιών 
αύτοϋ, τήν έκ τοΰ Ίσφενδιάρ έξέδοτο δούλφ, τήν δέ σερβίδα Μάρω, θυγατέρα τοΰ 
Μπράνκοβιτς, άπέστειλεν είς τόν πατέρα αυτής.

5 Άϊδίν Ίλή : Χώρα τοΰ Άϊδίν, έχουσα κατ’ άρχάς ώς πρωτεύουσαν τήν 
Έφεσον.—*Η πόλις Άϊδίνιον ( : άρχαία πόλις τών Τράλλεων) έδόθη ώς τιμάριον 
είς τόν έμίρην Άϊδίν.

6 Πόλις τοΰ Ίκονίου, τό άρχαΐον Κορακίσιον,
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θη εις ’Άκ-Χισάρ 1, τό όποιον καί κατέλαβε. "Οτε δέ άφίχθη είς Ίκόνιον, 
συνήντησε τον προρρηθέντα Ίμπραήμ Βέην, δστις κλαίων παρεκάλει τον 
τροπαιοϋχον σουλτάνου νά τον συγχώρηση καί δστις παραλλήλως άπέ- 
στειλε καί πλούσια δώρα καί χρήματα άφθονα είς τούς βεζΰρας, ζητών 
την μεσολάβησίν των. Σαγηνευθέντες δέ ούτοι έκ τών φλωρίων 1 * 3, συνε- 
βοόλευον τον Μεχμέτ λέγοντες : «Οί πρόγονοί σου πολύ προ σοϋ ήλθον 
είς τό βιλαγιέτιον αυτό καί τό έκυρίευσαν, λυπηθέντες δμως αργότερου 
τό έπέστρεψαν είς τον ηγεμόνα του. Εναπόκειται είς σέ, κραταιότατε 
πατισάχ, νά άποδεχιΤής την προσφοράν τοϋ Καραμάνογλου, δστις σοί δί
δει την ■θυγατέρα αυτού καί υπόσχεται νά καταβάλλη ετήσιον φόρον 
καί οτιδήποτε άλλο έπιθυμήσης, καί νά τφ επιστρέψης την χώραν του!». 
Ό βασιλεύς, πειστείς είς τούς λόγους τών πασάδιυν, παρέδωσεν έκ νέου 
την πόλιν είς τον Καραμάνογλου καί έπέστρεήιεν είς την χώραν του 3.

Κεφάλαιον.—Έν αύτφ εκθέτο) τάς πράξεις τοϋ βασιλέως, επιστρέ- 
ψαντος είς την χώραν του.

Έκφράσας την επιθυμίαν νά έ'λθη διά Καλλιπόλεως εις την Ρούμε- 
λην, εκάλεσεν είς σΰσκεψιν τούς πασάδες καί βεζΰρας. Ούτοι δέ τον 
έπληροφόρησαν, δτι είς την Καλλίπολιν εΐχον καταπλεΰσει πλοία ελλη
νικά. Τότε ό βασιλεύς διηυθΰνθη αμέσως είς Βιθΰνιον, εκεΐθεν μετέβη 
εις τό παρά τά στενά τής Κωνσταντινουπόλεως Άκτσέ-Χισάρ 4 * καί διε- 
περαιοόθη, δπως καί ό πατήρ αυτού, εις την χώραν τών Ελλήνων °. 
Στρατοπεδεΰσας προ τού Άκτσέ-Χισάρ, έκάλεσε τον Χαλήλ πασάν, προς 
τον όποιον άνεκοίνωσε την επιθυμίαν του νά κατασκευάση απέναντι 
ακριβώς τού ύπάρχοντος φρουρίου καί έτερον. Πράγματι δέ, εντός έλα- 
χίστου χρονικού διαστήματος, άνηγέρθη μεγαλοπρεπές φροΰριον, έναντι 
ακριβώς τού παλαιού, καί επί τής ευρωπαϊκής τού Βοσπόρου ακτής 6 * 8.

1 Είναι τό Φιλομήλιον τών αρχαίων. Ή μεταγενέστερα Αντιόχεια.
3 Etc τό κείμενον υπάρχει ή λέξις «φλωρί», την οποίαν ό εκδότης μετέτρε- 

ψεν είς «φλορίν».
3 ’Ακολουθούν δύο τετράστιχα, περίληψις τών προηγουμένιυν, άτινα παρα

λείπω.
4 ‘Ακτσέ-Χισάρ ονομάζουν οί Τούρκοι τήν Κρόϊαν τής ‘Αλβανίας. Κατά πά

σαν πιθανότητα, ενταύθα πρόκειται περί τού Γκιουζελτζέ (’Ανατόλ)Χισάρ, τό
όποιον άνήγειρεν ό Βαγιαζήτ παρά τήν ασιατικήν όχθην τού Βοσπόρου, καί διά 
τοϋ οποίου διαπεραιωθείς ό Μουράτ εις Ευρώπην κατεσκήνωσεν εγγύς τής Βάρ-
νης (1444).

8 Είς τό κείμενον άναφέρεται ως Ρούμ-Ίλή, ήτοι Χιόρα τών Ροϋμ ( : Ελ
λήνων).

8 Τό άποκληθέν κατ’ άρχάς Μπογάζ-Κεσέν καί ήδη Ρούμελη-Χισάρ. ’Ενδια
φέρουσας πληροφορίας περί τής άνεγέρσειός του δίδει ό Δούκας ('Ιστορία, 
ρελ, 243, έκδ. Βόννης).
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Τότε ό βασιλεύς άπέστειλεν εις Κωνσταντινούπολή τον ’Άκ-Τσαϊρλή 
όγλοϋ Μεχμέτ Βέην, διατάξας αυτόν να παραβιάση τάς πύλας της. Ό 
Μεχμέτ Βέης δε οΰτος, άφιχθείς προ τής πόλεως, συνέλαβεν αρκετούς 
πολίτας, ένφ οι άνδρες του έ'κλεπτον τά ζφα τών πέριξ χωρικών. ’Έντρο
μοι οι χωρικοί, άπετάθησαν εις τον αύτοκράτορά των, λέγοντες: «Οί 
Τούρκοι κλέπτουσι την περιουσίαν μας, καταστρέφουσι τάς κατοικίας 
μας!». Καί ό αύτοκράτοορ άπήντησεν ούτω : «Ή γειτνίασίς μας μετ’ αυ
τού ομοιάζει μέ την γειτονίαν ίέρακος καί κόρακος ! Μοναδικόν μέσον 
προς σωτηρίαν μας από τάς όρμάς τού Τούρκου, είναι ο φίλος μας Χα- 
λήλ πασάς. Καλόν θά ήτο νά τφ άποστείλαηιεν ιχθύς !». Πληρώσαντες δέ 
τάς κοιλίας των ιχθύων διά φλουριών, άπέστειλαν αυτούς εις τον προρρη- 
θέντα πασάν -1. Εις δμως εκ τών υπουργίαν τού αύτοκράτορος, ονομαζό
μενος «Κουρλοΰκα» ( : Κύρ-Λουκάς ;) 1 2 *, ούδεμίαν εμπιστοσύνην έ'χων 
τφ Χαλήλ πασά, εδήλωσεν : «’Αλλοίμονο ν!.. Ό Χαλήλ θά δεχθή μέν τούς 
ιχθύς, μή έχων δ'μως κάμμίαν ισχύν, ουδόλως θά συνδράμη ημάς. Όφεί- 
λομεν νά προετοιμαζώμεθα διά την μάχην !». ΙΙλήν δμως, ό Χαλήλ ελα- 
βε τούς ιχθύς, έφαγεν αυτούς καί άπέκρυψε τάς κοιλίας των ( : τό πε- 
ριεχόμενόν των) εις τό θησαυροφυλάκιον αυτού καί, ϊνα ικανοποίηση 
τάς επιθυμίας τών απίστων, παρουσιασθείς ενώπιον τού σουλτάνου άνέ- 
φερε σχετικώς, κατορθώσας νά πείση αυτόν νά άναβάλη την κατά . τής 
Κωνσταντινουπόλεως έφοδόν του. Πράγματι δ βασιλεύς, είπών: «”Ας 
άναμείνωμεν τό θέρος ! Καί άς πράξωμεν τότε κατά τούς ορισμούς τού 
’Αλλάχ !», άνεχώρησε δι’ Άδριανούπολιν, παραγγείλας τφ φρουράρχφ νά 
φροντίζη διά την όχύροοσιν τού φρουρίου.

Μόλις συνεπληρώθησαν αί ελλείψεις καί ό εφοδιασμός καί ήλθε τό 
θέρος, ό σουλτάνος Μεχμέτ εδήλωσεν δτι θά παραθερίση 8 εις Κωνσταν
τινούπολη'. Ούτοις έβάδισε κατά τής πόλεως τών Ρωμαίων, την οποίαν 
έπολιόρκησεν από ξηράς καί θαλάσσης. ΙΊαρέταξεν εις τον Βόσπορον τε
τρακόσια πλοία, άλλα δέ έβδομήκοντα, διελθόντα προ τού φρουρίου, 
έσχημάτισαν γέφυραν4 επί τής θαλάσσης, διήλθον είς τήν άντιπέραν

1 ’Ίδε σχετικά έν Μ ό ρ τ μ α ν, «Die Belagerung und Eroberung Constanti- 
nopels durcli die Tfirken im Jahre 1453, nacli der Original Quellen bearbeiteit», 
Στουτγάρδη. 1858, σελ. 37—39.

2 Θά πρόκειται ασφαλώς περί τοΰ Νοταρά. ’Ενδιαφέρουσας πληροφορίας εύ- 
ρίσκομεν έν : Φ ρ α γ κ ί σ κ ο υ Β ί κ κ ι ο, ’Ανέκδοτος Κώδιξ 'Ελληνικός, περί 
τής Ιστορίας τών Τούρκων Σουλτάνων. Βιβλιοθήκη Βατικανού, κώδιξ III, έν 
περιοδ. «Έπιθεώρησις», Ρώμη, έτος Β', άριθμ. 7, ’Ιούλιος 1939, σελ. 243 καί 
άριθμ. 8, Αύγουστος 1939, σελ. 272 κ. έξ.

5 Είς τό κείμενον υπάρχει τό ρήμα «γιαϊλαμάκ» έκ τοΰ «γιάϊ» : θέρος.
4 Ένφ όλοι σχεδόν οί Τούρκοι Ιστορικοί τής άλώσεως, άναφέροντες τά τής
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όχθην καί έπολέμησαν επί πεντήκοντα ημερονύκτια. Τότε ό φιλελεύ
θερος ημών βασιλεύς ύπεσχέθη εις τούς πολεμιστάς του λεηλασίαν, 
καί οϋτω, την πεντηκοστήν πρόίτην ημέραν, ήτις συνέπιπτε να είναι 
Πέμπτη1, κατελήφθη τό φρούριον καί έκυριεύθη ή περίλαμπρος Κων
σταντινούπολή. Έγένετο άφθονος λεηλασία καί ϊκανοποιητικωτάτη λα
φυραγωγία εκ μέρους των πολεμιστών, οϊτινες ύπερέβαινον τάς διακο- 
σίας χιλιάδας. Εύρέθη έν τή πόλει άφθονος χρυσός, αρκετός άργυρος καί 
πλούτος πολυτίμων λίθων, κοσμημάτων καί άλλων πολυτίμων αντικειμέ
νων. Ήχμαλωτίσθησαν οί κάτοικοι τής πόλεως καί εφονεύθη ό αύτοκρά- 
τωρ αυτής μετά τών υπουργών καί τών άλλων άρχόντο)ν του. Την Τε
τάρτην, συνελήφθησαν ό Χαλήλ πασάς, οί υιοί του καί αυτοί προσέτι οί 
«κετχουντάδες» * 1 2 3 αυτού καί έφυλακίσθησαν. Είναι μακρά ή ιστορία αυ
τού, άφθονα τά δσα έπραξε καί τά όποια ειδον καί γνωρίζω καί,, ιός έκ 
τούτου, ομολογώ ότι δικαίως ύπέφερεν ό Χαλήλ πασάς τάς τυραννίας 
ταύτας. Την πρώτην μετά την άλωσιν Παρασκευήν, ό σουλτάνος μετέβη 
εις την 'Αγίαν Σοφίαν, ένθα τό πρώτον άνεγνώσθηοαν αί εύχαί τής ήμε- 
τέρας θρησκείας υπό τού σεϊχουλισλάμη Άζίζ έφέντη, ένψ καλλίφωνοι 
«χατήπ» ( : ιεροκήρυκες) τό πρώτον εντός τής εκκλησίας αυτής έμνημό- 
νευσαν τύν τροπαιούχον σουλτάνον Μεχμέτ Χάν, άποκαλέσαντες αυτόν 
Φατήχ ( : Πορθητήν). 'Η άλωσις δέ αύτη έγένετο διά χειρός τού σουλ
τάνου Μεχμέτ Χάν, έν έτει έγείρας 857 ( : 145;>).

Κεφάλαιον.—Τά τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως, τής κατα
στροφής καί έρημώσεως αυτής καί τής έκ νέου άνοικοδομήσεως της.

Ό πατισάχ, αμέσως μετά την άλωσιν τής πόλεως, διώρισε τον έκ 
τών δούλων του Σουλεϊμάν Βέη 3 άρχιαστυνόμον 1 αυτής καί, άποστεί- 
λας εις τά διάφορα βιλαγιέτια Ιπι τρόπους του, προσεκάλεσε τούς βουλο

διαπεραιώσεως τών πλοίων τοΰ πορθητοΰ είς Κεράτιον, χρησιμοποιοΰσι την λέξιν 
κιζάκ» ( : δίολκος), ό Άσίκ Πασά Ζαντέ, δμιλεΐ περί γέφυρας ( : κιοπροΰ)·

1 Έν άντιθέσεί πρός τούς άλλους ιστορικούς τής άλώσεως, δ Άσίκ Πασά 
Ζαντέ λέγει δτι ή άλωσις έγένετο ημέραν Πέμπτην. Πλήν όμως, τά κατωτέρω μάς 
πείθουν οτι πρόκειται μάλλον περί Τρίτης, ώς άλλως τε είναι καί τό ορθόν.

2 Τιμητικός τίτλος τής τουρκικής αυτοκρατορίας. Είναι συνιόνυμος τού Κε
χαγιά, δστις φροντίζει καί θεωρεί τάς διαφόρους υποθέσεις τοΰ προϊσταμένου του.

3 Τόν Σουλεϊμάν αναφέρει καί ό Κριτόβουλος. (Έκδοσις Ιστορικής 
’Επιτροπής τής Τουρκίας. Έπιμελείφ Καρολίδου, Κωνστανιινούπολις 1912, σελ, 90.)

Την λέξιν «σοΰμπαση». μετέφρασα εις άρχιαστυνόμον. Βλέπε σχετικά εις 
Μεγ. Έλλ. Έγκυκλ., τόμ. ΚΒ', σελ. 154γ. ώς καί Μητροπολίτου 'Ηλι
ουπόλεως Γενναδίου, «Φωτίειον Βιβλιοθήκην», Κωνσταντινούπολή 
1933, Μέρος Α', σελ. 50, σημ. 96.
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μένους έκ των χωρικών καί αστών νά μεταναστεΰσωσιν εις Κωνσταντι
νούπολή, ένθα θά τοϊς έδίδοντο οίκίαι, κήποι, ά'μπελοι καί άλλα κτή
ματα. Πράγματι δέ, δσοι άφίχθησαν, έλαβον άφθονα κτήματα, οικόπεδα 
είτε οικίας καί οϋτω ή κυριευθεΐσα καί έρημωθεΐσα πόλις έπανήλθεν έκ 
νέου εις την προτέραν αυτής εύκλειαν. Άργότερον, διά νέας διαταγής τοϋ 
σουλτάνου, οι ίεροδίκαι καί άρχιαστυνόμοι τών διαφόρων επαρχιών άπέ- 
στειλαν εις Κωνσταντινούπολιν νέους κατοίκους, πλουσίους καί πτωχούς, 
εις τούς οποίους έδόθησαν οίκίαι ’Επειδή όμως διά τάς δοθείσας αύτάς 
οικίας έζητήθη ένοίκιον, οί νεοαφιχθέντες παρεπονοΰντο λέγοντες: «Μάς 
έξωρίσατε έκ τών χωρίων μας, διά νά πληροόνωμεν ένοίκιον εις τάς οικίας 
αύτάς τών απίστων ;» καί τινες μάλιστα έξ αυτών, λαβόντες τάς γυναίκας 
καί τά τέκνα των, έπέστρεψαν εις τά ϊδια. ΙΙρό τής καταστάσεως αυτής, 
βεζΰρης τις, συνετός καί φρόνιμος, ονομαζόμενος Κολλά—Σαχίν, είπε τφ 
σουλτάνφ: «Γαληνότατε Πατισάχ μου! Οί πρόγονοί, σου κατέλαβον τό- 
σας χιόρας καί πόλεις, καί είς ούδεμίαν έπέβαλον ένοίκιον διά τάς οικίας 
τών άπίστοιν. Φρονώ δτι τό αυτό αρμόζει καί τφ σουλτάνφ μου!». Καί 
δ βασιλεύς αποδεχθείς τάς συμβουλάς τοϋ προρρηθέντος βεζύρου, έξέδωκε 
νέαν διαταγήν, διά τής οποίας έλεγεν: «“Οσοι ελαβον οικίας, θά κατέ- 
χωσιν αύτάς άνευ ένοικίου» καί διένειμε τοϊς μουσουλμάνοις έπιστολάς, 
διά τών οποίων τοϊς έχαρίζοντο αί δοθεΐσαι οίκίαι καί ούτως ήρχισεν εκ 
νέου εύδαιμονοϋσα ή πόλις. ’Ήρχισαν νά οικοδομούν «μεστζίτια» (: εύκτη- 
ρίους οϊκους) καί, ολίγον κατ’ ολίγον, ή δψις τής πόλεως έλάμβανε τήν πα
λαιόν αύτής εύ'κλειαν. "Ετερος τότε βεζύρης, υιός απίστου τίνος καί πα
λαιός φίλος τών απίστων ηγεμόνων τής Κωνσταντινουπόλεως, είσαχθείς 
τφ σουλτάνφ, απέκτησε τήν φιλίαν καί έμπιστοσΰνην αύτοϋ καί άνήλθεν 
εις τό βεζυρικόν αξίωμα. Ημέραν τινά, άπιστοί τινες τής πόλεως, παρου. 
σιασθέντες ενώπιον του, τφ ειπον: «Τί λέγεις λοιπόν; Οί Τούρκοι άνοικο- 
δομοϋσι τήν πόλιν αύτήν, σύ δέ αδιαφορείς δι’ δλα αύτά. Κατέλαβον τήν 
χώραν τών προγόνων σου καί χώραν μας καί κατέχουσιν αύτήν προ τών 
δμμάτων μας. ’Οφείλεις λοιπόν, ώ έμπιστε τοϋ σουλτάνου βεζύρη, νά πα- 
ρεμποδίσης τον λαόν από τήν άνοικοδόμησιν ταύτην, ώστε ή πόλις νά 
παραμείνη, ώς καί πρότερον, εις τάς χεΐρας ημών!». Ούτος δέ άπήντησε : 
«Σάς υπόσχομαι νά πείσω τον σουλτάνον νά έπιβάλη έκ νέου ένοίκιον 
διά τάς οικίας, ώστε οί νέοι μέτοικοι, δυσαρεστούμενοι, νά έγκαταλίπωσι 
τήν πόλιν έρημον καί οϋτω νά έπανέλθη είς ημάς καί τον λαόν μας!». 
Πράγματι δέ, ευρών εύκαιρίαν είσηγήθη τφ σουλτάνφ τήν έκ νέου εΐσ- 
πραξιν ένοικίου έκ τών μετοίκων καί προς τούτο υπέδειξε τήν ανάγκην 
γενικής καταγραφής τών οικιών τής πόλεως. Άνετέθη τότε εις τινα τών 
απίστων ρωμηών, μετά τίνος κοινού, ανήθικου μουσουλμάνου, ή κατα
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γραφή αυτή. Τή πονηριά δέ τοΰ απίστου, δ αδαής μουσουλμάνος κατέγρα- 
φεν δ,τι εκείνος τφ ύπεδείκνυε \

Έρώτησις: Ποιος ήτο δ προαναφερθείς βεζΰρης;
Άπάντησις: Είναι δ Ροΰμ Μεχμέτ πασάς1 * 3, δστις άργότερον συλλη- 

φθε'ις άπηγχονίσθη δικαίως.
Έρώτησις: Ποια τά έργα τοΰ ενδόξου σουλτάνου Μεχμέτ Χάν έν 

Κωνσταντινουπόλει;
Άπάντησις: ’Οκτώ μεδρεσέδες, εις τό κέντρον τών δποίων εύρίσκε- 

ται εξοχον τέμενος. ’Έναντι τοΰ τεμένους αΰτοΰ εν νοσοκομείου 3 καί άλ
λο ίμαρέτιον (: συσσίτιον, πτωχοτροφεϊον). Παραπλεΰρο)ς τών άνω με- 
δρεσέδων, άνήγειρεν ωσαχίτως άλλους οκτώ μικρούς μεδρεσέδες διά τούς 
δοκίμους ιερωμένους. Έκτος δέ αυτών δλων, άνήγειρεν επί τοΰ τάφου τοΰ 
Έγιούπ Ένσαρή4 έν ίμαρέτιον, έ'να μεδρεσέν καί έν περίλαμπρον τέμε
νος, τοΰ όποιου δ τροΰλλος είναι μεγαλοπρεπής5.

Κεφάλαιον.—Εκθέτω έν αύτφ πώς καί διατί έκυριεΰθη ή Αίνος.
Ημέραν τινά, δ ιεροδίκης Βερροίας, παρουσιαστείς τφ σουλτάνα», εξέ

θεσε τά τής καταστάσεως τής επαρχίας του καί τά δσα ύπέφερον οί 
κάτοικοί της εκ τής αυθαιρεσίας τών κατοίκων τής Αίνου. Άφοϋ ήσπά- 
σθη τήν χεΐρα τοΰ πατισάχ, τφ είπε: «Μεγαλειότατε, ή κατάστασις τών 
επαρχιών τής Βερροίας καί τών Ύψάλων είναι άθλια καί αξιοδάκρυτος. 
Οί άπιστοι κάτοικοι τής Αίνου, καταπονοϋσι τούς τμιετέρους μουσουλμά
νους, φυγαδεύοντες τούς σκλάβους αυτών καί περιθάλποντες αυτούς έν τή 
πόλει των. Οί ήμέτεροι εισέρχονται εις Αίνον προς άναζήτησιν τών δού

1 Εις τό άραβιστί γεγραμμένον σύγγραμμα τοΰ Κ ι α τ ί π Τσελεμπή,
«Φεζλεκέ» καί έν σελίδι 208, υπάρχει σημείωσις τουρκιστί, λέγουσα ότι ή κατα
γραφή αίίτη τών οικιών τής Κων/πόλεως άνετέθη εις τόν μετέπειτα δεφτερδάρη 
τοΰ πορθητοΰ, ιστορικόν Τουρσιτά ( : Τουρσούν) Βέη καί τόν θεΐόν του, έπαρχον 
Βιθυνίας, Χαϊντάρ Άλή Βέην.

3 Έλλην αρνησίθρησκος, άνελθών έπί Μωάμεθ Β' εις τό βεζυρικόν αξίωμα 
τφ 1467 παυθέντος τοΰ Μαχμούτ πασά, ένεκα τής κατά τοΰ ήγεμόνος Καραμανίας 
αποτυχίας του. Νικηθείς όμως καί ό ίδιος μετά δέκα τρία έτη, έπαύθη καί άπέ- 
θανε τό αυτό έτος.

8 Εις τό κείμενον υπάρχει ή λέξις «μπιμορχανέ», ήτις σημαίνει φρενοκομεϊον, 
αλλά παλαιότερον διά τής λέξεως ταύτης έχαρακτηρίζοντο δλα γενικώς τά νοσο
κομεία.

i Πρόκειται περί τοΰ γνωστοΰ σήμερον Έγιούπ Τζαμισή, τεμένους. Έκτίσθη 
τφ 1458 υπό Μωάμεθ Β', αλλά κατεστράφη υπό σεισμοΰ τφ 1766 καί άνοικοδομήθη 
κατά τόν Χαλήλ Έτχέμ («Τζαμιλεριμίζ», Κων/πολις 1932, σελ. 29) τφ 1819 
υπό Μαχμούτ τοΰ Β', Είς τό τέμενος αυτό, έζώνοντο οί σουλτάνοι, άμα τή άναρ- 
ρήσει των εις τόν θρόνον, τό ξίφος τών Όσμανιδών.

5 ’Ακολουθούν τέσσαρα τετράστιχα, τά όποια παραλείπω.
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λων των καί, εάν μέν είναι εύποροι, προσφέροντες χρήματα ή τρόφιμα, 
έπανακτώσι τούς δούλους αυτών, εάν όμως είναι πένητες, υβρίζονται, δέ- 
ρονται, πολλάκις δέ και παραμένουσιν εκεί ως δούλοι καί αυτοί. ’Άλλωστε, 
ή πόλις αύτη τής Αίνου έξαρτάται έκ τής ίδικής σου πόλεως, διότι ανήκει 
εις τά εδάφη τού αύτοκράτορος των Ελλήνων τής Κωνσταντινουπόλεως.». 
Ό σουλτάνος άπαντών είπε: «Μεβλανά!1 Ό Θεός ας εύλογή τάς πρά
ξεις σου!». Τότε, άπελθών ό ιεροδίκης, έκάλεσε παρ’ αύτφ τον έμπιστόν 
του δοΰλον Χάς Γιουνίς 8 καί, νουθετήσας αυτόν καταλλήλους, άπέστειλε 
τφ σουλτάνφ, οστις πάλιν τφ παρήγγειλε: «Σπεϋσε εις την αποβάθραν 
καί συγκεντράινων τούς «ρεΐσιδες» 8 είπε εις αυτούς να έτοιμάσωσι δέκα 
κάτεργα, να έξοπλίσωσιν αυτά καί τούς άνδρας των, νά προμηθευθώσι 
κάλλιστα ξίφη, καί ούτω πορεύου εις τον λιμένα τής Αίνου φροντίζων νά 
κρατήσης μυστικήν την πορείαν σου, έγό) δέ θέλω διευθυνθή εις Ύψα- 
λα.». Ό Γιουνίς Βέης, ,εϊ,σακούσας τάς διαταγάς τού βασιλέως, καί βα
σιζόμενος εις τόν Θεόν, έπορεύθη καί είσήλθεν εις τον λιμένα, τής Αί
νου, ενώ ό βασιλεύς κατηυθύνθη εις "Υψαλα. Ίδών τότε ό ήγεμών τής 
πόλεως, δτι τόσον από ξηράς, όσον καί από θαλάσσης, έπέδραμον οί Τούρ
κοι, έστράφη εις τούς πέριξ αυτού απίστους καί εΤ,πεν: «Άλλοίμονον, σύν
τροφοι! Οί Τούρκοι θέλουν νά μάς αιχμαλωτίσουν!». ’Αμέσως τότε έκό- 
μισε προ τού σουλτάνου τά υπάρχοντα του, τόν υιόν του καί την προσφιλή 
του θυγατέρα καί την γυναίκα του, ό δέ σουλτάνος έφέρθη εύμενώς προς 
τόν ηγεμόνα καί τούς στρατιώτας αυτού. Τάς ερημωθείσας οικίας τής 
πόλεως διέθεσε διά τούς νεοαφιχθέντας έκ των επαρχιών μουσουλμά
νους, τάς κατιρκημένας δέ υπό τόον απίστων δέν έξεκένωσεν.

’Έναντι τής πόλεως εύρίσκετο φρούριόν τι, καλούμενον Θάσος, τό 
όποΐρν καί κατέλαβεν. ’Ομοίως κατέλαβε καί τό άλλο φρούριον, τό καλού
μενον «Λιμάν» 1 * 3 4 5 6 * καί ούτω κατέκτησεν ά'πασαν την επαρχίαν τής Αίνου. 
Ή κατάληψις αύτη έγένετο διά χειρός Μεχμέτ Χάν, μεταξύ των ετών 
έγείρας 857 καί 858 (: 1455—1456)δ.

1 Ή λέξις μεταφραζόμενη επακριβώς σημαίνει «ό Κύριος ημών !». Χρησιμο
ποιείται έν τούτοις ιός τίτλος εν τή οθωμανική αυτοκρατορία, σημαίνον: Κύριέ
|ΐου !

3 Πρόκειται περί τοϋ Γιουνίς, τοΰ άργότερον, τφ 1454, ναυάρχου τοϋ οθω
μανικού στόλου.

5 Ή λέξις σημαίνει: πρόεδρος, αρχηγός. Έν τη οθωμανική αυτοκρατορία, 
καί μέχρι σήμερον, ούτω καλούνται οί πλοίαρχοι.

“ Πρόκειται περί τής Λήμνου.
6 ‘Ο Δούκας αναφέρει τό γεγονός δι’ ολίγων, άλλ’ οί Τούρκοι καί Βενετοί

ιστορικοί, τούς όποιους παραθέτουσιν ό Χάμμερ καί ό Τσινκάϊσεν (Ιστορία τού
’Οθωμανικού Κράτους, σελ. 833-866), όμιλούσι περί αυτού διά μακρών, "Ωσαύτως
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Κεφάλαιον1.—Πώς έκυριεΰθη ή Νικόπολις καί ποιος κατείχε αυτήν 
πρότερον;

Ή χώρα αΰτη * 1 * 3 * * εύρίσκετο εις χειρας τοϋ υίοϋ τοΰ δεσπότου τής 
χώρας, δστις είχεν αποκάνει a. Ό υιός τοϋ Ίσχάκ πασά, Ίσα Βέης, άνε- 
κοίνωσε τφ σουλτάνφ την επιθυμίαν του νά καταλάβη την επαρχίαν τοϋ 
Λάς 1 καί έζήτει οδηγίας διά την κατ’ αυτής εκστρατείαν του, παροτρΰ- 
νων ταυτοχρόνως αυτόν νά άναλάβη την προιτοβουλίαν τής εφόδου. Τότε 
ό σουλτάνος, συγκεντρώσας τον στρατόν τοϋ Ίσλάμ, έφωδίασεν αυτόν κα
ταλλήλως καί έβάδισε προς την πόλιντών Σκοπιών καί πέραν αυτής, παρά 
τό όρος Κόρα Πόνικ (: Κοπαονίκ;), ένθα συνηντήθη μετά τοΰ Ίσα Βέη, 
δν έπεμψεν, δπως ζητήση τό φροϋριον °. Μεταβάς αυτός, εζήτησε την πα- 
ράδοσιν τοΰ φρουρίου, πλήν δμως ό φρούραρχος ήρνήθη νά παραδώση 
αυτό, λέγων : «Ή θρησκεία μας απαγορεύει την προδοσίαν κατά τοϋ ή- 
γεμόνος μας!». Τότε ό Ίσα Βέης τον ήρώτησεν: «Ό βασιλεύς σου άπέ- 
θανεν. ΙΙοΐον άποκαλεΐς ηγεμόνα σου Ό φρούραρχος δέ άπήντησεν : 
«Ή γυνή τοΰ κράλη τής Βοσνίας, είναι θυγάτηρ τοϋ δεσπότου μας" ή 
κόρη αυτή είναι καί βασίλισσα μας» 6. Όργισθείς δ Ίσα Βέης άνέκραξεν: 
«’Ανόητοι ά'πιστοι ! ’Αγνοείτε λοιπόν, δτι δ άφιχθείς προ των πυλών τής 
πόλεώς σας είναι ό ένδοξος σουλτάνος Μεχμέτ Χάν ; Δεν γνωρίζετε δτι 
έκυρίευσε τήν Κωνσταντινοϋπολιν Ό φρούραρχος δμα>ς δεν έπτοήθη 
καί άπήντησεν : «"Ας κυριεϋση καί ημάς εάν δυναται καί τολμά!». Τότε 
δ σουλτάνος διέταξεν έφοδον καί, μετά σκληρούς αγώνας επτά ημερών,

καί ό Κριτόβουλος έν rfj 'Ιστορία του (έκδ. Ίστορ. Έπιτρ., Κων/πολις 
1912, σελ. 103-144).

1 Παραλείπω δυο τετράστιχα.
3 Πρόκειται ασφαλώς περί τής Σερβίας.
3 ’Εννοεί τον Γεώργιον Μπράνκοβιτς, υιόν τοϋ Βούκ, άνακηρυχθέντα τφ 

1427 δεσπότην τής τότε Σερβίας, εκτεινόμενης από τοϋ Δουνάβεως μέχρι τοϋ Σκά- 
δρου καί τής Άδριατικής. Μετά τήν κατοχήν τής χώρας του υπό των Τούρκων 
άπέθανε τφ 1456. (Βλ. Μεγ. Έλλ. Έγκυκλ., τόμ. 1Ζ', σελ. 763γ).

1 Πρόκειται περί τοϋ Λαζάρου Μπράνκοβιτς, υίοϋ τοϋ Γεωργίου, τόν όποιον 
διεδέχθη τφ 1456, άφοϋ παρηγκώνισε τούς πρεσβυτέρους αδελφούς αύτοϋ. Έβασί- 
λευσεν επί διετίαν, μετά δέ τόν θάνατόν του, ή Σερβία έγένετο τουρκικόν πασαλί- 
κιον. (Βλ. Μεγ. Έλλ. Έγκυκλ., ένθ’ ανωτέρω.)

° Κατά τό «Τάτζ-οϋλ-τεβαρίχ» τοϋ Σααντεττίν έφ. ("Εκδ. Έθν. Τυπογ. 
Κων/πολις 1864, τόμ. Α', σελ. 452), τό φρούριον αυτό είναι ή παλαιά πόλις τής 
νοιίου Σερβίας Νόβο Μπρντό, έν τή επαρχία Κοσόβου. Είχεν άποικισθή υπό Γερ
μανών μεταλλωρύχων, ο'ίτινες κατά τόν ΙΔ’ καί ΙΕ' αιώνα, έξεμεταλλεύοντο τά 
άργυροφόρα μεταλλεία τής περιοχής, άπό τής ύποδουλώσεως δμως τής χιόρας εις 
τούς Τούρκους (1455) παρήκμασεν εντελώς.

6 ’Εννοεί τήν σύζυγον τοΰ Λαζάρου, Ελένην.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔ. Έτος ΙΣΤ' 15

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:38:05 EEST - 3.236.241.27



226 Άβρ. Ν. Παπάζογλου

κατέκτησε-τό φροΰριον. Εύρέθησαν εντός αύτοΰ τόσα πράγματα, ώστε 
αδυνατώ νά τά περιγράψοι. ΕΙχεν άφθονον χρυσόν και άργυρον ό δεσπότης 
τών Σέρβων, καί οΰτω έπλουτίσθη τό ταμεΐον τού πατισάχ. Άφήσαντες 
δέ εντός τοΰ φρουρίου ικανούς μουσουλμάνους καί δσους εκ τών απί
στων ενέπνεον εμπιστοσύνην, άπήλθον προς κατάληψιν τοΰ φρουρίου 
ϊρεπτζία ί, τό όποιον καί κατέλαβον. Έκεϊθεν κατηυθύνθησαν είς Τάς- 
Χισάρ, τό όποιον εύρον εγκαταλελειμμένον καί κενόν, διότι, πριν ή ό Ίσα 
Βέης πολιορκήση αυτό, ειχεν επιδράμει εναντίον του ό Έβρενός όγλοΰ a. 
Άποχωρήσαντος τοΰ Ίσα Βέη, ό Έβρενός όγλοΰ μετέβη είς την πεδιά
δα τοΰ Κοσσυφοπεδίου, ένθα έδολοφονήθη ό γενναίος ήμών μονάρχης 1 * 3 
καί είς μνήμην αυτοΰ διένειμε φαγητά καί χρήματα τοϊς στρατιώταις 
Ή νίκη αΰτη τών τουρκικών στρατευμάτων, έγένετο εν έτει έγείρας 
858 (: 1456) 4 *.

Κεφάλαιον.—Έν αύτφ εκθέτω πώς ό Μεχμέτ Χάν έπολιόρκησε τό 
Β ;λιγράδιον δ.

Κεφάλαιον.—Έν αύτφ διηγοΰμαι τά τής τελετής τής περιτομής τών 
υιών τοΰ σουλτάνου Μεχμέτ, Βαγιαζήτ Χάν καί Μουσταφα Τσελεμπή 6.

Κεφάλαιον.—Εκθέτω έν αύτφ τίνι τρόπφ καί διά ποιον λόγον ό 
, υυλτάνος Μεχμέτ Χάν κατέλαβε τον Μορέαν.

"Ημέραν τινά, άτομόν τι έκ Σερρών μετέβη είς Παλαιάς Πάτρας 7 
καί μετ’ άγανακτήσεως είδε πολλάς μουσουλμανίδας νά ύπηρετώσιν ως 
σκλάβαι είς τούς απίστους, οΐτινες τάς έκακοποίουν καί έφέροντο σκαιώς 
προς αύτάς. Τότε τό άτομον αύτό ήρώτησε τάς μουσουλμανίδας αύτάς

1 Κατά τό «Τάτζ-οΰλ-τεβαρίχ· (ένθ’ ανωτέρω, τόμ. Α', σελ. 454) «Ρόχοβ»
(: Ράχοβον).

3 Ό Έβρενός όγλοΰ καί ό Ίσα Βέης ήσαν ομώνυμοι έγγονοι τοΰ Γαζί] Έ
βρενός, υιοί, ό μέν τοΰ Χασάν, ό δέ τοΰ Ίσχάκ Έβρενός. Άμφότεροι ΰπηρέτουν 
τόν σουλτάνον Μωάμεθ Β', δστις μετά τήν έν Άδριανουπόλει τελεσθεΐσαν τφ 
1456 περιτομήν τών υιών του, άπέστειλε τόν μέν πρώτον είς ’Αλβανίαν, τόν δέ είς 
Ουγγαρίαν, χάριν επιδρομής. Βραδΰτερον, ό δεύτερος άνας έρεται ώς διοικητής 
Σκοπιών, τό δέ έαρ τοΰ 1465 ήτο διοικητής τοΰ Μορέως, ώς τοιοΰιος δέ έπήλθε 
κατά τοΰ ’Άργους, τό όποιον καί έκυρίευσε, χάρις είς τήν προδοσίαν ορθοδόξου 
ίερέως. Άπέθανε τφ 1488, πεσών κατά τήν μάχην τοΰ Άδά Τσαϊρή (16 Αύγουστου 
1488).

8 Μουράτ Α', δστις έδολοφονήθη παρά τίνος Σέρβου Μίλος Καμπίλοβιτς 
(1389).

4 Παραλείπονται δύο τετράστιχα.
“ Παραλείπεται τό κεφάλαιον τοΰτο. ώς μή ενδιαφέρον αμέσως τήν ελληνι

κήν ιστορίαν.
6 Ωσαύτως.
1 Έν τφ κειμένφ άναφέρεται ώς «Μπάλλο Μπάντρα».
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γυναίκας : «ΙΙώς κατελήξατε εις τό βιλαγιέτιον τοϋτο και διατί υπηρε
τείτε ιος δοΰλαι παρά τοίς άπίστοις;». «Άλλοίμονον ! άπήντησαν αΰται. 
Μόνον ό ’Αλλάχ γνωρίζει τά δσα υποφέρομεν !». Και οΰτω τό άτομον 
αυτό, έπιστρέψαν έν τάχει εις Άδριανοΰπολιν, άνέφερε τφ βασιλεϊ δσα 
διεπίστωσε και είδε. Τότε ό βασιλεύς, έπιθυμών πάντοτε την υπεροχήν 
τών μουσουλμάνων, άπεφάσισε νά έπιδράμη πατά τών τυράννο^ν, και έβά- 
δισε κατά τού βιλαγιετίου τοϋ Μορέως. Άφίχθη εις «Κιορφέζ» 1 καί κα- 
τέλαβεν αυτό. Όμοίως κατέλαβε καί πάντα τά άλλα φρούρια, ά'τινα συ- 
νήντησε καθ’ οδόν καί ούτιος έγένετο κάτοχος ολοκλήρου τής επαρχίας 
τοϋ Μορέως, ήχμαλώτισε τούς έν τοίς φρουρίοις κατοίκους καί ίδιο- 
ποιήθη άπασαν τήν περιουσίαν αυτών. Έκεΐθεν έστράφη καί άνεχώ- 
ρησε διά τήν πόλιν τών Σκοπιών. "Οτε δμως ό σουλτάνος κατηυθύνετο 
προς τήν Πελοπόννησον, είχεν άποστείλει τον Μαχμούτ πασάν 1 * 3 εις τό 
βιλαγιέτιον τού Λάς (: τοϋ Λαζάρου, τήν Σερβίαν) προς κατάληψιν τών 
έναπομεινάντων εις χεϊράς του φρουρίων. Ό Μαχμούτ πασάς δέ, πορευ
θείς εις Σερβίαν, έκυρίευσε τά φρούρια «Γκιουερτζινλίκ Χισαρή» 3 καί 
«Σάβα»4 καί «Γκιόρτζε» 5 6 καί «Μπαράνιτζε» β, ως καί άλλα πολλά 
φρούρια καί κατέλαβεν οϋτω τήν επαρχίαν αυτήν καί έπολιόρκησε καί 
τό παρά τό Βελιγράδιον φρούριον, τό όποιον προηγουμένως είχε πο

Μωάμεθ Β' ό ΪΙορθητής. 227

1 Συνήθως οΐ παλαιοί Τούρκοι ιστορικοί μέ τό όνομα τοϋτο έννοοΰσι τήν
Κέρκυραν, αλλά πρόδηλον ότι ένταΰθα πρόκειται περί τής Κόρινθου, τήν όποιαν 
τό πρώτον κατέλαβεν ό Μωάμεθ Β', έν Πελοποννήσφ.

3 Πρωθυπουργός τής Τουρκίας έπί σουλτάνου Μωάμεθ Β'. Ήτο κατ’ άλλους 
μέν Κροάτης, κατ’ άλλους δέ υίός "Ελληνος καί Σερβίδος. Τό οικογενειακόν του 
όνομα ήτο Μιχάλογλου, αλλά δεν κατήγετο εκ τοϋ διάσημου Κιοσέ-Μιχάλ. Αίχ- 
μαλωτισθείς εις νεαρωτάτην ηλικίαν, άνετράφη εις τήν αυλήν τοΰ σουλτάνου 
Μουράτ Β', προσκολληθείς εί, τήν υπηρεσίαν τοϋ διαδόχου Μωάμεθ, τοϋ όποιου 
εγένετο καί σύγγαμβρος, νυμφευθείς τήν μίαν τών θυγατέρων τοΰ Τζιχάν πασά 
( : Ζαγανοΰ). Άνελθόντος δέ τοΰ Μωάμεθ τόν θρόνον, διωρίσθη αξιωματικός τών 
γενιτσάρων. Μετά τήν άλωσιν, διωρίσθη τφ 1454 μέγας βεζύρης. Διετέλεσεν αρχι
στράτηγος κατά τήν εναντίον τής Βοσνίας καί Ουγγαρίας εκστρατείαν καί κατό
πιν έκυρίευσεν, έπί κεφαλής τοΰ στόλου, τήν Λέσβον. Τφ 1471 άπεοτάλη κατά τής 
Εύβοιας, τήν οποίαν καί έκυρίευσεν. Τφ 1472 διωρίσθη έκ νέου μέγας βεζύρης, 
άλλ’ έπαύθη μετά δύο έτη καί έθανατώθη. (’Ίδε καί Χαλκοκονδύλην 
Η. 231 έκδ. Βόννης).

3 Τό κάστρον τών περιστερών. Ούτως έκαλεΐτο παρά τοίς Τούρκοις τό φρού
ριον τοΰ Τρικόρνου ή Κολουμπάτζ.

4 ’Εννοεί τήν Ρέσσοβαν.
6 «Γκιόρτζε» έκάλουν οί Τοΰρκοι τήν Κορυτσάν. Ένταΰθα δμως πρόκειται 

περί τοΰ φρουρίου Κουρκοβάτζ.
6 Βρανίζοβατς !
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λιορκήσει δ σουλτάνος Μουράτ, καί έκεΐθεν μετέβη εις ΙΙαλαιάς Πάτρας, 
άφοΰ προηγουμένως διήλθεν έκ Σκοπιών, ένθα συνηντήθη μετά τοϋ 
πατισάχ. Ό βασιλεύς τφ ειπεν, δτι έπρεπε νά άπολύσοίσι τα στρατεύματα 
επ’ άδείμ, πλήν όμως ούτος διεφώνησε, προβάλλων τδ ενδεχόμενον έπι- 
θέσεως εκ μέρους των Ελλήνων. Έπιμείνας ό σουλτάνος, απέλυσε μέγα 
μέρος τοϋ στρατού. Κατά τό έτος αυτό ό αγροτικός φόρος ( : τσιφτέ 
άκτσεσί *) των ραγιάδων 1 2 3 * 5 καθωρίσθη εις εΐκοσιν άσπρα. Ωσαύτως καί 
ή μισθοδοσία των σιπαχήδων ( : ιππέων) ηύξήθη εις τριάκοντα (: άσπρα) 
καί έκτοτε παραμένει ή αυτή s.

Τό αυτό έτος καί εγώ ό ταπεινός μετέβην εις Σκόπια, ένθα ό πα
τισάχ μοί έξέφρασε την ευαρέσκειάν του. Τό αυτό έτος έπέστρεψεν εξ 
’Αραβίας καί ό Μεβλανά Γκιουρανή Α, τον όποιον ό σουλτάνος διώρισεν 
ιεροδίκην ΓΙρούσης β.

'Όλα αυτά τά προαναφερθέντα γεγονότα έγένοντο επί σουλτάνου 
Μεχμέτ, εν έτει έγείρας 861 ( : 1457).

Κεφάλαιον.—Εκθέτω έν αύτφ τίνι τρόπφ κατελήφθη τό φρούριον 
«Γιλντίζ Χισαρή» 6 7, δπερ είναι ή κλείς τοϋ βιλαγιετίου τοΰ Μορέως.

ΓΙαρά την είσοδον τοΰ Μορέως, υπάρχει άκραϊόν τι φρούριον, δπερ 
είχε καταστραφή υπό τοΰ σουλτάνου Μουράτ Κατά τοΰ φρουρίου λοι

1 Άκτσέ : τουρκική λέξις, υποκοριστικόν τοϋ άκ : λευκός. Τό άσπρον, άρ- 
χαΐον νόμισμα άργυροΰν, τίτλου 90, βάρους ενός τρίτου τοΰ δραμιού, έκ των πρώ
των επί Όρχάν κοπέντων τουρκικών νομισμάτων.

2 Εις τό κείμενον υπάρχει ή λέξις «ρεαγιά».
8 Οί ιππείς τοϋ παλαιού οθωμανικού στρατού έπί Μωάμεθ, έμισθοδοτοΰντο 

διά 30 άσπρων ήμερησίως. Οί αρχηγοί των δμως, ο'ίτινες άπεκαλοϋντο Σιπαχή Ά- 
γαλαρή, είσέπραττον διακοσίας χιλιάδας άσπρων κατ’ έτος έν καιρφ ειρήνης καί 
τριακοσίας έν καιρφ πολέμου. Ί σ μ α ί λ X α κ κή : Διοργάνωσις ’Οθωμανι
κής Αυτοκρατορίας, εκδ. Ίστορ. Έταιρ. "Αγκυρα 1937, σελ. 80 κ. έξ.).

1 Μεβλανά ή Μολλά Γκιουρανή. Ο τέταρτος χρονολογικώς σεϊχουλισλάμης τής 
Τουρκίας. Ό σουλτάνος Μουράτ Β', έκτιμήσας τάς γνώσεις του, τφ ανέθεσε τήν 
έκπαίδευσιν τοϋ υίοΰ του Μεχμέτ, τοΰ κατόπιν Πορθητοΰ. Άνελθόντος τούτου τον 
θρόνον, ό Γκιουρανή έγένετο κατ’ άρχάς βεζΰρης, αλλά δυσαρεστηθείς άνεχώρη- 
σεν είς Αίγυπτον. Άργότερον δμως ό Μωάμεθ έτίμησε τόν διδάσκαλόν του, διο- 
ρίσας αυτόν κατ’ άρχάς ίεροδ.κην ( : καδήν) Προύσης καί άργότερον σεϊχουλ 
ισλάμην. Είναι μία των μάλλον σημαινουσών προσωπικοτήτων τής εποχής τοΰ 
Πορθητοΰ. Άπέθανε τφ 1487 έν Κωνσταντινουπόλει καί έτάφη είς τό ϋπ’ αύτοΰ 
κτισθέν τέμενος έν Γιουκσέκ-Καλδιρίμ τοΰ Σταυροδρομιού. ’Έγραψε πλήθος αρα
βικών θρησκευτικών έργων, ως καί ποιητικήν συλλογήν ασκητικών ποιημάτων, τι- 
τλοφορουμένην «Σαφιγιέ».

5 Παραλείπονται δυο τετράστιχα.
6 Οϋτως έκάλουν οί Τοΰρκοι τόν Άκροκόρινθον ( : κάστρον των άστρων).
7 Πρόκειται περί των τειχών τοΰ Ίσθμοΰ, άτινα κατεστράψησαν έκ θεμε

λίων τφ 1446 έπί Μουράτ τοΰ Β'.
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πόν αύΐοΰ επέδραμον άπό θαλάσσης οί στρατιώται των απίστων, χαί 
ανοικοδόμησαν αυτό, άπεκλεισθέντων ουτω των μουσουλμάνων, οΐτινες 
κατωκουν είς το προηγουμένως κυριευθέν βιλαγιέτιον. Άγγελιαφόρος πεμ- 
φθείς ειδοποίησε τον σουλτάνον δτι οί άπιστοι ανοικοδόμησαν τό άκραιον 
φρουριον κα'ι απέκλεισαν τούς μουσουλμάνους. Ό βασιλεύς τότε έπεμψε 
τον Μαχμούτ πάσαν κατ’ αύτοΰ καί μετ’ όλίγας ημέρας έπορεύθη καί ό 
ίδιος προς συνάντησίν του. Ό Μαχμούτ, κατόπιν πορείας αρκετών ήμερων, 
άφίχθη προ τοΰ ακραίου τούι;ου φρουρίου ’Έπαρχος ( : σαντζάκ Βέης ’) τοΰ 
Μορέως, την εποχήν εκείνην, ήτο ό Σινάν Βέης, υιός τοΰ Έλβαν Βέη, καί 
ως έδραν του είχε τό φρουριον τής Κορίνθου. Μόλις επληροφορήθη δτι 
ήρχετο ό Μαχμούτ πασάς, συνεκέντρωσε τον μουσουλμανικόν πληθυσμόν 
καί εντός τοΰ φρουρίου ήρξατο προετοιμασίας, δι’ έφοδον. Είδοποιηθέν- 
τες δμως καταλλήλως οι άπιστοι, παρά τίνος κατασκόπου, δτι επέκειτο 
εισβολή Τούρκων, ήρχισαν απομακρυνόμενοι, δτε καί ό Σινάν Βέης έξήλ- 
θε τοΰ φρουρίου. Οί άπιστοι δμως, επιβιβασθέντες των πλοίοιν των άπέ- 
δρασαν. Έν τω μεταξύ άφίχθη καί ό Μαχμούτ πασάς, δστίς, έκλέξας 
περί τάς δυο χιλιάδας πολεμιστών, άπέστειλεν αυτούς προς, καταδίωξιν 
τών απίστων, ούτοι δέ προφθάσαντες ενίους εκ τών άποδρασάντων απί
στων τούς ήχμαλώτισαν. Καθ’ δλον αυτό τό διάστημα, δ Μαχμούτ άνέμε- 
νε τον σουλτάνον. Συναντηθέντες εκεί, έπορεΰθησαν καί κατέλαβον τά 
φρούρια «Λοντάρ» 2 καί «Γιλντίζ-Χισάρ» ( · Άκροκόρινθον) καί άλλα 
έξ φρούρια, άπαντα έν τή περιοχή τής Πελοπόννησου * 3. Τά φρούρια αυτά 
εκαλούντο τότε «Καρλοΰ Ίλή» ( : Χιονώδης Χώρα ;) καί οί βέηδες αυτών 
ελέγοντο «Καρλοΰ δγουλλαρή» ( : Τέκνα τοΰ Καρλοΰ (: Καρόλου;) 4), είζ

4 Οί «σαντζάκ Βέηδες», έν καιρφ πολέμου, διοικούν τόν στρατόν, παρά τό 
πλευράν τοΰ Τοπάρχου ( : Βεϊλέρ Βέη). Έμισθοδοτοΰντο διά τετρακοσίων χιλιά- 
δοιν άσπρων καί προαγόμενοι έλάμβανον τόν τίτλον τοΰ Τοπάρχου. («Κανουννα- 
μέϊ ”Αλι Όσμάν* ( : ’Οθωμανική Νομοθεσία), έκδοσις Ίστορ. Έπιτρ. Τουρκίας, 
Κων)πολις 1914, σελ. 14,22.)

3 Εις τό χειρόγραφον τοΰ Βατικανού αναγράφεται ως Λοντάν. Πρόκειται 
περί τής κωμοπόλεως Λεοντάρι(ον). Κατά τινα εκδοχήν, ή ονομασία αΰτη προέρχε
ται άπό τήν βυζαντινήν οικογένειαν των Λεονταρίων. Κατελήφθη τφ 1391 άπό 
τόν Τούρκον ναύαρχον καί αρχιστράτηγον Έβρενός. Τά τείχη της καταστραφέν- 
τα, άνιρκοδομήθησαν, διότι τφ 1460, είς τήν κάθοδον τοΰ Πορθητοΰ, το Λεοντάρι 
άντέταξε πεισματώδη άμυναν. Κατά τήν τουρκικήν κατάκτησιν, καθωρίσθη ώς 
έμλιάκιον, τά δέ κτήματά του άπετέλεσαν περιουσίαν τοΰ σαραγιού.

3 ’Εννοεί ίσως τό Ναυαρΐνον, τήν Βόστιδζα, τήν Λίστραιναν, τάς Πάτρας, 
τά Καλάβρυτα καί τήν ’Αρκαδίαν, α'ίτινες, ώς γνωστόν, παρεδόθησαν άμαχητεί τφ 
1460.

4 Υπάρχει άράγε κάμμία σχέσις μέ τόν Κάρολον Β', τόν Άνδηγαυικόν, βα
σιλέα τής Νεαπόλεως καί των δύο Σικελιών, οΰτινος κτήσεις ήσαν ή ηγεμονία τοΰ 
Μορέως, τό δουκάτον τών ’Αθηνών, τό βασίλειον τής ’Αλβανίας κ. ά. ;
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την ζωήν των οποίων έδόθη τέλος. Έκεΐθεν διηυθύνθησαν εις χωρία 
τινά τοΰ Έγρίπου (: Εύβοιας), άτινα επί τι διάστημα παρεβίασαν καί 
άνεχώρησαν. Αί επιχειρήσεις δέ αύται έγένοντο εν έτει έγείρας 864 
(: 1460), διά χειρος τοΰ σουλτάνου Μεχμέτ Χάν Γαζή.

Κεφάλαιον.—Διήγησις τής καταλήψεως τής Σεμένδρας1.
Κεφάλαιον.—-Εκθέτω έν αύτφ τίνι τρόπφ κατελήφθη ή Άμάσρα.
Ή ’Αμάσρα είναι φροΰριόν τι, τοΰ οποίου ήγεμών είναι φράγκος τις 

καί εις τό όποιον κατέφευγον άπαντες οί άποδράσκοντες έκ των βιλα- 
γιετίων τής Ανατολής δοΰλοι, καί τοΰ οποίου οί άπιστοι συχνάκις έξήρ- 
χοντο εις την θάλασσαν καί έλήστευον τούς πάντας καί τα πάντα, ούχί 
σπανίως δέ, οί αιχμάλωτοι τής ’Ανατολής άπεδίδρασκον έξ Άμάσρας1 2 
εις Ροΰμελην 3. "Οτε δέ συνέπιπτε νά συλληφθώσι, λέγοντες «Τό πλοΐον 
αυτό ανήκει εις ξένον κράτος», έξηκολοΰθουν ανενόχλητοι τον πλοΰν των. 
Την κατάστασιν αυτήν πληροφορηθείς ό σουλτάνος Μεχμέτ, ήρώτησε τον 
βεζΰρην του: «Μαχμοΰτ! Ποϋ ευρίσκεται τό φροόριον αυτό, ώστε οί πρό
γονοί μου καί ό πατήρ μου δεν ήδυνήθησαν νά τό καταλάβωσι;». Τότε ό 
Μαχμούτ τφ άπήντησεν: «Αιτία δι’ ήν δέν έκυριεύθη τό φροΰριον τούτο 
μέχρι τής σήμερον, είναι δτι εγράφη παρά τοΰ ’Αλλάχ νά καταληφθή διά 
χειρος τοΰ ενδόξου σουλτάνου μου!». Ό σουλτάνος τότε διέταξε: «Μαχ-

1 Παραλείπεται τό κεφάλαιον τοΰτο, ώς μή ενδιαφέρον την ελληνικήν ιστο
ρίαν.

2 ’Εννοεί τήν ’Άμαστριν, πόλιν παράλιον τής Παφλαγονίας, ίδρυθεϊσαν τφ 
300 π. X. υπό τής Άμάστριδος. Ίλέγετο κατ’ άρχάς Άμάστρα, λόγφ δέ τής γεω
γραφικής της δέσεως, οι Βυζαντινοί άπεκάλεσαν αυτήν νήσον Άμάστρης ή Άμά- 
στριδος. Κατά τούς βυζαντινούς χρόνους άπειέλει μίαν των σπουδαιοτέρων πό
λεων τής βορείου παραλίας τής Μικράς ‘Ασίας. Τφ 797 οί "Αραβες έπολιόρκησαν 
αυτήν, άλλ’ άπεκρούσθησαν. ’Αργότερον. τφ 865, ύπέστη φοβερός δοκιμασίας έκ 
μέρους ρώσσων επιδρομέων, οΐτινες τήν κατέστρεψαν. Κατά τούς βυζαντινούς χρό
νους έξηκολούθει νά έχη σπουδαιότητα ως εμπορικός λιμήν, είχον δέ έγκαθιδρύ- 
σει ενταύθα σπουδαΐον έμπορικόν σταθμόν οί Γενουάται, ο'ίτινες κατώρθωσαν 
ολίγον κατ’ ολίγον, έφόσον έπροχώρει ή παρακμή τοΰ κράτους, νά κάμουν καί πο
λιτικήν κατοχήν τής πόλεως. Ή κατοχή αύτή διήρκεσεν ολίγα έτη καί μετά τήν 
άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως μέχρι τοΰ 1460, δτε έξεδιώχθησαν οί Γενουάται 
καί ή "Αμαστρις ύπετάχθη υπό τού Μωάμεθ Β’ τοΰ Πορθητοΰ. Σήμερον ή πόλις, 
Άμάσρα καλουμένη υπό τών Τούρκων, ανήκει διοικητικώς εις τόν νομόν Καστα- 
μονής. ("Ιδε περί Άμάστριδος : ’Ανωνύμου, Περίπλους Εύξείνου Πόντου, 15 
καί Turnefort, Relation d’un voyage dn Levant, Λυών 1717, 3, 31 κ. εξ. ώς 
καί Δούκα: Χρονογραφίαν, σελ. 163, έκδ. Βόννης καί Σράβωνος: Γεωγρα
φικά, 12, 3,10).

3 Ή φράσις αΰτη δέν υπάρχει εις τό χειρόγραφον τής Βατικανής Βιβλιο
θήκης.
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μοΰτ! Προετοιμάσου καταλλήλως, ώστε νά έκτελέσωμεν δ,τιό ’Αλλάχ διέ
ταξε!·'. Καί 6 Μαχμοΰτ, άρματώσας πλοία καί συγκεντρώσας γενναίους 
καί ανδρείους πολεμιστάς, άνεχοόρησε δι’ Άμάσραν. Παραλλήλους δέ καί 
ό σουλτάνος έπορεΰθη προς την πόλιν Μπόλου (: Βιθΰνιον) καί εκεΐθεν 
εις Άμάσραν.

ΙΊληροφορηθείς ό Ίσφεντιάρ δγλοΰ Ίσμα'ιλ Βέης τήν άφιξιν τοΰ 
σουλτάνου εις Άμάσραν, μετέβη εις Σινοόπην καί άπέστειλεν εκεΐθεν τφ 
Μεχμέτ ικανούς άνδρας. Καί δ σουλτάνος, είσελθών εις τον λιμένα τής 
πόλεως, άπεβίβασε πλείστους πολεμιστάς. Ίδών τότε τον έπελθόντα στρα
τόν ό ήγεμων τοΰ φρουρίου καί άντιληφθείς δτι οπωσδήποτε επέκειτο ή 
κατάληψίς του, καί εάν ακόμη έπρόκειτο νά προβάλη άντίστασιν, έστρά- 
φη είς τούς πέριξ αυτού ευρισκομένους απίστους καί εΐπεν: «’Αδελφοί!. 
Προτείνω δποτς παραδώσωμεν τό φροΰριον εις τον επιδρομέα.» ι. “Απαν- 
τες δέ οί παρόντες άπεδέχθησαν τήν τοΰ βασιλέως πρότασιν καί έπεμ- 
ψαν τφ σουλτάνψ τον ίδιον αυτών ηγεμόνα, ΐνα παραδώση τήν πόλιν. 
Μετά τοΰ ήγεμόνος δέ ήλθον καί τινες των προυχόντων καί εγκρίτων απί
στων καί Ιδήλωσαν υποταγήν τφ σουλτάνω, οΰτος δέ, εν τή μακροθυμίμ 
του, δέν ήχμαλώτισεν ούδένα έξ αυτών, διέταξε μόνον τήν μετοικεσίαν 
είς τό φροΰριον τούτο τών κατοίκων ενός άπεμακρυσμένου φρουρίου τής 
χιόρας τών Βλάχων (: Βλαχίας), κτήματος τοΰ ήμετέρου έθνους, καί μετέ- 
τρεψεν είς τέμενος τήν περίλαμπρον εκκλησίαν τής πόλεως, ϊνα δΰνανται 
οί εν αυτή πιστοί, νά προσεΰχωνται υπέρ μακροημερεΰσεως καί ευδαιμο
νίας τοΰ εν έ'τει έγείρας 864 (: 1460) κατακτήσαντος τήν εν λόγφ πόλιν 
νικηφόρου σουλτάνου Μεχμέτ Χάν 1 2.

Κεφάλαιον.—Διήγησις τής άλώσεως υπό τοΰ σουλτάνου Μεχμέτ Χάν 
Γαζή τής Σινώπης καί τοΰ «Κοϊλοΰ Χισάρ» 3 καί τής Κασταμονής4.

Κεφάλαιον.—Διήγησις τής υποταγής τοΰ Ίσμαΐλ καί τής έγκαθιδρΰ- 
σεως αύτοΰ είς Άίνέγκιολ (: Άγγελόκωμα) καί Γιάρ—Χισάρ 5 ως διοι- 
κητοΰ 6 * 8.

1 Είς τό κείμενον υπάρχει ή λέξις «μουστερή* ( : πελάτης).
3 Παραλείπονται δύο τετράστιχα.
8 Κόϊ, είς τήν παλαιάν τουρκικήν διάλεκτον, σημαίνει πρόβατον ( : κογιοΰν)

καί Κοϊλοΰ-Χισάρ ή Κογιουνλοΰ Χισάρ φροΰριον τών προβάτων. ’Ισχυρόν φροΰ-
ριον άνατολικώς τής Εΰδοκιάδος. Ό Νεο καισαρείας ("Ενθ’ άνωτ. σελ.
32) άποκαλεΐ αυτό, φροΰριον τοΰ Βαφέως παρά τήν Νικομήδειαν.

Ί Παραλείπεται τό κεφάλαιον ώς μή ενδιαφέρον.
8 Τό Γιάρ-Χισάρ κεΐται μεταξύ Προΰσης καί Άγγελοκώμων, απέχει δέ τής 

Κιουτάχιας ( : Κοτυαίου) δέκα (δρας.
® Παραλείπεται ωσαύτως.
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Κεφάλαιον.—Τίνι τρόπφ έκυριεΰθη to Κοϊλοϋ-Χισάρ καί δσα συνέ- 
βησαν κατά τό διάστημα τοϋτο

ΙΙρό τής καταλήψεως τοΰ Κοϊλοϋ-Χισάρ υπό τοΰ σουλτάνου Μεχμέτ, 
εις τό εν λόγφ φροΰριον εΰρίσκετο διοικητής τις όνο μάτι Χουσεΐν Βέης. 
Ημέραν τινά, έξελθών προς θήραν εις την παρακειμένην πεδιάδα, συνε- 
λήφθη παρά τοΰ Οΰζούν Χασάν 1 * 3 καί βιασθείς τφ παρέδωσε τό φροΰριον. 
Πληροφορηθείς τοϋτο δ σουλτάνος, έπεμψεν άγγελιαφόρον είς τον Το
πάρχην Ρούμελης Χαμζά Βέην 8, διατάσσων αυτόν νά έκστρατεΰση κατά 
τοϋ Κοϊλοϋ-Χισάρ καί νά καταλάβη αυτό, εν έναντίρ δε περιπτώσει, νά 
πολιορκήση την επαρχίαν ολόκληρον καί νά πυρπόληση τά χωρία, ώστε 
νά καταστραφή ολόκληρον τό βιλαγιέτιον. Ό Χαμζά Βέης, ΰπείκιυν, επο- 
ρεΰθη κατά τοΰ φρουρίου επί κεφαλής ίκανοϋ στρατού καί έπολέμησεν επ’ 
αρκετόν, άντιληφθείς δμως δτι δεν θά ήδΰνατο νά καταλάβη τό φροΰ- 
ριον, έπολιόρκησε την επαρχίαν ολόκληρον. Ημέραν τινά οι επιδρομείς 
εΰρέθησαν προ ενός άρμενικοΰ χωρίου, τό όποιον έλεηλάτησαν καί με- 
τήλθον πλείστας βιαιότητας κατά των άνδρών καί γυναικών, ιδίως δέ 
κατά τών νέιον. Γενικώς οι εξωργισμένοι πολεμισταί τοΰ Ίσλάμ έποίη- 
σαν σπουδαιοτάτας πράξεις 4. ΙΙρό τής βιαιότητος ταΰτΐ]ς τών στρατιω
τών μας, οί άρμένιοι άπετάθησαν είς τον Οΰζούν Χασάν λέγοντες : «Κατά 
την εποχήν τοϋ προηγουμένου ήγεμόνος μας, δεν εϊχομεν ΰποστή τοιαΰ- 
την προσβολήν 5 καί μάλιστα ό βασιλεύς μας τότε ήτο ανίσχυρος. 'Αρμό
ζει τώρα, ενφ εχομεν βασιλέα τόσον μεγαλοπρεπή καί ισχυρόν, αί γυναί
κες καί τά τέκνα μας νά ΰποστώσι τοιαΰτην άδικον έπίθεσιν;». Ό Χαμ
ζά Βέης εν τοΰτοις, επέστρεψεν εκ νέου είς την επαρχίαν του καί έκτοτε 
διήλθον αρκετά έτη. Ό πανίσχυρος σουλτάνος Μεχμέτ Χάν έβάδισε τρο-

1 "Οσον καί άν τό κεφάλαιον τοϋτο δεν ενδιαφέρει αμέσως τήν ελληνικήν
Ιστορίαν, μεταφράζεται ώς απαραίτητον διά τήν κατανόησιν τών άκολουθούντων·

3 Ό μεγαλύτερος ήγεμών τής τουρκομανικής δυναστείας τοϋ Λευκού Κριοϋ 
( : ”Ακ Κογιουνλοΰ), ήτις έκυριάρχηαεν έν Καππαδοκία καί Μεσοποταμία. Άνελ- 
θών είς τήν εξουσίαν τφ 1466 έν Διαρβεκίρη, έιρόνευσε τόν ηγεμόνα τής αντιζήλου 
δυναστείας τοΰ Μελανός Κριοΰ ( : Καρά Κογιουνλοΰ) Δζιχάν Σάχ καί μετά έν 
έτος τόν έγγονον τοϋ Ταμερλάνου, ’Άμπου Σεϊτ Μιρζά, οϋτω δέ κατώρθωσε νά 
ίδρυση μέγα κράτος μέ πρωτεύουσαν τήν πόλιν Ταμπρίζ τής ΒΑ. Περσίας. Τφ 
1472 περιεπλάκη είς πόλεμον προς τόν σουλτάνον Μωάμεθ Β' τόν Πορθητήν, άλλ’ 
ήττήθη όλοσχερώς. Άπέθανε τφ 1477. Είχε νυμ,φευθή τήν ανεψιάν τοΰ αύτοκρά- 
τορος τής Τραπεζοΰντος, Δαυίδ τοΰ Κομνηνοΰ.

3 ’Ανεψιός τοϋ Καστριώτου ( : Ίσκενδέρ Βέη) τής ’Αλβανίας, 
τ Έν τφ χειρογράψιρ τής βιβλιοθήκης τοϋ Βατικανού, ή φράσις αϋτη πα

ρουσιάζεται ώς «... έσφαλον τά μέγιστα!».
5 Είς τό κείμενον υπάρχει ή λέξις «μουρνταρλίκ» ( : ακαθαρσία),
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παιοΰχος, καί άφίχθη εις Σκόπια1, τά όποια εκυρίευσεν. Έκεΐθεν διηυ- 
θύνθη εις Κοϊλοϋ—Χισάρ, καί έγκατασΐήσας προ τοϋ φρουρίου τηλεβό
λα ήρχισε βάλλων κατ’ αυτοΰ. Πανικόβλητοι οι εντός τοΰ φρουρίου, παρέ
δωσαν αυτό τω βασιλεΐ, δστις, γενόμενος κύριος αυτοΰ, έγκατέστησεν εις 
αυτό φρουράν εξ άνδρών τής ακολουθίας του.

Κεφάλαιον1 2.—Έκθετο) έν αυτφ, τίνι τρόπιμ ό πατισάχ μετέβη εις 
Τραπεζοΰντα καί τίνι τρόπφ κατέλαβεν αυτήν.

Μετά τήν κατάληψιν τοΰ Κοϊλοΰ Χισάρ, ό σουλτάνος έπορεΰθη προς 
τό Έρζιντζάν (: Άρσίγγην)3. Ό Οΰζοΰν Χασάν άπέστειλε τον πατέρα 
του καί τινα έκ τών υποτελών του βέηδων, τον Κιοΰρτ Χασάν, είς τήν 
μητέρα του, παρακαλών αυτήν νά μεσολάβηση όμοΰ μετ’ αυτών, παρά τφ 
Μεχμέτ διά τήν σύναψιν ειρήνης, πράγματι δέ, συνηντήθησαν παρά τό 
ό'ρος Μπουλγάρ-Ντάγ 4 5, προσκομίζοντες δώρα πολύτιμα. Καί ό βασιλεύς 
δεχθείς τά προσφερθέντα αυτφ δώρα, ανταπέδωσε τοιαΰτα. Προσηνέχθη 
τή γηραιέ μητρί τοϋ Ούζούν Χασάν «Σαρή Χατοΰν» δ ως προς τήν ιδίαν 
αυτοΰ μητέρα καί τον κοΰρδον σεΐχην Χασάν ετίμησεν ως πατέρα του. 
Έκεΐθεν μετέβησαν όμοΰ είς Τραπεζοΰντα διά τοΰ Μπουλγάρ-Ντάγ, τοΰ 
βασιλέως βαδίζοντος πεζή ώς επί τό πλεΐστον. Άφιχθέντων προ τής 
πόλεως, ή Σαρή Χατοΰν ήρώτησε τον βασιλέα, προς τί τόση ταλαιπωρία

1 Είς τό χειρόγραφον τοΰ Βατικανού άναφέρεται ή Σινώπη, δπερ καί όρθό-
τερον.

3 Προηγούνται δύο τετράστιχα, άτινα παραλείπω.
3 Θεωρείται πόλις άρχαιοτάτη τής ’Αρμενίας, έχουσα καί διάσημον ναόν τής 

θεάς Άναΐτιδος, τής ’Αφροδίτης τών άρμενίων. Περί τό 305 μ. X. ό άγιος Γρη- 
γόριος ό Φωτιστής, δστις έκήρυττε τόν Χριστιανισμόν έν Άρμενίφ, διαφωνήσας 
προς τόν βασιλέα Θιριδάτην έπί θρησκευτικών ζητημάτων, έγκατεστάθη επί τινα 
καιρόν είς ’Ερζινδζάν. Είς άνάμνησιν τής διαμονής τοΰ άρμενίου Ιεράρχου, ίδρύ- 
θησαν είς τά πέριξ τής πόλεως δύο άρμενικαί μοναί, σωζόμεναι μέχρι τών προσ
φάτων σεισμών τής Τουρκίας (1939). Μετά τήν νίκην τοΰ σελτζουκίδου σουλτάνου 
"Αλπ-Άραλάν, κατά τοΰ αϋτοκράτορος Ρωμανού τοΰ Διογένους, ή πόλις μεθ’ ολο
κλήρου τής επαρχίας, περιήλθεν έκ τών Βυζαντινών είς τούς Τούρκους, έκ τούτων 
δέ είς τούς Μογγόλους νικήσαντας τούς σελτζουκίδας τφ 1243. Άφοϋ δέ έκυριάρ- 
χησαν αυτής οί Μογγόλοι, Τάταροι καί Τουρκομάνοι, προσηρτήθη όριστικώς είς τό 
κράτος τών Όσμανιδών, τφ 1473, υπό Μωάμεθ Β' τοΰ Πορθητοΰ. Τφ 1784 κατε- 
στράφη κατά μέγα μέρος υπό σεισμού, ταφέντος τότε υπό τά ερείπια καί τοΰ γενι
κού διοικητοΰ Σουλεϊμάν πασά. Καί άνεκτίσθη μέν μετά τινα χρόνον έπί τή βάσει 
νέου σχεδίου, αλλά δέν άνέλαβε τήν προηγουμένην σπουδαιότητά της.

1 ’Οροσειρά τής μεσημβρινής Μικράς ’Ασίας, άνήκουσα είς τόν Ταύρον τής 
Κιλικίας. Ύπέρκειται τοΰ κόλπου τής Μερσίνας καί έ'χει ύ-ψηλοτέραν κορυφήν τό 
Μεντιλίς-Ντάγ (3500 μ.). Ό Σκύδισος τών μεσαιωνικών χρόνων.

5 Σαρή Χατοΰν : Ξανθή δέσποινα. Ή λέξις ήτο έν χρήσει έν Τουρκία πα- 
λαιότερον, καί έχρησιμοποιεϊτο αντί τοΰ χανούμ : κυρία.
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διά την Τραπεζοΰντα, εκείνος δέ άπήντησε λέγων : «'Όλη αυτή ή ταλαιπω
ρία, ώς λέγεις, είναι προς δόξαν καί μεγαλεΐον τής θρησκείας μας. Όφεί- 
λομεν νά λογοδοτήσωμεν προ τής θείας δίκης κατά τήν μέλλουσαν ζωήν. 
Μή λησμονής δτι κρατοϋμεν άνά χεΐρας τό ιερόν τοΰ ισλαμισμού ξίφος- 
εάν φεισθώμεν των κόπων αυτών, δεν θά άρμόζη εις ημάς ό τίτλος τοΰ 
Γαζή»ι. 'Όταν εΰρίσκοντο ήδη προ των πυλών τοΰ φρουρίου τής Τραπε- 
ζοΰντος, ή Σαρή Χατοΰν άπετάθη εκ νέου προς τον σουλτάνον, λέγουσα: 
«Τό φρούριον αυτό ανήκει εις τήν νύμφην μου 1 2. "Αφες αυτό εις εμέ!» 
Ό βασιλεύς όμως δεν άπήντησε, προσποιούμενος τόν άδιάφορον, μέχρις 
δτου άφίχθησαν τά έν Σινοόπη πλοία καί διεξήχθη σφοδρός αγών, κατά 
ξηράν καί κατά θάλασσαν, αγών τοιοΰτος ώστε οί έν τώ φρουρίφ άπηύ- 
δησαν καί ούτως ή Τραπεζοϋς κατελήφθη. Έκόμισαν τότε προ τοΰ άνα- 
κτος, ώς ήτο άρμόζον καί δίκαιον άλλωστε, τόν αύτοκράτορα, τούς ήγεμό- 
νας καί τούς άλλους εγκρίτους απίστους τοΰ φρουρίου, τούς οποίους έπι- 
βιβάσαντες εις τά πλοία άπέστειλαν εις Κωνσταντινούπολιν, ένφ οι νικη
φόροι στρατιώται εισελθόντες εις τήν πόλιν έλεηλάτησαν αυτήν καί ικα- 
νοποιήθησαν σφόδρα. ’Αρκετά εκ τών κτημάτων τοΰ φρουρίου έχάρισεν 
ό τροπαιοΰχος σουλτάνος εις τήν μητέρα τοΰ Ούζούν Χασάν καί τήν 
άπέστειλε μετά τιμών καί πολλοΰ σεβασμοΰ εις τήν επαρχίαν τοΰ υίοΰ 
της. Καί ό βασιλεύς, κατά τούς ορισμούς ους ειχεν έκδιοσει προηγουμένως, 
διέταξε νά οικοδομήσωσι καί εν Τραπεζοϋντι διάφορα μεγαλοπρεπή τε
μένη καί μεστζίτια Ούτω καί έγένετο. Έκάλεσεν εις Τραπεζοΰντα ικα
νούς μουσουλμάνους, διανείμας εις αυτούς τάς έγκαταλειφθείσας παρά 
τών απίστων Ελλήνων οικίας, τούς έ ναπομείναντας δέ εντός τοΰ φρου
ρίου "Ελληνας εξισλάμισε διά τής βίας, δνομάζων αυτούς γενιτσάρους, 
σιλαχτάρηδες καί σιπαχήδες3 * * * * * 9. Τάς γυναίκας αυτών, άνερχομένας εις όκτα~ 
κοσίας, διένειμε τοΐς άνθρώποις τοΰ σαραγιού *. Έκεΐθεν ό σουλτάνος 
μετέβη εις «Σουνίσαν» ; δ. Συναντήσας εκεί τόν Κηζίλ Άχμέτ ·, έδώρησεν 
αύτώ τιμάρια εις Ρούμελην, ικανά σαντζάκια, ώς καί τήν πόλιν τής Κα-

1 ’Αγωνιστής, νικητής, τροπαιοΰχος.
3 Ώς γνωστόν, ό Οΰζούν Χασάν ένυμφεύθη τήν ανεψιάν τοΰ αύτοκράτορος

τής Τραπεζοΰντος Δαυίδ τοΰ Κομνηνοΰ.
* Παλαιοί στρατιώται τοΰ οθωμανικού στρατού. Σιλαχτάρηδες : ΰπασπισταί,

Σιπαχήδες : Ιππείς.
" ’Ίδε σχετικά έν : Φραγκίσκου Βίκκιο, Άκέκδοτος Ελληνικός

Κώδιζ περί τής Ιστορίας τών Τούρκων σουλτάνων. Περιοδικόν «Έπιθεώρησις», 
Ρώμη, "Ετος Β', άριθμ. 11, Νοέμβριος 1939, σ. 43.

ό Εις τό χειρόγραφον τοΰ Βατικανού ή φράσις αΰτη δέν υπάρχει,
9 ’Αδελφός τοΰ Ίσμαιλ Ίσφεντιάρ.
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σταμώνος1. ’Αποδεχθείς ούτος την προσφοράν τοϋ σουλτάνου, έζήτησεν 
άδειαν ΐνα μεταβή προς συνάντησιν τής μητρός του καί άπήλθεν εις 
Μπόλου (: Βιθύνιον). Έκεΐθεν πορευθείς προς συνάντησιν τοϋ Οϋζούν 
Χασάν, παρέμεινε παρ’ αυτφ επί ικανά έτη, μέχρι καί τής ένθρονίσεως 
τοϋ σουλτάνου Βαγιαζήτ (: 1481) 1 2 3. Ή νίκη αυτή των τροπαιούχων τουρ
κικών στρατευμάτων, έγένετο εν έτει έγείρας 865 (: 1461), διά χειρός τοϋ 
ενδόξου σουλτάνου Μεχμέτ Χάν.

Κεφάλαιον.—Διήγησις των πράξεων τοϋ σουλτάνου, επιστρέψαντος 
έκ τοϋ πολέμου αϋτοΰ (: εκ Τραπεζοΰντος).

Καταλαβών λοιπόν τό προαναφερθέν φροΰριον, ό σουλτάνος Μεχμέτ 
έπέστρεψεν εις Κωνσταντινοϋπολιν, ένθα προσήλθε καί ό Ίσχάκ πασάς, 
τον όποιον προηγουμένως είχε διορίσει Τοπάρχην Ρούμελης. Τότε ήρχισαν 
προσερχόμενοι εις Κωνσταντινοϋπολιν οί πρέσβεις των πέριξ κρατών, 
μεταξύ δε αυτών καί πρέσβεις τοϋ ήγεμόνος τής Βλαχίας, τούς πρέσβεις 
όμως αυτούς άπέστειλαν εκ νέου εις την χώραν των, εν συνοδεία άλλων, 
ήμετέρων πρέσβεων. Οΰτοι δε παρουσιασθέντες ενώπιον τοϋ δεσπότου τής 
Βλαχίας, μετεβίβασαν αύτώ τάς διαταγάς τής Πύλης. Ό δεσπότης άπαν- 
τών εΐπεν: «Οί υπήκοοί μου, κατά δυστυχίαν, δεν είναι ειλικρινείς απέ
ναντι μου. Έάν, υπάκουων τή έπιθυμίρ καί διαταγή τοϋ σουλτάνου, απέλ
θω διά Κωνσταντινοϋπολιν, ασφαλώς θά προσκαλέσωσιν άλλον τινά ώς 
ηγεμόνα αυτών. Ώς έκ τούτου θά έπρεπεν ό βασιλεύς νά άποστείλη προς 
ύπεράσπισιν τής χώρας μου έ'να έκ τών τριών Βέηδών του, εις τά παρά
λια τοϋ Δουνάβεως, ούτως ώστε καί έγώ νά δυνηθώ, μεταβαίνων εις Κων
σταντινούπολή, νά υποβάλω αυτφ τά σέβη μου». Κατά ταΰτα, βασίζομε" 
νος ό σουλτάνος εις τούς λόγους τοϋ ήγεμόνος, έπεμψε τον Τσακιρτζή- 
Μπασήν3 Χαμζά Βέην, προς προάσπισιν τής Βλαχίας, αυτός δέ ήγκυροβό-

1 Είναι γνωστόν, ότι ό Μωάμεθ Β' έξεχώρησε τφ Κηζίλ Άχμέτ τήν τοπαρχίαν 
τής Παφλαγονίας, μετά πρωτευούσης τής Κασταμώνος, άντί ετησίου φόρου 50000 
δουκάτων. (’Ίδε :Νεο καισαρείας ’Αμβροσίου, 'Ιστορία του Τουρκι
κού Κράτους, Κων/πολις, 1911, σελ. 125).

2 ’Ακολουθούν δύο τετράστιχα.
8 Καί είς τά δύο χειρόγραφα, ό τίιλος τού Χαμζά Βέη, άναφέρεται έσφαλμέ- 

νως, ώς «Τσικιρικτσή—Μπασή», ένφ γνωστόν τυγχάνει, δτι ό πραγματικός τίτλος 
ήτο «Τσακιρτζή—Μπασή·. Ήτο δέ οΰτος ανώτερος βαθμός έκ τοϋ σιόματος τών 
«Ρικιάπηδων» ( : άναβολέων). Είναι ό τέταρτος κατά σειράν, άπό τούς άγενείους 
όφφικιαλίους τής οθωμανικής αυλής. «Βαστρ τήν σκάλαν τής σέλλας τού ίππου, 
έφιππεύοντος τού σουλτάνου . . . Οϋτοι λέγονται καί κολτοΰκ-βεζυρλερή, ώσάν όποΰ 
έχουσι προνόμιον νά έγγίζωσι τό σώμα τού (’ασιλέως, νά άπτωνται τής μασχάλης 
του όταν περιπατή ή άναβαίνη τάς άναβάθρας, νά τόν σηκώσουν δταν καβαλι- 
κεύη, δταν έμβαίνη ή έβγαίνη άπό τό πλοΐον . . , Αυτοί οϋν οί ρικιάπ-άγαλαρί,
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λησεν εις τά παράλια τοΰ Δουνάβεως. Βαδίσας δμως εκείνος (: ό ήγεμών 
την Βλαχίας Χ), νΰκτωρ επί των πάγων, συνέλαβε τον Χαμζά Βέην καί 
άλλους πολλούς μουσουλμάνους καί άνεσκολόπισεν αυτούς. Είσήλασεν 
εκεΐθεν εις διαφόρους επαρχίας, αίχμαλωτίζων καί θανατώνων τούς κα
τοίκους αυτών. Άποστείλας δέ έπειτα τάς κεφαλάς τοΰ Χαμζά Βέη καί 
των άλλων προκρίτων μουσουλμάνων εις τον ηγεμόνα τής «Έγκιουρούς» * 1 * 3, 
είδοποίησεν αυτόν, δτι ήτο εχθρός των Τούρκων. Έκτοτε, άπαντες οί 
άπιστοι βέηδες καί ηγεμόνες, άνεγνώρισαν αυτόν ως θανάσιμον εχθρόν 
τοΰ σουλτάνου ημών.

Κεφάλαιον3.—Εκθέτω έν αύτφ τά τής εισόδου τοΰ σουλτάνου Μεχ- 
μέτ εις Βλαχίαν καί τής έκχωρήσεως τοΰ βιλαγιετίου αυτού εις τον αδελ
φόν τοΰ Καζικλή (: άνασκολοπιστοΰ).

Πληροφορηθείς δ σουλτάνος την απάτην τοΰ απίστου αυτού ήγεμό- 
νος εναντίον τών μουσουλμάνων, συνεκέντρωσε τούς στρατιώτας τού 
Ίσλάμ καί έπήλθε κατά τών παραλίων τού Δουνάβεως. Διελθών τον

οί καί κολτοϋκ βεζυρλερί λεγόμενοι, γίνονται πασάδες μέ τρία τούγια ώς επί τό 
πλεΐστον καί πολλάκις καί βεζύρης τής πόλεως γίνεται τις εξ αυτών ...» (’Ίδε 
’Αίαν. Ύψηλάντο υ, Τά μετά τήν άλωσιν, σελ. 721). Ό περί οΰ ό λό
γος Χαμζά Βέης, ήτο έκ τών ευνοούμενων τοΰ Μωάμεθ Β'. Έγεννήθη έν Κωνσταν- 
τινουπόλει τφ 1418 καί έχρημάτισεν γενίτσαρος τής φρουράς τοΰ σουλτάνου Μουράτ 
καί άργότερον τοΰ Μωάμεθ. Έθεωρεϊτο έκ τών μάλλον ικανών πολεμιστών τής 
εποχής του, δι’ δ καί ό σουλτάνος διώρισεν αυτόν, κατά σειράν, αρχιστράτηγον, «τσα- 
κιρτσή-μπασήν» καί Τοπάρχην. Άπέθανε τφ 1461, φονευθείς παρά τοΰ Δρακούλη·

1 ’Εννοεί τόν Βλάδον Δρακούλην, τόν κληθέντα άνασκολοπιστήν. Τόν τίτλον
τούτον έ'λαβε, διότι ηύχαριστεΐτο νά άνασκολοπίζη. Άναφέρεται δτι άνεσκολόπισεν 
600 Βοεμούς εμπόρους καί 500 Βλάχους εύπατρίδας άντιφρονοΰντας αύτφ. ΓΙλήν 
δμιος τοΰ άνασκολοπισμοϋ μετεχειρίζετο καί άλλας βασάνους. Λέγεται δτι τών 
αιχμαλώτων έξέδερε τό πέλμα τών ποδών, ήλειφεν έπειτα τούτο άλατι, καί έ'θετεν 
αίγας, ΐ'να λείχωσι τούς έκπελματισμένους πόδας. ’Άλλοτε, Τούρκων πρέσβεων μή 
θελησάντων νά άποκαλυφθώσιν ενώπιον του, έκάρφωσε τάς κιδάρεις έπί τών κε
φαλών σύτών, συναθροίσας δέ ποτέ τούς έζ ανεργίας πένητας, έστίασεν αυτούς 
πλουσιοπαρόχως καί έπειτα κατέκαυσεν έν τφ τόπιρ τής έστιάσεως. Άναφέρεια 
ωσαύτως δα εφεύρε μηχανήν, διά τής οποίας άπετεμάχιζε τούς ανθρώπους εις λε
πτά τεμάχμτ, δπερ δέ άνείκαστον τάς κεφαλάς τών βρεφών καθήλου έπί τών 
άποκεκοττιιένων μαστών τών μητέρων, ήνάγκαζε δέ ταυτοχρόνως τά παιδία νά τρώ- 
γωσι τά έψημμένα σώματα τών μητέρων αυτών. Διά πάντα ταΰτα, οί μέν Βλάχοι 
άπεκάλουν αυτόν'Γζεπελπούς (: δήμιον), οί δέ Τούρκοι Καζικλή Βόδα ( : άνασκο- 
λοπιστήν Βοεβόδαν).

3 ’Έγκιουρούς ( : Ουγγαρία). "Οσον καί αν τουρκιστί ή Ουγγαρία λέγεται 
Ματζαριστάν, πολλοί Τούρκοι ιστορικοί άποκαλοΰσιν αυτήν ’Έγκιουρούς. («Ί σ τ ό
ρια Πετσεβ ή», έκδ. Άχμέτ Ρεφίκ, Κωνσταντινούπολή, 1933, σελ. 39),

;i Προηγούνται δύο τετράστιχα.
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ποταμόν, εϊσήλασεν εντός τής επαρχίας τής Βλαχίας, ένθα απαντες οί 
κάτοικοι έδήλωσαν υποταγήν αΰτφ, ενφ ό προρρήσεις Καζικλή Βόδα ε- 
γένετο άφαντος. Έρημώσας διά τοϋ νικηφόρου στρατού του τά από των 
εκβολών τοΰ Δουνάβεως μέχρι τοϋ Ηστρου, κατέλαβε την Πράϊλα (: Βρα
ΐλαν). Τότε ενεφανίσθη καί ό εχθρός του. Οί πολεμισταί τοϋ πατισάχ 
έ'λαβον θεσιν μάχης καί άντιληφθέντες δτι ό εχθρός οΰτος ήτο στρατός 
τοΰ Καζικλή, έπετέθησαν εναντίον του καί ήχμαλώτισαν τό πλεΐστον 
αυτών, τοϋ βοεβόδα άποδράσαντος εις φάραγγας καί όρη. Την πρωίαν 
τής επομένης ημέρας ό σουλτάνος άπέστειλε προς καταδίω'ξίν του τον 
Άλή Βέην, ενφ απαντες οί έναπομείναντες στρατιώται καί πρόκριτοι 
των Βλάχιον, προσπεσόντες ενώπιον τοϋ πατισάχ, εδήλουν υποταγήν. 
Πριν δε άπέλθη τής Βλαχίας ό πατισάχ διώρισεν εν αυτή ηγεμόνα τον 
νεοότερον αδελφόν τοΰ Καζικλή ι δστις μέχρι τοΰδε υπηρετεί παρά τφ 
βασιλεΐ, παρέδωσεν αϋτφ τούς αιχμαλώτους καί όμηρους καί, λαβών ικα
νήν ποσότητα χρημάτων ώς φόρον ύποτελείας, έπέστρεψε μετά τών άν- 
δρών του εις την επαρχίαν του. Ό πόλεμος οΰτος έλαβε χοτραν εν έτει 
έγείρας 866 ( : 1462) a.

Κεφάλαιον.—Διήγησις τών πράξεων τοϋ βασιλέως, μετά την επιστρο
φήν του εκ Βλαχίας εις Άδριανοΰπολιν.

Έπιστρέψας ό βασιλεύς είς Άδριανοΰπολιν, δεν απέλυσε τόν στρα
τόν αΰτοϋ, αλλά κατηυθΰνθη αμέσως είς Καλλίπολιν. Διέταξε τά εν 
Κωνσταντινουπόλει καί Καλλιπόλει ευρισκόμενα πλοΐά του νά κατευ- 
θυνθώσιν είς Μυτιλήνην προς κατάληψιν τοϋ φρουρίου αυτής. Πράγματι 
δε, εντός τοϋ ίδιου μηνός, ό στόλος ήτο έτοιμος προς δράσιν καί ό σουλ
τάνος διηυθΰνθη κατά τής Μυτιλήνης, στρατοπεδεΰσας είς τό «Έγιαζ- 
μίτ» 1 2 3. Έκεΐθεν ό στρατός διεβιβάσθη είς Μυτιλήνην καί, στήσας τά 
τηλεβόλα, του επί τριάκοντα οκτώ ολοκλήρους ημέρας έβομβοβόλησε τό 
φροΰριον καί κατέρριψε τά τείχη αΰτοϋ, μέχρις ου οί εντός αΰτοϋ άπι
στοι έδήλωσαν υποταγήν. Ό ήγεμών τής νήσου, δστις ωνομάζετο «Κα- 
ταλούζ» 4, έξελθών τοϋ φρουρίου, ενεφανίσθη είς τόν Μαχμούτ πασάν,

1 Τόν αδελφόν τοΰ Δρακούλη, οί Τούρκοι Ιστορικοί, (ΜανσουρήΖα ν- 
τ έ, Σ ο λ ά κ Ζ α ν τ έ, κ. ά.) άποκαλονσιν Καδούλ, ό Κριτόβουλος καί 
άλλοι ήμέτεροι καί ξένοι Ραδούλ, ό δέ Ύ ψηλάντης (Τά μετά τήν αλωσινι 
σελ. 11) καλεΐ Λεώταν.

2 ’Ακολουθούν δύο τετράστιχα.
3 Μικρά κωμόπολις κείμενη είς τόν νομόν Περγάμου. Τό σημερινόν Άδρα- 

μύτιον.
1 Ώς γνωστόν, ή Μυτιλήνη άνήκεν είς τήν Γενουηνσίαν οικογένειαν τών Κα- 

τελούζων, δωρηθεΐσα αΰτοίς ύπό τών Παλαιολόγων. Ήγεμών τής νήσου κατά τήν 
εποχήν εκείνην ήτο ό Νικόλαος.
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δηλοόσας τά εξής : «’Ιδού εγώ, έγκαταλιπών εντός τοΰ φρουρίου τον α
δελφόν, τον υιόν και την θυγατέρα μου, προσήλθον τφ σουλτάνφ, έτοι
μος ών νά τφ παραδώσω την νήσον, έάν ούτος έφείδετο τής ζωής μου». 
Τότε ό Μαχμούτ, μετεβίβασε τφ σουλτάνφ τούς λόγους τού ήγεμόνος, 
ούτος δε διέταξε νά προσαγάγωσιν ενώπιον του τον «Καταλούζ» (: Νι
κόλαον). Προσελθών δέ ούτος, ήσπάσθη τούς πόδας τού πατισάχ, δστις 
διέταξε νά περιποιηθώσι δεόνταις τον ηγεμόνα καί νά τφ ετοιμάσωσι 
μεγαλοπρεπή σκηνήν παρά τήν τοΰ Μαχμούτ πασά Οΰτω καί έγένετο. 
Διέταξεν ακολούθως τον ίδιον Μαχμούτ ΐνα, μεταβαίνων εις τήν νήσον, 
καταλάβη ά'παντα τά υπάρχοντα καί καταγράψη ά'πασαν τήν περιουσίαν, 
κινητήν καί ακίνητον, των κατοίκων αυτής, των τε προκρίτων καί τών 
αστών καί τών χωρικών. Πράγματι δέ ό Μαχμούτ πασάς, έκτελέσας τάς 
διαταγάς τοΰ σουλτάνου, επέστρεψε καί άνέφερε τφ βασιλεΐ σχετικώς. 
Ούτος κρατήσας δι’ εαυτόν δσους έκ τών ομήρων καί δσα τών κτημάτων 
έβούλετο, διένειμε τά υπόλοιπα εις τούς πολεμιστάς, τούς πένητας καί 
τούς προύχοντας σοφούς έκ τών άνδρών τής ακολουθίας του. Διέλυσε τήν 
φρουράν τών απίστων, άπεμάκρυνεν δσους έξ αυτών έθεώρησεν υπό
πτους, έπιτρέψας τοΐς άλλοις νά παραμείνωσι, διώρισεν ιεροδίκην εις 
τήν πόλιν, διένειμε τάς έγκαταλελειμμένας οικίας τών απίστων εις τούς 
μετοίκους μουσουλμάνους, μετέτρεψε τάς τόσας εκκλησίας τής πό- 
λεως εις τεμένη καί τάξας ικανούς έκ τά>ν γενιτσάρων του φρουρούς τής 
νήσου, έπέστρεψεν εις Κωνσταντινούπολιν, φέρων μεθ’ έαυτοϋ καί τον 
ηγεμόνα Καταλούζ, μετά τοΰ αδελφού καί τών τέκνων του. Έγένοντο δε 
δλα αυτά έν έ'τει έγείρας 866 (: 1462) \

Κεφάλαιον.—Διήγησις τής καταλήψεως υπό τοΰ σουλτάνου τής Βοσ
νίας καί τών πράξεων αύτοΰ έν τφ βιλαγιετίφ του 1 2.

Κεφάλαιον.—Έν αύτφ έκθέτω τά τής οικογένειας τών Καραμάνο- 
γλου, ώς καί τά τής δράσειος τοΰ Ούζούν Χασάν 3.

Κεφάλαιον.—Τίνι τρόπφ μετέβη ό σουλτάνος εις ’Αλβανίαν.
Νικηθέντος τοΰ Σερμέτ Βέη έν Άλβανίμ υπό τοΰ Ίσκενδέρ4, ως έπί-

1 Παραλείπονται δύο τετράστιχα.
3 Παραλείπεται τό κεφάλαιον τούτο, ώς μή ενδιαφέρον.
3 'Ωσαύτως.
4 Ό Καστριώτης ( : Ίσκενδέρ) λύσας τήν τριετή ειρήνην, ήν είχε συνομολο

γήσει μετά τοΰ σουλτάνου, ήρξατο ένοχλών τούς Οθωμανούς. Ό σουλτάνος έπεμψεν 
αμέσως τόν Σερεμέτ Βέην μετά 14000 ιππέων, νικηθέντος δέ αύτου, έπέμφθησαν 
δύο άλλοι στρατηγοί, ό ’Αλβανός Βαλαβάν Βαδέρα καί Γιουνούς, άγοντες περισ
σότερον στρατόν, άλλα καί ούτοι ένικήθησαν υπό του Ίσκεντέρ Βέη.
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σης καί των άλλων πασάδων, ό σουλτάνος εξεστράτευσεν επί κεφαλής 
ίκανοΰ στρατού εις ’Αλβανίαν. ’Αγωνιστείς επί αρκετόν, καθυπέταξεν 
ένίους εκ των βέηδων τής χώρας, των άλλων μή παραδοθένταιν ή διαφυ- 
γόντων. Τότε ό σουλτάνος άνήγειρεν εν τφ κέντρφ τής ’Αλβανίας μέγα 
φρουριον, δνομάσας αυτό Έλβασάν, κατηδάφισε την πόλιν «Τσιόρλου»1, 
έτοποθέτησε φρουράν εις τό φρουριον καί άπήλθεν εν έ'τει εγείρας 870 
(: 1468).

Κεφάλαιον.—Διήγησις τής στάσεως τοϋ Πίρ Άχμέτ καί Κασήμ, ηγε
μόνων τής Καραμανίας 1 2 3.

Κεφάλαιον.—Διήγησις τής άλώσεως τοϋ Έγρίπου.
Έπιστρέψας λοιπόν ό σουλτάνος εις Κωνσταντινούπολή, παρεχώρησε 

τφ Μαχμούτ πασά 3 την Καλλίπολιν ως τιμάριον καί διέταξεν, όπως τα
χέως συγκεντρώνων άπαντα τον στόλον κατευθυνθή εις ’Έγριπον (: Εύ
βοιαν) καί πάση θυσία κυριεϋση αυτήν. Καί ό Μαχμούτ πασάς ούτος, 
έκτελέσας τάς διαταγάς τοϋ άνακτος, είδοποίησεν αυτόν δτι επορεύετο 
κατά τής νήσου. Ένφ δέ οϋτος άγων 400 πλοία καί 80000 άνδρας διηυ- 
θύνετο κατά τής νήσου, ό σουλτάνος μετά μεγίστου στρατοΰ άπήλθε διά 
ξηράς καί έστρατοπέδευσεν εν τοΐς παραλίοις, απέναντι τής είρημένης 
νήσου. Κατεσκεύασαν τότε εις τό στενόν γέφυραν καί διά των πλοίων 
διεβίβασαν δλον τον στρατόν επί τής νήσου. Οΰτω πολιορκήσαντες την 
νήσον δ μεν Μαχμούτ πασάς από θαλάσσης καί ό σουλτάνος από ξη- 
ράς, έπίεζον αυτήν. Τότε δμως ένεφανίσθησαν πλοία απίστων, άλλ’ άν- 
τικρύσαντα τον απειράριθμον στρατόν των Τούρκων, άπεμακρύνθησαν 
έγκαταλιπόντα τούς εντός τοϋ φρουρίου. Ίδών αυτό ό σουλτάνος διέ
ταξεν λεηλασίαν. Όρμήσαντες δέ οι ανδρείοι πολεμισταί τοϋ Ίσλάμ, 
έ'χοντες επί κεφαλής τον Μαχμούτ πασάν, εΐσήλθον εις τό φρουριον 
καί ελεηλάτησαν αυτό καί την δλην νήσον επί τρεις ημέρας καί νύκτας. 
Τήν τρίτην δέ ημέραν ό βασιλεύς διέταξε πάσα ψυχή ζώσα νά έξαλειφθή 
καί νά τεμαχισθή πάς κάτοικος επί τής γεφύρας. Οϋτω καί έγένετο καί 
δ ’Έγριπος μετεβλήθη είς πασαλίκιον οθωμανικόν. At έκκλησίαι τής πό- 
λεως μετεβλήθησαν εις τεμένη. Αί έγκαταλειφθεΐσαι οίκίαι των απί
στων περιήλθον τοΐς μουσουλμάνοις, διωρίσθη εν τή πόλει ιεροδίκης καί 
οϋτω πως, ή νήσος έγένετο μουσουλμανική επαρχία εν έτει εγείρας 874 
(: 1470), επί σουλτάνου Μεχμέτ Χάν Γαζή *.

‘Μι

1 Παρά τό Δυρράχιον, άναγερθεΐσα ύπό τοϋ Καστριώτου.
2 Παραλείπεται διά τούς αυτούς ως άνω λόγους.
3 Τόν πρφην Μέγαν Βεζΰρην. (’Ίδε περί αύτοϋ ανωτέρω, σελ. 227, σημ. 2 καί 

Χαλκοκονδύλην Η., σελ. 231).
* ’Ακολουθούν δύο τετράστιχα.
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Κεφάλαιον.—Εκστρατεία κατά τής Καραμανίας1.
Κεφάλαιον.—’Αποστολή τοϋ Ίσχάκ πασά εις Καραμανίαν1 * 3 *. 
Κεφάλαιον.—Άλωσις τής Άλάϊε ( : Κορακισίου) υπό τοϋ Γκεδίκ 

Έρή Άχμέτ πασά 3.
Κεφάλαιον.—Έκπυράησις τής Σελεύκειας
Κεφάλαιον — Συνέχεια τής διηγήσεως των συμβάντων έν Καραμα- 

νία 5.
Κεφάλαιον.—Γενεαλογία τοϋ Οΰζοϋν Χασάν 6.
Κεφάλαιον. — Διήγησις τής καταλήψεως τής «Κιέφφε»7 υπό τοϋ απε

σταλμένου τοϋ σουλτάνου Μεχμέτ Γπεδίκ Έρή Άχμέτ πασά s.
Κατακτήσας λοιπόν ό σουλτάνος άπασαν την χώραν τών Ελλήνων,

1 Παραλείπεται ώς μή ενδιαφέρον.
3 "Ωσαύτως.
3 "Ωσαύτως.
i 'Ωσαύτως.
5 Παραλείπεται διά τούς αυτούς ώς άνω λόγους.
8 "Ωσαύτως.
7 Πόλις εις τήν νοτιοανατολικήν ακτήν τής Κριμαίας ίδρυθεΐσα τφ 1266 ύπύ 

τών Γενουηνσίων, επί τής θέσεως τής παλαιάς πόλεως Θεοδοσίας, αποικίας τών 
Μιλησίων. Άπέβη ή μεγαλύτερα πόλις τής ϊαυρικής, αριθμούσα περί τάς 100000 
κατοίκους. Κυριευθεϊσα υπό τών Τούρκων τφ 1475 εκαλείτο διά τήν σπουδαιύτητα 
αυτής Μικρά Σταμπούλ ή Σταμπούλ τής Κριμαίας. "Υπό τούς Τούρκους διετέλε- 
σε μέχρι τής υπό τών Ρώσσων άνακτήσεως αυτής κατά τά έτη 1770 καί 1783. 
"Υπό τών Ρώσων καλείται Φεοδοσία, υπό τών Τούρκων Κιέφφε, ύπό δέ τών Ευ
ρωπαίων Καφφάς. "Άγνωστον διατί έ'λαβε τό όνομα τούτο. Λέγεται ότι έκλήθη 
ούτω από τού αραβικού κιαφήρ (: άπιστος), ή, όπως εικάζει ίταλός ιστορικός, από 
τής οικογένειας τοϋ Γενουηνσίου Καφφάρου. ("Ίδε : Α. Π α σ π ά τ η, «Τό εμπό
ρων τών Γενουηνσίων έν Κων/πόλει καί Εΰζείνφ Πόντφ κατά τόν Μεσαίωνα», έν 
περιοδ. Έλλην. Φιλολογ. Συλλόγου Κωνσταντινουμόλεως, Τόμ. ΣΤ'., σελ. 138—165 
καί Τόμ. Ζ:., σελ. 82—126).

* Βεζύρης πρωθυπουργεύσας έπί τετραετίαν έπί Μωάμεθ Β'. ΤΗτο "Αλβανός 
τό γένος, ανήκε δέ εις τό τάγμα τών γενιτσάρων καί τό δερβισικόν σώμα τών 
Μπεκτασήδων. Διακριθείς διά τήν ανδρείαν του, προήχθη εις Τοπάρχην Ρούμελης 
καί κατόπιν εις βεζύρην. Τφ 1478, ό σουλτάνος άνέθεσεν εις αυτόν νά κυριεύση 
τήν Σκόδραν τής "Αλβανίας, άλλ’ άρνηθείς έπαύθη καί έκλείσθη εις τό φρούριον 
Άνατόλ-Χισάρ τού Βοσπόρου. Άργότερον όμως άποφυλακισθείς διωρίσθη πασάς 
της Αύλώνος. Έπί Βαγιαζήτ τού Β' ό Γκεδίκ Έρή "Αχμέτ πασάς, ένίκησεν τόν 
αδελφόν τούτου, τόν ήγεμονόπαιδα Δζέμ, έπαναστατήσαντα. Ύποπεσών άργότερον 
εις δυσμένειαν έθανατώθη τφ 1482 κατά διαταγήν τού σουλτάνου, έντός λουτρώ- 
νος έν Άδριανουπόλει. ("Ίδε περί αυτού έν : Ά β ρ. Β α π ο ρ ί δ ο υ, "Επίτομος 
Βιογραφική "Ιστορία τών Σουλτάνων τής "Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, έ'κδ. δεύ
τερα, Κων/πολις, 1887, Τεύχος πρώτον, σελ. 100—119).
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έπόθει νά καταλάβη καί τά παράλια τής θαλάσσης καί μάλιστα νά εξ- 
ισλαμίση άπαντα τΰ πέριξ χωρία. Διέταξε τότε τον υποτελή του Άχμέτ 
νά προετοιμασθή προς εκστρατείαν, αυτός δε εξοπλίσας τριακόσια πλοία 
συνεκέντρωσεν ικανόν στρατόν έκ πεζών καί ιππέων καί ούτως έκτελέ- 
σας τάς διαταγάς τοϋ σουλτάνου, παρουσιάσθη ενώπιον του, καί, μή έρω- 
τήσας ποίαν κατεύνθυνσιν έμελλε νά λάβη, σταυροόσας τάς χεΐράς του ανέ
μενε. Τότε δ βασιλεύς τον ήρώτησεν : «Είσαι έ'τοιμος προς άναχώρησιν;» 
αυτός δε άπήντησε : «Τά πλοία καί οί άνδρες μου άναμένουσι τάς δια' 
γάς σου». Ευθύς αμέσως τότε έκρουσαν τά τύμπανα, άνηρτήθησαν αί 
σημαΐαι επί τών ιστών τών πλοίων, οί πολεμισταί προσηυχήθησαν καί 
άποπλεύσαντες έβδομήκοντα χιλιάδες άνδρεία)ν στρατιιοτών άπεβιβάσθη- 
σαν εις τον λιμένα τής Κιέφφε καί έστησαν αμέσως τά τηλεβόλα των, 
ένφ δ Άχμέτ πασάς, διατρέχων τό στρατόπεδον άνέκραζεν : «’Ανδρείοι 
πολεμισταί τοΰ Ίσλάμ! Άγωνισθήτε, ώστε ή πόλις αύτη νά περιέλθη εις 
χεΐρας τών μουσουλμάνων!». Όρμήσαντες τότε οί στρατιώται, έπολέμη- 
σαν επί ημέρας καί νύκτας πολλάς, ένοχλοΰντες καί κατατυραννοΰντες 
τούς απίστους. Άντελήφθησαν τότε οί άπιστοι, οτι οί Τούρκοι έπρόκειτο 
πάση θυσία νά καταλάβωσι τό φρούριόν των καί συγκεντρωθέντες πέριξ 
τοΰ ήγεμόνος χων, έζήτουν νά παραδώση τό φρούριον εις χεΐρας τού εχ
θρού. Προ τής επιμονής αυτών, δ ήγεμών ήναγκάσθη νά δηλώση την τρί- 
την ημέραν από τής πολιορκίας υποταγήν. Την πέμπτην ημέραν ήνοίχθη- 
σαν αί πύλαι τού φρουρίου καί είσήλθον τροπαιούχοι οί άνδρες καί ή ση
μαία τοΰ σουλτάνου. Οί ίμάμαι καί οί χατήπαι έψαλλον θρησκευτικά ά
σματα καί εύχάς υπέρ μακροημερεύσεως τοϋ βασιλέως. Εντός τοΰ φρου
ρίου υπήρχε μία μεγάλη εκκλησία τών άπίστοχν Ελλήνων, την δποίαν 
μετέβαλον εις τέμενος καί προσηυχήθησαν, άναγνώσαντες συνάμα εύχάς 
υπέρ τοΰ σουλτάνου Μεχμέτ. Ό Άχμέτ πασάς διένειμεν εις τούς στρα- 
τιώτας καί τούς ιερωμένους έκ τών άνδρών του άφθονα δώρα καί χρή
ματα. Μετά ταΰτα παρέδωσε τψ σουλτάνφ την περιουσίαν τοΰ απίστου 
ήγεμόνος καί κατέγρα\|ιεν άπαντα τά κτήματα καί τάς οικίας καί τούς 
κατοίκους, πλουσίους τε καί πένητας τής πόλεως. Κρατήσας δέ δΤ εαυτόν 
καί τον σουλτάνον τούς έκλεκτοτέρους έκ τοιν ομήρων, τούς υπολοίπους 
διένειμεν εις τούς πολεμιστάς. Τάς έγκαταλειφθείσας οικίας τών απίστων 
παρεχώρησε τοϊς μουσουλμάνοις. Ακολούθως, έπιτεθείς κατά τής Ά- 
ζάφ (: Τανάϊδος), κατέλαβεν αυτήν, ως καί άλλα τινά φρούρια, παραδοθέν- 
τα άμαχητεί. Έκειθεν έπετέθη κατά τής Μενκιούπ ( : Ταρυκτάνης), την 
δποίαν, καίτοι έπολιόρκησεν έπ’ αρκετόν, δέν ήδυνήθη νά κυριεύση 
καί προσέφυγεν εις τό εξής σπουδαΐον στρατήγημα. Ό ήγεμών τοϋ φρου
ρίου αύτοΰ, πεισθείς υπό τών άνδρών του, έπροθυμοποιήθη νά παραδώ
ση αυτό τω σουλτάνφ, πλήν όμοχς ή γηραιά μήτηρ του, άντιφρονοΰσα,

16
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συνήθροισε στρατόν και άντέστη είς τάς εφόδους των πολεμιστών τοΰ 
κραταιοΰ σουλτάνου. Προ τής άντιστάσεως αυτής, ό Άχμέτ πασάς, λα
βών τον στρατόν του, άπήλθεν είς παρακείμενον κρησφύγετου, εξ ου πα- 
ρηκολούθει τάς κινήσεις τών απίστων. Οΰτοι νομίσαντες δτι οί Τούρ
κοι άπεσύρθησαν, ήρχισαν έξερχόμενοι τοΰ φρουρίου. Επιτεθείς τότε ό 
Άχμέτ πασάς, κατέλαβε τό φρούριον Μενκιούπ, ήχμαλώτισε τον ηγεμόνα 
καί τούς εύπατρίδας καί άπέστειλεν αυτούς είς Κωνσταντινούπολιν Κα- 
τέσχεν άπασαν την περιουσίαν τών απίστων, διώρισεν ιεροδίκην, μετέτρε
ψε τάς εκκλησίας είς τεμένη καί άπήλθε τροπαιοϋχος, έν έτει έγείρας 880 
( : 1477), βασιλεύοντος τοΰ σουλτάνου Μεχμέτ Χάν Γαζή1.

Κεφάλαιον.—’Εκθέτω έν αύτφ τά τής εκστρατείας τής Μολδαυΐας1 2 3 *.
Κεφάλαιον.—’Εκθέτω έν αύτφ τά τής έκπορθήσεως τής Δαλμα

τίας 5.
Κεφάλαιον.—’Εκθέτω έν αύτφ, τίνι τρόπφ καί διά ποιαν αιτίαν ό 

σουλτάνος Μεχμέτ έπολιόρκησε την Σκόδραν Δ
Κεφάλαιον.—’Ονομαστικός κατάλογος τών σοφών βεζυρών τής έπο- 

χής αύτής τής οθωμανικής δυναστείας δ.
Κεφάλαιον.—Περί τοΰ υίοϋ τοΰ Μεβλανά Ρουστέμ 6.
Κεφάλαιον.—Μνημεία καί τεκμήρια τών διαφόρων πασάδων τής έ- 

ποχής αύτής 7.
Χασάν πασάς:—Άνήγειρεν έν Προύση μέγα καρβάν-σαράϊ, τοΰ 

οποίου τό ήμισυ άφιέρωσεν είς την ίεράν πόλιν τής Μέκκας, τό δέ έτε
ρον είς τον υιόν του. Αύτός δέ, πένης ών, έπιόλησε τοΰτο τφ Άχμέτ 
αγά, οστις πάλιν άφιέρωσεν αύτό είς τήν ίεράν πόλιν ημών.

Βαγιαζήτ πασάς : —Άνήγειρεν έν πτωχοτροφείον είς Άμάσειαν, καί 
ίεροδιδασκαλεΐον έν Προύση.

Χατζή Χαλήλ πασάς : Άνήγειρεν έν Άργυρουπόλει μέγα κελλίον 
καί έ'τερον μεδρεσέν.

Καρατζά πασάς : — Μέγα κελλίον έν Γιάρ-Χισάρ.
Χατζή Ούσή πασάς : —Ούτος άνήγειρε μέγαν μεδρεσέν είς τό υπέρ

1 ’Ακολουθούν δύο τετράστιχα.
8 Παραλείπεται ώς μή ενδιαφέρον τήν ελληνικήν ιστορίαν.
3 Ωσαύτως.
1 Ωσαύτως.
5 Ωσαύτως.
6 Παραλείπεται ωσαύτως.
7 "Οσον καί αν κεφάλαιον τούτο δέν ενδιαφέρει αμέσως τήν ελληνικήν ιστο

ρίαν, μεταφράζεται έν τούτοις διά τό γενικώτερον αυτού ενδιαφέρον.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:38:05 EEST - 3.236.241.27



Μωάμεθ Β'. δ Πορθητής. MS

την Εύδοκιάδα πεδίον Άβάδ, τό όποιον άφιέρωσεν εις την ίεράν πόλιν 
τής Μέκκας.

Μεχμέτάγάς: — Πτιοχοκομεΐον εις Όσμαντζίκ (: Πιμήλισσα).
Φεϊζουλλάχ πασάς : —Άνήγειρεν έν Άδριανουπόλει μέγα άνάκτο- 

ρον περίλαμπρον.
Μολλά Σαχίν: — Άνήγειρεν έν Φιλιππουπόλει μέγα πτωχοκομεΐον 

καί έ'τερον μεδρεσέν.
Σαρουτζά πασάς : —Άνήγειρεν έν Καλλιπόλει πτωχοκομεΐον καί 

έν Σελεύκεια τέμενος.
Ίσχάκ πασάς :—-Πτωχοκομεΐον καί μεδρεσέν εις Άϊνέγκιολ (:Άλ- 

γελόκωμα).
Κασήμ πασάς : — Μέγα μοναστήριον έν Άδριανουπόλει καί τέμε

νος εις Καράχισαρ ( : Νικόπολιν).
Χαλήλ πασάς: — Μέγακελλίον έν Νικομηδείφ.
Ζαγανός πασάς : — Μέγα τέμενος έν Μπαλήκεσιρ ( : Μυσίφ).
Κεμάλ πασάς:— Τέμενος έν Κωνσταντινουπόλει.
Μαχμούτ πασάς : — Ούτος άνήγειρεν έν Κωνσταντινουπόλει πτω

χοκομεΐον, μεδρεσέν, τέμενος καί διάφορα κελλία, αφιέρωσε δε ολα 
αυτά τή ιερά τής Μέκκας πόλει, ως έπίσης καί χίλια φλωρία κατ’ έτος, 
διά τούς πτωχούς τής ιδίας πύλεως.

Μεσίχ πασάς : — Μέγα τέμενος έν Καλλιπόλει.
Φα'ίκ πασάς : Έπεθΰμει πολλά, άλλ’ ούδέν έ'πραξεν.
Νισαντζή Ίμπρήμ πασάς : — Μεδρεσέν έν Άδριανουπόλει.
Χακίμ Γιακοΰπ:— Εις αυτόν οφείλεται πλήθος αριστουργημάτων 

αρχιτεκτονικών καί καλλιτεχνικών εις διαφόρους τής αυτοκρατορίας 
έπαρχίας. 'Υπουργέόοντος τοϋ Γιακούπ Βέη, άπαντες οί Εβραίοι τής 
Τουρκίας, πένητες καί εύποροϋντες, προσελήφθησαν εις τά ανάκτορα καί 
άνεδείχθησαν εις διαφόρους οργανικός θέσεις.

Σινάν πασάς1: — Μέχρι τοΰ θανάτου του ύπέσχετο πολλά, άλλ’ 
ούδέν έποίησεν.

Τσελεμπής Μαγνησίας a : — Τέμενος έν Κωνσταντινουπόλει.
Νισαντζή πασάς : — ΤΗτο τόσον πλέονέκτης καί φυλάργυρος, ώστε, 

παρά την κολοσσιαίαν του περιουσίαν, ούδέν κοινωφελές έργον έποίτισεν. 
Έσφετερίζετο τάς περιουσίας τών άλλων καί, μόνον δτε ένυμφεύθη την 
θυγατέρα τοΰ έπάρχου Άλάϊε, άνήγειρε διά τών χρημάτων αύτής μι
κρόν τέμενος έν Κων/πόλει.

1 Έκ τών καθηγητών τοϋ Πορθητοΰ. Τφ 1447 έγένετο βεζύρης, άλλα παυ
θείς αμέσως, άπέθανε τφ 1487.

’ Μεχμέτ έφέντης : Βεζύρης καί ιεροδίκης. Άπέθανε τφ 1486.
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Χαζερή Κασήμ πασάς : —Άνήγειρε τέμενος καί διδασκαλεΐον εν 
Κων/πόλει, τέμενος έν Άδρΐανουπόλει, μεδρεσέν εν ΓΙρούση, τέμενος 
εν Εύβοια, τέμενος έν Κιέφφε, Πτωχοκομεΐον έν Σελεύκεια καί μεγά- 
λην γέφυραν επί τού ποταμού Γκεντίζ ι.

Νιαούτ πασάς : — Τέμενος καί μεδρεσέν έν Κων/πόλει a.
Φεναρή όγλοϋ Άχμέτ πασάς : —Έπόθει πολλά, άλλ’ άπέθανεν ά

πρακτος.
Χαλήλ πασάς : — Τέμενος καί διδασκαλεΐον έν Κων/πόλει καί έτε

ρον τέμενος έν Μυτιλήνη.
Άλή πασάς : — Τέμενος, πτωχοκομεΐον καί μεδρεσέν έν Κωνσταντι- 

νουπόλει καί Μυτιλήνη.
Γιακούπ πασάς : — Πτωχοκομεΐον έν Εύβοια.
Ίσκενδέρ πασάς .' — Τέμενος έν Κων/πόλει καί μοναστήριον έν Γα

λατά.
Ντερβίς Μουσταφά πασάς : — Τέμενος καί ιεροδιδασκαλείου, υδρα

γωγεία καί κρήνας έν Κωνσταντινουπόλει.
Χερσέκ όγλοϋ Άχμέτ πασάς: Πτωχοκομεΐον, τέμενος καί υδραγω

γείου έν Εύβοίρ 1 * 3.

Κεφάλαιον.—Τό ήθος καί ό χαρακτήρ των προγόνων τοϋ σουλτά
νου Μεχμέτ Β' 4 5.

Κεφάλαιον.—Έκθ-έτω έν αύτφ. τίνες έκ των προαναφερθέντων προ
γόνων τοϋ σουλτάνου Μεχμέτ έπλουτίσΦησαν καί τίνι τρόπφ °.

Κεφάλαιον.-—’Ονομαστικός κατάλογος των προύχόντων έν τοΐς γράμ- 
μασι καί ταΐς τέχναις, έπί Μεχμέτ Β' 6.

Κεφάλαιον.—-Περί τοϋ περιφήμου Χατζή Μπεκτάς 7.
Κεφάλαιον.—Άναφέροι έν αύτφ τα έπακολουθήσαντα 8 9.
Κεφάλαιον.—'Γά τής άφίξεως αίγυπτίων στρατιωτών s.

Άβρ. Ν. Παπάζογλου

1 Είναι ό "Ερμος ποταμός.
3 Δέν αναγράφεται εις τό χειρόγραφον τής Βιβλιοθήκης τοΰ Βατικανού.
8 ’Ακολουθούν τέσσαρα τετράστιχα καί κρίσεις τοϋ ι.υγγραφέως περί τών 

άναφερθέντων μνημείων.
I Παραλείπεται ώς μή ενδιαφέρον τήν ελληνικήν ιστορίαν.
5 'Ωσαύτως.
6 Ώσαύιως. Τό κεφάλαιον τοΰτο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον άπό τουρκικής 

άπόψεως, καί θειορεΐται πολύτιμος πηγή διά τήν γραμματολογίαν τής Τουρκίας 
τού 1451—1480.

7 Ωσαύτως.
s Ωσαύτως.
9 Ωσαύτως.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:38:05 EEST - 3.236.241.27



Μωάμεθ Β'. ό Πορθητής. 245

Κεφάλαιον.—’Άφιξις πρέσβεων τοϋ σουλτάνου τής Αίγυπτου1.
Κεφάλαιον—Διήγησις τών έπακολουθησάντων a.
Κεφάλαιον.—’Εκθέτω έν αύτφ τά έπακολουθήσαντα.
Έπιθυμών λοιπόν 6 βασιλεύς νά άποκαταστήση τάς σχέσεις του 

( : μετά τοϋ σουλτάνου τής Αίγυπτου), μετά παρέλευσιν αρκετών ετών, 
άπέστειλε πρέσβεις του, ΐνα τφ εύχηθώσιν εύδαίμονα βασιλείαν. Άπέ- 
στειλε τον αρχικλητήρα του μετά πλουσίων δώρων, άφιχθέντα δμως αυ
τόν εις Αίγυπτον, δεν έτίμησαν δεόντοτς, δι’ ο έπιστρέψας παρεπονεΐτο 
τφ σουλτάνφ, δστις σφοδρά έλυπήθη διά την στάσιν αυτήν τών αίγυ- 
πτίιον. Άργότερον καί 6 σουλτάνος τής Αίγυπτου άπέστειλε πρέσβεις 
είς Κωνσταντινούπολή, ΐνα έπικρίνωσι την στάσιν τοΰ σουλτάνου ημών, 
όπερ δυσηρέστησεν αυτόν σφοδρά καί έκήρυξε τον πόλεμον κατά τής χώ
ρας εκείνης καί τοϋτο διότι δεν είναι πρέπουσα ή αποστολή τοιοΰτων 
πρεσβειον είς βασιλέα τόσον ένδοξον καί μεγαλοπρεπή 1 * 3.

Οί πρέσβεις ούτοι άφίχθησαν εις Κοννσταντινούπολιν κατά τό έτος 
έγείρας 884 ( : 1480), ολίγον δέ άργότερον, ό θεοσεβής καί λαοφιλής 
ημών βασιλεύς, δ σουλτάνος Μεχμέτ Χάν Γαζή, άπεδήμησε προς Κύριον, 
τοϋ υίοϋ του Βαγιαζήτ Χάν άνακηρυχθέντος σουλτάνου, έν έτει έγείρας 
886 ( : 1481). ’Έκτοτε δέ άρχεται ή βασιλεία αύτοϋ, ήτις έν τή βίβλψ 
ταύτη άποκαλειται περίοδος τοΰ σουλτάνου Βαγιαζήτ τοΰ Β'.

Τοΰ ενός λοιπόν έκ τών υιών τοΰ σουλτάνου Μεχμέτ άνελθόντος 
είς τον θρόνον, ό έτερος δ σουλτανόπαις Δζέμ, άπελθο^ν άφίκετο είς Αί
γυπτον 4.

Έρώτησις: Φίλε Δερβίση! Εξέθεσες μέχρι τοϋδε λεπτομερώς τήν 
ιστορίαν τών ανδραγαθημάτων τής δυναστείας τοΰ Όσμάν, γνωρίζεις 
δμως καί τά τοΰ βίου τών βασιλέων αυτών ;

Άπάντησις: Βεβαίως γνωρίζο) : άλλα μέν έπληροφορήθην έκ τής 
άναγνοδσεως τών ιστορικών βιβλίων, άλλα δέ εΐδον ίδίοις δμμασιν ιδού 
αυτά :

Ό σουλτάνος Όσμάν Γαζή έζησεν εξήκοντα εννέα έτη, καί είς ηλι
κίαν τριάκοντα δύο ετών έκυρίευσε τό φρούριον Καρατζά Χισάρ (: Με- 
λάγγεια). Έπί εϊκοσιν εξ έτη άπεκαλεϊτο Όσμάν Γαζή (: Τροπαιοΰχος). 
Αιτία τοΰ θανάτου του είναι ή ποδάγρα, έξ ής έπασχεν από καιροΰ.

Ό υιός αύτοΰ Όρχάν Γαζή έζησεν όγδοήκοντα δύο έτη. Άποθνή-

1 Ώσαΰτως.
3 Ώσαΰτως.
3 Άκουλουθεϊ εν τετράστιχον.
i ’Ακολουθούν τά τών περιπετειών τοΰ Σουλτανόπαιδος Δζέμ είς Αίγυπτον 

καί Ευρώπην.
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σκοντος τοΰ πατρός του, ήτο τεσσαράκοντα πέντε ετών καί εβασίλευσε 
άλλα τριάκοντα οκτώ έτη. Έτελεΰτησε παθόιν καί οΰτος παδάγραν.

Ό υιός αΰτοϋ Μουράτ Χάν έζησεν εξήκοντα οκτώ έτη Άποθνή- 
σκοντος τοΰ πατρός του, ειχεν ηλικίαν τριάκοντα επτά ετών καί επί 
τριάκοντα έν έτη έμνημονεΰετο εις τα τεμένη ώς σουλτάνος τών μωαμε
θανών. Έδολοφονήθη υπό κατασκόπου τού αύτοκράτορος τών Σέρβων 
καί ούτως έγένετο μάρτυς τής θρησκείας καί τής πατρίδος ημών.

Υιός αυτού είναι ό Βαγιαζήτ Χάν, ό επονομαζόμενος Γιλντιρίμ (: Κε
ραυνός). "Εζησεν εξήκοντα έτη, εβασίλευσε δέκα έ'ξ, καί έτελεΰτησε κατά 
τον πόλεμον τοΰ άτιμου Ταμερλάνου.

Ό υιός αυτοϋ Μεχμέτ Χάν1 έζησε τεσσαράκοντα όκτό) έτη καί εβα- 
βίλευσεν είκοσι δυο έτη, άλλοτε μέν εν Άμασείρ, άλλοτε δέ εις άλλας 
επαρχίας8. Άποθνήσκοντος τοΰ πατρός του, ήτο δέκα όκτό) ετών. Ευρι
σκόμενος έν Άδριανουπόλει προσεβλήθη έξ ημιπληγίας, μή δυνηθέντων 
δέ τών ιατρών νά εϋρωσι φάρμακον, άπέθανε.

Ό υιός αυτοϋ Μουράτ Χάν έζησε τεσσαράκοντα εννέα έτη. “Οτε 
άνήλθεν εις τον θρόνον ήτο δέκα όκτό) ετών καί εβασίλευσε τριάκοντα 
έν έτη. Άπέθανεν αίφνιδίως έπιστρέφων έκ τοΰ περιπάτου του.

Ό υιός αυτοϋ Μεχμέτ Χάν Γαζή έζησε πεντήκοντα έν έτη. "Οτε 
άνηγορεΰθη βασιλεύς, ήτο δέκα επτά ετών. Εβασίλευσε τριάκοντα έτη 1 * 3. 
Έτελεΰτησε λόγφ τής ποδάγρας εξ ής έπασχεν. Οι ιατροί δέν ήδυνήθη- 
σαν νά τφ παράσχωσι βοήθειαν, έκάλεσαν ξένους ιατρούς, συνεσκέφθη- 
σαν, έφλεβοτόμησαν τον πόδα του, αλλά ματαίως. Βλέποντες δέ τέλος ότι 
ΰπέφερεν αδίκως, τφ έδωσαν καταπραϋντικόν φάρμακον καί ναρκωτικόν 
ισχυρόν, καί ούτως, έτελεΰτησεν, εν έτει έγείρας 886 (: 1481)4.

Αυτόν διεδέχθη ό υιός του σουλτάνος Βαγιαζήτ, ουτινος τήν ιστο
ρίαν εκθέτω κατωτέρω.

ΑΒΡ. Ν. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

1 Ό Άσίκ Πασά Ζαντέ, δέν αναφέρει έν τή ‘Ιστορίφ του τήν μεσοβασιλείαν
τών ήγεμονοπαίδων Σουλεϊμάν καί Μούσα, διαρκέσασαν ένδεκα έτη (1402—1413).

3 Είναι γνωστόν δτι ό, Μεχμέτ Α' εβασίλευσε μόνον όκτώ έτη, άπό τοΰ 1413 
μέχρι τοΰ 1421.

3 Οί υπολογισμοί οϋτοι τοΰ Άσίκ Πασά Ζαντέ δέν είναι ακριβείς. Έν τφ 
χειρογράφφ τής βιβλιοθήκης τοΰ Βατικανού έν τούτοις δέν παρουσιάζεται ή ανα
κρίβεια αΰτη.

4 ’Ακολουθούν τέσσαρα τετράστιχα.
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