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ÖNSÖZ
Osmanlı Devleti’nin, küçük bir beylikten büyük bir imparatorluğa dönüşüm süreci bir çok
tarihçinin dikkatini çekmiş ve çok sayıda araştırmaya konu olmuş olsa da, bu dönem hala tam
manasıyla araştırılmış ve karşılaşılan problemler çözülebilmiş değildir. Lakin bu dönemin siyasi
tarihinin yazımı noktasında ciddi mesafeler alınmış, dönem kronolojisinin oluşturulması büyük
ölçüde temin edilmiş durumdadır. Osmanlı Devleti'nin klasik çağı olarak bilinen 16. yüzyıl hususunda
ise çalışmalar daha yoğundur; yurt içi ve yurt dışı arşiv kaynaklarının bu dönem için daha yoğun
olarak bulunması bu husustaki literatürdeki zenginliğin başlıca amili olurken, bu döneme dair
bilinmezler önceki dönemlere göre daha azdır. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tarih Lisans
programına kayıtlı öğrenciler için hazırlanan Kuruluş ve Yükseliş Devri Osmanlı Tarihi adlı ders
kitabı işte bu son derece zengin ve karmaşık bir tarihî geçmişin üç yüzyıllık oldukça geniş bir zaman
dilimini ihtiva etmektedir.
Bu çalışmada, Osmanlı Beyliği’nin tarih sahnesine çıkışından 1606 yılında Zitvatoruk
antlaşmasının imzalanmasına kadar olan dönem ağırlıklı olarak siyasi tarih bakış açısıyla ele
alınmıştır. Bu eser boyunca kronolojik bir düzen takip edilmeye çalışılmış olsa da, zaman zaman
tematik özellikler itibariyle de tasnifler yapılmış, dersin öğrencilerine hadiseleri bir bütünlük
içerisinde takip etme imkanı sunulmaya çalışılmıştır. Bu yüzden zaman zaman ders konularında
kronolojik olarak takdim tehirler yaşanması söz konusu olmaktadır. Osmanlı Devleti gibi büyük bir
devletin, bu kadar geniş bir zaman dilimindeki siyasal hadiselerini ayrıntıları ile verme imkanı
bulunmadığından, tarafımızca önemli olarak görülen hadiselerin ve temaların vurgulanmasına ve
detaylandırılmasına özel bir gayret gösterilmiştir.
Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve yükseliş evrelerini ele alan bu ders kitabı içerisinde bir
problem olarak Osmanlıların menşeleri ve devletin kuruluşu meselesi, Osmanlı Devleti'nin Rumeli
coğrafyasında yayılma ve tutunma girişimleri, Anadolu beylikleri ile yaşanan mücadele, Devletin
içinden geçtiği siyasi karmaşa süreçleri, Timurlu, Akkoyunlu, Safevi ve Memlük devletleri ile
yaşanan mücadeleler, İstanbul'un fethi ile devlettten imparatorluğa evrilmesi, Osmanlı klasik çağının
başlangıç süreci ve klasik çağın siyasal ve toplumsal olayları ve Osmanlıların denizlerdeki faaliyetleri,
Afrika ve Hint okyanusuna yönelik Osmanlı faaliyetleri gibi konular, detaya boğulmadan ana hatları
ile verilirken, bu dersin muhatabı olan öğrencilerin doğru bilgiye ulaşmalarını temin etmek, doğru
soruları sormalarına yardımcı olmak ve ve farklı bakış açıları kazanmalarını temin etmek birincil
kaygımız olmuştur.
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1. OSMANLI BEYLİĞİ'NİN TEŞEKKÜLÜ VE İLK SİYASİ
FAALİYETLERİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. 1. Kuruluş Sürecinde Anadolu’da Siyasi Ortam
1. 2. Osmanlı Beyliğinin Ortaya Çıkışı
1. 3. Osmanlı Beyliği’nin İlk Siyasi Askeri Faaliyetleri
1. 4. Orhan Bey Dönemi ve Bursa’da Osmanlı İdaresinin
Başlaması

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
● Osmanlı Beyliği kurulmadan önce Anadolu’daki siyasi ortam nasıldır?
● İlk Osmanlılar menşelerine dair neler söylenebilir?
● Osmanlı Beyliği’nin ilk askeri faaliyetleri nelerdir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

elde

edileceği veya geliştirileceği
Kuruluş Sürecinde

Anadolu’ya yönelik göçleri

Okuma,

Anadolu’da Siyasi Ortam

açıklayabilmek

yürütme

Kuruluş Sürecinde

Uç bölgesinin oluşum

Okuma,

Anadolu’da Siyasi Ortam

sürecini tartışabilmek

yürütme

Osmanlı Beyliğinin Ortaya

Osmanlıları ortaya çıkaran

Okuma,

Çıkışı

siyasal ve sosyal gelişmeleri

yürütme

araştırma,

fikir

araştırma,

fikir

araştırma,

fikir

araştırma,

fikir

araştırma,

fikir

ortaya koyabilmek
Osmanlı Beyliği’nin İlk
Siyasi Askeri Faaliyetleri

Osmanlı Beyliği’nin ilk

Okuma,

askeri faaliyetlerini ele

yürütme

alabilmek.
Orhan Bey Dönemi ve

Bursa'nın Osmanlıların eline

Okuma,

Bursa’da Osmanlı İdaresinin

geçiş sürecini ele almak

yürütme

Başlaması

Anahtar Kavramlar
Göç, Uç bölgesi, Türkmen, Osman Bey, Gaza, Bapheus Savaşı, Orhan Gazi

Giriş
Modern Osmanlı tarihyazımının başlaması ile birlikte, Osmanlı Devleti'nin kuruluşu,
önemli bir mesele olarak tebarüz etmiş ve çok sayıda tarihçi bu mesele etrafında görüş beyan
ettikleri eserler ortaya koymuştur. Osmanlı kroniklerinin benimsemiş oldukları bir çok izah
biçimi modern tarihçileri tatmin edici nitelikte değildir. Bu nedenle, Osmanlı Devleti'ni kuran
unsurların kimler olduğu, kuranların dini/ideolojik vasıflarının neler olduğu ve ilk dönem
siyasal hadiseleri sürekli olarak spekülasyonlara konu olmaktadır. Çağdaş Osmanlı
kaynaklarının bulunmaması ve sair çağdaş kaynaklarda da bu döneme dair sınırlı bilgilerin yer
alması ve bu iki kaynak grubunda da birbiri ile çelişen bilgilerin varlığı bu dönem tarihinin
yazımını güçleştiren diğer unsurlardır. Bu durum, aşağıda da izah edilecek "bilinmezci"
tavırlara yol açabildiği gibi, farklı disiplinlerin verilerinden de istifade etmek suretiyle bu
kaynaklara yeniden bakılabileceği ve kuruluşun meselelerinin bu şekilde yeniden ele
alınabileceğini varsayan tavırlara da yol açacaktır. Bu derste, bu ikinci yaklaşıma uygun bir
biçimde, Osmanlı beyliğinin kuruluşu süreci işlenecektir.

1. 1. Kuruluş Sürecinde Anadolu’da Siyasi Ortam
Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan'ın 1071 yılında Malazgirt'te Bizans imparatoru
IV. Romanos Diogenis'i mağlup etmesinin ardından Büyük Selçuklulara bağlı olan beyler
Anadolu içlerine yönelik akınlar gerçekleştirdiler ve ele geçirdikleri bölgeleri Türkmen
topluluklarının iskanına açtılar. Selçukluların Anadolu'nun önemli bir kısmında hakimiyet tesis
ettikten sonra yıkılma sürecine girmesi ve Harezmşahlar devletinin yükselişi yeni göç
dalgalarının başlamasına neden oldu; siyasal stabilizasyonun olmamasından müşteki kitleler
Anadolu'ya doğru harekete geçerek yeni arayışlar içerisine girdiler. 13. yüzyılın başında
Moğolların önemli bir askeri güç olarak İran ve Azerbaycan'da hakim duruma gelmeleri ise
Anadolu'da ve Karadeniz'in kuzeyinde çok büyük bir göç dalgalarına neden olacaktır. Anadolu
Selçuklu Devleti'nin bu unsurları düzenli olarak iskan girişimleri olmuşsa da, bu zümrelerin
kendilerinden

istenenleri

gerçekleştirmedikleri

ve

siyasi

otoriteye

zaman

zaman

başkaldırdıkları görülür. Bu başkaldırılardan en önemlisi şüphesiz Babailer İsyanı diye bilinen
1240 tarihli isyandır. I. Alaaddin Keykubad'ın vefatının ardından oğlu II. Gıyaseddin
Keyhüsrev devrinde kötü idareden kaynaklı sosyal ve iktisadi yapıda bozulmalar meydana
gelmiştir. Bu bozulmaların yol açtığı idari yolsuzluklar toprak ve vergi sisteminin sarsılması
neticesini doğurmuştur; büyük kısmı konar göçer hayat sürdüren Türkmen toplulukları devletin
içinde bulunduğu bu durumdan en fazla etkilenen toplumsal sınıflar olacaktır. Bu toplulukların
tecrübe etmekte oldukları çaresizlik hali Baba İlyas Horasani isimli bir Vefai şeyhinin mehdilik

iddiası ile ortaya çıktığında kendisine kolaylıkla taraftar bulması neticesini doğurmuştur. Baba
İlyas Horasani, Selçuklu hükümetini devirerek

idareyi almak niyetindedir. En büyük

yardımcısı olan Baba İshak isyanı Kefersud merkezli olarak fiilen başlatacaktır. Baba İlyas
adına hareket eden diğer halifeler de kısa sürede bu isyana katılacak ve Orta Anadolu'da önemli
bölgeleri ele geçireceklerdir. Baba İlyas'ın Amasya'da yakalanıp idam edilmesi ve onun
intikamını almak amacıyla Konya'ya doğru yürümeye başlayan Baba İshak'ın Kırşehir
yakınlarında Selçuklu ordusu tarafından mağlup edilmesi ile bu hareket kontrol altına alınacak
ve ele geçirilen liderleri şiddetle cezalandırılacaktır. Bu isyana katılan topluluklar bir
cezalandırma biçimi olarak uç bölgelerine doğru sevk edileceklerdir.
Bu isyandan kısa bir süre sonra 1242 yılı sonlarına doğru Moğollar Selçuklular üzerine
doğru harekete geçtiler. Babailer İsyanı esnasında, Selçuklu ordusunun isyancıları kontrol
altına almada başarısız olması ve isyanın ancak Erzurum'da, o sırada Azerbaycan'da bulunan
Moğollara karşı tutulan doğu ordusunun çağrılmasıyla bastırılabilmesi, Moğolların Anadolu
Selçuklu Devleti üzerine harekete geçilebileceğine olan inançlarını arttırdı. Baycu Noyan 1242
yılı sonlarında Erzurum'u zapt etti. Temmuz 1243 senesinde ise II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in
ordusu İlhanlı ordusu tarafından Kösedağ Savaşı'nda mağlup edildi. Savaş sonrası imzalanan
barış antlaşması ile Anadolu Selçuklu Devleti, İlhanlılara bağlı vasal bir devlet haline geldi.
Her sene çok yüksek miktarlarda ödenen vergiler, halkı daha da yoksullaştırmaya başladı.
Anadolu Selçuklu Devleti'nin Kösedağ Savaşı sonrasında İlhanlı Devleti'nin vasali
haline gelmesi neticesinde iç bölgelerdeki yaylaklarını kaybeden Türkmen boyları yeni
arayışlar içerisine girdiler. Öte yandan yerleşik Anadolu Selçuklu Devleti de, bu yarı göçebe
unsurları uç bölgelerine sevk etmeye devam etmek suretiyle, çıkan/çıkabilecek sosyal
problemlerin önüne geçmeye çalışıyordu. Bu yarı-göçebe unsurlar ise, gittikleri/gönderildikleri
yerlere sadece çatışma kültürünü değil, bir anlamda bir arada yaşama kültürünü de taşıdılar.
Esasen, bu Türkmen boylarının niteliği mevzuu tartışmalı bir mevzudur. Osmanlıların da
içerisinden neşet ettiği bu toplulukların yönetsel ve kültürel kabiliyeti olmayan yarı göçebe
topluluklar olduğu iddiasının aksine bu boyların Orta Asya'dan Anadolu içlerine gelene kadar
geçen süreçte Harezmşahlar, Selçuklular ve bazı Türkmen beylikleri hakimiyeti altında idari
tecrübeler edindikleri varsayılmalıdır. Bu tecrübeler neticesinde, uç bölgelerinde, çok sayıda
beylik teşekkül edebilmiş ve bu beyliklerden bazıları varlıklarını uzunca sayılabilecek süreler
devam ettirebilmişlerdir. İlaveten, bu toplulukların dini önderleri olan derviş, baba ve şeyh
sıfatlı kişiler de yapmış oldukları manevi çabalar neticesinde bu topluluklara gaza/cihad
prensibini benimsetmişlerdir. Bu toplulukların uç bölgelerinde yapmış oldukları savaşlarda

temel motivasyonları bu olmakla birlikte, bu uç bölgelerinin gaza/cihad prensibini daha
yumuşak ve bütünleştirici bir tarzda benimsemiş oldukları muhakkaktır. Bu sayede sınır
boylarında, Türkmen gruplarıyla Bizans tebaasının karşı karşıya gelmesinden bir uç kültürü
diyebileceğimiz bir kültür doğmuştur. Bunun izlerini kaynaklardan takip etmek olanağı
mevcuttur. Bu uç bölgesinde, bir yandan geleneksel hayat tarzını sürdüren, öte yandan yine
kendi anlayışlarıyla şekillendirdikleri dini motifleri manevi ideallerle süsleyen, Bizans
topraklarına akınlar yaparak elde edilen ganimeti siyasi kudret için gerekli olan iktisadi gücün
kaynağı haline getiren yeni siyasi teşekküller ortaya çıkmaya başladı. Önceleri Orta ve Doğu
Anadolu’da görülmeye başlayan bu yapı, Batı bölgelerini de etkilemeye başladı..
1243 senesinde Kösedağ Savaşı’nda alınan mağlubiyet, Anadolu Selçuklu Devleti’nin
Moğol vesayeti altına girmesine neden oldu. 1256’da bu kez Baycu Noyan Konya’yı tazyik
edip Selçuklu ordusunun ikinci defa mağlup ederken II. İzzeddin Keykavus iktidarını kardeşi
IV. Kılıçarslan ile paylaşmak durumunda kaldı. II. İzzeddin Keykavus, bir süre sonra kardeşi
ile anlaşmazlığa düştü ve kaçarak İstanbul’a sığınmak zorunda kaldı. Bu süreçte, Moğollar ise,
Anadolu üzerindeki baskılarını giderek arttırdılar; 1284 senesinde Sultan II. Mesud’u Anadolu
Selçuklu Devleti tahtına çıkardılar. Lakin Karamanoğulları ve Eşrefoğulları buna muhalif
olduklarından Konya’yı ele geçirip, III. Keyhusrev’in iki oğlunu tahta geçirdiler. Buna karşın,
İlhanlı hükümdarı Argun Han, oğlu Keyhatu’yu büyük bir kuvvetle Anadolu’ya gönderdi ve II.
Mesud’un gücünü sağlamlaştırdı. Bu arada, Konya da ele geçirildi. Bu gelişmeler üzerine,
1288’de Germiyanlılar da dahil uç Türkmenleri, Sultan Mesud’a itaat arz etmek durumunda
kaldılar. Sultan Mesud ise Germiyanlılar ve diğer uç Türkmenlerini dağıttı; böylece bu
Türkmen grupları da daha da Batı’ya doğru hareket ederek, bulundukları bölgede kendi
egemenliklerini tesise başladılar. Aydın, Karesi, Saruhan ve Menteşe beylikleri bu şekilde
ortaya çıktı. Kuzeybatı Anadolu’da ise Kastamonu beyleri ön plana çıkıyordu. 1291-92
senesinde Keyhatu, uç Türkmenleri üzerine bir askeri harekat düzenleyerek onları kontrol altına
almaya çalıştı. 1298’de ise, İlhanlıların yeni hükümdarı Gazan Han, II. Mesud’un yerine
Anadolu Selçuklu tahtına III. Alaeddin Keykubad’ı geçirdi. Bu durum yeni bir takım
karışıklıklara yol açtı. 13. yüzyıl sonlarına gelindiğinde ise, genel manzara şu şekildeydi: Orta
Anadolu'da sıkışıp kalan ve İlhanlı hakimiyetini kabul eden Selçuklulara sözde bağlı Türkmen
beylikleri, merkezi otoritesi zayıflayan Bizans'ın içinde bulunduğu siyasi bunalımdan
istifadeyle Batı Anadolu'da yoğun bir faaliyete girişmişlerdi. Zamanla söz konusu bölgede
müstakil ve yarı müstakil hale gelecek olan ve birer devlet şeklinde teşkilatlanan beylikler
arasında özellikle eski Selçuklu payitahtını ele geçiren Konya merkezli Karamanoğulları üstün

bir pozisyon kazanmıştı. Karamanoğulları, Selçuklu varisi olma iddiasındaydılar ve bu şekilde
diğer beyliklere hakimiyetlerini kabul ettirme arayışı içerisine girmişlerdi. Onlar dışında,
Kütahya merkezli Germiyanoğulları, Kastamonu-Sinop havalisinde Candaroğulları yer alıyor;
Batı Anadolu’da ise Karesi, Aydın, Saruhan ve Menteşe beylikleri ise denizde gaza faaliyetleri
yürütüyorlardı.
Germiyanoğulları ve Candaroğulları, Bizans sınırında bulunmaları dolayısıyla, her biri
bir boy beyi olan Türkmen savaşçı liderleri devreye sokmuşlardı. Aslında yarı bağımsız, çoğu
defa da bağımsız hareket eden bu savaşçı liderler, kendi adlarına hareket ediyorlar, zaman
zaman bunlardan bazıları ittifaken Bizans tekfurlarına hücum ediyor ve gaza/cihat
faaliyetlerinde bulunuyorlardı. Bu oluşumların yoğunlaştıkları yerler ise, Bolu hattından
Eskişehir hattına kadar olan yerlerle Sakarya havzasıydı. Osmanlı ve Karesi beylikleri de, bu
gibi savaşçı gruplara dayalı olarak ortaya çıktı.

1. 2. Osmanlı Beyliğinin Ortaya Çıkışı
Yukarıda izah edilen atmosferde teşekkül eden Osmanlı Beyliği'nin kuruluşunu dönem
kaynaklarından takip edebilmek mümkün olmamaktadır. En erken tarihli Osmanlı kaynakları,
kuruluştan yaklaşık bir yüzyıl sonra kaleme alınmaya başlanacak ve yaptıkları kurgu ve inşa
etmiş oldukları anlatılarda büyük boşluklar ve tenakuzlar yer alacaktır. Bu durum, hanedanın
kökenlerini tespit etmede ve kuruluş dönemi hadiselerinin kronolojisini oluşturmada büyük
zorluklar doğurmaktadır. 1916 yılında The Foundation of the Ottoman Empire: A History of the
Osmanlis up to Death o Bayezid I (1300-1403) isimli bir kitap kaleme alan Herbert Adams

Gibbons'tan günümüze bu hususlardaki bir kısmı bilimsel, bir kısmı spekülatif nitelikli
tartışmalar devam etmektedir. Fuat Köprülü, Paul Wittek, Halil İnalcık, Faruk Sümer, Paul
Lindner, Colin Imber, Heath Lowry, Feridun Emecen ve Cemal Kafadar gibi bir çok tarihçi bu
tartışmalara müdahil olmuş ve kuruluş sürecini açıklama ve anlamlandırmaya çalışmışlardır.
Diğer müelliflerin anlama ve anlamlandırma çalışmalarının aksine Colin Imber, ilk dönem
kroniklerini ve bunlardaki anlatıların incelemesini yaparak özellikle kaynaklardaki çelişkileri
ortaya koymuştur. Bundan hareketle kuruluştan bir iki yüzyıl sonra kaleme alınan eserlerdeki
anlatıları, artık imparatorluğa evrilmiş olan bir devletin hem kendi tebaasına hem de çevresine
gücünü kabul ettirmek ve kendisine dini, siyasi ve konjunktürel meşruiyet üretmek amacıyla
üretildiklerini iddia ederek yok sayar. Buna karşın, Halil İnalcık ise "Aşıkpaşazade Tarihi Nasıl
Okunmalı?" isimli makalesinde ilk dönem Osmanlı kaynaklarına nasıl yaklaşmak gerektiğinin
bir örnekliğini ortaya koyar ve ilk dönemde kaleme alınan kaynaklardaki menkıbevi ifadeleri
destekleyebilecek maddi ve belgesel malzemenin var olabileceğini gösterir. Bu tartışmalar ve

yapılan itirazlara dair Söğüt'ten İstanbul'a. Osmanlı Devletinin Kuruluşu Üzerine Tartışmalar
adlı kitaptan detaylı bilgiler edinmek mümkündür.
Osmanlı Beyliği'ni kuran unsurlar, devlete adını veren ailenin kökeni ve ilk dönem
siyasal hadiseler hakkında kaynaklara dayalı güvenilir bilgilere ulaşmak kolay değildir. Fakat,
kaynakları yeniden yorumlamak ve kaynakların üzerinde uzlaştığı verileri ortaya koymak bir
çok meselenin anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. Tarihi şahsiyet olarak çağdaş bir Bizans
kaynağında adı geçen Osman Bey'in dışında onun ataları, bulunduğu yere gelişi, beyliğin
teşekkülü konusu, en eskisi Osman Bey'in ortaya çıkışından yüz yıl sonra kaleme alındığı
bilinen ilk Osmanlı kaynağı (Ahmedi’nin İskendername'si) ve onu takip eden 15. yüzyıl
ortalarında çoğu Fatih Sultan Mehmed ve II. Bayezid döneminde yazılmış Osmanlı tarihlerine
dayalı olarak aktarılmıştır.
Osmanlı Beyliği'nin kuran unsurların 1220'lerden itibaren Moğolların önünden kaçarak
Anadolu'ya ulaşan kitleler arasında yer aldığı, Osmanlı tarih geleneğinin üzerinde ittifak
ettikleri bir husustur. Kaynaklardan bir kısmı, Osmanlıların çıkış noktası olarak Mahan
bölgesini ön plana çıkartırken, bir grup kaynak da Ahlat'ı ön plana çıkartır. Ahlat'ın Celaleddin
Harezmşah'ın I. Alaaddin Keykubad tarafından Yassıçemen Savaşı'nda mağlup edildiği yer
oluşu ve Osmanlı anlatılarının Ahlat'a vurgu yapması arasında bir ilişki kurulabilir. Bu
dönemde ve öncesinde Harezm bölgesinden bu bölgeye yönelik göçler gerçekleşmiştir. Moğol
ilerlemesinin devamı üzerine Osmanlıların ataları Ahlat'tan hareketle Erzurum-Erzincan
taraflarına yönelmişler, bir süre sonra eski vatanlarına dönme arzusu ile Haleb'e kadar
inmişlerdir. Burada da tutunamayan kitle yeniden hareket ettiği sırada, Pasin Ovası'nda ikiye
bölünmüş ve Ertuğrul bey liderliğindeki gruplar Söğüt civarına gelmişlerdir. Bu anlatı, Selçuklu
tarihçisi İbn Bibi'deki Harezmli grupların Selçuklulara sığınma ve onların iskan edilmesi
anlatısı ile büyük benzerlikler gösterir. Osmanlıların atalarının bu Harezmli gruplar arasında
yer aldığına dair elimizdeki en somut ipucu budur.
Osmanlı kaynaklarında Osmanlıların ataları olarak zikredilen isimler çeşitlilik gösterir.
Kaynakların üzerinde ortaklaştıkları isimler içerisinde diğer bazı maddi kaynakların delaletiyle
birlikte oluşturabilecek sağlıklı bir silsile Gündüz Alp, Ertuğrul Gazi ve Osman Bey silsiledir.
Bu isimler dışındaki isimler -özellikle de Süleyman Şah- sonraki dönemlerde, muhtemeldir ki
siyasal kaygılardan hareketle bu metinlere sokulmuş isimlerdir. Üç nesle işaret eden Gündüz
Alp, Ertuğrul ve Osman Bey silsilesinin başlangıcı, böylece 13. yüzyıl ilk çeyreğine
çekilebilmiş olur. Bu isimler dışındaki şecere girişimlerinin güvenilmez olduğunun altı

çizilmelidir. Osman Bey'in isminin çağdaş Bizans tarih yazarı Pachymeres'in 1260-1307
yıllarını kapsayan tarihinde yer alması onun tarihi bir şahsiyet olarak var olduğun en somut
delilidir. Osman Bey'den bahsetmekle birlikte Pachymeres Osman Bey'in ataları hususunda
herhangi bir bilgiye yer vermez.
Osmanlı kaynaklarının üzerinde ittifak ettikleri bir diğer husus, Osmanlıların Oğuzların
Kayı boyuna mensup olduklarıdır. Aralarında Fuat Köprülü, Paul Wittek ve Faruk Sümer'in de
bulunduğu bir kısım tarihçiler, Osmanlıların Kayı boyuna mensup oldukları yönündeki bilginin
sonradan uydurulduğunu düşünmektedirler. İlk defa olarak II. Murad dönemi tarih
yazarlarından Yazıcıoğlu Ali tarafından ortaya atılan Osmanlıların Kayı boyuna mensup
oldukları iddiası, o dönemde yaşanan Anadolu'da egemenlik kurma mücadelesi esnasında,
Kayı'nın Oğuzların en asil boyu olarak sayılmasından ileri geliyor olabilir. Öte yandan, Feridun
Emecen'in işaret ettiği 15 ve 16. yüzyıl gibi erken dönem tahrir defterlerinde yer alan kayıtlarda
Osmanlı kuruluş coğrafyasında Kayı varlığının görünüyor olması, Osmanlıların gerçekten Kayı
boyuna mensup oldukları ihtimalini güçlendirir. İlaveten Osmanlı hanedanın da Kayı boyuna
mensubiyet fikrini benimsemiş ve yüzyıllar boyunca bu mensubiyeti kullanmış oldukları da
belirtilmelidir.
Yukarıda belirtilen Selçuklu Devleti'nin yaşamış olduğu krizler dolayısıyla uç
bölgelerinde yaşanan birikme sonrasında, bu bölgelerde "bölük" diye adlandırılan savaşçı
gruplar ortaya çıktılar ve bu bölükler kendi idarecilerinin adlarıyla anılmaya başlandılar. Osman
Bey de, bu bölüklerden birinin lideri olarak tebarüz etmiştir. Önceleri, savaşçı liderler olan
gazi/alpler onunla eşit konumda olan kişiler iken, Osman Bey'in Bizans Devleti'ne karşı
kazanmış olduğu başarılar onun ön plana uç bölgesinin dağınık ve karışık yapısına bir çeki
düzen verilerek bir beylik haline dönüşmesini çıkmasına, onunla eşit konumda olanların ona
tabi olarak ikinci planda kalmalarına neden olacaktır. Bu sayede zaman içerisinde Osman
Bey'in emrinde bir idari ve askeri kademeleşme oluşacaktır. Böylece bir devlet teşekkülünü
mümkün kılacak temel unsurlar oluşmuş olacaktır. 1298 senesinde, Gazan Han'ın Anadolu
Selçuklu tahtına II. Mesud'un yerine III. Alaaddin Keykubad'ı geçirmesi sonrasında Moğol
kumandanlarından Sülemiş büyük bir isyan hareketi başlatacaktır. Moğollar bu iç meseleleri ile
uğraşırlarken, Moğol müdahalesinden çekinmeyen uç bölgelerindeki Türkmen boyları da bu
durumdan istifade ile Bizans Devleti üzerindeki baskılarını arttıracaklardır. Osmanlı
kaynaklarında kuruluş süreci bu meselelerle irtibatlandırıldığından beyliğin kuruluş tarihi
olarak 1299 senesini kabul etme eğilimi hakimdir. Bu tarihte Bilecik Osmanlı egemenliğine
girmiş, bu yüzden Osmanlı rivayeti de bu seneyi kuruluş yılı olarak benimsemiştir. Halil İnalcık

ise beyliğin kuruluşunun, aşağıda detayları verilecek olan, 1302 tarihli Bapheus Savaşı'nda bir
Bizans ordusunu yenmesi sonrasında gerçekleştiği kanaatindedir. Feridun Emecen ise,
İnalcık'tan ve klasik tarihçilerden farklı olarak beyliğin kuruluşunun Sülemiş isyanından sonra
Bapheus Savaşı'ndan önce 1300 yılında gerçekleştiği kanaatindedir. Ona göre, "Pachymeres'in
anlattıkları Bapheus Savaşı'na kadar Osman Bey'in askında tanınmış ve kendi başına hareket
eden bir bey olduğunu göstermektedir".

1. 3. Osmanlı Beyliği’nin İlk Siyasi Askeri Faaliyetleri
Osmanlı Beyliği’nin ilk yıllarının kronolojisini oluşturmak oldukça zordur. Fakat
yukarıda zikredilen Bizans kroniği Pachymeres ve Aşıkpaşazade'nin tarihinin içinde yer alan
ve ilk dönemlere ait en önemli kaynak olan Yahşi Fakih Menakıbnamesi, Osman Bey'in
bölgedeki faaliyetleri hakkında nispeten ayrıntılı bilgiler verir. Bu sayede bir kronoloji
oluşturma denemesi yapmak mümkündür. Nitekim, bunun başarılı bir örneği Halil İnalcık
tarafından yapılmıştır. Buna göre Osman Bey, babasının vefatının ardından, kendisine bağlı
birliklerle hareket etmeye başlamıştır. Bu dönemde, Bizans'la savaşarak Batı Anadolu'da
egemenlik tesis eden diğer beyler gibi, Osman Bey de, Selçuklu sınırları dahilinde haraçgüzar
tekfurlar elinde bulunan bölgelere yönelik saldırılarda bulunmuştur. Bu sayede, 1288-1299
yılları arasındaki dönemde bir çok tekfurun egemenliğine son vererek, topraklarını
genişletmiştir. Bu fetihler içerisinde en önemlisi, yukarıda da ifade edilen ve devletin kuruluşu
ile bağlantılandırılan Bilecik'in fethidir. Bu gelişme ve sonrasında, Osman Bey'in fetih
siyasetinde önemli bir değişiklik meydana gelmiş ve sadece tekfurların egemenliğindeki
topraklara değil, doğrudan Bizans egemenliğindeki topraklara da saldırmaya başlamıştır. Bu
süreçte Osman Bey, Karacahisar, Göynük, Gölpazarı, Yenişehir, İnegöl ve Yarhisar'da da
egemenlik tesis etmiştir. Özellikle Yenişehir'in Osmanlı egemenliğine girmesinin ardından
başlayan süreçte Osman Bey İznik’e yönelik bir yayılma politikası gütmüştür. Yalova da bu
dönemde ele geçirilmiş olmalıdır. Bundan sonraki hedef İznik olmuş, Osman Bey’e bağlı
birlikler İznik’i kuşatmışlardır. Şehrin kıtlık dolayısıyla bunalması neticesinde, İstanbul’dan
yardım istenmek zorunda kalınmıştır. Bunun üzerine bir Bizans birliği harekete geçmiş ve
taraflar Pachymeres'e göre 27 Temmuz 1302'de Bapheus (Koyunhisar) mevkiinde
savaşmışlardır.
Bapheus Savaşı’na ilişkin en önemli kaynağımız, Bizans kronik yazarı olan
Pachymeres’tir. Pachymeres’e göre, İznik’in imparatordan yardım istemesi üzerine, Leon
Mouzalon idaresinde Bizans kuvvetleri Osman Bey'in üzerine ilerlemişlerdir. Taraflar
arasındaki çarpışmalarda önceleri Bizans üstünlüğü olsa da, Osman Bey dengeyi kendi lehine

değiştirmeyi başarmış ve sonuçta savaşı galip tamamlamıştır. Pachymeres, bu yenilgiyi yerel
milislerin işbirliği yapmamasına bağlamaktadır. Mouzalon idaresinde bir miktar Bizans
askerinin yanı sıra Alan paralı askerleri ve yerel milisler de bulunuyordu. Yerel milislere ait
para ve atlar, onlardan alınıp Alanlara verilince onlar da işbirliği yapmaktan kaçınmışlardır.
Bapheus Savaşı ve burada elde edilen zafer sonrası Osmanlı beyliğinin bir siyasi teşekkül haline
geldiği genel olarak kabul edilmektedir. Hatta başta Halil İnalcık olmak üzere bazı tarihçiler bu
savaşın tarihini yani 1302’yi Osmanlı beyliğinin kuruluş tarihi olarak kabul etme
eğilimindedirler. Bununla beraber Pachymeres’in anlattıkları o tarihe kadar Osman Bey’in
aslında tanınmış ve kendi başına hareket eden bir bey olduğunu göstermektedir.
Osman Bey Bapheus Savaşı sonrasında bir kez de Dimboz'da kendisine karşı birleşen
tekfurlardan oluşan bir orduyu dağıtmayı başarmıştır. 1303 senesindeki bu savaşın ardından
Ulubat'a kadar olan Bursa ovası ve Uludağ Türkmen yerleşmesine açıldı. Bursa'nın abluka
altına alınmaya başlanması bu savaşın en önemli sonucudur. Bapheus Savaşı'ndan sonra Osman
Bey, Yenişehir hareket üssü haline getirdi. İznik'i tehdit ederek burayı sürekli abluka içinde
tuttu. Bu arada da adları Osmanlı kaynaklarında zikredilen irili ufaklı kaleleri ele geçirdi. İznik
ablukası dışında Osman Bey'in faaliyetleri ile ilgili olarak Bizans kaynaklarına dayalı bilgiler
1307'ye kadar yoktur. Bu arada Bizanslılar ağırlığı Batı Anadolu'ya kaydırmışlardı. Bizanslılar
parayla tuttukları Katalanlı askerlerle Türkmenlerin faaliyetini önlemeye çalıştılar. Bunlar
başlangıçta etkili olup Türkmen saldırılarını engelledilerse de daha sonra Bizanslılarla
anlaşmazlığa düşüp bölgeden çekildiler (1304). Katalan askerlerinin çekilmesinden sonra
Osman Bey İznik-Bursa üzerindeki baskıyı artırdı. Nitekim imparator 1305 baharında İlhanlı
Olcayto'ya daha önce Gazan Han'a yaptığı teklife benzer şekilde, gayri meşru kızını eş olarak
verme ve Türklere karşı ittifak kurma isteğini iletti. İlhanlılar'dan yeteri kadar asker
gönderileceği vaadini aldı ve kız kardeşi Maria'yı İznik'e gönderip şehir halkının Osman Bey'e
karşı direnişlerini desteklemeye, canlandırmaya çalıştı. Fakat Moğollar'ın geliş haberleri
Osman Bey'in faaliyetlerine daha da hız vermesiyle sonuçlandı. Nitekim 1307'de Karahisar
kalesini alıp İznik-İzmit bağlantısını tamamen kesti.
1321'de patlak veren iç savaşa kadar Avrupa'da uğraşan Bizanslılar, Osman Bey ile
ilgilenemediler. Ancak 1307'den 1326'da Bursa'nın fethine kadar geçen süre zarfında Osman
Bey'in ve oğlu Orhan'ın faaliyetleri hakkında muasır bir kaynak mevcut değildir. Osmanlı
kaynaklarından anlaşıldığına göre Osman Bey Sakarya'dan İstanbul Boğazı'na ve kuzeyde
Karadeniz kıyısına kadar çok geniş bir bölgenin kontrolünü ele geçirmişti. Bundan sonra da
İznik ablukası başlamıştır. Bütün bu askeri faaliyetlerin bir sonucu olarak Bursa, İzmit, İznik

gibi şehirler adeta bir ada gibi geride kaldı. Osman Bey'in 1324'te vefatı sonrası yerine Osmanlı
anlatılarına göre muhtelif seferlerde görev yapmış olan oğlu Orhan geçti.

1. 4. Orhan Bey Dönemi ve Bursa’da Osmanlı İdaresinin Başlaması
Osman Bey’in aksine, Orhan Bey dönemi siyasi ve askeri gelişmeleri daha net olarak
bilinmektedir. Bu dönemde Osmanlı Beyliği siyasi teşekkülünü tamamlamış ve artık Bitinya
bölgesinde siyasi bir aktör olarak ortaya çıkmıştır. Bu da dönem kaynaklarında Osmanlıların
daha görünür olmasına imkan sağlamaktadır. Her ne kadar bu derste ele alınmayacak olsa da
Osmanlıların Rumeli’ye geçişleri de bu döneme rastlamaktadır.
Orhan Bey, beyliğin başına geçince 1321 senesinde Bizans’ta başlayan ve 7 sene kadar
süren iç savaştan istifade etmeye çalışarak Bursa ve İznik üzerindeki ablukasını daha da
sıkılaştırdı. Bursa kuşatmasına Osman Bey zamanında başlanmıştır; Orhan Bey ise beyliğin
başına geçtikten sonra bütün kuvvetlerini bir araya getirmiş ve Bursa üzerine gelerek şehrin
teslim olmasını istemiştir. Nihayet 6 Nisan 1326 tarihinde şehir bir antlaşma neticesinde teslim
alınmıştır. Orhan Gazi’nin Bursa tekfuruna verdiği ahidnameye göre, Osmanlı askerleri
yağmada bulunmayacaklar, kimseyi esir almayacaklar; gitmek isteyenler serbestçe şehri terk
edebilecekler; teslimde Orhan Bey’e 30.000 altın tazminat ödenecektir. Sonraki gelişmelere de
bakıldığında Bursa’nın fethi aslında Osmanlı Beyliği’nin kuruluşunun gerçek manada
tamamlandığının resmidir. Orhan Bey’in fetih sonrası para bastırmış olması bir istiklal alameti
olduğu gibi, onun artık bağımsız ve güçlü bir lider olduğunun da ispatı niteliğindedir. Bursa’nın
düşüşünün ardından, ertesi sene Ulubat şehri de bölgede yaşanan bir depremde surlarının hasar
görmesi neticesinde kolaylıkla Osmanlıların eline geçmiştir. Bitinya bölgesinde sadece
şehirlerle sınırlı olan Bizans hakimiyeti, bu gelişmelerin de gösterdiği üzere sarsılmaktadır.
Bursa'nın düşmesi ve İznik'in kuşatma altında olması, Bizans imparatoru III.
Andronikos Paleiologos’un harekete geçmesine neden olmuştur. Toplamış olduğu bir ordu ile
İstanbul'dan hareket etmiş ve bugünkü Gebze civarına denk düşen Pelekanon mevkiine
gelmiştir. Buna mukabil, Orhan Bey de buraya gelmiş ve askerleri civar tepelere
mevzilendirmiştir. İki güç arasında devam eden çarpışmalardan ilk gün bir netice alınamazken,
çarpışmalar ikinci gün daha da şiddetlendi ve Orhan Bey’in ordusu, Pelekanon Savaşı'nda III.
Andronikos’un ordusunu bozguna uğrattı (11 Haziran 1329). Kendisi de yaralanan imparator,
savaş meydanından kaçarak bir gemiyle İstanbul’a dönmek zorunda kaldı.
Pelekanon Savaşı, birkaç açıdan önemlidir. Öncelikle, bu savaş Doğu Roma İmparatoru
ile Osmanlıların doğrudan karşı karşıya geldikleri ilk savaştır. Bu savaşın ardından Osmanlı

Beyliği Kocaeli bölgesinin fethini tamamlarken, İznik ve İzmit’e doğru yapacakları seferler için
önlerinde başka bir engel kalmamıştır. Bu galibiyetinin neticesinde Orhan Bey, hem tebaası
hem de diğer Türkmen beyleri nezdinde büyük şöhret kazanmıştır.
Orhan Bey’in Pelekanon Savaşı’ndan sonraki hedefi, uzun süredir abluka altında tuttuğu
İznik olmuştur. İznik şehir, Bizans İmparatorluğu’nun hem dini hem de siyasi açıdan önemli
bir şehridir. MS. 325 senesinde, imparator Konstantinos, Hıristiyanlığı resmi din olarak kabul
etmeden evvel, burada Hıristiyanlığın ilk büyük ekümenik konsili toplanmıştır. Önemli
doktriner kararlar alınmıştır. Aynı şekilde, 1204 senesinde Konstantinopolis şehri, Latin
işgaline uğradığında, Bizans başşehri İstanbul’dan buraya taşınmıştır Orhan Bey işte bu önemli
şehri, 2 Mart 1331 tarihinde ele geçirmiştir. Bu şehrin ele geçirilişinin, Orhan Bey’in şöhretini
daha da artırdığı muhakkaktır. Çünkü İznik, kısa bir süre de olsa Selçuklu egemenliğinde kalmış
ve Anadolu Selçuklu Devleti’ne başşehirlik yapmıştır. Bu gelişmenin ardından, Orhan Bey
İzmit’i de kuşatmıştır. İmparator bunun haberini alır almaz, bir filo ile birlikte yola çıkmıştır.
Orhan Bey ise göndermiş olduğu bir elçi ile savaş yapmaktan çekinmediğini fakat şartlarının
kabul edilmesi durumunda antlaşma yapabileceği teklifini imparatora iletmiştir. Teklif Bizans
imparatoru tarafından kabul görür. Buna göre, Orhan Bey, imparatorun dostu olacak, İzmit
kuşatmasını kaldıracak ve Bizans'a bağlı şehirlere saldırıda bulunmayacaktı. Ayrıca taraflar
karşılıklı hediye değişiminde bulundular. Bunun karşılığında imparator Orhan Bey'e İzmit ve
Bitinya bölgesindeki diğer bazı kaleler için yıllık 12.000 altın ödemeyi taahhüt etmiştir
(Ağustos 1333). Bu durum Bizans İmparatorluğu’nun Osmanlı Beyliği’nin haraçgüzarı olduğu
anlamına gelmektedir.
1337 senesinde, Bizans imparatoru Arnavutluk’ta kendisine isyan eden unsurlar üzerine
bir sefer düzenlemişken, Orhan Bey bu durumdan istifade etmek suretiyle, İzmit’i bir kez daha
kuşatmış, şehir de sulhen teslim olmuştur. İzmit’in fethi ile birlikte, Osmanlı Beyliği daha da
iyi tanınan bir siyasi teşekkül haline gelmiştir. Beyliğin sınırlarının genişlemesi, yeni bir idari
yapılanmaya gidilmesini zorunlu kılmış ve bunun neticesinde Orhan Bey kendisini “ulu bey”
olarak konumlandırırken, oğlu Süleyman’a ve amcasının oğlu Gündüz’e idari bölgeler tahsis
etmiştir. Orhan Bey idaresindeki bu siyasi teşekkül, gücünü artık o kadar artırmıştır ki, bazı
Bizans kaynaklarında yer aldığı üzere, otuz altı parçalık bir filo ile İstanbul civarına çıkarma
yapacak hale gelmiştir.

Uygulamalar
Uygulama:
Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna dair yazan tarihçileri tespit edip bu metinleri okuyunuz.
Kazanım:
1. İlk Osmanlıların kimler olduklarını, etnik ve dini arka planları tespit edilecek.
2. Osmanlıların hızlı ilerlemesindeki temel motivasyon anlaşılacak.
3. Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna dair yapılan spekülasyonlar anlamlandırılacaktır.

Uygulama Soruları
1. Osmanlıların etnik menşei meselesini tartışınız.
2. Osmanlıların kuruluşunda gaza faktörünü vurgulayan tarihçi kimdir, tezini ana hatlarıyla
tartışınız?
3. Gaza tezine yönelik getirilen eleştiriler nelerdir?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı Beyliği, Batı Anadolu bölgesinde ortaya çıkan beyliklerden biridir. Moğolların
önünden Anadolu’ya doğru yönelen Oğuz boylarından birine mensup olup, muhtemelen
Selçuklu idaresi tarafından Bizans sınırına yerleştirilmiş, burada oluşturulan uç bölgesi
içerisinde Osmanlılar da yerini almıştır. Siyasi bir teşekküle dönüşmelerinde dönem şartlarının
rolü büyüktür. Osmanlılar, bir beylik hüviyetini 1299-1302 arası bir dönemde kazanmış
olmalıdır. Osman Bey, Bizans’a yönelik gaza faaliyetlerinde bulunmuş ve Sakarya vadisi
boyunca elde ettiği kazanımlarla ölümünde oğluna ciddi bir siyasi yapı miras bırakmıştır. Oğlu
Orhan döneminde ise beylik Bizans İmparatorluğu'na karşı önemli başarılar elde ederek, Bursa,
İznik ve İzmit gibi önemli şehirleri ele geçirerek önemli bir siyasi teşekkül haline gelmiştir.

Bölüm Soruları
1.Yarı göçebe Türkmen topluluklarının uç bölgelerine doğru yığılmaya başlamasında aşağıdaki
gelişmelerden hangi ikisi etkili olmuştur?
a. Babailer İsyanı-Bursa'nın Fethi
b. Baba Tekeli İsyanı-Kösedağ Savaşı
c. Bapheus Savaşı-Sülemiş İsyanı
d. Babailer İsyanı-Kösedağ Savaşı
e. Gazan Han'ın Ölümü-Pelekanon Savaşı
2. Anadolu Selçuklu Devleti aşağıdaki hangi gelişmelerden sonra İlhanlıların vasali haline
gelmiştir?
a. Alaeddin Keykubad’ın ölümü
b. Miryakefalon Savaşı
c. Babailer İsyanı
d. Kösedağ Savaşı
e. Sülemiş İsyanı
3. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu sürecine giden yolda
belirleyici olmuştur?
a. İlhanlı devletinin yıkılması.
b. Bursa'nın fethi.
c. Pelekanon Savaşı.
d. Sülemiş isyanı.
e. II. Kılıçarslan'ın vefatı.
4. Halil İnalcık, Osmanlı Devleti'nin 1302 yılında kurulduğunu iddia ederken, aşağıdaki
gelişmelerden hangisini esas almaktadır?
a. İznik'in Fethi
b. Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılışı.
c. Pelekanon Savaşı.
d. Sülemiş İsyanı
e. Bapheus Savaşı

5. Doğu Roma İmparatoru ile Osmanlıların ilk defa karşı karşıya geldikleri savaş
aşağıdakilerden hangisidir.
a. Bapheus Savaşı
b. Yenişehir Savaşı
c. Paflagonya Savaşı
d. Bitinya Savaşı
e. Pelekanon Savaşı
6. Aşağıdaki şıklardan hangisinde Osman Bey’in stratejik olarak hedeflediği iki kentin ismi
doğru olarak verilmiştir?
a. Bursa-Edirne
b. Bursa-İznik
c. Eskişehir-İznik
d. Eskişehir-Bursa
e. İznik-Edirne
7. Osman Bey’i tarihsel bir kişilik olarak ilk defa hangi Bizanslı tarihçinin eserinde görebiliriz?
a. Georgios Pachymeres
b. Aleksios Komnenos
c. Andronikos Palaiologos
d. Georgios Acropolites
e. Mihailis Palaiologos
8. Osmanlıların kuruluş dönemini ele alan en önemli Osmanlı kaynağı aşağıdakilerden
hangisidir?
a. İbn Batuta Seyahatnamesi
b. Tuhfetü’l-Kibar fi esfari’l-bihar
c. Selaniki Tarihi
d. Yahşı Fakih Menakıbnamesi
e. İbn Fadlan Seyahatnamesi
9. Aşağıdaki gelişmelerin hangisi üzerine Bizans İmparatoru, Osmanlılarla antlaşma yoluna
girip, Osmanlı Beyliği’nin haraçgüzarı olmayı kabul etmiştir?

a. Bursa’nın alınması
b. Edirne kuşatması
c. İzmit kuşatması
d. İznik kuşatması
e. Gelibolu’ya geçiş
10. Erken dönem Osmanlı tarihi kronolojisini oluştururken karşılaşılan en büyük problem
nedir?
a. Çağdaş Osmanlı kaynaklarının olmayışı.
b. Bizans’ta yaşanan karışıklıklar.
c. Anadolu Selçuklu Devleti’nin dağılma sürecinde olması
d. İlhanlı baskısı.
e. Bizans kaynaklarının güvenilir olmayışı

Cevaplar
1. d, 2. d, 3. d, 4. e

, 5. e, 6. b, 7. a, 8. d, 9. c, 10. a.

2. RUMELİ'YE GEÇİŞ VE İLK FETİHLER

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2. 1. Osmanlıların Rumeli’ye Geçişi Meselesi
2. 2. Edirne’nin Fethi Sonrası Rumeli'de Yaşanan Siyasi Gelişmeler
2. 3. Kosova Savaşı ve Sonuçları
2. 4. I. Bayezid'in Rumeli Siyaseti
2. 4. 1. Niğbolu Savaşı
2. 5. İskan Faaliyetlerinin Özellikleri

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
● Osmanlıların Rumeli'ye geçişleri ne şekilde olmuştur?
● Kosova Savaşı’nın kısa ve uzun vadeli sonuçları nelerdir?
● Osmanlılar, Rumeli'de yeni ele geçirilen yerlerde tutunabilmek için ne tür bir siyaset
takip etmişlerdir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Osmanlıların Rumeli’ye

Rumeli’deki Osmanlı

Okuma, araştırma, fikir

Geçişi Meselesi

yayılmasının aşamalarını

yürütme, tartışma

kavrayabilmek.

Edirne’nin Fethi Sonrası

Kosova Savaşı’na giden

Okuma, araştırma, fikir

Rumeli'de Yaşanan Siyasi

süreci açıklayabilmek.

yürütme, tartışma

Kosova Savaşı’nın uzun ve

Okuma, araştırma, fikir

kısa vadeli sonuçlarını

yürütme, tartışma

Gelişmeler

Kosova Savaşı ve Sonuçları

saptayabilmek.

İskan Faaliyetlerinin
Özellikleri

Osmanlı Devleti'nin

Okuma, araştırma, fikir

Balkanlarda kurmuş olduğu

yürütme, tartışma

sistemin niteliğini
kavrayabilmek.

Anahtar Kavramlar
Rumeli, Çirmen Savaşı, Kosova Savaşı, Niğbolu Savaşı, İskan, Yerleşme

Giriş
Osmanlılar bir yandan devlet olarak teşekküllerini gerçekleştirirken, diğer yandan
Bizans İmparatorluğu'nun içinde bulunduğu siyasal durum ve Balkanlardaki parçalı idari
yapının imkan verdiği fırsatlardan istifade ile Rumeli bölgesine geçmeyi başardılar. Bunun
detaylarına geçmeden önce, Osmanlı tarihlerinde sıkça kullanılan Rumeli tabirini açıklamak
gerekebilir. Rumeli tabiri, Osmanlılarca bugünkü Trakya ve Balkanları içeren bir coğrafyayı
tanımlamak için kullanılmıştır; Başlangıç olarak İstanbul Boğazı'nı, bitiş noktası olarak ise
Tuna Nehri'ni almak mümkündür. Bu coğrafyada baskın olan inanç sisteminin ise Ortodoksluk
olduğu görülür. Osmanlılar bu coğrafyada hızlı bir yayılma sürecine girerek, çok kısa bir
zamanda Balkan yarımadasında önemli bir coğrafyayı kontrol altına almayı başarmışlardır.
Siyasi ve askeri başarılarının yanısıra burada Türk ve İslam yerleşmesine yönelik olarak atılan
adımlar, Osmanlı Devleti'nin burada uzun vadede kalıcı olmasını temin etmiştir. İlgisinin
neredeyse tamamını Rumeli coğrafyasındaki gelişmelere hasretmiş olan I. Murad ve babasının
bu siyasetinin bir takipçisi diye nitelendirebileceğimiz I. Bayezid devrinde bu coğrafyada çok
sayıda siyasi ve askeri gelişme yaşanmıştır. Bu derste, bu gelişmelere yer verilecektir.
Osmanlıların Rumeli’ye geçişlerini, Orhan Bey zamanında Karesi Beyliği topraklarında
egemenlik tesis etmeleriyle başlatmak gerekmektedir. Bunun detayları bir sonraki derste
verilecektir. Şimdilik şunu ifade etmek gerekir ki, Osmanlı Beyliği 1345-46'da Karesi Beyliği
topraklarında egemenlik tesis ettiğinde Marmara Denizi'nin güney kıyılarının tamamına
yakınını kontrol ediyor hale gelmişti. Bu beyliğe bağlı beyler daha önce defalarca Trakya'ya
geçmişlerdi ve bu coğrafyayı tanımaktaydılar. Nitekim, 1350’li yıllara gelindiğinde, Osmanlılar
Bizans İmparatorluğu’ndaki taht kavgalarından istifade etmek suretiyle Gelibolu yarımadasına
geçtiklerinde, bu beylerden ziyadesiyle istifade ettiler.
Bizans İmparatorluğu’nda V. Ioannis Palaiologos ile VI. Ioannis Kantakuzinos arasında
başlayan taht mücadelelerinde, Orhan Bey, eskiden beri tanıdığı ve sıkı ilişki içerisinde olduğu
Kantakuzinos’un tarafını tutacaktır. İmparator, III. Andronikos öldüğünde, yerine o sırada 9
yaşında olan V. Ioannis Palaiologos geçmiş, fakat III. Andronikos zamanında Büyük Dük
(Megas Domestikos) olan Kantakuzinos imparator naibi sıfatıyla devleti yönetmeye
başlamıştır. III. Andronikos’un eşi Anna ile Kantakuzinos arasında başlayan gerilim,
Kantakuzinos Trakya’dayken yetkilerinin alınması ile birlikte bir iç savaş haline dönüştü.
Yetkileri elinden alınan Kantakuzinos Dimetoka’da 1341 senesinde imparatorluğunu ilan etti.
Önce Aydınoğlu Umur Bey’le ittifak yapan Kantakuzinos, 1345 senesinde de Orhan Bey ile
onun askeri gücünden istifade etmek amacıyla ittifak arayışına girdi. Hatta 1346 senesinde, kızı

Theodora’yı da Orhan Bey ile evlendirdi. 1348 senesinde Aydınoğlu Umur Bey’in vefatı
üzerine, Kantakuzinos’un tek müttefiki olarak Orhan Gazi kalmış bulunuyordu. Bu ittifak
sürecinde, Osmanlılar zaman zaman Rumeli yakasına geçme fırsatı bulmuşlar ve bölgeyi
tanımaya başlamışlardır. Neticede, bu birliktelik Kantakuzinos’un imparator olarak İstanbul’u
ele geçirmesine yardımcı olarak, Osmanlıların da yeni bir fetih stratejisi geliştirmelerine imkan
sağlayacaktır. 1348 senesinde Aydınoğlu Umur Bey’in vefatı üzerine, Kantakuzinos’un tek
müttefiki olarak Orhan Gazi kalmış bulunuyordu. Bu ittifak sürecinde, Osmanlılar zaman
zaman Rumeli yakasına geçme fırsatı bulmuşlar ve bölgeyi tanımaya başlamışlardır. Neticede,
bu birliktelik Kantakuzinos’un imparator olarak İstanbul’u ele geçirmesine yardımcı olarak,
Osmanlıların da yeni bir fetih stratejisi geliştirmelerine imkan sağlayacaktır.

2. 1. Osmanlıların Rumeli’ye Geçişi Meselesi
Kantakuzinos, 1347 senesinde, Bizans tahtının tek başına hakimi olduktan sonra,
yaşanan gelişmeler üzerine Osmanlı kuvvetleri müttefikleri Kantakuzinos’a yardım amacıyla
iki kez Gelibolu yarımadası ve Trakya’ya geçme imkanı bulacaklardır. Bölgede yaşanan ciddi
bir veba salgınını müteakip yaşana kargaşa ortamında, Sırp Çarı Stefan Duşan, hakimiyet
alanını Serez’e kadar genişletmiştir. Bu gelişme İstanbul ile Selanik arasındaki bağın kopması
anlamına geldiğinden, Kantakuzinos, bir askeri operasyon için Orhan Bey’e başvurdu ve
Şehzade Süleyman idaresindeki Osmanlı kuvvetleri Trakya’ya geçtiler. Bu arada Duşan’ın
kuvvetleri önce Selanik’i, ardından da Kavala’yı ele geçirdiler. Bu süreçte bazı çatışmalar
yaşansa da, Kavala’nın Sırpların eline geçmesi üzerine, Şehzade Süleyman geri çekildi. Orhan
Bey, Kantakuzinos’a mazeret olarak Anadolu’da saldırıya uğradığını beyan etti. Bu gelişme
üzerine Sırplar, Kuzey Yunanistan, Teselya ve Epir’i tamamen ele geçirdiler.
Osmanlı kuvvetlerinin Trakya’ya ikinci geçişleri ise, 1352 senesinde gerçekleşir. Bu
geçiş, Venedik ve Ceneviz arasındaki mücadelede, Osmanlıların Cenevizlilerle ortak hareket
etmesiyle de alakalıdır. Bu dönemde Orhan Bey’e bağlı kuvvetler hakimiyet sahalarını
Üsküdar’a, oradan da Karadeniz kıyısına kadar uzatmışlardı. Karadeniz kıyısındaki Yoros
kalesinde egemen olan Cenevizliler, bu yüzden, Osmanlılarla iyi geçinmek durumundaydılar.
Nitekim, 1351 senesinde başlayan Venedik-Ceneviz savaşı esnasında, Venedik kuvvetleri,
Bizanslılarla işbirliği yaparak bir Ceneviz kolonisi olan Galata’yı kuşatınca Cenevizliler, Orhan
Bey’den yardım istemişler ve erzaklarını bu sayede Osmanlı limanlarından temin etmişlerdir.
Bazı kaynaklarda, Orhan Bey’in Galata müdafaası için Cenevizlilere 1000 kadar okçuyu
gönderdiği de yazılıdır. Bir yandan Bizans İmparatorluğu ile de iyi ilişkiler içerisinde olan
Orhan Bey’in bu hamlelerinin nedeni, Rumeli’ye geçişte Ceneviz gemilerini kiralamakta

kolaylık sağlanmasıydı. Bu sıcak ilişkilerin neticesi olarak Osmanlılar ve Cenevizliler arasında
bir ittifak antlaşması imzalanmıştır. Karşı cephede ise, Bizans ve Katalan-Venedik ittifakı,
Katalanların ve Venediklilerin çekilmesi neticesinde dağılmış, Bizanslılar da hem Osmanlılarla
hem de Cenevizlilerle 6 Mayıs 1352'de bir barış antlaşması imzalamaya mecbur kalmışlardı.
Bu esnada, Edirne, Sırpların ve Venediklilerin destek verdiği V. Ioannis tarafından kuşatılmış,
Kantakuzinos da Orhan Bey’den bir kez daha yardım istemek zorunda kalmıştır. Bu talebe
binaen, yine Şehzade Süleyman kumandasında 10-12 bin kişilik bir atlı asker grubu Rumeli’ye
geçirilmiş, bu ordu Sırp-Bulgar müşterek ordusunu mağlup etmeyi başarmıştır. Osmanlı
kuvvetleri, Bulgaristan içlerine kadar akınlar düzenlemişlerdir. Bu Osmanlı kuvvetlerinin
Trakya’daki ilk ciddi başarılarıdır.
Şehzade Süleyman, Kantakuzinos’a yardıma kadar, Gelibolu’da bazı yerleri ele
geçirmiştir. Savaş bitiminde geri dönerken, kendisine üs olarak tahsis edilmiş olan Çimpe
hisarını boşaltmamıştır. Her ne kadar Kantakuzinos bu hususta Orhan Bey’e başvurmuş olsa da
bir netice alamamış, Mart 1354’te yaşanan bir zelzelede Trakya’nın Marmara kıyıları ciddi
hasar görmüş, Osmanlılar da bu karışık durumdan istifade ederek Gelibolu’yu ele
geçirmişlerdir. Bu gelişme Balkanlar’daki Osmanlı varlığının da başlangıcı olmuştur. Bu
gelişme üzerine imparator tahttan çekilmek durumunda kalmıştır. Aynı zamanda bir tarihçi olan
Ioannis Kantakuzinos, tahttan çekilirken yapmış olduğu konuşmada, Osmanlı tehlikesine dikkat
çekmiş ve Osmanlılarla yapmış olduğu ittifakı savunmuştur. Ona göre, Osmanlılarla iyice
güçlenip karşılarına çıkacak hale gelinceye kadar barış içerisinde yaşamak icap etmektedir.
Bunun için de hazinenin dolu, ordu ve donanmanın ise güçlü olması icap etmektedir.
Kantakuzinos’un bu konuşmasını da ihtiva eden eseri, erken dönem Osmanlı tarihi açısından
temel başvuru kaynaklarından biridir.
Kantakuzinos’un ardından yeniden tahta geçen V. Ioannis Palaiologos, Osmanlılara
karşı Trakya’da bir mücadele başlattıysa da, Katolik inancını benimsemiş olması dolayısıyla
yerel halktan fazlaca destek görmedi. Ortodoks inancına sıkıca bağlı olan Rum halk Katolikliğe
kesinlikle karşı idi. Bu yüzden Osmanlılar Trakya’daki ilerlemelerine devam ederlerken Rum
halktan kaynaklanan ciddi bir direnişle karşılaşmadılar. Lakin, 1357’de Şehzade Halil’in
korsanların eline esir düşerek Foça'ya götürülmesi neticesinde Trakya’daki faaliyetler durma
noktasına geldi. Bizans imparatoru ile Orhan Bey arasında imzalanan antlaşma ile Orhan Bey,
imparatorun borçlarını sildiği gibi Trakya'da hala imparatora karşı savaşmakta olan
Kantakuzinos oğlu Mattheos'a yardım etmeme sözü verdi. Bu gelişme, Osmanlıların
Rumeli'deki topraklarını genişletmek için Kantakuzinos ailesi ile yaptıkları işbirliği

politikasının sonudur. Bu sırada Şehzade Süleyman'ın da vefat etmesi Osmanlıların
Rumeli'deki durumunu zora soktu; Şehzade Süleyman'ın vefatı üzerine yanında Karesi
kumandanlarından olan lalası Şahin ile birlikte Gelibolu'ya gönderilen Şehzade Murad, kardeşi
Halil'in serbest bırakılması üzerine buradaki mücadeleyi yeniden başlattı. Bu arada, Ioannis
Palaiologos’un çabaları sonuç vermiş, bir Haçlı donanması Lapseki’ye çıkarma yapmıştır.
Fakat Osmanlı birlikte bu saldırıyı savuşturmayı başarmıştır. Bu çarpışmanın özelliği de,
Osmanlılara karşı düzenlenmiş olan ilk Haçlı Seferi olmasıdır.
1359 sonrası yeniden fetih hareketleri başladığında Osmanlıların hedefi Bizans'ın
İstanbul ve Selanik'ten sonra en önemli şehri olan Edirne şehri olmuştur. Buna giden yolda
İstanbul ile Edirne arasındaki yerlerin ele geçirilmesine çalışılmış, bu stratejinin bir parçası
olarak Çorlu ve Lüleburgaz ele geçirilmiştir. 1360 ya da 1361'de, Edirne'nin fethinden önce
Kantakuzinos’un imparatorluğunu ilan ettiği, Batı Trakya’nın önemli şehirlerinden olan
Dimetoka da ele geçirilmiştir. Edirne’nin ise ne zaman ele geçirildiği konusu tartışmalıdır.
Literatürde Edirne’nin fethi için 1363, 1364, 1369, 1371 gibi çeşitli tarihler verilir. Osmanlı
kaynaklarından çıkarılan bilgiler, buranın Orhan Bey’in sağlığında, oğlu Şehzade Murad ve
Lala Şahin tarafından bir askeri harekat sonrası ele geçirildiği yönündedir. Bu da bize, şehrin
1362 tarihinden önce, 1361’de ele geçirildiğini gösterir. Hangi tarihte ve her ne şekilde olmuş
olursa olsun, Edirne’nin Osmanlıların eline geçmesi, Trakya ve Balkanlar için bir dönüm
noktası oluşturur. Burası bir üs haline gelmiş, neticesinde bir taraftan Balkanlara diğer taraftan
İstanbul’a yönelik iki cephe açılmıştır. Edirne’nin fethi sonrasında, Osmanlıların Batı’ya dönük
ilerleyişleri devam etmiştir. Şehzade Murad yanında Lala Şahin Paşa olduğu halde Edirne
şehrinin güvenliğini temin etmek için kuzeye doğru ilerlemiştir. Şehzade Murad bu esnada
babasının ölüm haberini alınca, Bursa'ya dönmek zorunda kalır. Lala Şahin Paşa’ya bağlı
birlikler ise önce Eski Zağra ardından da Filibe şehrini ele geçirirler ve Filibe şehri artık Rumeli
Beylerbeyi olan Lala Şahin Paşa’nın askeri üssü haline gelir.
Orhan Bey, yukarıda da belirtildiği üzere, Edirne’nin ele geçirilişinin ardından hayatını
kaybetmiştir. Yaşı hayli ilerlemekle birlikte, ölüm nedeni, veba hastalığıdır. Uzun süren iktidarı
döneminde, Osmanlı topraklarını bir hayli genişletmiş, Rumeli’ye geçişi temin ederek
Osmanlılara yeni bir hayat sahası açmıştır. İdari alanda yapmış olduğu düzenlemelerle devlet
aygıtının ve bürokrasinin oluşumuna katkıda bulunmuş, askeri alandaki düzenlemelerle de daha
sistemli bir yapı teminine çalışmıştır. Orhan Bey öldüğünde, oğullarından İbrahim, Halil ve
Murad hayattadır. Yaşça büyük olan ve ağabeyi Süleyman’ın üzerine Rumeli fütuhatına liderlik
eden Şehzade Murad, babasının vefatının ardından tahta geçmiştir (1362). Kardeşleri İbrahim

ve Halil’in Karaman ve Eretna kuvvetlerinin de desteğiyle Bursa’yı ele geçirme girişimleri
olmuşsa da, yukarıda da denildiği gibi Rumeli’deki kuvvetlerine Lala Şahin Paşa’yı serdar
olarak bırakıp hızla Bursa’ya geçmiş ve kontrolü ele almıştır.

2. 2. Edirne’nin Fethi Sonrası Rumeli'de Yaşanan Siyasi Gelişmeler
Rumeli'deki Osmanlı ilerlemesi Batı dünyasında ciddi bir tehdit algısı oluşturmuştur.
Bu yüzden Osmanlı Beyliği’ne karşı bir Haçlı Seferi düzenlenmesi kararı alınmıştır. Bu Haçlı
ordusunun başında, Savoia Kontu VI. Amadeo yer almaktaydı. 1365 senesinde, Kıbrıs kralı
Pierre liderliğindeki Haçlı ordusunun İskenderiye’deki başarıları Hıristiyan dünyasını yeni bir
Haçlı Seferi için motive etmiştir; Ertesi yıl Ağustos ayında genel Haçlı planı dahilinde
düzenlenen bir sefer ile Gelibolu Haçlılarca ele geçirilmiştir. I. Murad, Gelibolu düşmeden
evvel, Mart 1366’da Trakya’daki kazanımları muhafaza etmek ve İstanbul’a doğru ilerlemek
maksadıyla Rumeli’ye geçmişti. I. Murad’ın Rumeli’de bulunduğu süre içerisinde (yaklaşık 5
sene) Bizans ve Bulgar topraklarına yönelik birçok askeri operasyon düzenlenmiştir.
Sırp çarı Stefan Duşan’ın 1355 senesindeki ölümünün ardından, Balkanlar’da bir çok
feodal bey türemiştir. I. Murad döneminde, bu feodal beylerden bir çoğu Osmanlı hakimiyetini
kabul edip, vasallik statüsü kazanmışlardır. Siyasi olarak elde edilen bu kazanımlar, Balkan
haritasında ciddi değişikliklere sebep oluyordu. Öte yandan, Trakya yöresindeki hakimiyet,
özellikle İstanbul üzerindeki baskıyı artırmaktaydı. 1366-1371 yılları arasında Osmanlılar söz
konusu bölgede, hem Bulgarlara hem de Bizanslılara karşı mevzi kazandılar. Başlangıçta
Bulgar çarı ile birlikte hareket eden I. Murad, ittifakı 1366 sonlarında bozdu ve Doğu
Bulgaristan’a yönelik bir askeri operasyon başlattı: Aydos, Karinabad ve Süzebolu gibi yerler
bu süreçte Osmanlı egemenliğine girdi. Öte yandan Bizans’la olan mücadele de Pınarhisar,
Kırkkilise, Vize gibi kalelerin ele geçmesi ile neticelendi.
Bu yayılma sürecinde yerel unsurlar, Osmanlıları her zaman dostça karşılamıyor, zaman
zaman ciddi çatışmalar çıkabiliyordu. Aynı şekilde Papalık ve diğer İtalyan şehir devletleri bu
yerel unsurlarla ittifak halinde Osmanlıları bölgeden çıkarmaya çalışıyorlardır. Lakin bu
çabalar bir sonuç vermedi ve Balkanlar’daki Osmanlı egemenliği kalıcı hale geldi. 1368-69
seferlerinde ise Kızılağaç Yenicesi, Yanbolu ve ardından da Samakov ve İhtiman ele geçirildi.
Samakov’un ve İhtiman’ın ele geçirilmesi hem askeri-stratejik açıdan hem de ekonomik açıdan
önemli bir gelişmedir. Samakov’da önemli bir demir madeni bulunmaktadır; öte yandan
özellikle İhtiman’ın ele geçirilmesi ise Sofya yolu açılmış, bu sayede yeni bir akın yönü tayin
edilmiştir.

Osmanlıların Balkanlar’daki bu faaliyetleri devam ederken, Bizans İmparatorluğu da
ittifak arayışları içerisindeydi. İmparator, V. Urban'ın papa seçilmesinden sonra iki yıla yakın
bir süre İtalya'da bulunmuş ve bir Haçlı seferi için onun desteğini kazanmaya çalışmıştı. Fakat
bu girişimlerinden bir netice alamadı. Öte yandan bir süredir V. Ioannis Palaiologos ile Sırp
Voyvoda Ugljeşa Mrnjavçeviç arasında bir ittifak mevcuttu. Bu ittifakın bir yansıması olarak
Sırp ve Bizans kiliselerinin birleştiği ilan edildi (Mayıs 1371). Batı Makedonya’da voyvoda
olan Ugljeşa Mrnjavçeviç’in merkez üssü Serez’di ve bu sayede Bizans İmparatorluğu ve
Osmanlılarla sınırdaş haline gelmişti. Osmanlı akıncıları bu dönemde Ugljeşa'nın sınırlarını
sıklıkla ihlal ederek iç bölgelere yönelik akınlar düzenliyorlardı. Bu gelişmeler üzerine Ugljeşa,
kardeşi Sırp kralı Vukaşin Mrnjavçeviç’in de desteğini alarak Osmanlılar üzerine bir sefer
yapma kararı aldı. Bu esnada, Rumeli’de Osmanlı kuvvetleri Lala Şahin Paşa’nın idaresi
altındaydı. Gelen bu güçlü ordu ile Edirne ciddi bir tehditle karşı karşıya kalmış, Lala Şahin
Paşa bunun üzerine Bursa’daki I. Murad’dan yardım talep etmiştir. I. Murad’ın destek
kuvvetleri henüz Biga kuşatması ile meşgulken, Hacı İlbeyi idaresindeki öncü Osmanlı
kuvvetleri, Meriç nehri kıyısındaki Çirmen mevkiinde ani bir baskınla Sırp ordusu dağıtmayı
başardı (26 Eylül 1371). Kral Vukaşin ve kardeşi despot Ugljeşa Mrnjavçeviç savaş
meydanında hayatlarını kaybettiler.
Çirmen Savaşı, Osmanlıların Balkanlar’daki yayılmasına gerçek manada ivme
kazandırmış bir savaştır. Artık, Makedonya, Sırbistan ve Yunanistan topraklarına doğru
Osmanlı yayılmasının önünde ciddi bir engel kalmamıştır. Sırp kralının savaş meydanında
ölümü neticesinde, bir çok Sırp prensi Osmanlıların haraçgüzarı olmayı kabul edip bağlılık
bildirmek durumunda kalmışlardır. Haracın da ötesinde, I. Murad’ın talebi doğrultusunda
Osmanlıların düzenlemiş oldukları seferlere asker göndermeyi de taahhüt etmişlerdir. Öte
yandan Osmanlı kaynaklarında bu savaşın izlerini görmenin mümkün olmadığını söylemek
gerekir; Aşıkpaşazade ve Neşri tarihlerinde Sırp Sındığı Savaşı olarak anlatılan ve Osmanlı
kaynakları dışında herhangi bir kaynakta yer almayan hicri 766 (1364-65) yılında cereyan eden
savaş, Çirmen Savaşı olmalıdır.
Bu savaşla Sırp tehlikesinin ortadan kalkması, Bizans İmparatorluğu’nu da rahatlatmış
olmalıdır. Oluşan bu yeni durumdan istifade ederek ile daha evvel Sırp egemenliğine geçmiş
bölgelerde hak iddia etmesine neden olmuştur. Bu savaşın akabinde, Sırplar da kendi aralarında
bölünmüşler, yeni kral Marko Mrnjavçeviç’in otoritesi herkesçe kabul görmemiştir. Böyle bir
atmosferde, Bizans İmparatorluğu 1372 senesinde Serez’i ele geçirmiştir. Osmanlılar bu yeni
durumu kabullenmemiş, önce Serez’e ardından da Selanik’e yönelik yapılan kuşatma
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İmparatorluğu’nu Osmanlı Beyliği ile barış yapmaya zorlamış, Osmanlılara senelik 15.000
hyperper haraç ödemeyi kabullenmişti. Öte yandan Bizans imparatoru I. Murad'ın seferlerine
asker göndermeyi de kabul ediyordu. Bizans İmparatorluğu ile yapılan bu antlaşma sayesinde,
Osmanlılar da Gelibolu Boğazı’ndan Rumeli’ye geçişlerini garanti altına almış oluyorlardı.
Çirmen Savaşı’ndan sonraki süreçte, Osmanlıların Balkan fütuhatına devam ettiklerini
görmekteyiz. Bunu kolaylaştıran amillerin başında Bizans İmparatorluğu’nda yaşanan taht krizi
idi. Bu taht krizinde taraf olan Osmanlıların, IV. Andronikos’u desteklediklerini ve uzun vadede
IV. Andronikos'un kaptırmış olduğu tahtını oğlundan geri aldığına şahit olacağız. İdris-i
Bitlisi’ye göre, I. Murad, Çirmen savaşından sonraki süreçte 1372 senesinde tekrar Rumeli’ye
geçmiştir. Lakin oğlu Savcı Bey’in isyanı üzerine Bursa’ya dönmüş ve onun kuvvetleriyle
yapmış olduğu mücadeleyi kazanarak gözlerine mil çektirmiştir (1374). Osmanlı idaresindeki
gazi beyler, bu süreçte Rumeli fütuhatına devam etmektedirler. Evrenos Bey’in İskeçe ve
Buri’yi alması ve Lala Şahin Paşa’nın Batı Bulgaristan bölgesinde yapmış oldukları fetihler bu
döneme rastlar. Bu dönemde, Serez abluka altına alındıysa da ele geçirilememiştir.
Bu askeri operasyonlar devam ederken, Osmanlıların asıl hedefi sürekli olarak
Gelibolu’yu geri almak olmuştur. Askeri-stratejik önemi haiz Gelibolu’nun tekrar ele
geçirilmesi, Osmanlıların Bizans-Venedik-Ceneviz arasında cereyan eden savaşlara müdahil
olması neticesinde mümkün olacaktır. Bozcaada egemenliği üzerinde anlaşamayan bu güçler
arasındaki çatışmalar esnasında Osmanlılar, o zaman Bizans tahtında oturan IV. Andronikos’a
destek vermiş ve o da bu destek karşılığında Gelibolu’yu Osmanlılara terk etmiştir (1377). 1379
senesinde ise I. Murad siyaset değiştirerek, bu sefer IV. Andronikos’a karşı babası V. Ioannis’i
destekleme kararı almıştır. V. Ioannis ile yapılan anlaşma ile, Bizans’ın ödemekte olduğu
haracın miktarı artırılırken, Anadolu’da yer alan Alaşehir’in de Osmanlı idaresine bırakılması
sözü alınmıştır.
1381-1383 yılları arasında Anadolu’daki işlerle ilgilenmek zorunda kalan I. Murad,
1383 senesinde Edirne’ye dönmüş ve Balkan fütuhatına devam etmiştir. Balkan coğrafyasına
göz atacak olursak, bu esnada, Sırp prensleri arasında bir birlik tesis edilememiştir. Knez Lazar
Hrebeljanoviç, Kruşevac merkezli bir bölgeyi kontrol ederken, Osmanlı kaynaklarında
Vılkoğlu şeklinde gördüğümüz (Vuk Brankoviç) ise Priştine, Prizren ve Üsküp’ü de içine alan
bir bölgede hakimdi. Knez Lazar, Macar kralı I. Lajos ile ittifak yapmış olup Osmanlılar için
bir tehlike oluşturuyordu. Öte yandan Vuk Brankoviç ise Osmanlı vasalliğinin gereğini yerine
getirmekteydi. 1382 senesinde, I. Lajos’un ölümü üzerine, I. Murad Balkanlar’daki önemli bir

rakibinden kurtulmuş, bu da Osmanlıların Niş, Epir, Arnavutluk doğrultusunda fetih harekatını
hızlandırmasına vesile olmuştur.
I. Murad, Edirne’ye geçince, veziri Çandarlı Hayreddin Paşa’yı, Serez ve Selanik
üzerine göndermiştir. Selanik 1383-1387 yılları arasında kuşatılmış ve ele geçirilmişse de
Osmanlı hakimiyeti uzun süreli olamamıştır. Asıl kalıcı hakimiyet 1430 yılında tesis
edilecektir. Osmanlıların 1371’den sonra Balkanlar’ın güneyindeki fetih hareketlerinin
duraklaması, uç bölgelerinde nüfus yığılmasına neden olmuş, bunun neticesi olarak da yeni
fetihler ve yeni timar sahalarının açılması için devlet üzerinde bir baskı oluşmuştur. Bununla
ilintili olarak, önce Kavala ve hemen ardında da Serez ele geçirilmiştir (Eylül 1383). Draç
üzerinden Adriyatik’e ulaşan eski Roma yolu Via Egnatia, bu hat üzerinde gerçekleştirilen
fetihlerin temel belirleyicisi olmuştur. Yine aynı dönemde I. Murad, Rumeli Beylerbeyi olam
Timurtaş Paşa’yı, Arnavutluk ve Bosna üzerine göndermiştir. Timurtaş Paşa, Pirlepe, Manastır
ve İştip kalelerini bu dönemde ele geçirdi. Epir bölgesinde çeşitli yerleri ele geçiren Timurtaş
Paşa, güney Arnavutluk’ta Zeta Prensi II. Balşiç’e ağır bir darbe vurdu (1385). Bu savaşın
ardından Arnavutluk bölgesinde bazı kabileler Osmanlı himayesini kabullendiler ve
Arnavutluk’ta Osmanlı idaresi başlamış oldu.
Sırp Knezi Lazar, yaklaşan Osmanlı tehlikesi karşısında bir dizi savunma önlemi
almıştı. Kaleler ve dağ geçitlerini güçlendirirken, memleketini boşaltıp halkı ve mallarını
kalelerde topluyordu. Osmanlı ordusu, Lazar’ın kuvvetleri ile karşılaşamayınca, Niş üzerine
yürüdü ve şehir ele geçirildi (1386). Böylece Morava vadisi savunmasız kaldı. Bu gelişme
üzerine, Lazar, I. Murad ile anlaşma yoluna girip Osmanlı vasalliğini kabul etti. Yine bu
dönemde, 1383-1386 arası bir tarihte Sofya da Osmanlı hakimiyetine geçti.

2. 3. Kosova Savaşı ve Sonuçları
Niş’in düşüşünün ardından Osmanlı vasalliğini kabul etmiş olan Lazar Hrebeljanoviç,
sonraki süreçte hakimiyet alanını, yine Osmanlı vasalliğini kabul etmiş olan diğer Sırp prensleri
aleyhine genişletmiş, Morava vadisindeki zengin gümüş madenlerini Saxon madencileri
kullanmak suretiyle işletmiş ve bu gümüşü Dubrovnik tüccarı vasıtasıyla İtalya’ya sevk ederek
ciddi zenginlik elde etmişti. Kuzey Arnavutluk bölgesinde faaliyet gösteren Osmanlı uç beyi
Kavala Şahin’in idaresindeki ordu, o dönemde Osmanlı otoritesini kabul etmiş olan Zeta Prensi
II. Curac Balşiç’e destek amaçlı Bosna’ya akın düzenledi. Osmanlı ordusunun düzenlemiş
olduğu bu akın netice vermemiş, Osmanlı ordusu Bosna Kralı I. Stjepan Tvrtko tarafından
bozguna uğratılmıştır (1388). Bundan sonraki süreçte psikolojik üstünlük daha evvel Osmanlı
haraçgüzarlığını kabul etmiş olan Sırp unsurlara geçmiştir. 1381-85 arasındaki süreçte daha

önce haraçgüzar haline getirilmiş olan Sırp prensleri teker teker Osmanlı hakimiyetini
reddetmeye başlamışlardır. Bosna Krallığı ve Sırp prensleri arasındaki ittifakı önlemek ve
sarsılan Osmanlı hakimiyetini yeniden tesis etmek için I. Murad, büyük bir orduyla Rumeli’ye
hareket etme kararı almıştır. Timurtaş Paşa’yı Karamanoğulları’ndan gelebilecek bir tehlikeyi
önlemek amacıyla bir miktar askerle Anadolu’da bırakmış, Çandarlı Ali Paşa’yı bir ordu ile
birlikte Bulgar Çarı üzerine göndererek oradan gelebilecek herhangi bir tehlikenin önüne
geçmiştir. Diğer bir potansiyel tehlike olan Macar Kralı Sigismund ise, Lazar ve Stjepan Tvrtko
ile problem yaşadığından bu ittifaka destek vermemiştir.
İki taraf ordusu, 28 Haziran 1389 tarihinde Kosova ovasında karşı karşıya gelmiş ve
savaş kesin bir Osmanlı galibiyeti ile neticelenmiştir. Lazar'ın ordusunda Sırp, Bosna, Hırvat,
Arnavut, Bulgar, Macar ve Çek askerler yer almaktaydı. Bir sonraki derste detaylandıracağımız
üzere, Osmanlı egemenliğine girmeye başlayan Anadolu beyliklerine bağlı birlikler, bu savaşta
I. Murad'ın ordusunda yer almaktaydı. Savaşın yapılış biçimi ve aşamaları noktasında yer alan
bilgiler, bir çok tartışmaların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kaynaklara ideolojik
bağnazlıktan uzak bir biçimde bakıldığında, Osmanlı ordusunun savaş esnasında, ağırlıklı
olarak süvarilerden müteşekkil olan Sırp ordusu karşısında savunmada kalmayı tercih ettiği
görülür. İlk aşamada, Osmanlı birlikleri bu saldırıyı püskürtmeyi başarmış; ikinci aşamada
işlerin iyi gitmediğini anlayan Bosna kralı Tvrtko ve Sırp despotlarından Vuk Brankovic
kuvvetleri ile birlikte çekilmiş ve Osmanlı ordusunun galibiyeti ilan edilmiş ve son aşamada ise
I. Murad öldürülmesi hadisesi vuku bulmuştur.
Bu savaş neticeleri itibariyle Osmanlı tarihinin ve aynı şekilde Balkan tarihinin önemli
savaşlarından biridir. Kısa vadede Osmanlılar için ciddi bir askeri ve siyasi kazanç temin
edilmiştir. Artık, Tuna’nın güneyinde yer alan bölgede Osmanlılara karşı koyabilecek bir tek
Macarlar kalmış durumdadır. Ayrıca, Osmanlılara Kuzey Sırbistan yolu açılmış, Sırp
despotluğu Osmanlıların vasali haline gelmiştir. Uzun vadede ise, bölgede yapılan Bosna’ya
doğru uzanan fetihler neticesinde, bölgenin etnik, sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel
yapısında değişiklikler meydana gelmiştir. Kosova savaşı ile başlayan süreçte, Balkanlar’da
iskan yoğunlaşmış, bununla paralel bir şekilde İslamlaşmada da bir artış olmuştur. Bu sayede
Balkanlar’da Osmanlı varlığı sağlamlaşmış, Ankara Savaşı sonrası süreçte dahi bu yapı
bozulmadan kalabilmiştir. Bu savaşın ayrıca, milliyetçilikler çağında Sırp milliyetçiliğine ilham
verdiği de görülür.

2. 4. I. Bayezid’in Rumeli Siyaseti
I. Murad'ın vasiyeti üzerine oğlu I. Bayezid tahta geçirildi ve ilk iş olarak savaşta ele
geçirilmiş olan Sırp Prensi Lazar'ın idamını emretti. Bu gelişmenin ardından Sırp vasallerin
biatlerini kabul eden I. Bayezid, Edirne’ye dönmeden önce ordusunu üç kısma ayırarak
Rumeli’de farklı yönlere doğru sevk etti. Timurtaş Paşa idaresindeki asıl kuvvetler, Sırbistan’ı
baştanbaşa kat ederek, herhangi bir direniş olmayacağından emin oldular. Paşa Yiğit Bey
kumandasındaki diğer ordu, Batı’ya yönelerek Bosna’ya doğru akınlar düzenlerken, üçüncü
grup ise Eflak’ın güney kesimlerini vurmuştu.
I. Bayezid, sonraki derste ele alacağımız Anadolu’daki yayılmacı siyasetine paralel bir
siyaseti Rumeli’de de takip ediyordu. Kosova Savaşı’ndan sonra oluşan yeni zemin
Osmanlıların Bizans üzerinde kurmuş oldukları baskıyı artırmalarına yardımcı oldu. I. Bayezid,
Bizans’ta yaşanan taht değişikliklerine müdahil olup, istediği adayın imparator olmasını temine
çalışıyordu. Nitekim onun desteklediği isimlerden biri olan II. Manuel Palaiologos, I. Bayezid
ile birlikte Anadolu Seferi’ne de iştirak etmiştir.
Osmanlı uç beyleri, Rumeli bölgesindeki gaza faaliyetlerine aralıksız bir biçimde bu
dönemde de devam etmişlerdir. Paşa Yiğit, Evrenos Bey, Firuz Bey ve Şahin Bey gibi isimler,
Eflak, Bulgaristan, Teselya ve Arnavutluk yönlerine doğru sürekli bir biçimde akınlar yapmaya
devam etmekteydiler. Belgrad’ın 1521’deki fethine kadar Osmanlıların Balkanlar’daki en
önemli askeri üssü olacak Üsküp’ün 1391 yılındaki fethi de bu akınlar sayesinde gerçekleşti.
Bosna ve Arnavutluk'a yönelik akınlar bu sayede daha da kolay geldi.
Arnavutluk toprakları ve Adriyatik kıyılarına yönelik Osmanlı baskıları artınca, bölge
yöneticileri çeşitli arayışlar içerisine girmek zorunda kaldılar. Bu arayışların neticelerinden biri,
Venedik’in bölgeye davet edilmesiydi. Aslında başından beri Arnavutluk’taki nüfuz alanını
genişletme arayışı içerisinde olan Venedikliler bölgede aralarında Draç, İskenderiye, Akçahisar
ve Leş’in de bulunduğu bazı şehirlerde egemenlik tesis ettiler. Öte yandan, 1393 senesinde, I.
Bayezid, Bulgaristan üzerine bir sefer düzenleme kararı aldı. Bulgarlar, 1389 senesinde
göndermeleri gereken askeri birliği göndermemişlerdi. Bu yüzden I. Bayezid, güçlü bir ordu ile
Bulgaristan üzerine sefere çıktı; her ne kadar Bulgar kralı Şişman’la bir karşılaşma
gerçekleşmese de, Bulgar krallığına başkentlik yapmış olan Tırnova, uzun süren bir kuşatma
sonucu 17 Haziran 1393'te ele geçirildi. Böylece Doğu Bulgaristan tamamen Osmanlı
kontrolüne girmiş oldu. Aynı şekilde, bu seferin ardından Firuz Bey idaresindeki Osmanlı
birlikleri, bir Macar vasali olan Batı Bulgaristan çarının itaatini de temin ettiler. Daha sonra ise
Tuna Nehri’nin aşmak suretiyle Eflak voyvodası olan Mircea’nın topraklarına girdiler. Bu

birlik geri çekildikten sonra, Mircea da Tuna’yı aşmak suretiyle Osmanlı topraklarına girdi ve
yağma hareketlerinde bulundu.
Böyle bir durumda I. Bayezid, Balkanlar’daki Osmanlı nüfuzunu artırmak ve yeni yerler
ele geçirmek amacıyla bir dizi planı devreye sokmuştur. Öncelikle 1393-94 kışında,
Karaferye’de bir toplantı düzenlemiş ve Balkanlar’da ve Mora’da dağınık bir biçimde hüküm
süren Palaiologos hanedanlığı mensuplarını bir araya toplamıştır. Bu toplantıda, Osmanlılar,
hanedan mensuplarının ellerinde olan yerleri Osmanlılara teslim etmelerini talep ettiler. Elbette
bu durum başta Bizans imparatoru olmak üzere toplantıya katılan kimseyi memnun etmemiş,
Osmanlılara karşı ittifak arayışları başlamıştır. Venedik Cumhuriyeti bu ittifak çağrısına cevap
vermiştir.
I. Bayezid, böyle bir cevabı beklediğinden ordusuyla birlikte hareket ederek, ilk önce
daha evvel kısa bir süre Osmanlılar’ın elinde kalmış olan Selanik’i yeniden zapt etmeyi
başarmıştır (1394). Teselya bölgesinde henüz Osmanlıların eline geçmemiş olan Salone ve
Neopatrai gibi şehirler de ele geçirilmiştir. Buna karşılık, Theodoros Palaiologos ise Argos’u
Venediklilere teslim etmiştir. Osmanlı uç beyleri, bu dönemde Mora ve Arnavutluk’taki
Venedik üslerine çok sayıda akınlar düzenlediler. Öte yandan, 1394 senesinde önemli başka bir
hadise daha meydana geldi. I. Bayezid, İstanbul kuşatmasına başladı. Sekiz sene sürecek olan
bu kuşatmadan denizden gelen yardımlara mani olunamaması dolayısıyla bir netice
alınamayacaktı.
1395 senesinde, Osmanlı ordusunun hedefinde bu sefer Macaristan toprakları vardı.
Osmanlı kuvvetleri Beçkerek, Tımışvar, Kraşova ve Mehadiye gibi belli başlı Erdel şehirlerine
saldırdılar. Son yıllarda yaşanan yağma hareketleri ve Mircea’nın, Anadolu Seferleri esnasında
Silistre’yi ele geçirmiş ve Osmanlı akıncılarını Karinabad’da mağlup etmiş olması dolayısıyla,
I. Bayezid’in bundan sonraki hedefi Mircea oldu. Sırp vasallerini de yanına alan sultan, bu sefer
esnasında Vidin’i ele geçirdiği gibi, Mircea’nın ordusunu da Rovine’de yapılan muharebede
mağlup etmeyi başarmıştır (17 Mayıs 1395). Mircea kaçarak, Macaristan topraklarına
geçmiştir. Osmanlılar da, Mircea’nın yerine, Eflak tahtına Vlad’ı oturtmuşlardır. Mircea’nın
mağlup edilmesinden sonra, Osmanlı ordusu Tuna’yı aşarak Bulgar kralı Şişman’ı da ele
geçirmiş ve kral bir süre sonra Vidin’de idam edilmiştir.
Yukarıda verilen iki örnek bize I. Bayezid’in iki farklı siyaset takip ettiğini
göstermektedir. Ortaçağ siyasi geleneğinde, vasallik uygulamaları oldukça yaygın bir durumdu.
Askeri olarak güçlü olan devletlerin, komşu ülke tahtlarına kendi menfaatlerine uygun isimleri
getirmelerine sıkça rastlanmaktaydı. I. Bayezid’in Eflak yönetimini Vlad’a bırakması böyle bir

uygulamadır. Öte yandan, yerel hanedanların elinden çıkarılmak suretiyle doğrudan merkeze
bağlanan, Osmanlı kanunlarıyla idare edilecek olan Bulgaristan örneği ise, Osmanlıların
gelecek planlarını göstermesi açısından önemlidir. Bayezid gerek Anadolu’da ve gerek
Balkanlardaki uygulamalarında, doğrudan merkeze bağlama yönünde bir tercihte bulunmuş
görünmektedir.
2. 4. 1. Niğbolu Savaşı
Osmanlıların Balkanlar’da yapmış olduğu fetihler, Venedik ve Macaristan’ı birbirine
daha da yaklaştırmıştır. Öte yandan, 1394 senesinde başlayan İstanbul kuşatması, Bizans’ı da
Papalık nezdinde girişimlerde bulunmaya sevk etmiştir. Bu sayede bir Haçlı Seferi organize
edilmesini uman Bizans İmparatorluğu, bu çabalarının karşılığını alacaktır. Papanın desteğini
almış olan, Macaristan Kralı Sigismund ve onun ordusunda Burgonya dükünün oğlu Jean de
Nevers kumandasındaki şövalyeler, Osmanlıları Balkanlar’dan atmak, tehlike altındaki
Macaristan’a yardımcı olmak ve böylece Batı Avrupa’nın güvenliğini sağlamak ve ikincil
olarak da İstanbul kuşatmasını nihayete erdirmek amacıyla harekete geçtiler. Venedik
Cumhuriyeti de, Haçlı kuvvetlerine birkaç gemi sağlamayı taahhüt etmekte; Sakız ve Midilli’de
hakim olan Cenevizliler ve Rodos Şövalye’leri de, deniz ulaşımının sorumluluğunu üstlendiler.
1396 Temmuz’unda Buda’da buluşan Haçlı ordusuna, Eflak Prensi Mircea da katıldı.
Bu ordu Rahova kalesindeki bir Osmanlı garnizonunu yendikten sonra, Niğbolu’yu kuşatma
altına aldırlar. I. Bayezid ve Sırp vasali olan Stefan Lazareviç kaleyi kurtarmak için harekete
geçtiler ve 25 Eylül 1396 tarihinde Haçlı ordusunun karşısına çıktılar. Macarlar ve Fransızlar
arasında taktiksel açıdan ciddi ayrılıklar vardı. Yaklaşık olarak 100000 kişilik bir orduya sahip
olsalar da Macarlar savunma savaşı yapma arzusunda idiler; Osmanlıların durumunu görmek
ve ona göre bir strateji belirlemek gerektiği kanaatindeydiler. Buna karşın Fransızlar şövalyelik
ruhuna uygun bir şekilde bir hücumda bulunmak istiyorlardı. Nitekim öyle de oldu.
Gerçekleşen Haçlı hücumu, Osmanlı piyadesinin savunmasını aşamadı ve I. Bayezid, yanındaki
seçme askerleri ile yorgun düşen müttefik atlılarına ölümcül darbeyi vurdu. Haçlı ordusundan
muharebeye girmeyen Eflak ve Erdel birlikleri dışında neredeyse kurtulan olmadı.
Niğbolu Savaşı, klasik öğeler taşıyan ve eski Haçlı Seferleri hülyaları ile bezenmiş son
Haçlı Seferi’dir. Bu hülyalardan kasıt, sefer öncesi propaganda yapılırken vurgulanan İstanbul
üzerinden Kudüs’e ulaşma ve Hıristiyanlığı yüceltme gibi vurgulardır. Batılı kaynaklarda bu
mağlubiyetin nedeni olarak Türklerle yapılan savaşlar dolayısıyla tecrübeli olan Sigismund’un
savaş taktiğinin dinlenilmemesi söylenir. Buna mukabil, Osmanlılar, arazi şartlarını çok iyi

kullanmış, ormanlık araziye askerler gizlemiş ve Haçlıların hareket kabiliyetini azaltacak
adımlar atmıştır.
Niğbolu zaferi, I. Bayezid’in siyasi konumunu ve İslam dünyasındaki prestijini
pekiştirirken, bu gelişme Bizans İmparatoru Manuel’i de İstanbul’da bir Türk mahallesi
kurulmasını kabule mecbur etti. Artık Bizans’ın Batı’dan bir ümidi kalmamıştı. Bu mahallede
bir cami de bulunacak ve mahalle sakinleri için bir de kadı tayin edilecektir. Haçlıların bu kadar
organize olmalarının nedeni, aslında İstanbul’un kaderi değil, kendi gelecekleridir. Lakin bu
savaş neticesinde, Osmanlıların Balkanlar’dan atılamayacağı netleşmiş, Bizans başkenti
üzerindeki baskı daha da artmıştır. Öte yandan, Osmanlı akıncıları, faaliyetlerini bundan sonra
Mora bölgesine doğru kaydırmışlar, Argos ve Atina da böyle bir dönemde Evrenos Bey
tarafından ele geçirilmiştir.

2. 5. Rumeli’de Yerleşmenin Başlangıcı ve İskan Faaliyetlerinin Özellikleri
Rumeli’de fetihler, Osmanlılar için yeni bir hayat sahası manasına gelmekteydi. Bu
yüzden, Anadolu’dan Rumeli’ye doğru nüfus nakilleri yapmaya başladılar. Bu nakiller
gelişigüzel göçler şeklinde değil, son derece sistemli bir şekilde cereyan etti. Öncelikli olarak
Anadolu’daki göçebe unsurlar, yeni fethedilen bu yerlere gelmek ve buradaki yeni imkanlardan
faydalanmak için gönüllü oldular. Bu imkanlar sadece göçebe unsurları değil, elbette bazı
yerleşik unsurları da cezp etti. Öte yandan, Osmanlı Beyliği, yeterince göçün olmadığı lakin
insan gücüne ihtiyaç olan noktalarda zorunlu sürgünler yapmaktan da geri durmadı. Böylece
Rumeli bir Osmanlı vatanı haline gelmeye başladı.
İslam hukuku, yapısı itibariyle, gayri Müslim unsurlara İslam topluluğu içerisinde
tanımlı bir alan açıyor; onların kendi kimlikleri ile yaşamalarına müsaade ediyordu. Osmanlı
Beyliği de, İslam hukukunun tanımış olduğu bu imkandan hareketle, gayri Müslim nüfusa alan
açtı. Bizans coğrafyasındaki siyasi belirsizlik, Hıristiyanlık içerisindeki mezhepsel çatışmalar,
Ortodoks unsurların Osmanlı sistemini benimsemede güçlük çıkarmamalarına neden oldu.
Ayrıca Osmanlıların gayri Müslimlerden almış oldukları haraç, daha evvel Bizans
İmparatorluğu’na ödemiş oldukları vergilerden yüksek de değildi. Bizans İmparatorluğu’nda
merkezi idarenin zayıflamış oluşu, feodal beylerin güç kazanması şeklinde bir netice verdi.
Feodal beylerle merkezi idare arasındaki çatışmalar, yerel halkı iyice bezdirmiş durumdaydı.
Osmanlı Beyliği’nin hakimiyet tesis ettiği yerlerde uygulamaya başladığı timar sistemi, daha
sağlıklı bir tebaa-devlet ilişkisinin tesisi anlamına geliyordu. Öte yandan, Bizans egemenliğinde
imtiyazlı olan yerel aristokrasi ve askeri gruplar, Osmanlı askeri teşkilatı bünyesine alınarak
eritildi. Bu unsurlara timar verilirken artık toprağın hakimi değillerdi; bir manada vergi

tahsildarı hüviyetini kazanmışlardı. Bu da halk üzerinde, hukuki bir hakları olmaması manasına
geliyordu.
Balkanlar’daki fetihler ilerledikçe, daha evvel uç bölgesi pozisyonunda olan yerler, iç
bölgeler halini aldılar. Bu sayede, buradaki şehirler büyümeye, toprak siyasi istikrarın teminiyle
birlikte daha düzenli bir biçimde işlenmeye başlandı. Anadolu’dan Rumeli’ye olan göçler bir
defada gerçekleşmedi, bütün 15.. ve 16. yüzyıllar boyunca bu nüfus akışı devam etti. Türk
yerleşmeleri Trakya, Makedonya, Kuzeybatı Rumeli ve Dobruca-Varna hattında yoğunlaştı.
Buralardaki yer adlarından, iskan süreci ve iskanın niteliği hakkında bilgiler edinmek
mümkündür. Balkanlar’a yerleşen Türk göçmenler, genellikle müstakil köyler kurmaktaydılar.
Bu yerleşimler de Anadolu’dan gelinen yerin yahut ilk yerleşen aile reisinin adını taşıyordu.
Şehirlerde de durum benzerlik arz ediyor, sulhen teslim olan yerlerde yerli ahaliye
dokunulmuyor; Türkler onlara karışmaksızın yeni mahalleler kuruyorlardı. Bu sayede
Balkanlar’daki birçok şehir, Osmanlı fetihleri sonrası gelişme göstermiş ve harap vaziyetten
çıkıp mamur hale gelmiştir.

Uygulamalar
Uygulama:
Feridun M. Emecen’in “Kosova 1389: Kimin Zaferi?”, Osmanlı Klasik Çağında Savaş, İstanbul,
Timaş Yayınları, 2011, s. 105-119. isimli makalesini okuyunuz.
Kazanım:
1. I. Kosova Savaşı’nın kısa vadeli sonuçları anlaşılacak.
2. I. Kosova Savaşı’nın Sırp milliyetçiliğinin ortaya çıkışındaki rolü anlaşılacak.

Uygulama Soruları
1. I. Kosova Savaşı hangi özelliği dolayısıyla Sırp milliyetçiliği üzerinde tesirli olmuştur,
tartışınız?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
I. Murad’ın iktidarında Osmanlılar Balkan coğrafyasında hızlı bir yayılma
göstermişlerdir. Müteaddit defalar Rumeli’ye geçen I. Murad, gerek bizzat katıldığı seferlerle,
gerekse de görevlendirmiş olduğu beylerinin faaliyetleri neticesinde Balkan coğrafyasında
Osmanlı sınırlarını bir hayli genişletmiştir. Buna reaksiyon olarak önce Çirmen Savaşı’nda,
ardından da I. Murad’ın hayatına da mal olacak olan Kosova Savaşı’nda karşısına çıkan orduları
mağlup etmeyi başaracaktır. İktidarı ele alan oğlu I. Bayezid ise babasının Rumeli'deki
siyasetinin bir takipçisi olarak, burada Osmanlı yayılmasını devam ettirecektir. 1396 senesinde,
Osmanlıların bu coğrafyadaki hızlı yayılmasına tepki olarak geleneksel Haçlı seferi özelliği
gösteren Niğbolu Savaşı'nda I. Bayezid kesin bir galibiyet elde edecek ve Osmanlıların
Balkanlarda kalıcı oldukları anlaşılacaktır.

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi Edirne’nin fethi sonrasında yaşanan siyasi gelişmelerden değildir?
a. Çirmen Savaşı
b. Latinlerin Gelibolu’yu işgali
c. Kantakuzinos’un tahttan feragati
d. I. Murad’ın tahta cülusu
e. Filibe'nin Fethi
2. Aşağıdakilerden hangisi Niğbolu Savaşı’na müdahil olmuş olan aktörlerden biri değildir?
a. Stefan Lazareviç
b. I. Bayezid
c. Sigismund
d. Jean de Nevers
e. Lazar Hrebeljanoviç
3. Aşağıdaki savaşlardan hangisinin neticesinde Osmanlılara Yunanistan, Sırbistan ve
Makedonya yolu açılmıştır?
a. Varna Savaşı
b. Niğbolu Savaşı
c. Bafeus Savaşı
d. Çirmen Savaşı
e. Pavia Savaşı
4. Aşağıdakilerden hangisi Bizans İmparatorluğu ile Osmanlı Devleti arasında 1372 yılında
imzalanan barış antlaşmasının neticelerindendir?
a. Serez’de Osmanlı egemenliği başlamıştır.
b. Bizans İmparatorluğu yeniden Osmanlı Beyliği’nin haraçgüzarı olmuştur.
c. Bizans İmparatorluğu, savaş zamanı Osmanlı ordusuna asker göndermeyecektir.
d. Osmanlılar, Bizans’a 15.000 hyperper savaş tazminatı ödeyecektir.
e. Gelibolu yeniden Osmanlı hakimiyetine girmiştir.
5. I. Bayezid’in tahta oturduktan sonraki ilk icraatı ne olmuştur?
a. Sırp Prensi Lazar’ın idamı

b. Karaman Seferi.
c. Bizans’a savaş ilanı
d. Bulgar topraklarını ilhak
e. Anadolu Seferi
6. Aşağıdakilerden hangisi I. Bayezid döneminde Rumeli'de ele geçirilen şehirler arasında yer
almaz?
a. Vidin
b. Tırnova
c. Üsküp
d. Atina
e. Niş
7. Osmanlıların Gelibolu’yu yeniden fetihleri ne şekilde olmuştur?
a. Gelibolu’da yaşanan deprem neticesinde
b. Bizans ordusunun Sırplara yenilmesi sonrasında
c. I. Murad’ın, taht kavgasında IV. Andronikos’a desteği sayesinde
d. Üç yıl süren kuşatma sonrasında
e. Karesi Beyliği ile yapılan antlaşma sonucunda.
8. Aşağıdaki şehirlerden hangisi I. Murad döneminde Rumeli'de ele geçirilen yerler arasında
yer almaz?
a. Edirne
b. Niş
c. Kavala
d. Serez
e. Sofya
9. Aşağıdakilerden hangisi I. Kosova Savaşı’nın neticelerinden biri değildir?
a. Osmanlıların Balkanlar’daki hakimiyeti pekişmiştir.
b. Kuzey Sırbistan yolu açılmıştır.
c. Sırp milliyetçiliğine ilham vermiştir.
d. Bölgedeki etnik, sosyal, ekonomik ve kültürel yapıyı değiştirmiştir.
e. Belgrad Osmanlılar’ın eline geçmiştir.

10. Aşağıdakilerden hangisi Niğbolu Savaşı ile ilgili olarak söylenirse yanlış olur?
a. Klasik öğeler taşıyan son Haçlı seferidir.
b. Osmanlı ordularının galibiyeti ile neticelenmiştir.
c. I. Murad'ın İslam dünyasındaki prestijini artırmıştır.
d. Osmanlıların Balkanlardan atılamayacağı netleşmiştir.
e. Stefan Lazareviç'e bağlı birlikler Osmanlı ordusunda yer almıştır.

Cevaplar
1.c, 2.e, 3.d, 4.b, 5.a, 6.e, 7.c, 8.a, 9.e, 10.c.

3. ANADOLU BEYLİKLERİ ÜZERİNDE EGEMENLİK SÜRECİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3. 1. Orhan Gazi’nin Karesi Beyliği’ndeki İç Karışıklara
Müdahalesi
3. 2. I. Murad Döneminde Anadolu’da Vasalleşmenin Başlaması
3. 3. Karaman Seferi ve Frenkyazısı Savaşı
3. 4. I. Bayezid Dönemi'nde Anadolu'da Yaşanan Gelişmeler
3. 4. 1. Ankara Savaşı’na Doğru
3. 4. 2. Ankara Savaşı

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
● Murad, Anadolu beylikleri üzerinde ne tür bir siyaset takip etmiştir?
● Osmanlı Devleti ile Karamanoğulları arasındaki mücadelenin nedenleri
nelerdir?
● Timur'la I. Bayezid'in Ankara Savaşı'nda karşı karşıya gelmesine neden olan
süreç ne şekilde gelişmiştir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Orhan Gazi’nin Karesi
Beyliği’ndeki İç Karışıklara
Müdahalesi

Osmanlı Beyliği'nin Karesi
toprakları üzerinde
egemenlik kurma sürecini
tartışabilmek

Okuma, araştırma, fikir
yürütme, tartışma

I. Murad Döneminde
Anadolu’da Vasalleşmenin
Başlaması

I. Murad’ın Anadolu’ya
yönelik siyasetini ve
sonuçlarını tartışabilmek.

Okuma, araştırma,
yürütme, tartışma

fikir

I. Bayezid Dönemi'nde
Anadolu'da Yaşanan
Gelişmeler

I. Bayezid döneminde
Anadolu siyasetinin
değişmesinin nedenlerini
saptayabilmek.

Okuma,
yürütme

araştırma,

fikir

Ankara Savaşı’na Doğru

Ankara Savaşı’na giden
süreci açıklayabilmek.

Okuma,
yürütme

araştırma,

fikir

Ankara Savaşı

Ankara Savaşı'nın
sonuçlarını tartışabilmek.

Okuma, araştırma,
yürütme, tartışma

fikir

Anahtar Kavramlar
Anadolu beylikleri, vasalleşme, merkezileşme, Ankara Savaşı, Timur

Giriş
Osmanlı Beyliği, ilk dönemlerinde bir siyasal strateji olarak Anadolu beylikleri ile
çatışmamayı tercih etmiştir. Gaza odaklı faaliyetleri Osmanlı Beyliği’ne Anadolu Türkmen
beylikler dünyası içerisinde oldukça prestijli bir konum kazandırmıştır. Bu sayede Osmanlı
Beyliği sürekli olarak göç almaya devam etmiş, bu yeni nüfusun iskanı Osmanlıların ele
geçirdikleri bölgelerde kalıcı olmalarına da yardımcı olmuştur. Osmanlılar bir yandan söz
konusu gaza faaliyetlerine devam ederken, öte yandan Anadolu Türkmen beylikleri ile de
dostane ilişkilerini muhafaza etmişlerdir.
I. Murad'ın iktidarının başlaması ile birlikte beyliğin çatışmama siyaseti devam etmekle
birlikte, bir siyasal strateji olarak Batı Anadolu'daki Türkmen beyliklerini Osmanlı Beyliği'nin
çatısında altında bir konfederasyon şeklinde örgütleme girişimleri başlamıştır. Vasallik siyaseti
diyebileceğimiz bu siyaset çerçevesinde I. Murad döneminde aşağıda detaylarını göreceğimiz
gelişmeler yaşanacaktır. I. Bayezid'in iktidarında ise bu vasallik siyasetinden vaz geçildiğini ve
yeni dönemde Anadolu beyliklerinin eski idarecilerinin tasfiye olunduğunu ve topraklarının
doğrudan Osmanlı idari sistemine dahil edildiğini görürüz. Bu durum, Osmanlı egemenliği
altında birleşmiş olan Anadolu beyliklerinin yeniden bağımsızlıklarını kazanmasını temin
edecek olan Timur'un Anadolu'yu istilasına yol açacaktır.

3. 1. Orhan Gazi’nin Karesi Beyliği’ndeki İç Karışıklara Müdahalesi
Osmanlıların topraklarını ele geçirdiği ilk Anadolu Türkmen beyliği Karesi Beyliği'dir.
Karesi Beyliği de, tıpkı Osmanlı Beyliği gibi, uç bölgesinde olması dolayısıyla Bizans’la
çatışma halinde olan bir beylikti. Karesi Bey, Bizans'tan Erdek, Biga, Edremit, Bergama,
Çanakkale ve Balıkesir gibi yerleri fethederek beyliğini kurmuştu. Karesi Beyliği'nin fetih
stratejileri, Osmanlı fetih stratejileri ile örtüşmekteydi. Osmanlılardan farklı olarak Karesi
Beyliği, Ege adaları ve Rumeli'ye yönelik akınlarda bulunmaktaydı; bundan dolayı beylik
denizcilik alanında bir hayli tecrübe kazanmıştır. Bununla birlikte iki taraf arasında fetih
stratejileri ve yönü bakımından doğal bir rekabet bulunaktaydı. Bu rekabet, iki yapının
birbiriyle bütünleşmesi şeklinde son bulacaktır. Karesi Beyliği’ndeki taht krizi ve bunun
neticesinde başlayan iç karışıklıklara Osmanlıların müdahalesi beyliğin Osmanlı Beyliği'ne
ilhakı neticesini doğuracaktır.
Orhan Gazi’nin Karesi Beyliği üzerinde tesis ettiği egemenliğin kronolojisini
oluşturmak zor olmakla birlikte, kesin olarak söylenebilecek olan şey Karesi Bey'in ölümü
üzerine beyliğin fiilen ikiye bölündüğü, hanedan mensuplarının iç çatışmaya başladıkları ve bu
çatışmada Osmanlıların taraf olarak Karesi topraklarında egemenlik tesis ettikleridir. Karesi
Bey'den sonra tahta geçen Yahşı Bey, devletin merkezini Bergama'ya taşıdı ve kaynaklarda
kardeşi yahut oğlu olduğu iddia edilen Demirhan Bey'i de Balıkesir'in idaresinden mesul kıldı.
Bu durum, devletin fiilen ikiye bölünmesi anlamına geliyordu. Yahşı Bey'in vefatından sonra,
Demirhan Bey'in idaresinden memnun olmayan vezir Hacı İlbeyi, Evrenos Bey, Fazıl Bey ve
Ece Bey gibi isimler Yahşı Bey'in diğer oğlu Dursun Bey'i tahta geçmesi için davet ettikleri
gibi; bu süreçte Orhan Gazi'den de yardım talep ettiler. Dursun Bey, yanında Osmanlı birlikleri
de olduğu halde ağabeyinin bulunduğu Bergama kalesini kuşatırken hayatını kaybetti. Bundan
sonraki süreçte 1345-46 yıllarında Karesi Beyliği Osmanlı egemenliğine girmiş olmalıdır. Zira,
1349-50 tarihli bir İlhanlı vergi listesinde, Batı Anadolu beylikleri içerisinde Karesi Beyliği’nin
adı geçmemektedir. Bu da bu tarihten önce Karesi Beyliği’nin ilhakının +neticelendirildiğine
işaret eder.
Askeri stratejilerindeki paralellik, iki beyliğin toplumsal tabanındaki paralelliğe de
işaret eder. Bu paralellik, taraf unsurlarının hemen bütünleşmesine yardımcı olmuştur;
Osmanlılar Karesi Beyliği’nden devşirmiş oldukları askeri (özellikle denizci) unsurlardan bir
önceki derste de ifade edildiği üzere Rumeli’ye geçişte istifade edeceklerdir. Ayrıca Karesi
Beyliği topraklarının Rumeli’ye yakınlığı da bu geçişi kolaylaştırıcı bir faktör olacaktır
Beyliğin sınırlarını bu şekilde genişletmiş olması ile artık Osmanlılar yeni bir uç bölgesi

oluşmuş olacaktır. Osmanlıların gücünün bu yeni uç bölgesine aktarılması ise Anadolu’daki
genişletmeyi hem yavaşlatan hem de kuvvetlendiren bir etki yapacaktır. Bundan sonra,
fetihlerin yönü Rumeli bölgesi olacakken, buradaki fetihlerden elde edilen zenginliğin
Anadolu’ya aktarılacak bu sayede bu bölgede Osmanlı gücü pekiştirilecektir.

3. 2. I. Murad Döneminde Anadolu’da Vasalleşmenin Başlaması
Osmanlı Beyliği, tarih sahnesine çıktıktan sonra, Anadolu beylikleri ile ilgili olarak
genellikle dikkatli bir siyaset takip etmiştir. Askeri operasyonlarında ağırlığı Bizans ve Balkan
coğrafyasına vermiş ve gaza siyaseti gütmüştür. Gazada elde etmiş olduğu büyük başarılar,
Osmanlıları “Anadolu Türkmen Beylikleri Dünyası”nda özel bir konuma getirmiş ve
döneminin siyasal çekim merkezi olmayı başarmışlardır. Bu dikkatli siyasetin bir yansıması
olarak komşu ve civar beyliklerle çatışmadan kaçınılmıştır. Karesi Beyliği topraklarında
egemenlik kurulması içeriden yapılan bir davet neticesinde gerçekleşmiş olup, Osmanlı tavrını
çatışmacı bir tavır olarak yorumlamak doğru olmaz.
I. Murad dönemi ise, Anadolu Türkmen beylikleri ile olan ilişkilerde bir kırılmanın
yaşandığı dönem olmuştur. I. Murad, takip etmiş olduğu vasalleşme siyaseti ile Osmanlı Beyliği
liderliğinde bir anlamda gevşek bir konfederasyon yapısı oluşturma amacı gütmüştür. I.
Murad’ın Rumeli’de faaliyetlerini yoğunlaştırması neticesinde, Anadolu topraklarında da bir
güvenlik tehlikesi ortaya çıkmıştı. Bu yüzden I. Murad, burada ortaya çıkabilecek tehlikeleri de
hesaba katmak durumunda kalmıştır. Tehlikenin en büyük kaynağı olarak da, diğer Batı
Anadolu beylikleri üzerinde Osmanlılarla aynı iddiaları paylaşan ve benzer bir siyaset güden
Karamanoğulları görülmektedir. Bu iki siyasal yapı bu dönemde ciddi bir rekabete girmiş
görülmektedir. Osmanlılar, burada, gaza dolayısıyla edindikleri “kafirle savaşma” şöhretini de
etkili bir biçimde kullanmış görülmektedirler. Fakat bu dönemde meydana gelen iki gelişme,
Osmanlıları Karamanoğulları karşısında avantajlı hale getirecektir. Bunlardan ilki
Karamanoğulları'nın Gorigos Seferi ikincisi ise Frenkyazısı Savaşı'dır.
Karamanoğlu Alaaddin Bey, Osmanlıların gaza şöhretlerini üstlenebileceğini göstermek
amacıyla, o dönemde Memlük sultanının yaptığı çağrıya uyarak, Kıbrıs Krallığı’nın
himayesinde bir kale olan Gorigos’u kuşatma altına almıştır. Selçukluların varisi olma sıfatıyla,
Anadolu beyliklerini askerleri ile birlikte bu sefere katılmaya davet eden Alaaddin Bey'in
toplamış olduğu 40.000 kişilik ordu Şubat 1367 tarihinde Robert de Lusignan'ın ordusu
karşısında hezimete uğramıştır. Bu müşterek ordunun bozguna uğraması, Karamanoğulları’nın
imajını ciddi bir biçimde zedelemiş görülmektedir. Öte yandan, bu dönemde Rumeli'de yaptığı
gazada elde ettiği başarılar Osmanlıların İslam dünyasındaki prestijini arttırıcı etkiler

yaratmıştır.Gorigos Seferi sonrasında, beyliği daha önce Karamanoğullarınca işgal edilmiş olan
Hamidoğlu İlyas Bey kendi adına sikke kestirip, hutbe okutmuştur. Lakin Karamanoğlu
Alaaddin Bey, İlyas Bey'in üzerinde yürüyünce İlyas Bey zor duruma düşerek Osmanlılardan
ve Germiyanoğulları’ndan yardım istemek zorunda kalmıştır. İlyas Bey’in ardından
Hamidoğulları tahtına oturan Hüseyin Bey de, Osmanlı himayesine girmiş ve Karaman
sınırında olan Akşehir, Beyşehir, Seydişehir, Yalvaç ve Karaağaç gibi yerleri I. Murad’a
satmıştır (1382).
Yine bu dönemde, I. Murad’ın oğlu Bayezid ile Germiyanoğlu Süleyman Bey’in kızı
evlenmiştir. Bu evlilik, I. Murad'ın Anadolu beylikleri üzerinde egemenlik kurma stratejisinin
önemli bir ayağını oluşturur. Germiyanoğlu Süleyman Bey, Hamidili'ni ele geçirmeye çalışan
Karamanoğulları'na karşı İlyas Bey'i desteklemiştir. Bu yüzden kendisine güçlü bir müttefik
arayışı içerisine girmiştir. Osmanlı kaynaklarında yer alan bilgilere göre Kütahya, Emet, Simav
ve Tavşanlı ile Gediz Şaphanesi çeyiz olarak Bayezid'e verilmiştir (1381). Böylece
Germiyanoğlu topraklarının önemli bir kısmında Osmanlı egemenliği başlamış olur. Elbette
Osmanlı kaynaklarında yer alan bu tarz bilgilere ihtiyatla yaklaşmak gerekir. Osmanlı
kaynakları, Osmanlıların kendileri gibi Müslüman olan Anadolu'daki beyliklere yönelik askeri
operasyonlarını meşrulaştırmak amacıyla bu tarz bir anlatıyı benimsemiş olabilir. Fakat oluş
biçimi ne şekilde olursa olsun, bu bölgelerin 1380’e gelene kadar Osmanlıların eline geçtiği
hususunda tarihçiler mutabıktır. Osmanlı Beyliği ile Karamanoğulları arasında sıkışmış
bulunan Hamidoğulları ve Germiyanoğulları gibi beylikler yönlerini Osmanlılara çevirmiş
görünmektedirler.
Hamidoğulları’ndan alındığı iddia edilen bölge, Karamanoğulları ile yaşanan problemin
görünür sebebi olarak takdim edilir. Nitekim, Osmanlı askerleri Hamidoğulları’ndan alınan
yerlere yerleşince, Karamanoğulları ile sınır komşusu olmuşlardır. 1385 senesinde, I. Murad
Rumeli’ye geçince Karamanoğulları söz konusu bölgeyi ele geçirmiş, sultan da ertesi sene
Karaman Seferi’ne çıkmıştır.

3. 3. Karaman Seferi ve Frenkyazısı Savaşı
I. Murad, 1385 senesinde Sırp seferinden dönüşte, Edirne’de, Karamanoğulları’nın
Hamidoğulları’ndan alınan topraklara yönelik seferinden haberdar oldu. Bu seferde Alaaddin
Bey, Karaağaç, Eğridir ve Yalvaç'ı işgal etmişti. Kızı Nefise Sultan ile evli olan damadının bu
hareketlerinden haberdar olan I. Murad, kışı Bursa’da geçirdikten sonra, 1386 baharında
Karamanoğulları üzerine sefere çıktı. Frenkyazısı denen mevkide cereyan eden bu savaşı,
Osmanlı kuvvetleri kazandı ve Karamanoğlu Alaaddin Bey Konya’ya kadar çekilmek zorunda

kaldı. Onu takiben giden I. Murad, Konya’yı kuşatsa da, Alaaddin Bey’in itaatini bildirmesi
neticesinde bu toprakları kendisine bıraktı.
Frenkyazısı Savaşı’nda alınan mağlubiyet, Karamanoğulları’nın Anadolu beylikleri
üzerindeki iddialarının sona ermesi anlamına gelmektedir. Daha evvel Osmanlıların en büyük
rakibi olan Karamanoğulları’nın nüfuzu iyice kırılmış, daha evvel onların yüksek hakimiyetini
kabul eden unsurlar, Osmanlı himayesine girmişlerdir. Böylece Osmanlıların Anadolu’da
hakimiyeti pekişmiş, Sivas’a kadar olan bölgede Osmanlı hakimiyeti tesis edilmiştir. Ayrıca, I.
Kosova Savaşı'na katılan Anadolu beyliklerine ait olan askerler arasında Karamanoğlu
Beyliği'ne ait askerlerin de yer alması, Karamanoğulları'nın Osmanlı Beyliği'nin vasali haline
geldiğini gösterir.
I. Murad döneminde Anadolu’da yaşandığını gördüğümüz bu vasalleşme süreci,
Kosova Savaşı’nda netice vermiştir; Osmanlı ordusu içerisinde Anadolu beylikleri askerleri de
görev yapmışlardır. Lakin, I. Murad’ın Kosova Savaşı’nda hayatını kaybetmesinden sonra, bu
ittifak çatırdamış, Karamanoğulları son bir çabayla diğer beylikleri yanına alarak Osmanlı
topraklarına saldırmıştır. Bu yeni durum, I. Bayezid döneminde Anadolu beylikleri üzerindeki
siyasette köklü değişikliklere neden olacaktır. Osmanlı Devleti’ne vasallik bağı ile bağlanan bu
unsurların, Osmanlı hakimiyetini kabul etmede zorluk yaşayıp yaşamadıkları konusu açık bir
konu olmamakla birlikte, bu beylikler halkı ile Osmanlı tebaası, toplum yapısı itibariyle
benzerlikler gösteriyorlardı. Bu yüzden halk nezdinde ciddi bir kriz yaşanmıyor görünmektedir.
Öte yandan, Osmanlılar, hakimiyeti altına aldıkları bu gibi yerlerin yerel aristokrasisine de
saygı göstermekte, onları timar sistemi içerisinde konumlandırmakta ve mülklerinin ellerinde
kalmasını temin etmektedir. Bu yüzden, bu bütünleşmede bu uygulamalar etkin olmuştur
denebilir.

3. 4. I. Bayezid Dönemi'nde Anadolu'da Yaşanan Gelişmeler
I. Murad, savaş meydanında ağır bir şekilde yaralanınca, yerine büyük oğlu olan
Bayezid’in geçmesini vasiyet etmiştir. Böylece I. Bayezid, Osmanlı tahtına oturmuş, ilk iş
olarak da savaşta esir edilmiş olan Sırp prensi Lazar’ı idam ettirmiştir. Ayrıca tahtı için
potansiyel tehlike olarak gördüğü kardeşi Yakup’u da devlet erkanının nasihatleri
doğrultusunda iktidarın bölünmezliği anlayışının bir yansıması olarak öldürtmüştür. Henüz
kardeş katli uygulaması kurumsallaşmamışken, I. Bayezid’in kardeşi Yakub’u öldürmesini,
Savcı Bey’in babasına isyanının hatıralarının taze oluşuyla açıklamak mümkün görünmektedir.

I. Murad’ın ölüm haberi üzerine, Anadolu’da bir takım karışıklıklar ortaya çıkmıştır. I.
Murad döneminde takip edilen dikkatli siyaset neticesinde Osmanlılara vasallik bağıyla
bağlanmış olan beylikler, Karamanoğulları önderliğinde tekrardan bağımsızlıklarını kazanmak
için bir takım girişimlere başlamışlardır. Karamanoğlu Alaaddin Bey, Germiyanoğlu II. Yakub
Bey ve Sivas’ta bulunan Kadı Burhaneddin bu kargaşadan istifade etmek suretiyle Osmanlı
topraklarına

saldırıda

bulunmuşlardır.

Karamanoğulları,

I.

Murad

zamanında

Hamidoğulları’ndan alınmış olan Beyşehir’i alıp Eskişehir’e kadar ilerlemiş; Germiyanoğulları
Kütahya, Emet, Simav ve Tavşanlı’da yeniden hakimiyet kurmuş, Kadı Burhaneddin ise
Kırşehir’i zapt etmiştir. I. Bayezid ise, bu gelişmelere kayıtsız kalmayarak Birinci Anadolu
Seferi’ne çıkmıştır. 1389-90 kışında çıkılan bu seferde, Candaroğulları’nın Kastamonu kolunun
başında yer alan Süleyman Bey, Bizans imparatorunun oğlu ve taht ortağı olan Manuel ve
Osmanlı vasali olan Sırp kralı ve onlara bağlı kuvvetler de bulunuyordu.
I. Bayezid, öncelikli olarak Germiyanoğulları üzerine yürüdü ve Germiyanoğlu Yakup
Bey’i yakalayarak hapsettirdi. Ardından Denizli’yi ele geçirerek Aydınoğulları Beyliği üzerine
yürüdü. Aydınoğulları Beyliği, tıpkı Saruhanoğulları ve Menteşeoğulları gibi, karada
örgütlenmekten ziyade denizde örgütlenmişler ve gaza faaliyetlerine bu şekilde devam
etmişlerdi. Bu yüzden, kara kuvvetleri güçlü değildi. Bunun neticesi olarak, Osmanlı ordusuna
mukavemet edemeyeceklerini bildiklerinden teker teker teslim olmayı tercih ettiler. Aydınoğlu
İsa Bey teslim olduğu için Tire’de ikametine ve vakıflarını idare etmesine müsaade edildi.
Ardından Menteşe beyi Mahmud Bey teslim oldu. Kendisi Menteşe Beyliği’nin Balat kolunun
başındaydı; Muğla kolunun başında olan Mehmed Bey ise teslim olmayıp kaçmayı tercih etti.
Saruhan Beyliği toprakları da bu süreçte ele geçirildi. Bu sefer esnasında, İzmir’e gidilmemesi,
I. Bayezid’in seferi uzatmak istememesi ile alakalıydı. Aynı şekilde, ele geçirilen yerlerde ticari
imtiyazları bulunan Venedik’in bu imtiyazları tanınmak suretiyle, gerek onların dostlukları
kazanıldı, gerekse de bölge ekonomisin canlılığı muhafaza edildi. Bu sefer esnasında ayrıca,
Aydınoğulları himayesinde olan Anadolu’daki tek Bizans şehri Alaşehir de ele geçirildi.
I. Bayezid'in birinci Anadolu seferinin sonucunda bölgede kurulan idari yapıya bakacak
olursak, I. Murad döneminden farklı olarak, beyliklerin siyasal varlıklarına son verildiğini ve
topraklarının doğrudan Osmanlı Beyliği topraklarına dahil edildiğini görürüz. I. Bayezid,
babası dönemindeki vasalleşme politikasının zaaflarını görmüş, bu yüzden ele geçirilen
yerlerde doğrudan Osmanlı sancak sistemini uygulamaya başlamıştır. Nitekim, Saruhan
arazisini Karesi sancağı beyi olan oğlu Süleyman’a verirken, Aydın ilini de diğer oğlu

Ertuğrul’un idaresine bıraktı. Böylece merkezden atanan sancak beyleri tarafından yönetilmeye
başlayan bu bölge, I. Bayezid’in devleti merkezileştirme çabalarının bir öncülü olmuş oldu.
I. Bayezid’in bundan sonraki hedefi Karamanoğulları Beyliği olmuştur. Yukarıda da
beyan edildiği üzere, Karamanoğulları, I. Murad’ın Kosova’da ölümü üzerine, Beyşehir’i ele
geçirmişti. Bu yüzden I. Bayezid, Rumeli’deki vasallerinin ve Bizans İmparatorluğu’nun
gönderdikleri askerlerin de içerisinde bulunduğu büyük bir ordu ile 1390 Mayıs’ına
gelindiğinde, ikamet ettiği Afyon’dan hareketle Karamanoğulları üzerine yürümüştür.
Öncelikle Beyşehir geri alınmış, Hamidoğulları toprakları ele geçirilmiştir. Yine bu sefer
esnasında, Antalya da Osmanlı egemenliğine geçmiştir. Hamidoğulları’na ait toprakları oğlu
İsa Bey’e tevcih ederken, Antalya’nın idaresini de Firuz Bey’e bırakmış, böylece yukarıda
zikrettiğimiz merkezileştirme siyasetini devam ettirmiştir. Daha sonra Konya üzerine yürüyen
I. Bayezid şehri kuşatmıştır. Karamanoğlu Alaaddin Bey, Osmanlılara mukavemet
edemeyeceğini anladığından Taşeli’ne çekilmiştir. Hasat mevsimi olduğundan I. Bayezid,
askerlerinin halkın mahsulüne dokunmasını kesinlikle yasaklamış, böylece yerel halkın
desteğini kazanma arayışına da girmiştir. Karamanoğulları’na, müttefikleri olan Candaroğlu
Süleyman Bey ve Kadı Burhaneddin’e bağlı kuvvetlerden destek gelmeyince, barış istemek
zorunda kalmışlardır. I. Bayezid de, özellikle Rumeli’de yaşanmakta olan gelişmeler
dolayısıyla bu barış teklifini kabul etmiştir. 1391 tarihinde imzalanan bu antlaşma ile zaten
Osmanlılara ait olan lakin Karamanoğulları’nca işgal edilmiş Beyşehir ve Akşehir
Osmanlılarda kaldığı gibi taraflar arasında Çarşamba Suyu’nun sınır olmasına karar verilmiştir.
Candaroğlu Süleyman Paşa, Batı Anadolu’ya yönelik seferde Osmanlı sultanına destek
vermiş olmasına rağmen, daha sonraları kendi geleceğinden de endişe ederek, Karamanoğulları
ve Kadı Burhaneddin’e yakınlaşarak onlarla bir ittifak oluşturmuştu. Karaman Seferi esnasında
Karamanoğulları’na yardım etme çabaları sonuçsuz kalsa da, bu hamlesi I. Bayezid’in
dikkatinin Candaroğulları üzerine yoğunlaşmasına neden oldu. I. Bayezid, 1392 senesinde
düzenlemiş olduğu İkinci Anadolu Seferi'nde, Candaroğlu Süleyman Paşa’yı Kastamonu ‘da
mağlup etmeyi başararak, Candaroğulları’nın Kastamonu şubesine son vermiştir. I. Bayezid,
Süleyman Paşa’yı öldürünce, Candaroğulları’nın müttefiki olan Kadı Burhaneddin’e yazdığı
mektupta bu ölüm haberini vermiş ve üstü kapalı bir tehditte bulunmuştur. Aynı şekilde, Kadı
Burhaneddin’in nüfuzu altında bulunan Amasya, Osmancık ve Maden gibi yerlerdeki yerel
beyler de Bayezid’e yanaşmışlardır. Bunun neticesinde 1392 Temmuz ayında Bayezid’in oğlu
Ertuğrul ile Kadı Burhaneddin kuvvetleri Çorum civarındaki Kırk Dilim mevkiinde karşı
karşıya gelmişlerdir. Yapılan muharebede Osmanlı ordusu dağılmış, Ertuğrul hayatını

kaybetmiştir. Ankara’ya kadar olan hatta Kadı Burhaneddin birlikleri yağma hareketlerinde
bulunmuşlardır.
Bu gelişmeler yaşanırken, 1392’de Amasya emiri, Kadı Burhaneddin tarafından
kuşatılan şehri Osmanlılar’a teslim etmiştir. Burası Şehzade Mehmed’in sancak beyliğine terk
edilerek, önemli bir Osmanlı üssü haline getirilmiştir. Bunun yanı sıra bu dönemde, Batı ve
Orta Karadeniz bölgesine yayılmış olan Taceddinoğulları ve Taşanoğulları gibi beylikler ve
Bafra hakimi gibi mahalli beyler Osmanlılara bağlanmışlardır. Bu seferin neticesinde
Kastamonu, Osmancık, Merzifon, Amasya, Tokat gibi önemli şehirler Osmanlı idaresinde
geçmiş olup Anadolu’da bir birlik yolunda önemli adımlar atılmıştır.
3. 4. 1. Ankara Savaşı’na Doğru
Bu dönemde uzun yıllardır devam etmekte olan İstanbul ablukasının dozu arttı. II.
Manuel’in 1397’de yaptığı yardım çağrısı, Fransız kralı VI. Charles nezdinde yankı buldu.
Fransız kralı, önceki sene Cenova’yı ele geçirmesinin ardından Cenevizlilerin Bizans
topraklarındaki ticaret kolonilerinin de hakimi olmuştu. Bu sebeple İstanbul’un akıbetiyle
yakından ilgileniyordu. Niğbolu Savaşı’nda esir düşüp fidyeyle kurtarılan Mareşal Boucicaut,
ufak bir askerî kuvvetin başında Bizans başkentine yardım etmekle görevlendirildi. II. Manuel,
onunla birlikte 1399 sonlarında çıktığı Avrupa gezisinde birçok Batılı saray nezdinde
girişimlerde bulunsa da, İstanbul’u Osmanlı baskısından kurtarmaya yönelik bir sefer
düzenlenmesinin mümkün olmadığını gördü. Bu esnada doğu sınırlarında beliren yeni bir
düşman güç Osmanlıların ilgisinin İstanbul'dan Anadolu'ya kaymasına neden oldu.
I. Bayezid, Niğbolu Savaşı’nda Haçlı problemiyle uğraşırken, Anadolu’da
Karamanoğulları bir defa daha Osmanlı karşıtı bir tutum takınmışlardır. Bunun üzerine 1397
senesinde Anadolu’ya geçen sultan, Akçay Savaşı’nda Karamanoğlu Alaaddin Bey’i mağlup
etmiş ve Konya’da yakalayıp idam ettirmiştir. Böylece Konya merkezli Karamanoğulları
toprakları tamamen Osmanlı egemenliğine geçmiştir. Ertesi sene I. Bayezid, askeri
girişimlerinin yönünü Orta ve Kuzey Anadolu’ya doğru kaydırmış, Canik bölgesinde ve Kadı
Burhaneddin topraklarında da egemenlik tesis etmiştir. I. Bayezid bir yandan Anadolu
beyliklerini teker teker kendisine bağlarken, öte yandan onun merkezileşme siyasetinden
menfaatleri zarar gören kitleler Osmanlı karşıtı bir kampta birleşmeye başlamışlardır. I.
Bayezid’in bunu görüp buna karşı bir önlem aldığını söylemek güçtür. Öyle olsa idi, o dönemde
yükselen Timur tehlikesine karşı ittifak arayışlarına girebilirdir. Aksine, I. Bayezid,
Memlüklere ait olan Elbistan, Malatya, Kahta ve Divriği’yi de ele geçirmiş, Memlüklerle ittifak
ihtimalini tamamen ortadan kaldırmıştır.

Timur, 1399’da Doğu Anadolu’ya geldi; I. Bayezid tarafından topraklarına el konulan
ve imtiyazlarını yetiren Türkmen beyleri Timur’un huzuruna çıkıp Osmanlı genişlemesine karşı
acilen bir karşı hamlede bulunulması talebini ilettiler. İlhanlıların ve Selçukluların doğal varisi
sıfatıyla Anadolu’nun egemenlik iddiasında olan Timur da Osmanlıların, İlhanlı döneminde
tesis edilen siyasi hiyerarşi içindeki yerlerine sadık kalarak Batı Anadolu’daki haraçgüzar uç
beyliklerinden biri olmasını istiyordu. Buna karşın devletinin sınırlarını diğer uç beylerinin
aleyhine genişleten I. Bayezid ise kurulu nizamı bozmuştu. Aslında Timur, gazi unvanıyla
İslam aleminde şöhret sahibi olan Bayezid’in üzerine yürümekte tereddüt ediyordu. Bu yüzden
ilk hamle olarak Sivas’a saldırıp kaleyi kuşatmakla yetindi. 1400 yazında teslim olan şehirde
çok büyük bir katliam gerçekleştirdi. Bundan sonra Osmanlı arazisinin içlerine doğru
ilerlemektense, seferinin yönünü Memlüklere doğru çevirdi. Belki de, Memlükleri yenilgiye
uğratıp muhtemel bir Osmanlı-Memlük ittifakının önüne geçmek suretiyle Osmanlı
kuvvetleriyle kapışmadan I. Bayezid’e hâkimiyetini kabul ettirebileceğini düşünüyordu.
Bununla birlikte I. Bayezid’in Timur’un önünden kaçan Ahmed Celâyir ve Kara Yusuf’u
himayesi altına alması bardağı taşıran son damla oldu.
3. 4. 2. Ankara Savaşı
Timur’un Anadolu’ya yönelik bu müdahaleleri, I. Bayezid’in Bizans imparatoru ile
anlaşarak, İstanbul kuşatmasını kaldırmasına neden oldu. Ordusunu topladıktan sonra, Sivas’a
doğru hareket etti. Bayezid ve Timur arasındaki kaçınılmaz çarpışma, 28 Temmuz 1402
tarihinde Ankara Çubuk Ovası’nda gerçekleşti. Osmanlı sultanı, şahsına bağlı kapıkulu alayları
dışında Türkmen beyliklerinden intikal eden süvari birlikleriyle yardıma gelen bir miktar Tatar
savaşçısına komuta ediyordu. Sırp despotu Stefan Lazareviç ve Teselya’dan gelen Ulahlar
Osmanlı saflarındaydı. Savaş, bir tam gün sürdü. Timur’un ordusunda bulunan eğitimli savaş
filleri, ortalığı toza dumana boğduklarından son ana değin muharebenin kimin lehine geliştiğini
anlamak mümkün olmamıştı. Türkmen beylikleri arazisinden gelenler, eski efendilerinin
düşman orduda yer aldığını düşünerek çarpışmalara katılmadan çekildiler. I. Bayezid, Sırp asıllı
karısı ve oğullarından kaçmayı başaramayanlarla birlikte tutsak düştü; 1403 Mart’ında
Akşehir’de son nefesini verinceye değin esaret hayatı yaşadı.
Ankara Savaşı, Bayezid’in saltanat yılları boyunca kazandığı her şeyi bir günde yok etti.
I. Bayezid, geniş toprakların tek başkentten yönetilebileceği merkezî bir devletin altyapısını
kurmaya çalışmıştı. Bu amaçla kul sistemini düzenleyip yerleştirdi; devlet kademelerine ve
taşra teşkilatına yerel aileler yerine doğrudan kendisine karşı sorumlu kapıkulu mensuplarını
atadı. İlhanlı usulüne dayalı malî düzenlemeler yaptı ve tahrir sistemini getirdi. Batıda giriştiği

başarılı seferler, Bayezid’in Mısır’daki hilafet merkezi tarafından sultan unvanıyla
şereflendirilmesine vesile olmuştu. Yıldırım Bayezid, bir uç beyliğinin hâkimi olmaktan çıkıp
nispeten karmaşık idarî kurumlarıyla boy gösteren bir İslam devletinin sultanı haline gelmişti.
Bu savaşla birlikte Osmanlı Devleti’nin sınırları 1389’daki haline geri döndü. Türkmen
beylikleri geri kuruldu. I. Bayezid’in hayalini kurduğu merkeziyetçi yapı bir anda paramparça
oldu ve devlet uzunca yıllar sürecek bir fetret dönemine girdi.

Uygulamalar
Uygulama:
Beatrice Forbes Manz’ın Timurlenk: Bozkırların Son Göçebe Fatihi, İstanbul 2006. isimli kitabı
okuyunuz.
Kazanım:
1. Osmanlıların neredeyse sonunu getiren bu gücün arka planı anlaşılacak.
2. Timur’un Anadolu’ya yönelmesinin temel motivasyonu tespit edilecek.

Uygulama Soruları
1. Timur’un Anadolu harekatının onun egemenlik anlayışı açısından bir değerlendirmesini
yapınız?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Karesi Beyliği topraklarının ele geçirilmesi sürecinden itibaren Anadolu
coğrafyasında gerçekleşen mücadeleler ele alınmıştır. Başlangıçta çatışmazlık siyaseti olarak
adlandırabileceğimiz bu siyasetin, I. Murad döneminden itibaren, Osmanlı Beyliği'nin artan
gücüne ve prestijine paralel olarak Anadolu beylikleri üzerinde hegemonya oluşturma süreci
takip edecektir. I. Murad, burada vasalleşme siyaseti diyebileceğimiz, Osmanlı beyliğinin
başını çektiği gevşek bir konfederasyon kurma arayışı içerisine girmiştir. Nitekim, bu
girişimleri netice vermiş ve Osmanlı Beyliği, Kosova Savaşı'nda Sırp ordularının karşısına
çıktığında ordusunda Anadolu beyliklerine bağlı askerler de yer almıştır. Fakat, I. Murad'ın
savaş sahrasında hayatını kaybetmesi bu konfederasyonun sonu anlamına gelmiştir. Bu durumu
gözlemleyen yeni sultan I. Bayezid ise, babasından farklı olarak, beylik topraklarını doğrudan
merkezi idareye bağlamanın yollarını aramıştır ve Anadolu'ya üstüste düzenlemiş olduğu
seferlerle bu amacına ulaşmıştır. Yerinden ve yurtlarından ettiği beylerin Timur'un etrafında
birleşmesi onun Osmanlı Devleti ile savaşa girmesinin amillerinden biri olmuş ve iki devlet
ordusu Ankara Savaşı'nda karşı karşıya gelmişlerdir. Bu savaşın mağlubu I. Bayezid olurken,
Anadolu'da kısa sürede kurmuş olduğu merkezi idare ondan daha kısa bir sürede ortadan
kalkmış ve I. Bayezid'in beylikler üzerinde tatbik etmiş olduğu siyaset iflas etmiştir.

Bölüm Soruları
1. Aşağıdaki savaşlardan hangisi neticesinde Karamanoğulları’nın Anadolu Beylikleri
üzerindeki iddiaları son bulmuştur?
a. Frenkyazısı Savaşı
b. Yenişehir Savaşı
c. Kosova Savaşı
d. Çirmen Savaşı
e. Gorigos Seferi

2. I. Murad döneminde Osmanlılarla Karamanoğulları arasındaki çatışmanın nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Karamanoğulları’nın denizlere ulaşma isteği.
b. Karamanoğulları’nın Bursa’da hakimiyet tesis etmesi.
c. Karamanoğulları'nın yıllık ödemeleri gereken vergiyi ödememeleri.
d. Tarafların Anadolu beylikleri üzerinde hakimiyet çabaları.
e. Karamanoğulları’nın Macaristan’la ittifakı.

3. I. Murad’ın Anadolu Beylikleri üzerinde uygulamaya koyduğu politikanın adı nedir?
a. Tahrir Sistemi
b. Timar Sistemi
c. İstimalet Politikası
d. Vasallleştirme
e. Türkleştirme
4. Karamanoğulları toprakları aşağıdaki savaşların hangisinin neticesinde Osmanlılara
geçmiştir?
a. Niğbolu Savaşı
b. Akçay Savaşı
c. Yenişehir Savaşı
d. Gorigos Seferi
e. Ankara Savaşı
5. Aşağıdakilerden hangisi I. Bayezid’in I. Anadolu Seferi’nde Osmanlı hakimiyetine giren
beyliklerden biri değildir?
a. Aydınoğulları
b. Saruhanoğulları
c. Menteşeoğulları
d. Germiyanoğulları
e. Candaroğulları

6. I. Bayezid döneminde sekiz yıl süren İstanbul kuşatmasının başarılı olamamasının başlıca
nedeni nedir?
a. Karamanoğulları’nın faaliyetleri
b. Sırp prensliğinin Bizans’a verdiği destek
c. Denizden İstanbul’a giden yardımların engellenememesi
d. Bizans kara ordusunun güçlü oluşu
e. Eflak Prensi Mircea’nın faaliyetleri
7. I. Bayezid’in II. Anadolu Seferi aşağıdaki beyliklerden hangileri hedeflenerek yapılmıştır?
a. Candaroğulları-Kadı Burhaneddin
b. Hamidoğulları-Saruhanoğulları
c. Aydınoğulları-Menteşeoğulları
d. Karamanoğulları-Germiyanoğulları
e. Dulkadıroğulları-Teke Beyliği
8. I. Bayezid ile Timur aşağıdaki savaşlardan hangisinde karşı karşıya gelmişlerdir?
a. Yenişehir Savaşı
b. Akçay Savaşı
c. Çirmen Savaşı
d. Ankara Savaşı
e. Maltepe Savaşı
9. Osmanlı Beyliği, ilk olarak aşağıdaki Türkmen beyliklerinden hangisi üzerinde egemenlik
tesis etmiştir?
a. Aydınoğulları Beyliği
b. Saruhanoğulları Beyliği
c. Karesi Beyliği
d. Germiyanoğulları Beyliği
e. Candaroğulları Beyliği
10. I. Murad'ın Anadolu Beylikleri üzerinde uygulamış olduğu vasalleşme siyaseti hangi
gelişme üzerine sonlanmıştır?
a. Kosova Savaşı
b. Frenkyazısı Savaşı
c. Ankara Savaşı
d. Akçay Savaşı
e. Niğbolu Savaşı
Cevaplar
1.a, 2.d, 3.d, 4. b, 5. e, 6. c, 7. a, 8. d, 9. c, 10. a

4. FETRET DEVRİ VE DEVLETİN YENİDEN TOPARLANMA
SÜRECİNE GİRMESİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4. 1. Fetret Devri
4. 2. I. Mehmed Dönemi Gelişmeleri
4. 2. 1. Venediklilerle Mücadele ve İlk Deniz Savaşı
4. 2. 2. Şeyh Bedreddin İsyanı ve Sonrasında Yaşanan
Gelişmeler

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Fetret Devri ne şekilde sonuçlanmıştır?
2. I. Mehmed döneminin genel bir değerlendirmesi yapılacak olursa, bu dönem hangi özelliği ile
tebarüz eder?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Fetret Devri

Fetret Devrinde yaşanan Okuma,
kargaşanın
sebeplerini yürütme
açıklayabilmek.

araştırma,

fikir

Fetret Devri

Fetret Devri’nin uzun ve kısa Okuma, araştırma,
vadeli
sonuçlarını yürütme, tartışma
tartışabilmek.

fikir

I. Mehmed Dönemi
Gelişmeleri

I. Mehmed’in siyasetinin Okuma,
genel
özelliklerini yürütme
saptayabilmek.

araştırma,

fikir

I. Mehmed Dönemi
Gelişmeleri

I. Mehmed’in saltanatını Okuma,
tehdit
eden
unsurları yürütme
ayrıntıları
ile
ortaya
koyabilmek.

araştırma,

fikir

I. Mehmed Dönemi
Gelişmeleri

I.
Mehmed
döneminde Okuma,
devletin ne şekilde “yeniden yürütme
kurulduğunu”
açıklayabilmek.

araştırma,

fikir

Anahtar Kavramlar
Fetret Devri, I. Mehmed, Şehzade Mustafa, Şeyh Bedreddin, Venedik

Giriş
I. Bayezid, Ankara Savaşı’nda esir düştükten sonra bir süre Timur’un elinde tutsak
olarak yaşadı. Timur, Ankara Savaşı’nın ardından Anadolu beyliklerine ait olan toprakları iade
etmiş, geri kalan yerleri de Bayezid’in oğulları arasında paylaştırmıştır. Bayezid’in, Timur’un
eline esir düşmesinin ve kısa bir süre sonra hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçmeye
namzet altı erkek çocuğu bulunuyordu. Babasıyla beraber Timur’un eline düşen küçük Musa,
bu tarihte henüz on iki yaşındaydı. Bursa sarayında yaşayan Kasım ise, bu dönemde vuku bulan
siyasî karışıklıklarda rol almadı. Osmanlı tahtına aday dört kardeş, Ankara Savaşı’ndan sonra
oluşan şartlar gereğince Timur’a tabiiyet bağlarını sunmuşlardı. Musa, İsa ve Mehmed
Çelebiler, ilk başta büyük ağabeyleri Süleyman’ın yüksek otoritesini kabul etseler de,
babalarının ölümünden sonra boşalan tahta sahip olmak için birbirleriyle mücadeleye
girişmeleri uzun sürmedi. Bu devire Osmanlı tarihçiliğinde fetret dönemi olarak bilinir. Bu
derste, fetret dönemi gelişmeleri ve bu mücadelenin galibi olarak devletin kaybettiği gücü
yeniden toparlaması yönünde önemli adımlar atan I. Mehmed dönemi ele alınacaktır.

4. 1. Fetret Devri
Süleyman Çelebi, savaşın kaybedildiğini görünce, yanında bulunan veziriazam Çandarlı
Ali Paşa ile birlikte Bursa’ya dönmüş, buradan ailesini, kardeşi Kasım’ı ve devlet hazinesi ve
arşivlerini de alarak Gemlik'ten bindiği bir gemiyle Anadolu Hisarı’na gelmiştir. Burada bir
süre kaldıktan sonra, Bizans İmparatoru II. Manuel ile anlaşarak Gelibolu’ya geçmiş ve orada
iki taraf arasında Gelibolu Antlaşması imzalanmıştır (Şubat 1403). Bu antlaşma ile İstanbul’un
Gebze’ye kadar olan sahili, Misivri’ye kadar olan Karadeniz sahilleri, Teselya ve Selanik şehri
Bizans’a bırakılmıştır. Uzun yıllar İstanbul süren İstanbul kuşatmasından kaçmış olan şehir
sakinlerinin zarar görmeden dönmesi temin edilecektir. Ayrıca, Bizans’ın vermekte olduğu
haraç da kaldırıldı. Bu gelişme üzerine, erkek kardeşi Kasım’ı ve kızkardeşi Fatma Sultan'ı
İstanbul’a rehin bırakan Süleyman Çelebi, Gelibolu'dan Edirne’ye geçerek hükümdarlığını ilan
etti. Süleyman bu antlaşma böylece Anadolu ile Rumeli arasındaki denizden geçişin denetimini
bırakmış oldu. Kendi konumunu güçlendirmek için de Venedik ve Cenevizlilerle de antlaşmalar
yaptı (Haziran 1403). Süleyman Çelebi, Karadeniz ve Sakız'daki Ceneviz kolonilerini haraçtan
muaf tutmuş, Yeni Foça'nın ödediği haracın miktarını azaltmıştı. Ayrıca, Osmanlıların elinde
bulunan bütün Cenevizli esirler serbest bırakılacaktı. Venedik'e ise, Osmanlılar tarafından ele
geçirilen bütün Venedik topraklarının iadesinin sözü verildi. Ayrıca, Nakşa'nın ödediği
haraçtan da vazgeçilecekti. Bu antlaşmalara göre, Timur'un olası bir Rumeli'ye geçiş
girişiminde bütün bu güçler Süleyman Çelebi ile birlikte bu girişime engel olacaklardı.
Kardeşler arasındaki ilk mücadele İsa Çelebi ile Musa Çelebi arasında başladı. Balıkesir
taraflarına gitmiş olan İsa Çelebi, Timur’un İzmir’de bulunduğu bir sırada, Bursa’yı ele geçirdi.
Anadolu’da bir süre daha kalan Timur, Semerkand’a dönerken, yanında tuttuğu Musa Çelebi’yi
serbest bıraktı. Musa Çelebi ile İsa Çelebi arasında Bursa hakimiyeti için başlayan çatışmaların
galibi Musa Çelebi oldu. Lakin, İsa Çelebi, daha sonra gücünü toplayarak kardeşi Musa
Çelebi’yi yenmeyi ve şehri ele geçirmeyi başardı. Musa Çelebi ise önce Kütahya’ya ardından
da Karamanoğulları’na sığınmak zorunda kaldı.
Bu gelişmeler yaşanırken, Mehmed Çelebi ise Amasya ve Sivas yörelerine hakim
olmuştu. Şu halde, Ankara Savaşı’nın ardından Süleyman Çelebi Edirne’de, İsa Çelebi
Balıkesir ve Bursa’da, Musa Çelebi kısa bir süre Bursa’da, Mehmed Çelebi ise Amasya’da
Timur’a tabiyetlerini bildirmek koşuluyla hükümdarlıklarını ilan ettiler. Aslında tüm tarafların
hedefinde olan şehir Bursa’ydı. Burada İsa Çelebi’nin egemenliği başladıktan bir süre sonra,
Mehmed Çelebi, kardeşi İsa Çelebi’ye başvurarak Anadolu’yu aralarında paylaşmayı teklif etti.
İsa Çelebi’nin bu paylaşımı reddetmesi üzerine, iki taraf Ulubat’ta savaştı ve savaşın galibi

Mehmed Çelebi oldu. Mehmed Çelebi, Bursa’yı ele geçirdi. Kardeşi İsa Çelebi ise önce
Yalova’ya ardında da İstanbul’a kaçmak durumunda kaldı. Bursa’ya giren Mehmed Çelebi,
1404 yılında burada hükümdarlığını ilan etti.
İsa Çelebi’nin Bizans’a sığınması sonrasında, Süleyman Çelebi kardeşini Bizans’tan
talep etti. İsa Çelebi Edirne'ye gönderildi. Süleyman Çelebi, kardeşinin kendisine bağlılığını
temin ettikten sonra İsa Çelebi'yi kuvvetli bir ordu ile Bursa'yı almak üzere Mehmed Çelebi'nin
üzerine gönderdir. Lakin, İsa Çelebi, bu sefer de, Bursa halkının Mehmed Çelebi’ye sadık
kalması neticesinde, başarısız oldu. İsa Çelebi, Kastamonu'da bulunan İsfendiyar Bey'in yanına
giderek Anadolu beyliklerinin de desteğini almak suretiyle bir kez daha Mehmed Çelebi’nin
üzerine gittiyse de başarısız oldu. Bir müddet sonra ise Eskişehir’de Mehmed Çelebi’nin
adamlarınca yakalanarak boğduruldu (1405-1406). Böyle olunca, İsa Çelebi’ye destek veren
Aydınoğlu, Menteşeoğlu ve Germiyanoğlu gibi Anadolu Beylikleri, Mehmed Çelebi’nin
otoritesini kabul etmek zorunda kaldılar.
Bundan sonraki süreçte Anadolu’da hakim olan Mehmed Çelebi ile, Rumeli’de hakim
olan Süleyman Çelebi’nin çatışması bir zorunluluk halini aldı. Böyle olunca, Süleyman Çelebi,
yanına Çandarlı Ali Paşa’yı da alarak, kuvvetli bir orduyla Mehmed Çelebi’nin karşısına çıktı.
Bursa’yı ele geçiren Süleyman Çelebi, ardından Mehmed Çelebi’yi takiben Ankara’ya geçti ve
burayı da ele geçirdi. Mehmed Çelebi, ertesi sene Yenişehir ovasında bir kez daha ağabeyinin
karşısına çıktıysa da yine geri Amasya’ya çekilmek zorunda kaldı. Ağabeyini dikkatini
Rumeli’ye çekmeye çalışan Mehmed Çelebi, Karamanoğulları’nın yanına sığınmış olan kardeşi
Musa Çelebi’yle temasa geçerek, kendisine bağlı kalmak koşuluyla onu bir ordu ile Rumeli’ye
gönderdi (1406). Eflak üzerine geçen Musa Çelebi, ağabeyinin dikkatini çekmeyi başardı. Eflak
ve Sırp kuvvetleri tarafından da desteklenen Musa Çelebi, Tuna’ya doğru ilerlemeye başlayınca
Rumeli beyleri ve timarlı sipahilerden de destek görmeye başladı. Bu gelişmeler üzerine tekrar
Rumeli’ye dönen Süleyman Çelebi’nin ardından, Mehmed Çelebi, ağabeyine kaptırdığı yerleri
geri almayı başardı. Süleyman Çelebi’nin Rumeli ve Anadolu yakasındaki toprakların hepsine
birden hâkim hale gelmesi, Osmanlı tahtında babasının halefi olacağına dair kanaatleri
pekiştirdi. Bazı tarihçiler, bu nedenle kendisini padişah olarak tanıyıp I. Süleyman ismini
vermektedirler.
1406’da Çandarlı Ali Paşa’nın vefatı sonrası yalnızlaşan Süleyman Çelebi, Balkanlar’da
da kardeşi Musa ile çatışmak zorunda kaldı. İki kardeş arasında meydana gelen savaşta,
Musa’nın yanında bulunan Sırp kuvvetlerinin taraf değiştirmesi neticesinde dengeler
Süleyman’dan yana değişti ve Musa Çelebi kaçmak zorunda kaldı ve Eflak’a sığındı(1410).

Gücünü tekrar toplayan Musa Çelebi, kendisine ihanet eden Sırpları cezalandırdıktan sonra
tekrar ağabeyinin üstüne yürüdü. Bu girişiminde de başarılı olamadıysa da, ertesi sene
Edirne’ye girmeyi başardı. İstanbul’a kaçmaya çalışan Süleyman Çelebi, Musa’nın adamları
tarafından yakalanarak boğduruldu. Lakin Musa Çelebi, kardeşi Mehmed Çelebi ile yapmış
olduğu antlaşmaya uymayarak kendisini hükümdar ilan etti (Şubat 1411).
Bundan sonraki süreçte, Musa Çelebi, kardeşinin Anadolu’da çok güçlü olduğunu
bildiği için onunla çatışmamayı tercih etti. Ağabeyinin göreve getirdiği devlet adamlarını
görevden alarak, yerlerine kendisine sadık olan kişileri getirdi. Bu isimlerden biri de, I.
Mehmed döneminde ciddi bir halk ayaklanmasına neden olacak olan Şeyh Bedreddin’dir. Musa
Çelebi tarafından kazaskerliğe atanmıştır.
Musa Çelebi, daha sonra gazaya ağırlık vererek Sırplar ve Bulgarlarla savaşmış; Bizans
başkenti İstanbul’u abluka altına almıştır. Bu gelişme üzerine, Bizans İmparatoru Manuel, bir
yandan elinde rehin olarak bulunan Orhan Çelebi’yi Rumeli’ye göndererek kuşatmanın
kaldırılmasını temine çalışırken, diğer yandan Mehmed Çelebi ile irtibata geçmiş ve onun
Rumeli’ye geçişi hususunda taraflar anlaşmışlardır. Şehzade Orhan tehlikesini def etmeyi
başaran Musa Çelebi, Rumeli’ye geçmiş olan kardeşi Mehmed Çelebi ile Çatalca yakınlarında
karşı karşıya gelmiştir (Ekim 1412). Savaşı kaybeden Mehmed Çelebi, Anadolu’ya geçmek
zorunda kalmıştır. Ertesi sene yapılan bir mücadeleyi daha kaybeden Mehmed Çelebi, Musa
Çelebi’nin yönetim tarzından memnun olmayan beylerle irtibata geçmiş ve Edirne üzerine
yürüyüşünü başlatmıştır. İki taraf kuvvetleri arasında Temmuz 1413’de cereyan eden Çamurlu
Savaşı’nda Mehmed Çelebi galip gelmiş, kaçan kardeşini yakalatıp boğdurarak tek başına
iktidar olmayı başarmıştır. Böylece Fetret Devri nihayete erdi.
Timur sayesinde eski topraklarına kavuşan Türkmen aileleri, Osmanlı şehzadelerinin
1402-1413’te sürdürdüğü iktidar kavgasının müdahil tarafları oldular. Bunlar, bir taht adayının
diğerlerine karşı güçlenerek Osmanlı iktidarını yeniden canlandırmasını engellemek için bir
denge siyaseti izliyorlardı. I. Murad ve I. Bayezid dönemlerinde Osmanlılara haraç ödeyen
Balkan vasal devletleri, Ankara Savaşı’nın ardından bağımsızlıklarını ilan ettiler. Bizanslılar,
Selanik’i geri aldı. Eflâk voyvodası Mircea ve Bizans imparatoru II. Manuel, Osmanlı iç
çekişmesinde taraf olmaktan kaçınmadılar. Mircea, I. Bayezid tarafından Eflâk tahtına çıkarılan
Vlad’ı devirerek tekrar etkili bir siyasî figür olarak ortaya çıkmıştı. Bizans imparatoru, boğaz
geçişlerinde söz sahibi olduğundan Rumeli ve Anadolu’daki şehzadelerin birbirlerine karşı
yürüttüğü mücadelede doğal olarak ayrıcalıklı bir rol oynuyordu. II. Manuel, Süleyman’la

kurduğu ilişkinin doğasına dayanarak vasallik statüsünden kurtulunca I. Bayezid döneminde
İstanbul’da kurulan Türk mahallesini dağıtıp cemaat için inşa edilen camiyi yıktırdı.

4. 2. I. Mehmed Dönemi Gelişmeleri
Fetret devrinin ardından nihayet tek başına tahta çıkan I. Mehmed, Osmanlı Devleti’ni
ihya etmek için saltanatı boyunca karşılıklı dengeleri ustaca gözeten nazik ve ölçülü bir siyaset
takip etti. I. Mehmed, 1413’te Edirne’de kabul ettiği Bizans, Sırbistan, Eflâk, Mora despotluğu
ve Atina prensliği gibi tabi devletlerin elçilerine dostluk ve barış sözü vererek iktidarının
çatışmadan mümkün olduğunca uzak kalmaya yönelik arzusunu beyan etti. Sonraki iki yıl
Anadolu’daki problemlerle ilgilenen I. Mehmed’in, burada da başarılı olması Bizans
İmparatorluğu’nu yeniden Papa nezdinde girişimlerde bulunmaya sevk etmiştir.
Yeni sultanın ilk hedefi, Osmanlı hâkimiyetini yeniden tesis etmek istediği Anadolu
oldu. 1414’te, Batı Anadolu’da menfaat sahibi Cenevizliler, Rodos şövalyeleri, Germiyan ve
Menteşeoğulları ile anlaşan I. Mehmed, Cüneyd Bey üzerine yürüyüp Aydın-ili topraklarını
tekrar bir Osmanlı sancağı haline getirdi. İzmir bölgesinde hakimiyet tesis etmiş olan Cüneyd
Bey, şehrin surlarını kuvvetlendirmiş olsa da, I. Mehmed, şehri on günlük bir kuşatmanın
ardından almayı başardı. İzmir'deki kaleyi yıkan I. Mehmed'e Menteşeoğulları gelip itaat arz
ettiler. Cüneyd Bey de I. Mehmed’in huzuruna çıkarak af diledikten sonra Anadolu’dan uzak
bir yere, Niğbolu’ya sancakbeyi olarak gönderildi.
I. Mehmed, kardeşi Musa ile savaşırken, Karamanoğulları Bursa’yı kuşatmış ve
etrafındaki mahallelere zarar vermişlerdi; I. Mehmed’in zaferi haberi ulaştığında ise kuşatmayı
kaldırmışlardı. Bu hadiseyi unutmayan I. Mehmed, Cüneyd Bey problemini hallettikten sonra
ertesi sene de Karamanoğulları’na karşı bir sefer düzenledi. Sefere çıkmadan önce bu beyliğin
hamisi kabul edilen Memlük sultanına pahalı hediyelerle birlikte bir elçi yollayarak
Anadolu’daki mücadelenin bölgesel bir hal almasını engellemeye çalıştı. Osmanlıların vasali
durumunda olan beyliklerden de asker ve lojistik talep edilerek çıkılan bu seferde Karaman
kuvvetlerini yenilgiye uğratan I. Mehmed, 1415 yılı Mart ayında Konya’yı kuşatma altına aldı.
Hava koşulları dolayısıyla iyi gitmeyen kuşatma Karamanoğulları’nın barış talebi üzerine
kaldırıldı. Karamanoğulları, yapılan bu antlaşmayla Hamid-ili (Isparta yöresi) ve Said-ili
topraklarını (Bugünkü Kadınhanı ve civarı) Osmanlılara bırakmaya razı oldular.
4. 2. 1. Venediklilerle Mücadele ve İlk Deniz Savaşı
Osmanlı Devleti’nin I. Mehmed’in hükümranlığı altında toparlanması, Eflâk voyvodası
Mircea ve Venedik hükümetinin tepkisini çekti. Fetret devrindeki siyasî çalkantılardan istifade

eden Venedik, 1402’den sonra siyasî nüfuzunu Arnavutluk, Mora ve Yunanistan’ın batı
kıyılarına kadar genişletmişti. I. Mehmed, 1414’te Batı Anadolu seferine çıkarken bölgenin ileri
gelen siyasî güçleriyle anlaşmalar yaptığı halde, Venedikliler Osmanlı yönetimiyle uzlaşmaya
yanaşmamışlardı. İlaveten Venedik ve bağlılarına ait olan gemiler, Osmanlı sahil boylarını
rahatsız etmekteydiler. Özellikle Venedik’e bağlı Andıra adasında hakim olan Pietro Zeno’ya
ait olan gemiler, Osmanlı ticaret gemilerini de vurmaktaydılar.
Yukarıda ifade edilen gerekçeler dolayısıyla, I. Mehmed’in emriyle Osmanlı deniz
gazileri, 1415’te Ege Denizi’nde Venediklilere ait ada ve deniz üslerini vurmaya başladılar.
Çalı Bey kumandasındaki Gelibolu donanması Kiklad adalarına saldırdı. Bu adalar, aslında
Venedik’e bağlı olmakla birlikte, iki taraf arasında imzalanan muahedede bu adalardan
bahsedilmiyordu. Pietro Zeno da aynı gerekçeyle Osmanlı tüccar gemilerine saldırmakta
sakınca görmemişti. Çalı Bey komutasında Osmanlı filosu, adaları vurduktan sonra çok sayıda
esir aldıktan sonra Gelibolu’ya geri döndü. Pietro Loredano komutasındaki Venedik deniz
kuvvetlerinin ise bu hamlelere cevabı gecikmedi. Venedik donanması, 29 Mayıs 1416’da tertip
ettiği bir baskınla Gelibolu’daki Osmanlı gemilerini imha etti. Çalı Bey, bu çatışmada hayatını
kaybetti. Bu çatışmanın önemi, Osmanlılar ile Venedikliler arasında sonraki yüzyıllarda da
devam edecek çatışmaların ilki olmasıdır. Ertesi sene, Loredano, bir kez daha Çanakkale
Boğazı’ndan içeri girdi. Bu sefer Lapseki’yi ele geçirmeye çalışan Venedikliler, burada Hamza
Bey’in direnişi ile karşılaştılar; böyle olunca Venedikliler kuşatmayı kaldırarak İstanbul’a
giderlerken, Hamza Bey de Lapseki kalesini yıktırarak düşman eline geçmemesini temine
çalışmıştır. Taraflar, Bizans imparatorunun aracılığıyla aralarındaki esirleri takas etmek
koşuluyla barış yapmayı kabul etmişlerdir.
Timur'dan sonra hükümdar olan oğlu Şahruh, Osmanlı saltanatının güçlenerek
Anadolu’daki siyasi dengeyi bozmasını istemiyordu. Aynı şekilde Bizans imparatoru da,
Osmanlı idaresinin güçlenip, eski vasal devletler üzerinde hakimiyet kurmaya başlamasından
endişeleniyor, bu yüzden de Papalık ve Venedik nezdinde girişimlerde bulunarak bir Haçlı
Seferi organizesini temine çalışıyordu. Böyle bir atmosferde Timurlu sarayında tutsak bulunan
Osmanlı şehzadesi Mustafa, 1415 başlarında Trabzon’a yollanarak I. Mehmed’le kardeşi
arasında bir taht kavgası başlatıldı. Büyük ağabey Mustafa, deniz yoluyla vardığı Eflâk’ta
Mircea tarafından karşılanıp ağırlandı. Mircea, I. Bayezid tarafından Eflâk tahtına oturulan
Vlad’ı 1397’de yenilgiye uğratıp yeniden prensliğin başına geçmişti. Mustafa’nın sahneye
çıkışı, dinî motiflerle süslü toplumsal ayaklanmalarla birleşince I. Mehmed’in varlığını tehdit
eden bir hal aldı. Taht iddiacısı Mustafa, Rumeli’deki uç beylerini kendi safına çekmekte

başarısız olunca İstanbul’a sığındı. 1416 baharında Bizans imparatoru tarafından Selanik’e
gönderilen Mustafa, ilk başta Makedonya sınırlarında kalan Serez’i ele geçirme başarısını
gösterse de, bir kez daha yeterli sayıda taraftar bulamayıp Selanik’e dönmek zorunda kaldı. Bu
dönemde I. Mehmed, Dukas'a göre, Mustafa Çelebi'nin Bizans'ın elinde tutulması karşılığında
yıllık 10.000 duka altın ödemeyi kabul etti.
4. 2. 2. Şeyh Bedreddin İsyanı ve Sonrasında Yaşanan Gelişmeler
Yukarıda da zikredildiği üzere, Şehzade Musa’nın Rumeli’deki hükümdarlığı
esnasında, ulemadan Şeyh Bedreddin, kazaskerlik makamına getirilmişti. Böylece, Şeyh
Bedreddin’in aktif siyasi hayatı başlamış oldu. Musa Çelebi’nin Mehmed Çelebi karşısında
başarısız olması üzerine, ailesi ile birlikte İznik’e sürüldü ve burada göz hapsine alındı. Ancak,
siyasi ihtirasları dolayısıyla bu durumu kabullenmemiş ve teşkilatlanmayı başarmıştır. 1416
yılında İznik’teki göz hapsinden kurtulmayı başlayan Şeyh Bedreddin Sinop limanı üzerinden
Rumeli’ye geçmiştir. Burada Zağra, Silistre, Dobruca ve Deliorman bölgelerinde propaganda
alanını genişletmiştir. 1416 yazı ve sonbaharında Şeyh Bedreddin önderliğinde Batı Anadolu
ve Rumeli’de Deliorman’da çıkan isyanlar, doğrudan Osmanlı saltanatını hedef alan bir
mahiyet arz ediyordu. Şeyh Bedreddin’in halifelerinden olan Börklüce Mustafa Karaburun’da
ve Torlak Kemal Manisa’da Bayezid Paşa idaresindeki Osmanlı ordusuna direnemediler. Eflâk
hükümdarı Mircea, isyancı şeyhi desteklemek ve korumak için Deliorman’ı işgal edip
Silistre’ye saldırdı. Osmanlı iktidarının merkeziyetçi doğasını kabullenmekte zorlanan
kitlelerden destek gören Şeyh Bedreddin İsyanı, en sonunda şeyhin yakalanarak Serez’de idam
edilmesiyle bastırıldı (1420).
1417’deki Karaman seferi, I. Mehmed’in hastalığından ötürü veziri Bayezid Paşa
tarafından gerçekleştirildi. Onun öncesinde, Şeyh Bedreddin'in Rumeli'ye geçmesinde katkı
sahibi olan İsfendiyar beyin üzerine bizzat kendisi yürümüş ve onun itaatini temin etmeyi
başarmıştı. Osmanlı sultanı, iki sene sonra Rumeli’deki Osmanlı emellerinin en büyük düşmanı
Eflâk hükümdarı üzerine hareket etti. Eflâklılar, bu tarihlerde Osmanlılara meydan okuyabilen
yegane Balkan gücü olduğundan Macar kralı Sigismund’dan büyük destek görüyorlardı.
Osmanlı birlikleri, Eflâk’a akınlar düzenlediler; Tuna’nın sağ kıyısında inşa edilen Rusçuk
kalesi bir Osmanlı askerî üssü haline getirildi. Bu seferde, Osmanlı ordusuna Karamanoğulları
ve Candaroğulları beyleri de oğulları kumandasında birlikler göndermişlerdir.
Karakoyunluların Azerbaycan ve Batı İran’daki başarıları ve I. Mehmed’in Anadolu’da
durumu kendi lehine değiştirmesi, Timurlu tahtına oturmuş olan Şahruh’un dikkatini bu
bölgeye çevirmesine neden oldu. Şahruh, Doğu’da rakiplerini devre dışı bırakarak yeniden

hakimiyet tesis etmiş, Batı’ya yönelik bir sefer yapabilecek hale gelmişti. Şehzade Mustafa’yı
bırakması bu sefer öncesi atılmış olan bir adımdı. Şahruh’un 1419’da yeni bir batı seferi
hazırlığında olduğu istihbaratı, Osmanlı devlet adamlarını hayli kaygılandırdı. I. Mehmed,
Timurlu hükümdarıyla yaptığı mektuplaşmalarda tam bir teslimiyet ifade ettiği halde,
Şahruh’un en önemli hasımlarından biri olan Memlüklerle de iyi ilişkiler kurmayı ihmal etmedi.
Şahruh’a yazmış olduğu mektupta, Karakoyunlulara destek vermediğini söyleyip, Osmanlı
Devleti’nin bölünmesinin İslam düşmanlarına yaradığını ifade etmekteydi.
Son yılında I. Mehmed hastalıklarla uğraşmak zorunda kaldı. Fetret devrinin acı
hatıraları dolayısıyla, I. Mehmed, sultanlığın bir kere daha kardeş kavgasıyla zarar görmesini
engellemek ve çocuklarının esenliği için ölümünden önce oğlu Murad’ı kendi yerine tahta
geçirmek istedi. II. Manuel’in elinde bulunan kardeşi Mustafa'nın, kendisinin vefatından sonra
yeniden taht iddiacısı olarak ortaya çıkma ihtimali I. Mehmed'i endişelendirirken, bunu
engellemek için yaptığı plana göre, Murad Edirne’de babasının yerine tahta geçerken,
Mehmed’in diğer oğlu Mustafa Anadolu topraklarının hükümdarı olacaktı. Bu arada
Mehmed’in iki ufak oğlu Yusuf ve Mahmud, daha önceki uygulamalara uygun biçimde Bizans
sarayında rehin bırakılacaklardı. Osmanlı şehzadelerini alan II. Manuel, belirli bir meblağ
karşılığında Mehmed’in kardeşi Mustafa’yı serbest bırakmamayı taahhüt edecekti. Buna
rağmen, 25 Haziran 1421'de I. Mehmed'in vefatının ardından tahta sadece oğlu II. Murad geçti
ve şehzadeler Yusuf ve Mahmud Bizans'a gönderilmedi. Burada, iktidarın bölünmezliği ilkesini
esas alan devlet adamlarının I. Mehmed'in vasiyetini dikkate almadıkları görülür. Böylece 17.
yüzyıl başına kadar netleşmeyen tahta kimin hangi sırayla geçeceği meselesi bir problem olarak
kalmaya devam etti.

Uygulamalar

Uygulama:
Dimitris Kastritsis’in Bayezid’in Oğulları, 1402-1413, İstanbul 2010. isimli eserini okuyunuz.
Kazanım:
1. Kardeşler arasındaki mücadelenin kronolojisi oluşturulacak.
2. Kardeşler arası mücadelenin Osmanlı kaynaklarına nasıl yansıdığı tespit edilecek.

Uygulama Soruları
1. I. Mehmed dönemi Osmanlı kroniklerindeki “meşrulaştırma” girişimlerini bir örnekten
hareketle tartışınız?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
I. Bayezid’in ölümünün ardından oğulları arasında çıkan ve Osmanlı tarihinde Fetret
Devri olarak bilinen kardeş kavgaları on yıldan uzun bir süre devam etmiştir. Dört kardeşin
aktif olarak yer aldığı bu mücadele, Mehmed Çelebi’nin galibiyeti ve Osmanlı tahtına
oturmasıyla neticelenmiştir. Ankara Savaşı sonrasında yaşanan siyasal ve toplumsal bunalım,
bu süreçte daha da artmış; devlet bir çok kazanımını yitirmek durumunda kalmııştır. I. Mehmed
ise son olarak kardeşi Musa'yı Çamurlu Savaşı'nda yenip tahta geçtikten sonra, devletin
otoritesini yeniden temin etme arayışı içerisine girmiştir. Bu dönemde, Bizans tarafından
kullanılan kardeşi Mustafa Çelebi tehditi ile karşı karşıya kalmış, devlet ayrıca Şeyh Bedreddin
isyanı ile de sarsılmıştır. Bu tehditleri bertaraf etmeyi başaran I. Mehmed, adeta devletin ikinci
kurucusu olmuştur.

Bölüm Soruları
1. I. Bayezid’in oğullarından hangisi Fetret Devri’ndeki kardeşler arası mücadelede yer
almamıştır?
a. Mehmed Çelebi
b. Mustafa Çelebi
c. İsa Çelebi
d. Süleyman Çelebi
e. Musa Çelebi
2. Fetret Devri’ndeki mücadelenin galibi aşağıdaki isimlerden hangisi olmuştur?
a. Musa Çelebi
b. Mustafa Çelebi
c. İsa Çelebi
d. Süleyman Çelebi
e. Mehmed Çelebi
3. I. Bayezid’in ölümünün ardından Çelebi Mehmed aşağıdaki şehirlerden hangisinde
hükümdarlığını ilan etmiştir?
a. Amasya
b. Bursa
c. Edirne
d. Kütahya
e. Ankara
4. Fetret Devrini nihayete erdiren gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
a. Çamurlu Savaşı
b. Süleyman Çelebi’nin ölümü
c. Yenişehir Savaşı
d. Musa Çelebi’nin Eflak’a sığınması
e. Ulubat Savaşı
5. Aşağıdakilerden gelişmelerden hangisi I. Mehmed’in izlediği uzlaşmacı dış siyasetin
örnekleri arasında sayılamaz?
a. Çalı Bey’in Kiklad adalarına saldırması
b. Karaman seferi öncesi Memlük sultanına hediyeler gönderilmesi
c. Timurlu hükümdarı Şahruh’a bağlılık mektupları yollanması
d. 1413’te Edirne’ye gelen devletlerin elçilerine dostluk sözü verilmesi
e. Mustafa’nın hapiste tutulması karşılığında Bizans hazinesine senede 10.000 duka yollamayı
kabul edilmesi
6. I. Mehmed’in tahta geçtikten sonra Anadolu’daki ilk hedefi neresi olmuştur?
a. Karamanoğulları

b. Candaroğulları
c. Germiyanoğulları
d. Aydınoğulları
e. Hamidoğulları
7. I. Mehmed’in Karaman Seferi öncesi Memlük sultanına pahalı hediyelerle birlikte bir ekçi
yollamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a. Anadolu’daki mücadelenin bölgesel bir hal almamasını temin etmek
b. Hamid-ili topraklarının Memlüklere bırakıldığını beyan etmek
c. Şahruh’a karşı müttefiklik teklifinde bulunmak
d. Cüneyd Bey’in serbest bırakılmamasını temin etmek
e. Memlüklerin taraflar arasında arabulucu olmalarını talep etmek
8. I. Mehmed döneminde Venediklilerle yapılan mücadelede öncelikli hedef neresi olmuştur?
a. Draç
b. Kiklad adaları
c. Selanik
d. Gelibolu
e. Eğriboz adası
9. I. Mehmed döneminde Batı Anadolu ve Rumeli’de ortaya çıkan dini ve siyasi nitelikli isyan
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Şeyh Cüneyd İsyanı
b. Şah İsmail İsyanı
c. Şahkulu Baba Tekeli İsyanı
d. Şeyh Bedreddin İsyanı
e. Baba Cafer İsyanı
10. I. Mehmed, aşağıdaki gelişmelerden hangisi üzerine Timurlu Şahruh’a tabiyetini bildirmek
zorunda kalmıştır?
a. Karaman Seferi’nin başarısızlıkla neticelenmesi
b. Şahruh’un Batı seferine çıkacağı haberinin gelmesi
c. Kendisinden sonra çıkması olası taht kavgalarını engellemek
d. Akkoyunlularla mücadelesinde destek temin etmek
e. Macaristan Seferi öncesi Şahruh’un desteğini temin etmek
Cevaplar
1.b, 2.e, 3.a, 4.a, 5.a, 6.d, 7.a, 8.b, 9.d, 10.b.

5. II. MURAD DÖNEMİ: UZLAŞMACI SİYASETTEN FETİH
SİYASETİNE

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5. 1. İstanbul Muhasarası ve Mustafa Çelebi Vakası
5. 2. Osmanlı-Venedik Savaşı ve Selanik'in Zabtı
5. 3. Osmanlı Macar Mücadeleleri
5. 4. Fetih Siyasetine Dönüş (1437-1444)
5. 5. Morava ve İzladi Muharebeleri – Edirne-Segedin
Antlaşması
5. 6. II. Murad’a Yönelik Artan Muhalefet ve Tahttan Çekilmesi
5. 7. Varna Savaşı
5. 8. Mora ve Arnavutluk Seferi ve II. Kosova Savaşı
5. 9. II. Murad Saltanatının Genel Bir Değerlendirmesi

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
● Osmanlı devlet adamları, şehzade Mustafa’nın “düzmece” olduğu iddiasını yaymak
suretiyle neyi amaçlamışlardır?
● Şahruh’un varlığı, II. Murad dönemi siyasetini ne şekilde etkilemiştir?
● II. Murad’ın tahttan çekilmesinin ardında yatan nedenler nelerdir?
● II. Murad dönemi Balkan politikasındaki önemli kilometre taşları nelerdir?
● II. Murad dönemini Osmanlı tarihindeki önemi itibari ile değerlendiriniz?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Giriş

Kazanım

II. Murad’ın iktidara geçiş
sürecini kavrayabilmek.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Okuma, araştırma, fikir
yürütme

İstanbul Muhasarası ve Mustafa
Çelebi Vakası
Osmanlı-Venedik Savaşı ve
Selanik'in Zabtı

Osmanlı Venedik mücadeleleri Okuma, araştırma, fikir
sürecini detaylı bir şekilde
yürütme
ortaya koyabilmek.

Osmanlı Macar Mücadeleleri

Timurlu Devleti’nin Osmanlı
siyaseti üzerindeki etkilerini
açıklayabilmek.

Okuma, araştırma, fikir
yürütme

II. Murad’a Yönelik Artan
Muhalefet ve Tahttan Çekilmesi

II. Murad dönemi taht krizinin
gerekçelerini kavrayabilmek.

Okuma, araştırma, fikir
yürütme

Fetih Siyasetine Dönüş (14371444)

Fütuhatçı paşaların
motivasyonlarını
saptayabilmek.

Okuma, araştırma, fikir
yürütme

Morava ve İzladi Muharebeleri
ve Edirne-Segedin Antlaşması

II. Murad’ın, Macarlar
karşısında tutunamayaşının
nedenlerini ortaya koyabilmek.

Okuma, araştırma, fikir
yürütme

Varna Savaşı

Varna Savaşı’nın Balkan tarihi
açısından sonuçlarını
açıklayabilmek.

Okuma, araştırma, fikir
yürütme

II. Murad’a Yönelik Artan
Muhalefet ve Tahttan Çekilmesi

Anahtar Kavramlar
II. Murad, Düzmece Mustafa, Şehzade Mustafa, Venedik, Şahruh, Macaristan, Varna
Savaşı, Kosova Savaşı Taht Krizi

Giriş
I. Mehmed’in ölümü sonrasında tahta büyük oğlu olan II. Murad geçti. Osmanlı devlet
adamlarının I. Mehmed’in ölümü sonrası Bizans elçilerine gönderdikleri mesajda, Osmanlı
şehzadelerinin Bizans’a rehin bırakılmayacağı belirtiliyordu. Bu haber üzerine Bizans
imparatoru, Limni adasında bulunan Şehzade Mustafa’yı serbest bıraktı. Aralarında yapılan
antlaşmaya göre Mustafa Çelebi, sultan olduğu takdirde, imparatora tabi olacak, oğlunu ona
rehin bırakacak ve Gelibolu yarımadası ile Eflak’a kadar Karadeniz sahil şeridini ve Teselya
bölgesine Bizans’a geri verecekti. Bu antlaşma sonucunda Mustafa Çelebi, Gelibolu’ya çıkarak
taht mücadelesine başladı.
II. Murad’ın destekçileri, henüz I. Mehmed’in ölüm döşeğinde vasiyetini hazırlamaya
başlamadığı tarihlerde bile, Mustafa Çelebi’nin ölmüş olduğunu, İstanbul’da var olduğu iddia
edilen Osmanlı şehzadesinin “düzmece” bir fırsatçı olduğu şayiasını yaymışlardı. Bu sayede,
olası bir taht krizinde Mustafa Çelebi’nin destek temini imkansız olacaktı. Bununla birlikte
Mustafa Çelebi’nin Osmanlı topraklarına gelişi, en az korkulduğu kadar etkili oldu. Anadolu
beylikleri, II. Murad’ın hâkimiyetini tanımayı reddettiler. Mustafa Çelebi ise gittiği yerlerde I.
Bayezid’in oğlu sıfatıyla meşru sultan kabul ediliyor; ziyaret ettiği mahallerin ahalisi tarafından
Osmanlı padişahı olarak selamlanıyordu. II. Murad’ın Hamid-ili’nde yöneticilik yapan küçük
kardeşi, amcasının taht iddiasını destekliyordu. Bayezid Paşa komutasında Rumeli’ye yollanan
Osmanlı ordusu, Mustafa’ya karşı savaşmayı reddedip saf değiştirdi. Böylece Mustafa Çelebi
Edirne’nin kontrolünü ele geçirip adına para bastırdı.
Bu esnada Gelibolu’ya çıkmış olan Mustafa Çelebi ise gittiği yerlerde I. Bayezid’in oğlu
sıfatıyla meşru sultan kabul ediliyor; ziyaret ettiği mahallerin ahalisi tarafından Osmanlı
padişahı olarak selamlanıyordu. II. Murad’ın Hamid-ili’nde yöneticilik yapan küçük kardeşi,
amcasının taht iddiasını destekliyordu. Bayezid Paşa komutasında Rumeli’ye yollanan Osmanlı
ordusu, Mustafa’ya karşı savaşmayı reddedip saf değiştirdi. Böylece Mustafa Çelebi Edirne’nin
kontrolünü ele geçirip adına para bastırdı. Edirne’nin düşüşünün ardından Cüneyd Bey
tarafından kuşatılmakta olan Gelibolu da Mustafa Çelebi’ye teslim oldu.
II. Murad ile amcası arasındaki taht kavgası, Bizans sarayının Mustafa Çelebi’ye yardım
etmeyi kesmesi üzerine seyir değiştirdi. Mustafa Çelebi, imparatora vermiş olduğu taahhüdü
yerine getirip Gelibolu’yu Bizanslılara teslim etmekten vazgeçince iki taraf arasındaki
dayanışma da sona ermiş oldu. Bu esnada II. Murad, Foça’daki Cenevizlilerle ittifak kurarak
elini güçlendirdi.
Edirne ve Gelibolu’yu alan Mustafa Çelebi, 1422 başlarında Anadolu’ya geçerek
yeğenine meydan okudu. II. Murad’ın yanındaki devlet adamları, usta bir siyasetle Mustafa’nın
ordusunu içten böldüler. Mihaloğlu Mehmed Bey, uç beylerini II. Murad’ın yanına geçmeye
teşvik ettiği gibi, Mustafa Çelebi’nin en yakınındaki adam olan Cüneyd Bey’e de İzmir beyliği
ve Aydın-ili vaat edilerek yanından kaçması temin edildi. Uç beylerinin açıkça Murad’ın
tarafına geçmeleri, Mustafa Çelebi’ye kaçmaktan başka çare bırakmadı. Ceneviz gemileriyle
Rumeli’ye geçen II. Murad, Edirne’yi alarak taht mücadelesini bitirdi. Aynı yıl Anadolu’ya
dönen Osmanlı sultanı, isyana katılan kardeşi Mustafa’yı da yakalayıp idam ettirdi.

5. 1. İstanbul Muhasarası ve Mustafa Çelebi Vakası
Bizans’ın Şehzade Mustafa’yı serbest bırakması, ardından da Osmanlı Devleti ile
anlaşmaya yanaşmaması üzerine, II. Murad, 1422 baharında İstanbul kuşatması için hazırlıklara
başlanması emretti. Haziran ayında başlayan kuşatma, Ağustos ayında yapılan genel hücumdan
sonra bir netice alınamadan kaldırıldı.
O esnada Bizans tahtında oturmakta olan VIII. Ioannis, II. Murad’ı zor durumda
bırakmak için, babasının sağlığında Hamid-ili’nde sancak beyi olarak bulunan, lakin abisinin
sultan olmasından sonra onun otoritesini kabul etmeyerek Karamanoğulları’na sığınmış olan
Mustafa Çelebi’yi Karamanoğulları ile ittifaken İstanbul’a getirmeyi başardı. Daha sonra
yeniden Anadolu’ya gönderilen Mustafa Çelebi İstanbul muhasarasının kalkmasına neden oldu.
Mustafa Çelebi, Karamanoğulları ve Germiyanoğulları’ndan almış olduğu destekle
Ağustos 1422’de Bursa’yı kuşattı. Lakin, Bursa halkının şehri teslim etmemek istememesi
üzerine Mustafa Çelebi, Bursa kuşatmasını kaldırarak İznik üzerine gitme kararı aldı. Kırk gün
süren İznik kuşatmasının ardından, şehir Mustafa Çelebi’ye teslim edildi. Bu esnada yürütülen
faaliyetler neticesinde, Mustafa Çelebi’nin lalasına Anadolu beylerbeyliği vaat edilerek şehirde
kalması temin edildi. İstanbul kuşatmasını kaldırıp İznik’e geçen II. Murad ve adamları Mustafa
Çelebi’yi ortadan kaldırdı. Bu şekilde Osmanlı tahtındaki iki önemli rakibini devre dışı bırakan
II. Murad diğer iki kardeşini ise gözlerine mil çektirerek Bursa’ya gönderdi ve tahta ortak
olmalarının önüne geçti.

5. 2. Osmanlı – Venedik Savaşı ve Selanik’in Zaptı
1394 senesinde I. Bayezid tarafından ele geçirilen Selanik şehri, Ankara Savaşı’nın
ardından Süleyman Çelebi tarafından imparatorun desteğini kazanmak için Bizans’a terk
edilmişti. II. Murad döneminde, Osmanlı gücünün yeniden canlanması ve Mora’ya yönelik
baskıların artması burayı koruyamayacağını düşünen ve Venedik’ten gerektiğinde yardım alma
umudu içerisinde olan Bizans sarayı tarafından şehir Venediklilere satıldı. Turahan Bey
idaresindeki Osmanlı birlikleri, Kerme’yi zapt ederek Mora’ya girmişlerdi. Osmanlı idaresi, bu
devir teslimi kabul etmeyerek Venediklilere yaklaşık yedi yıl süren bir savaş açtı (1423–1430).
Bu süreç esnasında, Venedik’in taraflar arasında barış temin etme girişimleri, Osmanlılarca
reddedildi.
II. Murad, Bizans imparatoru ile 1424 senesinde bir barış antlaşması imzalayarak bütün
dikkatini Venedikliler üzerine yoğunlaştırdı. Osmanlı-Venedik savaşı, 1425’ten itibaren Mora
ve Arnavutluk’ta yayıldı. Turahan Bey’e bağlı kuvvetler, 1423’ten itibaren Mora’yı vurmaya
başlamışlardı. 1425’te imparator Manuel’in ölmesinin ardından ise Osmanlı kuvvetleri
Mora’da ortaya çıkan parçalı yapıdan istifade ile bu sefer de 1426 ve 1428’de Eğriboz iki kez
yağmalandı.
Bu süreçte, Osmanlı otoritesini kabul etmeyen İzmir hâkimi Cüneyd Bey de Venedik
hükümetiyle dostane ilişkiler kurarak Osmanlı karşıtı bir tavır takındı. İzmir beyi, bu uzun
soluklu mücadelenin ilk yıllarında Osmanlılar için ciddi problem teşkil etti. Böyle olunca II.
Murad, Cüneyd Bey meselesini tamamen ortadan kaldırmak için üzerine Oruç Bey’i gönderdi;
taraflar arasında meydana gelen savaşın galibi olan Oruç Bey olsa da Cüneyd Bey kaçmayı
başardı ve Osmanlı karşıtı faaliyetlerine devam etti. Bu sefer ise, üzerine gönderilen Anadolu

Beylerbeyi Hamza Bey, Cenevizlilerin de desteğini alarak Cüneyd Bey’i kıstırmayı ve aile
fertleriyle birlikte ortadan kaldırmayı başardı; böylece Osmanlı ilerlemesinin önü açıldı (1426).
Venedik donanması, 1429’da düzenlediği Gelibolu baskınıyla Osmanlı askerî gücüne önemli
bir darbe indirmiş olsa da, 1430’da Selanik’i zapt eden Osmanlılar, mücadeleyi kendi
menfaatleri doğrultusunda sonlandırdılar. Her ne kadar kuşatma uzun sürmüş olsa da,
Osmanlılar Selanik’e kalıcı olarak yerleşmeyi başardılar. Şehrin ele geçirilişinin hemen
ardından yapılan iskan faaliyetleri ve şehirde nüfus dengelerinin değiştirilmesi, bu kalıcılıkta
önemli rol oynadı. Taraflar arasında Eylül 1430’da imzalanan antlaşma uyarınca Osmanlıların
Selanik’teki hakimiyeti tanınırken, İnebahtı’daki Venedik hakimiyeti de Osmanlılarca kabul
ediliyordu. Öte yandan Osmanlıların Boğazlarda serbestçe hareket etmesine Venediklilerce
müsaade edilecekti.

5. 3. Osmanlı-Macar Mücadeleleri
Rumeli’ye yönelik gaza siyasetinde II. Murad devrinde bir canlanma yaşanmıştı.
Bununla birlikte Osmanlı idaresi, bir Haçlı ordusu tehlikesini bertaraf etmek için çok kapsamlı
ve yıkıcı seferler icra etmekten kaçınıyordu. Osmanlılar, Macar kralı Sigismund’un Eflak ve
Sırp despotluğu üzerindeki nüfuzunu kırmak için kararlı bir politika izliyordu. Özellikle
1427’de Sırp despotu Stefan Lazarevic’in ölümü, Osmanlıların ve Macarların gözlerini bu
topraklara dikmelerine sebebiyet verdi. Aslında Stefan’ın varisi Georg Vulkovic’ti; lakin
Macarlar, aynı yıl içinde Sırp topraklarına girerek Belgrad’ı kuşattılar. II. Murad, dedesi
Yıldırım Bayezid’in Sırp hanedanıyla olan evlilik ilişkisine göndermede bulunarak Sırp tahtının
kendisine intikal etmesi gerektiğini iddia ediyordu. 1428’de, Macar ve Osmanlı kuvvetleri
arasında üç yıllık bir ateşkes imzalanıncaya değin sınır boylarında karşılıklı akın ve ufak çaplı
kuşatmalarla geçen bir mücadele yaşandı.
Şahruh’un varlığı, II. Murad’ı Anadolu’daki siyasî gelişmelerde yumuşak başlı bir
siyaset izlemeye zorluyordu. Karamanoğulları, Osmanlı Devleti ve Macaristan arasındaki
mücadeleler devam ederken devletin doğu sınırlarına düzenledikleri saldırılarla Beyşehir ve
Hamid-ili’ni ele geçirdiler. Bu esnada Şahruh’un Anadolu’ya girme ihtimalinin oluşu,
Memlükler ve Karakoyunlularla birlikte Osmanlıları da kaygılandırdığından II. Murad bu
tacizler karşısında ses çıkarmamayı tercih etti. Rumeli sınır boylarında da, Osmanlı karşıtı bir
gruplaşma meydana geliyordu. Balkanlar’daki Osmanlı genişlemesinden rahatsız olan yerel
bey ve despotlar, 1431’de Osmanlı ve Macar sarayları arasında geçerli ateşkesin bitmesinin
ardından Kral Sigismund’un etrafında toplanmaya başladılar. Bu ittifaka katılanlar arasında
Osmanlı şehzadesi Davud, Bulgar tahtı adayı Frujin, Bosna kralı Tvrtko ve Sırp despotu Georg
Vulkovic yer alıyordu. II. Murad, Anadolu’daki karışıklıklardan ötürü devletinin batı sınır
hattında boy gösteren tehlikeye doğrudan müdahale edemese de, bu girişim Macar kralının
1437’de ölmesiyle fazla ses getirmeden sonlandı. Bu arada 1435’te Şahruh ikinci kez batıya
yönelmişti. Bu durum her ne kadar Macarlar ve Osmanlı vasalleri arasında heyecan uyandırsa
da II. Murad, Timurlu kuvvetlerini asla karşısına alma taraftarı değildi. Şahruh’un da amacı
Anadolu’da bütün hükümdarları kendi himayesi altında göstermekti. Bu yüzden
Dulkadıroğulları ve Karamanoğulları beyleri ile birlikte II. Murad’a da hilatler gönderdi. II.
Murad da Şahruh tarafından yollanan hilati kuşanarak Timurlu Devleti’nin yüksek iktidarını

tanıdığını duyurdu. Osmanlı sultanı, 1437’de, Şahruh ordusunun çekilmesinden sonra
Karamanoğulları üzerine sefere çıkarak Beyşehir ve Akşehir’i Osmanlı topraklarına kattı.

5. 4. Fetih Siyasetine Dönüş (1437–1444)
Osmanlı Devleti, 15. yüzyılın ikinci çeyreğinde siyasî ve askerî açıdan etkili bir bölgesel
güç halini almıştı. Ne var ki, barışçı bir mizaca sahip II. Murad, siyasî çekişmelerin mümkün
olduğunca diplomatik yollardan, çatışmaya gerek kalmadan halledilmesine taraftar biriydi. Öte
yandan timar bekleyen sipahi zümresinin desteğini alan Hamza Bey ve Şehabeddin Paşa gibi
fetih siyasetini savunan atılgan devlet adamları 1434’te divanda çoğunluğu ele geçirdiler.
Bundan üç sene sonra 1437 senesinin sonunda Macar kralı Sigismund’un ölümüyle başlayan
taht kavgaları, Osmanlıların bu yeni oluşan durumdan istifade etmeye çabalamaları sonucunu
doğurdu. Bu oluşan yeni divan yapısının da etkisiyle, Osmanlı ordusu, vasallerini de çağırmak
suretiyle, Macaristan üzerine yürüdü. Vidin yakınlarında Tuna’yı geçerek, hızlı bir yürüyüşle
Eflak topraklarını geçen ordu, Erdel’in merkezi olan Seben’i kuşatmışsa da almaya muvaffak
olamamıştır. Bir süre bölgede dolaşan Osmanlı kuvvetleri Eflak’a geri çekildi.
II. Murad, fütühatçı paşaların da etkisi ile Sırbistan ve Eflak’a yönelik askeri
teşebbüslerini arttırma kararı aldı. Her ne kadar istenildiğinde asker gönderse ve II. Murad’ı iyi
ağırlamış olsa da Eflak voyvodası Drakul’un İstanbul’a gelerek bir kez daha itaat arz etmesi
istendi. Drakul, ise çocuklarını Edirne’ye getirerek Osmanlılara rehin bırakarak Osmanlı
tabiiyetini kabul ettiğini beyan etmiştir. Eflak’in tam itaati bu şekilde temin edildikten sonra,
ertesi sene II. Murad, Osmanlı ordusunun başında Sırbistan seferine çıktı. Aslında sefer
öncesinde, aynı zamanda kayınpederi olan Georg Brankovic’ten İstanbul’a gelerek itaat arz
etmesini ve Semendire’nin kendisine teslim edilmesini istemişti. Brankovic ise, bu teklife
yanaşmamış, aradaki akrabalık bağını kullanmaya çalışarak bu teklife kayıtsız kalmıştı.
II. Murad idaresindeki Osmanlı ordusunun yaklaştığı haberini alınca Brankovic,
Semendire’yi terk ederek 1437 Aralık sonunda hayatını kaybetmiş olan Macar kralı
Sigismund’un halefi Albert’e sığındı. Kale savunmasını ise büyük oğlu Gregor ile eniştesi
Thomas Kantakuzenos’a bıraktı. Kale, uzun süren bir kuşatmanın ardından Osmanlı
hakimiyetine geçti (1439). Osmanlı ordusu, Semendire’nin ardından ise Orta Avrupa’nın kapısı
olarak görülen Macaristan idaresindeki Sırp şehri Belgrad’ı kuşatmış olmasına rağmen yaklaşık
altı ay süren kuşatmadan bir netice alamadı. Bu sefer esnasında, II. Murad, daha evvel Musa
Çelebi tarafından zapt edilmiş olan Novoberda’yı da ele geçirmiştir. Değerli madenleri ile
meşhur olan bu bölge, asırlar boyu Osmanlı ordusunun mermi ihtiyacını gidermede önemli rol
oynamıştır.

5. 5. Morava ve İzladi Muharebeleri – Edirne-Segedin Antlaşması
1440’ta II. Murad’ın Belgrad önlerinden çekilmesi, Osmanlı askerî tarihi bakımından
önemli bir dönüm noktasıdır. Hunyadi János komutasındaki Macar birlikleri, 1441-1442’de
Osmanlı uç beylerini ve Rumeli kuvvetlerini defalarca yenilgiye uğrattılar. Osmanlı
kuvvetlerinin, Macarlar karşısında tutunamayışı, Avrupa’da Osmanlılara karşı yeni bir Haçlı
Seferi düzenlenmesine neden oldu. Papa, IV. Eugenius önderliğinde oluşturulan bu ittifaka
Macarlardan başka Sırplar, Ulahlar, Lehler, Fransa ve Belçika’dan gönüllüler iştirak ettiler.

Temmuz 1443’te Budin’den hareket eden bu orduya, Semendire yakınında Tuna’yı
geçtiklerinde Bulgarlar, Arnavutlar ve Boşnaklar da kuvvet gönderdiler.
Polonya ve Macaristan Kralı Ladislas’ın önderliğinde, Hunyadi János’un
komutasındaki bu Haçlı ordusu Sırbistan topraklarına girince buradaki Osmanlı egemenliğinde
olan yerleri yağmaladıktan sonra, Osmanlı birlikleriyle Morava nehri yakınlarında Niş
civarında karşı karşıya geldiler. Rumeli Beylerbeyi Kasım Paşa idaresindeki Osmanlı ordusunu
kısa sürede dağıtarak Niş’i ele geçirmişlerdir. Ardından da Sofya’ya ilerlemiş ve Bulgarların
da desteğiyle Sofya’da hakimiyet tesis etmişlerdir.
Haçlı ordusunun bu yürüyüşü başladığında, Karamanoğulları da Macarlara ittifaken
harekete geçmiş, Sultan Murad da bu problemle ilgilenmek durumunda kalmıştır.
Karamanoğulları mağlup edilip, barışa zorlanınca, Sultan yeniden Balkanlara dönmüş,
Morava’daki mağlubiyet haberini alınca, ordusu ile birlikte Güney Balkanlar’da üslenmiştir.
Haçlı kuvvetleri Balkan dağlarını aşmaya çalışırken, derbent denilen dar boğazları aşmak
durumundaydılar. Osmanlılar, bunların bir çoğunda önlem almış, Haçlı ordusunu İzladi
derbendinden geçmeye mecbur bırakmıştır.
Sultan Murad, İzladi derbendi önünde düşmanla karşılaşmışsa da, müttefik Haçlı ordusu
karşısında mağlup olmuştur. 24 Aralık 1443’te cereyan eden bu muharebenin ardından müttefik
ordusu Filibe ovasına inerek, üçüncü kez Osmanlı ordusunu mağlup etmeyi başarmışlardır.
Haçlı ordusu şiddetli kış şartları dolayısıyla çekilmek zorunda kalırken, sultan da Edirne’ye
gitmek durumunda kalmıştır. Bu seferler sürecinde Hunyadi János, silahlı savaş arabalarına
dayalı yeni bir harp taktiğiyle Osmanlı süvarisi karşısında seri zaferler kazanmasını bildi.
Osmanlıların “tabur cengi” adını verdiği bu sistemde, üstü geleneksel savaş araç gereçlerinin
yanı sıra ateşli silahlar kullanan askerlerle doldurulan arabalar, tahta paravan ve kalkanlarla
sıkıca muhafaza altına alınmış oldukları halde birbirlerine zincirlenerek bir müdafaa hattı
oluşturuyorlardı. Osmanlı atlıları, bu yıllarda arabalardan örülü Macar savunmasını aşmakta
zorluk çekmişlerdi. Haçlı dayanışma ruhunun canlandığı bu dönemde Osmanlı ordularının
uğradığı müteaddit yenilgilerden cesaret alan İskender Bey, Arnavutluk’a giderek isyan ateşini
yeniden tutuşturdu.
Karamanoğulları, Osmanlıların Batı’da üst üste yaşadıkları mağlubiyetleri fırsat bilip
eski topraklarını almak için harekete geçtiler. II. Murad, fetih siyasetinden geri adım atıp,
yeniden uzlaşma çabalarına başladı. Kayınpederi Brankovic vasıtasıyla barış yapma teklifinde
bulunan II. Murad’ın bu çabalarının neticesinde imzalanan Edirne-Segedin Antlaşması, Sırp
despotluğunun ihya edilerek Sırbistan topraklarının (Semendire, Kolombac, Kruşevac, Toplice,
Leskofça) Georg Brankovic’e bırakılmasını onaylıyordu (12 Haziran 1444). II. Murad, bu
antlaşmayla Macar kralı ve Sırp despotuna bir daha Tuna nehrini aşmayacağına dair söz
vermişti.
Edirne’de bu antlaşmanın imzalanmasının ardından, II. Murad, yeni bir Karaman
seferine çıktı. Karamanoğlu İbrahim Bey, muahedeyi bozarak Osmanlı aleyhtarı faaliyetlerinin
cezalandırılması icap etmekteydi. II. Murad, Çanakkale üzerinden Anadolu’ya geçtikten sonra
Karamanoğlu topraklarına girerek burada hayli tahribatta bulundu. İbrahim Bey’in sulh talebine
de karşılık veren sultan, taraflar arasında akdedilen Yenişehir Antlaşması’nda
Karamanoğulları’ndan Osmanlılar aleyhine faaliyette bulunmayacaklarına dair oğlunu rehin

alma karşılığından garanti alırken, Hamid-ili toprakları Karamanoğulları’na terk etti. II. Murad,
imzalamak zorunda kaldığı iki antlaşmayla Osmanlıların son yıllarda ele geçirdiği bütün
topraklardan çekilerek sınırlarda barış halinin hâkim olmasını sağlamaya çalışıyordu.

5. 6. II. Murad’a Yönelik Artan Muhalefet ve Tahttan Çekilmesi
Askerî mağlubiyetler, II. Murad aleyhine güçlü bir muhalefet bloğunun oluşmasına
sebep oldu. 1444, Osmanlı siyaset sahnesinde ayrışmanın bariz hatlarla görünür hale geldiği bir
yıldı. Şehzade Mehmed, Murad’ın dördüncü oğlu olmasına karşın ağabeyi Amasya valisi
Alâeddin Ali Çelebi’nin vefatından sonra Osmanlı tahtının tek varisi olarak kalmıştı.
Muhalefetteki fütuhatçı zümreler, II. Murad’ı oğlu lehine tahttan feragat etmeye zorladılar.
Mehmed’in babasının daveti üzerine 1444 baharında Edirne’ye gelişi, Osmanlı idaresinde
Ağustos’ta Mihaliç ovasında tertip edilen resmî devir teslim törenine değin geçici bir otorite
karmaşası doğurdu. Şehzade Mehmed, babasının kaymakamı sıfatıyla payitahtta kaldığı halde,
II. Murad, Karamanoğulları’yla 1444 Temmuz’unda kendisiyle birlikte oğlunu da bağlayan bir
antlaşma imzalayabilmişti. II. Murad, nihayet Ağustos’ta kapıkulu mensupları ve paşalar
önünde tüm yetkilerini oğluna bıraktığını ilan edip Bursa’ya inzivaya çekildi.
On iki yaşında tecrübesiz bir gencin Osmanlı yönetimine geçişi, içte ve dışta Osmanlı
karşıtı faaliyetleri hızlandırdı. Sırp despotluğu Georg Brankoviç’e iade edilmişti; gitgide Macar
nüfuz sahasına kayan Eflâk beyi, padişahın huzuruna gelerek bizzat itaat sunma
zorunluluğundan azat edildi. Akçahisar subaşısı İskender Bey, Arnavutluk’ta Osmanlı devletini
uzun yıllar uğraştıracak meşhur isyanın ilk kıvılcımlarını bu tarihte çaktı. Karamanoğulları,
Beyşehir, Akşehir, Seydişehir ve Oklukhisarı’nı geri aldılar. Mora despotu, Korint berzahını
aşıp Osmanlı topraklarına akına başladı. II. Mehmed, aynı zamanda ciddi bir iç bunalımla karşı
karşıyaydı. II. Murad, devlet idaresini ulu veziri Halil Paşa’nın ellerine terk edip gitmişti; ama
genç sultanın etrafında birleşen kul asıllı devlet adamları, iktidarı ulema kökenli muteber
Çandarlı ailesi mensubu Halil’den almaya azimliydi. Rumeli beylerbeyi Şehabeddin Şahin
Paşa, II. Mehmed’in lalası Nişancı İbrahim Paşa ve Zağanos Paşa, devlet idaresinde mutedil
yöntemleri benimseyen sadrazamı bertaraf edip daha atılgan bir dış siyaset izleme
taraftarıydılar. Bu iktidar kavgası, genç sultanın saltanat için yetersiz ve ehliyetsiz olduğunu
iddia edenleri haklı çıkaracak şekilde bir siyasî ve toplumsal çalkantının yaşanmasına sebep
oluyordu. 1444 yazında Edirne ahalisi, kente yaklaştığı rivayet edilen haçlı kuvvetlerinden
kurtulmak için Anadolu’ya kaçıyordu. Şehirde çıkan Hurufî isyanı, ancak kanlı bir şekilde
bastırılabildi (22 Eylül 1444). Bu karışıklıklar esnasında çıkan büyük yangın, Osmanlı
payitahtındaki hayatı iyice güçleştirdi.

5. 7. Varna Savaşı
Macar kralı, Osmanlı tahtının çocuk yaşta bir hükümdara terk edilmesinden istifade
etmek için Segedin’de ettiği yemini bozarak Macar-Eflâk müttefik ordusunun başına geçti. Bu
orduya, Papalık tarafından organize edilen Papalık, Burgondiya, Venedik ve Dubrovnik’in
göndereceği gemilerden oluşan bir filo da eşlik edecekti. Boğazlardan Karadeniz’e girecek olan
bu ordu Tuna’nın ağzına ulaşacak, Niğbolu’da Macar ordusuyla bağlantı kuracaktı. Macarlar,
4 Ağustos 1444’te savaş ilanı yaparak Osmanlılara karşı harekete geçtiler.

Tuna’yı aşan Macar-Eflâk kuvvetleri, Varna’ya doğru sokulurken II. Mehmed’in
“şahinler” hizbini temsil eden Zağanos ve Şehabeddin Paşalar, henüz hayli ufak bir yaşta
olmasına rağmen padişahı Haçlı ordusunun karşısına çıkmaya teşvik ediyorlardı. Bununla
beraber Osmanlı yönetiminde ciddi bir ağırlığı olan Çandarlı Halil Paşa, başvurduğu politik
manevralarla II. Murad’ı inzivaya çekildiği Bursa’dan ayrılıp Osmanlı ordusunun başına
geçmeye ikna etti. Osmanlı ricaline kırgın olan II. Murad, serdar-ı ekremliği kabul etmede
epeyce tereddüt etse de, nihayet ordunun başına geçtiğinde Osmanlı ülkesinin padişahı resmen
oğlu II. Mehmed’di. II. Murad, orduyla birlikte harekete geçerken, Edirne’nin müdafaasını oğlu
Sultan II. Mehmed’e bıraktı.
Bu esnada Haçlı ordusu, Orşova-Vidin hattı üzerinden önce Niğbolu’ya, ardından da
Şumnu’ya ulaştı. Geçtiği yerlerde yerli halka iyi davranmayan, köylere ve ibadethanelere
saldıran Haçlı ordusu sonunda Varna’ya ulaşarak donanmayı beklemeye başladı. Bu esnada II.
Murad da bölgeye ulaştı. Osmanlı birlikleri, 10 Kasım 1444 tarihinde meydana gelen Varna
Savaşı’nın başlarında dağılma emareleri gösterdiler. Ortaçağlara özgü ağır zırhlı süvari
hücumları, nispeten hafif teçhizatlı Osmanlı savaşçıları üzerinde etkili olmuştu. Osmanlılar,
kalın Macar zırhlarını aşmakta zorlanıyorlardı. II. Murad, az sayıda askerle ordugâhta sıkışıp
kalmış olmasına rağmen padişahın çevresinde yeniden toplanan Osmanlı askerleri kararlı bir
karşı taarruzla savaşın gidişini değiştirdiler. Varna Savaşı, müdafaa mevzilerine çekilen düzenli
piyade kıtalarının doludizgin hücum eden atlılara karşı muharebeyi dengeledikleri anlardan
biriydi. Savaşta kayıp miktarları birbirine yakın olsa da, kral Vladislav’ın hayatını kaybetmesi
ve müttefik ordusunun çekilmesi neticesinde Osmanlılar kesin bir zafer kazanmış oldular.
Varna zaferi, Haçlıların Osmanlıların Avrupa’dan atılma ümitlerini bir kez daha
yıkmanın yanı sıra II. Murad’a kaybettiği itibarını geri kazandırması açısından önemlidir.
Veziriazam Çandarlı Halil Paşa, ona gerçek sultan muamelesi yapıyordu. II. Mehmed
taraftarları, bu tarihte Murad’ın Osmanlı başkentine girmesine müsaade etmediler; ama
Manisa’ya dönen Varna’nın muzaffer komutanı burada padişah gibi yaşayıp davranmaya
başlamıştı. Fütuhatçı politikaların Osmanlı Devleti’nin 1444’te olduğu gibi felakete
sürüklemesinden endişe eden Çandarlı Halil Paşa, devletin ayakta kalabilmesi için saldırgan
politikaları bir tarafa bırakıp bir müddet savaşsız yaşamanın zaruretine inanıyordu. Ulemadan
gelen Çandarlı Halil ve fütuhatçı paşalar arasındaki rekabet, 1444–1446 yılları arasında
Osmanlı siyasetine damgasını vurdu. 1446’da bir yeniçeri isyanı tertip eden Çandarlı Halil
Paşa, Edirne’nin altını üstüne getirterek II. Mehmed’in iktidarını zayıflattı (Buçuktepe olayı).
Başkentteki kargaşayı bahane eden veziriazam, II. Murad’ı gizlice payitahta davet etti.
Babasının geldiğinden haberdar olmayan genç sultan, yaşanan oldubitti karşısında II. Murad
lehine tahttan çekilerek veliahtlığı kabul ettiğini duyurmak mecburiyetinde kaldı (Mayıs 1446).
Şehabeddin ve Zağanos Paşalar, Mehmed’le birlikte Manisa’ya yollandıktan sonra “şahinler”
bloğu II. Murad’ın vefatına kadar Osmanlı siyaset sahnesinden çekildi.

5. 8. Mora ve Arnavutluk Seferi ve II. Kosova Savaşı
II. Murad, tahtına kavuşmasının ardından Mora topraklarına bir sefer düzenledi.
Buradan Arnavutluk’a yönelen Osmanlı padişahı, uzun süredir Osmanlı egemenliğine direnen
İskender Bey’in peşine düştü. II. Murad, Sofya’ya döndüğünde Macar askerî lideri Hunyadi
János’un asi Arnavut beyiyle birleşmek üzere harekete geçtiğini haber alınca Kosova’ya çıktı.

Savaş meydanı, I. Murad’ın şehit düştüğü I. Kosova çarpışmasının gerçekleştiği yerdi. Macar
ve Osmanlı kuvvetleri, üç gün boyunca amansız bir muharebeye tutuştular (17–20 Ekim 1448).
İlk günkü çarpışmalar, tarafların birbirlerini tarttıkları ölçülü ve dengeli kapışmalar şeklinde
geçti. Birinci gün başlayan karşılıklı top atışları sabaha kadar sürerken mancınık ve toplardan
çıkan gülleler gece karanlığında bile hasım safların üzerine yollanmaya devam edilmişti.
Macarlar, yine savaş arabalarını ateşli silahlarla donattıkları piyadelerle doldurarak caydırıcı
bir savunma hattı kurdular. Bununla birlikte Osmanlılar da, II. Kosova Savaşı’nda “tabur cengi”
taktiklerini kullanıp ordunun merkez hattını epeyce güçlendirmişlerdi. Osmanlı askerî
düzeninde, ordunun padişahın bulunduğu orta noktası, geleneksel olarak siper ve hendeklerle
çevrili, birbirine zincirli develerle korunan, kapıkulu süvarisinin dışında padişahın etrafına
dizili yeniçerilerin görev yaptığı sıkıca muhafaza edilen bir yerdi. II. Murad, Kosova’da bu
geleneksel müdafaa yapısına hafif toplarla takviye edilmiş arabaları ilave ederek gelecek
yüzyılda doğuda “destûr-ı Rûmî” adıyla anılacak olan muharebe tarzının temellerini attı.
Savaşın ikinci gününde, adeta bir seyyar kaleyi andıran merkez hatlarına güvenen Osmanlılar,
vahşi Macar süvari taarruzlarına sebatla karşılık verdiler. Bu arada kenarlarda bekleyen hafif
atlılar, daha esnek bir muharebe düzeni içinde düşman saflarının düzenini bozmak için
durmaksızın taciz saldırıları yapıyordu. Osmanlı süvarisinin soluk aldırmayan baskın ve
hücumları, Macar birliklerini yorup yıpratarak üçüncü gün savaşı devam ettiremeyecek denli
takatsiz kalmalarına yol açtı. Savaşı kaybettiğini anlayan Hunyadi János, az sayıda muhafızıyla
kaçarken çok sayıda Erdel ve Macar asilzadesi Osmanlı kılıçlarına kurban gitti.
II. Kosova zaferi, Rumeli’de Osmanlı iktidarının yeniden kök salmasına yardımcı oldu.
Sırplar, bu savaşta da, 1444’te olduğu gibi Macarlar’a destek vermeyi reddederek Osmanlı
taraftarı bir tutum sergilemişlerdi. II. Murad, 1450’de oğlu Mehmed’in refakatinde ikinci kez
Arnavutluk’a sefer düzenledi. Akçahisar kuşatma altına alınmış olmasına rağmen Hunyadi
János’un bir kurtarma ordusunun başında yola çıkacağı şayiası üzerine Osmanlı güçleri geri
çekildi. II. Murad, ertesi senenin başında Mehmed’i Dulkadıroğlu Süleyman Bey’in kızı Sitti
Hatun’la Edirne’de tertip edilen ihtişamlı bir düğünle evlendirdikten sonra hastalanarak vefat
etti (3 Şubat 1451).

5. 9. II. Murad Saltanatının Genel Bir Değerlendirmesi
II. Murad devri Osmanlı siyasetinde barış taraftarı zümrelerin daha fazla söz sahibi
olduğu bir zaman olmuştu. Bunda Murad’ın eğlenceye düşkün, tasavvuf ve musikiden zevk
alan barışsever tabiatının bir rol oynadığı söylenebilirse de, padişahın şahsî özelliklerinin
döneminin siyaseti üzerindeki etkisi abartılmamalıdır. Esasında II. Murad, muasır kaynakların
teyit ettiği üzere, Edirne merkezli devletinde muazzam bir insan gücü ve maddî zenginliğe
hükmediyordu. Bununla birlikte bu kudreti kullanırken başkentte veziriazam ve kapıkulu
ocakları, taşrada ise uç beylerinin gücü ve etkinliği karşısında ölçülü adımlar atmaya dikkat
etmeliydi. Bu devirde Çandarlılar başta olmak üzere, ulema kökenli, geleneksel özgürlüklerini
savunmada kararlı bazı Türkmen aileleri siyaset kurumunun en üst makamlarını işgal
ediyorlardı. II. Murad döneminde, fütuhatçı eğilimleriyle temayüz eden bazı devlet adamları
divanda etkili konumlara yükselmişlerse de, uzun vadeli politikalar üretemeden yerlerini II.
Mehmed öncesi Osmanlı siyasî yapısının geleneksel aktörlerine bırakmak zorunda kalmışlardı.
Keza Mihaloğulları, Evrenosoğulları ve Paşa Yiğitoğulları’nın başını çektiği uç beyleri,

batıdaki sınır boylarında zengin aile emlaklerinden istifade eden yarı feodal bir hayat
sürüyorlardı. Hıristiyan topraklarına yaptıkları yağma ve talan seferleriyle artırdıkları aile
mülklerini irsî yollarla tevarüs eden bu uç beyleri, merkezî iktidarın emir ve talimatlarını yerine
getirmede her zaman istekli değillerdi. Bunlar, Osmanlı saltanatını temsil eden beylerbeyilerine
karşı gelmekten çekinmedikleri gibi, aile menfaatlerine daha uygun olduğuna inandıkları taht
iddiacılarına kucak açmaktan da geri durmuyorlardı. II. Murad, bilhassa 1420’lerde güçleri
doruğa çıkan uç beylerine güvenmediği halde, bunların bölgesel iktidarına ve aile güçlerine
meydan okumaktansa mevcut durumu kabullenmeyi tercih etmişti.

Uygulamalar

Uygulama:
Gazavât-ı Sultân Murâd b. Mehemmed Hân: İzladi ve Varna Savaşlaro (1443-1444) Üzerine Ananomi
Gazavatname, yay. haz. Halil İnalcık, Mevlüd Oğuz, Ankara, 1989 isimli eseri okuyunuz.
Kazanım:
1. İzladi ve Varna savaşlarının Osmanlı kaynaklarına yansıma biçimi tespit edilecek.
2. Ana kaynak kullanma yetisi elde edilecek.

Uygulama Soruları
1. Gazavat'a göre 1444 yılında Edirne'deki barış görüşmeleri hangi şartlar altında
gerçekleştirilmiştir, tartışınız.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
II. Murad saltanatının ilk evresinde önemli sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Öncelikle
"Düzmece Mustafa" isyanı ile uğraşmış, çetin mücadelelerden sonra o sorunu halletmiş ve
ardından kardeşi Şehzade Mustafa isyanı ile ilgilenmek zorunda kalmıştır. Kişisel özellikleri ve
devletin içinde bulunduğu durum dolayısıyla, iktidarının ilk yarısında uzlaşmacı bir siyaset
takip etmiş, çatışmalardan mümkün olduğunca kaçınmıştır. Fakat, bu durum, onun savaş
yapmadığı anlamına gelmemelidir. Bu dönemde özellikle Venedik ve Macaristan’la ciddi
çatışmalar olmuş, siyasi ve askeri açıdan önemli bir yer olan Selanik’te Osmanlı hakimiyeti
tesis edilmiştir. II. Murad'ın saltanatının ikinci evresinde, divan-ı hümayunun yapısı “fütuhatçı”
diyebileceğimiz paşalar lehine değişmiştir. Bunun bir neticesi olarak, Osmanlı Devleti, daha
savaşçı ve aktif bir dış politika izlemeye başlamıştır. Lakin, Macarlar karşısında üst üste alınan
yenilgiler, Anadolu’da da Karamanoğulları ile yapılan mücadeleler II. Murad’ı oldukça
yıpratmıştır. Bunun bir neticesi olarak, II. Murad, oğlu lehine tahttan çekilmiş, bunu fırsat bilen
Macarların başını çektiği Haçlı ittifakı, Osmanlıları Balkanlardan atmak arzusuyla bir sefer
düzenlemişlerdir. Çandarlı Halil Paşa’nın, II. Murad’ı ordunun başına geçmeye iknası, Varna
savaşında elde edilen başarı, II. Murad’ın pozisyonunu daha da güçlendirmiş ve II. Mehmed’in
iki yıl süren ilk iktidarı sona ermiştir. II. Murad’ın saltanatın bu son evresinde ise Arnavutluk
ve Mora’daki problemler halledilmeye çalışılmış, buralara yönelik askeri seferler
düzenlenmiştir.

Bölüm Soruları
1. I. Mehmed’in ölümünden sonra Osmanlı Devlet adamları Bizans elçilerine verdiği mesaj
aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?
a. Şehzadeler Bizans’a rehin bırakılmayacaktır.
b. Bizans’ın yıllık ödediği haracın miktarı arttırılacaktır.
c. Mustafa Çelebi serbest bırakılmalıdır.
d. Bizans’a ödenen haraç artık ödenmeyecektir.
e. Selanik teslim edilmelidir.

2. Bizans’ın Şehzade Mustafa’yı serbest bırakması tehlikesi karşısında Osmanlı devlet adamları
ne tür bir hamle yaptılar?
a. Şehzade Mustafa’nın düzmece olduğu şayiasını yaydılar.
b. Bizans imparatoruna serbest bırakılmaması için hediyeler gönderdiler.
c. Silivri’yi Bizans imparatorluğuna iade ettiler.
d. İstanbul kuşatmasını kaldırdılar.
e. Karamanoğulları ile ittifak yaptılar.

3. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Şehzade Mustafa ile Bizans İmparatorluğu arasındaki
ittifakın bozulmasına neden oldu?
a. Bizans İmparatorluğu’nun söz verdiği yardımda bulunmaması.
b. Bizans gemilerinin II. Murad’ın askerlerini Rumeli’ye taşıması.
c. Şehzade Mustafa’nın Gelibolu’yu Bizans’a vermemesi.
d. Bizans’ta yeniden başlayan taht mücadelesi.
e. Bizans İmparatorluğu’nun II. Murad ile antlaşması

4. Düzmece Mustafa isyanıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
a. Mustafa, Osmanlı hanedanına mensup değildir.
b. Mustafa'nın başlattığı isyan Osmanlı toplumunun belirli kesimlerinden destek görmüştür.
c. Mustafa taht mücadelesine Gelibolu'ya geçerek başlamıştır.
d. II. Murad, Cenevizlilerle anlaşarak durumunu düzeltmeye çalışmıştır.
e. Bizans imparatoru II. Manuel Osmanlı taht mücadelesine müdahale etmiştir.

5. II. Murad'ın Timurlu hükümdarı Şahruh tarafından yollanan hilati giymesi aşağıdaki
seçeneklerden hangisiyle açıklanabilir?
a. Karamanoğulları ile olan mücadelede Şahruh'un yardımını sağlamak
b. II. Murad'ın Şahruh'un otoritesini tanıyarak Timurlularla çatışmaya girmekten kaçınmak
c. Rumeli'deki gaza faaliyetlerine hız vermek
d. Beyşehir ve Akşehir'i Osmanlı hâkimiyetine almak
e. Şahruh'a karşı Memlükler ve Karakoyunlularla ittifak yapmak

6. Aşağıdakilerden hangisi II. Mehmed’in 1444-1446 yılları arasındaki ilk saltanatı esnasında
karşılaştığı iç sorunlardan biri değildir?
a. Buçuktepe olayı
b. Edirne yangını
c. II. Murad’ın Bursa’da inzivaya çekilmesi
d. Edirne’de Hurufi ayaklanması
e. Çandarlı Halil Paşa’nın II. Murad’ı yeniden tahta geçirmek istemesi

7. Aşağıdakilerden hangisi 1446'da II. Murad'ın Osmanlı tahtına dönüşünü sağlayan
gelişmelerden biri değildir?
a. Veziriazam Halil Paşa'nın genç sultan II. Mehmed'e karşı tutumu
b. Edirne’de çıkan Hurufî ayaklanması
c. Buçuktepe hadisesi
d. Nişancı İbrahim Paşa ve Zağanos Paşa'nın II. Murad'ı tahta davet etmeleri
e. Edirne yangını

8. Çandarlı Halil Paşa tarafından el altından organize edilen Edirne’deki yeniçeri isyanı
Osmanlı tarihinde hangi adla anılmaktadır?
a. Vaka-yı Hayriye
b. Buçuktepe Olayı
c. İzladi Olayı
d. Vaka-yı Vakvakiye
e. Cemel Vakası

9. Aşağıdaki devletlerden hangisi Varna Savaşı öncesi Macar-Eflak müttefik ordusuna destek
için gönderilen filoya katılmamıştır?
a. Papalık
b. Burgondiya
c. Venedik
d. Dubrovnik
e. Malta

10. Aşağıdaki şıklardan hangisinde II. Murad’ın Yenişehir Antlaşması ile Karamanoğulları’na
terk ettiği yerler doğru bir biçimde verilmiştir?
a. Antalya-Mersin
b. Hamid-ili
c. Kütahya-Tavşanlı
d. Vilayet-i Selase
e. Karahisar-ı Şarki

Cevaplar
1. a, 2. a, 3. c, 4. a, 5. b, 6. c, 7. d, 8. b, 9. e, 10. b.

6. İSTANBUL’UN FETHİ MESELESİ ve II. MEHMED DÖNEMİ BATI
SİYASETİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6. 1. İstanbul’un Fethine Giden Yol
6. 2. İstanbul kuşatması ve Sonrası
6. 3. II. Mehmed ve Sırp Tahtı Meselesi
6. 4. Arnavutluk'ta Osmanlı Egemenliğinin Tesisi
6. 5. Mora'nın Osmanlı Topraklarına İlhakı
6. 6. Eflak ve Bosna'nın Osmanlı Hakimiyetine Girişi
6. 7. Osmanlı-Venedik-Macar Mücadeleleri

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
● İstanbul’un fethini II. Mehmed’in imparatorluk ideali açısından değerlendiriniz?
● II. Mehmed, Sırp tahtı üzerinde hangi gerekçe ile hak iddia etmiştir?
● II. Mehmed’in Mora’da hakimiyet kurmak istemesi ile onun imparatorluk düşüncesi
hakkında ne tür bir parallik kurulabilir?
● Osmanlı Macar mücadeleleri ne şekilde netice vermiştir?
● Osmanlı Devleti'nin Venedik'le olan savaşşarı sonunda elde ettiği kazanımlar nelerdir?
● II. Mehmed, Arnavutluk'ta egemenlik ele geçirme sürecinde ne tür bir siyaset takip
etmiştir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

İstanbul’un Fethine Giden
Yol

İstanbul’un fethine giden
süreci kavrayabilmek.

Okuma, araştırma, fikir
yürütme

İstanbul kuşatması ve
Sonrası

II. Mehmed’in imparatorluk
idealinin ana unsurlarını
ortaya koyabilmek.

Okuma, araştırma, fikir
yürütme

İstanbul kuşatması ve
Sonrası

Fetih sonrası yapılan
ugyulamaların gerekçelerini
açıklayabilmek.

Okuma, araştırma, fikir
yürütme

II. Mehmed ve Sırp Tahtı
Meselesi

II. Mehmed dönemi Batı
siyasetini kavrayabilmek.

Okuma, araştırma, fikir
yürütme

II. Mehmed ve Sırp Tahtı
Meselesi

Sırp tahtında hak iddia eden
Osmanlıların temel
iddialarını saptayabilmek

Okuma, araştırma, fikir
yürütme

Mora'nın Osmanlı
Topraklarına İlhakı

Osmanlıların Mora’da
egemenlik tesis ediş
süreçlerini detaylı olarak
ortaya koyabilmek.

Okuma, araştırma, fikir
yürütme

Osmanlı-Venedik-Macar
Mücadeleleri

Osmanlı-Venedik-Macar
mücadelelerinin sonuçlarını

Okuma, araştırma, fikir
yürütme

Arnavutluk'ta Osmanlı
Egemenliğinin Tesisi
Osmanlı-Venedik-Macar
Mücadeleleri

nasıl
veya

açıklayabilmek.

Anahtar Kavramlar
İstanbul kuşatması, Fetih, Sırbistan, Arnavutluk, Venedik, Bosna, Macar, Mora

Giriş
30 Mart 1432’de Edirne’de dünyaya gelen II. Mehmed, çocukluğundan itibaren
Osmanlı iktidarı etrafında dönen siyasî çalkantıların ortasında yer alıyordu. Henüz çocuk
yaştayken Osmanlı tahtının tek varisi haline gelmesi, II. Murad saltanatından memnun olmayan
fütuhatçı devlet adamlarının şehzadenin çevresinde birleşmesine yol açmıştı. II. Murad, 1444
yılında, batı cephesinde uğradığı seri yenilgilerin ardından tahtını on iki yaşındaki oğluna terk
etmek mecburiyetinde kalmıştı. II. Mehmed’in 1444–1446 seneleri arasındaki ilk hükümdarlık
tecrübesi, iç ve dış karışıklıklarla dolu bir başarısızlık dönemi oldu. 1446 baharında Osmanlı
başkentinde patlak veren yeniçeri ayaklanması, bazı isyancıların İstanbul’da yaşayan Orhan
Çelebi’nin hükümdarlığını kabul ettiklerini duyurmalarıyla II. Mehmed’in taht üzerindeki
meşruiyetini sorgulanır hale getirdi. Veziriazam Çandarlı Halil Paşa’nın gizlice Edirne’ye davet
ettiği II. Murad, yeniçerilerin desteğiyle yeniden tahta otururken Zağanos ve Şehabeddin
Paşaların refakatindeki II. Mehmed Manisa sarayına geri yollandı. Bu taht krizi, kendisine
atılganlık ve savaşçılığıyla dedesi Yıldırım Bayezid’i örnek alan genç Mehmed’i derinden
etkilemiş olmalıdır. II. Mehmed, 18 Şubat 1451’de, Manisa’da, babasının vefatı üzerine
Osmanlı tahtına ikinci kez oturacağı güne kadar yönetim üzerinde Çandarlı nüfuzunu kırmak,
yeniçerileri sultanın otoritesine boyun eğdirmek ve atılgan bir gaza siyasetiyle İstanbul’u
fethetmek fikirlerini olgunlaştırdı.
II. Mehmed, Osmanlı payitahtına döndüğünde 19 yaşındaydı. İlk hükümdarlığında
devletin içine düştüğü perişan hali hatırlayanlar, Osmanlı iktidarına esaslı bir darbe indirmek
için müsait zamanın geldiğine inanıyorlardı. Karamanoğlu İbrahim Bey, Hamid-ili’nde bazı
kaleleri ele geçirdi. Karamanoğulları’nın desteğini alan yerel hanedanlar, Germiyan, Aydın ve
Menteşe arazilerinde yeniden egemenliklerini ilan etme teşebbüsünde bulundular. II. Mehmed,
yeniçerilerle dayanışma halindeki Çandarlı Halil Paşa’yı bu nazik durumda azletmeye cesaret
edemedi. Bununla birlikte İshak Paşa’yı Anadolu beylerbeyliğine getirdi; Şehabeddin Paşa’yı
ikinci vezirliğe yükseltti; Sarıca Paşa ve Zağanos Paşa’yı divan üyeleri arasına aldı. Böylece
devlet yönetiminde Çandarlı Halil’e karşı kendine bağlı bir denge unsuru yaratmış oluyordu.
Anadolu’daki karışıklık, Osmanlı sarayını Georg Brankoviç’in yeniden Sırp despotluğunun
başına geçmesi karşısında sessiz kalmaya zorladı. Bizanslılar, Şehzade Orhan Çelebi’yi serbest
bırakmakla tehdit ederek Osmanlı idaresinden yıllık 300.000 akçe ve Çorlu’ya kadar olan
toprakların idaresini koparmayı başardılar. II. Mehmed, 1451’de Karamanoğulları üzerine
sefere çıksa da, Bizans tehditlerinin iyice artmasıyla Alaiye (Alanya) kalesini Anadolu’daki en
büyük rakibine bırakarak geri dönmek mecburiyetinde kaldı. Yeniçeriler, Edirne’ye dönüş

yolunda bahşiş bahanesiyle ayaklandılar. Osmanlı sultanı, Çandarlı Halil’in adamlarından biri
olan yeniçeri ağası Kurtçu Doğan’ı görevden almakla yetinerek isyanı geçiştirmekle beraber
başkentte kapıkulu ocakları mensupları arasında kanlı bir temizlik harekâtı başlattı.

6. 1. İstanbul’un Fethine Giden Yol
II. Mehmed ve devlet adamları, İstanbul’un fethini en öncelikli hedef olarak masaya
yatırdılar. II. Mehmed’in tahta geçer geçmez, Osmanlı memleketinin tam ortasını işgal eden
Bizans’ın ortadan kaldırılmasının bir gaza vazifesi olduğunu söylediği rivayet ediliyordu.
Çiçeği burnunda Osmanlı sultanına göre, İstanbul, taht iddiacısı Osmanlı şehzadeleri ve
Osmanlılara karşı haçlı seferi çağrısında bulunanlara ev sahipliği yaptığı sürece devletin
güvenliğini tam manasıyla temin etmek mümkün olamazdı. Üstelik Bizans sarayının Selanik’i
Venediklilere terk etmesinde olduğu gibi, İstanbul’un bir Batı gücüne bırakılması durumunda,
II. Mehmed’in hayallerini süsleyen “Osmanlı İmparatorluğu” bir merkezden yoksun kalacağı
için daha doğmadan ölme tehlikesiyle karşı karşıya kalırdı. Bu amaçla Zağanos Paşa, 1452
başlarında Anadoluhisarı’nı yükseltti. Aynı yılın Ağustos’unda tamamlanan Rumeli
(Boğazkesen) Hisarı, Karadeniz’le Bizans’ın iaşe ve ikmal bağlantısını kesip şehre dışarıdan
gelen askerî yardımları engelleyecekti. Hisarın dizdarlığına getirilen Firuz Ağa, gemilerin
ancak gerekli denetimleri yapıldıktan ve haraçlarını ödedikten sonra geçişlerine müsaade
ediyordu. Bu sayede, İstanbul’un dışarıyla olan bağlantısı iyice kesildi. II. Mehmed, Avrupa
yakasında

inşa

edilen

hisarın

tamamlanmasından

sonra

Bizans

imparatoru

XI.

Konstantinos’dan kenti teslim etmesini talep ederek savaş ilan etti. Esasen, İmparator
Konstaninos, böyle bir gelişmenin yaşanacağını bildiğinden, hazırlıklara başlamış, şehrin
surlarını tahkim ettirmişti.
Savaş ilanı, Osmanlı devlet idaresinde halen belirli bir ağırlığı olan veziriazam Çandarlı
Halil Paşa açısından bir muamma doğurdu. İstanbul’un alınması, II. Mehmed’in arzuladığı gibi,
padişahla birlikte yeni kuşak Osmanlı ricalinin mutlak iktidarını tesis edeceğinden devlet
üzerinde söz söyleme hakkı kalmayacaktı. Bununla birlikte Çandarlı Halil, birleşik bir haçlı
kuvvetini Osmanlıların üzerine çekmenin akılsızlık olduğuna inanıyordu. Kuşatmanın
başarısızlıkla neticelenmesi, ihtiyar ve tecrübeli vezirin 1440’lı yılların başında bizzat şahitlik
ettiği gibi, Osmanlı saltanatının birdenbire alaşağı edilmesine yol açabilirdi. Öte taraftan, bazı
uç beyleri, İstanbul’un fethedilip devlet merkezinin buraya taşınması durumunda, Edirne
merkezli gaza ve akın faaliyetlerinin son bulacağını ve Osmanlı devletinin dört tarafı sularla
çevrili başkentinden ötürü denizciliğe kayacağı endişesini dile getiriyorlardı. Gaza/tasavvuf
geleneğinden gelen kalabalık halk kitleleri arasında, İstanbul’un fethinin kıyamet

alametlerinden biri olduğuna dair kuvvetli bir inanç bile vardı. Bizans söylenceleri, ortaçağ
İslam tarihçi ve coğrafyacılarının kent hakkında anlattıkları ve bazı hadislerde kıyametin
kopmasıyla şehrin alınması arasında kurulan bağlantıdan etkilenen birçok insan, İstanbul’u
fethetmenin uğursuzluk ve yıkım getireceğine inanıyordu. Tabii ki, bambaşka gerekçelerle
kuşatmaya karşı çıkanların halk arasında tedavül eden bu gibi rivayetlerin daha gür bir sesle
dillendirilmesini teşvik ettikleri iddia edilebilir. Halil Paşa, II. Mehmed’i fetih tasarısından
vazgeçirmek için çeşitli ihtiyatlı fikirler ortaya attı; ama Edirne’de toplanan meşveret
meclisinde, padişah tarafından desteklenen Zağanos ve Şehabeddin Paşa’nın ısrarlı tutumları
galip geldi.
Şehir, esas itibarıyla, bölgede ticarî menfaatleri bulunan Latinlerce savunulacaktı. XI.
Konstantin, kuşatmanın yaklaştığı günlerde, içine düştüğü çaresizlikten ötürü, 1439’da alınan
Katolik ve Ortodoks kiliselerinin birleşme kararını onayladığını papaya duyurmuştu. Ortodoks
kilisesinin Vatikan’a bağlanacağı haberleri, Georgios Scholarios önderliğinde birleşen Rum
ahalinin tepkisini çekti. Yine de, 30.000 kişiyi bulan kent halkı, kuşatma müddetince
müdafaaya çeşitli yollarla yardım etmişti. Birleşme taahhüdü karşılığında Kardinal Isidore
komutasındaki ufak bir Napoli okçu birliği, İstanbul’un müdafaasına katılmak üzere kente
geldi. Bununla birlikte 1453 Ocak’ında 700 kişilik bir kıtanın başında İstanbul’a gelen İtalyan
condottiero Giovanni Guistiniani-Lungo, kuşatma boyunca çok daha etkili bir rol oynayacaktı.
İstanbul surlarında Osmanlı kuşatma ordusunu bekleyenlerin sayısı, Latin askerî birliklerin
katkısıyla 8000–9000 profesyonel savaşçıya ulaşmıştı. Herhalde kuşatmanın en ilginç
hadiselerinden biri, Osmanoğulları ailesine mensup Orhan Çelebi’nin kendine bağlı ufak bir
Türk birliğinin başında olduğu halde şehri savunanlar arasında yer almasıydı. Buna karşın II.
Mehmed, en fazla yarısı muhariplerden oluşan 100.000 kişilik bir orduyla Edirne’den hareket
etti. Ordunun kalan kısmını teşkil eden geri hizmet kıtaları, topların çekilmesi, ordugâh inşası,
ordu pazarının tanzimi gibi muharebe dışı hizmetleri yerine getiriyorlardı. Bunlar arasında Sırp
despotu tarafından yollanan 1500 kişilik madenci kitlesi (lağımcı), şehir duvarlarının
temellerine inen tüneller kazma işinde önemli bir hizmet görmüşlerdi.

6. 2. İstanbul Kuşatması ve Sonrası
İstanbul kuşatması, 6 Nisan 1453 tarihinde Macar top üstadı Urban tarafından dökülen
devasa toptan yapılan atışla başladı. Bu top, kuşatma esnasında yaptığı fiilî yıkımdan çok kent
içinde sıkışan Rum ahalinin maneviyatını bozmada etkili bir araç olmuştu. II. Mehmed, 11
Nisan’da çeşitli kalibrelerde toplardan oluşturduğu bataryaları İstanbul surlarına yaklaştırarak
etkili bir bombardımana başladı. Ertesi gün çoğunluğu Gelibolu ve Boğaz’ın gizli koylarında

inşa edilmiş 145 teknelik Osmanlı donanması, Haliç’in ağzını koruyan zincire başarısız bir
saldırı düzenledi. İlk toplu taarruz, 18 Nisan günü gerçekleşti. Osmanlılar, dört bir koldan
surlara hücum ederken yürüyen kuleler de kullandılar. Bu hareketli kuleler, duvarlara
tırmanmaya yarayan platformlar işlevi gördükleri gibi, esasında, surların önündeki hendeği
doldurmaya çalışan Osmanlı savaşçılarının gözlerden uzakta kalmasını sağlıyorlardı. Genel
taarruzun başarısızlıkla sonuçlanması, Osmanlı ordugâhındaki havayı olumsuz etkiledi. Bunun
üstüne, 20 Nisan’da, üç Ceneviz ve bir Bizans gemisinin rüzgârın da yardımıyla Haliç
önlerindeki Osmanlı ablukasını yarıp kent müdafilerine yardım ulaştırması, ordugâhta
kuşatmanın kaldırılmasına taraftar olanların seslerini yükseltmelerine yol açtı. II. Mehmed,
ordudaki yılgınlığı bertaraf etmek için Beşiktaş-Kabataş arasında kalan ufak koydan
Kasımpaşa’ya uzanan vadide bir süredir hazırlanan özel bir yol aracılığıyla altmış gemiyi
karadan yürüttü. Bu hamle, Urban’ın döktüğü devasa topun yarattığı etki gibi, gerçek askerî
etkinliğinden ziyade kent müdafileri ve halkı üzerinde bıraktığı psikolojik etki bakımından
önemliydi. Osmanlı gemilerinin 22 Nisan sabahında Haliç’e indirilmesi, şehre yardıma gelen
Ceneviz gemilerinin doğurduğu mutlu havayı dağıtarak Bizans halkını büyük bir umutsuzluğa
sürükledi. 28 Nisan’da Venedikli amiral Giocomo Coco, Osmanlı teknelerini yakma niyetiyle
giriştiği saldırıda başarısız olup gemisiyle Haliç sularına gömüldü. Bizans imparatoru XI.
Konstantin, Mayıs başında bazı Rum soyluların kenti terk etmesi yönündeki çağrılarına aldırış
etmeyerek son ana değin İstanbul’u savunacağını duyurdu. II. Mehmed, 6 Mayıs’ta, Topkapı
ve Edirnekapı arasında kalan surlara yaklaşık 30.000 kişinin katıldığı toplu taarruzlar
gerçekleştirdi. Bu hücumu takip eden hafta boyunca Osmanlı topları kent surlarını amansız bir
ateşe tuttular. Rum ahali, top güllelerinin duvarlarda açtığı gedikleri kapamak için canla başla
çalışıyor; surların yıkılan kısımlarını yere sapladıkları tahta kazıklar başta olmak üzere, ellerine
geçen her türlü materyalle dolduruyordu. Osmanlı ordusunda hizmet veren Sırp madenciler, 16
Mayıs’ta Edirnekapı surlarının temellerine inen lağımlar açmaya teşebbüs ettiler. Ne var ki, bu
yer altı tünelleri kenti savunanlar tarafından fark edilip açılan karşı tünellerle imha edildi.
26 Mayıs’ta Osmanlı karargâhına gelen bir Macar elçisi, kuşatmanın kaldırılmaması
durumunda bir haçlı ordusunun yola çıkacağı tehdidinde bulundu. II. Mehmed, bu tehdidi
ciddiye almamasına rağmen ertesi gün Osmanlı ordusunda birleşik bir haçlı kuvvetinin
İstanbul’a yaklaştığı şayiası dilden dile dolaşmaya başlamıştı. İstanbul kuşatması, neredeyse
elli gündür devam ediyordu ve Osmanlı birlikleri arasındaki huzursuzluk had safhadaydı. Zafer
umudunu yitiren bazı kesimler, II. Mehmed’i devletin maddî ve insanî kaynaklarını boş yere
heba etmekle suçluyorlardı. Macarların harekete geçtiği haberleri, ordunun maneviyatını iyice

bozmuştu. Çandarlı Halil Paşa ve taraftarları, ordugâhta hâkim olan olumsuz havadan güç
alarak yeni bir harp meclisi toplanmasını talep ettiler. Kuşatmanın sonlandırılmasını
isteyenlerle son bir genel taarruzda ısrar edenler arasında ateşli tartışmalar yaşandı. En sonunda,
bir kez daha II. Mehmed’in desteğini alan Zağanos Paşa, nihaî saldırının gününü tayin etmekle
görevlendirildi.
II. Mehmed, şehrin fethedildiğini görmek için en fazla çaba harcayan isimlerden biriydi.
29 Mayıs’ta yapılmasına karar verilen son hücum öncesinde dolaştığı kuşatma hattında
karşılaştığı askerler ve komutanlarla konuşup onları yüreklendiren ve şevke getiren sözler
söyledi. Askerlerin savaşma azmini artırmak için kentin İslam hukuku gereğince üç gün yağma
edilebileceği duyuruldu. Öte taraftan, XI. Konstantin, şehir surlarını gezip müdafilerin moralini
yüksek tutmaya çabalıyor; kentte birbiri ardına dinî merasimler tertip ediliyor; savunma
yerlerini bırakıp kaçanları engellemek için sert tedbirler alınıyordu. Osmanlılar, gündoğumuyla
birlikte üç dalga halinde hücum ettiler. İstanbul kuşatmasının simge isimlerinden Giovanni
Guistiniani-Lungo’nun ağır yaralanması, kentin fethine giden yolu açtı. Topkapı surları ve
burada bulunan yüksek kule, ağır topçu ateşi ve başarılı lağım faaliyetleri sonucu kulenin altına
yerleştirilen barut fıçılarının ateşe verilmesiyle yıkıldı. XI. Konstantin, refakatindeki askerlerle
Yedikule civarında bir miktar azap tarafından sıkıştırılarak öldürüldü. Fatih unvanını alan II.
Mehmed, muzaffer bir edayla Ayasofya kilisesinin kubbesine tırmanarak şehirde olan bitenlere
göz gezdirdi. Şehir halkına can ve mal güvenliği temin eden Fatih Sultan Mehmed, kentin
mümkün olduğunca zarar görmeden Osmanlı hâkimiyetine geçmesine özen gösterdi. Çandarlı
Halil Paşa, fethin ertesi günü veziriazamlıktan azledilerek yerine Zağanos Paşa getirildi.
Fatih Sultan Mehmed, şehri alan askerlerine üç günlük yağma izni vermiş olmasına
rağmen yağma faaliyetlerini zabitler aracılığıyla ikinci günde durdurdu. İstanbul’u kuracağı
imparatorluğun merkezi yapmak istiyordu. Bu sebeple, 1204’teki IV. Haçlı Seferi’nden sonra
gerilemeye başlamış kente eski ihtişamını kazandırmayı arzuluyordu. Bu maksatla, fetihten
sonra bir kısmının fidyelerini bizzat ödeyerek kent sakinlerini yerlerinde tutmayı denedi.
Ayasofya gibi abidevî eserlerin zarar görmemesi için özel önlemler aldı. Bir imparatorluk
merkezi yaratabilmek için kentin kalabalık bir nüfusla iskân edilmesi gerekiyordu. II. Mehmed,
bu amaçla İstanbul’a yerleşmek isteyenlere vergi muafiyeti tanınacağını duyurarak şehre göçü
teşvik etti. Ne var ki, nüfusu fetihten önce 40.000’e kadar düşmüş olduğu söylenen kent, çok
sayıda metruk ve harabe mahalleye sahip, sokaklarında vebanın kol gezdiği bir yer haline
gelmişti. Gönüllü göçlerin yeterli gelmeyeceğinin anlaşılması üzerine, Foça, Argos, Amasra,
Trabzon, Mora, Taşoz ve Samotraki adaları, Midilli, Eğriboz ve Kefe’den Rumlar ve İtalyan

Yahudileri İstanbul’a nakledildi. Konya, Aksaray, Larende ve Ereğli’den sürgün yoluyla
kaldırılan Türkmen kitleleri şehre yerleştirildi. II. Mehmed, yine de, hükümranlığı yıllarında
İstanbul’un büyük bir dünya şehrine dönüştüğünü göremeyecekti. Bununla birlikte II. Bayezid
devrinde, bir ticaret ve kültür merkezi olarak gelişen şehir, Kanuni Sultan Süleyman
saltanatında dünyanın en büyük kentlerinden biri olacaktır.

6. 3. Mehmed ve Sırp Tahtı Meselesi
İstanbul’un fethinin Batı kamuoyunda yarattığı infial neticesinde Papa V. Niccolo,
Osmanlı karşıtı bir Haçlı birliğinin kurulması için kolları sıvadı. Bu durumdan haberdar olan
II. Mehmed, oluşturulan bu ittifakı bozmak amacıyla Venedik Cumhuriyeti’yle bir ticaret
antlaşması imzaladı (18 Nisan 1454). Bu ahidname ile Levant’taki ticari menfaatlerini
muhafaza etmeyi başaran Venedik Cumhuriyeti, İstanbul’a daimi bir temsilci gönderme hakkını
da elde etti. Ticari menfaatlerini her şeyin önünde tutan Venedik Cumhuriyeti, bu antlaşmadan
sonra Papa tarafından yapılan Haçlı Seferi çağrılarına kayıtsız kaldı. Ardından ise, Cenova’ya
bağlı koloniler, Osmanlı Devleti’yle antlaşma yoluna gittiler. II. Mehmed’in bu hamleleri
diplomatik hamleler olduğu kadar ticari açıdan da önemli hamlelerdi. Sultan, Batı ticaretinden
elde edilen kazancın devlet hazinesi bakımından önemini takdir ediyordu. Bu süreçte bir tek
doğrudan Papalığa bağlı olan Rodos şövalyeleri, Osmanlılarla anlaşmayı reddettiler. Her ne
kadar Hamza Bey, 1454’te, adaya bir sefer düzenlese de başarılı olamadı.
II. Mehmed’in Avrupa’daki faaliyetlerinde ilk hedefi, Sırp toprakları oldu. Şayet bu
topraklarda egemenlik tesis ederse, Tuna’nın öte yakasına geçişin de mümkün olabileceğini ve
Eflak ve Macaristan’la mücadelenin daha da kolaylaşacağını düşünen sultan bu yüzden buraya
yönelik bir sefer hazırlığı içerisindeydi. Aslında Sırp topraklarının bir kısmında daha evvel
egemenlik tesis edilmişti, lakin Segedin antlaşması ile bu topraklar elden çıkmıştı. II.
Mehmed’in eline buraya sefer yapmak için aradığı fırsat, fetih sonrası geçti.
İstanbul’un fethini tebrike gelen heyetle II. Mehmed, Sırp despotu Georg Brankoviç’e
bir ultimatom yollayarak, eski Sırp prensi Lazar’ın memleketi Morava vadisinin ırsen kendisine
ait olduğunu duyurdu. Aslında ikili oynayan Brankovic’e yalnızca babasının mülkü olan Vulkili’nin bırakılabileceğini haber veriyordu. Brankovic bu haberi alır almaz Osmanlı topraklarına
tecavüz etmiş, Üsküp yolunu kapatmıştır.
II. Mehmed, bu haberi alınca, yeniden Brankovic’e bir elçi göndererek, Sırp topraklarını
terk etmesini bunu kabul ederse kendisine Sofya’nın ihsan edileceğini aksi halde Sırbistan
üzerine harekete geçeceğini bildirdi. Bu teklifin kabul edilmemesi üzerine harekete geçen

Osmanlı ordusu, 1454’te Morava vadisine girdi. Osmanlılar, bu sefer esnasında Semendire’yi
kuşatmış olsalar da ele geçirmek mümkün olmadı. Lakin, Sırbistan’ın diğer bir önemli şehri
olan Kruşevaç bu sefer esnasında ele geçti. Brankovic’le karşılaşamayan II. Mehmed ise
Edirne’ye geri çekildi. Osmanlıların geri çekilmesinden sonra Brankovic’in faaliyetleri
neticesinde Macarlar Vidin-Niş bölgesinden, Sırplar ise Kosova’dan karşı saldırıya geçtiler.
Firuz Beyoğlu’nun idaresine bırakılan bir kuvvet, bu iki orduyu birleştirmemek amacıyla orada
bırakılmışsa da, bu birleşmeye mani olamadı ve ittifak eden bu iki ordu Osmanlıları dağıtmayı
ve Firuz Beyoğlu’nu esir etmeyi başardılar. Ardından Vidin de müttefik ordusunun eline
geçmiştir. Bu süreçte, yalnız başına Osmanlıların karşısına çıkmak istemeyen Hunyadi’nin,
Almanlar nezdindeki yeni bir Haçlı Seferi girişimleri, Papa’nın ani ölümü neticesinde akamete
uğramıştır.
II. Mehmed, 1455 yılında yaptığı ikinci seferde Güney Sırbistan’a girerek despotu
himayesi altına almaya muvaffak oldu. Veziriazam Mahmud Paşa, kardeşi Mihail Angeloviç
vasıtasıyla Sırp soyluların Osmanlı tarafına çekilmesinde öncü bir rol oynadı. Macar krallığının
Sırp topraklarını Katolikleştirme çabalarından şikâyetçi kitleler, Osmanlı yandaşı bir hizip
oluşturdu. Bu sefer esnasında, kıymetli madenlerin bulunduğu Novobrodo ele geçirildi. II.
Mehmed, yine de, Sırplar ve Macarlar arasındaki işbirliğinin engellenebilmesi için Belgrad’ın
alınmasının şart olduğunu biliyordu. Aynı şekilde Sırbistan’da gerçekten hakim olabilmek ve
kuzeyden gelen istilaları durdurmak için de burası alınmalıydı. Osmanlı ordusu, 1456 Belgrad
kuşatmasında, Macar kuvvetleri önünde hem nehirde hem de karada yapılan muharebelerde
ciddi bir yenilgiye uğradı (Temmuz 1456). Bu savaşta II. Mehmed, bozgunu önlemek için ileri
atıldığında alnından yaralanmıştı. Böylece bu girişim başarısızlıkla neticelendi ve sultan
Belgrad’ı alamadan geri çekilmek zorunda kaldı.
Georg Brankoviç’in 1456’nın Aralık ayında hayatını kaybetmesi, Sırbistan’da yeni bir
sürecin başlamasına neden oldu. Lazar’ın ardından başlayan Sırp tahtı mücadelelerinde,
Osmanlılar da tıpkı Macarlar gibi taraf oldular. II. Mehmed’in üvey annesi Mara, Brankovic’in
kızıydı ve bundan hareketle Osmanlılar taht üzerinde hak iddia etiler. II. Mehmed, bu esnada,
aşağıda bahsedilecek olan Mora meseleleriyle ilgilenmek zorunda olduğundan, Sırbistan
üzerine kendi yürümektense, sadrazam Mahmud Paşa’yı gönderdi. 1458’de yapılan bu askeri
operasyonda, aralarında Güvercinlik’in de (Golubac) bulunduğu birçok kaleyi ele geçirmiştir.
II. Mehmed, Mora seferinin dönüşünde Üsküp’e geçti ve burada Sırbistan seferini
tamamlamış olan veziriazamıyla buluştu. Osmanlılar Sırbistan’a düzenlemiş oldukları bu sefer
üzerine, Macar kralı Matthias Corvinus harekete geçmiş ve kışın Osmanlı askerlerinin

dağılacağı umuduyla Tuna’nın öte yakasında beklemeye başlamıştı. Bunun istihbaratını alana
Mahmud Paşa’nın da telkiniyle II. Mehmed, yerleşik adetlerin aksine Üsküp’ten ayrılmadı,
Matthias Corvinus’un hareketini bekledi. Macar kralının Tuna’yı aşması üzerine hareket eden
Osmanlı ordusu 1458 kışında saldırıya geçen Macar kuvvetlerini geri püskürtmüş, öylece geri
çekilmiştir. Sırbistan’da tam bir egemenlik kurmak için, Sırp krallığının başşehri olan
Semendire’nin alınması icap ediyordu. Bu yüzden, ertesi sene tekrar harekete geçen II. Mehmed
Sofya üzerinden Sırbistan’a yürümüş ve Semendire burada sulhen Osmanlı kuvvetlerine teslim
edilmiştir. Bu tarihten sonra, Sırp toprakları üzerinde doğrudan Osmanlı egemenliği başlamış
ve burası bir Osmanlı vilayeti halini almıştır. Osmanlılarla müttefiken harekete eden, II.
Mehmed’in üvey annesi Mara da, Serez civarına yerleştirilmiş ve orada hayatını idame
ettirmiştir. Ertesi yaz Sofya’ya gelen II. Mehmed, burada Sırplardan Semendire kalesinin
anahtarlarını teslim aldı. Sırbistan, doğrudan Osmanlı egemenliği altına girmiş oldu (1459).

6. 4. Arnavutluk’ta Osmanlı Egemenliğinin Tesisi
Üsküp’te Osmanlı egemenliği başladıktan sonra, komşu olunan güney Arnavutluk’a
yönelik olarak Osmanlı akınlarının dozu, I. Bayezid döneminde artmıştı. Bu süreçte, bazı
Arnavutluk şehirleri Osmanlıların eline geçmiş, bunun bir neticesi olarak da Gjon Kastrioti’nin
dört oğlu padişaha rehine olarak gönderilmiştir. Bu çocuklardan biri olan George Kastrioti ise
Osmanlıların elinden kaçmayı başarmış, yeniden eski dinine dönmüş ve Osmanlıları uzun süre
uğraştırmıştır. II. Murad döneminde başlayan problemler, II. Mehmed dönemine de intikal
etmiştir.
Napoli Krallığı ile ittifak tesis eden İskender Bey, 1452’den sonra, Osmanlılara karşı
daha saldırgan bir tutum sergilemiştir. Üzerine gönderilen iki orduyu mağlup etmeyi başaran
İskender Bey, II. Mehmed Sırbistan meseleleri ile uğraşırken Napoli Krallığından aldığı destek
kuvvetleriyle Berat şehrini kuşatmıştır. Bu gelişme üzerine Evrenosoğlu İsa Bey idaresinde
kuvvetler, İskender Bey ile karşılaşmış ve bu savaşı Osmanlı kuvvetleri kazanmıştır. Lakin,
İskender Bey, Napoli Krallığı’ndan almış olduğu yeni destekler ve Papa’nın ikna edilmesi
neticesinde gönderilen Sırp, Alman, İngiliz ve Fransızlardan müşterek ordusuyla 1457’de
Osmanlı kuvvetlerini yenmeyi başarmıştır. 1463’te taraflar arasında barış yapılmış olsa da,
Osmanlı Venedik savaşlarının başlaması üzerine, İskender Bey bu anlaşmayı bozmuş ve
Osmanlıları yeniden bozguna uğratmayı başarmıştır.
Sultan, 1466 baharında bizzat ordusunun başında Arnavutluk üzerine hareket etmişse
de, bu seferden bir netice elde etmek mümkün olmamıştır. Arnavutlar savaşmadan dağlara
çekilmişlerdir; II. Mehmed ise bölgede egemenlik tesis etmek için Elbasan kalesinin inşasını

emretmiş, Balaban Paşa da, Akçahisar (Kroja) ablukası ile görevlendirildikten sonra sultan
ordusu ile geri çekilmiştir. İskender Bey’in Balaban Paşa’yı bozguna uğratması üzerine II.
Mehmed, ertesi sene bir daha sefere çıkmış ve bu sefer Arnavutluk’ta kalıcı olmak için ele
geçirdiği her yere garnizonlar yerleştirmiştir. Nitekim, İskender Bey’in bu sene içerisinde
ölümü üzerine Arnavutluk meselesi bir süreliğine hallolmuş oldu. 1478 senesinde düzenlenen
son Arnavutluk seferinde ise Kroja ve Lei gibi önemli merkezler ele geçirilmiştir. Sultanın
İstanbul’a dönüşünün ardından da İskenderiye ele geçmiş, ardından da Gedik Ahmed Paşa diğer
Arnavutluk kalelerini ele geçirip bölgede Osmanlı egemenliğini tesis etmiştir.

6. 5. Mora’nın Osmanlı Topraklarına İlhakı
İstanbul’un ele geçirilişinde, Mora’da imparatorun iki kardeşi Dimitrios ve Thomas
Palaiologos hüküm sürmekteydi. Bu iki kardeşin imparatorluk tahtı üzerinde hak iddia
edebilecek pozisyonda olmaları, II. Mehmed’in iddiaları ile ters düştüğünden bunların ortadan
kaldırılmaları icap ediyordu. Bu iki kardeşten biri Mezistre’de, diğeri de Balyabadra’da hüküm
sürüyordu. II. Mehmed, başlangıçta bu iki kardeşe dokunmamayı tercih etse de, burada çıkan
karışıklar doğrudan bir Osmanlı müdahalesini gerektirir seviyeye ulaştı. Bölgede yaşayan
Arnavutlar ve Rumlar arasındaki çatışmalar dolayısıyla despotlar vergilerini ödeyemeyecek
hale gelince ve ayrıca, Venedik de bu karışıklıktan istifade ederek burada hakimiyet tesis
etmeye çalışınca doğrudan Osmanlı müdahalesi yapılmıştır.
II. Mehmed, hem Bizans tahtı üzerindeki hak iddiaları, hem de Mora’nın stratejik ve
ticari açısından önemini çok iyi bildiğinden, bu karışıklıkları da bahane ederek Mayıs 1458’de
Mora’ya girmiştir. Korint’e kadar ilerlerdikten sonra, burayı kuşatmış ve Mora içlerine doğru
ilerlemiştir. Bu sefer esnasında aralarında Korint, Vostitza, Balyabadra ve Atina’nın da olduğu
bir çok şehir ele geçirilmiştir. Mora’nın kuzey bölgeleri tamamen Osmanlı idaresine girmiştir.
Muhtemeldir ki Sırplarla olan mücadeleler dolayısıyla II. Mehmed seferi daha fazla uzatmamış
ve despotlarla bir antlaşma yaparak bölgeden çekilmiştir.
Thomas ve Dimitrios’un siyaseten ayrılığa düşmesi neticesinde Thomas Mora’da hakim
duruma geçti; Dimitrios’un Osmanlılar’dan yardım istemesi üzerine ise II. Mehmed Mora’ya
bir sefer daha düzenledi ve bu sefer esnasında Mora’nın fethini tamamladı. Sadece kıyı
bölgelerinde Modon, Koron, Anabolu ve Argos gibi yerlerde Venedik idaresi devam etti,
Palaiologos ailesi mensuplarına bağlı olan bölgeler tamamen Osmanlı idaresine geçti.

6. 6. Eflak ve Bosna’nın Osmanlı Hakimiyetine Girişi
1456 senesinde II. Mehmed, bir süredir Osmanlı haraçgüzarı olan Eflak’taki taht
belirsizliğine müdahale ederek Vlad’ın tahta geçmesini temin etti. Lakin, Vlad, Osmanlı
sarayında uzun yıllar kalmış ve Osmanlı yardımı ile tahta geçmiş olmuş olmasına rağmen,
Macarlarla ittifaken Osmanlı karşıtı bir tutum içerisine girdi. Sultan, Trabzon seferine
çıktığında, Vlad Tuna’yı aşarak Bulgaristan topraklarına girmiş ve yağma hareketlerinde
bulunmuştu. Onun bu faaliyetlerinden rahatsız olan sultan 1462 baharında Eflak’a sefer
düzenledi. Vlad’la karşılaşamaması üzerine, Evrenos Bey’i Eflak içlerine akınlar düzenlemekle
görevlendirdi. Vlad’ın Osmanlı ordugahına saldırıda bulunması, lakin başarılı olamaması onun
sonunu getirdi. Kaçmak zorunda kalan voyvoda, Boğdan üzerinden Macaristan’a sığındı.
Yerine Vlad’ın kardeşi Radu voyvoda oldu ve Eflak’ta Osmanlı hakimiyeti başlamış oldu.
Eflak problemini halletmiş olan sultanın diğer hedefi, Bosna toprakları olmuştur.
Tuna’nın güney bölgelerinde hakimiyet tesisi arayışı içerisinde olan Sultan, Bosna kralının
Osmanlı karşıtı ittifak arayışlarını da bahane ederek Bosna üzerine yürümeye karar verdi. Ordu
Bosna topraklarına girdiğinde kralla karşılaşamayınca, Sadrazam Mahmud Paşa kralı bulmakla
görevlendirildi. Sultanın kendisi de Bosna krallığına başşehirlik yapan Yayçe’yi kuşattı.
Mahmud Paşa idaresindeki kuvvetler kralı kuşattılar ve teslim olmasını temin ettiler. Kral daha
sonra II. Mehmed’in emriyle öldürüldü ve Bosna’nın orta ve güney bölgelerinde Osmanlı
egemenliği tesis edilerek burası Osmanlı sancak sistemine dahil edildi (1463).

6. 7. Osmanlı-Venedik-Macar Mücadeleleri
İstanbul’un fethinden sonra Osmanlı ve Venedik yönetimleri arasında tesis edilen
karşılıklı anlaşma, II. Mehmed’in Balkan topraklarında izlediği genişleme siyasetine bağlı
olarak zedelenmeye başladı. Fatih Sultan Mehmed Mora sahilindeki kaleleri zapt etmesine
karşın Venedik’e ait olan Modon, Koron, Anabolu ve Argos gibi kuvvetli kalelere
dokunmamıştı. 1462 yılında II. Mehmed Midilli’yi alarak adanın eski Bizans hanedanına
mensup hâkimi Niccolo Gattilusio’yu idam ettirdi. Venedikliler, Midilli’nin Osmanlıların eline
geçişini, Ege Denizi’ndeki varlıklarına bir tehdit olarak algıladılar. Nihayet, kentin Rum
ahalisinin Argos kalesinin kapılarını Osmanlılara açması, Venedik hükümetini savaş ilanı kararı
almaya sürükledi (28 Temmuz 1463). Bu dönemde Papanın arabuluculuğunda Venedik
hükümeti ve Macar krallığı arasında Osmanlılara karşı bir ittifak antlaşması imzalandı.
Müttefikler, 1463 sonbaharında saldırıya geçtiler. Mora’da birçok kent, Osmanlı
yönetimine başkaldırarak Venediklilerle birleşti. Venedik kuvvetleri, Osmanlı Devleti’yle uzun

süredir bir çekişme konusu olan Argos’u ele geçirip kadim Hexamilion (Kemre) duvarını
yeniden yükselttiler. Venedik hücumu, ilk anda Osmanlıları Mora yarımadasından tamamen
atmayı başarmış görünüyordu. Aynı vakitlerde harekete geçen Macar birlikleri, Bosna
krallığının geleneksel taht merkezi Yayçe’yi zapt ettiler (16 Aralık 1463). Venedik donanması,
Çanakkale önlerine gelerek boğazı kapattı. II. Mehmed, bu tarihte henüz Venedik deniz gücüyle
baş edemeyeceğini biliyordu. 1463–64 kışında Çanakkale Boğazı’nın iki yakasında Sultâniye
ve Kilitbahir hisarlarını inşa ettirerek Venedik gemilerinin İstanbul’a doğru ilerleme ihtimalini
ortadan kaldırdı. Veziriazam Mahmud Paşa, Mora’da kazandığı zaferlerle yarımadayı tekrar
Osmanlı denetimine geçirdi. II. Mehmed, 1464 baharında Bosna’ya girerek Yayçe’yi muhasara
altına almasına rağmen başarılı olamadı. Mahmud Paşa idaresindeki kuvvetler, Fatih’in
dönüşünden sonra Macar kralını Bosna’dan çıkarmaya muvaffak oldular. Osmanlılar, savaşın
açılış yıllarında müttefik hamlelerini başarıyla savuşturmuşlardı. 1465’te başlayan barış
görüşmeleri, Bosna arazisinin kime ait olacağı hususunda yaşanan belirsizlikten ötürü kesintiye
uğradı.
II. Mehmed, Orta Anadolu’daki nüfuz mücadelesinin kızıştığı 1468 yılı boyunca
Venedik ve Macar yönetimlerini barış müzakereleriyle elinden geldiğince oyalamaya çalıştı.
Ertesi sene Eğriboz’dan yelken açan Venedik donanması, Rumeli sahillerini vurdu; Limni ve
İmroz’u aldı; zengin bir ticaret merkezi olan Enez’i yaktı; Yeni Foça’yı yağmaladı ve Mora’da
Vostitsa kalesini alıp sağlamlaştırdı. Fatih, 1470’te karşı taarruza geçip karadan Eğriboz
karşısına geldi. Osmanlı güçleri, anakarayla adayı birbirine bağlayan bir köprü inşa ederek
Eğriboz’a geçmeye başladılar. Bu arada Gelibolu valisi Mahmud Paşa komutasındaki Osmanlı
donanması, Venedik gemilerini kıyıdan uzak tutarak harekâtı destekliyordu. Eğriboz kalesi,
amansız bir hücumla ele geçirildi (11 Temmuz 1470).
Osmanlı ordusunun Anadolu’ya gittiği esnada, Eğriboz’un kaybından ötürü ortak bir
Haçlı müdahalesinin oluşmasını engellemek için II. Mehmed, Venedik’le yeniden barış
görüşmelerine başladı. Bununla birlikte Fatih’in barış imzalanması için öne sürdüğü talepler,
Venedik Senatosunca kabul edilmediğinden müzakereler bir kere daha akamete uğradı (Mart
1472). 1473 Akkoyunlu seferi esnasında Osmanlı idaresinde ilginç bir kriz yaşandı. II.
Mehmed’in Uzun Hasan’la meşgul olduğu günlerde, Venedik donanmasının İstanbul’u hedef
alan bir deniz seferine girişeceği istihbaratının alınması üzerine Edirne’ye İshak Paşa ve
Şehzade Cem, İstanbul’a ise Karıştıran Süleyman Bey ve Nasuh Bey kaymakam tayin
edilmişlerdi. Surlarının bir Venedik saldırısına karşı tahkim edildiği ve gergin bir bekleyişin
hüküm sürdüğü başkente, Osmanlı ordusunun doğuda ağır bir hezimete uğradığı yolunda asılsız

bir bilgi ulaştı. Bunun üzerine Süleyman Bey, Edirne’deki Sultan Cem’e haber yollayarak
Osmanlı saltanatının selameti açısından babasının hükümdarlık yetkilerini devralmasını önerdi.
II. Mehmed, İstanbul’a döndüğünde ilk iş olarak Süleyman ve Nasuh beyleri idam ettirdi.
Osmanlılar, 1474’te müttefiklere iki koldan saldırıya geçtiler. Mihaloğlu Ali Bey, kışın
Varat’a kadar uzanan Macar arazisini tahrip etmeyi amaçlayan bir akın tertip etti. Öte taraftan
Rumeli valisi Hadım Süleyman Paşa, Arnavutluk’un en büyük kalesi İskenderiye’yi bir buçuk
aya yakın bir süre kuşatma altında tutmasına rağmen alamadı (15 Temmuz–28 Ağustos 1474).
Macar kralı, II. Mehmed’in bölgedeki Osmanlı egemenliğini kuvvetlendirmek için Tuna
üzerinde yaptırdığı Böğürdelen kalesini alarak cevap verdi (15 Şubat 1476). Fatih’in Boğdan
seferiyle meşgul olmasından istifade etmek isteyen kral, ordusunu Semendire’ye doğru ilerletti.
Osmanlı sultanı, askerlerinin yorgunluğuna aldırış etmeksizin kış ortasında Semendire önlerine
yetişip Macar tehlikesini savuşturdu. Süleyman Paşa, güneyde Venedik’e ait İnebahtı (Lepanto)
kalesini kuşatsa da, denizden ikmal edilen kent Osmanlı hücumlarına dayandı (1477). Bu
tarihlerde sınır boylarında hüküm süren akıncı aileler ve Osmanlı idarecileri, Venedik arazisine
yönelik giriştikleri yıkıcı yağma ve çapul seferleriyle Venedik hükümetinin savaşı devam
ettirebilme iradesine önemli darbeler indirdiler. Evrenosoğlu Ahmed Bey, Arnavutluk’ta
Akçahisar (Kruya) kalesini çember içine alarak dünyayla bağlantısını koparırken, Bosna beyi
İskender Paşa, emrindeki birlikleri Kuzey İtalya topraklarına soktu. Osmanlı atlıları, Venedik
önlerine kadar inerek kenti çevreleyen bereketli ovayı altüst ettiler. Ertesi yıl Osmanlı akınları
Friuli’yi vurdu (1478). Turahanoğlu Ömer Bey, 1478–79’da Mora’da Venediklilere ait olan
yerleşimlere saldırılar düzenledi. Fatih, yukarıda da belirtiliği üzere 1478 baharında bizzat
çıktığı Arnavutluk seferinde, Akçahisar’ı teslim almasına karşın çetin bir arazide kurulu epeyce
müstahkem bir kale olan İskenderiye’yi almayı Osmanlı topçusunun şiddetli hücumlarına
rağmen başaramadı.
Osmanlılar ve Venediklileri on altı senedir yorucu ve tüketici bir çatışma haline
mahkûm eden harp, 25 Ocak 1479 tarihinde akdedilen bir antlaşmayla resmen sonlandırıldı.
Venedik hükümeti, Akçahisar, Limni ve Eğriboz adaları ve Mora’daki Manya bölgesiyle
birlikte, Fatih’in çekilmesinden sonra Evrenosoğlu Ahmed Bey tarafından abluka altında
tutulan İskenderiye’yi Osmanlı güçlerine terk etmeyi kabul etti. II. Mehmed, bunun karşılığında
savaş süresince Arnavutluk, Dalmaçya ve Mora’da ele geçirdiği diğer yerleri iade ediyordu.
Senato, aynı zamanda Osmanlı hazinesine senelik 10.000 altın haraç ödemeyi taahhüt etmişti.
Venedik tacirleri, Osmanlı sularında serbestçe ticaret yapabilecekler; İstanbul’da ikamet edecek
baylo, Osmanlı topraklarında faaliyet gösteren Venedik tebaasının hukukî işlerinde resmî

yetkili vazifesi görecekti. Modon, Koron ve İnebahtı gibi belli başlı kaleler hala Venediklilerin
elindeydi; ama II. Mehmed, bu devlete karşı yürüttüğü mücadeleler sonunda Ege Denizi’nde
mutlak bir hâkimiyet kurmayı başarmıştı.

Uygulamalar

Uygulama: Feridun Emecen’in, Fetih ve Kıyamet, 1453, İstanbul 2012 isimli kitabını okuyunuz.
Kazanım:
1. Fetih öncesi Bizans ve Osmanlılarda hakim olan psikolojik atmosfer anlaşılacak.
2. Tarih ve efsane ilişkisi hakkında perspektif edinilecek.

Uygulama Soruları
1. Kıyamet beklentisi ile İstanbul’un fethi arasında ne tür bir bağ kurulabilir, tartışınız?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
II. Mehmed, babasının ölümünün ardından ikinci kez sultan olunca, öncelikli olarak
Anadolu’daki problemleri halletme yoluna gitti. Karamanoğulları üzerine düzenlediği seferden
istediği neticeyi alamasa da, Anadolu’daki bu büyük rakibiyle sulh tesis ederek asıl planı olan
İstanbul kuşatmasına yoğunlaştı. Uzun süren, hazırlıklar neticesinde başlatılan İstanbul
kuşatması, 29 Mayıs 1453’de şehrin Osmanlıların eline geçmesi ile neticelendi. II. Mehmed,
bir yandan İstanbul’da imar ve iskan faaliyetlerine girişirken, öte yandan da imparatorluk ideali
çevresinde faaliyetlerine başladı.
II. Mehmed, İstanbul’u aldıktan sonra öncelikli olarak Sırbistan’da egemenlik tesis etme
arayışı içerisine girmiştir. Sırbistan topraklarının irsen kendisine ait olduğu iddiasından
hareketle Georg Brankovic üzerine defeatle yürümüş, bu gelişmelerin neticesinde
Semendire’nin de ele geçirilmesiyle Sırbistan doğrudan Osmanlı egemenliğine girmiştir. II.
Mehmed’in Batı siyasetinin bir parçası olarak Arnavutluk, Bosna, Eflak ve Mora üzerine
seferler düzenlenmiş ve bu bölgelerde de egemenlik tesis edilmiştir. Bu süreçte Osmanlıları
Batı’da en fazla zorlayan ise Venedik olmuş, 1463-1479 yılları arasında taraflar arasında
cereyan eden savaşlar, Osmanlı Devleti’nin kazandığı toprakların yanı sıra Venedik’in senevi
10.000 duka haraç ödemeyi kabul etmesiyle neticelenmiştir.

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi II. Mehmed'in İstanbul'u fethetme isteğinin arkasında yatan sebepler
arasında değildir?
a. Osmanlı Devleti'ni bir imparatorluğa dönüştürmek
b. Mutlak iktidarını tesis ederek Çandarlı ailesi ve destekçilerini ortadan kaldırmak
c. İstanbul'un fethini bir gaza vazifesi olarak görmesi
d. İstanbul’un bir batı gücüne devredilmesini engellemek
e. Bizans saray hayat ve adetlerini benimsemek
2. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethini zorlaştıran etkenlerden biri değildir?
a. Kent savunmasına katılan İtalyan ücretli birlikler.
b. Çandarlı Halil Paşa’nın ihtiyatlı tutumu.
c. Uç beylerinin muhalefeti.
d. Şehabeddin Paşa ve Zağanos Paşa’nın Osmanlı divanındaki etkinlikleri.
e. Osmanlı halkı arasında şehirle ilgili dolaşan efsaneler
3. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul kuşatması esnasında Osmanlıların konumunu güçlendiren
gelişmeler arasında gösterilemez?
a. Ceneviz ve Bizans gemilerinin Haliç ablukasını yarması
b. Akşemseddin’in II. Mehmed’e yazdığı mektup
c. Son taarruzda Giovanni Guistiniani-Longo’nun ağır yaralanması
d. Yürüyen kulelerin başarıyla kullanılması
e. II. Mehmed’in askerlerine üç günlük yağma izni verdiğini duyurması
4. Çandarlı Halil Paşa’nın idamı hangi gelişme sonrası gerçekleşmiştir?
a. Mora’nın fethi.
b. Kırım’ın fethi.
c. Sırbistan’ın fethi.
d. Trabzon’un fethi.
e. İstanbul’un fethi.
5. İstanbul kuşatması esnasında İstanbul’da bulunup, kendisine bağlı birliklerle Osmanlılara
karşı savaşan Osmanlı şehzadesi kimdir?
a. Şehzade Mustafa
b. Şehzade Halil
c. Şehzade Murad
d. Şehzade Orhan
e. Şehzade Musa
6. Sırbistan’ın kendisine teslim edilmesini isteyen II. Mehmed, aşağıdaki argümanlardan
hangisini kullanıyordu?
a. Sırbistan’ın irsen kendisine olduğu.

b. Mevcut yönetim daha iyi bir yönetim uygulayacağı.
c. İmparatorluğunun merkezi yapacağı.
d. Vergi indirimi uygulayacağı.
e. Sırbistan’ı Macar baskısından kurtaracağı.
7. II. Mehmed’in 1463 Bosna seferini düzenlemesinin başlıca amili aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Bosna kralının Macar askerlerini ülkesine davet etmesi
b. Bosna topraklarının Osmanlı genişleme hattı üzerinde yer alması
c. Yayça’nın stratejik ve jeopolitik önemi
d. Viyana’ya giden bir yolda Bosna’nın önemli bir basamak olması
e. Bosna’da süren dini karışıklık
8. Aşağıdaki adalardan hangisi II. Mehmed döneminde ele geçirilmiştir?
a. Kıbrıs
b. Rodos
c. Girit
d. Sakız
e. Midilli
9. Aşağıdakilerden hangisi 1479 yılında imzalanan barış antlaşması ile Osmanlı egemenliğine
giren yerler arasında yer almaz?
a. Rodos
b. Eğriboz
c. İskenderiye
d. Limni
e. Manya
10. Aşağıdaki şıklardan hangisinde II. Mehmed’in Belgrad’ı almak istemesinin başlıca amili
doğru bir şekilde verilmiştir?
a. Sırplarla Macarlar arasındaki olası işbirliğini engellemek
b. Zengin madenlere sahip olmak
c. Bosna krallığına darbe vurmak.
d. İskender Bey isyanını bastırmak.
e. Son Bizans kalıntılarını yok etmek.

Cevaplar
1. e, 2. d, 3. a, 4. e, 5. d, 6. a, 7. a, 8. e, 9. a, 10. a

7. ANADOLU VE KARADENİZ’DE GÜÇ MÜCADELELERİ ve II.
MEHMED DÖNEMİNİN SONU

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7. 1 Orta Anadolu’da Güç Mücadeleleri ve Uzun
Hasan’la Savaş
7. 2. II. Mehmed’in Karadeniz Siyaseti
7. 3. Tek Cihan Tek Hükümdar: Fatih’in Roma’yı İstila Planı
7. 4. II. Mehmed Dönemi’nin Genel Bir Değerlendirmesi

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
● II. Mehmed’in Roma’yı istila planının, onun imparatorluk vizyonu açısından bir
değerlendirmesini yapınız?
● Trabzon üzerine düzenlenen seferle II. Mehmed neyi amaçlamaktadır?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

Orta Anadolu’da Güç
Mücadeleleri ve Uzun
Hasan’la Savaş

Orta Anadolu’da güç
mücadelesi sürecini
kavrayabilmek.

Okuma, araştırma, fikir
yürütme

II. Mehmed’in Karadeniz
Siyaseti

Trabzon’da Osmanlı
egemenliği kurulmasında
ana motivasyonları
saptayabilmek

Okuma, araştırma, fikir
yürütme

II. Mehmed’in Karadeniz
Siyaseti

Kırım’ın Osmanlı
egemenliğine giriş sürecini
ortaya koyabilmek.

Okuma, araştırma, fikir
yürütme

II. Mehmed Dönemi’nin
Genel Bir Değerlendirmesi

II. Mehmed devrini genel
hatları ile açıklayabilmek.

Okuma, araştırma, fikir
yürütme

nasıl
veya

Anahtar Kavramlar
Uzun Hasan, Karamanoğulları, Kırım, Trabzon, Roma

Giriş
II. Mehmed’in Anadolu’ya yönelik siyaseti, dedesi Yıldırım Bayezid döneminde olduğu
gibi, tavâif-i mülûku ortadan kaldırıp Anadolu Türkmen beyliklerini Osmanlı başkentinden
yönetilen sancaklara dönüştürmeyi öngörüyordu. Kadim Roma’nın başkentinin yeni efendisi
Fatih, Anadolu’da eskiden Bizans İmparatorluğu’na ait olan toprakları kendi egemenliği altında
birleştirmeyi hayal ediyordu. Bu anlayış, 1461’den sonra Anadolu üzerinde siyasî menfaatlere
sahip Memlüklerle Osmanlı devletinin arasının açılmasına yol açtı. Esasında II. Mehmed’in
İstanbul’u almasının ardından Memlük sarayıyla yürüttüğü diplomatik yazışmalarda gazi
unvanını belirgin hatlarla öne çıkarması, Osmanlı-Memlük ilişkilerinde belli belirsiz bir kopuşa
işaret ediyordu. II. Mehmed, 1458’de Hicaz suyollarının bakımsızlığını ileri sürerek hacıların
yol boyunca rahat etmesini sağlamak amacıyla bölgeye tamirci ustalar yollamaya kalkıştı. Bu
girişim, hac yolları ve İslam’ın mukaddes yerlerinin koruyucu sıfatını haiz Memlükler
tarafından siyasî bir müdahale ve kışkırtma olarak algılanarak hoş karşılanmadı. Bu, bir
anlamda iki devlet arasında soğuk savaşın başlangıcı oldu. Memlük sultanı, Akkoyunlular,
Karaman ve Dulkadıroğulları’nı himayesi altında görüyordu. Fatih’in Trabzon’u alışını (1461)
Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın nüfuz sahasına bir müdahale olarak kabul eden Memlük
sultanı Seyfeddin Aynal, diplomatik teamüllere aykırı olarak Osmanlı padişahını tebrik etmedi.
Uzun Hasan’ın annesi, Trabzon kuşatması yüzünden yaşanan siyasî buhranı çözmek amacıyla
Fatih’e şahsen müracaat etmiş olsa da, Osmanlı sultanı kibar bir üslupla bu kenti almadan
dönmeyeceğini beyan etmişti. Trabzon hâkimleri, Komnenos ailesine mensup oldukları için II.
Mehmed bunların ortadan kaldırılmasını imparatorluğunun inşası yolunda önemli bir basamak
addediyordu. II. Mehmed, Aynal’dan sonra Memlük sultanı olan Hoşkadem’in tahta cülusunda
sessiz kalarak diplomatik savaşa devam etti. 1463’te, Memlük sultanına Hıristiyanlara karşı
kazandığı zaferleri anlattığı bir mektup yollayan II. Mehmed, mektupta Hoşkadem’le kendisini
eşit seviyede takdim ettiği gibi, elçisine de Memlük sultanı karşısında yer öpmemesi talimatını
vermişti. Nihayet, 1465’te kızışan Karamanoğulları meselesi, Osmanlı ve Memlük sarayları
arasındaki münasebetleri iyice bozdu.

7. 1. Orta Anadolu’da Güç Mücadeleleri ve Uzun Hasan’la Savaş
Karamanoğlu İbrahim Bey’in ölümü (1464), Orta Anadolu’da üç büyük devletin
katılımıyla amansız bir iktidar mücadelesi başlattı. Veliaht tayin edilen İshak Bey, Silifke ve
Taş-ili’nde tahta çıktığı halde, onun hükümdarlığını kabul etmeyen Pir Ahmed ve kardeşleri
Konya’da hâkimiyet tesis ettiler. Pir Ahmed, II. Mehmed’in halasının oğluydu. Beyliğin

tamamını ele geçirme mücadelesinde, İshak Bey Uzun Hasan’a müracaat ederken Pir Ahmed
Fatih’e yanaştı. Akkoyunlu hükümdarı, 1464’te Anadolu’ya girerek Dulkadıroğlu Arslan Bey’i
yenip Karaman ülkesine doğru ilerledi. Pir Ahmed ve kardeşleri elindeki toprakları zapt eden
Uzun Hasan, İshak Bey’i Karamanoğulları’nın tek hükümdarı olarak bırakıp geri çekildi. Pir
Ahmed ve kardeşleri, siyasî destek bulabilmek amacıyla Osmanlı sarayına sığındılar. İshak
Bey, buna karşı Memlük sultanı Hoşkadem adına hutbe okutarak Osmanlı karşıtı bir tutum
sergiledi. Bu arada II. Mehmed, Dulkadıroğlu Arslan Bey’le gizlice anlaşarak Memlükleri
kuzeyden sıkıştırmaya çalışıyordu. Hoşkadem, iki hükümdar arasındaki yakınlaşmadan
haberdar olduğunda Arslan Bey’i öldürttü (1465). Memlük sultanı, Dulkadırlı tahtına
Şahbudak’ı getirse de, Fatih, bu değişikliği kabul etmeyerek bir bağımlılık sözleşmesi
imzalattığı Şehsuvar’ın hükümdarlığını tanıdığını duyurdu. Pir Ahmed, yanına aldığı Osmanlı
kuvvetleriyle İshak’ın üzerine yürüyüp Silifke kalesi dışında kalan bütün Karaman topraklarını
ele geçirdi (Haziran 1465). Uzun Hasan’ın yanında kaçan İshak Bey, birkaç ay sonra burada
öldü.
Uzun Hasan’ın 1465 seferi, Osmanlı-Memlük ilişkilerini bir nebze yumuşatmıştı.
Bununla birlikte Osmanlı yandaşı Şehsuvar Bey’in 1467’de Dulkadırlı tahtının tek hâkimi
haline gelişi, iki devlet arasındaki gerilimi yeniden tırmandırdı. Şehsuvar Bey, II. Mehmed’den
aldığı destekle Memlük karşıtı bir siyaset izliyordu. Bu esnada Karaman tahtına sağlamca
yerleşen Pir Ahmed, Osmanlı sarayına verdiği bağımlılık sözlerini hiçe sayarak başına buyruk
davranmaya başlamıştı. 1468 baharında Afyon’a gelen Fatih, tabiyet şartları gereği Pir Ahmed
ve Şehsuvar Bey’den Osmanlı ordugâhına gelmelerini talep etti. Pir Ahmed’in ret cevabı,
Osmanlı güçlerini Karaman ülkesinin içlerine doğru çekti. Konya’yı zapt eden Mahmud
Paşa’nın askerleri, kaçan Karamanlı birliklerinin peşinden Memlük sınırını aşıp Çukurova
içlerine kadar takip ettiler. II. Mehmed, Manisa’dan getirttiği Şehzade Mustafa’yı Konya valisi
tayin ederek Karamanoğulları devletini kesin olarak sonlandırmayı denedi (1468). Ne var ki,
Karaman meselesi, Fatih’in beklentilerinin aksine milletlerarası bir sorun haline gelerek
Osmanlıların başını uzun yıllar ağrıtan karmaşık bir hal alacaktı.
Pir Ahmed, Osmanlı ordusu bölgeden çekilir çekilmez, üs edindiği Larende’den
kaybettiği toprakları geri almak için harekete geçti. Karamanoğulları, 1469’da Ereğli, Aksaray,
Develi ve Niğde’yi zapt ederek Konya’daki Osmanlı mahallî kuvvetlerini zor bir duruma
soktular. Karamanoğlu Kasım Bey, 1470’de Fatih’in Eğriboz seferiyle meşgul olmasını fırsat
bilerek Ankara’ya kadar uzanan bir yağma seferi tertip etti. Osmanlı yönetimi, bunu izleyen iki
yılda, Karamanlıların askerî gücünü bütünüyle kırmayı amaçlayan seferlerle karşılık verdi.

1471 baharında veziriazam İshak Paşa, Larende ve Niğde’yi aldı. Aynı tarihte Alanya’yı alan
Gedik Ahmed Paşa, Karamanlıları güneyde Akdeniz sahilinden sıkıştırmaya başladı. Ahmed
Paşa, ertesi sene askerî girişimlerini kıyıdan dağlık araziye doğru kaydırarak Pir Ahmed’in
askerî kuvvetlerine sığınak vazifesi gören sarp hisarları ele geçirdi.
Karamanoğlu Kasım Bey ve Pir Ahmed, Osmanlı gücüyle baş edemeyeceklerini
anlayınca Uzun Hasan’dan yardım istediler. Anadolu’daki beylerin hamisi olduğunu iddia eden
Akkoyunlu hükümdarı, Tebriz tahtının sahibi sıfatıyla Timur’a benzetiliyordu. Anadolu’dan
kaçan İsfendiyar, Germiyan, Dulkadır ve İnaloğlu gibi beyler Uzun Hasan’ın yanında
toplanmışlardı. Uzun Hasan, Osmanlılarla yapacağı kesin sonuçlu bir savaş için hasmını dört
bir koldan sarmaya uğraşıyordu. 1471’de Venedik’e giden dört Akkoyunlu elçisi, Venedik
hükümetiyle Osmanlılara karşı askerî işbirliği yapılmasının yollarını görüştü. Venedikliler,
Uzun Hasan’ın Osmanlı sultanını yenilgiye uğratıp Anadolu sahillerine kale inşa etmesini
yasaklayabileceğini ve Karadeniz’in Venedik ticaret gemilerine açtırılabileceğini umuyorlardı.
Ayrıca Mora, Midilli, Eğriboz ve Argos’un kendilerine iadesini istiyorlardı. Buna karşılık
Venediklilerin Karaman sahillerine çıkaracakları ateşli silahlarla donanmış kıtalar Akkoyunlu
ordusuyla birleşecekti. Müttefikler, 1472 baharında harekete geçtiler. Uzun Hasan,
İsfendiyaroğlu Kızıl Ahmed Bey ve Karamanoğullarını temin ettiği birliklerin başında Orta
Anadolu’ya yolladı. Bunlar, Tokat’a bir baskın yapıp şehri merhametsizce talan ettikten sonra
Uzun Hasan’ın yeğeni Yusufca Mirza’nın komutasına girdiler. Yusufca Mirza, emrindeki
kuvvetlerle Konya’ya geldi. Osmanlılar, ilk başta Bursa’yı savunmak üzere ricat etseler de,
Beyşehir yakınlarında karşılaştıkları Akkoyunlular’ı bozguna uğratıp Yusufca Mirza’yı esir
aldılar.
Öbür yandan, birleşik bir Hıristiyan donanması 1472 yazından itibaren Akdeniz
kıyılarına baskınlar düzenledi. Antalya (Ağustos) ve İzmir (Eylül), feci şekilde yakılıp yıkıldı.
Haçlı donanması, 1473 baharında Karamanoğlu Kasım’la birlikte hareket ederek Gorigos, Sıgın
ve Silifke kalelerinin Osmanlıların elinden alınmasında yardımcı oldu. Uzun Hasan, güney
kıyılarına inerek bu kuvvetlerle birleşme niyetindeydi. Bununla birlikte II. Mehmed, Rumeli
akıncılarını kışın Sivas’a yollayıp baharda bizzat Erzincan’a doğru yola çıkarak AkkoyunluVenedik güçlerinin birleşmesini engelledi.
Fatih, Uzun Hasan’ı kesin sonuçlu bir meydan muharebesine zorlayarak düğümü bir
defada çözmek istiyordu. Buna karşın Akkoyunlu hükümdarı, Osmanlı kuvvetlerinin ana
üslerinden çok uzaklaşmış olduklarını bildiğinden yıpratma savaşına taraftardı. Rumeli valisi

Has Murad Paşa, Erzincan-Tercan arasında Fırat’ı geçmeye uğraşırken Uzun Hasan
birliklerinin baskınına uğradı; Osmanlı öncü kuvvetleri ağır bir yenilgi alırken Osmanlı paşası
hayatını kaybetti. Uzun Hasan, en sonunda Otlukbeli’nde bir meydan savaşını kabul ettiğinde
Osmanlı ordusunda yalnızca sekiz günlük yiyecek kalmıştı (11 Ağustos 1473). Şehzade
Mustafa komutasındaki Anadolu azapları, etkili bir saldırı tertiplediler. Uzun Hasan’ın oğlu
Zeynel’in ölümü, muharebenin seyrini tamamen Osmanlıların lehine çevirdi; padişahın
etrafında bulunan kapıkulu birliklerinin savaşa girmesine gerek bile kalmadı. Uzun Hasan kaçtı.
Yolladığı elçiyle, bir daha Osmanlı topraklarına tecavüz etmeyeceği sözüyle birlikte barış
imzaladı. Bu zafer, Anadolu’da Osmanlı siyasî gücünü pekiştirirken batılı kuvvetlerin
Osmanlıları yenilgiye uğratma hayallerinin de sonu olmuştu. Fatih, 1478’de Uzun Hasan’ın
ölümünden sonra Trabzon civarındaki fetihlerini tamamlayarak Fırat nehrinin doğu yakasında
koşulsuz bir Osmanlı hâkimiyeti kurdu.

7. 2. II. Mehmed’in Karadeniz Siyaseti
Fatih’in Karadeniz’e yönelik politikaları, İstanbul’u bir imparatorluk başkenti haline
getirme çalışmalarıyla yakından ilgilidir. Bu şehre sahip olan hükümdar, doğal olarak
Karadeniz’e giriş çıkışları denetleyebilme imkânına sahip oluyordu. Ne var ki, Bizans
İmparatorluğu, şaşaalı devirlerinde yapabildiğinin aksine, son asırlarda ticarî olarak İtalyan
kent devletlerine bağımlı hale geldikçe boğazlar üzerindeki egemenliğini sözde kalmıştı.
Karadeniz bölgesinin kaynaklarının tek elde toplanması, II. Mehmed’in de farkında olduğu
üzere, İstanbul’u eski ihtişamlı günlerine döndürebilmek için elzemdi. Ancak kuzeyden ucuz
fiyata sağlanacak bol miktarda buğday, et ve tuz sayesinde İstanbul’da kalabalık bir nüfusu
besleyebilmek mümkündü. Fatih, bu amaçla Karadeniz’e kıyısı bulunan devletlere boyun
eğdirerek bölgenin en büyük siyasî gücü haline gelmeyi denedi. Bu arada Karadeniz ticaretinde
etkili Latin kolonilerini sıkıca denetim altına alarak Bizans döneminde elde ettikleri imtiyazları
zaman içinde ortadan kaldırmaya çalıştı. Sonuçta Karadeniz, Fatih’in hayal ettiği gibi, yabancı
devletlerin ticaretine büyük ölçüde kapalı bir Osmanlı iç denizi haline gelecektir.
II. Mehmed, 1454 yazında donanmasını Karadeniz’e yolladı. Kırım hanı I. Hacı Giray’la
buluşan Osmanlı güçleri, Karadeniz’deki Ceneviz kolonilerinin merkezi Kefe’ye karşı
ortaklaşa bir harekât düzenlediler. Cenevizliler, ticarî faaliyetlerini sürdürebilmek için Osmanlı
ve Kırım sultanlarına haraç ödemeyi kabul ettiler. Fatih, 1456’da Cenevizlilerin elinden
Amasra’yı aldı. 1461’de Sinop ve Trabzon Osmanlı idaresine geçti.

Karadeniz hâkimiyeti yolunda II. Mehmed’in en büyük rakibi, Litvanya-Lehistan’da
hüküm süren Yagellon hanedanıydı. Doğu Avrupa’nın en güçlü devletinin başında bulunan
Yagellonlar, Kırım ve Boğdan’da nüfuzlarını artırarak Karadeniz’in kuzey sahillerinde etkili
olmak istiyorlardı. Esasında, Osmanlıların Kırım’a kalıcı bir şekilde yerleşme arzusu, bölgedeki
siyasî aktörlerin kuşkusunu çekiyordu. Kırım hanı, Yakub Bey komutasındaki Osmanlı
gemilerinin 1469’da Kefe’ye saldırısını Fatih’e yolladığı bir mektupla protesto etti. Ne var ki,
Yagellonların Kırım hanına karşı Altın Orda devleti ile ittifak kurması, Kırımlıları ister istemez
Osmanlı sultanına yaklaştırdı. Bu arada Boğdan voyvodası Stefan, Yagellonlara bağımlı hale
gelmiş ve 1455’ten beri Osmanlı sarayına ödediği haracı yollamayı kesmişti. Boğdan
voyvodası, Osmanlı yandaşı Eflâk beyi Radu’yu tahtından uzaklaştırıp Kili ve İbrail’i aldı.
Bunun üzerine Rumeli beylerbeyi Hadım Süleyman Paşa, Boğdan’a girerek voyvodayı dize
getirmeye çalıştıysa da bozguna uğradı (Ocak 1475).
Fatih’in beklediği fırsat, aynı sene Kırım’da ortaya çıktı. Eminek Mirza ve Mengli Giray
arasında baş gösteren taht mücadelesi, Boğdan beyiyle birlikte Osmanlı kuvvetlerinin de
bölgeye müdahale etmesine yol açtı. Mengli Giray, Cenevizlilerin yanına sığındı. Veziriazam
Gedik Ahmed Paşa, dört günlük bir kuşatmadan sonra Kefe’yi teslim aldı (6 Haziran 1475).
Ahmed Paşa, Azak’ı ve Kırım sahillerindeki Ceneviz kolonilerini ele geçirdi. Boğdan
voyvodasına bağlı kuvvetlerce savunulan Mengüp kalesini aldı. Mengli Giray, Suğdak’ta
Cenevizlilerin elinde kurtarıldıktan sonra Osmanlı egemenliğini kabul ettiğini gösteren bir
belge imzalayarak Kırım tahtına oturdu.

7. 3. Fatih’in Roma’yı İstila Planı
II. Mehmed, hayatının son yıllarında siyasî anlamları bakımından saltanatının en iddialı
seferlerini düzenledi. Venedik cumhuriyeti ve Napoli ve Milano krallıkları arasında yaşanan
rekabet, İtalya istilası için uygun bir siyasî ortam yaratıyordu. Gedik Ahmed Paşa, 1479’da
Ayamavra, Kefalonya ve Zenta adalarını alarak Adriyatik Denizi’ne girdi. Ertesi sene Mesih
Paşa idaresinde yola çıkan Osmanlı donanması Rodos’u kuşattı (23 Mayıs 1480). Ne var ki, üç
ay süren Osmanlı hücumları, Rodos kalesinin dayanıklı surlarına aşmayı başaramayınca ağır
kayıplar veren Osmanlı ordusu geri çekilmek zorunda kaldı. Bu arada Venedik, Osmanlı
idaresini Napoli krallığına karşı kışkırtıyordu. Avlonya’dan hareket eden Gedik Ahmed Paşa,
İtalya yarımadasının güney ucunda yer alan Otranto’yı zapt etti. Bu çıkarma seferine 132 gemi
ve yaklaşık 18.000 asker katılmıştı. Osmanlı veziriazamı, Otranto’yu üs haline getirip Güney
İtalya’ya akınlar yapmaya başladı. 1480 seferi, birçoklarına göre Roma’nın fethi için ilk

basamaktı. Fatih Sultan Mehmed’in, Roma şehriyle birlikte Katolik inancının kalbi sayılan
Vatikan’ı ele geçirip tek tanrılı dinlerin tamamını kendi hâkimiyeti altında birleştirmeyi istediği
söyleniyordu. Bununla birlikte taze birlikler toplayıp dönmek amacıyla Rumeli’ye geçen
Ahmed Paşa, Fatih’in ölüm haberini aldıktan sonra bir daha İtalya’ya dönemedi. Otranto
kalesinde mahsur kalan Osmanlı muhafızları, dışarıdan hiçbir askerî yardım almamalarına
karşın dört buçuk ay direndiler. Napoli birlikleri, Osmanlıların kaleyi aldıktan sonra daha kalın
ve alçak şekilde yeni baştan inşa ettikleri ve önlerine yığdıkları toprak siperlerle top ateşine
karşı daha dayanıklı hale getirdikleri Otranto surlarını aşmakta büyük güçlük çektiler. Osmanlı
askerleri, bu müdafaada dünya askerî tarihinde ilk örnekleri görülen bazı savunma tedbirleri
geliştirmişlerdi. Otranto garnizonu, Osmanlı topraklarından yardım gelme ihtimalinin
kalmadığını görünce 10 Eylül 1481’de diplomatik anlaşma yoluyla teslim oldu. Rodos ve
Otranto seferleri, Osmanlı İmparatorluğu’nun küresel bir siyasî güç haline gelmesi yolunda
atılan en gösterişli adımlar olmakla birlikte, sonuçları itibarıyla Osmanlı hazinesi ve askerî
gücüne ağır darbeler indiren zararlı teşebbüsler olarak kaldılar.

7. 4. II. Mehmed Dönemi’nin Genel Bir Değerlendirmesi
Fatih Sultan Mehmed, İstanbul’un bir imparatorluk başkenti haline gelmesi ve ele
geçirilen toprakların muhafazası için ilave askerî kuvvetler oluşturulması konularında özel bir
hassasiyet gösteriyordu. İstanbul’un ihyası için girişilen imar faaliyetleri, vakıf kurumlarınca
malî açıdan desteklenen inşaatlarla el ele gidiyordu. İnsanları kente çekmek için yollar açılıp
köprüler yapılıyor; daha kalabalık bir nüfusu şehirde tutabilmek adına su kemerleri
yükseltiliyordu. Yapımına 1455 kışında başlanan Büyük Bedesten (Kapalıçarşı), İstanbul’u
önemli bir ticaret merkezi haline getirme amacını taşıyordu. Fatih, Osmanlı ailesinin
imparatorluğun şanına yaraşır bir idare merkezine kavuşması için Topkapı Sarayı’nın ilk
taşlarını saltanatı döneminde döşetmişti. II. Mehmed, 1451’deki yeniçeri isyanından sonra
kapıkulu ocaklarını baştan düzenleyerek bu teşkilatın mensuplarını doğrudan şahsına bağlı bir
hassa ordusu haline sokmaya çalıştı. Sarayda hizmetli avcı bölükleri arasından sekban bölükleri
teşkil edilerek yeniçeriler arasına yerleştirildi. Yeniçeri ağaları ve kumandanları, sekbanlar
arasından seçilmeye başlandı. Yeniçerilerin mevcudu, iki katına çıkarılarak 10.000 kişilik bir
merkezî piyade gücü yaratıldı. Bu askerlerin bir kısmı, zapt edilen kalelere garnizon tayin
edilerek başkent dışında hizmet ediyorlardı. Kale garnizonları, eyaletlerdeki yöneticilerden
emir almayıp doğrudan merkezin talimatlarına uyduklarından uç beyleri eski nüfuzlarını yitirip
sıradan sancak beyleri konumuna inmeye başladılar. II. Mehmed, genişleme siyasetinin bir
parçası olarak stratejik gerekçelerle kale ve hisarlar inşa ettiriyordu. Tuna üzerinde Böğürdelen

ve Arnavutluk’ta Elbasan kaleleri, Çanakkale boğazını koruyan iki hisar ve 1478 seferinde
İskenderiye’ye yardım gelmesini engellemek için Bojana nehrinin girişine inşa edilen iki hisar,
bu tür yapıların bazılarıydı.
II. Mehmed, imparatorluğunu inşa etme sürecinde ihtiyaç duyduğu malî kaynakları bir
araya getirebilmek için sıkı bir para politikası takip etmeye başlayıp vergileri artırdı. Esasında
yeni akçe darbı, padişah cüluslarına mahsus bir durum olduğu halde, Fatih, 1451’de tahta
geçişinde yaptığından ayrı 1460, 1470, 1475 ve 1481 tarihlerinde tedavüle yeni akçeler sokarak
eskileri darphane adına toplattırdı. Bir öncekilere göre daha düşük gümüş oranına sahip
akçelerin basılması, aslında servetin vergilendirilmesi uygulamasına dönüşmüştü. II. Mehmed,
neredeyse her sene çıkılan seferlerde askeri cephede tutabilmek için reayanın ödediği çift
resminin miktarını büyük oranda yükseltti. Tımarlı sipahi sayısını artırabilmek amacıyla mülk
veya vakıf adıyla devlet hazinesinden çıkan arazileri denetletip binlerce köy ve mezrayı yeniden
tımar toprağına çevirdi. Vakıf ve mülk toprakların devletleştirilmesi, en çok ulema sınıfını,
şeyhleri ve köklü Türk-Müslüman ailelerini etkilemişti. Yine, 1471-72’de, Rum Mehmed
Paşa’nın sadrazamlığında kalıcı hale getirilen İstanbul’daki emlak kiraları, hazineye yılda
100.000 akçe gibi muazzam bir gelir sağlasa da, gizli ve açık şikâyet konusu olmuştu.
Fatih’in devlet teşkilatının kaidelerini ve toplumsal yapının yerleşik kurallarını
değiştirmeye yönelik reformları, toplumun bazı kesimlerinde tepki doğurdu. Askerler, sonu
gelmez seferlerin bedenlerini tüketen yoruculuğundan şikâyet ediyor; eski devirlerin imtiyazlı
aileleri, devletin mülklerine el koymasından sızlanıyorlardı. Bu arada ilmiye sınıfı içinde bir
zümre, Fatih’in reformlarına karşı cephe aldı. II. Mehmed, imparator sıfatıyla kendini ulvî bir
statüye çıkararak iktidarını soyutlaştırıyordu. Cemaatle namaz kılan ve saray kapısı önünde
halkın sorunlarını dinleyen babasının aksine, camilerde hünkâr mahfili uygulamasına geçerek
halk ve ulemanın önünde, onlardan ayrı namaz kılmaya başlamıştı. Padişahın yüzüne bakarak
hitap etme ayrıcalığı çok az insana tanınır olmuştu; Fatih, divan toplantılarına katılmıyor, inşa
ettirdiği arz odasında yalnızca belli başlı devlet erkânıyla görüşüyordu. Vezir ailesi Çandarlıları
alt ettikten sonra, Karamanî Mehmed hariç, bütün veziriazamlarını kulları arasından seçti.
Sadrazamın yetkileri artırılırken ulema ve kazaskerlerin siyaset üzerindeki ağırlıkları azaltıldı.
Bir keresinde, Molla Gürani, sadrazama danışmadan ilmiye atamaları yaptığı için istifaya
zorlanmıştı. Babasıyla arası açık olan Amasya valisi Şehzade Bayezid, Karamanî Mehmed Paşa
sadaretinde uygulamaya konulan toprak reformunu yönettiği topraklarda uygulatmayacağını
duyurup bir hayli taraftar toplamıştı. Şehzade Bayezid’in bu tutumu, babasının vefatından sonra
başlayan taht mücadelesinde, Fatih’in başlattığı reformları devam ettirme düşüncesinde olan

kardeşi Cem’e karşı büyük bir kamuoyu desteği kazanmasını sağladı. II. Bayezid, tahta cülus
etmeden evvel saltanatı boyunca bir kereden fazla akçe çıkarmayacağı sözünü bile vermişti.
II. Mehmed, ilan ettiği Teşkilat Kanunnamesi’yle devlet görevlilerinin hiyerarşik
durumlarını ve teşrifatla ilgili kaideleri yazılı hale getirdi. Osmanlı hukuk sisteminde İslam
şeriatı esas kabul ediliyordu. Bununla birlikte 17. yüzyılın başlarına değin, padişahın kanun
koyma yetkisi olduğu inancı Osmanlı toplumunda genel kabul görmüştü. Fatih, Türk ve Moğol
hakanları ya da Bizans imparatorlarının egemenlik haklarının meşru bir uzantısı olarak yasa,
töre ve kanunnameler çıkarmaları örneğini izledi. Teşkilat Kanunnamesi, nizam-ı âlem için
kardeş katlini caiz görüyordu. Fatih, tahta geçtiğinde aynı gerekçeyle memedeki kardeşi
Ahmed’i boğdurmuştu. Osmanlı veraset geleneğinde tahta kimin hangi sırayla geçeceğini
belirleyen bir ilke yoktu. Türk geleneğine göre, bunu kut, yani Tanrı’nın rahmet ve iradesi
belirlerdi. Bu nedenle veliaht tayin etmek ilahî iradeye saygısızlık kabul edilirdi. Taht
mücadeleleri, bilhassa Fetret devrinde Osmanlı devletini parçalanmanın eşiğine getirmiş
olduğundan taht mücadelesini kazanan şehzadenin iktidarın bölünmezliği ilkesinden hareketle
kardeşlerini ortadan kaldırması yerleşik bir uygulama halini aldı. Osmanlı kamuoyu, 16.
yüzyılın sonlarında ekberiyyet usulü hâkim düşünce olana değin, Fatih’in kanunnameyle yazılı
hale getirdiği kardeş katlini gerekli bir tedbir olarak kabul etmişti.

Uygulamalar
Istvan Vasary'nin "Kırım Hanlığı ve Büyük Orda (XV-XVI. Yüzyıl) Hakimiyet Uğruna Mücadele",
çev. Serkan Acar, Tarih İncelemeleri Dergisi XXIX/1, 2014, s. 327-340 isimli makalesini
okuyunuz.
Kazanım:
1. Kırım'da Osmanlı egemenliğinin başlama sürecinde yaşanan gelişmeler hakkında bilgi sahibi
olunacak.

Uygulama Soruları
1. Kırım'ın Osmanlı egemenliğine giriş sürecindeki belli başlı hadiseler nelerdir, tartışınız?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı Devleti II. Mehmed döneminde Orta Anadolu üzerinde kendisine benzer
iddiaları bulunan Akkoyunlu ve Memlüklerle karşı karşıya gelmiş, lakin bu mücadeleden galip
çıkmayı başarmıştır. Bu süreçteki en önemli askeri operasyon muhakkak ki Otlukbeli Savaşı
olmuş, burada Uzun Hasan’ın Anadolu üzerindeki iddialarına son verilmiştir. İstanbul’un
güvenliği ve iaşesinin temini için zaruri olan Karadeniz üzerinde de dikkatli bir siyaset takip
edilmiş, Karadeniz üzerinde egemenlik tesis edilmesi yoluna gidilmiştir. Bu süreçte, Trabzon
ve Kırım’da egemenlik tesisi, önemli kilometre taşlarındandır.
Roma’yı istila etme planını devreye sokan II. Mehmed, Otranto’nun alınması ile İtalyan
anakarasına adım atmışsa da, ömrünün vefa etmemesi neticesinde bu plan bir netice
vermemiştir. Genel hatları ile II. Mehmed dönemine bakılacak olursa, oldukça büyük askeri
başarıların yanı sıra idari, askeri ve kültür alanında da önemli uygulamaların ortaya
koyulduğunu, ciddi nitelikte reformlar yapıldığını görmekteyiz. Bu durum da elbette ki
değişikliklerden rahatsız olan zümrelerin ortaya çıkmasına neden olmuş, bu durum da II.
Mehmed sonrası siyasetin şekillenmesinde etkili olmuştur.

Bölüm Soruları
1. Fatih’in Teşkilat Kanunnamesine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
a. İslam şeriatına aykırıdır.
b. Devlet erkânının hiyerarşik durumu ve saray protokollerini kurala bağlar.
c. İktidarın bölünmezliği ilkesini ihtiva eder.
d. O zamana değin sözlü olan kaideler yazıya geçirilmiştir.
e. Padişahın kanun koyma yetkisi olduğu anlayışına dayanır.
2. Aşağıdakilerden hangisi II. Mehmed saltanatının sonlarına doğru büyüyen iç muhalefetin
sebeplerinden biri değildir?
a. Sultanın devlet yönetimiyle ilgili yasalar çıkarması
b. Tımar sistemi uygulamaları
c. Vergi miktarlarının artırılması
d. Kısa aralıklarla akçe darp edilmesi
e. Sultanın erişilmesi güç bir statüye yükselmesi
3. II. Mehmed’in takip ettiği Karadeniz siyasetinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Karadeniz'den gelen gıda kaynakları aracılığıyla İstanbul nüfusunu beslemek
b. Venedik ve Ceneviz kolonilerini ortadan kaldırmak
c. Kırım hanlığıyla dostluk ilişkileri kurmak
d. Kefe'yi ele geçirmek
e. Boğdan’ı zapt etmek
4. II. Mehmed’e karşı yürütülen Akkoyunlu-Venedik diplomatik yakınlaşması hakkında
aşağıdaki yazılanlardan hangisi doğru değildir?
a. Venedik ve Akkoyunlu güçleri Karaman sahilinde buluştular.
b. Venedik senatosu Mora, Midilli ve Eğriboz’u Osmanlılardan geri almaya çalışıyordu.
c. Venedikliler, Akkoyunlu ordusuna ateşli silah desteği vermeyi taahhüt ediyorlardı.
d. Dört Akkoyunlu elçisi 1471’de Venedik’e gitmiştir.
e. 1472 ve 1473’te Haçlı donanması Akdeniz’deki Osmanlı kalelerine baskınlar düzenledi.
5. Aşağıdaki hangisi II. Mehmed devrinde Osmanlı-Memlük ilişkilerinin bozulmasına yol açan
etkenler arasında değildir?
a. Uzun Hasan’ın 1464-65 tarihli Anadolu seferi
b. Hicaz suyolları meselesi
c. II. Mehmed’in gazi unvanını öne çıkarması
d. 1461’de Trabzon’un fethi
e. II. Mehmed’in Anadolu’daki eski Bizans toprakları üzerinde hak iddia etmesi
6. Aşağıdakilerden hangisi II. Mehmed'in Osmanlı Devleti’ni bir imparatorluk haline getirme
çabalarından biri değildir?
a. Kardeş katlini yasalaştırması
b. İstanbul’da Ortodoks ve Ermeni patrikhanelerin kurulmasına önayak olması
c. İmparatorlukta hak iddia edebilecek Bizans ailelerini ortadan kaldırması

d. Rum kayseri unvanını kullanması
e. Trabzonlu âlim Amirutzes’e bir dünya haritası çizdirmesi
7. Roma’yı istila planını uygulamaya koyan Osmanlı Devleti, İtalyan yarımadasında öncelikli
olarak nerede egemenlik tesis etmiştir?
a. Friuli
b. Sicilya
c. Otranto
d. Cenova
e. Bari
8. Osmanlı orduları Kefe’yi aşağıdaki devletlerden hangisinden almışlardır?
a. Kırım Hanlığı
b. Trabzon Rum İmparatorluğu
c. Ceneviz Cumhuriyeti
d. Bizans İmparatorluğu
e. Venedik Cumhuriyeti
9. II. Mehmed dönemi Anadolu politikası aşağıdaki hükümdarlardan hangisinin Anadolu
politikası ile benzeşmektedir?
a. I. Bayezid
b. I. Süleyman
c. I. Murad
d. I. Selim
e. II. Murad
10. Aşağıdakilerden hangisi II. Mehmed’in, inşa ettirdiği yapılardan değildir?
a. Topkapı Sarayı
b. Büyük Bedesten
c. Elbasan kalesi
d. Kilidbahir kalesi
e. Çırağan Sarayı

Cevaplar
1.a, 2.a, 3.a, 4.a, 5.a, 6.a, 7.c, 8.c, 9.a, 10.e.

8. OSMANLI KLASİK ÇAĞININ BAŞLANGICI: II. BAYEZİD DÖNEMİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8. 1. İstanbul'da İç Karışıklıklar ve Cem Sultan Olayı
8. 2. Boğdan'a Yönelik Sefer
8. 3. Çukurova’da Nüfuz Mücadelesi
8. 4. Arnavutluk Hadiseleri ve Macaristan’a Yönelik Politika
8. 5. Mora Kaleleri Üzerinde Egemenlik Mücadelesi:
Osmanlı Venedik Savaşları
8. 6. Safevi Tehlikesinin Ortaya Çıkışı ve Şahkulu Baba
Tekeli İsyanı
8. 7. Yeni Bir İktidar Mücadelesinin Başlangıcı ve II.
Bayezid’in Ölümü
8. 8. II. Bayezid Döneminin Genel Özellikleri

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
● Şehzade Cem ve II. Bayezid arasındaki taht kavgasının II. Mehmed dönemi
uygulamaları açısından bir değerlendirmesini yapınız?
● II. Bayezid dönemi Osmanlı Venedik deniz savaşlarını Osmanlı denizciliği açısından
değerlendiriniz?
● Şahkulu Baba Tekeli İsyanını hazırlayan dini ve toplumsal nedenler nelerdir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İstanbul'da İç Karışıklıklar
ve Cem Sultan Olayı

Şehzade Cem olayının
sonuçlarını saptayabilmek

Okuma, araştırma, fikir
yürütme

İstanbul'da İç Karışıklıklar
ve Cem Sultan Olayı

II. Bayezid’in tahta geçiş
sürecinde yaşanan
gelişmeleri kavrayabilmek

Okuma, araştırma, fikir
yürütme

Boğdan'a Yönelik Sefer

Boğdan Seferi’nin
aşamalarını detaylı olarak
ortaya koyabilmek.

Okuma, araştırma, fikir
yürütme

Mora Kaleleri Üzerinde
Egemenlik Mücadelesi:
Osmanlı Venedik Savaşları

Cem Sultan’ın ölümü
sonrası Osmanlı siyasetinin
yeni niteliğini
kavrayabilmek.

Okuma, araştırma, fikir
yürütme

Safevi Tehlikesinin Ortaya
Çıkışı ve Şahkulu Baba
Tekeli İsyanı

Şah İsmail hareketinin
Osmanlı Devleti’ne
yansımalarını saptayabilmek

Okuma, araştırma, fikir
yürütme

Çukurova’da Nüfuz
Mücadelesi

Çukurova’da Osmanlı
Memlük mücadelesini
detaylı olarak ortaya
koyabilmek.

Okuma, araştırma, fikir
yürütme

Safevi Tehlikesinin Ortaya
Çıkışı ve Şahkulu Baba
Tekeli İsyanı

Şahkulu Baba Tekeli
isyanını doğuran toplumsal
atmosferi açıklayabilmek.

Okuma, araştırma, fikir
yürütme

Anahtar Kavramlar
Taht kavgaları, Şehzade Cem, Boğdan Seferi, Çukurova, denizcilik, Dulkadiroğulları,
Arnavutluk, Macaristan, taht mücadelesi

Giriş
II. Mehmed’in saltanatının son dönemlerinde devlet işleri tamamen veziriazam
Karamani Mehmed Paşa’nın elindeydi; Karamani Mehmed Paşa toprak siyasetinden ve yeni
vergilerden sorumluydu. Bu anlamda gerçekleştirilen mali uygulamalardan rahatsızlık
duyanlar, yeni vergilerin ve alınan bazı sert tedbirlerin onun tarafından padişaha kabul
ettirildiğini düşünmekteydiler. Öte yandan onun devlet idaresinde de kul asıllı kimseleri
iktidardan uzaklaştırdığı; Osmanlı devletinin en büyük idari organı olan divan-ı hümayuna
ulema ve katip sınıfından kimseleri vezir olarak soktuğu kanaati hakimdi. Bu durum ise devlet
katında ciddi bir gerginliğe sebep olmuştu. İshak Paşa ve Gedik Ahmed Paşa gibi kul asıllı
vezirler, Karamani Mehmed Paşa’ya karşı bir nefret beslemekteydiler. II. Mehmed 3 Mayıs
1481 tarihinde vefat ettiğinde bu iki grup arasındaki mücadele İstanbul’da meydana gelen bir
isyanla birlikte büyük bir hesaplaşmaya dönüşmekte gecikmedi.
Babalarının ölümünde II. Mehmed’in iki oğlundan büyük olanı şehzade Bayezid
Amasya’da, küçük olanı şehzade Cem ise Konya’da sancak beyi olarak bulunuyordu. Karamani
Mehmed Paşa’nın da dahil olduğu ileri gelen vezirler, Babüssaade kapıcılarından Mustafa
Çavuş’u derhal Amasya’ya Bayezid’in yanına gönderip İstanbul’a davet etti. Bununla birlikte
kaynaklarda Karamani Mehmed Paşa’nın el altından Cem Sultan’a da haber gönderip İstanbul’a
davet ettiği yazılmaktadır. Bunda Karamani Mehmed Paşa’nın kendisinin de taraftar olduğu
reformları sürdürecek isim olarak Şehzade Cem’i görmesi ve II. Mehmed’in de vefatından önce,
kendisinden sonra tahta geçecek isim olarak Cem’i tercih ettiğine dair çıkarılan haberler önemli
rol oynamıştı. Fakat Bayezid’in büyük oğul oluşu onu avantajlı kılmaktaydı; ayrıca Osmanlı
saltanat sisteminde tahta geçecek bir varisin önceden tespiti diye bir uygulama yoktu. Verasetin
güçlü olan şehzadeye ait olduğu bir rejimde babaların yerlerine aday göstermeleri herhangi bir
anlam taşımıyordu. II. Mehmed’in sağlığında Amasya, onun yaptığı reformlara muhalif olan
isimlerin bir sığınağı haline gelmişti. Yani II. Bayezid daha şehzade iken yanına babasının
reformlarından dolayı mağdur olmuş muhalifleri toplamış bulunuyordu. Bu da zaten daha sonra
taht etrafında çıkacak bir çatışmanın da habercisi niteliğindeydi.

8. 1. İstanbul'da İç Karışıklıklar ve Cem Sultan Olayı
Şehzadelere gönderilen haberciler yola çıktığında İstanbul muhafızı İshak Paşa el
altından İstanbul’da padişahın öldüğünü duyurdu ve bu durum ciddi karışıklıklara neden oldu.
Bayezid’in damatları Hersekzade Ahmed Paşa ve Anadolu beylerbeyi Sinan Paşa, yeniçeri
ağaları Kasım ve Rüstem ağalar ile İshak Paşa yukarıda değinilen nefretin bir yansıması olarak
Karamani Mehmed Paşa aleyhine yeniçerileri tahrik ettiler. Bu gelişme üzerine yeniçeriler

ayaklanarak İstanbul’da ortamı Bayezid’in lehine çevirdiler. Bayezid’in sultan olması için
nümayiş yapan yeniçeriler Karamani Mehmed Paşa’nın evini basıp onu katlettiler. Bununla da
yetinmeyip ticaret yerlerine yönelik bazı yağma hareketlerinde bulundular. Osmanlı tarihçisi
Neşri’ye göre bu yağma hareketleri on altı gün sürmüştür. Sonunda yeniçeriler İshak Paşa
tarafından sakinleştirilirken, o esnada İstanbul’da bulunan Bayezid’in oğlu Korkut babasına
vekaleten tahta geçirildi.
7 Mayıs 1481’de Mustafa Çavuş’tan babasının ölüm haberini ve İstanbul’a davet
mektubunu alan şehzade Bayezid, üç gün süren bir hazırlığın ardından lalası Ayas Bey,
Hamzabeyoğlu Mustafa ve oldukça kalabalık bir maiyet ve 4000 atlı askerle dokuz gün süren
bir seyahatin ardından Üsküdar’a ulaştı. Henüz saraya girmeden önce yeniçeriler tarafından önü
kesilen Bayezid, onların talepleri doğrultusunda, İstanbul’da ortaya çıkan karışıklıklar
dolayısıyla mesul tutulmayacakları garantisini verdi. Öte yandan yine İshak Paşa’nın
yeniçerileri bir kez daha tahriki ve onların talepleri üzerine İshak Paşa ile siyasi bir rekabeti
olan Hamzabeyoğlu Mustafa Paşa’yı da geri göndertti. Bu karışık ortamda yeni padişah 21
Mayıs 1481 tarihinde saraya girebildi.
22 Mayıs 1481’de toplanan divanda oğlu Korkut’tan saltanatı resmen teslim alan yeni
sultanın yapmış olduğu ilk iş, babasının artık bozulmaya yüz tutmuş olan naaşını törenle
defnettirmek olmuştur. Ayrıca dönemin tarihçilerinden İbn Kemal’e göre, yeniçeriler ve
kapıkulu askerine, tahta çıkışı münasebetiyle cülus bahşişi dağıttırmış ve onların maaşlarında
artırıma gitmiştir. Hatta yine bu vesileyle yeniçerilerin çoğu atlı bölüklere dağıtılmış, II.
Mehmed tarafından bozulan bazı vakıflar sahiplerine iade edilmiş ve vezirlere istedikleri yerler
temlik edilmiştir.
II. Bayezid’in saltanatının başlangıcında karşı karşıya kaldığı en önemli olay Cem
Sultan’ın tahtı ele geçirme teşebbüsleridir. Babasının kendisine olan meylini bilen Cem Sultan,
İstanbul’daki yandaşları tarafından babasının vefatı üzerine acele ile İstanbul’a çağrılmıştı.
Fakat en büyük destekçisi olan Karamani Mehmed Paşa’nın yeniçeriler tarafından öldürülmesi
kendisi için önemli bir güç kaybı olmuştur. Babasının ölüm haberini alan Cem Sultan, 8 Mayıs
1481 tarihinde Konya’dan Bursa’ya doğru harekete geçmiştir. Esasen İstanbul’a, ağabeyi
Bayezid’den daha yakın bir konumda bulunmasına rağmen, özellikle İshak Paşa’nın etkili
siyaseti dolayısıyla ağır hareket etmek zorunda kalmış ve önemli bir istihbarat eksikliği
yaşamıştır. Bayezid ise, kardeşinin Bursa’ya geçme ihtimaline karşı, Saruhan Sancakbeyi olan
oğlu Abdullah’a haber yollamış ve Bursa’ya gidip orada beklemesini istemiştir. O tarihte
Avlonya’da bulunan ve İtalya’da Otranto’daki kuvvetlerine yardım yollamaya çalışan Gedik

Ahmed Paşa’yı ise geri çağırmıştır. Bursa’daki kuvvetleri takviye etmek için de 2000 yeniçeri
yollamıştır. Bursa yakınlarında çıkan ilk çatışmada Bayezid’in kuvvetleri, Cem Sultan
karşısında mağlup olmuştur.
Saltanatının daha ilk günlerinde yaşanan bu başarısızlık, II. Bayezid’in bizzat harekete
geçmesine neden oldu. Yenişehir ovasında kardeşi Cem’le yapmış olduğu savaş onun bizzat
yönettiği ilk savaştı. Her ne kadar Cem’in savaştan önce II. Bayezid’e bir heyet yolladığı, bu
heyet aracılığıyla devletin ikiye bölünmesini ve Anadolu tarafının sultanlığının kendisine
verilmesini istediği yolunda rivayetler çıkmışsa da böyle bir teklifin yapılmış olma ihtimali
oldukça zayıf görünmektedir. Kaynaklarda atıf yapılan bu teklifi, aslında Cem Sultan’ın
ağabeyinin saltanatını kabul etmek karşılığında Anadolu taraflarında serbest hareket
edebileceği bir idari bölge talep etmesi şeklinde değerlendirmek daha doğrudur.
20 Haziran 1481 tarihindeki bu savaştan hemen önce, Avlonya’dan geri çağrılan Gedik
Ahmed Paşa İznik’te II. Bayezid tarafından huzura kabul edilmiştir. II. Bayezid’in bundan
kastının öteden beri arasının açık olduğu Otranto fatihi Gedik Ahmed Paşa’nın asker üzerindeki
nüfuzundan faydalanmak olduğu aşikardır.
Yenişehir ovasında yapılan savaşı kaybeden Cem Sultan, yanındaki çok az sayıdaki
askerle savaş alanından kaçarak Konya’ya doğru ilerledi. Gedik Ahmed Paşa idaresindeki bir
birlik ise onları takip etti. Fakat ne Gedik Ahmed Paşa, ne de Cem Sultan’ın gideceği yolları
kesmesi için haber gönderilen Dulkadıroğlu Alaüddevle Bey onu bulabildiler. Cem Sultan da
önce Adana’ya, oradan da Haleb’e geçerek Memlük Sultanlığına sığındı. Bu durum II. Bayezid
için sadece geçici bir rahatlama sağladı.
II. Bayezid İstanbul’a döndükten sonra yeniden bir sefere çıkma mecburiyeti hasıl oldu.
Memlüklere sığınan Cem Sultan, bu süre zarfında Hacca gidip geldikten sonra Karaman’daki
taraftarlarının ve bazı Osmanlı ümerasının da tahrikiyle beraberindeki yaklaşık 20.000 askerle
19 Mayıs 1482’de Anadolu’ya girerek Konya’ya doğru yöneldi. Gedik Ahmed Paşa
kumandasındaki Osmanlı kuvvetleri ile karşılaşan Cem Sultan, bu orduyu dağıttıktan sonra
kendisiyle birlikte hareket eden Karamanoğlu Kasım Bey’le beraber Konya’yı kuşattı. Bu
kuşatma üzerine II. Bayezid Anadolu’ya yeni bir sefer daha düzenledi. Konya’ya doğru hareket
eden II. Bayezid, Cem’in bu esnada Ankara’yı kuşattığını öğrenerek oraya doğru yöneldi.
Cem’i orada bulamayınca Mogan gölü (Ankara-Gölbaşı) kenarında konakladı ve onun takibi
için İskender Paşa’yı görevlendirdi; kendisi ise Larende’ye geçti. Bu esnada İskender Paşa ve
Alaüddevle Bey, Cem Sultan’ın izine rastlayamadıklarından gelip padişaha katıldılar.

II. Bayezid bir yandan bu faaliyetlere devam ederken, diğer yandan da diplomatik
sahada mücadelesine devam etti. Cem Sultan’a elçiler gönderdiyse de yapılan müzakerelerden
iki taraf da tatmin olmadı. Bunun üzerine Hersekzade Ahmed Paşa Cem Sultan üzerine hareket
etti. Her ne kadar iki taraf arasında bir çatışma vuku bulmasa da, Cem Sultan bu baskılar
karşısında dayanamayarak Temmuz ayında Rodos Şövalyeleri’ne sığındı.
Cem Sultan’ın Rodos Şövalyelerine sığınması II. Bayezid devrinde yeni bir safhanın
başlangıcı oldu. Önce yeniçeriler üzerinde büyük bir nüfuzu olan Gedik Ahmed Paşa, Cem
Sultan taraftarı olduğu gerekçesiyle idam edildi; daha sonra ise onun kayınpederi olup II.
Bayezid’in tahta geçiş sürecinde öne çıkan İshak Paşa emekliye ayrıldı. Böylece yeni sultan
tam anlamıyla iktidar olmayı başardı.
Osmanlı Devleti Cem Sultan’ı muhafaza etmeleri karşılığında Rodos’la diplomatik
ilişkiler tesis edip onlara bir takım tavizler vererek bir antlaşma imzaladı. Cem Sultan daha
sonra Fransa’ya, oradan Roma’ya geçti. Uzunca yıllar süren diplomatik faaliyetler, ne II.
Bayezid’in istediği gibi neticelendi, ne de Cem Sultan’ın bir gün Osmanlı tahtına oturma
hayalini gerçekleştirecek şekilde sonuç verdi. Bayezid bu nazik dönemde ustaca bir dış politika
yürüttü. Ayrıca gizli bir istihbarat ağı da kurdu. Papa’ya her yıl Cem Sultan için yüklü paralar
gönderdi. Cem Sultan dolayısıyla Avrupa’daki güçlü devletlerin gündemi de değişmişti.
Fransızlar ve Macarlar onun şahsında Osmanlı Devleti aleyhine yeni planlar yapacakları bir
fırsatı yakalamışlardı. Fakat II. Bayezid’in ustaca uyguladığı dış siyaset, Cem’in de bu emellere
alet olmama yönündeki ciddi temayülü söz konusu niyetleri boşa çıkardı. On üç yıl süren bir
sürgün hayatının ardından Cem Sultan, 25 Şubat 1495’te Napoli’de öldü.
Cem’in ölümü Osmanlı tarihinde önemli bir safhanın da sonu oldu. Bu tarihe kadar olan
dönemde II. Bayezid dış politikada itidalli davranmak durumundaydı; ona karşı Cem Sultan
kozunun kullanılabileceğini çok iyi bildiği için diplomasinin bütün imkanlarından faydalanarak
kendisine ve Osmanlı Devleti’ne yönelik bir taarruzun önüne geçmeyi başardı. Bununla
birlikte, bu süre zarfında babasından kendisine tevarüs eden birçok iç sorunla yüzleşmek
zorunda kaldı. Bu tarihten sonra da dış politikada daha atak bir siyaset izlemeye başladı.

8. 2. Boğdan’a Yönelik Sefer
II. Bayezid’in merkezdeki çalkantıları yatıştırmak ve bu çalkantıların en büyük
müsebbiplerinden olan yeniçerileri meşgul etmek için sınır ötesi bir harekata ihtiyacı vardı. O
dönemde yeniden patlak veren Boğdan (bugünkü Moldova) hadisesi, Sultanı ordusunun
başında bizzat sefere çıkmaya yöneltti. Babası II. Mehmed döneminde pek de başarılı

olunamayan bir coğrafyaya yönelik olarak düzenlenecek olan bir sefer yeniçeriler tarafından
oldukça sevilen ve bir kahraman mertebesine yükseltilen Gedik Ahmet Paşa’nın ortadan
kaldırılmasının yarattığı memnuniyetsizliği de giderebilecek nitelikteydi.
II. Mehmed zamanında Eflak (Bugünkü Romanya) ve Boğdan’da Osmanlı idaresi tesis
edilmiş ve Eflak gibi Boğdan da Osmanlı haraçgüzarı olmuştu. Fakat Boğdan voyvodası Ştefan
cel Mare, Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu durumdan da istifade ile Eflak sınırını aşarak
8 Temmuz 1481’de Bükreş’e girmiş, daha sonra da Tuna’yı geçmek suretiyle Osmanlı
topraklarına tecavüz etmiştir. Onun Eflak’e de sahip olarak kuzeyden Karadeniz limanlarına
inen önemli ticaret yolunun da geçtiği bu kesimde güçlü bir konuma gelmesi, Osmanlılar
tarafından kabul edilebilir bir durum değildi. Bunun üzerine II. Bayezid bir yandan sefer
hazırlıklarına başlarken, diğer yandan Mihaloğlu Ali Bey ve kardeşi İskender Bey gibi akıncılar
Boğdan topraklarına akınlar düzenleyerek bir savaş için gerekli zemini oluşturmaya
çalışıyorlardı. Bayezid, Macar krallığından gelebilecek bir tehlikeyi de hesaplayarak Macar
sınırındaki ve Morava nehri üzerindeki kaleleri sağlamlaştırdı. 1 Mayıs 1484 tarihinde de
haracını göndermeyip isyan eden Boğdan üzerine sefer ilan etti.
Sultanın bizzat kendi idaresindeki kara ordusu 27 Haziran 1484’te İsakça iskelesinden
Tuna’yı geçerek Eflak askerleriyle buluşmuştur. Boğdan birlikleri ortada görünmeyince, ordu
Tuna ağzında oldukça kilit bir noktada bulunan Kili’ye yönelmiş ve kale kuşatılmıştır (6
Temmuz 1484). Yoğun topçu ateşinin neticesinde kale 15 Temmuz’da teslim olmuştur. Burası
II. Bayezid’in bizzat fethettiği ilk yerdir. Padişah buranın ardından önemli bir ticaret merkezi
olan ve karadan ve denizden surlarla çevrili Akkirman’a yönelmiş ve burayı kuşatmıştır. Bu
kale de 3 Ağustos tarihinde eman ile yani karşılıklı anlaşma şartları sonucunda teslim olmuştur.
Buradaki kale halkının bir kısmı İstanbul’a ve Biga’ya sürgün edilmiştir. Bayezid’in bu seferi
zaferle neticelenirken, bu zaferle iktidarı daha da pekişmiştir. Kili ve Akkirman gibi kuzey
ülkelerinin Akdeniz’le olan ticaretlerinde önemli olan iki antreponun doğrudan Osmanlılar
eline geçmesi iktisadi olarak da kazanılan önemli bir zaferdir. II. Bayezid’in sefere çıkarken
Edirne’de temellerini attırdığı imaret de bu zaferin bir nişanesi olmuştur.
II.Bayezid, Edirne’ye dönüşünde Fas’tan, Akkoyunlular’dan, Hazar denizi kıyılarındaki
Şirvan şahından ve Macaristan’dan cülus tebriki için gelen elçileri kabul etmiştir. Lakin bu
tarihte doğuda bir takım karışıklıklar çıkmış, Dulkadırlılar meselesinde Osmanlılar ve
Memlükler karşı karşıya gelmiştir. Bunu fırsat bilen Ştefan da Boğdan’daki kayıplarını telafiye
çabalamıştır. Bayezid’in Ştefan üzerine Hadım Ali Paşa’yı göndermesi ve onun da 19 Eylül

1485’te Boğdan’ın merkezi olan Suceava’ya kadar girmesi ile Ştefan’a geri adım attırılmış, o
da iki yıldır ödemediği haracını ödeyerek Osmanlı hakimiyetini yeniden tanımıştır.
Bu arada Osmanlıların 1490 tarihinde bir anlaşma imzaladıkları Lehistan kralı IV.
Kazimir’in (Kazimierz Jagiellończyk) ölümü ve yerine I. Albert’in (Jan Olbracht) geçişi
üzerine her iki taraf arasındaki barış üç yıllığına yenilenmişti (1493). Fakat sonra kuzeyde
yeniden hareketlilik başladı ve Lehliler Boğdan’ı işgal etmeye teşebbüs etti (1497). Bunun
üzerine Osmanlı kuvvetleri Boğdan’a giren olan Leh kuvvetlerini geri püskürttü. Osmanlılara
vasal statüsünde olan voyvoda Ştefan’ın kuvvetleri de destek veriyordu. Bu birlikler Lehistan
içlerine Leibach’a kadar ilerledi (Mayıs 1498). Ardından da Silistre sancak beyi Malkoçoğlu
Bali Bey komutasındaki akıncılar Lehistan’a iki büyük akın daha düzenledi ve Lehlilere büyük
zararlar verdirdi. Bu durum da Lehistan’ı Osmanlı Devleti ile barışa zorlamakta gecikmedi.

8. 3. Çukurova’da Nüfuz Mücadelesi
II. Bayezid Cem olayı dolayısıyla Batı’ya karşı itidalli bir politika takip ederken birçok
nedenden ötürü Osmanlı Memlük ilişkileri iyice bozulmuştu. Her ne kadar II. Mehmed
döneminin başında arada dostane ilişkiler olsa da özellikle Cem Sultan olayında Memlüklerin
tutumu ve Dulkadıroğulları üzerindeki nüfuz mücadeleleri iki taraf arasındaki ilişkileri yeniden
germiştir. Eylül 1484’te Dulkadıroğlu Alaüddevle’nin yanındaki Osmanlı kuvvetleri ile birlikte
Memlüklere karşı Elbistan’da kazanmış olduğu zafer yeni problemlerin başlangıcı oldu. Bu
esnada gelen bir Memlük elçilik heyeti Bayezid’in tahta çıkışını tebrik ve Osmanlı Devleti’nin
elinde olan topraklardaki hükümranlığını tasdik etmekteydi. Ayrıca halife tarafından gönderilen
bir sultanlık menşuruyla iki taraf arasındaki husumetin sona ermesini arzuladığını belirtiyordu.
Bu husus, Osmanlı Devleti üzerinde Memlük vesayetini kabul etmek anlamına geleceğinden II.
Bayezid tarafından hoş karşılanmadı ve özellikle de Hindistan’dan cülus tebriki için gönderilen
heyetin yanındaki hediyelerin Memlükler tarafından gaspı özürlerinin samimi olmadığını
ortaya koydu.
Memlük elçisi ülkesine dönmeden önce, Karaman beylerbeyi Karagöz Paşa idaresindeki
bir ordu Adana ve Tarsus’u Memlüklerin elinden aldı ve Çukurova’da yeni bir mücadele
başladı. 1486’da Osmanlı birlikleri Memlükler karşısından mağlup oldu ve daha önce ele
geçirdikleri yerler kaybedildi. II. Bayezid, Memlüklerin üzerine bu defa Hersekzade Ahmed
Paşa’yı gönderdiyse de o da başarısız olup esir düştü. Bu başarısızlıklar II Bayezid’i orduda bir
takım reformlar yapmaya, hafif ateşli silahlarla mücehhez kuvvetler oluşturmaya ve donanmayı
takviye etmeye itti. 1488’de Hadım Ali Paşa idaresindeki Osmanlı ordusu 16 Ağustos’da
karşılaştığı Memlük ordusu karşısında tutunamayıp mağlup oldu. Adana elden çıktı ve

Memlükler Kayseri’ye kadar ilerlemeyi başardılar. II. Bayezid bu gelişmeler üzerine bizzat bir
sefer niyeti izhar etse de, dönemin önde gelen devlet adamları ve ulemanın itirazıyla bu olay
gerçekleşmedi. Memlük Sultanı’nın içerideki bir takım karışıklıklar nedeniyle barış arzusunda
olması ve gönderdiği elçi ile özür dilemesi üzerine, iki taraf arasında statükoyu korumak şartıyla
1491 senesinde bir antlaşma imzalandı.
Çukurova üzerindeki bu mücadele dolayısıyla Osmanlı Devleti bir prestij kaybına
uğradığı gibi, bu durum padişahın otoritesi üzerinde de sarsıcı etkiler doğurdu. Bu başarısızlık
dolayısıyla özellikle Karaman bölgesinde bir takım karışıklıklar ortaya çıktı; II. Bayezid’in
padişahlığının başından itibaren bölgede huzursuzluk çıkaran ve Osmanlı otoritesine
başkaldıran Turgutlu ve Varsak aşiretleri ile Karamanoğulları’na bağlı gruplar ve aşiretlerle
yapılan mücadele, Karamanoğulları’nın son varisi kabul edilen Mustafa Bey’in kaçarak
Memlüklere sığınması ile neticelendi. Bundan sonra Karamanoğulları problemi tamamen
çözülürken, Turgutlu ve Varsak aşiretlerinin yol açtığı karışıklıklar geçici de olsa yatıştırıldı.
Bundan sonraki dönemde Osmanlılar ve Memlükler arasında zaman zaman gerginlikler
ve küçük çaplı çatışmalar olsa da, İran’da ortaya çıkan Safevilerin oluşturduğu tehlike, iki tarafı
birbirine yaklaştırmıştır. Safevilerin kurucusu Şah İsmail’in Osmanlılara karşı birleşme
tekliflerine olumsuz cevap veren Memlükler ile Osmanlılar arasındaki ilişkiler o kadar
düzelmişti ki, Osmanlılar Memlüklere silah yardımında dahi bulunmuşlardı. Hiç umulmadık
bir yönden, yani Hint denizi ve Kızıldeniz’den yaklaşan Portekiz tehlikesi de Osmanlıların
Memlüklere destek olmasına neden olmuştu.
II. Bayezid döneminde Memlüklerle yapılan bu mücadele, netice itibariyle sonuçsuz
kalmış ve gerçek bir hesaplaşma Yavuz Sultan Selim dönemine intikal etmiştir. II. Bayezid
zamanındaki mücadele esnasında iki taraftan da ciddi can ve mal kaybı olmuştur; ancak
Osmanlı baskısına rağmen Çukurova üzerindeki Memlük hakimiyeti devam etmiştir. II.
Bayezid, özellikle Cem Sultan hadisesi dolayısıyla Batı’dan gelebilecek tehlikelere karşı bütün
kuvvetleri ile bu soruna yönelememiştir. Yine aynı şekilde Osmanlı askerinin kendileri gibi
Müslüman bir unsur karşısında aynı iştiyakla savaşmadıkları da iddia edilebilir. Üstelik
Osmanlı ulemasının da iki Sünni devletin birbiriyle çarpışmasına şiddetle karşı oldukları da
bilinmektedir.
Padişah, Memlüklerle yapılan savaşlar boyunca İstanbul’da bulunduğu kadar Edirne’de
de ikamet etti. İstanbul 1488 senesi sonunda büyük bir depreme sahne olmuştu; bunun üzerine
II. Bayezid de Edirne’ye gitti. Buradayken üç kızını evlendirdi, iki oğlunun da sünnet
merasimini icra ettirdi. Bu vesilelerle Edirne büyük şenliklere sahne oldu. 1490 Temmuz’unda

padişah İstanbul’a döndüğünde bu sefer At Meydanı’nda yer alan Güngörmez Kilisesi’nde yer
alan barut deposuna yıldırım isabet etmiş, bundan kaynaklanan patlama ve yıkımlar dolayısıyla
dönemin kaynaklarına göre 4000-5000 kişi hayatını kaybetmişti. Bu gelişme üzerine yeniden
Edirne’ye gitmiş, orada günlerini geçirirken bir yandan da Batı’dan gelen elçilerle görüşmüştü.
Memlüklerle antlaşma yapar yapmaz da dikkatini Batı’daki yeni gelişmelere vermişti.

8. 4. Arnavutluk Hadiseleri ve Macaristan’a Yönelik Politika
1490 yılında Macar kralı Matthias’ın (Hunyadi Mátyás/ Mátyás Corvinus) ölümü
üzerine Macaristan’da bir karışıklık baş gösterdi. Osmanlılarla barış siyaseti takip eden
Matthias’ın ardından, Macaristan açık bir hedef haline geldi. II. Bayezid de, bu maksatla geniş
bir sefer hazırlığı başlattıysa da orduyu Macaristan üzerine yollamadı. Mihaloğlu Ali Bey
kumandasında bir akıncı birliğinin sevkiyle iktifa etti. Kendisi ise Mart 1492’de harekete geçti.
Sofya ve Manastır üzerinden Tepedelen’e geçti. Yol üzerinde uzun zamandır isyan halinde olan
Arnavutların liderleri cezalandırıldı ve bölgede on yıllardır süren isyanlar kontrol altına alındı.
Bu başarılar üzerine geri dönen Padişah, Manastır’dan Pirlepe’ye doğru giderken
konaklama esnasında bir Kalenderi dervişin suikastına maruz kaldı. Bu suikasttan İskender
Paşa sayesinde kurtulan II. Bayezid, bunun üzerine Balkanlardaki sufi temayüllü grupların (ışık
taifesi) Anadolu’ya sürülmelerini emretti.
Her ne kadar bu suikastte o sıralarda henüz kendini göstermeye başlayan Şah İsmail
fedailerinin rolü olduğu iddia edilse de bu doğru olmamalıdır. Batı kaynaklarında bu şahsın
Çernoviç’in bir fedaisi olduğu ve derviş kılığına girerek padişahı öldürmeye çalıştığına dair
bilgiler vardır. Bu olayın II. Bayezid üzerindeki etkileri büyüktür; bundan dolayı padişahın daha
da dindarlaştığı ve sufi hayata olan temayülünün arttığı ifade edilmektedir. Hicri takvime göre
900 (1494) yılındaki kıyamet beklentileri de önde gelen kesimlerin psikolojisi üzerinde derin
bir etki yapmıştır. Halkta ve aydın kesimde bu korku hakimken İstanbul’da bir de veba
salgınının baş göstermesi, durumu daha da güçleştirmiş, padişah da bunun üzerine yeniden
Edirne’ye dönmüştür.
Arnavutluk Seferi ile birlikte yürütülen bir diğer sefer de Macaristan seferidir. Oraya
yollanan birliklerin bir kısmı Belgrad kalesini kuşatırken, diğer bir kısmı ise Erdel’e doğru
hareket etmiştir. Erdel’deki başarısızlık Belgrad’dakilerin de geri çekilmesine neden oldu. Bu
sefer esnasında bir akıncı birliğinin İstria üzerinden Leibach’a (bugünkü Lviv) gitmesi, orada
pusuya düşürülmesi neticesinde II. Bayezid, Mihaloğlu Ali Bey’i Macaristan üzerine yolladı.
Ali Bey idaresindeki Osmanlı birlikleri 1493 yılında Tuna’yı geçerek Macar topraklarını tahrip

ettiyseler de dönüş yolunda Macar kuvvetlerinin baskınına uğrayarak ağır kayıplar vermişlerdi.
Aynı zamanda Bosna Beylerbeyi olan Yakub Paşa da 8000 kişilik bir kuvvetle İstria’ya girmiş,
Hırvat bölgesinde bazı yerleri yağmalamıştır.
Bu karşılıklı çatışmalar neticesinde iki taraf da mütarekeden yana tavır göstermiş ve
1494’ten itibaren elçi değiş tokuşları ile birlikte 3 yıllık bir mütareke yapılmıştır. Her ne kadar
daha sonra zaman zaman ilişkiler gerilse de II. Bayezid Venedik meselesi dolayısıyla da
Macarlarla yapılan antlaşmalara sadık kalmıştır.

8. 5. Mora Kaleleri Üzerinde Egemenlik Mücadelesi: Osmanlı Venedik
Savaşları
II. Bayezid, kardeşi Cem Sultan’ın vefatı üzerine Batı politikalarına daha da ağırlık
vermeye başladı. Artık dışarıdan Cem Sultan ile bağlantılı bir tehdit ihtimali kalmadığı gibi,
1494 yılındaki kıyamet beklentilerinin boşa çıkmasından kaynaklanan bir rahatlık da mevcuttu.
Yaklaşık on beş yıllık dönemde babasınınkine benzer bir askeri harekete girişmemişti. Bu
esnada Venedik’le yaşanan gerginlikler, böyle büyük bir askeri harekat için zemin hazırlamakta
gecikmedi.
Venedik’le Osmanlılar arasında 1479 yılında yapılan antlaşmadan bu yana
münasebetler dostane bir şekilde devam etmekteydi. Her ne kadar II. Mehmed’in ölümü üzerine
bazı akıncılar, yapılan antlaşmanın hükmü kalmadı diyerek Dalmaçya’daki Venedik’e ait
topraklara akın etmişlerse de Venedik bir düşmanlıktan ziyade yeni bir antlaşma yaparak ticari
imtiyazlarını muhafaza etme çabası içerisine girmişti. Cem Sultan meselesinin sıcaklığı da
Osmanlı tarafını bu antlaşmanın yenilenmesi noktasında etkilemişti. Böyle bir atmosferde 1482
yılı başında yeni bir antlaşma imzalanmış ve iki taraf arasındaki ilişkiler normalleşmişti. Fakat
bu durum uzun sürmedi.1487’de Osmanlıların Magosa limanının Memlüklerle yapılan
mücadelede kullanmak istemesi ve Venediklilerin buna müsaade etmemesi iki taraf arasındaki
ilk pürüz noktası oldu. 1491’de Venedik baylosu/elçisi Marcello’nun şifreli mektuplarının
yakalanması büyük bir diplomatik krize yol açtı. Baylosun İstanbul’u terk etmesi istendi. Bu
gelişme üzerine yapılan diplomatik girişimlerle mevzu halledilmeye çalışılsa da bu durum
yakınlaşan bir savaşın habercisi gibiydi.
İki taraf arasındaki ilk ciddi kriz, Venedik himayesinde bulunan Karadağ meselesi ile
ilgili olarak çıktı. İskenderiye beyi olan Firuz Bey idaresindeki Türk birlikleri Karadağ’ı işgale
başlayınca, Karadağ beyi Çernoviç (Crnojević) Venedik’e sığınmıştı. Bu hususta iki taraf
arasında yapılan müzakerelerden ise bir netice alınamamıştı. Venedik bölgenin kendi idaresinde

olduğunu iddia ederken, Osmanlılar da geri adım atmayarak burasının kendilerine ait olduğunu
iddia ettiler. Bu gerginlik devam ederken Osmanlılar tarafından bir Venedik hacı gemisi
yağmalandı, buna mukabil Venedikliler tarafından da bir Osmanlı levazım gemisi batırıldı.
Bu gerginlikler devam ederken, Osmanlılar bir yandan deniz kuvvetlerini arttırmaya
çalıştılar. Aynı şekilde Milano dukalığı, Floransa cumhuriyeti, Napoli krallığı ve Papalık ile de
iyi ilişkiler kurarak Venedik’i yalnızlaştırmaya çaba gösterdiler; Venedik’e vurulacak bir darbe
bu devletlerin hoşuna gidecekti.
Öte yandan Osmanlılarla bir savaşı göze alamayan Venedik, diplomatik yollarla çözüm
bulmaya çalışıyordu. Venedik Senatosu, Andrea Zancani’yi 1498 Kasım’ında İstanbul’a
yolladı. Zancani hem Avrupa’daki gelişmelerden Osmanlıları haberdar etmek, hem de
Dalmaçya kıyısındaki Spilit ve Şibenik gibi Venedik idaresinde olan yerlere Osmanlı sancak
beyleri tarafından yapılan saldırıları şikayet etmek niyetindeydi. Ayrıca Kefalonya ve Kotor
bölgeleri için de 3000 duka teklif edecekti. Fakat elçi, 1499 Şubat’ında İstanbul’a geldiğinde
sefer hazırlıklarına şahit oldu. 4 Mart’ta bizzat II. Bayezid tarafından kabul edildi. Yapılan
diplomatik görüşmelerde elçi Osmanlıların tavizsiz tutumuyla karşılaştı; fakat II. Bayezid
Venedik’le antlaşmanın yenileneceğini de ifade etmişti.
Öte yandan Osmanlı donanması hareket halindeydi. Donanma 30 Mayıs’ta
Çanakkale’den çıktı. Hedef Mora yarımadasıydı. Burası her ne kadar Osmanlı hakimiyetinde
olsa da Modon, Koron ve İnebahtı gibi hem stratejik hem de ticari önemi olan limanlar Venedik
idaresi altındaydı. II. Bayezid, kara ordusuyla Mora’ya doğru ilerlerken denizde de donanma
hareket halindeydi. Venediklilerle ilk sıcak temas Prodane (Barak) adası önünde yaşandı,
burada Burak Reis’in gemisi yandı ve kendisi hayatını kaybetti. Kemal Reis ise yoğun top
ateşinden kurtulmayı başardı. Buna rağmen Venedikliler Osmanlı donanmasını durdurmadılar.
Karadan ve denizden bağlantılı bir biçimde ilerleyen Osmanlı ordusu 28 Ağustos 1499’da
İnebahtı’yı ele geçirdi. II. Bayezid daha sonra İstanbul’a döndü.
Yukarıda da değinildiği üzere İtalyan şehir devletlerinin desteğini kazanan II. Bayezid,
Venedik’in, müttefiki olan Fransa tarafından yollanan bir elçi aracılığıyla yaptığı savaş
tehdidini ciddiye almayarak, ertesi sene yeniden sefere çıktı. 7 Nisan 1500’de Edirne’den
hareket eden Osmanlı ordusu, Serez, Anabolu ve Leontari üzerinden Modon’a geldi. Önden
gelip Modon’u kuşatan Ali Paşa ve Sinan Paşa’nın harekatı, sultanın gelişi ile daha da
şiddetlendi. Aynı zamanda donanma da Modon önüne gelerek denizden kuşatmayı başlattı.
Burada yapılan deniz savaşını Osmanlı filosu kazanırken, Osmanlı kara birlikleri 10 Ağustos’ta
Modon’u ele geçirmeyi başardı. Modon’un ardından, dayanamayacaklarını anlayan Navarin ve

Koron kaleleri de teslim oldu. Mora’da oldukça stratejik bir konumu olan Anabolu kalesine
yönelik bir kuşatma yapılamadan kış mevsiminin gelmesi dolayısıyla padişah Edirne’ye döndü.
Ertesi sene kaybedilmiş olan Navarin kalesini Mora valisi Ali Paşa yeniden ele geçirdi.
Anadolu sahillerine yönelen ve İzmir civarını yağmalayan Venedik ve Fransız donanması,
Midilli’yi kuşattıysa da başarılı olamayıp geri püskürtüldü (Kasım 1501). Ayrıca Osmanlılar
ani bir baskınla Adriyatik’teki önemli bir ticari üs olan Draç’ı ele geçirmişlerdi. Venedik üst
üste gelen başarısızlıklar ve savaşın maliye üzerine yükü dolayısıyla barış isterken, Osmanlılar
da Doğu’da giderek ciddileşen Safevi meselesi dolayısıyla savaşa son vermeye hazırdılar.
Macar kralının tavassutu ile iki taraf arasında 11 Aralık 1502’de bir antlaşma imzalandı; buna
göre Kefalonya Venediklilerde kalıyor, Modon, Koron, İnebahtı ve Draç Osmanlılara
bırakılıyordu.
Venedik Osmanlı savaşı (Anabolu ve Benefşe dışında. Mora’nın fethinin tamamlanması
açısından oldukça önemliydi. Ayrıca bu savaş artık Akdeniz’de Osmanlı donanmasının
Venedik’le boy ölçüşebilecek seviyeye geldiğinin göstergesiydi. Gerek 1494 yılında Kemal
Reis’in donanmaya katılması ve gerekse de sonrasında denizcilik alanında yapılan uygulamalar
neticesini vermiş; bu dönemde Osmanlı Devleti artık bir denizci devlet hüviyetini kazanmıştı.
Gaza ve cihadın yeni adresi Ege ve Akdeniz olmuştu. Bunun hemen sonrasında ise
Kızıldeniz’de Portekizlilerle başlayacak olan mücadele de bu yeni siyasetin bir yansıması
olacaktır. Bu savaşın en kayda değer sonuçlarından biri de, İtalya Harpleri’ne doğrudan
müdahalesi ile Osmanlıların Avrupa iç siyasetinde bir taraf haline gelmesi olmuştur.

8. 6. Safevi Tehlikesinin Ortaya Çıkışı ve Şahkulu Baba Tekeli İsyanı
II. Bayezid Venedik’le olan savaşlara yoğunlaşmışken, Anadolu’da dini ve sosyal
vasıflı yeni bir hareket ortaya çıkıyordu. Özellikle Şah İsmail’in ön ayak olduğu bu yeni
dini/siyasi anlayış Anadolu’daki Türkmen boyları arasında oldukça rağbet görmekteydi. Şah
İsmail onlara İslamiyeti algılayış biçimleriyle hitap ediyordu. Bu grupların geleneklerinden
gelen öğelerle karıştırdıkları İslami anlayış ve uygulamaları Şah İsmail ile birlikte yeni bir
siyasi özelliğe büründü. Osmanlı iskan uygulamalarından, tahrir sisteminden, vergilerden
rahatsızlık duyan ve yerel yöneticilerin baskılarından bunalan özellikle de Karamanoğulları’nın
etkisi altındaki dağlık alanlarda yaşayan bu kabileler Şah İsmail’in etkisi altına girmeye başladı.
Bu esnada Mora’da savaş halinde olan II. Bayezid, Toroslar’dan ve Karaman bölgesinden,
Sivas-Amasya ve Samsun-Trabzon arasındaki dağlık alanlara uzanan kesimdeki Türkmenlerin
Şah İsmail’le olan irtibatını kesmeye çalıştı. Yakalanan elebaşları şiddetle cezalandırıldı,
buradaki nüfusun bir kısmı Mora’da yeni fethedilen yerlerin iskanı için sürgün edildi. Bu

önlemler, Şah İsmail’in ihtilal hareketi için merkez olarak düşündüğü Konya’dan vazgeçip
Tebriz’e yönelmesine neden oldu. Temmuz 1501’de Nahçıvan yakınlarında Akkoyunlu Elvend
Mirza’yı yenerek Tebriz merkezli yeni bir devlet kurdu ve Anadolu’daki Türkmenler üzerinde
bir propaganda başlattı. Bu tarihten sonra gelişen olaylar Osmanlılar ile Memlükleri işbirliği
yapmaya itti.
Osmanlılar ile Safeviler arasında bir gerginlik sürse de, sıcak çatışmalar yaşanmadı. II.
Bayezid yükselen bu tehlikenin farkındaydı. Fakat iyice yaşlanması ve sağlık sorunları
dolayısıyla büyük bir hareket başlatmadı. Aynı zamanda artık sultanın yaşlanması ve iş
göremezliği dolayısıyla oğulları arasında bir iktidar kavgası da başlamıştı.
1509 Ağustos’unda İstanbul’da Osmanlı tarihlerinde “küçük kıyamet” olarak
adlandırılan bir zelzele meydana geldi. II. Bayezid bunun üzerine Edirne’ye gittiyse de
sarsıntılardan Edirne de etkilenmekteydi. İstanbul’un imarı için emir verildi, ancak hem bu
felaket hem de Anadolu’daki durum dolayısıyla huzursuzluk had safhadaydı.
Böyle bir atmosferde Antalya yöresinde bir tekke şeyhi olan II. Bayezid’in öldüğü
yolunda çıkan şayialardan etkilenerek harekete geçen Şahkulu Baba Tekeli’nin Mehdilik hatta
peygamberlik iddiasıyla başlattığı bir isyan baş gösterdi.
Onun asıl amacı ilahi bir emir aldığı gerekçesiyle Osmanlı saltanatına son vermekti. Her
ne kadar aralarında organik bir bağa rastlanmasa da, eldeki kayıtlardan Şah İsmail’le Teke
bölgesindeki taraftarları arasında yoğun bir hareketlilik olduğu göze çarpar. Ayrıca bir kıyamet
beklentisi de hem Şahkulu Baba Tekeli’nin taraftar bulmasına yol açmış, hem de gerek halktan
gerekse de tımarlı sipahilerden bir mukavemet görmemesinde etkili olmuştur. Şahkulu,
Burdur’da Karagöz Paşa’nın ordusunu dağıtmayı başardı ve onu öldürttü; ardından da Şehzade
Korkut’un kuvvetlerini bozguna uğrattı. Bursa’ya doğru hareketlendiğinde ise II. Bayezid’in
hayatta olduğunu öğrendi ve kendisinin üzerine geleceği korkusuyla sığınabileceği bir hisar
aramaya başladı. Geri çekilirken en son Sivas yakınlarındaki Çubuk’ta yapılan ve Veziriazam
Hadım Ali Paşa’nın öldürüldüğü savaşta görüldü ve muhtemelen bu savaşta öldü; taraftarları
da Şah İsmail’e sığındı. İsyanı bastırması için Hadım Ali Paşa ile birlikte görevlendirilen
Şehzade Ahmed’in bu vazifedeki başarısızlığı iktidar mücadelesinde ibreyi Şehzade Selim’den
yana çevirdi.

8. 7. Yeni Bir İktidar Mücadelesinin Başlangıcı ve II. Bayezid’in Ölümü
II. Bayezid’in hayatta olan dört oğlu vardı. Oğullarından en büyük olanı şehzade Ahmed
Amasya’da, şehzade Korkut Manisa’da, Şehinşah Konya’da ve Selim Trabzon’da sancak beyi

olarak bulunmaktaydı. Osmanlı gelenekleri uyarınca saltanat en büyük şehzade olan Ahmed’in
hakkıydı. Fakat saltanat arzusuyla Kefe’ye gidip oradan babasıyla görüşmek için Edirne’ye
gideceğini belirten Selim ile aslında daha çok bir kültür adamı olan lakin vaktiyle saltanat
vekilliği yapmış olan Korkut da padişahlık için şanslarını deneme niyetindeydiler. Padişah ise
Ahmed ile Selim arasında tercih yapması gerektiğinin farkındaydı.
Bununla birlikte II. Bayezid tahttan vazgeçme niyetinde değildi. Varisi olarak birini ima
etmeyi düşünse de tahttan çekilmeyi düşünmüyordu. Bu yüzden bu hususta en çok bastıran oğlu
Selim’e Trabzon’a dönmesini telkin etti. Selim ise bu telkinlere aldırmayarak gidip babasının
elini öpme arzusunda olduğunu bildirdi ve yanındakilerle birlikte Edirne’ye kadar gitti. Bu
durum II. Bayezid’i telaşlandırdığından onun görüşme teklifini reddetmesine rağmen oğluna
yerleşik adetlerin dışına çıkarak Rumeli’de bir sancak vermeyi kabul etti. Zira Fetret
dönemindeki karışıklıklar sebebiyle şehzadelere Rumeli kesiminde sancak verilmemesi önemli
bir prensip haline getirilmişti. Bu sayede oğlunu yatıştıracağını ve sorunun sona ereceğini
düşünüyordu. Bununla tatmin olmayan Selim, ağabeyi Ahmed’in İstanbul’a davet edileceği
yönünde bir duyum da alınca Çorlu’ya kadar geldi. Burada II. Bayezid’in kuvvetleri Selim’in
kuvvetlerini dağıttı ve Selim Kefe’ye dönmek zorunda kaldı.
Ahmed ise Bursa’ya kadar giderek babasından taht için kendisini varis göstermesini
istedi; ona bazı önemli devlet adamları da destek verdi. Fakat Ahmed’in Şahkulu Baba Tekeli
isyanındaki başarısızlığı ve bölgedeki Safevi yanlısı hareketler karşısındaki acizliği elini
zayıflattı. Ayrıca oğlu Murad’ın da Safevi hareketine sempatisi biliniyordu. Böyle olunca ibre
Selim’den yana döndü.
II. Bayezid İstanbul’a döndükten sonra ardarda hem Hadım Ali Paşa’nın hem de oğlu
Şehinşah’ın ölüm haberlerini aldı; böylece sıhhati daha da bozuldu. Başta yeni sadrazam
Hersekzade Ahmed Paşa olmak üzere Şehzade Ahmed taraftarları da tahttan çekilmesi yolunda
baskı yapmaya başladılar. Bu fırsatı kaçırmak istemeyen Ahmed de babasının elini öpmek
arzusuyla İstanbul’a gelmek için ısrar etti.
Bu gelişmeler üzerine toplanan divanda taht meselesi uzun uzadıya tartışıldı ve
Ahmed’e davetiye gönderilmesi kararlaştırıldı. Bu haberi alan Ahmed Üsküdar’a geldiyse de
yeniçeriler, Hasan Paşa, Mustafa Paşa, Kazasker Abdurrahman ve Nişancı Cafer Çelebi’nin
evlerini yağmalayarak Ahmed’in İstanbul’a gelişinden memnun olmadıklarını gösterdiler ve
yolladıkları bir mektupla onun hemen İstanbul’dan gönderilmesini talep ettiler; bu sayede
iiiiikendi adaylarının şehzade Selim olduğunu da ortaya koydular.

II. Bayezid bu isyan karşısında mutedil davranarak yeniçerilerin taleplerini kabul etti.
Bunu haber alan Ahmed de Gebze’ye çekilmek zorunda kaldı. Selim’in gücü karşısında bir şey
yapamayacağını anlayan II. Bayezid yapılması düşünülen sefer için askerin başına Şehzade
Selim’in serasker olarak geçmesine onay verdi. Durum hemen Kefe’deki Selim’e bildirildi. O
da babasına itaat edeceği ve İstanbul’a geleceği cevabını verdi. II. Bayezid de 27 Mart 1512
tarihinde Şehzade Selim’i serdar olarak atadığını resmen duyurdu.
Bu esnada durumu izleyen şehzade Korkut da gizlice Manisa’dan İstanbul’a gelerek
yeniçerilere misafir oldu ve onların Selim’e olan meylini anladı. II. Bayezid tarafından kabul
edilen Korkut, babasına kardeşi Ahmed’in kendisini tehdit ettiğini söyledi. Selim’in İstanbul’a
gelişi de bu sırada gerçekleşti. Şehre giren Selim, babasının huzuruna çıktıysa da saltanat
meselesi konuşulmadı. Bu esnada yeniçeriler Selim’e biat edince, devlet erkanının da
tavsiyeleri ile II. Bayezid tahttan oğlu lehine çekilmeye mecbur kaldı. Daha sonra ise
Dimetoka’ya gitme arzusuyla yolda iken 10 Haziran 1512 tarihinde vefat etti.

8. 8. II. Bayezid Döneminin Genel Özellikleri
II. Bayezid’in otuz bir yıllık saltanatı bir önceki döneme kıyasla, gazanın durduğu bir
dönem olarak göze çarpar. Kardeşi Cem Sultan’la girişmiş olduğu saltanat mücadelesini galip
bitirmekle birlikte, onun 1495 yılındaki vefatına kadar olan dönemde Batı’ya karşı daha barışçıl
bir siyaset takip etmiş ve diplomasiye ağırlık vermiştir. Öte yandan, gerekli olduğu durumlarda
II. Bayezid sefere çıkmaktan çekinmemiş ve Boğdan’a yönelik düzenlenen sefer bu dönemde
cereyan etmiştir. Arnavutluk, Macaristan ve Lehistan’la olan mücadele de bu dönemin askeri
gelişmelerindendir.
Cem Sultan’ın vefatından sonraki zaman diliminde ise daha aktif bir dış politika takip
edilmiştir. II. Bayezid’in Mora seferi bu döneme rastlar. Bu seferle Osmanlılar Venedik
karşısında önemli başarılar elde etmekle birlikte, Akdeniz’de gerek diplomasi alanında gerekse
de deniz gücü olarak önemli bir aktör olduklarını ortaya koymuşlardır. Fakat yine bu dönemde
Anadolu’da ortaya çıkan yeni bir dini/toplumsal harekete karşı almış olduğu tavırla Osmanlı
Devleti Sünni dünyanın da bir müdafii olarak tanınacağı bir sürece girmiştir.
II. Mehmed döneminin hızlı reformları ve durmaksızın devam eden seferleri Osmanlı
tebaası için gerek maddi, gerekse de psikolojik olarak ciddi bir yorgunluk kaynağı idi. Buna
karşın II. Bayezid’in babasının reformlarını dengelemesi, bürokrasiyi güçlendirip kanunları
yeniden tanzim ettirmesi ve kültürel faaliyetleri desteklemesi gibi tutumları Osmanlı tebaası ve
elitleri nezdinde bir rahatlama vesilesi olarak değerlendirilebilir. Bu yüzden kaynaklarda genel

olarak barışsever, tebaasının haklarını korumaya özen gösteren ve halkın işlerini görmeyi esas
kabul eden bir padişah olarak tanınır. Öte yandan denizcilik ve askeri alanda da bir takım
reformlar yapılmıştır. Özellikle yeniçeri sayısının artırılması, ağa bölüklerinin oluşturulması ve
ateşli silahların askeriye içerisindeki etkin kullanımına yönelik faaliyetler önemli
modernizasyon hamleleri olup onun askeri vizyonunun bir göstergesidir.
II. Bayezid dönemi kültürel bakımdan da hareketli bir devredir. Müeyyedzade
Abrurrahman, Molla Lutfi, İdris-i Bitlisi, Kemalpaşazade, Tacizade Cafer ve Sadi Çelebiler,
Zembilli Ali Efendi, Necati, Zati, Firdevsi gibi âlim, şair ve sanatkârlar II. Bayezid döneminin
önde gelen isimlerindendir. Kemalpaşazade ve İdris-i Bitlisi’ye özel olarak tarih kaleme
aldırmıştır. Dönemin konjonktürünün bir yansıması olarak İslam’ın Sünni yorumu dışındaki
yorumlara karşı sert bir tutum takındığı, Molla Lutfi’nin idamı meselesinden hareketle iddia
edilebilir. Ayrıca bu dönemde yapılan kanunlaşma hareketleri ile şer’i hukukun alanını da
genişletmiştir. Öte yandan ilginç şekilde Batı’daki sanat hareketlerinin gözden kaçırılmadığı da
söylenebilir. İtalyan Rönesans’ının en önemli temsilcilerinden Leonardo da Vinci, II. Bayezid’e
yazdığı bir mektupta Haliç ve Boğaziçi’nde bir köprü yapma talebinde bulunmuştur.
Michelangelo’nun da yine benzeri şekilde bazı projelerle İstanbul’a gelmeye niyet ettiği, keza
Amerika kâşifi olarak tanınacak olan Kolomb’un daha önce ona başvurduğu rivayet edilir. Bu
dönemde II. Mehmed devrine nispetle Doğu ve Batı kültürünün dengelendiği ve özellikle
Doğu’nun kendisine has kültürel birikiminin daha çok ön plana çıkarıldığı söylenebilir.
İstanbul merkezli yaşanan sıkıntılar, padişahın başkenti sıkça terk edip Edirne’ye
gitmesine neden olmuştur. Bunun izlerini dönemin imar hareketlerinden takip edebilmek
mümkündür. Önce şehzadeliğini geçirdiği Amasya’daki cami, medrese ve imaretten oluşan
külliyesini tamamlatmış (1486), ardından Edirne’deki cami, medrese, tabhane, imaret ve
darüşşifadan oluşan külliye bitirilmiş (1488) ve son olarak da İstanbul’daki cami, kervansaray
ve çifte hamamdan ibaret külliye nihayete ermiştir (1505).

Uygulamalar
Uygulama: Nicolas Vatin’in, Rodos Şövalyeleri ve Osmanlılar, İstanbul, 2004 isimli eserini
okuyunuz.
Kazanım:
1. II. Bayezid döneminin önemli siyasal aktörlerinden Rodos Şövalyleri hakkında fikir sahibi
olunacak.
2.Taraflar arasında diplomasinin ne şekilde kullanıldığına dair bir perspektif elde edilecek.

Uygulama Soruları
1. Cem Sultan olayında Rodos şövalyeleri ne tür bir rol üstlenmişlerdir, tartışınız?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
II. Bayezid'in Osmanlı tahtına geçişi sonrası Osmanlı Devleti’nde iç huzur temin
edilememiş, yeni sultan kardeşi Cem ile uzun süren bir mücadeleye girişmiştir. Onun ülke
dışına kaçışını temin etmeyi başaran II. Bayezid, kardeşinin Osmanlı Devleti için bir tehlike
teşkil etmemesi için dış politikada diplomasiyi etkin bir biçimde kullanmıştır. Bu dönemde
askeri alanda çok aktif bir politika izlenmese de II. Mehmed’in ölümü ardından saldırgan bir
tutum sergileyen Stefan cel Mare ve Boğdan’a yönelik bir sefer düzenlenecektir.
II. Mehmed döneminde gerilmeye başlayan Osmanlı ve Memlük devletleri arasında
ilişkiler, Çukurova üzerinde yaşanan mücadele dolayısıyla kopacak ve taraflar sıcak çatışma
sürecine girecektir. Sonuçta iki taraf da bu uzun soluklu savaştan bir netice alamamışlar ve
statükoyu devam ettirme hususunda anlaşmak zorunda kalmışlardır. Safevi hareketinin ortaya
çıkması tarafları birbirine yakınlaştıran ve bu anlaşmanın zeminini hazırlayan gelişme
olmuştur. Bu dönemde Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu toplumsal durumun ve Safevi
hareketinin Anadolu’da bulduğu karşılığın bir neticesi olarak Şahkulu Baba Tekeli isyanı
çıkmış ve Osmanlı Devleti için ciddi bir tehlike oluşturmuştur.
II. Mehmed döneminde büyük kısmında egemenlik tesis edilen Mora'nın kıyı
bölgelerinde stratejik ve ticari önemi yüksek kalelerde Venedik egemenliği devam ettiğinden
Osmanlı Devleti buraya yönelik yen bir sefer düzenlemiş ve burada neredeyse tamamen
egemenlik tesis etmeyi başarmışlardır. Bu savaşlar esnasında kara ordusuna Osmanlı
donanmasının verdiği destek kayda değerdir. Bu dönemde Osmanlılar Arnavutluk ve
Macaristan’a yönelik siyasetlerinde de aktif bir tutum izleyeceklerdir. II. Bayezid’in son
yıllarında çocuklarıyla arasında tahta geçme arzusuyla başlayan gerginlik, Şehzade Selim’in
babasını tahttan çekilmeye icbar etmesiyle neticelenmiştir. II. Bayezid dönemi genel olarak
değerlendirildiğinde, Osmanlı Devleti’nin II. Mehmed döneminde yaptığı hızlı reformların
sindirildiği, diplomasinin etkin bir şekilde kullanıldığı, denizcilik alanında önemli yatırımların
yapıldığı ve kültür ve sanat hayatının oldukça canlı olduğu sonucuna varılabilir. Bu yüzden bu
dönemi Osmanlı klasik çağının başlangıcı olarak nitelendirmek gerekir.

Bölüm Soruları
1. II. Mehmed’in ölümü üzerine İstanbul’da meydana gelen olayların asıl nedeni nedir?
a. Yeniçerilerin daha çok maaş istemeleri
b. Kul sınıfı ile ulema arasındaki çatışma
c. Cem Sultan taraftarlarının talepleri
d. Ordunun sefere çıkmak istememesi
e. Karamani Mehmed Paşa’nın padişah olmak istemesi.
2. II. Bayezid’in saltanatının başında karşı karşıya kaldığı en önemli olay hangisidir?
a. Karamani Mehmed Paşa’nın isyancılarca öldürülmesi.
b. Otranto’nun fethi.
c. Cem Sultan’ın tahtı ele geçirme teşebbüsleri.
d. Memlüklerle olan mücadele.
e. Modon’un fethi.
3. Yenişehir Ovası’nda II. Bayezid’e mağlup olan Şehzade Cem, aşağıdaki devletlerden
hangisine sığınmıştır?
a. Dulkadiroğulları
b. Safeviler
c. Rodos Şövalyeleri
d. Ramazanoğulları
e. Memlük Sultanlığı
4. Cem Sultan’ın ölümünün ardından yaşanan süreçte Osmanlı dış politikası ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a. Osmanlılar Avrupa’da siyasi bir aktör olmuşlardır
b. Daha atak bir politika izlenmeye başlanmıştır
c. Osmanlı İran savaşlarına zemin hazırlamıştır
d. Kıbrıs’ın fethi mümkün hale gelmiştir
e. Denge politikası izlenmeye başlanmıştır
5. Boğdan Seferi sonrasında Osmanlı Devleti’ne bağlanan ekonomik ve stratejik açıdan oldukça
önemli olan iki şehir hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a. Modon – Koron
b. İbrail – İsmail
c. Dinyeper – Dinyester
d. Kili – Akkirman
e. Akkirman - Cankirman
6. Lehistan kralı I. Albert’in Osmanlı Devleti ile barış yapmasında aşağıdakilerden hangisi etkili
olmuştur?
a. IV. Kazimir’in ölümü

b. Malkoçoğlu Bali Bey’in Lehistan’a düzenlediği akınlar
c. Kili ve Akkirman’ın alınması
d. Ştefan cel Mare’nin Osmanlı hakimiyetini kabulü
e. Lehistan veraset savaşlarının başlaması
7. II. Bayezid döneminde Çukurova üzerindeki nüfuz mücadelesi ne şekilde neticelenmiştir?
a. Çukurova’da Osmanlı hakimiyeti tesis edilmiştir.
b. Dulkadıroğulları beyliğine son verilmiştir.
c. Osmanlı Devleti Memlüklerin yüksek otoritesini kabul etmiştir.
d. Hilafet Osmanlılara geçmiştir.
e. Statüko muhafaza edilmiştir.
8. II. Bayezid tarafından Mora’da ele geçirilemeyen iki şehir aşağıdaki hangi şıkta doğru olarak
verilmiştir?
a. Modon – Koron
b. İnebahtı – Navarin
c. Zenta – Kefalonya
d. Anabolu – Benefşe
e. Ülgün – Antivar
9. II. Bayezid’in çocukları arasında taht mücadelelerinin başlaması üzerine toplanan divanda
aşağıdaki kararlardan hangisi alınmıştır?
a. Şehzade Selim’in tahta davet edilmesi
b. II. Bayezid’in tahttan çekilmesi
c. Şehzade Korkut’un tahta davet edilmesi
d. Şehzade Ahmed’e davetiye gönderilmesi
e. Ordunun Şehzade Selim üzerine gönderilmesi
10. Aşağıdakilerden hangisi II. Bayezid devrinin genel özelliklerinden değildir?
a. İmparatorluk genelindeki imar hareketleri
b. Toplumsal sınıflar arasındaki gerginliklerin azaltılması
c. İmparatorluk kurumlarının oturması
d. İlim ve kültür hayatına yönelik yapılan yatırımlar,
e. Uzun süren seferlere çıkılması.

Cevaplar
1. b, 2. c, 3. e, 4. b, 5. d, 6. b, 7. e,, 8. d, 9. d, 10. e.

9. I. SELİM DÖNEMİ: DOĞU MESELESİNİN HALLİ VE MISIR VE
SURİYE'DE OSMANLI EGEMENLİĞİNİN BAŞLAMASI

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9. 1. Doğu Meselesinin Başlangıcı
9. 2. Dulkadıroğulları Beyliğinin Ortadan Kaldırılması
9. 3. Doğu Anadolu’da Osmanlı Egemenliğinin Başlaması
9. 4. Mercidabık Savaşı ve Suriye’de Osmanlı
Egemenliğinin Başlaması
9. 5. Ridaniye Savaşı ve Mısır'ın Fethi
9. 6. I. Selim’in Son Yılları

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
● Doğu Anadolu'da egemenlik tesisi sürecinde İdris-i Bitlisi'nin rolü hakkında neler
söylenebilir?
● Çaldıran Savaşı’nın dini ve siyasi sonuçlarını değerlendiriniz?
● I. Selim’in Mısır seferini, dini gerekçeleri açısından tartışınız?
● Mısır'da egemenlik tesisi iktisadi açıdan Osmanlılara ne tür katkılar sağlamıştır?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği

Doğu Meselesinin Başlangıcı

Doğu Meselesinin başlangıcı
sürecini kavrayabilmek.

Okuma, araştırma, fikir yürütme

Doğu Meselesinin Başlangıcı

Osmanlıların Safevi hareketine
dini ve siyasi açıdan bakışlarını
saptayabilmek

Okuma, araştırma, fikir yürütme

Doğu Anadolu’da Osmanlı
Egemenliğinin Başlaması

Doğu Anadolu’da Osmanlı
egemenliğini niteliğini
saptayabilmek.

Okuma, araştırma, fikir yürütme

Mercidabık Savaşı ve
Suriye’de Osmanlı
Egemenliğinin Başlaması

Mısır seferinin gerekçelerini
ortaya koyabilmek.

Okuma, araştırma, fikir yürütme

Mercidabık Savaşı ve
Suriye’de Osmanlı
Egemenliğinin Başlaması

Suriye ve Mısır’da Osmanlı
egemenliğinin tesisinin
neticelerini
değerlendirebilmek.

Okuma, araştırma, fikir yürütme

I. Selim devrinin genel
özelliklerini ortaya
koyabilmek.

Okuma, araştırma, fikir yürütme

Ridaniye Savaşı ve Mısır'ın
Fethi
I. Selim’in Son Yılları

Anahtar Kavramlar
Doğu Anadolu, Dulkadiroğulları, Şah İsmail, Çaldıran, İdris-i Bitlisi, Mercidabık Savaşı,
Ridaniye Savaşı, Mısır, Haremeyn

Giriş
Sultan Selim 24 Nisan 1512’de resmen saltanatını ilan ettikten sonra iktidarını
sağlamlaştırmak için tahtın potansiyel ortakları olan kardeşlerini ortadan kaldırma yoluna gitti.
Bunda babası II. Bayezid’in 10 Haziran 1512’de Dimetoka’ya giderken Abalar köyünde vefat
etmesi de kolaylaştırıcı oldu. Her ne kadar babasını öldürttüğü yönünde Batı kaynaklarında
rivayetler olsa da bunlar diğer kaynaklardan doğrulanamamaktadır. Lakin her halükarda
babasının vefatının, Selim’in kardeşleriyle yapacağı mücadelede durumunu kuvvetlendirici bir
amil olduğu kesindir.
Yeni sultan tahtına rakip olabilecek kardeşlerinden kurtulmak için bir dizi operasyon
düzenledi. Zira daha önce de belirtildiği gibi hayattaki kardeşleri de tahta çıkma hakkını
kendilerinde görüyorlardı ve bu iddialarını her an fiiliyata geçirebilecek bir konuma sahiptiler.
Bu yüzden ilk önce oğlu şehzade Süleyman’ı Kefe’den İstanbul’a getirerek İstanbul’un
muhafazası ile görevlendirdi. Daha sonra 18 Temmuz tarihinde Anadolu’ya geçti. Amacı
Konya’ya yerleşerek hükümdar gibi davranan, etrafa emirler gönderip asker toplamaya çalışan
ve kendisine karşı bir mücadeleye hazırlanan ağabeyi Ahmed’i bertaraf etmekti. Fakat bu
esnada Afyon’da bulunan Şehzade Ahmed önce Ankara’ya, oradan Amasya’ya, orada da
tutunamayıp Darende’ye geçti. Selim ise kışı geçirmek amacıyla Kasım ayında Bursa’ya geldi.
Burada daha önce vefat etmiş olan kardeşi Şehzade Mahmud’un oğulları olan Musa, Orhan ve
Emir’i, Şehzade Alemşah’ın oğlu Osman ve Şehzade Şehinşah’ın oğlu olan Mehmed’i ortadan
kaldırdı; Şehzade Ahmed’le yazıştığı gerekçesiyle de veziriazam Koca Mustafa Paşa’yı idam
ettirdi. Manisa’da bulunan diğer kardeşi Korkut da aynı akıbete uğradı.
Şehzade Ahmed, kontrol altına aldığı Amasya’dan, kendisine gönderilen mektuplara
aldanarak Bursa’ya doğru yola çıktı. Yenişehir ovasında 15 Nisan 1513 tarihinde yapılan
savaşta bozguna uğratıldı ve yakalanarak öldürüldü. Bundan sonra Selim bütün rakiplerini
ortadan kaldırmış, tahtın tek hakimi olmuştu. Artık bütün enerjisini Trabzon’daki şehzadeliği
döneminde faaliyetlerini yakından takip etme fırsatı bulduğu ve nasıl bir dini ideolojiye sahip
olduklarının farkına vardığı Safevi problemi için harcayabilirdi.

9. 1. Doğu Meselesinin Başlangıcı
Safevi hareketini ortaya çıkış anından itibaren yakından takip eden Sultan Selim,
meselenin halli noktasında iki türlü yaklaşım gösterdi. Birincisi, Osmanlı sınırları içerisinde
bulunan Safevi destekçilerinin cezalandırılması yönündeki yaklaşımıydı. Bu çerçevede
özellikle Orta Anadolu’da kapsamlı bir teftiş yaptırarak bu harekete destek veren ve Osmanlı
otoritesini reddeden unsurları tespit ettirdi. Osmanlı Arşivi’ndeki belgelere göre bu tespitler
daha çok Şehzade Ahmed isyanına destek veren veya vermeyenlerle Safevilerle irtibatı olan
Şehzade Ahmed’in oğlu Murad’ın yanına gidenler üzerinde yoğunlaşmıştı. Tespit edilen
isimlerin elebaşlarının bir kısmı ortadan kaldırılırken bir kısmı da Mora ve Rumeli’ye sürgün
olarak gönderildi. Konuyla ilgili literatürde zikredildiği üzere 40.000 kişinin öldürüldüğü
yönündeki bilgiler ise gerçeği yansıtmamaktadır. Bu insanların bir kısmı sürgüne gönderildiği
gibi, bir kısmı da köylerini boşaltıp Şah İsmail’e katılmışlardı. Bu durumu dönemin resmi
belgeleri olan Osmanlı tahrir defterlerindeki kayıtlardan takip etmek mümkündür. Ayrıca tahrir
kayıtlarında daha sonra bu kişilerin yerlerine dönmeleri durumunda vergiden muaf tutulacakları
ve iskânlarının sağlanacağı yönünde de hükümlere yer verilir.
Öte yandan Şah İsmail’in de idaresi altındaki bölgelerde kendi dini görüşünü
paylaşmayanlara karşı daha sert tedbirler uyguladığı bilinmektedir. Üstelik bu tedbirler, II.
Bayezid’in ya da I. Selim’in aldırdığı önlemlerden daha katıydı ve Safevilerin hakim oldukları
coğrafyada yaşayan halkın inancı neredeyse tamamıyla Şah İsmail’in yeni dini ideolojisine
dönüştürülmüştü. Buna karşılık Osmanlı topraklarında sonradan Alevi olarak adlandırılacak
zümreler ise varlıklarını sürdürebilmişlerdi.
I. Selim’in ikinci yaklaşımı bu toplumsal karışıklığın müsebbibi olarak gördüğü Safevi
devletine yönelik askeri harekatında ortaya çıkar. Safeviler üzerine yürümeye karar veren I.
Selim, bu durumu divanda tartışmaya açar; bir kısım vezirler Anadolu’daki durumun karışık
olmasından hareketle askeri bir operasyona sıcak bakmazlarken, padişahın kendisinin de içinde
bulunduğu diğer bir grup acil askeri müdahaleden yanaydı. Sefer muhaliflerinin bir diğer
önemli gerekçeleri de Rumeli ve Anadolu’daki timarlı sipahilerin savaşmak konusundaki
isteksizlikleriydi. Buna rağmen I. Selim, Rafızilere karşı savaşmanın dini bir vecibe olduğuna
dair fetvalar alarak bir kamuoyu yaratmayı başardı. Müslümanlara karşı savaş tutkusu ile
bilinen Papa II. Julius’un çağrılarına rağmen I. Selim’in cülusunu tebrik eden Macarlar ve
Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu’nun barış yanlısı tutumları Doğu’daki askeri operasyonu
mümkün kıldı.

20 Mart 1514’de Edirne’den İran seferi için yola çıkan I. Selim, sefer öncesinde bir
takım iktisadi tedbirler alarak Safevileri zor durumda bırakmanın yollarını aradı. Öncelikli
olarak İran ipeğinin batıya girişini yasakladı. Sınırlar kapatılarak tüccar hareketliliklerin önüne
geçildi; yasağa uymayanlar cezalandırıldı. Bu durum iki devlet arasındaki gerilimin sadece dini
ve toplumsal gerekçelerle izah edilemeyeceğini, iktisadi unsurların da göz önüne alınması
gerektiğini göstermektedir. Dönemin en faal ticaret yollarından biri olan ipek yolunun önemli
bir kısmının İran idaresinde oluşu, bu kontrollerini Suriye ve Irak’a kadar genişletme arzuları
iki devlet arasındaki çatışmaları da tetiklemiş olmalıdır.
I. Selim idaresindeki Osmanlı ordusu ile İzmit’e ulaştığında Şah İsmail’e bir mektup
gönderip onu Rafızilikle suçlayarak “sünnet-i seniyyeyi” kabule ve tövbeye davet etti. İzmit’ten
Konya’ya geçen padişah burada Sadrettin Konevi ve Mevlana Celaleddin Rumi gibi önemli
sufi ve âlimlerin türbelerini ziyaret etti; halka bol bol bahşiş dağıttı. Böylece bir bakıma çıktığı
seferin dini ve ideolojik gerekçesini halka göstermeye çalıştı. Oradan Kayseri’ye ve son olarak
Sivas’a geçti. 2 Temmuz’da Sivas’ta asker sayımı yaptırdı. Safevi birliklerinin geçilecek
yolların etrafını tahrip etmesi dolayısıyla Osmanlı ordusunda iaşe sıkıntıları baş gösterdi.
Osmanlı ordusu Erzincan’a geldiğinde burayı savaşmaksızın teslim aldı ve buradan bedeli
mukabili zahire temin edildi. Ayrıca Şah İsmail’in cevabi mektubu da ordugâha bu sırada ulaştı.
Buna göre Şah İsmail her ne kadar yumuşak bir üslupla da olsa savaşmaya hazır olduğunu
beyan ediyordu.
Osmanlı ordusu Safevi sınırını geçtikten sonraki yürüyüşü sırasında Safevi ordusu ile
karşılaşamadığı gibi bölgenin önceden tahrip edilmiş olması dolayısıyla ciddi erzak
sıkıntılarıyla karşı karşıya kaldı. Bu da askerin şevkini kırdı ve yola devam etmemesine neden
oldu. Yapmış olduğu divan toplantılarında vezirler geri dönüş fikrini ileri sürdüler. I. Selim
muhaliflerine biraz da gözdağı vermek amacıyla Karaman Beylerbeyi Hemdem Paşa’yı idam
ettirdi. Buna rağmen yeniçerileri sakinleştirmek kolay olmadı. Bu esnada Şehsuvaroğlu Ali Bey
tarafından getirilen Şah İsmail’in gelmekte olduğu bilgisi ayaklanan askeri yatıştırmaya yetti.
Bu durum üzerine I. Selim, Eleşgirt’ten hareketle Makü ve Hoy arasında yer alan
Çaldıran tepelerine giderek burada savaş hazırlıklarına başladı. 23 Ağustos tarihinde iki ordu
karşı karşıya geldi. Osmanlı ordusunun muharip kısmının mevcudiyeti 50-60.000 kadarken
Safevi ordusu 40.000 civarındaydı. Osmanlılar herhangi bir saldırı ihtimaline karşı Tokat ve
Sivas taraflarında da bir takım tımarlı sipahileri bırakmışlardı.
Osmanlı ordusunun sağ kolunda Anadolu beylerbeyi Sinan Paşa, sol kolunda Rumeli
beylerbeyi Hasan Paşa beraberlerindeki atlı eyalet askerleri ile birlikte bulunmaktaydılar.

Osmanlı töresine göre Anadolu yönünde yapılan seferlerde Anadolu eyalet askerleri sağ kolda;
Rumeli askerleri sol kolda yerleşir; Rumeli yakasına olan seferlerde ise bu defa Rumeli
askerleri sağ kolda bulunurdu. Merkezde yer alan I. Selim’in beraberinde ise vezirleri
Hersekzade Ahmed, Dukakinzade Ahmed ve Mustafa paşalar bulunmaktaydı. Ana merkezde
kapıkulu süvarileri, silahtarlar, sağ ve sol garipler ve okçu solaklar vardı; ayrıca 2000 civarında
da tüfekli yeniçeri bulunmaktaydı. Ateşli silah olarak ise yaklaşık 150 civarında sahra topu ve
şakaloz denilen küçük çaplı toplar mevcuttu. Bunlar merkezin en önünde yer alan azap
askerlerince gizlenmekteydi. Şah İsmail’in ordusu ise ikiye ayrılmış durumdaydı: Sağ kolda
Şamlu Türkmenlerinden Durmuş Han, sol kolda ise Ustacalu Türkmenlerinden Muhammed
Han bulunmaktaydı. Şah İsmail’in kendisi ise duruma göre Osmanlı merkezini hedefleyecek
şekilde fırsat bekleyecekti.
İki tarafın öncü birlikleri arasında başlayan mücadelede Safevi birlikleri geri çekildi. Bu
gelişme üzerine Ustacalu Muhammed Han komutasındaki askerler ani bir hücumla
Osmanlıların Anadolu koluna saldırdı ve onları bozdu. Bu gelişme üzerine Osmanlı topçu ateşi
başladı; tüfekçi birlikler de devreye girdi. Ardından Safeviler diğer kanada da yüklendiler.
Ayrıca bazı taciz edici saldırılarla Osmanlı merkezini meşgul etmeye çalıştılar. Amaçları
Osmanlı ordusunun kanatlarını bozmak, daha sonra merkeze yönelerek sonuca ulaşmaktı.
Bununla beraber Osmanlı ordusu bu saldırılar karşısında zorlu bir savunma mücadelesine
girişti. Anadolu kolu başarısız olsa da, Osmanlı ordusunun Rumeli kolu Safevileri geri
püskürtmeyi başardı.
Bu esnada Şah İsmail bu karışık durumdan istifade ile Osmanlı merkezine doğru başında
bulunduğu birliklerle harekete geçti. Bir kaç kez merkeze yönelik saldırı düzenlediyse de
Osmanlı tüfekçilerinin yoğun ateşi karşısında geri çekilmek zorunda kaldı. Ordusu dağılınca,
yanında bulunan çok az sayıdaki adamıyla savaş meydanından çıkmaya çalıştı. Böylece cereyan
eden savaşta Osmanlı ordusu kesin bir üstünlük kazanmış oldu. Her ne kadar bazı modern
tarihçiler savaşı Osmanlı tarafının kazanmadığını, aksine zor durumda kalıp ağır kayıplar
verdiğini iddia etseler de Osmanlı ordusunun sol kolunun Safevi hücumu karşısında dağılma
emareleri göstermesi dışında bütün savaş Osmanlı kontrolü altında cereyan etmiştir. Osmanlı
savaş anlayışı kanat güçleriyle değil merkezin devreye girmesiyle kazanabilecek bir sistemi
öngörmekteydi. Oldukça hareketli olan sağ ve sol kolların görevi, düşman ordusunu oldukça
sıkı korunan ve ateşli silahlarla donatılmış merkeze çekmekti. Asıl öldürücü darbe merkez
tarafından vurulmaktaydı. Ayrıca Osmanlı ordusunun Safevi başkenti olan Tebriz kadar hiç bir

direnişle karşılaşmadan girmesi, savaştaki Osmanlı üstünlüğünün açık bir kanıtı olarak
değerlendirilmelidir.
Çaldıran Savaşı, yukarıda bahsedilen askeri taktiğin başarıyla uygulandığı bir savaş
olma özelliği gösterir. Süvarilerin tali, tüfekli piyadelerin ana rolü üstlendikleri bu savaş, bu
özelliği ile askeri tarih açısından oldukça önemlidir. Avrupa’da yapılan savaşlarda tüfekli
askerlerin ilk ciddi başarısının 1525 yılında Pavia savaşında görülmesi, Çaldıran Savaşı’nın
önemini bir kez daha ortaya koyar.
Bu savaşın neticesinde Osmanlı Devleti sınırlarında pek bir değişiklik olmamıştır.
Bununla birlikte Osmanlılara daha çok dini, siyasi ve sosyo-psikolojik açılardan belli bir
üstünlük kazandırdığı muhakkaktır. Sünni İslam olarak adlandırılabilecek Osmanlı ideolojisi,
bunun muarızı olarak ortaya çıkan Safevi ideolojisi karşısında dengeleyici bir konum
kazanmıştır. Osmanlıların biraz da siyasi şartların çizdiği doğrultuda üstlenmiş oldukları bu dini
misyon, daha sonra idari ve siyasi alanda da etkili olacaktır ve Osmanlı Devleti giderek daha
katı sayılabilecek bir Sünni inanışı yerleştirmeye çalışacaktır. Buna karşın Şah İsmail’in
heterodoks karakterli dini-siyasi ideolojisi ise oğlu Tahmasb tarafından devam ettirilmeyecek
ve daha mutedil bir Şiilik yorumu hâkim olacaktır. Osmanlı hakimiyetinde kalan bölgelerde yer
alan ve Şah İsmail yanlısı Türkmen grupları ise kendi içlerine kapanarak kendi dini inanç
ritüellerini sürdüreceklerdir.
Savaş sonrası Çaldıran’da elden kaçırdığı Şah İsmail’i daha da köşeye sıkıştırmak için
Tebriz içlerine kadar ilerleyen padişah, kış şartları ve buna bağlı olarak asker arasında baş
gösteren huzursuzluk dolayısıyla Amasya’ya döndü. Kışı burada geçirdikten sonra Safeviler
üzerine ikinci bir sefer hazırlığına girişti. Ancak yeniçerilerin İstanbul’a dönmek için yapmış
oldukları baskılar ve üçüncü vezir Piri Mehmed Paşa ile padişahın hocası Halimi Çelebi’nin
evlerini yağmalamaları üzerine dönüş kararı aldı, ama bu arada söz konusu olaylardan
veziriazam Dukakinzade Ahmed Paşa’yı sorumlu tutarak onu kendi hançeri ile yaraladı ve
cellatlara teslim etti (4 Mart 1515). Onun idamında ayrıca Dulkadır beyi Alaüddevle ile olan
gizli yazışmaları da etkili olmuştur.

9. 2. Dulkadıroğulları Beyliğinin Ortadan Kaldırılması
Bu gelişmelerin ardından 19 Nisan 1515’te I. Selim, Safevilerin idaresindeki Kemah’ı
ele geçirdi. Bu esnada Nur Ali Halife idaresindeki bir Safevi birliğini mağlup etmeyi başardı.
Daha sonraki hedefi ise Safevilerle işbirliği yaptığına inandığı anne tarafından dedesi olan
Alaüddevle Bey’di. Alaüddevle Bey 1480 yılında II. Mehmed’in sayesinde Dulkadıroğulları

tahtını ele geçirmişti. Merkezi Maraş olan bu beylik, Osmanlılar ile Memlükler arasında
sıkışmış ve bir nüfuz mücadelesi alanına dönüşmüştü. Yani Osmanlılarla Memlüklerle arasında
daimi bir çekişme konusu haline gelmişti.
Alaüddevle Bey, I. Selim’in babası II. Bayezid’i tahttan indirmesine sıcak bakmamıştı.
Onu ne yapacağı belli olmayan bir hükümdar olarak tanımlıyordu. Bu sebeple Memlüklere daha
da yakınlaştı. Ancak yine de Osmanlı, Safevi ve Memlük çatışmalarında doğrudan bir taraf
olmak istemiyordu. Bu yüzden I. Selim’in Çaldıran seferine çıkarken yapmış olduğu davete
olumlu cevap vermedi. I. Selim anne tarafından dedesi olan Alaüddevle Bey’e yolladığı
mektupta Safeviler üzerine sefere çıkacağını ifade etmiş ve bu yüzden hayır duasını talep etmiş,
onun topraklarında ordugâh kuracağını ve zahireye ihtiyacı olacağını belirtmişti. Osmanlı
kaynaklarında, bunun dışında Alaüddevle Bey’in güvenilmez biri olduğu, Osmanlılara karşı
Safevilerle ittifak yaptığı gibi bilgiler de mevcuttur. Bu bilgilerin ne kadar gerçeği yansıttığı
bilinmemektedir. Her halükarda o Selim’in kendisini hedeflediğinin farkındaydı. Bu yüzden
Safevilerle değil de daha sıkı ilişki içerisinde olduğu Memlüklerle bir ittifak arayışı içerisinde
olması daha yakın ihtimaldir.
Padişah Çaldıran seferine giderken yanında Şehsuvaroğlu Ali Bey’i de götürmüş, onun
yararlılıkları üzerine kendisine Dulkadıroğlu topraklarını vermişti. Çaldıran seferinden dönüp
Amasya’ya ulaştıktan sonra, Kayseri’ye yolladığı Şehsuvaroğlu Ali Bey, önce Bozok bölgesini
ele geçirmiş, buradaki mücadelede mağlup ettiği Alaüddevle Bey’in oğlu Süleyman Bey’in
kesik başını ordugâha yollamıştı. Alaüddevle Bey bu durumu hemen Memlüklere bildirdi,
Memlükler de yollamış oldukları bir elçiyle bu durumun sebebini Osmanlılardan sordu. Bu
durumu kendi hükümranlığına bir müdahale olarak gören I. Selim, Dulkadıroğulları problemini
tamamen çözmeye karar verdi. Rumeli Beylerbeyi Hadım Sinan Paşa idaresindeki bir orduyu
Alaüddevle Bey üzerine yolladı; kendisine bölgeyi çok iyi tanıyan Şehsuvaroğlu Ali Bey
rehberlik etmekteydi.
Bu orduda yaklaşık 10.000 süvari 400 civarında da tüfekli yeniçeri bulunmaktaydı.
Alaüddevle’nin ordusu da yaklaşık 10.000 civarında süvariden oluşmaktaydı. İki taraf arasında
12 Haziran’da Turnadağı mevkiinde yapılan savaşı Osmanlı kuvvetleri kazanırken, Alaüddevle
Bey bu savaşta hayatını kaybetti. Osmanlı ordusundaki ateşli silahlar ve Şehsuvaroğlu Ali Bey’i
gören bazı sipahilerin Osmanlı safına geçmesi, savaşın Osmanlılar lehine kolaylıkla netice
vermesine yol açtı. Savaşta hayatını kaybeden Alaüddevle Bey’in kesik başı I. Selim’e
gönderildi. I. Selim de bunu bir fetihnâme ile birlikte Memlük sultanı Kansu Gavri’ye

yollamıştır. Bu savaşın ardından Dulkadıroğlu beyliğinin idaresi Şehsuvaroğlu Ali Bey’e
bırakılmış, zaferi kazanan Sinan Paşa da vezirliğe getirilmiştir.

9. 3. Doğu Anadolu’da Osmanlı Egemenliğinin Başlaması
Doğu Anadolu’da nüfuzunu iyi yaygınlaştırmak isteyen I. Selim, buradaki Kürt beyleri
arasında da bir takım propaganda faaliyetlerinde bulundu. Sünniliğin Şafii mezhebine bağlı
olan bu beylerin çoğu, Safevilerce temsil edilen bu yeni dini harekete sıcak bakmıyorlardı.
Bundan istifade ile I. Selim Kürt beylerinin âdet ve geleneklerini çok iyi bilen İdris-i Bitlisi’yi
kendi adına propaganda yapması için görevlendirdi. İdris-i Bitlisi, öncelikle Urmiye’ye gitmiş,
burada padişahın zaferini bildiren fetihnâme ve mektupları Kürt beylerine dağıtmaya
başlamıştır. Bıradost aşiretiyle görüşmüş, Soran meliki Emir Seyyid b. Şah Ali’ye mesajını
iletmiş ve kendisini Erbil’i zapt etmesi için teşvik etmiş, ardından da Bohti beylerinin sultanın
otoritesini kabul etmesini sağlamıştır. Bu bölgelerdeki aşiretleri Osmanlılara ısındıran İdris-i
Bitlisi, daha sonra Hasankeyf, Siirt, Bitlis ve Hizan taraflarına giderek propagandasını devam
ettirmiştir. Bu bölgelerin beyleri Osmanlıların teklifini kabul ettiklerini, lakin kendi aralarında
eşit konumda bulunduklarından başlarına bir Osmanlı beyi tayin edilmesini talep etmişlerdir.
Bu propagandanın da bir neticesi olarak Osmanlılara bağlılık arz eden Kürt aşiretleri
bölgelerindeki Safevileri uzaklaştırmayı başarmışlardır.
Bölgedeki stratejik önemi en yüksek yer olan Diyarbakır’ın alınması özel bir önem arz
etmekteydi. I. Selim, Akkoyunlu Türkmenlerinin ana merkezi olan bu şehrin alınması görevini,
Akkoyunlular’dan Sultan Murad’a verdiyse de bu harekat başarısızlıkla neticelendi. Bunun
üzerine yeniden devreye sokulan İdris-i Bitlisi’nin faaliyetleri neticesinde Diyarbakır halkı
Safevileri şehirden kovdu ve Osmanlı hakimiyetini kabule hazır olduklarını bildirdi. Bu gelişme
üzerine Şah İsmail bölgeye Ustacaoğlu Muhammed Han’ın kardeşi Kara Han’ı gönderdi. Safevi
kuvvetlerine, Urfa, Mardin, Hasankeyf, Harput ve Ergani’de bulunan birliklerden de destek
geldi. Müşterek kuvvetler tarafından Diyarbakır kalesi kuşatıldıysa da kale teslim olmadı.
Kuşatılanlara yardım için padişah tarafından Bayburt’ta bulunan Bıyıklı Mehmed Paşa’ya emir
yollandı. O da hemen harekete geçerek, İdris-i Bitlisi’nin örgütlediği Çemişkezek, Palu,
Çapakçur, Bitlis, Hizan, Hasankeyf, Cizre ve Sason beylerinin kuvvetleriyle birleşti ve bu
müşterek kuvvetler Çapakçur’u işgal eden Safevi kuvvetleri ile çarpışarak onların Adilcevaz ve
Erciş taraflarına çekilmelerini sağladı; ardından da Diyarbakır’a yürüdü. Bunun üzerine
Karahan kuşatmayı sonlandırarak Mardin’e döndü, Osmanlılar ise savaşmaksızın Diyarbakır’ı
egemenlikleri altına aldı (Eylül 1515). Daha sonra Mardin’e giden Osmanlı birliklerine, Mardin
halkı şehrin kapılarını açtı, içerideki Safevi birlikleri ise iç kaleye çekildi. Kalenin kuşatılması

hususunda Bıyıklı Mehmed Paşa ile Amasya-Sivas beylerbeyi Şadi Paşa arasındaki baş
gösteren anlaşmazlık neticesinde Bıyıklı Mehmed Paşa bölgeden çekilmek zorunda kalınca,
Safevi kuvvetleri de yeniden Mardin’de hakimiyet tesis etti.
Doğu Anadolu’nun büyük bir kısmında Osmanlı egemenliğinin tesis edilmesi, stratejik
bakımdan olduğu kadar ekonomik olarak da özel bir anlam ifade etmekteydi. Bu sayede
Osmanlı Devleti, Tebriz-Haleb ve Tebriz-Bursa ipek yolunun kontrolünü tamamen sağlamış
oluyordu. Bu iki yol üzerindeki zengin ticaret ve sanayi şehirleri, özellikle o zaman
Mezopotamya ile İran, Anadolu ve Haleb ticaret yollarının birleştikleri Diyarbakır’ın ele
geçirilmesi, Osmanlı hazinesi için büyük bir gelir kaynağı oldu.
Osmanlılar, bu bölgeyi hakimiyetlerine aldıklarında, burada farklı bir idari yapı tesis
ettiler. Devlet burada kendi sancak teşkilatını kurmakla beraber, aşiretleri özel bir idareye tabi
tutmuştur. Buradaki sekiz Kürt aşiret beyi, irsi olarak kendi kabileleri üzerinde ve bölgede
sancak beyi olarak tayin edilmiştir. Daha küçük olanlar ise zeamet statüsünde sayılmıştır. Bu
sancaklarda beylerin kabile ve toprak üzerindeki hakları babadan oğula devredildiğinden
bunlara yurtluk ve ocaklık denmekteydi. Öte yandan buradaki beş Kürt kabilesi de hükümet adı
altında örgütlenmişlerdir. Bütün bu kabile beyleri, savaş zamanlarında, Diyarbakır
beylerbeyinin emri altında asker göndermekle mükelleftiler; öte yandan vergilerden muaf
tutulmaktaydılar.

9. 4. Mercidabık Savaşı ve Suriye’de Osmanlı Egemenliğinin Başlaması
Doğu Anadolu’da yaşanan gelişmeler ve Şah İsmail’in sınırlara inişi I. Selim’e bölgeye
ikinci bir sefer yapma kararı verdirmiştir. İran seferi dönüşü İstanbul’da bulunan padişah,
Edirne’ye hareket etmeden önce bir divan toplamış, burada yeni sefer fikrini tartışmaya açmış
ve bölgeden gelen kararları değerlendirmiştir. Edirne’de ise Doğu’ya yapacağı yeni seferin
hazırlıkları ile meşgul olmuştur. Edirne’de bulunduğu sürede Macarlarla barış görüşmelerinde
bulunmuştur; ayrıca İran’dan gelen bir heyeti de kabul etmiştir. Aslında padişahın zihninde
Memlükler üzerine yürüme fikri hakimdi. Zira II. Bayezid zamanında Çukurova’da yaşananlar
ve Osmanlıların başarısızlığının izleri hâlâ silinmemişti. Üstelik Dulkadır Beyliği ile ilgili
meseleler zaman zaman her iki devleti ciddi bir şekilde karşı karşıya getirmekteydi. Ancak
muhtemelen padişah yeni bir seferi Memlükler üzerine değil Doğu Anadolu’daki gelişmeleri
de nazarı itibara alıp Safevilere yönelik olarak açmak istiyordu. Bu arada da Memlüklerin
tepkilerini ölçmek niyetindeydi, iki devlet arasındaki ilişkilerin mahiyetini bu yeni durum
belirleyecekti.

Öte yandan Ümit burnunu dolaşarak Hindistan’a ulaşan Portekizliler Hint denizi
sularında Arap tacirlerin ticaretine darbe vurup Akdeniz ticaretini engellemeye, ayrıca
Kızıldeniz’e harekat düzenleyerek Mekke-Medine’yi bile tehdide başlamışlardı. Hatta
Memlükler onlara karşı koyabilmek için daha II. Bayezid döneminde Osmanlılardan yardım
istemişlerdi. Arap yarımadasının Portekizlilerce adeta tecrit edilmiş olması yerli halkı ve bazı
idarecileri Memlük idaresi yerine güçlü Osmanlı hakimiyetini talep etmeye sevk etmişti. I.
Selim böyle bir seferi düşünürken söz konusu durumu da dikkate almış gözükmektedir.
I. Selim, Turnadağı savaşının ardından dedesi Alaüddevle’nin kesik başını Memlük
sultanına göndermiş ve onun tepkisini öğrenmeye çalışmıştı. İran üzerine yapacağı sefer öncesi
onu en çok endişelendiren de Memlük sultanının tepkisiydi. Edirne’den İstanbul’a geldiğinde
topladığı divanda Diyarbakır’dan bozgun haberi gelmiş ve bu durum üzerine yeterince tedbir
almadığı gerekçesiyle sadrazam Hersekzade Ahmed Paşa azledilmişti. Hadım Sinan Paşa’ya
sadaret mührü verilmiş ve paşa hemen Diyarbakır’a gönderilmişti. Aynı zamanda Memlük
sultanına da iki elçi gönderilerek Memlük devletinin sınırlarına düzenlenecek yeni seferin
hedefinin sadece Rafızileri cezalandırmak olduğu ifade edilmiş ve iki taraf arasındaki dostluğa
vurgu yapılmıştı. Bu elçilerin götürdükleri mektuptaki iyi niyet vurgusu Kansu Gavri’yi tatmin
etmedi, Sinan Paşa’nın orduyla harekete geçtiğini duyunca o da ordusuyla sınırlarını muhafaza
etmek amacıyla Suriye’ye doğru yöneldi. Dönemin Arap tarihçilerinden İbn Zünbül’ün
naklettiği üzere, Kansu Gavri, Şah İsmail’in Osmanlılara karşı ittifak teklifinin görüşüldüğü
mecliste, Osmanlı ordusunun kendi topraklarından geçmesine izin vermeyeceğini beyan
etmişti. Bu da onun I. Selim’e olan güvensizliğinin bir göstergesiydi.
5 Haziran 1516 tarihinde ise I. Selim İstanbul’un muhafazasını Piri Mehmed Paşa’yı
bırakarak yeni seferine çıktı. Memlük sultanının da ordusuyla hareket halinde olduğunu
öğrenen I. Selim sancakbeylerine yolladığı emirlerle onun hareketlerini izlettirmeye başladı. 26
Haziran’da Akşehir’e vardığında, Şah İsmail tarafından Doğu Anadolu’da egemenlik tesis
etmek için görevlendirilen ve I. Selim’in bu seferinin ana sebeplerinden biri olan Karahan’ın
kesik başı şehre ulaştı. Bunun üzerine I. Selim 1 Temmuz’da Gavri’ye bir mektupla beraber bu
kesik başı gönderdi. 11 Temmuz’da Memlük sultanı Haleb’e ulaştığında, I. Selim de Konya’dan
Kayseri’ye doğru ilerlemekteydi. 23 Temmuz’da Sinan Paşa ile buluşan padişah, Gavri ile
birlikte Şehzade Ahmed’in oğlu Kasım’ın da bulunduğunu ve Gavri’nin Osmanlıları kendi
topraklarından geçirmek niyetinde olmadığını öğrendi. Gavri ise bu hareketin iki sultanın
arasını bulmak için yapıldığını ifade etmiştir.

Gavri’nin kalabalık ordusuyla Halep’e inmesi sıcak çatışmayla sonuçlanacak
gelişmelerin ana sebebi olmakta gecikmedi. Bu durum I. Selim’in bütün planlarının
değişmesine yol açtı. Gavri’nin sınır hattına hareketi ciddi bir taktik hatasıydı. Ancak o belki
de muhtemel olan bir Osmanlı tehdidinin önünü bir an önce almak istiyordu ve bu şekilde
Osmanlılara karşı gücünü göstermek düşüncesindeydi. Osmanlılar üzerinde caydırıcı bir etki
yapacağını düşündüğü bu hareketi, I. Selim ile Şah İsmail arasında aracılık yapma niyetiyle
bağdaştırmaktaydı.
I. Selim, Gavri’nin bu hareketlerini düşmanlık olarak görmüş ve onu Şah İsmail’le
birlikte hareket etmekle itham etmiştir. Hatta bu gerekçeyle İstanbul’dan fetva istenmiş ve gelen
fetvada Kızılbaşlarla ortak hareket edenlerin durumunun onlarla aynı olduğu belirtilmiştir. Bu
da Sünni bir güce karşı yapılacak askeri operasyonun dini gerekçesini teşkil eder. Bununla
beraber eldeki kayıtlara göre böyle somut bir ittifaktan söz etmek mümkün değildir. Ayrıca Şah
İsmail’in Osmanlılar ile Memlükler savaş halindeyken bu duruma müdahale etmemesi ve
tarafsız kalması da bu ittifak iddialarının gerçek olmadığını gösterir. Aslında Osmanlıların
hareket noktası da Memlüklerin dolaylı olarak Safevilerle işbirliği yaptığı noktasında
toplanmıştı.

Sünni başka bir güce karşı yapmış oldukları böyle bir savaşı meşrulaştırma

girişimleri açısından önemli olan fetvada, Memlükler, İslam inanışı dışında sayılan Safevilere
karşı girişilen seferi önleyen ve bu şekilde onlara yardım etmiş kabul edilen bir pozisyonda
değerlendiriliyordu. Tarihçi İdris-i Bitlisi, seferin asıl hedefinin İran topraklarına girip
Safevilerin kökünü kazımak olduğunu, ancak Memlüklerin böyle dini bir görevle yola çıkmış
olan Osmanlı ordusunun yolunu keserek, bu önemli vazifeyi engellediğini, bu yüzden de bu
“nifak ehlini” ortadan kaldırmak üzere Gavri’nin üzerine yüründüğünü açık şekilde belirtir.
Bu esnada I. Selim Memlüklerden gelen elçilerin bazılarını kendisine suikast
girişiminde bulunacakları ve yanlarında ulemadan kimsenin bulunmayışının bir kötü niyet
göstergesi olduğu gerekçesiyle idam ettirmiş, elçiyi ise ağır hakaretler ederek geri göndermişti.
Bu iki taraf arasındaki diplomatik girişimlerin sonunu teşkil eder. Bundan sonra padişah, 30
Temmuz’da hedefin Memlük Sultanı ve Haleb olduğunu ilan etti, 6 Ağustos’ta ise Malatya
ovasından ayrılıp Haleb’e doğru yöneldi. 24 Ağustos’ta ise iki taraf Mercidabık ovasında karşı
karşıya geldi.
İki taraf orduları da sayıca birbirine denk durumdaydı. Osmanlı ordusu 12.000 civarında
Kapıkulu askeri, 40.000 civarında Anadolu ve Rumeli timarlı sipahileri ve 8-10.000 civarında
da mahalli beylerin kuvvetleri olmak üzere toplam 60.000 kadardı. Memlük ordusu ise aşağı
yukarı aynı büyüklükteydi. Memlük ordusunun tamamı atlı birliklerden oluşurken, orduda

ateşli silahlar bulunmuyordu. Buna karşın, Osmanlı ordusunda 150 kadar top ve 5000 civarında
tüfekçi yeniçeri bulunmaktaydı.
Başlangıçta taraflar savaş düzeni alarak birbirlerinin durumunu anlamaya çalıştılar.
Osmanlılar merkezde Sultan ve etrafında kapıkulu askerleri, merkezin sağ ve sol kanatlarında
da Anadolu ve Rumeli timarlı sipahileri şeklinde konuşlanmıştı. Merkezin önünde tüfekli
yeniçeriler, bunların sağ ve sollarında da toplar yer almaktaydı. Memlük ordusu, Osmanlı
ordusundaki ateşli silah mevcudiyetinden haberdar olduğu için hızlı süvarileriyle kenarlara
saldırmayı tercih etti. Saldırılar Osmanlı ordusunun sağ kanadında yoğunlaşırken, I. Selim
buraya takviye kuvvetler yönlendirdi. Savaş bu şekilde cereyan ederken, padişah, ani bir kararla
merkezdeki tüfekli ve yaya askeri ile yürüyüş emri verdi. Kanatlarda zaten bozulma emareleri
gösteren Memlük ordusu merkezden gelen yoğun top ve tüfek ateşi karşısında dayanamayarak
üç saat gibi kısa bir sürede tamamen dağıldı. Birçok Memlük emiri savaş meydanında hayatını
kaybetti; sultan Kansu Gavri’nin de geri çekilirken öldüğü anlaşıldı. I. Selim Gavri’yi Halep’te
düzenlediği bir törenle defnettirdi.
Bu savaşın ardından 28 Ağustos’ta Haleb’e giren I. Selim, burada savaş esnasında esir
düşen halife ile buluştu. Kendi adına hutbe okutan padişah, daha sonra bir meşveret toplayarak
savaş sonrası stratejisini burada tartıştı. Burada dağılmış olan Memlük emirlerinin Şam’da bir
araya geldiklerini ve yeni sultan olarak Gavri’nin oğlu Muhammed ismi üzerinde uzlaşmak
üzere olduklarını öğrenince, Şam üzerine yürüme kararı aldı. Her ne kadar bu hususta bir takım
tereddütleri olsa da stratejik nedenlerle onun Haleb’te kalamayacağı aşikardı. Daha merkezi bir
yer olan Şam’a gidip burada İstanbul’dan Suriye kıyılarına hareket eden donanmayla da
buluşma imkanına sahip olabilmek ordunun takviyesi anlamında çok daha kolay olacaktı.
Timarlı sipahilerin çoğunu Şah İsmail’den gelebilecek bir tehlikeye karşı Diyarbakır
yöresine gönderen I. Selim, beraberindeki yaklaşık 12.000 kişi ile 27 Eylül tarihinde Şam’a
ulaştı. Hemen şehre girmeyerek güvenliğin sağlanmasını bekledi. Burada yapmış olduğu divan
toplantısında sonraki harekat planları üzerinde durdu. Mısır’dan Memlüklerin vaziyeti ile ilgili
olarak gelen bilgiler, aynı zamanda Osmanlıların doğu sınırında yaşanan gelişmeler divan
toplantısında ayrıntılarıyla ele alınıyordu. Kahire’de toplanan Memlük emirlerinin Tomanbay
ismi üzerinde uzlaşmaları üzerine I. Selim Tomanbay’a yolladığı mektupta onun adamlarıyla
birlikte Osmanlı idaresini kabul etmesini, böyle olduğu takdirde Mısır’dan Şam’a kadar olan
bölgenin idaresinin kendisine bırakılacağını ifade etmişti. Fakat bu elçilik heyetinde bulunanlar
öldürüldü ve bu diplomatik hamle sonuçsuz kaldı. Memlüklerin eski Halep valisi olan Hayır

Bey, Şehsuvaroğlu Ali Bey ve İdris-i Bitlisi’nin teşvikleri de devam edince I. Selim Kahire’yi
hedef alan sefer için hazırlıkları başlattı.
Bu esnada, Memlük sultanı Tomanbay tarafından görevlendirilen Şam valisi Canberdi
Gazali, beraberindeki 5000 kişilik kuvvetle Gazze’ye doğru yola çıktı. Daha önce Sultan Selim
tarafından görevlendirilen Uzgurlu İsabeyoğlu Mehmed Bey küçük bir kuvvetle Gazze’yi ele
geçirmişti. Ancak Canberdi Gazali’nin hareketi duyulunca Sinan Paşa idaresindeki takviye
kuvvetleri yola çıkarıldı. Bu hadisenin iki gün sonrasında, yapılan divan toplantısında
Kahire’ye doğru yürüyüş ilan edildi. Bu esnada Şah İsmail’in Tebriz’de bulunduğu ve
Macarlarla olan barışın yenilendiği haberleri Şam’a ulaşmış, bu da büyük bir rahatlama
sağlamıştı. Her ne kadar padişah İstanbul’dan bir donanma ile erzak, mühimmat ve askeri
teçhizat talebinde bulunmuş olsa da, bu talep İstanbul’da kışın çok ağır geçmesi dolayısıyla
gerçekleşememişti. 15 Aralık 1516 tarihinde Şam’dan hareket eden Osmanlı ordusu, 26
Aralık’ta Sinan Paşa’nın kuvvetlerinin Canberdi Gazali kuvvetlerini dağıttığı bilgisini aldı.
Böylece Kahire yolunu açmış olan padişah bu arada Kudüs’ü de ziyaret edip kutsal mekanları
görmüştü.

9. 5. Ridaniye Savaşı ve Mısır'ın Fethi
Kudüs ziyaretinin ardından ordugaha dönen Sultan Selim, Gazze’de Sinan Paşa ile
buluştu. Mısır yürüyüşünü başlatmadan önce yeni bir müşavere toplantısı tertip etti; burada yine
gidiş yolunun zorluğu ve asker sayısının yetersizliği gibi gerekçelerle sıkı bir muhalefetle karşı
karşıya kaldı. Bu muhalefetin önemli isimlerinden Hüseyin Paşa’yı başına çadırını yıktırıp idam
ettirerek bu muhalif fikirlerin asker nezdinde taraftar bulmasının önüne geçmeye çalıştı.
Yola çıkmadan önce çöldeki güzergah hakkında bir takım planlar yapılmış ve önceden
oralara kılavuzlar gönderilerek konakların durumu tespit edilmişti. 9 Ocak 1517 tarihinde çoğu
piyade ve kapıkullarından oluşan Osmanlı ordusu Gazze’den hareket etti. 11 Ocak’ta büyük bir
susuzluğun yaşandığı Ariş’e, 16 Ocak’ta da Salihiye’ye ulaşıldı. Burada yeterince su kaynağı
bulunmaktaydı. Esasen Tomanbay Osmanlı ordusuna çölün nihayete eriş noktası olan
Salihiye’de, onların en zayıf olduğu anda saldırmayı düşünüyordu. Ama emirler Osmanlı
ordusunun savunma savaşında çok iyi olmasından hareketle, bu sefer saldıran taraf değil
savunma durumunda olan taraf olmayı tercih etmişlerdi. Kahire yürüyüşü esnasında,
Tomanbay’ın Kahire surları önünde Mukattam Dağı’ndan Nil Nehri’ne kadar bir hendek
kazdırıp buraya topları sabitlediğini öğrenildi. I. Selim, bu yürüyüşü esnasında psikolojik harp
tekniklerini de kullanarak Kahire’deki emirler arasında Hayır Bey’in adamları vasıtasıyla
yaydırdığı uydurma haberlerle bir karışıklık çıkartmaya çalışmıştı.

Osmanlı ordusu, Hayır Bey’in adamları vasıtasıyla Memlük ordusunun stratejisini
öğrenince, doğrudan saldırmayıp Mukattam dağının yanından dolaşılması ve Memlük
toplarının etkisiz hale getirilmesi şeklinde bir strateji izlemeye karar verdi. Memlük ordusu,
savunma savaşına alışık olmadığından ve Osmanlı ordusunun bu stratejisini öngörememeleri
dolayısıyla Mukattam dağına yönelik bir önlem almamıştı. Osmanlı ordusunun sağ kolunda
Anadolu askeriyle Mustafa Paşa, sol kolunda Rumeli askeriyle Küçük Sinan Paşa, merkezde de
kapıkulu askeriyle sadrazam Sinan Paşa, vezir Yunus Paşa ile padişah yer alıyordu. Memlük
ordusu ise yine yoğun bir biçimde süvari birliklerinden oluşuyordu. İki tarafın ordu mevcudu
da 20.000 civarında idi.
Memlük süvari birliklerinin yapmış oldukları akınlarla Osmanlıları üzerlerine çekme
girişimlerine Osmanlı ordusu düzenli bir biçimde ilerleyerek yanıt verdi. Fakat top menziline
girmeden birden Mukattam dağına doğru yönelerek Memlük stratejisini alt üst etmeleri üzerine,
Memlük ordusu yeniden düzen almaya çalıştı. Fakat bu esnada topları tamamen devre dışı
kalmış durumdaydı. Osmanlı piyadelerinin top ve tüfek atışları neticesinde Memlük ordusu
yoğun bir ateş altında kaldı. Tüfekçilerin yürüyüşe geçmesi ile birlikte öncelikle Memlük
ordusunun sol kanadı etkisiz hale getirildi. Tomanbay’ın Osmanlı sağ kanadına yönelik yapmış
olduğu tazyik ise, her ne kadar bu kanadı muhafazaya çalışan veziriazam Sinan Paşa’nın
ölümüne sebebiyet verse de, Osmanlı kuvvetleri Tomanbay’ı geri püskürtmeyi başardı.
Yaklaşık yedi sekiz saat süren savaşın sonunda Memlük ordusu tamamen dağılmış, Tomanbay
da yanındaki adamlarıyla kaçmak zorunda kalmıştı (22 Ocak 1517). Böylece Kahire’nin
kapıları Osmanlılara açıldı.
24 Ocak’ta Osmanlı orduları Kahire’ye girdi. I. Selim, güvenlik gerekçesiyle hemen
şehre girmeyip ordugahta beklemeye başladı. Osmanlı birlikleri Kahire’de büyük bir direnişle
karşılaştı; 27-28 Ocak gecesi Kahire’ye giren Tomanbay, Osmanlı birliklerini oldukça zor bir
durumda bıraktı. Şehrin kontrolünü sağlamak için görevlendirilen Yunus Paşa bu görevde
yetersiz kalınca I. Selim bu direnişin ikinci günü bizzat şehre girdi. Üçüncü gün direniş
kırıldıysa da Tomanbay ele geçirilememişti. Bu gelişmenin ardından I. Selim, şehrin
temizlenmesini emretmiş, 15 Şubat 1517’de Kahire’ye bir törenle giriş yapmış ve Mısır tahtına
oturmuştur. Burada yayımladığı emannâmelerle halka güvence vermiş ve adına hutbe
okutmuştur. Bu esnada aralarında Canberdi Gazali’nin, eski sultan Kansu Gavri oğlu
Muhammed’in de bulunduğu muhtelif Memlük beyleri itaat arzetmiştir.
10 Şubat’ta yapılan divan neticesinde Tomanbay’a hitaben bir af mektubu kaleme
alındı. Bu esnada Tomanbay’dan gelen mektuplarda padişahın Mısır’dan çekilmesi durumunda

kendisine itaat edeceği ve adına hutbe okutacağı bilgisi yer almaktaydı. Selim de buna binaen
Tomanbay’a gönderdiği mektupta kendisine bağlılık bildirmesi durumunda Mısır’ın idaresini
ona bırakacağını beyan etmişti. Fakat Tomanbay bu vaade inanmadı. Bunun üzerine 15
Mart’tan 30 Mart’a kadar devam eden bir kovalamanın ardından Tomanbay ele geçirildi.
Yaklaşık iki hafta boyunca vakur davranışları yanında Kahire’den gelebilecek muhtelif tepkiler
dolayısıyla kendisine dokunulmadı; bununla beraber Hayır Bey’in telkinleri neticesinde biraz
da halka gözdağı verilmesi ve Kahire halkının kesin şekilde Osmanlı idaresine bağlanması
amacıyla 13 Nisan’da idam edildi. Şehrin idaresi önce Yunus Paşa’ya bırakıldıysa da 29
Ağustos tarihinde bu görev Hayır Bey’e tevcih edilmiştir.
I. Selim, Kahire’de 10 Eylül’e kadar ikamet etti. Burada güvenlik gerekçesiyle daha çok
Nil Nehri’nde bulunan Ravza adasında kalmayı tercih etmişti. Divan toplantılarının bulunduğu
günlerde gemiyle kıyıya çıkarak toplantılara bizzat katılıyordu. Bu esnada Ravza adasında bir
de köşk inşa ettirmişti. 6 Temmuz’da Mekke Şerifi Berekat’ın oğlu Ebu Nümey’i kabul etti.
Ebu Nümey, ona bir takım hediyeler, Mukaddes emanetler ve Kabe’nin anahtarlarını sunmuştu.
Böylece Haremeyn’in himayesi Osmanlı Devleti tarafından resmen üstlenilmiş, bununla
birlikte oradaki idari yapıda ciddi bir değişikliğe gidilmemişti. Padişah Mekke ve Medine’nin
statüsünün Memlükler devrinde olduğu gibi kalmasını arzu etmişti. Kendisini de bu sebeple
Haremeyn’in hizmetçisi olarak nitelendirmişti (hâdimü’l-Haremeyn).
Buradaki ikameti esnasında, I. Selim, Mısır’da kurulacak idari düzen üzerine yoğun bir
biçimde düşünmüştür. Sonuçta Kahire’nin mevcut statüsüne dokunmamış ve dört mezhep
kadılarını yerinde bırakmıştır. Mısır’ın gelirlerini tespit ettirmiş, ekilen arazileri ve bu arazilerin
kimlerin elinde olduğunu kaydettirmiştir. Bu sırada yapılan bazı uygulamalar, yoğun tepkilerle
karşılanmıştı. Bu yüzden Osmanlılar burada Memlük beylerinin toplum içerisindeki nüfuzlarını
da dikkate almak suretiyle burada farklı bir sistem tesis ettiler. Yunus Paşa’nın ardından
Mısır’ın idaresinin Hayır Bey’e bırakılması da bu çerçevede değerlendirilmelidir.
Eylül ayına kadar Mısır’da kalan I. Selim, Gazze üzerinden Şam’a geçmiştir. Mısır’ın
idaresi konusunda ciddi fikir ayrılığı yaşadığı Yunus Paşa’yı bu esnada idam ettirmiştir. Şam’da
iken ise üçüncü vezir olan Piri Mehmed Paşa’yı İstanbul’dan çağırtarak sadrazamlık makamına
getirmiştir. Bu esnada Beyrut ve Sayda civarlarındaki Dürzilerin lideri olan, önceleri Memlük
safındayken Şam yürüyüşü sırasında I. Selim’e bağlılık gösteren Nasırüddin Muhammed
İbnü’l-Haneş isyanı ile ilgilendi. Bu isyanı bastırarak İbnü’l-Haneş’i ortadan kaldırdı.
Buradayken Şam bölgesinin beylerbeyliğini de Canberdi Gazali’ye tevcih etmişti.

22 Şubat 1518’de Halep’e geçen I. Selim, burada üstlenip Şah İsmail üzerine yeni bir sefer
hazırlığı yapmayı düşündüyse de, yeniçerilerin baskısı dolayısıyla İstanbul’a dönme kararı
aldı. 6 Mayıs’ta Halep’ten İstanbul’a doğru yola çıktı, 25 Temmuz’da iki yıldan fazla bir
zaman ayrı kaldığı başşehrine döndü.

9. 6. I. Selim’in Son Yılları
I. Selim, İstanbul’da çok fazla kalmadan Edirne’ye geçmiştir. Burada bulunduğu süre
içerisinde çeşitli ülkelerden gelen elçileri kabul etmiş, Batılı devletlerle olan ilişkilerini gözden
geçirmiş ve Avrupa’da Papa X. Leo önderliğinde yapılmaya çalışılan Haçlı ittifakı hakkında
bilgi edinmeye çalışmıştır. Macar krallığı ve Venedik nezdinde girişimlerde bulunan Papa,
Macaristan’da çıkan büyük köylü isyanı neticesinde bu girişimlerinden pek bir sonuç alamamış;
Venedik ise Doğu’daki ticari çıkarları dolayısıyla Papa ile ittifaka yanaşmamıştır. Venedik,
1513 yılında Osmanlı Devleti ile anlaşmalarını yenilemiş, Suriye ve Mısır’ın fethinden sonra
ise Kıbrıs dolayısıyla Memlüklere ödediği haracı Osmanlılara ödemeye kabul ettiğini
bildirmiştir.
X. Leo, V. Lateran Konsili’nde Osmanlılara karşı bir Haçlı seferi kararı aldırmayı
başardı. Bunun üzerine Fransa kralına ve Habsburg imparatoruna yapılan çağrılardan olumlu
cevaplar geldi. Fakat iki taraf arasındaki gerginlikler bu cevaplara da yansımıştı. 14 Mart
1518’te Santa Maria Minerva kilisesinde düzenlediği bir ayinde Haçlı Seferi ilanını yapan X.
Leo’nun bu kararı hayatiyet bulamadı. İmparator Maximilan’ın Ocak 1519’da ölümüyle
başlayan imparatorluk mücadelesi ise bu projenin rafa kalkmasına neden oldu. I. Selim ise bu
süreci Edirne’den takip edip, ona göre hazırlıklarını yapmaktaydı.
1519 yılının Nisan ayında İstanbul’a dönünce donanmadaki hazırlıkları tamamlatmaya
çalıştı. Kadırgalar için kürekçi temin ettirdiği gibi, yeni toplar da döktürdü. Burada hedefin
Rodos olduğu bilinmektedir. Suriye ve Mısır’ın ele geçirilmesinin ardından bu yerlerin
İstanbul’la olan deniz bağlantılarının önündeki en önemli engel Rodos’tu. Ayrıca bu ada ticari
seyr ü sefer için de oldukça önemliydi. Mevsimin donanmanın sefere çıkması için geç olması
ve sultanın topladığı meşveret meclisinden bu yönde bir karar çıkaramaması üzerine buraya
düzenlenmesi planlanan sefer iptal oldu. Bu meşveret meclisinden Doğu Anadolu’daki
karışıklıkların müsebbibi olarak görülen Şah İsmail üzerine bir sefere çıkılması yönünde bir
karar çıktı. Dönemin ulemasının ümmet içerisindeki fitnenin ortadan kaldırılmasının gazadan
daha evla olduğu yönündeki görüşü bu seferin İran’a yönelik yapılması gerektiği şeklinde bir
kanaate yol açmıştır.

Bir anlamda denizcilik alanında yaptığı yatırımların semeresini görmek isteyen I. Selim,
bu duruma sinirlenerek İstanbul’dan Edirne’ye dönmeye karar vermiştir. Ayrıca bu durumda
İstanbul’da ortaya çıkan veba salgını da etkili olmuş olmalıdır. Sırtında çıkan bir veba uru
yüzünden Edirne yolu üzerinde Çorlu’da ikamete mecbur olmuştur. Burada yapılan tedaviye
olumlu cevap alınamayınca 22 Eylül 1520 günü vefat etmiş, hayattaki tek oğlu olan Süleyman
Manisa’dan İstanbul’a gelene kadar vefat haberi halktan gizli tutulmuştur.

9. 7. I. Selim Döneminin Genel Özellikleri
I. Selim’in saltanatı sekiz yıl kadar sürse de, imparatorluk tarihinin en önemli
dönemlerinden birini teşkil eder. Onun şehzadeliğinden itibaren dikkatle gözlemlediği Doğu
sorununu ele alış biçimi, Osmanlı Devleti’nin dini ve siyasi formasyonunun şekillenmesinde
oldukça önemli bir amil olmuştur. Dönem koşullarının da etkisiyle katı bir Sünni yorumu
benimsemiş ve Safeviler’in aleyhine olmak üzere Sünni dünyanın sınırlarını genişletmiştir.
Daha sonra İslam dünyasının liderliğine soyunan I. Selim, bu konudaki en büyük rakibi olan
Memlük Devleti’ne karşı bir dizi askeri operasyonlar düzenlemiştir. Bu askeri operasyonların
neticesinde İslam dünyasını birleştirme yönünde oldukça önemli bir adım atmış ve
Haremeyn’in de koruyuculuğunu üstlenmek suretiyle zamanının en güçlü siyasi figürü olmayı
başarmıştır.
Bu yeni siyasi durum, yeni idari ve ekonomik düzenlemeleri de beraberinde getirmiştir.
İran ve Mısır’a yönelik olarak koymuş olduğu ticari ambargo, sadece Mısır ve İran tüccarını
değil Osmanlı tüccarını da doğrudan etkilemiştir. Öte yandan Mısır’ın ele geçirilmesi ile birlikte
önemli bir ticari merkez üzerinde kurulan Osmanlı kontrolü, birçok ticari fırsatı da beraberinde
getirmiştir. Geleneksel ticaret yollarının Akdeniz’e buluşma noktaları olan Doğu Akdeniz
limanları sayesinde hatırı sayılır bir gelir elde edilmiştir. Bu yıllarda, Hint Okyanusuna ulaşan
Portekizlilerin yol açtığı tehlikeye karşı bir askeri operasyona girişmese de, onun döneminde
yapılan denizcilik yatırımları neticesinde oğlu Süleyman döneminde bu tehlike bertaraf
edilecektir.
I. Selim döneminde denizcilik alanında önemli yatırımlar yapılmıştır. Çaldıran seferinin
ardından Galata’dan Kağıthane deresine kadar uzanan bir sahada tersane inşa edildi (1515). Bu
tersane, Osmanlı Devleti’nin sonuna kadar donanmanın inşai ve idari merkez üssü olma
vaziyetini korudu. I. Selim’in verdiği emirlerle donanmada yeni inşa faaliyetleri başladı.
Yaklaşık 150 kadar gemi bu yeni yapılan Tersane’de inşa edilmiştir.

İlim ve kültür hayatına da özel önem veren I. Selim, gerek Çaldıran Savaşı sonrasında
girmiş olduğu Tebriz’de, gerekse de Mercidabık ve Ridaniye savaşlarının akabinde girmiş
olduğu Şam, Kudüs ve Kahire gibi İslam dünyasının önemli merkezlerinden alim ve
sanatkarların İstanbul’a gönderilmesini temin etmiştir. Kendisi de bir şair olan I. Selim,
şiirlerinde Selimî mahlasını kullanmıştır.

Uygulamalar
Uygulama: Feridun Emecen’in Yavuz Sultan Selim, İstanbul 2016 isimli kitabını okuyunuz.
Kazanım:
1. Biyografi çalışmalarının ne şekilde yapılabileceğine dair bir kanaat sahibi olunacak.

Uygulama Soruları
1. I. Selim’in hayatını ve siyasal hadiselerini konu alan Selimname literatürünü
değerlendiriniz?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
I. Selim, tahta geçtikten sonra babası hayatını kaybetmiş, bu sayede kardeşlerini ortadan
kaldırabilme imkanına kavuşmuştur. Şehzade Ahmed ve Korkut’u ortadan kaldıran yeni sultan,
bütün dikkatini Safevi meselesine vermiş, Şah İsmail’i Çaldıran’da mağlup ederek Safevilerin
Anadolu üzerindeki iddialarına son vermiştir. Kendisi ile işbirliği yapmayan Dulkadıroğulları,
I. Selim’in yeni hedefi olmuş, Turnadağı Savaşı’nda yendiği Alaüddevle Bey’i ortadan
kaldırarak egemenlik sahasını genişletmiştir. Osmanlılar gibi Sünni olan Doğu Anadolu’daki
Kürt aşiretleri üzerinde Sünnilik üzerinden bir propaganda faaliyeti uygulanmış, bunun
neticesinde bu bölgelerde de Osmanlı idaresi başlamıştır.
Safevi tehlikesi bertaraf edildikten sonra, I. Selim Memlükler üzerine gazaya mani
olmakla ve Osmanlılara karşı düşmanca hareket etmek gerekçeleriyle iki sefer düzenlemiştir.
Mercidabık savaşından sonra Suriye ve Filistin bölgesinde egemenlik tesis edilirken, Ridaniye
savaşı ile Mısır Osmanlı egemenliğine girmiştir. Osmanlılar, önemli bir ticaret merkezi olan
Mısır’dan ciddi miktarda gelir elde ettikleri gibi, hilafet de Osmanlıların uhdesine geçmiştir.
Mısır'da egemenlik tesisinin ardından Hicaz’da da Osmanlı egemenliği başlayacaktır. I. Selim,
hayatının son yıllarında Batı’ya bir sefer hazırlığında olsa da, bu projesi gerçekleşmemiş ve
hayatını kaybetmiştir.

Bölüm Soruları
1. I. Selim tahta geçtikten sonra ilk olarak hangi sorunla ilgilenmek zorunda kalmıştır?
a. Doğu sorunu
b. Taht kavgaları
c. Venedik’in Mora’yı işgali
d. Rodos şövalyelerinin taarruzları
e. İstanbul’daki yeniçeri isyanı
2. I. Selim’in İran Seferi öncesi toplanan divanda sefere karşı yapılan muhalefet hangi
argümana dayanmaktadır?
a. Safevilerin daha güçlü olduğu
b. Memlüklerin saldırma ihtimali
c. Mevsimin kış olması
d. Timarlı sipahilerin isteksizlikleri
e. Olası bir Haçlı tehlikesi
3. Şah İsmail’in Çaldıran savaşında başarısız olmasının en önemli nedeni nedir?
a. Askerin yanlış düzen alması
b. Safevi ordusunun sayıca üstünlüğü
c. Osmanlı ateşli silahlarının gücü
d. Ustacalu Türkmenlerinin ihaneti
e. Memlüklerin savaşa dahil olması
4. Aşağıdakilerden hangisi Çaldıran savaşının nedenlerindendir?
a. İpek fiyatlarının yükselmesi
b. İran’ın Memlüklere destek vermesi
c. Safevi Venedik ittifakı
d. Şah İsmail’in Trabzon’a saldırması
e. İran’ın Anadolu’daki toplumsal karışıklığa neden olması
5. Aşağıdakilerden hangisi I. Selim’in Kürt beyleri üzerinde yaptırdığı propagandanın başarılı
olmasındaki en önemli amildir?
a. Sünni Kürtlerin Safevi hareketine sıcak bakmamaları
b. Bölgedeki aşiret yapısı
c. I. Selim’in yumuşak karakteri
d. Safevi devletinin güçsüzlüğü
e. Memlük tehlikesinin varlığı
6. Aşağıdakilerden hangisi I. Selim’in Memlükler üzerine yürümesinin gerekçelerinden biri
olarak gösterilemez?
a. Dulkadiroğulları dolayısıyla yaşanan problemler
b. Memlüklerin Osmanlı ittifak teklifini reddetmeleri
c. Kutsal toprakların Portekizlilerce tehdit edilmesi

d. I. Selim’in Rafızileri cezalandırma arzusu
e. Bölgenin ekonomik olarak sahip olduğu önem
7. Mısır Seferine çıkan I. Selim, İstanbul’un muhafazası için kimi görevlendirmiştir?
a. Piri Mehmed Paşa
b. Hersekzade Ahmed Paşa
c. Hadım Sinan Paşa
d. Şehzade Süleyman
e. Bıyıklı Mehmed Paşa
8. Aşağıdakilerden hangisi Mercidabık Savaşı'nın kazanılmasında etkili olmuştur?
a. Osmanlı okçularının gayretleri
b. Memlük ordusunda atlılarının yetersizliği
c. Memlük piyadelerinin çok sayıda oluşu
d. Osmanlı tüfekçisinin etkinliği
e. Tımarlı sipahilerin gayretleri
9. I. Selim’in Mısır seferini anlatan iki Memlük tarihçisi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru
bir biçimde verilmiştir?
a. İdris-i Bitlisi-Kemalpaşazade
b. İbn Zünbül-İbn Iyas
c. Canberdi Gazali-Ebü Nümey
d. İbn Zünbül-İbn Heysem
e. İbn Heysem-Canberdi Gazali
10. Aşağıdakilerden hangisi Mısır seferinin sonuçlarından biri değildir?
a. Suriye’de Osmanlı idaresi başlamıştır
b. Haremeyn’in koruyuculuğu Osmanlılarca üstlenilmiştir
c. İslam dünyasında Osmanlı hakimiyeti başlamıştır
d. Önemli ticari merkezler ele geçirilmiştir
e. Irak’ta Osmanlı idaresi başlamıştır

Cevaplar
1. b, 2. d, 3. c, 4. e, 5. a, 6. d, 7. a, 8. d, 9. b, 10. e.

10. KARALARIN SULTANI: OSMANLI DÜNYA GÜCÜ VE
HANEDANLARARASI SİYASET

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Osmanlı-Habsburg Mücadelesi ve Osmanlıların Orta Avrupa’ya Müdahalesi
10.2. Safevi İktidarının Güçlenmesi ve Osmanlı-Safevi Mücadelesinin Alevlenmesi
10.3. Macar Meselesine Osmanlı Çözümü: Budin Beylerbeyliğinin Kuruluşu
10.4. Muhteris Bir Piskopos ve Erdel Meselesinin Doğuşu
10.5. Safevi Gerçeğiyle Yüzleşmek: I. Süleyman’ın Doğu Seferleri (1548–1555)
10.6. Bir Çağın Kapanışı: Sultan Süleyman’ın Son Yılları

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

● Hanedan ve imparatorluk kavramları nasıl değerlendirilebilir?
● 16. yüzyılda ortaya çıkan büyük hanedan devletleri ve kurumsallaşmış dinler
hakkındaki ilişki nasıl tarif edilebilir?
● Sultan Süleyman devrinde batıya yönelik Osmanlı askerî stratejisinin temel hedefleri
neler olabilir?
● Sultan Süleyman devrinde doğuya yönelik Osmanlı askerî stratejisinin temel hedefleri
neler olabilir?
● Osmanlı-Habsburg mücadelesi kapsamında Erdel prensliğinin doğuşu nasıl ele
alınabilir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Osmanlı-Habsburg Mücadelesi ve Hanedan devleti kavramını Fikir yürütme, tartışma.
Osmanlıların
Orta anlayabilmek.
Avrupa’ya Müdahalesi

Macar

Meselesine
Osmanlı 16.
yüzyılda
Osmanlı Okuma, araştırma,
Çözümü:
Budin devletinin bir dünya gücü yürütme, tartışma.
Beylerbeyliğinin Kuruluşu
haline dönüşünü kavramak.

fikir

Osmanlı-Habsburg Mücadelesi ve Osmanlı, Habsburg ve Safevi Okuma, araştırma,
Osmanlıların
Orta hanedanları hakkında bilgi yürütme, tartışma.
Avrupa’ya Müdahalesi
sahibi olmak.
Safevi İktidarının Güçlenmesi ve
Osmanlı-Safevi
Mücadelesinin Alevlenmesi

fikir

Bir Çağın Kapanışı: Sultan Sultan Süleyman’ın şahsında Fikir yürütme, tartışma.
Süleyman’ın Son Yılları
karizmatik
gazi
sultan
imajını incelemek.

Anahtar Kavramlar
Erdel: Transilvanya. Günümüzde Romanya sınırları içinde kalan ve nüfus yapısı itibarıyla
çoğunlukla Macarca konuşulan tarihî bölge. 1003–1526 yılları arasında Macar krallığına bağlı
bir voyvodalıktı.
Habsburglar: Birçok batı krallık ve prensliğine asırlar boyunca hükümdar yetiştirmiş ünlü
hanedan. Habsburg ailesi, 1483–1740 tarihleri arasında Kutsal Roma imparatorluk tacına sahip
oldu.
Safeviler: Erdebil merkezli Safeviyye tarikatından doğup On İki İmam Şiiliğini devletin resmî
mezhebi haline getiren yönetici aile. 1501–1722 arasında İran, Azerbaycan, Bahreyn, Kafkaslar,
Afganistan, Irak gibi bölgeleri hâkimiyetleri altında bulundurdular.
Sünnilik: Hz. Muhammed’in ardından devlet yönetiminin Raşid halifeler ve Muaviye
üzerinden Emeviler’e geçmiş olduğunu savunanların ortak adı.
Şiilik: Hz. Muhammed’in ardından devlet yönetiminin Hz. Ali ve soyuna intikal etmesi
gerektiğini savunan grupların ortak adı.

Giriş
Osmanlı devleti, en geç II. Mehmed döneminde sağlam askerî ve iktisadî temellere
dayanan yerleşik bir İslam sultanlığı haline gelmişti. Bu sultanlık, 16. yüzyılda cihanşümul
iddialara sahip, batı ve doğu sınırlarında çetin siyasî ve askerî mücadeleleri gerektiren küresel
egemenlik oyununun kurucu aktörlerinden biri haline geldi. Bu gelişmede 1520’de Osmanlı
tahtına çıkan I. Süleyman’ın muazzam bir katkısı olacaktı. Süleyman’ın kırk altı yıllık saltanatı,
1566’daki vefatının üzerinden çok geçmeden halefleri tarafından efsane ve mitlerle desteklenen
ve Osmanlı siyasî geleneğinin hasretle yâd ettiği bir “altın çağ” imgesine dönüştürüldü.
Yaşadığı yıllarda “Kanunî” lakabıyla anılmamış olsa da (bu tabir, ilk defa 1723’te ölen Osmanlı
müverrih ve entelektüeli Dimitrie Cantemir tarafından ortaya atılmıştı), çağdaşı batılı
yazarlarca “Muhteşem” ve “Büyük” sıfatlarıyla anılıyordu.
Osmanlı devletinin doğası, I. Süleyman’ın tahtta oturduğu uzun senelerde esaslı
değişiklikler geçirdi. Süleyman’ın fatih dedeleri gibi at sırtında ordusuna serdarlık eden bir
savaşçı hükümdar tipini temsil ettiği açıktı. İstanbul ve Edirne’den çıkardığı ordusunun başında
on üç büyük sefere çıkmış olması bunun kanıtıdır. Bununla birlikte Osmanlı idarî düzeni,
1566’daki son seferinde hayata gözlerini yuman I. Süleyman’la birlikte karizmatik padişah
modelinden feragat edecekti. Süleyman, hayatta olduğu yıllarda kurduğu gelişkin bürokratik
sistem, Osmanoğulları ailesini idarî mekanizmanın tepesine yerleştiren hanedan politikası ve
hanedan kızlarını vezirlerle evlendirmek suretiyle sarayın gücünü pekiştirmesi sayesinde
Osmanlı devletini padişahın şahsından bağımsız işleyebilen bir yapıya büründürmüştü. Nitekim
I. Süleyman döneminin son iki yılında devlet işlerini yürütmeye başlayan Sadrazam Sokullu
Mehmed Paşa, Osmanlı ricalinin hanedan adına devleti yönetme ve siyaset belirlemede
yeterince mahir olduğunu kanıtlayacaktı.
I. Süleyman, İmparator V. Karl (1519–1556) ve I. Ferdinand (1558–1564), Fransa kralı
I. François (1515–1547) ve oğlu II. Henri (1547–1559), Safevi şahı Tahmasp (1524–1576),
Babürlü sultanları Hümayun (1531–1540) ve Ekber Şah (1556–1605) gibi çağına damga vuran
birçok hükümdarla çağdaştı. I. Süleyman önderliğinde güçlenen Osmanoğulları, bu dönemde
batıdaki Habsburglar ve doğu sınırlarını paylaştıkları Safevilerle evrensel hâkimiyet iddiaları
taşıyan bir hanedanlık mücadelesine giriştiler. I. Süleyman’ın ardından gelen Osmanlılara
bıraktığı miras, çeşitli barış dönemleriyle kesintiye uğrasa da, 18. yüzyılın ortalarına değin
Osmanlı-Habsburg ve Osmanlı-Safevi savaşlarının devletin dış siyasetinin esaslarını
belirlemesine yol açtı. I. Süleyman’ın başarılı seferleri, 16. yüzyılın ortalarında Osmanlı
hanedanının egemenlik mücadelesinde iki hasım aileyi saf dışı bırakacağı intibaını yaratmış
olmasına rağmen Habsburglar ve Safeviler uzun vadede sınırlarını tahkim ettiler. 16. yüzyılın
üçüncü çeyreğinden itibaren yan yana yaşamaktan başka çareleri olmadığına ikna olan bu üç
imparatorluk, bir yandan yönettikleri kitleler karşısında devlet iktidarını pekiştirmenin yollarını
ararken öte yandan sınır boylarında devasa askerî güçleri seferber edilmeye hazır halde tuttular.

10.1. Osmanlı-Habsburg Mücadelesi ve Osmanlıların Orta Avrupa’ya
Müdahalesi
1494’te Trabzon’da doğan Süleyman, çocukluğunu bu şehirde babası I. Selim’in
yanında geçirdi. 1509’da yollandığı Kefe sancağında babasının taht mücadelesine destek verdi.
1513’te babasının tahta geçişinden bir sene sonra kalabalık bir maiyetle Manisa’ya gitti. Yegâne
taht varisi olarak yetiştiğinden kuvvetli bir hanedan bilinci oluşturmuş olması muhtemeldi. 30
Eylül 1520 tarihinde tahta cülus etti.
Bu arada 1516’dan beri İspanyol tahtında oturan I. Carlos, 1519’da Kutsal Roma
imparatoru seçilerek V. Karl unvanını almıştı. Karl, büyükbabasından tevarüs ettiği Habsburg
kimliği sebebiyle imparatorluk seçiminde elektör prenslerin doğal gözdesiydi. Kutsal Roma
tacını arzulayan rakipleri Saksonya prensi III. Friedrich (1483–1525) ve İngiltere kralı VIII.
Henry (1509–1547) yenilgiyi sineye çekmiş olsalar da, Valois sülalesine mensup Fransa kralı
I. François Habsburglarla mücadeleden asla vazgeçmedi. Doğrusu istenirse, I. François
açısından Habsburg ailesinin gücüne gem vurmak hayat memat meselesiydi. V. Karl, imparator
ilan edildiği gün Alçak Ülkeler, İspanya, Avusturya, Napoli krallığı, Sicilya ve Sardinya’ya
hükmeden azametli bir devletin başına geçmişti. Fransız krallığı, bu devasa kara
imparatorluğunun ortasına sıkışmış gibi görünüyordu. Milano dukalığının kime ait olacağına
dair yaşanan tartışma 1521 Mart’ında Habsburg ve Valois hanedanları arasında beş yıl sürecek
olan açık bir savaşa dönüştü.
Osmanlı sarayı açısından Fransızları desteklemek en akla yatkın seçenekti. Macar kralı
II. Lajos’un memleketini savunmaktan aciz olduğu gün gibi ortadaydı. Habsburgların
Avusturya koluyla yakın ailevî ilişkilere sahip olan Lajos, imparatorluk ve papalık
kuvvetlerinin kendisini yalnız bırakmayacağına güvense de, I. Süleyman harekete geçmek için
en doğru zamanı seçmişti. Orta Avrupa’ya yönelik bu sefer, Osmanlı iç siyaseti bakımından da
özel anlamlar taşıyordu. I. Süleyman’ın seçtiği ilk askerî hedefler, dedesi II. Mehmed’in almayı
başaramadığı iki yerin, Belgrad ve Rodos’un fethiydi. Bu kalelerin zaptı, Süleyman’ın fatih
atalarının yolunda yürüdüğünü göstereceği gibi şöhret ve istikbal bakımından onlardan daha da
şanlı olacağına işaret edecekti. Osmanlılar, Habsburgların doğu sınırlarında olup bitenlere
doğrudan müdahil olamayacakları bir vakitte, 30 Ağustos 1521’de Belgrad’ı aldılar.
I. Süleyman’ın cihangir bir padişah olma hayali kurduğu aşikârdı. Habsburglar ve
Fransızları birbirine düşüren yıkıcı savaşın bunu gerçekleştirmek için uygun fırsatlar yarattığını
görüyordu. I. François, Pavia Savaşı’nda ezeli düşmanına yenilip V. Karl’a tutsak düştü (Şubat
1525). Fransa kralı bir müddet sonra özgürlüğüne kavuşmuş olsa da, İstanbul’a gelen Fransa
elçisi Johann Frangepán’ın I. Süleyman’dan aldığı mektupta Osmanlı ve Fransız güçlerinin
Habsburglar üzerine müşterek seferlere çıkacağı yazıyordu (Ocak 1526). Osmanlı ordusu,
Macaristan’a düzenleyeceği seferle Avusturya Habsburglarını sıkıştıracaktı. 29 Ağustos 1526
tarihinde Mohaç’ta vuku bulan meydan muharebesi kısa sürdü. II. Lajos çarpışmadan sağ
çıkamamış; ortaçağ Macar ordusuyla birlikte ortaçağ Macar kraliyeti de bir anda toz duman
olmuştu. Mohaç muharebesi, tüfeklerle donatılmış Osmanlı yeniçerisinin çarpışmanın seyrine
doğrudan etki edebildiğini göstermiş; Osmanlı ordusunun batılı komşusuna nazaran çok daha
disiplinli bir yapıya sahip olduğunu gözler önüne sermişti.

Macar payitahtı Budin’e giren Süleyman burada tahminen on gün kaldı (11–21 Eylül
1526). II. Mehmed’in çağdaşı Kral Mátyás Corvinus’un (1458–1490) bir araya getirdiği sanat
eserlerinden oluşan değerli koleksiyon ve kütüphane İstanbul’a nakledildi. Kentin tarihî
yapılarına gösterilen ihtimama bakılırsa, I. Süleyman, Osmanlı iktidarının bu yörede kalıcı
olmasını arzuluyordu. Ne var ki, bunun için henüz erkendi. Osmanlı devlet ricaliyle durumu
görüşen Süleyman, Budin civarını bir tampon bölge olarak muhafaza etmeye karar verdi.
II. Lajos’un Mohaç’ta bir varis bırakmadan ölmesi Macar tacının kime intikal
edeceğine dair karmaşık bir veraset meselesi doğurdu. Macar soylularının bir kısmı, o esnada
Erdel voyvodası olan János Szapolyai’yi kral seçerek bağlılık bildirdiler (Kasım 1526). Öte
taraftan, Avusturya arşidükü I. Ferdinand, evlilik bağlarını öne çıkararak Macar tahtının
kendisine geçmesi gerektiğini iddia ediyordu. Son kral II. Lajos’ın kız kardeşi Anna ile
izdivacına karar verildiği 1515 tarihli Viyana kongresinde sırası geldiğinde Bohemya ve Macar
krallıklarının kendisine geçeceği duyurulmuştu. Macar asilzadeleri ikiye bölündü. János
Szapolyai’nin krallığını kabul etmeyenlerden oluşan bir meclis Pozsony’de (günümüzde
Bratislava) Ferdinand’ı kral ilan etti (Aralık 1526).
Osmanlıların Ferdinand’a karşı Szapolyai’yi himaye etmesinden daha doğal bir şey
olamazdı. Öte yandan, Habsburg imparatoru V. Karl, kardeşi Ferdinand’ın Macar tacına sahip
olmasından belli ki ziyadesiyle mutlu olacaktı. İki büyüyen dünya gücü, Osmanlılar ve
Habsburglar, bir kez daha perde arkasındaydı. Alman kıtalarının desteğini alan Ferdinand,
Erdelli hasmını dize getirip Budin’e girdi (Eylül 1527). Macar tacını kuşandı (Kasım 1527).
Ertesi sene gerçekleşen çarpışmada János Szapolyai bir kere daha kaybedince ülkeden kaçmak
zorunda kaldı (Mart 1528). I. Süleyman, Macaristan’ı Habsburglara kaptırmak istemiyorsa
harekete geçmek zorundaydı.
Osmanlı tarihçiliğinde Viyana seferi ismiyle öne çıkan askerî teşebbüsün ardında
yatan amil, Ferdinand’ı Budin’den çıkarıp János Szapolyai’yi yeniden Macar tahtına oturtma
isteğiydi. Nitekim Osmanlı ordusu Mohaç’tayken devrik Macar kralı Süleyman’ın huzuruna
çıktı (19 Ağustos 1529). Osmanlı sultanının Szapolyai’ye büyük hürmet gösterdiği, tacına
kavuşma umuduyla Osmanlı himayesine bel bağlayan eski Erdel voyvodasını ayakta karşıladığı
söyleniyordu. Osmanlıların Budin’i Alman ve Macar birliklerinin elinden alması uzun sürmedi
(8 Eylül 1529). Yeniçeriler ve sekbanbaşının refakatinde kraliyet sarayına giren Szapolyai sade
bir merasimle taç giyindi. I. Süleyman, Habsburg direnişini kırmak amacıyla Osmanlı
birliklerini ileri menzillere taşıma gayesindeydi. Viyana kuşatma altına alındı (27 Eylül); ama
on yedi günün ardından Habsburg başkentini fethetmenin kolay bir iş olmadığı anlaşılmıştı.
Osmanlı ordusu geri çekilirken batı saraylarına Macar meselesinin çözümünün Habsburg
ailesinin istediği şekilde olmayacağını duyuruyordu.
1530 sonbaharında İstanbul’a gelen Avusturya elçileriyle yürütülen diplomatik
temaslardan bir sonuç çıkmadı. Ertesi sene Ferdinand Budin’i tekrar kuşattı. Avusturya
arşidükünün Osmanlılarla kıyaslandığında bariz avantajları vardı. Viyana’nın Macar başkentine
yakınlığı Avusturya güçlerinin Osmanlıların boşalttığı alana vakit kaybetmeden sızmasını
sağlıyordu. Macar arazisi birbiriyle anlaşamayan hiziplerin elinde parçalı bir siyasî yapıya

mahkûmdu. Szapolyai’yi destekleyenler olduğu gibi kraliyet içinden tacın Ferdinand’a geçmesi
gerektiğine inananlar da vardı.
1532 “Alaman seferi”, bir kez daha Avusturya Habsburglarını Macar topraklarından
uzak tutmak amacıyla tertiplenmişti. I. Süleyman, seferin hedefleri konusunda hem gözü pek
hem açık sözlüydü. 1532 Nisan’ında İstanbul’dan yürüyüşe başlayan Osmanlı ordusu, perdenin
arkasındaki V. Karl’a meydan okuyordu. I. Süleyman, kendisi gibi dünya hâkimiyeti fikriyle
hareket eden Habsburg imparatoruyla kozlarını paylaşıp iki dünya gücü arasındaki mücadeleye
kati bir son verme niyetinde gibiydi. Keza dönemin olaylarını anlatan Osmanlı tarihçileri,
seferin “İspanya kralı kasdına” olduğunu yazarak küresel iddialar taşıyan hanedanlar arası
hâkimiyet mücadelesi fikrinin birçok insanın zihninde olduğunu belli ediyorlardı. Osmanlı
ordusu, Viyana’ya doksan kilometre mesafedeki Güns’ü (Kőszeg) kuşatıp Viyana yakınlarında
bekleyen imparatorluk ordusunu üzerine çekmeye çalıştı (Ağustos 1532). Ne var ki, ne
Ferdinand ne Karl, Osmanlılarla açık bir meydan muharebesine girişmeye cesaret edemedi. I.
Süleyman, Graz’a yönelerek askerî harekâtın alanını genişletti (Eylül 1532).
I. Süleyman, Habsburglara üstünlüğünü kabul ettirmişti. 1533’te Osmanlı başkentine
gelen Avusturya elçisi Cornelius, Ferdinand’ın János Szapolyai’nin krallığını tanıdığını
duyurdu. Bununla birlikte Ferdinand, halen elinde tuttuğu Macar topraklarını Szapolyai’ye
iadeye yanaşmıyor; ama Macaristan’ın kuzey ve batısında kalan bu bölgeler için Osmanlı
sarayına yılda 30.000 duka ödemeyi kabul ediyordu. Macar meselesi şimdilik Osmanlıların
istediği şekilde çözülmüştü.

10.2. Safevi İktidarının Güçlenmesi ve Osmanlı-Safevi Mücadelesinin
Alevlenmesi
Safevi hanedanının kurucusu Şah İsmail 1524’te öldüğünde yerine oğlu I. Tahmasp
geçti. Şah Tahmasp saltanatı (1524–1576), On İki İmam doktrininin eylemci coşkusunu
paylaşan ezoterik kitlelerin nispeten yerleşik bir siyasî yapının çatısı altına girdikleri bir
dönemdi. Bu arada Şia anlayışı gittikçe Safevi devletinin resmî mezhebi haline gelecek ve
Sünni İslam’ın koruyucusu Osmanoğulları ile Şii nüfusun selametini hanedan politikası
addeden Safeviler arasında asırlara yayılan bir mücadele başlayacaktı. Siyasî söylemde Şiilik
ve Sünnilik değerlerine atıfta bulunan bu iktidar kavgası, ister istemez, iki hanedanı da idareleri
altında bulundurdukları halkın bir kısmıyla karşı karşıya getiriyordu. Safevilerin dinî
doğrularını kabullenmekte zorlanan kitleler, özellikle Doğu Anadolu’daki bazı Kürt beyleri,
Osmanlılara yanaşıyor; Osmanlı başkenti ise, İç ve Batı Anadolu’daki Türkmen kitlelerinin
Safevi ideallerinin cazibesine kapılmasından korkuyordu.
Bağdat, bir süredir Osmanlı-Safevi nüfuz mücadelesinin yaşandığı en önemli
merkezdi. Şah Tahmasp tahta çıktığında henüz ufak bir çocuktu. Bu geçiş döneminde yaşanan
kargaşadan istifade eden Zülfikar Bey, 1529’da Bağdat’ı ele geçirerek şehrin anahtarlarını
Osmanlılara yollamıştı. Safeviler, Bağdat’ı geri almakta gecikmediler. 1533’te Habsburg
elçisiyle barış şartlarında anlaşan I. Süleyman yakın arkadaşı ve sadrazamı İbrahim Paşa’yı
bölgeye gönderdi (Ekim 1533). İbrahim Paşa’nın doğrudan Bağdat’a gitmesi gerekiyordu; ama
Osmanlı veziriazamı son anda ulaşan bir istihbarata dayanarak şahın yokluğundan faydalanmak

amacıyla Tebriz’e yürüdü. Tebriz ele geçirildi (Ağustos 1534). Yaz başında başkentten yola
koyulan I. Süleyman, Tebriz’de İbrahim Paşa’yla buluştu (Eylül 1534).
Şah Tahmasp, tıpkı Habsburg hükümdarlarının yaptığı gibi, ana üslerinden uzakta
faaliyet göstermek zorunda kalan Osmanlı ordusunun karşısına çıkmıyor; Osmanlı askerlerinin
açlık ve yorgunluğa teslim olmasını bekliyordu. Safevi şahı bu düşüncesinde pek haksız
sayılmazdı. I. Süleyman, ne pahasına olursa olsun, Bağdat’a gidip şehirde kalıcı bir Osmanlı
yönetimi tesis etmek istiyordu. İbrahim Paşa’nın Osmanlı birliklerini kuzeyde Tebriz’e
yönlendirmiş olması, I. Süleyman’ı esas hedefinden saptırmıştı. Osmanlılar, Irak-ı Acem
denilen ıssız ve çetin arazi üzerinden Bağdat’a ilerlediler. Kar ve yağmur çilesine göğüs geren
savaşçılar, yola saplanıp kalan yüz kadar arabayı yakarak imha etmek ve bir miktar topu
düşman kuvvetlerinin eline geçmemesi için çamura gömmek zorunda kalmışlardı. I. Süleyman,
30 Kasım 1534’te Bağdat’a girdi.
Kışı Bağdat’ta geçiren Süleyman, şehirde kaldığı süre boyunca Hanefi fıkhının öncü
ismi İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin türbesini tamir ettirdi. Türbe, Şah İsmail tarafından 1508’de
tahrip edilmişti. Süleyman, aynı akıbete uğramış Sünni mutasavvıf Abdülkadir-i Geylani’nin
kabri üzerine bir türbe inşa ettirdi. Osmanlı ve Safevi hükümdarları, egemenlik kavgalarında
yandaşlarına dinî hassasiyetlerini sergilemekten çekinmiyorlardı. Bu esnada Safevi kuvvetleri
Van’a saldırdı. Süleyman, bir kez daha İbrahim Paşa’nın imdadına yetişmek için yola koyuldu
(1 Nisan 1535). Osmanlı birliklerinin geldiğini duyan Safeviler geri çekildiler. Ne var ki,
Süleyman’ın üç ay süren Tebriz yolculuğu yurtlarından uzakta kalan Osmanlı askerlerini biraz
daha yıpratmıştı. Süleyman, Şah Tahmasp’ı yakalamak niyetiyle Sultaniyye’ye kadar ilerlese
de, Safevilerin Osmanlı kuvvetleriyle yüzleşmeyeceği açıktı. Osmanlı padişahı, 29 Ağustos’ta
İstanbul’a dönmek için Tebriz’den ayrıldı. Osmanlıların bölgeden çekildiğini gören Şah
Tahmasp, süratle gelip Tebriz ve Van’ı geri aldı.
Osmanlı ordusu iki sene boyunca Irak-ı Acem ve Irak-ı Arap’ta at koşturmuş; Osmanlı
iktidarı Bağdat’a yerleşmişti. Tarihçilerin Irakeyn (İki Irak) Seferi adını verdikleri harekât
sonunda Osmanlıların güneyin zengin ticaret yollarına biraz daha yaklaştığı tartışmasızdı. Basra
hâkimi Raşid b. Magamiz, Süleyman’ın Bağdat’ta bulunduğu sırada gelerek padişaha itaatini
arz etmişti. Öte taraftan, Osmanlı ailesi uzun yıllar boyunca Safevi hanedanıyla baş başa
yaşamak zorunda olduğunu büyük zahmetler pahasına öğrenmişti. Veziriazam İbrahim Paşa,
İran seferindeki başarısızlığın sorumlusu olarak görülüyordu. Buna sarayda hüküm süren
hizipler arası iktidar kavgası eklenince Süleyman en eski dostlarından biri olan sadrazamını
idam etmek zorunda kaldı (14–15 Mart 1536).

10.3. Macar Meselesine Osmanlı Çözümü: Budin Beylerbeyliğinin Kuruluşu
Macar kraliyetini Osmanlı himayesi altında yöneten János Szapolyai 20 Temmuz
1540’ta öldü. Kralın vefatı, Osmanlı ve Habsburg güçlerini bir kere daha karşı karşıya getiren
bir veraset meselesine yol açtı. Szapolyai, iki sene kadar önce Habsburg baskısını hafifletmek
amacıyla I. Ferdinand’la Varat’ta (günümüzde Oradea, Romanya) sessiz sedasız bir antlaşma
akdetmişti. Buna göre, I. Ferdinand, Macar krallığı iddiasından vazgeçip Szapolyai’nin
saltanatını tanıyor; bunun karşılığında Macaristan’ın batısında sahip olduğu toprakların meşru
hükümdarı oluyordu. Daha önemlisi, Szapolyai’nin yerine bırakacağı bir erkek çocuğu yoktu.

Aynı antlaşmayla Ferdinand, Szapolyai’nin ölümünden sonra krallık tacını devralıp
Macaristan’ın tamamına sahip olacaktı. Ne var ki, Macar tarihinin muktedir hanımlarından
Izabella Yagellon, ölümünden sadece dokuz gün evvel eşi Szapolyai’ye bir oğul verdi. Buna en
çok Ferdinand üzülecekti.
Macar tahtı iddiasından vazgeçmeyen Ferdinand, 1541 Mayıs’ında Budin’i kuşattı. I.
Süleyman, Haziran ortasında İstabur Seferi olarak adlandırılan yeni bir Macar seferine çıkmaya
karar verdi. 26 Ağustos 1541’de Budin önlerine gelen Osmanlı ordusu, Alman kıtalarından
müteşekkil kuşatma ordusunu dağıtmakta zorlanmadı. Bebek kral János Zsigmond, annesi
Izabella ve Varat piskoposu György Martinuzzi Osmanlı padişahını karşıladılar. Saltanat
naipliğini üstlenen Izabella ve piskopos, herhalde Süleyman’ın bebek krala babası için yaptığı
cinsten bir himaye sağlamasını istiyorlardı. Oysaki Osmanlı sultanının aklında başka bir şey
vardı. Süleyman, Macaristan’da Habsburglara karşı verilen mücadelede daha doğrudan askerî
tedbirler almanın zamanı geldiğine inanıyordu. János Zsigmond’u annesi ve Martinuzzi ile
birlikte Erdel’e gönderdi. 2 Eylül’de Budin’e giren Süleyman, kentin Osmanlı toprağı haline
getirildiğini simgeleyen merasimleri icra ettikten sonra Budin beylerbeyliği tesis edildi.
Budin’de kurulan beylerbeylikle Macaristan fiilen üçe bölünmüştü. J. Zsigmond, Erdel
voyvodalığının başına geçerken doğrudan Osmanlı başkentinden tayin edilen bir vali Budin’de
oturacaktı. Bu arada Ferdinand, Macaristan’ın batı ve kuzeybatı bölgelerini hala elinde
tutuyordu. Avusturya arşidükü Ferdinand, Budin’in Osmanlı valilerince yönetilmesinin ne
anlama geldiğini iyi biliyordu. Osmanlı yeniçerisi Budin kalesinde hizmet ettiği sürece yıllardır
hayalini kurduğu Macar tacına ulaşması imkânsızdı. İmparatorluk kaynaklarıyla donatılan bir
ordu, Brandenburg prensi II. Joachim’in komutasında Budin’in yanından süzülerek geçen
Tuna’nın hemen karşı yakasındaki Peşte’ye geldi (28 Eylül 1542).
İmparatorluk ordusunun Peşte’yi kuşattığı haberini alan Süleyman derhal Edirne’ye
geçti. Habsburgların Peşte önünde yenilgiye uğradığı bilgisi Osmanlı ricalinde sevinçle
karşılandı (24 Kasım 1542); ama Budin’deki Osmanlı idaresinin bir başına, kapana kısılmış bir
halde olduğunu gören Süleyman seferden vazgeçmedi. 1543 Nisan’ında yola çıkan Osmanlı
ordusu, Peç (Peçuy, Pécs, Haziran sonu), Şikloş (Siklós, 6 Temmuz), Estergon (Esztergom, 10
Ağustos), Tata (15 Ağustos) ve İstolni Belgrad’ı (Székesfehérvár, 3 Eylül) zapt etti. Bilhassa
Estergon’un fethi, Budin beylerbeyliğinin konumunu sağlamlaştırmış ve Osmanlı sınır
savunmasını güçlendirmişti.
Mohaç sonrası yaptığı stratejik hesaplarla Macar arazisinde yerleşmenin henüz akılcı
olmadığına hükmeden Osmanlı yönetimi, batı hududunda 1541’den itibaren önlenemez bir
iştahla genişliyordu. 1544 baharında Bosna ve Budin beylerbeyleri, Hırvat sınırında giriştikleri
akınlarla Novigrad, Hatvan ve Şimontorna (Simontornya) gibi kaleleri ele geçirdiler.
Habsburgların bir yolunu bulup Osmanlı sultanıyla anlaşmaktan başka çaresi kalmamıştı.
İmparator V. Karl ve kardeşi Avusturya arşidükü I. Ferdinand, iki ismi de temsil etmeleri
amacıyla Gerhard Veltwyck ve Nicolaus Sicco’yu İstanbul’a yolladı. Osmanlı idaresi, 1545
Kasım’ında iki taraf arasında ateşkese varılmasını onayladı. Biraz soluklanmak imparatorluğun
doğu ve batı sınırlarında çarpışan askerlere iyi gelecekti. En sonunda, 18 Haziran 1547 tarihinde
Osmanlı ve İspanyol ve Avusturya Habsburg sarayları arasında beş yıllığına geçerli olmak

üzere bir barış antlaşması akdedildi. Ağustos ayında V. Karl’ın Augsburg’ta, Ferdinand’ın
Prag’ta tasdik etmesiyle antlaşma yürürlüğe girmiş oldu. Antlaşma şartlarına göre, Ferdinand,
Macar kraliyetine ait olduğu halde elinde bulundurduğu topraklar için Osmanlı hazinesine
30.000 altın ödeyecekti. Bu madde, Osmanlı-Habsburg siyasî ve diplomatik ilişkilerinin
geleceği üzerinde belirleyici olmuştur. Osmanlı devlet adamları, kendi hukukî anlayışlarına
bağlı olarak Avusturya arşidükünün ödediği parayı senelik bir haraç kabul etmelerine rağmen
Habsburg sarayı resmî yazışmalarında bu meblağın bir cins arazi vergisi olduğunda ısrar
ediyordu. 17. yüzyılın başında mesele tekrar gündeme geldiğinde tartışma alevlenecekti.

10.4. Muhteris Bir Piskopos ve Erdel Meselesinin Doğuşu
Osmanlı iktidarı Budin ve çevresinde pekiştikçe Osmanlı-Habsburg nüfuz mücadelesi
Erdel’e kaymaya başladı. Erdel’in kimin etki alanında kalacağı tartışması, 1683’te II. Viyana
kuşatmasının başladığı güne değin İstanbul ve Viyana’daki idarecilerin başını ağrıtan
meselelerden biri haline gelecekti. 1547 antlaşmasının ardından sınır boylarında bir süreliğine
sükûnet sağlanmıştı. Bununla birlikte János Zsigmond dizginleri ele alacak yaşta değildi. Erdel
krallığında fiilen iki başlılık hüküm sürüyordu. Zsigmond’un annesi Izabella ve Varat
piskoposu Martinuzzi’nin (Türk kaynaklarında Barata) iyi anlaştıkları söylenemezdi. Macar
krallığının kendi adına kararlar alıp bağımsız bir siyaset yürütebilecek gücü yoktu. Erdel’e
sıkışıp kalmış kraliyetin var olmaya devam etmesi ustalıklı bir denge siyaseti izlenmesine
bağlıydı.
Izabella, 1550’de yolladığı mektuplarda Martinuzzi’yi Osmanlı sultanına şikâyet
ediyor; bu muhteris piskoposun oyunlarına karşı acilen tedbir alınması gerektiğini bildiriyordu.
Eflâk ve Boğdan soyluları aynı fikirdeydi. Ne var ki, Izabella’nın önderliğinde kurulan
koalisyon Martinuzzi’yi durdurabilecek güçte değildi. Varat piskoposu Erdel Belgradı’nda
(Gyulafehérvár, Alba Iulia) hapsettiği kraliçeyi I. Ferdinand’la anlaşmaya zorladı. Martinuzzi,
bu şekilde Erdel’in idaresinde tek başına kalmayı becerdiği gibi 1551’de Estergon başpiskoposu
tayin edilmişti. İstikbali gün geçtikçe parlayan Martinuzzi, aynı yıl Vatikan’dan gelen bir
beratla kardinal ilan edildi.
Martinuzzi emin adımlarla ilerliyor gibiydi; ama bir sorun vardı. Papanın bile gönlüne
girmeyi beceren usta siyasetçi, Erdel’le ilgilenen iki hükümdarın, Ferdinand ve Süleyman’ın
şüphesini çekmişti. Ferdinand, Martinuzzi’nin gizliden gizliye Erdel’i kendisi için istediği
hissine kapılıyordu. I. Süleyman ise, 1551 Temmuz’unda harekete geçirdiği Osmanlı ordusuna
bölgedeki Osmanlı egemenliğini yayma talimatını vermişti. Osmanlılar, ufak birtakım kalelerle
beraber Çanad (Csanád) ve Lipva’yı ele geçirdiler. Tımışvar kuşatıldı; ama alınamadı. Osmanlı
seferine tepki gösteren Habsburglar, Lipva’yı geri alıp Segedin’e taarruz ettiler. 1552’de
Erdel’e gelen Vezir Ahmed Paşa Tımışvar’ı zapt etti. Budin beylerbeyi Hadım Ali Paşa,
civardaki bazı kaleleri alıp Ahmed Paşa’yla güçlerini birleştirdi. Osmanlı kuvvetleri Eğri’ye
yaptıkları hücumdan sonuç alamadılar.
Martinuzzi, adeta felaketi memleketine elleriyle davet etmişti. Osmanlıların Erdel’e
yöneldiğini gördüğü andan itibaren Habsburg idaresini atlatıp Macarlar ve Osmanlılar arasında
ilişkileri tazelemeye çalıştı. Habsburg generalleri tarafından ihanetle suçlandı ve 1551’in son
ayında sır kâtibi ve Habsburgların bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti. Her şey için çok geçti.

Birbirlerinin hamlelerini gözeten Osmanlılar ve Habsburglar daha bir süre Erdel’de faaliyet
göstermeye devam edeceklerdi. Keza bu karmaşada János Zsigmond ve annesi kaçarak
Lehistan’a sığındı (1551). 1556 Mayıs’ında Hadım Ali Paşa, Zigetvar’ı kuşatmasına rağmen
başarılı olamadı. Aynı sene Erdel asilzadelerinden oluşan bir meclis Zsigmond’u geri çağırarak
Erdel prensi ilan etti. 1559’da Izabella öldüğünde Zsigmond ilk defa gerçek anlamda Erdel
tahtına oturdu.

10.5. Safevi Gerçeğiyle Yüzleşmek: I. Süleyman’ın Doğu Seferleri (1548–
1555)
1545 yılında Osmanlıların “şark meselesi”ni ilgilendiren önemli bir gelişme oldu. Şah
Tahmasp’ın kardeşi Elkas Mirza ayaklandığı ağabeyine karşı taht mücadelesine girişmişti.
Araya girenler iki kardeşi barıştırmaya muvaffak olsa da, iki yıl sonra taht kavgası yeniden
alevlendi. Tahmasp kuvvetlerine yenilen Elkas Mirza, 1547’de Osmanlı sarayına sığındı. Bu,
I. Süleyman’ın şark meselesini kökten çözmek için uzun süredir beklediği fırsat olabilirdi.
Esasında artan Safevi gücünden çekinen Özbeklerin yardım çağrıları, İran civarında yaşayan
Sünni toplulukların Osmanlı mercilerine yaptığı müracaatlar ve Şah Tahmasp’ın Şirvan’ı
sıkıştırması, Sünni dünyanın hamiliğine soyunan Osmanlı hanedanını ister istemez doğu
sınırına yöneltiyordu.
I. Süleyman, ülke içindeki Elkas Mirza taraftarlarını kullanarak Safevi iktidarını içten
yıkabileceğini düşünmüştü. Şahın kardeşi, 4 Temmuz’da padişahla at sırtında yaptığı gezinti
boyunca Osmanlı askerlerinin doğuya “doğru İslam”ı getireceğine I. Süleyman’ı ikna etmişe
benziyordu. Tabii ki, Şah Tahmasp’ın devrilmesiyle oluşan boşlukta tahta Elkas Mirza
oturacaktı. Ağabeyinin yerine Safevi hükümdarı olmanın hayalini kuran Elkas Mirza önden
İran’a yollandı.
Osmanlı ordusu, 29 Mart 1548’de İstanbul’dan ayrıldı. Âdilcevaz ve Hoy üzerinden
ilerleyen Osmanlılar Tebriz’e ulaştı (27 Temmuz). Aynı oyun tekrar sahneleniyordu. Şah
Tahmasp, kardeşine destek veren Osmanlı kuvvetlerinin karşısına çıkmıyor; hatta Süleyman’a
yolladığı mektuplarda saygılı ve ölçülü bir dil kullanmak suretiyle siyasî gerilimi düşürmeye
çalışıyordu. Safevi şahına sorulursa, Osmanlı padişahı vezirleri ve kardeşi tarafından aldatılmış
ve haksız yere bu denli uzun bir yol kat etmek zorunda bırakılmıştı. Osmanlılar hiçbir direnişle
karşılaşmadan Tebriz’e girdiler. Belki de, Şah Tahmasp’ın yürüttüğü pasif direniş işe
yarıyordu. Süleyman, Tebriz’de iken siyasî vaziyeti tartıp Elkas Mirza’yı Safevi tahtına
geçirmeyi denemekten vazgeçti.
Veziriazam Rüstem Paşa, padişahın görevlendirmesi üzerine Van’ı aldı (24 Ağustos).
Van, Osmanlı-Safevi sınır boyuna şekil veren bir beylerbeylik merkezi haline getirildi. Sultan
Süleyman, bir müddet Diyarbakır’da kaldıktan sonra kışı geçirmek üzere Halep’e gitti.
Halep’teki altı aylık ikameti esnasında Şah Tahmasp, Erciş, Ahlat ve Âdilcevaz yörelerini
yağmalatıp Kars’ta kale inşa etmeye çabalayan Osmanlı askerlerini katletti. Kars kalesi yerle
bir edilirken Safevi akıncıları Erzincan’ı ateşe verdiler. Osmanlı ordusunun bir kez daha ana
askerî üslerinin uzağına düştüğü açıktı ve Safeviler bu dezavantajı değerlendirerek
Osmanlıların dayanma gücünü kırmaya uğraşıyorlardı. Buna mukabil Elkas Mirza, sultanın
onayıyla Kum ve Kâşân’a uzanan araziyi yağmaladı. Van beylerbeyi İskender Paşa Hoy’u aldı.

Vezir Kara Ahmed Paşa Gürcistan’a seferler düzenledi. Doğrusunu söylemek gerekirse,
Osmanlılar, her defasında önceden fethetmiş oldukları toprakları geri almak zorunda
kalıyorlardı. Tebriz’e yerleşmek yine mümkün olmamıştı. Askerlerden yükselen şikâyetleri
ciddiye alan Süleyman, Osmanlı birliklerini bölgeden çekip İstanbul’a döndü (21 Aralık 1549).
Görünen o ki, Hakkâri’yi içine alan Van beylerbeyliği bundan böyle Osmanlı-Safevi
ilişkilerinde kilit bir rol oynayacaktı. Safevi hanedanını ortadan kaldırmanın yolu yoktu ve
Osmanlı idaresi, doğuda sınır hattını sıkıca koruyup savunma ağırlıklı tedbirler almanın
erdemine daha fazla inanmaya başlamıştı.
Gerçekten de, Şah Tahmasp, Osmanlı ordusunun geri dönmesinin ardından 1550
başlarında Şirvan’ı geri aldı. Osmanlı arazisine akınlar düzenleyip Van dolaylarını talan etti ve
Ahlat, Erciş ve Bargiri’yi ele geçirdi. Erzurum beylerbeyliğine getirilen İskender Paşa, 1553
baharında Doğu Anadolu’yu birbirine katan Safevilerle baş etmeye çalışıyordu. 28 Ağustos
1553’te başkentten yola çıkan Sultan Süleyman bu kez İran topraklarını zapt etme niyetinde
değildi. Safevilere benzer yöntemlerle karşılık verilip düşmanın savaşma azmini kırmak
amacıyla talan ve yağma seferleri düzenlenecekti. Ne var ki, hanedan içi çekişmeler, 4 Ekim’de
oğlu Şehzade Mustafa’yı buluştukları Konya Ereğlisi’nde idam ettirmesini icap ettirdi.
Mustafa’nın ölümü Osmanlı kamuoyunu epeyce sarsmıştı. Osmanlı ve batı kaynakları
Süleyman’ın oğlunu katlettirmesinden ötürü büyük bir üzüntü duyduğunu ve kimi zaman
doğrudan şahsına yönelen acımasız suçlamaları sessizce sineye çekmek zorunda kaldığını
yazıyorlardı. Osmanlı ordusu, 8 Kasım’da Halep’e ulaştı. Büyük ihtimalle, orduda bozulan
maneviyatı düzeltmek isteyen Süleyman Halep’te beş ay kaldı. Ertesi sene 12 Mayıs’ta
Diyarbakır’a geldiğinde (tam olarak 15 Mayıs 1554’te Cülek mevkiinde) bir harp divanı
toplayarak kapıkulu askerlerinin moralini yükseltmeye çalıştı.
Kars önlerine ulaşıldığında resmen savaş ilan edildi. 13 Temmuz’da Revan, 28
Temmuz’da Nahçıvan’a girildi. Osmanlı sultanı buralarda kalıcı olmayı düşünmüyordu. İki
şehir de yağmalanarak tahrip edildi. Süleyman’ın maksadı Tahmasp’ı barış masasına oturmaya
zorlamaktı. Ertesi sene tertip edilecek seferlere hazırlanırken kışı geçirmek amacıyla
Amasya’ya döndü (30 Ekim 1554). Süleyman istediğini elde etmişti. 1555 baharında Safevi
elçisi Kemâleddin Ferruhzâd Bey, barış şartlarını görüşmek üzere Amasya’ya geldi. 1 Haziran
1555 tarihinde Amasya’da ilk Osmanlı-Safevi antlaşması imzalandı. Bu antlaşma, Osmanlı ve
Safevilerin sabit bir sınırın iki yakasında karşılıklı yaşamasının bir mecburiyet olduğunu
gösteriyordu. Safeviler, Osmanlıların Bağdat, Kars ve Ahıska, Çıldır, Artvin, Tortum ve Oltu
gibi yerleri kapsayan Atabegler Yurdu üzerindeki hâkimiyetini kabul ediyorlardı. 1555 Amasya
antlaşması, Safeviler ve Osmanlılar arasındaki mezhep gerginliğini bir nebze olsun azaltırken
daha sonraki antlaşmalara bir temel sağlamıştı. “Şark meselesi” yaklaşık yirmi beş yıllığına
sükûnete kavuşmuştu.

10.6. Bir Çağın Kapanışı: Sultan Süleyman’ın Son Yılları
Süleyman, 1555 yazında İstanbul’a döndüğünde altmış yaşını aşkın ihtiyar bir
hükümdardı. İktidar dizginlerini elde tutmak gün geçtikçe zorlaşıyordu. Şehzade Mustafa’nın
katli Osmanlı toplumunda derin yaralar açmış gibiydi. Aynı sene, Süleyman, Selanik

taraflarında ortaya çıkan ve kendisini Şehzade Mustafa olarak tanıtan bir kişinin yol açtığı
isyanla uğraşmak zorunda kaldı. Düzme bir Mustafa’nın zuhuru Osmanlı toplumundaki
rahatsızlığı gösteriyordu. Padişah, bir yandan da yaşıyla birlikte ilerleyen nikris hastalığıyla
boğuşuyordu. Rüstem Paşa ve Hürrem Sultan’ın başını çektiği hizip, Osmanlı yönetiminde
gittikçe daha etkili oluyordu. Bunlar açısından imparatorluğun en acil meselesi, Selim ve
Bayezid arasından hangisinin taht varisi olarak öne çıkacağına karar vermekti. Hürrem
Sultan’ın ve daha birçok kişinin gönlünden Şehzade Bayezid’in geçtiği belliydi.
1558 Nisan’ında Hürrem Sultan öldü. Şehzade Bayezid saraydaki en güçlü hamisini
kaybetmişti. Eşine olan düşkünlüğüyle bilinen Süleyman, bundan sonra oğulları arasındaki
çekişmede aradan çekilmeye karar verdi. İki şehzadenin de sancakları değiştirilip Anadolu’nun
içlerine yollandılar. Selim Konya yolunu tutarken Bayezid Amasya’ya gönderildi. Ne var ki,
eski sancağı Kütahya olan Bayezid, İstanbul’dan uzaklaşmış olduğundan bu değişikliği
ağabeyinin taht adayı olarak kabul edildiği şeklinde yorumladı. Süleyman, iki oğluna da
güvendiği devlet adamlarını yollayarak arabuluculuk etmeye çalıştı; ama Osmanlı veraset
hukukunun yalnızca bir şehzadeye hayat hakkı tanıdığı düşünüldüğünde aslında yapılabilecek
bir şey yoktu. Bayezid, yumuşak başlı Selim’in babasının ve çevresindeki devlet erkânının
teveccühünü kazandığından emin olunca Anadolu’nun eli silah tutan gençlerinden paralı bir
ordu topladı. Buna karşılık Selim, sancağı kuvvetlerinin yanı sıra Osmanlı merkezî birliklerinin
desteğini alıyordu. İki kardeş 30 Mayıs 1559’da Konya’da karşılaştı. Muharebeyi kaybeden
Bayezid Amasya’ya döndü. Sultan Süleyman, Haziran başında Amasya’ya yürümek amacıyla
Üsküdar’a geçmişken Bayezid’in İran’a kaçtığı haberini alıp geri döndü.
1562 baharında Habsburg elçileriyle yapılan görüşmelerde iki devlet arasında barış
halinin devamı yönünde karar çıkmıştı. Bununla beraber başkentlerde varılan böylesi kararları
sınır boylarında uygulayabilmek pek kolay değildi. Bu devirde sınır boylarında yaşayan
savaşçıların karşılıklı giriştikleri akın ve baskınların devletlerarası barışı ihlal etmediği
düşünülüyordu. Ne var ki, bu tür yağma ve esir toplama akınları bazen göz yumulabilir sınırları
aşıyor ve başkentlerin devreye girmesini gerektiren siyasî gerilimlere yol açabiliyordu. 1564’te
II. Maximilian’ın Kutsal Roma imparatoru olmasıyla Erdel’de yeni karışıklıklar ortaya çıktı.
Mücadele Tokaj ve Pankota kaleleri etrafında gelişiyordu. 1565’te Habsburg ve Osmanlı
yetkilileri açık savaştan kaçınmanın yollarını aradıkları halde diplomatik temaslar sonuç
vermedi. Osmanlılar Krupa ve Novi’yi ele geçirmişlerdi. Habsburg temsilcileri Tokaj’ın
Osmanlıların elinde kalmasını kabul edemeyeceklerini bildirdiler.
Bu sıralarda iyice ihtiyarlayan ve yalnızlaşan sultan iki kişinin, sadrazamı Sokullu
Mehmed Paşa ve kızı Mihrimah Sultan’ın tavsiyelerine kulak veriyordu. Ailenin kadın üyeleri,
Hürrem Sultan ve kızında görüldüğü üzere, hanedan siyasetinin belirlenmesinde önemli roller
oynuyorlardı. Sultan Süleyman, yetmiş iki yaşında ve nikris illetinden mustarip olduğu halde
beklenmedik bir kararla Habsburglar üzerine sefere çıkacağını duyurdu. Eğri ve Zigetvar’ı
hedef alan seferin planlamasıyla Sokullu Mehmed Paşa ilgilenmişti. Sultan Süleyman, 1 Mayıs
1566’da İstanbul’u at sırtında terk ederken dosta düşmana iktidarın esas sahibinin hala kendisi
olduğunu göstermek istiyordu. Gerçi bedenen dinç olduğu söylenemezdi; Zigetvar yolunu bir
tahtırevanın üzerinde uzanarak gitmekten başka çaresi yoktu. Ağustos başlarında Zigetvar’ı
kuşatan Osmanlı ordusu bir aydan uzun süren çileli bir mücadelenin sonunda kaleyi alabildi (8

Eylül 1566). Ne var ki, hastalanıp ağırlaşan Süleyman kalenin fethinden bir gece evvel vefat
etti.
1566 Zigetvar seferi, fatih Osmanlı hükümdarlarının sonuncusu olan Süleyman’ın on
üçüncü seferinde kuşatma meydanında ölmesiyle ölümsüzleşti. Üstelik kaleyi savunan Hırvat
banı Zrinski, dillere destan bir mücadele vermiş ve Zigetvar müdafaası 16. yüzyılın ikinci
yarısında yazılan şiirlerle Macar ve Hırvat tarihinin önemli sayfalarından biri haline gelmişti.

Uygulamalar
1- Muhteşem Süleyman (ed. Özlem Kumrular, İstanbul: Kitap Yayınevi, 2007) isimli kitabı
okuyunuz.
2- Topkapı Sarayı’nı ziyaret ediniz.

Uygulama Soruları
1- Muhteşem Süleyman kitabında Osmanlı sultanı I. Süleyman’ın tarihî bakımdan kaç farklı

yönüyle ele alınmış olduğunu tespit edip tartışınız.
2- Topkapı Sarayı’nın hangi bölüm ve odalarının Kanuni Sultan Süleyman tarafından
yaptırılıp genişletildiğini soruşturarak öğreniniz.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sultan Süleyman’ın 1520’de tahta çıkışı, Osmanlı devletini çağının en büyük dünya
güçlerinden biri haline getiren bir dönemin başlangıcı oldu. I. Süleyman, Fransa, İran,
Avusturya ve İspanya’da kendisi gibi muktedir hanedanları temsil eden hükümdarlarla çağdaştı.
Onun serdarlığında doğu ve batıya yönelen Osmanlı orduları, Habsburg ve Safevi
hanedanlarıyla küresel bir egemenlik mücadelesine giriştiler. I. Süleyman’ın karizmatik
önderliği ve Osmanlı ordusunun yüksek disiplin ve etkinliği, 16. yüzyılın ortalarına
gelindiğinde, Osmanoğullarının ezelî hasımlarını ortadan kaldıracağı izlenimini veriyordu.
1526’daki Mohaç savaşı, ortaçağlardan gelen Macar krallığını ortadan kaldırıp memleketin
büyük kısmını Osmanlı egemenliğine soktu. 1534’te Bağdat ele geçirildi. Ne var ki, ne
Habsburg, ne de Safeviler kolayca teslim olmadılar ve Osmanlı İmparatorluğu’nun sınır
komşusu olarak daha asırlarca varlıklarını sürdürdüler. Sultan Süleyman saltanatında atılan
adımlar, onun peşinden tahta cülus edecek haleflerinin siyasî ve askerî hayatını önemli ölçüde
belirledi.
Osmanlılar, Macar arazisindeki ilerleyişlerini tedricen, sistemli bir program dâhilinde
geliştirdiler. 1526’da Macar krallığının payitahtı Budin’e giren Süleyman, Osmanlı idaresinin
henüz bu bölgede yerleşemeyeceğini bildiğinden akıllıca bir seçimle kenti boşalttı. Budin’de
doğrudan Osmanlı başkentine bağlı bir beylerbeylik kurulması 1541’de gerçekleşti. Osmanlılar,
ağır ve temkinli adımlarla Macaristan’a yerleşirken Habsburglarla yürüttükleri mücadeleyi
Erdel’e kaydırdılar. 1552’de Tımışvar’ın zaptı, Erdel’de tahta çıkan prenslerin Osmanlı
yönetimine daha sıkı bağlarla bağlanmalarına yol açtı. Benzer amaçlarla, 1549’da, bu kez doğu
sınırında Safevilere karşı kurulan Van beylerbeyliği, Osmanlıların doğrudan hâkimiyet altına
aldıkları alanı mümkün olduğunca genişletmek niyetinde olduklarını gösteriyordu. Yine de,
Safevi seferleri, defalarca el değiştiren Tebriz’in işaret ettiği üzere, mutlak bir zafere bir türlü
dönüşemedi. 1555’te akdedilen Amasya antlaşması, Osmanlıların siyasî üstünlüğünü kâğıda
dökmekle beraber, Sultan Süleyman neyi hayal ederse etsin, Safevi sülalesinin İran ve
Azerbaycan’da yaşamaya devam edeceğini teyit ediyordu.
I. Süleyman, Osmanlı tarihinin tahtta en uzun kalan hükümdarıydı. Saltanatının son on
yılı, çoktan yetişkin birer taht adayına dönüşmüş oğullarının babalarından sonra oluşacak siyasî
düzende ne olacaklarına dair kaygılarla şekillendi. Osmanlı veraset hukukuna göre
şehzadelerden ancak bir tanesi tahta geçebilirdi ve kendisine biat edilmiş sultanın kardeşlerini
katli yerleşik bir uygulama halini almıştı. Nikris hastalığından mustarip Süleyman, ilk başta
Şehzade Selim ve Şehzade Bayezid arasındaki mücadelede tarafsız kalmayı tercih etse de,
büyük ihtimalle, eşi Hürrem Sultan’ın tavsiyesiyle Selim’i destekledi. 1566’da Zigetvar
seferine çıkan Süleyman, Osmanlı idaresinin dizginlerinin hala elinde olduğunu kanıtlamak
istiyordu. 16. yüzyılın en büyük hükümdarlarından biri olan Süleyman, kalenin alınışını
görememesine rağmen temsil ettiği gazi sultan imajına uygun bir şekilde sefer otağında can
verdi.

Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı-Fransız askerî işbirliğinin doğuşuna yol açan
gelişmeler arasında değildir?

a)

Fransa kralı I. François’nın imparatorluk seçimini kaybetmesi

b)

Avusturya Habsburglarının Macaristan üzerindeki iddiaları

c)

1521’de Fransız ve Habsburglar arasında savaş çıkması

d)

Fransa elçisi Johann Frangepán’ın İstanbul’a gelişi

e)

I. Süleyman’ın Macarların elindeki Belgrad’ı almak istemesi

2)

1526 Mohaç Savaşı hakkında aşağıda anlatılanlardan hangisi doğru değildir?

a)

Fransız kralı adına İstanbul’a gelen Johann Frangepán sefer öncesi arabuluculuk yaptı.

b)

Yeniçeriler askerî üstünlüklerini kanıtladı.

c)

Macar payitahtı Budin Osmanlı topraklarına katıldı.

d)

Mátyás Corvinus kütüphanesi İstanbul’a taşındı.

e)

János Szapolyai Macar tahtına oturtuldu.

3)

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi I. Ferdinand ve János Szapolyai arasındaki taht
mücadelesiyle ilgili değildir?

a)

I. Süleyman 1521’de Belgrad’ı ele geçirdi.

b)

Habsburg imparatoru V. Karl kardeşi I. Ferdinand’a askerî destek sağlıyordu.

c)

Macar soylularının bir kısmı Ferdinand’ı destekliyordu.

d)

Sultan Süleyman, Macar tahtının Avusturyalıların eline geçmesini önlemek için 1529
ve 1532’de sefere çıktı.

e)

I. Ferdinand, 1533’te János Szapolyai’nin krallığını kabul etti.

4)

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ordusunun 1534–35 İran seferinde karşılaştığı
güçlükler arasında sayılamaz?

a)

Osmanlı birliklerinin Irak-ı Acem’i aşmak zorunda kalması

b)

Şah Tahmasp’ın Osmanlılarla yüzleşmeyip seferin uzamasına sebep olması

c)

Bağdat’taki imar faaliyetlerinin uzun zaman alması

d)

Süleyman’ın Halep’te bulunduğu sırada Safevilerin Van’a saldırması

e)

Üç ay süren Tebriz yolculuğunda Osmanlı askerlerinin yorgun düşmesi

5)

Aşağıdakilerden hangisi 1534–35 İran seferinin sonuçları arasında gösterilemez?

a)

Bağdat, Osmanlıların eline geçti.

b)

Safevi devletinin kolayca ortadan kaldırılamayacağı görüldü.

c)

Osmanlılar, Basra’daki ticaret merkezleriyle iletişime geçti.

d)

Veziriazam İbrahim Paşa idam edildi.

e)

1529’da Bağdat’ı ele geçiren Zülfikar Bey, şehrin anahtarlarını Osmanlılara yolladı.

6)

Aşağıdakilerden hangisi Budin beylerbeyliğinin kuruluşuna yol açan gelişmeler
arasında değildir?

a)

János Szapolyai’nin ölümü

b)

1547’de Osmanlı ve Habsburglar arasında beş yıllık barış akdedilmesi

c)

Szapolyai ve Ferdinand’ın Varat’ta gizli bir antlaşma imzalamaları

d)

Ferdinand’ın 1541 Mayıs’ında Budin’i kuşatması

e)

Süleyman’ın Macaristan’da kalıcı bir Osmanlı idaresi kurmak için şartların
olgunlaştığını düşünmesi

7)

Erdel’deki Osmanlı-Habsburg mücadelesi hakkında aşağıda verilenlerden hangisi doğru
değildir?

a)

Varat piskoposu Martinuzzi gizlice Ferdinand’la temasa geçti.

b)

Habsburglar Martinuzzi’yi sonuna kadar desteklediler.

c)

Kraliçe İzabella, Osmanlı başkentini Martinuzzi’ye karşı uyardı.

d)

Osmanlılar 1552’de Tımışvar’ı zapt etti.

e)

János Zsigmond 1551–56 arasında Lehistan’a sığındı.

8)

Aşağıdakilerden hangisi I. Süleyman’ın 1548–49 İran seferinin sebepleri arasında yer
almaz?

a)

Osmanlıların Van’da bir beylerbeylik kurma isteği

b)

Elkas Mirza’nın Sultan Süleyman’a sığınması

c)

Özbeklerden gelen yardım çağrıları

d)

Şah Tahmasp’ın Şirvan’ı sıkıştırması

e)

İran sınırında yaşayan Sünni toplulukların müracaatları

9)

Aşağıdakilerden hangisi 1555 Amasya Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?

a)

Osmanlı ve Safeviler arasındaki mezhep gerginliği azaldı.

b)

Şah Tahmasp’ı Safevi elçisi Kemâleddin Ferruhzâd Bey temsil etti.

c)

Safeviler, Bağdat ve Kars’ta Osmanlı hâkimiyetini kabul etti.

d)

Osmanlı doğu sınırında yaklaşık yirmi beş yıllık bir sükunet devresi başladı.

e)

Osmanlılar Şiiliği resmen tanıdılar.

10)

Şehzade Bayezid ve Şehzade Selim arasında yaşanan mücadele hakkında aşağıda
söylenenlerden hangisi doğru değildir?

a)

1558’de Hürrem Sultan’ın ölümü şehzade kavgasını hızlandırdı.

b)

Bayezid, Kütahya’dan Amasya’ya kaydırılmasını hoş karşılamadı.

c)

Selim, kardeşine karşı verdiği mücadelede Osmanlı merkezî birliklerinden yararlandı.

d)

Osmanlı veraset hukuku Süleyman’dan sonra tahta kimin geçeceğini önceden
belirlemişti.

e)

Konya’daki savaşı kaybeden Bayezid Safevilere sığındı.

Cevaplar
1) d 2) c 3) a 4) c 5) e 6) b 7) b 8) a 9) e 10) d

11. AKDENİZ’DE GÜÇ OYUNLARI: OSMANLI-HABSBURG
MÜCADELESİNİN DENİZ CEPHESİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Rodos’un Zaptı ve Kahire-İstanbul Yolu
11.2. Barbaros Hayreddin Paşa ve Osmanlı Donanması (1533–1546)
11.3. Osmanlı Egemenliğinin Kuzey Afrika’ya Yerleşmesi
11.4. Akdeniz’de İmparatorlukların Gölgesi: Osmanlı Deniz Sınırları
11.5. Endülüs ve Mağrip Ekseninde Osmanlı Dış Siyaseti

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

● İstanbul-Mısır deniz yolunun Osmanlı ekonomisi açısından önemi nasıl
değerlendirilebilir?
● Akdeniz’deki Osmanlı-Habsburg mücadelesinin temel dinamikleri nelerdir?
● Barbaros Hayreddin Paşa’nın Osmanlı denizciliğine katkıları hakkında ne
söylenebilir?
● Kuzey Afrika’nın Osmanlı-Habsburg rekabetindeki yeri nedir?
● Endülüs Müslümanlarının Osmanlı-Habsburg mücadalesindeki yeri nedir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Rodos’un Zaptı ve Kahire-İstanbul Akdeniz ticaret yollarının Araştırma, fikir yürütme
Yolu
tarihî önemini kavramak.

Barbaros Hayreddin Paşa ve XVI. yüzyılın büyük deniz Okuma, araştırma
Osmanlı Donanması (1533– savaşları hakkında bilgi
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Anahtar Kavramlar
Ahidname: Osmanlı hükümdarının yabancı devletlere verdiği ticarî imtiyazları ihtiva eden
belge. Padişah adına şeyhülislamın onayıyla düzenlenen ahidnameler, Osmanlı kara ve
sularında ticaretle uğraşan ve Osmanlı tebaasından olmayan gayrümüslimlerin hak ve
sorumluluklarını belirlerdi.
Cezâyir-i Bahr-i Sefîd: Gelibolu merkez olmak üzere Ege denizindeki adaları kapsayan ve
1534 tarihinde kurulan beylerbeylik. Osmanlı denizciliğinin omurgasını oluşturan
beylerbeyliğin ilk valisi ve kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa idi.
Kadırga: 17. yüzyılın sonlarına değin Osmanlı donanmasında esas savaş gemisi olarak
kullanılan ortalama yirmi beş oturaklı, kürekle hareket ettirilen, çektiri sınıfı gemi.
Morisko: İspanyol krallığında zorla hıristiyanlaştırılan eski Müslümanlara verilen ad.

Giriş
I. Süleyman, 1522’de Rodos’taki kuşatma bir yana bırakılırsa Osmanlı deniz
seferlerine bizzat komuta etmedi. Bunun en önemli sebeplerinden biri, temel stratejik kararlar
başkentte alınmasına rağmen Osmanlı denizciliğinin idaresinin özellikle 1534’te Barbaros
Hayreddin Paşa’nın resmen Osmanlı hizmetine girmesinin ardından kaptan-ı deryalık
makamına terk edilmiş olmasıydı. Başka bir deyişle, Osmanlı denizciliği öz kaynaklarına sahip
bir idarî yapı içinde kurumsallaşıp profesyonelleşiyordu.
Osmanlılar, 16. yüzyılda denizlerdeki mücadeleyi iki cephede yürüttüler. Bunlardan
ilki, Osmanoğullarının ezeli rakibi Habsburgların İspanyol koluyla kozlarını paylaştığı
Akdeniz’di. Öte yandan, Kızıldeniz ve Basra başta olmak üzere güney sularına inmeye çalışan
Osmanlı denizcileri, coğrafi keşifler çağının garip bir cilvesiyle yüz yüze geldikleri Portekiz
donanmasına diş geçirmeye uğraşıyorlardı. Mısır, İspanyol ve Portekiz filolarıyla boğuşulan
suları birbirinden ayırdığı gibi, Hint denizinden gelen ticarî yolları Akdeniz’e bağladığı için,
Osmanlı deniz siyasetini bir bakıma tek merkezde topluyordu. 16. yüzyıl Osmanlı
denizciliğinin stratejik hedeflerini anlamaya çalışırken Mısır’ın temsil ettiği birleştirici rolü
akılda tutmakta yarar vardır. Osmanlı yönetiminin İspanyol Habsburglarına karşı Akdeniz’de
giriştiği mücadelenin Macaristan etrafında yoğunlaşan Osmanlı-Habsburg rekabetinin bir
uzantısı olduğuna şüphe yoktu. Bununla birlikte Osmanlı filoları, ele geçirdikleri her ada ve
Afrika sahillerinde zapt ettikleri her yeni kaleyle birlikte Venedik ve İspanyol güçlerini
Mısır’dan biraz daha uzağa atmış oluyorlardı. Keza Portekizlileri Kızıldeniz’den kovmaya
çalışmanın nedenlerinden biri de buydu. Osmanlı gemileri, Hint sahillerine ve ötesine seferler
düzenledikçe Mısır ve Basra’ya gelmesi beklenen ticarî emtiadan mümkün olduğunca büyük
bir dilimini Portekizlilerin elinden kurtarmayı deniyorlardı.
Osmanlı sarayının gözünde Kahire-İstanbul deniz güzergâhı imparatorluğun en
mühim bağlantı yoluydu. Güney denizlerinin zenginliğini limanlarında toplayan Mısır, 16–17.
yüzyıllarda bu etkileyici servetten hac kafilelerinin seferlerini finanse ediyor; İslâm’ın kutsal
yerlerinin bakımı için yüklü meblağlar ayırıyordu. Afrika ve okyanusa açılan devlet
girişimlerini üstlenen eyalet, yukarıda bahsedilenlere ilaveten askerî ve idarî masraflarını
çıkardığında bile İstanbul’a her sene muazzam miktarlara ulaşan nakit para yolluyordu. Yıllık
hazineyi yüklenen Osmanlı gemileri, bu halleriyle 16. yüzyılda Amerikalardan altın ve gümüş
taşıyan İspanyol filolarını andırıyordu. 16. yüzyılın ilk çeyreğinde yazan Venedikli müverrih
Marino Sanuto’nun derlediği bilgilere bakılırsa, Osmanlıların I. Selim devrinde Mısır’ı fetheder
etmez İstanbul’a göndermeye başladıkları miktar bile İspanyolların Yeni Dünya’dan
getirdiklerinden fazlaydı. Osmanlı bütçe kayıtları, 16. yüzyıl boyunca bu miktarın istikrarlı
şekilde artacağını gösterecektir. Osmanlılar, Mısır’dan gelen kaynakları askerî yatırımlara
dönüştürerek 16. yüzyılda küresel rekabetin en önde gelen aktörlerinden biri haline yükseldiler.

11.1. Rodos’un Zaptı ve Kahire-İstanbul Yolu
Sultan Süleyman’ın tahta cülusu, eski Memlük topraklarında karışıklıklara gebe oldu.
Şam’ın eski Memlük valisi Canbirdi Gazali, Selim’in ölümünün ardından Osmanlı
egemenliğini tanımadığını bildirip isyan etti. Hükümdarlığını ilan eden Gazali, Rodos’taki St.
Jean şövalyeleriyle diplomatik temaslara girişerek asker ve gemi yardımı talep etti. Osmanlı
kuvvetleri ayaklanmayı bastırıp Canbirdi Gazali’yi öldürdü (Ocak 1521); ama Rodos’taki
şövalye varlığının Mısır’ın selameti açısından hayırlı olmadığı akıllara kazınmıştı.
Rodos, Osmanlı genişleme stratejisinin önemli hedeflerinden biriydi. Tıpkı bir sene
önce alınan Belgrad gibi, bu ada da, II. Mehmed’in fethetmeyi arzulayıp elde edemediği bir
yerdi. Sultan Süleyman, dedesinin başladığı işi bitirmeye kararlıydı. Rodos, Osmanlı devletinin
geleceğini temsil eden Kahire-İstanbul yolu üzerinde bulunuyordu. Ama bunun dışında adaya
acil müdahaleyi gerektiren bazı sebepler de vardı. Rodos’u mesken tutan St. Jean şövalyeleri,
deniz yoluyla hacca giden Müslüman kafilelere baskınlar düzenliyordu. Süleyman’a ulaşan
şikâyetlere göre, adada çok sayıda Müslüman esir vardı. Kaçıp hayatını kurtarabilen veya fidye
ödeyerek serbest kalanlar dışındakiler adada çetin bir yaşam mücadelesi veriyordu.
I. Süleyman, adaya çıkan Osmanlı kuvvetine şahsen kumanda etti. Rodos müstahkem
bir kaleydi ve St. Jean şövalyeleri yaman savaşçılardı. Kuşatma beş ay sürdü. 20 Aralık 1522’de
teslim olan kale müdafileri, Süleyman’la yaptıkları anlaşma gereği silahlı ve bayraklı oldukları
halde kaleden çıktılar. Genç sultanın, Rodos’un alındığı tarihte St. Jean tarikatının neredeyse
altmışına merdiven dayamış büyük üstadı Philippe Villiers de L’Isle-Adam’la saygılı bir ilişki
kurduğu söyleniyordu. Rodos’un zaptı, ortaçağların dillere destan St. Jean tarikatının artık
miadını doldurmaya başladığını göstermişti. 1530’da V. Karl şövalyelere sahip çıktı. Kuzey
Afrika’da Trablus’u savunmaları karşılığında Malta adasına yerleşmelerine izin verdi. Osmanlı
ve St. Jean savaşçılarının yolu bir kez daha kesişecekti.
Osmanlılar, Rodos seferi esnasında Bodrum, Aydos ve Tahtalı kaleleriyle Leros,
Sömbeki ve Kalimnos adalarını ele geçirmişlerdi. Kahire-İstanbul yolu eskisine nazaran daha
güvenli hale getirilmişti.

11.2. Barbaros Hayreddin Paşa ve Osmanlı Donanması (1533–1546)
Rodos’un ele geçirilmesinin ardından Osmanlı ve Habsburg güçlerinin Akdeniz’de er
geç karşı karşıya geleceği açıktı. 1532’de Andrea Doria komutasındaki bir imparatorluk
donanması, Mora sahillerine saldırılar düzenleyip Koron’u aldı; Patras (Balyabadra) ve
İnebahtı’ya asker çıkardı. Sultan Süleyman, Cezayir sultanı namıyla şöhret salmış, aynı ağabeyi
gibi batılı denizciler arasında “Barba Rossa” (Kızıl Sakal) lakabıyla tanınan Hayreddin Reis’i
İstanbul’a davet etti. Akdeniz’in meşhur korsanının Osmanlı başkentiyle yakınlaşması
anlamlıydı. V. Karl önderliğinde yükselen Habsburg iktidarı, Kuzey Afrika sahillerini her
geçen gün biraz daha sıkıştırıyordu. Hayreddin Reis, 1533 Eylül’ünde çekirdekten yetişme bir
denizci kafilesiyle Osmanlı payitahtına geldiğinde Osmanlı denizciliğinin kaderi değişmişti.
Hayreddin Reis, Tunus’taki taht kavgasını ağabeyi Mevlây Hasan’a kaybeden Reşid’i
beraberinde getirmişti. Osmanlıların Kuzey Afrika’daki ilk hedeflerinden biri Tunus olacaktı.
Barbaros Hayreddin, Irakeyn seferi dolayısıyla Halep’te bulunan İbrahim Paşa’yla görüşüp

Osmanlı deniz gücünün plan ve stratejileri hakkında fikir alışverişinde bulundu. 1534
Şubat’ında İstanbul’a döndüğünde Cezâyir-i Bahr-i Sefîd (Akdeniz adaları) beylerbeyi
payesiyle kaptanıderya tayin edildi. Bu eyalet, bundan böyle Osmanlı denizciliğinin ana
merkezi olacaktı. Hayreddin Paşa, tersanedeki hazırlıklarla bizzat ilgilendi. Barbaros
Hayreddin, yaklaşık yüz gemi ve 24.400 kişilik bir kuvvetle Tunus’a doğru yola çıktı. 1534
Ağustos’unda Tunus Benî Hafs ailesinin elinden alındı. Mevlây Hasan, Kayrevân yakınlarına
kaçıp tahtını geri almak amacıyla asker toplamaya başladı.
V. Karl, Macaristan’da yaşadığına benzer bir hezimetin Mağrip’te kapıda olduğunu
görüyordu. Habsburg imparatoru, Andrea Doria’nın yönetimine bıraktığı donanmaya muazzam
kaynaklar tahsis etti. V. Karl, en az 300 gemi ve 25.000 askerden oluşan çıkarma ordusuna
refakat ediyordu. Habsburglar Mevlây Hasan’la önceden anlaşmışlardı. Bu şartlar karşısında
Barbaros Hayreddin’in yapabileceği bir şey yoktu. Tunus halkının nasıl bir tepki vereceği belli
değildi ve Hayreddin Paşa yanındaki kuvvetlerle Cezayir’e çekildi. İspanyol kuvvetleri 1535
Temmuz’unda Tunus ve Halkulvâdî’yi (La Goletta) ele geçirdi. V. Karl, Mevlây Hasan’ı
yeniden Tunus tahtına oturttu (Ağustos 1535).
1536’da Fransa ve Osmanlı saltanatları, Orta Avrupa’da yürüttükleri zımni işbirliğini
Akdeniz’e genişletmeye başladılar. Fransızların Osmanlıların elindeki limanlara girmesini
sağlayan ahidname, aynı şekilde Osmanlı tacirlerini Fransız yerleşimlerine davet ediyordu.
Bundan dört sene önce, 1532’de, Alaman seferine çıkıldığı günlerde, Osmanlı ordugâhına gelen
Fransa elçisi Rinçon Habsburglara karşı mücadeleyi denizlere kaydırmayı önermişti. Hayreddin
Paşa’nın Akdeniz’de harekete geçmesi Fransız-Osmanlı ittifakını gözle görülür hale getirmişti.
Sultan Süleyman, Venedik’e yolladığı bir elçiyle cumhuriyeti Habsburg karşıtı birliğe girmeye
çağırdı; ama görünen o ki, Venedik, kapı komşusu Viyana hükümetinin öfkesini üzerine çekme
taraftarı değildi.
1537’de İstanbul’dan demir alan Osmanlı donanması, 1494’ten beri Habsburg ve
Valois hanedanlarının paylaşım savaşına sahne olan İtalya’ya yöneldi. Barbaros Hayreddin
Paşa’nın kaptanlığında seyreden Osmanlı gemileri, ilk adım olarak Dalmaçya açıklarındaki
Korfu adasını kuşattı. Fransız krallığı, vaat ettiği askerî desteği sağlamakta yetersiz kaldığı gibi
V. Karl’la anlaşmayı seçmişti. Korfu adasını alamayan Hayreddin Paşa, dönüş yolunda ve ertesi
sene Çuha adası, Kiklad ve Sporad takımadalarını alarak Ege Denizi’nde Osmanlı egemenliğini
pekiştirdi.
Korfu adası Venedik cumhuriyetine bağlıydı. Osmanlı muhasarasının ardından Kutsal
İttifak’a katılan Venedik, deniz kuvvetlerini Papalık, İspanya, Portekiz, Cenova ve Malta
gemilerinden oluşan donanmanın emrine verdi. Bir kez daha Andrea Doria’nın komutasına
bırakılan haçlı donanması Narda körfezi ağzında Preveze açıklarında Hayreddin Paşa
emrindeki Osmanlı donanmasıyla karşılaştı. İki usta denizcinin mücadelesinden Barbaros
Hayreddin galip çıktı (28 Eylül 1538). Preveze deniz muharebesi kati bir zaferdi. V. Karl, Doğu
Akdeniz’de Osmanlılarla uğraşmanın beyhude bir çaba olduğunu kabullendi. Bundan sonra
Osmanlı-Habsburg deniz rekabeti Kuzey Afrika sahillerine taşınacaktı. Venedik, bir haçlı
ittifakının Adriyatik’teki üslerini genişleyen Osmanlı gücüne karşı koruyabileceğini

düşünürken yanılmıştı. Venedik senatosu, Hayreddin Paşa’nın 1539’da Dalmaçya kıyısındaki
Kastelnova’yı geri alması üzerine Osmanlılarla ağır bedellere mal olan bir barış imzaladı.
1541’de Habsburg yönetimi inisiyatifi ele almaya çalıştı. Avusturya arşidükü
Ferdinand’ın Macar tacını elde etme arzusuyla Budin’i kuşattığı sırada V. Karl Cezayir’e
saldırmak amacıyla ordu topluyordu. İspanyollar, belki de, Osmanlı donanmasının yardıma
gelme ihtimalini ortadan kaldırmak için nispeten geç bir tarihte, Eylül ayında Balear adalarında
buluşma kararı almışlardı. Sefere bizzat komuta eden V. Karl, 16. yüzyıl imkânlarıyla bir araya
getirilebilecek en büyük deniz ve kara kuvvetlerinden birini Cezayir’e çıkardı. Bir başına
Cezayir kalesinde mahsur kalan Hadım Hasan Ağa’nın eli kolu bağlıydı. Ne var ki, İspanyollar,
havayla oynadıkları kumarı ilk gecede kaybettiler. Ansızın bastıran şiddetli yağmur ve
rüzgârlar, kuşatmacıları çamura boğarken, hava şartları sabaha karşı daha da ağırlaştı. Barut
çuvalları sırılsıklam olduğundan kuşatma fiilen durduğu gibi, yüz elliye yakın İspanyol gemisi
fırtınada kayalara sürüklenerek parçalandı. İspanyollar, önce kuşatmayı kaldırıp güvenli bir
yere çekildikten sonra Ekim sonlarında Afrika’dan çekildiler. Habsburglar, aynı sene içinde iki
cephede birden ağır yenilgiler almışlardı.
1543’te bu kez Osmanlılar iki cephede taarruza geçtiler. Nisan’da Edirne’den Sultan
Süleyman serdarlığında yola çıkan Osmanlı ordusu Macaristan’a gidiyordu. Aynı ay içinde
Barbaros Hayreddin Paşa, yenilenen Osmanlı-Fransız ittifakı çerçevesinde 110 kadırgalık bir
donanmayla Marsilya’ya yelken açtı. Osmanlı ve Fransız kuvvetleri 21 Temmuz’da
Marsilya’da birleşti. Fransız anakarasında kaldığı halde Habsburglara bağlı olan Savoie
dükünün malikânesi Nice şehri kuşatıldı; ama alınamadı. Osmanlı donanması kışı geçirmek
üzere çekildiği Toulon’da sekiz ay kaldı. Hayreddin Paşa, bu esnada Salih ve Hasan Reisleri
İspanyol Habsburglarına ait ticaret şehirlerinin yer aldığı Katalonya kıyılarını vurmakla
görevlendirmişti. Bu harekât, imparatorluk donanmasının ilk kez kışı ana üssü olan
İstanbul’daki Tersane-i Âmire dışında bir yerde geçirmesine sebep olmuştu.
Barbaros Hayreddin Paşa, 5 Temmuz 1546 tarihinde vefat etti. Ardında Osmanlı
denizciliğine kazandırdığı bir dizi usta denizci ve devrinin en iyi teşkilatlanmış tersanelerinden
birini bıraktı. Osmanlılar, Hayreddin Paşa’nın kaptanıderyalığında kadırgayı donanmalarının
standart savaş gemisi haline getirdiler. Osmanlı hizmetine girmeden evvel Mağrip’te korsanlık
faaliyetleri yürüten Barbaros Hayreddin, Osmanlı başkentiyle Kuzey Afrika’daki denizci
havuzu arasında doğrudan bir bağlantı tesis etmek suretiyle Osmanlı denizciliğine seçkin deniz
adamları kazandırdı.

11.3. Osmanlı Egemenliğinin Kuzey Afrika’ya Yerleşmesi
V. Karl, Sultan Süleyman tarafından Rodos’tan çıkarılmış olan St. Jean şövalyelerinin
bir kısmını 1530’da Trablusgarp’a yerleştirmişti. İspanyol Habsburgları, 16. yüzyılın başından
beri Mağrip sahillerinde elde ettikleri kaleleri tahkim edip buralara garnizonlar konuşlandırarak
Afrika’nın içlerine ilerlemeye çalışıyorlardı. Ne var ki, V. Karl ve ordusunun 1541’de
Cezayir’de uğradığı feci hezimetin ardından bölgedeki Osmanlı nüfuzu artmaya başladı.
Cezayir’in güneyine inen Osmanlı kuvvetleri, denizden uzakta yaşayan Berberi kabilelerini
haraca bağladılar. Tilimsân, Osmanlı kuvvetlerinin eline geçti.

1550 başlarına gelindiğinde, tabiri caizse, Barbaros Hayreddin’in elinde yetişen
Turgut Reis, Tunus’ta sahip olduğu üslerden hareketle Trablusgarp’ı St. Jean şövalyelerinin
elinden almaya çalışıyordu. Andrea Doria, 1551 yazında Afrika kıyı şeridindeki Hıristiyan
yerleşimleri emniyete almak amacıyla Tunus’taki korsan yataklarına baskınlar düzenledi.
Turgut Reis, meseleye kökten bir çözüm getirmek amacıyla kaptanıderya Sinan Paşa’yla
görüşerek Osmanlı donanmasının Trablusgarp üzerine yönelmesini sağladı. Osmanlı gemileri
İstanbul’dan yelken açtığında Salih ve Turgut Reisler donanmaya eşlik ediyordu. 120
kadırgalık Osmanlı deniz gücü, Malta’yı topa tuttuktan sonra Trablusgarp’a çıkıp şehri kuşattı.
Fransızlar, birkaç gemilik sembolik bir katkıyla sefere destek verdiler. St. Jean şövalyeleri 16
Ağustos 1551’de kaleyi teslim etti.
1552 baharında beylerbeyi unvanıyla Cezayir’e gelen Salih Paşa, bir kez daha Osmanlı
egemenliğini Sahra içlerine doğru yaymak üzere harekete geçti. Osmanlılar, altın ve köle
ticaretinin merkezlerinden Tukurt ve Verikle’yi vergiye bağladılar. Ertesi sene Osmanlı-Fransız
güçleri yeni bir ortaklaşa sefer için hazırlıklara başlamışlardı. 1547 Mart’ında I. François’nın
yerine tahta geçen II. Henry, Osmanlılarla ittifak ilişkisine ilk başlarda mesafeli yaklaşmış olsa
da, Habsburg ve Valois hanedanları arasındaki siyasî rekabetten ötürü babasının siyasetine
dönüş yapmıştı. Fransız-Osmanlı kuvvetleri, 1553’te Napoli ve Sicilya kıyılarını vurduktan
sonra Korsika adasının merkezi Bastia’yı zapt ettiler. Fransızlar kente yerleşti. Cezayir
beylerbeyi Salih Paşa, 1554’te Osmanlı nüfuzunu Fas’a kadar genişletti. Hatta kısa bir
süreliğine de olsa, Fas şehri Osmanlıların eline geçmişti. Ülkenin Sadi hükümdarı Muhammed
eş-Şeyh, Osmanlıları Fas’tan çıkardıktan sonra İspanyollara yardım çağrısında bulundu.
1555 Mayıs’ında Piyale Paşa komutasında yola çıkan Osmanlı donanması, bir kez
daha Fransızlarla güç birliği yaptı. Bu sırada Karlıili beyi olan Turgut Reis gemileriyle
donanmaya eşlik ediyordu. İtalya’nın Pulya sahilleri vuruldu; Mesina boğazındaki Riçe kalesi
ele geçirildi. Elbe kuşatılmasına rağmen alınamadı. Yaklaşık aynı tarihlerde Cezayir beylerbeyi
Salih Paşa, İspanyolların elinden Bicâye’yi alıp Mağrip’teki Osmanlı iktidarını biraz daha
pekiştirmişti. 1556’da Piyale Paşa önderliğinde Cezayir’e giden altmış beş kadırgalık Osmanlı
donanması, Salih Paşa’nın karadan verdiği destekle Vehrân’ı (Oran) zapt etti. İspanyol
garnizonunun Vehrân’dan çıkarılması Mağrip’in tamamıyla Osmanlıların eline geçmesini
sağlayabilirdi. Bununla birlikte aynı yaz Salih Paşa’nın vebaya kurban gitmesi ve Cezayir’in
Osmanlı başkentinden uzaklığının yarattığı lojistik sorunlar, Osmanlı harekâtının istenilenden
erken sonlandırılmasını mecbur kıldı.
Kaptanıderya Piyale Paşa, 1558’de Fransızların yardım talebi üzerine Minorka adasına
gitmekle görevlendirildi. Osmanlılar, adanın en önemli şehri Ciudedela’yı (Siyedela) ele
geçirdiler. 1556’da İspanyol tahtına geçen II. Felipe (aynı tarihte ağabeyi V. Karl’ın yerine I.
Ferdinand imparator olmuş; Karl’ın oğlu Felipe’ye Habsburgların İspanyol krallığı miras
kalmıştı), 1560’ta donattığı büyük bir donanmayla Tunus açıklarındaki Cerbe’ye saldırdı.
Osmanlı kuvvetlerini Tunus ve Trablusgarp’tan çıkarmaya çalışıyordu. Papa ve St. Jean
şövalyelerinin desteğini alan İspanyol donanması, kararlı bir direnişle karşılaşmadan Cerbe
adasını aldı (12 Mart 1560). İstanbul’dan yola çıkan Piyale Paşa, Cerbe’de üslenen düşman
güçlerini söküp atmak amacıyla o tarihte Trablusgarp beylerbeyi olan Turgut Paşa’nın
yardımına başvurdu. Osmanlı güçleri, tartışmasız bir zafer kazandılar (11–14 Mayıs). II.

Felipe’nin Mağrip kıyılarını ele geçirmelerini umduğu en az 10.000 adam hayatını kaybetmiş;
yüze yakın kadırgadan oluşan Habsburg donanmasından neredeyse eser kalmamıştı. Sağ
kalanlar Cerbe adasına sığınıp umutsuzca savunmaya başladılar. Osmanlılar, iki ay süren bir
kuşatmanın ardından kaleyi ele geçirdi (30 Temmuz).

11.4. Akdeniz’de İmparatorlukların Gölgesi: Osmanlı Deniz Sınırları
Osmanlıların 1560’ta Cerbe’de İspanyol deniz gücüne indirdiği darbenin altından
kalkmak hiç de kolay değildi. Gelgelelim, zengin kaynaklara sahip Habsburg idaresi iki sene
içinde denize yeni bir donanma indirmeyi başardı. Osmanlı denizcileri, yarım asrı bulan
mücadelede Habsburgları Afrika kıyılarından atıp Akdeniz’in kuzey sahillerine sıkıştırmayı
başarmışlardı. Bununla birlikte İtalya’yı hedefleyen Osmanlı hücumları sonuçsuz kalmış;
Fransız desteğine rağmen Habsburgları İtalya’daki mülklerinden çıkarabilmek mümkün
olmamıştı.
1565’e gelindiğinde, Avrupa kıtası bir yana bırakılırsa, İspanyolların elinde
Halkulvâdî ve Malta dışında önemli bir deniz üssü kalmamıştı. Osmanlıların sıradaki seferinin
bu iki yerleşimden birine olması bekleniyordu. Osmanlılar, gerçekten de, 18 Mayıs–8 Eylül
1565 tarihleri arasında Malta’yı kuşattılar. Büyük bir Osmanlı deniz ve kara gücü seferber
edilmişti. Ne var ki, Osmanlılar, St. Jean şövalyeleri tarafından müdafaa edilen kaleyi almaya
muvaffak olamadılar. Çetin çarpışmalar sonunda Osmanlı ordusu büyük kayıplar verdi.
Osmanlı denizciliğinin meşhur ismi Turgut Reis adada hayatını kaybetti. Biraz daha zaman
geçecekti; ama Osmanlı ve Habsburg imparatorlukları nihaî sınırı çekmeye yaklaşıyorlardı.
1570’te Osmanlı başkenti gözlerini Kıbrıs’a dikti. Kıbrıs, Habsburg güçlerinin veya
Venediklilerin müdahale edebileceği sınırların ötesinde kalmıştı. Osmanlı sarayında etkisi
olduğu bilinen Yasef Nasi’nin 1566’da babasının yerine tahta geçen II. Selim’i Kıbrıs’ı almaya
teşvik ettiği söyleniyordu. Şeyhülislam Ebussuud Efendi bu kararı destekliyordu. İhtiyar
müftünün verdiği fetvaya bakılırsa, Kıbrıs bir kere darülislâm olmuştu ve adadaki İslam
eserlerinin korunması için buraya Osmanlı askerlerinin çıkarılması caizdi. II. Selim’in böyle
bir fetvaya ihtiyacı olduğu açıktı; çünkü Osmanlı sarayı ve Venedik senatosu arasında 1540’ta
genişletilerek kabul edilen ahidname hala geçerliydi. Osmanlılar, 2 Temmuz 1570’te
başladıkları istila harekâtında büyük güçlük çekmeden ilerlediler. Nihayet 9 Eylül’de adanın
güçlü kalelerinden biri olan Lefkoşa teslim oldu. Magosa’da Venedik direnişi devam ediyordu.
Venedik’in girişimleriyle 20 Mayıs 1571’de bir haçlı ittifakı kuruldu. İspanyollar,
haçlı donanmasının en büyük parçasını oluşturuyordu. Osmanlı devlet erkânı, bir yandan
Kıbrıs’taki fethi tamamlamak öte taraftan Mora’ya yaklaşan haçlı donanmasını karşılamak
üzere deniz kuvvetlerini iki filo haline sokmaya karar verdi. Kaptanıderya Müezzinzade Ali
Paşa 103 kadırgalık bir donanmayla Kıbrıs’a gitti (16 Mart 1571). Bu arada Pertev Mehmed
Paşa, haçlıların hareketlerini gözlemek amacıyla Mayıs başında İstanbul’dan çıktı. Kıbrıs’a
gerekli mühimmatı ve muhafaza amacıyla yirmi beş kadar gemiyi bırakan Müezzinzade Ali
Paşa Rodos açıklarına döndü. Osmanlı yetkilileri, Arnavutluk kıyılarına doğru ilerleyen
donanmada kürekçi ve mürettebat açığı olduğunun farkındaydılar. Cezayir-i Garb beylerbeyi
Uluç Ali donanmaya davet edildi.

Osmanlı donanması 22 Eylül’de İnebahtı’ya ulaştı. Bundan beş gün sonra haçlı
gemileri Korfu’ya gelmişti. Haçlılarda başını İspanyol ve Venedik kumandanların çektiği iki
grup seferin esas hedefleri hakkında tartışıyordu. İki donanma da büyük çaplı bir deniz savaşına
hazır görünmüyordu. Osmanlı mürettebatı ve güvertelerde seyahat eden savaşçılar İstanbulKıbrıs arasını da içeren altı aylık bir seferin yorgunluğunu taşıyorlardı. Osmanlı yönetimi,
gönülsüzce de olsa, personelin bir kısmını terhis edip evlerine dönmelerine izin verdi. Osmanlı
ricalinin büyük kısmı, İnebahtı körfezinin gerisinde bir savunma düzeni almanın daha akıllıca
olacağı fikrindeydi; ama kaptanıderya Müezzinzade Ali Paşa’yı ikna etmek mümkün olmadı. 7
Ekim 1571 tarihinde vuku bulan muharebede Don Juan komutasındaki haçlılar büyük bir zafer
kazandı.
Bozgunun bedeli Osmanlılar açısından çok ağır oldu. Osmanlı padişahı adına çarpışan
20.000’e yakın kişi ölürken kaptanıderya başta olmak üzere birçok sancakbeyi, alaybeyi ve
gemi reisi hayatını kaybetti. Tersane emini ve kethüdası ölmüş ve Osmanlı deniz organizasyonu
birçok yetişmiş elemanını kaybetmişti. 3000 esir vardı. Osmanlı teknelerinde kürek çeken
15.000 forsa serbest kalmıştı. Batan veya düşman eline geçen 190 gemi kullanılamaz
durumdaydı. Uluç Ali Reis, yanına aldığı otuz gemiyle yaptığı usta bir manevrayla can
pazarından kurtulmanın bir yolunu bularak teselli kaynağı olmuştu.
Osmanlı idaresi, İnebahtı hezimetinin yaralarını sarmak için muazzam bir gayret
gösterdi. Beş ay içinde 134 kadırga inşa etmek suretiyle Akdeniz’i kimseye bırakma niyetinde
olmadığını kanıtladı. 1572’de, savaştan sonra kaptanıderyalığa getirilen Kılıç Ali Paşa’nın
emrinde 250 kadırgadan oluşan yepyeni bir donanma vardı. II. Felipe’nin Cerbe yenilgisinden
sonra yaptığı gibi devletin bütün kaynakları muhteşem bir organizasyonla seferber edilmişti.
Ne var ki, II. Felipe, 1576’da borçların geri ödenemeyeceğini duyurarak resmen iflas ilan etmiş;
Osmanlı bütçesi de açıklar vermeye başlamıştı. Savaş, kanlı olduğu kadar masraflıydı. Venedik,
İnebahtı’dan sonra Akdeniz’de kuvvet dengesinde bir değişme olmadığını görünce 1573’te
yüklü bir tazminat ödeyerek Osmanlı sultanından yeni bir ahidname aldı. İmparatorluklar
yoruluyordu.

11.5. Endülüs ve Mağrip Ekseninde Osmanlı Dış Siyaseti
1492’de, aynı sene içinde dünya tarihinin akışını değiştiren üç hadise meydana geldi.
İspanyol kraliyeti namına okyanus ötesinde keşif seferlerine çıkan Christopher Columbus, Batı
Hint adalarını keşfetti. İspanyol anakarasında kalan son Müslüman emirliği Benî Ahmer devleti
yıkıldı ve Katolik krallar Ferdinando ve Isabel’in donattığı kıtalar Gırnata’ya (Granada) girdi.
31 Mart 1492’de yayımlanan kraliyet fermanıyla ülkedeki Yahudi nüfusun sınır dışına
sürülmesi emredildi. Bununla birlikte İspanyol krallığının bağrında hatırı sayılır bir Müslüman
nüfus kalmıştı. İki sebepten ötürü, ilk başlarda Müslümanların kültürel hak ve özgürlüklerine
müdahale sınırlıydı. İktidarını pekiştirmekle meşgul İspanyol payitahtı, epeyce kalabalık olan
ve yüzyıllardır Endülüs’te sakin bu kitleyi karşısına almak istemiyordu. İkincisi, Müslüman
ahali, Endülüs ticaret ve ekonomisinin çok önemli bir parçasıydı ve tarlalarını Müslüman
çiftçilere emanet etmiş olan İspanyol soyluları Engizisyon’un baskısı karşısında asalet
unvanlarının gerektirdiği şekilde tebaalarını savunuyorlardı.

16. yüzyılın başında durum değişti. İspanyol kraliyet merkezi ve memleketteki papalık
temsilcilerinin gücü artıyordu. Katolik krallar, Endülüs Müslümanlarından ya Hıristiyanlığa
geçmelerini, ya da sürgün edilmeyi kabul etmelerini talep etti. Aslına bakılırsa, Müslümanlara
tek bir seçenek sunulmuştu. Çünkü aynı kraliyet fermanına göre, İspanya’yı terk etmeye karar
veren ailelerin on dört yaşından ufak erkek ve on iki yaşından küçük kız çocuklarını İspanyol
idaresine teslim etmeleri icap ediyordu. Mağrip’e kaçan kısıtlı sayıdaki mülteci dışında,
Endülüs’teki Müslüman nüfusun büyük çoğunluğu görünürde Hıristiyanlığa geçti. Bu din
değiştirmenin sadece kâğıt üzerinde gerçekleştiğini herkes biliyordu. Bilhassa Akdeniz’e yakın
bölgelerin İspanyol soyluları, artık Hıristiyan isimler taşımalarına rağmen açıkça İslam
akaidiyle amel eden kitlelere bir kez daha kucak açtılar.
Müslümanlıktan Hıristiyanlığa geçenlere Morisko deniyordu. Her geçen yıl
Moriskolar üzerindeki baskı arttı. Bunların dinî vecibelerini açıkça yerine getirmeleri
zorlaştırılıyor; İslam itikadının kamuya açık yerlerde ifadesi engelleniyordu. Barbaros
Hayreddin’in Gazavatname’sine bakılırsa, İspanyol tahtı, bir türlü kültürel anlamda asimile
edemediği böyle kalabalık bir kitlenin varlığından oldukça rahatsızdı. Bu gizli Müslümanların
16. yüzyıl boyunca Kuzey Afrika’ya yerleşen Osmanlı savaşçılarıyla temas kurup kraliyete
ihanet edecekleri düşüncesi endişe yaratıyordu. İspanyol makamları haksız sayılmazdı. Fanatik
Hıristiyan grupların Endülüs Müslümanlarına müdahalesi arttıkça Morisko liderleri gözlerini
büyüyen Osmanlı gücüne çeviriyorlardı.
II. Felipe’nin 1556’da İspanyol tahtına oturmasıyla Avrupa’nın ortasını kasıp kavuran
Karşı-Reform İspanya’ya girdi. Sevilla ve Valladolid’de Protestan oldukları töhmetiyle
insanların infaz edildiği bir dönemde İspanya’yı dinî açıdan arındırılmış bir yer haline getirmek
bir devlet siyasetine dönüşüyordu. II. Felipe, 1567’de Moriskolardan Arapçayı tamamen
bırakıp İspanyolca öğrenmeleri, evlerinde Arapça kitap bulundurmamaları, geleneksel
kıyafetlerinden vazgeçmeleri ve çocuklarını kilise okullarına göndermeye başlamaları için üç
seneleri olduğunu bildiren bir buyruk yayımladı. Habsburglar Katolikleştikçe, aynen
Almanya’daki Protestan ahali ve Alçak Ülkeler’deki Kalvinist nüfusun başına geldiği gibi,
Endülüs Müslümanlarının yaşam sahası da daralıyordu. 1566’da isyan eden Kalvinistler,
Hollanda başta olmak üzere, İspanya’nın kuzey vilayetlerinde kararlı bir direnişe geçtiler. İki
sene sonra, 1568’de, Endülüs Müslümanları, Muhammed b. Ümeyye önderliğinde ayaklandı.
Aynı yıl, Uluç Ali Paşa, II. Selim tarafından 1568’de Cezayir beylerbeyiliğine
atanmıştı. Ali Paşa’nın ilk işlerinden biri, Osmanlı başkentinin talimatları doğrultusunda Sadi
ailesinin Fas tahtı için yürüttüğü kavgaya müdahale etmek oldu. Abdullah el-Gâlib, Fas tahtında
kalmıştı; ama Cezayir valisi, ileride bir Osmanlı seferine müsait bir ortam doğması halinde
hizmetlerine başvurmak üzere Fas hükümdarının kardeşi Abdülmelik’i İstanbul’a yolladı.
Cezayir’de kök salan Osmanlı iktidarının Fas’a göz diktiğini anlayan Seyyid Abdullah,
gönülsüz biçimde de olsa, II. Felipe’ye yanaşıyordu.
Bu esnada Endülüs’te patlak veren İbn Ümeyye ayaklanması, Uluç Ali Paşa’nın daha
faal bir siyaset izlemesine yol açtı. İbn Ümeyye, ayaklanmanın henüz palazlanmakta olduğu
günlerde, Osmanlı askeri ve silahı tedarik edip Endülüs’teki Müslümanların sultanın
hâkimiyetini kabul etmeye hazır olduklarını bildirmesi için kardeşini Cezayir’e gönderdi. Ama

doğrusu istenirse, Morisko isyanı kötü bir zamana denk gelmişti. Kıbrıs’ın fethi hazırlıklarıyla
meşgul olan Osmanlı donanması Akdeniz’in doğu sularına çekilmişti. Bunun üzerine gelen
İnebahtı hezimeti, bir süreliğine Osmanlı deniz kuvvetlerinin elini kolunu bağlayacaktı. II.
Selim, yine de, 1570 baharında Moriskoların yardım çağrısına kulak vererek Cezayir’den
İspanya’nın güneyine gemilerle asker ve silah gönderilmesini emretti. Osmanlı padişahının
isteklerini ihtiva eden fermanda, Endülüs’teki isyanla aynı zamanda “Luteran taifesi”nin (Alçak
Ülkeler’deki Protestan isyancılar) kuzeyde İspanyol kuvvetlerini dize getirmesinden duyulan
memnuniyet ifade ediliyordu. Uluç Ali Paşa, Cezayir’de bir camide Endülüs kıyılarına
çıkarmak üzere silah ve gönüllü savaşçılar topladı. Ne var ki, Osmanlı yardımı sınırlı kalmıştı
ve Morisko isyanı 1571’de küllenmeye başladı. İspanyol payitahtı, Osmanlı makamları ve
Endülüs Müslümanları arasındaki irtibatı koparmak için 80.000’den fazla insanı yerlerinden
alıp kuzeyde Kastilya’ya sürdü. Endülüs meselesi, en nihayetinde III. Felipe döneminde, 1609–
14 arasında ülkedeki bütün Moriskoların sürülmesiyle sonlanacaktı.
Uluç Ali Paşa, bir yandan Morisko isyanıyla ilgilenirken bir yandan da Tunus’taki
Hafsî saltanatını gözetliyordu. Tunus, Trablusgarp ve Cezayir arasında Osmanlıların Mağrip
hattını ikiye ayırıyordu. Daha önemlisi, Hafsî sultanı III. Mevlây Ahmed, Osmanlı yayılması
karşısında II. Felipe’nin vasalliğini kabul etmişti. Uluç Ali, usta bir strateji izleyerek Habsburg
güçlerinin Kuzey Afrika’ya inemeyeceği bir vakitte Tunus’a ilerleyip şehri zapt etti (1569).
Kaçan Mevlây Hasan, İspanyolların elindeki Halkulvâdî kalesine sığındı. Habsburglar,
İnebahtı’da kazanılan zaferin yarattığı geçici üstünlükten yararlanarak Don Juan komutasındaki
bir filoyu Tunus’a yolladı (10 Ekim 1573). 20.000 kişilik bir kuvvetin yaklaşmakta olduğunu
haber alan Osmanlı garnizonu şehri boşalttı. Don Juan, bir miktar İspanyol askerin gözetimine
bıraktığı IV. Mevlây Muhammed’i Tunus tahtına oturttu.
Osmanlı yönetimi, Tunus’ta dengenin Habsburglar lehine tesis edilmesine göz
yummaya niyetli değildi. Koca Sinan Paşa serdar-ı ekrem sıfatıyla Osmanlı kuvvetlerinin
tamamına komuta ediyor; donanma kaptanıderya Kılıç Ali Paşa’nın riyasetinde ilerliyordu.
Osmanlılar, 1574 Eylül’ü başlarında Tunus’a muazzam büyüklükte bir ordu çıkardılar. Kale
fazla direnmeden teslim oldu (12 Eylül 1574). Önemli bir İspanyol garnizonuna ev sahipliği
yapan Halkulvâdî ise, beklendiği üzere kararlı bir müdafaa sergilemesine rağmen otuz üç
günlük bir muhasaranın ardından üstün Osmanlı güçlerine kapılarını açmak zorunda kaldı (24
Ağustos). Osmanlı ricali, Osmanlı kuvvetlerinin etkin harekât alanının dışında kalan
Halkulvâdî’yi uzun vadede elde tutmanın mümkün olmadığı biliyordu. Kale yıkılarak
İspanyolların bir daha Tunus açıklarındaki adaya yerleşmelerinin önü alındı. Hafsî ailesinden
Sicilya’ya kaçıp sonradan Tunus’u geri almaya çalışanların cılız teşebbüsleri bir yana
bırakılırsa, bu tarihten itibaren Tunus’ta kalıcı Osmanlı egemenliği başladı.
1574’te II. Selim vefat etti. Onun yerine III. Murad’ın geçişi Osmanlı başkentinin
Akdeniz siyasetinde önemli değişikliklere gebeydi; çünkü Süleyman’ın son yıllarından itibaren
II. Selim saltanatının bütününde sadaret makamını işgal eden Sokullu Mehmed Paşa’ya yönelik
muhalefet gittikçe güçleniyordu. Sokullu Mehmed Paşa ve ekibi, Osmanlı istikbalinin batı
sınırlarında ve Akdeniz’de olduğunu savunurken bundan şikâyetçi olan devlet erkânı III.
Murad’ın dikkatini Safevi boylarına çekmeye çalışıyordu. Bu tercih değişikliğinde Osmanlı

tersanelerinin özellikle İnebahtı’dan sonra hazineden talep ettiği ödeneğin akıl almaz miktarlara
ulaşması önemli olmuşa benziyordu.
Mağrip’in Atlantik Okyanusu’na bakan en uç köşesinde, Fas sultanlığında meydana
gelen bir gelişme, dolaylı biçimde de olsa, Akdeniz’deki Osmanlı-Habsburg mücadelesine son
noktayı koydu. 1568’te Osmanlıların Cezayir valisi aracılığıyla İstanbul’a sığınmış olan
Abdülmelik, en sonunda ağabeyini tahttan alaşağı edip Fas sultanlığının başına geçmişti (1576).
Fas’taki taht değişikliği, Portekiz krallığının hemen gözü önünde cereyan ediyordu. Saltanatı
elinden alınan Muhammed el-Mütevekkil, Osmanlı desteği alan kardeşine karşı
Portekizlilerden yardım istedi. Portekiz kralı I. Sebastião, olan bitene kayıtsız kalma taraftarı
değildi. İspanyol Habsburglarının reisi II. Felipe’nin onayını aldıktan sonra büyük bir ordu
toplayıp Fas’a girdi. Portekiz ordusu ve Abdülmelik’in Osmanlı kıtalarıyla desteklenen
savaşçıları, 4 Ağustos 1578’de el-Kasru’s-Sagîr’de karşılaştı (Vâdi’s-Seyl, Vâdi’l-Mehâzin
veya Üç Kral muharebesi).
Portekizliler büyük bir bozguna uğradı. Osmanlılarla aynı saflarda Abdülmelik’e
hizmet eden Endülüslü tüfekçiler, savaşın kazanılmasında önemli rol oynamışlardı. Tarihçiler,
1578’te vuku bulan bu çarpışmaya Üç Kral Savaşı adını verdiler; çünkü dünya tarihinde eşine
rastlanmayacak şekilde Fas üzerinde hesapları olan üç şahsiyetin üçü de muharebe meydanında
son nefesini vermişti. Sadî sülalesinin düşman kardeşleri Muhammed el-Mütevekkil ve
Abdülmelik ve Portekiz kralı Sebastião, el-Kasru’s-Sagîr’den bir daha ayrılamadı. Portekizli
asilzadelerin çoğu ölmüş veya galiplerin eline esir düşmüştü. Portekiz hazinesi Fas’a yollamak
mecburiyetinde kaldığı yüklü fidyelerin altından kalkamadığı gibi, kraliyetin yönetimini
üstlenebilecek önde gelen soyluları Akdeniz’in öte yakasına kaptıran Portekiz idaresi geride bir
çocuk bırakmadan ölen I. Sebastião’nun ardından yeni bir kral seçmekte aciz kaldı. II. Felipe,
1580’de Portekiz ve İspanyol saltanatlarını birleştirdiğini duyurup Portekiz’i fiilen Habsburg
topraklarına bağladı. Portekiz, 1640’a kadar İspanyol yönetiminde kalacaktı.
Osmanlı sarayı, Abdülmelik’in Fas tahtını ele geçirmesine yardım ederken herhalde
işlerin buraya varacağını tahmin edemezdi. Gelgelelim, Arap ve Hint denizlerinde Osmanlı
denizcileriyle boğuşan Portekiz, Mağrip’in kuzeybatı ucunda yaşananlar yüzünden bir anda
ortadan kaybolmuştu. İspanyollar, Portekiz sömürge ve ticaret üslerine el koydular. II. Felipe,
bundan böyle Akdeniz’de iki devleti de yiyip bitiren hâkimiyet mücadelesinden el çekip
kaynaklarını okyanus seferlerine aktarmayı seçti. Osmanlılar, İnebahtı gibi yıkıcı bir hezimetin
üstesinden gelebilmişler; ne kendisi, ne babası V. Karl, Osmanlıların Kuzey Afrika’dan
İspanyol garnizonlarını söküp atmasının önüne geçebilmişti. Yaklaşık aynı tarihlerde,
İstanbul’da da benzer bir gelişme oluyordu. 1576 ortalarından beri Sokullu Mehmed Paşa’nın
adamları birer ikişer Osmanlı yönetiminin dışına itiliyordu. III. Murad’ın 1578 Nisan’ında İran
seferine izin vermesi, ihtiyar veziriazamın sarayın da gözünden düştüğünü gösteriyordu. Ertesi
sene, 12 Ekim 1579’da Sokullu Mehmed Paşa’nın Boşnak bir derviş tarafından suikasta
uğramasının ardından, Osmanlı İmparatorluğu da, İspanyol hasmı gibi, Akdeniz meselelerini
gündemin arka sıralarına attı.

Uygulamalar
1- İdris Bostan’ın Osmanlılar ve Deniz: Deniz Politikaları, Teşkilat, Gemiler (İstanbul: Küre
Yayınları, 2007) isimli kitabını okuyunuz.
2- İstanbul Deniz Müzesini ziyaret ediniz.

Uygulama Soruları
1- Osmanlı gemi türlerinin özellikleri nelerdir? Tartışınız.
2- İstanbul Deniz Müzesi’nde sergilenen Osmanlı gemi maket ve resimlerini inceleyiniz.
Müze personelinden Osmanlı gemilerinin mimarî özellikleri hakkında bilgi alıp okumalar
yoluyla edindiğiniz bilgilerle kıyaslayınız.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sultan Süleyman, Osmanlı genişleme stratejisinin önemli bir ayağı olan Rodos’u
1522’de ele geçirdi; ama bu tarihten sonra deniz seferlerini devlet ricaline terk etmekle yetindi.
1533’de Barbaros Hayreddin Paşa’nın İstanbul’a gelişi, Osmanlıların denizciliği profesyonel
şekilde ele aldıklarının bir işaretiydi. Cezayir-i Bahr-i Sefid adıyla teşkil edilen beylerbeylik,
imparatorluğun denizcilik teşebbüslerine doğrudan kaynak ayırmasını temin etti. 16. yüzyılın
ilk yarısında Osmanlıların Akdeniz’de önemli bir deniz gücü olarak ortaya çıkmasında şaşırtıcı
bir taraf yoktu. I. Selim’in Mısır ve Suriye’yi zaptından beri, Kahire ve Halep’ten Osmanlı
başkentine yönelen kıymetli meta ve hazineler Osmanlı maliyesini zenginleştirmeye devam
ediyordu. Mısır’dan gelen yıllık hazineler Osmanlı saray ve devletinin ihtişamını artırıp
savaşma kapasitesini katlarken Osmanlı devlet ricali Akdeniz ve Mağrip’e yönelik yeni planlar
geliştiriyorlardı. 16–17. yüzyıllarda Osmanlı deniz stratejisinin özü, Kahire ve İstanbul
arasındaki deniz yolunu açık tutmaktı.
Barbaros Hayreddin, 1530’larda İstanbul’daki tersane-i amirenin kaynaklarına
başvurarak Habsburglarla yapılan mücadeleyi Kuzey Afrika kıyılarına taşıdı. Osmanlılar,
Tunus’a yerleşen İspanyol kuvvetlerini buradan söküp atmak istiyorlardı. 1536–37 yıllarında
Osmanlı ve Fransız güçleri müşterek deniz operasyonları yaptılar. Ertesi sene Preveze’de
kazanılan zafer, Osmanlıların Habsburg nüfuzunun Doğu Akdeniz’e girişine izin vermedikleri
anlamına geliyordu. Bu tarihten itibaren Osmanlı denizcileri, Mağrip sahillerine daha iştahlı bir
şekilde yöneldiler. 1541’de Cezayir’e çıkmaya çalışan V. Carlos, havaya karşı oynadığı kumarı
kaybedip deniz kuvvetlerinin önemli bir kısmını bir çırpıda yitirdi. Osmanlılar, 1550’li yıllarda
Mağrip’te giderek yayıldılar ve dengeyi kendi lehlerine çevirmeye çalışan İspanyol
Habsburglarını en sonuncusu 1560’ta Cerbe’de olmak üzere defalarca yenilgiye uğrattılar.
Ne var ki, Akdeniz’de son şiddetiyle devam eden imparatorluklar çarpışması iki taraf
için de son derece masraflı ve yorucu oluyordu. Büyük kaynaklara sahip Habsburglar, Cerbe’de
kaybettikleri donanmalarını baştan inşa ettiler; ama bu amaçla yüklü meblağları gözden
çıkarmak zorunda kalmışlardı. Aynı imtihandan Osmanlılar da geçmek zorunda kaldı. 1571’de
İnebahtı’da alınan ağır hezimet, Osmanlı ricalinin insanüstü gayretleriyle siyasî bir krize
dönüşmeden atlatıldı. Osmanlılar, varlarını yoklarını ortaya koyarak bir sene içinde muazzam
bir donanmayı suya indirmeyi başardılar; fakat Osmanlı hazinesi yapılan harcamaların altından
kolayca kalkabilecek durumda değildi. Bu tarihten itibaren Akdeniz’de Habsburg-Osmanlı
mücadelesi şiddetini yitirdi. İmparatorluk başkentleri, önceliği kıyılarını korumaya, ticaretin
emniyetli şekilde akmasını temine ve ellerindeki askerî üsleri tahkim etmeye verdiler.
Osmanlı yönetimi, Habsburglarla yürüttüğü küresel rekabetin bir parçası olarak
İspanya’dan çıkarılan Yahudi ve Müslüman nüfusa kucak açtı. 1570’lerde Güney İspanya’da
patlak veren Morisko isyanına destek vermeye çalışsa da, etkili bir yardımda bulunamadı.
Mağrip kıyılarında uzun ömürlü bir idare tesis etmeye muvaffak olmalarına rağmen
Osmanlıların Fas’ı himayelerine almaya yönelik teşebbüsleri başarılı olmadı.

Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi Rodos’un fethedilmesinin sebeplerinden biri değildir?

a)

Rodos’un Mısır-İstanbul güzergâhı üzerinde bulunması

b)

St. Jean şövalyelerinin Anadolu kıyılarında bazı Osmanlı kazalarını ele geçirmesi

c)

St. Jean şövalyelerinin hac kafilelerine saldırarak düşmanca hareketler sergilemesi

d)

Osmanlıların Doğu Akdeniz ticaret yolunu güven altına alma istekleri

e)

Sultan Süleyman’ın dedesi II. Mehmed’in yarım bıraktığı işi tamamlama arzusu

2)

Andrea Doria'nın 1532'de Mora'daki Osmanlı topraklarını vurmasına Osmanlı
başkentinin ilk tepkisi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

a)

Büyük bir donanma inşasına girişildi.

b)

Korfu Seferi'ne çıkıldı.

c)

Habsburg temsilcileriyle diplomatik görüşmelere başlandı.

d)

Fransız donanmasından yardım talep edildi.

e)

Barbaros Hayreddin kaptanıderya olarak Osmanlı hizmetine alındı.

3)

Barbaros Hayreddin Paşa'nın Osmanlı denizciliğine hizmetleri hakkında aşağıda verilen
bilgilerden hangisi doğru değildir?

a)

1534'te kaptanıderya tayin edildi.

b)

Osmanlı donanmasının baştan düzenlenmesine nezaret etti.

c)

1538'de Preveze deniz savaşını kazandı.

d)

İspanyolların himayesindeki Malta adasını aldı.

e)

Fransızların desteğiyle Nice şehrini kuşattı.

4)

28 Eylül 1538 tarihli Preveze deniz savaşı hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi
doğru değildir?

a)

Haçlı kuvvetleri Akdeniz'deki Osmanlı ilerleyişini durdurmak istiyorlardı.

b)

Preveze savaşı, Osmanlılara Akdeniz'de üstün bir konum sağladı.

c)

Preveze savaşı, Osmanlı-Venedik ilişkilerini uzun süreliğine bozmuştu.

d)

Haçlı donanması İspanya, Malta, Ceneviz, Venedik, Portekiz ve Papalık gemilerinden
oluşuyordu.

e)

Haçlı donanmasına Andrea Doria komuta ediyordu.

5)

Aşağıdakilerden hangisi Preveze Deniz Savaşının sonuçlarından biridir?

a)

Doğu Akdeniz’de Osmanlı üstünlüğünün rakip devletlerce kabul görmesi

b)

Batılı güçlerle gerçekleştirilen son büyük deniz savaşı olması

c)

Osmanlı-Habsburg mücadelesine son vermesi

d)

Osmanlıların Akdeniz’de en geniş sınırlarına ulaşması

e)

Akdeniz hâkimiyet mücadelesinde bir daha haçlı ittifakının kurulamayacak hale gelmesi

6)

Osmanlı ve Fransız devletleri arasında 1532–41 yılları arasında Habsburglara karşı
girişilen işbirliği hakkında aşağıda söylenenlerden hangisi doğru değildir?

a)

Venedik, Habsburglara karşı yapılan bu ittifaka dâhil olmaktan çekindi.

b)

1538 Preveze deniz muharebesinde Osmanlı ve Fransız gemileri birlikte çarpıştı.

c)

Fransızlar, Avrupa kamuoyunun tepkisini çekmemek için Osmanlıları deniz hedeflerine
yöneltiyorlardı.

d)

Osmanlı donanması 1543 kışını Toulon limanında geçirdi.

e)

Osmanlılar bu amaçla 1537 Korfu seferini düzenlediler.

7)

V. Karl'ın 1541 yılında düzenlediği Cezayir seferinin başarısızlığa uğramasının en
önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Şiddetli mevsim şartlarının İspanyol kuvvetlerini dağıtması

b)

İspanyol asilzadelerin disiplinsiz tutumu

c)

İspanyol armadasının taşıdığı kuvvetin çok kalabalık olması

d)

Cezayir askerlerinin başarılı müdafaası

e)

Cezayir kalesinden çıkan muhafızların saldırıları

8)

Aşağıdakilerden hangisi 1574’te Tunus’un zaptıyla elde edilen sonuçlardan biridir?

a)

Fas’ın Osmanlı hâkimiyetine girmesi

b)

Katolik kralların zulmünden kaçan Moriskoların buraya yerleştirilmeleri

c)

Muhammed b. Ümeyye’nin liderliğinde Tunus’ta yeni bir Endülüs devletinin kurulması

d)

Orta Afrika yolunun Osmanlılara açılması

e)

İpanyollara karşı Kuzey Afrikada Trablusgarp, Cezayir ve Tunus ocaklarından meydana
gelen bir hattın oluşturulması

9)

Kanunî Sultan Süleyman devrinde Osmanlıların Akdeniz'deki en büyük rakibi aşağıdaki
devletlerden hangisidir?

a)

Venedik

b)

Fransa

c)

Habsburg imparatorluğu

d)

Portekizliler

e)

Cezayir

10)

I. Süleyman döneminde Osmanlı ve Habsburg imparatorluklarının Akdeniz'deki
hâkimiyet mücadeleleri hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

a)

Barbaros Hayreddin ve Andrea Doria'yı karşı karşıya getirdi.

b)

Tunus mücadele sahalarından biri oldu.

c)

Osmanlı donanması 1543 kışını Fransızlara ait Toulon limanında geçirdi.

d)

V. Karl 1541'de Cezayir'i ele geçirdi.

e)

Barbaros Hayreddin Paşa Kiklad adalarını Osmanlı topraklarına kattı.

Cevaplar
1) b 2) e 3) d 4) c 5) a 6) b 7) a 8) e 9) c 10) d

12. COĞRAFİ KEŞİFLER ÇAĞINDA OSMANLILAR: HİNT
OKYANUSUNDA OSMANLI-PORTEKİZ MÜCADELESİ (1520–1580)

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.

Coğrafi Keşifler ve 16. Yüzyılda Osmanlı Coğrafya Bilgisi
Portekizlilerin Kızıldeniz’e Girişi ve İlk Karşılaşmalar
Osmanlı-Portekiz Mücadelesinin Yeni Cephesi: Basra, Lahsa ve Hürmüz
Doğu Afrika’da Osmanlılar: Habeş Beylerbeyliğinin Kuruluşu
Uzakdoğu’da Portekiz Yayılmasına Karşı Osmanlı-Açe İttifakı
Güney Siyaseti ve Osmanlı Ticaret İmparatorluğu

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

●
●
●
●
●

16. yüzyıl Osmanlı coğrafya bilgisi hakkında neler biliyoruz?
Portekiz krallığının Kızıldeniz’e yönelme sebepleri nelerdir?
Habeş beylerbeyliğinin kuruluş süreci nasıl gerçekleşti?
Osmanlılar Uzakdoğu ve Hint sularındaki devletlerle nasıl bir ilişki tesis ettiler?
Osmanlı-Portekiz mücadelesinde öne çıkan denizciler kimlerdi?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Coğrafi Keşifler ve 16.
16. yüzyıl Osmanlı coğrafya
Yüzyılda Osmanlı Coğrafya
bilgisini kavramak.
Bilgisi

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Okuma

Portekizlilerin Kızıldeniz’e Osmanlıların Kızıldeniz ve Okuma, araştırma
Girişi ve İlk Karşılaşmalar
Hint sularında yürüttüğü
faaliyetler hakkında fikir
Osmanlı-Portekiz
sahibi olmak.
Mücadelesinin
Yeni
Cephesi: Basra, Lahsa ve
Hürmüz
Uzakdoğu’da Portekiz Yayılmasına
Karşı Osmanlı-Açe İttifakı

Güney Siyaseti ve Osmanlı 16.
yüzyılda
emperyal Fikir yürütme, tartışma
Ticaret İmparatorluğu
mücadelenin doğası ve
dinamiklerini anlamak.

Anahtar Kavramlar
Açe Sultanlığı: Günümüzde Endonezya’nın otonom bölgelerinden birini oluşturan, 20. yüzyılın
başlarına değin varlığını sürdürmüş tarihî bir devlet.
Habeş beylerbeyliği: Bugünkü Sudan’ın bir kısmıyla Cibuti, Eritre, Etiyopya ve Somali’yi
ihtiva eden, Özdemir Paşa tarafından 1555’te kurulmuş bir Osmanlı eyaleti.
Hint kaptanlığı: Hint okyanusu, Umman denizi, Kızıldeniz ve Basra körfezinden sorumlu
Süveyş merkezli kaptanlık.
Kızıldeniz: Asya ile Afrika’yı birbirinden ayıran deniz.
Preste João: Batı halk kültüründe, özellikle 12–17. yüzyıllar arasında popüler inançlarda yer
etmiş olan, doğuda Müslümanlar ve paganlar arasında bulunan kayıp bir Hıristiyan krallığa
hükmettiğine inanılan patrik kral.
Süveyş kanalı: Akdeniz ile Karadeniz’i birbirine bağlayan kanal ve bu kanala adını veren şehir.
Yeni Dünya: Coğrafi keşifler çağında bilinen Eski Dünya’ya kıyasla Amerikalar, Karayipler ve
Bermuda gibi yeni keşfedilen yerlere verilen isim.

Giriş
Coğrafi keşifler, her ne kadar popüler muhayyilede Amerika’nın keşfiyle temsil
edilegelmiş olsa da, bundan çok daha kapsamlı ve nitelikçe çok daha farklı bir tarihî olguydu.
Basitçe ifade etmek gerekirse, keşifler çağı, 15. yüzyılın başlarından itibaren Avrasyalı güçlerin
dünyanın geri kalan kısımlarına yaptığı istihbarat gezisi, ticarî teşebbüs ve askerî istila
seferlerinin tamamını ihtiva ediyordu. Portekizliler, 15. yüzyılın başından beri adım adım
Afrika kıtasının Atlantik sahillerini tarayarak aşağı inmeye çalışıyorlar; imkân buldukları
yerlerde tesis ettikleri ticaret üsleriyle Afrika’nın zenginliklerini Lizbon’a çekmeye
uğraşıyorlardı. Bu arada Portekizli girişimciler, Madeira ve São Tomé gibi okyanusta yer alan
adaları iskâna açıp sınırları genişletiyorlardı.
Christopher Columbus’un 1492’de Amerika’yı keşfi, Portekizlilerin açtığı yoldan giden
diğer batılı denizcilerin katılımıyla daha belirgin hale gelen genişleme hareketinin doğal ama
tesadüfî bir sonucundan ibaretti. Ceneviz kâşifin uzun süre yeni bir kıta bulduğunu kabul
etmeyip Asya’ya giden yol üzerindeki bazı adalara çıktığını sandığı malumdur. Keşif
seferlerinin kalbi, 1498’de Hindistan’da Kalikut’a varan Vasco da Gama gibi öncülerin elinde
atıyordu ve daha uzunca bir süre öyle olacaktı.
Osmanlılar, en geç I. Selim’in Mısır ve Suriye’yi ele geçirdiği tarihlerden itibaren bu
sürecin bir parçası oldular. İspanyol Habsburglarıyla Kuzey Afrika’da girişilen mücadele aynı
genişleme hareketinin uzantılarından biriydi. İspanyollar ve Osmanlılar, Cezayir, Tunus ve
Trablusgarp gibi yerlerde garnizonlar bulundurdukları müddetçe iklim ve zorlu coğrafyanın
izin verdiği ölçüde Afrika kıtasının içlerine inip altın ve köle kaynaklarına erişmeyi
denemişlerdi. Bununla birlikte Osmanlıların 16. yüzyılda Yemen, Basra, Habeşistan ve Hint
sularına yönelik giriştiği seferler, İskenderiye ve Halep gibi ticaret merkezlerini doğunun
mallarıyla doldurmaya yarayacağı gibi Osmanlı ve Portekiz güçlerini karşı karşıya getirecekti.

12.1. Coğrafi Keşifler ve 16. Yüzyılda Osmanlı Coğrafya Bilgisi
Bir zamanlar Osmanlıların coğrafî keşifler hakkında sistemli bir bilgiye sahip olmadığı
ve bu sebeple 16. yüzyılda dünyanın ticaret örüntüsünde yaşanan değişime ayak uyduramayıp
tarihî akışın kıyısında kaldığı kabul edilirdi. Osmanlı coğrafî eserleri üzerinde yapılan
incelemeler, bu iddianın en azından ilk kısmının haksız olduğunu ortaya koymuştur. Osmanlı
denizci ve coğrafyacıları, geride bıraktıkları eserlere bakılırsa, Amerika’nın 1492’deki keşfi
dâhil batılı meslektaşlarının dünyanın diğer köşelerinde giriştikleri faaliyetlerden haberdardılar.
Öğrendiklerini ellerinden geldiğince Osmanlı sarayının dikkatine sunarak devlet siyasetinde
etki yaratmayı denemişlerdi.
Meşhur Osmanlı haritacı ve denizcisi Piri Reis (y. 1470–1553) bunlardan biriydi. Piri
Reis, ilkini 1513, ikincisini 1528’te tamamladığı iki dünya haritası çizmişti. I. Selim’e sunulan
1513 tarihli dünya haritası, Piri Reis’in kendi ifadesine göre, sayısız haritanın yanı sıra Sind,
Çin ve Hint sularını gösteren, Portekizli üstatların elinden çıkma dört yeni haritaya
dayanıyordu. Piri Reis, haritasının kenar notlarında bizzat isim vererek Christopher
Columbus’tan bahsediyor ve dünyanın yeni keşfedilen yerlerini çizerken ona ait olduğunu
belirttiği bir haritayı kullandığını yazıyordu. Anlaşılan o ki, Piri Reis, Akdeniz’deki bağlantıları
sayesinde Columbus tarafından İspanyol kralı için hazırlanan haritalardan birini elde etmişti.
Piri Reis, 1528’de çizdiği ikinci haritasında keşiflere dair bilgisini güncelledi ve Atlas
Okyanusu’nun kuzeyi, Orta ve Kuzey Amerika’yı haritasında gösterdi.
1526’da Piri Reis, aslen Akdeniz’in sığ suları, limanları ve adalarına işaret eden ve
denizcilerin pratik kullanımına yönelik Kitâb-ı Bahriyye isimli eserini Sultan Süleyman’a
takdim etti. Bu kitapta önceliğin Akdeniz meselelerine verildiği doğruydu; ama ünlü Osmanlı
haritacısı, yeri geldiğinde, bilhassa Portekizlilerin Atlantik’te yerleştiği adaların isimlerini ve
tarihçelerini vermekten geri durmuyordu. Yine Kitâb-ı Bahriyye’de Columbus’un haritasını
elde ettiğini manzum şekilde dile getirmişti. Piri Reis, bu kılavuz niteliğindeki eserde, bir
Portekizli keşiş (Portekiz kralı II. João hizmetindeki meşhur kozmograf Martin Behaim)
tarafından imal edilmiş bir yerküre görüp incelediğini belirtmek suretiyle devrinin teknik
bilgisine vâkıf olduğunu kanıtlıyordu.
Galata’da doğan Seydi Ali Reis (ö. 1562), İstanbul’daki devlet tersanesinde çalışmış
dedesi ve babası gibi hayatını Osmanlı denizciliğine adamıştı. 1553’te Mısır kaptanlığına
getirilmeden önce 1522’deki Rodos seferine katıldı; tersane kethüdalığı yaptı; Barbaros
Hayreddin Paşa’nın yanında çalıştı; Preveze savaşı ve Trablusgarp seferinde görev aldı. Bu
tarihten sonra denizcilik kariyerini Arap ve Hint denizlerinde geçiren Seydi Ali Reis, bu
yörelerde görüp öğrendiklerini Hindistan ve ötesine gitmek isteyen Osmanlı kaptanlarına
yardımcı olması amacıyla kâğıda döktü. Bu eserlerden biri olan Kitâbü’l-Muhît’i, Hindistan’da,
Gucerât’ın merkezi Ahmedâbâd’ta 1554’te kaleme aldı. Seydi Ali Reis, Kitâbü’l-Muhît’in
altıncı babında Hindistan sularına hâkim rüzgârlar ve Hint adaları yanında Yeni Dünya
hakkında bilgi veriyordu. Bağdat’ta başlayıp 1557’de İstanbul’da bitirdiği Mir’âtü’l-Memâlik
ise seyahatname türündeydi ve Hindistan-Bağdat arasındaki medeniyet ve insanların ahvali
hakkında Seydi Ali Reis’in şahsî gözlemlerini ihtiva ediyordu.

Belli başlı medreselerdeki hocalık görevlerinin ardından Edirne kadılığına kadar
yükselen Mehmed Suûdî Efendi (ö. 1591), batılı güçlerin güney denizlerine yerleşmesiyle ilgili
fikir yürüten Osmanlı coğrafyacıları arasındaydı. 1583’te III. Murad’a sunduğu Târîh-i Hind-i
Garbî, ilk iki bölümünde kozmografik bilgiler verdiği halde üçüncü bölümü Amerika kıtasına
ayrılmıştı. Mehmed Suûdî Efendi, bazı İspanyol, İtalyan ve Portekiz kitap ve haritalarından
istifade ettiği gibi çeşitli gizli görevlerle batı ülkelerine gitmiş Osmanlı casuslarından
dinlediklerini de eserine derç etmişti. Mehmed Efendi, Süveyş’te bir kanal açılması halinde
burada inşa edilen bir filonun “Hint ve Sind limanlarındaki küffârı” kolayca kovalayıp o
bölgelerin emtiasını Osmanlı payitahtına getirebileceğini ileri sürerken herhalde yalnız değildi.

12.2. Portekizlilerin Kızıldeniz’e Girişi ve İlk Karşılaşmalar
Portekiz krallığı, 1478 yılında Bartholemeu Dias riyasetinde Ümit Burnu’nu dolaşarak
Hint Okyanusu’na girmeyi başarmış ve 1498’te Vasco da Gama’nın Kalikut’a ulaşmasıyla
Hindistan sahillerinde kendine deniz üsleri kazanma girişimini başlatmıştı. Böylelikle
Portekizlilerin adı geçen bölge üzerinde bir süre sonra Osmanlılarla girişecekleri mücadelede
kronolojik anlamda bir öncelikleri bulunduğu söylenebilir. Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğu
Afrika kıyıları, Arabistan coğrafyası ve Basra körfezindeki genişlemesinin temel öğelerini
belirleyen ve Osmanlıların Hindistan’a yönelik deniz seferlerinin itici gücünü teşkil eden
gelişmelerin bir yönüyle bizatihi söz konusu bölgedeki Portekiz varlığı olduğu belirtilmelidir.
Dolayısıyla Osmanlıların güney siyaseti, en azından başlangıçta, bir anlamda Portekizlilere
cevap niteliği taşıyordu.
Portekiz sarayındaki şüpheciler, Vasco da Gama’nın Lizbon limanına baharat ve
karabiber yüklü gemilerle dönmesinin ardından Hindistan ve Uzakdoğu ticaretini denetim
altına almanın ne denli büyük bir gelir kaynağı yaratabileceğini kabullenmek zorunda
kalmışlardı. 1509 senesinde Portekiz’in Hindistan genel valisi tayin edilen Afonso de
Albuquerque (y. 1453–1515), Uzakdoğu’dan başlayan ticaretin güzergâhını Kızıldeniz ve
Basra istikametleri yerine Ümit Burnu üzerinden Lizbon’a yönlendirme işine dört elle sarılacak
ve gerçek anlamda Hindistan’daki Portekiz varlığının uzun ömürlü temellerini atacaktı. Bu
amaçla Albuquerque, sırasıyla Batı Hindistan’ın önemli liman kentlerinden Goa’yı alıp
Portekiz’e bağlı Hindistan topraklarının merkezi haline getirdi (1510); Yemen sahillerinde
Kızıldeniz ticaretinin mühim uğrak yerlerinden biri olan ve Kızıldeniz’e giriş çıkışı
denetleyebilmek adına kilit bir mevkide bulunan Aden’e başarısız bir saldırı düzenledi (1513);
Basra körfezinin ağzında son derece elverişli bir konumda bulunan Hürmüz adasını Portekiz
egemenliğine soktu (1515) ve yerel Arap aşiretleri arasındaki çatışmalardan faydalanarak
Portekiz nüfuzunu Lahsa üzerine genişletti (1521).
I. Selim’in 1517’de Mısır ve Suriye’yi ele geçirmesine değin Osmanlılarla
Portekizlilerin doğrudan sıcak bir çatışmaya girişmesi imkânsızdı. Ne var ki, Osmanlı
yönetiminin, Süveyş’teki tersaneyi devralmasından önce bile, Portekizlilerin Kızıldeniz’deki
varlığından ve güney denizlerindeki geleneksel ticarî yapıya yönelen müdahalelerden rahatsız
olduğu açıktır. Meselenin en az iki boyutu vardı. Uzakdoğu limanlarından çıkıp Hint mallarıyla
çeşitlenen doğu emtiasının Basra ve Mısır’a akışını temin etmek şarttı. Bununla birlikte
Portekizlilerin doğuya gelirken Gine altınına erişme ve baharatı Ümit Burnu üzerinden doğruca

Lizbon’a gönderme niyetleri dışında dinî bazı tasavvurlarla hareket ettikleri söyleniyordu. Buna
göre Portekizli savaşçılar, Doğu Hıristiyanlığının kayıp efsanevî önderi Preste João’yu bulup
İslâm’ın kutsal mekânlarını tahrip edeceklerdi. Hatta I. Manuel’in (1495–1521) Kızıldeniz’in
ağzını tıkayıp bölgenin direncini kırdıktan sonra Kudüs’ü zapt etme planı vardı.
Bu yüzden Osmanlı saltanatı, mücadele içinde olduğu Memlükleri Portekizlilere karşı
desteklemekten çekinmedi. 1508 yılında Hindistan’daki Çaul kenti açıklarında bulunan
Portekiz donanmasına saldıran Memlük kuvvetleri arasında 1500 Türk paralı asker yer
alıyordu. Osmanlı sultanı, Portekizlilere karşı kullanılmak üzere Memlüklere birçok defa
kereste, top, buna benzer askerî mühimmat ve personel göndermişti. Osmanlı kaynaklarındaki
kayıtlara bakılırsa, Mısır’ın fethinden sonra tertip edilen bir donanma, Hindistan’a doğru bir
sefer için hazırlanırken askerî harekâttan I. Selim’in vefatı üzerine vazgeçilmişti.
16. yüzyılın ilk çeyreğinde Kızıldeniz’de Portekiz filolarına karşı duran en önemli
şahsiyet, Midilli doğumlu bir Osmanlı kaptanı olmasına rağmen Memlük sultanına hizmet eden
Selman Reis’ti (ö. 1528). Cidde beyi Selman Reis, 1517’de, I. Selim’in Kahire’ye gelmesinden
hemen önce Portekiz amirali Lopo Soares (y. 1460–y. 1520) komutasında gelen 37 parçalık bir
donanma karşısında şehri başarıyla savunup Portekiz filosuna ağır kayıplar verdirdi. 1520’de
ise, Diego Lopes de Sequeira (1465–1530) idaresinde 24 gemiden mürekkep bir donanma
Kızıldeniz’e girmeye yeltenmesine rağmen, amiral gemisinin Aden ile Babülmendep arasında
kazaya uğraması nedeniyle filo Musavva’ya yönelerek Habeşistan’a giden Portekiz elçisi ve
maiyetini karaya çıkarmakla yetindi.
Selman Reis, 1524’te Hüseyin Bey’le birlikte Kameran adasındaki ufak Portekiz
garnizonunu dağıttıktan sonra Yemen’i fiilen Osmanlı hâkimiyeti altına soktu. 1525 yılında ise
ilk uzun mesafeli Osmanlı deniz seferine çıkarak Aden’e başarısız bir saldırı düzenledi. Selman
Reis’e Osmanlı denizcilik tarihindeki haklı şöhretini kazandıran ve Osmanlı-Portekiz
mücadelesinde bu denli merkezî bir yer tutmasını sağlayan etken, Kızıldeniz, Yemen ve
Hindistan ahvaline dair biri 1525 yılına ait en az iki rapor kaleme almış olmasıdır. Osmanlı
deyimiyle bu “arîza”larda, Selman Reis, Cidde limanında bekleyen gemi, top ve savaş
mühimmatının miktar ve cinsleri hakkında bilgi verdikten sonra Hindistan ve Yemen gibi
kadim ticaret yolları üzerinde bulunan memleketlerin coğrafyasına dair birtakım
değerlendirmeler yapmaktadır. Selman Reis, fersahlarca uzakta bulunan Osmanlı başkentine
gönderdiği raporlarda asker ve mühimmat talep ediyor; isimlerini tek tek saydığı Portekiz üs ve
garnizonlarını bölgeden temizlemek için harekete geçmeyi teklif ediyordu.
Osmanlı İmparatorluğu’nun Portekizlilerin Hindistan kıyılarına yerleşmesine verdikleri
en ciddi askerî tepki, 1538 tarihinde Hadım Süleyman Paşa önderliğinde girişilen Diu seferidir.
Gucerât hükümdarı Bahadur’un kıymetli hediyelerle birlikte bir elçisini Sultan Süleyman’ın
yardımını kazanmak maksadıyla İstanbul’a yollaması seferin sebepleri arasında gösterilir.
Hâlbuki Süleyman Paşa, Hindistan canibine yapılacak bir sefer iznini daha 1530’da almayı
başarmıştı. Daha erken yapılması düşünülen bu okyanus ötesi harekât, büyük ihtimalle,
Süleyman Paşa’nın Bağdat seferine serdar tayin edilmesi yüzünden gecikmişti. Nihayet 22
Haziran 1538’de hareket eden 70 ilâ 90 parça arasında bir donanma, kalabalık muharip gücü ve
esaslı kuşatma toplarına rağmen başarılı Portekiz savunmasını yarıp Diu kalesini ele geçirmeye

muvaffak olamadı. Bunun yerine Osmanlı birlikleri Hindistan kıyılarında Gokala ve Kat gibi
daha küçük kaleleri zapt edebildiler. Bu başarısızlıkta Gucerât hükümdarı Bahadur’un halefi
Mahmud Şah’ın, muhtemelen Yemen’deki Aden hâkiminin başına gelenleri düşünerek gerekli
desteği vermekten çekinmesi rol oynamıştı. Süleyman Paşa’nın Hindistan yolu üzerinde
bulunan Aden ve Zebid’i ele geçirdikten sonra bu kentlerin yerel hâkimlerini öldürtmesi kimi
Osmanlı kaynaklarınca da eleştirilmişti. Ancak Yemen’de bir beylerbeylik tesis etmek yoluyla
Kızıldeniz’e giriş çıkışları çok daha sıkı denetleme niyetinde olan Osmanlı ricâlinin izlediği bu
siyasette tuhaf bir şey yoktu.
Osmanlı gemilerinin Kızıldeniz ve Hint sularında gösterdiği yoğun hareketlilikten
rahatsız olan Portekizliler, 3 Nisan 1540 tarihinde Hindistan genel valiliğine tayin edilen Dom
Estêvão da Gama (y. 1505–1576) komutasında büyük bir donanma ile Süveyş’te demirli
Osmanlı donanmasını imha etmek amacıyla bir Kızıldeniz seferi düzenlediler. Portekizliler yol
boyunca Massava, Sevvakin, Kuseyr gibi ticaret merkezlerini tahrip etmek suretiyle
Kızıldeniz’de Türkler aracılığıyla yürütülen ticari faaliyetleri baltalamaya çabaladılar. Fakat
netice itibariyle, kalabalık Portekiz donanması Süveyş’in ağzında mevzilendirilmiş topları
aşmayı başaramadı.

12.3. Osmanlı-Portekiz Mücadelesinin Yeni Cephesi: Basra, Lahsa ve
Hürmüz
1534’te Sultan Süleyman, Safevilere yönelik çıktığı sefer esnasında Irak-ı Acem ve
Irak-ı Arap denilen bölgeleri ele geçirmişti. Basra hâkimi Raşid ibn Magamiz, Süleyman’ın
Bağdat ikameti esnasında (Aralık 1534–Nisan 1535), Portekizlilere karşı bir denge unsuru
yaratmak amacıyla oğlu Mani’yi kentin anahtarları ve sadakat güvencesi ile padişaha yolladı.
1538’de Basra’daki Cuma hutbelerine Süleyman’ın isminin girmesi ve bölgede Süleyman adına
sikkeler kesilmesi, Osmanlı nüfuzunun güneye doğru yayıldığını gösteriyordu. Bununla beraber
Osmanlı taraftarı Raşid b. Magamiz’in ölümünden sonra Basra’nın idaresini ele alan Şeyh
Yahya’nın İstanbul’la arasına mesafe koyması ilişkileri gerdi. 1546’da Basra’yı istila eden
Bağdat beylerbeyi Ayas Paşa burada doğrudan merkezî idareye bağlı bir beylerbeylik teşkil etti.
Piri Reis, 1547’de merkezi Süveyş olan Hint kaptanlığına getirildi. Meşhur Osmanlı
denizcisinin ilk görevi, yerel bir Arap beyi olan Ali b. Süleyman’ın eline geçen Aden’i tekrar
Osmanlı hâkimiyeti altına sokmaktı. 29 Ekim 1547 tarihinde Süveyş’ten hareket eden 60
parçalık Osmanlı donanması, Moha’da Yemen beylerbeyi Ferhad Paşa’ya bağlı birliklerle
buluştu. Bir yandan da Özdemir Paşa tarafından yollanan eski Aden sancakbeyi Kasım karadan
şehre doğru ilerliyordu. Kasım Bey, üzerine gelen Ali b. Süleyman’a bağlı 3000 kişilik askeri
gücü yenilgiye uğrattığı gibi Ali b. Süleyman’ı da katletti. Bunun üzerine Aden halkı eski
hâkimlerinin yerine oğlu Muhammed’i kent yönetimine getirdi. Aden açıklarında görülen üç
Portekiz gemisi ele geçirildikten ve şehre gizlice erzak taşıyan küçük tekneler bertaraf
edildikten sonra Piri Reis’in de katılımıyla muhasara şiddetlendi. Aden, 3 Şubat 1549’da
yeniden Osmanlı topraklarına katıldı.
1550 yılına gelindiğinde, Basra bölgesindeki Arap aşiretlerinin ve mahallî beylerin
çoğu, yükselen Osmanlı nüfuzu nedeniyle sultanla işbirliği yapmayı uygun görmeye
başlamışlardı. Bu sayede Osmanlılar etkinlik sahalarını güneydeki Lahsa’ya kadar yayma fırsatı

buldular. Nitekim aynı yıl Katif halkı, Portekizlilerden geri aldığı Katif kalesini Osmanlı
yönetimine teslim etti. Katif, Murad Bey’in idaresinde bir Osmanlı sancağı haline getirildi.
Basra ve Lahsa’daki Osmanlı genişlemesine sessiz kalmayan Portekiz krallığı, D. Antão de
Noronha’yı (1520–1569) 1200 asker ve yedi kadırga eşliğinde Basra ve Katif’ten Osmanlı
güçlerini sürmekle görevlendirdi. Hürmüz hâkimi Turan Şah da, bu birliklere 3000 yerli askerle
destek oluyordu. D. Antão de Noronha, yanına Hürmüzlü Reis Şerafeddin ve Moghistanlı Emir
Macid’i alarak Katif üzerine yürüdü. Sekiz günlük çetin bir kuşatmanın ardından 400 Türk
muhafızı tarafından korunan kaleyi alarak şehri tahrip etti. Fakat bundan sonra yöneldiği
Basra’da başarılı olamadı ve Hürmüz’e geri çekildi.
1552’de, Piri Reis, doğu ticaretine ilişkin Osmanlı projelerinin en iddialılarından birini
gerçekleştirmek amacıyla Hürmüz adasının ve şayet şartlar uygun olursa Bahreyn’in zaptıyla
görevlendirildi. Nisan 1552’de denize açılan Piri Reis, ilk olarak 1506 yılından itibaren
Portekizlilerin elinde bulunan Maskat kalesini kuşattı. Hürmüz, Diu, Goa gibi ana Portekiz
üslerine yakınlığı ve yetersiz muhafız sayısı yüzünden kalenin yıkılmasına karar verildi.
Osmanlı kuvvetleri, yoğun top ateşi sayesinde Hürmüz surlarında önemli tahribata sebep
oldukları halde iç kaleye çekilen savunmacıları teslim olmaya razı edemediler. Goa’dan
kuvvetli bir Portekiz donanmasının Hürmüz’e yardım için geldiği haberi üzerine kuşatma
kaldırıldı. Piri Reis, güneyden yaklaşan Portekiz güçlerince kapana kıstırılmamak için
donanmayı Basra’da demirleyerek yanına aldığı üç gemiyle Süveyş’e hareket etti. Karaya
oturan bir geminin yolda parçalanmasından ötürü sadece iki gemiyle Mısır’a döndüğünde hoş
karşılanmadı. Basra beylerbeyi Kubad Paşa tarafından hakkında olumsuz bir rapor yazılmıştı
ve Hürmüz’deki başarısızlığın ardından donanma Basra’da mahsur kalmıştı. 1553 sonunda,
Sultan Süleyman’ın Halep’te olduğu sırada Piri Reis Mısır divanında suçlu bulunarak idam
edildi.
Kızıldeniz’e yönelik yeni bir Portekiz hamlesi beklendiğinden gemilerin Basra
körfezinden çıkarılması lazımdı. Filonun başına geçen Katif beyi Murad Reis, Hürmüz
Boğazı’nı zorladıysa da ağır kayıplar vererek geri çekildi. 1554 Ağustos’unda, bu kez Seydi
Ali Reis, Süveyş donanmasını Hürmüz’den geçirmeyi başarmasına rağmen Umman
yakınlarında yakalandığı Portekizlilerle amansız bir mücadeleye girişti. İlk çarpışmada Portekiz
gemilerini püskürten Seydi Ali Reis, Umman’ı aşıp yoluna devam ederken başka bir Portekiz
filosuyla karşılaştı. İkinci muharebenin ardından elinde yalnızca dokuz tekne kalan Osmanlı
kaptanı, Yemen sahillerine çıkmayı denediği halde ters rüzgârlara kapılıp Gucerât’a kadar
sürüklendi. Mürettebat ve donanma neferlerinin önemli bir bölümü, burada bulunan devletlerin
hizmetine girerek Hindistan kıyılarına yerleşmeyi tercih ettiler. Seydi Ali Reis, kendisi ile
gelmeyi kabul eden ufak bir kafile ile maceralı ve uzun bir yolculuktan sonra kara yoluyla
İstanbul’a dönmeyi başardı.
1559’da Lahsa beylerbeyi Mustafa Paşa, ani bir kararla Bahreyn adasına çıkarma yaptı.
Portekiz donanması, ada hâkimi Murad’ın İranlı askerlerinin yardımına gelip Osmanlı
gemilerini kıyıdan uzaklaştırdılar. Osmanlı erzak teknelerinin ateşe verilmesi üzerine
Bahreyn’e çıkan Osmanlı birlikleri adada mahsur kaldılar. Hürmüz’ün Portekiz valisi ve
Osmanlı yetkilileri arasında varılan anlaşmayla kalan 200 Osmanlı askeri 6 Kasım 1559’da
Katif’e geri gönderildi. 16. yüzyılın ikinci yarısına girilirken Osmanlı ve Portekiz güçleri

aralarına kalın sınır çizgileri çekmeye başlamışlardı. Osmanlılar, Portekiz filolarını
Kızıldeniz’e sokmuyor; Portekizliler, Osmanlı güçlerinin Hürmüz’den aşağı inmesine müsaade
etmiyordu.

12.4. Doğu Afrika’da Osmanlılar: Habeş Beylerbeyliğinin Kuruluşu
1520’de ilk resmî Portekiz elçilik heyetinin Habeşistan’a ayak basmasıyla Portekiz ve
Habeş krallıkları arasında düzenli temaslar başlamıştı. Osmanlı yönetimi, 16. yüzyılın ilk
yarısında Habeşistan’a doğrudan müdahale edebilecek durumda değildi. Habeş sahillerine
sahip olmak, Kızıldeniz’de tam bir hâkimiyet kurup Portekizlileri İslam’ın kutsal beldelerinden
uzak tutmak isteyen Osmanlılar açısından önemliydi. Üstelik 1552’de Cezayir valisi Salih
Paşa’nın Afrika içlerine yaptığı seferde olduğu gibi, altın kaynaklarına erişmenin yolu adım
adım güneye inerek ticaret merkezlerine el koymaktan geçiyordu.
Osmanlı devleti, yukarıda sıralanan hedeflere ulaşma yolunda aradığı doğru müttefiki,
merkezi Harar olan Müslüman emirliğin hâkimi Ahmed b. İbrahim’in şahsında buldu. Habeş
kralı Lebna Dengel’in Portekizlilerle kurduğu yakın ilişkiler sayesinde ordusunu
güçlendirdiğini haber alan Gran Ahmed (Habeş kaynaklarında solak anlamına gelen “Gran”
lakabıyla anılmaktadır), tahminen 1540–41 yıllarında Osmanlılardan yardım talep etmişti.
Osmanlı hükümeti, Gran Ahmed’i Habeş ordusu karşısında kuvvetlendirmek amacıyla Yemen
beylerbeyi Mustafa Paşa aracılığıyla bölgeye ateşli silah, top ve bunları kullanma yeteneğine
sahip muharipler sevk etti. Buna karşın Portekizliler, yeni Habeş kralı Glavdevos’a askerî
yardımda bulunarak dengeyi lehlerine çevirmeye çalışıyorlardı. Gran Ahmed, 1542
Ağustos’undaki çarpışmadan muzaffer çıkmasına rağmen ertesi sene yenilip savaş meydanında
öldü. Kral Glavdevos, Müslüman rakibine kaptırdığı toprakları tedricen geri aldı. Habeşistan’a
yerleşmek istiyorlarsa, Osmanlıların daha doğrudan bir eyleme geçmesi icap ediyordu.
1554 Nisan’ında Özdemir Paşa, Habeşistan yönüne yapılacak seferin serdarlığına
getirildi. İlk teşebbüs karadan ilerleyen atlı askerlerin çetin arazi şartlarına dayanamaması
üzerine başarısız oldu. Özdemir Paşa, 5 Temmuz 1555 tarihinde, Osmanlı birlikleri henüz
Habeş topraklarına girmeden önce Habeşistan beylerbeyliğinin kurulmasını sağlayarak ilk vali
atandı. Habeşistan topraklarındaki Osmanlı egemenliğini gerçekleştirmeye yönelik ikinci
hamle, Sudan’daki Sevâkin limanı üzerinden yapıldı. Askerî harekâtın ilk ayağında Masavva,
Arkiko gibi limanlar ele geçirildi. Osmanlı kuvvetleri aşağıya doğru devam ederek Beylül
kalesini zapt ettiler. Böylece Hıristiyan Habeş krallığının sahil şeridi işgal edildiğinden kralın
Portekizlilerle bağlantısı kesildi. İkinci harekâtta Tigre mıntıkasına girildi. Bu esnada Harar
emaretinin de devreye girmesi, Glavdevos’u iyice zor duruma düşürdü. Osmanlı birlikleri
Debârvâ (Debaroa)’yı fethettikten sonra burada bir kuleye sahip etrafı duvarla çevrili
müstahkem bir mevki inşa ettiler. Özdemir Paşa’nın 1560’daki vefatı, Osmanlı güçlerinin
Habeş diyarındaki ilerleyişini durdurdu. Debârvâ, Habeş ordusu tarafından geri alındığı gibi
Osmanlılar Kızıldeniz’e girişe bakan Masavva ve Arkiko’ya çekilmek zorunda kaldılar.
Bununla birlikte Osmanlı yönetimi istediğini elde etmiş ve Habeş krallığı ile Portekiz
kuvvetlerinin arasına bir set çekmeyi başarmıştı.
Babasının yerine Habeş eyaletine getirilen Özdemiroğlu Osman Paşa, 1562 Ocak’ında
Debârvâ’yı geri aldı. Habeşistan kralı Minas’ı Tigre’de büyük bir yenilgiye uğrattı. 1568’e

kadar eyalet yönetimini elinde bulunduran Osman Paşa, babasının ölümünden sonraki
karışıklıkta kaybedilen toprakları yeniden ele geçirerek Osmanlı gücünü bölgede kalıcı hale
getirdi. 1578’e kadar Habeşistan’daki Osmanlı sınırları genişlemeye devam etti. Bununla
birlikte Habeş kraliyet ordusunun 1579’da Ahmed Paşa serdarlığındaki Osmanlı kuvvetini
esaslı bir yenilgiye uğratmasının ardından Osmanlılar Tigre’nin ötesine geçip Afrika içlerine
sızamayacaklarını kabullendiler.
Bu yörelerdeki son ciddi Osmanlı hamlesi, 1585–86 tarihinde Doğu Afrika kıyılarına
bir çıkartma harekâtı tertipleyen Mir Ali’den geldi. Mir Ali’nin askerî girişimi, Mogadişu ile
Mombasa arasındaki Doğu Afrika sahilini ele geçirerek Hindistan ile burada bulunan Portekiz
üsleri arasındaki bağlantıyı koparmaya yönelikti. Afrika’nın yerel hâkimlerinin Portekizlilerle
yaşadığı anlaşmazlıklardan yararlanmayı tasarlayan Mir Ali, hakikaten kısa bir süre için de
olsa, Portekizlilerin Hindistan-Doğu Afrika hattını koparmayı başardı. Fakat ertesi sene
Hindistan’dan yola çıkan Portekiz donanmasının başlattığı karşı saldırı, eski dengenin bir kez
daha kurulmasına neden oldu. Her ne kadar Mir Ali, 1588 tarihinde 5 gemilik ufak bir filoyla
başladığı harekâtı ilerletmek maksadıyla Doğu Afrika sahiline geri döndüyse de, burada kendini
bekleyen kuvvetli bir Portekiz donanması ile karşılaştı. Kayda değer bir tesadüf eseri olarak,
Mir Ali, Zimba kabilesinin elinden hayatını yine bir Portekiz gemisine sığınmak suretiyle
kurtarabilecekti.

12.5. Uzakdoğu’da Portekiz Yayılmasına Karşı Osmanlı-Açe İttifakı
Osmanlı-Portekiz mücadelesinin en ilginç veçhelerinden biri, şüphesiz Osmanlıların II.
Selim döneminde Açe sultanlığının çağrısı üzerine Sumatra’ya yaptıkları yardım seferiydi.
Osmanlılar, büyük ihtimalle, Uzakdoğu’nın ticaret merkezleriyle çok daha erken bir tarihte
temasa geçmişlerdi. 1530’lı yıllarda, Osmanlı tacirlerine Sumatra’daki karabiber üretim
sahalarının merkezinde yer alan Pasai limanında bir çeşit gümrük binası ve tüccar yerleşim
merkezi verildiği söyleniyordu. I. Süleyman, Açe sultanı Alâeddin Riâyet Şah’a ateşli silahlarla
mücehhez 300 kişilik bir müfreze yollamıştı. Bu tüfekçi kıtası, 1537 Eylül’ünde, Açelilerin
Malaka boğazında bulunan Portekiz askerî varlığına yönelik giriştiği saldırıda görev almıştı.
16. yüzyılın ortalarında Uzakdoğu’da Goa merkezli Portekiz yönetimine karşı bölgenin
ticaretle beslenen Müslüman emirleri arasında bir yakınlaşma yaşanıyordu. Açe sultanlığı,
Portekiz karşıtı ittifakın doğal liderliğine yükselmişti. Çünkü Malaka’nın Portekizlilerce
işgalinden sonra burayı terk eden Müslüman tacirler Açe’nin yönetimindeki ticarî merkezlerde
toplanmaya başlamışlardı. Üstelik dinamik Açe saltanatı, etkinliğini Sumatra boyunca yayarak
karabiber üretim sahalarını tek bir yönetim altında birleştirmeyi ve mevcut biber ekim alanlarını
önemli ölçüde genişletmeyi başarmıştı. Alâeddin Riâyet Şah, Osmanlı deniz gücünü
Sumatra’ya çekmek amacıyla bir Açe elçilik heyetini 1565’te İstanbul’a yolladı. Elçilerin
İstanbul’a ulaştığı vakit Sultan Süleyman Zigetvar seferinde olduğundan ve seferde ölen
padişahın ardından II. Selim’in cülus töreni için gereken işlemler zaman aldığından Açe sefaret
heyeti uzun süre beklemek zorunda kaldı. 1567’de Portekiz saldırılarına karşı akdedilen
işbirliği antlaşmasını takiben Süveyş’te bir donanma hazırlanmaya başlandı. 19 kadırga,
nakliye gemisi olarak kullanılmak üzere 3 barça ve birkaç tekneden oluşan donanmanın
kaptanlığına Kurtoğlu Hızır Bey tayin edildi. Hızır Bey’e Açe’ye vardığında Sultan Alâeddin

ile güç birliği yapması talimatı verilmişti. Ne var ki, bu esnada patlak veren Yemen isyanı, tertip
edilen donanmanın Moha ve Aden’e asker nakli ve Yemen’in denizden çevrilmesi işlerinde
kullanılmasına neden oldu. Açe seferi bir yıl ertelenmişti. Ertesi sene aralarında topçu, döküm
ustaları ve mühendislerin bulunduğu 500 Türkle birlikte birkaç ağır tunç top ve başka savaş
malzemeleri taşıyan iki Osmanlı gemisinin Açe’ye varabildiği tahmin edilmektedir. Açe sultanı
Alâeddin’in 1568’de Portekizlileri Malaka boğazından sökmek maksadıyla giriştiği askerî
harekâtın toplarını Türk ustalar dökmüştü. Fakat bu sefer ve 1570’de tekrar edilen girişim
başarısızlıkla sonuçlandı.
Bu tarihten sonra Osmanlı merkezî yönetiminde görülen hizipleşme, Sokullu’nun
küresel politikalarından vazgeçilmesi ve 1571 İnebahtı bozgunu, Osmanlıları Açe gibi uzak
diyarlarla ilgilenmekten alıkoymuştur. Keza 1579 yılında Açe sultanı Hüseyin’in ölümünün
ardından ülke iç çatışmalarla bölünmüştü. 1574 tarihli II. Selim’e ait mektup, Osmanlı devleti
ile Açeliler arasındaki iletişimin devam ettiğine işaret etmesine rağmen bir daha Uzakdoğu’da
aynı ölçüde bir Osmanlı teşebbüsü görülmedi.

12.6. Güney Siyaseti ve Osmanlı Ticaret İmparatorluğu
Osmanlı devleti, çağdaşı batılı imparatorluklardan farklı olarak aynı çekirdek etrafında
genişleyen tek bir anakaraya sahipti. Bununla birlikte Osmanlı merkezî idaresi, tarihî şartların
zorlamasıyla Karadeniz, Balkanlar, Ege suları, Kahire-İstanbul ticaret yolu ve güneyde
Kızıldeniz ve Basra limanlarını devasa bir ticaret ağı olarak örgütlemeye çalıştı. Osmanlı
hanedanına asırlar süren ihtişam ve zenginliğini sağlayan etkenlerden birinin bu verimli ticarî
şebeke olduğunu söylemek pekâlâ mümkündür.
Osmanlılar, Portekizlilere karşı verdikleri mücadelenin ardında yatan ticarî sebebi,
yani geleneksel ticaret güzergâhları üzerinden Kızıldeniz ve Basra’ya taşınan değerli emtiaya
sahip olma hedefini hiçbir zaman unutmadılar. Hakikaten de, unutulmamalıdır ki, Açe sultanı
Alâeddin’in 1565’te İstanbul’a yolladığı elçilik heyeti, Osmanlı sultanının dikkatini bölgeye
çekmek için yanında bir gemi dolusu karabiber getirmişti. Bu amaçla Osmanlılar yeri
geldiğinde Portekiz hükümeti ile barış müzakerelerine girişmekten kaçınmadılar. Osmanlılarla
Portekizliler arasındaki diplomatik görüşmeler, dolaylı yoldan da olsa, nispeten erken bir
tarihte, Osmanlıların 1538 Diu seferine çıktıkları zaman diliminde başladı. Bu dönemde
Osmanlı hükümeti ile Portekiz kralı arasında bir nevi arabuluculuk hizmeti gören Venedikli
gönüllü elçi Duarte Catanho, Diu seferinin arifesinde Lizbon’a gitmiş ve krala Osmanlı teklifini
iletmişti. Portekiz kralı III. João, Catanho’yu Portekiz talepleriyle birlikte İstanbul’a geri
gönderdi. 1540’lı yılların ilk yarısı boyunca süren diplomatik temaslar, iki tarafın muhtemel bir
anlaşmaya varmak için gerekli gördükleri asgarî ticarî beklentileri gözler önüne seriyordu.
Buna göre, Portekiz kralı, Kızıldeniz ticareti üzerinde bir tekel kurmak istiyordu. Bu bağlamda
Osmanlılara barış yoluyla senede en fazla 5000 kantar karabiber teslim etmeye razı olan kral,
Osmanlıların Kızıldeniz’de bulundurdukları deniz gücünü kısıtlamalarını ve biber karşılığında
Portekizlilere yüklü miktarda buğday vermelerini talep ediyordu. Sultan Süleyman’a ait 1541
ve 1544 tarihli iki mektup ise Osmanlı tarafının meseleye bakışını aydınlatıyordu. Osmanlı
sultanı, buğday mukabilinde kendilerine teslim edilmesi tasarlanan biberin Portekizlilerin talep

ettiği gibi Basra’ya getirilmesine sıcak bakmıyor, aksine yüklemenin Hindistan’da Kalikut
limanına yanaşan Osmanlı gemilerine yapılmasında ısrar ediyordu.
1557–1561 yılları arasında en az üç Osmanlı elçisi, Hint sularında varılacak bir
Osmanlı-Portekiz barışının şartlarını görüşmek üzere Portekiz makamlarıyla bir araya geldi.
Osmanlı elçilerinden birinin yedi yıllık bir antlaşma teklifiyle Goa’ya gittiği bilinmektedir.
Aynı şekilde 1563 senesinde bu kez António Teixeria isimli bir Portekiz elçisi, İstanbul’a
gelerek padişahın huzuruna çıktı. Osmanlı hükümeti, 1540’lı yıllardaki görüşmelerin aksine
karabiber teslimatını bir önkoşul olarak ileri sürmekten vazgeçmişti. Uzakdoğu sularına yönelik
Osmanlı müdahalesi, Kızıldeniz ve Basra’nın Osmanlı güçlerince zapt edilmesi, Açe ve
Gucerât sultanlıklarıyla kurulan ilişkiler ve Portekizlilerin doğu ticaretinde Osmanlı varlığını
kabul etmesi, 16. yüzyılın ortalarından itibaren baharat ve biber yüklerinin İstanbul’u memnun
edecek ölçüde Osmanlı limanlarına akışını zaten temin etmişti. Osmanlılar, bundan böyle
Kızıldeniz ve Basra girişlerinin açık tutulması ve ticaretin serbestçe icra edilmesini istiyorlardı.
Portekiz krallığı, 1560’tan itibaren Hint sularında daha gevşek ve katılımcı bir ticaret politikası
benimsedi. Nakit darlığı yüzünden, Portekiz kraliyeti Uzakdoğu ve Asya’da görevli
memurlarına düzenli ödenekler tahsis etmek yerine, eskiden kraliyet gemilerinde yapılan
ticareti özel gemileriyle yapma hakkı tanıdı. Bu imtiyaz kısa sürede çok daha geniş anlamda
uygulanacaktır. Bazı hallerde Hıristiyanların yanı sıra Müslüman ve Yahudi tacirlere Portekiz
gemilerine mal yüklemelerine izin verilmeye başlandı. Yerel Müslüman hâkimlere serbest
ticaret hakkı tanındı. Örneğin Ahmednacar sultanı, biri Kızıldeniz’e olmak üzere senede yedi
sefer yapma hakkına kavuşmuştu. Kızıldeniz, Basra ve Hint sularına yayılan Osmanlı-Portekiz
rekabeti Hindistan ve Uzakdoğu’daki baharat ve biber üretimini artırmıştı. İki devlet de, en
azından Portekiz krallığı İspanyol Habsburglarının eline geçene değin savaş dışı yollarla doğu
ticaretinden nemalanmanın mümkün olduğunu görmüşlerdi.

Uygulamalar
1- Piri Reis’in 1513 tarihli dünya haritasını inceleyiniz.
2- Osmanlı askerî tarihinde “Rumî” kavramı hakkında araştırma yapınız.

Uygulama Soruları
1- Piri Reis’in haritasında işaretli yer isimleri bugünkü modern isimlerden ne derece
farklıdır?
2- 16–17. yüzyıllarda Osmanlı askerî teknolojisi güney ve doğu topraklarına hangi yollarla
dağılmıştır?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı denizcileri, 16. yüzyılda Avrasyalı güçlerinin dünyanın geri kalan köşelerine
yönelik yürüttükleri keşif, ticaret ve askerî seferlerinde yer aldılar. Sıklıkla dile getirilenin
aksine, Osmanlı coğrafyacı ve denizcileri, Amerika kıtasının keşfi dâhil batılı meslektaşlarının
yerkürenin farklı köşelerine yaptıkları deniz seyahatlerinden haberdardılar. Piri Reis, çizdiği iki
dünya haritası ve Kitâb-ı Bahriyye isimli eserinde Christopher Columbus’tan bahsedip Osmanlı
devlet adamlarını İspanyol deniz girişimlerine karşı uyarıyordu. Seydi Ali Reis, 1554’te yazdığı
eserinde Hint sularında yelken açmak isteyen Osmanlı gemicilerine yol gösteriyor; Mehmed
Suudî Efendi, 16. yüzyılın ikinci yarısına ait eserinde Amerikan kıtasının tarihine değinip
Osmanlı sultanlarını Süveyş’te bir kanal açmaya davet ediyordu.
Osmanlılar, Mağrip sahillerine yerleştikçe Afrika kıtasının içlerine doğru ilerlemeye
çalıştılar. Ne var ki, aşılması güç iklim ve coğrafî etkenler yüzünden Afrika’nın içlerine girmek
mümkün değildi; Kara Afrika, dünya yüzeyinde en son sömürgeleştirilen yer olacaktı. Buna
karşın Osmanlılar, 16. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren Kızıldeniz’de Portekizlilerle kapışmaya
başladılar. Portekiz deniz imparatorluğuna yönelik mücadele birden fazla veçheye sahipti.
Osmanlılar, Hicaz’daki kutsal mekânlardan istilacı bir Hıristiyan devletini uzak tutmaya
çalışıyorlardı. Portekiz’in Habeşistan’daki yerel Hıristiyanlarla kurduğu ilişkiden istifade edip
Doğu Afrika’ya yerleşmesini engellemek de önemliydi. Nihayet, Kızıldeniz’e giriş çıkışları
denetim altına almak isteyen Osmanlı yönetimi, Selman Reis’in bölgeden yolladığı raporlardan
anlaşılacağı gibi, kadim doğu ticaret yollarının kazancıyla ilgileniyordu.
Osmanlılar, bu maksatla Hindistan’a uzanan askerî seferler tertip ettiler. Basra, Lahsa
ve Hürmüz’e yaklaşan Portekiz kuvvetlerini buralardan def etmeye gayret ettiler ve bir kısmını
karadan yaptıkları seferlerle Basra’nın ağzına hâkim yerel güçleri kendilerine bağladılar.
Portekizliler, güçlü bir deniz imparatorluğuna hayat vermişlerdi. Bu sebeple Osmanlıların
Portekiz güçlerine karşı verdikleri savaşlar hayli çetin geçti. Osmanlılar, Portekizlileri
Kızıldeniz ve Basra’dan başarıyla uzaklaştırsalar da, Portekiz deniz gücü ve garnizonları da
Osmanlıları Hindistan’a yaklaştırmadı. 16. yüzyılın ikinci yarısında ticarî menfaatlerini
gözetmeye karar veren iki imparatorluk arasında kısmî bir anlayış doğdu. Osmanlı başkenti,
Uzakdoğu ve Hint kıyılarından gelen biber ve baharatın arkasının kesilmemesi için Açe ve
Gucerât sultanlıklarıyla ittifaklar kurdu.
16. yüzyılın ikinci yarısında Habeşistan’da ilerleyen Osmanlı güçleri, belli zamanlarda
önemli başarılar kazanıp iç kısımları ele geçirseler de, denizden uzaklarda tutunamadılar.
1555’te teşkil edilen Habeş beylerbeyliği esas itibarıyla Doğu Afrika kıyılarındaki yerleşim ve
kalelerden oluşuyordu. Yine de, Habeşistan’a gelen Osmanlı valileri, iç kesimlerde kalan
Hıristiyan Habeş krallığı ile Portekiz güçleri arasında bir set çekmeyi başardılar.

Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi Piri Reis’in Osmanlı denizciliğine sağladığı katkılardan biri
değildir?

a)

1513 ve 1528 tarihlerinde çizdiği dünya haritaları

b)

Akdeniz kıyıları ve adalarını anlatan Kitâb-ı Bahriyye’yi kaleme alması

c)

Dünyanın yeni keşfedilen yerleri hakkında Osmanlı erkânını bilgilendirmesi

d)

Hint kaptanlığı hizmetinde bulunması

e)

Hürmüz adasını Osmanlı topraklarına katması

2)

Aşağıdakilerden hangisi Seydi Ali Reis’in Hint adaları ve Yeni Dünya hakkında bilgiler
sunduğu eseridir?

a)

Gazavatname-i Barbaros Hayreddin Paşa

b)

Târîh-i Hind-i Garbî

c)

Mir’âtü’l-Memâlik

d)

Kitâb-ı Bahriyye

e)

Kitâbü’l-Muhît

3)

Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Piri Reis'in Mısır'da idam edilmesinde daha önemli
bir rol oynadığı söylenebilir?

a)

Hürmüz kuşatmasının başarısız olması

b)

Basra körfezindeki Portekiz etkinliği

c)

Osmanlıların güney siyasetinde karşılaştığı güçlükler

d)

Piri Reis'in Osmanlı donanmasını Basra körfezinde bırakması

e)

Piri Reis'in Basra'dan Portekizlileri çıkarmayı başaramaması

4)

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı-Portekiz üstünlük mücadelesinin en belirgin
nedenidir?

a)

Kudüs’e sahip olma

b)

Hindistan ve Uzakdoğu ticaretini denetim altına alma

c)

Basra körfezini kontrol altında tutma

d)

Doğu Akdeniz üzerinden kuzey bölgelere yapılan ticaretin kontrolünü ele geçirme

e)

Habeş toprakları üzerinde söz sahibi olma

5)

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıların Portekiz tehdidine karşı koymalarının
nedenlerinden biri değildir?

a)

Osmanlıların doğu emtiasının Basra ve Mısır’a akışını temin etme isteği

b)

Portekiz elçilerinin ağır şartlar içeren talepleri

c)

Portekizlilerin Kızıldeniz üzerinde kontrol kurma politikaları

d)

Portekizlilerin, Uzakdoğu’dan başlayan ticaretin güzergâhını değiştirerek Lizbon’a
yönlendirme çabaları

e)

Portekizlilerin İslâm’ın kutsal mekânlarını tehdit etmeleri

6)

Aşağıdakilerden hangisi Portekizlilerin Hint Okyanusu, Basra Körfezi ve Kızıldeniz’de
elde ettiği başarılardan biri değildir?

a)

Goa’nın ele geçirilmesi

b)

Hürmüz’ün zaptı

c)

Portekiz nüfuzunu Lahsa’ya genişletmeleri

d)

Aden’in ele geçirilmesi

e)

Habeş Krallığı ile yakın ilişkiler kurmaları

7)

Aşağıdakilerden hangisi Portekizlilerin Osmanlı güney bölgelerindeki hedeflerinden
biri değildir?

a)

Uzakdoğu’dan başlayan ticaretin güzergâhını Kızıldeniz ve Basra istikametleri yerine
Ümit Burnu üzerinden Lizbon’a yönlendirme

b)

İslâm’ın kutsal mekânlarını tahrip etme

c)

Süveyş üzerinden Akdeniz’e çıkma

d)

Kudüs’ü zapt etme

e)

Bölgedeki siyasi güçlerle iyi ilişkiler kurarak ticari menfaatlerini koruma

8)

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlıların I. Süleyman devrinde Kızıldeniz’de
Portekizlilerle giriştiği mücadeleyle ilgili değildir?

a)

Zebid’in zapt edilmesi

b)

Selman Reis’in Yemen seferi

c)

1525’te Süveyş kaptanlığının kurulması

d)

Aden’in ele geçirmesi

e)

1552 Hürmüz seferi

9)

Osmanlıların Kanunî Süleyman devrinde Portekizlilere karşı güney denizlerinde
giriştikleri mücadelenin amaçları hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru
değildir?

a)

Ticaret yollarını açık tutmak

b)

İslam'ın kutsal kentlerini emniyet altına almak

c)

Uzakdoğu'daki baharat üretim merkezlerini ele geçirmek

d)

Portekizlileri Hint denizlerinden uzaklaştırmak

e)

Kızıldeniz'i bir Osmanlı iç denizi haline getirmek

10)

Kanunî Sultan Süleyman döneminde Osmanlıların güney siyaseti hakkında aşağıda
verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

a)

Portekizliler, Hind Okyanusu'ndan çıkarıldılar.

b)

Osmanlılar, Uzak Doğu'daki bazı Müslüman halklarla temas kurdular.

c)

Osmanlı girişimleri sayesinde Akdeniz ticareti canlılığını korudu.

d)

Osmanlı toprakları güneyde Yemen ve Habeşistan'a kadar genişledi.

e)

İslam'ın kutsal mekânları koruma altına alındı.

Cevaplar
1) e 2) e

3) d 4) b 5) b 6) d 7) c 8) e 9) c 10) a

13. 16. YÜZYILDA OSMANLI SOSYOPOLİTİK DÖNÜŞÜMÜ VE

OSMANLI KİMLİĞİNİN PEKİŞMESİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Osmanlı Resmî İdeolojisinin Oluşumu
13.1.1. Osmanlı Hilafetinin Doğuşu
13.1.2.
Osmanlı-Safevi Mücedelesinin Osmanlı Resmî İdeolojisinin Gelişimine
Etkisi
13.1.3. Osmanlı Hukuku ve Hanefiliğin Resmî Mezhep Haline Gelişi
13.2. Osmanlı Kimliğinin Değişimine Sosyal Tepkiler

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
● Osmanlı hilafeti nasıl doğdu?
● 16. yüzyıldaki Osmanlı-Safevi mücadelesi Osmanlı resmî ideolojisini nasıl
şekillendirdi?
● Osmanlı hukuku ve Hanefilik arasındaki bağlantı nasıl kuruldu?
● 16. yüzyılda Osmanlı dinî anlayışını şekillendiren öncü isimler kimlerdi?
● Osmanlı resmî ideolojisinin oluşum aşamasında ne tür sorunlar yaşandı?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Osmanlı Resmî İdeolojisinin Osmanlı resmî
Oluşumu
kavramak.
Osmanlı Hilafetinin Doğuşu
Osmanlı-Safevi
Mücedelesinin
Osmanlı
Resmî
İdeolojisinin
Gelişimine Etkisi

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
idelojisini Fikir yürütme, tartışma

Tarihî gelişmelerin Osmanlı Okuma, araştırma
toplumu üzerindeki etkilerini
anlamak.

Osmanlı
Hukuku
ve Osmanlı resmî ideolojisi ve Okuma, araştırma
Hanefiliğin Resmî Mezhep hukuk sistemi arasındaki
Haline Gelişi
bağlantıyı fark etmek.
Osmanlı
Kimliğinin Osmanlı
tecrübesinin Fikir yürütme, tartışma
Değişimine Sosyal Tepkiler günümüz
toplumunun
şekillenmesinde
oynadığı
rolü kavramak.

Anahtar Kavramlar
Abbasiler: Hz. Muhammed’in amcası Abbas’ın soyundan gelen ve 725–1258 tarihleri arasında
hüküm süren hanedan.
Hâdımü’l-Haremeyn: Abbasilerden sonra kurulan bazı İslam devletleri hükümdarlarının ve I.
Selim’den itibaren Osmanlı sultanlarının kullandığı, İslam’ın kutsal beldeleri Mekke ve
Medine’nin himaye ve hizmetinin üstlenildiğini belli eden unvan.
Hilafet: İslam tarihinde devlet başkanlığı kurumuna verilen isim.
Kureyşliler: Hz. Muhammed’in mensup olduğu Arap kabilesi.
Tahrir sistemi: Osmanlı malî düzeninde vergi kaynaklarının tespiti amacıyla yapılan sayım.

Giriş
Osmanlılar, 14. yüzyılın başlarında tarih sahnesine çıktıklarında boy ve aşiretlerce
beslenen savaşçı bir beylik görüntüsü arz ediyorlardı. I. Bayezid, savaşçı Türkmen beylerini tek
bir merkezden yönetilen yerleşik bir devlet çatısı altında toplamaya çalışmış; fakat 1402’de
Ankara’da yaşanan bozgun bu girişimi engellemişti. II. Mehmed, İstanbul’u fethetmesinin
ardından saray teşkilatı, divan yönetimi, doğrudan padişaha karşı sorumlu kapıkulu ocaklarında
yaptığı değişiklikler ve devşirme asıllı idarecileri devlet yönetiminin önde gelen makamlarına
yerleştirmek suretiyle Osmanlı Devleti’ni bir imparatorluk modeline göre örgütledi. 16.
yüzyılda I. Süleyman ve halefleri, Osmanlı idarî, askerî ve sosyal yapısını İslam hukukunu
temel başvuru kaynağı alan yerleşik bir Ortadoğu saltanatının ihtiyaçlarına göre düzenlemekle
meşgul oldular. Osmanoğulları, I. Selim’in Mısır ve Suriye’yi ele geçirmesinin ardından
İslam’ın kutsal beldelerinin hamisi olarak öne çıkıp doğu cephesinde Safevilerle hâkimiyet
mücadelesine giriştikçe Osmanlı devlet yönetimi Sünnî İslam’ın kurallarına sıkıca bağlandı. Ne
var ki, bu dönüşüm İstanbul’dan yönetilen toplulukların tamamı tarafından aynı coşkuyla
karşılanmadı. Bazı tasavvuf çevreleri, Osmanlı ailesinin etrafına kümelenen ulemanın sunduğu
İslam yorumunu inandırıcı bulmazken, özellikle Anadolu’da dolanan konargöçer halk kitleleri
yeni askerî seferler peşinde koşan başkentin vergi taleplerini memnuniyetsizlikle karşıladılar.

13.1. Osmanlı Resmî İdeolojisinin Oluşumu
13.1.1. Osmanlı Hilafetinin Doğuşu
I. Selim’in 1517’de Memlük sultanlığına son verdikten sonra Kahire’de yaşayan
Abbasi halifesi III. Mütevekkil-Alellah’tan hilafeti resmî bir törenle devraldığı doğru değildir.
Çağdaş kaynaklarda böyle bir hadisenin kayıtlı olmadığını tespit eden Osmanlı tarihçileri, ilk
kez 18. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı müverrihlerince dile getirilen bu rivayetin 18. yüzyılın
ikinci yarısında İsveç elçisi M. d’Ohsson’un Osmanlı devlet ve medeniyeti üzerine yazdığı eseri
vasıtasıyla modern literatüre girdiği kanaatindedirler. Bununla birlikte I. Selim, Memlüklerden
aldığı Hâdimü’l-Haremeyn unvanını kullandı. Bu sayede İslam’ın kutsal mekânlarının
koruyuculuğu ve bakımını üstlenen Osmanlı saltanatı, İslam topraklarındaki siyasî itibarını da
artırmış oldu. Abbasi Devleti’nin yıkılmasının ardından ortaya çıkan Hâdimü’l-Haremeyn
müessesi, hilafetin hala Abbasi ailesinin elinde olduğu bir dönemde siyasî ve askerî bakımdan
öne çıkan İslam hükümdarlarının deruhte ettiği aslen siyasî bir makamdı. 1517 yazında
Kahire’de bulunan Sultan Selim, büyük ihtimalle, bu esnada kabul ettiği Mekke şerifi II.
Berekât’ın elçilik heyeti vasıtasıyla doğal yollardan yıkılan Memlük iktidarının yerine
Osmanlıları Mekke ve Medine’nin hamisi konumuna yükseltti. Elçilikle beraber gelen Mekke
şerifinin oğlu Ebu Nümey, Kahire’de toplanan divan-ı hümayuna babasının yolladığı
hediyelerle birlikte Kâbe’nin anahtarlarını da getirmişti.
Bu sırada III. Mütevekkil hala tanınmış halifeydi. Sultan Selim, İstanbul’a getirdiği
Mütevekkil’i Yedikule’de rehin tuttu. Osmanlılar, Memlük uygulamasında olduğu gibi, kendi
siyasî saltanatları ile hilafet makamını iki ayrı şahısta yan yana muhafaza etmeyi düşünmüş
olabilirlerdi. Ne var ki, I. Süleyman, babasının yerine tahta geçtikten birkaç sene sonra
Mütevekkil’i Kahire’ye geri gönderdi (1522–23). 1524’te İbrahim Paşa’yı kız kardeşiyle
evlendiren Süleyman, düğün vesilesiyle bir araya getirdiği ulemaya hilafetin niteliğini
tartıştırdı. Arkasında hiçbir siyasî destek kalmayan Mütevekkil, 1539’a kadar sessiz sedasız
Mısır’da yaşadı. Osmanlı idaresi, Mütevekkil’in vefatından sonra ailesinden yeni birinin hilafet
makamına geçişini engelledi. Sultan Süleyman ve danışmanlarının tartışmaya açtığı esas husus,
Osmanoğulları’ndan gelen birinin hilâfet-i uzmâ veya kübrâ makamına geçip tüm
Müslümanların dinî önderi ve koruyucusu olup olamayacağıydı.
Bu evrensel halifelik iddiası, görünüşe bakılırsa, o dönemde bazı insanların ikna
edilmesini gerektiriyordu. Son halife Mütevekkil Abbasi ailesindendi ve İslam ümmetinin
hilafetinin Kureyşlilerde kalması gerektiğine inananların sayısı hiç az değildi. Memlük tarihçisi
İbn Hacer (ö. 1449) ve onun izinden giden Enveri ve Neşri (ö. 1520) gibi Osmanlı müellifleri,
Osmanlı sülalesinin Hicaz Araplarının torunları olduğunu ve peygamberin varisi sayılmaları
gerektiğini yazsalar da, bu soy şeceresi pek inandırıcı bulunmamıştı. Veziriazam Lütfi Paşa,
1554 Ağustos’unda yazdığı risalede muhtemel itirazları geçersiz kılmaya çalıştı. Lütfi Paşa’ya
sorulursa, birisine imam ve halife denebilmesi için Kureyş’ten gelmesine gerek yoktu; temel
kıstas adalet olmalıydı. Üstelik İslam âlemi fiilen başsız kalmış sayılırdı. Bu yüzden de Osmanlı
sultanının bu göreve talip olması herkesin faydasınaydı. Şeyhülislam Ebussuûd Efendi ise,
teorik bir tartışmaya girmeksizin önüne getirilen resmî evrakta sultan için halife-i uzmâ lakabını
kullanarak Süleyman’ın evrensel halifelik davasını destekledi.

Doğu sınırlarında Safevilere karşı verilen mücadele, Sünni nüfusu Osmanlı başkenti
etrafında toplanmaya itiyordu. Bunlardan biri olan Kutbüddin el-Mekkî Nehrevâlî, 1558’de
Mekke şerifinin elçisi olarak ikinci kez İstanbul’a geldiğinde Sultan Süleyman’ı ehl-i sünnetin
hamisi ve Hicri 10. asrın müceddidi olarak gördüğünü yazıyordu. 1582’de Mekke’de vefat
edecek bir İslam âlimi ve seyyahı için Osmanlıların Haremeyn’i korumaları altına almış
olmaları önemliydi. Bununla birlikte fiilen Sünni dünyanın liderliğini elde etmiş olsa da,
Süleyman, herhalde iktidarının hiçbir döneminde resmen halife olmadı. II. Selim, 1566’da tahta
çıkarken biat merasimi şehzadeyi yalnızca Osmanlı sultanı olarak değil, aynı zamanda tüm
Müslümanların halifesi olarak ilan edecek şekilde tertiplendi. Safeviler bir yana bırakılırsa,
Osmanlı hilafetine en ciddi tepki, Fas sultanlığına hükmeden Sadî ailesinden geldi. Fas, bir
yanıyla Mağrip’teki Osmanlı garnizonlarının nüfuzu altında olsa da, 1578’de şaşaalı bir zaferle
tahta geçen Ahmed el-Mansûr, şerif olması hasebiyle Hz. Muhammed’in soyundan geldiğini
söyleyerek hilafetin kendisine ait olması gerektiğini dile getirdi. Sadîler, 16–17. yüzyıllarda her
fırsatta aynı çıkışı tekrarlasalar da, bu itiraz cılız kaldı ve Osmanlı hilafeti karşısında ciddi bir
alternatif oluşturamadılar.
13.1.2. Osmanlı-Safevi Mücadelesinin Osmanlı Resmî İdeolojisinin Gelişimine Etkisi
16. yüzyılın başında açıktan bir askerî kapışmaya dönüşen Osmanlı-Safevi
mücadelesi, iç içe geçen çok sayıda katmandan oluşuyordu. 16. yüzyılın en kalabalık
başkentlerinden birini inşa etme yolunda ilerleyen Osmanlılar, merkeziyetçi devlet yapısının
gerektirdiği bürokrat ve asker sınıfını çoğalttıkça daha çok vergi talep eden bir imparatorluğa
can verdiler. Bu esnada yerleşik bir ziraat hayatına ve düzenli vergi ödemeye davet edilen
konargöçer kitleler, geleneksel özgürlüklerinin ellerinden alınmasına kolaylıkla rıza
göstermiyorlardı. Öte yandan, Osmanlı sarayı etrafında birleşen Sünni ulema, Osmanlı
toplumuna doğru inancı aşılamayı bir devlet politikası haline getirmeye çalışıyordu. İhtilalci
veya devletçi olsun, sanayi öncesi toplumlarda siyasî fikirlerin dinî referans ve ahlakî çağrılarla
dile getirilmesi yaygındı. Dünya yüzünde adaleti hâkim kılma şiarıyla ortaya çıkan Safevi
hareketi, 16. yüzyılda Osmanlı devletinin dönüştüğü biçimi içine sindiremeyen birçok insan
üzerinde etki yaratmışa benziyordu. Sultan Süleyman’ın saltanatının ilk yıllarında adalet
prensibini siyasî imajının vazgeçilmez bir parçası haline getirmeye çalışması içten içe kaynayan
Anadolu’yu teskin etmeye yönelik bir hamle olabilirdi. Gelgelelim, Safevi devleti, özellikle
Şah Tahmasp’tan sonra kurumsallaşmaya başladığında Osmanlı örneğini takip ederek
merkezileşmeye başladı.
Osmanlı-Safevi mücadelesi ilk başladığında, ne Safevi ne de Osmanlıların yönettikleri
topraklarda belirgin bir mezhep üstünlüğü vardı. Süreç iki yönlü işliyordu. Bir yandan, Safevi
veya Osmanlılardan kaçıp soluğu sınırın öte yakasına alanlar iki aileyi Şii veya Sünni karşıtı
politikalar izlemeye zorluyor; öte yandan, Sünnilik ve Şiilik resmî mezhepler halini aldıkça
buna uygun devlet politikaları geliştiriliyordu. Şirvan, Şii âlimlerin toplandığı önemli bir
merkez haline geldi. Safevi hükümdarı, rivayete bakılırsa, nüfusun büyük kısmının Şii
fıkhından habersiz olduğunu bildiğinden insanları meydanlara toplayıp şeyhülislamından On
İki İmam doktrinini anlatmasını istiyordu. Buna karşılık Osmanlı uleması, Hanefiliği resmî
mezhep haline getirme yolunda adımlar atıyordu. Bunlardan bazıları, örneğin İbn Kemal
ismiyle de bilinen meşhur Osmanlı tarihçi ve şeyhülislamı Kemalpaşazade (ö. 1534) için Safevi

gücünün yok edilmesi öncelikli bir meseleydi. Kemalpaşazade, konuyla ilgili yazdığı risale ve
verdiği fetvalarda İslam tarihinin eski kavramlarından “Râfizîlik”i canlandırıyor ve ehl-i sünnet
itikadının dışında gördüğü bütün inanç gruplarını kâfir ilan ederek savaş çağrısı yapıyordu. Bu
savaş, dışta Safevi ordusuna içte ise İbn Kemal’in onaylamadığı her türden batınî ve Şii dünya
anlayışına karşı verilecekti. Kemalpaşazade’nin özellikle Şah İsmail ve taraftarlarına yönelik
yayımladığı sert fetva, İran seferlerine tereddütle bakan Osmanlı devlet adamlarını susturmaya
yaradı.
1533–34 yıllarında Sultan Süleyman’ın İran seferi esnasında birçok aşiret Safeviler’e
sığındı. Bu arada İran’ın belli başlı merkezlerindeki camilerde okunan ezanda üç halife ve Hz.
Aişe’ye lanet okuma (teberrâ) uygulaması yerleşmeye başladı. Sultan Süleyman, 1 Haziran
1555’te Amasya’da akdedilen antlaşma sonrası Şah Tahmasp’a bu davranışın durdurulması
istediğini içeren bir mektup yollamıştı. Osmanlı ve Safevi hükümetleri, askerî mücadeleye ara
verildiği dönemlerde resmî dinî ideolojilerini destekledikleri ulema zümreleri aracılığıyla
yaymaya çalıştılar. Osmanlı ve Safevi âlimleri, 16–17. yüzyıllarda temel inanç meselelerinin
tartışıldığı ve birbirlerinin fikirlerini çürütmeyi amaçlayan zengin bir reddiye literatürü
oluşturdular. Ulemanın belirleyici rolü, Şii fakihlerin Safevi egemenliğindeki topraklarda,
Sünni, özellikle de Hanefi âlimlerin Osmanlı diyarında zengin vakıf mülklerine kavuşup
toplumun ayrıcalıklı tabakası arasındaki yerlerini pekiştirmelerine yardımcı oldu.
13.1.3. Osmanlı Hukuku ve Hanefiliğin Resmî Mezhep Haline Gelişi
İslam hukuku, temel hukuk kaynaklarına belli bir meseleyi çözmek amacıyla müracaat
eden İslam âliminin içtihadına dayanır. Başka bir deyişle, hukuk bilgini, fıkıh başta olmak üzere
almış olduğu eğitime istinaden belli bir zamanda, belli bir sorunu hangi yöntemle halletmenin
en doğrusu olacağına dair bir yorum geliştirir. İslam tarihi boyunca saygın fıkıh âlimlerinin
ortaya çıkışı, hukukî meselelerde bazı ekol ve görüşlerin yaygınlık kazanmasına sebebiyet
vermişti. Bununla birlikte devlet başkanlarının hüküm sürdükleri topraklarda müftü ve kadıları
belli bir mezhepten seçmesi, aynı topraklarda yaşayan insanlara ortak bir hukuk kuralları
bütünü sunmanın bir yoluydu. Yine de, İslam devletlerinin hükümdarları, en azından ulemanın
gözünde, kanun koyucu olmaktan ziyade kanun uygulayıcı olarak kabul ediliyorlardı. Hukuk
kurallarının içtihada dayanma prensibi, kimi zaman aynı şehir içinde farklı görüşleri esas kabul
eden mahkemelerin yan yana var olmasına yol açıyordu.
Osmanlılar ve Osmanlılardan önceki Türk devletlerinin hukuk işlemlerini yürütürken
çoğunlukla Hanefi mezhebine mensup kadılar tayin ettikleri bilinir. Bununla beraber 16.
yüzyıla değin Osmanlı kadılarına verilen beratlarda, başka bir ifadeyle, kadının hak ve
salahiyetlerini belirleyen tayin belgelerinde hükümlerini Hanefi mezhebi içtihatlarına göre
vermeleri gerektiğine dair bir uyarı veya talimat yoktu. Keza Osmanlı mahkemeleri, yeri
geldiğinde, Sünni inancın kabul ettiği diğer mezheplerden birinin görüşünü esas alarak dava
görebiliyordu. Böyle durumlarda kadı, farklı mezhepten bir naibi davaya bakması için
görevlendirirdi.
16. yüzyılın ortalarına gelinirken Sultan Süleyman saltanatına yön veren iki önemli
isim Osmanlı hukuk sisteminde önemli değişiklikler yaptı. Bu isimlerden ilki, Koca Nişancı
lakabıyla şöhret bulan ve 1534 Aralık’ında nişancılık makamına getirilen Celâlzâde Mustafa

Çelebi’ydi (ö. 1567). Yirmi üç yıl kesintisiz nişancılık hizmetini yürüten Celâlzâde Mustafa,
Ebussuûd Efendi ile işbirliği halinde örfî uygulama ve kanunları düzenleyip imparatorluğun
geniş arazilerine yönelik kanunname metinleri oluşturdu. Bu anlamda Süleyman’a “Kanunî”
unvanını kazandıran Koca Nişancı, bir yandan da, şeyhülislamla yürüttüğü ortak mesai
sayesinde padişah kanunlarının şer‘î dayanaklarını ortaya koymaya çalıştı.
Osmanlı hukuk sistemini şekillendiren ikinci öncü isim, 1537’de Rumeli
kazaskerliğine atanan Ebussuûd Efendi idi (ö. 1574). 1545 Ekim’inde şeyhülislamlığa yükselen
Ebussuûd Efendi, II. Selim dönemini de kapsayan yaklaşık yirmi dokuz yıllık görev mühletinde
örfî ve şer‘î hukuk ayrımını fiilen ortadan kaldırmaya gayret etti. Ebussuûd Efendi, bunu
yaparken Osmanlı sultanını hukuk kurallarının oluşumunda doğrudan müdahil olmaya davet
etti. Miri arazi hukuku başta olmak üzere, eyalet kanunnamelerinde geçen yasak ve kuralları
şer‘î bir kalıbın içine dökerken Anadolu ve Rumeli topraklarında geçerli standart bir kanun
düzeni kurmanın yollarını aradı.
II. Selim, III. Murad ve III. Mehmed devirlerinde hizmet eden birçok âlim, kazasker
ve şeyhülislama hocalık eden Ebussuûd Efendi, sonradan Ma‘rûzât ismiyle bir mecmuada
derlenip toplanan fetvalarını Sultan Süleyman’a sundu. Bu yöntem, Osmanlı toplumuna birleşik
ve standartlaştırılmış bir hukuk düzeni sunmanın en sağlam yolu gibi görünüyordu. Çünkü
somut olaylarla ilgili sorulan sorulara müftülerce verilen cevapları ihtiva eden fetvalar kadıları
bağlayıcı değildi. Ne var ki, Ebussuûd Efendi’nin padişaha takdim ettiği fetvalar, somut bir
meseleyi çözmekten ziyade yürürlükte olan bir kural veya uygulamayı değiştirmeye yönelikti.
Osmanlı şeyhülislamı, bundan sonra Süleyman’ın yazılı onayını aldığı fetva örneklerinin
kadılara ulaştırılmasını temin ederek bağlayıcı bir hukuk kuralı elde ediyordu. Bu sayede İslam
hukukunun yorumu ve geliştirilmesi yine ulemanın elinde kalıyor; ama padişahın temsil ettiği
siyasî iradeyi arkasına alan tek bir içtihat biçimi, Osmanlı mahkemelerinin bütününe
dayatılıyordu.
16. yüzyılın ortalarında Anadolu ve Rumeli’de Hanefi mezhebi dışındaki görüşler
yasaklandı ve kadı ve müftülerden sadece Hanefi hukukuna müracaat etmeleri talep edildi.
Büyük ihtimalle, yine Ebussuûd Efendi’nin Osmanlı hukukunu standartlaştırma çabası
dâhilinde, bu tarihlerden itibaren kadı tayin beratlarında kaza ve fetvanın ancak Hanefi
hukukuna göre verilebileceği açıkça yazılmaya başlandı. Böylece kadı, ilmî yeterliliği ne olursa
olsun, başka mezheplerin bir meseleyle ilgili görüşlerinden istifade edemeyecekti. Kabaca
1839’da Tanzimat’ın ilanına kadar Osmanlı hukuk düzeninin sınır ve ilkelerini tayin eden
Ebussuûd Efendi, bu değişikliklerle Osmanlı kadısını İslam hukukunun katılımcı ve üretici bir
parçası olmaktan çıkarıp başkentte yerleşmiş resmî dinî mercilerin yorumlarını tatbik eden bir
devlet hizmetlisine dönüştürdü.

13.2. Osmanlı Kimliğinin Değişimine Sosyal Tepkiler
Sultan Süleyman, 1520’de tahta çıktıktan bir müddet sonra imparatorluğun genelinde
vergilendirilebilir kaynakların tespitine yönelik bir sayım yapılmasını emretti. Anadolu ve
Balkanlar’a yollanan Osmanlı kâtipleri, yerel kadıların yardımıyla yıllarca süren bir tahrir
işlemi yürüttüler. İcmal (özet) ve mufassal (kapsamlı) defterler halinde kaydedilen malî bilgiler
başkentteki Defterhâne-i Âmire’ye gönderiliyor; Osmanlı idarecileri, Akdeniz, Macaristan

veya İran’a yönelik askerî girişimleri finanse edebilmek için gerekli kaynakları önden
hesaplamaya çalışıyordu. Osmanlı il yazıcıları, Osmanlı hazinesine gelir kalemi oluşturabilecek
her şeyi itinayla kayda geçirmekle mükellefti. Bununla birlikte Osmanlı devletinin esas gelir
kaynağı tarım vergileriydi. Bu sebeple konargöçer kitleleri yerleşik hale getirmek veya bunun
gerçekleşmediği hallerde bu gruplardan toplu vergiler almak Osmanlı maliyesinin uzun vadeli
politikası haline gelmişti.
I. Süleyman, 1526’da ordusuyla beraber Mohaç sahrasındayken Adana ve civarında
Osmanlı vergi memurlarına duyulan tepkiden ötürü bir ayaklanma çıktı. İsyancıların başını
çeken Kalender Şah’ın Hacı Bektaş-ı Velî soyundan geldiği söyleniyordu. Kalender Şah, Şii
temayülleri olan Türkmen kitleleri üzerinde tesir eden ihtilalci mehdilik anlayışıyla dinî-siyasî
bir kıyam çağrısında bulundu. Orta Anadolu kısa süre içinde karışmıştı. Osmanlı kuvvetlerinin
henüz Balkanlar’da oldukları sırada Rum ve Diyarbakır beylerbeyleri Kalender Şah’ın üzerine
gittiler; ama isyanı bastırmaya muvaffak olamadılar. Sultan Süleyman, Anadolu beylerbeyi
Behram Paşa’yı Anadolu’da düzeni tekrar tesis etmekle görevlendirmişti. Ne var ki, Behram
Paşa, Karaman ve Halep eyalet askerlerini de yanına almasına rağmen Tokat’ta Kalender Şah
karşısında yenilgiye uğradı (8 Haziran 1527). İsyancıları dize getirmek kolay değildi; çünkü
Çiçekli, Akça Koyunlu, Masadlı, Bozoklu gibi Anadolu’nun büyük aşiretleri Kalender Şah’ın
etrafında kenetlendiği gibi, Osmanlı yayılması esnasında eski aile toprak ve imtiyazlarını
kaybeden bazı Karaman ve Dulkadırlılar isyana destek veriyordu. Osmanlı başkentinin getirdiği
yeni malî düzenlemelerin bölge halkında hoşnutsuzluk yarattığı da söylenebilirdi. En
nihayetinde Osmanlı padişahının özel talimatıyla bölgeye gelen Veziriazam İbrahim Paşa,
komutası altındaki yeniçeri ve sipahi birlikleriyle Kalender Şah’ı Elbistan civarında bozguna
uğrattı (22 Haziran 1527). İbrahim Paşa, çarpışmadan önce tımarları ellerinden alınmış
Dulkadırlı sipahileri ve Türkmen beylerini davet ederek bunlara eski haklarının iade edileceği
sözünü vermişti. Kalender Şah isyanı, Osmanlı başkentiyle kavgalı tımarlı sipahilerin
ayaklanmaya destek vermelerinden ötürü ileriki dönemlerde çıkan Celalî isyanlarının ilk örneği
sayılır.
Aynı sene içinde bu kez İstanbul’da yaşanan bir hadise, Osmanlı toplumunda dinî
sahada görülen fikir ayrılıklarına dair kayda değer bir örnek teşkil etmişti. Molla Kabız isimli
bir medrese âlimi, Hz. İsa’nın ruhen Hz. Muhammed’ten üstün olduğunu savunup bu fikrini
halk arasında yayıyordu. Molla Kabız, 3 Kasım 1527’de divanda yargılandı. Divandaki ilk
celsede Anadolu ve Rumeli kazaskerlerinin fikirlerini Kur’an ve hadislerden örneklerle
destekleyen Molla Kabız’ı delillerle yalanlayamadıkları söyleniyordu. Oturumu kafes
arkasından takip eden Sultan Süleyman olan bitenler karşısında epeyce hiddetlenmişti.
Padişahın emriyle toplanan ikinci mahkemede Şeyhülislam Kemalpaşazade, fikirlerini
dinlediği Molla Kabız’ı Hanefi hukukunun köklü eserlerindeki içtihada dayanarak hazırladığı
fetvasıyla zındık ilan etti. Molla Kabız, 4 Kasım 1527’de, Osmanlı dinî makamlarının anladığı
şekliyle ehl-i sünnet itikadına dönmeyi reddedince idam edildi. Molla Kabız’ın kendini nasıl
savunduğu belli olmamakla birlikte Kemalpaşazade’nin davayı müteakip idam cezasının
mantığını izah etmek için zındıklık ve bu suçun cezalandırılma esasları hakkında bir risale
kaleme almış olması Osmanlı kamuoyunda bir beklentinin varlığını gösteriyordu. Zındıklık ve
ilhad suçlamasıyla 1495’te Atmeydanı’nda infaz edilen Molla Lütfi’yle beraber

düşünüldüğünde, Osmanlı uleması, medreselerde talebelerle yüz yüze gelen âlimlerden
bazılarını sistemin dışına atıp gittikçe daha katı bir Sünni yoruma doğru ilerliyordu.
Anadolu ve Rumeli’de mensupları olan bazı tarikatlar, Osmanlı merkezinin İslam’ı
algılayış biçimine ters düşüyorlardı. I. Süleyman devrinde Kalenderîler, Hurufîler, Bayramî
Melâmîleri ve Gülşenîler bu muhalefet çevrelerinin önde gelen temsilcileriydiler. Aksaraylı
Bayramî Melâmî şeyhi Pir Ali’nin oğlu İsmail-i Mâşûkî, babasının telkiniyle on dokuz yaşında
Osmanlı başkentine geldikten sonra Osmanlı merkezî ulemasıyla düştüğü anlaşmazlıktan ötürü
hayatından oldu. Oğlan Şeyh lakabıyla tanınan İsmail-i Mâşûkî, İstanbul’da ilk defa
teşkilatlanan Melamî tarikatına esnaf, tacir, şair ve bürokratlar arasından çok sayıda mürit
toplamıştı. Oğlan Şeyh’in ünü arttıkça huzurunda toplananların sayısı da artmışa benziyordu;
ama etrafında toplanan kalabalık İsmail-i Mâşûkî’nin fikirlerinin Osmanlı yetkililerinin
dikkatini çekmesine yol açtı. On iki müridiyle birlikte yakalanıp hapse atılan Oğlan Şeyh, 25
Ağustos 1529’da Şeyhülislam Kemalpaşazade ve 1545’te şeyhülislamlık makamına gelecek
olan Ebussuûd Efendi’nin huzurunda mahkemeye çıkarıldı.
İsmail-i Mâşûkî’nin fikirleri, kendi ağzından ifade ettiği şekliyle günümüze intikal
etmemiştir. Mahkemeyi tertip edilenlere bakılırsa, Melâmî şeyhi, haram-helal, zina, içki, ibadet,
ahiret inancı gibi İslam’ın Ortodoks doğrularının hepsine karşı çıkıyordu. Bu sebeple beraber
yakalandığı on iki müridiyle birlikte Atmeydanı’nda halka açık bir merasimle idam edildi.
Ebussuûd Efendi, yıllar sonra kaleme aldığı fetvalarında hala Oğlan Şeyh hakkında müftülük
makamına iletilen sorulara cevap vermeye çalışıyordu. Ölümünün üzerinden otuz yılı aşkın bir
süre geçmesine rağmen Osmanlı makamları İsmail-i Mâşûkî’nin takipçilerinin peşine düşmeye
devam ediyorlardı. Bu durum, devlet iktidarının en belirgin olduğu yerlerden biri olan başkentte
bile, İslam’ın Osmanlı yorumuna uymakta zorlanan insanlar olduğunu gösteriyordu.
16. yüzyılın meşhur şeyhülislamları Kemalpaşazade ve Ebussuûd Efendi, müftülük
yılları boyunca sapkınlıkla itham ettikleri bazı tasavvufî çevrelerle mücadele içinde oldular.
Osmanlı devlet ricalinin kaygısı iki yönlüydü. Bunlardan ilki doğu sınırlarında güçlenen Safevi
varlığından ötürü duyulan siyasî endişelerdi. Anadolu’da Safevilerle irtibat kurduğu tespit
edilen kişiler takibata uğruyor; Sünnilik dışı temayülleri olduğundan şüphelenilen köylü ve
çiftçiler, Kıbrıs gibi imparatorluğun uzak köşelerine sürülüyorlardı. Bununla birlikte
Kemalpaşazade, Çivizade Mehmed ve Ebussuûd Efendi’nin başını çektiği Osmanlı uleması,
siyasî emeller beslemedikleri halde “geniş mezhepli” buldukları bazı tarikat ehlini yola sokup
dinî hayata çekidüzen vermek amacıyla devlet iktidarını kullanıyorlardı. Mevlevi raks ve
devranının yasaklanmasına dair çıkarılan emirlere bakılırsa, Osmanlı merkezî uleması, bu tür
içkin ibadet şekillerinin Cuma ve vakit namazlarının yerini almasından çekiniyordu. Bu sebeple
I. Süleyman, 1546’da beş vakit namazın cemaatle kılınması hakkında bir ferman çıkardı.
Tasavvuf çevreleri, II. Mehmed ve II. Bayezid dönemlerinde gördükleri müsamahayı bilhassa
Sultan Süleyman saltanatının ikinci yarısında göremeyeceklerdi. Osmanlı sarayı ve divanının
öngördüğü Sünnî-Hanefî çizgi, siyasî sahnede Safevilerle hesaplaşırken tebaaya ahlakî bir
disiplin aşılamaya çalışan devlet kurumlarının elinde gelişip katılaşıyor; insan ve Tanrı
arasındaki sınırları muğlaklaştıran vahdet-i vücut anlayışını çağrıştıran şeyler kabul edilmiş
inancın dışına itiliyordu.

Bununla beraber Osmanlı dinî makamları toplumu ıslah ederken uzlaştırıcı bir rol
takınmak zorundaydı. Tasavvufî fikirler toplumun geniş katmanlarına kök salmıştı ve Osmanlı
sarayı ve ulemasının seçkin isimlerden birçok kişi bir şekilde imparatorluğun büyük
şehirlerinde kurulu tarikatlarla bağlantılıydı. Bu sebeple, aynı Osmanlı mercileri, 16. yüzyılın
ikinci yarısında palazlanan daha köktenci akımların da önünü kesmeye çalışıyordu. Bu
kitlelerin Muhyiddin İbnü’l-Arabî (ö. 1240) ve Mevlânâ Celâleddîn Rûmî (ö. 1273) gibi çok
sayıda takipçisi olan mutasavvıflara yönelik saldırıları Osmanlı hükümeti tarafından hoş
karşılanmıyordu. Bu tartışmalar Osmanlı ulemasında fikir ayrılıklarına yol açtı. 1539–42
yıllarında şeyhülislamlık yapan Çivizade Muhyiddin Mehmed, Kahire’de yaşayan Osmanlı
mutasavvıfı İbrahim-i Gülşenî müritlerinin vahdet-i vücut felsefesine duyduğu yakınlıktan
ötürü soruşturulmasına ve vaizlik görevlerinin ellerinden alınmasına taraftar olmuş; Ebussuûd
Efendi, büyük toplumsal çalkantılara yol açmamak için daha yumuşak bir tavır takınmıştı.
Yine de, İbrahim-i Gülşenî’nin önde gelen halifelerinden biri olan Şeyh Muhyiddin-i
Karamanî, Osmanlı entelektüellerinin deyimiyle “vahdet-i vücut meselesinde hataya düştüğü”
için idam edilmekten kurtulamadı (1550). İnfaz hükmünü veren Ebussuûd Efendi, Halik
(yaratıcı) ile mahlûkun (yaratılmış) sınırlarının kesin çizgilerle ayrılması gerektiğini
savunuyordu. Bundan sonra Şeyh Karamanî’ye gönül vermiş olanların da Osmanlı dinî
makamlarının takibatına uğradığı anlaşılıyordu. Yine İbrahim Gülşenî’nin müntesiplerinden
Vaiz Valihî’nin (ö. 1578) hayat hikâyesinden bu dönemde Osmanlı hükümetinin Rafızilere
karşı yürüttüğü soruşturmalarla belirli tasavvuf ehline yöneltilen ithamların iç içe geçmiş
olduğu anlaşılabilir. Ateşli vaazlarıyla tanınan Valihî, önemli ilmî ve hukukî görevler üstlenmiş
biri olarak devlet yönetimini elinde tutan ekâbire hitaben sert eleştirilerinden dolayı yaşamının
bir kısmını sürgünde geçirmişti.
Anlaşıldığı kadarıyla Osmanlı makamlarının tehlike arz ettiğine inanılan belli başlı
tarikat şeyhlerini ortadan kaldırması, toplumun bazı kesimlerine uyarı anlamı taşıyordu.
Nitekim 1572–73’te İstanbul’da idam edilen Bosnalı Hamza Bali’nin devrin önemli ricali
arasında, sarayda ve yeniçeri ocağında çok sayıda müridi vardı.

Uygulamalar
1- Ahmet Yaşar Ocak’ın Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler (15–17. Yüzyıllar), İstanbul:
Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1999 ve Mehmet Âkif Aydın’ın İslam ve Osmanlı Hukuku
Araştırmaları, İstanbul: İz Yayıncılık, 1996 isimli kitaplarını okuyunuz.
2- Fransız reformcu rahip Jean Calvin’in (1509–64) hayat hikâyesi ve dinî meselelere bakışı
hakkında bilgi toplayınız.

Uygulama Soruları
1- Ahmet Yaşar Ocak ve Mehmet Âkif Aydın’ın Osmanlı heterodoks inançları hakkındaki
değerlendirmelerini karşılaştırınız.
2- Osmanlı şeyhülislamı Ebussuud Efendi ile İsviçreli reformcu rahip Jean Calvin’in raks ve
müzik hakkındaki düşüncelerinde ne gibi benzerlikler ve farklılıklar vardır? Karşılaştırınız.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı hanedanı, 16. yüzyılda resmî devlet ideolojisini oluştururken özellikle iki
kaynaktan beslendi. Bunlardan ilki, 1517’de Mısır’ın zaptının ardından Abbasi hilafetinin
geleceğinin belirsiz hale gelmesiydi. I. Selim, Halife III. Mütevekkil’i İstanbul’a getirtse de,
yaygın kanının aksine hilafetin devri gerçekleşmedi. Bununla birlikte Sultan Süleyman,
Osmanlı ulemasına hilafetin nasıl devralınabileceğini tartıştırarak Osmanoğullarının halifeliğe
aday olduğunu gösterdi. Osmanlı sadrazamı Lütfi Paşa yazdığı hilafet risalesinde halifeliğin
temel kıstasının adalet olduğunu ileri sürüp Sultan Süleyman’ın davasını destekledi. Keza
Şeyhülislam Ebussuûd Efendi, resmî yazışmalarda padişahın unvanları arasına halife-i kübrayı
ekleyerek fiilen hilafetin Osmanlılara geçmesine yardımcı oldu. Bu arada Mısır’a hâkim olan
Osmanlılar, III. Mütevekkil’in ölümünün ardından Abbasi ailesi içinden yeni bir halife
çıkmasına engel oldular.
Safevi ailesinin İran’da yerleştiği ilk yıllarda Ortadoğu topraklarında devletler eliyle
yürütülen Sünni-Şii çekişmesi pek belirgin değildi. Ne var ki, Şah Tahmsap iktidarıyla birlikte
Safeviler de Osmanlı örneğini izleyerek merkeziyetçi bir devlet teşkilatı kurdular. Osmanlılar,
Sünni İslam’ın hamisi olarak öne çıkarken Safevi şahları da Şiiliğin koruyucu olduklarını iddia
ediyorlardı. Kemalpaşazâde ve Ebussuûd Efendi gibi Osmanlı âlim ve şeyhülislamları,
Rafızilik olarak tanımladıkları dinî akımlarla sert biçimde mücadelenin savunuculuğunu
yaptılar. Benzer fikirler Safevi dünyasında da görülüyordu. Şiilik resmî mezhep halini aldıkça
Sünni kitlelere bakış daha acımasız oldu.
16. yüzyıla değin Osmanlı kadılarına Hanefi mezhebinin içtihatlarına göre karar
vermelerini gerektiğini söyleyen bir kural yoktu. Bununla birlikte Hanefiliğin resmî mezhep
haline gelişi, Osmanlı hukukunu değiştirerek yasaların tek elden yapılmasına yol açtı.
Şeyhülislam Ebussuûd Efendi, örfî ve şer‘î hukuk arasındaki ayrılığı ortadan kaldırıp Osmanlı
dünyasında geçerli bütün yasaları İslamî hukukla meşrulaştırmaya gayret etti. Bu arada hangi
meseleye nasıl yaklaşılması gerektiğini belirten fetva örnekleri kaleme alarak bunları padişaha
onaylattı. Padişah onayı alınmış fetva nüshalarını imparatorluktaki tüm mahkemelere yollamak
suretiyle Osmanlı hukukunu standartlaştırma yolunda önemli adımlar attı. 16. yüzyılın
ortasında Anadolu ve Rumeli’de Hanefi yorumları dışında başka İslam âlimlerinin görüşlerine
başvurmak yasaklandı.
Osmanlı ve Safevi başkentlerinde resmî devlet mezheplerinin doğuşu, iki devlette de
bazı iç huzursuzluklara yol açtı. Sünni temayüllere sahip Kürt aşiretleri Safevilerden uzaklaşıp
Osmanlı sultanına sığınırken Anadolu’daki birçok Türkmen şahla ilişki kurmaya çalıştılar.
Kemalpaşazâde, Ebussuûd Efendi ve Çivizâde’nin savunduğu Sünni-Hanefi çizgisinin dışında
kalan bazı tarikat mensupları ve din âlimleriyle merkezî otoriteler arasında tartışmalar çıktı.
Osmanlı sultanları tasavvuf ehli ve Ortodoks ulema arasında dengeyi sağlamaya çalışsalar da,
vahdet-i vücut felsefesine inandığı bilinen bazı âlim, mütefekkir ve şeyhler idam edildiler.

Bölüm Soruları
1)

Aşağıdaki Osmanlı hükümdarlarından hangisi tahta geçerken biat merasimini kendisini
tüm Müslümanların halifesi olarak ilan edecek şekilde tertiplemiştir?

a)

I. Selim

b)

I. Süleyman

c)

II. Selim

d)

III. Murad

e)

III. Mehmed

2)

Osmanlı hilafetine en ciddi tepkiyi veren devlet aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Safeviler

b)

Fas

c)

Memlüklüler

d)

Abbasiler

e)

Dulkadırlılar

3)

Lütfi Paşa’nın yazdığı hilafet risalesinde halifenin sahip olmasını gerektiğini öne
sürdüğü temel prensip aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Soy temizliği

b)

Güçlü ve muktedir olma

c)

Din bilgisi

d)

Büyük bir devletin hükümdarı olma

e)

Adalet

4)

Kanunî Sultan Süleyman devrinde Osmanlı hilafet anlayışının temel dayanağı aşağıdaki
ifadelerden hangisiyle daha iyi anlatılabilir?

a)

Batıda gaza seferlerine devam edilmiştir.

b)

Abbasi hilafetinin bir devamıdır.

c)

İslam ve kutsal yerlerin koruyucusu ve hizmetçisi olmayı esas alır.

d)

Portekizlilere karşı İslam'ın kutsal mekânları korunmuştur.

e)

Türk idare anlayışıyla birleştirilmiştir.

5)

Aşağıdakilerden hangisi Kanunî Sultan Süleyman devrinde Osmanlıların resmî
ideolojisini şekillendiren şahsiyetlerden biri değildir?

a)

Kemalpaşazade

b)

Celâlzâde Mustafa

c)

Ebussuûd Efendi

d)

Vaiz Valihî

e)

Çivizade Muhyiddin Mehmed

6)

Kanunî Sultan Süleyman devrinde Osmanlı devlet ve toplumunun dinî yapılanması
hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

a)

Osmanlı devleti Sünni inancın koruyuculuğunu üstlenmiştir.

b)

İnsanlardan zorla din değiştirmeleri istenmiştir.

c)

Hanefî fıkhı esas alınarak genelleştirilmiştir.

d)

Safevîlerle askerî sahada olduğu gibi inanç sahasında da mücadele edilmiştir.

e)

İzlenilen dinî siyaset Osmanlı toplumunun bazı kesimlerinde tepkiyle karşılanmıştır.

7)

Aşağıdaki şeyhülislamlardan hangisi kaleme aldığı fetvalarını Sultan Süleyman’a
onaylatarak tüm Osmanlı mahkemelerini bağlayıcı kanun metinleri haline
dönüştürmüştür?

a)

Kemalpaşazade

b)

Celâlzâde Mustafa

c)

Çivizade Muhyiddin Mehmed

d)

Hoca Sâdeddin Efendi

e)

Ebussuûd Efendi

8)

Kanunî Sultan Süleyman saltanatının ilk yıllarında Anadolu'nun Türkmen kitleleri
arasında isyanlar çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin daha etkili olduğu
söylenebilir?

a)

Tahrir uygulaması

b)

Safevî propagandası

c)

Molla Kabız’ın idamı

d)

Mohaç seferi nedeniyle doğan otorite boşluğu

e)

Kalender Şah gibi isyancıların karizmatik kişilikleri

9)

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi I. Süleyman devrinde Anadolu'da yaşayan Türkmen
topluluklarının tahrir sistemine tepki göstermelerinin sebepleri arasında değildir?

a)

Bu sistemin yerleşik bir ziraat hayatını gerektirmesi

b)

Vergi yükümlülüklerinin artırılması

c)

Yaylak ve kışlak mekânların devletçe tayin edilmesi

d)

Türkmen kitlelerin Şiî temayülleri

e)

Serbest yaşamaya alışkın Türkmen kitlelerine yeni sorumluluklar yüklenmesi

10)

Aşağıdaki isimlerden hangisi Kanunî Sultan Süleyman döneminde Osmanlı iktidarına
karşı çıkmakla suçlanarak infaz edilen Sufî şahsiyetler arasında sayılamaz?

a)

Kutbüddin el-Mekkî

b)

İsmail Maşukî

c)

İbrahim Gülşenî

d)

Molla Kabız

e)

Hamza Bâlî

Cevaplar
1) c 2) b 3) e 4) c 5) d 6) b 7) e 8) a 9) d 10) a

14. OSMANLININ SAVAŞLA İMTİHANI: OSMANLI-SAFEVİ (1578–
1590) VE OSMANLI-AVUSTURYA (1593–1606) SAVAŞLARI

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. 1578–1590 Osmanlı-Safevi Savaşı
14.1.1. İran Cephesinin Açılışı
14.1.2. Kafkas İllerinde Osmanlı Garnizonları
14.1.3. Osmanlı-Kırım Hanlığı İlişkilerine Bir Bakış
14.1.4. İran Cephesinin Kapanışı
14.2. 1593–1606 Osmanlı-Avusturya Savaşı
14.2.1. Batı Cephesinin Açılışı
14.2.2. İmparatorluklar Savaşı: Estergon’un Kaybı ve Haçova Meydan
Muharebesi
14.2.3. Haçova’dan Zitvatorok’a Çileli Bir Yol
14.3. Uzun Savaşların Osmanlı İdarî, Askerî ve Sosyal Yapısına Etkisi

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

●
●
●
●
●

Osmanlıları Safevilerle 1578–1590 savaşına sürükleyen sebepler nelerdi?
Osmanlılar doğu sınırında ele geçirdikleri yeni bölgelere nasıl yerleştiler?
1596 Haçova meydan muharebesi nasıl gerçekleşti?
1593–1606 Osmanlı-Avusturya harbinin öne çıkan askerî hadiseleri nelerdi?
Uzun savaşların Osmanlı idarî, askerî ve toplumsal yapılarına etkileri nasıl oldu?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Uzun Savaşların Osmanlı Sürekli
savaş
halinin Okuma, araştırma
İdarî, Askerî ve Sosyal Osmanlı devlet ve toplum
Yapısına Etkisi
yapısı üzerindeki etkilerini
fark etmek.
Haçova’dan
Çileli Bir Yol

Zitvatorok’a Osmanlı
usullerindeki
anlamak.

diplomasi Okuma, araştırma
değişimi

1578–1590 Osmanlı-Safevi Osmanlı askerî kapasitesini Okuma, fikir yürütme
Savaşı
değerlendirmek.
1593–1606
OsmanlıAvusturya Savaşı
Kafkas İllerinde
Garnizonları

Osmanlı Osmanlı doğu ve
stratejisi hakkında
sahibi olmak.
İmparatorluklar
Savaşı:
Estergon’un
Kaybı
ve
Haçova Meydan Muharebesi

batı Okuma, araştırma
fikir

Anahtar Kavramlar
Sikke tağşişi: Osmanlı merkez iktidarının talimatıyla akçenin ayar ve tartısını düşürmek.
Erdel: Transilvanya. Günümüzde Romanya sınırları içinde yer aldığı halde nüfus yapısı
itibarıyla çoğunlukla Macarca konuşulan tarihî bölge. 1003–1526 yılları arasında Macar
krallığına bağlı bir voyvodalıktı. Mohaç Savaşı’nı takiben Osmanlı nüfuz sahasına giren Erdel,
1541’de Osmanlılara bağlı bir prenslik haline getirildi.
Garnizon: Bir şehir, kale veya hisarı savunan ve uzun süre orada yaşayıp ikamet eden askerî
birlik.
Metris: Askerlerin çarpışma sırasında korunmaları amacıyla kazılan veya yükseltilen toprak
siper.
Palanka: Macar sınır hattında ve Balkanlar’da ağaçtan, toprak işçiliğine dayanarak yapılan,
hendekle çevrilmiş küçük hisar.

Giriş
1578’de Safevilere savaş ilan eden Osmanlılar, bunu takiben yaklaşık otuz yıl boyunca
sürekli savaş halinde bulundular. 1590’a kadar devam eden şark seferleri biter bitmez batı
hududunda başlayan sınır çatışmaları, 1593’te Osmanlıları uzun süre uğraştıracak Avusturya
harbine dönüştü. Osmanlı merkezî idaresi, aynı yıllarda bir yandan da Anadolu’yu kasıp
kavuran Celali reislerini alt etmeye uğraşıyordu. Sürekli savaş hali, Osmanlı malî, idarî ve
askerî yapısında önemli değişikliklere yol açtı. Uzak cephelere her sene taze birlikler yollama
ihtiyacı, devşirme yoluyla kapıkulu ocaklarına asker yetiştirme yöntemlerinin terk edilmesini
zorunlu hale getirdi. Askerî harcamalar daha önce görülmemiş seviyelere yükseldi; köylü
nüfusun üzerine bindirilen ağır vergi yükü imparatorluk içindeki nüfus hareketliliğinin iyice
artmasına sebep oldu.

14.1. 1578–1590 Osmanlı-Safevi Savaşı
14.1.1. İran Cephesinin Açılışı
III. Murad, 1574 senesinde babası II. Selim’in yerine Osmanlı tahtına cülus etti (22
Aralık). Murad’a babasının ölüm haberini iletip saraya davet eden uzun yıllardır Osmanlı
siyasetinin dizginlerini elinde tutan Sokullu Mehmed Paşa’dan başkası değildi. Ne var ki,
Sokullu hizbinin muhalifleri, II. Selim döneminden beri durmaksızın güç kazanıyorlardı ve
1579’da bir suikasta kurban gidecek olan yılların Osmanlı sadrazamı devletin dış siyasetini
belirlemede artık tek başına değildi. Hükümet değişikliği peşinde koşan Osmanlı ricali, III.
Murad’ı yeni bir sefer açmaya teşvik ediyordu. Bu arada 1576’da, İran elçisi Tokmak
Muhammed Han göz kamaştırıcı hediyelerle Murad’ın tahta çıkışını tebrik etmek için
İstanbul’da bulunduğu sırada Şah Tahmasp’ın öldüğü haberi geldi. Safevi ümerası ve hanedan
üyeleri arasındaki çekişme, en sonunda Tahmasp’ın zehirlenerek öldürülmesine kadar gitmişti.
Sokullu’nun Akdeniz ve Hint sularındaki uzun vadeli projelerinden el çekmek isteyen Osmanlı
ricali için doğuda yeni bir fırsat doğuyordu.
Şah Tahmasp’ın yerine geçen II. İsmail 1577’de öldü. Bir yandan da, sınır boyunda
Osmanlı ve Safevi beyleri arasında karşılıklı saldırılar sürüyor; 16. yüzyılda defalarca olduğu
gibi kargaşa ortamından kaçanlar Osmanlı veya Safevilere sığınıyorlardı. İran’da hüküm süren
iç karışıklıktan istifade etmek için Sokullu Mehmed Paşa’nın karşı çıkmasına rağmen savaş
kararı alındı. Ne var ki, sefer ordusunun başına kimin geçeceğini belirlemek hiç kolay
olmuyordu. II. Selim’le beraber Osmanlı payitahtına geldiği günden beri veziriazamlık hayali
kuran Lala Mustafa Paşa, şark seferinin serdarlığını istiyordu; ama en az onun kadar kuvvetli
başka bir aday Koca Sinan Paşa’ydı. Bu iki devlet adamının arasının iyi olduğu söylenemezdi.
Sultan Süleyman’ın son yıllarında Selim-Bayezid mücadelesinde tabiatıyla lalası olduğu
Selim’i destekleyen Mustafa Paşa, Bayezid taraftarı Sinan Paşa’nın kardeşi Ayas Paşa’nın
idamına sebep olmuştu. O günden bu yana mücadele halinde bulunan iki paşadan birinin
Sokullu’nun yerine sadaret makamına gelmesi bekleniyordu.
III. Murad, bir nevi devlet krizine dönüşen bu meseleyi, ilk başta iki paşaya da aynı
anda askerî komuta görevleri vererek aşmayı denedi. Buna göre, Erzurum’da toplanacak
Osmanlı kuvvetlerinin başına Lala Mustafa Paşa getirilirken Bağdat civarından harekete
geçecek Osmanlı ordusunun serdarı Koca Sinan Paşa olacaktı. Bu yöntemin başarılı olmayacağı
en başından belliydi; kısa bir süre sonra Sinan Paşa görevden alınarak Lala Mustafa Paşa, tek
yetkili serdar sıfatıyla Gürcistan üzerinden Şirvan’ı fethetmekle görevlendirildi. 1578
baharında Üsküdar’dan yola çıkan Mustafa Paşa, Çıldır’da Safevi öncü kuvvetini dağıttı (5
Ağustos 1578) ve Tiflis’e girdi. Osmanlı ordusu, Kür suyu üzerinde bir zafer daha kazandı.
Gelgelelim, İran toprakları içine girildikçe askerlerin şikâyet ve huzursuzlukları artıyordu.
Orduda yükselen serzenişlere aldırış etmeyen Lala Mustafa Paşa, sefere devam edip Şirvan’ı
ele geçirdi (Eylül 1578). Şirvan’ın Sünni aileleri, Osmanlı askerinin gelişini memnuniyetle
karşılamıştı.
14.1.2. Kafkas İllerinde Osmanlı Garnizonları
Ele geçirilen topraklar dört beylerbeylik şeklinde tanzim edildi. Osmanlılar, Lala
Mustafa Paşa’nın zapt ettiği topraklarda kalıcı olmak istiyorlardı. Dağıstan ve Gürcü beyleri

itaat altına alındı. Osmanlı gücünü doğu sınırlarında kalıcı hale getirebilmenin yolu kalabalık
garnizonlarla korunan sağlam kaleler vücuda getirmekti. 1578’in son günlerinden beri Kars
kalesinin inşasıyla ilgilenen Mustafa Paşa, 1579 yazında kalenin tamamlanmasının ardından
Erzurum’a gitti. Burada Sokullu Mehmed Paşa’nın öldüğünü ve İstanbul’da kalan azılı hasmı
Koca Sinan Paşa’nın etkisiyle serdarlıktan azledildiğini öğrendi (Ocak 1580).
Koca Sinan Paşa, saraydaki destekçileri sayesinde önce şark seferi serdarlığına tayin
edildi. İran cephesine doğru ilerleyen Osmanlı kuvvetlerinin başında bulunan Sinan Paşa, 1580
Temmuz’unda uzun süredir istediği sadaret mührüne kavuştu. Ne var ki, Sinan Paşa’nın şark
serdarlığı askerî açıdan pek başarılı geçmedi. Osmanlılar Tiflis’te egemenliklerini biraz daha
sağlama almışlardı; ama yeni Osmanlı sadrazamı, savaşı Erzurum’da kabul ettiği şahın elçisi
İbrahim Han’la yapacağı diplomatik görüşmelerle sonlandırabileceğini düşündü.
Görüşmelerden bir sonuç alınamadığı gibi, savaşın başında Osmanlı askerlerince ele geçirilen
yerler Safevi tehdidi altına girdi. Bunun üzerine Koca Sinan Paşa, sadaretten azledilerek
Malkara’ya gönderildi (2 Aralık 1582).
Osmanlıların Kafkasya’ya yerleşme teşebbüsünde Özdemiroğlu Osman Paşa’nın (ö.
1585) büyük katkısı vardı. 1578’de Lala Mustafa Paşa’yla birlikte bölgeye intikal eden ilk
Osmanlı kuvvetleri arasında yer alan Osman Paşa, Dağıstan ve Şirvan beylerbeyi olarak ana
Osmanlı ordusu Erzurum’a çekildiğinde bile Safevilerle mücadeleye devam etmişti. Komuta
kademesinde yaşanan bazı anlaşmazlıklara rağmen ilk başta Kırım kuvvetleri Osman Paşa’yı
desteklediler. Bilhassa Koca Sinan Paşa’nın cepheye intikal etmekte geç kaldığı yıllarda Osman
Paşa önderliğindeki mütevazı Osmanlı ordusunun zor duruma düştüğü anlar oldu. 1578’te
başlayan Osmanlı-Safevi savaşı, 16. yüzyılın ortalarına değin meydan muharebeleri veya kale
kuşatmalarıyla belirlenen mevsimlik seferlerden bambaşka bir nitelik arz ediyordu. Geniş bir
hatta yayılan cephenin elde tutulabilmesi için bölgeye her sene taze kuvvetlerin yollanması
şarttı. Osmanlı yönetimi, Özdemiroğlu Osman Paşa’dan gelen raporlar doğrultusunda, bir
keresinde, 1583’te, Rumeli’de teşkil edilen bir destek ordusunu pek de alışılmadık bir biçimde
Kırım üzerinden Kafkaslara yollamıştı.
1582 Aralık’ında İran seferi serdarlığına Ferhad Paşa getirildi. Aynı yıl içinde Kür
ırmağı kenarında yenilen Osmanlı birlikleri, Demirkapı’ya çekilmişlerdi. Bu başarısızlığı
takiben Osmanlı askerî gücü, büyük ve etkili bir karşı taarruz başlattı. Özdemiroğlu Osman
Paşa, Meşale Savaşı olarak adlandırılan ve dört gün dört gece sürdüğü anlatılan bir muharebede,
Osmanlı-Safevi savaşının en kesin sonuçlu zaferlerinden birini kazandı (7–11 Mayıs 1583). Bir
süre önce Safevi güçlerine terk etmek zorunda kaldığı Şemahı’ya girip buradaki kaleyi tamir
ettirdi. Başkentten yola çıkan Ferhad Paşa ise, ana Osmanlı ordusuyla aynı yılın Eylül ayında
Revan’ı zapt etti. Şehri kalıcı bir Osmanlı üssüne çevirmek için önemli askerî ve sivil yatırımlar
yapıldı. Şirvan’daki hâkimiyetlerini perçinleyen Osmanlılar, Safevi güçlerini Kafkaslardan
gerçek anlamda atmayı başarmışlardı. Dönemin Osmanlı tarihçileri, Özdemiroğlu Osman
Paşa’nın Kafkasya’nın fethinde göz ardı edilemeyecek bir rol oynadığı hususunda hemfikirdir.

14.1.3. Osmanlı-Kırım Hanlığı İlişkilerine Bir Bakış
Osman Paşa, 1583 Ekim’inde yaklaşık beş yıldır bilfiil çarpışmaların ortasında yer
aldığı Kafkaslar’dan ayrıldı. III. Murad’ın emri üzerine Kefe’ye doğru ilerledi. Osmanlı sarayı
ve Kırım hanı II. Mehmed Giray Han arasında ciddi bir anlaşmazlık vardı. Kırım hanı, 1579’dan
beri, İstanbul’dan yollanan talimatlara rağmen İran cephesine Tatar atlılarını yollamıyordu.
Doğrusu istenirse, batıdaki Osmanlı harekâtlarına sıkça katılan Kırım atlıları ilk defa bir şark
seferine davet edilmişlerdi. II. Mehmed Giray ve yandaşları, Osmanlı serdarlarının Kırım
hanlarına maiyetlerindeki bir kumandan muamelesinde bulunmasından hoşlanmıyorlardı.
Onlara göre, Giray ailesi, köklü bir şecereye sahip hükümran sülalelerden biriydi. Kefe’ye
ulaşan Osman Paşa, Mehmed Giray ve oğulları tarafından kuşatıldı. Otuz yedi gün süren
kuşatma, İstanbul’dan II. İslam Giray’ı getiren Osmanlı filosunun yardımıyla kırıldı. İslam
Giray, Kırım tahtına oturtuldu. Bu arada katledilen Mehmed Giray’ın oğulları bir müddet daha
taht mücadelesine devam etseler de, Osmanlı padişahının desteğini alan İslam Giray Kırım
tahtında yerini pekiştirdi. Bu gelişme, Osmanlı sarayının Kırım üzerindeki denetimini artırdığı
anlamına geliyordu; hanlıkta sikke darbı her zaman Giraylar adına yapılsa da, ilk defa İslam
Giray zamanında hutbelerde Osmanlı sultanının da adı okunmaya başlandı.
14.1.4. İran Cephesinin Kapanışı
İstanbul’da bir kahraman olarak karşılanan Özdemiroğlu Osman Paşa, 1584’te
veziriazamlığa getirildi (28 Temmuz). 1585 Nisan’ında tekrar şark seferi serdarlığına tayin
edildi. Bazı Osmanlı müelliflerine göre, Erzurum’dan sonra sağlık durumu epeyce ağırlaşan
Osman Paşa, hastalığına rağmen Tebriz’i fethetmeye muvaffak oldu (25 Eylül 1585). Revan’da
yapıldığı gibi, Tebriz’de bir kale inşa edilerek Osmanlı garnizonunun güçlendirilmesine karar
verildi. Osman Paşa’nın hastalığı, ordu içinde disiplinsizliğe yol açtığından şehirde sükûneti
sağlamak kolay olmadı. Tebriz’i geri almaya gelen bir Safevi şehzadesini püskürten Osman
Paşa, aynı gün vefat etti (29–30 Ekim 1585). Ferhad Paşa, Tebriz’de kalan Osmanlı
kuvvetlerine yardım götürmek amacıyla tekrar serdarlığa getirildi (Ocak 1586). On bir ay
boyunca şehri kuşatma altında tutan Safeviler, Ferhad Paşa’nın yaklaşmakta olduğunu
öğrenince geri çekildiler.
Tebriz’deki Osmanlı iktidarını sağlamlaştıran Ferhad Paşa, 1588’de Gence’yi ele
geçirdi (1 Eylül). Bu sırada Safevi tahtına eski ihtişamını sağlayacak olan Şah Abbas tahta çıktı
(1 Ekim 1588). İran’da iç karışıklık sona eriyordu; ama I. Abbas, saltanatının ilk yıllarında
henüz istikrar tesis edebilmekten uzaktı. 1588 ve 1589’da III. Murad’la yakınlaşan Özbek
hükümdarı II. Abdullah’ın kuvvetleri, Amuderya nehrini aşarak Herat, Meşhed ve Nişapur’u
istila ettiler. Şah Abbas, Osmanlı-Şeybani (Özbek)-Babür tahtları arasında doğan işbirliğine
karşı koyabilecek durumda değildi ve barış talep etti. Haydar Mirza, kalabalık bir elçilik
heyetiyle İstanbul’a yollandı (18 Ocak 1590). Safeviler, 1578’den beri süren yıpratıcı savaş
esnasında Osmanlıların eline geçen topraklardan vazgeçtiklerini duyurdular. Ferhad Paşa
antlaşması ismiyle bilinen bu antlaşmayla Osmanlı sınırları kuzey ve doğu yönünde epeyce
genişlemiş oldu. Osmanlıların 16. yüzyılın başından itibaren çekişme içinde bulundukları
Safevi hanedanına esaslı bir darbe indirdikleri açıktı. Bununla birlikte ancak on yıldan fazla
süren yıkıcı bir savaştan sonra gelen zafer, Osmanlı sosyoekonomik yapısının bütününü
etkileyen birtakım krizler pahasına elde edilebilmişti.

14.2. 1593–1606 Osmanlı-Avusturya Savaşı
14.2.1. Batı Cephesinin Açılışı
Osmanlı tarihçiliğinde “On beş Yıl Savaşları” (sınır çatışmaları 1591’de başlamıştı)
ve “Uzun Savaşlar” ismiyle anılan 1593–1606 Osmanlı-Habsburg askerî mücadelesi Bosna
civarında yaşanan sınır ihlalleriyle başladı. Bosna valisi Hasan Paşa’nın Kulpa’da aldığı yenilgi
haberinin İstanbul’a ulaşmasıyla Osmanlı devlet erkânı arasında bir fikir ayrılığı doğdu (20
Haziran 1593). Veziriazam Koca Sinan Paşa’nın başını çektiği rical, III. Murad’ı Habsburglara
savaş açmaya ikna etmeye çalışıyordu. Sinan Paşa’nın yılmaz rakibi Ferhad Paşa (o sırada
ikinci vezir konumundaydı), şeyhülislam ve bazı ilim adamları sefer açılmasına karşıydılar.
Uzun Savaşlar, Osmanlı tarihinin seyrini o denli etkileyecekti ki, bu dönemdeki askerî ve siyasî
meseleleri kaleme alan Osmanlı müverrihleri kendilerini yakın hissettikleri siyasî grupların
gözüyle diğer Osmanlı devlet adamlarını suçlamayı yıllarca sürdüreceklerdi.
III. Murad’ı savaşa ikna eden Koca Sinan Paşa, aynı sene Temmuz ayında 12.000
yeniçeriyi yanına alarak Avusturya sınırına doğru hareket etti. Kapıkulu ocağının diğer
birlikleri ve eyalet sipahileri Osmanlı ordusunun geri kalanını teşkil ediyordu. Savaşın ilk
safhası, Koca Sinan Paşa’nın izlediği başarılı strateji sayesinde Osmanlılar açısından büyük bir
zafere dönüştü. Vesprem ve Palota, kısa süren kuşatmaların ardından ele geçirildi (Ekim 1593).
Kışın bastırmasıyla Belgrad’a dönen Osmanlı güçleri, ana üslerine yakın hareket eden
Habsburg kuvvetlerinin Macaristan’ın kuzeyindeki on iki Osmanlı kalesini zapt etmesine
müdahale edemediler. Serdar-ı ekrem Sinan Paşa’nın yardımına yeniçeri ağası komutasında
taze birlikler ve Kırım hanı II. Gazi Giray yollandı. 1594 Mayıs’ında Matthias önderliğinde
hareket eden bir Habsburg ordusu Estergon’u kuşatsa da, kumanda kademesinde yaşanan
karışıklıklardan ötürü başarısız oldu. Takviye kuvvetlerin gelişiyle rahatlayan Sinan Paşa,
Tata’yı fethedip (23 Temmuz 1594) Almanların Raab şeklinde adlandırdıkları Yanık’ı kuşatma
altına aldı. Yanık kalesi 27 Eylül 1594’te ele geçirildi. Belgrad’a dönülmeden önce Komaron
muhasara edildiyse de, üç hafta süren kuşatmadan istenen sonuç elde edilemedi. Yanık,
Habsburg müdafaa zincirinin en önemli halkalarından biriydi. Osmanlı güçlerinin Macar
arazisine giriş çıkışı gözetleyen bu kaleyi ele geçirmeleri, Habsburg askerî yönetimini
teyakkuza geçirdi. Habsburglar, aynı gayeyle, buna benzer bir taarruz planlayıp
Macaristan’daki Osmanlı varlığının güvencelerinden olan Estergon’u almak istemişler; ama
başaramamışlardı. Osmanlılar, Yanık’ı elde tuttukları müddetçe savaşın galibi sayılabilirlerdi.
14.2.2. İmparatorluklar Savaşı: Estergon’un Kaybı ve Haçova Meydan Muharebesi
1595’te vuku bulan birkaç hadise Osmanlı-Avusturya savaşı üzerinde doğrudan etki
yaptı. 1595 Ocak’ında ölen III. Murad’ın yerine III. Mehmed’in geçişi, Koca Sinan Paşa’nın
Osmanlı siyasetindeki yerini bir süreliğine sarstı. Ferhad Paşa, taht değişikliği esnasında
Belgrad’ta kışlayan Sinan Paşa’nın azledilmesini sağladı (16 Şubat 1595). Öte taraftan,
Habsburg imparatoru II. Rudolf’un gizliden gizliye yürüttüğü diplomatik hamleler semeresini
verdi ve Erdel’in önayak olduğu bir ayaklanmayla Eflâk, Boğdan ve Erdel kuvvetleri
Osmanlılara karşı savaşa girdiler. Eflâklılar, ilk iş olarak İbrail kalesini ateşe verip (Ocak 1595)

Silistre’ye kadar akınlar düzenlediler. Bu, kuvvetlerini çok daha geniş bir cepheye yaymak
zorunda kalan Osmanlı askerî yönetimi için zorlu bir sınavın başlangıcı demekti.
Ferhad Paşa, Eflâk sınırında iken sadareti bir kez daha Koca Sinan Paşa’ya kaptırdığı
haberini aldı (7 Temmuz 1595). İki Osmanlı paşası arasındaki rekabet Osmanlı askerî
planlaması üzerinde doğrudan tesir ediyordu. Yaklaşık bu tarihte, ünlü Habsburg generali Karl
Mansfeld komutasındaki bir ordu Estergon’u kuşattı (1 Temmuz). İki aydan fazla süren
kuşatma sırasında Osmanlılar kaleyi kurtarmak için iki kez girişimde bulundular. Dışarıdan
yardım gelmeyeceğini anlayan Estergon garnizonu 2 Eylül 1595’te teslim oldu. Estergon’un
kaybı, Osmanlıların batı sınırındaki savunma stratejisinin altüst olması anlamına geliyordu.
Osmanlılar açısından tek mutluluk verici gelişme, kuşatmanın sürdüğü günlerde Karl
Mansfeld’in vefat etmiş olmasıydı. Habsburg ordusunun Arşidük Matthias’ın kumandasında ne
denli zararsız olduğu önceden görülmüştü.
Bu sırada Koca Sinan Paşa, Eflâk’taki Osmanlı karşıtı ayaklanmanın üstesinden
gelmeye çalışıyordu. Osmanlı sadrazamının işi hiç de kolay değildi. Osmanlı birlikleri, 23
Ağustos 1595’te Eflâk voyvodası Cesur Mihai’yle karşı karşıya geldi. İki tarafa da ağır
kayıplara mal olan muharebenin ardından Osmanlılar güneye doğru çekildiler. Erdel prensi
Sigismund Báthory’nin yolladığı kuvvetler, Eflâk cephesinde dengeyi bozdu. Tirgovişte
kaybedildi. 27 Ekim’de Yergöğü’nde köprüyü geçmeye çalışan Osmanlı ordusunun bir bölümü
Eflâk voyvodası Mihai tarafından gerçekleştirilen baskında kaybedildi. Birkaç gün sonra
Yergöğü hisarı teslim oldu. Erdel-Eflâk müttefik ordusu, Ekim ortalarında Bükreş’i de ele
geçirmişti. Eflâk, bilfiil Osmanlı hâkimiyetinden çıkmış görünüyordu.
Batı cephesinden üst üste gelen başarısızlık haberleri Osmanlı sarayında derin bir
huzursuzluk yarattı. Koca Sinan Paşa sadrazamlıktan azledilerek yerine III. Mehmed’in en
güvendiği devlet adamlarından biri olan Lala Mehmed Paşa getirildi (19 Kasım 1595). Ne var
ki, Lala Mehmed Paşa’nın ani vefatı, Osmanlı devlet mekanizmasının başına beşinci kez Koca
Sinan Paşa’nın geçmesine yol açtı (1 Aralık). Osmanlı siyasetinin muktedir ismi, III. Mehmed’i
bizzat sefere çıkmaya teşvik ediyordu. Sarayda başını Valide Safiye Sultan’ın çektiği başka bir
grup, Osmanlı padişahının sefere çıkmasıyla iktidar merkezinin saraydan uzaklaşacağı
endişesiyle bu teşebbüse karşı çıkıyordu. Gelgelelim, III. Mehmed’in üzerindeki kamuoyu
baskısının her geçen gün arttığı dikkati çekiyordu. Hatta bir keresinde, Süleymaniye Camii’nde
Cuma hutbesi okunurken ayağa kalkan ulema padişahın ve önde gelen devlet erkânının niçin
gazaya gitmediğini sorup seferberlik ilanı talep etmişlerdi. Keza benzer biçimde, Ayasoyfa
vaizi Muhyiddin Efendi’nin hutbe okuması için Eski Saray’a davet edildiğinde Osmanlı
topraklarının düşman eline düşmesinden ötürü duyduğu rahatsızlığı dile getirerek III.
Mehmed’i gözyaşlarına boğduğu söyleniyordu.
Bu arada Koca Sinan Paşa ölüp yerine Damat İbrahim Paşa sadrazam olmuştu (Nisan
1596). En nihayetinde, padişah hocası Sâdeddin Efendi’nin telkinleriyle III. Mehmed sefer
ordusuna şahsen komuta etmeye karar verdi. Böylece Kanuni Sultan Süleyman’dan sonra bir
Osmanlı padişahı ilk defa gaza geleneğini canlandırıp bizzat ordunun başına geçmiş oluyordu.
Osmanlı ordusu 20 Haziran 1596’da İstanbul’dan yola çıktı. Slankamen mevkiinde yapılan harp
divanında seferin yönü ve stratejisi hakkında konuşularak Eğri üzerine gidilmesine karar

verildi. Bu arada Avusturya arşidükü Maximilian ve Erdel voyvodası Sigismund Báthory,
Osmanlı kuvvetlerinin hareketini gözlüyorlardı. Erdel voyvodasının vaktinde
yetişememesinden ötürü müttefik kuvvetler Osmanlıların Eğri’yi kuşatmasına engel
olamadılar. Eğri kalesi 12 Ekim’de teslim oldu. Bununla birlikte Habsburg-Erdel ordusu orada
bulunduğu sürece Osmanlıların dinlenmek için geri çekilmesi de mümkün değildi. Hadım Cafer
Paşa komutasındaki Osmanlı öncüleri, müttefik ordu hakkında bilgi toplamak amacıyla ileri
gönderildi. Hasmını Haçova’da yakalayan Osmanlı öncüleri, 22 Ekim’de önemli zayiat vererek
geri çekildiler.
Haçova’dan gelen istihbarata bakılırsa, Habsburg-Erdel ordusu tahmin edilenden çok
daha kalabalıktı. III. Mehmed ve birçok devlet erkânının kafası karışıktı; kışı geçirmek için
güvenli bir yere dönme fikri bile ortaya atılmıştı. Hoca Sâdeddin Efendi, bir kez daha devreye
girerek III. Mehmed’i orduyu Eğri’den kaldırıp Haçova’ya götürme hususunda ikna etti. İki
ordu 25 Ekim 1596’da karşılaştı. İlk gün öncü kuvvetlerin karşılıklı küçük çaplı çarpışmalarıyla
geçti. 26 Ekim’de esas muharebe yaşandı. Osmanlı ordusu, ortada padişah ve vezirlerin yer
aldığı, sağ ve sol kanattaki kuvvetlerin Rumeli ve Anadolu beylerbeylerinin komutasına
bırakıldığı geleneksel harp düzenini almıştı. Buna göre, kapıkulu birliklerinin büyük
bölümünün mevzilendiği merkez hattı, ayrıca zincirlerle birbirine bağlanmış toplar vasıtasıyla
korunuyordu.
Görünüşe bakılırsa, muharebenin kaderini askerî disiplin belirledi. Habsburg ordusu
büyük ölçüde ateşli silahlarla donatılmıştı. 16. yüzyılın sonunda atış sıklığı, etkili menzil ve
isabet oranı bakımından ciddi eksiklikleri olan bu silahlar, Habsburg birliklerini bir arada ve
üstün bir eşgüdümle hareket etmeye mecbur bırakıyordu. Muharebenin başlangıç safhalarında
toplu ateş gücünü başarıyla organize eden Habsburg ordusu, Sokulluzade Hasan Paşa’nın
komutasındaki Osmanlı ordusunun sağ kanadını çökertti. Ardından Osmanlı merkez hattına
hücum ederek padişah otağının yakınlarına kadar ilerledi. İçlerinde hazine ve eşya sandıklarının
bulunduğu ordu ağırlıkları yağmalandı. Veziriazam İbrahim Paşa, padişaha kılık değiştirerek
kaçması teklifinde bulundu. Hoca Sâdeddin Efendi, III. Mehmed’in savaş meydanından
çekilmesinin mutlak bir yenilgiyi getireceğini söyleyerek padişahı olduğu yerde kalmaya
zorladı. Muharebenin seyri değişmişti. Osmanlı savaşçıları, özellikle de merkezî kapıkulu
ocakları, 16. yüzyıl şartlarında değerlendirildiğinde, üstün bir askerî disiplin ve harp
tecrübesine sahipti. Talihin Habsburglara güldüğü vakitlerde birçok Osmanlı askerinin
Haçova’dan kaçıp firar ettiği doğruydu; ama Osmanlı askerî alışkanlıklarıyla hareket eden
birçok asker bozguna uğradığı halde sancağının altında toparlanıp yeniden saf tutmaya devam
ediyordu. Osmanlı çadırları arasında oyalanan Habsburg askerleri karşı taarruzla püskürtüldü.
Bir kez güvenli mevzilerinden ayrılan Habsburg-Erdel askerleri, toparlanıp karşı hücuma geçen
Osmanlı birlikleri karşısında bir savunma hattı kurmayı başaramadılar. Müttefik savaşçıların
bir kısmı kaçmayı başarırken önemli sayıda Habsburg ve Erdel savaşçısı Haçova’yı saran
bataklığa sürülüp imha edildi.
Adeta iki ayrı hikâye halinde gelişen muharebede meydan Osmanlılara kalmıştı. Bu
savaş, dönemin Osmanlı tarihçilerince Çaldıran ve Mohaç zaferleriyle bir tutuluyordu.
Osmanlıların mutlak bir zafer kazandığına şüphe yoktu; ama Haçova’nın ardından ne Çaldıran
ne de Mohaç’ta yaşandığı gibi siyasî ve askerî yönden kazanımlar elde edilmişti. 17. yüzyıla

gelinirken askerî dünyada bazı şeyler değişmişti. 1596’daki savaşta Osmanlı ordusu da çok
yıpranmış olduğundan sefere devam etmesine imkân kalmamıştı. Daha önemlisi, sınır boyları
ve muharebelerin cereyan ettiği alanlar, eskisine nazaran çok daha fazla sayıda, çok daha iyi
donanımlı, çok daha kalabalık garnizonlarla korunan irili ufaklı kale ve palankalarla dolu hale
gelmişti. 16. yüzyıl boyunca yaygınlaşan ateşli silahlar müdafaa güçlerine büyük bir avantaj
bahşediyordu. Bu sebeple, siyasî haritada bir değişiklik yaratabilmek için aylarca süren,
zahmetli, masraflı ve yorucu kuşatma seferleri tertiplemekten başka yol yoktu. 1526’da
Mohaç’ta kazanılan zafer, Macar krallığının tamamını altüst etmişti; ama bundan yetmiş sene
sonra Haçova’da elde edilen ezici üstünlük Osmanlı-Habsurg savaşının gidişatında önemli bir
etki bırakmadı.
14.2.3. Haçova’dan Zitvatorok’a Çileli Bir Yol
Osmanlı ve Habsburg kuvvetleri, 1597–1604 yılları arasında sayısız ufak çarpışma ve
kale kuşatması vasıtasıyla birbirlerine üstünlüklerini kabul ettirmeye çalıştılar. III. Mehmed,
Eğri seferini müteakip batı cephesinin sorumluluğunu Satırcı Mehmed Paşa’ya bıraktı. Bu
arada Tata kalesi Macarların eline geçti (Mayıs 1597). Avusturya arşidükü Maximilian,
Haçova’daki büyük hezimetin ardından Osmanlı-Habsburg mücadelesinin başından beri
Osmanlıların en büyük kazancı olan Yanık’ı geri almak amacıyla kaleyi kuşattı. Yanık
muhafızları, Satırcı Mehmed Paşa’nın Ekim başında yardım getirmesine kadar yaklaşık bir
aylık başarılı bir müdafaa gerçekleştirdiler. Tata, Osmanlı kuvvetlerince geri alındı (Ekim
1597). Osmanlı askerî ricalinin önceliği Estergon’u geri almaktı. Ne var ki, Satırcı Mehmed
Paşa, Erdel voyvodasının 1597 Ekim’inde Tımışvar’a yaptığı saldırıların ciddiyetini
kavradığından kuvvetlerin bir kısmını buraya yollamayı tercih etti.
Ertesi sene Habsburg kuvvetleri beklenmedik bir hücumla Yanık’ı aldı (29 Mart 1598).
Yaz boyunca Tata, Vesprem ve Palota kaleleri Osmanlıların elinden çıktı. Satırcı Mehmed Paşa,
İstanbul’dan gelen emirler doğrultusunda Erdel’deki Varat kalesini kuşatmak üzere harekete
geçti. 29 Eylül’de muhasara edilen kale, Kasım’ın üçünde Osmanlı serdarı nihayet geri
çekilmek zorunda kalıncaya kadar direndi. Bu sefer esnasında Çanad tekrar zapt edilmişti (8
Eylül 1598); ama Varat önlerinde yaşanan başarısızlık Osmanlı ordusundaki maneviyatı epeyce
etkiledi. Mehmed Paşa, Habsburgların eline düşen kaleleri geri almak amacıyla Macaristan
sınırına doğru yola çıktığında orduda isyan patlak verdi. Orta Avrupa kışında açlık ve çamurla
boğuşan askerler, Mehmed Paşa’yı yaralayarak ordunun kışı geçirmek için Belgrad’a
dönmesini sağladılar. Savaş uzadıkça cephenin iki yakasında da şikâyet ve serzenişler daha
yüksek sesle dile getirilir olmuştu. Bu arada Budin’i kuşatan Habsburg ordusu, Osmanlı
muhafızlarının bir ayı bulan başarılı müdafaasının ardından Satırcı Mehmed Paşa’nın Varat’tan
ayrıldığı gün geri çekilmek zorunda kaldı (3 Kasım 1598).
15 Mayıs 1599’da yeniden sadrazamlığa getirilen Damat İbrahim Paşa Uyvar seferiyle
görevlendirildi. İbrahim Paşa, Uyvar’a kadar ilerlemesine rağmen Avusturya güçleri
Osmanlıların karşısına çıkmaktan imtina etti. Bu sırada Erdel’de yaşanan taht değişikliği
savaşın seyrini Osmanlılar lehine çevirmişti. Sigismund Báthory’nin tahttan çekilmesi Erdel’i
Lehistan krallığına yaklaştırmıştı. Lehler ise, Erdel’in Habsburglarla kurduğu ittifaktan çıkıp
Osmanlı başkentiyle arayı düzeltmesini istiyorlardı. Bu tarihten itibaren Erdel ve Eflâk’ta siyasî
istikrarı temin etmek zor oldu ve Osmanlıları fazlasıyla uğraştıran kuzeybatı cephesi önemini

yitirmeye başladı. İbrahim Paşa, ertesi sene Estergon’u almak üzere yola koyuldu; ama Tiryaki
Hasan Paşa’nın telkinleriyle seferin yönünü Kanije’ye çevirdi. Osmanlı ordusu başarılı bir
kuşatmanın ardından Kanije’yi fethetti (22 Ekim 1600).
Belgrad’ta Osmanlı askerlerinin kışlağa çekildiği vakitlerde vefat eden İbrahim
Paşa’nın yerine Yemişçi Hasan Paşa gönderildi (10 Temmuz 1601). Habsburglar, Kanije’yi
geri almak için harekete geçtiler; fakat alabildiğine olumsuz şartlar altında bulunmasına rağmen
Tiryaki Hasan Paşa’nın yönettiği Kanije savunması kalenin elden çıkmasını önledi (10 Eylül–
16 Kasım 1601). Yemişçi Hasan Paşa, Fransızların iki imparatorluk arasında barış akdedilmesi
için arabuluculuğa soyunduğu haberini İstanbul’a iletti. İngiltere kraliçesi I. Elizabeth’le
yapılan karşılıklı mektuplaşmaya bakılırsa Avrupa siyasetiyle ilgili olan III. Mehmed, bu teklifi
memnuniyetle karşıladı. 1602’de harekete geçen Hasan Paşa, Temmuz’da İstolni Belgrad’ı
yeniden Osmanlı topraklarına kattı. Aynı sene içinde Habsburglar Budin’i bir kez daha
kuşattılar.
1603 Eylül’ünde Habsburg güçleri, Budin’i üçüncü kez kuşatmak amacıyla Peşte’ye
geldiler. Bu sırada Erdel’e yönelmiş olan Hasan Paşa, derhal geri dönerek Avusturyalıların
Budin önlerinden çekilmesini sağladı. 1603’te İstanbul’da çıkan ayaklanma yüzünden
Belgrad’tan ayrılan Yemişçi Hasan Paşa, Osmanlı kuvvetlerinin serdarlığını Lala Mehmed
Paşa’ya bıraktı. Aynı sene I. Ahmed tahta geçti. Bir müddet sonra veziriazamlığa tayin edilen
Lala Mehmed Paşa, Peşte, Hatvan ve Vaç kalelerini geri aldı. Estergon’u kuşattıysa da, gittikçe
bozan havalarda askeri metrislerde tutmayı beceremedi ve Belgrad’a geri döndü (12 Ekim
1604).
1604 yılı, on seneyi aşkın süredir devam eden Osmanlı-Habsburg askerî mücadelesinin
akıbeti açısından belirleyici bir yıl oldu. Katolik Viyana sarayının Erdel’de güç kazanmasından
rahatsız olan Protestan soylular, István Bocskai (Boçkay) önderliğinde isyan edip Osmanlı
makamlarıyla iletişime geçtiler. Osmanlı sarayı, Bocskai’a Erdel tacını giymesinde yardım
taahhüt ediyor; bunun karşılığında Erdel kuvvetlerinin Osmanlılar safında savaşmasını talep
ediyordu. 1605’te Lala Mehmed Paşa, bir ayı aşan bir kuşatmayla Estergon’u zapt ederken (4
Kasım), Osmanlı birliklerinin desteğini alan Erdel ordusu Uyvar’ı ele geçirdi. Tiryaki Hasan
Paşa’nın Vesprem ve Polata’yı almasıyla askerî denge Osmanlılar lehine dönmüş gibi
görünüyordu. Lala Mehmed Paşa, Erdel’de iyi bir müttefik olacağını kanıtlayan István
Bocskai’a Erdel ve Macar tacını giydirdi.
Bu arada 1603’te Safevi sınırlarında yeniden savaş patlak vermişti. Lala Mehmed
Paşa’nın ardından Belgrad’taki Osmanlı kuvvetlerinin başına getirilen Kuyucu Murad Paşa,
Habsburg yetkilileriyle bir barış antlaşması imzalamak için masaya oturdu. Bocskai
önderliğinde ayaklanan Macar soyluları, iki imparatorluğu barış yapması için zorluyorlardı. 11
Kasım 1606 tarihinde, bugün Slovakya sınırları içinde kalan Zitvatorok’ta antlaşma imzalandı.
Antlaşma maddelerine göre, Osmanlılar, resmî yazışmalarda Habsburg hükümdarına bundan
böyle Beç (Viyana) kralı olarak değil, Çasar (Kayzer) olarak hitap edeceklerdi. Bu, Habsburg
sarayı açısından önemli bir diplomatik kazanımdı. Eğri, Kanije ve Estergon, savaşta ele
geçirilen diğer yerlerle birlikte Osmanlıların elinde kalıyordu. Avusturya Habsburgları, yirmi
yıllığına akdedilen Zitvatorok antlaşması sayesinde Macaristan’da sahip oldukları topraklar için

İstanbul’a vergi yollamaktan azat edilmişlerdi. Bununla birlikte diplomatik manevralar
yüzünden İstanbul ve Viyana’da esas alınan antlaşma nüshalarında farklılıklar ortaya çıktı.
1615’te Prag’da ve 1616’da Viyana’da Zitvatorok antlaşması elden geçirilerek bazı maddeleri
tadil edildi. Osmanlılar, Habsburg idaresinden 17. yüzyılın ortalarına kadar, büyük ihtimalle
diplomatik bir baskı aracı olarak Macar toprakları için haraç talep etmeye devam ettiler. Lakin
1606’da imzalanan antlaşma, padişahın tek taraflı rızası yerine, iki egemen siyasî gücün
karşılıklı anlaşması halinde tanzim edilerek Osmanlı-Habsburg diplomatik tarihinde önemli bir
gelişime meydan verdi.

14.3. Uzun Savaşların Osmanlı İdarî, Askerî ve Sosyal Yapısına Etkisi
Osmanlı Devleti, 1578’de Safevi savaşının başlamasını takiben Avusturya ve yeniden
doğu cephesinin açılmasıyla kırk sene boyunca resmen savaş halinde bulundu. Bu sürekli savaş
hali, Osmanlı sosyoekonomik yapısının değişmesinde itici rol oynadı. Bu değişimlerden
bazıları doğrudan askerî alanda görüldü. 1574’te Osmanlı hazinesinin beslemek zorunda olduğu
kapıkulu mevcudu 30.000 kişinin altındayken sadece otuz yıl içinde bu sayı 75.000’in üzerine
fırladı. Askerî personel sayısındaki bu hızlı artış, ister istemez, Osmanlı yönetiminin geleneksel
asker toplama yöntemlerini esnetip yeni insan kaynaklarına yönelmesini mecbur kıldı. Teorik
olarak uzun yıllara yayılan bir eğitimi öngören devşirme sisteminin kuralları terk edilmeye
başlandı. Kesintisiz asker ihtiyacı yüzünden kapıkulu ocaklarına girişlerdeki denetim azaldı.
16. yüzyılın ortalarına değin nispeten istikrarlı biçimde tatbik edilen bölgesel devşirme
uygulamaları, yerini kökeni belirsiz kitlelerin askerî kadrolara yerleşmesine bıraktı. Dönemin
Osmanlı siyasetname yazarları, yeniçeriliğe soyunanlar arasında farklı etnik kökenlerden gelen
“şehir oğlanları” veya çiftini çubuğunu terk edip ziraatla ilişkisini kesmiş olanlar
bulunmasından özellikle şikâyet ediyorlardı.
Kapıkulu ocaklarının mevcudu ne denli artarsa artsın, imparatorluğun birbirinden
muazzam miktarda uzak sınır boylarında bölgesel kuvvetler bulundurma zarureti vardı. Bu,
Osmanlıların şark seferleri sonrası Kafkasya’ya yerleşme girişimiyle iyice gün yüzüne çıkmıştı.
Osmanlı idaresi, sekban ve sarıca ismi verilen genç vasıfsız tüfekçileri kısa sürelerle kiralama
yoluna gitti. Askerlerin yetişme tarzı ve süreleri değiştikçe, daha az bireysel yetenek ve teke
tek dövüş becerisi gerektiren ateşli silahlar, 17. yüzyılın başında batılı ordularda olduğu gibi,
Osmanlı piyadesinin standart silahı haline geldi. Bu arada kapıkulu teşkilatı, 16. yüzyılın ikinci
yarısından itibaren sergilediği gelişim çizgisi içinde padişahın şahsına bağlı bir hassa kuvveti
olma hüviyetinden çıkarak bir devlet ordusu olma yoluna girdi. Bu değişim, II. Selim’in tahta
geçtikten hemen sonra geldiği İstanbul’da yeniçeriler tarafından saraya sokulmamasında
olduğu gibi, kimi zaman sarayın karşısında yeni bir güç odağının doğduğu anlamına geliyordu.
Askerî personel sayısının artışı, Osmanlı hazinesi üzerinde bir baskı oluşturdu.
Osmanlı darphanesi, 1580’lerde yeniçeri ve sipahilerin maaşlarını ödeyebilmek için tağşiş
uygulamasına giderek akçenin içindeki gümüş oranını düşürdü. Ne var ki, İstanbul esnafının
züyuf (zayıf) olarak nitelediği akçeleri alışverişte kabul etmemesi üzerine çıkan isyanda
yeniçeriler 2 Nisan 1589’da divan-ı hümayunu bastılar. Beylerbeyi Vakası adıyla bilinen
ayaklanma, Rumeli beylerbeyi Mehmed Paşa ve Başdefterdar Mahmud Paşa’nın asilere teslim
edilmesiyle sonlandırılabildi. Bu esnada devlet adamlarını yeniçerilere vermek istemediğini

belli eden III. Murad tahtta indirilmekle tehdit edilmişti. 1593’te üç aylık ulufelerin ödenmesi
sırasında başka bir kargaşa yaşandı. Maaşlarını eksiksiz alan yeniçerilerin saraydan
uzaklaşmasının ardından hazinedeki darlıktan ötürü kapıkulu sipahilerinin ulufelerinin ancak
bir kısmının verilebileceği anlaşıldı. III. Murad, huzursuzluğun şiddet eylemlerine dönüşmeye
yüz tutmasıyla bir miktar daha para dağıtılmasını sağlamış olsa da, çıkan kargaşada saray
avlusundaki kalabalıktan birçok kişi hayatını kaybetti.
Sürekli savaş hali, ordu mevcudunun artmasından ayrı olarak sefer finansmanı için bir
araya getirilen meblağların da durmaksızın yükselmesine yol açıyordu. Doğrusu istenirse, bu
sürecin 16. yüzyılın ikinci yarısıyla birlikte başladığı söylenebilirdi. En azından 1569’da yarım
kalan Don-Volga kanal projesi ve 1571’de İnebahtı yenilgisinden sonra Osmanlı donanmasını
yeniden kurmak için gösterilen muazzam çalışma gibi masraflı girişimler, Osmanlı
harcamalarını katbekat artırmıştı. 1578’den itibaren sefer harcamalarının Osmanlı bütçesinin
temel masraf kalemleri arasına girmesiyle durum ağırlaştı. Osmanlı idaresi, yeni ele geçirdiği
yerlerde inşa veya tamir ettiği kalelere yüklü miktarlarda para ayırmaya başladı. Örneğin,
1583’te Revan’ı zapt eden Osmanlıların burada 400 arşın uzunluğunda surlar, sekiz kuleli bir
iç kale ve dış duvarlar üzerinde kırk üç kuleyle korunan muhteşem bir kale yaptıkları
söyleniyordu. İnşaat masrafları bir kez karşılansa bile, bölgede kalıcı olmaya çalışan
Osmanlılar, Kafkaslar ve İran ve Avusturya sınırlarında olduğu üzere kale ve palankaları taze
garnizonlarla donatmak zorunda kalıyorlardı. Gönüllü, hisar eri, müstahfız gibi isimlerle
Osmanlı askerî teşkilatına giren garnizon muhafızları, eyalet hazinelerinin en önemli harcama
kalemini oluşturdular.
Osmanlı-Safevi ve Osmanlı-Habsburg savaşlarının askerî açıdan başarısız olduğu
söylenemezdi; en azından Osmanlı yönetimi, siyasî ve askerî dengeleri elinde tutmayı
başarmıştı. Ama bu savaşların malî getirisinin aynı derecede olup olmadığı hususunda şüpheler
vardı. Batıda 1600’de ele geçirilen Kanije dışında bir toprak kazancı yoktu. Kafkas illeri
fethedilmişti; ama bölge halkının Osmanlı idaresine ısınamamasından ötürü buradaki Osmanlı
egemenliği, ana yollar ve sancak ve vilayet merkezleriyle sınırlı kalmıştı. Askerî harcamaların
bütçe üzerinde yarattığı baskı, ister istemez, halktan talep edilen vergi çeşit ve miktarlarının
artırılmasına yol açtı. Bu durum ise, 17. yüzyılda sıkça görülen Celali isyanlarının oluşumuna
zemin hazırladı.

Uygulamalar
1- Gábor Ágoston’un Barut, Top ve Tüfek: Osmanlı İmparatorluğu’nun Askeri Gücü ve Silah
Sanayisi, İstanbul: Kitap Yayınevi, 2006 isimli kitabını okuyunuz.
2- Harbiye Askeri Müzesi’ni (İstanbul) ziyaret ediniz.

Uygulama Soruları
1- 16–17. yüzyıllarda Osmanlı ordusunda kullanılan ateşli silah türleri hangileridir? Tespit
ediniz.
2- Harbiye Askeri Müzesi’nden bir envanter kataloğu temin ediniz. G. Ágoston’un Osmanlı
askerî teknolojisine dair verdiği bilgilerle katalogtaki silahları eşleştirmeye çalışınız.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1574’te III. Murad’ın tahta cülusu Osmanlı dış siyasetinde önemli bir değişimin
habercisi oldu. Sultan Süleyman’ın son yıllarından beri fiilen Osmanlı devletine yön veren
Sokullu Mehmed Paşa, yeni padişahın gelişiyle iktidarını kaybetmeye başladı. Sokullu’nun
uzun süredir peşinde koştuğu Don-Volga ve Süveyş kanalları, Akdeniz’de Habsburg karşıtı
mücadele ve Hint sularındaki egemenlik kavgaları bir kenara bırakılarak İran cephesinde bir
kara seferine çıkılmasına karar verildi. 1578’de Safevilere savaş ilan edildiğinde Osmanlı
ordularının aralıksız biçimde neredeyse otuz sene cephelerde dolanacağını tahmin eden
herhalde kimse olmamıştı. 1590’da İran sınırındaki muharebeler sonlanmasına rağmen üç sene
geçmeden Avusturya Habsburglarıyla başlayan savaş Osmanlıları oldukça zora soktu.
1578–90 savaşının ilk safhasında Tiflis, Revan, Şemahı’yı alan Osmanlılar, ele
geçirdikleri yerleri Safevi karşı taarruzlarından koruyabilmek için buralarda kalabalık
garnizonlarla korunan müstahkem kaleler inşa ettiler. Özdemiroğlu Osman Paşa, Kafkas illerini
Osmanlı hâkimiyetine sokmada önemli rol oynadı. Daha önceki mevsimlik seferlerden farklı
olarak her sene üst üste yenilenen çarpışma ve kale kuşatmalarından oluşan savaş, sefer ve
personel harcamalarını Osmanlı maliyesinin en büyük gider kalemi haline getirdi. 1585’te
Tebriz’in fethi ve henüz iktidarı tam manasıyla eline alamayan Şah Abbas’ın Safevi tahtına
geçişi, Osmanlı-Safevi savaşının Osmanlılar lehine tamamlanmasını sağladı. Osmanlılar,
1590’da imzalanan Ferhad Paşa antlaşması sayesinde topraklarını doğu ve kuzey istikametinde
epeyce genişletmişlerdi.
Buna mukabil 1593–1606 Osmanlı-Avusturya savaşı çok maliyetli olmasına rağmen
aynı ölçüde kazançlı olmadı. Osmanlı devlet ricalinin bir kısmı, en başından beri Habsburglarla
barışın bozulmasını istemiyordu. Ne var ki, Koca Sinan Paşa’nın başının çektiği savaş taraftarı
hizip İstanbul’da yönetimi ele alıp Osmanlı ordularını batı cephesine taşıdı. 1594’te Yanık’ı ele
geçiren Osmanlılar savaşa iyi başladı. Bununla birlikte Habsburg imparatoru II. Rudolf, başarılı
bir diplomatik manevrayla Erdel, Eflâk ve Boğdan’ın Osmanlı hâkimiyetine karşı
ayaklanmasını sağladı. Kuzey sınırındaki vasallerin isyanı, Osman askerini haddinden fazla
geniş bir cepheyle karşı karşıya bırakmıştı. 1595’te Estergon’un kaybı Osmanlı savunma
stratejisini zora düşürdü. III. Mehmed’in bizzat katıldığı 1596 seferinde Eğri fethedildi. Kalenin
ele geçirilmesinin ardından Haçova’da karşılaşan iki imparatorluk ordusu iki tarafa da büyük
kayıplara mal olan bir meydan muharebesi verdi. Avusturya birlikleri toplu ateş gücü sayesinde
Osmanlı safını yarmaya muvaffak olsalar da, disiplinli Osmanlı savaşçılarının yeniden saf
oluşturup muharebeye devam etme yetenekleri sayesinde III. Mehmed kesin bir zafer kazandı.
1596’daki meydan muharebesinin ardından savaşı sürdürmek zahmetli ve çileli bir iş
haline geldi. 1598’de Yanık kaybedildi. Aynı sene Osmanlıların Varat’ı, Habsburgların Budin’i
almak için yaptıkları seferler başarısız oldu. Bu arada Erdel’de yaşanan taht değişikliği,
Osmanlıları biraz rahatlattı. 1600’de Kanije’yi fetheden Osmanlılar, Budin’i Avusturya
saldırılarına karşı başarıyla korumaya devam ettiler. 1604’te Erdel’de patlak veren Habsburg
karşıtı isyan, Osmanlıların savaşı kendi lehlerine kapatmaları için uygun bir fırsat sağladı.

1605’te Estergon geri alındı. 1606’da Zitvatorok’ta akdedilen barış antlaşması, Habsburg
sarayına geçen asırda sahip olmadığı bazı diplomatik ayrıcalıklar sağlamasına rağmen fiilen
Osmanlı ve Habsburg aileleri arasındaki güç dengesini bozmadı. Bununla birlikte Osmanlı
başkenti, batı sınırında ne denli güçlü bir hasımla beraber yaşamak zorunda olduğunu
öğrenmişti ve Habsburg-Osmanlı sınırı 17. yüzyılın ikinci yarısına değin ufak tefek sınır
çatışmaları dışında sakin kaldı.

Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı-İran savaşlarınının ilk beş yılı içerisinde Osmanlı
kuvvetlerinin elde ettiği en önemli başarı sayılabilir?

a)

Safevi güçlerinin Kafkaslardan çıkarılması

b)

İlk defa bir şark seferine Kırım kuvvetlerinden destek sağlanması

c)

Safevilerin barış istemek zorunda bırakılmaları

d)

Dağıstan ve Gürcü beylerinin itaat altına alınması

e)

Bazı kalelerin tahkim edilmesi ve stratejik noktalarda yenilerinin inşa edilmesi

2)

Aşağıdakilerden hangisi 1578–1590 Osmanlı-İran savaşları neticesinde ele geçirilen
yerlerden biri değildir?

a)

Şirvan

b)

Kars

c)

Revan

d)

Tebriz

e)

Gence

3)

16. yüzyıl sonunda Kafkas illerindeki askerî başarılarıyla tanınan Osmanlı devlet adamı
aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Koca Sinan Paşa

b)

Ferhad Paşa

c)

Sokullu Mehmed Paşa

d)

Lala Mehmed Paşa

e)

Özdemiroğlu Osman Paşa

4)

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi 1584’te Özdemiroğlu Osman Paşa’nın gelişiyle
Osmanlıların Kırım hanlığı üzerinde kurduğu hâkimiyeti en iyi açıklar?

a)

Mehmed Giray’ın katledilmesi

b)

Mehmed Giray’ın oğullarının Osmanlı karşıtı eylemleri sürdürmeleri

c)

Tahta çıkan II. İslam Giray’ın Osmanlı sultanı adına hutbe okutması

d)

Yeni basılan sikkelerde Giray ailesinin ismi bulunması

e)

İstanbul’dan yollanan bir Osmanlı donanmasının Kefe’ye gelmesi

5)

II. İslam Giray’ın tahta geçtikten sonra hutbelerde Osmanlı sultanının adının
okunmasına müsaade etmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

a)

Osmanlı devletinin Kırım üzerindeki denetimini artırdığı

b)

İslam Giray ile III. Murad’ın ilişkilerinin yakın olduğu

c)

Kırım hanlığının Osmanlı güçlerinin kanatları altında olmayı tercih ettiğini

d)

İslam Giray’ın etrafındaki düşman güçlere mesaj vermek istediğini

e)

İslam Giray’ın Osmanlı sarayı ile arasını düzeltmek istediğini

6)

Habsburg imparatoru II. Rudolf’un Osmanlılarla yürüttüğü savaşı daha geniş bir
cepheye yaymak için yürüttüğü politika aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Başta Papalık olmak üzere Venedik ve Fransa ile anlaşarak bir haçlı ittifakı kurmak

b)

Osmanlıların doğu sınırlarına saldırmaları için Safevilerle anlaşma temin etmek

c)

Kuzey Afrika’da bazı önemli kaleleri zapt etmek

d)

Eflâk, Boğdan ve Erdel kuvvetlerinin Osmanlılara karşı ayaklanmasını sağlamak

e)

Mezhep farklılıklarından kaynaklanan hassasiyetten faydalanarak Türkmen gruplarını
isyan etmeleri hususunda kışkırtmak

7)

1593–1606 Osmanlı-Avusturya savaşının başlamasında aşağıdaki Osmanlı devlet
adamlarından hangisinin daha etkin bir rol oynadığı söylenebilir?

a)

Ferhad Paşa

b)

Lala Mehmed Paşa

c)

Koca Sinan Paşa

d)

Damat İbrahim Paşa

e)

Hoca Sâdeddin Efendi

8)

1596 Haçova meydan muharebesi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru
değildir?

a)

Hoca Sâdeddin Efendi seferin önde gelen destekçilerinden biri oldu.

b)

Osmanlı ordusuna III. Mehmed komuta etti.

c)

Muharebe esnasında padişahın güvenli bir yere çekilmesi fikri ortaya atıldı.

d)

Osmanlılar muharebe meydanından muzaffer ayrıldı.

e)
Haçova’da uğradıkları yenilgi Habsburgların savaşı devam ettirebilme imkânını ortadan
kaldırdı.

9)

1606 Zitvatorok antlaşmasının Osmanlı tarihi açısından en dikkat çekici özelliği
aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Barış müzakereleri Kuyucu Murad Paşa tarafından yürütüldü.

b)

Antlaşma metni iki egemen devletin karşılıklı anlaşması şeklinde düzenlendi.

c)
Habsburg imparatoru Macaristan’da sahip olduğu topraklar için Osmanlılara vergi
ödeme yükümlülüğünden kurtuldu.
d)

Osmanlılar savaşta ele geçirdikleri yerlerin sahibi oldular.

e)

Antlaşma maddeleri 1615 ve 1616 yıllarında kısmen değiştirildiler.

10)

Aşağıdakilerden hangisi 1578–1590 Osmanlı-Safevi ve 1593–1606 Osmanlı-Avusturya
savaşlarının Osmanlı sosyoekonomik yapısında yarattığı değişimlerden biri değildir?

a)

Osmanlı hazinesinin beslemek zorunda olduğu kapıkulu sayısı iki katına çıktı.

b)

Gerek sefer harcamaları gerekse yeni ele geçen yerlerde gösterilen tahkimat masrafları
merkez ve eyalet hazinelerinin belini büktü.

c)

Sekban ve sarıca denilen vasıfsız asker grubunun ortaya çıkmasıyla askerî düzen
sarsıldı.

d)

Fethedilen yerlerin birçoğunun kaybedilmesi vergi yükü altında ezilen reayayı isyana
teşvik etti.

e)

Akçenin ayarıyla oynanması ayaklanmalara neden oldu.

Cevaplar
1) a 2) b 3) e 4) c 5) a 6) d 7) c 8) e 9) b 10) d

