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Bu kitabın sahibi:

....................
.................
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Bilgin Adalı (1944-2012)

İlk büyük yolculuğumu Ay’a yaptım. Jules Verne’in “Ay’a 
Yolculuk” kitabıyla. “İki Çocuğun Devriâlemi” kitabını 
okuyarak tüm dünyayı dolaşıp serüvenden serüvene 
koştuğumda, beşinci sınıftaydım. Kitapların evreninde 
unutulmaz geziler yaparken bir de baktım büyümüşüm. 
Bu kez gerçek yolculuklara çıktım. Yurdumuzun hemen 
her yanını, dünyamızın da yarısını dolaştım. Bir gün 
canım sıkıldı hep günümüzde yaşamaktan. “Zaman 
Bisikleti” ile zaman içinde yolculuğa çıktım. Sonra da 
gördüklerimi oturup yazdım. Bir sürü kitabım oldu.

Yazarın yayınevimizden çıkan diğer kitapları: 

ATLANTİS’İN ÇOCUKLARI 1, ATLANTİS’İN ÇOCUKLARI 2, ATLANTİS’İN 
ÇOCUKLARI 3, ALEV KIZ ANİNNA (Aninna’nın Serüvenleri 1), BÜYÜK GÖÇ 
(Aninna’nın Serüvenleri 2), DÜNYAMIZIN İLK ŞAFAĞI (Çatalhöyük Öyküleri 1), 
ATEŞİN ÇOCUKLARI (Çatalhöyük Öyküleri 2), BOLLUK VE SAVAŞ (Çatalhöyük 
Öyküleri 3), ZAMAN BİSİKLETİ (Zaman Bisikleti 1), GEÇMİŞTEN GELEN 
KONUKLAR (Zaman Bisikleti 2), ZAMANDA KAZA (Zaman Bisikleti 3), BİZİM 
SOKAKTA ŞENLİK VAR, GENLERİN ŞİFRESİ, GEZGİN, GÜNEŞİ ARAYAN ÇOCUK, 
HAYVANLARIN ABC’Sİ, KRALIN ADALETİ, MEZAR SOYGUNCULARI, SÜMBÜLLÜ 
KÖŞK, UZAYLILAR GELİYOR, YAVRU ASLAN (Renklerin Kardeşliği 1), YAVRU 
KARTAL (Renklerin Kardeşliği 2), ZAMANA AÇILAN KAPI
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Kendi kitaplarıyla olduğu kadar, yayınladığı kitaplarla da bize 

ışık tutan sevgili Erdal Öz’e armağanımdır bu kitap. Onu, gülen

gözlerini, şakalarını çok özlüyorum. Işıklar içinde yatsın...
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Önsöz

Elinizdeki kitapta, Fatih Sultan Mehmet ve İs  tanbul’un 

fethiyle ilgili bilgiler dışında, kurmaca bir öykü anlatılmak-

tadır. Tarih kitaplarında, bugün mü       ze olan Kariye’de gizli 

bir hazine bulunduğu ko  nusunda hiçbir bilgiye rastlama-

dım. Bence Kari ye’nin en büyük hazinesi, 1300’lü yılların 

başından bu yana, yani yaklaşık 700 yıldır bu görkemli 

anıtın iç duvarlarını süsleyen mozaik ve freskler (duvar re 

simleri) olmuştur. Kitabın sonunda, Kariye hakkında ayrın-

tılı bilgi bulacaksınız.

Öykünün kahramanlarından, Berke, Selin ve İrem, kü 

çük kızım Damla’nın sınıf arkadaşları. Kendilerini böyle 

bir serüvenin orta yerinde bulunca ne düşüneceklerini bi 

le   miyorum. Bazı kitaplarımda ol  duğu gibi, bu kitabımda 

da kahramanların arasına kendimi koymayı da elbette 

unutmadım. Hangi kişi olduğumu okurken kolayca anlaya-

cağınızı sanıyorum.

Kitapta adı geçen öteki kişilerden söz etmeyeceğim. 
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Hepsi de çok sevdiğim insanlar. Adlarını ödünç aldım yal-

nızca.

Yasalarımızın yasaklamasına karşın, suç olduğu nu 

bi  le bile gizlice define arayanlar, yurdumuzun top  rakları 

al  tında çok eski çağlardan günümüze ulaşmış hazineleri 

bulup yabancılara satmaya çalışanlar, hâlâ var günümüzde. 

Bir gün, bir define bu  lursanız, kendi başınıza çıkarmaya 

kalkışmayın sakın. Yetkililere haber verin. O buluntuların, 

zarar görmeden gün ışığına çıkmasına yardımcı olun. Böy  le 

yaparsanız, ödüllendirecektir sizi devletimiz.

Bu kitabı, öteki kitaplarımın tümü gibi, büyük bir ke  

yifle yazdım ben. Yazdıklarımın çoğunu, gerçekmiş gibi 

heyecanla yaşadım. Umarım siz de ke  yifle okursunuz.

Bilgin Adalı
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Bir Amacı Vardı Onun

1451 yılındayız. Saruhanlı Sancağı’nın yönetim 

merkezi olan Manisa’da soğuk bir şubat günü. San-

cak Beyi Şehzade Mehmet, sabah alacasında uyandı. 

Bir sıkıntı vardı yüreğinde. Sırtına bir pelerin alıp 

ko  nağının bahçesine çıktı. Bir bülbül sesi geliyordu 

büyük bahçenin dip tarafındaki ağaçların birinden. 

İnsanın içine huzur veren bu sesi daha yakından din-

lemek için o tarafa doğru yürümeye hazırlanıyordu 

ki, dörtnala gelen bir atın nal seslerini duydu. Bahçe 

kapısının dışında telaşlı sesler yükseldi. 
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Bülbülün sesi kesilmişti.

Büyük kapı açıldı. Koşarak bir nöbetçi girdi içe ri.

“Edirne’den gelen bir haberci sizi görmek için 

izin ister.”

“Alın içeri.”

Genç bir asker telaşla içeri girdi, koşarak genç 

şehzadenin yanına yaklaştı. Bir dizini yere koyup ba 

şını kaldırmadan konuştu.

“Sultanım, beş gün önce babanız...” Sözünün so  

nunu getiremedi. Bir an durakladıktan sonra, “Tan  rı 

size uzun ömür versin...” diyebildi.

Genç şehzade, bu sözleri duyar duymaz bir an 

bile duraksamadan bağırdı:

“Atımı eyerleyin!”

Yerinden kıpırdamamış olan habercinin omzuna 

dokundu eliyle. “Git dinlen,” dedi ona.

Hızla odasına gidip giyindi genç şehzade. Kılıcını 

kuşandı. Haber kendisine ulaştıktan on dakika sonra, 

atının sırtına atlamıştı bile. 

“Beni seven ardımdan gelsin!” diye bağırarak yıl 

dırım hızıyla sürdü atını. Birkaç gün sonra, Os  manlı 

Devleti’nin o dönemdeki başkenti olan Edir ne’deydi. 

18 Şubat 1451 günü, yani babasının ölümünden 

on beş gün sonra Osmanlı Devleti’nin başına geç-

tiğinde tamı tamına on dokuz yaşındaydı Sultan II. 

Mehmet. Bu onun tahta ikinci çıkışıydı...

Çok özel bir eğitim görmüş, çağının en önemli 

bilginleri tarafından eğitilmişti ama, böyle genç bir 
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yaşta fetihler yapmak bir yana, devleti yönetmekte 

bile başarılı olabileceği kuşkuluydu. Oysa o, kendine 

amaçlar belirlemeyi, onlara ulaşacak yolları çizmeyi 

çok iyi öğrenmişti öğretmenlerinden. Tek di  leği vardı 

genç sultanın: İstanbul’u fethetmek. 

Doğu Roma İmparatorluğu’ndan geride kalan 

bu tek kent, ülkesinin orta yerinde çıban başı gibi 

du     ruyordu. “Bizans” diye bilinen ama bir tek kente 

tıkılıp kalmış bu imparatorluk kalıntısını fethetmeden 

rahat edemeyecekti. Bizans’ın varlığı, Balkanlar’daki 

Türk egemenliği açısından tehlikeli oluyordu. Bizans 

İmparatorları, Anadolu’daki çeşitli siyasi güçleri de 

Osmanlı aleyhine kışkırtmaktan geri kalmıyorlardı. 

Hatta zaman zaman Osmanlı şehzadeleri arasındaki 

taht kavgalarına bile karışıp devletin iç düzenini bo-

zuyorlardı. 

Öyle güçlü surları vardı ki İstanbul’un, o çağın 

koşullarıyla olanaksızdı onları aşmak. Ama, devletin 

başına geçmezden önce başlamıştı bu konuda planlar 

yapmaya genç sultan. Şimdi bütün güç ondaydı. Adım 

adım uygulayacaktı tasarladıklarını. Bir amacı vardı 

onun ve sabırla yürüyecekti bu amaca ulaşmak için. 

Devletin yönetiminden sorumlu vezirler, paşalar ve 

beylerle bir toplantı yaptı.

“Bizans’ı almaya gidiyoruz, hazırlığınızı yapın,” 

dedi.

Çeşitli gerekçeler öne sürerek karşı çıkanların 
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hiçbirini dinlemedi. Onun bir amacı vardı ve bu amaç 

gerçekleştirilecekti.

Önce, o tarihe kadar görülmemiş büyüklükte 

top  lar döktürerek başladı işe genç sultan. Dökülecek 

topların tasarımlarını çağının en bilgili mühendis-

leriyle birlikte kendisi yaptı. “Şahi” adı verilen bu 

topların yanı sıra, havan topları döktürdü, tekerlekli 

kuleler yaptırdı. Dedesi Yıldırım Beyazıt’ın İs  tanbul 

kuşatması sırasında yaptırdığı Anadolu Hisa rı’nın 

karşısına, Rumeli Hisarı’nı inşa ettirdi. 400 gemiden 

oluşan bir donanma oluşturdu.

İçi içine sığmıyordu. Bir topların döküldüğü dö 

kümhaneye gidiyor, bir “Boğazkesen” adını verdiği 

Rumeli Hisarı’nın yapıldığı yere koşuyor, bir yeni ge   

milerin yapıldığı tersaneleri denetliyordu. Süt be  yazı 

atının sırtında, oradan oraya koşuyor, gittiği her yere 

yepyeni bir coşku, bir güç götürüyordu.

Bu arada Bizanslılar da boş durmuyordu. Surlar 

sağlamlaştırılıyor ve şehre yiyecek depolanıyordu. 

Ay  rıca Bizans İmparatoru Konstantin, Haliç’in girişi-

ne bir zincir gerdirerek, buradan gelecek tehlikelere 

karşı da önlem almıştı. 

Sultan II. Mehmet, sonunda tüm hazırlıklarını ta 

mamlamıştı. Bizans İmparatoru Konstantin’e bir elçi 

göndererek, kan dökülmeden şehrin teslim edilme-

sini istedi. Avrupa’dan kendisine yardım geleceğine 

inanan imparatorun teslim olmayıp savaşacaklarını 
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bildirmesi üzerine, Osmanlı Ordusu, 6 Nisan 1453’te 

İstanbul’u kuşattı.

Sultan II. Mehmet





Tarihin tozlu sayfalarında 
unutulmaz bir serüven...

Can ve arkadaşları, tarih dersinde
“Kariye Hazinesi”nin gizemli öyküsü
anlatılırken bu hazinenin peşine düşmeye
karar verirler. Tarih öğretmenleri Erdal Bey’in de 
desteğiyle, tarihin tozlu sayfalarında buldukları 
karmaşık bilgileri bir araya getirerek gece-gündüz 
demeden tasarılarına yoğunlaşıp çalışırlar.
Hazineyi bulmayı hedefleyen çocuklar, kendilerini 
bambaşka bir serüvenin içinde bulurlar.
Soluksuz okuyacaksınız!
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