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Ba!l"ktaki söz, Os-
manl" döneminin ilk 

Rum as"ll" tarihçisi 
Kritovulos’a ait. #stan-

bul fethedildikten sonra 
Fatih Sultan Mehmet’in 

yan"nda bürokrat ola-
rak çal"!t"$" tahmin edi-

len Kritovulos, fetih-
ten sonra padi!ah"n ilk 
17 y"l"n" anlatan Rum-

ca bir kitap yazar. Top-
kap" Saray" Müzesi’nde 

korunan eserin Rum-
cas" ve Türkçesi tek bir 
kitap olarak Heyamola 

Yay"nlar" taraf"ndan ya-
y"mland".

“Bu kitab"n !imdiki ve gelecek-
teki okurlar"ndan, kendi insan-
lar"m"z"n mutsuzlu$una merha-
met duyaca$"m"za ve halk"m"-
z"n ya!ad"$" talihsizliklere üzü-
lece$imize, görevimiz ba!"m"za 
gelen felaketleri mümkün oldu-

$unca gizlemek ve onlar" hiçbir !ekilde göz önüne 
ç"karmamak olmas" gerekirken, onlar" kaydetti$imiz 
ve aç"kça ilan ederek kendimizi küçük dü!ürdü$ü-
müz için bizi ak"ls"zl"k ve ahlaks"zl"kla suçlamama-
lar"n" dilerim. #lk olarak biz bu kitab" kavmimizi suç-
lamak ve daha da önemlisi kötülemek ya da a!a$"-
lamak için yazmad"k. Böyle bir yakla!"m, bu kitapla 
amaçlar"m"zla ve özellikle ki!ili$imizle ba$da!maz.”

Bu sat"rlar, #stanbul fethedildikten sonra 
Fatih Sultan Mehmet’le bizzat görü!en, tan"-
!an, yan"nda bürokrat olarak görev yapt"$" tah-
min edilen, yeri geldi$inde ona kafa tutan ve 
Sultan’a hayran oldu$unu yazmaktan da çekin-
meyen Osmanl" döneminin ilk Rum as"ll" tarih-
çisi Kritovulos’a ait. 1451-1467 

y"llar"n", yani Fatih’in saltanat"n"n ilk 17 y"l"-
n" anlatt"$" “Tarih” adl" kitab"n"n derkenar"na 
‘ho!görü dile$i’ diyerek bu notu dü!mü!.

Kritovulos’un kendi el yaz"s"yla yazd"$" ve sa-
dece bir nüshas" bulunan bu kitap, bugün Topka-
p" Saray" Müzesi’nde koruma alt"nda. Eser, 1451-
1467 y"llar" aras"nda yaz"lmas"na ra$men, varl"-
$"ndan ancak 1870 y"l"nda haberdar olunuyor. #lk 
çevirisi Frans"zca olarak o y"llarda yay"mlanm"!, 
#ngilizcesi ise 1952’de bas"l"yor. Osmanl"cas"n" 
1910’da #zmir Milletvekili Karolidis Efendi haz"r-
l"yor. Karolidis’in bu çevirisi, daha sonra Muzaf-
fer Sözen taraf"ndan dili sadele!tirilerek yeni al-
fabeyle yay"mlan"yor. Ancak o zaman kitaba san-
sür uygulanm"!. Bu bilgiyi, kitab" yeniden Türkçe-
ye çeviren Fener do$umlu #stanbul Rumlar"ndan 
Ari Çokona’dan ö$reniyoruz. Yar"n ak!am Pera 
Müzesi’nde tan"t"m" yap"lacak olan kitab", Top-
kap" Saray" Müzesi’nden dijital bask"lar"n" ala-
rak 2 y"lda çeviren Çokona, “Fatih Sultan Meh-
met, fetihten sonra Bizans #mparatorlu$u’nun iki 
numaral" adam" Notaras’" teslim al"yor ve onu 
!ehremini yapmak istiyor. Ancak yan"ndakiler 
buna kar!" ç"k"yor. Sultan da 9 Bizansl"y" öldür-
tüyor. Kritovulos, kitab"nda Fatih’in do$ru dav-
ranmad"$"n" ima ediyor. 1910’da yap"lan çevi-
ride, özellikle fetihten sonra #stanbul’un ya$-
malanmas" gibi baz" noktalar sansürlenmi!. 
Benim ilgimi çeken olay, 1453’te dedi$im de-
dik bir Sultan’a rahatça söylenebilen !eyleri 
500 y"l sonra saklaman"n nedeni ne?” Ari Ço-
kona Kritovulos’un kitab"n kenar"na dü!tü-
$ü ‘ho!görü dile$i’nin as"l anlam", “Ben va-
tan haini de$ilim. Size gerçekleri anlatmak is-
tedim.” !eklinde de$erlendiriyor. Yani yazar, 
do$rular" yazd"$" için Bizans halk"na, aç"k-
lama yapmak zorunda hissediyor kendini.

Kritovulos, Fatih’i nas!l tan!m!"?
Kritovulos, Gökçeadal" bir toprak zengini. #s-
tanbul fethedildikten bir süre sonra Fatih Sul-
tan Mehmet, Gökçeada’n"n yönetimini ona 
veriyor. Ada daha sonra Cenevizlilerin eli-
ne geçince, #stanbul’a Sultan’"n yan"na geli-
yor ve Fatih Sultan Mehmet’in etraf"nda bu-

lunuyor. Fatih’e diyor ki, “Sen büyük bir kuman-
dans"n, sultanlar"n en büyü$üsün. Zaferlerini biri 
yazmal" ve yazacaksa da güzel bir dille yazmal" ki, 
herkes yapt"klar"n" ö$renebilsin.” Kritovulos, dö-
nemin !artlar"na göre iyi bir e$itim alm"! biri. Ki-
tab" 1400’lü y"llarda kaleme alm"! ama Sokrates’in, 
Platon’un Yunancas"yla yani çok daha eski olan an-
tik dilde yazmaya gayret etmi!. Eski dönemin gör-
kemini ya!atmak için o dili de kullanmak istiyor 
ama bazen de çuvall"yor.  

Ari Çokana’n"n deyimiyle Kritovulos, kita-
b"nda Fatih’e inceden yaltaklan"yor. Ama onur-
lu bir duru!u da var. Sultan’"n 17 y"l boyunca ka-
zand"$" tüm seferleri yazd"$" gibi kaybettikleri-
ni de yazm"!. Yaraland"$"n" kayda geçirmi!. Bir 
yandan ona hayran. 21 ya!"nda bir çocuk. Bü-

tün dünyay" allak bullak ediyor. Tarihî de$i!-
tiriyor. Korkudan duyulan bir hayranl"k de$il. 
Çokona’ya göre Kritovulos’un bu özelli$i ba!ka 
Yunan tarihçilerinde yok.

Kitab"n, fethi anlatan di$er kitaplardan fark", 
#stanbul’un imar" ve iskân" hakk"nda çok fazla bilgi 
vermesi. Ayr"ca yazar, Fatih’in iyi bir yönetici ve en-
telektüel oldu$unu vurguluyor eserinde. ‘Sultan’"n 
filozof olu!u’nu bir bölümde aktar"yor. Son Trab-
zon Rum #mparatorlu$u’nun ba!bakan" Amiroutsis 
ile Fatih’in çok yak"n sohbet arkada! olduklar"ndan 
ve saatlerce felsefe konu!tuklar"ndan bahsediyor. 
Bu bilgiler de bir tek bu eserde var. Ari Çokona’y" 
eserde en !a!"rtan bilgi, günümüz silahlar"ndan ha-
van topunu asl"nda 1453’te Fatih Sultan Mehmet’in 
ke!fetti$ini fark etmesi... s.ozarslan@zaman.com.tr
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