AGOSTINO PERTUSI, La Caduta di Constantinopoli. 2
Testimonianze dei Contemporanei. 2 - L'Eco net Mondo

cilt: I - Le
(Istanbul'un
Fethi. Ça~da~lar~ n tan~ kl~~~. Dünyadaki Yank~s~), Milano 1976,
XCI +467, 566 sayfa. Fondazione Lorenzo Valla Arnoldo Mondadori
Editore.
Tan~nm~~~Bizans Edebiyat~~ve Filolojisi profesörlerinden Agostino Pertusi 2,
Istanbul'un fethine ait ça~da~~kaynaklar~~ iki ciltlik bir külliyat halinde yay~nlam~~~
bulunuyor. ~lk k~sm~~ olaya ki~isel olarak kat~l~ p, gözlemlerini kaleme alanlara,
ikinci k~s~m uygar alemde olay~n nas~l kar~~land~~~na ayr~ lm~~t~r. Ça~da~~tarihçilerin ve kaynak de~erinde yap~tlar b~rakan yazarlar~n ürünleri günümüz ara~t~r~c~lar~~ taraf~ndan s~k s~k ele al~nm~~t~r. Geçen yüzy~lda böyle bir giri~im yap~lm~~t~~2.
Fakat her ara~t~ran kendi bildi~i dillere göre konuyu ele alm~~t~ . Prof. A. Pertusi
ise Türk kaynaklar~n~~ihmal etmemi~, meslekda~lar~n~n yapt~~~~çevirilerden yararlanm~~t~r. Bilmedi~i di~er dillerden yapt~ rtt~~~~çevirilere yararl~~ notlar koymu~tur.
Istanbul'un Türkler eline geçmesi devrin ~ark ve Garp âleminde büyük yank~lar yapm~~t~. Yüzy~llar boyunca her iki taraf için önemli bir sembol haline gelen
Derleyen bir Bizans Tarih ve Edebiyat mütehass~s~~olmas~~ yan~nda, Türk
tarihinin ilk dönemlerini yak~ndan ilgilendiren ara~t~ rmalar da kaleme alm~~t~r.
Görebildi~imiz baz~~yay~nlar~n~~burada kaydediyoruz: "La epistole storiche di
Lauro Quirini sulla caduta di Constantinopoli e la potenza dei Turchi (Istanbul'un
fethi ve Türklerin gücüne dair L. Quirini'nin tarihsel mektuplar~)", ~u eserde:
Lauro Quirini Umanista, Firenze (Floransa) 1977, S. 163-271. "La lettera di Filippo
da Rimini, cancelliere di Corfu a Francesco Barbaro e i primi documenti occidentali
sulla caduta di Constantinopoli 1453 (Korfu koruyucusu,
Francesco'nun
F. Barbaro'ya mektubu ve Istanbul fethine dair bat~ daki ilk belgeler, ~u eserde:
114vrig~ auvov Zocpiaç Awrovtot.371, Venezia (Venedik) 1974, s. 120-157. Tra storia
e leggenda: Akritai e Ghâzi sulla frontiera orientale di Bizanzio (Tarih ve
efsane aras~nda: Bizans'~n ~ark s~n~r~ndaki Akritaslar ve Gaziler), ~u eserde: XIVe
Congrs International des tudes Byzantines. Bucarest 6-12 septembre 1972, Rapports ~l s.
27-72. "I primi studi in occidente sull'origine e la potenza dei Turchi (Türklerin
men~ei ve gücüne dair garpde yap~lan ilk ara~t~rmalar", Studi Veneziani XII (197o)
s. 465-552. Bu makalenin frans~zca çevirisi Bulletin de AISEE XII (1972) s. 49-94.
Bu tamtmam~z yay~n s~ras~n~~ beklerken Prof. A. Pertusi vefat etti. Yukarda
s~ralad~~~m~z eserlerinin ana hatlar~n~, hakk~nda haz~rlad~~~m~z bir nekroloji
yaz~s~yla ele ald~k.
2 ~stanbul fethini ilgilendiren bat~l~~ kaynaklar~n geçen yüzy~lda ba~ar~s~zl~kla
sonuçlanan yay~n giri~imi için bk. S. Eyice "~stanbul Arkeoloji Müzelerinin ilk
müdürlerinden Dr. Ph. Anton Dethier hakk~nda notlar", ~stanbul Arkeoloji Mii4eleri
r~llit IX (1960) s. 45-52. bk. s. 47, ayr~ca n. 12,
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~stanbul'un pek az kentin sahip bulundu~u özelli~inden dolay~, fethine ait pek
çok belgenin bulunmas~~do~ald~r. Tarihle ilgili her ayd~n ki~inin dikkatini çekmi~tir.
Türk tarihçili~i de bu konudan uzak kalmam~~t~r 3. Bununla beraber daha ele
al~nacak pek çok konu bulunmaktad~r. Elimize geçti~i günden beri büyük bir
merakla inceledi~imiz bu külliyat~n bir özetini burada sunuyoruz.
Birinci ciltte 50 sayfal~k giri~, buna ba~l~~ 7 sayfal~k kaynakça notu, 32 sayfal~k kronoloji (31 Ekim 1448'den 28 Aral~k 1453 tarihine kadar) yer almaktad~r.
Giri~teki ba~l~klar s~ras~yla: "Dünyadaki büyük korku" Türklerin yapt~~~~önemli
giri~imler ve Avrupa devletlerinin kar~~~koyma giri~imleri, "Ça~da~lar~= gözünde
II. Mehmed". Fatih Sultan Mehmed'in ~ehzadelik dönemi ve tahta geçti~i 1451
y~l~ndan sonraki tutumu, onun ki~ili~ine dair baz~~yaz~lar~n fikirleri derli toplu
özetlenmi~tir. 3. ba~l~k "XV. yüzy~lda Türklerin sava~~gücünün de~erlendirilmesi"dir. Istanbul'un fethine giri~en Türk ordusunun say~s~~her zaman merak edilmi~tir.
Ba~ka vesileler ile ele al~nan yazarlar burada ele al~nm~~t~r. Türk ordular~n~n her
zamanki haz~r kuvvetlerinin say~s~~ bat~l~~ ara~t~r~c~lar taraf~ndan incelenmi~tir.
4. ba~l~k "Bir imparatorlu~un çökü~ü"dür. Enea Silvio Piccolomini'nin `~talyanlar
cihan~n sahibi idiler, ~imdi Türklerin hükümranl~~~~ba~l~yor' cümlesiyle ba~layan
bölümde Bizans imparatorlu~unun önüne geçilmeyen çökü~ünün dinamik Türk
gücü kar~~s~nda dayanmasuun olanaks~z oldu~u ve di~er bat~l~~devletlerin ilgisizligine de~inilmi~tir. 5. ba~l~k "Istanbul fethinin haberi nas~l yay~ld~". 26. sayfaya
konulan taslakda ~stanbul'un fethi haberinin dünyaya nas~l ve hangi yollarla yay~ld~~~~gösterilmi~tir. Roma imparatorlu~unun tek varisi, büyük bir uygarl~~~n ve
ekin gelene~inin ye~erdi~i yer say~lan Bizans ba~kentinin Türklerin eline geçmesi,
bugünün gerçek bir büyük haberi kar~~l~~~~say~labilir. I~te böyle bir haberin nas~l
da~~ld~~~~konusuna e~ilen Pertusi, E~riboz, Girit, Korfu, Venedik, Sak~z, Cenova
gibi kent ve adalar~~yay~lma merkezi saym~~t~r. Her bir merkezden hangi ikinci
derece haber merkezlerine ula~t~~~n~~ dikkatten uzak tutmayan yazar, haber çe~itleri üzerinde de durmu~tur. 6. bölüm: "Insanc~l katk~~duygular~~ve siyasal ilgiler"
ba~l~~~~ile uzunlardan biridir. Türk kuvvetlerinin durdurulmas~na yeterli olamayan
Bizans'a yard~m, her devleti ilgilendirirdi. Fakat aralar~ndaki ç~kar ayr~l~klar~~bir
arada hareket etmelerini engellemektedir. ~stanbul'un fethi haberi ula~t~~~~zaman
ne yapacaklar~n~~bilemeyenlerin ruhsal durumlar~~ da ele al~nmaktad~r. Haberlerin
al~c~lar~~kentin son durumunu ö~renmek için, yeni geli~meleri de beklerler. Venedik
kentine haber 29 Haziran günü E~riboz adas~ndan ve inebaht~~(Lepanto)'dan
Korfu adas~~ yoluyla gelen söylenti ve kesin belgelerle ula~t~. Bu haberden önce
12 Haziran günü Kudüs'e gitmekte olan bir gurup hac~~Mora'daki Modon liman~nda Türk gemilerine yakaland~klar~~zaman haberi duymu~lard~. Ayn~~anlarda
Girit adas~nda sürgünde bulunan Paolo Dotti ad~nda bir Padoval~~da karde~ine
haber vermi~ti. Bununla beraber 29 Haziran ak~am~~Venedik kentine ula~an haber
halk aras~nda büyük bir korku ve deh~et yaratt~. 4 Temmuz günü ad~~geçen kente
giren 3 gemi son haberler yan~nda, bir de Günlük kaleme alan Nicolo Barbaro'yu
3 istanbul'a ait bir bibliografya denefnesinin çok zor bir i~~oldu~u bellidir.
t. Binark - N. Sefercio~lu, Istanbul, Fatih, Fetih ve Fatih Devri hakk~nda yaz~lm~~~kitaplar
bibliografyast, ~stanbul 1977. ~stanbul Fetih Cemiyeti 76. Pek ba~ar~l~~ olamanu~t~r.
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da getirdi. Korfu ve Girit adalar~ndan yay~lan haberler yan~nda, ~stanbul fethine
dair önemli haberler Sak~z adas~~yoluyla da~~lm~~t~ r. Cenoval~~komutan Giovanni
Giustiniani Longo öldürücü a~~r bir yara ile kaçm~~, bu arada çok önemli sat~rlar
kaleme alan Midilli ar~övek'i Sak~zl~~Leonardo ve gene bir Cenova vatanda~~~Angelo Giovanni Lomellino bu adaya gelmi~lerdi. Burada haz~rlanan haberler Cenova
hükümetinin bilgisine sunuldu. Bu ~ekilde bilgilerin nas~l derlenip ~talya'da yay~ld~~~n~~inceleyen Prof. Pertusi dipnotu koymadan kitaplann özetini vermi~tir. En
sonda edindi~i izlenim (S. XLV) "Bütün bu toplad~~~m~z metinler, Bat~~aleminin
Balkanlar~~ve Yunanl~~- Do~u'yu yaln~z ba~~na b~rakmaktan sorumlu tutmakta ve
kendisi için kötü bir idraksizli~i gösterir. Di~er taraftan kendi uygarl~klar~n~n
gerçek anas~~say~lan Bizans uygarl~~~n~~kurtarmak için yeterli olmad~klar~n~~ anlam~~~
bulunuyorlard~". 7. ba~l~k: "Ça~da~~Türklerin gözünde istanburun fethi", k~sa
olmakla beraber bu dilde yap~lan ilk çal~~mad~ r. Bu konuda Türk tarihçiler yeterli
çal~~ma yapm~~lard~r 4 . 7 sayfal~k kaynakça notu yukarda sayd~~~~hususlar~n hangi
belli ba~l~~yap~tlar taranarak sa~land~~~n~~göstermektedir. Bu deneme için ~imdiye
de~in ~stanbul fethine ait yap~ lan kaynakça giri~imlerinin en duzenlisidir diyebiliriz. Görmedi~i veya do~rudan bu külliyatda kullanmad~klar~n~~ yazar ikinci
cildin sonuna alm~~t~r. (C. II s. 497-512)
Bu genel giri~ ten sonra Kronoloji bölümü gelmektedir. Ilk verilen tarih 31
Ekim 1448, son Bizans imparatoru Kostantin Dragazes'in, varis b~rakmadan
ölen karde~i Ioannes VIII.'in yerine geçti~i gündür. 1449 y~l~n~n 17 Mart'~nda
Türkler E~riboz adas~n~~tehdit etmi~lerdir. 18 Nisan tarihinde Venedik Cumhuriyeti
Papal~~a, Bizans Imparatorunun Türklerle (II. Murad) sulh yapt~~~~yan~t~n~~verirken yard~m da istedi~ini haber verir. 1451 ve 1452 y~llar~na ait olaylar~n say~s~~
çoktur. Zira II. Mehmed art~k Istanbul'u fethetmek arzusunu ortaya koymu~, bunu
dan~~manlar~na açm~~~bulunmaktad~r. Bu giri~ime kar~~~olan Halil Pa~a, geli~meleri
Bizans ~mparatoruna iletmektedir. Bu arada Venedik ve Cenova Cumhuriyetleri
kendi aç~lar~ndan haz~rl~klar~n~~ilerletirler. 20 May~s 1452 tarihinde Kievli Kardinal ~sidor, Papal~k temsilcisi olarak Bizans imparatorundan Kiliselerin birli~ini
ister. 26 Temmuz günü bu zat ölen katolik patri~i yerine getirilir. A~ustos ay~~
sonunda Bo~az-kesen kalesi (Rumeli Hisar~)'n~n tamamlanmas~, bat~l~lar için
haz~rl~klar~n h~zland~r~lmas~na yol açar. Ku~atma ile ilgili ilk önemli giri~im 31
A~ustos - 3 Eylül tarihleri aras~ndad~r. II. Mehmed ilk harp giri~imini yapar. 50.000
ki~ilik ordusu ile ~stanbul surlar~n~n nas~l korundu~unu inceler. Bizans atl~lar~~baz~~
kar~~~koyma giri~ imlerinde bulunurlar. Üç gün sonra Sultan Edirne'ye, Türk
donanmas~~da Gelibolu'daki üssüne döner. Bat~~ ülkelerine yollanan casuslar~n,
getirdikleri haberlere göre, Avrupal~~kuvvetler kendi aralar~nda harp halindeM. C. ~ehabeddin Tekinda~, "~bn-i Kemal'e göre Fatih'in istanbul'u
muhasara ve zapt~", !stanbul Enstitüsü Dergisi I (1955) s. 1-26 (Bibliografya ve MemR~k kaynaklar~n~~vermesi yönünden önemlidir), Müjgan Cunbur, "Istanbul'un
500 üncü fetih y~ldönümü dolay~s~yle tertiplenen sergilerle, yap~lan kültür, san'at
ve ne~riyat hareketlerine dair", Vak~flar Dergisi IV (1958). (Bu say~~Istanbul fethinin
500. y~l~na arma~an edilmi~tir.). M. D. Mercangil - S. N. C~zerdim "Fethin 500.
y~ldönümü dolay~s~yla ç~kan eserler", T T K Belleten XVIII67 (1957) s. 413-428.
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dirler. Karaca Bey bir ordu ile Perinthos, Anchialos, Mesembria, Selimbria, Byzos
ve di~er baz~~yerleri tahrip etmekle görevlendirilir. Marmara Denizi ile Karadeniz
aras~nda Bizansl~lar elindeki bu yerlerden Selimbria ve Mesembria kar~~~koyuyor,
di~erleri Türklerin eline geçer. Bu tarihten sonra diplomatik faaliyetler s~kla~~r.
Istanbul savunrnas~~ yan~nda Galata'n~n savunmas~na da özen gösterilir. Bu husustaki haz~rl~klann detaylan gün gün incelenmi~tir. 1453 y~l~~ en geni~~ele al~nan
k~s~md~r (s. 67-91). Gerçi yaln~z bu derlemede de~il, her ara~t~rmada bu tarih
en geni~~kapsaml~~ele al~nan~d~r. Prof. Pertusi, ~stanbul içinde yap~lan haz~rl~klar~n
detay~~üzerinde durmaktad~r. Bunun yan~nda Türk ordusunun ku~atma haz~rl~~~n~~
ve nerelere yerle~tirildi~ini de göz önünde tutmu~tur. Türk ordusunun say~s~~da
inceleme konusudur (s. 73). Ku~atma s~ras~nda kullan~lan toplar~n cinsi, çaplar~~
ve at~~~gücü de ele al~nm~~t~r (s. 74-76). 12 Nisan günü ba~layan bombard~man
yan~nda Therapia ve Studion kaleleri yan~nda Prinkipo (Büyükada) donanma
komutan~~ Balta O~lu Süleyman taraf~ndan ele geçirildi. 20 Nisan günü Bizans'a
yard~ma gelen üç aded Cenova tüccar gemisi, Sicilyadan yiyecek getiren bir Bizans
gemisi ile donanma= ku~atmas~n~~ yararak Haliç'e girer. 22 Nisan günü Türk
donanmas~= Haliç'e indirilme giri~imi yap~l~r. 28 May~s gününe kadar süren
çat~~malar, 29 May~s günü biter. Bu günlerin detay~na burada inmiyoruz. ~~ May~s
günü ya~man~n sonunu ilan eden II. Mehmed ordunun k~~laya, donanman~n
üssüne dönmesini emreder. Bu sat~rlarda meydana gelen kay~plar tart~~~l~r. Derleyenin vard~~~~sonuca göre ölü say~s~~35-40.000, esir say~s~~20-25.000 kadard~r.
Para kayb~~ Venedikliler için yüzbin, Cenoval~lar için üç milyon duka alt~n~d~r.
~~Haziran günü Galata'daki Cenova temsilcilerini kabul eden Fatih istedikleri
ferman~~verdikten sonra Galata surlar~n~n önemli bir k~sm~n~~ y~kt~rt~r. 12 Haziran
günü Istanbul ku~atmas~ndan kaçan Venedik gemileri Modon liman~nda Kudüs'e
gitmekte olan hristiyan hac~~adaylar~~ile kar~~la~~p ilk haberleri verirler. Ayn~~gün
Cenova Cumhuriyeti Galata'daki Cenova Podesta's~na yazd~~~~yaz~da, yönetim
hususunda baz~~tavsiyelerde bulunur. 14 Haziranda ayn~~hükümet, ~ark taraflanndaki yöneticilerine Giovanni da Marc vas~tas~yla Sak~z, Galata ve Istanbul'da
önemli baz~~görü~meler yapaca~~n~~haber verir. 22 Haziran günü Edirne'ye dönen
Fatih Sultan Mehmed, Istanbul'da Kan~d~ran Süleyman Bey'i Suba~~~olarak atar.
5 Temmuz günü Venedik Senato'su donanma komutan~~Jacobo Loredan ve yeni
elçi Bartolomeo Marcello'ya yeni talimat verir. 12 Temmuz günü Fatih için 1200
duka tutar~nda hediye verilmesi kararla~t~nl~r. Bu tarihten sonraki giri~imler ~talya'da sürekli bir sulh sa~lay~p, Türklere kar~~~yeni bir harp aç~lmas~d~r. 16 A~ustos
günü Venedik'e, Fatih Sultan Mehmed'in harp haz~rl~klar~na giri~ti~i haberi ula~~r.
Venedik Cumhuriyeti muhtelif yerlerdeki gemicilerin yeni haz~rl~klara giri~meleri
emreder, Papal~k'tan da destek bekler. Fakat hiç biri Türklerin yeni fetih haz~rl~klar~n~~ önliyemez. Papa V. Nicolo taraf~ndan yap~lmak istenen Haçl~~ Seferi daha
ba~lang~çta bile uygulanamaz. 91. sayfada bu konuda yararlan~lan kaynakça gösterilmi~, ayr~ca i~lenen veya ele al~nmayan kaynaklardan da 1453 y~l~~olaylar~na
dair bilgiler al~nd~~~~belirtilmi~tir.
Istanbul'un Fethine ki~isel kat~lma olana~~~bulanlar~n b~rakt~klar~~metinler
incelendi~i zaman, her biri için giri~~yap~ld~ktan sonra hangi metinlerin kullan~ld~~~~
yan~nda ilgili bas~l~~ olmayan metinler de diklcatten uzak tutulmam~~t~r. Prof.
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Pertusi dip notu yerine, en sona koyma yöntemi uygulam~~t~r. Her gözlemci
hakk~nda daha önce yap~lm~~~ ara~t~rmalar~~ da kaynakça olarak göstermi~tir.
Burada da ele al~nan müelliflerin belli ba~l~~ özelliklerine de~iniyort~z.
Nicolo Barbaro: s. 5-38, ek notlar s. 345-371, 187 tanedir.
Venedikli soylu bir aileden gelen bu tüccar, memleketine döndükten sonra
2 Mart 1451 - 29 May~s 1453 tarihleri aras~ndaki olaylar~~ içeren bir "Günlük"
kaleme alm~~t~r. Geçen yüzy~l sonlar~nda eklerle yap~lan yay~n~~ dilimize de çevrilmi~tir 5. ~stanbul Fethi ile ilgilenen her ara~t~r~c~ n~n ilk ba~~vurdu~u yap~tt~r.
Prof. Pertusi, bas~l~~ metin yan~ nda Venedik'deki Marciana Kütüphanesi'nde
sakl~~yazma nüshay~~da ihmal etmemi~tir. Böylece yay~n s~ras~nda meydana gelen
baz~~ ihmallere de de~inmi~tir. Bunlar s~ras~yla: ~ — Ba~l~k Barbaro taraf~ndan
verilmemi~~ve sonradan yap~lm~~~bir yak~~t~rmad~r. 2 - Metni yay~nlayan Cornet,
kendine göre de~i~tirmeler yapm~~t~r. 3 — Barbaro'nun bir akrabas~~ taraf~ndan
yazma metne eklenen baz~~notlar ihmal edilmi~tir. 4 — Yay~nlayan, metinde
okuyamad~~~~k~sm~~nokta koymak suretiyle okuyanlar~~ ~a~~rtm~~t~r. Var~lan sonuç,
"metnin yeni filolojik kriterlerle yeni ba~tan yap~lmas~d~r". Metnin dil özelli~ine
dair baz~~bilgiler de verilmi~tir. s. 8-38 aras~ndaki metin ~talyanca olmakla beraber
Venedik lehçesinin özellikleri göz önünde tutularak okunmal~d~r.
Angelo Giovanni Lomellino: s. 39-51, ek notlar s. 371-376, 35 tane.
Istanbul'un Türkler eline geçti~i s~rada Cenova'n~n Galata Podesta's~~ idi.
~imdiye kadar, Barbaro metnine konan not yüzünden, Podesta görevinde Angelo
Zaccari'mn bulundu~u zannediliyordu. Hayat~~ hakk~nda az ~ey bilinen bu zat,
17 May~s 1452 tarihinde Podesta idi. Daha sonra yap~lan baz~~ atamalara ra~men,
ku~atma s~ras~nda gene ayn~~görevde bulunuyordu. Cesur biri olmad~~~~anla~~lan
bu zat, ku~atma s~ras~nda elinden geleni esirgemedi~ine dair raporlar yazar. Bir
süre daha gürevinde kal~rsa da k~sa bir zaman sonra onu Sak~z adas~nda görürüz.
Gerekli yay~n, çeviri ve kaynakça bilgiler verildikten sonra, esas mektubun yay~n~na
geçilir (s. 40-51). Latince olan mektup bir sayfada, kar~~~yüzünde ~talyanca çevirisi,
kelime özellikleri de dip k~s~mlardad~r. 23 Haziran 1453 tarihini ta~~yan mektupta
vatanda~lar~~ korumak için büyük çaba gösterdi~ini, Fatih'ten hemen sonra Türk
Sultan~na elçilerle hediyeler yollay~p sulh içinde bulundu~unu ve bir anla~ma
yapabildi~ini anlat~r. Sultan geri dönenlerin mallar~n~n iade edilece~i garantisini
verince, Sak~z adas~na kaçanlara geri gelmeleri haberi gönderilir. Venedik balyosu
Girolamo Minotto ve o~lu yedi Venedikliyle, Katalan konsolosu Pere Julia be~alt~~Katalanla birlikte idam edilmi~lerdir. Sak~z Adas~na yollanan bir kul arac~l~~~~
ile haraç istendi~i gibi, Kefe ve di~er Karadeniz'deki kentlerden de haraç istendi.
Bu zat~n ye~eni Türk saray~~için dev~irilir. Kurtarma giri~imleri sonuç vermedi~i
gibi yeni baz~~ gençler de dev~irilir.
Kiev'li Isidor: s. 52-111, ek notlar s. 376-389.
Ortodoks Kilisesi taraf~ndan önemli yerlere gönderilen bu din adam~n~n
çe~itli mektuplar~~ ele al~nm~~t~r. Ku~atma s~ras~nda aktif bir rol oynam~~t~r. Ba~~nN. Barbaro, Kostantiniyye Muhasarasz Ruznamesi, Istanbul 1953. Çev. ~. T.
Diler. Bu yay~nda asl~nda bulunan belgelerin çevirisi yap~lmam~~t~r. Istanbul Fetih
Cemiyeti yay~n~d~r. Tükenen birinci bask~s~ndan sonra ikinci bask~s~~da yap~lm~~t~r.
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dan yaral~~olarak Ga.-lata'ya götürülmü~, orada bir Türk gemisiyle Foça'ya yollanm~~t~r. Ki~ili~ini aç~~a ç~kartmaktan korktu~u için bir f~rsat~n~~bularak önce Sak~z
adas~na oradan da Girit adas~ndaki Hanya kentine kaçar. Buradan ~stanbul fethine
dair mektuplar~n~~yollar. Be~~tane olan bu mektuplar s~ras~yla: Papa V. Nicolo'ya,
Kardinal Bessarione'ye, Dünyadaki ~sa Müminlerine, Papa'ya ve Venedik Doge'sine. Mektup metinlerinin hangi yazmalarda bulundu~unu i~aret etmi~~(s. 54),
yap~lan kaynak çal~~malar~yla beraber ilgili ara~t~rmalar da gösterilmi~tir. Prof.
Pertusi, bu din adam~n~n Burgonya Dük'ü III. Filip'e yazd~~~~mektuba ayr~~ bir
önem verir. ~imdiye kadar yay~nlanmayan ve ara~t~ranlar~n dikkatinden kaçan
bu mektupta Cenoval~lar~n savunmas~~yap~lm~~t~r (s. 55-57). Latince olan metinlerin kar~~~taraf~na Italyanca çevirileri verilmi~tir (s. 58-111). Mektuplar~n herbirinde kars~la~t~~~~ve tan~k oldu~u olaylar~n etkisinde kald~~~~ve müthi~~bir güce
kavu~an Türkleri durdurman~n güçlü~ü yan~nda birle~me zaman~n~n geldi~i de
i~aret edilmektedir. Türk ordusu, donanmas~~ve topçu güçleri hakk~ndaki verdi~i
rakamlar daha önceki sayfalarda Prof .Pertusi taraf~ndan tahlil edilmi~tir. Prof.
Pertusi mektuplara ayr~~ayr~~notlarla birlikte, önemli ki~ilere yaz~lm~~~bu mektuplara çok yararl~~aç~klamalar koymu~tur. Kan~mca en dikkati çeken taraf Venedik
Cumhuriyetine yaz~larud~r. Zira yap~lmas~~ dü~ünülen bir Haçl~~ Seferi için diplomatik faaliyetler ancak bu Cumhuriyet taraf~ndan gerçekle~ece~i kan~s~~her zaman
için yayg~nd~. Yap~lan bütün haz~rl~klar~n hiç bir sonuç vermiyece~ini çabuk
kavrayan Venedik Senato'su Osmanl~~Devletiyle yeni bir anla~may~~fazla geciktirmedi.
Kiev'li Isidor'un "familiaris"i: s. 112-1 ~ g ek notlar s. 389-390.
Girit adas~ndaki Hanya'dan 15 Temmuz 1453 günü Papa'ya bir mektup
yazan bu din adam~n~n latince metni, Italyanca çevirisiyle verilmi~. Baz~~yunan
metinlerinin çevirisini yapan bu zat için, Prof. Pertusi, Francesco Griffolini ismini
yak~~t~rm~~t~r. Istanbul'dan kaçt~ktan sonra Bursa yoluyla 'Foça'ya yolland~klar~n~~
ve orada tan~nd~klar~~için Sak~z adas~na kaçt~klar~n~~ yazm~~t~r.
Sak~z% Leonardo. Midilli Ar~övek'i: s. 120-171 ek notlar s. 390-407.
~stanbul fethinin bu canl~~tan~~~~günümüze kadar en ilgi çekenlerinden birisidir. Parlak bir din e~itimi ve kariyerinden sonra Istanbul'da Kiliseler Birli~i için
büyük çaba gösteren Leonardo, Sak~z adas~ndan 16 A~ustos 1453 günü mektubunu
devrin Papa's~na yazd~. Buraya nas~l gitti~ini bildirmeyen rahibin, Isidor ve adam~yla beraber ayn~~yolu izledi~ini Prof. Pertusi ileri sürmekte ve ayr~ca 1462 y~l~nda
yaz~lan "Lirr~nPnin Türkler taraf~ndan al~n~~~" adl~~raporun onun taraf~ndan de~il
sonraki Midilli Ariövek'i Benedetto taraf~ndan yaz~ld~~~~sav~n~~ortaya koymaktad~r. Bir çok bas~l~~metni bulunan Leonardo raporundan alt~~adet yazmay~~gördü~ünü
söyleyen Prof. Pertusi, bir o kadar daha yazma nüsha bulunaca~~~dü~üncesindedir.
Daha sonra yap~lan metin yay~nlar~, muhtelif dillere yap~lan çeviriler ve kaynakça
bilgisi gelmektedir. Latince olan esas metnin kar~~~taraf~na ~talyanca çevirisi konmu~tur. "Burada gözya~lar~~ve üzüntüler aras~nda ~stanbul'un son tahribini ve
k~sa bir süre önce kendi gözlerimle gördü~üm ve seyretti~im felaketi anlataca~~m"
cümlesiyle ba~layan Leonardo, ba~ar~s~zl~kla sonuçlanan birlik çabalar~ndan sonra
"~stanbul, Galata ve yak~n kentlerin üzerinde Türk'ün sert ~im~e~i çakt~" diyerek,
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Türk Sulta~u ve ordusu hakk~nda bil~i verme~e ba~lar. Daha sonra kentin nas~l
ku~at~ld~~~~ve geli~meleri hakk~nda sat~rlar bulu~unaktad~r. Bombard~man hakk~nda
verdi~i bilgiler de dikkati çeker. Türk toplar~n~n yap~l~~~~ve güçleri daha önceki
sayfalarda ele al~nm~~t~. Daha sonraki geli~meleri kendi görü~~aç~s~ndan anlatan
Leonardo, Türk pa~alar aras~ndaki çeki~meleri de haber veren bir ki~idir. Ku~atman~n son gününde meydana gelen y~lg~nl~k da canl~~bir ~ekilde anlat~l~r. Kaçmak
üzere olan yabanc~~komutanlar yan~nda Bizans ileri gelenlerinin yan~ nda bulunan
Leonardo belli ba~l~~kaynakd~r. Prof. Pertusi koydu~u notlarla bu çok önemli
bilgileri di~er kaynaklarla kar~~la~t~rm~~t~r.
Jacobo Tedaldi. s. 172-189, ek notlar s. 44-415, 40 tane.
Istanbul ku~atmas~na fiili olarak kat~lan Floransal~~tüccarlar~n hayat~~hakk~nda pek az bilgi vard~r. Daha önceki baz~~ ara~t~rmac~lar~n da dikkatini çeken
Tedaldi'nin bas~l~~ metinler yan~nda yazma olan esas metinlerine de bak~lm~~t~r.
Bu yay~n~n özelli~i eldeki yazma metinlere göre iki ayr~~ bas~l~~metnin elde edilmesidir. Kar~~l~kl~~iki sütun halinde verilen Italyanca metinler, aradaki bo~l~~klar
da i~aret edilmek suretiyle verilmi~tir. Türk ordusu ve donanmas~n~n say~sal gücü
yan~nda, Vezirlerin tutumlarma da de~inilmi~tir. ~ehir içindeki giri~imler hakk~nda
da bilgiler vard~r. 415. sayfadaki 37 numaral~~nottan anla~~ld~~~na göre, esas metne
girmemi~~bir paragrafda Karamano~lu Ibrahim Bey, Osmanl~~Sultan~na kar~~~
giri~ilecek bir harekâta kat~lma~a haz~rd~r. Tedaldi'nin metinleri önce latince
kaleme al~nm~~~ise de frans~zca çevirilerin yazma metinleri bulunmaktad~r.
Giacomo Campora. Kefe Vescovo'su. s. 190-197 ek notlar s. 416 vd. 5 tane.
Bohemya kral~~Ladislaos'a yaz~lar~~mektubun Latince metni ve kar~~~taraf~na
Italyanca çevirisi verilmi~tir. Ku~atsnaya ki~isel olarak kat~lmay~p, dinsel bir
görevle ~ark topraklar~nda bulundu~u s~ralarda duydu~u baz~~olaylar~~ kaleme
alm~~t~r.
Ubertino Puscolo. s. 198-213 ek notlar s. 417-421 23 tane.
Brescia'11 hümanist grekçe metin toplamak için geldi~i Istanbul'da ku~atmaya
tan~k olmu~, tarih metni olmamakla beraber özgün haberler kapsayan Latince
bir destan yazm~~t~r. Italyanca çevirisi de verilen bu metnin ba~~nda II. Mehmed'in
ki~ili~i belirlenir. Tahta ç~kt~ktan sonra Bizans Imparatoru ile yapt~~~~anla~maya
kar~~n fetih fikrini gizli olarak geli~tirmektedir. Prof. Pertusi koydu~u uzun notlarla bunun tarihsel belgelerini ve notlar~n~~da vermektedir. Ku~atma alt~ndakiler
kar~~~tedbirleri ve aralar~ndaki çeki~meler de destanda yer alm~~t~r.
Giorgio Sphrantz6 s. 214-225 ek Notlar s. 421-424, 17 tane.
Son devir Bizans tarihçili~inin bu seçkin ki~isinin 26 Mart 1452 den Aral~k
1453 aras~nda de~indi~i baz~~konular incelenmi~tir. Grekçe verilen metnin kar~~~
taraf~na Italyanca çevirisi de konmu~tur. Bu tarihçinin yapt~~~~küçümsemeler,
Prof. Pertusi taraf~ndan tenkit edilmi~tir. Yay~n daha çok Grekçe metnin tahlilidir.
E~i ve çocuklar~yla birlikte Türklerin eline dü~en ve yüklü bir fidye kar~~l~~~~kurtuldu~unu anlatan müellifin, sonradan baz~~ ekler yap~ lan bir metni daha bulunmaktad~r.
Miden C. XLVI2, ro
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Samile (veya Samuele). S. 226-231 ek notlar s. 424-427, 13 tane.
Asl~~almanca olan metnin Italyanca çevirisi verilmi~tir. Daha önce N. Iorga
taraf~ndan iki kez ele al~nan bu ki~inin kim oldu~una dair baz~~fikirler ileri sürüldükten sonra yap~lan ara~t~rmalara de~inilmi~tir. 6 A~ustos 1453 tarihli bu mektupta k~sa fakat öz bilgiler verilmi~tir. Ku~atmaya kat~lan ve esir dü~tükten sonra
fidye kar~~l~~~~kurtulan din adam~n~n Haliç üzerine kurular~~köprü hakk~nda verdi~i
bilgiler dikkati çeker.
Tommaso Eparchos ve Giost~. Diplovatatzes(?) s. 232-239 ek notlar s. 428- 432.
Istanbul'un fethine dair Almanca bir metnin kimin taraf~ndan kaleme al~nd~~~na dair, yap~lan ara~t~rmadan sonra var~lan sonuç, ku~atmaya kat~lan bir
~stanbullu veya Avrupa'dan yollanan Alman~n, ku~atmadan hemtn sonra kaleme
ald~~~d~r. Iorga'n~n da daha önce zikretti~i bu din adam~n~n verdi~i bilgilere
Prof. Pertusi büyük bir önem vermi~tir. Daha ku~atma öncesinde Bo~azkesen
Hisar~n~n yap~m~nda meydana gelen olaylara bile dikkati çeken bu ki~inin,
Istanbul'daki baz~~ kültürlü ileri gelen ailelerle görü~tü~ü anla~~l~yor.
Gennadio Scolario s. 240-253 ek notlar s. 432-434, 27 tane.
Fatih Sultan Mehmed taraf~ndan Bizans'~n fethinden sonra Ortodoks Kilisesi
Patri~i atanan" bu ki~i hakk~nda epey yay~n yap~lm~~t~r 6 . Burada Istanbul'daki
Azize Pammakaristos (~imdi Fethiye Camii) manast~r~nda yazd~~~~ "~ehrin al~n~~~~
ve patriklik makam~ndan feragatine dair mektubun", Grekçe metni verilmi~~kar~~~
sayfaya Italyanca çevirisi konmu~tur. Latin ve Ordodoks kiliselerinin birle~me
fikrine ~iddetle kar~~~ ç~kan bu din adam~n~n metni tarihsel olaylar~~aktarmaktan
çok, bu felâketin bir Tanr~~gazab~~ oldu~una dair o devrin telakkisini yans~tt~~~~
için önemlidir.
Ostrovica% Costantin S. 254-260 ek notlar s. 434-438, 22 tane.
Istanbul'u ku~atan Türk ordusunda görevli bu Polonya% askerin, ülkesine
döndükten sonra yazd~~~~an~lar~~ çok tan~nm~~~ve hakk~nda çok yay~n yap~lm~~t~r 7.
Yaln~ z ~talyancas~~ verilen bu metinde fazla detay bulunmaz.
T. Halasi Kun, "Gennadiös török hitvallasa", Körösi Csoma - Archivium
1936 s. 139-147. Türkçeye çevirisi R. Özdem "Gennadios'un itikatnamesi", Ülkü
X/6o (~ubat 1938) s. 520-540. Aurel Decei "Versianea turceasca a confesiunii
patriahului Ghenadie II Scholarios scrisa la cererea sultanului Mehmed II" ~U
eserde: Omagiu inalt prea sfintiei sale Dr. Nicolae Balan, Sibiu 1940, 39 sayfa. Bu sayfalar~n tahlili için bk; T. H. Kun "Yay~nlar üzerine" Ankara Üniversitesi Dil ve TarihCo~rafya Fakültesi Dergisi VIII/1-2 (Mart - Haziran 1950) s. 252-260. Aurel Decei
sonradan makalesini k~saltarak çevirmi~tir. "Patrik II. Gennadios Skolarios'un
Fatih Sultan Mehmed için yazd~~~~Ortodoks i'tikad-nâmesinin türkçe metni",
Fatih ve Istanbul I/ (29 May~s 1953) s. 99-116. Vladimir Mirmiro~lu, Fatih Sultan
Mehmed II Devrine ait Tarihi Vesikalar, ~stanbul 1945, s. 57-84. A. Decei'nin ilk
yay~n~~ile M. Crusius'un Turco-Graecia adl~~kitab~ndan yararlanarak, Sultan ile
Patrik aras~ndaki ili~kileri ve metinleri incelenrr~i~tir.
7 Polonyal~~yeniçerinin an~lar~~ ara~t~r~c~lar~~bir çok yönden etkilemektedir.
Verdi~i tarihsel bilgilerin eskili~i yan~nda dil yönünden de baz~~özellikleri bulunmaktad~r. Son zamanlarda almanca ve ingilizce çevirilerinin de yap~lmas~, önemini
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Nestore Iskinder (veya Iskander) S. 261-298 ek notlar s. 438-449, 72 tane.
Asl~~Rusça olan bu metnin ~talyancas~~verilmi~tir. Gençli~inde Türklerin eline
dü~üp müslüman olan bu ki~i, Istanbul'un fethi s~ras~nda gördüklerini yazd~~~~gibi,
daha sonra görü~tü~ü baz~~ki~ilerden notlar toplam~~~ve "bütün bu toplad~klar~m~~
h~ristiyanlara ad~yorum. Tanr~n~n iste~iyle meydana gelen bu gerçekten çok korkunç ve ürkütücü olay~~ ö~rensinler" demi~tir.
Nestore'nin verdi~i bilgilerin sonradan baz~~ destanlara kat~lmas~~ ve yap~lan
yeni müdahaleler yüzünden tam bir metin elde etme zorlu~una da de~inilmi~tir.
Gösterdi~i tek örnek de savunanlardan Giovanni Giustiani Longo'nun yaralanmas~na dair bilgidir. Bir yerinde ku~atman~n son günü bir top güllesiyle gö~sünden
yaraland~~~n~, bütün gece yar~~ölü dururken sabah vakti doktor taraf~ndan tedavi
gördü~ü ve savunmaya kat~ld~~~d~r. Daha sonra ise, ayn~~ki~inin ertesi günü sol
omuzundan yaraland~~~~ve ölü gibi yere dü~tü~ü zaman adamlar~~ taraf~ndan,
ta~~nd~~~d~r. Prof. Pertusi bir tek bu yaralanma haberi üzerinde bile di~er bütün
kay~tlar~~kar~~la~t~rm~~~ve Cenoval~~ savunucunun bir tek yara ald~~~~sonucuna
varm~~ t~ r. Hatta daha ileri giderek Giovanni Giustiniani'nin yaralanmad~~~~ve
böyle bir hava yaratt~~~na dair kay~tlarada de~inmi~tir. Bütün bilgilerin kar~~la~t~r~lmas~nda, Nestore'nin ku~atmadan sonra baz~~Venediklilerden bilgiler toplad~~~~
anla~~l~yor. Bu tan~~~n verdi~i bilgiler XVI. yüzy~lda baz~~destanlara da esin kayna~~~oldu. Prof. Pertusi bütün yay~nlar~~ve kaynakçay~~tenkit süzgecinden geçirdikten sonra yapt~rtt~~~~çeviriyi kitab~na koymu~tur. Istanbul'un öyküsü ba~l~~~n~~
ta~~yan metin II. Mehmed'in haz~rl~klara giri~ti~i k~sm~yla ba~lar. Her bir ~üpheli
k~sma uzun notlar koyan Prof. Pertusi, konulara aç~kl~k getirmi~tir. H~ristiyanlar
aras~ndaki çeki~meler de dikkatten kaçmam~~t~r. Fakat çok iyi haz~rlanm~~~Türk
ordusu kar~~s~nda daha fazla savurunan~n olanaks~z oldu~u da itiraf ediliyor. Yap~lan sert hücumlar sonunda kente giren Türkler istediklerine kavu~ur. Her iki
taraf~n ku~atma s~ras~ndaki durumlar~~ hakk~ndaki gözlemlerini veren Nestore'nin
ku~atmada esir edildikten sonra müslüman edildi~i ve paral~~asker olarak çarp~~t~~~~ve bazen de sakland~~~~anlat~l~yor. Rus ve di~er Slav tarihçiler Istanbul'un
Türkler eline geçmesinden sonra Bizans verasetinin kendilerine geçti~i hükrnünde
birle~irler. Nestore ve ona ek yazanlar bu kanaatin ilk belirtileridir. Ölü Bizans
imparatorunun cesedini dört melek Ayasofyaya ta~~y~p ona silahlar~n~~iade edecek
ve dü~manlar~n~~yenmesini isteyecekler. Imparatorun dört çocu~u dünyaya hakim
olacak. 265. sayfada bu destan~n nas~l geli~ti~inin bir ~emas~~da verilmi~tir.
Yukar~da özeti verilen bat~l~~ tan~klardan sonra Türk tan~klara de~inilmi~tir.
Ak~emseddin'in bugün Topkap~~ Saray~~ Müzesi Ar~ivi'nde bulunan E. 5584 kod
korudu~una delildir: Amerika'da yap~lan yay~nda esas metin ve ingilizce çevirisi
verilmi~tir: Memoirs of a janissa~y, Ann Arbor 1975, tan~nm~~~türkologlardan Svat
Soucek taraf~ndan notlar eklenmi~tir. Almanya yay~n~ ; Memoiren eines janitscharen
oder türkische Chronik, Graz-Köln-Wien, 1975. Göremedi~imiz bu yay~n~n tahlili
için bk. Kemal Beydili, Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi
7-8 (1976-1977) s. 431-444. Prof. Pertusi, bu yeniçerinin an~lar~~üzerinde çal~~an
meslekda~~~A. Danti'nin çal~~malar~ndan yararlan~larak Italyancaya çevirisinin
haz~rland~~~n~~ haber vermektedir (I. s. 255).
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numaral~~tan~nm~~~mektubun çevirisidir. Genç Amerikal~~türkolog R. Murphey'in
Ingilizceye yapt~~~~çeviriden, derleyici yararlan~p ~talyancas~m koymu~~ve notlar~~
da eklemi~tir (s. 299-303).
Mario Grignaschi'nin ~talyancaya çevirdi~i Tursun Bey'in Tarih-i Ebul
Feth ve bu kaynaktan büyük ölçüde yararlanan Kemalpa~a zade'nin Tevârih-i
Al-i Osman adl~~eserinde büyük ölçüde yararlanan Prof. Pertusi, di~er kay~tlarla
kar~~la~t~rd~~~~notlar~~koymu~tur (s. 304-331) 8 .
Ek üç harita s~ras~yla: istanbul'un Orta Ça~~plan~, 1481 y~l~nda Osmanl~~
imparatorlu~u ve istanbul'un civar~d~r. s. 339-344 aras~nda do~rudan kullan~lan
kaynaklar, kaynakça ve ilgili lusaltmalar gösterilmi~tir.
C~zetleme~e çal~~t~~~m~z bu külliyat~n ikinci cildinde Feth'in Dünyadaki Yank~'s~~incelenmi~tir. ~lk cilttekine uygun bir tarzda bilmedi~i dillerden çevriler
yapt~rtan Prof. Pertusi, ek notlar~~buraya da koymu~tur. iç sayfadaki ba~l~k "Garpta
ve ~arkta Yank~lar"d~r.
Paolo Dotti S. 11-17 ek notlar s. 429-430, 9 tane.
Girit adas~nda sürgünde bulundu~u s~rada, ilk gelen kaçk~nlardan elde etti~i
bilgileri, ii Haziran günü karde~ine yazan Padoval~~hukukçu daha önceki ara~t~r~c~lar taraf~ndan bilinmekteydi. Burada esas Latince metni ve Italyanca çevirisini
veren Prof. Pertusi, yazan~n içinde bulundu~u ruh bozuklu~una de~inmi~tir.
Venedik Senato'su s. 18-29 ek notlar 430-433.
29 Haziran günü Istanbul'un Türkler taraf~ndan fethedildi~i haberini alan
Venedik Senato'su yapt~~~~toplant~lar sonunda Papa V. Nicolö ve Aragona kral~~
V. Alfonso'ya yazd~~~~mektuplarda bütün h~ristiyanl~~~n gün geçtikçe artan Türk
gücü kar~~s~nda büyük bir tehlike içinde bulundu~u ve Papa'n~n giri~ece~i bir
Kutsal ittifaka her zaman için haz~r olduklar~n~~bildirmi~tir. Fakat Venedik Cumhuriyetinin bu giri~imi aç~k de~ildir. Daha 8 May~s 1453 günü ku~at~lm~~~bulunan
Istanbul'a bir donanma gönderme ve elçi Bartolomeo Marcello'yu Osmanl~~nezdine yollapp Bizans Imparatoru ile kabul edilebilecek bir anla~ma sa~lanmas~na
dair karar alm~~t~. 5 Temmuz günü al~nan bir seri kararlar sonunda ise, E~riboz
adas~nda demirli bulunan Venedik donanmas~~komutan~na, balyosuna mektuplar
yaz~lmas~~ve Fatih Sultan Mehmed ile sulh giri~imlerinde bulunacak olan Bartolomeo Marcello'ya yard~m etmeleri emredilmi~ti. 17 Temmuz günü elçiye yaz~lan
yeni talimatta n~~Eylül 1451 tarihli anla~maya uygun yeni bir anla~ma yapmas~~
istenmi~ti. E~er Sultan de~i~iklik isterse Senato'ya dan~~~lacak. Sulh imzalanaca~~~
zaman, Venedikliler tekrar Istanbul'a dönecekler ve tutsaklar geri verilecek. Zorluklar ile kar~~la~t~~~~zaman ~ifreli mektuplarla hemen haber yolluyacak. Bütün
Kemalpa~azade için bk. I. Parmaks~zo~lu, Islam Ansiklopedisi, mad. V. L.
Wnage, The Encyclopa~dia of Islam, mad. (Nihal) Ats~z, "Kemalpa~a-o~lu'nun
Eserleri", ~arktyat Mecmuast VI (1966) s. 71-112. Tursun Bey'in yap~t~~ da yak~n
zamanda iki kez yay~nlanm~~t~r: The History of Mehmed the Conqueror. Text in facsimile
with english translation. Glossary, notes and index by Halil Inalc~k and R. Murphey,
1978.
Mertol Tulum, Tursun Bey. Tarih-i Ebü'l Feth, ~stanbul 1977.
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bu giri~imler Papa'l~k taraf~ndan sert bir tepkiyle kar~~lan~nca Senato iki mazeret
öne sürer: ~ark'da bulunan Venedik topraklar~na yeni hücumlar yap~lmamas~~
ve tutsak Venedikli vatanda~lar~n kurtar~lmas~. Yap~lan görü~meler Avrupa ülkeleri aras~nda yeni bir Haçl~~Ordusunun kurulmas~na yol açmay~nca, Venedik
Senato'su 18 Nisan 1454 tarihli anla~may~~onaylar (s. 18-19).
Geni~~bir özetini verdi~imiz giri~ten sonra, Italyanca çevirileri kar~~~tarafa verilen
Latince metinlerin yay~n~~yap~lm~~t~r. Ek notlar da da baz~~belgelerden aktarmalar
yap~lm~~t~r. Bizansl~~diplomatlar~n Avrupa'daki Katolik mezhebine ba~l~~ krallar~~
ve devlet adamlar~n~~harekete geçirmek için ne gibi çabalar sarf ettikleri kronolojik
s~ra ile verilmi~tir. 1452 y~l~~sonlarma do~ru h~zlanan bu çabalarda Venedik Cumhuriyetinin yeri ba~ka ara~t~r~c~lar taraf~ndan ele al~nm~~~ise de, Prof. Pertusi daha
derli toplu hale getirmi~tir.
Floransal~~ Fra Girolamo. s. 30-39 ek notlar s. 433-436, 6 tane.
Girit adas~ndaki Françeskan tarikat~~papazlar~ndan olan bu ki~inin hayat~~
hakk~nda az ~ey bilinmektedir. Ad~~geçen adaya gelen Kardinal Kiev'li Isidor'dan
ald~~~~bilgi üzerine Domenico Capranica adl~~din adam~na yazd~~~~Latince metnin
asl~~ ve kar~~~sayfas~na Italyanca çevirisi verilmi~tir. 5 Temmuz 1453 günü Hanya
manast~rmda yaz~lan bu mektupta üzüntülerini bildirir.
Enea Silvio Piccolomini s. 40-67 ek notlar s. 434-437.
Sonradan Papa II. Pius ad~~ ile ~öhret yapan bu din adam~n~n Fatih Sultan
Mehmed devrindeki giri~imleri çok iyi bilinmektedir. Prof. Pertusi'nin Latince
metni ve Italyanca çevirilerini verdi~i mektuplar s~ras~yla ~u ~ah~slara yaz~lm~~t~r:
Papa V. Nicolö'ya, Cues'li Nicola'ya, L. Boenvoglienti'ye. Burada her bir mektup
için ayr~~ayr~~metin ve kaynakça ara~t~rmas~~ yap~lm~~~ve ayr~~ dip notlar~~konmu~tur. Piccolomini Istanbul'un Türkler eline geçi~i s~ras~nda Siena vescovo'su idi.
S~rbistandan gelen haberler üzerine yazd~~~~mektuplar aras~nda Prof. Pertusi
üçüncüyü en seçkini sayar. "Alemin hakimi Italyanlar iken ~imdi Türklerin hükümranl~~~~ba~l~yor" (s. 64-65) tarz~nda ifadenin bulundu~u mektupta, Avrupa devletleri aras~ndaki çeki~meler ve Türklerin gücüne de~inilmi~tir. Yak~nda daha baz~~
tehlikelerin Avrupa'y~~tehdit edece~ine dair Piccolomi'nin görü~leri do~ru ç~km~~t~r.
Trabzon'Iu Giorgio s. 68-79 ek notlar s. 437-438, 3 tane.
Fatih Sultan Meluned'e 1453 y~l~n~n Temmuz ay~nda sunulan metnin Grekçe
asl~~ ve kar~~~tarafa Italyanca çevirisi verilmi~tir. H~ ristiyan inaru~~n~n gerçekli~i
ba~l~~~n' ta~~yan bu metinde genç hükümdar~n ~ahsiyeti methedilmi~~ve onun
dünya üzerinde tek bir ki~i olaca~~~san~s~~verilmi~tir. Çok iyi bildi~i antik devrin
Sezar, Anibal ve Büyük Iskender'ine benzetilen genç padi~ah ~ark'dan Garb'a
yürüyü~ün sembolü olacakt~r. Bu arada da gerçek birli~i sa~l~yacakt~r. Böyle bir
birli~i sa~layacak ki~i yerde ve gökteki insanlarla melekler taraf~ndan kutlanacakt~r.
Sen büyük emir bu büyük giri~imi ancak gerçekle~tirecek bir ki~isin (s. 76-77) tarz~nda ibarelerle doludur. Ek notlardan uzun olan üçüncüsünde iki din aras~ndaki
temel ayr~l~klar~n neler oldu~u ve bunu gidermek için önerilerin neler oldu~una
dair teklifler yap~lm~~t~r. Din felsefesi konusuna giren bu bahislere kar~~n, htimanizma döneminin ileri gelen fikir adamlar~ndan birisinin Türklerin siyasal gücü
yan~nda din tolerans~na de~irunesi bir kültür yenili~idir.
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Sommern'li Enrico s. 80-97 ek notlar 438-439, 4 tane.
~ l Eylül 1453 günü Roma'da kaleme al~nan bu rapor, gelen haberlerin bir
derlemesidir. Metin Latincedir ve kar~~~sayfaya ~talyanca çevirisi verilmi~tir. Giri~~
k~sm~nda haberlerin kimler taraf~ndan yolland~~~~tahlil edilmi~tir. Prof. Pertusi
bu haberler aras~nda gemi yap~mc~lar~~ve adamlar~n~n hayatlar~n~n ba~~~lan~p
Türk donanmas~~hizmetine konulmas~na dair bilginin özgün oldu~u sav~n~~ ileri
sürer 9. Raporun son k~sm~nda E~riboz adas~~civar~nda ~~7 Türk gemisinin Venedik
donanmas~~taraf~ndan tutsak edildi~i haberi bulunmaktad~r.
Franco Giustiniani s. 98-107 ek notlar s. 440-441, 9 tane.
Sak~z adas~ndan 27 Eylül 1453 tarihinde Cenova Doge'sine yaz~lan Latince
mektubun asl~~ve Italyanca çevirisidir. Buradaki bilgilerden var~lan sonuç.
Adalarda ya~ayan ahali gelen haberlerden ürkmekte ve ~ark tecim dünyas~n~n
y~k~lmas~ndan endi~e etmektedir. Önlenmesi için her türlü tedbirin al~nmas~~
isteniyor.
Leonardo Benvoglienti s. to8-111 ek notlar s. 441-442, 6 tane.
Siena'n~n Venedik Cumhuriyeti nezdindeki elçisinin ilk kez yay~nlanan dispaccio'sudur. Kardinal Kiev'li Isidor'dan edindi~i bilgileri memleketine yollarken,
Türk gücünün geli~mekte oldu~unu da eklemi~tir.
Lampo (veya Lampugnino) Birago s. '12-125 ek notlar s. 442-446, 9 tane.
"Papa V. Nicolö'ya, Türklere kar~~~yürütülecek askeri güç" ba~l~~~n' ta~~yan
bu k~s~m Latince ve Italyanca çeviri ile beraber yay~nlanm~~t~r. Prof. Pertusi bu
yap~t üzerine daha önce de durmu~tu (bk. n. ~~ ) Papa V. Nicolö, Türklere kar~~~
giri~ece~i Haçl~~Seferi haz~rl~klar~~s~ras~nda, adamlar~ndan biri olan müellife Türklerin ordu ve donanmas~na dair bilgi toplamas~n~~emretmi~ti. Birago'nun bilgileri
nas~l derledi~i saptanamam~~~olmakla beraber, o devrin kültürlü yunanl~lardan
edindi~i anla~~l~yor. Istanbul'un fethinden sonraki Türk idaresi ve askeri gücü
hakk~nda çok iyi bilgiler toplad~~~~Prof. Pertusi taraf~ndan ileri sürülmektedir.
Türk askeri düzeni hakk~nda en eski bilgilerden biri say~lan bu din adam~ n~n verdi~i
bilgilerin k~sa bir özetine de~inmek yerinde olur.
Böylece Türklerin, çok yayg~n olan deyi~le Amyras dedikleri kral Mehmed'dir
ve emrinde o kadar büyük bir silahl~~kuvvet ve zenginlikler vard~r ki, uzun bir
listesini bile ç~karamay~z.
£' Türk deniz tarihçili~ine ait bilgiler XVI. yüzy~l~n ikinci yar~s~ndan sonra
ço~almaktad~r. Ilk devirlere ait eldeki az say~daki belge derlenmi~~ve incelenmi~tir.
Bir dil klavuzu olmamakla beraber denizcilik tarihimize ait önemli bir çal~~ma
olarak bk. H ve R. Kahane - A. Tietze, The Lingua Franca in the Levant, Urbana
1958. Bu kitab~n genel karakterine kar~~~baz~~görü~leri içeren Ahmet Cafero~lu'nun
~u makalesine bak~labilir: "Çayka'dan ~ayka'ya", Türk Dili Ara~t~rmalar~~ Y~ll~~~~
Belleten 1970 s. ~ -~~ . Eldeki en eski ar~iv kay~tlar~n~n tahlili için: Halil ~nalc~k,
"Gelibolu", The Encyclopaedia of Islam, c. 3 mad. Ilk devirlere ait kronolojik bilgiler
için bk: S. Alt~parmak - A. Yeti~en - Y. T. Kurat, Türk Silahl~~ Kuvvetleri Tarihi
111 üncü cilt ~~inci k~s~m ek. Deniz K~sm~~(1299-1452), Ankara 1964.
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Devletinin düzenine gelince: i~itti~ime göre be~~alt~~tane dan~~man~~vard~r ki,
bakanlar~~say~l~r. Bunlara vizir denir. Bunlar~n arac~l~~~~ile devletini yönetir. Bunlardan biri bütün Avrupa'daki Türklere ba~l~~yerleri yönetir, Rumeli pa~a'm denir.
Avrupa yöresinde oturan herkesin ba~vurdu~u ki~idir. imparator= yan~nda öyle
bir yeri vard~r ki, sava~a gitti~i zamanlar d~~~nda, di~er yöneticiler ve belirli seviyedeki ki~iler herhangi bir ~eref veya ba~ka bir ~ey isteyecekler ise ona ba~vururlar.
Onun yönetiminde eyaletlerde oturan valiler vard~r ki, vergi müfetti~i ve ordular~n
paras~n~~ödemeye görevlidirler. Bunlara sancakbeyi denir ki hepsi soylu, güçlü ve
önemli ki~ilerdir. Bunlar~n da emirleri alt~nda bulunanlara suba~t denir ki ~ehirleri
yönetirler. Bunlar~n da yöneticileri vard~r ve hakimlerle beraber bulunduklar~~
yerlerde adalet da~~t~rlar ve öyle sert ve seri kararlar verirler ki, ~imdiye kadar
bize ula~anlar çok övünülecek ve pratik olanlar~d~r. Bunlardan ba~ka maa~a ba~l~~
timarl~lar vard~r ki her birinin gelirine göre, be~~ve alt~~at~~bulunur ve imparatoru
izlerler. Bunlar, çok s~k, köylerin ba~~d~rlar. Emirin ayr~ca ulufeci denen, bizim
paral~~asker dedi~imiz askerleri vard~r ki, bir veya iki seyisi olan athlard~r (s. 117
ve 119 daki Italyanca çevirilerden). Ordu say~s~~hakk~nda bilgi vermeyen Birago,
Yeniçerilerin say~s~n~n onbinden fazla olmad~~~n~~söyler. Bin tane kadar garip
o~lanlar çok iyi atlara sahiptirler ve dü~mana s~rtlar~n~~dönmiyeceklerine dair asker
yemini yaprru~lard~r. Yeniçerilerin nas~l e~itildikleri ve topland~klar~~hakk~ndaki
bilgilerden sonra disiplinsiz davran~~lar~na de~inir. Giyini~leri ve sava~~s~ras~ndaki
tutumlar~~hakk~nda, ellerinde hangi silahlar~n bulundu~u ve askeri düzenleni
hakk~nda du. bilgi verilir. Donanma hakk~nda edindi~i bilgi çok azd~r. Fakat Istanbul'un ahn~~~ndan beri say~lar~~ço~ahr. Gelibolu'da üslenen deniz araçlar~n~n
ba~~nda bir 'suba~t bulunur. Deniz i~leriyle herkes ona dam~~r ve say~lar~~hiç de
az de~ildir. Prof. Pertusi verilen bu bilgilere notlar koyarken genellikle Ordo Portae
adl~~yap~ttan yararlanm~~t~r 10.
Nicola Sagundino s. 126-141 ek notlar s. 446-449, ii tane.
Osmanl~~Türkleri hakk~nda ilk bilgiyi verenlerdendir. XV. yüzy~l hümanist
kültürün seçkin ki~isi Yunan ve Türk sorunlar~n~~iyi bilen birisi say~l~r. Daha önceleri
de ba~ka ara~t~nc~lar taraf~ndan ele al~nan bu ki~inin Aragona kral~~V. Alfonso'ya
söyledi~i nutkun Latince ve Italyanca çevirisi verilmi~tir. Fatih Sultan Mehmed'in
gençli~ine dair, ilk bilgileri veren ve onun kültür yönünü aç~klayan önemli sat~rlar
bulunmaktad~r. Istanbul fatihinin nas~l yeti~ti~i ve nas~l bir düzenli ortam içinde
bulundu~unu haber veren bu sat~rlar, baz~~abartmal~~bilgilerle de dolu olmas~na
kar~~n, genç Türk padi~ahm~n meziyet ve üstünlüklerini de ortaya koyar. Bu arada
düzenli ordunun gün geçtikçe kuvvetlendi~i ve s~ran~n Italya'ya gelece~i de anlat~l~yor. Kar~~~önlemlerin al~nmas~~da öneriliyor.
Papa V. Nicold s. 142-149 ek notlar s. 449-452 9 tane.
1447-1455 y~llar~~aras~nda papal~k makanum i~gal eden bu zat~n, harp giri~imlerinden çok bilim, sanat i~lerine dü~kün oldu~u ileri sürülür. Geli~en Türk gücü
kar~~s~nda hepsi ka~~t üzerinde kalan sava~~projeleri haz~rlatur. Kald~~ki sürekli
olarak iki mezhep aras~ndaki uzla~maz tutumu da, Italyan devletlerini Istanbul'a
1°
Ba~tav, Ordo Portae. Description grecque de la Porte et de l'armle du Sultan
Mehmed II, Budapest 1947.
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yard~m yollamaktan al~koymu~tur. ~~te böyle bir ortam içinde bocalayan papan~n
vasiyeti gene ~stanbul üzerinedir. Latince olan metnin ~talyanca çevirisi kar~~~
sayfada verilmi~tir. Istanbul'un Türkler eline geçmesine dair sorunlar~~ k~sa ve
gerçek tarzda ele alaca~~n~~bildiren Papa'n~n, Bizans elçilerine her zaman yard~m
için söz verdikleri, fakat çok güçlü olan Türkler kar~~s~nda tek bunlar~n yard~m~~
yeterli olmad~~~~için di~er katolik krallardan da yard~m isteklerini tavsiye etti~ini,
bo~~sözler kar~~s~nda Bizans elçilerinin tekrar papal~~a ba~vurdu~unu aç~klar.
Fakat yap~lan bütün yard~mlar bo~unad~r. Prof. Pertusi verdi~i yararl~~ekler aras~nda ilk olarak 20 Nisan 1449 y~l~ndan 5 Haziran 1453 gününe kadar yap~lan
yard~m giri~imlerine ait notlar verir. 1452 y~l~nda haz~rlanan diplomatik faaliyete
ait bol notlar verilmi~tir. Venedik Cumhuriyeti'nin de bu giri~imlerdeki yeri ayr~ca
belirtilmi~tir. ~kinci notta ise Papal~k içersinde Bizansa herhangi bir yard~ma taraftar olmayanlar~n güçlü olduklar~~yan~s~ra yard~m etmelerine olanak bulunmayan
ülkelerin ismi de s~ralanm~~t~r.
Gelibolu'lu Rahibin mektubu s. 150-159 ek not yoktur.
1453 y~l~~sonlar~na do~ru yaz~lan bu Grekçe mektubun yay~n~~ve ~talyanca
çevirisi verilmi~tir. Gerçek ki~ili~i saptanarnayan bu din adanunm, ku~atmadan
sonra baz~~tutsaklar~~kurtarmak için para aramas~~yönünden önem verdi~ini bildiren Prof. Pertusi her hangi bir tamamlay~c~~not koymaya gerek görmemi~.
Ducas S. 160-193 ek notlar s. 452-456, 33 tane.
1341-1462 y~llar~~aras~n~~kapsayan bir Tarih kaleme alan bu ki~inin önemi
üzerinde çok kereler durulmu~tur n. Istanbul'un fethine ki~isel tan~k olmamakla
beraber baz~~Yeniçerilerle görü~tü~ünü yazan bu tarihçinin Grekçe metni ve
~talyanca çevirisi verilmi~tir. Basd~~metinlerden ba~ka esas metinleri de ihmal
etmeyen Prof. Pertusi, uzun aç~klamalar koymu~~ve kar~~la~t~rmalar da yapm~~t~r.
~stanbul fethi yakla~t~~~~saatlerde, Fatih Sultan Mehmed ve ku~atma kar~~t~~
Candarl~~Halil Pa~a aras~ndaki diyalo~u konu eden k~s~mla ba~layan paragrafla
beraber, ku~at~lanlar kente yap~lan son uyarma ça~r~s~~da verilmi~tir. Kent içinde
ve d~~~nda ne gibi haz~rl~klar yap~ld~~~na dair duyduklar~n~~yazan Dukas'~n her
zaman ilk elden kaynaklar aras~nda say~lmas~~do~ald~r. Türklerin Istanbul'a girdikten sonraki durum da bütün canl~l~k' ile anlat~lr~u~t~r. Son saniyeye kadar kenti
kurtaracak mele~i bekleyen Bizans halk~~kar~~s~nda Türk askerlerini görünce
kaçacak yer arama~a ba~lar. Son korunma yerlerinin ele geçirilmesi ve Galata
ahalisine güvence verildikten sonra tamamlanan Istanbul'un ku~atmas~, ~ehzade
Orhan'~n da ortadan kald~r~lmas~yla sona erer. Kent halk~~ku~annalarm çad~rlar~na götürülür ve sensiz bir kent görünümü al~r. Fakat yap~lan ara~t~rmalar bu
sessizli~in o zaman için de~il çok önceden meydana geldi~i ve bunu gidermek için
padi~ahm önemli önlemler ald~~~n~~ortaya koymu~tur.
Laonico Chalcocondyles S. 194-227 ek notlar s. 456-461, 39 tane.
~smi de~i~ik ~ekilde yaz~lma azizli~ine u~rayan bu Bizansl~~tarihçinin Grekçe
metni ve Italyanca çevirisi kar~~~sayfada verilmi~tir. Fatih Sultan Mehmed'in
R~unelihisar~'m yapt~rmas~ndan sonra ba~layan bölümlerde, karada ve denizde
1 Dukas, Bizans Tarihi, Istanbul 1956 çev. Mirmiro~lu.
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yap~lan di~er haz~rl~klara da de~inilmi~tir. Bizans surlar~~hakk~nda ve ku~at~lanlar~n haz~rl~klar~na da bilgi verildikten sonra ku~atma günlü~üne geçilmi~tir. Bu
husustaki detaylar üzerinde ayr~ca durulmu~tur. Buraya al~nan son cümleye göre
Türkler, vaktiyle Yunanl~ lar~n Troia (Truva) kentinde yapt~klar~~tahribat~n intika~m alm~~~bulunuyorlard~ . Klasik kültüre çok yak~n bu müeIlifin daha baz~~benzetmeleri de vard~r. ~stanbul ku~atmas~na ki~isel tan~k olmamakla beraber ~talya'ya
haberlerden yararlanm~~t~r.
imroz'lu Kritovulos s. 228-251 ek notlar s. 461-462, 14 tane.
Fatih Sultan Mehmed'in yan~nda uzun y~ llar önemli görevlerde bulunan
bu ki~inin eseri çok önceden bilinmekte idi 12 . 1451-1467 y~llar~na ait tan~k oldu~u
olaylar~~kaleme al~p sayg~~duydu~u Türk sultan~na sunan Kritovulos'un Grekçe
metni ve Italyanca çevirisi verilmi~tir. Ku~atman~n son haz~rl~klar~~ve Sultan~n
art~k son emri verdi~i andan sonraki sat~rlar, gene yararl~~ notlarla aç~klanm~~t~r.
Dilimize yap~lan çeviriler yan~ nda bu ki~inin verdi~i bilgilerin kar~~la~t~r~ lmas~~
Türk ara~t~rmac~ lar taraf~ndan yap~lm~~t~r.
Rusça Anomin s. 252-253 ek not 462-3, ~~tane.
Latinlere kar~~~nutuk ba~l~~~~ta~~yan bu k~sa bölüm, Kiev'li Isidor'a kar~~d~r.
Bundan sonra Türk yazarlara s~ra gelmektedir. Ele al~nanlar s~ras~yla: K~vami,
Ne~ri, Tacibey-zâde Cafer Çelebi, Hoca Sadeddin'dir. Meslekda~lar~na yapt~rtt~~~~
Italyanca çevirilere notlar katan Prof. Pertusi, kar~~la~t~rmalar yapan bir bilim
adam~~olarak tarafs~zl~ktan ayr~lmam~~ t~ r. Türkçe metinler elimizde oldu~u için
her hangi bir özete yer vermiyoruz (s. 254-289 notlar s. 463-471).
Tarih metinlerini bitirdikten sonra yaz~n alan~nda Istanbul fethinin yank~lar~na de~inen derleyici, muhtelif dillerde yap~lan yay~nlar~n metinlerini vermektedir. Her bir metindeki en ufak detaylar~~gene bir ara~t~r~c~~titizli~i ile incelenmi~tir. Metinler s. 293-419, ilgili notlar da s. 471-493 aras~ndad~r. Buraya al~nan metinlerin yazar~~belli ise ki~ili~i ara~t~r~lm~~, ad~~belli olmayan anonimlerin yaz~n
dünyas~ndaki yerine de~inilmi~tir. Tarih olaylar~n~n yaz~n üzerine ne gibi etkiler
yapt~~~~ve halk aras~nda dola~an türkü ve destanlar~n dayand~~~~olgular~n neler
oldu~una dair son zamanlarda yaz~m~zda da epey durulmaktad~ r. Elimizdeki
bu derleme tarih sahas~nda çal~~acak olanlar~n en küçük kay~tlar~~bile göz önünde
tutmama gerekli oldu~unu ortaya koyar. Son k~s~mda ele al~nanlar aras~nda yak~nda
ilgi duyabilece~imiz ki~i Ankara'l~~Ermeni din adam~~Abraham'd~r. Esas metni
yerine ~ talyanca çevirisi verilen bu metin'i (s. 410-419 ek notlar da 491-493 aras~nda 32 tane), Prof. Pertusi Istanbul'un Türkler taraf~ndan yeniden canland~r~lmas~~
s~ras~nda Ermenilerin katk~s~na dair haberler verdi~inden önemli saym~~t~r ".
~ l S. Eyice "Kritobulos ve Eseri", Kubbealtz Akademi Mecmuast
VI/3 (Temmuz
977)'den ayr~bas~m.
18 Ankara'l~~Abraham daha önce ~u makalede ele al~nm~~t~r: H. Dj. Siruni
"Le nom de la ville de Constantinople dans les textes armeniens et tures", Studia
et Ada Orientalia III (1960) s. 161-175. Istanbul kelirnesinin geli~mesi için bk. H.
Berberian "Stanbol (~stanbul) kelimesinin etimolojisine dair bir deneme", ~stanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi VI/9 (Mart 1954) S. 187-192. Afif Erzen
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Ankara hakk~nda k~sa da olsa en eski bilgileri veren bu din adam~~ "Istanbul" ve
"Islambol" terimlerini kullanan en eski müelliflerclendir.
Buraya kadar özetledi~imiz ki~iler do~rudan ele al~nanlard~ r. Prof. Pertusi
ek bölümde ise, do~ rudan kullanmad~~~~belgelerin ve ka}naklar~ n bir listesini
vermi~ tir (s. 497-512). Fakat her birinin bulundu~u yeri ve ilgilenmi~~ara~t~r~ c~lar~~
da i~aret etmekten geri durmam~~t~ r. Böylece bu konuda ihmal edilmi~~bir kay~t
b~ rakmamaya gayret etmi~ tir. Bilimsel çal~~ malar için gerekli dizin de verilmi~tir
(s. 515-566). Son alt~~sayfa Grekçe isimlere göre düzenlenmi~tir. Bütün özel adlar
ve yer isimleri dizinde yer alm~~t~r.
Say~n Prof. Pertusi'ye bu düzenli çal~~ mas~ndan dolay~~ bir kez daha sayg~~ ile
anmak gerekir. Olaylar~~tek tarafl~~ ele almamas~~da yap~t~n~n önemini büyük ölçüde
artt~rmaktad~ r. Yöntem ve düzenleme yönüne de büyük bir özen gösterilen bu eser,
ara~t~r~c~ lara büyük ölçüde malzeme vermektedir. XV. yüzy~l Türk âlemi için
inceleme yapacak olanlar~n belli ba~l~~ ba~vuru kitab~d~ r. Böyle yararl~~bir yay~n~~
gerçekle~tiren Lorenzo Valla vakf~~ile yay~nc~~Arnoldo Mondadori de tebrike lây~kt~rlar. Italyan bask~~sanat~n~ n en güzel örneklerinden birini verdikleri için kutluyoruz. Istanbul her yönü ile ara~t~r~c~lar~ n dikkatlerini üzerinde toplayan bir kent
hüviyetini yüzy~llar boyu ta~~yaca~~~ ~üphesizdir. Ar~ivlerde ve kütüphanelerde
bulunan say~s~z belge ara~t~nc~s~m buldukça ortaya ç~kmaktad~r 14. Türkler eline
geçmesi gibi hâlâ güncelli~ini koruyan konunun 15 daha bir süre ara~t~r~c~lann
tükenmeyen kayna~~~olacakt~r. Bu tarz giri~imlerin, ço~almas~n~~her zaman için
bekleriz.
DR. MAHMUT H. ~AK~RO~LU

"Istanbul ~ehrinin , kurulu~u ve isimleri" T T K Belleten XVII/7o (Nisan 1 954)
s. 131-154. islâm Ansiklopedisi ve The Encyclopadia of Islam'daki ~stanbul maddelerinde
bu kelimenin etimolojisi üzerinde durulmu~ tur.
14 Nitekim çe~itli ara~t~rmalara defalarca konu te~kil etmi~~olan G. M. Filelfo'nun Amyrt~~ adl~~ eseri, yak~n bir geçmi~te yay~nland~ : A. Manetti taraf~ndan,
Bologna 1978. Bu kitab~ n ve A. Pertusi'nin eserinin kar~~la~t~rmal~~olarak hilmanizma
devri Türk telâkkisine dair bir ara~t~ rma: Anna Maria Cavallarin, "L'umanesimo
e i T~~rchi", Lettere Italiane 32/1 (1980) S. 54-74.
14 Ayn~~dönemde haz~rland~~~~anla~~lan bu kitap: Kenneth M. Setton, The
Papacy and the Levant (12.94-1571), e. 2 XV. yüzy~ l, Philadelphia 1978, Istanbul'un
fethine ait geni~~bilgi vermektedir: s. 108-137. Fethin hemen sonras~~s. 138-1bo.

