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{{1. De ce apare o asemenea diversitate de opinii în istoria Aliothmanicã.}}
1. Dacã vom sta sã cercetãm mai curat obîrºia stirpei Aliothmanice, care deþine acum sceptrul
turcesc, ne întîmpinã o atare diversitate de pãreri (pe care le-am vãzut mai pe larg în Prefaþã), ºi o
asemenea îngrãmãdire de poveºti încîlcite între ele de strãini, încît abia de mai apare vreo deosebire,
pentru cei aflaþi la rãscruce, între ce-ar fi adevãrat ºi ce-ar fi fals; pe unii pare a-i fi împiedicat sã
ajungã la adevãr neºtiinþa în privinþa literaturii ºi a istoriei orientale; poate cã altora tradiþia, invidioasã pe norocul acestei stirpe, le-a jucat vreun renghi. Astfel, cele pe care ar fi fost cu cale sã le
soarbã chiar de la izvor, cei necunoscãtori – cum am mai spus – în ale scrierilor turceºti au fost siliþi
sã le culeagã din pîraiele nãmoloase ale altora, ajungînd sã scrie, dintre Creºtinii noºtri, istoria
acestui neam. Dar noi, punînd mai presus, pe drept ºi dupã cum se cuvine (fie departe de vorba
noastrã vreo trufie!), mãrturiile scriitorilor de acasã faþã de toate cele susþinute de alþii, de la
istoricii socotiþi printre Turci a fi mai vrednici de crezare / ºi mai îngrijiþi culegem <urmãtoarele>:
{{2. Descãlecatul lui Suleiman Szah.}}
<2.> În vremile(c), în care multvestitul Principe al Tãtarilor, Dzengiz(d) Chan(e), nu numai cã
pustiise sub fier ºi foc cea mai mare parte a Asiei, care era supusã Împãrãþiei Perºilor, cã fãcuse
una cu pãmîntul cel mai bogat oraº din þinutul Chorasan, Belch, ºi îl alungase din domnie ºi îl
ucisese pe Churzem(f) Szah(g), ci îi ºi slãbise pe toþi Principii de prin acele þinuturi, atît prin nãvãliri
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neîncetate, cît ºi, ajutat de neînþelegerile civile dintre ei, îi împrãºtiase în toate pãrþile, <se spune
cã> Suleiman(h) ªah, fiul lui Kyia(i) Chan, Principele Tãtarilor Oguzi(k) ºi Domnul þinutului
Merevszam Chan, care îi întrecea cu uºurinþã pe ceilalþi Principi din neamul sãu, ºi prin slava
strãmoºilor ºi prin însuºirile sale, stîrnit de pilda ºi de norocul lui Dzengiz Chan, ºi-a strãmutat
taberele cãtre Europa(i), în cãutare de noi sãlaºuri, luînd cu sine ca la 50 de mii de Tãtari aleºi din
neamul Oguzilor ºi lãsîndu-ºi vechile aºezãri, în anul Hegirei 611, dupã cronologia lui Niszri.
{{3. Suleiman, purcegînd pînã cãtre Armenia, este respins de Tãtari}}
3. În felul acesta, Suleiman ªah, intrînd cu un pas nu mai puþin fericit, decît grabnic în
Azerbedzian(m) (care este un þinut învecinat cu Syria), ocupã tot ce-i iese în cale, fie prin puterea
armelor, fie prin celebritatea faimei, pînã la Ahlad (care este o Provincie ºi o cetate din Armenia
Mare). Cum însã Tãtarii lui Dzingiz, <care> pustiau toate, în lung ºi în lat, cu o sãlbãticie ºi cu o
încrîncenare de nemaiauzit, ajunseserã vrãjmãºeºte pînã în Azerbedzian, Suleiman ªah, fie dînd
înapoi, în acea clipã, din faþa unuia mai puternic, fie pãstrîndu-i pe ai sãi în vederea unui noroc mai
bun, a fost silit sã-i strîngã pe ai sãi din pãrþile Asiei Mici / ºi sã se retragã cãtre înlãuntrul þinutului
Azerbedzian. Cu toate acestea, cum {{neamul <lor>, nãscut, de altfel, pentru jafuri ºi prãdãciuni}},
nu putuse rãbda mai lungã vreme sãrãcia vieþii cîmpeneºti ºi lipsurile în privinþa hranei, care îl
apãsau prin acele pustietãþi, în anul Hegirei 616, <Suleiman>, plecînd din Azerbedzian, îºi duce,
pentru a doua oarã, trupele, peste tot învingãtoare, cãtre þinuturile Asiei de Jos.
{{4. Suleiman ªah piere înecat.}}
<4.> Cum însã ajunsese, victorios pretutindeni, pînã la Eufrat, cu o izbîndã mai plinã de noroc
decît nãdãjduise, cucerind foarte multe oraºe ºi tîrguri din acele þinuturi, ºi, cel dintîi, îºi {îndemnase
în apã} calul, ca sã treacã rîul (precum îl îndemnase Fortuna cea în care nu te poþi încrede), ºi-a
încheiat viaþa, tîrît de vîrtej, în acelaºi an. Leºul lui, scos, mai apoi, din valuri, lîngã oraºul Dziaber(n),
vecin cu Halepul, a fost înmormîntat(o) de cãtre fii sãi. Un poet anonim din acea vreme i-a cîntat
epitaful în felul urmãtor:
‘Sevmezidi czu Nehri Saili ol,
Nehri sailde buldi meft ana joi.’, adicã
“Cum nu-i plãcea rîul Seil (adicã ‘Eufratul’), moartea ºi-a gãsit cale cãtre dînsul chiar în
Eufrat.”(p) /
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DOMNIA FIILOR LUI SULEIMAN ªAH ªI ÎMPÃRÃÞIA LUI OTHMAN,
A PRIMULUI SULTAN AL ALIOTHMANIZILOR

CAPITOLUL II.
{{1. Cei patru fii ai lui Suleiman îºi împart între ei oºtile ºi domnia. 2. Erdogrul vine la Alaiddin.
3. Erdogrul îi {învinge} pe Tãtarii învingãtori asupra Turcilor. 4. Alaid<d>in îl aºeazã pe Erdogrul Sultan
drept cãpetenie a oºtirii. 5. Erdogrul moare, dupã împlinirea norocoasã a multor fapte. 6. Othman
urmeazã în cinul tatãlui sãu. 7. Îi nimiceºte pe rãzvrãtiþi ºi le smulge Grecilor multe oraºe. 8. Este cinstit
cu ºi mai mari onoruri. 9. Înfrînge prin vicleºug vicleniile ºi prin arme armele duºmanilor. 10. Alaiddin,
pãrãsit de ai sãi, fuge la Împãratul Mihail. 11. Othman este proclamat Sultan cu sprijinul tuturor Principilor.
12. Le împarte fiilor Provincii spre a le ocîrmui. 13. Îºi strãmutã scaunul Împãrãþiei la Engiszehr.
14. Încearcã zadarnic cucerirea Nicomediei. 15. Înfrînge în luptã oºtile Grecilor ºi cucereºte Cotaia.
16. Cuprinde sub greu asediu Prusia. 17. Creºtinilor le impune fie Coranul, fie sabia,<iar> pe foarte mulþi
îi supune stãpînirii sale prin amîndouã mijloacele. {{18.}} Adaugã Împãrãþiei mai multe oraºe. {{19.}} Îi
sileºte la Muhammedanism pe Tãtarii Czavdari, înfrînþi. {{20. Cuceririle lui Orchan, fiul lui Othman.
21. Ocupã Brusia. 22. Este lãsat moºtenitorul Imperiului de cãtre Othman, aflat pe moarte.}}
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{{1. Cei patru fii ai lui Suleiman îºi împart între ei trupele ºi domnia.}}
1. Dupã sãvîrºirea lui Suleiman, cei patru fii ai lui, Erdogryl(a) (pentru alþii Dogrul), Sungurtekin(b), Giundogdy(c) ºi Dindar (pentru alþii Dumdar)(d), împart între ei ºi avuþiile ºi oºtile pãrinteºti. Sungur ºi Giundogdy, întorcîndu-se la vechile lor sãlaºuri, despre soarta ºi sfîrºitul lor nu se
ºtie bine. Dar Erdogryl ºi cu Dumdar, luînd o parte din oºti, ºi-au aºezat mai întîi corturile în locul
numit Szyrmalyczukur, unde, cum Dumdar ºi-a plãtit, peste puþine zile, datoria faþã de fire,
Erdogryl, strîngînd oºtile sale ºi pe cele ale fratelui sãu, a supus sub stãpînirea sa toate þinuturile
care se aflã între Halep ºi Caesareea, silind sã se predea, prin forþa <armelor> ºi prin bun sfat,
oraºele ºi fortãreþele <locului> ºi introducînd peste tot(e) religia Muhammedanã, pe care o mãrturisea ºi el.
{{2. Erdogrul vine la Alaiddin.}}
2. Crescînd faima acestuia, cum Alaiddin(f), / Sultanul Iconiului, socotea cã este mai cu cale
sã-l atragã la sine ºi sã-l punã în fruntea oºtilor sale pe un bãrbat atît de harnic ºi de neînfrînt sub
poverile trudei, decît sã aibã parte de el ca vrãjmaº, <iatã>, pe neaºteptate, este trimis de Erdogryl
cu sarcina unei solii fiul lui, Sarujati, care sã cearã de la Sultanul Alaiddin, în numele tatãlui sãu,
un loc oarecare în Regatul aceluia, unde neamul lui sã poatã trãi în pace ºi prietenie. Alaiddin,
ascultînd solia lui Sarujati, ºi vãzînd cã, aºa precum spune proverbul, ‘ceea ce aºtepta de la cer i-a
<ºi> cãzut pe pãmînt’, îngãduie cu uºurinþã cererile lui Erdogryl. Astfel, adãugîndu-ºi solii <celor
ai> lui Sarujati, îl trimite pe acesta cu cinstire la tatãl sãu, ºi-i cere ca, venind de îndatã la sine, sã
aibã parte de cinstirea vrednicã de o asemenea cãpetenie. Convins de aceste fãgãduieli, Erdogryl
(despre care s-a vorbit mai pe larg în Prefaþã), cînd a ajuns împreunã cu solii la Alaiddin, este
primit cu cea mai mare cinstire, iar <acesta> îi încredinþeazã, drept prim loc al sãlãºluirii sale,
Caradzedagy, în þinutul Ancyrei.
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{{3. Erdogrul îi biruie pe Tãtarii învingãtori asupra Turcilor.}}
3. Dar pe Alaiddin îl zguduiserã ºi îl aduseserã, adesea, pînã la ultima primejdie cetele,
împrãºtiate mai peste tot, ale Tãtarilor, rãmase dupã nãvãlirea marelui Dzingizchan. S-a nimerit,
din întîmplare, ca, la aceeaºi vreme, mare putere de Tãtari sã dea nãvalã, fãrã de pedeapsã, în
þinutul Ancyrei. Alaiddin, spre a le stãpîni cruzimea, scoate împotriva lor oºtile pe care le putuse
aduna mai în pripã. Dar Tãtarii, mai puternici ºi la numãr ºi prin arme, pun pe fugã, dintr-un iureº,
oastea Sultanului. Erdogryl, auzind vuietul luptei ºi adunînd, dintre ai sãi, ca la 5.000 de oºteni,
ajunge cu alai în plina fierbinþealã a bãtãliei. / Oastea lui Erdogryl, vãzînd cã ostaºii lui Alaiddin
sunt împrãºtiaþi care încotro ºi cã, gata, dau dosul în faþa vrãjmaºului învingãtor, vrea sã-ºi împingã
cãpetenia sã treacã de partea biruitorilor. Dimpotrivã, Erdogryl: ‘Nu-i fapta, zice, a unui om statornic
sã-ºi calce credinþa, nici a unui oºtean harnic sã-ºi abatã sabia asupra unui grumaz plecat, ci, mai
degrabã, sã-ºi dea obolul ºi ajutorul celor deznãdãjduiþi ºi fãrã de putere!’ Cu aceste cuvinte,
abãtîndu-ºi de la þelul ei necuvenit, oastea poftitoare de prãzile rãmase la îndemînã ale celor puºi
pe fugã, dã iureº, cu iute nãvãlire, asupra Tãtarilor biruitori, pe care, înfrîngîndu-i de la primul
asalt, îi doboarã, îi pune pe fugã, ºi redobîndeºte pentru Alaiddin o izbîndã cum el nici nu ºi-ar mai
fi putut nãdãjdui.
{{4. Alaid<d>in îl aºeazã pe Erdogrul Sultan drept cãpetenie a oºtirii.}}
4. Alaiddin-Sultan, ajuns martor ocular al unui fapt vãdit, despre care auzise mai înainte doar
prin faimã, despre bãrbãþia eroicã a lui Erdogryl, a priceput lui cã nu-i lipsesc atît puterile, cît
sfaturile sãnãtoase, ºi o bunã cãpetenie a oºtirii: prin urmare, îl proclamã pe Erdogryl drept cel mai
vrednic de amîndouã. Încredinþîndu-i, aºadar, aceluia întregul þinut al Ancyrei, îl aºeazã drept
cãpatenia dintîi a tuturor oºtilor.
{{5. Erdogrul moare, dupã împlinirea norocoasã a multor fapte glorioase.}}
5. Aºadar, Erdogryl, unindu-ºi oºtile cu cele ale Sultanului, nu numai cã zdrobeºte, în toate
pãrþile, nãvãlirile Tãtarilor, ci îi ºi sileºte, cãsãpiþi ºi fugãriþi peste tot, sã iasã din hotarele domniei.
Astfel, îi dã înapoi Sultanului Împãrãþia, nu numai pãstratã, ci cu mult adãugitã. Dar, ca o încununare
a izbînzilor sale, le-a fost smuls Grecilor multvestitul oraº Kiutahia, în anul Hegirei 680 (cum ne
spune mai îngrijitul istoric Saadi), urmînd a face ºi mai vestite <fapte>, de nu l-ar fi rãpit soarta,
nedreaptã cu slava eroilor; / cãci, doborît, în acelaºi an, de truda izbînzilor ºi de o adîncã bãtrîneþe,
ºi-a sfîrºit viaþa, cu mare laudã pentru numele ºi pentru neamul sãu, dar într-o ºi mai mare mîhnire
a lui Alaiddin ºi a întregii Împãrãþii. Mormîntul lui cel de lîngã fortãreaþa Sugiudczuk îl mai
viziteazã încã ºi acum, cu mare cucernicie, închinãtorii stirpei Aliothmane.
{{6. Othman urmeazã în cinul tatãlui sãu.}}
6. Dar nu se stinge, odatã cu Erdogryl, ºi norocul acelei spiþe. Cãci lui îi mai rãmãseserã trei
fii, Othman, Giunduzbeg ºi Sawuczibeg. Dintre aceºtia, Othman, fie ºi mai mare ca ani, primise
numele diminutiv de Othmandzik(h) (cum ai spune ‘Othman cel Mic’), fiind el totuºi un tînãr,
necopt la vîrstã, abia crescînd în casa lui Alaiddin. Lui îi întãrise rãposatul sãu tatã, prin testament,
drept moºtenire {{þinuturile pe care le dobîndise în dar de la Alaiddin-Sultan}}. Dar Alaiddin,
þinînd bine minte meritele lui Erdogryl faþã de sine, îi trimite <ºi> însemnele militare, ca semn al
Împãrãþiei, Tabl {ºi} Alem(i), ({adicã} ‘tobele’ ºi ‘steagurile’), precum ºi celelalte care se cerau
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drept podoabe ale cãpeteniei, ºi îi încredinþeazã deplina putere asupra întregii oºtiri. Pe deasupra,
îi îngãduie nu numai sã batã monedã(k) înscrisã cu numele sãu, ci ºi ca, în acele oraºe pe care le
cucerise pãrintele sãu, ori avea de gînd sã le cucereascã el însuºi, sã se facã, în rugãciunile publice,
Chutbè(l), adicã ‘pomenirea numelui’ lui. De aici, unii dintre istorici, socotind <aceasta> drept
începutul Împãrãþiei lui Othman, au greºit nu cu puþin în calculul anilor, ceea ce se va vedea mai
limpede mai pe urmã.
{{7. Îi nimiceºte pe rãzvrãtiþi ºi le smulge Grecilor multe oraºe.}}
7. Fiind Othman împodobit cu atîtea onoruri, în afarã / de numele de ‘Sultan’(m), pãrea cã nu-i
mai lipseºte nimic demnitãþii sale regeºti, dar nu socotea cã ar fi de folos(n) sã-l foloseascã încã din
timpul vieþii lui Alaiddin, ci credea cã este mai cu cale sã aºtepte sfîrºitul lui Alaiddin, decît sã
piardã ºi domnia ºi pe sine însuºi printr-o lãcomie pretimpurie dupã domnie; iar hotãrîrea pe care
a luat-o nu l-a înºelat, odatã ce, pãstrîndu-ºi cu statornicie credinþa pe care i-o jurase lui Alaiddin
ºi þinînd cu tãrie armele, ºi-a cãlãuzit mai întîi pîlcurile tocmai împotriva Principilor trãdãtori ai
Împãrãþiei: aceºtia odatã supuºi sau domoliþi, întorcîndu armele împotriva domniei Grecilor, în
anul Hegirei 687, a adaos Împãrãþiei lui Alaiddin oraºul Culdze, cucerit ca rod dintîi al urmãtoarelor sale izbînzi. În acelaºi an, s-a luptat ºi cu Procuratorul din Caraszehri ({adicã} al ‘Cetãþii
Negre’), unde dupã încleºtarea unei foarte aprige bãtãlii, Grecii sunt înfrînþi, iar pe fratele
Procuratorului, pe nume Celanos ({adicã) ‘Callinic’), prinzîndu-l, a dat poruncã sã-l dezbrace de
piele, apoi sã-l îngroape, iar, la urmã, întregii armate, sã-ºi uºureze udul asupra mormîntului aceluia
– dupã care faptã, încã ºi astãzi, cîmpul acela, care se numea mai înainte Tomalidz, a ajuns sã
pãstreze numele de It isztini, adicã de ‘Piºatul cîinelui’. Dar izbînda aceasta othmanã n-a fost una
fãrã vãrsare de sînge: cãci, pe lîngã foarte mulþi alþi oºteni pe care i-a pierdut, a mai cãzut în
bãtãlie, luptînd cu mare hãrnicie, ºi fratele lui, Giunduz-beg. Othman s-a îngrijit ca leºul lui sã fie
îngropat în acelaºi mormînt cu al tatãlui lor Erdogryl, lîngã tîrgul Sugiudczuk. Îndatã dupã izbînda
cuceritã pe cîmpul <de bãtaie>, cucerindu-l cu armele, a adãugat domniei Suldzikilor ºi oraºul
Carahisar. /
{{8. Este cinstit cu ºi mai mari onoruri.}}
8. Alaiddin, vestit despre aceste strãlucite izbînzi ale lui Othman, îl împodobeºte ºi cu prefectura
din Eskiszeh<i>r ({adicã} a ‘Oraºului Vechi’). Iar, în anul urmãtor, 688, alungind ºi cetele Tãtarilor
Moguli ºi stîrpind primprejur nãvãlirile duºmanilor, a ajuns vestit prin desele sale izbînzi. În sfîrºit,
strîngînd locuitori de pretutindeni ºi refãcînd Carahisar cu noi ziduri ºi clãdiri, ºi-a durat un
preastrãlucit scaun al sãlãºluirii sale. În istoria proprie a Suldzikilor apar unele nepotriviri în
însemnarea anilor. Cãci ea aduce izbînda lui Othman împotriva Tãtarilor Mugali ºi a celorlalþi
duºmani, pe care abia i-am pomenit, la anul Hegirei 698, adicã 10 ani mai tîrziu, pe care ºi noi o
socotim mai sigurã aºa dat fiind cã ºi Saadi urmeazã acelaºi calcul al anilor în faptele urmãtoare
ale lui Othman.
{{9. Înfrînge prin vicleºug vicleniile ºi prin arme armele duºmanilor.}}
9. În anul Hegirei 698, Mihail, cu porecla de Kiosè, ({ceea ce sunã} ‘înzestrat cu barbã de
þap’), Principele oraºului Biledzik, avînd a sãrbãtori nunta fiicei sale, <cum> l-a poftit la ospãþ ºi
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pe Othman, ca fiindu-i cunoscut ºi pentru prietenia ºi pentru ocrotirea sa, ceilalþi Principi ai Grecilor,
punînd lucrurile la cale între ei, pe ascuns, se hotãrãsc sã-l prindã pe Othman prin vicleºug. Dar,
Mihail, un bãrbat de o nepãtatã credinþã, dezvãluindu-i, prin anume oameni, viclenia soþilor sãi,
Othman, fãcîndu-se cã nu ºtie de vicleºug ºi înºelînd tertipurile prin tertipuri, <dãdu poruncã>
cîtorva sute de oºteni sã se ascundã prin împrejurimi, iar, înarmînd bine 40 de voinici, <ascunºi>
sub haine muiereºti, le porunceºte sã intre, cãtre searã, în cetatea Sarhisar / ºi, noaptea, sã punã
foc caselor, de peste tot, iar el însuºi, cu puþini alþii, porneºte cãtre Czakyr bunar (cum se numea
mahalaua menitã drept loc al ospãþului de nuntã), de parcã s-ar fi dus în ospeþie. Cei patruzeci de
oºteni, care, intraserã, cum am spus, sub haine înºelãtoare în oraºul golit de ostaºii de strajã, îi pun
foc acestuia de peste tot {ºi,} odatã cu incendiul, ocupã porþile ºi meterezele cetãþii. Othman,
dîndu-ºi seama dupã vãpãile focului cã alor sãi le izbutise totul dupã plac, dã semn oºtenilor ascunºi
la pîndã, ca, luîndu-ºi armele, sã dea iama cu mare strigãt ºi iureº peste duºmanii cufundaþi în vin;
aceºtia, împlinindu-ºi porunca cu fapta mai iute decît vorba, þinîndu-l la o parte numai pe Mihail,
prietenul lui Othman, fie cã-i doboarã, fie cã-i prind vii pe toþi ceilalþi, fie ei de parte bãrbãteascã
sau femeiascã. Printre celelalte prinse, a fost luatã chiar ºi mireasa, pe nume ‘Olofira’, nãscutã din
sînge nobil, cea pe care, mai apoi, Othman a unit-o prin cãsnicie cu fiul sãu, Orchan; din ea lui s-au
nãscut apoi Suleiman ºi Murad, cel care, pînã la urmã, i-a urmat lui Orchan la Împãrãþie. Dupã
dobîndirea acestei victorii, el cucereºte, dintr-un iureº, cu arme aprige, ºi cetatea Hineogli precum
ºi celelalte þinuturi dimprejur, iar multe fortãreþe, cu tîrgurile ce þineau de ele i le supune domniei
lui Alaiddin.
{{10. Alaiddin, pãrãsit de ai sãi, fuge la Împãratul Mihail.}}
10. În anul 699, cum noianul de Tãtari din Gazan a dat nãvalã asupra stãpînirii sale, Alaiddin,
Principii care, mai mult de teamã, decît din iubire, se închinau domniei aceluia, socotind nenorocirea
Domnului lor / drept un noroc, se desfac din nou de Împãrãþie. Prin despãrþirea lor, Alaiddin,
lucrurile fiind fãrã nãdejde, a fost silit ca, lãsîndu-ºi domnia, sã-ºi caute scãparea prin fugã, neºtiut,
la Împãratul Grecilor {{Mihail Paleologul}}. Dar, odatã ce a fost tãiat firul sorþii, strãduinþele
priceperii omeneºti se mai cheltuiesc doar în van ºi pe degeaba. Cãci, cînd acela nãdãjduia un
sprijin de la Greci ºi un ajutor împotriva vrãjmaºilor, pe bietul de el îl aruncã în lanþuri fãrã capãt,
neþinînd în nici un fel de seama de omenie, {{de unde, chiar dacã Nicefor Gragoras ne spune cã a
fost rãpit ºi eliberat de Turcii sãi, consimþãmîntul scriitorilor statorniceºte ca el sã fi murit în anul
lui Hristos 130<3>, <iar> al Hegirei 703.}}
{{11. Othman este proclamat Sultan cu sprijinul tuturor Principilor.}}
11. Între timp, Othman, cum îi depãºea de departe prin bãrbãþie, faimã, oaste ºi aur pe ceilalþi
Satrapi ai domniei lui Alaiddin, convingîndu-i pe unii prin mari daruri ºi prin ºi mai mari fãgãduieli
pentru mai apoi, pe alþii prin oferirea ocrotirii sale ºi prin asocierea la domnie, pe nu puþini chiar ºi
prin ameninþãri ºi îngrozindu-i, i-a atras sã-i dea ascultare ºi sã-l proclame drept unic Stãpînitor al
întregii Împãrãþii. Astfel, cu sprijinul, laolaltã, al tuturor Principilor din Împãrãþie, la începutul
anului urmãtor (care este al Hegirei 700), este proclamat Sultan, ºi ia asupra sa, mai întîi în oraºul
Carahisar, numele de ‘Sultan’ ºi de ‘Împãrat al Othmanizilor’. De aici, nu puþini dintre istorici au
vrut ca <acesta> sã fie primul an al domniei lui Othman, cu toate cã Saadi Effendi susþine altfel, ºi
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anume cã primul lui an a fost dupã ce, ocupînd de la Greci oraºul Carahisar, a aºezat în el un jude
(pe cînd mai trãia, ºi i-o ºi îngãduise, Alaiddin), precum ºi, la slujbe, un Chatyb ({{adicã}}
un’Diacon’) pomenise public numele lui, ºi <el> bãtuse monedã cu titlul Sultanatului / înscris pe
ea, anume în anul amintit mai sus, 687. Iar noi, urmînd pãrerea mai de obºte, am aºezat primul an
al Sultanatului lui la începutul {celui de al ºasesute optzecelea}, în temeiul calculului cronologic,
pe cît credem, mai vãdit ºi mai îngrijit, pe care l-am arãtat destul de limpede în Epistola cãtre
Cititor.
{{12. Le împarte fiilor Provincii spre a le ocîrmui.}}
12. Dobîndind astfel Othman Împãrãþia pe care mai mult o aºteptase lungã vreme, decît ºi-o
cãutase, ºi aºezîndu-ºi scaunul în oraºul Karahisar, le împarte, mai apoi, fiilor sãi Provincii pe
care sã le ocîrmuiascã ºi sã le pãzeascã. I-a dat, aºadar, Sandziacatul Caradzedagy (care a ajuns
mai apoi multvestitul oraº Sultan Ongi) lui Orchan; Eszkiszehri lui Giunduz Aleb; Ain Ongi lui
Aigud Aleb; Jarhysari lui Husan Aleb; Ainegioli lui Dorgud Aleb, dar pe Alaiddin (care era
mezinul) l-a încredinþat grijii mamei lui ºi socrului Baiad, laolaltã cu prefectura oraºului Biledzik.
{{13. Îºi strãmutã scaunul Împãrãþiei la Engiszehr.}}
13. Dupã ce a împãrþit astfel ºi a orînduit acestea, cucerind, în acelaºi an, ºi oraºul Kiuprihisar,
îºi strãmutã scaunul Împãrãþiei de la Carahysar la Jengiszehri, pe care îl împodobeºte din belºug
cu palate regeºti, cu hanuri pentru oºteni, cu bãi ºi cu alte clãdiri de toatã minunea, ºi îl întãreºte cu
tot felul de fortificaþii.
{{14. Încearcã zadarnic cucerirea Nicomediei.}}
14. Mai departe, pentru a statornici mai bine temeliile noii Împãrãþii ºi ale noului scaun, rãmînînd
liniºtit cîtãva vreme, se ocupã numai cu treburile de acasã ºi dinlãuntru. Dupã ce le-a orînduit pe
acestea dupã plac, / ca oºtirea sã nu ajungã la delãsare datoritã tihnei neîntrerupte ºi plãcerilor, îºi
conduce oastea spre cucerirea oraºului Iznik (‘Nicomedia’ (sic)), pe care chiar dacã îl zdruncinase
printr-un îndelungat asediu, vãzîndu-ºi totuºi încercarea zãdãrnicitã, este respins de strãjerii lui.
De aceea, desfãcînd asedierea oraºului, înalþã, faþã în faþã, în vîrful unui munte foarte înalt, care
priveºte cãtre Engiszehri, o fortãreaþã foarte tare, pe care, înzestratã cu destui oºteni ºi cu provizii,
i-o dã în pazã mult-vestitului Targan. El însuºi, cu restul oºtirii, se retrage cãtre reºedinþa de la
Engiszehri, spre a-i împãrþi oastei sãlaºurile de iarnã. Dar Cronica lui Mevlana Idrisi susþine cã
fortãreaþa Targan a fost ridicatã sub Orchan, ºi nu sub Othman.
{{15. Înfrînge în luptã oºtile Grecilor ºi cucereºte Cotaia.}}
15. Cãtre aceastã vreme, Principii, Guvernatori ai Provinciilor greceºti (printre care cel mai de
seamã era Ornus, {adicã} ‘Honorius’, Prefectul Prusiei), luînd aminte cã Othman face, pe zi ce
trece, tot mai mari progrese ºi cã-ºi poartã oriîncotro biruitoarele arme, dîndu-ºi semn pe ascuns sã
se uneascã ºi strîngîndu-ºi de peste tot puterile, purced sã-l zdrobeascã, neºtiutor, sub oraºul
Coiunhysar. Dar norocul cel veghetor al lui Othman i-a dezvãluit, totuºi, prin cercetaºi, strãdaniile
ºi planurile lor. ªi astfel, ducîndu-ºi oºtile în cîmp, în tãcere, îi atacã pe neaºteptate pe duºmani,
îi înfrînge ºi-i zdrobeºte. În luptã, este ucis Principele oraºului Kiosteli, laolaltã cu mulþi alþii.
Ornus, Domnul Prusiei, <ºi cu> Prefectul Kiutahiei (al cãrui nume nu s-a pãstrat), scapã, strecurîndu-se cu fuga. Lui Othman, care le venea pe urme, Prefectul / oraºului Ulibad, luînd învãþãturã
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din mãcelãrirea soþilor sãi, îi deschide cale spre a-ºi urmãri duºmanii, sub anumite condiþii, ca sã
nu fie tîrît ºi el însuºi, laolaltã cu ceilalþi, de avîntul nebun al Othmanizilor. Dar Othman, cum nu-i
putea urmãri pe ei, care fugeau mai iute, asediazã ºi cucereºte oraºul Kiutahiei (pe care Grecii li-l
smulseserã Turcilor nu cu mult înainte). Dar Othman nu a pus, totuºi, mîna pe oraº fãrã mare
pagubã, de vreme ce, pe cînd îºi trecea oastea, chiar sub oraº, peste un pod fãcut din grinzi de lemn,
nepotul lui, Dogris, împreunã cu mai mulþi ostaºi, se îneacã în apã, rupîndu-se podul; leºul lui a
avut grijã sã fie îngropat într-o parte mãrginaºã din Coiunhisar.
{{16. Cuprinde sub greu asediu Prusia.}}
16. Cucerind el astfel aproape toate oraºele Bithyniei ºi statornicind cu tãrie, cîtãva vreme,
temeliile Împãrãþiei, la urmã, în anul 717, pune sub asediu Prusa, Capitala Bithyniei; cum însã
oraºul acesta foarte întãrit ºi pãzit de o strajã foarte tare, fãcea cucerirea lui grea, ba chiar cu
neputinþã, Othman, spre a închide intrarea unor noi strãji ºi a unei mai bogate aprovizionãri, ridicînd
în faþa lui douã forturi îl dã în pazã, pe unul, nepotului sãu Aktimur, iar pe celãlalt faimosului
cãpitan Balbandzic, adãugîndu-le straºnicã poruncã, sã ia seama ºi sã nu le facã nici un neajuns
locuitorilor: s-a ajuns, astfel, ca toþi cei ce locuiau prin preajmã, în þinutul Prusiei, refugiindu-se,
din grija pentru siguranþa ºi pentru viaþa lor, ca la un loc de azil, în fortãreþele mai sus pomenite, sã
se supunã de la sine, de bunã voie, domniei lui Othman. /
{{17. Creºtinilor le impune fie Coranul, fie sabia, <iar> pe foarte mulþi îi supune stãpînirii
sale prin amîndouã mijloacele.}}
17. Othman avea obiceiul ca, dupã cucerirea cîtorva oraºe, sã-i punã frîu Fortunei prea grãbite
ºi, spre a alcãtui treburile provinciilor de curînd ocupate ºi a readuce liniºtea în sufletele locuitorilor,
sã-ºi ofere, cîtãva vreme, sieºi ºi oºtenilor sãi, un rãgaz de pace. Cum, cu gîndul acesta, se tot
aþinuse, vreme de cîþiva ani, acasã, iar oastea, obiºnuitã cu izbînzile ºi cu prãzile, nerãbdînd tihna
ºi cu pacea, îi tot cerea de zor, prin suplicã plecatã, sã poatã porni în campanie, la supunerea
celorlalte þinuturi ale Împãrãþiei Grecilor, prevãzãtor ºi cu mare prudenþã în treburile publice,
Othman le fãgãduieºte cã le va îndeplini, cu bunã voie, cererea, ‘dar cã, zicea el, nu trebuie, totuºi,
neglijatã, cu nimic mai puþin, rãspîndirea religiei muhammedane’, ºi-i îndeamnã sã ia aminte cã
‘preceptele Coranului trebuie puse mai presus de domnie ºi de avuþii’. De aceea, dupã legea
Coranului, el le aratã cã ‘mai întîi trebuie poftiþi Principii Creºtinilor, în mod paºnic, la religia
muhammedanã, iar dacã aceia nu vor vrea sã asculte, abia atunci, dupã dreptul divin, ei se cade sã
fie proclamaþi ‘duºmani ai Adevãrului ºi ai lui Dumnezeu’, iar cã asemenea îndãrãtnici se cuvin
supuºi ºi pedepsiþi prin fier, prin foc ºi prin silnicia braþului.’ Aºadar, trimiþînd un astfel de edict
prin mijlocirea Czauszilor, le pune în vedere tuturor Principilor Asiei Mici ‘cã ei trebuia fie sã
primeascã Muhammedanismul, fie sã deie tribut, fie sã se supunã sãbiei.’ Faima acestui edict ajungînd
la urechile tuturor, ca un fulger tunãtor, Kiose Mihail, Domnul Biledzikului, ºi-a înclinat primul
grumazul sub superstiþia muslimanã (el care, ºi el însuºi, ºi cei coborîtori din el, vreme de multe
veacuri au ajuns la mare / cinste ºi autoritate pe lîngã împãraþii Othmanizilor). Pilda acestuia a
urmat-o Principele oraºului Leblebidzi, care, deºi a tãgãduit sã primeascã Muhammedanismul,
s-a pus în slujba lui Othman ºi pe sine, ºi provinsia sa, sub titlul de feudã, ºi pe fiul sãu. De asemenea,
Domnul Lefkei ºi al Czadurly ºi-au supus stãpînirile, sub condiþia plãþii unui tribut anual.
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