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XV. yüzyılda
Fatih Sultan Mehmed'in hayatına
ve seferlerine dair eseriyle tanınan
Bizanslı tarihçi.

Aslen İmroz adası (Gökçeada) halkın
Kritobulos olan adı Türkçe tarihlerde Kritovulos şeklinde geçer. Gençliğinden itibaren Fatih Sultan Mehmed'in
katibi olduğu ileri sürülürse de bu bilginin doğruluğu şüphelidir. 14S6'da İmroz
adasını yönetmekle görevlendirilmiş ve
burada on yıl süreyle yarı bağımsız bir
idare sürdürüp adanın 1466 baharında
Venedikliler tarafından ele geçirilmesinden sonra İstanbul'a kaçarak hayatının
son yıllarını bir rivayete göre Aynarez'un
bir manastırında keşişlikle geçirmiştir.
Atina Milli Kütüphanesi ile Madrid Escurial Library'de bulunan bazı dini yazıların
müellifi Mikhael Kritovulos'la aynı kişi olması muhtemeldir. İstanbul'da 1467'de
çıkan veba salgınını aniatış tarzına ve
Kardinal Bessarion'un bir mektubuna dayanarak onun hekim olduğu da ileri sürülmüştür..
dandır;

Kritovulos'un Herodot gibi Historia
adını verdiği eseri Fatih Sultan Mehmed'in 14S1-1467yılları arasındaki hayatını ve seferlerini anlatır. Kitabın Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde hı
ristiyan el yazmaları arasında bulunan
22 x 14 cm. boyutlarındaki XII+ 310 sayfalık yegane nüshasının yazar tarafından
padişaha sunulan orijinal nüsha olduğu
sanılmaktadır ; ancak bunun XVI. yüzyıla
ait bir istinsah olabileceği de belirtilmiş
tir. Eseri ilk defa 18S9'da Constantin Tischendorf, birkaç gün sonra da Rus elçisi
Prens Alexander Lobanof görmüş ve anlaşılmaz bir biçimde yazmanın içindeki
bir ith af yazısı bu Rus prensine bağışlan
mış , o da bunu Tischendorf'a vermişt ir.
Tischendorf bu sayfaları bir eserinde yayımlamışsa da asıl metnin ne olduğu bilinmemektedir. Yunanca kaleme alınan
eser başındaki sunuş yazılarından sonra
beş ana bölümden meydana gelir. Kritovulos'un kitabını. 1466'da İmroz'un Venedikliler tarafından alınması üzerine İstan
bul'a geldiğinde ortaya çıkan büyük veba
salgınını anlatarak bitirmesi ve son paragraflarında Fatih Sultan Mehmed'in
Kruya seferinden bahsetmesi eserin yazım ının 1470'ten önce tamamlandığını
gösterir. Yazma nüshanın her bölümünün
başında o bölümün içindekileri özetleyen. kırmızı mürekkeple ve farklı bir kişi

tarafından yazılmış

birkaç satır vardır.
Birinci bölümde Fatih Sultan Mehmed'in
tahta çıkışı, Boğazkesen (Rumeli) Hisarı'nın yapılışı ve İstanbul'un fethi ( 1451145 3); ikinci bölümde Enez ve Sırbistan
seferleri, İtalyanlar'ın Limni, Taşoz ve Semadirek adalarını ele geçirmeleri ( 14 521457); üçüncü bölümdeSinop ve 'Trabzon
seferleriyle Midilli'nin ve Bosna' nın fethi
( 1461-1463), son bölümlerde ise Venedikliler'le savaş. ikinci Bosna seferi ve Arnavutluk'un fethi ( 1464-1467) anlatılmıştır.
Kritovulos eserini yazarken eski Yunan tarihçilerini ve özellikle Thukydides'i (m .ö.
V. yü zyıl) taklit etmiş. üs!Cıbunu ona benzettiği gibi bazı cümlelerini dahi aynen
aktarmıştır.

Görünüşte

Fatih Sultan Mehmed'e çok
olan Kritovulos kendini onun sadık
bir bendesi gibi gösterir. Ancak eseri dikkatle okunduğunda gerekli gördüğü yerlerde Bizanslılar' ı, Bizans ileri gelenlerini
ve son imparatoru övmekten geri kalmadığı da farkedilir. Kritovulos ve eseri hakkında kısa bir makale yazan G. Emrich'in
işaret ettiği gibi o her şeyden önce bir
Bizanslı olarak kalmış ve eserini de Fatih'in "medh ü sena"sı için kaleme almamıştır. Kritovulos İstanbul'un fethi olayı
nın içinde bulunmamış , verdiği bilgileri
görenlerden derlemiştir. Buna karşılık
Adalar denizindeki bazı hadiselerin doğ
rudan doğruya içinde yer almış olup bu
konularda tek kaynak onun yazdıklarıdır.
Özellikle Venedik-Ceneviz çekişmesini ve
Enez ile adaların bazılarındaki hakimiyet
rekabetlerini iyi bilmekte, bu arada henüz tam aydınlatılamamış bazı politika
oyunlarında kendisinin de rolü olduğu sezilmektedir. Buna göre eseri yazışının asıl
amacını anlamak pek kolay olmasa da
onun Fatih'in yardımıyla bazı adalarda
hüküm sürecek küçük bir devletin başına
geçmeyi planladığı düşünülebilir.
bağlı

med ll, Monumenta Hungariae Historica,
XX/I,s.I-346;XXIJ/21Budapest 1875J,
s. 14-154, Bud apest 1875) . 1910-1912
yılları arasında Tarih-i Osman! Encümeni üyesi Karaiidi Efendi, Müller'in neş
rini esas alarak yaptığı Türkçe çeviriyi Tarih-i Sultan Mehmed Hô.n-ı Sani adıyla encümenin çıkardığı derginin
ekinde yayımlamış. bu kitap daha sonra Muzaffer Gökman tarafından kısaltılıp
sadeleştirilerek yeniden yayımlanmıştır
(İstanbul'un Fethi, istanbul 1967) . Eserin
bunlardan başka Charles T. Riggs (History
of Mehmed the Conqueror by Kritovoulos, Prin ceto n 1954), Vasile Grecu (Din
Domnia Lu i Mahomed al/1-Lea an ii 14511467, Bucureşti 1963) ve Diether ·R.
Reinsch ( Critob uli lmbriotae Historiae,

Berlin 1983) tarafından yapılmış
ri de bulunmaktadır.
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SEMAVİ EYİCE

Tischendorf'un, kendisine verilen sunuş yazısının neşriyle

(Notitia Editionis
Codicis Bibliorum Sinaitici, Leipzig 1860,

S . 123) ilim alemini haberdar ettiği KritoVU!os'un eserini ilk defa Karl Müller Latince tercümesiyle birlikte yayımiarnıştır
(Fraqmenta Historicorum Graecorum, Pari s 1870, V, 40-161 ). Ardından Philippe A.
Dethier. Macar İlimler Akademisi'nin . çı
kardığı "Macar Tarihinin Kaynakları" serisi içinde Fransızca ve Macarca (çev. K.
Szabo) tercümeleriyle birlikte eseri tekrar yayımlamaya başlamışsa da iki kalın
fasikülden sonra bilinmeyen bir sebeple
yayın yarım bırakılmıştır ( Vi e. de M ah o-
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Arnavutluk'ta Osmanlı döneminde
Akçahisar adıyla anılan
tarihi bir kasaba ve kale.

_j

Orta Arnavutluk'ta Tiran'ın 20 km. kuzeyinde bulunan Kruya (Kruje), Osmanlı
dönertıinde ( 1415-1912) Tanzimat reformIanna kadar Ohri sancağına bağlı bir kaza merkezi durumundaydı. Daha sonra
yeni kurulan İşkodra vilayetine bağlandı.
XVI. yüzyılın ortalarından itibaren başlan
gıçta şehre hakim dağlardaki bir mağa-
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