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JOHANNİs ANAGNOSTİS, "DİİGİSİS PERİTİS
TELEFTEAS ALOSEOS Tİs THESSALONİKİs"

(Selanik'in Son Zaptı Hakkında bir Tarih)

Melek DELİLBAŞı

(Giriş)

Osmanlıların Balkanlardaki fütuhatının bir s'onucu olı:.ırakBizans İmpa-
ratorluğunun iktisadi ve stratejik bakımdan ikinci önemli şehri olan Selanik,
daha I. Murad zamanında 1383-1387 yılları arasında dört yıl devamlı Türk
hücum ve kuşatması altında kalmış ve 1387 yılında bir sürc için Osmanlı
hakimiyetine geçmişse de, kesin olarak I. Bayezid'in hükümdarlığı zamanında
1394 yılında zaptedilmiştirı. 1402 Ankara Muharebesinden sonra kardeşlerine
karşı taht mücadelesinde İmparator Manuerin desteğini sağlamak isteyen
Süleyman Çelebi tarafından 1403 de VII. Johannes ile Gelib?lu'da yapılan
'bir antlaşma ile Kartal, Pendik, Gebze, Silivri, Tesalya ile birlikte Selanik
de Bizanslılara geri verilmiştir2•

II. Murad zam~mnda Selanik tekrardan kuşatıldı. 1422 yazında Evrenos-
oğlu Burak Bey, Kassandra ve Kalamarya'ya.kadar uzanımş, 1423 Mayısında
ise Turahan Bey Mora'ya girmiştir.

Uzun süreden beri devam eden Türk hücumlarıve şehirde başgösteren
kıtlık sonucunda çaresiz kalan İmparator Manuel'in oğlu Selanik Despotu

1 Selanik'in münakaşalı olan Türkler tarafından ilk fetih tarihi içi~ bak. H. İnaleık, Bayu-
zıd I, The Eneyclopaedia of Islam, C. i. Dennis, The Second Turkish Capture of Thessalonica
1391-1394 or 1430?, BZ, 57 (1967) 53-61. A. Vakalopulos, Isıoria tis Makedonias, 56-63, Thes-
saloniki, 1969. J. W. Barker, Manuel II Paleologus (1391-1425), 446-453, New Jerseyı 1969.
ş. Baştav, 16. Asırda Yazılmış Grekçe Anoniın Osmanlı Tarihi D.T.C. Fak. Yay. 49~50, Ankara,
1973.

2 Anlaşma ü~erine ayrıntılı bilgi için bak. Demıis, The Byzantin-Turkish Tre~ty of'1403
Orientalia Clı.ristiana Periodiea, vol. XXXIII, 1967, 72-88, Barker, Manuel II Paleologus,
s. 224-227n 4,3.
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Andronikos, 7 Temmuz 1423 te bir miktar para karşılığında Şehri Venediklilere
teslim eder. Bundan sonra Venedik, Selanik'in hukuki durumunu Sultin II.
Murad'a tanıtmak' için elçiler göndererek" anlaşma yapmak istemişse de,
.İslam hukukuna göre Şehri babadan kalma mülkü sayan Sultan Murad'ın
bunları her defasında reddetmesi üzerine 1423-1425, 1425-1430 yılları ara-
sında iki safhada devam edecek olan Osmanlı-Venedik savaşı patlak verdi3.

1430 yılı Şubat ayında Anadolu ve Balkanlarda siyasi durumunu kuvvet-
lendiren SultanMurad, Selanik'in kesin olarak fethine karar vererek Edirne'-
den Serez'e geldi, Bu arada Selanik Başpiskoposu Simeon'un ölmüş olması
Venedik baskısı altında ezilen halkın maneviyatını büsbütün bozmuştu.4

Türkler tarafındanSelanik'in ikinci kez fethi hadisesini olayların görgü
şahidi olan Johannis Anagnostis, kısaca "Diigisis" adıyla tanınan kroniğinde
ayrıntılı bir şekilde anlatmıştır. Kronik yazarının hayatı hakkında ~ncak
kendi eserindenbazı bilgiler elde etmek mümkündür.

Hikayesinin başlangıcında (Bölüm II, 486), muhtemelen hayalinde can-
landırdığı şahsa5 hitabından anlaşıldığına göre, Anagnostis'in kendisi doğma
büyü~e SeHiniklidir. Kroniğinde Selanik Başpiskoposu Simeon'a fazlaca
yer vermesi, kiliseler ve manastırlar hakkında verdiği ayrıntılı bilgi ıve İncil'-
den bazı nakillerde bulunması, bir din adamı olduğu ihtimalini kuvvetlen-
dirmektedir.

Anagnostis, "Şehir Latin (Venedik) tahakkümünden çok çekti" (II, 487)
demek suretiyle Venedik idaresinden pek memnun. olmadığını belirtmesine

3 i. Anagnostis'in."Diigisis" adını taşıyan, Prof. Dr. Şerif Baştav yönetiminde hazırla-
dığım Doktora Tezinin "Giriş Kısmında" Selanik'in Venedik Hakimiyetine geçme~i ve Osmanlı-
Venedik Savaşı, Venedik Senato su kararları, Morqsini, Veniera, Zancaı:ııola kodeksIerine ve son
tetkikIere dayanılarak ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Bu Bölüm ile Kroniğin, Bizans, Osmanlı
ve Venedik kaynaklanyla karşılaştırması bir süre sonra yayınlanacaktır.

4 Aıiagnostis'in~ Diigisis'te dini bir terim olan Çoban veya pespot şeklinde bahsettiği
Simeon, 14,10veya 1418 yılında $elanik Başpiskoposu olmuş, 1423'te Şehri teslim alan Venedik-
lilerle iyi ilişkiler kurmuştur. 'Selanik'in Türkler tarafından,zaptından 6 ay önce öldüğünde bu
olay, halk tarafından gelecek kötülüklerin bir işareti olarak ve kendi günahlannın Tanrı tara-
fından cezalandırılması şeklinde kabul edilmiştir. Simeo~ hakkında ayrıntılı bilgi için bak.
i. M. Funduli, To Liturgikon Ergon Simeon tu Thessalonikis, Selanik, 1966 ve aynı yazar, Simeon '
Archiepiskopu Thessalonikis ta Liturgika Singrammata, Selanik, 1968.

5 B. Laurdas, i. Tsaras'ın, i. Anagnostis, Diigisis adlı ese~i için yazdığı eleştiride, Anag~
/

nostis'in, Diigisis'i ithaf ettiği şahsı, Kroniğin yazılma nedenini ve kısalığını izah etmek için
hayali olarak yarattığını ileri sürüyor. Vivliothiki tis Bizantinis. Thessalonikis, Makedonika, 4 '
(1955-1960), 578.
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rağmen. Venedik dostu olan Başpiskopos Simeon'u suçlayan Türk taraftarı
Selaniklilere karşı onu şavunmakta ve Tanrı tarafından gönderildikleri için
(Venedikli) idarecilere karşı gelmemeyive onları sevmeyi öğretmesi nedeniyle
de Simeon'u haklı bulmaktadır: Ayrıca, Venedik idaresinden hoşnut olmayan
ve Şehri Türklere teslim etmek isteyen Selaniklilere, Sultan Murad, kuşatma
sırasında hürriyet ve imtiyazlar vaad ederek teslim olunmasını teklif "ettiği
zaman. "Durum müsait ve size engelolacak kimse yok iken başkalarını suç-
ladığınız şeyleri neden siz yapmadınız (VIII, 496) demek suretiyle de onları
suçlar. Çağdaş diğer Bizans yazarları gibi, Anagnostis de vukubulan bütün
kötü hadiselerin, Tanrı'nın onları cezalandırmak için kendi günahlarının sebep
olduğuna inanmaktadır.

Selanik'in fethinden sonra, tutsaklar arasında bulunan Kronik yazarı,
kadın ve çocuklar da dahilolmak üzere 7000 kişi olarak hesaplandıklarını,
Şehrin dışındaki ordugaha sevkolunup, bağlı olarak çadırlara konulduklarını
anlattıktan sonra (XIV, 510) oradaki esaret hayatını biraz mübalagalı fakat
edebi bir şekilde kaleme alır. Sultan Murad'ın Şehrin yeniden inşası ve esir-
lerin serbest bırakılması kararını almasından sonra, bir çok Selanikliler gib~
Anagnostis de fidyeödemek suretiyle hürriyetine kavuşur. Fakatdaha sonra
II. Murad'ın, bazı kiliseleri camiyeçevirmesi ve Selanik'e Vardar Yenieesin-
den ve başka yerlerden gelen Türkleri yerleştirmesinden sonra hayal kırık.
lığına uğrayan Yazar "üınidimiz boşa çıktığı için geldiğimize biz de pişman
olduk" şeklinde hislerini ifade etmektedir (XX, 526~527).

Anagnostis'in, pek çok olayı iyi hatırlamadığına bakılırsa, eserini Şehrin
zaptından epey sonra yazmış olması gerekir. Nitekim 1453yılının Ekim ayında
Selanik BaşpiskoposuMethodios'un, Aya Paraskevi kilisesininbakımı, ayin ve
kandil yakma işleriylemeşgulolmak üzere, 14-32de Başpiskopos Grigorios
tarafından bu işlerle gör~vlendirilenKastoryah Odigitrianos ve iki oğluDimit-
ris ve Iohannis'in görevlerin~ devamlarını onaylayan bir mektubu ile Kro-
nikteki birkaç eümle arasındaki benzerlik ileri sürülerek, Yazarın Methodios'un
mektubunu görmüş olduğu, dolayısıyla Diigisis'in 1453ten sonra tamamlan-
dığı iddia olunmaktadır6• Ayrıca 1453~1462yılları arasında eserini yazmış
olan ve Selanik'in 1430da zaptı hadisesini Diigisis'e uygun olarak anlatan
Dukas'ın7 Anagnostis'in eserini kullanması, Diigisis'in 1453'ten sonra yazı!-
"mış olduğu ihtimalini kuvvetlendirir.

6 Vakal~pulos, Simvoli is ıin Islorian ıis Thessalonikis, Grigorios Palamas, 20"(1936) 14.
i. Tsaras, Diigisis peri ıis Telefıeas Aloseos ıis Thessalonikis, s. 16-17, Selanik, 1958.

7 Ş. Baştav, Türk Tarihi bakımından Dukas'ın Eserinin Değeri, Türk Kültürü Araştır-
malan, 1-2 (1965), 185.
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. ,
Anagnostis'in ;Kroniğini,devrinin ilmi dili olan katharevusa ile yazmasın-

dan İncil'den ve klasik yazarlardan nakillerde bulunmasından .iyi bir eğitim
görmüş olduğu anlaşılmaktadır.

Yazarin bizzat kendi gözlemlerine ve olayları yaşamış kimselerden duy-
,duklarınadayanarak Selanik'in ikinei fethini yazmış olması, Kroniğe Türk
tarihi açısından önemli bir kaynak niteliğini kazandırmaktadır. Diigisis'de
Selanik'teki Venedik hakimiyeti, Türk taraftarı Selaniklilerin tutumu ve
Başpiskopos Simeon hakkında bilgi verilmek suretiyle, fetihten önce Şehrin
siyasi görünümü ve halkın psikolojik durumu açık bir şekilde belirtilir. Sultan
Murad'ın Şehri zaptetmesinden önce izlediği barışçı politika, kuşatmamu
nasıl başladığı ve safhaları, fetihten. sonra meydana gelen olaylar, yapılan
tahrir, bir çok tutsakların fidyelerinin bizzat II. Mtmid tarafından ödenmek
,suretiyle serbest bırakılması ve Şehrin yeniden inşa edilmesi hakkında alınan
karar, Yazar tarafından tarafsız l:ıirşekilde anlatılır. Bazı mabetler ve Şehrin
topografyası ile ilgili açıklamalar da önemlidir. Anagnostis'in, Selanik'in zap-
tından dolayı üzüntüsünü belirtmek için sarfettiği cümleler dışında, olayları
objektif olarak yansıtması Diigisis'in bir kaynak olarak değerini arttırmıştır.

Diigisis'in bugüne dek, 1653 de AIlatius (Simmikta), 1733'te Venedik
Külliyatı, 1838'te Bekker (Bonn serisi), 1866'da Migne (Patrologia Graeca)
neşirleri Latince çevirileriyle birlikte mevcuttur. Ayrıca i. Tsaras, Kroniği
1958'de Rumca tercümesi ile birlikte yeniden yayınlamıştır8.

Burada Kronik, Bizans Yunancasından çevrilirken orijinal esere bağlı
.kalınmak suretiyle, karakteri ve Yazarın üslubu mümkün olduğu kadar belir-
tilmeye çalışılmıştır. Bp-nedenle çeviride tekrarlamalara ve Yazarın anlatı-
ınına sadık deyimlere rastlanacaktır.

SELANİK'İN SON ZAPTI HAKKINDA BİR TARİH

(Çeviri)

Önemli bir kimsenin ısrarlı isteği üzerine
kısaca derlenmiş, son Seıanik zaptı hakkında
bir hikaye:

i

<483>9 Bir çok şey bize, bir çok defa, açık bir şekilde ruhunun çalışkan
olduğunu gösterdi. İnsanların en iyisi ve en öğrenme aşıkIısı, aynı

8 i. Tsaras, son zamanlarda Kroniğin yeni neşri için çalışmaktadır.
9 Bekker neşrinde geçen sahife numaraları < > içine alınmıştır.
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şekilde önceleri ünlü olan Selanik şehrinde vuku bulanları mümkün
olduğu kadar açık bir şekilde sizebildirmemiz İçin göstermiş olduğun
çaba ve sözlerinle bizi akıllıca teşvik etmiş olman nedeniyle hikaye-

<484> mizi gö.z önüne setıİıeye çalışacağız. Çünkü bu (ilgin) açık bir şekilde
ruhunun gerekenleri öğrenmeye ,susadığını ve insanları gerçekten daha
iyiye götüren hikaye ve böyle sözler dinlemen, şimdiki ve gelecekteki
değişmiyecek bilgile~in ruhunu ta~amen sardığını gösteriyor.

Her nekadar gayretin hayranlık uyandırıyorsa da öyle zanne-
diyorum ki en kudretli söz söyliyenlere ve her .işten önce' devamlı
edebiyatlameşgul olanları birkenara bİrakarak, tedbirsizce bu (önem-
li) işi, tembel düşünceli olması sebebiyle hiç bir iyi şey kazanmak
istemiyen, söz söylemede gerçekten cahilolan bana yüklemeni, aklı
başında 'olan insanlar övgüye layık bulmıyabilirler. Öyle zanne-
diyorum ki, arıların başlangıçta balın özünü acele ile ararlarken ma-
ruz kaldıkları şey, senin de başına geldi. Çünkü arıların güzel kokulu
çiçeklerin. yanlarından geçerek sert ve tamamen kokusuz olan otların
üzerine konduklarını söylüyorlar. Fakat dostluk güç bir şeydir; çünkü
yerleşmiş olduğu bütün insanlarda zorla her şeyi arkadaşlar için söy-
lemeye ve yapmaya teşvik eder ve bütün övgüye layık şeyleri (dost-
lara) sunmayı alışkanlık haline getirmiştir. Bu (dostluk duygusu)
seni, bizi ikna etmeye zorladı. Belki (tarihimizi) diııliyecek olanların
bizi ünlü kılmalarını ve bu şekilde dostluğunla bizi memnun. etmeyi
istedin.

Ben, tehlikesiz olsun diye susmayı tercih edecekiim: Ortada
duran bü mesele benim kudretimi aştığından, tamamen haklı olarak

<485> (bundan) vazgeçecektim. Sana boyun eğmememin tehlikesini aklıma
getirdiğimde, bu durum beni çaresizlik içinde kalmaya zorladı. Senin
bu isteğini yerine getirmeye hazırolmam ve elimden geldiğince senin
bu emrini tamamlamam gerektiğiiıi düşündüm. Bunun üzerine, ön-
ceden' teşebbüs etmeğe cüret edemediğiin bu iş için senin arzuna istekli
ve, iyi niyetli göründüm. Parlak fikir ve söz söyleme kudreti için
doğru yolu bulalım diye senin, bu işte bize dileklerinle yardımcı ol-
man doğru olurdu. (Böylece) hem arzuna layık olalım hem de konuyu
küçültmeyelim.

Bu bilgisizlikle dolu olan hikayemizi okuyacak olanların, baş-
kasının isteğine itaat ettiğimizi göz önüne alarak bizi affetmeye hazır
olmalarını rica. ederim. Çünkü, bu işe girişmekte sözlerimizin kudre-
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tinden cesaret almadık. Bu işi haklı olarak tam olarak görmek iste-
yenler bizi suçlamasınıar; zira, bu işe girişmekle söz s'öylemexi bil-
diğimizi ve bunları ilmi olarak kullandığımıza hiç inan~yoruz.
(Sadece) emir vermek suretiyle bizi suçlamıyacak olanın buyruğuna
ve bir kimsenin gücünü gerekli olan şeyler için göstermesinin suç 01-
mayacağına dayandık. Çünkü eğer biri bütün 'kudreti ile söz söyle-
meğe teşebbüs eder, işitilmeye layık olan şeyleri gösteriş için değil
de sırf mezar sessizliğine gömülmesin diye kudretini lüzumlu şeyler

<486> için gösteriyorsa (onu) suçsuz olarak kabul ediyoruz. (Sözleri basit
ve kolayanlaşılır bir ş~kilde yazacağım). 'Fakat senin sözüne uygun
olar,akbir çok şeyi kısaltacağım ve sadece gerekli olanları, senin dü-
şüncene göre bırakılması konuya zarar verecekolanları alarak hay-
retle dinlemen için sözümü basit ve kolayanlaşılır yapacağım.

ı

-H.

Eğer sen, yabancı yerlerden şehre ilk kez,göç edenler gibi, şehri
bilmiyenlerden ve' her bir yanını tanımıyanlardan biri olsaydın şehrin
her bir yanını tanıyıncaya kadar uzun zaman geçerdi (ve böylece
benim de burada) şehir hakkıı,ıda hiç bir şey ~ikkatinden kaçmasın
diye, uzun söz söylemem gerekeeekti.

Yani 'şehri herkesten daha iyi t~myan ve bu işlerle yoğrulmuş
birinden söz ettiğimden, şehrin yeri, büyüklüğü, surlarının emniyetli
oluşu, bunlardan başka iklimi ve diğer özellikleri hakkında fazla söz
söylemem lüzumsuzdur. Çünkü çok sene önceden iyi yazabilen, ko-
nuşma r:eteneği büyük olan ve daha gayretli olan' başkaları, birçok
delil ile bu şehrin, diğer şehirlerin birincisi olduğunu ve ihtişamım
tam bir şekilde göz önüne sermeye çalışmış}ardır.

Ben, onlara sadece, senin de burayıterketmenden az önce bana
söylediğin gibi, şehrin şimdi zaptı esnasında maruz kaldığı şeyleri
anlatacağım. Sen, şehrin zaptından kısa bir zaman önce çıkıp gittiğin

<487> için bu kötülüğün nasıl vukubulduğunu, tam olarak bilmiyorsun.
(O zaman) şehir de bulunduğun ve her gün olanları gördüğünden
Latinlerin (Venediklilerin) neler yaptıklarını açık bİr şekilde senİn de
.bildiğinden,haberim var.

, Bildiğİn gibi şehir, Latin (Venedİk) tahakkümünden çok çekti.
Her gün her taraftan bize dertler geliyor, ve nasıl ayaklanılacağı
. hakkında sözler söyleniyordu. Fakat, bizİ bu felaketlerden kurtaracak
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hiç hir yol bulunamıyordu. Türkler de bir çok defa bu hususta elçi
gönderen ve ricalarda bulunan Latinlerle anlaşmaya varmak istemi-
yorlarlh. Sayımız çok az kaldığı için kendi fikrimizce hareket etmek
mümkün olmayıp, hem de fikir ayrılıkları mevcut olduğundan ara-
mızda anlaşabilmek imkansızdı. Sen bizimle beraber olduğundan
bunları biliyorsun ve o felaketleri sen de diğerleriylebirlikte yaşadın.

. III-

Böyle bir duru:qıdaiken, her geçen saat bize binlerce dert geti-
riyor .ve kurtuluş ümidini uzaklaştırıyordu. Fakat, aniden gelen
(başka bir) kötülük diğerlerindendaha sertti ve bunun ruha indirilen
çok sert bir darbe olduğu söylenir.

Bu (kötülük), her gün ömrünü sürületi için hiç düşünmeden
feda eden iyi ve en birinci çohamn (Başpiskopos) ölümü idi. Onun

<488> iyiliği için olan bu ölüm Tanrıya yaptığı bizi koruyan yakarışlardan
yoksun bıraktığı için bize büyük fenıdık getirdi.

Bu mutlu insamn nasıl Tanrı'mn isteğiyle öldüğünü bilmen
ıçıI\ onun rüyasında ne gördüğünü dinle (rüya şu şekilde) göründü:
"Şehrin savaşla düşmesinden'önce muhteşem ve çok büyük bir eve
girmiş her tarafım incelemiş" büyüklüğünü ve güzelliğini görerek
hayranlık duymuş ve dışarıdan şunları söyleyen bir ses işitmiştir."
"Ey Despot, incelediğin ve hayranlık duyduğun her tarafı çok güzel
olan bu ev, süratle çökecektir. Çöküntü altında kalmayasın diye
aceleyleburadan dışarı çık". Gördüğü (rüya) bu idi ve ç,okgeçmeden
de vukubuldu.Fakat o, haklı gösterilsin ve erdemli davramşlartmn'
karşılığını alsın diJ:~müşterek felaketten önce adet olduğu gibi, is-
teği üzere Tanrıya göçetti. Zira, kötü tecrübeyi bizimle birlikte eşit
olarak çekmesi Tanrı tarafından uygun görülmemişti. "Çünkü onun
hayatı başkalarına nazaran değişikti veyolu da farklı idi". Soloriıon
der ki "hepimiz kötülüklerle doluyuz ve kalbimizin kötü düşüncelerini
takipediyoruz". Ieremias'ın da dediği gibi "Eski İsraillilerin yaptık-

, \

ları gibi şikayet edere~ yürüyoruz". Hayattan istediğimiz gibi zevk
almayalım ve hu acı yıllarda (bize) yegane teselli kalan bu insandan

<489> mahrum kalalım diye, haklı olarak, bu en korkunç felakete uğradık.,
Çünki, hepimiz bu insanı bize hayat veren bir kudret olarak telakki
ediyorduk ve onun ölümünüde Tanrı'mn haklı olarak bizi cezalan-
dırmasımn başlangıcından başka bir şeyolarak saymıyorduk.



30 MELEK DELlLBAŞI

Ölümü ihanet etmeyi düşünmediğine ve onu böyle bir şey içİn itham
etmek isteyenlerin haklı olmadığına en açık bir kanıttır; ve de ondan
haksız yere söz edenlerin, onu daha İyi anladıklarını zannedenlerin
dahi ağızlarını haklı bir şekilde kapatıyor. Öyle zannediyorum ki,
Tanrı, o'kutsal İnsanın ne olduğunu, nelereyaraşır olduğunu bizim ise,
ne olduğumuzu ve ne gibi eezalara layık olduğumuzu ispat etmek
isteyerek herbirimize gerekli olanı verı:ıı:iştir. .

. IV.

Bu kötülüğü, yani (Başpiskopos'un) ölümünü demek istiyorum
.diğer kötü hadiselere ilave edersek, şehirde bulunan bütün erkekler,
k~dınlar, çocuklar, Latinler ve Yahudilerin dahi kendilerine baskı
yapan diğer olayları unutanık, daimi olarak efendiden mahrum kal-
dıklarını hatırlıyarak aralarında acıklı bir şekilde konuşuyorlardı;
ve bu hadisenin daha önce Selanik'in işgalinde olduğu gibi, Tanrı'nın
onlara bir cezası olduğuna inanıyorlardı.

(Selanikliler) bu durumda iken az bir zaman sonra durunılim
<490> öncekine nazaran daha da kötüleşmiş ve herbiri diğerinden başka

şekilde istediği için bir araya da gelemiyorlardı. Bu durumd,a aşağı
yukarıkaptanları terkettiği. zaman gemide ızdırap çekenlere benzi-
yorduk; Karışıklıklarla dolu olan gemi rü~gara karşı tehlikesizce gö-
türecek kaptandan mahrum olduğu için, ilerlemesi mümkün olmu-
yordu.

Birçokları Türkler lehine şehre.hiyanet edemedikleri bir zaman
(belki sonradan olandan korktukları için) bir habe~cigelip, Murad'ın,
kalabalık ve iyi teçhiz edilmiş bir ordu toplayarak hareket ettiği
haberini verdi. Bir kısmı bu haberi ihtimalolarak kabul etti. Bir kısmı

- ise bilhassa Latinler, yakahramanlık tasladıklarından veyahut da
Türkler hakkında bilgiye sahip olmadıkları için. ki ben buna inanı-
yorum,' (bu habere). güvenmedil(lr.

.Denizde doğup, yaşlanıncaya kadar orada yaşayan, istedikleri
zaman istedikleri yerlere kadırgalarla ustaca seyahat etmekten başka
bir şey yapamıyan Venedikliler, Türk nesIinin nasıl savaştığını nere-
den !biIsinler?

Az bir zaman sonra, yeniden başka bir haberci gelerek önceki
ile aynı haberi vermek -suretiyle, sözlerini yemin ederek doğruladı.
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,
<491>

Zaten bundan başka bir şey beklem«;ıdiğimiz ıçın biz de bu habere
inandık. (Zira uzun zaman süren kuşatma ve hadiseler bunu bize
öğretiyordu). Latinlerde bu habere inanarak harekete geçmenin gerekli
olduğunu gördüler.

• V-

tık önce, daha evvel başladıkları işi ,daha dikkatle tam~ınla-
maya koyuldular. Bu işte mazgallara dikkatetmek idi. Çunkü kısa
bir süre önce dışarıdan düşman, içerden surdım sarkanlara okla
vurmasın ve sura yaklaşmak isteyenlere görünmeden içerden taş
atılabilinsin diye, kalkan gibi, surun ön kısmı kereste ile kapatılmıştı.
Bunun üzerine hepsinin büyük kalenİn mazgallarına ve 'kalenin çev-
resine yetip yetmiyeceğini bilmek için askeri saymamn gerekli ol-
duğunu düşÜndüler. Bu nedenlebizzat kendi gözleriyle (yetip yet-
.miyeceğini) görsünler diye bütün askerleri silahlarıyla sur üzerine
dizdiler. Bu hadise ile iki veya üç mazgalda bir ,asker durduğu görüldiL
Bunlardan çoğunun (fakirlikten daha önce sattıkları için) ne silah-
larıvardı ve ne de savaş ıçiİl hazırlıklı idiler. Çünkü devaınlı kötülük-
ler ve yaşamak için yokluk çekmeleri onları güçlerinden yoksun

bıraknnştı.

Bununla beraber Latinler, (şehirdekilerden h~şka savaşacak
<492> askerleri yoktu) başka bir şey yapmak imkanına sahip olmadıkların-

dan, savaş için hazırlıklı bulunmanın gerekli olduğunu düşündüler.
Şehri i;laha iyi korumak için çarşıyı değiştirmeye kıuar verdilerse de
düşman herkesin beklediğinden daha çabuk aniden hücum edince,
'bunubelki de gerçekleştirmediler. Bazıları demişlerdi ki "Şehir mu-
hasara edilip devamlı savaş olursa, bizler uzakta olan çarşıya ihtiyaç-
larınnzı satın almak için gittiğimizde surlar boş kalacağından şehri
hiç zahmetsizce dü~ınana teslim edeceğiz."

Herkes, mümkün olduğu kadarvatan için' herşeye katlanma
arzusunu göstererek, ümitlerimizi Tanrı ve Mirovlitis Martis'e (Aya
Dimitrius) bağlayıp her gün gece gündüz gelen haberlere göre, bar-
barların hücumunu beklemeye koyulduk.

• VI-

Birkaç gün sonra, üçüncü bir haberci şehre geldi ve Murad'ın
Lankada mevkiine vardığını, genİş olan ovanın bu kadar fazla askeri
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alamayacağı haberini verdi. Bundan başka teçhizatlarının anlatıla.
mayacak derecede fazla olduğunu söyledi. Biz de tek~ar büyük gayret
ve dikkat göstermeyebaşladık. Sonunda günlerin en önemlisi gelmişti.

<493> Gecebüyük bir zelzele olduğundan yüreklere korku düşmüş ve bunu
herkes işlerin iyi olmayan bir belirtisi olarak kabul etmişti. Bu,şekilde
uzun zamandanberi şehri sarsan zelzeleler, insanları, şehre birçok
karışıklık ve felaket getireceklerinin habercileri olduğu ifikrine ha-
zırlamışlardı. Bu (olay) gece yarısı vuku buldu.

Gün ağarmağa ve güneş ışınlarını toprağa göndermeğe başla-
dığı zaman askerlerin, usulolduğu gibi bayrak çekmeden ve saf niza-
ınında olmayan bir yürüyüşle Şehre doğruyaklaştıkları görüldü. Bu
da şu sebepten ileri geliyordu; Murad sonradan vukubulinuş olanlar
olmasın ve Şehri kötü bir şekilde zaptetmesin diye, biz Selanik'lilere
ilk önce dostluk göstermek ve iyi sö.zlersöylemekgerektiğini düşündü.,

Murad, sözleriyle Şehrin baş eğeceğinive harpsiz teslim olacağı
ümidini besliyordu. Bunu da şu iki sebepten dolayı yapmıştır: Birin-
cisi; onbinlerce askeri savaşmasın ikincisi de; eğer savaşı kaybettiği
taktirde şehre girmesi için acele edilmesini söyliyenlerin sözlerine
uyduğundan utanç duymasın diye. Zira bazı kimseler onu, bir görün-
mesiyle şehri harpsiz ve zahmetsizc.eaIııcağımteşvik ve ikna etmeğe
çalışıyorlardı.

Bize, kurtuluşumuz için öğütlerde bulunmak ve Latinlere karşı
<494> elimizden geldiği kadar baş kaldırmağa kışkırtmak için, başka şehir-

lerden birkaç bilgili Hıristiyan gönderdi. Bunlar geldiklerinde sur-
lardan atılan oklarla vücutlarının yaralanmasından korkarak hiçbir
şey söylemeden veya yaklaşarak pek az şey söyledikten sonra geri
döndüler. Bunun üzerine geri döndüklerinde bazıları onları suçladı-
lar. (Onlar dedilerki) "Defalarca surların birçok 'yerine gidip, etrafım
dolaşıp Murad tarafından söz verilenleri açıklamaları, sözle tavsiyede
bulunmak suretiy~eonları bir araya toplanıp, çıkarlarım düşünmeleri
için istekli kılmaları lazımdı. (Fakat) onlar, verilen emirlere aldır-
madIlar ve bize karşı iyi davranmadılar". Fakat onların istiyerek veya
istemiyerek bu şekilde davrandıkları görüldü.

-Vıı.
Murad ise, bu bakımdan (olmayacak şeylere) teşebbüs ettiğinin

farkına varınca, (zira bazıları dışardan kendilerine söylenenlere değil
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ikna olmak, bir de aptallık veya küsta.hlıktan küfür etmekten de kaçın-
madılar) çok kızarak askerlerine yer değiştirmelerini ve şehrin etra-
fında ordugah kurmaların! emretti. (Türkler) bizim kanımızı içmeyi
ve bizi yutmayı fazlasıyla arzuederek arısürüsü gibi öne doğru iler-
liyorlardı. Şehre yakla.]tıklarında çadırlarını kurdular ve adet old:uğu

. üzere şehrin hiç bir yeri boş kalmamak üzere, etrafını sur gibi çevir-

<495> diler. (Murad ise) kumandanlarının he,r birini harp nizamında, şehrin
belirli bir b,ölgesine yerleştirmiş, kendisi de hepsini yukarıdan ve
şehrin iç kısmını yüksekten iyice görebilmek amacı ile çadırını Akro-

. !
pol'ün karşısına kurmuştu. .

Biz ise, bunları' gördükten ve kurtuluşumuz için savaşmayı
istedikten sonra (zaten başkıi türlü yapamazdık) elimizde mevcut
silahlarla dışardaki düşmana karşı güya kahr.amanlık taslıyarak, bu
acelemizin neye' ı;nal olacağını düşüumeden, birbirimizle. yarış eder-
cesine 5ura doğru ko~uştuk. Surlara tırmandıktan ve orada gece gün-
düz kalmaya karar verdikten sonra, şehrin hakimleri bizi Latin ve,
Romalı (Rum) olarak ayırarak (bize güvenleri olmadığı için), halk
dilinde çetarios denilen (hır~ız ve çeşitli yerlerden toplanmış insan-
lardan müteşekkil) çeteleri muhafız ola~ak aramıza yerleştirdiler.
İhanet etmeyi düşünenleri de ölümle tehdit ettiler.

- VIII-

Hepimiz savaş için hazırlan:ıp, düşll?-anakarşı yiğitlik gösterirken,
Murad bizim ummadığımız bir harekette bulundu. Biz, onun bu Kadar
çok asker ve her gün bir sürü deve ve arabanı~ taşıdığı muhasara
aleti ile şehre yaklaşır. yaklaşmaz, derhal delice surlara hücum ede-

<496> ceğini ve bundan başka şehrin düşmesi için bütün aletleri kullanacağını
ve savunucuların surun üstünde durmalarına engelolmak için taş-

, larla ve okıarla şehri vurmayı emir vereceğini zannettik.

o ise böyle davranmadı. Bir süre dinlendikten ve şehrin çev-
resini gözetledikten sonra, tekrar elçi göndererek sözüne güvenerek
şehri teslim edelim diye, bizeyeminde bulunmak suretiyle hürriyet
ve bazı imtiyazlar vaad etti. Eğer ona itaat etmediğimiz takdirde,
daha kötü şeyler yapacağı tehdidinde de bulundu.

Fakat burada şunu bunu suçluyanıiıra biraz soracağım. ~urad,
bunları teklif ettiği zaman neredeydiniz? Şehirde değilmiydiniz,
bunları işitmediniz mi? Neden düşünmediniz? Durum elverişli iken

i.
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ve size engelolacak kimse olmadığı halde başkalarına suçladığınız
şeyleri neden siz yapmadınız? Zira o zaman ne rahip vardı (öleli altı
ay olmuştu) ve nede beddua ve aleyhimde söyledikleriniz vardı. Size
mani ol~cak şey ne idi? ~u vukubulanlar kiOOnişidir? Bu hu~usta,
her dindarca düşünen şahıs hiç kimsenin işi değil diyecekti ve ken-
diOOzegelip akıllanahm diye, Tanrıyı kızdırıp aleyhiOOzehareket

<497> ettiren ve bizi cezalandıran her birimizin düzelmez günahlarından
başka bi~ şey değildir.

Eğer biri o yılları hatırlayıp, ciddiyetle tekrar bizekarşı çıkarsa
ve hayinlerle aynı fikirde olmayıp, onlarla aynı şeyleri düşünmediği
için rahibi suçlarsa, aklı başında değildir zannederim. Çünkü birincisi
Despotun (Başpiskopos) askeri işlerle uğraşması, tiran gibi' idarederi.
birini atıp diğerini alması, bir çok olaylara ölüm ve zararlara sebep
olması, doğru değildir. Çünkü bunlar, ancak, idareler değiştiği zaman
sebep olarak gösterilir. İkincisi; insanlar Despotu tiranlık makaınına
değil, mülayim olsun ve barışı öğretsin diye dini bir makama otur-
turlar,

Bizim de, her bakımdan onu taklit .etmeOOz,sözle ve işle onu
takip etmeOOzgerekir. Nihayet, bu yaptığı ne idi ?"Tanrının kanuIl-
larına sadık kalmamizı ve di:ı:ı.darolmaınızı öğütlernesi mi? Yoksa
idarecilere karşı gelmemeyi ve Tanrı tarafından gönderildikleri için
onları sevmemizi öğretmesi miydi? Tanrı kendisine insan ruhlarını

. i

emanet ettiği için ona başka ne yakışırdı. Aynı zamanda durum böyle
iken on:un her yıl şehri terk etmeyi istemesi ve memlekete gitmesi
belki biz kendi işleriOOzedikkat edelim diye idi. Fakat bu şekilde de

<498> hoşumuza gitOOyordu.Böylece bazı insanlar, durum ve zamana göre
deği,şmeyeuygun olan bir fikri kabullendiler.. Bu kafayla hareket
ederek bunları söyliyenler, bunların' bize neye malolacağını acaba
düşündüler mi? Fakat bununla beraber, biz yine konumuza dönelim.

- iX - -

Murad, daha önce bahsettiğiOOzşeyleri yaptıktan sonra, içeri
aynı yeOOnve şartları ihtiva eden bir çok'beyannameyi okla attı.
Fakat fazla bir şeyelde edemediği için -zira şehirde Selanik'lilerin,
Liitinlerden korktuklarından istediklerini yapmaları mümkün değildi
ve daha fazla yanlarında muhafız olarak bulunan eşkiyalar dolayı-
siyle düşündüklerini yapaınıyorlardı- dolayısiyle Murad, o zaman,
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içerdekilerin itaatsizliğinden ve direnmesinden değil de bu sebepten

harbe başlamaya mecbur oldu.

Aniden deniz açıldarında Latinlerin, buğday yüldü olup bunu
ihtiyacı olan şehre (SeHhıik'e) taşıyan birgemisi göründü. Türkler
bunu görur görmez, harp için silah ve asker taşıdığını sandıİar. Böyle
bir müttefik yardımı gelirse, yenilgiden ,korktuldarından gemi limana
yanaşmadan önce, bütün kuvvetlerini ve harp sanatlarını kullanmak

gerektiğini düşündüler.

Bir müddet önce, Murad haberCilerini gönderdiği zaman bir çok
Türk, gecenin geç saatlerinde kale dışına dış sur (protihisma) önüne
girerek rahatlılda gizlice temeldenkazdtaya başladılar. (Çünkü içerde

<499> yeteri kadar kimse olmadığı ve surun üzerinde muhafız bulunmadığı
için, onlara engelolacakkimse yoktu) sayısız insan dış sur ilebüyük
sur (megatihos) arasına girebilsin vekolaylılda merdiven dayamak
suretiyle büyük sura çıkabilsi~ler diye, bir çok yeri yıktılar. Bu suretle
surun dış kısmını geçmeyi mümkün kıldılar. Gece gündüz oku elle-
rinden bırakmamak suretiyle dış suru geçmeyi müsait kıldılar. Şayet,
büyük surun üzerine kendilerine aynı şekilde davranmasınlar diye
onlara mani olacak kimseler bulunsaydı, daha fazla rahatlılda nasıl
kazacaldardı? Bununla beraber, biz işimizi ihmal etmeyerek gücü-
müzün yettiğikadar çalıştık. Diğer silahlardan daha ziyade küçük
topları (skevi) kullanıyorduk, fakat onların sadece sesini işitiyor, bir
ateş çıkardığını görmüyorduk ve elimizde bulunan sayısız barutu

(botanis) hesapsızca harcıyorduk.

-x-
İlk üç günde işte bunlar oluyordu ve o zaman bizim kurtuluşu-

muz için çaba gösteren bazı kimsder, gece yarısı surun dış kısmına gele-
rek düşmanın savaşİçin hazır olduğunu, Murad'ın, piyadeler de dahil
olmak üzere bütün askerleriyle, dördüncü günün başlangıcında, bize'

<500> karşı yürü~ek ve bundan başka gemilerini de, hazırlıyarak denizden
hareket etmek suretiyle bizi iki cepheden meşgul etmeye mecbur
etmek istedilderini haber verdiler. Bu durum bizi fazlasiyle' şaşırtmış
ve ç'ok fazla zarar verebilir diye çaresizlik içinde bırakmıştı.

Bu haberı açığa çıktığında, hepimiz, bu durumda harple nasıl
başa çıkarız diye büyük sikıntı ve düşünce içinde kaldık. Her yaşta
. hepimiz uyumayarak bütün gece boyunca Tamıya, ve Mirovlitis
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Martis'e bolca dua ediyorduk (zira tehlikenin yakın olduğunu bili-
yorduk). Latinler, Türkler gelip yakmasınlar diye limanda bulunan
üç tane kadırga için endişe duyuyorlardı.

(Böylece Latinler) surların muhafazası için dağılmış olarak bu-
lunan kendi okçularının yanina giderek, geri çekilmelerini emrettiler.
Diğerleri, ne bu düşün"ceyene de surlardan onların neden ayrıldık-
larını biliyorlardı. Eğer bu işi açıklıyacak olsalardı yani limanı ve
kadırgaları korumak için geri çekildiklerini, geri kalanların üınitleri
devam edecek ve onların kaçtıklarından şüphelenmiyeceklerdi. Keşke
hiç olmazsa böyle olsaydı. Bu suretle, kaçmaları hepiınizin ruhuna
korku sardı ve gece yarısı birçokları gizlice kaçıp evlerine giderek

<501> surların büyük bir kısm~nıboş bıraktılar. İnsaİun aklının alabileceğine
göre, ertesi günün daha büyük kötülüğüne sebep bu idi. Fakat surda
bulunanla~ bir rup.ta olup vatanı korumak için ölmeye karar vermiş
olsalar bile şehir ancak bununla zor muhafaza olunabilirdi. Bu vuku-
bulan hadiselerden sonra şehir nasıl kolaylıkla zaptedileıniyecekti.

Latinler, bu işi böyle yaptıktan sonra, ani olarak Tftrkler geınile-
riyle saldırır diye,geınilerinden birini denizmuharehesi için hazırladılar.
Bize bunlarihaber verenler doğruyu söylüyorlardı. Zira gün doğarken
Türk gemileri limana varmak ve aldıkları eınirleri yapmali; için acele
ediyorlardı. Kendilerine karşı yapılan hazırlıklardan haberdarolmayan
Türk gemileri (limana)ya~laştıklarında bir Venedik kadırgası aniden
hücum ederek, Türk geınilerini sıkıştırarak, karaya oturması için
kovalamıştir. Bu suretle Türklerin tasarladıkları boşa çıktı.

Buraya kadar biz dah~ üstün idik. Keşke günün kötülügünü de
atlata,bilseydik.

- XI.

Dördüncü güne gelince,güneş daha insanlara ışınlarını saçmadan,
haber ;verdiklerişekildebütün kuvvetlerin sura doğru yürüdüğünü gör-
dük. Bunlardan bazıları merdiven bazıları tahta baziları da kamıştan

, <502> yapılmış kalkan taşıyorlardı; yani kısacası hepsi şehri muhasara için
alet taşıyor ve adet olduğu üzere silahlanmış bir şekilde bizim yok
olmamız ve katlimiz için delice bir arzu ile birbirlerini teşvik ediyor-
lardı. Biz de .derhal mümkün olduğu kadar ayaklandık ve hepiıniz
savaşmaya ve ölmeye karar verdik. Bunu yapan erkeklerdi. Kadınlar
ise, ileri gelenlerin eşleri bile bize, savaşta düşmana karşı koymak için
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t~ş taşımak suretiyle erkekçe yardım ediyorlardı. Bir çokları kadın
olduklarını unutarak erkekçe işler gösteriyorlardı, erkeklerine yardım
ederek, sert bir şekilde düşmana karşı bütün arzularıyla savaşıyor-
lardı.

(Türk) ordusu ilerliyerek surlara o kadar yaklaşmışlardıki aşa-
. ğıdan bize elle taş atmaları mümkündü. Sonradan kumandanıarı
bir usul bulup kendi askerlerini yeterince dinlendirdiler. Böylece
devamlı savaşmak suretiyle bize çok zahmet çektirdiler. Önce, bu
kadar büyük bir şehrin etrafını sararak savaşmak, her ne kadar büyük
güçlük olsa da, bütün şehrin etrafında savaşmaya ve eğer yorulurlarsa
askerlerini kahraın..an,ca vuruşmaya teşvik etmek gerektiğine inıın-
dılar. Sonra birbirlerine nöbet devretmek suretiyle dinlenmeleri için,'
bütün askerleri kısımlara ayırdılar.

O zaman kalenin bütün doğu ve batı k!smını, yukarı da bulunan
iç kaleden denize kadar olan bütün kısmını kuşatmayı emir verdiler.
bir çok yeri sağlam olmadığı için surun doğu tarafının daha kolay

<503> zaptedileceğini gördüler. Bunun isinaskerlerin büyük bir kısmının
ve en savaşçı olanlarının burada savaşmaları }çin emir verdiler.' Mu-
rad da, etrafında diğerleri gibi kahramanca çarpışan'piyadelerle bir-
likte, fasılaslZ Trigonion'dan Hortaitis manastırına kadar savaştı.
Çünkü şehrin gUvenliğinin sağlandığı surun o kısmının çürük oldu-
ğunu ve şehrin o taraftan daha kolay zaptedileeeğini anlamıştı.

-XII-

Savaş ise dediğimiz gibi, gün ağarırken başladı. Onlar bölük.
lere ayrıldıktan sonra, çok fazla olup nöbet değiştirdikleri için yoru-
lanların yeriniyorgun olmayanlar almak suretiyle birbirlerini' din-
lendiriyorlardı. Okçular oklarını <> kadar isabetli kullanıyorlardıki,.
hiçbirimiz surun dışına eğilmeye cesaret edemiyorduk. Onlıırda (Türk-
ler) insan bulunmadığından, cesaretle taa kalenin altına kadar geli-
yorlardı v~ onları yıkmak için çeş~tli usuller buluyorlar, birçokmuha-
sara aletini hünerlice kullanıyorlardı. Diğerleri ise, korkusuzca mer-
divenler vasıtası ile tırmanmaya çalışıyorlardı. Kullanmadık hiç bir
şey bırakmadılar. Zira Türkler, harp başlar başlamaz Trigonion kıs-
.mında olanları, havaya kar taneleri gibi savurdukları oklarla hemen
hemen y;ırı ölü bir hale. getiriyorlardı. O kısmı' savunacak ve düşman
hücumunu önliyecek başkaları olmadığı için, kısa zamanda o taraf
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<504> boşalıyordu. Biz ise az olup ve daha' önce belirttiği~iz sebepten do-
layı surların üzerinde hepimiz mevcut değildik. Gayretimiz kuvveti-
mizden üstün ise de, onla,ra karşı bir şey yapamıyorduk. Çünkü
onlar, sadece bol miktardk ok değil, fakat aym zamanda top da kul-
lanıyorlardı. Fakat toplar küçük olduğu için mazgallardakitahta
barikatları yıkmaya muvaffak olamıyorlardı. (Toplarııı' atıldığı kı-

sımda kimse ayakta duramıyordu).

Batı kumandam ise her tarafı silahlanınış bir durumda at üs-
tünde şehrin doğu tarafına geçerek, herkese sözleriyle mükHat vadet-
mek suretiyle teşvik ve gayret veriyordu. Sadece bununla da yetin-
miyerek askerlerin bizim kurtuluşu~uz aleyhinde daha fazla hırs-
landırmak ve daha istekli çalıştırmak için bazı ipekli elbiselerin o;taya
getirilmesiniemretti. Bunları, suru kazmakta olanlardan bir taş
getirebilene her defasında karşılığında mükHat olarak oderimesini
yüksek sesle va9-etti. (Ayrıca da) sura ilk olarak çıkmayı başarana bir
çok hediyeler ve sayısız vaadler 'söz verilmişti.

<505>

o zaman, onların mucize sayılabilecek şeyler yaptıkları görüldü.
Yani vücutları olduğunu ve vuruldukları takdirde öleceklerini unu-
tarak, vahşi hayvanlar gibi suradoğru ilerlediler.O ka'dar yaklaş-
tılarki bir çok tahta barikatları taşlarla yıktılar. Bunlar bu şekilde
savaşıyorlardı. Bazıları ise gizlice sura yaklaşarak acele ile çürük
buldukları yerleri k~zıp yıkıyorlardı. Biz ise devamlı suretle ok at-
'tıklarından taş veya başka bir şeyi fırlatmaya muktedir olamıy;rduk.
O kadar aralıksız ok atıyorlardı ki, biz elimizi b~e taş atmak için maz-
gallard~n dışarı çıkaraınıyorduk. Bizim yapabileceğimiz tek şey
merdivenlere çıkmalarına engel olmak için surların altına sokulan-
lara gizlice taş atmaktı. Bu yaptığımızı hiç ki~se savaş olarak nite-
liyem~zdi. Zira uyuşmuş birelin hedefı;iz ve atanın kime ve nereye
attığımgörmedenf~lattığı bir taş ne zarar verebilirdi.

Bu şekilde her bakımdan düşman kuvvetli görünüyor ve harbi
hiç ihmal etmiyordu. Biz ise, hepimiz karışıklık ve korkuya kapılarak,,,
bir kısmıınız Murad'ın harbe son vereceğini, bir kısmınüz ise zamanla
bozguna uğrayacağıınızı ve şehrin zaptedilmesinden başka bir şey
olmayacağıni iddia ediyorduk. Hal böyle iken, bizdeki bunalım büyük
idi. Zira bazıları hala savaşıyorlardı, bazıları ise uyuşınuş bir halde
idi. Bir kısım askerle):' oklardan aldıkları yaralar ile ölmüşlerdi, bir
kısmı ise korkularından orada kalamıyarak surlardan dışarı kaçmış-
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<506> lardı. Bu şekilde dördüncü günün üçüncü saati geçti ve maalesef
düşman.hu şekilde şehri zaptetti.

- XIII-

Türkler, hirçok yere merdiyenleri taşıdılarifakat yukarda
olanlar korkudan uyuşuncaya kadar onlara vurdukları için hazı yer-
lerde merdiyenleri sura dayayamadılar. Bazı .yerlerde ise, merdivene'
leri sura dayayarak hir kaç has~mak çıktılarsa da, gayretletini sonuç-
landıramadılar. Bizden diğerlerine nazaran daha cesaretli olanlar,
i'lirklere.taşlarla vurmak suretiyle onları merdivenlerle hirlikte yuvar-
lıyarak pek çoklarını öldürdüler.

Durum hu şekli aldıktan sonra Türkler fazlaca öfkeye kapılarak
(zira yenildikleri takdirde utançları hüyük olacaktı) daha dikkatli
davranarak köşe teşkil eden Trigonion'a merdiven dayadılar. Burada
yukarıyaçıkacak olana mani olacak hiç kimse hulunmuyordu. Bir
anda diğer askerlerden daha cesur olan hir piyade kahramanlık şere-

. fine erişmek için ölümü' yaşamaya tercih 'ederek kılıcını dişleri ara-,
sına alıp hüyük hir cesaretle, nöh,etçiler düşmanın çıkmaması için
haşka yerde heklerken hiç kimse farkına varma,dan sura çıkmıştı.
Surun mazgal deliğine varır. varmaz, son nefesini almakta olan hir
muhafızı hularak, haşını kesip, savaşan düşmanların ortasına fırlat-
mak suretiyle, o yeri işgal ettiğini ve surda hulunan herkesin hir daha

<507> dönmernek üzere gittiğini göstermiş oldu. 9 zaman 29 Mart 6938
(1430) yılına tekahül ediyordu. Bütün piyiıdelere cesaret vererek,
~nların çahucak yukarıya çıkmaları için hağırıyor ve orada hiç kim-
senin olmadığını açıklıyordu. Onlar da ellerinde mevcut hütün mer--
diyenleri sura hemen,dayayarak davulların çıkardığı ses ve hağırma-
larla yukarıya çıkmakta acele ediyorlardı. Bu da harplerde hüyük
şaşkınlığa sehep oluyordu. Birçokları çok kazanç elde etmek için cesa-
ret ve arzu ile tırmanıyor ve ok atılan yerlerden içeriye girmeye' ça-'
lışıyorlardı. Yetenekli olanlar bu şekilde yuka'rı çıkıyorlardı.

Merdivenlerden.' çıkamıyanlar ise, açılari birçok gediklerden'
koşuşarak yukarı çıkmaya, ellerinde kllıçlarlahirbirleriyle yarışarak

.önce şehrin iskan edilmiş kısınına ve bilhassa Latinlerin gemilere
doğru kaçtıkları deniz tarafına doğru koşuyorlardı. Biz ise herbiri-
miz mümkün olduğu kadar çabuk bazılarİınız evlere doğru, bazıları-
ınız kiliselere sığınıyorduk, bir kısınımız ise yer altı. kanallarına, me-
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zarlara ve başka müsait olan yerlere kaçarak kendimizi kurtarmaya
çalışıyorduk. Bazılarımız ise tarif edilemiyeeekkadar korkudan tit-

<508> reyerek deniz kıyısına doğru kadırgalara veya başka gemilere binmek
ümidi ile koşuyorduk. Zira pek .çokları, düşmanın o taraftan girmi-
yeceğini düşünüyorlardı. Fakat bu şekilde düşunenler ya,nılmışlar ve

umduklarının tam tersi olmuşt1!-'

Herkes .bhtün bu vukubulanların S~marra adı verilen kulede
olduğunu gördüler. Fakat herkes bu kulenin şehrin işgaliile birden
teslim olmıyacağını, ancak süratli bir savaş sonucunda alınacağını
düşünüyordu. Çünkü .kule deniz kıyısında inşa edilmiş, etrafı surla
çevrilmiş,_ silah ve diğer gerekli olan şeylerle de iyice donatılmıştı.
Eskiden beri bizde hakim olan bu boş ümit ile bir çok kimse başlarını
kurtarmak için oraya. koştularsa da bu ümitleri boşa çıktı. Zira La-
tinlerin ileri. gelenleri ve bir kaç çete ci daha önceden kulede bulunan
muhafızlarla birlikte içeriye girdikten sonra, başkalarının girmesine
engeloldular. Onlar, deniz içindeki çıkıntıdan (onu Çerenbolo diye
adlandırmak adet olmuştu) denizeatlıyarak, kadırgalara ve limandan
bir müddet önce yanaşmış olan diğer gemilere bindiler.

- XIV-

Evvelce- söylediğimiz gibi, düşman merdiven ve gediklerden
şehre girdikten sonra, bazıları evlere ve insanlara doğru koşuyorlar,
bazıları da şehrin kapılarını Mur~d'in bütün askerleriyle birlikte

<509> şehre girmesi içinaçıyorlardı. Onların arı veya vahşi hayva.nlar gibi,
bizlereölümsaçmak için, bir kısmının yaya, bir kısmının ise at üs-
tünde şehre girdikleri görüldü ..

Şehrin her tarafı kutsal kiliseler, manastırlar, sokak ve evler
onlarla dolduktan sonra, o ağlamaya ve gözyası dökmeye değer olay.
vukubuldu. Daha önce söylediğimiz. gibi bütün şehri zaptettikten
sonra, kurtlar gibi üzerlerimize hücum ettiler ve efendilerinin y:apmış
olduğu vaad üzerine her şeyi yağma etmekteacele ettiler. (Efendi)
kendilerine harp sırasında şöyle demişti:. Şehir zaptedilerek arzusunun
yerine getirildiğini görürse, herkes ne alırsa alanın kendine ait olacak
ve hiç kimse onu elinden alamıyacaktı.

Erkek, kadın ve çocuklar yaşlarına bakılmaksızın bağlı olarak,
hayvan gibi çekilmek suretiyle şehrin dışındaki ordugaha götürülü-

yorlardı.
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Surlarda ve dar sokaklarda ~ayısız ölmüş olup da gömülmeyen-

leri bir kenara bırakarak (susacağım). Homeros'tın dediği gibi
"hepsi köpeklere ve vahşi kuşlara yem oldular" yalnız erkekleı.: <!,e'ğil,
kadınlar, ihtiyarlar ve hat,ta hasta olanlar bile. Düşmandan herbiri
yakaladıkları tutsak~arı kendisindendaha yüksek birine kaptırmamak
için acele ile dışarı götürüp arkadaşlarına teslim etmeye' uğraşıyor,

<510> ihtiyarlık veya hastalık nedeni ile yürüyemiyenlerin de, zarar o-larak
hesap etmeden kafasıııı kesiyordu.

o zaman ilkdefa olarak, çocuklar anne ve babalarından, kadın-
lar kocalarından, dostlar dostlarından, akrabalar da akrabalarından
acıklı bir şekilde ayrılıyorlardı. Biz ise boş yere öleceğimizden kor-
kuyorduk. Şehir alt üst olmuş devamlı gürültü ile karışık ağlamalar
bütün ortalığı kaplamıştı. Düşmanın ise.bir kısmı dışarı çıkarak za-
vallı esirleri bağlı olarak çekiyorlardı, bazıları ise şehre girerek dahı;ı.
evvel ellerinden kaçanları yakalamaya uğraşıyorlardı. Fakat Türkler,
sayıca çok olduklarından, ve bilhassa ilk önce merdivenlerle giren
piyadeler şehri insanlardan ve eşyadan boşaltıkları için, herbirine
düşen kazanç eşit olmamıştı.

Bu şeyler olduktan sonra bizleri k;adın ve çocuklar da :dahil
, 7000 olarak hesapladılar ve hepimizi ordugaha sevk edip, bağlı olarak
çadırlara koydukian sonraherbiriınize kıymet biçtiler. Her tarafı
ağlama ve gözyaşları kaplamıştı. Analarııı kucaklarında bulunup
süt emen yavrular acıklı bir şekilde ağlıyarak annelerini" arıyorlardı.
Onlar ise yanakları kanlı dövünerek çocuklarını arıyorlardı. Kocaları
ise karılarının 'başkaları tarafından alındıklarını görerek aile, şevkat

<SH> ve sevgisinden ayrı kalmalarına ağlıyorlardı. Kadnilar ise, gözyaşları
içerisinde çadırları dolaşarak kocalarını soruyorlardı. Çocuklar ise,
anne ve babalarından yoksun kalmalarına hiç' bir şekilde tahammül
edemiyorlardı. Diğer taraftan anne ve babalar, sonsuz üzüntü ve
havayı dolduran gÖz yaşları ile tabii bir sevginin verdiği bir güçle
onları arıyor ve iniltileri ile göz yaşları dinmiyord~. O zamana kadar
hiç bir erkek tarafından görülmemiş, babalarının evlerinden dışarı
çıkmaya cüret edemiyen ve kanuni izdivaç için saklanan hiç kimsenin
tanımadığı kızlar, erkeklerin eline düşerek çadırlarda onlarla beraber
yaşıyorlardı; ve aynı zamanda her bir çadırda erkeklerle birlikte
esirlerin kadınları görülüyordu. Talan rasgele olduğundan düşmandan
herbiri bir erkeği, kadını ve çocuğu yakaladığından bunlar bu karı-

i
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şıklıkta birbirlerinden hiçhaberdar de~ildiler. Din adamlarının
kadınlarla birlikte yerde sürüklenmeleri büyUk bir ayıptı ve olay,
sürükliyenleri çok güldürüyordu. Çünkü Türkler" rahiplerin yalnız
yaşadıklarını ve kadınlarla ..hiç beraber olmadıklarını biliyorlar veya
öğrenmişlerdi.Onların felaket ve zaruret içinde olduklarını da görerek
büyiik zevk duyuyorlardı.

-xv-
<512> Böylece insan hayalinin alamıyacağı kadar kötü duruma düş-

tükten sonra, Türkler, bütün yağmaladıklarını kendi çadırlarında
topladılar. Bundan sonra, Batı KumandalU, hiç bir yerde bir şey
saklanmış olmasın diye teftiş için tekrar şehre geldL O zaman şehrin

i' her tarafı yıkıldı ve yok edildi; şehirde zarar vermedik ne birkilise
ne bir man:ı.stırne de bir ev kaldı.

(Kumandanınböyle davranmasının sebebi şu idi): Servet sahibi
olup uzun kuşatma süresince bunları harcamıyan Selanikliler, Türk-
lerin hücumunu duyduklarında (gerçekten korktukları başlarınageldi)
bekledikleri gibi eğer ölecek olurlarsa, kendilerinden sonra gelecek
olanlar her zaman olduğu gibi bunları bulsunlar ve onların ruhlarına
dua etsinler. Şayet ölümden kurtulacak olurla.rsada hürriyetleri için
bunları kullanabilmek maksadı ilebir kısım Selanikliler mallarını
kiliselere,hir kısmımezarlıklara ve imkan buldukları yerlere sakladı-
lar.

Fakat ümitleri boşa çıktı. ÇünkU Türkler bizi yakaladıkları
. zaman, Allah bize acıdığından, yukarıda söylediğimiz bazıları hariç
haksız ölümden kurtulduk. Fakat kurtulmaları için paralarını kullan-
mayı başaramadılar. Çünkü Türkler, böyl~ işlerdetecrübeli olduk.
larından çeşitlidaleveralar için hüner sahibi idiler. Esir alınmış olan
Selaniklilere ve bilhassa kolay kanan kadınlara çok aldatıcı sözlerle

<513> kendilerine ve başkalarına ait servetleri söylesinler diye, onlara tam
hürriyet vaadediyorlardı. Kadınlar bu hürriyet kelimesine alda-
narak gerek kendilerine ve gerekse komşularmm servetlerine dair ne
biliYQrlarsasöylediler. ,-

Bu kötülüğünbaşlangıcı olarak kadınlar, servetin saklandığı
yeri bildirince bir çok Türk bunları bularak bütün orduda bundan
söz edilmeye başlandı. Esir sahibi olanların hepsi bu işe giriştiler.
Bazılarına aldatıcı vaadler, bazılarına da buna benzer sözlersöyliyerek

~
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kendi servetlerini göstermelerini istiyor ve onları aldatıyorlardı.
Diğerlerind~n daha güç itaat edenleri görerek (zira daha akıllı olan
bir çok Selanikliler yaltaklanmave yalan sözlerle Türklerin kanacağmı
ve saklı olan paraları/muhafaza edeceklerini ümit ediyorlard~) onlara
çözülmeye mecbur oluncaya kadar çok eziyet çektirdiler. Onun için
idarecilerden birçokları Türklerin hoş sözleriyle çözüldüklerinden,
bir kısmı da eziyetlere dayanamıyarak saklı olan servetleri istemiyerek
açıklamaya mecbur oldular .. Çünkü böyle zorunlu. hallerde, bilhassa
ölüm karşısmda insan kolaylıkla teslim olur.

<514> Bu hadise, kutsal manastır ve kiliselerin yıluİmalarına sebep
oldu. Zira bir kısmı, paraları şüphe çekmediği için kiliselere hem de
kutsal .masaların (Hieron) altına gizlediklerinden ve zorunluliik
olunca işkence eden Türklere bunları açıklamaya mecbur kaldıkların-
dan, Türkler, bunlarm güzelliklerini yok etmeye çalışıyorlardı. Ey
Tanrım. arzularına göre kullanmak için üzerinde. gizli (Mistiki) ve
yaşayan (Zosa) ve biitün dünyanın kurtarıcısı kurbanın canlandırıl-
dığı kutsal masaları aceleyle alt üst ediyorlar, ayak altına alıyorlardı.
Her bir taşın altında para bulacaklarını ümit ederek her şeyi tahrib
ettiler. Bu tahribat hakaret edercesine, biz onlara dua etm.eyelim diye
kutsal resimlere de yapıldı. Bunlarınbir kısmını ateşe attılar, bir
kısmını çarşının ortasına eşyalarını üzerlerine koymak için utanmadan
serdiler. Ey Tanrım bütün bu olanlara nasıl tahammül ettin!.., Bazı-
ları bunları muhafaza ettiler. Para kazanma hırsı diğerlerindendaha
fazla olanlar ise bunları. sattılar.

- XVI-

Memleketlimiz olan muzaffer ve aziz (Aya Dimitrius) in. kemik-
lerinin konulduğu kutu hakkında ne diyebilirdin? Bize karşı çok
fazla hırsları olduğundan, bu vahşi ve kudurmuş hayvanlar, bunu
dahi dokunmadan bırakmadılar. İçinde bulunan kemikleri yere fır-
lattılar; fakat bunu mezarları açıp yıktıkları sebepten yapmadılar.

<515> .Çünkü birçok Türk, Selaniklilerin daha önce işaret ettiğimiz ümitle
koymuş oldukları paraları bulduklarından, bunların aşağı yukarı
hepsini açarak tahrip ettiler.

(Aya Dimitrius'un) mezarını iki sebeptendolayı tahrip ettiler.
Birincisi; dıştan altın, güI?üş, elmas ve inci ile süslenmiş olduğundan,
ikincisi ise; şifa veren mukaddes kokusu sebebi ile idi. Bazıları sadece
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süslerini almışlar, bazıları ise hasetlerind~n, bize şifa'veren herbiri-
mizin ihtiyacı olan bu kokudan faydalanmıyalım diye bizi ondan
yoksunbırakmayı arzu etmişlerdi. Onun için Anıtın üzerinde bulunan
mermer ,taşları indirerek, mukaddes kokuy~ boşaltmak ve Aya Di-
mitrius'un kutsal ve ilahi kemiklerini çık.artmak için gayret sarfet-
tiler . Çünkü bizi, mukaddes kokudan mahrum bırakmak olan amaç-
larını başaracaklarını sanıyorlardı. Fakat sonunda, onların hatalı
olarak bekledikleri 'arzuları gerçekleşmedi.Her iki elleriyle mukaddes
kokudan günlerce çıkarıyorlardı. Bazılarına ise bu olay gülünç geli.
yordu (Diğerleri ise bu yapılanları alaya alıyorlardı). Fakat onlardan
daha akıllı olanlar bunu dikkatle ve dini saygıile yanlarına aldılar.
Çünkü tecrübeli olanlardan hangi hastalık için kullanılırsa kullanılsın,

<516> bunun bütün tıbbi ilaçlardan daha faydalı olduğunu işitmişlerdi.
Fakat bütün gayretlerine rağmen bu mukaddes çeşmenin kokusunu
kurutmayı başaramadılar. Bu da ıi~rmaldir, çünkü Tanrının değerli
olanlara bahş ettiği nimetler insanlarınki ile eşitdeğil, ne de aynı
şartlara tabidir.

Bunlar bu kötü davranışı Aya Theodora'nın yüksekte bulunan
mezarına da yaptılar ve bunu yerle bir ederek parçaladıhtr. Allah'ım
bu ne cüretkar ellerdir;.. Daha başlangıçtan itibaren bazı Tanrı sever-
ler, kı~ılan parçaları alarak çeşitli yerlere, bedava ilaç gibi taşıdılar.
Sonradan bunları alanlardan bir kısmı, para karşılığında geri verdiler.
Bir kısmı ise Tanrı sevgisiile hediye ettiler. Onlar tekrar tek bir vücut
haline getirildiler ve orada her şeyi bütün usullerle tarif edilemiyecek
bir şekilde düzenliyen Tanrının şanı için her gün bir çok mucizeler
doğuyor.

-XVII-

Bu şeyler vukubulup şehirde her şey yağma ve tahrip edildikten
sonra, Murad,bütün bu yapılimlar.için şehre acıdı. ÖnceBatı Kuman-

<517> danı ile birlikte şehre giren ve esirlerin evlerini aralarında bölüşerek
bunları bütün ömürleri boyunca kullanacaklarını ümit eden Türkleri,
kendi arzuları hilMına şehirden atıyor ve şöyle diyor: "Umduğunuz-
dan fazla kazandığınız, para ve esirler size yeter. ,Şehri ise kendime
istiyorum, bildiğiniz üzere ben onun için şu ka?ar gün yürüyüp bu
kadar zahmete katlandım".

Murad şehrin yakınında bulunan ve bilhassa kış mevsimlerinde
akan Gallikos nehrine giderek herkesin ümit etmediği, Selanik için
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şerefli bir karar aldı. Şehrin büyük ~e muazzıımbir şekildekurulduğu-
nu, deniz boyunca uzandığını ve her bakımdan müsait olduğunu'gö-
rerek ona acıdı ve şehri tekrardan inşa etmeği istedi. Onun için ilk
önce, sülaleden ileri gelenlerin fidyelerini kendisi ödiyerek serbest
bırakılmalarını ve şehirde oturmalarını ve sonradan da harpteyıkıl-
mış yerlerin önceki haliyle süratle inşa edilmesi enırini buyurdu... .

Emri bu idi•. Sonradan kendisi orduyu alarak Vardar nehri
kenarında ordugah kurdu ve orada tutsakları kesin olarak 'paylaş-
tılar. Esirlerden bazıları yukarıda söylediğimiz fidyelerle, bir kısmı
k~ndi, bir kısmı ise başka şehir ve memleketlerden gelen Hıristiyan-
ların paraları ile kurtulma usulünü Muraddaha Gallikosnehri boyunda

<518> iken buldular. Fakat fakir olupta buyolu bulamıyaııları Türkler,
memleketlerineveya yerlerine esirlik hayatlarını, kendi ye:derinepara
koyuncaya dek sürsünler diye gönderdiler. Çünkü uzak yerlere ve
başka savaşlara gittikleri için onları yanlarında taşıyamazl~dı. Ta-
lihsiz tutsakların bir kısmınınDoğuyabir lusnunın Batıya dağıldıkları
görüldü. Çünkü bazı Türkler onların ailelerini, ~i~ kısnukarılarını,
bir kısmı .ise çocuklarını almışlardı. Onları doğabirleştirmişti fakat:
felaket ayırdı.

- XVIII-

Vardar kıyılarında son bulan bizim başımıza gelen olaylar işte
bunlardı. Orada Murad, orduyu ikiye ayırarak bir kısmını Yanyaya
gönderdi. Kendisi de diğer' kısmı ile birlikte tahrip etmek ve haki-
miyeti altına almak amacıyla başkalarının -üzerine yürüdü. Fakat
Murad, hareket etmeden evvel, eskiden veya k~ş.atmadan önce, şehri
terkederek başka yerlerde yaşıyanların mümkün olduğu kad~r çabuk
şehre dönüp, eskiden olduğu gibi evlerini ve mallarını almaları için
'haberciler gönderdi.

Murad'ın şehri tekrar eski sakinlerine vererek önceki haline
<519> getirme düşüncesi öygüye değerdi. Bizi~ kendi günahlarınuz engel

olmasaydı bu kısa zamanda olacaktı. Murad, insancıl bir düşünce
ile şehri yeniden kurmak, halka serbesti vermek ve yukarıda değin-
diğimiz üzere, daha önce olduğu gilıi evlerini ve diğer gayrı menkul-
lerini bağışlıyarak, güvenlik içind~ bunlara sahip olmalarını istedi.
Sonra yemin ederek muhafızlarına dedi ki: "Esirleri bağlı olarak eşya-
ları ile birlikte bu kadar uzak yerlere götürseydik haksızlık etmiş

'.
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olacaktık. Şimdi onları isterseniz parasız olarak veya bunları biz
ödiyerek serbest bırakalım". Murad'ın teklifini işitenler onu övdüler ve,
bu teklifi yürürlüğe koymasını rica ettiler. Fakat diğerlerinden daha
yüksek rütbeÜ olan bir kumandan sadece bu teklifi kabu\ etmemekle
kalmayıp, diğerlerinden daha yüksek olduğu için de mümkün olduğu
kadar bu isteği engelledi.

Benim inancıma göre, diğer vuku bulanlar gibi, bu da bizim
kendi gü~ahlarımızın mahsulüdür; Bazıları benim bu sözlerimi ne
kulak açıpdinliyorlar ve ~e de Tanrı'nın emirlerini dinlediklerinden
kendilerini suçlu sayıyodar. Başlarına gelenlerinsebeplerinin de kader-
leri olduğunu diişünüyorlardı. Ben ise bunların hepsini Tanrı'nın
bizi ce~alandırmak ve doğru yola sevk etmek için verdiğine inanıyo-
rum. Çlinkü, kutsal kitapların da .anlattikları gibi, bütün bu büyük.

<520> felaketler geride ~alanlar akıllarını başlarına alsınlar diye vuku bulu-
yordu. Zira Tanrı, bütün toplumgünahları için yine bütün toplumU:
cezalandırır.

Söylediğim gibi? Türkler şehirden elde ettiklerini aralarında
hölüştüler; Murad, sadece şehri insansız olarak al'arak, bütün evleri
ve diğer gayri menkul malları,. serbest bırakılmış olan ilk sahiplerine
verilmesini 'emretti. Kendisi şehirde vlİku bulmuş olan kötülüklere
şunu ilave etti:

Şe):ırinortasındaki Meryem Ana'ya ithaf edilmiş olan Ahiro-
pietos'un' büyük kilisesini zaferi ve yapılan işgali sembolize için, eski
zamanlardan heriProdromos adı ile anılan kutsal manastırı da, sene-
ler öncesinden Selanik'in Türkler tarafından alınmış olmasını belirt-
mek için zaptederek her ikisini de cami haline çevirdi. Bundan başka,
Edirne'de inşa ettiğibir hamamın döşemesinikaplamak için, bin kadar
mermer toplayıp oraya taşımaları için adamlar gönderdi. Bu mermer-
ler, gönderilen adamlar tarafından kutsal kilise ve' manastırlardan
hesapsızca çıkarıldılar.

- XiX - ,

Söylediğimiz gibi haberciler, memleketinbirçok yerlerine gide-
<521> rek, sadece seneler öncesinden devamlı eziyetlere dayanamayıp

şehri terk eden ve orada bulunan Selaniklileri değil, aynı zamanda
esir olup herhangi bir şekilde hürriyete kavuşanları da şehre geri
dönmeye mecbur ettile~. çünkii Tanrı seven bir çok kişiler ve bilhassa
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birçok iyi huyları yamnda bir de ihtiyacı olanlara her defasında iyilik
eden Sırp Kıralı da, bizi kurtarmak için istekleharekete geçtiklerin-
den, serbest bırakılanların sayısı epey çoktu. Sırp Kıralı kendi güven-
diği adamlarına para vererek bunları esirlerin hürriyeti için harca-
malarını eİnretti. Bundan başka türlü de yapmadılar. Bunlar bu
paralarla birçokesirleri satın aldılar. Ve bu esirler şehre tekrar geri
döndüler. Şimdi başka yerden dönenlerle sayılarıbin kadar olduğunu
tahmin edebiliriz. Eğer birisi onlarla şehirde oturan Türkleri hesa-
bedecek olursa, aşağı yukarı sayılarını ikibi.neçıka:rtahilirdi.

(Böylece)Selanik'in ilk güzelliğinetekrar kavuşacağını, dindar-
lığın tekrar .gelişipdaha önce olduğu gibi yayılacağım düşünüyorduk.
Bunlar şayet tekrar hizim günahlarıımz engelolmazsa ve kötülük yer
bulmasaydı belki olabilirdi.

Çünkü şehir esir olduğu zamandan beri Murad, her şeyi bütün
yapıları, mülkleri, kutsal kilise v:emanastırları, bunların gelirlerinin
herhangibir şekilde esirlikten kurtularak şehre dönen bizlere geri
verilmesini ferman ve emirlerle hağışlaımştı. Her yerden gelenlere

<522> hürriyetleri iade olundu ve hepsi evlerini ve servetlerini tekrar geri
aldılar. Selanik'te her şey düzene girmeye ve halk ikin~i defa tekrar-
dan çoğalmaya ve şehir yeniden inşa edilmeğe başlandı. Despot se-
çildi, kilise tekrar teşkilatlandı ve ilk nizamınİ aldı. Keşişler tekrar
manastırlarına sarıldılar ve onların gelişmesi için gayretle çalışmaya
~aşladılar. Hepimiz bu tatlı ümitlerle besleniyorduk; kısacası; işgal-
den bize olan kötülükleri unutmaya başlaımş, vuku bulan beklen-
medik bu şeylerden sevinç duymaya başlayıp, şehrin mutlu devrine
kavuşacağıUlümit ederken tam o zaman bizdeki bir ata sözüne göre
"İp koptu" ve tüm umutlarımız tersine döndü.

-xx-
Seliinik'e tekrar dönen Murad (şehri!! zaptından sonra ikinci

veya üçüncü yılolduğunu zannediyorum) şehri daha iyi görmek ve
incelemek, güzelliklerinden faydalanmak, atası gibi (o da Selanik'e
hakimolarak bir çok iyiliklerle mükiifatlandırımştı) cömertce büyük
hediyeler ihsan etmek fikrini taşıyordu. Böylece bu fikirle gelmiş
olmasına rağmen, kötü tavsiyeiere uyarak pişman olup ilk fikrini
değiştirdi ve zaptedildiğimiz zaman yapmadıklar~m şimdi yapmaya
koyuldu.
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<523> Murad, şehrin her tarafını görüp orada dinlenmek sahip olduğu
nimetlere doymak, onaiyi davranıp' bize iyilikler bahşedeceğine hepi-
mizi inandırmıştı. Fakat, insanın rüyasında görse inanamıyacağı bir
karar aldı. Bu karar, ilk önce bütün manastır ve kiliselerimizi elleri-
mizden almak ve onların bütün gelirlerinden, mal ve mülklerinden
mahrum bırakarak bizi zor duruma sokmak idi. Bu da çok vakit geç-
meden vuku buldu. Daha sonra bütün evlerin ve daha şehrin neyi
"varsa, orada olanların ve olmayanların mülkleı;inin ayrı ayrı hesap
edilip kayda geçmesini emretti. Terkedip gidenlerin evlerini onları
zaptedenlerin alması hususunda bir karar aldı veya ona öyle tavsiye
ettiler. Fakat bu tam olarak tatbik ediIemedi. Sağ olsUllveya olmasın.
~rada bulunmayanların evleri, bazıları sonradan gelecekleriçin muha-
"faza edilsin, bazıları da istiyerek veya zorla Seıanik'te yerleşmeye
gelecekTürklere ayrılsın diye emir verildi. Ye bu böyle oldu.

Şehrin mal ve mülkleri büyük bir dikkatle teker teker yazıl-
dıktan sonra, bizden bazıları bu işte çok becerikli göründüler. Bunları
kötülük veya kıskançlıklarınclan yaptıklarını sanıyorum. Fermana

<524> göre, bunlarıdikkatle saydıktan ve ikiye böldükten sonra, o zaman
manastırların en bti.yii,kve en güzellerini akrabalarına ve üstün me"
murlara hediye etti. Aynİ şekilde evlerin en büyük ve güzellerini pay-
laştılar, Bize ise sadece, Despot çok gayret sarf ettiği için, katoIik
denilen dÖrt kiliseyi bıraktılar.

Bütün diğer evlerin ve kiliselerin; başka yerlerden Selanik'te
yaşama,yı tercih edenlere ve Yenice'den gelen Türklere verilmesini
emretti.Ovalık olan ve Selanik'in batısında bir günlük me.safede
bulunan bu yerde, elverişli olduğundan"veya ilk yerleşme merkezi
olarak acele ile seçilmiş olmasından dolayı bir çok Türk oturuyordu.
Murad'ın, Selanik'te ikamet ederken bu ye;e gezinmekveya vahşi hay-
vanları avlanmak için nasıl.gittiğini bilmiyorum. Yenice'de oturan-
lara süratle buradan kalkarak Selanik'~e yerleşmelerini ve burasını
boşaltmaları e~rini verdi. Emrin tatbiki için görevlendirilenler,Murad
şehirden ayrılır ayrılmaz bütün arzularıyle bunu yerine getirdiler.
•Yenice'ye gittiler ve orada bulunan Türkleri ikna etmekten ziyade
. zorla, Selanik'e taşıdılar ve emre 'göre,onlara kendi evleri yerine başka
evler verdiler.

<525> Zannediyorum ki Murad, iki sebepten dolayİ; birincisi, deniz
kenarında olması ve çokinsanii ihtiyaç göstermesi nedeniyle daha iyi
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korunmasını sağlamak. İkincisi de Ühal edilecek her şeyin bulunduğu
pazarı ile herkesi kendine çekecek ve ihtiyacı olanlar her çeşit ticafet
malını orad~ bulacağı için, şehrin kolayca zengin olacağım düşün-
düğünden böyle bir enıİr verdi.

- XXI-

Durum bu şekli aldıktan sonra, sayıları aşağı yukarı bin kadar
olan Türk şehri ellerine geçirerek bütün evleri ve kiliseleri kendilerine
ev olarak almak suretiyle, bütün şehirde karmakarışık bir şekilde
oturdular.

'-Şehir çirkinliği bir yas elbisesi gibi giydi ve kötü k~rar vuku
bulduğundan,sahip olacağı' güzellikten mahrum kaldı. Büyük bed-
bahtlıktan uzun zaman sahip olamadrğı güzellikleri de kaybetti.
Yer veya ateş yutmadığı veya yerden çıksın, göktım düşsün su onu
örtüp boğmadığı için inleyip ağlıyor. Onu bu halde ,görmektense yer
yüzünde .hiç olmamak daha tercih edilirdi. Bazı kutsal evleri de
söylediğimiz gibi, halkın oturacağı evler haline soktular. Peygamber
ifadesi ile "balta ve kazmalarla Tanrı'mn kiliselerini yıkıyorlardı".
İlk güzellik değerlerinden sadece bazı kalıntıları muhafaza ediyorlar •.
Bazıları ise, dahaziyade pek çokları, bir zamanlar nerede oldukları

<526> anlaşılmıyacak bir şekilde tamamenyıkıldılar. Çünkü malzemelerini
çalıp, daha yeni binalara ve bilhassa şimdi şehrin ortasında gördü-
ğümüz halk hamamına koydular.

Filan kilisenin şurada veya bura~a olduğunu ve her birinin ne
gibi bir püzelliğe sahip olduğumi'şimdi en yaşlılardan işitmek müm-
kündür.

Bütün şehre yayılmış olan kiliseler bu hale geldi. Yukarıda
sözünu ettiğinıİz manastırlar ise, kötü bir şekilde keşişleri kovarak
başka şehirlere gitmeye mecbur bırakmaları nedeni ile sadece boş
kalmaları değil, aynı zaman da güzelliklerini de almış olduklarından
görenler için acıya sebep oluyorlardı.' İnşa edilmeleri ve süslenmeleri
için baştan gerekmiş olan bütün mermer ve diğer malzemeleri sökerek,
istiyenin çalması için bıraktılar. Şimdi herkes onlara çirkin bir man-
zara gözü ile bakıyor ve bütün ruhları göz yaşı ile dolduruyorlar.

Eğer Murad, şehir için bu kadar iğrenç bir karar almasaydı ve•..
bu hale gelmeseydi,. bir çokları,. Selilnik'ikendi doğmuş oldukları
şehire tercih edecekler ve şehir Hıristiyanlara yakışır bir şekilde
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/

keşişlerle, neşe ve sevinçle dolu olacaktı. Fakat şimdisadece sene-
lerden bed özleyip de gelenler değil, fakat ümidimiz tamamen boşa

<527> çıktığı iç~n,geldiğimiie biz d~ pişman olduk. Çünkü sÖzgelişi her şey
altüst olmuştu. Şehirde, açık denizde felaketlerle çevrilmiş, her gün
delice esip onu sarsaiJ., bunaltan, başını döndüren ve iyi bir hava
bulup sulh ve sükunet bayrağını çekeceğive emniyet demirini atarak
hareketsiz kalacağı bir limana varmasına 'müsaadt( etmiyen rüzgar- /'
lar gibi dolaşıp duruyordu. Bunu da Tanrı ve onun açıkca yol gös-
termesi yapabilecek; yani üzerimize gelen kocaman, dalgaları, hafif-
Iletecek, bizi sükfınete götürec~k, kurtuluş bahşedecek ve b~ından
sonrayönümüzü (iyiye doğru) değiştirip ikinci bir yolculuk yaptıra-
cak ve her şey yurttaşınuz Treopevhos ve Martis'in (Aya Dimitrius)
aracılığı ve şehrin dümenini tekrar eline alıp kendi kuv~etini. bu ka-
dar büyük felaketler denizine karşı kullanması ile her şey iyiye' ve şeh-
rin yararına dönecek. Tanrının kendisini kızdırdığınıız her şey için
bizim acınıızı paylaşmasıni ve insaf etmesinin gecikmemesini dili-
yoruz.

-XXıı:

Şimdiye kadar izlediklerimiz bunlardır. Bazılarını vaktimiz
oh:riadığıve de anlatmağa muktedir olamadığınUZiçin bunları kendi
arzumuzIa terk ettik. İsteğini red edemediğimiz ve de seni dinlemedi.

, <528> ğimiz ithanıını istemediğimiz için, elimizden geldiği kadar bu hikayeyi
ele.aldık. Bunları daha başka bizim kud'retimizden daha fazla bir şey
göstermeden söz vermiştik. Bunun için eğer gerçekten sizin arzunuz
ve meseleniz için değerli bir şey yapabiIdiysek bunu size ve bizim için
yapnıış olduğunuz dualara boı:çhıyu,z.Her şeyde şansız olduğumuz
görülürse ki bu mümkündür, mükafatınıız ne olursa olsun, senin de
bunu paylaşman doğru olacaktır. Çünkü cahil olduğumuz halde bizi
bir şey zannederek, bizden bu derece büyük bir iş istedin. Her zaman
ileri sürdüğümüzgibi aslında hiç bir şey değiliz. Ben, bununla beraber,
saygı değer Rahip; bana dualarını bağışla~anı çok rica ediyorum. ,
Çünkü hakikaten kendim de,bir çok kusur olduğunu hissediyorum ve
bunları temizlemem için dualarınınyardıma ihtiyacım var.
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