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ΤΟ ΕΡΓΟ TOT ΤΟΥΡΚΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΣΙΚ-ΠΑΣΑ-ΖΑΔΕ 
(c. 1400 - c. 1486) ΩΣ ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ 

ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

'Η χρονική περίοδος 1421 - 1566 μ.Χ. θεωρείται από τούς σύγχρονους ερευ
νητές ώς ή εποχή τής μεγαλύτερης άκμής καί κατακτητικής εξάπλωσης του 
’Οθωμανικού Σουλτανάτου στήν ’Ασία, τήν βόρειο ’Αφρική καί τά Βαλκάνια. 
’Επιβλητικοί «στρατιωτικοί σουλτάνοι» όπως ό Μουράτ Β' (1421-51), ό 
Μεχμέτ Β' ό «Πορθητής» (1451 - 81 ), ό Βαγιαζίτ Β' (1481 - 1512), ό Σελίμ Α' 
Α' (1512 - 20) καί ό Σουλεϋμάν Β' ό «Μεγαλοπρεπής» (1520 - 66)1 έδωσαν με
γάλη αίγλη στήν ολοένα αυξανόμενη σέ εδάφη καί ισχύ αύτοκρατορία τους. «Ή 
αυτοκρατορία αυτή», γράφει ό Γερμανός Τουρκολόγος Paul Wittek (-(-1978) 
στο κλασσικό του έργο γιά τήν άνοδο του ’Οθωμανικού Κράτους, «ένωσε υπό 
τήν ήγεσία της το μεγαλύτερο καί πλέον σημαντικό τμήμα τού Μωαμεθανικού 
κόσμου. Ή Συρία, ή Παλαιστίνη, το ’Ιράκ, ή Αίγυπτος, τά σπουδαιότερα 
εδάφη τής ’Αραβικής χερσονήσου έπισκιάστηκαν άπό τον ’Οθωμανό σουλτάνο. 
Το τεράστιο αύτό βασίλειο έγινε άκόμα μεγαλύτερο μέ τήν προσθήκη υποτε
λών κρατών όπως τής Τύνιδας καί τού ’Αλγεριού στήν δυτική Μεσόγειο καί 
τών Χανάτων τής νότιας Ρωσσίας. Κανένας άλλος Μουσουλμάνος ήγεμόνας 
τής σύγχρονης εποχής δέν βρέθηκε σέ τόσο πλεονεκτική θέση όσο ό ’Οθω
μανός σουλτάνος, ό όποιος έξουσίαζε τίς δύο πόλεις τού Ίσλάμ, τήν Μέκκα 
καί τήν Μεδίνα, καθώς καί τούς παλαιούς τόπους διαμονής τών Χαλιφών, δηλ. 
τήν Δαμασκό, τήν Βαγδάτη καί τό Κάιρο»2.

Ό άσυγκράτητος — όπως φαινόταν —’Οθωμανικός θρίαμβος έξιστορήθηκε 
καί υμνήθηκε άπό μία ομάδα συγχρόνων μέ τά γεγονότα εκείνα ιστοριογρά
φων οί όποιοι, όπως ήταν φυσικό, έδωσαν μία μεροληπτική εικόνα τών κατα- 
κτήσεων τού 15ου καί 16ου αί. άφοΰ — όπως έτεινε νά πιστέψει μεγάλο μέρος 
τού τότε Μουσουλμανικού κόσμου — οί Όσμανλήδες Τούρκοι φαίνονταν πώς

1. Ό Σουλεϋμάν Β' άναφέρεται ώς «Μεγαλοπρεπής» (Magnificent, Magnifique, Magni
fico) άπό τούς δυτικούς ιστορικούς. Οί Τούρκοι τόν άποκαλοΰν «Κανουνί» (Kanuni), δηλ. 
«ΝομοΟέτη».

2. Paul Wittek, The Rise of the Ottoman Empire, London 1938, άνατύπ. 1958 
(σειρ. Royal Asiatic Monographs, άρ. 23), σ. 1.
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ήσαν το έκτελεστικύ όργανό του ’Αλλάχ καί οί ((διαλεχτοί» πολεμιστές του 
«ιεροί» πολέμου» (άραβ. «Τζιχάντ») γιά τήν έξάπλωση του Ίσλαμικού δό
γματος. Παρατηρούμε λοιπόν δτι σέ πολλές περιπτώσεις ή «θριαμβολογία» 
αύτή παρασέρνει τούς πρώτους αύτούς ’Οθωμανούς χρονικογράφους σέ υπερ
βολές καί πλατυασμούς μέ άποτέλεσμα πολλά άπο αύτά πού έγραψαν νά μήν 
έχουν ιστορική άξια. Οί έξη σημαντικότεροι Τούρκοι ιστοριογράφοι τής ση
μαντικής έκείνης περιόδου γιά τήν Τουρκική ιστορία ήσαν ό Άσίκ-Πασά- 
Ζαδέ (περ. 1400 - περ. I486)3, ό Μουχιεδδίν (15ος - 16ος αί.), ό Νεσρί 
(-(-1520), ό Ίδρίς (-(-1520), ό Σεαδεδδίν (1536-99) καί ό "Αλι (1541 - 
99 )4.

Έδώ θά γίνει λόγος γιά τον παλαιότερο καί — πιθανώς — τον σημαντικό
τερο άπο τούς χρονογράφους αύτούς, τον Άσίκ-Πασά-Ζαδέ, τού οποίου 
το έργο άποτελεΐ βασικότατη πηγή τής πρωτο-όθωμανικής ιστορίας. Ό πλή
ρης τίτλος τού χρονικού του είναι «Tevarih-i ΑΙ-ί Osman», δηλ. «Χρονικό 
τού Οΐκου ( =Δυναστείας) τού Όσμάν» καί καλύπτει τήν χρονική περίοδο 
άπο τις άρχές περίπου τού 13ου αί. μέχρι λίγα χρόνια μετά τήν άλωση τής 
Κωνσταντινούπολης άπύ τον Μεχμέτ Β' το 14535. Εϊναι διαιρεμένο σέ 166 
κεφάλαια, γραμμένο σέ άπλό άφηγηματικό ύφος καί παρουσιάζει μιά σημαντική 
ιδιομορφία: στο τέλος ορισμένων κεφαλαίων ό συγγραφέας παραθέτει μιά 
σειρά έρωτήσεων καί άπαντήσεων μέ προφανή του στόχο τήν πληρέστερη έμ- 
πέδωση τού έργου άπο τον άναγνώστη.

'Τπάρχουν άρκετά χειρόγραφα τής παλαιας του οθωμανικής γραφής (σέ 
άραβικούς χαρακτήρες) σέ βιβλιοθήκες καί μουσεία τής Τουρκίας, όπως λ.χ. 
στο Topkapî Saray στήν Κωνσταντινούπολη6. 'Η πρώτη έκδοση τού έργου 
(μέ τήν παλαιά γραφή ) έγινε το 1914 άπο τον Ali Bey στήν Κωνσταντινού
πολη 7, ή δεύτερη (μέ το νέο τουρκικό άλφάβητο πού είσήχθη άπο τον Μου-

3. Γιά τις παλαιότερες λανθασμένες εκδοχές σχετικά μέ τήν ήμερομηνία τοϋ θανάτου 
τοϋ Άσίκ-Πασά-Ζαδέ (έχρονολογεΐτο στό 1504/5 ή τύ 1518) βλ. τήν παλαιότερη μελέτη 
στά έλληνικά άπό τόν Άβρ. Ν. Παπάζογλου, «'Ο Μωάμεθ Β’ ό Πορθητής κατά τόν Τούρ
κον ιστορικόν Άσίκ Πασά Ζαντέ», ΕΕΒΣ 16, 1940, σ. 211 - 46, ίδιαίτ. σ. 212 - 13.

4. Βλ. Γεωργίου Γεωργιάδου-Άρνάκη (fl976), Οί Πρώτοι ’Οθωμανοί. Συμβολή εις 
τό Πρόβλημα τής Πτώσεως τοϋ 'Ελληνισμού τής Μικρός ’Ασίας (1282 - 1337), ’Αθήνα 
1947, σ. 1 - 2. Γιά τόν Νεσρί βλ. τήν μελέτη τοϋ καθηγητή Victor L. Ménage, Neshri’s 
History of the Ottomans. The Sources and Development of the Text, Oxford 1964.

5. Βλ. Παπάζογλου, «Μωάμεθ Β' — Άσίκ Πασά Ζαντέ», ο.π., σ. 214. Τό τμήμα 
τοϋ Χρονικοϋ πού άναφέρεται στά γεγονότα τής ’Οθωμανικής ιστορίας μέχρι τό Έτος 
Εγίρας 908 ( =1503 μ.Χ. ) θά πρέπει νά εϊναι μεταγενέστερη προσθήκη. Βλ. Παπάζο
γλου, ο.π., σ. 213, 214.

6. Παπάζογλου, δ.π., σ. 214 - 16 μέ παραπομπές.
7. Tarih Afikpafazade, Istanbul 1914. Έκδ. Υπουργείου Παιδείας τής Κωνσταντι

νουπόλεως μέ εισαγωγικά σχόλια τοϋ Ali Bey. Άνατύπ. τό 1932.

58



ΤΟ ΕΡΓΟ TOY ΤΟΥΡΚΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΣΤΚ-ΤΤΑΣΑ-ΖΑΔΕ

σταφά Κεμάλ Άτατούρκ τό 1926) τό 1929 άπό τον Friedrich Giese στην 
Λειψία καί ή τρίτη το 1949 άπο τον Çiftçioglu Nikal Atsîz στήν Κωνσταντι
νούπολη (σειρ. Osmalî Tarihlerî / Türkiye Yanineri). Tò 1959 κυκλοφό
ρησε καί γερμανική μετάφραση του έργου άπο τον R. F. Kreutei με τίτλο 
Vom Hirtenzelt zur Hohen Pforte, στην Βιέννη-Graz8.

'Ο Άσίκ-Πασά-Ζαδέ (το πλήρες μουσουλμανικό του όνομα ήταν Δερβίς 
Άχμέτ ΐμπν Σεϋχ Γιαχία ΐμπν Σεϋχ Σαλμάν ΐμπν Άσίκ Πασά) 9 ήταν δισέγ
γονος του φημισμένου μυστικιστή ποιητή άπο την Μικρά ’Ασία ’Ασίκ Πασά 
(1272 - 1333), ό όποιος στο έπικό του έ'ργο είχε ύπεραμυνθεΐ του «ορθοδόξου» 
(Sunni) κατά του «αιρετικού» (Shiite) Ίσλάμ. Γεννήθηκε περί το 1400 στήν 
περιοχή του Έλβάν Τσελεμπί πού βρίσκεται κοντά στήν Άμάσεια του Πόν
του καί φαίνεται ότι άπο μικρός μυήθηκε σε θρησκευτική μυστικιστική οργά
νωση 10 11. 'Ο περιορισμένος άριθμός των στοιχείων πού έχουμε γιά τήν προσω
πική του ζωή προέρχεται άποκλειστικά άπό τό έργο του. Γνωρίζουμε λ.χ. ότι 
τό 1437 ξεπλήρωσε τό μουσουλμανικό χρέος του προσκυνήματος στήν Μέκκα, 
τήν ιερή πόλη του Προφήτη Μωάμεθ, καί ότι κατά τήν διάρκεια τής βασιλείας 
των Μουράτ Β' (1421 - 51) καί Μεχμέτ Β' (1451 - 81) παραβρέθηκε σέ διά
φορες Τουρκικές έκστρατεϊες κατά των Χριστιανικών Βαλκανικών λαώνη. 
Τά τελευταία του χρόνια τά έζησε στήν Κωνσταντινούπολη (έκεϊ πέθανε περί 
τό 1486) όπου καί συνέγραψε τό «Χρονικό τοΰ Οίκου του Όσμάν» 12 βασιζό
μενο σέ πληροφορίες καί εμπειρίες τίς όποιες είτε είχε ό ίδιος ζήσει είτε είχε 
άπό άλλους άκούσει.

Σκοτεινό παραμένει γιά τούς σύγχρονους ερευνητές τό πρόβλημα τών πη
γών πού χρησιμοποίησε ό Άσίκ-Πασά-Ζαδέ γιά τήν εποχή του 13ου καί 14ου 
αιώνα (όπως είδαμε παραπάνω τά γεγονότα του 15ου αιώνα, πού περιγράφει 
βασίζονται ώς έπί τό πλεΐστον σέ προσωπικές του εμπειρίες). "Οπως ίσχυρί-

8. Βλ. βιογραφικά στοιχεία γιά τον ’Ασίκ-Ζαδέ στή μελέτη τοΰ Παπάζογλου, δ.π., 
σ. 211 - 16. Βλ. έπίσης τήν μονογραφία στά Τουρκικά τοΰ Ahmet Refik, Afihpafazade, 
Istanbul 1932 (έκδ. Kanaat), καί τό λεπτομερές λήμμα τοΰ Franz Taeschner, «Ashik - 
Pasha - Zade» στήν Encyclopedia of Islam (β' έκδ.), τόμ. A' (Leiden-London 1954).

9. Στήν έκδ. τοΰ 1914 ό Ali Bey αναφέρει ώς πλήρες ονομα τοΰ ιστοριογράφου τό Der- 
vi? Ahmet Asiki ihn ßeih Yahya ihn Çeili Süleyman ihn Bali Açik ihn Muhlis Paça 
ihn Baba Ilyas. Βλ. Παπάζογλου, ό'.π., σ. 212.

10. Παπάζογλου, ό'.π., σ. 211 - 12. Ό Γερμανός Εσλαμολόγος Carl Brockelmann 
στο κλασικό του σύγγραμμα History of the Islamic Peoples, New York 1973 (Paper
back edition), σ. 312 - 13, τον άναφέρει ώς «δερβίση ’Ασίκ-πασαζαντέ» (dervish Ashik- 
pashazade).

11. Παπάζογλου, ό'.π., σ. 212.
12. Θά πρέπει νά άρχισε τήν συγγραφή τοΰ «Χρονικοΰ» του άρκετά πριν άπό τό έτος 

Εγίρας 889 ( =1484 μ.Χ. ), καί οχι μετά άπό τό έτος αυτό, όπως λανθασμένα είχε γρά
ψει ό Παπάζογλου, ό'.π., σ. 213 σημ. 4.
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ζεται ό ίδιος στο έργο του είχε υπόψη του ενα χρονικό σχετικό μέ τήν πρωτο- 
όθωμανική περίοδο γραμμένο άπό τον Γιαχσί Φακίχ Έφέντη, γιο ενός ιμάμη 
του τεμένους πού είχε χτίσει στήν Προύσα ό δεύτερος ’Οθωμανός σουλτά
νος Όρχάν (1326- 62)13.

Οί άπαρχές καί ή σταδιακή έξάπλωση του ’Οθωμανικού Σουλτανάτου στη 
Βιθυνία (Βόρειο-Δυτική Μικρά ’Ασία), δπως τις περιγράφει ό Άσίκ-Πασά- 
Ζαδέ καί οί άλλοι χρονικογράφοι πού προαναφέραμε, είναι πιθανότερο δτι καλύ
πτονται κατά μεγάλο ποσοστό άπο τήν «άχλύ» τού θρύλου παρά δτι βασίζον
ται στο υποτιθέμενο έ'ργο τού Γιαχσί Φακίχ Έφέντη, πού δεν έχει σωθεί 
ούτε άναφέρεται άπο άλλον ’Οθωμανό χρονικογράφο. Σέ γενικές γραμμές ή 
αφήγηση τού Άσίκ-Πασά-Ζαδέ σχετικά μέ τον έρχομύ των προγόνων των 
’Οθωμανών στήν Άνατολία έ'χει ώς έξης: Οί Τουρκικοί νομαδικοί πληθυσμοί 
τού Μαχάν (της άρχαίας έπαρχίας τής Περσίας πού ονομαζόταν Παρθία) 
αναγκάστηκαν στις άρχές τού 13ου αιώνα νά έγκαταλείψουν τά εδάφη καί τά 
βοσκοτόπια τους διωγμένοι άπο τις Μογγολικές έπιδρομές τού Τζέγκις Χάν 
(1206-27)14. ’Ανάμεσα στά χρόνια 1220 έως 1230 ό άνώτατος άρχοντας 
των Τούρκων αύτών, ό «Παντισάχ» Σουλεϋμάν, οδήγησε 50.000 περίπου 
οικογένειες νομάδων άπο το Μαχάν διά μέσου τού Τουρκεστάν καί τής 
’Αρμενίας στις γειτονικές περιοχές τού Έρζιντζάν (τήν παλαιά Βυζαντινή 
Κελτζηνή) στήν άνατολική Μικρά ’Ασία. Σύμφωνα πάντα μέ τον Άσίκ- 
Πασά-Ζαδέ, ό Σουλεϋμάν πνίγηκε στον Εύφράτη κατά τήν διάρκεια πολεμι
κών έπεισοδίων 15 περί το 1230, καί οί τέσσερις γιοι του Σονκουρτιγίν, Γου-

13. Βλ. Γεωργιάδου - Άρνάκη, Πρώτοι ’Οθωμανοί, σ. 14. Γενικά σχόλια γιά τήν 
’Οθωμανική ιστοριογραφία της έποχής έκείνης άπό τόν καθηγητή Stanford J. Shaw, 
History of the Ottoman Empire. Τόμ. A': Empire of the Gazis. The Rise and Decline 
of the Ottoman Empire (1280-1808), Cambridge U.P. 1976, σ. 145.

Τήν έξιστόρηση τοϋ ’Ασίκ-Πασά-Ζαδέ συνεχίζει ό Μουχιεδδίν, καί αυτόν τον συνεχίζει 
ό Νεσρί, ό όποιος έγραψε Παγκόσμια 'Ιστορία, τό 6ο Βιβλίο της οποίας άσχολεΐται μέ τήν 
γένεση καί άκμή τοϋ ’Οθωμανικού Σουλτανάτου.

14. Κατά τήν μαρτυρία ένός παλαιοτέρου μουσουλμάνου χρονογράφου, τοϋ Ίζζ-άλ-Ντίν 
ϊμπν άλ-’Αθίρ (περ. 1160 - 1233), οί έπιδρομές των Μογγόλων υπήρξαν «ή μεγαλύτερη 
καταστροφή πού γνώρισε ποτέ ή άνθρωπότητα». Βλ. άγγλική μετάφρ. τοϋ σημαντικοΰ αύ- 
τοϋ κειμένου στήν έπιλογή καί μετάφρ. άνατολικών άποσπασμάτων άπό τούς William Η. 
McNeal καί Marylin Robinson Waldman, The Islamic World, London 1973, σελ. 249 
κ.έ. Πρβλ. τήν πρόσφατη μελέτη μου Α.Γ.Κ. Σαββίδη, Ό ”Αραβας ’Ιστοριογράφος "ίμπν 
άλ-ΆΘ'ιρ (1160- 1233) καί τό Παγκόσμιο Χρονικό του ώς πηγή για τήν Ιστορία των 
Σταυροφοριών καί τών Βυζαντινο-Σελτζουκικών Σχέσεων, ’Αθήνα 1981, σ. 7, 13.

15. Βλ. δμως τις ορθότατες παρατηρήσεις τοϋ Wittek (Rise of the Ottoman Empire, 
σελ. 12 κ.έ.) γιά τήν σκόπιμη χρησιμοποίηση άπό τούς ’Οθωμανούς ιστοριογράφους ένός πα- 
λαιότερου θρύλου, πού συνδέεται μέ τόν Σελτζοΰκο σουλτάνο τοϋ Ίκονίου Ίζζ-άλ-Ντίν 
Κιλίτς Άρσλάν Α' πού πνίγηκε τύ 1107 μ.Χ. στύν ποταμό Καμπούρ ή Τζαμπέρ.
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ντογτού, Έρτογρούλ καί Ντουντάρ μοίρασαν μεταξύ τους το τεράστιο πλήθος 
πού τούς είχε άκολουθήσει. Στούς δύο τελευταίους, Έρτογρούλ καί Ντουν
τάρ, δηλαδή τον πατέρα καί τον θειο άντίστοιχα του πρώτου ’Οθωμανού σουλ
τάνου Όσμάν Α' (γεν. περ. 1258, σουλτ. περ. 1288 - 1326), οφείλει την γέν
νησή του το ’Οθωμανικό ’Εμιράτο τής Βιθυνίας πού σέ λιγότερο διάστημα άπύ 
δύο αιώνες θά ξεχυνόταν στά Βαλκάνια. Μετά το θάνατο τού πατέρα τους ήγή- 
θηκαν 400 περίπου οικογενειών (ποσοστό πού πρέπει νά περιείχε τουλάχιστον 
20 χιλιάδες άτομα άν ληφθεΐ ύπόψη το γεγονός δτι οΐ νομαδικές οικογένειες 
ήσαν πάντοτε πολυμελείς) καί κατευθύνθηκαν δυτικά προς τά έδάφη τού Σελ- 
τζούκου σουλτάνου τού Ίκονίου (Konya), Άλαεδδίν Καϊκομπάντ Α' (1220 - 
37), ό όποιος άντιμετώπιζε πολλά προβλήματα μέ τις Μογγολικές επιδρο
μές. Περί το 1234/35 ό Έρτογρούλ συμμάχησε μέ τον Καϊκομπάντ Α' καί 
κατόρθωσε νά πετύχει μία σημαντική νίκη κατά τών Μογγόλων κοντά στήν 
’Άγκυρα (Ankara). 'Ο ευγνώμων Σελτζοϋκος σουλτάνος άντάμειψε τον Έρ
τογρούλ καί τον Ντουντάρ μέ βοσκοτόπια άνατολικά τής Άγκυρας καί σέ 
έδάφη τής Βιθυνίας, δπως τήν Σογούτη (Sogüt), το Δορύλαιο (Eski Çeliir) 
νοτίως τού ποταμού Σαγγαρίου (Sakarya), καί το Καρατζάχισάρ νοτίως τού 
Δορυλαίου, περιοχές πού βρίσκονταν στήν εύφορη πεδιάδα τού Καρά-σοΰ («το 
Μαύρο Ρυάκι»)16. Έκεΐ λοιπόν γεννήθηκε τύ ’Οθωμανικό Σουλτανάτο πού 
έ'μελλε νά εξελιχθεί στήν μεγαλύτερη Μουσουλμανική αυτοκρατορία τής ιστο
ρίας 17.

"Οπως βέβαια είπαμε, ή παράδοση αύτή δέν έχει καθιερωθεί στήν ιστοριο
γραφία ώς «ιστορικό γεγονός». 'Η σύγχρονη έ'ρευνα θεωρεί δτι ό Άσίκ-Πασά- 
Ζαδέ καί οί άλλοι ’Οθωμανοί χρονικογράφοι πού έγραψαν γιά τήν γέννηση τού 
’Οθωμανικού κράτους έχουν «πλέξει» μαζί ιστορία καί θρύλο. 'Υπάρχουν δμως 
ορισμένα σημεία τού «Χρονικού τού Οϊκου τού Όσμάν» πού θά άξιζε νά θυ
μηθούμε:

α) Τήν γνωστή μάχη τού Βαφέως τής Βιθυνίας (καλοκαίρι τού 1302), δπου 
σημειώθηκε ή πρώτη μεγάλη νίκη τών ’Οθωμανών κατά τού Βυζαντινού 
στρατού, τήν έχει περιγράφει μέ πολλές λεπτομέρειες ό Βυζαντινός ίστο-

16. Αύτά βέβαια δέν είναι δυνατόν νά γίνουν δεκτά ιστορικά άφοΰ γνωρίζουμε έκ του 
άσφαλοΰς δτι τουλάχιστον οί περιοχές της ΒΔ Μικρδς ’Ασίας εύρίσκοντο τήν εποχή εκείνη 
υπό τήν έξουσία τοϋ αύτοκράτορα τοΰ βυζαντινού έξόριστου βασιλείου της Νίκαιας ’Ιωάννη 
Γ' Δούκα Βατάτζη (1222-54). Βλέπουμε στό σημείο αυτό πόσο «δργιάζει» ή φαντασία 
τών πρωτο-Όθωμανών χρονογράφων.

17. Βλ. τό παλαιό άλλά ακόμα χρήσιμο έργο τοϋ Herbert Adams Gibbons, The Foun
dation of the Ottoman Empire. A History of the Osmanlis up to the Death of Bayezid 
I, 1300-1403, Oxford 1916, σελ. 20 κ.έ. Βλ. έπίσης τό λήμμα «Ertoghrul» τοϋ 
Victor L. Ménage στήν Encyclopedia of Islam (β' έκδ. ) τόμ. Β' (μέ πλούσια βιβλιο
γραφία).
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ρικός Γεώργιος Παχυμέρης (Έκδ. Βόννης 1835, τόμ. Β', σελ. 327 - 
37). Ό Άσίκ-Πασά-Ζαδέ τήν άναφέρει ώς μάχη του Κογιούχισάρ, άλλά 
ό Γεώργιος Γεωργιάδης-Άρνάκης απέδειξε ότι πρόκειται περί δύο δια
φορετικών μαχών18.

β) Είναι γνωστό άπό πέντε Βυζαντινά «Βραχέα Χρονικά» άνωνύμων συγγρα
φέων ότι ή Προύσα παραδόθηκε στους ’Οθωμανούς του Όρχάν στίς 
6 ’Απριλίου του 132619. Ό Άσίκ-Πασά-Ζαδέ δίνει μερικά πρόσθετα 
στοιχεία εδώ (τά έ'χει έπαναλάβει καί ό Νεσρί): γράφει δηλαδή πώς ό 
κυβερνήτης τής Προύσας παραδόθηκε γιά νά άποφύγει τις σφαγές καί 
τήν λεηλασία καί πώς κατόπιν το μέρος έποικίστηκε άπο άρκετούς Μου
σουλμάνους άπο τις γύρω περιοχές άνάμεσα στούς οποίους ήταν καί ό 
σοφός δερβίσης Megdeddin al-Kunewy από τό ’Ικόνιο, γιά τον όποιο 
έχει άφήσει πληροφορίες καί ό Μαροκινός περιηγητής τοϋ 14ου αιώνα 
’Ίμπν Μπαττούτα.

γ) Κατά τόν Άσίκ-Πασά-Ζαδέ όταν ό Όρχάν κατέλαβε τήν Προύσα ό 
πατέρας του Όσμάν Α' ήταν έτοιμοθάνατος στήν Σογούτη. Τελικά πέ- 
θανε έκεϊ καί θάφτηκε στήν Προύσα, όπου τό μαυσωλείο του (türbe) 
σώζεται καί στίς ημέρες μας.

δ) Συγκεχυμένες είναι οί πληροφορίες του Άσίκ-Πασά-Ζαδέ (καί τοϋ Νεσ
ρί) σχετικά μέ τόν Άλαεδδίν Πασά ή Beg (Μπέη) πού πιθανώς νά ήταν 
έτεροθαλής άδελφός (ή ίσως πνευματικός άδελφός) τοϋ δεύτερου ’Οθω
μανού σουλτάνου Όρχάν. Ό Άλαεδδίν αύτός άναφέρεται ώς ό πρώτος 
«Μέγας Βεζύρης», δηλαδή πρωθυπουργός τοϋ Σουλτανάτου άπό τό 1326 
περίπου μέχρι τόν θάνατό του τό 1333. Σύμφωνα πάντα μέ τήν παρά
δοση αύτή, ό Άλαεδδίν μετά τόν θάνατο τοϋ Όσμάν Α' άρνήθηκε τήν 
προσφορά τοϋ Όρχάν νά γίνει αύτός σουλτάνος καί άποσύρθηκε στά κτή
ματά του έξω άπό τήν Προύσα (Bursa) πού τώρα είχε γίνει ή πρώτη 
’Οθωμανική πρωτεύουσα. Σύντομα όμως ό Όρχάν τόν άνεκάλεσε καί 
τοϋ άνέθεσε τήν άρχιστρατηγία τών δυνάμεών του όνομάζοντάς τον καί· 
«Μέγα Βεζύρη»20.

ε) Σημαντικές είναι οί πληροφορίες πού μάς παρέχει ό Άσίκ-Πασά-Ζαδέ

18. Βλ. Άρνάκη, Πρώτοι ’Οθωμανοί, σελ. 129 - 30. Ό συγγραφέας περιέγραψε ζωη
ρά τήν μάχη (σελ. 127 - 30) σύμφωνα μέ τόν Παχυμέρη.

19. Βλ. τήν πρόσφατη έκδοση άπό τόν Peter Schreiner, Die Byzantinischen Kleinchro
niken, στή σειρ. Corpus Fontium Historiae Byzantinae τόμ. Α', Βιέννη 1977, άρ. 7/6, 
8/16, 70/5, 72/1, 73/10.

20. Βλ. τό λεπτομερές λήμμα «Ala al-Din Beg» τοϋ S. Μ. Stern στήν Encyclopedia 
of Islam ([3' έκδ.) τόμ. A' (1954). Πιστεύεται ίίτι ό Άλαεδδίν Πασά καθιέρωσε τό κωνο
ειδές σαρίκι (fez) άπό άσπρη τσόχα σάν έπίσημο κάλυμμα της κεφαλής καί δτι μαζί μέ 
τόν γνωστό όθωμανό στρατηλάτη ΔζενδερλΙ-Ζαδέ Καρά Χαλίλ όργάνωσε τά περίφημα
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γιά τόν ρόλο των Τουρκομανικών φολών στην σταδιακή έκρίζωση του 
Χριστιανικού στοιχείου άπο τήν Μικρά ’Ασία21.

στ) 'Η κατάληψη τής Νίκαιας (Iznik) άπο τον Όρχάν έγινε στις 2 Μαρ
τίου του 1331 σύμφωνα μέ τήν μαρτυρία τριών άνωνύμων Βραχέων 
Χρονικών22. ’Ενώ δέ ή χρονολογία αυτή έχει άκολουθηθεΐ καί άπο τούς 
Βυζαντινούς ιστορικούς Νικηφόρο Γρήγορα, Γεώργιο Σφραντζή καί 
Λαόνικο Χαλκοκονδύλη καί άπο τούς όθωμανούς Νεσρί, Ίδρίς καί 
Σεαδεδδίν, ό Άσίκ-Πασά-Ζαδέ μαζί μέ τον "Αλι δίνουν τήν λανθασμένη 
χρονολογία 133323.

ζ) Γνωρίζουμε άπο τον Νικηφόρο Γρήγορά καί τον Γεώργιο Σφραντζή δτι 
ή κατάληψη τής τρίτης σημαντικής Βιθυνικής πόλης τών Βυζαντινών, 
τής Νικομήδειας (Izmit) έγινε μέσα στο 1337. Καθόλου δεν ευσταθοϋν 
οί μαρτυρίες τών Άσίκ-Πασά-Ζαδέ καί Σεαδεδδίν δτι ή πόλη έπεσε το 
1326, λίγο μετά τήν Προύσα24.

η) Σημαντικότατες πληροφορίες μάς παρέχει ό Άσίκ-Πασά-Ζαδέ μέ τόν 
Σεαδεδδίν (άκολουθούμενοι καί άπο τούς μεταγενέστερους Χατζί Καλφά 
πού έζησε το 1609-57 καί τον Έβλιά Τσελεμπί, 1611-84) γιά τίς 
έπιχειρήσεις τών στρατηγών του σουλτάνου Μουράτ Α' (1362-89) Χαϊ- 
ρεδδίν, Έβρενύς Beg, καί Λαλά Σαχίν στήν Μακεδονία άνάμεσα στο 
1375-85, δταν κατέλαβαν σημαντικές βυζαντινές πόλεις δπως τήν Κα
βάλα (βυζ. Χριστούπολη), τήν Δράμα, τήν Ζίχη, τίς Σέρρες (τύ 1383) 
καί τήν Βέρροια (τύ 1384/85 )25.

τάγματα τοϋ όθωμανικοϋ πεζικού, τούς «yaya», πού διακρίθηκαν ατούς μελλοντικούς πο
λέμους τοΰ σουλτανάτου κατά τών βυζαντινών καί τών τουρκοφόρων γειτονικών έμιράτων. 
Υπάρχουν καί δρισμένοι Ιστορικοί πού πιστεύουν δτι ύ Άλαεδδίν είσήγαγε πρώτος οθω
μανικά νομίσματα. Ό τάφος τους βρίσκεται στύ μαυσωλείο τοϋ Όσμάν Α' στήν Προύσσα.

21. Βλ. Speros Vryonis, The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and 
the Process of Islamization from the llth - 15th century, Los Angeles - London, 1971, 
σελ. 266, 281 σημ. 792, 363 σημ. 26, 396, σημ. 144 γιά περισσότερες λεπτομέρειες. Χω
ριά καί περιοχές της ’Ανατολίας δπου κατά τόν 13ο αιώνα άκόμη είχε άκμάσει τύ έλληνικύ 
στοιχείο, τον 16ο είχαν ήδη καταληφθεί άπο μουσουλμάνους άποίκους, ένώ τύ γηγενές 
Χριστιανικό στοιχείο είχε κατά τύ μάλλον ή ήττον έξισλαμισθεϊ. Χαρακτηριστικό γιά τήν 
όρμητικότητα τών Τουρκομάνων είναι τύ μέρος δπου ό Άσίκ-Πασά-Ζαδέ περιγράφει τίς 
γυναίκες τους οί όποιες πολλές φορές έκτύς άπύ τά σπιτικά καί τά μητρικά τους καθήκοντα 
λάβαιναν ένεργύ μέρος σέ έπιδρομές καί πολέμους.

22. Βλ. Schreiner, Kleinchroniken, άρ. 7/7, 8/24 καί 101/3
23. Λεπτομέρειες στύν Άρνάκη, Πρώτοι ’Οθωμανοί, σελ. 187 σημ. 155. Γιά τύ τί έπα- 

κολούθησε τήν παράδοση της πόλης στούς Τούρκους βλ. στύ ίδιο έργο σελ. 187 - 95 μέ 
άναφορά στις πηγές.

24. Βλ. στύ ίδιο έργο σελ. 197 μέ σημειώσεις.
25. Γ. Χιονίδη, 'Ιστορία τής Βέροιας, Τόμ. Β': Βυζαντινοί Χρόνοι, Θεσσαλονίκη 1970, 

σελ. 66 - 67 μέ σημειώσεις.
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Γιά το κλείσιμο τοΰ άρθρου αύτοΰ θά δοθούν ορισμένα άποσπάσματα άπό 
το σημαντικότερο τμήμα τοϋ χρονικού τοΰ Άσίκ-Πασά-Ζαδέ (το 8ο βιβλίο) 
πού άναφέρεται στην άλωση τής Κωνσταντινούπολης άπύ τον Μεχμέτ Β' 
το 1453. Γνωστές είναι οί λεπτομέρειες γιά το θέμα αύτύ πού μάς έ'χουν πα- 
ραδώσει οί τέσσερις 'Έλληνες ιστοριογράφοι Γ. Σφραντζής (1401-78), Μιχαήλ 
Δούκας (περ. 1400-1470), Μιχαήλ Κριτόβουλος (περ. 1410 - περ. 1470) 
καί Λαόνικος Χαλκοκονδύλης (1423 - περ. 1490), άνάμεσα σέ πολλές άλλες 
πηγές, σύγχρονες καί μεταγενέστερες26. Το κείμενο τοΰ Άσίκ-Πασά-Ζαδε είναι 
πολύ σημαντικό γιατί άναφέρεται στήν τελική πτώση τής Βυζαντινής πρωτεύου
σας μετά τήν αποτυχία των μυστικών συνεννοήσεων μεταξύ τοΰ αύτοκράτορα 
Κωνσταντίνου ΙΑ' Παλαιολόγου (1449-53) καί τοΰ «Μεγάλου Βεζύρη» Χα- 
λίλ Πασά των Τούρκων, στον όποιο ό πρώτος είχε ύποσχεθεΐ πλουσιοπάροχες 
άμοιβές άν κατόρθωνε νά πείσει τον σουλτάνο νά ματαιώσει τήν τελική μεγάλη 
επίθεση κατά τών τειχών. Βέβαια τελικά επικράτησε ή γνώμη τών φιλοπο- 
λέμων στρατηγών καί όταν ανακαλύφτηκε ή συνωμοσία τοΰ Χαλίλ ό «Πορ
θητής» τον έξολόθρευσε. Πολύ σημαντικά επίσης είναι τά οσα γράφει ό Άσίκ- 
Πασά-Ζαδε γιά τήν πολιτική τοΰ Μεχμέτ Β' έναντι τών κατακτημένων Κων- 
σταντινουπολιτών 27, καί κυρίως γιά τά νέα κτίσματα καί τούς νέους κατοί
κους τούς οποίους υποχρέωσε νά μετοικήσουν άπύ Μικρασιατικές περιοχές 
στήν νέα του πρωτεύουσα, τήν Istanbul28.

26. Βλ. τήν λεπτομερή μελέτη τοϋ Sir Steven Runciman: The Fall of Constantinople 
(1453), Cambridge 1966, μέ πλήρη άνάλυση τοΰ θέματος μέσω τών πηγών καί της 
νεώτερης βιβλιογραφίας.

Γιά τήν προσωπικότητα καί το κατακτητικό έργο τοΰ Μεχμέτ Β' υπάρχει ή εκτενής μο
νογραφία τοΰ Franz Babinger, Mehmed the Conqueror and his Time (Άγγλ. μετάφρ. 
R. Manheim καί C. Hickman), Princeton, N. J. 1977, μέ α' Γερμ. έκδ. (München 
1953) καί Γαλλική μετάφρ. (Paris 1954). Τό έργο έχει βιβλιοκρίνει έκτενώς ό Halil Inal- 
cik, «Mehmed the Conqueror (1432 - 1481) and his Time», Speculum 35, 1960, σ. 
408 - 27. Γιά άλλες πηγές σχετικά μέ τδν Μεχμέτ Β' βλ. Παπάζογλου, «Μωάμεθ Β' - 
Άσίκ Παζά Ζαντέ», δ.π., σ. 216 σημ. 1, 2.

27. Γιά τό θέμα αύτό ύπάρχει μία εξαιρετική μελέτη τοΰ καθηγ. Haül Inalcik, «The 
Policy of Mehmed II toward the Greek Population of Istanbul and the Byzantine 
Buildings of the City», στό περιοδ. Dumbarton Oaks Papers, άρ. 23/23, 1969/70 
(Washington D. C.) σελ. 231 - 49.

28. Μέχρι τό 1365 περίπου, όταν καταλήφθηκε ή Άνδριανούπολη (Edirne) άπό τόν 
Μουράτ Α', πρωτεύουσα τών ’Οθωμανών είχε υπάρξει ή Προύσσα (Bursa). Βλ. Halil 
Inalcik, «The Conquest of Edirne (1361)», Archivum Ottomanicum 3, 1971 (Χάγη), 
σ. 185 - 210. Κατά τόν Inalcik ή κατάκτηση της Άδριανουπόλεως έλαβε χώρα τό 1361. 
Λίγα γεγονότα στις βυζαντινο-τουρκικές σχέσεις τοϋ 14ου αί. έχουν τόσο ασαφή χρονολογία 
όπως ή πτώση τής Άδριανουπόλεως (Edirne) στους ’Οθωμανούς. ’Έχουν προταθεϊ διά
φορες χρονολογίες: τό 1361, 1362, 1364, 1365, 1368 καί 1369. Βλ. Peter Charanis, «The 
Strife among the Palaeologi and the Ottoman Turks, 1370 - 1402», Byzantion 16
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Τά μεταφρασμένα αποσπάσματα πού άκολουθοϋν είναι νεοελληνική άπό- 
δοση τής άγγλικής μετάφρασης του ΐσλαμολόγου Bernard Lewis29:

ΤΙ ΕΚΑΝΕ Ο ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ ΜΕΧΜΕΤ ΧΑΝ ΓΑΖΙ 
ΟΤΑΝ ΕΠΕΣΤΡΕΊΈ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΡΑΜΑΝ ΚΑΙ ΤΙ ΚΤΙΡΙΑ ΕΚΤΙΣΕ

’Ήθελε νά περάσει στην Ρούμελη (=Έλλάδα)30 άπύ την Καλλίπολη, 
άλλά τοϋ είπαν, ~Ω παντοδύναμε σουλτάνε, τά πλοία των άπιστων 
( =Χριστιανών) έχουν άποκλείσει τά στενά στην Καλλίπολη.

’Έτσι πήραν τον σουλτάνο καί τον οδήγησαν στο Κοτζάελί καί έστησαν 
το στρατόπεδό τους στο Άκτσάχισάρ31 στήν παραλία τοϋ Βοσπόρου 
πάνω άπύ τήν Ίστανμπούλ.

(1942/43), σ. 286. Irène Beldiceanu-Steinherr, «La conquête d’Adrinople par les 
Turcs. La pénétration turque en Thrace et la valeur des chroniques Ottomanes», 
Travaux et Mémoires, 1, 1965, σ. 439 - 61. ’Ελισάβετ A. Ζαχαριάδου, «The Conquest 
of Adrianople by the Turks», Studi Veneziani 12, 1970, σ. 211 - 17. Donald M. Ni
col, The Last Centuries of Byzantium, 1261-1463, London 1972, σ. 285 σημ. 35.

’Εάν ή κατάληψη τής Άδριανουπόλεως έλαβε χώρα τό 1361 ή μέχρι τόν Μάρτιο τοϋ 
1362 ( =θάνατος Όρχάν), τότε τό έργο τής καταλήψεως πρέπει νά άποδοθεϊ στόν Όρχάν. 
’Εάν όμως τό «terminus post quem» είναι ό Μάρτιος τοϋ 1362, τότε κατακτητής υπήρξε 
ό Μουράτ Α'.

Φαίνεται πάντως δτι τό γεγονός αυτό έλαβε χώρα μάλλον στά τελευταία χρόνια τής 
δεκαετίας τοϋ 1360, καί μάλιστα τήν διετία 1368 ή 1369. 'Υπάρχουν 8 παραπομπές, στά 
Βυζαντινά βραχέα χρονικά, οί όποιες χρονολογούν τό γεγονός στό Έτος 6877 άπό Κτίσεως 
Κόσμου ( =1368/69 μ.Χ. ) καί άναφέρονται στόν Μουράτ Α' ώς τόν κατακτητή. Βλ. Schrei
ner, Kleinchroniken, άρ. 53/4, 54/3, 55/4, 58/3, 59/18, 60/7, 61/5, 69/3. Θά πρέπει 
πάντως νά σημειωθεί δτι ένα ακόμα βραχύ χρονικό (Schreiner, άρ. 72α/2) άναφέρεται 
σέ μία άποτυχημένη έπίθεση τοϋ Όρχάν κατά τής Άδριανουπόλεως, ένώ ένα άλλο (Schrei
ner, άρ. 72α/3) άναφέρεται λανθασμένα στόν Όρχάν(!) ώς κατακτητή τής πόλεως τό 
1368/69. Τό ϊδιο λάθος παραδίδει καί ένα ακόμα βραχύ χρονικό (Schreiner, άρ. 72/4, 
τό όποιο άναφέρει ώς κατακτητές τής Άδριανουπόλεως τόν Όρχάν καί τόν Σουλεϋμάν.

29. Τό Τουρκικό κείμενο βρίσκεται στίς σελ. 191-94 τής έκδοσης τοϋ 1949 άπό τόν 
Atsiz. Βλ. Bernard Lewis, Islam from the Prophet Muhammad to the Capture of 
Constantinople, Τόμ. A': Politics and War, London 1974, σελ. 144 - 48. Τό άπόσπα- 
σμα είναι παρμένο άπό τό 8ο βιβλίο τοϋ «Χρονικού» τό όποιο άφηγειται τήν βασιλεία τοϋ 
Μεχμέτ Β' τοϋ Πορθητοΰ (Mehmet Fatih). Ή παλαιότερη ελληνική μετάφρ. τοϋ βιβλίου 
αύτοΰ, καί μάλιστα τοϋ τμήματος πού έχει έπιλεγει έδώ, άπό τόν Παπάζογλου, «Μωάμεθ 
Β' - Άσίκ Πασά Ζαντέ», ό'.π., σ. 219 - 21, έχει γίνει βάσει τής έκδ. τοϋ 1914 μέ τήν 
παλαιά ’Οθωμανική γραφή καί έχει ορισμένες διαφορές άπό τό κείμενο τής παρούσας με
τάφρασης.

30. Μέ τόν δρο Ρούμελη (Rumeli, Rum-ili) οί Τοϋρκοι ύπονοοΰσαν τά εδάφη τοϋ Έλ- 
λαδικοΰ χώρου καί των Βαλκανίων τά όποια καί άπετέλεσαν τμήμα τής ’Οθωμανικής Αυ
τοκρατορίας μέχρι τόν 19ο αί.

31. Έδώ υποδηλώνεται τό φρούριο Anadolu Hisar ( =Φρούριο τής Μικράς ’Ασίας,
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’Εκεί, στο σημείο πού είχε περάσει, ό πατέρας του ( =Μουράτ Β' ) πέ
ρασε καί εκείνος στην Ρούμελη καί στρατοπέδευσε απέναντι, άπύ τύ 
Άκτσάχισάρ.
Καί τότε είπε στον Χαλίλ Πασά, «Λαλά ( =δάσκαλε, σύμβουλε), έδώ 
μου χρειάζεται ένα φρούριο !» Σύντομα έδωσε άμέσως οδηγίες καί το 
χτίσιμο του φρουρίου ολοκληρώθηκε ( =τύ Ρούμελι Χισάρ )32. ’Έπειτα 
έστειλε τον Άκτσαϊούογλου Μεχμέτ Μπέη λέγοντάς του, «Εμπρός, 
βιάσου να πολιορκήσεις την Ίστανμπούλ!»
'Ο Μεχμέτ Μπέης έφθασε, έδιωξε τούς άνθρώπους (Χριστιανούς) μα
κριά άπύ τις πύλες τής Πόλης καί πήρε δλα τά γιδοπρόβατα άπύ τά 
γειτονικά χωριά. Τότε είπαν στον αύτοκράτορα (Κωνσταντίνο ΙΑ' Πα- 
λαιολόγο), «'Ο Τούρκος μάς χτύπησε κατάκαρδα καί μάς έθαψε κάτω 
άπύ τά σπίτια μας». Καί ό αύτοκράτορας άπάντησε, «οί γειτονικές μας 
σχέσεις μαζί τους μοιάζουν με αυτές ανάμεσα στο γεράκι καί τύ κοράκι». 
Κατόπιν πρόσθεσε: «"Αν υπάρχει κάποιος τρόπος νά σωθούμε άπύ αυ
τόν τον Τούρκο, πρέπει νά αποταθούμε πάλι στον φίλο μας τον Χαλίλ 
Πασά. Πρέπει νά τού στείλουμε μερικά ψάρια». Καί γέμισε τις κοιλιές 
των ψαριών μέ φιορίνια καί τά έστειλε στον Χαλίλ Πασά33. 'Ο αύτοκρά
τορας είχε κάποιο βεζύρη πού τον έλεγαν Λουκά ( =τόν Μέγα Δούκα 
Λουκά Νοταρά) 34 καί ό όποιος είπε, «’Ά! αυτό δέν θά σοΰ χρησιμεύσει 
καθόλου γιατί ό Χαλίλ Πασάς θά τά φάει τά ψάρια. Δέν τον άπασχολεϊ 
πλέον ή σωτηρία σου, φρόντισε νά βρεις άλλο τρόπο λύσης».
’Έφεραν πάντως τά ψάρια στόν Χαλίλ καί αυτός τά έφαγε αφού προη
γουμένως έβαλε τό περιεχόμενό τους στό ταμείο του. Μετά ένήργησε 
γιά λογαριασμό των άπιστων πηγαίνοντας στόν σουλτάνο καί λέγοντάς 
του πολλά πράγματα γι’ αυτούς. Καί τότε τού είπε ό σουλτάνος, «Έ ! 
Λαλά, άς έλθει τό καλοκαίρι καί τότε θά δούμε. Θά γίνει αυτό πού θέλει 
ό Θεός».
Πίταν γιά κάμποσο καιρό άπασχολημένοι μέ τις προετοιμασίες γιά τήν 
κατάκτηση τής Πόλης. "Οταν πιά δλα ήσαν έτοιμα καί έφθασε τό κα
λοκαίρι, ό σουλτάνος Μεχμέτ είπε: «Τό καλοκαίρι αυτό θά τό περά
σουμε στην Ίστανμπούλ». ’Ηλθαν καί στρατοπέδευσαν γύρω άπό τά 
τείχη τής Ίστανμπούλ καί τήν άπέκλεισαν εντελώς καί άπό τήν γή καί

Άνατολίας), τό όποιο είχε άναγείρει τό 1395 ό σουλτάνος Bayazit A' Yildirim ( =Βα- 
γιαζίτ ό «Κεραυνός») στήν ’Ασιατική πλευρά τοϋ Βοσπόρου άπέναντι τής Κωνσταντι
νουπόλεως, τήν όποια πολιορκούσε. ’Απέναντι έκτισε άργότερα (τό 1451/52) ό Μεχμέτ Β' 
τό Rumeli Hisar ( =φρούριο των 'Ελληνικών περιοχών).

32. Βλ. Παπάζογλου, δ.π., σ. 219 σημ. 6.
33. "Ο.π. σ. 220 σημ. 1.
34. "Ο.π., σ. 220 σημ. 2.

66



ΤΟ ΕΡΓΟ TOT ΤΟΤΡΚΟΤ ΧΡΟΝΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΣΙΚ-ΠΑΣΑ-ΖΑΔΕ

από την θάλασσα μέ τά πλοία τους. Είχαν 400 πλοία στη θάλασσα καί 
άλλα 70 πού τά έφεραν άπύ τον Γαλατά ρυμουλκώντας τα πάνω στήν 
ξηρά. Οί πολεμιστές ήσαν πανέτοιμοι καί ξεδίπλωσαν τις σημαίες τους. 
Κοντά στά θεμέλια των τειχών μπήκαν στήν θάλασσα καί έ'φτιαξαν γέ
φυρες κάνοντας έπίθεση 35.

'Ο πόλεμος εξακολουθούσε μέρα νύκτα γιά 50 ήμέρες. Στήν 51ϋ ήμέρα 
ό σουλτάνος έδωσε τήν άδειά του γιά ελεύθερη λεηλασία. ’Έκαναν νέα 
μεγάλη έπίθεση καί στήν 51π ήμέρα, μία Πέμπτη (;=Τρίτη29 Μα'ίου 
1453)36 πήραν τήν άκρόπολη. ' Υπήρχαν πολλά πλούτη γιά λεηλασία: 
Χρυσάφι, άσήμι, διαμαντικά καί ωραία υφάσματα καί άλλα άκριβά άντι
κείμενα τοποθετήθηκαν στήν άγορά του στρατοπέδου. Μετά άρχισαν 
νά τά πουλούν. Σκλάβωσαν τούς κατοίκους τής Πόλης, σκότωσαν τον 
αύτοκράτορά τους καί οί γαζήδες ( =Μουσουλμάνοι πολεμιστές γιά 
τήν Ίσλαμική πίστη) έβαλαν χέρι στά όμορφα κορίτσια (των Χριστια
νών). Τήν Τετάρτη (30 Μαίου) συνέλαβαν τον Χαλίλ Πασά μέ τούς 
γιούς καί τούς άξιωματικούς του37 καί τούς έριξαν στή φυλακή. 'Η 
ιστορία (τών παθών τους) είναι μεγάλη άλλά τήν άναφέρω πολύ σύντο
μα γιατί είναι πολύ γνωστά τά όσα έκαναν στον Χαλίλ Πασά.

Έν συντομία τήν πρώτη Παρασκευή μετά τήν κατάκτηση ( =2 ’Ιου
νίου 1453), έψαλαν τις εύχαριστίες τους στήν 'Αγία Σοφία. 'Η Ίσλα- 
μική παράκληση άπαγγέλθηκε στο όνομα του σουλτάνου Μεχμέτ Χάν 
Γαζί, γιο του σουλτάνου Μουράτ Χάν Γαζί, γιο του σουλτάνου Μεχμέτ 
Χάν Γαζί ( =Μεχμέτ Α', 1413-1421), γιο του Βαγιαζίτ Χάν ( =Βα- 
γιαζίτ Α', 1389-1403), γιο του Μουράτ Χιουνκάρ Γαζί ( =Μουράτ 
Α', 1362-89), γιο τοϋ Όρχάν Γαζί Χάν, γιο του Όσμάν Γαζί Χάν, 
γιο τού Έρτογρούλ Γαζί Χάν, γιο τοΰ Σουλτάν Σουλεϋμανσάχ Γαζί 
Χάν τής δυναστείας τοϋ Γκιοκάλπ, τοΰ γιου τοΰ Όγούζ Χάν.
Τύ γεννεαλογικύ δέντρο όλων αύτών τύ έχω δώσει στο πρώτο μου κε
φάλαιο.
Ή νίκη αυτή έπιτελέστηκε άπύ τον σουλτάνο Μεχμέτ Χάν στο έτος 
Εγίρας 857 (=1453 μ.Χ. ).

ΠΩΣ Η ΙΣΤΑΝΜΠΟΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ 
ΚΑΙ ΠΩΣ ΞΑΝΑΕΓΙΝΕ ΜΙΑ ΑΚΜΑΖΟΥΣΑ ΠΟΛΗ

"Οταν ό σουλτάνος Μεχμέτ Χάν Γαζί κατάκτησε τήν Ίστανμπούλ,

35. "Ο.η,, σ. 220 σημ. 4.
36. Γιά τό λάθος αύτό τοϋ Άσίκ-Πασά-Ζαδέ βλ. Παπάζογλου, ο.π., σ. 221 σημ. 1.
37. "Ο.π., σ. 221 σημ. 2.
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έκανε διοικητή της38 το βοηθό του Σουλεϋμάν Μπέη39. ’Έπειτα έστειλε 
μαντατοφόρους σε δλες τ'ις κτήσεις του λέγοντας, «"Οποιος το επιθυμεί, 
ας έ'λθει καί θά γίνει ιδιοκτήτης σπιτιών, αμπελώνων καί κήπων στην 

Ίστανμπούλ». Καί τά έδωσαν σέ όλους όσους ήλθαν.
’Αλλά αυτοί δεν ήσαν άρκετοί γιά τήν άνακατοίκηση τής Πόλης. Καί 
τότε ό σουλτάνος έδωσε διαταγή νά φέρουν οικογένειες, καί πλούσιες 
καί φτωχές, άπό όλες τις επαρχίες. Οί υπηρέτες του σουλτάνου στάλθη
καν μέ διαταγές στούς καδήδες ( =στρατιωτικούς δικαστές) καί τούς 
στρατιωτικούς διοικητές όλων των επαρχιών, οί όποιοι ύπακούοντας 
στις διαταγές αυτές έστειλαν πολλές οικογένειες. Καί στούς νεόφερτους 
δόθηκαν σπίτια οπότε τώρα πλέον ή Πόλη άρχισε νά άκμάζει.
Στά σπίτια όμως πού δόθηκαν στούς νεόφερτους επιβλήθηκε ένα ενοί
κιο το όποιο μέ πολλή δυσκολία κατόρθωσαν νά πληρώσουν. Παραπο- 
νοϋνταν λέγοντας: «Μάς ξερίζωσες άπό τήν γή καί τήν περιουσία μας 
μόνο καί μόνο γιά νά πληρώσουμε ενοίκια γιά αύτά έδώ τά σπίτια των 
άπιστων;» Καί δέν ήσαν λίγοι αυτοί πού έγκατέλειπαν τις γυναίκες 
καί τά παιδιά τους φεύγοντας μακριά.
Ό σουλτάνος Μεχμέτ είχε ένα ύπηρέτη πού τύν έλεγαν Κουλά Σαχίν, 
ό όποιος είχε υπηρετήσει καί τύν πατέρα του ( ==Μουράτ Β' ) καί τον 
παππού του ( =Μεχμέτ Α') καί είχε γίνει βεζύρης. Ό Κουλά Σαχίν 
είπε στον Παντισάχ: «Ώ μεγάλε σουλτάνε, ό πατέρας σου καί ό παπ
πούς σου κυρίευσαν κι αυτοί τόσες χώρες, όμως πουθενά δέν όρισαν 
πληρωμές ενοικίων. Θά ήταν καλύτερα γιά σένα, ώ σουλτάνε, νά μήν 
τό είχες κάνει αυτό)).
Ό Παντισάχ άποδέχθηκε αυτά πού του είπε καί ακύρωσε το ενοίκιο. 
’Έβγαλε νέες διαταγές: «Γιά κάθε νέο σπίτι πού θά δίδεται, ό ιδιοκτή
της του θά θεωρείται ελεύθερος ιδιοκτήτης ( =mülk)». ’Έτσι άπό τότε 
γιά κάθε νέο σπίτι πού έγγραφόταν, ό ιδιοκτήτης έπαιρνε ένα έγγραφο 
το όποιο θά χρησίμευε ώς πιστοποιητικό ελεύθερης ιδιοκτησίας. Τότε 
άρχισε πάλι νά άκμάζει ή Πόλη. ’Άρχισαν νά κτίζουν τεμένη (τζαμιά). 
Μερικοί έκτισαν καταλύμματα δερβίσηδων, άλλοι ιδιόκτητες κατοικίες 
καί μέ αυτό τον τρόπο ή Πόλη ξαναπήρε τήν παλαιά της όψη.
Τότε ένας νέος βεζύρης, πού ήταν γιος κάποιου άπιστου, έγινε στενός 
συνεργάτης του Παντισάχ. 'Ο πατέρας καί οί φίλοι τοϋ βεζύρη αύτοΰ 
ήσαν άπιστοι καί παλαιοί κάτοικοι τής Ίστανμπούλ. Κάποτε ήλθαν 
σ’ αυτόν καί τοϋ είπαν, «Έ ! τί είναι αυτά πού κάνεις; Οί Τούρκοι έχουν

38. Ή τουρκ. λέξη «subajî» υποδηλώνει τόν άρχιφύλακα, τόν διοικητή, τόν άστυνο- 
μεύοντα άξιωματοϋχο. Βλ. Παπάζογλου, ο.π., α. 221 σημ. 4.

39. ”0.π., σ. 221 σημ. 3.

68



ΤΟ ΕΡΓΟ TOT ΤΟΤΡΚΟΤ ΧΡΟΝΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΣΙΚ-ΠΑΣΑ-ΖΑΔΕ

αποικήσει, την Πόλη. Δεν έχεις καθόλου πίστη καί αφοσίωση; Ξεχνάς 
πώς έχουν αρπάξει, το σπίτι του πατέρα σου, πού είναι καί δικό σου, 
καί τό έχουν κατασχέσει εμπρός στά μάτια μας; Τώρα όμως πού έχεις 
κερδίσει τήν εμπιστοσύνη του Παντισάχ κάνε ό,τι μπορείς γιά νά υπο
χρεώσεις τούς άνθρώπους αύτούς νά σταματήσουν τήν κατασκευή νέων 
κτιρίων, ούτως ώστε νά ξαναγίνει ή Πόλη δική μας όπως πρώτα».

'Ο βεζύρης τότε σκέφτηκε: «Θά ξαναεπιβάλουμε τήν πληρωμή ένοι- 
κίων πού συνήθιζαν νά πληρώνουν προηγουμένως. Μέ αύτό τόν τρόπο 
οΐ άνθρωποι αυτοί θά άναγκαστοΰν νά σταματήσουν νά κτίζουν ιδιωτι
κές κατοικίες. ’Έτσι ή Πόλη θά ξαναπέσει σέ ερείπια παραμένοντας στο 
τέλος στήν εξουσία τής δικής μας ( =Χριστιανικής) κοινότητας». 
Κάποια μέρα ό βεζύρης βρήκε τήν εύκαιρία νά πείσει τόν Παντισάχ νά 
ξαναεπιβάλει τό ένοίκιο. . . ’Έκανε νόμο δ,τι έλεγε αυτός ό συνωμοτικός 
άπιστος 40.

’Ερώτηση: Ποιος ήταν λοιπόν αύτός ό βεζύρης;
’Απάντηση: ’Ηταν ό Μεχμετ Πασά41, τόν όποιο αργότερα έβαλε (ό 
σουλτάνος) νά στραγγαλίσουν σάν τό σκυλί.

Ερώτηση: Τί κτίσματα έκτισε ό σουλτάνος Μεχμετ Χάν Γαζί στήν 
Ίστανμπούλ;
’Απάντηση: ’Έκτισε 8 μεδρεσέδες ( =σχολές θρησκευτικών καί νομι
κών μελετών) μέ ένα μεγάλο καθεδρικό τέμενος (τζαμί) στό κέντρο 
τους. ’Απέναντι άπό τό τέμενος έκτισε ένα νοσοκομείο 42 καί έναν όμορφο 
ξενώνα, καί στήν μία πλευρά τών 8 μεδρεσέδων έκτισε ακόμα 8 μικρό
τερους γιά νά χρησιμεύουν ώς καταλύμματα τών σπουδαστών. Εκτός 
άπό αύτά έκτισε άκόμα ένα θαυμάσιο μαυσωλείο (türbe) πάνω στόν 
τάφο του άγιου Έγιούμπ-ì Ένσαρί ( =σύντροφος του προφήτη Μωά
μεθ τόν 7ο αιώνα, έπιστεύετο πώς είχε σκοτωθεί κατά τήν διάρκεια 
κάποιας άραβικής έπίθεσης κατά τής Κωνσταντινούπολης)43 μέ έναν 
ξενώνα, ένα τέμενος καί ένα μεδρεσέ σέ κοντινή άπόσταση. . . Έξαι- 
τίας του ένοικίου αύτοϋ οί άνθρωποι άρχισαν νά άποφεύγουν νά κτίζουν 
νέα κτίρια στήν Ίστανμπούλ. . . Γιά τήν έπιβολή αύτοϋ τοΰ ένοικίου, 
τό όποιο άκόμα υπάρχει στίς μέρες μας, υπεύθυνος ήταν αύτός ό 
'Έλληνας Μεχμέτ».

Τό Χρονικό τοΰ Άσίκ-Πασά-Ζαδέ άποτελεϊ οπωσδήποτε ένα άπό τά πλέον 
ένδιαφέροντα παλαιά αυθεντικά ιστοριογραφικά έργα γιά τά πρώτα Όθωμα-

40. "Ο.π., σ. 223 σημ. 1.
41. Περί αύτοϋ βλ. ό'.π., σ. 223 σημ. 2.
42. "Ο.π., σ. 223 σημ. 3.
43. "Ο.π. σ. 223 σημ. 4.
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νικά χρόνια στην Μικρά ’Ασία (Άνατολία, Anadolu) καί την Βαλκανική. 
’Ιδιαίτερο ένδιαφέρον για τούς 'Έλληνες σήμερα έχουν τά τμήματά του πού 
άναφέρονται στις εξελίξεις των Βυζαντινο-Τουρκικών σχέσεων, ιδίως κατά 
τον 15ο αί., καί ή συγκριτική μελέτη του μέ τούς βυζαντινούς, δυτικούς καί 
σλαβόφωνους ιστοριογράφους τής εποχής συνεισφέρει στην κάλυψη πολλών 
κενών καί ερωτηματικών σχετικά μέ την τόσο σημαντική αύτή περίοδο.

ΑΛΕΞΗΣ Γ. Κ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ
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