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Öz 

Balkanlar ve orta Avrupa coğrafyası, 1526 Mohaç meydan savaşı ile başlayıp 1791 Ziştovi antlaşması 

ile sonlanan zaman diliminde, baş aktörleri Osmanlı ve Avusturya olan uzun bir mücadeleye sahne 

olmuştur. Osmanlı kaynaklarında Nemçe olarak anılan Avusturya ile iki buçuk asrı aşkın süregelmiş 

çatışmalı ilişkiler, bu sürecin başında askerî, hukukî ve diplomatik bakımdan Osmanlı lehine olsa da 

sonlarda Avusturya’nın üstünlüğü ile noktalanmıştır. Osmanlı’da sınır kavramı bugünkü ölçütlerle 

tespit ve tayin olunmayan; köy, kale adı veya mahal adı sayılarak yapılan hudut tespitleri ile 

belirlenmiş sınır tanımını ifade eder. Bu tespitler yapılırken 15. Yüzyıldan sonra adına Sınır-name 

denilen belge ya da Ahit-name içerisinde atıfta bulunulan hudut tayinleri görülmektedir. 

Belirsizliklerle dolu olan anlaşma metinleri, Osmanlı İmparatorluğu’nun hareketli sınırlara sahip 

olmasını da beraberinde getirmiştir. Bu sebeple seyahat-name, atlas, coğrafi eser gibi türlerin akın 

yapılacak yerlerle ilgili bilgileri içermesi önem arz etmiştir. Tarih-i Belgrad, Osmanlı 

İmparatorluğu’nun II. Viyana hezimetinden iki yıl sonra kaleme alınmış, bir çeşit güzergah 

risalesidir. Müellif, bu kısa risalenin cihad-ı ekber için yapılacak seferde, yol haritası olarak 

hazırlandığından söz eder.   

Anahtar kelimeler: Tarih-i Belgrad, Ebû Bekir b. Behrâm ed-Dımeşkī, coğrafya, Atlas Maior 

History of Belgrade 

Abstract 

The Balkans and central European geography were the scene of a long struggle, with the main actors, 

the Ottomans and Austria, in the time period that began with the 1526 Mohaç square battle and ended 

with the 1791 Zishtovi treaty. More than two and a half centuries of conflicted relations with Austria, 

referred to as Nemçe in Ottoman sources, were at the beginning of this process in favor of the 

Ottomans in terms of military, legal and diplomatic aspects, but ended with austria's superiority in 

the end. The concept of border in the Ottoman Empire can not be determined and determined by 

today's criteria; refers to the boundary definition determined by border determinations made by the 

name of the village, castle name or location. During these detections, the 15th century was made. 

After the 19th century, border determinations are seen in the document called Border-name or the 

Testament. The texts of the agreement, which is full of uncertainties, have also led to the ottoman 

empire having moving boundaries. For this reason, it is important that species such as travel-name, 

atlas, geographical artifacts include information about the places to flock. History of Belgrade, 

Ottoman Empire is a sort of itinerary treatise, written after the II. Vienna defeat. The author mentions 

that this short treatise was prepared as a road map for the campaign for jihad-ı akbar.   
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Giriş 

Günümüzde birbirinden bağımsız tanım ve metodlara sahip tarih, coğrafya, filoloji başta olmak üzere 
kartografya, klimatoloji, topografya, onomastik ve toponimi gibi farklı bilim, disiplin ve alt disiplinlerin; 
seyahat, hatırat, günlük gibi edebî türlerle iç içe olduğu dönemlerde yazılmış eserler bugün bu alanların 
ortak ilgisine mazhar olmaktadır. Tarih-i Belgrad bir coğrafya kaynağından istifade edilerek hazırlanmış 
küçük bir risaledir. Sözlüklerde “bir konuya, bir ilme ve fenne dair muhtasar eser” diye tanımlanan 
risâleyi Kâtib Çelebi, “bir meseleyi özetle ele alıp inceleyen ve o konudaki neticeyi ortaya koyan kısa 
metin” şeklinde tarif eder. (Uzun, 2008: 114)  Pek çok konuda hazırlanmış küçük eserlere risale 
denilmesine rağmen, muhtevası sefer güzergahı olan bir esere risale tabiri yaygın bir adlandırma 
değildir. Geographia kelimesi, Grekçe’de “yeryüzünü anlatan yazı” manasını taşımaktadır. 
Kelime cuğrâfiyâ şeklinde Arapçalaştırılarak XII. ve XIII. yüzyıl Arap coğrafyacıları tarafından da 
kullanılmıştır. (Sayyıd Maqbul Ahmad, 1993: 50)  

Başlangıç döneminde Arap ve Fars eserlerinin tesiri altında kalan Osmanlı coğrafyacılığı, XV. yüzyılı 
bu eserleri tanımakla geçiren, XVI. yüzyılda ise bir yandan tercümeler yapan, bir yandan da 
seyahatnâmelerle denizcilik, yollar ve bazı önemli şehirler üzerine kitap ve risâleler yazan müellifler 
sayesinde önemli bir gelişme göstermiştir. Bu asır, o güne kadar yazılanların bir özeti olan ve 
benzerleri arasında en önemli eseri teşkil eden, Âşık Mehmed’in kendi müşâhedelerini de 
eklediği Menâzırü’l-avâlim adlı kitabıyla kapanmıştır. Osmanlı coğrafyacılığı XVII. yüzyılda bu temel 
üzerine kurulup Doğu ve Batı kaynaklarına dayanan Kâtib Çelebi (ö. 1657), Ebû Bekir b. Behrâm’ın 
(ö. 1691) çalışmalarıyla ve Evliya Çelebi’nin (ö. 1682) Seyahatnâme’siyle zirveye ulaşmıştır. (Ak, 1993: 
62) 

Bu yazıya konu olan Tarih-i Belgrad, Ebû Bekir b. Behrâm’ın kısaca Atlas Mayor çevirisi olarak bilinen 
Nusretü’l-İslâm ve’s-sürûr fî tahrîri Atlas Mayor adlı eserinden istifade edilerek hazırlanmış küçük bir 
risaledir. Eserde adı geçmeyen müellif, eserin oluşan lüzum sebebiyle büyük cihad için yol haritası 
olarak bir kopya halinde yazıldığını ayrıca I. Viyana kuşatmasında Kânûnî Sultan Süleyman’ın geçtiği 
yerlere de kırmızı ile vurgu yapıldığını ifade etmektedir. 

Tarih-i Belgrad 

Tarih-i Belgrad, Princeton Üniversitesi Kütüphanesi, İslami Yazmalar Bölümü No.443’te kayıtlı olup bu 
çalışmada dijital kopya kullanılmıştır. Eserin katalog bilgileri şu şekildedir: 

30+2 yaprak, 212x139 (165x86) mm. El yazması. Her sayfa 23 satır. Yer yer kırmızı mürekkebin de 
kullanıldığı, siyah mürekkep ile yazılmış gündelik basit bir nesihtir. Metin, siyah mürekkeple çizilmiş 
bir altın varak çerçeve içinde yazılır. 3b’de altın varaklı; üzeri yeşil, turuncu, kırmızı ve beyaz sulu 
boya ile yayılan dallar ile çiçek motifi kaplı ve üst kenar boyunca mavi suluboya ile yayılan dallardan 
oluşan (ser-levha) mevcuttur. Her varağın sonunda, sol sayfadaki ilk kelime yazılıdır. Birkaç yaprağı 
koyu krem, çoğunlukla açık krem ve açık mor lekeli kağıt kullanılmıştır. (Princeton University 
Library, no.443) 

Eserin 3a yaprağında, “Târih-i Belgrad li-terceme-i coğrafya” bilgisi, “Bağvand-zâde Hacı Mehmed 
Efendi’nin kitabıdır” temellük kaydı ve Min kütübi’l-fakîr Ali gufire lehû ketebe kaydı yer alır. Bu iki 
kaydın, yazma eserlerde görülen olağan kayıtlar olabileceği gibi bunlardan biri ya da her ikisi, aşağıda 
değinilen ‘ilaveci kimseler’den biri de olabilir. Birçok yazmada olduğu gibi bu eserde de, varak ya da 
sayfa numarası bulunmayıp kütüphanecilere ait numaralandırma yapılmıştır. Ancak eserin klasik 
usulde olan sayfalara numara vermek yerine her varağın (b) yüzünün sol alt kısmına bir sonraki varağın 
(a) yüzünün ilk kelimesi yazılarak, kılavuz kelimelerle metnin takibi sağlanmıştır. Metnin başladığı 3b 
varağının üst kısmında süslemeli ‘mihrabiye’ mevcuttur. Eser bu sayfada ‘Besmele’ ile başlar, ‘Hamdele’ 
ve ‘Salvele’ ile devam eder. Müellif, ‘Dîbâce’ kısmında eserin yazılış sebebini, merhum vezîr-i a‘zâm 
Köprülü Fazıl Ahmed Paşa’dan padişahın emriyle kendisine tevcih olunan bir vazife olarak, söz 
etmektedir. Fazıl Ahmed Paşa’nın, padişahın bir ‘kitâb-ı atlas tahrîr olsun’ isteği üzerine, ferman-ı 
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‘âlîleri ile birlikte kendisine on bir ciltlik kitap teslim ettiğini ve bu hususla görevlendirilen kişilerle 
birlikte her birinin haline göre ücret ve ihsanlarda bulunularak çalışmaların başladığını anlatmaktadır. 
Verilen on bir ciltlik kitabın, hangi kitap olduğu belirtilmez: 

Benüm ‘âtıfetli ve merhametli Sultânım Hazretlerine sābıkan şefâ’atli ve ‘azametli Padişahımız 
Hazretlerinüñ edâmellâhu te’âla ‘izzetehû ve nasarahû ve eyyedehû ‘ala cemî’l-a’dâ‘ bu ‘abd-i bî-
mikdarlarına ferman-ı ‘âlîler-i cenâbuñız oldu ki kitâb-ı atlas tahrîr olsun ve ol esnâda, merhum vezîr-
i a’zâm cemşîd-fünûn-ı ma’ârif-ağna Fâzıl Ahmed Paşa bu ‘abd-i bî-mikdarlarına fermân-ı ‘âlîler-i 
cenâbuñızla on bir cilt kitabı bize teslim ve ol vech ile ki hizmetde olan kimesneler her birisinin haline 
göre ücret ve ihsan olunma şartıyla nitekim vak’a-yı ‘ubûdiyyet tastîr olunmuşdur. (varak 3b) 

Aktarılan bu bilgi ile coğrafyacı Ebû Bekir b. Behrâm ed-Dımeşkī’nin biyografisine ait bilgiler bir “atlas 
tahrir olsun” isteğinin IV. Mehmed’e ait bir istek mi, Fazıl Ahmed Paşa’nın teklifi mi olduğu farklılığı 
dışında, örtüşmektedir. Köprülüzâde Fazıl Ahmed Paşa’nın teklifi ve IV. Mehmed’in fermanı ile 
tercüme işi Mayıs 1675’te Ebû Bekir’e verilmiştir. Tercümesini 1685’te bitirerek altı cilt halinde saraya 
teslim eden müellifin “tahrir” olarak belirttiği eserde tercümenin dışına çıkılan konular, İslâm 
memleketlerine ve özellikle Osmanlı ülkelerine aittir. (Sarıcaoğlu, 1994: 111) Ebû Bekir b. Behrâm ed-
Dımeşkī daha çok Atlas Maior mütercimi unvanıyla tanınmıştır. Hollanda’nın İstanbul elçisi J. Colier 14 
Ağustos 1668’de Edirne’de bulunan Sultan IV. Mehmed (1648-1687)’e Wilhelm ve Joan Blaeu isimli baba-
oğulun Latince yazdıkları Atlas Maior sive cosmographia blaviana qua solum, salum, coelum accuratissime 
describuntur adlı XI cildlik eseri takdim etmişti. Amsterdam’da 1622 yılında basılmış olan Atlas Maior’un 
tercümesiyle önce Dîvân-ı Hümâyun katiplerinden Alexander Mavrocordato görevlendirildi. Kendisine 
muavin olarak da Sakızlı bir Fransız cizviti tayin edildi. Fakat bu vazife başarılamamış yahud da çalışmaları 
bugüne ulaşmamıştır. Nihayet yakınında bulunduğu Köprülü Fâzıl Ahmed Paşa’nın telkini ve Sultan IV. 
Mehmed’in fermanı ile 1086 Rebîülevvel (Mayıs 1675)’de bu vazife Dımeşkî’ye havale olundu. Eseri 
Türkçe’ye kazandırma çabalarını 1096 (1685)’da tamamlayan Ebû Bekir b. Behrâm tercümesine Nusretü’l-
İslâm ve’s-sürûr fî tahrîri Atlas Mayor ismini vererek VI cild halinde Saray’a teslim etmişti. Mütercimin 
‘tahrir’ olarak belirttiği eserde tercümenin dışına çıkılan bahisler İslam memleketlerinin özellikle Osmanlı 
ülkelerinin tasvirlerine aiddir. Dımeşkī’nin bu konularda da başlıca kaynağı eksiklerini bildiği 

Cihânnümâ’dır. (Sarıcaoğlu, 1991: 129) Kendini ‘el-mütercim’ unvanıyla zikreden Dımeşkī, Atlas Maior 
tercümesi ile meşgul iken 1094 (1683)’de Almanya ve Macaristan ahvalinin bir an önce hazırlanması 
emrini aldığını ifade etmektedir. (Sarıcaoğlu, 1991: 130)  

Fikret Sarıcaoğlu, makalesinin dipnotunda Alman şarkiyatçı Taeschner’ın bir tespitinden söz eder: 
Taeschner,‘el-mütercim’in Dımeşkī olmadığı mülahazasındadır. Bu bağlamda “Ebûbekr bin Behram, 
Katip Çelebi’nin Cihannümâ’sını tamamlarken eserin derkenarlarında tesadüf edilen Mahmud Efendi 
veya Mahmud Molla, Abdülhayy ve Abdülhamid’in ilaveci kimseler bulunması ihtimali de –zayıf 
görülmekle beraber- hatırdan uzak tutulmamalıdır.” (Sarıcaoğlu, 1991: 130) ifadesiyle Dımeşkī’nin 
çalışmasında başka kişilerin katkıları olabileceğine vurgu yapar. Gerek bu nisbî tespitten gerekse 
hizmetde olan kimesneler her birisinün haline göre ücret ve ihsan olunma şartıyla nitekim vak‘a-yı 
‘ubûdiyyet tastîr olunmuşdur. (varak 3b) ifadesini de dikkate alarak, Bağvand-zâde Hacı Mehmed 
Efendinin, Atlas Mayor çevirisi hazırlanırken ‘ilaveci kimseler’den olabileceği hatta Tarih-i Belgrad’ı 
hazırlayan kişi olma ihtimali bulunmakla birlikte, bu konuda daha fazla şahitliklere ihtiyaç vardır.  

Dımeşkī’nin 1094/1682-83’de Almanya ve Macaristan ahvalinin bir an önce hazırlanması emrinde 
olduğu gibi Tarih-i Belgrad’ın da, hazırlığına öncelik verilen bir çalışma olduğu söylenmektedir. İmdi 
vesile-i hāl olmak için bu risāle-yi muhtasara meymenetle cihād-ı ekber ‘azîmet idicek sefer sūreti 
beyān olundu. (varak 4a) ifadesiyle bu kısa risalenin cihad-ı ekber için yapılacak seferde, yol haritası 
olarak hazırlandığından söz eder. Risalede, I. Viyana kuşatması’nın güzergahı anlatılmakta olup Kanunî 
Sultan Süleyman’ın I. Viyana kuşatması esnasında gittiği yerlerin kırmızıyla işaretlendiği de ifade 
edilmektedir: 
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Ve dahı Hazret-i Sultān Süleymān ‘aleyhirrahmetü ve'l-rıżvān Hazretlerinün kadem-i meymenet-
tev’emleri ile müşerref olan emākin-i muhtelifeye nokta-yı surhla işaret olundu. Cenāb-ı Hudā'dan 
me’mûldür ki cihād-ı meymun zaferle makrūn eyleye. Velhāsıl bu risāle Belgrad'dan ve Macar'dan ve 
Nemçe'den Beç Cak İskender köprüsine varınca ki kaçan Sultān Süleymān Hazretleri Beç'e muhāsara 
iderken asker ol araya dek varmışlardır ve dahı Bosna ve Hersek Cak Arnod İskenderiyye'sine ve 
körfeze varıncaya dek işāret olunmuşdur. İmdi sūrete göre evsāf ve ahvāl-i bilādı ihtisar üzere beyā(n) 
olundu. (varak 4b) Eserin kısa bir çalışma olduğuna zaman zaman değinilmektedir: “Velhāsıl Budun 
ahvāli bu kadar ihtisar üzere yazıldı. Lakin tafsili telif itdiğimiz kitapda mastūrdur. Allah Te’āla lūtf 
u keremiyle cenābınız mansū(r) ve muzaffer İstanbul’a geldikte hāk-i pāya manzūrunız olur.” (varak 
16b) 

Tarih-i Belgrad’da yer alan bilgiler Dımeşkī’nin hazırladığı Nusretü'l-İslām ve's-sürūr fi tahriri Atlas 
Mayor’un 39a varağında başlayan “Bāb-ı Der-beyān-ı İklim-i Avrupa” bölümünden alınan parçalardan 
oluşmaktadır. Müellifin ifade ettiği gibi, I. Viyana kuşatması güzergahı anlatıldığı için bazı bölgeler 
atlanmış, alınan kısımlarda da maksada hizmet etmeyen cümleler çıkarılmıştır. Eserde kırmızı 
mürekkep ile yazılan 12 “Fasl”dan oluşmaktadır. Der-beyān-ı livā-yı Semendire, Der-beyān-ı Eyâlet-i 
Bosna, Der-beyān-ı Memleket-i Bosna, Der-beyān-ı Livā-yı Hersek, Der-beyān-ı memleket-i İslovis, 
Der-beyān-ı Livā-yı Sirem, Der-beyān-ı Eyālet-i Tameşvār, Der-beyān-ı memleket-i Varat, Der-beyān-ı 
Eyālet-i Eğri, Der-beyān-ı Vilāyet-i Uyvar, Der-beyān-ı Memālik-i Macar ya‘ni Hungarya ve Alaman yani 
Cermenya, Memālik-i Cermenye. Bunun dışında zaman zaman ‘evsāf ’, ‘ahvāl-i halk’, ‘ahvāl-i mahsūl’, 
‘el-hükkām’, ‘el-bilād’, ‘ahvāl-i cenk’, ‘ahvāl-i merātib’, ‘nasb-ı kral’ gibi kimi siyah, kimi kırmızı 
mürekkeple alt başlıklar açılmıştır. Ayrıca pek çok kelimenin altı, noktların karışmaması için kırmızı 
renkte bir çizgi -keşide- ile belirtilmiştir.   

Eser, ‘Hātime’ bölümüyle sona erer. ‘Temmet’ ibaresi ve mim harflerinden oluşan ters üçgenle ve Bi-
‘avnillahi’l-mülkü’l-mennānü’l-mu’în, muharrem, Der-sene-i 1144 (varak 30b) duası ve tarih kaydıyla 
bitirilmiştir. Hatimede geçen Tarih hicretin bin doksan yedisidir (varak 30b) ifadesine karşın, dua 
sonunda 1144/ 1731-32 tarihi bulunmaktadır. Burada tarihi gerçeklerle örtüşen, hicri 1097 senesidir.  
Dımeşkī’nin, Atlas Maior tercümesi ile meşgul iken Almanya ve Macaristan ahvalinin bir an önce 
hazırlanması emrini aldığı tarih 1094/ 1682-83 senesi, Tarih-i Belgrad’ın IV. Mehmed’e takdim tarihi 
ise 1097/1685-86 senesidir. Bu durumda risalenin padişaha arzı, II. Viyana bozgunu 15 Eylül 1683 ile 
Padişahın 8 Kasım 1687’de tahttan indirilmesi arasındaki tarihtir.  

Bu küçük risalenin, takdim tarihi dikkate alındığında Viyana önlerinde münhezim olarak Edirne’ye 
dönen ordunun ve bilhassa yeniçerilerin Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın katlini 1095/ 1683-84 yeterli 
bulmayıp IV. Mehmed’in halli için de ulemaya dayattığı günlerde, yeniden fetih hazırlığı için bir 
güzergah haritası olduğu söylenebilir. Zira risale adlandırması, daha ziyade çözüm önerisi sunmak, 
padişahı bilgilendirmek amacıyla yazılan küçük eserler için kullanılmış olup Osmanlı’da on yedinci 
yüzyılda sayıları artan raporlardır.  

Eserin rapor niteliğini haiz ifadeler anlatım boyunca yer alır. Belgrad'ı anlatırken Belgrad Akhisar 
manasına nehr-i Sava Tuna'ya karışduğu yerde bir şehr-i ‘azîm mülk-i Engurus'un miftâhıdur. (varak 
4a) ifadesiyle Belgrad şehrini, Macaristan’ın anahtarı olarak orta Avrupa'daki fetihler için stratejik bir 
üs olduğunu vurgular. Bugün Karadağ'a bağlı bir körfez şehri olan Kotor'un Osmanlı için önemini 
vurgularken, bâ-husus Kotor kal’ası ki alınması gāyet mühimdür ve ehl-i İslām’a nâfi‘dür ki cüz’î 
te’kidle feth olur. Hatta birkaç kerre mübāşeret olunmuşken ba‘zı erbāb-ı devlet taraf-ı küffār olmaġla 
def‘ine sa‘y itmişlerdür. (varak 10a) sözleriyle devlet idarecilerinin düşmanla işbirliği yaptıkları 
eleştirisini de eklemektedir. Yanıkkale'nin 1075/ 1664-65 yılındaki fethi sırasında, Raab nehrinin 
taşması ve oluşan selin köprüyü yıkmasıyla pek çok askerin şehit olması, Avusturya'ya moral ve üstünlük 
kazandırmış idi. Müellif bu hadisenin görgü şahidi olarak, Gerçi gāyetle batakdur. Lakin handekin suyu 
iki tarafdan seddolunsa alınması āsān olur. (varak 17a) yorumlarıyla nehrin geçilmesi için çözüm 
önerisi sunmaktadır. Güzergah üzerindeki anahtar noktalardan biri de Zagreb kalesidir. Der-beyān-ı 
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memleket-i İslovis, bugünkü Slovenya'nın anlatıldığı bölümde kalenin stratejik önemine işaret 
edilmektedir. Ol semtün keferesi gayet havf üzerine ehl-i İslām bu kal‘ayı almasunlar diyü zîra bu kal‘a 
ol semtün miftāhıdur.(varak 11b) 

Bunlardan başka; anlatılan yerlerin siyasi sınırları, varsa eski ismi, liva, eyalet, sancak gibi bağlı 
bulunduğu üst idarî birim, biliniyorsa ilk kurucusu, Osmanlı hakimiyetine ne zaman, kaç kere, kim 
tarafından eklendiği, Osmanlı hakimiyetinin oraya kazandırdıkları, iklimi, akarsuları, dağları, coğrafi 
özellikleri, yeraltı zenginlikleri, yetişen ürünleri, hayvan isimleri, yeraltı zenginlikleri, şehrin mimarî 
yapıları, ticarî hayatı, stratejik önemi, yerel halkın dinî inançları, ibadet biçimleri, dilleri, fizikî yapıları 
ve yetenekli oldukları konular, karakterlerine dair genellemeler gibi bilgiler verilmektedir. Fasıllarda bu 
şablona genel olarak uyulmuştur.  

Sonuç 

Tarih-i Belgrad, Hollandalı Wilhelm ve Joan Blaeu isimli baba-oğul tarafından Latince yazdıkları “Atlas 
Maior sive cosmographia blaviana qua solum, salum, coelum accuratissime describuntur” adlı XI 
cildlik dünya coğrafyasının, Ebû Bekir b. Behrâm ed-Dımeşkī tarafından hazırlanan “Nusretü'l-İslām 
ve's-sürur fi tahriri Atlas Mayor” adlı çevirisi esnasında, Dresten nüshasında ifade edildiği üzere 
Almanya ve Macaristan ahvalinin bir an önce hazırlanması emrine mukabil yazılmıştır. Bundan dolayı 
eserde, anlatılan yerin özelliklerine bağlı olarak özellikle kalelerin durumları ve önemleri, nehirler ve 
kolları ile üzerlerindeki köprüler, coğrafi açıdan zorluk ya da kolaylık oluşturacak dağ, tepe, düzlük gibi 
yüzeye dair malumat, yerli halkın karakter özellikleri ve askeri becerileri, Avrupa memleketlerinin 
aralarındaki ittifak davranışları hatta halkların Osmanlı devleti hakkında müspet veya menfi 
düşünceleri gibi bilgiler padişaha rapor edilmiştir. 

Müellifin kendi tasarrufu mudur yoksa emrin içeriğinde var mıdır söylenmemiş ancak, I. Viyana 
Kuşatması’nda Kânûnî’nin geçtiği yerler kırmızı ile gösterilerek anlatılmıştır. Tarih-i Belgrad’da müellif 
kimliği hakkında bilgi vermemekle birlikte, Köprülü Fazıl Ahmed Paşa tarafından kendisine padişahın 
bir ‘atlas tahrir olsun’ isteği ve fermanı ile birlikte, tercüme etmesi için XI. Cildlik bir eserin verildiği 
kişi olduğunu bilmekteyiz. Böyle bir vazifenin, kaynaklarda ünlü Osmanlı coğrafyacısı Ebû Bekir b. 
Behrām ed-Dımeşkī’ye verildiği kayıtlıdır. Tarih-i Belgrad’da geçen ol vechle ki hizmetde olan 
kimesneler her birisinün hāline göre ücret ve ihsān olunmak şartıyla (varak 3b) ifadesinden bu çalışma 
için, bir komisyon oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Eserin teslim edildiği kişi olmasından hareketle, 
kurulan komisyonun başkanı ifadesini kullanmak yanlış olmasa gerek. Tarih-i Belgrad, Atlas Mayor 
çevirisi hakkında bilinenlere ilave olmakla birlikte, II. Viyana Kuşatması sonrası, Osmanlı tarafında 
yaşananlara dair de bir vesikadır. Bir güzergah raporu olan risalenin, takdim tarihinin (1097/ 1685-86 
olmasından hareketle, II. Viyana kuşatması sonrası 14 Tem 1683 – 12 Eyl 1683 istendiği anlaşılmaktadır.  

TÁRİH- İ BELGRÁD 

(varak 3b) [1] Bi'smi'llÀhi-rraḥmani-rraḥìm [2] El óamdulillÀhillezi enzele ‘ala nebiyyihi ve cÀhedû fì sebilillahi 
haúúa cihÀdehu [3] ve es- salÀvÀtu ve'z-zekiyyÀtu ve's-selimÀt el vefÀyÀt ‘ala eşref [4] ve'l-‘arafÿ ve'l-cihÀd ve ‘ala 
alihi ellezì beynehum suyÿf úavÀêhib li úaù‘ ‛arÿú- [5]el ‘inÀd ve ba’d. İşbu risÀle ve bir ãÿret olunmasına bÀ‘iå [ 
6] veliyyü'n-ni‘am óaøretlerinüñ óÀkpÀy-ı ‘Àlìlerine ‘arø úılınmışdur ki sebeb-i [7] teõekkür ve teraóóum ola ve 
kenf-i óimÀyetlerinde manôÿr ve mesrÿr olup ve Allah'dan [8] celle ve ‘alÀ du‘À ùalep ideriz ki küffÀr-ı òÀkisÀr-ı 
ma‘delet-şi‘Àruñ [9] riúÀb-ı bì-niúÀbları êalÀl-ı suyûflarında mustaôıll ve cuyûş-ı medhÿşları [10] ãufûf-ı 
ãınıflarında müãtaómil olmaú müyesser olmaú envÀ‘-ı fütûó  [11] ve müfÀdıyla tebşìr olunmaúdan hÀlì olunmaya. 
Benüm ‘Àùıfetli ve meróametli [12] SulùÀnım Óaøretlerine sÀbıúÀn ãa‛Àdetli ve ‘aôametli PadişÀhımız Óaør [13] 
retlerinüñ edÀmellÀhu te’Àla ‘izzetehû ve naãrahÿ ve eyyedehÿ ‘ala cemì‘l-a‘dÀ [14] bu ‘abd-i bì-miúdarlarına 
fermÀn-ı ‘Àlìler-i cenÀbuñız oldu ki úitÀb-ı atlas taórìr [15] olsun ve ol eånÀda, meróÿm vezìr-i a‘øÀm cemşìd-
fünûn-ı ma‘Àrif-ağna FÀøıl [16] Aómed Paşa bu ‘abd-i bì-miúdarlarına fermÀn-ı ‘Àlìler-i cenÀbuñızla ol on [17] bir 
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cilt úitabı bize teslìm ve ol vech ile ki òiõmetde olan kimesneler her birisinüñ [18] óÀline göre ücret ve iósÀn 
olunmaú şarùıyla nitekim vaú‘a-yı ‘ubÿ [19] diyyet tasùìr olunmuşdur. İmdi vesìle-i óÀl olmaú için bu risÀle-yi  

(varak 4a) [1] muòtaãara, meymenetle cihÀd-ı ekber ‘azìmet idicek sefer ãÿreti beyÀn olundu. [2] Ve daòı Óaøret-
i SulùÀn SüleymÀn ‘aleyhirraómetü ve'r-rıżvÀn Óaøretlerinüñ [3] úadem-i meymenet-tev’emleri ile müşerref olan 
emÀkin-i muòtelifeye noúta-yı suróla [4] işÀret olundu. Cenab-ı ÒudÀ'dan me’mûldür ki cihÀd-ı meymÿn ôaferle 
maúrÿn [5] eyleye. Ve'l-óÀãıl bu risÀle BelgrÀd'dan ve Macar'dan ve Nemçe'den Beç Caú İskender [6] köprüsine 
varınca ki úaçan SulùÀn SüleymÀn Óaôretleri Beç'e muóaãara iderken [7] ‘asker ol araya dek varmışlardur ve daòı 
Bosna ve Hersek Cak Arnod [8] İskenderiyye'sine ve körfeze varıncaya dek işÀret olunmuşdur. İmdi [9] ãÿrete 
göre evãÀf ve aóvÀl-i bilÀdı iòtiãÀr üzere beyÀ(n) olundu. [11] Faãl Der-beyÀn-ı livÀ-yı Semendìre Bu livÀ Budun 
eyÀletine tÀbì‘dür ve bu Semendire [12] BelgrÀd'dan bir meróale aşÀğı Ùuna kenÀrında bir metìn óiãÀrdur. SÀbıúÀn 
[13] DÀr-ı mülk-i LÀs ve úrÀlı Vellaúoğludur. SulùÀn MurÀd-ı åÀnì’ye iùÀ‘at [14] iôhÀr idüp ãoñra dönüp Engurus'a 
ittifÀú itmeğin sekiz yüz úırú [15] dörtde refú ü fetó olundu. MuúaddemÀ bu şehr gÀyet büyükdür ve lakin óÀliyÀ 
evvelki [16] mertebe değildür. BelgrÀd AúóiãÀr ma‘nasına nehr-i Sava Ùuna'ya úarışduğu [17] yerde bir şehr-i 
‘azìm, mülk-i Engurus'uñ miftÀóıdur. SulùÀn SüleymÀn ‘aleyhirraómetü [18] ve'r-rıøvÀn ‘avl óalúasına ùokuz yüz 
yirmi yedide Àhir-i ramaøanda fetó [19] ve tesòìr olundu.  ÓÀlÀ bu şehr gÀyetle ma‘mÿrdur. Gerçi úal‘ası küçük 
[20] ammÀ suvÀrı çoúdur. Mükellef cevÀmi‘ ve mesÀcid ve óamÀmÀt ve lebeniyye óayrÀt [21] ve bir ma‘mÿr esvÀúı 
ve bezistÀnı var ve bÀzÀrgÀnı gÀyetle çoúdur ve bu şehrüñ  [22]  ekåer eynesi aóşÀbdandur ve hÀlÀ mevleviyyetdür 
ve Budun Paşası ùarafından [23] bir müsellem oturur ve BelgrÀd'a tÀbì’ BerúÀã ve Mitrofça ve Úobanik ve Pareç 
[24] ve Úarlofça ve Parvaniç (?) Brvenik ve Úlutnitce (?) nÀm úal‘alardur ve BelgrÀd'dan cÀnib-i 

(varak 4b) [1] àarbìsinde olan nehr-i Sava'nuñ arası Sirem ovası bir ãahrÀ-yı vÀsi‘a vÀúi‘ [2] olmuşdur ve bu nehr-
i Sava'da süfün-i ãıàÀr üzere rabù olunmuş, aòşÀ(b) yidi [3] ser-cisr-i ùavìl binÀ olunmuşdur ki ùûlı bir mildür. 
Muóarrer risÀle UyvÀr seferinde  ُفتَمسَّه لنَّار  َّ تْ  قدَما َعْبدٍ  في سبيلِ    óadìå-i şerif beşÀret [5] ìåÀrına ittibÀ‘ idüp o 3 ما اْغبَرَّ
àazÀda bu cisrden ‘ubûr vÀúì oldu. ÓavÀle [6] BelgrÀd'dan üç sÀ‘at bir yüksek depe üzerinde GÀzì Porça mezÀrı 
[7] vardur. Baùaçine úurb-ı BelgrÀd bir benderdür. ÓarÀm Semendire'de bir menzìl bÀğlu bÀğçelü [8] ve úal‘ası 
ùaşdandur. Yagodine ‘arøı sehldedür ve belìde-i ãagìredür. Sûrı [9] yoúdur ve ãalavÀt-ı cem‘ iúÀmet olunur ve 
Yagodine berÀberi cÀnib-i [10] yemìnìde iki úonaú yerde ÓarÀm-ı ‘Atiú dirler Ùuna'nuñ öte ùarafında bundan [11] 
biraz yuúarı ÓarÀm-ı cedìd vardur. ÙamışvÀr'a ùÀbì‘dür. Biñ altı senesinde ÙamışvÀr [12] alay beyi BÀlì Çavuş fetó 
itdikde tecdìd eyledi. Óasan Paşa palanúası [13] ÓiãÀrlıú úurbundadur. Berdenik BelgrÀd'a giderken berÀberinde 
sol cÀnibe [14] düşer. Caçúa nehr-i Morava kenÀrında AlacaóiãÀr berÀberinde şimÀlde vÀkì‘dür [15] Bojadiúçe 
Yagodine berÀberindedür. Resne PerÀken berÀberinde ùağ cÀnibinde [16] Ùomaú Vidin'den yuúarı Ùuna'ya úarìb 
Ma‘den ipek bir nÀóiye ve úazÀdur. [17] Gragaluúça BelgrÀd'a giderken büyük yoluñ şimÀlinde Yagodine 
berÀberinde [18] bir meróaledür. Pojegacuú BelgrÀd'dan Bosna'ya iki meróaledür. Öziçe yitmiş úadar ãaórÀsı [19] 
vardur. Bir vÀdide úalìlü'r-zirÀ‘ ammÀ bÀğ bÀğçesi vÀfirdür. ÓiãÀrı metìn ãu [20] kenÀrında minÀre miåÀl bir kesme 
úaya nerdübÀnla inilür bir ãu úulesi vardur. [21] SulùÀn Mehmed Óaøretleri Bosna'ya giderken fetó itmişlerdür. 
BelgrÀd'dan [22] üç meróaledür. Bunuñ ùaraf-ı şarúìsinde bir cebel ve úab‘ bir nehr gelip úal‘a [23] dibinden geçer 
ve şehri saúy ider ve Dirin ãuyuna úarışur. Valpova  

(varak 5a) [1] BelgrÀd'dan SarÀy'a giderken iki menzìl Sava'ya üç sÀ‘at yol bir [2] cÀnibi ùağ Úolubara nÀm nehr 
ùağdan gelüp içine uğrar. Üç ağaç [3] köpri geçüp Sava'ya dökülür. Doúuz cÀmi‘i ve iki óamÀmı vardur. [4] Nehr-
i Sava Venedik ardında Lonbardiya ùağlarından çıúup àarpdan şarúa [5] aúar. ÒırvÀt ve Bosna ve Sirem diyÀrların 
geçer. Ba‘de BelgrÀd önünde Ùuna'ya [6] muntaãıb olur. EvãÀf Bu vilÀyet Semendire ùağları küçükdür [7] ve altında 
meydÀnları var óÀnları vardur ve ùoprağı àÀyet münbitdür [8] ve bir mertebe ucuzluúdur ki diyÀrında on beş aúçaya 
bir úoyun alunur [9] ve muúaddemÀ bu diyÀr Àdemìsi àÀyet cenkcilerdür ve her bÀr sefere gitdiklerinde [10] bir at 
kendi zu‘mları üzere Allah yoluna úurbÀn idüp ve yemìn eyleyüp [11] dirler ki düşmÀnlar àayrı büyüklerinüñ 
başların ve ciğerlerin senüñ yoluña [12] ölüp saña taúarrüb idelim dirler. Faãl Der-beyÀn-ı EyÀlet-i Bosna [13] 
MuúaddemÀ ismi Sıúlovenya idi ve Bunuñ óududu şimÀlen Macar àarben Istria [14] ki Nemçe'ye tÀbì‘dür. 
Cenûben Venedik körfezi şarúen BelgrÀd'dur. Bu memleket ba‘øı [15] yerlerinüñ hevÀsı ãÀğdur ve ba‘øı yerleri 
bataúlı ve ãulıdur ve ba‘øı  [16] yerleri ùağdur. Òuãÿãen şimÀl ùarafınuñ dağlarında gÀyet ãıcÀú [17] ãulı olup ‘aôìm 
ıssılıú olur. Bu memleketde altun ve zìbaú ve óadìd [18] ma‘deni vardur. AóvÀl-i Òalú Bu iúlìmüñ Àdemleri uzun 
boylu [19] ve úoyu tenlü ve bunlar úadìmi cenkçi ùÀyife idi. TürkmÀn gibi göçer [20] evlüler idi ve bunlar bir gÿne 
lu‘b-ı cenk bilürler ki ol ùarzla kimesneye [21] mağlÿb olmazlar. MeåelÀ cenk maóallinde piyÀdesi ve süvÀrı bir 
yere [22] cem‘ ve òalúa olup şol úadar gird-i iç olurlar ki aralarına ãu ãızmaz [23] óatta İskender'üñ babası Filibo 
nice biñ ‘asker birle bunlara muúÀvemet   

                                                             
َّ  فتَمسَّه النَّارُ  3 تْ  قدَما َعبْدٍ  في سبيلِ    Büyük Hadis ,(Allah yolunda ayakları tozlanan bir kula cehennem ateşi dokunmaz) ما اْغبَرَّ

Külliyatı, Cem’ul-fevâid, Muhammed b. Süleyman er-Rudanî, c. 3, s. 191. 
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(varak 5b) [1] idemeyüp bunlar atlusu azdur ve piyÀdesi çoúdur. Bu ùÀyife selefde [2] çoú memleket øabù 
itmişlerdür ve ibtidÀ úralları İlir'dür. Bu úraluñ [3] bir úaç evlÀdı úalmışdur. En büyük oğlu babası yerine úral 
oldukdan [4] ãoñra ale'd-devÀm eùrÀfını àÀret itmekle meşàÿl oldular. Óatta Úızıl Elma'yı [5] birúaç def‘a àÀret ve 
yağma itmişlerdür. Ba‘de ehl-i İslÀm bunlaruñ [6] elinden alup øabù itmişlerdür. Ancaú birúaç úal‘aları 
úalmışdı.[7] Anlaruñ da ba‘øısı Nemçe'ye ve ba‘øısı Venedik'e tÀbi‘lerdür. Bu ùÀyife [8] àÀyet muóabbet-i 
misÀfirdür. Óatta bir Àdem misÀfir úabul itmese anuñ [9] evi ve barúınla ateşe yaúarlar. MuúaddemÀ gÿnÀgÿn 
şeylere ùaparlardı. Cümleden [10] ma‘bûd ittiòÀõ itdikleri yıldırım idi. Aña ibÀdetleri ãığır boğazlamaú [11] olur 
ve bunlar göklerüñ ve ãularuñ ve ormanlaruñ ve rızıúlaruñ ve naóuslaruñ [12] ve sa‘Àdetlerüñ òÀlıúı başúa başúadur 
ama ol göğüñ [13] òÀlıúı cümleye óükmeder ve bunlar yemìn itmeden gÀyet ihzÀz iderler [14] ve bunlar cenkci 
olduúlarında döşek içinde ölmek ùutmazlar. Belki [15] birbirine òayır du‘Àları döşeğinde cÀn virme dimektir ve 
beddu‘Àları [16] ber-‘aksdür ve bunlaruñ lisÀnı Sıúlavon ya‘ni Boşnaú lisÀnıdur ve bu [17] lisÀn çoú memleketlerde 
müsta‘meldür. Bosna ve ÒırvÀt ve Hersek ve Sirem [18] ve İslovin ve Istria ve Semendire ve Bulgar ve Bohemiye 
ve LusÀóiyeve leh [19] ve Rusya ve Mosúov ve Çerkes ve Macar'dan isti‘mÀl olunur. Faãl [20] Der-beyÀn-ı 
memleket-i Bosna. Bu vilÀyet Àl-i OåmÀn fetó itdikden [21] ãoñra bir eyÀlet itmişler ve sekiz sancağa taúsìm 
itmişler ki [22] sancaúlar bunlardur. Bosna Paşa sancağı, Hersek, Kilis [23] Bozaga, Rehavice, Recte, Diger 
Çernik, Úrúa EvãÀf-ı livÀ-yı Bosna  

(varak 6a ) [1] bu livÀda ÒırvÀt ve Morlak vilÀyetleri mülóaúdur. Bu vilÀyet [2] yedi yüz seksen beş tÀriòinde 
SultÀn MurÀd-ı SÀnì Timurùaş [3] Paşa varup müstevli olduúda Bosna óÀkimi iùa‘Àt idüp [4] ba‘de ‘iãyÀn idüp 
ba‘de sekiz yüz altmış altıdan ãoñra [5] Sulùan Meómed ÒÀn Üsküb semtine varup Meómed Paşa'ya gönderüp [7] 
fetó eyledi. El-bilÀd Bosna ki óÀlÀ ismi SarÀy. Bu şehr Bosna diyÀrınuñ [8] pÀyitaòtı ve bender bir mevleviyyetdür. 
Ol zamÀn SulùÀn Meómed onda bir sarÀy [9] binÀ itmekle SarÀy ismi ile müsemma oldu. Bu şehrüñ cÀnib-i àarbisi 
[10] düz ãahrÀ ve üç ùarafı kûh Monlasúa nÀm bir nehr şarúìsinden gelüp [11] vasaù-ı şehrÀha uğrÀr. Mevlevì-hÀne 
dibinde başı ma‘rûf mesìredür. On [12] göz değirmenleri idÀre edüp nehr-i Sava'ya úaruşur ve ùaraf-ı şarúında [13] 
bir úal‘a-i ãagìre vardur ve yüz yigirmi miórÀblı bir şehirdür, iki bezistÀnı ve hamÀmÀtı [14] ve Hüsrev Beğ 
camì'inde bir ‘azìm çanlu bir sÀ‘ati vardur. MemÀlik-i [15] Nemçe ve Macar ve Venedik ve àayrı gelüp bÀzÀrlıú 
iderler. İstanbul'dan [16] yigirmi altı menzìldür ve bu şehr úurbunda bir kilise vardur. İçinde bir taòta úur [17] şun 
üzerine Meryem Ana ãÿretini taãvìr olunmuşdur. Òastaları getürüp [18] andan şifÀ ùaleb iderler óatta müselmÀnları 
i‘tikad iderler. YeñibÀzÀr [19] Üsküp'den Bosna'ya giderken Úos Ova ãaórÀsı geçülüp ve dört [20] menzìlde 
varulur. Bì-naôìr ılıcaları vardur. Saray'a giderken Ùaşlıca [21] geçülür ve VişegrÀd Úaraùağ úurbunda cÀnib-i 
şarúda nehr-i Una ùağdan [22] gelüp buña uğrar. Bu dört Teşne úurbundan nehr-i Sava üzerinde vÀúì‘ [22] 
iskeledür. Bodrafitçe Úaraùağ õeyli şarúında GölóiãÀr nevÀhindedür.(Der kenÀr) Direm ãuyu kenÀrında bu 
úaãabanuñ bir meşhÿr köprüsü vardur. Kluç  

(varak 6b) [11] bir nÀóiyedür sükkÀnı sarrafdur. Pozma Sazne'den aşÀğı nehr-i Úübe üzerinde [2] bir úal‘adur. 
Ma‘den Úaraùağ şarúında nehr-i Una üzerindedür. Úozarsa [3] Ma‘den'den aşÀğı nehr-i Una üzerinde. Dibucine 
(?) Sava üzerinde bir úal‘adur. [4] Derbend-i SarÀy Banaluúa ve Yayçe aralarında bir úaøÀdur. Bihke Sava'dan [5] 
bir miúdÀr ba‘id bir meróale bir úaãabadur. Karaùağ üç sÀ‘atlik yol şarúında [6] düz ãaórÀ bir büyük úal‘adur. 
İstovinar (?) Nehr-i Sava üzerinde [7] bir úaãaba ve iskeledür. Yayinçe Teşne úurbunda úal‘ası metìndür. Banaluúa 
[8] yolu üzerindedür. İki úonÀú bir ùarafında nehr-i Verbas ve bir ùarafında [9] Brava nÀm nehr-i kebìr gelüp úal‘a 
altında cem‘ olurlar ve Banaluúa'ya [10] gider. Blava üzerinde bir nehr köprüsü vardur. Banaluúa nehr-i Verbas'ın 
iki [11] ùarafında bir şehirdür. Nehr üzerinde yer yer köprülerden geçerler. İki óiãÀrı vardur. ÖzmiyÀn Banaluúa'dan 
bir meróale cenÿb Kilis yolu [12] üzere bir nÀóiyedür. Vrùa Vaúuf Banaluúa'dan bir meróale Úaraùağ [13] semtine 
bir úaãabadur. Andan cebel-i Lesne'dür. ÚamengrÀd bu úal‘a meşhÿrdur. [14] Bunda ùop dÀneleri işlenür. Demir 
ma‘deni daòı vardur. Úaraùağ [15] Bosna'nuñ àarb ve şimÀle evvelce cenÿbunda Kilis'den Varantise (?) yaylaúında 
[16] andan çekülüp AúóiãÀr àarbìsinde ve Yan nÀóiyesi şarúından geçer [17] ve Yan sükkÀnı ãarraf Àdemìlerdür. 
Andan nehr-i Blava memba‘ınuñ àarbına varır.[18] Vuãuúlata nÀm ıssız palanúayı geçer ve Bodraflinitçe (?) nÀm 
naóiye àarbına [19] varır. Ba‘de nehr-i Una menba‘ından geçer. Bihke àarbìsinde Palay nÀm [20] úal‘a-yı ãagìre 
şarúından geçüp Sin úal‘asında nihÀyet bulur. [21] EnhÀr nehr yoluna Úaraùağ'dan çıúup şimÀle şarúa aúar. 
GölóiãÀr’a 

(varak 7a) [1] uğrar. Andan şarúa dönüp Yayçe Vadralini (?) yanından bir uçurum yerden [2] nehr-i Verbas'a 
dökülür. Ol maóal ‘aôìm mehibet yerdür. Cümle bu nehrüñ [3] mecrÀsı iki meróale olur ve evvelinden geçülüp 
min ba‘d geçit virmez [4] köprüleri vardur. Nehr-i Una Úaraùağ'dan çıúup şarúa doğru aúar [5] ve Úübe'ye úarışur. 
Menba‘ından Kluç nÀm úaãabaya varır. Ba‘de Óamza [6] Beğ'üñ sarayından Ma‘den úaãabasına uğrar. Bundan 
ãoñra sedd virmez [7] olur mecrÀsı binÀ úılıpdur ve Úozarsa nÀm úaãabaya ve Sazne nÀm úal‘aya uğrar ve andan 
Úübe'ye úaruşur. Nehr-i Úübe Úaraùağ şimÀlinden Bihke [8] semtine gelür. Ba‘de Una ile bir olduúda nehr-i Una 
tesmiye olunur ba‘de [9] Bozum (?) nÀm úal‘aya uğrar ba‘de bir ‘azìm ormanlıúdan Sava'ya [10] úaruşur. EvãÀf-ı 
LivÀ-yı İzvornik BelgrÀd'dan Bosna'ya giderken [11] yoluñ üzerinde Sava ãuyuna Aú Draga nÀm bir nehir 
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kenÀrında yüksek [12] yerde bir metìn ‘Àlì óiãÀrdur. Sekiz yüz atmış altıda SulùÀn Mehmed [13] fetó eyledi. 
BelgrÀd'dan Sava'ya gemiler güzer. Bu şehirlere metÀ‘-ı celb [14] ider gemiler azdur Yanıú'dan öte geçemez. 
Serebrenice gümüş ma‘denleri vardur.[15] Bu memleket iki ‘azìm buñar vardur. İçinden su çıúar Tunca'ya 
indiklerinde [16] miló olur. Bu görülen nehr-i Sava kenÀrında cÀnib-i şarúında bir ‘aôìm [17] ùağ úal‘ası õeylinde 
Sava ãuyu Raca'dan Ùuna’ya bir menzìl úarìb [18] olup girü döner. Şarú-ı şimÀle buña uğrayup Ùuna'dan ba‘id 
olur. [19] BelgrÀd önüne varınca İsúadara ùaríkınca aúup cezìre ortada úalur. [20] EvãÀd Valivye úurbunda bir 
úaãabadur ve daòı bir ismine şahin [21] yuvası dirler. Nehr-i Efsaba'nuñ (?) iki cÀnibi uçurum sengistÀn [23] ve 
úal‘a bir yüksek úaya başında ancaú bir yirden çıúılur bu iki 

(varak 7b) [1] lìvÀnuñ ba‘øı evãÀfını zikr idelim. Bu vilÀyet ekåeri [2] ùağlıdur ve yerleri çaydan münbit değüldür. 
Bunda laùìf ùoàÀnlar [3] ve şÀhinler olur. Altun ve gümüş ma‘deni vardur. Úoyunu çoúdur ekåeriyÀ [4] Venedik 
vilÀyetine götürüp füruòt iderler ve ãığır ve yapağı daòı vÀfirdür.[5] Úoùur'a ve Dobro Venedik'e getirüp andan 
Frengistan'a götürürler. Bu vilÀyet [6] òalúı selefde óayvÀnÀt postını giyüp mitlerine ‘ibÀdet iderler idi. [7] Ya‘ni 
ateş yaúarlar idi ve müddet-i ‘ömürlerinde üç kere àusl iderlerdi. Biri ibtidÀ [8] ùoàduàı vaúit biri nikÀó uğurlanup 
‘avretiyle cimÀ‘ idicek vaútin [9] ve biri öldüğü vaúit meyyitini àusl iderlerdi ve bunlar muúaddemÀ mağÀralarda 
[10] tavaùùun itmişlerdi ve ekåer eyyÀmda sÀz u söz birle meşàÿller idi. Ve ‘Àdetleri [11] bu idi ki bir esìr aldıúda 
başını kesüp úafasından úanını içerlerdi ve birúaç [12] esìri Merió'e úurbÀn iderlerdi ve úadìmde başúa úrÀlları 
vardı. [13] äoñra ikinci SulùÀn Mehmed İstefanu nÀm úralı esìr idüp derisini [14] çıúarmışdur ki ol úrÀl Bosnevìler 
memleketini øabù ider idi çünki [15] bu úral úatl olundu. Macarlar gelüp diyÀrlarını øabù eyledi. äoñra [16] Ál-i 
OåmÀn'dan SulùÀn Meómed ÓÀn vezìri Maómud Paşa Biladiviúu nÀm [17] úrÀlı úatl idüp bu vilÀyetini øabù 
eylemişdür. Garbiye Bu Bosna [18] vilÀyetinde olan ‘Àlì ùağlarda ãouú ãulu yaylaúlarında Uren nÀm [19] bir nev‘ 
murà óÀãıl olur ki cüssede ùana úadardur ve dÀ‘imÀ ãu içinde yatup [20] ta‘biş ider ahÀli i‘tiúÀdında ‘an şaòãına 
münóaãır gicelerde gündüzlerde [21] bir ùağdan bir ùağa bir ÀvÀz ider berú-i òÀtif gibi geçerken görünür [22] lakin 
gündüzlerde bir siyÀó ùop gibi görünür. Gice úırda şu‘le-i Àteş gibi ziyÀde olur. O çirkin bedeninde nice şerer gibi 
münevver eczÀ-yı nÿrÀniyye mütefaøøıl  

(varak 8a) [1] ve eùrafa yayılup muømaóil olur. NümÀyÀn olduğu sene òalú teşÀm [2] iderler. EvãÀf-ı Memleket-i 
ÒırvÀt. Bu vilÀyet úadìmden Liborine [3] nÀm úrÀl øabù iderdi ve óudÿdu şimÀlen nehr-i Sava àarben Vened(ik) 
ve RomÀnya [4] cenÿben Venedik körfezi şarúen Bosna óudÿdudur. Selefte taòtı Fiyume ve óÀliyen Òarem [5] 
úaãabasını taòt itmişlerdür ve bu vilÀyet en mu‘teber [6] úal‘ası Botubna Àl-i OåmÀn Paşalarından Óasan Paşa 
tecdìd eyledi. [7] Daòi Úosùanca, BanÀluúa'dan bir meróale bir küçük metìn úal‘ası nehr-i [8] Úübe vasaùına aùa 
gibi vÀúi‘ olmuşdur. Buña úarìb Gradişúa úal‘ası [9] Dubnice Kübe üzerinde bir büyük úal‘a nehr-i Sava buña 
karìbdür ve daòi úal‘a-i [10] Sisak, Vuúovar, Destunitçe (?) ve Tugrad (?), Novgrad ve Úalınùat (?) úal‘ası ve'l-
óÀãıl [11] bu memleket dört bölüğünden üç bölüği Ál-i OåmÀn hükmündedür. Bu vilÀyet  [12] àÀyet münbitdür. 
BuğdÀyı ve üzümü ve meyvesi ve úoyunu çoúdur. Óuãÿsen [13] deryÀ semtine olan yerleri buğday mekÀnıdur ve 
bu vilÀyetüñ seróaddinde vÀúi‘ [14] bir úal‘a adına Sin dirler Malùa úarası dirler òalúı àÀyet yaramazdur ve ehl-i 
[15] İslÀm sulùadur. ÓÀkimi İpeçler(de)ndür. Bu úadar zamÀn bu tÀ’ife fesat iderlerdi.[16] Bosna paşaları mühim 
itmezler ki bu úal‘ayı fetó itmeye EvãÀf-ı VilÀyet -i MorlÀú. Bunuñ òalúı ekåeri haydutluú iderler. Bu vilÀyet  [17] 
Bosna paşası øabù ider lakin birúaç úaãaba Nemçe'ye ùÀbi‘dür. Bu vilÀyet  [18] Oàulin ve Buruşek ve Brinçek ve 
Paralet ve Bilayi ve Rice (?) ki buñlar äaóra-yı Liúa'da vÀúi‘dür daòi Novi Liúa'nuñ miyÀnında vÀúi‘dür ve 
LikÀ'nuñ [19] nÀóiyesine ùÀbi‘dür. Mazen (?) yaylaúı anuñ àarbisi Zıkaróine (?) naóiyesidür. [20] Úoùar Bu bir 
nÀóiyedür. LivÀ-yı Úrúa ve Velika naóiyesinüñ miyÀnında vÀúi‘dür. [21] Birúaç úal‘a vardur. EvãÀf LivÀ-yı Úrúa 
ve óudÿdu bir ùarafı Hersek  

(varak 8b) [1] livÀsı ve bir ùarafı Venedik körfezi ve bir ùarafı MorlÀú vilÀyetini ve bir ùarafı Kilis [2] livÀsı ùûlı üç 
menzìl ‘arøı iki menzìl pÀy-ı taòtı Knin'dür. Otuz pÀre úal‘ayı [3] müştemildür. Nehr-i Úrúa Òarsusta (?) nÀm 
yaylaú dibinden çıkup şarúa ve àarba [4] aúar. Ba‘de Kifen'e (?) varır ve anda Bukutsa (?) nÀm mìşe-zÀrı geçüp 
bir menzìl [5] Isúıradine'ye varır ve úal‘ası Venedik körfezine munãab olur. Delet (?) [6] Isúıradin'den üç sÀ‘at 
ba‘iddür. Daòi Dazlina ve Dubrafitçe ve İstoriçe [7] bunlar birbirine úarìbdür. Úotadik (?) ibtida úal‘ası, Úarin 
kenÀr-ý baórde andan [8] Novigrad'a altı sÀ‘at ikisinüñ deñizde bir dik bir meróale andan [9] Sedd-i islÀm ve andan 
Policnik ve daòi Varoş ve daòi Nadin úal‘ası büyükdür.[10] Varma (?) bunlar ZÀdara àarbında úalurlar. Nunis 
úal‘a ve naóiyedür. Nehr-i Úrúa [11] üzerinde vÀúi‘dür. Udune bir büyük úal‘a ve nÀóiyedür. Nehr-i Úrúa [12] 
úarìbdür. BilÀn (?) Sedd-i İslÀm úurbunda bir úal‘adur. İki úapudÀnı vardur. [13] ZÀdara deryÀ kenÀrında bir metìn 
óiãÀrdur. Úara cÀnibi úırú zirÀ‘ mikdÀrı [14] deryÀ ùarafını sÀde bÀrÿ üç yüz úadar ùÿlı vardur. Bir cezìre gibidür. 
Ancaú [15] úarye bir köprüsü vardur. ÓÀlÀ Venedik óükmündedür. Venedik şehrinden yüz elli [16] mil úadar 
ba‘iddür. Bu úal‘a yedi kere Macar elinden úurtulmuşdur. Áòir-i kÀr [17] Venedik ãatun almuşdur. EvãÀf-i LivÀ-
yı Kilis baór-i körfez kenÀrında [18] bir livÀdur. Úal‘ası ãa‘b ùaşlığı bir bayırda vÀúi‘ úapusu àarba ve öñünde 
òarmÀn úadar biraz yeri vardur. Solini nÀm úal‘a dibinden geçüp Lincarın (?) [19] nÀm úal‘aya uğrar ve deryÀya 
úarşıdur. ÒÀlÀ bu úal‘a Venedik tÀbi‘dür.[20] Ehl-i İslÀm'dan óìle ile almışlardur. İsplite Brassa nÀm aùa [21] 
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úarşusunda deryÀ kenÀrında düz yerde Venedik tÀbi‘ bir úal‘a ve iskeledür. Kilis'den bir sÀ‘at ba’iddür. Ùaraf-ı 
yesribden sÀbıúan nÀôır oturur idi. 

(varak 9a) [1] Bundan aúdem Gabela iskele idi. Şibenik kenÀrında bir baórdür. Venedik [2] tÀbi‘ bir óiãÀr sa‘b ùÀşlı 
yerde vÀki‘ sÀbıkÀn ùaraf-ı yesribden [3] emìn oturur idi. İki mil úadar bir divÀr ióaùa eylemişdür. Boluna ve Rihelúa 
(?) [4] ve Kevize (?) ortasında vÀúi‘dür. Saray'dan Isúıradin yolu üzere [5] altıncı menzìl bir úaãabadur. Isúıra 
AúóiãÀr úurbunda úal‘ası metìndür. Hersek Beği Maómud Beğ seyfle fetó itmişdür. Bolunsa (?) Kilis'e tÀbì‘ [6] 
bir nÀóiyedür. Nelcum (?) nehr-i Úrúa'nuñ  kenÀr-ı cenÿbisinde Úosutya'dan [7] aşağı bir úal‘adur. Kilis'e tÀbì‘dür. 
Çamlı ‘aôìm dağlar eteğine vÀúi‘ köprüden [8] inilüp üzerine varılur. ÚaããÀblı nÀóiyesi bundan sarÀy ùarafına 
düşer. [9] Mabeyni bir meróaledür. Göli ÓiãÀr AúóiãÀr'a úarìb biri bu çay [10] ve göl içinde vÀki‘ olmuş bir 
óiãÀrdur. Vrliúa ve Zımanşa Helvine arasında [11] nehr-i Çetine buña uğrar. Novasil deryÀ kenÀrına úarìbdür. 
Kuprez [12] AúóiãÀr úurbundadur. Sin Helvine'den  bir meróale cenÿba andan [13] Kilis bir meróale cenuptadur. 
Blay Karaùağ àarbından bir úal‘adur. Kilis [14] tÀbi‘ Glamoç Bekesúa (?) úurbunda bir naóiyedür. Modine 
ÖzmiyÀn úurbunda bir nÀóiyedür. KerzÀde (?) cebel-i Lesna ile Úaraùağ ovasında bir nÀóiyedür. [15] Bu nÀóiyeler 
Kilis(e) tÀbì‘lerdür. Faãl Der-beyÀn-ı LivÀ-yı Hersek Bu ülkenüñ [16] ismi DalmÀsya dirler. Bu livÀ SarÀy'dan iki 
meróale cenÿba vÀúì‘dür ve İstanbul'dan [17] yigirmi beş menzìldür. MuúaddemÀ baş şehri Şibenik'dür. áabele 
ve MostÀr [18] úurbundadur. Bundan kenÀr-ı baóre bir günde varılır. Boşúa'dan şimÀle vÀúi‘dür. [19] Úızıl Göl 
úal‘ası bayırdan aşÀğısı aúarsular ve ãaórÀ ve úal‘a úurbunda [20] bir göl vardur. Blagay Kluş úal‘a úurbunda 
vÀki‘dür. áabele MostÀr [21] ãuyu üzerinde buña Sedd-i İslÀm dirler. Bunda emìn oturur ve úırú aúçe 

(varak 9b) [1] vaôìfeli úuyudan köz bundan ùuz götürüp ãatarlar. áabela Lezte nÀm [2] aùadan yigirmi mil ba‘iddür. 
MostÀr Neretva nÀm ırmÀú-ı kebìr üzerinde [3] içinde bir göz ‘aôìm köprü vardur. İki başı ‘aôìm úuledür. Bu 
köprüyü [4] SulùÀn SüleymÀn binÀ itmişdür ki ÀfÀkda bu köprü meşhÿrdur. İstanbul'dan [5] yigirmi yedi 
meróaledür. Bocitek nehr-i Neretva üzerinde bir úal‘adur. [6] Novasin Bosna vilÀyetinde vÀúi‘ lakin Hersek'e 
tÀbì‘dür. Brodar [7] Maúa(r)ãúa naóiyesinde bir úal‘adur. ÚapudÀnı vardur. Venedik tÀbi‘dür. SÀbıúÀn [8] İbrÀhim 
Paşa fetó itmişdür. Omuş deniz kenÀrına úarìb Venedik tÀbi‘ [9] bağlı bağçeli nehr-i Çetine bunuñ úurbunda geçer 
Bracsa aùasına úarşu [10] düşer bundan Maúarãúa yirmi dört mildür. Ùaşlıca YeñibÀzÀr'dan [11] Bosna yolu 
üzerinde Hersek(e) tÀbi‛ Hersek Beyinüñ taòtıdur. Aşeúa (?) [12] Hersek'den bir nÀóiyedür. MurÀdiye 
úurbundadur. Nova Hersek'ten Venedik ùarafında [13] Dobra kenÀrında Hersek'e tÀbi‘ bir úal‘adur. İstanbul'dan 
yigirmi yedi [14] menzìldür. Úal‘a-yı mezbÿre Devac'dan (?) Úarapel (?) üzerine yüz mildür ve Dobro [15] 
Venedik'den şarú ve cenÿba úırú mildür. Bu kenÀrlarda Úoùu(r) körfezi [16] ve Budva nÀm úal‘a Novay ile Ülgüm 
arasına vÀki‘ olur. Úoùor [17] Úondur körfezi nihÀyetinde bir mevøi‘-i mürtefi‘de vÀki’dür. Nova ol körfez [18] 
ağzına şimÀl cÀnibine büyük kenÀra düşüp anuñla Úoùor beyninde Rise [19] nÀm bir úal‘a daòı körfeze nÀôır vÀki‘ 
olmuşdur. Ehl-i İslÀm bu Rise [20] úal‘asını òarÀb itmişlerdür. Úutavala (?) Novay ile Dobro Venedik arasında 
[21] bir nÀóiyedür. Buña úarìb Skolitse (?) Ovası vÀki‘dür. Ve andan Úutavala (?) [22] nÀóiyesi olur. Ve'l-óÀãıl bu 
semtüñ birúaç úal‘aları vardur. [23] İhmÀlden nÀşi Venedik øabù itmişlerdür. Kilis ve Şibenik gibi 

(varak 10a) [1] bÀ-òuãÿã Úoùor Úal‘ası ki alınması àÀyet mühimdür ve ehl-i İslÀm'a [2] nÀfi‘dür ki cüz‘ì te’kidle 
fetó olur. Óatta birúaç kerre mübÀşeret olunmuşken [3] ba‘øı erbÀb-ı devlet ùaraf-ı küffÀr olmaàla def‘ine sa‘y 
itmişlerdür.[4] EvãÀf-ı VilÀyet -i Hersek. HevÀsı mu‘tedil ve ùoprağı münbittür [5] ve yemişi boldur ve altun 
ma‘deni vardur óatta Baroş nÀm úrÀl yüz yigirmi [6] beş vaúiyye úadar altun úumı bulmuşdur. Yaban óayvÀnı 
sığırı ve úoyunu [7] çoúdur ve senede ikişer kerre úuzu yitişir ve úuşları ve balıúları hesÀba [8] gelmez ve òalúı 
güzeldür ve mizÀçları úavìdür ve cenkci úavimdür ve ‘ahdine vefÀ-dÀrdur [9] ve güzel ülfet iderler ve ekåerì úırmızı 
ve mÀvi giymeye mÀyillerdür ve ‘avretleri [10] beyaz esbÀb giyüp başlarına úırmızı ve àayrı maúrame bÀğlanur 
úolÀblÀn [11] işlenmişdür ve Úoùor'da êarb-òanesi vardur ve bu vilÀyetüñ ekåer metÀ‘ı şem‘ [12] ve úurşun, zift 
ve mum yağı ve postlar ve telÀtin ve incir ve bezirit [13] yağı ve bu maúÿle şeylerdür. Venedik ve Úızıl Elma 
ùarafına gidüp füruòt iderler [14] ve dirler ki her bÀr ki Venedik'e cenkçi lÀzım olur cenkçi ve úuvvetli bu Hersek 
Àdemlerinden [15] cem‘ iderler. EvãÀf-ı VilÀyet-i Dobro Venedik. Bu vilÀyet Hersek'in bir úısmıdur. [16] Venedik 
körfezi kenÀrında vÀúi‘dür. Ùûlı Malinton'dan SÀbin Cilun'e (?) [17] varınca úırú altı mildür. ‘Arøı muòtelifdür ki 
ba‘øı yeri sekiz mildür ve ba‘øısı [18] eksikdür. Bunuñ iki şehri vardur. Biri eski Dobro Venedik'dür biri [19] yeni 
Dobro Venedik'dür. İkisi bir cebel-i ‘azìm dibinde muókem óiãÀrdur. Öñi [20] açıú kenÀr-ı deryÀ olmaúla denizi 
òandeú ile götürüp limÀn itmişlerdür ve òalúı [21] ekåer Latin ve Venedik ile ‘adûdur. NevÀóìsi vardur ve birúaç 
cezìre bunlara [22] tÀbi‘dür. Senede on biñ altun cizye getürürler. Venedik'ten beş yüz mil [23] ba‘iddür. Bu şehrüñ 
sükkÀnı bÀzirgÀnlardur ve müselmÀnlar ùarafından daha çoú  

(varak 10b) [1] tüccÀr gelür gider, bunuñ limÀnı àÀyet laùìfdür. Gice demir zencir birle åebt iderler [2] ve bunuñ 
úurbunda Uskubu yahud Keruman bir úal‘a daòı Venedük'e tÀbì‘dür [3] ve bunuñ içün Dobra Venedik'li çoú kerre 
aúça ‘arø idüp bu úal‘a bizim olsuñ [4] diyü rÀøı olmadılar. ZìrÀ limÀnı àÀyet maôbuù olduğundan mÀ‘adÀ Dobro 
Venedik [5] üzerine óavÀledür. Óatta dirler ki eğer bu úal‘a bunlar øabù itmiş olsalar ol semtüñ [6] deryÀsını øabù 
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idüp gemi bile geçirmezler idi. Ve daòı Augusùa ve äalide [7] ve Mizo (?) ve Dendarin (?) ve Sintampri (?) nÀm 
úal‘aları beyzÀdeler beyidür. [8] Dobro Venedik adına Ragusa dirler ve İstanyu (?) bir küçük cezìre üstündedür.[9] 
Vetribina (?) ve Sabyun (?) ve Çilo (?) úaãabaları Ragusa'nuñ maàrib ùarafına düşer. Ve Dobro Venedik beş limanı 
vardur ammÀ üçü mu‘aøøamdur. İçlerine [10] donanma girer. Óatta birine sekiz yüz çekdüri sığÀr. Bu vilÀyetüñ 
hevÀsı mu‘tedildür [11] ve kötürüm òastalığı hiç eksik olmaz. Bunlaruñ óubûbÀtı senede iki kerre [12] óaãÀd olur. 
Gerçi yerleri ùÀşlıúdur. AmmÀ ol semtüñ òalúı àÀyet rençber [13] olmağın laùìf tarlalar ve bağlar, bağçeler peydÀ 
itmişlerdi. Miyveleri çoúdur.[14] Òuãÿãen limon ve turunç ayva ve gül ve bu vilÀyet Àdemleri gerek er ve gerek 
[14] ‘avrat óanedÀr olurlar ammÀ úasìrü’l-‘ömrdür. Ol vilÀyetde seksen [15] yaşında Àdem bulunmaz ve bu vilÀyet 
òalúı ùannÀz ve óasis olurlar ammÀ [16] gemicilik ãan‘atında üstadlardur. MisÀfir olmazlar óatta anda varan Àdem 
kir ile [17] oturur ve ‘avretleri mestÿre değildür. Fransız gibi her biri bÀbü’l-vakdet [18] ve úızlarını yigirmi beş 
yaşına varınca ere virmezler. Bunlaruñ lisÀnları Sıúlavon [19] ve beyleri ÙalyÀn lisÀnı tekellüm iderler. Ve bunlar 
başlarını tırÀş iderler [20] Macar'uñ ‘aksidür. MaózÀ Macar bir cem‘ yirin tırÀş idüp aşÀğısını itmezler.[21] Bunlar 
aşÀğısını tırÀş idüp bir cem‘ yiri ki bütün depesüdür tıraş itmezler. 

(varak 11a) [1] Bunlaruñ başúa sikkeleri vardur ammÀ beynlerinde İtÀlya ve Macar ve müselmÀn [2] aúçaları daòı 
geçer ve bu vilÀyete Bosna'dan beher ay bir úÀrbÀn gelüp [3] şem‘, ‘asel ve ipek ve mücella ãoflar ve úurşun gibi 
metÀ‘ getürürler ve bu [4] vilÀyetüñ cebe-hÀnesi mükellefdür. Şöyle ki beş yüz ùop ve tüfenk [5] ve bu maúÿle 
ÀlÀt-ı óarb çoúdur ve bunlaruñ yedi çekdüriden ziyÀdesin [6] Venedik'li yaãÀà itmişlerdür ve óÀliyÀ beş pÀre gemi 
dÀyimü’d-dehr óÀøır [7] ve müheyyÀdur ve bunlaruñ úurbunda Ostun (?) nÀm bir úal‘a vardur ki nÀóiyesinde bir 
ùuzlası [8] vardur. Úırmızı ùuz çıúÀr ve bu vilÀyette on iki beàler arasında úuvvet ile [9] øabù olur ve úÀnunları 
oldur ki fenÀr gibi üstü örtülü bir ãanduúa [10] ları vardur. Aña baluta dirler. İçine altun yaldızlı elma úadar bir ùop 
[11] úomışlardur. Her ay Àòirindeki beğleri tebdìl idicek iptidÀ ol sanduúayı [12] ortaya úoyup ol on iki beğler 
eùrÀfına durup cümle bir def‘ada ãanduúa [13] el ãoúarlar. Ol yıldızlı elma úangısınuñ eline girerse anı Duúa 
iderler.[14] Ol ay içinde düşen aóvÀli aña tevfìø idüp yine cümle müşÀvere [15] iderler ve ol Duúa aãlÀ ol ay içinde 
sarÀyından ùaşra çıúmaz. Ve bu semtte [16] birúaç cezìre vardur. Biri Lagosta Úorşulcezìresine úarìbdür. Bunda 
zeytun [17] çoú olur daòı Malide cezìresi ùÿlı otuz mildür daòı Sen Andrea cezìre [18] si ki sÀóile úarìbdür daòı 
Mizo ve Löpana (?) cezìreleri daòı San Pietro cezìresi ki [19] bağlı bağçeli ve envÀ‘-ı miyveleri çoúdur. Faãl Der-
beyÀn-ı memleket-i [20] İslovis. ÓÀlÀ bu vilÀyet üç livÀdan ibÀretdür. Biri Pozega ve birisi [21] Cerniú ve biri 
RehÀviye ve óudÿdu şarúen Sirem ãaórÀsı àarben Istria [22] şimÀlen Macar, cenÿben ÒırvÀt ve bu memleket 
pÀyıtaòt olan şehri [23] ZağrÀbiye dirler. Úal‘ası gerçi büyükdür ammÀ çendÀn metìn değildür. Ol semtüñ 
   

(varak 11b) [1] keferesi àÀyet òavf üzerine ehl-i İslÀm bu úal‘ayı almasunlar diyü zirÀ [2] bu úal‘a ol semtüñ 
miftÀóıdur. Bu şehrüñ ekåer sükkÀnı bÀzÀrgÀnlardur ve bir şehr [3] daòı vardur adına Úopronisa dirler. Bunuñ 
úal‘ası metìndür ve Zirinoğlu vilÀ[4] yetinüñ inòitÀrıdur. Ehl-i İslÀm ihmÀl idüp almamışlardur. Buña [5] úarìb 
Dresdin úal‘ası vÀúì‘dür. EvãÀf-ı LivÀ-yı Bornaga nehr-i [6 ] Drava üzerinde nice úılÀ‘ ve bilÀd müştemildür. 
Bunuñ úal‘ası portal-ı refi‘ [7] üzerinde vÀkì‘dür. ÓiãÀrı metìndür. İstanbul'dan yirmi beş [8] menzìldür. Despot, 
Brodiçe (?) BelgrÀd'dan Budun'a giderken Ösek [9] berÀberinde Bosna ùarafına şimÀle bir úaøÀdur. EvãÀf-ı LivÀ-
yı Cernaú [10] Úanije Banaluúa mabeyni nehr-i Sava úurbunda vÀúì‘dür. Bundan Úoba [11] ãuyu üzerinde 
Úostanca bir menzìl maşrıúa düşer ve Bojaga bir menzìl [12] àarbe ve şimÀle düşer. EvãÀf-ı LivÀ-yı RehÀvice düz 
ovada vÀúì‘dür. [13] EùrÀfını ãu ióÀta itmişdür. Baúova BelgrÀd'dan Budun'a giderken Ösek [14] berÀberinde bir 
úaãaba ve úaøÀdur. Eùna (?) Ösek berÀberi sol cÀnibindedür.[15] Ova(?) nehri kenÀrında bir úaøÀdur. Ösek, nehr-i 
Drava üzerinde[16] BelgrÀd'la Budun arasında bir úal‘a ve úaøÀdur. Bu Ösek belìde-i ãagìredür [17] ve óıãn-ı 
muótaãarı ve ãalavÀt-ı cem‘a iúÀmet olunur ve bu Drava bir ‘aôìm [18] ãudur. Ösek o nehrin şarkìsindedür ve Ösek 
àarbìsinde Drava [19] ãuyu iki fersaò úadar baóìre miåÀl yayılup üzerinde cisr-i ùavìl [20] binÀ olmuşdur. On sekiz 
biñ zirÀ‘ mikdÀrı ve atbaşı bir menzìldür.[21] Ova nÀm palanúaya varulur, şehrüñ öñü dünbÀz gemiler üzerinde 
biñilür [22] ‘amìkdür, öte yaúası bataúlu olmaàla úazıúlar üzerinde yüksek [23] kübra taòtaları döşenmişdür ve 
anda SulùÀn SüleymÀn dört büyük  

(varak 12a) [1] ùop alıúomışdur, biri ol nehre batmışdur ucı óÀlÀ andadur ki [2] her birinüñ içine bir Àdem girer 
àÀyet büyük ùoplardur. Faãl [3] Der-beyÀn-ı LivÀ-yı Sirem Bu nÀóiye BelgrÀd muúÀbelesinde bir ùarafı nehr-i Ùuna 
[4] ve bir ùarafı nehr-i Sava bir ãaórÀ-yı vÀsi‘a-i mümteddür. ÚılÀ‘ı vÀfir ve eùrÀfı [5] tilÀl ve cebel vÀúì‘dur. 
EkåeriyÀ nevbÀhÀr şeklindedür. Ekini meşhÿrdur ve köyleri [6] yer altındadur ve òalúı arabacılardur ve araba 
úullanmakda àÀyet mahÀretleri [7] vardur ve bu livÀ úaøÀları bunlardur. İslanúama, BelgrÀd muúÀbili üç [8] sÀ‘at 
bir úal‘adur. Zemun Ùuna kenÀrında BelgrÀd muúÀbili bir maóÀl refi‘ [9] úal‘ası vardur. Mitrofça BelgrÀd'dan 
Budun'a giderken iki meróaledür. Sirem [10] içinde büyük yolda Sava'nuñ kenÀr-ı àarbında düz yerde bir úaøÀdur. 
[11] Bundan Ösek iki menzìl arada Sotin nÀm bir úarye bu úaãaba bir belìde-i [12] sagìredür. CÀmì‘ ve óamÀm ve 
ãÿk-ı muótaãarı vardur. Raca Sava kenÀrında [13] Mitrofça'dan SarÀy'a giden yol üzerinde nıãf meróale bir úaøÀdur. 
Porsuk ãuyu [14] arada gemiyle geçülüp varılur. VulúovÀr BelgrÀd'dan Budun'a giderken Ùuna [15] kenÀrında bir 
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úaøÀdur. Sotin ile Ösek miyÀnında düşer bunuñ palanúası [16] ahşÀb ve ùabanı mebnìdür ve bir nehr-i sagìri vardur. 
İloú Sirem'den Ùuna kenÀrında bir úal‘adur. BelgrÀd'dan üç meróale Varadin ãÀğ ùarafına düşer [17] arası az yerdür. 
Nehr-i Ùuna'nuñ şaù cenÿbundadur ve kenÀr-ı nehr-i Ùuna'da [18] bir tell-i ‘aôìm ve mürtefi‘ üzeri mebnidür óıãn-
ı óaãìndür. Sonburg cÀnib-i [19] şarúındadur. Benha (?) nıãf meróaledür. Meróÿm SulùÀn SüleymÀn bu úal‘ayı [20] 
elli gün muóÀãara etdikten ãoñra fetó oldu ve ol vÀút tÀriò sene [21] toúuz yüz otuz ikide idi. İrik BelgrÀd'dan 
Budun'a giderken bir günlük yol [22] ãÀğ cÀnibinde bir úal‘adur. MesÀfÀt Bosna Saray'dan Banaluúa'ya 

(varak 12b) [1] ùarìú-i Ekşisu geçilür. Bu EsvÀce nÀm úaãaba andan Trav(n)ik úaãaba andan [2] Batiçna andan dağ 
içinde Trebo (?) iki òÀn andan Banaluúa, SarÀy'dan Budun'a [3] ùarìú-i Bosvace andan Travnik andan yayla ve 
nehr-i Baluna geçülüp andan [4] Yayçe andan nehr-i Verbas geçilüp Terve (?) yaylasına varılur. Andan BanÀluúa  
[5] andan nehr-i Úübe üzerinde andan Úosùance andan Sava üzerinde Çernaú [6] nÀm úal‘a andan BozÀga andan 
Duhaviçe yaylası geçilür. Nehr-i DrÀva üzerinde [7] Beço úal‘asına varılur. Andan SigetvÀr andan ÚobÀn andan 
Úanije berÀberi [8] geçülüp Şimaùorna'ya varılur. Andan İstolni BelgrÀd andan Eròiye (?) andan [9] Budun 
SarÀy'dan Isúradin ùarìú-ı BosvÀce andan Travnik andan Úaãaplu [10] (…) andan AkóiãÀr andan yayla geçilüp 
Köprez nÀóiyesine varılur. [11] Andan Helvine andan nehr-i Çetine geçülüp andan Vehliúa andan Derbaò andan 
[12] Isúradin BanÀluúa'dan Kilis'e ùarìú-i ÖzciyÀn nÀóiyesine andan Medne [13] nÀóiyesine andan Yekesne 
nÀóiyesine andan Glamuç nÀóiyesine andan Helvine [14] andan nehr-i Çetine geçülüp Sin úal‘asına varılur. Andan 
Kilis'e gelinür. Faãl [15] Der-beyÀn-ı EyÀlet-i ÙameşvÀr. Gerçi bu vilÀyet Semendire'nüñ ikinci úısmıdur [16] lakin 
Ùuna'nuñ beri ùarafında vÀúì‛ olup ve Macar'a muttaãıl olmaúla Macar'a [17] ilhÀú olundu. Bu eyÀlet altı sancaúdur. 
Peçkerek, ÇanÀù, ÙameşvÀr [18] Göle, Libve, Morava, Yanuba [19] EvãÀf-ı ÙameşvÀr bunuñ óiãÀrı ‘amìk [20] ãu 
içinde bir cezìredür. EùrÀfı sazlıú ve bataúlıúdur. Mümteni‘ü's-sülÿk [21] iç úal‘anuñ ardı göldür. İki cÀnibi Ùamış 
suyu cihÀt ider. İç úal‘a [22] köpri ile geçilür. Üç úapusı vardur. Bir ãaórÀ-yı vas‘iyeye BelgrÀd'dan Ùuna [23] 
geçilüp üç günde varılur. Bunda bir beylerbeyi óükm ider. Bançova bir küçük [24] úaãabadur. ÙameşvÀr'a tÀbi‘dür. 
Arad ÙameşvÀr şarúında bir menzìl ùağ içinde                      

(varak 13a) [1] bir palanúadur. Göle úaøÀsına tÀbi‘dür. Nehr-i Mureş yanından geçer. Bunuñ úurbunda [2] bir maóø 
geçidi vardur. Ancaú ol geçidi re‘ÀyÀ bilir ve bu nehr Beçkerek'e varır. [3] Renilte (?) ÙameşvÀr cenÿbunda bir 
palanúadur. Brazava nÀm bir nehr geçer. Ve Riçe [5] Renilte'den (?) bir menzìldür. Bu palanúanuñ ãuları 
ÀbÀdandur. Bundan ÓarÀm-ı cedìd [6] bir menzìldür. Çaúova Batiçve ve Verseçe beynlerinde vÀúi‘dür. LivÀ-yı 
Yanıú ÙameşvÀr [7] şimÀlinde vÀúi‘dür. Bu úal‘a vezìr-i ‘aôam Köprülü Mehmed Paşa sene biñ [8] altmış sekizde 
fetó itmişdür. LivÀ-yı Lipva Erdil seróaddinde Moreş ãuyu [9] úurbunda ÙameşvÀr'dan üç menzìldür. Yanve'den 
àarba düşer. LivÀ-yı Morova [10] Semendire'den aşÀğı Ùuna'nuñ ÙameşvÀr ùarafında kenÀrda bundan nıãf [11] 
meróale aşÀğı úarşuda gögerçinlik vÀúì‘dür. Loúve (?) Morova'ya tÀbi‘ bir úal‘a. [12] Bağlu bağçelü Ùuna'dan bir 
miúdÀr ba‘id olmaúla ãuyu úuyulardan alınur. Bundan [13] aşağı nıãf meróale úadardur. Enkuve / Enkuh (?) bir 
òarÀbe óiãÀr vardur. Andan Demür [14] úapu bir menzìldür. Demürúapu nehr-i Ùuna'dan bir ùaşlı maóaldür. Ancaú 
bir yerde [15] gemi geçer. Arşova Ùuna'nuñ ÙameşvÀr ùarafında MurÀdiye(ye) tÀbi‘ bir úaøÀdur.[16] Demürúapu 
ağzındadur. EflÀk seróaddidür. Sancaú beyi vardur. Bunuñ ùaraf-ı [17] şarúìsi nehr-i Cerna dirler bu sancağa 
tÀbi‘dür. MehÀdiye Cerna ırmağı bundan geçer.[18] Ve Ùuna'ya karuşur.‘Abdü'l-mü’min Beğ Erdil elinden fetó 
itmişdür. LivÀ-yı Peçkerek [19] BelgrÀd'dan görünür yerde Ùuna geçilür ÙameşvÀr'a giderken bir günde 
varılur.[20] Ùamış ãuyu üzerinde bir aùadur. äuyu iki bölüp eùrÀfa yayılur [21] ãarı çiçeklü ‘aøìm binÀ úadar iki 
yerde asma köprüsi úurılur. Gemiler Tisa'dan [22] gelüp dÀòil olur. LivÀ-yı Canaù Mehmed Paşa istìmÀnla almış 
[23] idi, girü kÀfir elüne girüp biñ yedide ÇÀdırcı Paşa øabù [24] eyledi. EùrÀfında Ùaúa (?) ve Úalatúa (?) ve Şaúve 
(?) ve Şemloúa (?) nÀm úal‘alardur. 

(varak 13b) [1] ÙameşvÀr'dan Segedin ùarafına düşer. LivÀ-yı Bula Bu úal‘a ùoúuz yüz yitmiş [2] dört senesinde 
Pertev Paşa fetó idüp ve úurbunda Bena ve LÀgoş nÀm [3] óiãÀrları daòi fetó itmüşdür. Araù şarúìsinde bir 
menzìldür. Faãl [4] Der-beyÀn-ı memleket-i Varat Bu úal‘a Macar ve Erdel memleketlerinüñ kilididür.[5] Bu 
şehrüñ bir metìn úal‘ası vardur ve bir mil yerde bir óÀrr ãuyu vardur.[6] Niçe òastalara devÀdur ve bu şehr bir sedd-
i ‘aôìmden hicretüñ biñ yitmiş tÀriòinde [7] fermÀn-ı pÀdişÀhì birle serdÀr-ı ‘aôìm ‘Ali Paşa muóaãara idüp úırú [8] 
gün (...) fetó idüp bu úal‘anuñ yedi varoşu vardur. Her bir varoşunu [9] bir şehr i‘tibÀr iderler haftanuñ her bir 
gününde birinüñ bÀzÀrı durur.[10] Ve şehr içinde ãarı Kriş nehri cÀrì olur. Öñünde bir vÀsi‘ [11] ãaórÀsı vardur. 
VÀfir bağ ve bağçesi vardur ve aúar ãuları çoúdur ve bi'l-cümle [12] varoşlarında yirmi biñ úadar çengci çıúar ve 
buña úarìb bir büyük şehr [13] vardur. Adına Dobrocuú varoşu dirler. Óarameyn-i Şerifeyn vÀúi‘dür. ÖkvÀr [14] 
Bu şehr nehr-i Una kenÀrında vÀúì‘dür. Buña úarìb Çarbataú (?) ve Zemli (?) úal‘aları [15] vardur. Zetmar nÀm 
şehr Zamos ırmağı kenÀrında bir metìn úal‘ası vardur.[16] Úaşa şehri. Bu şehr Macar fevkÀnìnüñ baş şehridür. 
Óarnaù ırmağı úurbunda [17] vÀkì‘dür. MuúaddemÀ óÀkimi Nemse ùarafındadur ammÀ ùopçıları Macar'dandur. 
Şöyle ki [18] cümle cebe-hÀnesi onlaruñ elindedür lakin sene biñ ùoúsÀn üçde Budun [19] vÀlisi İbrÀhim Paşa bu 
úal‘ayı almışdur ve Macar beğlerinden Kurs Beği dirler [20] bir kimesneye virmüşdür. Ve'l-hÀãıl bu úal‘a mesken-
i bÀzÀrgÀndur. Bir cÀnibi [21] bağ ve bağçe ve ãaórÀ ve bir cÀnibi bir büyük ùağdur. äuları cereyÀn idüp [22] hezÀr 
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dürlü şükûfeler birle karìnedür. Vinse Bu úal‘anuñ bir cÀnibde bir nehr-i [23] kebìr aúar ve bunuñ óiãÀrı üç úatdur. 
Evleri sÀfì kÀrgìr binÀ olup 

(varak 14a) [1] her bir ev içinde bir buñar vardur ve esvÀkı cümle ùaş döşenmişdür.[2] Ve şehr ortasında bir kilise 
üzerinde bir büyük sÀ‘at vardur.[3] Ve'l-óÀãıl bu şehr Eğri şimÀlinden iki meróale úadar ba‘iddür. Toúay [4] Bu 
şehrüñ daòi laùìf bağları vardur. Tise ve Borod ırmaúlarınuñ [5] úurbunda vÀúìdür. LivÀ-yı Filek bu úal‘a bir yüksek 
ùağ üstünde [6] düşmüşdür. Bunuñ úurbunda bir mağarada bir buñar vardur. äuyu çıúar ve insÀn [7] sÿretinde ùaş 
olur. Ve buña karìb livÀ-yı Seçen vÀúì‘dür. Faãl [8] Der-beyÀn-ı EyÀlet-i Eğri. Bu úal‘a Eğri nÀm nehr úurbunda 
vÀúì‘dür.[9] Úal‘ası àÀyet metìndür ve hevÀsı güzeldür ve úaãabası ma‘mûrdur.[10] Bu úal‘a ol semtüñ 
seróaddidür. Ve'l-hÀãıl bu Eğri úal‘ası [11] istihbÀr-ı seróaddür. MemÀlik-i İslÀmiyye'de Macar'uñ bir ma‘mûr 
şehri [12] ve úal‘asıdur. äaórÀsında bir nehr-i sagìr cereyÀn eder ve óiãÀr dìvÀrına [13] uğrar. Bundan dört menzìl 
ba‘iddür. Bu úal‘anuñ óiãÀrı áalaùa [14] óiãÀrından büyükdür ammÀ suvÀrı çoúdur ve bu úal‘anuñ fÀtihi Ebu'z-
ôafer [15] SulùÀn Mehmed ÓÀn-ı sÀlisdür. Sene biñ dört şevvÀlinüñ Àòirinde [16] DÀr-üs-salùanatü'l-‘aliyye-yi 
Úonsùantaniyye'den ‘inÀn-ı ‘azìmeti cÀnib-i küffÀra [17] ãarf u teveccüh idüp sene biñ beşde ãaferü'ô-ôafer 
àurresinde [18] güzìde kılÀ‘-ı Macar olan Eğri muóÀãara etdikde äûr-ı Eğri mevÀøı‘-ı[19] müte‘addideden ùoplar 
ile göz açdurmayup yevm-i åÀnìde òÀriç [20] ãûr-ı bûú olan rÀbıta duhul olup şehr-i mezkÿruñ on birinci [21] 
gününde iki yoluñ daòi óiãÀrları øabù olunup şehr-i mezkÿruñ [22] on ùokuzıncı gün óıãn-ı óaãìn'i fetó olunup içinde 
maóbus olan [23] biñ neferden ziyÀde ehl-i İslÀm taòlìs idüp ve úal‘ayı  

(varak 14b) [1] øabù idüp livÀ-yı ÒaùvÀn Eğri'nüñ yolu üzerindedür. Eğri'den [2] iki menzìl ba‘iddür. Sonloú'a aúan 
Zakva ãuyu kenÀrında bir óıãn-ı [3] metìndür. Daòi Keşkemed Eğri'den iki menzìl ba‘iddür. LivÀ-yı äonloú [4] bir 
metìn úal‘ası vardur. Nehr-i Tisa ve Zakva ırmaúları içine uğrar.[5] Bu úal‘a BelgrÀd'dan Eğri'ye giderken üç dört 
menzìl úadar ba‘iddür.[6] Bu úal‘a üç biñ altı yüz ‘aôìm sütunlarda iki úapulu óiãÀrı [7] vardur. Biri Eğri úapusıdur. 
ÒatvÀn'dan aúan Zakva ãuyu úal‘anuñ [8] ùaraf-ı àarbìsinden gelüp ol cÀnibi ióÀta idüp Olt ùarafında [9] göl olur. 
äonloú'dan Hoş nÀm úaãabaya bir menzìldür ve Hoş'dan [10] Eğri iki menzìldür. LivÀ-yı Segedin Tisa ãuyu 
kenÀrında giderken [11] BelgrÀd'dan Eğri'ye giderken Zemun'dan Ùuna’ya geçülüp Bacúa ãaórÀ [12] sında dört 
meróaledür. Bunuñ úurbunda Erla (?) úal‘ası anda bir beğ [13] oturur. Titel Tisa ãuyu kenÀrında bir yüksek uçurum 
yanında bir úal‘adur. [14] Sirem'e tÀbì‛dür. BelgrÀd'dan bir menzìldür. LivÀ-yı Sevitor (?) Ùuna kenÀrında [15] bir 
meróale şimÀle BelgrÀd ve Ùuna geçülüp Eğri'ye giderken Bacúa ãaórÀsında [16] düz yerde bir belde-i sagìredür. 
äuyu acıdur. Bu úaãaba ‘arzdan [17] mekÀn-ı ma‘nevìyedür, serìri yoúdur amma ãalat-ı cum‘a ikÀmet [18] olunur. 
CÀmì‘i ve óammÀmı ve esvÀúı vardur. Bu úaãaba büyük yoluñ [19] cÀnib-i şimÀline düşer. Yaş'dan äunbur ve 
äonbor'dan Segedin [20] ve andan ŞungrÀd ve andan Solenúa bir meróaledür. ŞungrÀd Solenta'ya [21] tÀbì‘dür. 
LivÀ-yı Baç Peşte'nüñ Yuúarı Úız aùası muúÀbilinde nehr-i [22] Ùuna kenÀrında bir iskeledür. Emini anda oturur. 
LivÀ-yı NovgrÀd bir metìn [23] úal‘adur. VÀcih'e úaribdür. Úal‘a-yı Leve bu úal‘a bir göl kenÀrında vÀúì‘dür. 

(varak 15a) [1] Bunuñ ülkesinde iki nehr geçer. Biri nehr-i Ipol biri nehr-i áarÀl. Bunuñ [2] cenûbunda Ciğerdelen 
ve Estergon altı sÀ‘at yerdür. MuúaddemÀ fetó [3] olunup tekrÀr úuvve-i müstevli olmuşlardur. Bunuñ eùrÀfında 
ma‘den yerleri ki [4] yidi yerde ma‘den vardur. Anda altun óÀãıl olur. Ol semtte Sen Bedendik úal‘ası ma‘den 
úurbunda vÀúì‘dür. ZÀrasun Bu úal‘anuñ [6] bir mükellef şehri vardur Dakofcuğun óükmünde. Bu şehr Terse 
ırmağından [7] bir mil ba‘iddür. Úal‘a-i Bihnüma büyük varoşu vardur. Leve'den [8] on sÀ‘at ba‘iddür. Úal‘a-yı 
GermÀ cÀnib-i şarúa düşer varoşu [9] vardur. NovgrÀd'dan sekiz sÀ‘at ba‘iddür. Úal‘a-yı Úalkonsa (?) àarba düşer, 
[10] bir büyük úal‘adur. Uyvar'dan on sÀ‘at ba‘iddür. Úal‘a-yı Serd àarba düşer,[11] varoşu vardur. Úalkonsa'dan 
sekiz sÀ‘at ba‘iddür. Úal‘a-yı Şünte (?) [12] Nitra'dan şimÀle düşer. Úal‘ası metìndür ve varoşu büyükdür. Faãl 
Der-beyÀn-ı VilÀyet -i Uyvar Bu úal‘a Nitra ülkesinde vÀúì'dür. Bu Nitra [13] úal‘ası ol semtte mu‘teberdür. Lakin 
MuúaddemÀ óıfô-ı memleket içün [14] Uyvar nÀm úal‘ayı binÀ itmişlerdür ba‘de hicretüñ biñ yitmiş dört [15] 
senesinde Girdeli-zÀde vezìr-i ‘aôam FÀôıl Ahmed Paşa Óaøretleri [16] Nemçe üzerine sefer idüp sene-yi 
mezbûrede UyvÀr úal‘asını ve nice kılÀ‘ı [17] fetó ve teshìre getürmişlerdi. Bu úal‘a, Komran úal‘asından altı sÀ‘at 
[18] ba‘iddür. BihnümÀ'dan Ùuna'ya cereyÀn ider óatta bu faúir kimesne-i mücerrib bile ol àazÀda [19] bulunduú. 
Bi-óamdillahi Te’Àla bu úal‘a Ciğerdelen'den on iki sÀ‘at [20] ba‘idi vardur. Ve bu úal‘a Nemçe'nüñ ve ol semtüñ 
sedd-i ‘aôamıdur. Lakin [21] sene biñ ùoksan altıda feterÀt olmağla ve zaòìresi muømaóil [22] olmaàla øarûreti 
kefereye teslìm itmişlerdür. Allah Te’Àla'dan recÀ ideriz ki 

(varak 15b) [1] ‘an-karìb tekrÀr fetó müyesser eyleye. Nitra Bu úaãaba Uyvar'ın şimÀl ùarafından [2] altı sÀ‘atlik 
yerdedür. TekrÀr Nemçe istila itmişlerdür. Ùırnava [3] Bu şehr başmetropolidüñ taòtgÀhıdur. MuúaddemÀ daòı 
Estorgon'da [4] otururdu. Ol şehri ehl-i İslÀm aldıúdan ãoñra bunu maúarr idinmişdür.[5] Bu şehirde bir mükellef 
medrese vardur. Noisberg (?) dağın úurbunda [6] vÀkì‘dür ve bu şehr MurÀdiye yolunuñ üstündedür. Serensiti (?) 
Vağúa ırmağınuñ [7] kenÀrındadur. Bu şehr Luùaryenlerin taòtgÀhıdur. Kulkuç (?) [8] Bu úal‘a dağ ırmağı 
úurbunda vÀúì’dür. Bir yüksek yerde metìn úal‘ası [9] vardur. ÓÀliyÀ ÚurgÀç (?) kavminüñ hükmündedür. Bocen 
(?) Bu şehr Beç'den iki [10] meróaledür ve Uyvar'dan kezÀlik ve Estergon'dan üç menzìldür. Ve Yanıú'dan [11] 
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iki menzìldür. Bu şehr nehr-i Ùuna kenÀrında vÀúì‘dür. Ve úurbunda bir köpri vardur.[12] Úomaran cezìresine 
gidilür bu şehr óavÀsı ãağdur. EùrÀfı ùağistan [13] ve bağistandur. Ve eşcÀr-ı müsmiresi vÀfirdür ve nehr-i Ùuna 
kenÀrında nice [14] laùìf vÀdìler vardur. Ekåer mevÀøı‘ bağ ve bostÀn ve memerr-i bÀzÀrgÀndur. [15] Ve bu şehirde 
Nemçe úrÀlı Macar tÀcını giyer. MuúaddemÀ İstolni BelgrÀd'da taç giyerlerdi. [16] Úaçan SulùÀn SüleymÀn 
Óaøretleri bu şehri aldıúdan ãoñra tÀcı [17] şehr-i Bocen'e getürüp anda giyer oldılar. Faãl Der-beyÀn-ı MemÀlik-i 
[17] Macar ya‘ni HungÀrya ve AlamÀn ya‘ni CermÀnya ki Nemçe'ye tÀbì‘dür. Bu memÀlik [18] birúaç faãl üzere 
iòtisÀr ùarìúıyla tahrìr itdik ve ol ki faøllarında [19] Macarlaruñ ba‘øı bilÀdı ve úılÀ‘ı işÀret ùarìúıyla zikr itdük [19] 
sabıúÀn bu Macar memÀliki yitmiş üç úısım idi. ÓÀlÀ altmış úısımdur.[20] Anuñ daòi otuz sekizi pÀdişÀh-ı İslÀm 
óükmündedür ve yigirmi ikisi [21] Nemçe'ye tÀbì‘dür. Ve bu memleket iki úısım i‘tibÀr olunmuşdur. Biri  

(varak 16a) [1] fevúÀnì ki nehr-i Ùuna'nuñ mÀverÀsında ki ol semtde Erdel ve Ceh semtine [2] mümteddür. Ve biri 
taòtÀnì ki nehr-i Ùuna'dan berìdür. Ve bu memleket [3] selefde taòtgÀhı Üstüni BelgrÀd'dur ve óÀlÀ en mu‘teber 
yeri [4] Budun eyÀletidür. Bu vilÀyet úaçan SulùÀn SüleymÀn Óaøretleri aleyhi'r-rahmeti [5] fetó itdikleri vÀkìtde 
müstaúil bir eyÀlet ve on sekiz úadar sancaúa [6] taúsìm itmişlerdür ki bunlardur. Budun, Esteràon, Üstüni BelgrÀd 
[7] ÒaùvÀn, äaçÀn, Filek, NovgrÀd, äonbor, äonloú [8] Segedin, BÀc, Seçen, MihÀç, SeksÀr, Şimotorne, Sirem [9] 
Semendire ve daòı bir beylerbeylik ki taòt-ı Kanije'dür. Ol daòı üç sancağı [10] vardur. Ve andan mÀ‘adÀ birúaç 
óükÿmet ocaúlıúdur ammÀ Nemçe'ye tÀbì‘dür.[11] Biri Nadecoğlu ki baş úal‘ası ŞervÀd'dur.(?) Ve bir hükÿmet ki 
PÀkÀn [12] oğlu ve baş úal‘ası Nimet vardur. Ve bir hükûmet Zirinoğlu [13] ve başşehri Çakaùorna ve bir hükûmet 
anda ceneral oturur [14] ya‛ni Beg Hitransa’da (?) oturur. Ve daòı birúaç hükÿmet vardur ki [15] muúaddemÀ ehl-
i İslÀm anları fetó itmişlerdür. äoñra Nemçe úrÀlı hile [16] tarìkıyla almışdur. Yanova ve eùrÀfında birúaç úal‘a 
vardur. Pespirim [17] ve ÚomarÀn ve Sen Mar(t)en ve Papa ve àayre almışdur. EvãÀf-ı Budun [18] Bu úal‘a 
Macarlaruñ dÀr-ı mülki idi. Ùuna kenÀrında bir óıãn-ı metìn [19] büyût ve maóallÀtı dÀòil-i surdadur ve úarşusında 
Peşte nÀm bir úal‘a [20] vÀúì‘dür. BihnümÀ, nehr-i Ùuna cÀrì olur. Üzerinde moron içün sıfn [21] üzere aòşÀbdan 
bir óıãn-ı ‘aôìm binÀ olunmuşdur. Bu úal‘ayı SulùÀn [22] SüleymÀn Óan Óaøretleri fetó itmüşdür. Ve bu şehr içinde 
bir sarÀy [23] úrÀl sarayı dirler bir garìb sarÀydur. Óatta içinde bir mekÀn-ı cehennem ta‘bìr iderler.  

(varak 16b) [1] Ve Ùuna'dan yuúarısına ùulunba ile ãu çekerlerdi. Ve bu úal‘ada birúaç [2] ılıcası vardur. En 
mu‘teberi Yeşil Direk ılıcasıdur. Ve òaricinde [3] daòı birúaç ılıcaları vardur. Ve daòı en mu‘teber tekyeleri Gül 
Papa tekyesidür.[4] Bu tekye bir müferriò yerde eùrÀfını bağlarla muòÀfızdur. Mürÿr iden müsÀfire øiyÀfet [5] 
iderler. Ve Budun úal‘asında bir vezìr oturur ve altı yüz adet İstanbul yeñiçerisi [6] olur. Lakin faúìr kaçan FÀøıl 
Ahmed Paşa ile UyvÀr'a giderken bu semti [7] taórìr iderken ancaú bir ota yüz elli ùoúuz neferi olurdu ve bundan 
[8] mÀ‘adÀ beş yüz sipÀh altı biñ ‘ulûfe úul ve bunlardan mÀ‘adÀ daòı [9] nice tımÀr sahipleri vardur ve nehr-i 
Ùuna içinde otuz küçük ve büyük [10] çekdürileri vardur. Óatta ùopları bile vardur. Ve'l-óÀãıl Budun aóvÀli [11] 
bu úadar iòtiãÀr üzere yazıldı. Lakin tafãìli te’lif itdiğimiz kitÀbda [12] masùûrdur. Allah Te’Àla lûùf u keremiyle 
cenÀbıñuz manãÿ(r) ve muôaffer İstanbul'a [13] geldikde hÀk-i pÀya manøÿruñız olur. Úızıl ÓiãÀr Budun úurbunda 
[14] bir palanúadur. Ve ŞefrÀd Ùuna kenÀrında ÚızılóiãÀr'la Estorgon arasında [15] bir úal‘a úurbundadur. Keler 
nÀm bir palanúadur. Canbek ÚızılóiãÀr'a úarìbdür.[16] VÀl CÀnbek'e úarìbdür. LivÀ-yı Estorgon Budun'dan yuúarı 
Beç ùarafında [17] Ùuna kenÀrında bir óiãÀr-ı metìndür. Bundan iki menzìl ve muúÀbilinde Ciğerdelen [18] nÀm 
bir óiãÀrdur. Ve bu Estorgon'un Ùuna kenÀrında ref‘ ãuyu Ùuna'dan [19] çıúar. Bir óavøa aúar. Ol óavøda onar cerò 
vardur. Úal‘aya yuúaru nüóÀsdan [20] boru úonup ùolÀb döndükçe şiddetle ãu ol boru ağzına ref‘ ider. [21] ÓarekÀt-
ı mütevelliyyat-ı kasìriyye ile ãuyu ol boru içinden ãu yuúaru [22] çıúarır. Bunda kefere úatında bir mu‘teber kilise 
vardur. Úapusında maãnu‘ iki [23] arslÀn maãturdur. Ekåer ùaşı úırmızı mermerdendür. Bu úal‘a ÚomarÀn'dan  

(varak 17a) [1] beş biñ ba‘iddür. EvãÀf-ı Yanıú Bu Yanıú àÀyetle metìn úal‘ası [2] vardur. Budun'dan Beç yolu 
üzeredür. Estorgon'dan iki meróaledür ve Beç'ten [3] dört úonÀúdur. Ve bu şehr ùûlÀnì bir sûrı vardur. Úısm-ı 
Ùuna'nuñ úısm-ı cenûbı [4] Yanık'uñ kenÀr-ı şimÀline uğrayup àarbında nehr-i RÀba şehrüñ ùaraf-ı [5] cenûbundan 
geçer. Ve cÀnib-i şarúında Ùuna'ya lÀhık olur. Yanıú [6] şehri bu iki nehrüñ miyÀnında cezìre gibidür. CÀnib-i àarb 
ve cenÿbta [7] bir óıãn-ı metìn ve àarb-ı şimÀl ùarafında varoşı vardur. Ve òandeú üzerinde [8] aãma köprü iç 
úal‘aya muttaãıl, bir cÀnibi varoş iki úat óiãÀr [9] ùaşra úat ùopraú garìø dìvÀr, ‘arøı on dört zirÀ‘ her úal‘ada [10] 
on altışar vaúıyye atar ùopları, kolonbornaları vardur. Ve iç úal‘a [11] ùopları ãaórÀyı gözedür. Bu úal‘ayı SinÀn 
Paşa fetó itmişdür. äoñra hile [12] ile almışlardur. Allah Te’Àla celle şÀne ‘an-úarìb fetó müyesser eyleye. Gerçi 
[13] àÀyetle bataúdur. Lakin òandeúuñ ãuyu iki ùarafdan sedd olunsa alınması [14] ÀsÀn olur. Himmetü'r-ricÀl 
taúla'ü’l-cibÀl ve naúl iderler ki bu nehr-i RÀba [15] ãuyu àÀyetle fenÀdur. Óatta balığı daòı fenÀdur. Sen Marten 
úal‘ası Yanıú úurbunda [16] bir ãaórÀda olur. Ve bir küçük depe üzerinde bir úal‘a-yı ãagìresi vardur. Yanıú'uñ 
[17] ùaraf-ı cenûbuña düşer. Arası iki fersaòdur. EùrÀfı bağ ve bostÀndur. Ve daòı [18] Yanıú semtinde Papa úal‘ası 
bir óıãn-ı metìndür. GÀzi GirÀy ÓÀn fetó eylemişdür.[19] Daòı Tata Yanıú úurbunda bir ãaórÀda olur. Muòtaãar 
óiãÀrdur. Bir göl kenÀrında [20] ayağı ÚomarÀn'a doğru aúar. MecrÀsı sazlıú ve bataúdur. Bunuñ òandeúı dört [21] 
zirÀ‘ ãuyla memlûdur. EşcÀrı ve esmÀrı vardur. Estergon'dan nıãf [22] meróaledür ve Yanıú'dan bir meróaledür. 
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Ve buña úarìb bir germÀbe vardur. Bu iki [23] Tata'nuñ àarbında iki mil úadar ba‘iddür. Üzerinde bir úubbesi 
vardur. 

(varak 17b) [1] Ve daòı bu semte àarìb Üstüni BelgrÀd Budun'a giderken yoluñ ãol [2] ùarafında vasaù-ı ãaórÀda 
bir úal‘adur. CÀnkurtaran'uñ àarb-ı cenÿb ùarafına [3] düşer. ÓiãÀrınuñ varoşu uzun sütunlarıyla mebnì iki úat divÀr 
[4] varoşu dört zirÀ‘ ùûlı ùopraú óiãÀrı ‘amìk [5] òandeúi vardur. CÀnib-i [6] àarbta eùrÀfı ãu ile bir göl muóiù ùÀştan 
metìn bir óiãÀrdur. Daòilinde [7] kiliseden dönme bir laùif cÀmi‘ vardur. Úapusınuñ iki úanadı nüòÀs [8] ve tucdan 
dökme òalúaları arslan ağzından geçmüşdür. SÀbıúÀn Macar'uñ [9] dÀr-ı mülki idi. Ùoúuz yüz elli senesinde SulùÀn 
SüleymÀn fetó eylemişdür. [10] Budun'dan üç menzìl ba‘iddür ve úurbunda Cavúa úal‘ası bir küçük úal‘adur. [11] 
BihnümÀ, nıãf meróaledür. Bundan Tata'ya varılur ve daòi bu semtte [12] Bespirem úal‘ası sene biñ ikide SinÀn 
Paşa Engurus'a vardıúda [13] ana úarìb Bolata nÀm óiãÀrı küffÀrdan almış iken bir ùarìúla girü alunup [14] bu óiãÀr 
mişe kûhistÀn eteğinde vÀúì‘dür. EùrÀfı sazlıú ve bataklıúdur. [15] Ba‘de biñ on dörtde Meómet Paşa Estergon'u 
aldıúdan ãoñra [16] Óasan Paşa Rumeli Beylerbeyi Besirem'i fetó itmişdür. Ve daòı Yanıú [17] úurbunda ve 
muúÀbilinde vÀúì‘ cezìre-i ÚomarÀn bu cezìre Budun yuúarısında [18] Ùuna kenÀrında bir úal‘ası vardur. Bu cezìre 
nehr-i Ùuna Bec'den aşağı [19] iki bölük olup bir úısmı cenûba ve bir úısmı şimÀle cereyÀn ider. Cenÿbını [20] 
Yanıú üzerine uğrayup geçtikden ãoñra ÚomarÀn öñünde şimÀli [21] ile girü müctemi‘ olur. Ve Bocun'dan tÀ 
Úomaran úal‘asına mümted olmuşdur.[22] Ùûlı úırú beş mildür ve bu cezìrede çoú [23] köyler vardur. On beş biñ 
Àdem úadar vardur. Yaş úal‘ası Úomaran'dur. Bu úal‘a metìndür. SulùÀn SüleymÀn Óaøretleri Pec'e giderken 
uğramaúla  

(varak 18a) [1] ahÀlisi úal‘ayı yıúup firar itmişlerdür. Ba‘de ta‘mir itmişler ve eùrÀfını [2] ãuyla ióÀùa itmişler. Bu 
cezìre ùoprağı bir mertebe münbitdür ki buğdayuñ [3] ãapı uzunluğundan insÀn içinde gizlenir ve bu cezìrede bir 
mükellef [4] úaãabası vardur adına SumÀrin dirler ve bu ÚomarÀn'ın yirmi beş [5] çekdürisi vardur, dÀ‘ima durur. 
LivÀ-yı Şimeùorna Úopan ve Mohaç arasında [6] Budun'a giderken üç meróaledür. Bu úal‘a nehr-i Şarviz 
kenÀrındadur. LivÀ-yı Seksar [7] Budun'a giderken Baúca palanúası geçilüp mÀbeynleri nıãf meróaledür.[8] Bunuñ 
àarbunda nehr-i Şarviz geçer. Ve buña úarìb Nadaç bir palanúadur. Koğna [9] Seksar'dan àarb-ı şimÀl üç fersaòdur. 
Ùuna'dan ayrulup müctemi‘ olmuş bir göl kenÀrında palanúası yokdur. ÓamÀm ve CÀmì‘ ve esvÀú vardur.[10] 
Baçúa Ùuna kenÀrında bir küçük úal‘adur. Bunuñ daòı Ùuna'dan bir ãu [11] ayrılup göl olur. Baçúa gölü dirler. 
Födvar Ùuna kenÀrında Baúşa [12] ile Bentelin (?) mabeyninde vÀkì‘dür. Bunuñ muúÀbili Ùuna ortasında [13] bir 
küçük cezìre vardur. BÀğçeleri vardur. Elf elması dirler bir nevi’[14] sukkara benzer çekirdeği siyÀh olur. Baúşa 
Ùuna kenÀrında Födvar'dan [15] nıãf meróaledür. Bu palanúanuñ bir kirÀsı vardur ki óiãÀr kirÀsına beñzer.[16] 
CÀnúurtaran Ùuna kenÀrında bir palanúadur. Lala Meómed Paşa tecdìd eyledi.[17] Büyük yol bu maóalde iki(ye) 
ayrılır. Biri şarú-ı şimÀle Ercin [18] anda Óamza Beğ palanúası ve andan Budun'a gider ve bir yol àarba Üstüni 
[19] BelgrÀd'a gider. Bundan BelgrÀd'a on beş meróaledür. LivÀ-yı Mohaç [20] Budun'a giderken Ösek köprüsü 
geçildikden ãoñra yol üzerinde [21] ãaórÀ-yı vÀsi‘a bir úaøÀdur. Ùuna kenÀrındadur ve buña úarìb Burnevaz (?) bu 
palanúa [22] nehr-i Úaraşitsa kenÀrında vÀkì‘dür. LivÀ-yı Sicu Mohac'a úarìb BihnümÀ nıãf  

(varak 18b) [1] meróaledür. Bu palanúa Ùuna kenÀrında vÀkì‘dür. Ve buña úarìb Yatusek bir palanúa [2] nehr-i 
Şarviz kenÀrındadur. EvãÀf-ı Kanije bu vilÀyet üç livÀsı vardur.[3] Beçu ve Sigetvar ve ÚopÀn ve bu memleket 
SigetvÀr'dan öte intiha-yı seróadde [4] Budun ile Bosna arasında vÀúì‘dür. SabıúÀn Zaúan dimekle Berki nÀm nehr 
[5] iki şaúú olup eùrÀfını ióÀùa itmişdür. CÀnib-i şarkì ve àarbından [6] geçüp Olt yanında girü bir olur. Ve úurbunda 
aãlÀ geçit virmez. Ol [7] maóallüñ cevÀnibi birer mil úadar sazlıú bir sa‘bü'l-mürûr cisr-i mümteni‘ü'l-ubÿr [8] 
yerde vÀúì olmuş ‘aôìm óiãÀrdur. Ùoúuz yüz otuz sekiz [9] senesinde SulùÀn SüleymÀn fetó itmişdür ve müstaúil 
bir paşası vardur.[10] Ve İstanbul yeñiçerisinden iki yüz neferle bir oùa muóÀfaôa iderler. Yerli [11] úulundan 
mÀ‘ada çoú Àdem vardur. İskotvar Mohaç berÀberi ãol úolda [12] bir ‘aôìm göl içinde iki óıãn-ı metìn 
mabeynilerinde ùarìú bir köprüye [13] müstaóãardur. Ùaşra óiãÀrı kenÀrında ‘aôìm mürtefi’ iki úat sütunlardur.[14] 
Gelüp dört zirÀ‘ içi ùopraú dolmaúla ùop kÀr itmez bir úal‘adur [15] Gadir ãuyu àÀyet lezìzdür. Babofca SigetvÀr'dan 
bir buçuú [16] meróale içerü vasaù-ı ãaórÀda bir úal‘adur. SigetvÀr fetóinden ãoñra [17] fetó olundu. Sekeş Sigevar'a 
tÀbi‘ Budun'a giderken cÀnib-i [18]  şimÀle düşer. LivÀ-yı Beçuy Nehr-i Drava'ya úarìb sene ùoúuz yüz ellide [19] 
Ösek Beyi fetó itmişdür ve daòı ana úarìb Şıkloviş Ösek'in úurbunda [20] nehr-i Drava kenÀrında Beçuy'a tÀbi‘ bir 
‘aôìm óandeúi vardur, sımÀdı çoúdur.[21] Úapoşvar Beçuy'a tabi’ Budun Beylerbeyi Ùoyàun Paşa fetó [22] eyledi. 
Baruları metìndür, óandeúi ‘amìkdür. Nehr-i Úapos nÀm orùasında [23] vaúì‘dür. Her cÀnibi sa‘bü'l-mürûr 
ùağlardur. Bir mu‘aôôam palanúadur. İçeri  

(varak 19a) [1] müşeyyed bölme baraúalı ve ùolma úuleleri otuz zirÀ‘ úadar òandeúin [2] ‘arøı bir mÀ‘-i cÀrìdür. 
Bu òandeúi odın ile doldurdular ve üzerine [3] úuleler yapup ùokuz gün cenk ba‘de fetó müyesser oldu. Ve bu 
semtde [4] Úoban olur. LivÀ-yı Úopan Şıklavun úurbundadur. Úoú (?) büyük óiãÀrdur. [5] Palaùin Göli kenÀrında 
vÀúi‘dür. Ve bu göl àÀyet büyükdür. Bunda çoú [6] balıú çıúar ve maóãÿã úayıúları vardur. Ve bu Úantara semtinde 
olan [7] úal‘aları Sirden ve Körmend ve Selmenek ve Sen Gotard ve Lenbarú ve Gedin [8] ve àayrı ki her birisinüñ 
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birúaç palanúası vardur. Sÿverinde masùurdur.[9] MesÀfÀt Belgrad'dan Budun Defun iki sÀ‘at ve Liúa dört [10] 
sÀ‘at ve Golubsa dört sÀ‘at Mitrofça sekiz sÀ‘at [11] Moluúca dört sÀ‘at Tovarnik dört sÀ‘at [12] ve Loúvar beş 
sÀ‘at ve Ösek altı sÀ‘at Bozunvar [13] dört sÀ‘at Mohaç dört sÀ‘at, Potusek dört [14] sÀ‘at, Seksar dört sÀ‘at, Baúça 
beş sÀ‘at [15] Nodvar beş, CÀnúurtaran beş, Ercin üç Óamza Bey [16] üç Budun üç sÀ‘atdür. EvãÀf-ı MemÀlik-i 
Macar [17] İòtiãÀr üzere zikr idelim bu iklimüñ ırmaúları çoúdur.[18] AmmÀ mu‘teberleri nehr-i Ùuna ve Tisa ve 
Drava ve Vağ ve gayrıdur. Nehr-i Tisa [19] Úarbaù dağlarından çıúup ve birúaç ırmaúla cem‘ olup [20] ba‘de 
Ùuna'ya lÀóıú olur. Ve bu enhÀruñ ekåerinde alùun úumu [21] bulunur. Ve bu iklimüñ ba‘øı yerlerinüñ hevÀsı 
güzeldür. AmmÀ elli [22] dereceye úarìb olan vilÀyetüñ hevÀsı fenÀdur. Ve Úarbaù dağınuñ [23] eteğinde bir buñar 
çıúar ãuyu zehr-nÀkdür. Bu ãu úamere tÀbì‘dür. Úamerüñ 

(varak 19b) [1] nûrı ziyÀde olduúça ol daòi çoú olur. Az olduúça ol daòi az olur [2] ve Ravesin, Baf göli úurbunda 
bir buñar vardur. İçine ağaçdan bir şey [3] bıraúsalar ol sÀ‘at ùaş olur. Ve Zadel naóiyesinde ekşi [4] ãular vardur. 
Ve bu memleket ùoprağı àÀyet münbitdür. Az zaómetle ekini [5] ekerler ve çoú maóãÿl alurlar. Ve bu memleketde 
altun ve gümüş ve demir [6] ve civa ma‘denleri çoúdur. Ve óayvÀnÀtı daòi çoúdur. Óuãÿãen kiliseler [7] ve 
òınzırlar óesÀba gelmez ve mevÀşìsi bir mertebe çoúdur. Yalñız Beşte ki [8] Budun úarşusıdur. Seksen biñ 
getüvirüp füruòt iderler ve atları [9] àÀyet kuvvetlüdür. Ve bu MacÀr ùÀ’ifesi àÀyet cenkci ùÀ’ifedür. Selefde [10] 
bunlaruñ bir Àdetleri vardur. Bir oğlan ùoğduğu maóalde bir demiri [11] úızdırıp ol ùoğan oğlanuñ dizlerini dağlarlar 
idi ki büyüdükde [12] ãaúalı bitmeyüp ve cenkci olsun içün ve bunlaruñ ekåeri [13] yemekleri çiğ etdür ve ot 
kökidür. Ve esbÀbları keten bezi [14] ve úoyun kürkleridür. Ve sefere gitdiklerinde ‘avretlerüñ ve eåbÀblaruñ bile 
[15] götürürler. Ve cenge girdikde feryÀd iderek kürki giyerler. Ve bu ùÀyife [16] ùafraya mÀ’illerdür. Mükellef 
esbÀb òazìne silÀólara [17] ve atlara mÀ’illerdür. Óatta cemi‘ esbÀbları müslümÀn esbÀbları gibidür.[18] Ancaú 
úalpaú giydiklerinden ma‘lÿm olur. Ve ‘avretleri yaúasına úullÀbdan [19] birle incü ve cevÀhir işlenmiş bir bol 
gömlek daòı üstüne bir dar zıbun [20] giyerler ve ekåer ùa‘Àmları baharludur ve az ùa‘Àm yerler ve bunlaruñ [21] 
lisÀnlarından àayrı Türkì ve Poşnaú ve Nemse lisÀnı söylerler.[22] Ve bunlaruñ sikkesi alùundur ve bir cins aúcaları 
Benez ta‘bir ederler.[23] Yüzi bir àuruşa geçer. Ve bir cins aúçaları daòı vardur aña Batúalı dirler 

(varak 20a) [1] iki yüzi bir àuruşa geçer ve Macar ki Nemse'ye tÀbì‘dür. Her sene altmış [2] biñ altun gümrik 
virirler ve otuz iki biñ altun àayrı şeylerden [3] virirler ve Boyarlarına her sene otuz iki biñ altun virirler ve daòı 
[4] ehl-i İslÀm'a òarÀç virüp ve tarlalarından daòı öşür virirler ve bu [5] Macar ‘askeri piyÀde ‘askerine óayduú 
dirler ve bunlar tüfenk ve süvÀrilerine [6] òussÀr dirler ve bu ùÀyife üç nev‘dür. Biri óarbelü ve úılıçludur ve biri 
ùogulàa [7] ve demür taòtadan zırh giyerler ve biri dar esbÀbludur ki òafif [8] olup úaçmağa úolay ola ve úovmağa 
úılar ola ve bunlar gÿnÀgÿn [9] görkler birle kendileri ve atların tezyìn iderler ki a‘dÀları gördükde [10] dehşet gele 
ve başlarına çelenk ùakup ne úadar hüner-mendlik [11] iderse mÀbeynlerinde bir mertebedür. MuúaddemÀ çoú 
askeri çıúardı lakin [12] óÀlÀ sekiz on biñ ancaú çıúar murÀd olunsa daòi ziyÀde [13] olmaú mümkündür. Gerçi 
bunlar Nemse'ye itÀ‘at iderler ammÀ Nemse ùÀyifesini [14] sevmezler ‘adÿ gibidür ve bunlar vehle-i evvelìde kör 
gibi úoyulurlar ammÀ [15] muúÀbil olduúları ‘asker metÀnet idüp bunlardan birúaçın úanadacaú [16] olursa hemen 
ordularına dönüp ilerüye gitmezler. Ve bu Nemse'de bir Àdet [17] vardur. ÚrÀllarına Macar úrÀlı olmayınca úızıl 
elma úrÀlı olmaz ve Macar úrÀlı [18] olduúda çoú ‘asker cem‘ olup úrÀlı kiliseye getürüp eline bir úılıç [19] verirler 
ol daòı úılıcı dört cÀnibe ãalar ba‘de taòtgÀh olan [20] Bucaú şehrine gelür ve anda birúaç gün ÀrÀm idüp ba‘de 
Nemse [21] taòtına gider ve bu Macar despodeleri yine Macar'dan olup àayrıdan [22] olmaz ve bunlaruñ malları 
öldükleri vÀkìtde oğlı varsa aña virirler.[23] Yoúsa beytü'l-mÀle verüp úızlarına virmezler. Ve bu Macar'da birúaç 
dinleri 

 (varak 20b) [1] vardur. Calvin ve LuùerÀn ve Errepo ve Rim papa dini ammÀ Errepo dini [2] cümleye muòÀlifdür. 
Zira Errepo dininde olanlar Allah üçdür diyü i‘tiúÀd [3] iderler. Ol bir dinde olanlar Allah birdür diyü i‘tiúÀd 
iderler ve daòi bunlarda [4] bir ùÀyife vardur. Anlara Ana Batasta dirler bunlaruñ i‘tiúÀdları insÀn [5] dÀ’imÀ yimek 
içmek ve cimÀ‘ itmek ki tenÀsül óÀãıl olmaú içün [6] ve bunlaruñ ‘avratları maòãÿã değildür. Ancaú ‘avratlar úısmı 
başúa [7] bir semtde olurlar ve erkekler daòi başúa bir semtde olurlar Ancaú kilisede [8] birbirine buluşurlar ve 
anda cimÀ‘ iderler. Faãl MemÀlik-i Cermenye ki [9] óÀlÀ Nemçe ismiyle meşhÿrdur ve daòi ismine Almanya diyü 
ıtlÀú iderler.[10] Ve bu vilÀyetüñ óudÿdu şarúen Leh ve Macar ve àarben Fransa ve cenÿben İùÀlya [11] ve şimÀlen 
baór-i Baltıú'dur. EvãÀf-ı BilÀd-ı Nemçe ve ibtidÀ ki ehl-i İslÀm'a [12] úarìb olan vilÀyet Istirya nÀóiyesidür ki anda 
taòt-ı Bec vardur.[13] Cümle CermÀnya cenûbìsi olmaúla bu isimle tesmiye itmişler ve Leh lisÀnında [14] bu 
nÀóiye Àdemlerine Rafuşi dirler. MuúaddemÀ bu vilÀyet i Macar ùÀyifesi [15] müstevli olup ba‘de zamÀn-ı Nemçe 
ùÀyifesi almışlardur ve bu nÀóiyenüñ [16] óudÿdu şarúen Macar cenÿben Zirinoğlu vilÀyeti àarben Bovarya vilÀyeti 
[17] şimÀlen MurÀdiye ki ol semtde Ùot úavmi olur. Ve bu nÀóiye ortasında [18] nehr-i Ens cÀrì olur iki úısım 
itmişdür. Biri fevkÀni biri taòtÀnì [19] Ve bu nÀóiyenüñ úal‘a ve şehirleri çoúdur.[20] AmmÀ cümleden mu‘teberi 
Peç [21] şehridür ki óÀlÀ Nemçe úrÀlınuñ taòtgÀhıdur. MuúaddemÀ óiãÀrı yoú idi. Hicretüñ senesi altı yüze úarìb 
İngilis úrÀlı Úudüs'den [22] gelürken bu nÀóiyeye uğrayup geçecek zamÀn Nemçe úrÀlı üstüne [23] gelüp esìr 
eyledi. Nice zamÀn óaps itdikden ãoñra şehr-i Beç'üñ 
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(varak 21a) [1] çevresini óiãÀr etmek şarùıyla bunu ãalıvirüp ol daòı [2] ‘ahdine vefÀ idüp óiãÀrı yapdırdı ba‘de 
ikinci úarìb-dÀrı [3] Úo nÀm úrÀl olduúda bu şehri taòtgÀh idüp ol zamandan beri taòt-ı Nemçe olmuşdur. Ve'l-
óÀãıl bu şehr nehr-i Ùuna kenÀrında [5] ve eùrÀfında ‘amìk òandeúleri ve metìn ùabyaları vardur. Varoşu [6] 
büyükdür ve Bunuñ óiãÀrınuñ bir cÀnibi nehr-i Ùuna ve bir cÀnibi úaradur.[7] Úara ùarafı ‘amìk óandeúlidür ve 
úal‘anuñ òÀricinde nice mükellef evler [8] vardur ammÀ dört mil úadar ba‘iddür ve bu şehr gerçi ol úadar büyük 
[9] değildür ammÀ òalúı çoúdur ve başkilisesi Sen İstefÀn depesinde4 [10] altundan bir şekl-i hilÀl vaø‘ olunmuşdur. 
Aãlı budur ki SulùÀn [11] SüleymÀn Óaøretleri sene ùoúuz yüz otuz altıda bu şehr muóÀãara idüp [12] ibtidÀ bu 
kiliseye ùop atmaya başlayup ve bir ay miúdÀrı muóÀãara [13] idüp úış gelmeğin almayup döndüler. Ba‘de sene 
ùokuz yüz otuz sekizde [14] tekrÀr Peç semtine gitmişdür ve ‘asker-i İslÀm vardıúda ùaşra [15] bulunan kefere 
cümlesi sürülmüş idi. Óatta ‘asker-i İslÀm Caú nehr-i Ùuna [16] üzerinde Aleksandır köprüsine vardılar ve àÀret 
iderek döndüler böyle [17] olmaúla Nemçe úrÀlı ãulóa ùÀlib olmuşdur ve bu minvÀl üzere ãuló olmuşlar [18] her 
sene sikke-yi óisse-yi Enàuruşiye otuz üç biñ aded altun göndermek [19] ve on beş úıt‘a evÀnì sìm leğence ve ıbrıú 
ve úupalar ve úadeóler ve on sÀ‘at [20] getürüp elçi el öpdükde peşkeş çekerdi ve ibtidÀ Peç'den çıúup [21] 
Estergon'a geldikde Estergon Beyine biñ àuruş ve bir iki sìm úupa ve úadeó [22] virmek üzere ve Budun 
Beylerbeyine üç biñ àuruş ve birúaç sìm úupa [23] ve úadeó ve fasv (?) pergÀri tüfenk ve bir iki sÀ‘at ve Budun 
defterdÀrına ve yeniçeri 

(varak 21b) [1] ağasına sÀ‘at ve úupa üzere emr ve vezìr-i ‘azÀm óaøretlerine beş [2] biñ àuruş ve úupa ve sÀ‘at ve 
tüfenk muúarrer idi. VesÀyir vüzerÀya [3] ‘ala meratibihim àuruş ve úupa ve tüfenk virülür idi. Ve ÀstÀneden elçi 
[4] varmaz idi ancaú Budun Beylerbeyi ùarafından bir Budun divÀn [5] çavuşu varup òazìne ùaleb iderdi. Kendüler 
bir büyük çatma [6] gemileri içinde cÀm pencerelü odalu idüp ve maùbaòları bir gemide [7] ve ‘urbaları bir gemiye 
taómìl idüp BelgrÀd'a şayúalar çeküp getürürler [8] idi ve BelgrÀd'dan arabalarla giderler idi. Ve Budun Beylerbeyi 
kendünüñ [9] bir bellüce ağasını bile gönderürler idi. MeãÀrifi anuñ elinden görülür [10] idi. Ve'l-hÀãıl bu minvÀl 
üzere bu ùarz ile òazìne gönderir idi.[11] Caú biñ bir tariòine gelince ba‘de feterÀt olmağla kesildi ve bu şehirde 
[12] gÀhìce óarìf vÀúì’ olur. BÀhusûs hicretüñ biñ otuz ikisinde [13] ve üçünde iki aøìm óariú vÀúì‘ oldu. Ve yine 
ol eånÀlarda İsveç [14] ‘askeri gelüp ol ùarafları tÀ nehr-i Ùuna yuúarusuna varınca àÀret idenler [15] ve ekåer 
şehirleri aldılar. Ve bu şehrüñ muúÀbilinde nehr-i Ùuna içinde birúaç cezìre [16] vardur. Birinüñ ismine cezìren 
el-yehÿd dirler. Köprüden ötede vÀúì‘dür. İçinde Yehudiler olur ve ana úarìb bir cezìre, ãÀfì ormanlıúdur. İçinde 
[17] nice hayvanÀt ãalıvirüp gezerler úrÀl ãayd murÀd itdikde ol aùaya [18] varup ãayd ider ve yine cezìre-i mezbûre 
içinde iki mil úadar mevúi‘i [19] düz ve mesìregÀhdur. Laùìf gölgeli ağaçlar vardur. Bu ecilden nice ‘avratlar [20] 
anda varup envÀ‘-ı gûne fesÀdlar iderler. Bir kimesne men‘ine úÀdir olmaz [21] ve bu Peç şehrinde altı nev‘ evleri 
vardur. Biri Nemseli evleri biri İùÀlya [22] evleri biri MacÀr evleri biri Lehli evleri ve biri ÒırvÀt evleri ve biri 
Fransa  

(varak 22a) [1] evleri ve bu Nemse òalúı ekåeri müflislerdür. ZirÀ ne ticÀrete ve ne işe [2] çaluşırlar ve ellerine 
giren aúçayı şarÀba virüp yiyüp içmeğe ãarf iderler [3] ve bu NÀc òalúı gerçi óüsnü'l-manôar lakin tabì‘atları 
fenÀdur. Bunlaruñ her kimesnelik [4] başúa esbÀbı vardur rütbesine göre giyer ve bu Àdemler ãÀóib-i ùafralardur. 
[5] Şöyle ki en ednÀ Àdemüñ dört beş türlü ta‘Àmı olur. Ve bunlaruñ [6] ‘avretleri ve úızları ve òiõmetúÀrları birle 
meyóÀneye gidip ‘ıyş u nûş [6] idüp òurÿş iderler, erleri aãlÀ men‘ine úÀdir olmazlar ve ekåeri ‘Àşıú [7] 
perestlerdür. ‘Ale'l-òusÿs úızları úocayı kendileri peydÀ iderler ve bu ùÀyife [8] ÙÀlyÀn lìsÀnına mÀ‘illerdür. DÀ’imÀ 
öğrenüp tekellüm itmeye mÀ’illerdür. Sa‘y iderler.[9] Sefer zamÀnı bu nÀóiyede on biñ miúdÀrı yaya ve iki biñ 
atlu [10] ‘askeri çıúar ve bu nÀóiye metìn úal‘aları yoúdur ve olan úal‘aları daòi [11] bunlardur. Beç ki taòtìdür. 
NÀboli(?), Meliku(?), Goto(?), Panunya ve Burg ve bu nÀóiye [12] fırúataları vardur ki bunlara úolvidos dirler ve 
bu naóiyede birúaç mevzi‘ úrÀlın [13] mülkidür. Ve Beç şehrinde iki nev‘ hükÿmet vardur biri şehr içine ne girer 
ve ne çıúar [14] anlaruñ muóÀsebesi görülür. Biri ãulb ve siyÀset ve óarem hükÿmetidür ki [15] anı úrÀl ùarafından 
naãb olunmuş bir beyzÀde görür ve bir şehrde dört [16] dìvÀn olur ve en mu‘teber úrÀl dìvÀnıdur ki sefer için yÀóud 
bir umûr [17]-ı mu‘aôôam içindür. EvvelÀ Re’is-i küttÀbı da‘vet idüp fermÀnlar yazdırır [18] ba‘de baş elektor 
ya‘ni muòtÀr demekdür ki Mogonciye elektorıdur. FermÀnları [19] aña teslìm ol daòı muòtÀrlara ve sÀ‘ir aãóÀb-ı 
merÀtibe irsÀl idüp [20] ve tenbih ider ki üç ay içinde úrÀl úatında bulunmaú gerekdür. Cümle cem‘ olduúda [21] 
maòãÿã mekÀnları vardur. Anda müşÀvere idüp sözü bir yere [22] koduúdan ãoñra maòãÿã iki Àdem vardur birine 
Bovarya óÀkimi  

(varak 22b) [1] Ve biri Mogonciye óÀkimi ki anlar ãÀóib-i ‘arzlardur úrÀla telòìã ederler [2] ve ger bir umûr-ı 
mu‘aôôam sefere müte‘allıú birinciler ya‘ni beyler anlarla müşÀvere iderler [3] ve ‘Àdet budur ki eger olsun dirler 
ve eger olmasun dirler bir ‘alÀmetleri [4] vardur bir úavmini içine koyup ba‘de çıúarırlar. Ve herkesüñ rütbesi [5] 
óesÀbınca sözleri nüfuz bulur. Ya‘ni bunlar içinde ãÀóib-i [6] rütbe vardur ki iki Àdem yerine dutarlar. Ve ba‘øıları 
vardur üç Àdem [7] yerini tutarlar. İmdi bu minvÀl üzere cemì‘ ‘alÀmetleri bir yire getürüp [8] hesÀb iderler. Her 
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úanúı cÀnib gÀlib gelürse ol ùarafuñ sözü [9] ùutılur. Anuñla ‘amel olunur ve daòı bu dìvÀnda úrÀl ùarafından nÀzır 
[10] vardur ki beyzÀdelerden bir kimesnedür. DìvÀnda her ne ki olur ve eger [11] olmaz bi-‘aynihi úrÀla naúl ider 
ve'l-óÀãıl bu nÀóiyenüñ güzel bÀğları [12] vardur ammÀ hevÀsı fenÀdur ve ùoprağı yumuşaúdur ki çifti bÀrgirle [13] 
sürerler buğdÀy çoú ve bunda laùìf zağferÀn olur ve Hamburg [14] yanında Sivus (?) nÀm dağ eteğinde zencebil 
olur ve bunda gümüş ve baúır [15] ve demür ve úalay ma‘denleri olur ve bu vilÀyetde arabalar ve atlar àÀyet [16] 
çoúdur ve ormanları ve ãaydı keõÀlik ve mu‘teber, ùağları çoúdur.[17] Úalinburg nÀm cebel azìmdür ve fevkÀnì 
olan kısmı ba‘øı yerleri [18] ekinlik ve ba‘øı yerleri bağlardur. Ve ırmaúlarda ve göllerinde balıú [19] çoú ve vuóûş 
ve tuyûr vesÀ’ir hayvÀnÀt firÀvÀndur. Daòi ùuzlu [20] ãuları vardur. Anda ùuz yaparlar. Baş ırmaúları nehr-i 
Ùuna'dur.[21] Ve mu‘teber göller Cemond göli ki andan nehr-i Dravoz çıúar ve nehr-i Ùuna'ya [22] lÀóıú olur ve 
bu úısm fevúÀnìnüñ baş şehri Bec şehridür ki nehr-[23] i Ùuna'nuñ iki cÀnibinde vÀkì‘dür. Ortasında ağaç köprüsi 
vardur. 

(varak 23a) [1] İki bÀzÀrı durur ve biri aàustos ayında ve biri basúalyada olur. [2] SulùÀn SüleymÀn Óan zamÀnında 
muóÀãara idüp almamışlar daòi [3] Gemonda yaòud Cemond şehri Cemond gölünün içinde binÀ olunup [4] óüsnle 
meşhÿr bir şehirdür. Bir ‘aôìm maóallesi vardur. Ve bu semtde Meramizid (?) [5] bir şehirdür. Bu şehr Ùuna 
kenÀrında bir güzel yerde vÀúì‘ olmuşdur. SükkÀnı [6] bÀzÀrgÀndur. Senede iki bÀzÀrı durur ve daòi bu semtde bir 
küçük [7] şehri vardur. Nice óÀn óamÀmları vardur ve ãuyu nice òastalara [8] nafi‘dür. EvãÀf-ı NÀóiye-yi Istri ve 
Úarintiya ve Venedrum ve Úarniola ve ba‘øı  [9] Òırvat. Bu vilÀyet Istria cenÿbuña vÀúì‘dür. Şarú ùarafı Macar 
vilÀyeti [10] cenÿb ùarafı Bosna ve Venedik àarb ùarafı İùÀlya ve bu nÀóiyelerden [11] en mu‘teber Istria ve bunuñ 
nÀóiyeleri bu vilÀyet iki úısımdur. FevúÀnì [12] ve taòtÀnì. Mora ırmağı faãl ider. TaòtÀnì nehr-i Mora ve Dravo 
mabeynlerindedür.[13] En mu’teber şehirleri Rigesburg ve Lusaburg şehirleri ve bu şehirler [14] àÀyet güzeldür. 
Bağları vardur ve yaban cÀnavarları çoúdur daòi [15] ormanları ve ılıcaları ve dağlarında demür ve ùuz ma‘deni 
vardur ve fevkÀnìsi [16] ùağlıkdur ammÀ otluğu çoúdur. Ve havÀsı òÿbdur. Ve taòtÀnìsinüñ [17] hevÀsı fenÀdur ve 
Àdemlerinüñ boyunlarında ur óÀãıl olur. [18] Öyle maraøa mübtela olurlar. Baş ırmaúları nehr-i Mora ve Dravo ve 
meşhÿr [19] dağları Ùuziçi dağıdur ki Elbe dağından bir şu‘bedür ve bu vilÀyet  [20] eñ mu‘teber ve baş şehri Graş 
şehridür. Bu şehr Istria taòtanìnüñ [21] baş şehridür. Mora àarbunda bir dağ üzerinde vÀúì‘dür. Senede bir ‘aôìm 
[22] bÀzÀrı durur bir mükellef medresesi ve bir dìvanı vardur. Hicretüñ ùoúuz yüz otuz ùoúuzunda [23] SulùÀn 
SüleymÀn Alman semtinden döndükte bu úal‘anuñ òalúını 

(varak 23b) [1] taóaããun itmekle ‘asker-i İslÀm ol úal‘anuñ eùrÀfına àÀret idüp [2] ‘aôìm àanìmet almışlardur lÀkin 
úal‘asın almamışlardur. Daòi bu vilÀyetüñ [3] bir maúbÿl şehri Budenburg nehr-i Mora úurbunda bu şehr àÀyet 
güzeldür. [4] Senede iki bÀzÀrı olur. Ve daòi bu semtde birúaç şehir vardur ki Macar vilÀyetine daòildür. [5] AmmÀ 
hÀliyÀ Nemse úrÀllığı anlardan ‘asker úomaúla bu vilÀyet óükmünde [6] olmuşdur. Biri Úoprançe bir metìn 
müstaòkem úal‘adur. Nehr-i Dravo kenÀrında biri [7] Çaúaùorna daòi úal‘ası metìndür ki bunda Zirinoğlu olur biri 
BelgrÀd [8] şehri ki nehr-i Dravo'yla Mora ırmaúları cem‘ olduúları úurbundadur. Daòi [9] àayrı úal‘alar vardur 
diyü ùarìú ile øabù itmüşdür. Ve'l-óÀãıl bu vilÀyet  [10] òalúı dinleri Loteran'dur. Nemse úavmini asla sevmezler. 
Lakin müdÀrÀ ùarìúıyla [11] anlara iùÀ‘at itmişlerdür. EvãÀf-ı VilÀyet-i Úarniola. Bu vilÀyet  [12] Venedik vilÀyeti 
ve Istria vilÀyeti mabeynlerinde vÀkì‘dür. Ve bu vilÀyet daòı iki úısımdur. FevkÀnì ve TaòtÀnì. FevkÀnìnüñ tarlaları 
raùbdur zìrÀ ãuları [13] çoúdur. AmmÀ taòtÀnìnüñ tarlaları yÀbisdür ve bu vilÀyet dağlar içindedür. [14] Bağları ve 
miyvesi ve zeytunu ve buğdÀyı çoúdur. Başşehrine Staynbuhel [15] daòi Mensburg ve lubaú ve BelgrÀc ve Idria 
bu vilÀyet çoú atlar [16] óÀãıl olur ammÀ işe dayanmaz. En mu‘teber ırmakları nehr-i Sava ve bu semte [17] úarìb 
Conic (?) nÀm bir bataúlı göl vardur. EùrÀfı dağlar ve ormanla muóÀfıôdur. [18] ve bu dağlarda nice ãular vardur 
ki bir yerde bitüp bir yerde çıúar ve ol göle amìkì [19] ba‘øı yerde on sekiz úulÀç ve ba‘øı yerde bir úulÀç ve her 
zamÀn balığı [20] eksik olmaz. Ve Bunuñ için şarú ùarafında üç ırmaú ve cenÿb [21] ùarafında dört ırmaú munãab 
olur. Ba‘øı aóyÀn cûş u òurûşa [22] gelür kendi kendine ùuğyÀn itdiği vÀkìtde úatına kimse varmaz mümkün olmaz. 

(varak 24a) [1] Ve gÀh gÀh úuruyup yerine ekin ekerler ve úış zamÀnı ãuyı ‘avdet [2] idüp ùolar. Bunuñ dağlarında 
çoú geyikler vardur ki ekåerinüñ [3] úursaúlarında ufaú altun çıúar ve daòi bu vilÀyet muttaãıl Venedrum [4] ve 
Viyana daòi dirler. Bir mükellef nÀóiyedür. Bu nÀóiyede birúaç mu‘teber şehir vardur [5] ki bunlardur Landstrasse 
ve Reculi Rudolf ve Rosinburg Gonesti (?) [6] Metling bu vilÀyet havÀsı fenÀdur. Ve bunda bir úaãaba adına 
Gonesk [7] dirler. Òalúı ‘an-aãl İsveç olmağın İsveç lisÀnı tekellüm iderler ve Guzeh úal‘a (?) nÀm úaãabası 
güzeldür. Nehr-i Sava úurbunda vÀúì‘dür. Ve daòi [8] nehr-i Gurúa úurbunda bir úal‘a adına Linne streiss, bunuñ 
úurbunda bir uzun  [9] dağ vardur. Anda vÀfir EflÀk tÀyifesi olur. ÓÀliyÀ anlara Usúoki [10] dirler. Bu tÀyife Rum 
dinini ùutarlar ve Nemse úrÀlına òarÀç virmezler. AmmÀ sefer [11] zamÀnında her evden bir Àdem virirler ve 
Metling úaãabası nehr-i Úolban kenÀrında [12] ehl-i İslÀm bu úal‘ayı almışlar ve ‘aôìm ganìmet itmişler ba‘de 
kefere almışlar. [13] TekrÀr SulùÀn SüleymÀn ‘asrında ‘asker-i İslÀm bu semte gelüp yine aldılar. [14] Ba‘de Òırvat 
tekrÀr almışdur. Ve daòi bu semtde bir mu‘teber ocaúlıú nehr-i Sava [15] ve nehr-i Dravo beyninde vÀúì‘dür. 
Başşehrine Cill dirler. Zelye Bir güzel yerde [16] olur ve bu semte úarìb vilÀyet Úarintiya. Bu vilÀyet Banuniya'dan 
bir úısımdur. [17] Şarú-ı şimÀl Istria óadd ider. àarb ve cenÿb Alpes dağları óadd ider. [18] Bu vilÀyet daòi iki 
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úısımdur. FevkÀnì ve TaòtÀnì. TaòtÀnì olan úısmı Üli [19] zÀm ve LendÀm (?) ırmaúları beynindedür. FevúÀnì 
úısmı Mora ve ÜlizÀm ırmaúları [20] arasındadur ve bu vilÀyet soğuúdur ve bağları çoúdur. Lavertise (?) 
dağlarında [21] úızıl yımırda vÀúìtlerinde üçüncü haftasında bunda ‘aôìm cemiyet olur. Ve bu semtüñ [22] en 
mu‘teber ırmaúları nehr-i Dravo ve nehr-i Gurúa beyninde ve bu memlekette            

(varak 24b) [1] mübalağayla buğdÀy óÀãıl olur. Venedik'e getirüp ãatarlar ve bu vilÀyetüñ [2] başşehrine Ortanburg 
Bu şehr nehr-i Dravo üzerinde vÀúì‘dür. Müzeyyen ve mükellef [3] evleri vardur. Ve òalúı àÀyet çoúdur ve bunda 
garìb ‘Àdet vardur. Şöyle ki [4] her çend ki úrÀl ùarafından bir óÀkim naãb olup ve bunda gelür vilÀyet òalúı [5] bir 
yere cem‘ olurlar ve ol yerde bir ùÀş vardur beynlerinden bir Àdem ta‘yin [6] idüp o ùÀş üstüne otururlar ve ãÀğ 
yanına bir ãığır ve ãol [7] yanına bir úısraú úorlar ba‘de ol óÀkim olan kimesne daòi eùrÀfında on dÀne [8] bayraú 
ióÀta itdüği óÀl anda gelür yaúìn geldikde ol oturan Àdem [9] birine su‘Àl ider ki bu úadar ùuğra ile bu gelen Àdem 
ne aãıl kimesnedür bu da bizim [10] gibi yoúsa gayrı gÿne midür? Anda oturan Àdem daòı cevÀb iderler ki Bu 
gelen [11] kimesne paşadur. ÚrÀl ùarafından gelür, tekrÀr su‘Àl ider ne maãlaóat içün [12] gelmüşdür? Bizi soymayı 
mı ister ya àayrı meãÀlihi mi vardur, cevÀb iderler ki àayrı [13] maãlaóata gelmedi ancaú bizim içün gelmişdür. 
DüşmÀnımızı def‘ idüp [14] bizleri a‘dÀdan òıfô ve óirÀset itmek içün gelmişdür. TekrÀr su‘Àl [15] ider, òoş ne 
güzel ya bu paşa şeci‘ görinür ammÀ şecÀ‘ati var mı ve [16] ÒristiyÀn dinini ùutar mı? CevÀb virirler, beliğ böyledür 
ve her dÀ’im ol dìne [17] òızmet ider ki çünki bu paşa böyle yapsın niçün úalúÀm ve úalkduğum [18] ãÿretde buña 
ne dirsiz, atlar daòı işte bana bu ãığırı ve bu úısrağı ve altmış [19] altun ve paşa üst esbÀbını virir. İz (?) dirler ol 
daòı úabÿl itdim, dir. [20] Paşa aña òiùÀb idüp senüñ ve evlÀdınuñ òarÀcuñızı almayalım, dir. [21] Ol daòı ùÀşdan 
úalúup paşanuñ arúasını sille-i òafìfle urur. [22] Ba‘de paşa ol ùaş üzerine çıúup oturur ve úılıcını çıúarup [23] 
yemìn ider ki bu Àdemüñ didüğin cümlesini ùutarım ve kimseye ôulm itmem diyü úılıcın  

(varak 25a) [1] niyÀmına úor. Andan úalúup kiliseye varup andan ãoñra kendüye ‘Àlì [2] ziyÀfet iderler ba‘de herkes 
kendi işine gider. Ve bu nÀóiyenüñ [3] en mu‘teber şehri Úlacık úurt daòi Glanúurt'dur. MuúaddemÀ bu [4] şehr 
úurbunda bir ‘aôìm cenk olmuşdur ki cümle duúÀnuñ ‘askeri úırılmışdur.[5] Bu şehrüñ àÀyet güzel binÀları vardur. 
Ekåer evleri naúışludur ve bu şehirde [6] bir ‘Àdet vardur òırsızı sevmezler. Her kimesnenüñ cüz’ì şeyini bulsalar 
ol [7] Àdemi aãarlar. Üç gün ùurduktan ãoñra eğer taóúìú òırsız değil iftira olmuş [8] ise indürüp defn iderler ve 
eğer òırsızlığı yaúìnen tebellürse aãlÀ indürmeyüp [9] ùurduğu yerde çürüyüp gider ve bu gÿne garìb Vitring 
úaãabası daòi [10] Viúoùorya dirler bir güzel ma‘mûr úaãabadur. Ve buña úarìb Vilaúo úaãabası [11] nehri Drova 
kenÀrında bir müferrió úaãabadur ve evlerü naúışludur. Ve Bunuñ [12] bir güzel köprüsi vardur ve bunlardan gayrı 
Libah ve Drauburg ve Milstad [13] ve àayrıları naúl ederler ki ibtidÀ [14] ehl-i İslÀm bu semte geldikde bu 
Úrandiye vilÀyetine gelüp çoú yerleri [15] berbÀd itmişler ve çoú ganìmet aldılar. EvãÀf-ı Salzburg. Bu vilÀyetde 
[16] çoú ùağlar olmaúla bu isimle müsemma ider, başşehri Salzburg [17] daòi Salcburg dirler. Bu şehr Alpes dağı 
úurbunda gümüş ve neòÀs ve ùuz [18] ma‘denleri vardur ve en meşhÿr ormanı Herdyunem (?) ve mu‘teber ırmaúları 
[19] nehr-i äalçaú ve nehr-i SÀla ve nehr-i Aú ve bunda Radstad şehri Anisus [20] ırmağı kenÀrındadur. Hicretüñ 
altı yüz altmış tariòinde bunda bir ‘avrat [21] iki boynuzlu bir oğlan ùoğurmuşdur ve ùoğmazdan ön dört gün [22] 
muúaddemÀ ãadÀsı işidilmişdür. Ve daòı bu nÀóiye Óalin şehri nehr-i Salzaú [23] kenÀrındadur. Bunda çoú ùuz 
olur. Hicretüñ ùokuz yüz seksen birinde        

(varak 25b) [1]ol ùuz ma’deni gÀhi úaøÀrken doúuz úarış boylu ùuzdan bir Àdem bulmuşlardur ki [2] ãaúalı ve ãaçı 
ve esvÀbı bile ùuz olmuşdur. Ve daòi bu vilÀyete úarìb Tarvis  [3] bu vilÀyet ekåer yeri ùağlıdur ve bu vilÀyet iki 
úısımdur. Cenÿbì ve şimÀlì [4] ŞimÀlì úavmi Nemse lisÀnı tekellüm iderler. Bu úısım ma‘deni çoú ve cenÿbì úısım 
sükkÀnı [5] ÙalyÀn lisÀnı tekellüm iderler. Bu úısım ãÀfça bÀğlardur. Ve bu iki úısımda [6] buğdÀy çoú olur ve bu 
vilÀyetde ãÀke (?) şehri olur. Bu şehirde daòı [7] ùuz olur ve bir òarb-òÀnesi vardur. Bu vilÀyetde gÿnÀgÿn bilubalar 
ve ùaşlar [8] çıúar. Òusÿsen billur ve gümüş çıúar. Ve bir semtde bir yüksek ùağ ki irtifÀ‘ı [9] altı mildür ve 
depesinde úar ve dipü eksik olmaz ve nehr-i Saúosta'da (?) [10] altun úumı bulunur. Bu vilÀyetüñ iki mu‘aôôam 
şehri vardur. Biri İns [11] burg biri Tiro(l) EvãÀf-ı Bovarya Bunuñ óududu şarúdan Peç nÀóiyesi [12] àarben 
İsveviya vilÀyeti, cenÿben Rihse Alpes ùarafı şimÀlen Franúonya bu vilÀyetüñ [13] hevÀsı güzeldür. Bağları ve 
cÀnavarları çoú sürü ile besleyüp ve ol [14] semtde olan memÀlike getürüp yigirmişer àuruşa ãatarlar ve bu vilÀyet  
[15] óÀkiminüñ rıøÀsı olmadıúça ãayd itmek cürümdür. Ve bu vilÀyetüñ [16] ekåer òalúı çiftçi ve çobÀnlıú iderler. 
MuúaddemÀ hezÀr gÿne eşyÀya ùaparlar.[17] ‘Ale'l-òuãÿã mişe ağacına cümleden azìz bilürler idi. Baş [18] şehrine 
Münken nehr-i IsÀre kenÀrında binÀsı güzel bunda Petro nÀm óavÀriyyÿn [19] kilisesi vardur. Anda erganÿn 
çalarlar bu şehirde bir duúa oturur. Bir büyük [20] sarÀyı vardur. İçinde bir arslan-òÀne vardur. İçinde envÀ‘-ı 
óayvÀnÀt [21] olur. Bu şehr àÀyet pakdür ve tarlaları çoúdur. Bunda bir êarb-òÀne [22] vardur. Ingolstad Bu şehr 
nehr-i Ùuna kenÀrında úal‘ası metìn bu semte [23] düşmÀn geldikde duúalar bu úal‘ada otururlar. Bu şehrin hevÀsı 
güzel    

(varak 26a) [1] ve ãaydgÀhı çoú bunda bir Meryem ana ãÿreti vardur. Zer ü zìver birle tezyìn [2] itmişler ki elli biñ 
miúdÀrı yalñız altunu vardur ve bir MikÀ’il [3] ãÿreti ol daòı kezÀlik altun ve cevÀhir birle bezenmişdür. Ratizbonne 
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[4] daòı Recenburg nehr-i Ùuna kenÀrında selefde taòtgÀh idi.[5] Bir òandeúi ve bir güzel úal‘ası vardur. Üç yüz 
altmış kilisesi vardur [6] ve iki güzel köprüsü vardur. Biri nehr-i Ùuna üzerine biri nehr-i Ragino üzerine [7] bunda 
Benadiyü bosúub oturur. Senede seksen biñ àuruş ‘Àidesi [8] olur. Istraubing bir mu‘teber şehirdür. Ùuna kenÀrında 
vÀúì‘dür.[9] Bunda çoú bÀzirgÀnlar cem‘ olur. Şehr-i Bohemiyum elekdora ‘Àidesi [10] óÀãıl olur. Bu vilÀyetüñ 
iki cebe-òÀnesi vardur. Birisi [11] Münken'den birisi Ingolstad şehrinde içinde altı yüz ùop [12] ve yigirmi biñ 
tüfenk vardur. EvãÀf-ı VilÀyet -i Bohemya ya’ni [13] Çeh. Bu vilÀyet muúaddemÀ müstaúil Çeh sulùÀndur ve óÀlÀ 
Nemse'nüñ [14] hükmündedür. Bu vilÀyet bir orman içinde beyzü'ş-şekl vÀúì‘dür.[15] MuúaddemÀ İsveç tÀyifesi 
olup nice müddet tavaùùun itmişler [16] Ve Bunuñ óududu şarúen Moravya àarben Nürnberg vilÀyetidür. Cenÿben 
Peç [17] nÀóiyesi şimÀlen Münih vilÀyeti. Bu vilÀyetüñ hevÀsı serd ve ãoğukdur [18] ammÀ ãÀğdur. BuğdÀy ve 
óubÿbÀtı ve za‘ferÀnı ve envÀ‘-ı ‘ÀúÀúir bulunur. [19] Bu vilÀyet altın, gümüş, baúır, úalÀy, úurşun, zibÀú, kibrit 
[20] şÀb, ãırça ma‘denleri vardur. Altun ma‘deni (…) (…) (…) [21]ve úromla (…) Lutenberg'de olur. Óatta gÀhice 
úaøÀrken [22] büyük parçalar altun çıúar ve daòi Beroun úaãabasında demir ma‘deni [23] ve değirmen ùaşı ve 
yeşim ùaşı çıúar. Ve bir nev‘ ùaş bulunur àÀyetle  

(varak 26b) [1] àÀyetle mücellÀdur ve lem‘anì olur. Ve bir nev‘ yeşil ùÀş daòi çıúar.[2] àÀyetle mücellÀdur ve daòi 
bu vilÀyetde ormanlarında yaban cÀnavarları [3] úatı çoúdur. Ve bir cins ãu ãığırına beñzer óayvÀn àÀyetle çoúdur. 
Ve daòi [4] bir cins ãu ãığırına beñzer ammÀ bir ùulumu vardur. Yaúınına varan Àdeme [5] ve óayvÀnÀta ol ùulumdan 
ãu serper. Eğer toúanıcaú olursa fi'l-óÀl [6] ùoúandığı kimse helÀk olur. Ve vilÀyetüñ en mu‘teber ırmaúları [7] 
nehr-i Elbe'dür. Bu ırmaú on miúdÀr birden neb‘ ider. Ba‘de bir yere cem‘ olur [8] ve neb‘ itdüği derede kim 
ŞeytÀn deresi dirler, ol ùağa Amalúa ùağı dirler.[9] Ba‘de cenÿba teveccüh ider ve birúaç ırmaúla cem’ olur ki 
içlerinde noòud úadar [10] altun parçaları bulunur. Bu ırmaú Praga şehrüñ ortasından [11] geçer. Ve dereler ki 
incü ãadefi daòı bulunur ammÀ ol úadar şey’ değildür. Ve daòi [12] bu vilÀyetde neb‘ ãular ve úar ãuları çoúdur. 
Bu vilÀyet òalúı bir aúardur [13] ve ùafralı tÀyifedür. AmmÀ rençberliğe àÀyet tahammül ederler ve ekåeri yeni 
[14] esbÀb giymeye mÀyillerdür. MisÀfirler ki àayrı vilÀyetden gelmiş ola [15] anların masúara ve istihzÀ ve 
ekåeriyÀ birbiriyle àavgÀları eksik olmaz. [16] Ve bu vilÀyet on beş nÀóiyeye taúsìm olunmuşdur. Evvelkisine 
PrÀga ki [17] baş nÀóiyenüñ şehridür. Ve bu şehr vilÀyetüñ baş taòtıdur. áÀyet güzeldür.[18] VilÀyetüñ ortasında 
vÀúì‘dür. Bu şehr Libussa úrÀl binÀ itmişdür.[19] Ve bu şehr üç bölükdür. Biri eski ve biri yeni biri küçük. Eskisi 
nehr-i Mulda [20] andan geçer mabeynlerinde bir latìf ùÀştan köprüsü vardur. Her ùarafında [21] birer úal‘ası 
vardur. Ve iskele mabeyni bir meydÀnla faãl olur ve bir [22] òandeú ve divÀr birle daòi bulunur. AmmÀ óÀlÀ divÀr 
yıúılup òandeúi dolmuşdur.[23] Birini bağçe ve tarla itmişlerdür. Bu şehrüñ envÀ‘ felÀketler gelmişdür. GÀh 
Nemse  

(varak 27a) [1] ve gÀh Macar ve gÀh İsveç almışlardur ve Àhir-i kÀr Nemse úrÀlı İsveçlerden [2] aúçasıyla ãatun 
almışdur. ÓÀlÀ Nemse úrÀlınuñdur. İkinci nÀóiye Úaverzmin [3] bu nÀóiye birúaç meãÀfe şehre úal‘a vardur. Bunda 
bir kilise vardur. İçinde [4] Boşnaú lisÀnıyla oúurlar. Üçüncü nÀóiye Hıradcand Bunuñ şehri nehr-i [5] Elbes 
úurbunda vÀúì‘dür. BinÀsı yüksekdür ve hevÀsı ùağ ve bunda bir dergeh-[6] òÀne ki envÀ‘-ı fünûn bunda oúunur. 
Ve bu nÀóiyede bir metrobolid [7] oturur ve anda bir ‘avrat dìvÀn ider. Dördüncü Krudimen bunda bir meşhÿr [8] 
úal‘a nehr-i Elbe úurbunda bunda ãayd itmek içün birúaç göl peydÀ [9] itmişler ve daòi envÀ‘-ı óayvÀnÀt ãayd 
olunur. Beşinci Ceslavin bunda [10] gümüş ve neóÀs ma‘deni çıúar. Altıncı Pakin boyunda bir úal‘a yanında [11] 
vÀúì‘dür. áÀyet metìndür. İsmi Tabor'dur. Yedinci Vlatavin nehr-i Vlata [12] kenÀrındadur. Sekizinci Bodburucin 
ya‘ni yüksek úal‘a dimekdür. Baş [13] şehrine Bravra dirler. Nehr-i Mie kenÀrında ve bunuñ úurbunda Titvo (?) 
úal‘ası [14] Altun ma‘deni vardur. Ve Kamador (?) úal‘asında demir ma‘deni vardur. Ùokuzuncu [15] PerÀkin bu 
nÀóiye sÀyirlerden büyükdür. Başşehrine Besúar dirler. Nehr-i [16] TÀva (?) kenÀrındadur. İçinde altın úumu 
bulunur. Ve daòi bir şehr vardur.[17] İsmi Susicu çoú altunu vardur. Nehr-i Botava kenÀrında Sencer bu nÀóiyenüñ 
[18] yemiş ağaçları vardur ve Bovarya úaãabasında gümüş ma‘deni çıúar. Onuncu [19] Belzene bir güzel 
nÀóiyedür. ÒırÀy úal‘ası vardur. Nehr-i Mize ve nehr-i Bura mabeynindedür.[20] On birinci Lucins bu nÀóiyenüñ 
buğdÀyı ve bÀğları çoúdur. Başşehri [21] Ratciyun bir köprü vardur. İçinde ‘aôìm bataúlıú olmaúla binÀ 
itmişlerdür.[22] Úadana şehri şehr-i Urcis kenÀrındadur. Bunda gümüş ma‘deni vardur daòı [23] ol eùrÀfda olan 
şehirlerde gümüş ve úalÀy ma‘denleri vardur. 

(varak 27b) [1] On ikinci İslanda. Bu nÀóiye ormanlı dağı çoúdur. Baş şehrine Raúovnik [2] dirler. Ve buña úarìb 
Úrvouúloud ve úal‘a büyük Àdemleri anda óabs iderler.[3] Bu nÀóiyede güzel kereste keserler ve ãuyla Praga 
şehrine götürüp ãatarlar.[4] On üçüncü Zatecin bu semtüñ oğlanları mübtezeldür ve Praga'nın úızları [5] o sebebden 
şöhret bulunmuşdur. On dördüncü Liboçovizicin Bunuñ elma [6] ağaçları çoúdur. Bu şehr Elbe ırmÀğı kenÀrında 
òalúı çoú ve hevÀsı güzel [7] bu nÀóiyede demir ma‘deni vardur. Nehr-i Elbe'den bir ùamarı Misne ırmağı [8] ile 
cem‘ olur. İçinde úayıúlar ve gemiler işlemeğin nice bÀzÀrgÀnlar gelüp [9] gider. On beşinci Braslav bu nÀóiye 
àÀyet ucuzluk ve òalúı çoú [10] bu şehr içinde envÀ‘ı ãanÀyi‘e ãu aúıtmışlardur. Bu nÀóiyeler mÀ‘adÀ üç [11] 
nÀóiye vardur. ÓÀkimleri başúa başúadur. Evvelkisine álac nÀóiyesi [12] dirler. Bu vilÀyet Silesiya'dan güzeldür. 
EùrÀfında dÀğlarla muóÀùdur.[13] Şarúında Vaysenberg nÀm ùağ içinde óesÀpsız cÀnavarları [14] olup daòı Der 
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Goldene Esel dağı ma‘nası altun eşeği demekdür.[15] ZirÀ altunu çoúdur ve daòi gemisi vardur. En baş ırmÀğı 
Tise. Bu vilÀyet  [16] tarlaları güzeldür ve mer‘Àsı çoúdur ve meyve kısmı keõÀlik bu şehrden çoú [17] oúumuş ve 
kÀmil Àdemler çıúmışdur. MuúaddemÀ bu vilÀyeti Leh øabù iderdi. äoñra [18] Nemse úrÀlı alup ve birbirine virüp 
ol şarùla ki kendinüñ ve evladınuñ [19] óÀl-i óayÀtında kimse úarışmaya. İkinci Avay Grana bu nÀóiye ortasında 
[20] Evaàram ırmÀú geçer ve bunda bir büyük divÀn olur. Ve bunda dört [21] yerde óÀr ãular vardur. Üçüncü 
Luúùans başşehrine Loúùum bu vilÀyetde [22] Yehÿd ùÀyifesi mu‘teberdür. Sebebi budur ki hicretüñ sene altı yüz 
yitmiş birinde [23] ikinci Oladislav úrÀl iken üzerine putperestler gelüp ‘aôìm   

(varak 28a) [1] cenk iderlerdi. Âòir-i kÀr bunlara gÀlip oldular. Lakin ol vÀkìtde [2] bu memleketde Yahudiler çoú 
idi. Anlar daòi bir yere cem‘ olup bunlarla [3] ‘aôìm úıtÀl daòi olup Àkıbeti Yahudiler gÀlip ve putperestler [4] 
mağlub olduúda Yahudiler böyle hüner itmekle anlara başúa [5] bir kilise binÀ itdiler. EvãÀf-ı VilÀyet-i Moravya. 
EùrÀfı ùağlar [6] ve ormanlar ve ırmaúlar muóÀùdur. Şarú ùarafı Nitriya ki Uyvar nÀóiyesidür.[7] áarb ùarafı 
Bohemya, şimÀl ùarafı Silezya cenÿb ùarafı Peç nÀóiyesi [8] olur. Bu vilÀyet murãÀfi ve günlük ki sÀyir vilÀyetlerde 
ağaçdan [9] çıúar. Bunda ùopraúdan úazup çıúarırlar ammÀ ancaú Gradisúo nÀm [10] nÀóiyede olur. Ve bu günlük 
ricÀl ve nisvÀnuñ ferci ve zekeri şeklinde [11] günlük çıúar. Ve İsternberg nÀm nÀóiyesinde daòı bir yeri úazarken 
[12] bir Àdem ãÿreti bitmiş bulundu ki ãÀfice mer’ idi. Ve bu vilÀyet  [13] içerüsinde nice düz ãahrÀlar ve tarlalar 
vardur ve daòi içerüsinde nice [14] bayırlar ve bağlar ve bunda za‘ferÀn çoú olur. Ve bu vilÀyet cümle yerleri [15] 
ma‘mûrdur. MuúaddemÀ bunuñ bir müstaúil úrÀlı vardı. El-bilÀd bu vilÀyet  [16] başşehrine Olomouc dirler ki 
metropolidüñ taòtgÀhıdur. Uyvar'dan [17] beş úonaú ba‘iddür. Bu şehr MorÀva ırmağınuñ kenÀrındadur. Bu şehre 
[18] etrÀk-i eknÀf bÀzÀrgÀnlar gelüp azìm alışveriş iderler.[19] Hicretüñ altı yüz elli senesine úarìb bu şehre Tatar 
gelüp muóÀbere [20] idüp ve vilÀyetde ‘aôìm àanÀyim almışlar daòı prens markiyö taòtıdur[21] bir úal‘ası vardur 
ki İsfÀliç dirler. Macar içinde vÀúi‘dür. Bethlen [22] Macar úrÀlı ehl-i İslÀm'dan imdÀd alup bu memleketüñ ‘askeri 
[23] birle ‘aôìm muúÀtele idüp ehl-i İslÀm vÀfir àÀret ve ùoyumluk 

(varak 28b) [1] alup ki óesÀba gelmez. Daòı Iglau şehri nehr-i Igali kenÀrında laùìf [2] çoúalar nesc olunur. Istria 
Zenbic Macar'dan Uyvar yolunda güzel [3] bağları ve iki köprüsü vardur. Daòı Trebic nehr-i Igali úurbunda bunda 
daòı [4] güzel çoúalar nescili olunur. İngilis çoúasından yeğdür. Vaysgerk [5] bu úaãaba nehr-i BecvÀm (?) 
úurbunda vÀúì‘dür. Laùìf ılıcaları vardur. Ve'l-óÀãıl [6] bu vilÀyetüñ en mu‘teber ırmaúları nehr-i Mora ova 
boyunda [7] ve Silistriye'de olan ma‘hÿd tÀyife ki anlara Ana Batisda tÀyifesi dirler.[8] Yuúaruda aóvÀlleri zikr 
olunmuşdur. Bu vilÀyet Nemse úrÀlı İsveç'den ãatun almışdur ve bu vilÀyet ekåer re‘ÀyÀsı Ùot tÀyifesidür.[10] 
EvãÀf-ı Memleket-i Nemçe İcmÀl-i Ùarìú Üzere Bu memleket ekåer arÀøisi [11] münbitdür. BuğdÀy ve envÀ‘-ı 
hubÿbÀt ve meyve ve sebze ve et ve niçe ‘aôìm [12] eşcÀr ve güzel bahçeler ve mer‘Àlar ve ba‘zı yerlerinde bağlar 
vardur. Daòı altun [13] gümüş ma‘deni vardur. Ve Macar ùağları úurbunda nüóÀs ma‘deni vardur.[14] Daòı zibaú 
ve demür ve lÀciverd daòı bulunur. Ve billÿr birúaç yerde çıúar [15] ve ùuz ma‘denleri çoúdur. Ve bu vilÀyetde 
envÀ‘ı óayvÀnÀt vardur. Bu memleketde [16] geyik şeklinde bir cins öküz olur ki alnında iki úulağınuñ arasında 
[17] àÀyetde uzun ve müstaúìm bir boynuzu olur. Ve ol boynuzuñ ucuna [18] úarìb dallar ve budaúlar olur. Ve 
daòi valeş (?) dirler bir cins óayvÀn olur.[19] Keçüye benzer lakin andan cüz’evì iri ve postu alaca ve boynuzu 
dibinden kesik [20] gibidür. Ve ayaúları yekpÀredür, mefÀãılı olmaz ve uyuduúda ağaçlara dayanup uyur.[21] 
äayyÀdları daòı her bÀr dayandığı ağaçları nişÀnlayup anlar ra‘y ile [22] meşàÿl olduúda ol ağaçları kesüp cüz’ì 
ilişik alıúoyup [23] vaútÀ ki ol óayvÀnlaruñ düşecek maóalle gelür ol ağaçlara istinÀd  

(varak 29a) [1] idüp uyumaya başlarlar. Ağaç daòi taórìk-i øayıf birle yıúılur, ol daòı [2] bile yıúılur. äayyÀdlar 
‘ale'-fevr dutarlar ve daòı uri nÀm bir cins óayvÀn [3] olur. Fil cüssesinden sehl küçükdür. Ve rengi öküze beñzer. 
AmmÀ àÀyetle [4] úuvvetli ve seri‘ü't-taórìk olur. İnsÀna vesÀyir óayvÀnÀtı rÀst geldikde [5] pÀre pÀre ider. AmmÀ 
ahÀli-i vilÀyet bunu bir ùarìúle ãayd iderler ki yiri [6] úazup úuyu iderler ve yine üstünü óafif ağaçlar ve çalı çöp 
birle [7] örterler daòi otlarken üstüne düşürüp içine düşer ba‘de [8] dutarlar ve çü Nemse òalúı beyÀø ten úırmızıya 
mÀyil ve cesìm olur[9] Ve gökgözlü ve ãarı ãaçlu ve àÀyetle fÀsi'ü'l-úalblerdür ve ‘avretleri [10] àÀyet óüsnÀ olur 
ve bu Nemse'de envÀ‘-ı ãanÀyi‘-i bedi‘alar icÀd [11] iderler ve beyzÀdeleri dÀyimÀ oòumaya meşàÿl olup vilÀyet -
12] be-vilÀyet gezüp envÀ‘-ı elsìne öğrenmeye sa‘y iderler ve bu Nemse [13] evlerinde döşeme olmaz ancaú 
dìvÀrların tezyìn iderler ve anlarda yere [14] oturmaú adet değildür. Cümle iskemle üzerine otururlar. Ve bu Nemse 
[15] memleketi her yerde êarb-òÀnesi vardur. Her ãÀóib-i hükÿmet [16] olan kendi ismine bir sikke ider. Óatta 
dirler ki Nemse'de iki yüz elli [17] sikkeden mütecÀviz sikke vardur. Ve bu êarb-òanelerde baş sikke [18] altun 
ba‘de àuruş ve bir cins sikke ki filorine dirler, dÀnesi [19] yigirmişer aúçeye geçer. Ve bir cins aúçe vardur üzerine 
òÀç basılmışdur ki [20] úuruçe àuruş dirler altmış bir filorineye gider. Ve bir cins mu‘Àmele [21] leri vardur yat 
efrÿz dirler. DÀnesi yigirmişer manúıra gider. AóvÀl-i [22] Maòsÿl-i ÚrÀl-ı Nemçe MuúaddemÀ senede altı yüz 
kere yüz biñ [23] altun ‘Àid olurdu. Lakin óÀliyÀ òuãÿli àÀyetle azdur. 

 (varak 29b) [1] Yigirmi biñ úadar altun ancaú olur. Óatta dirler ki eger Istria [2] ve àayrı yerler ki kendi mülki 
olmasaydı ol ‘Àidesi olan [3] altun ulaúlarına ve maãrafına yitişmezler idi. AóvÀl-i cenk [4] ve bunlaruñ cengi 
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tüfenk ve úılıç ve şiş ve mec ile bu Àlet iki ùarafı [5] keser gibidür. Ve bu vilÀyetde úavì atları olur ki anlara 
freezones [6] dirler. El ÓükkÀm Bu Nemse'de sekiz metrobolid vardur. Ve úırú dört [7] bisúub vardur. Ve cümleden 
mu‘teber metropolid Ma‘zaburg óÀkimidür ki [8] padişÀhdan ãoñra ãÀóib-i óükÿmet budur. Bunuñ taòt-ı [9] 
hükÿmetìnde beş bisúub her biri bir vilÀyete óÀkimdür. Ba‘de [10] Mogonciyo buña tÀbi‘ on iki bisúub ba‘de 
Úolonyans buña tÀbi‘ [11] dört bisúub ba‘de Trevirrens buña tÀbi‘ on bisúub [12] ba‘de Salcburg óÀkimi bu dÀyimÀ 
papaya elçilik ider. Buña tÀbi‘ [13] yedi bisúub AóvÀl-i merÀtib Bu Nemse'de birúaç merÀtib vardur.[14] EvvelÀ 
imparaùor altında üç ãaf vardur kim umûr-ı salùanat [15] anların re’yi ile olur. İkinci óavÀã ve ‘avÀm beylerinüñ 
üçüncü [16] mu‘Àf olan şehirler bunlar maóall-i seferde cenk eri verirler.[17] Ve her kim Nemse úrÀlı olursa aña 
imparator dirler ki cümle CermenyÀ úrÀlları [18] ya‘ni elektörleri ve úızıl elma üzerine pÀdişÀh olmuş olur.[19] 
Ve bu cümleye pÀdişÀh olan Aàustinos ve Cizar daòı dirler. AmmÀ [20] Bu nÀmla yÀd olunmaú yine Rimpapa'dan 
izin olmayınca olmaz.[21] Ve pÀdişÀh olan nesl-i pÀdişÀhì olmağa mevúÿf değildür.[22] Belki elektorlar ve 
Rimpapa re’yi ile yine müfevvezdür. Kimi lÀyıú görirse [23] anı pÀdişÀh iderler ve bu devlet arasında elektor 
nÀmıyla yedi  

(varak 30a) [1] kimesne bir muòtÀrü'n-nÀs dikerler ki yalñız bu Nemse pÀdişÀhlığı anlaruñ [2] meşveretleriyle 
muóãiruhu ola. En baş elektör äaúsonya elektörüdür ki [3] Nemse'nüñ baş reisi dimekdür. Ba‘de Trier elektöri [4] 
Fransa semtinde olan vilÀyetlerüñ baş re’isidür. Ba‘de Bohemya [5] úrÀlıdur ki úrÀlın baş sÀúidür. Ba‘de Rino 
Palaùina úontu ki úrÀlın [6] baş çÀşnì-gìridür. Ba‘de SasonyÀ duúasıdur. ÚrÀluñ [7] silaódÀrıdur. Ba‘de marúiyö 
Brandeburg ki úrÀluñ úaftancıbaşıdur.[8] Ve bunlar her bÀr bu òıõmetleri görmezler. Belki her biri bir vilÀyetde 
hükÿmet [9] ider. Ancaú divÀna geldikleri vÀkìtte ol òiõmet maúÀmında otururlar. Nasb-ı úrÀl bir kimesneyi iòtiyÀr 
itdiklerinde ol Àdemlerüñ [10] müşÀveresiyle pÀdişÀh iderler. Ba‘de pÀdişÀh murÀd olanı ortaya [11] getürüp birúaç 
şeye yemìn virirler. EvvelÀ Frenk dininde olup [12] ve ol dinde úrÀllar gibi ola ve kiliseleri òıfô ide bu òaùù-ı selefde 
[13] olan úÀnunlarıdur. Ve kendi silsilesinden kimesneye bunlarla müşÀvere [14] itmeyince hÀkim eylemeye ve 
kendiye i‘lÀm iderler ki bu pÀdişÀhlıú [15] bir òiõmetkÀrlıúdur ki kendi müstaúil değildür. Ve bir sene bir hükÿmet 
[16] verimli olsa yalñız virmeyüp bu elektörlere danışmalıdur. Ve Nemse [17] memleketinden ùaşra çıkmağa 
yemìn virip ba‘de Aúuizgrana şehrine [18] getürüp anda olan kiliseye úorlar. Ve anda bir ùuzlu [19] yağ vardur ki 
elektörler ol yağı alıp úrÀluñ ellerine sürerler.[20] Ve ba‘de taòt üzerine oturdurlar. Ve başına bir tÀç giydürirler. 
Ve bu úrÀl [21] tÀcı giydikde ãÀğ eline bir dünyÀ küresi virirler ve ãol eline [22] bir çubuú virirler ki bütün dünyÀ 
óükÿmeti senüñ elüñde oldu 

(varak 30b) [1] dimek olur. EvãÀf-ı silsile en mu‘teber pÀdişÀhları ol ki [2] Úarlo nÀm kimesnedür ki Rinpapa 
memleketine ve hem Fransa memleketine [3] pÀdişÀh olmuşdur. Ve óükÿmetüñ ibtidÀsı hicretüñ yüz [4] altmışına 
úarìbdür. Bu úrÀl úırú beş sene miúdÀrı [5] Fransa úrÀlı olup ve on üç sene daòı [6] úızıl elma pÀdişÀhı olmuşdur. 
Ba‘de fevt oldu.[7] Ve'l-óÀãıl Caú Leopoldus ki óÀlÀ Nemse [8] úrÀlıdur. TÀrih hicretüñ biñ ùoksÀn yedisidür ki 
[9] ol zamÀndan beri [10] úırú altı úrÀl olmuşdur.  

Temmet. 

Bi-‘avnillahi'l- mülkü'l-mennÀnü'l-mu‘ìn, muóarrem, der-sene-i 1144. 

Dizin 
 
A 
Alacahisar: Krusevac 
Anisus: Enns river 
Arat: Arad 
 
B 
Babofca: Babocsa 
Backa: Bacs 
Bakova: Bacau  
Baltık: Baltic Sea 
Banaluka:  Banja Luka 
Beç: Pecs 
Beç: Vienna 
Beçuy: Pecs 
Belgrad: Belgrade, Beograd 
Belzene: Plzen, Pilsen 
Berdenik: Bedenik (?) 
Beşte: Pest, Peşte 
Bihke: Bihac 

Bilayi: Bilaj 
Blagay: Blagaj 
Blay: Belai, Billay 
Bodburucin: Vysoky hradek 
Bodrafitçe: Podgoritsa 
Bohemiyum: Bohemia 
Bojaga: Pojega 
Bolata: Palota 
Borod: Bodrog river 
Bosna: Bosnia 
Bosvace: Busovaca 
Botava: Otova river  
Botubna: Batocina 
Bovarya: Bavaria, Bavyera, 
Bayern 
Bovarya: Bavaria, Bayern 
Bozaga: Pojega, Pozega 
Bozunvar: Bozovar, Bozvar 
Braslav: Zbraslavice 

Brassa: Brac, Brazza 
Brinçek: Brinje 
Budun : Budai, Budimski, Buda  
Buruşek: Perusic 
 
C-Ç 
Cak İskender: Hörelen bridge 
Canad: Csanad 
Canbek: Zsambek 
Cankurtaran: Adony 
Cermenye: Deutschland, 
Germany 
Ceslavin: Caslav 
Ciğerdelen: Parkany, Sl. Sturova 
Cill: Cilli, Celle, Celje 
Çakatorna: Csaktornya 
Çakova: Cakova 
Çanat: Nagycsanad 
Çeh: Czech 
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Çerkes: Circassian 
Çetine: Cetina river 
 
D 
Dalmasya: Dalmatia 
Dar-ı mülk-i Las: Serbia 
Demürkapu: Vaskapu 
Diger Çernik: Cernik, Csornok 
Dirin: Drim, Drini river  
Dobro Venedik: Dubrovnik, 
Ragusa 
Dobrocuk: Dobraçane 
Drauburg:Oberdrauburg, 
Dravograd 
Dubrafitçe: Dubravice  
 
E 
Eğri: Eger 
Elbe: Elbsandsteingebirge, Elbe 
Sandstone Mountains  
El-yehud: Cifutska ada, Jewish 
island 
Engurus: Hungary  
Ercin: Ercsi 
Erdel: Erdely 
Estergon: Esztergomi  
 
F 
Filek: Fülek, Fülleck 
Fiyume: Fiume 
Födvar: Földvar 
Frankonya: Franken 
 
G 
Garal: Hron, Garam, Gran 
Germa(t):Gyermat 
Glankurt: Glanfurt, Klagenfurt 
Golubsa: Golubac 
Göle:  Gyula 
Gradisko: Gradiska 
Graş: Graz, Graç 
Gurk: Gurk, Krka river 
Gül Papa: Giulbaba, Gül Baba 
 
H 
Halin: Hallein 
Hamza Bey: Erd, Erdi 
Haram: Ram (Smederevo) 
Harnat: Hornad river 
Havale: Havale castle, Güzelce, 
Sr.Avala 
Helvine: Livno 
Hersek: Hercegovina 
Hıradcand: Hradcany, Hradec 
Hırvat: Hrvatska, Croatia 
Hırvat: Hrvatska, Croatia 
 
I-İ 
Idriya: Idrija 
Igali: Jihlava, Iglau river 
Iglau: Jihlava 
Ingolstad: Ingolstadt 
Ipol: Ipel, Ipolysag  
Iskıradine: Skradin 
Istirya : Styria, Steiermark 
Istraubing: Straubing  
Istria: Styria, Steiermark 

İnsburg: İnnsbruck  
İrik:  İrig 
İskadara: İşkodra, Scodra 
İslankama: Slankamen 
İslovis: Slovenia 
İsplite: Split 
İsternberg: Sternberg  
İstolni Belgrad: Szekesfehervar 
İstoriçe: Ostrovitza 
İsveç: Sweden 
İsveviya: Suevia, Swabia 
İzvornik: Zvornicki 
 
K 
Kadana: Krouna 
Kanije: Nagykanizsa 
Kapos: Kapos river 
Kapoşvar: Kaposvar 
Karadağ: Crna Gora, 
Montenegro 
Karaşitsa: Karasica  
Karintiya: Carinthia, Karnten 
Karlofça:  Karlowitz, Sremski 
Karlovci 
Karniyola: Carniola, Kranjska, 
Krain 
Kaşa: Kosice, Kösice 
Keşkemed: Kecskemet 
Kızıl Hisar: Pilisvörösvar 
Kilis: Klis 
Kluç:  Klivaç, Kljuc 
Kluş: Kljuc, Klivaç 
Kobanik: Kupinik, Kupinovo 
Kolban: Kolpa river 
Kolonya: Colonia, Köln 
Komaran: Komarom, Komar 
Kopan: Koppany 
Kopan: Koppany 
Koprançe: Koppany,  Cupan  
Korşul: Korcula  
Kos Ova: Kosova 
Kostanca: Constanţa, Köstence 
Kostanca: Köstence, Constanţa 
Kosutya: Kosute 
Kotur: Kotor 
Krandiye: Krain, Karintiya 
Kriş: Körös, Criş, Kreisch 
Krka: Kerka 
Krudimen: Chrudim 
Krvoukloud: Krivoklatsko 
Kudüs: Al-Kuds, Al-Quds 
 
L 
Lagosta:Lastovo, Lagosta, 
Augusta 
Lagoş: Lugos 
Leh: Poland, Polska 
Leh: Polska, Poland 
Lesne: Lesna mountain 
Leve:  Levice, Leva 
Libah: Laibach, Ljubljana 
Liboçovizicin: Libochovice  
Libve: Lipova 
Lika: Lika-Senj 
Linne streiss: Landstrasse 
Lipva: Lipova 

Lonbardiya: Lombardiya 
Mountain 
Lubak: Laibach, Ljubljana 
Lucins: Lucina 
Lusahiye: Bulgaria 
 
M 
Ma‘den:  Stari Majdan 
Macar: Hungary 
Malide: Mljet, Melita, Meleda  
Mehadiye: Mehadia 
Mensburg: Mainburg 
Metling: Meidling 
Mie: Mze river 
Mihaç: Mohacs 
Milstad: Millstatt 
Mitrofça: Dimitrofça, Sremska 
Mitrovica, Mitrowitz 
Mitrofça: Mitroviça 
Mize: Mies river 
Mizo: Mezzo  
Monlaska: Mokranjska river 
Moravya: Morava 
Morlak:  Morlach 
Moskov: Moscow 
Mulda: Mulde river 
Mureş: Maros river 
Münken:  München, Münih 
 
N 
Nadecoğlu: Nadasd 
Nehr-i Ak: Weiss river 
Nemçe:  Austria, Niemcy, Niemec 
Nitra: Nyitra, Neutra 
Nitriya: Nitra, Nyitra, Sl. Nytra 
Nodvar: Nadudvar 
Novay:  Herceg Novi 
Novgrad: Nograd, Novohrad 
Nunis: Nunic 
 
O-Ö 
Olt: Alt river 
Omuş: Omis 
Ortanburg: Ortenburg 
Ösek: Eszek, Osijek 
Öziçe: Uzice 
 
P 
Palatin Gölü: Balaton lake 
Panunya:  Pannonia 
Paralet: Baralet 
Peçkerek: Zrenjanin 
Perakin: Prachen 
Pespirim: Veszprim 
Peşte: Pest 
Pojegacuk: Pozeski 
 
R 
Raca: Raca bridge 
Raca: Racsa, Sremska Raca 
Radstad: Radstadt 
Ragino: Regen, Ragino river 
Ratizbonne: Regensberg, 
Ratisbon, Ratisbonne 
Reculi Rudolf:  Rudolfsheim 
Rehavice: Rahoviçe, Orahavica 
Resne: Resen 
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Rigesburg: Regensburg 
Rihse Alpes: Alp, Alpes 
mountains 
Rihse Alpes: Bayerische Alpen 
Rino Palatinate: Pfalzgrafschaft 
bei Rhein  
Rise: Resna 
Romanya: Romania 
Rosinburg: Rosenburg 
Rusya: Russia 
 
S-Ş 
Saala: Saalach river 
Saksonya: Sachsen 
Salçak: Salzach river 
Salide: Solta 
Saray: Sarajevo 
Sava: Sau, Szava river 
Seçen: Szecseny 
Sedd-i islam: İslam Grcki  
Segedin: Szeged 
Sekeş; Segesd, Segesdvar 
Seksar: Szekszard 
Semendire: Smederevski 
Sen Bedendik: St. Benedict 
Sen Gotard: Saint Gotthard 
Sen Mar(t)en: Szentmarton 
Serebrenice:Srebrenica, 
Srebrenitsa 
Sıklovenya: Slovenija, Slovenia 
Sigetvar:  Szigetvar 
Silesiya: Silesia 
Sirem: Srijem, Srijemska  
Sisak: Sziszek  
Solini: Solin 
Sonbor: Zombor 
Sonburg: Sombor, Zombor 
Sonlok:Szolnok 
Susicu: Susice  
Şarviz: Sarviz, Sio 
Şefrad:  Sahy, Ipolysag 
Şıklavun: Esklavonya, 
İsklavonya 
Şibenik: Sibenik 
Şibenik: Sibenik  
Şimetorna: Simontornya 
Şungrad: Csongrad 
 
T 
Tameşvar: Timișoara 
Tarvis: Tarvisio 
Teşne: Tesanj 
Tırnava : Veliko Tırnovo 
Tisa: Tisza river 
ToKay : Tokaj 
Tuna: Donau, Danube river 
 
U-Ü 
Urcis:Urcice 
Uyvar: Nove Zamky, Ujvar 
Ülgüm: Ülgün  
Üsküb: Skopje  
 
V 
Vağ: Vah river 
Vağka: Vacha river 
Valpova: Valpo, Walpowo 

Varadin:Petrovaradin, 
Peterwardein 
Varat: Varad, Nagyvarad 
Varoş: Varos 
Vaysenberg: Weissenberg 
Venedik: Venice, Venezia, 
Benetke 
Venedrum: 
Virunum ( Virunensis )  
Verbas: Vrbas River 
Verseçe: Vrsac 
Vilako: Villaco, Villach 
Vinse: Vinensky castle 
Vişegrad: Visegrad 
Vitring: Vetrinj, Viktring  
Vlatavin: Kralupy nad Vltavou  
Vrta Vakuf : Donji vakuf 
 
Y 
Yagodine: Jagodina 
Yan: Janj   
Yanık: Györ 
Yanova: Janjevo 
Yanuba: Yanova, Janjevo  
Yayçe: Jajce 
Yayinçe: Jajinci 
Yenibazar: Novi Pazar 
Yeşil Direk ılıcası: Rudas Baths 
Zağrabiye: Zagreb 
Zakva: Zagyva river  
Zamos: Szamos, Someş river 
Zatecin: Zatec 
Zelye: Celje 
Zetmar: Satu Mare 
Zımanşa : Zrmanja 
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