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İSTANBUL FETHiNiN YAKIN SEBEPLERİ 

Prof. Dr. HALİL İNALCIK 

Mısır sultanı na gönderilen V arna fetihnamesinde bu ka t'i neticeli 
savaşa mü,ncer olan bulıranın menşei olarak en başta Roma'da Papa 
nezdinde bir Haçlı seferi için yapıları. toplantı belirtilmiştir. Malumdur ki · 
daha .1.439 da VIII. Yuannis Paleologus Roma'yı ziyaretten sonra Flo
ransa konsiline bizzat iştirak etmiş ve Osmanlılara karşı bir Haçlı seferi 
va'di karşılığında Papanın dini otoritesini tanımıştı. tınparatorun _ma
beyincisi Jean J. Tarzella (Janachi Torcello) ~6!Jsile, Osmanlılarİn kuvveti 
ve bir Haçlı ordusunun takip edeceği yol hakkında bir rapor vermiş ve 
bir ay içinde Türkierin Rumelin'den atılabileceğini bildirmişti. Fakat im: 
paratarla beraber giden rahiplerden çoğu payitahta döner dönmez Latin 
hakimiyetinden nefret ed~n İstanbul lialkı karşısıp.da açıktan açığa katalik 
kilisesiyle yapılan Unio.n'u red ve inkar · ettiler. Öbür taraftan hemen IL 
Murad'ın elçile:i İstaiı.bul'a gelerek impratardan ·izahat jstediler. İmpa
rator, Osmanlılar aleyhinde bir teşebbüste bulunulmadığı hususunda . te
minat verdi. Bununla beraber yeni bir kaynağın, Gazvô.t-ı Mw·ad Han'ın da 
belirttiği gibi, Osmanlılar Haçlıların Bizans'ın faaliy~tleri neticesinde 
harekete geçtiğine inannuşlardır; 1442'de imparator, aynı J. Tarzella'yu 
elçilikle İtalyan devletleri nezdine ve Macaristan'a göndererek Haçlı 
seferi va'dinin biran önce yerine getirilmesi hususunda ısrarcia bulundu. 
l3u esnada Balkanlar'da, batılılara cesaret veren mühim had1seler de cere
yan ediyordu. 

Sırbistan, Stefan Lazareviç'in ölümündenberi (1427) Osmanlılada 

Macaristan arasında bir. rekabet mevzuu haline gelmişti. Macarlar B~l
grad'ı, Osmanlılar ise safha safha bütün Sırbistan'ı işgal ettiler. IL Murad 
ruhayet I440'da gelip Belgrad'ı da kuşattı, ·fakat netice alamadı. 1442 
kışında Mezid Bey'in Transilvanya'da mağlı1biyet ve ölümünü aynı 

- sen~nin yazında Rumeli Beylerbeyi Şahabeddin Paşa'nın .bu memlekete 
yaptığı büyük · sefer takip etti. Fakat bu teşebbüs de Yanko (Hunyadi. 
Yanoş) tarafından tam bir bozguna uğratıldı. İşte bu müsait şartlar altında, 
1443 yılında Osmanlılar Balkanlar'dan atmak, İstanbul'a varmak ve hatti 
Ku~üs'e kadar gitmek için Roma'da hararetli bir şekilde Haçlı planları 

konuş_ulmağa başlandı: 1439'da düşüniildüğü gibi, İtalya devletlerinin 
teşkil edeceği bir donanma boğazları kapar ve Karaderuz sahillerini teh-

. dit ederken, Macar ordusu Haçlı müttefikleriyle Tuna'yı aşacak ve Ru
mel1'ni istila edecekti. Donanma işi tahakkuk etmediyse de Kıral Ladislas, · 
Yanko ve memleketinden . kovulmuş S~rp d espotu Qeorg Brankoviç . ida
resinde bir Macar._Sırp ordusu 1344 kışında Rumeli'ni istila etti, Sofya'yı . . . 
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aldı ve Edirne'ye götüren son Balkan geçidierine kadar . dayandı. O yaz 
Karaman'da yapılan yıpratıcı bir savaştan dönmüş olan Osmanlı ordusu 
büyü.k bir mukavemet gösterememişti. Sultan Murad, ancak kapıkulunun 
gayreti ve fedakarlığl sayesinde İzladi geçidinde kışın ortasında (ı 2 I. 
!Unun 1443) düşmanı durdurmağa muvaffak oldu. · Soğuk ve açılıktan 
kırılan haçlılar i.·icata başladıl~r. Fal~a.t" bi~ -takip savaşına çıkan Osmanlı 
kuvvetlerilli bozarak padiŞahui kayın biraderi ve Birinci Vezir Çandarlı 
Halil'in kardeşi Mahmud Çelebi'yi esir alınağa da ·muvaffak oldular. Bı.ı 
sefer, bütün hıristiyan .Avrupa'da bir zafer gibi kutlandı ve "osmanlıları 

. Balkanlardan çıkarmak iÇin ertesi s~ne sefere daha büyük ölçüde devam 
için müzakereler başladı. Bu faaliyetiri ruhu Papa IV. Eugene idi,' ve 
onu bilhassa Bizans impratoru teşvik etmekte idi. Şark hıristiyaıılığl üze
rinde otoritesillin kutulması Papanın o zaman Avrupa'da konsillerde sar
sılmış olan otoritesinin yükselmesine de yardım edecekti. Bizans elçileri 
yalnız İtalya'da. ve Macaristan'da değil, ~aramanoğlu yanında da hum
malı bir tahrik fa~liyetinde bulunuyorlar ve Osmanlıları mahvetmeilin 
tam zamarn geldiğini söylüyorlardi. 

Bu f'Snada ll. Murad, dah<=ı doğrusu, devlet işlerirrin hakiki hakim 
ve nazı.-nı Çandarlı Halil Paşa, uzun zaman esas siyaset darak kabul edil
miş olan barış ve uzlaşma politikasına birdenbire yerriden döndü. Osmanlı 

· devletiilin düştüğü son müşkül durum, Sırbistan'a karşı bilhassa Fazluıiah'ın 
divana dahil olmasından beri güdülen istila politikasının bir neticesi sayı
lamaz mı idi? Bütün batı hıristiyanlığırrı, şimdi. Çok tehlikeli bir hal alan 
Haçlı seferlerine tahrik eden harbcı siyasetin korkusu altında· değil mi 
idi? Bizans ir~ıpratoru bu vaktiyle Yıldırım Bayezid'i felakete sürüklemekle 
suçlandırdığı Hoca Firuz Paşa'nın cebir siyasetilli daima kötükyen Çan
darlı, uzak görüşlü ve ihtiyatlı devlet adamı sıfatİyle şimeli sulh politikasırrı_ 
tekrar ele aldı. Ayrrı zamanda muasır müşahitler tarafindan barışçılığı 
müttefikan belirtilen II. Murad da, büyük fedakarlıklar balıasma da olsa, 
her tarafta sulhü tesis etmeği ve sonra tahiı ı 2 yaşında oğlu Mehmed Çe
lebi'ye bırakarak saltanattan çekilmeği .tasarlıyordu. İşte bu şartlar al
tında hemen İzladi savaşırrı takip eden ay içinde ilk barış teşebbüsleri 
yapıldı. . 

Bu sulh faaliyetiilin tafsilatına girişrneğe burada imkan yoktur 1 • 

.Yalnız şu ·kadar söylemek lazımdır ki, eski Sırp despotuna toprakları iade 
olunarak Sırp beyliği Osmanlılara tabi bir beylik olarak ihya ol~ndu. II. 

. Murad, Balkanlarda sulhü kurtarmak ve yerri bir haçlı istilasırrı onlemek 
için bittabi her şeyden evvel Yanko~nun ve Macar kıralıruh yerri sulh mad
delerilli taselik etmelerilli istiyordu. Bunun içindir ki, Sırbistan'ın ihyasına 
ve hatta Eflak üzerinde bazı eski haklarından vazgeçrneğe ve bir daha-·. 

1 Benim basılmakta ·olan, Fatih Sultan Mehmed devri üzirinde tedkikler ve ;esikalar, 
I444 Buhranı. 



İSTANBUL FETRİNİN YAKIN SEBEPLERİ 347 

Osmanlılarm Tuna nehrini aşmamalarına razı olmuştu. ı 2 haziranda 
Macar kır~riın, Yanko'nun ve Sırp ·despotunun elçileri önünde böyle 
bir muahedeyi yeminle tasdik etti ve kıralın da y,emin etmesi- içip. Sege-

. din'e Baltaoğlu Süleyman başkanlığında bir elçi hey~ti gönderdi. _O Y.az 
Bizans'ın tahrili ile Karamanoğlu tekrar harekete geçmiş olduğundan 
oğlu Mehmed Çeleb~'yi Halil Paşa ile beraber Edirne'de bırakarak Tem
muz ortalannda Anadol11'ya geçti. ·orada da harb yapınağa hacet kal
mada~ Karamanoğluyla bir müs-aleha (Sevgendname) imzaladı. Bu tarafta 

- evvelce fethetırii.ş olduğu Akşehir, . Beyşehir, Seydişehri gibi yerleri Kara
manoğlu İbrahim Bey'e iade ediyordu. İşte bu suretle her iki c~phede 
büyük gerilemeler balıasma sı.ılh sağlanmış s~nılıyord.u. 

Fatih Sultan Mehmed'in ilk tahta çıkışı işte tam bu hadiselerin cere
yan ettiği zamana rastlar. ri. Murad, İzladi muharebesinin akabinde 
tahttan ·çekilmeğe _karar vermiş görünüyor. Onu bu harekete sevkeden 
arniller şöyle sıralanabilir: Ö bu kış seferinde eyaJ.et askerinin ve bilhassa 
uç kuvvetlerinin muhalefeti ve sonra harb meydanından çekilmeleri kar
şısında aciz kalmış ve buna son derece müteessir olmuştu. Tahta çıkışın
danberi Ruı:_neli beyleriyle arasında bir itimadsızlık yardı. İçkiye düşkün, 
yumuşak bir --adam olarak tanınan 'II. Murad'a karşı muhalefetin, son 
miıvaffakiyetsizliklerden sonra uç kuvvetleri arasında kalmadığı da dü
şünülebilir. Bundan başka II. Murad, 1443 kışına doğı·u kendisinden 
sonra tahta geçmesi muhakkak gibi _görünen büyük şehzadesi Al~eddin 
Ali Çelebi'nin Amasya'da feci bir şekilde ölümü haberini almış ve bu 
haber onu derin bir materne gark etmişti. Şimdi hayatta yalnız 1443'de 
Manisa sancağının idaresine göndermiş olduğu Mehmed Çelebi kalıyordu. 
Kendi sağlığında onun tahtta sağlarnca yerleşmesi başlıca bir kaygusu 
oldu. İstanbul'da Yıldırım .Bayezid soyundan, büyük bir ihtimalle .Emir 
Süleyman Çelebi'nin torunu Orhan 2, derlesinin tahtını ele geçirmek için 
firsat bekliyordu. İşte bütün bu şartlar altında II. -_Murad her taraftan 
sulhü temin ederek tahttan . feragate karar verdi. Daha 1444 baharında 
Mehmed Çelebi'yi Manisa'dan . Edirne'ye getirtti. Onun, yabancı elçi
lerin kabulünde divan da yanında · oturmasına ve bir tak). m saltanat sem
b.ollerl.ni kullanma_sına müsaade etti. 1444 mayısında Ceneviz elçisi Dra:p
perio ile beraber Murad'ın huzuruna çıkan Cyriacus d' Ancona, Mehmed 
Çelebi'yi babasının yanında haşmet içinde oturur · gÖrmüştü 3 • Varna mu
hatebesinde yazdığı fetihnarnede II. Mehed kendisi, balıarda babasının 
tahtı kendisine bırakdığını yazac~ktır. Bundan sonra II. Murad'ın Macar
laı:la Edirne' de ve Karamanoğluyla Y eİıişehir~ de büyük fedakarlıkl'!-rla 
sUlh muahedeleri İmzaladığım yukarıda söylemiştik. Hadiseleri doği·u bir 

2 Bk. Chaİkokon dyles, Bonn tab'ı, s. ggB. 
3 Bk. O. Halecki, Tlıe Cnısade qf Vama, New York 1943; Fr. Babing er, Von 

Amurath zu Amurath, Oriens, vol. 3, Nr. 2 (1950), s. 234. 
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şekilde sıralıyan Varna fetihmlmelerinde II. Mehmed kendisi, babasının 
hıristiyan ve Müslüman hükümdarlada müsalehalar yaparak devleti em
niyet altına aldıktan sonra saltanattan feragat ettiğini belirtir. Metni 
elimiz_de olan muahedede ise Karamanoğlunun taahhütlerini aynı zamanda 
''Murad Bı::y'e ve Mehmed Bey'e" karşı yapması dikkate değer ve bahar
dan beri Mehmed Çelebi'nin saltanata iştirak ettirildiğine başka bir delil 
sayılabilir. Fakat yeni bir ka)rnağa, Gazauô.t-ı· Murad Han'a göre II. Mu
rad'ı~ resinen kapıkulu önünde tahtım oğluna bırakması Karaman mu
ah~desinden sonra Mihaliç ovasındad~ ve bu h.er halde 1444 ağtistosunda 
olmalıdır. Cülusu bildirmek üzere Misır .. Meınlfıklu sultaruna gönderilen 
elçilerin oraya varış tarihi üzerinde istidlallerimiz de resmi feragatin ağus
tos içinde vukubulduğunu teyit eder mahiyettedir. Sultan Murad şimdiye 
kadar zannedildi~ gibi bu tarihte Manisa'ya gitmemiş, fakat Bursa civa
rında kendisini tam bir ibadet ve inziva hayatına vermiştir. Bu esasen 
onun tahttan çekildiği sebepleriyle de tam uygunluk halinde bir hareket 

. tarzıdır. 

Murad'ın belkiediği şu idi: Artık Osmanlı devletinin bütün düşman
ları ile sulh Y?-pılmıştır. Oğlu suJh ve sükCın . içinde tahtta yerleşecek ve 
sultanlık kendi soyunda devam edecektir. Hakikatte tahtın bir çocuğa 
bırakılması ·devlet içinde vahim bulıranlar doğurmuş, dış düşmanlar Os
manlı devietini yıkmak için daha büyük bir cesaretle taarruza geçınişler
dir. Q-enç Sultan Mehmed'in iki yıl süren bu ilk saltanatı Osmanlı dev
letinin uçurumun kenarına kadar sürüklendiği çok buhranlı bir devir 
olmuştur. · 

1444 haziran ortalarında Edirne'de bulunan Cyriacus, şehir· hal
kının korku ve telaş içinde bulunduğunu, surların acele tamir ve takviye 
olunduğunu, askerin bozuk bir riıaneviyata sahip o~duğunu yazarak ya
pılan anlaşmanın katiyen tasdik olunmamasını ve Türklerin bi.ı düşkün 

arnndan istifade olunmasını tavsiye ediyordu 4• Gazauat, Edirne için tıbkı 
bunun gibi bir tasvir vermekte, muasır Alman şairi Beheim, o zaman 
Edirne'den zenginlerin. Anadolu'ya ka:çtığını tesbit etmektedir. Balkan
larda, Arnavutluk' ta, İskender Bey ve ·Araniti isyan etmişlerdi, Mora des
po tu Korent bı:rzahım aşarak Osmanlı nüfuz ve hakimiyet sahasına te
cavüz etmiş, Tesalya'da ve Novaberda'da başka isyanlar başgöstermişti. 
Ağustosta yirmi iki gemilik bir haçlı donanınası boğazlara gelip hakim 

• (o 

olmuştu. Işte bu şartlar altında 1vfacar sarayı sulhten ziyade muvaffaki-
yede biteceğine emin bulunduğu haçlı seferini düşünrneğe başladı:· Sege
din'e gelen Türk elçisine Sırhistan kalelerini despota teslim ettirclikten 
soma· anlaşma mevcut değilmiş gibi t~arruza geçildi. Macar ve Eflak a·s-

4 Halecki, mez. eser. 
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kerinden mürekkep bir ordu ı8-22 Eylül arasında Tuna'yı aşarak Kuzey 
Bulgaristan üzerinden Varna'ya doğru ilerlemeğe başladı. Aynı zamanda 
haçlıların planiarına dahil olduğuna şüphe olmıyan bir iç isyan tahrik 
edilmek istenmişti: İstanbul'da her zaman mevcut olan Osmanlı müdqei
lerinden biri, herhalde Orhan, ~444 yazmda harekete geçerek İ~ceğiz'e 
geldi ·ve vaktiyle Düzme Mustafa'ya yapıldığı gibi Rumeli beylerinin 
gelip kendisine iltihak edeceklerini ümid etti. O, Murad'm tahta çıkar
dığı ı 2 yaşındaki çocuğa karşı kendisi için büyük şans olduğunu tahmin 
etmiş olmalıdır. Fakat bu ölüm kalım anında düşmana hizmet eden· Or
han'a Rumeli beyleri iltihak etmediler. O daima müddeilerin sığındığı 
De,liorman'a kaçtı; sonra orada Rumeli beylerbeyinin kuvvetleri tara
fından sıkıştırılınca sahil yoluyla İstanbul'a sığınınağa muvaffak oldu. 
Genç Sultanın o yaz maruz kaldığı tehlike bundan ibaret .değildir. O yaz 
Edirne'de Hurufiler kıyam etmişlerdi ve bu hir katılarola neticetenmiştir 5, 

Arkasından haçlı ordusu tam Tuna'yı. açtığı tarihte, 22 Eylülde Edirne'de 
müthlş bir yangın çıkarak büyük hasariara sebep olmuştur. Bu esnada 
şehir halkı heyecan içinde paşaları (hükümeti) tazyik etmekte, tezahüratta 
bultinmakta idiler. · 

İşte bu şartlar altında birinci vezir Çandarlı Halil Paşa Il. Mura,d'ı 
inzivasmdan çağırmaktan başka çare göremiyordu. Çocuk padişalun 

duruma hakim olamadığı, · her taraftan ayaklanan düşmanların taarruzu 
karşısında devletin mahva doğru sürüklendiği aşikardı. Daha Orhan Çe
lebi'nin teşebbüsü esnasında Sultan Murad acele Edirne'ye çağırılmış 

ise de gelmemişti. Fakat şimdi düşmanın Edirne~ye doğru ileriediği bir 
zamanda tekrar Anadolu'ya giden Kasalızade Mahmud Bey'in ısrarları 

üzerine eski sultan 'nihayet ordunun başına geçmeği kabul etti. Aceie 
Anadolu ordusunu Gelibolu -karşısına getirdi. Düşman donanınası orada 
oyalanırken kendisi İstanbul boğazına giderek Anadolu hisarından karşıya 
top himayesinde geçti ve Halil Paşa ile buluştu. Edirne'de genç Sultanın 
etrafındakiler, en başta Zaganos ve Şahabeddin Paşa, padişalı sıfatiyle 

II. Mehmed'in ordunun başına geçmesini ve Sultan Murad'm Edirne 
muhafazasında kalmasını istediler. Genç padişah babasının kat'i müda
halesi karşısında ısrardan vaz geçmek zorunda kaldı. Fakat bu hadise, 
Il. Murad'a dayanan Halil Paşa ile muanzları arasında iktidar için mü
cadele ve rekabetin ilk mülıim belirtisi olarak burada ehemrniyetle işaret 
edilmeğe değer. Halil hala Il. Mw:ad'ı asıl padişah saymak istiyor, 
buna· karşı rakipleri oğlu Sultan Mehmed'i resmen hakiki padişah talll
yarak onun· hükümdarlık otoritesi-ni tam ve bütün icabiariyle tahakkuk 
ettirmek istiyorlardı. Bu suretle onlar çocuğun arkasında hakiki iktidarı 
Halil'in elinden alınış olacaklardı. Halil'in siyaseti hakikatte bir otorite 
ikiliği ve binaenaleyh anarşi yara~acaktır. 

6 Bk. Babinger, mez. mak. s. 244-248. 
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Varna'da çok kanlı ve çetin bir savaştan sonra (Chalkokondyles'e 
göre Türkler 8ooo şehid verdiler) istilacıl;ı.r ricate mecbur edildi (ıo son
teşrin 1444). Edirne ve Osmanlı devleti kurtulmuş tu. Bu savaşın büyük 
tariJıi m;ticeleri olmuştur: Balkanlarda Osmanlı nüfuz ve hakimiyeti yeni
den yerleşmiş, İstanbul'un zabtını imkan dahiline &okmuştur . . 

Zafer Sultari Murad'a eski otoritesini kazandırmıştı. Herkes ona asıl 
padişah olarak bakıyordu. Bununla beraber dört ay önce kendisi resmen 
tahttan feragat etmiş olduğu için resmen yeniden tahta oturması ve biat 
alması lazımdı. Halil ve bütün halk bunu çok arzu ettikleri halde -IL Mu
rad, oğlunu"n istikbali için ~ok zararlı 'olabilecek bu hareketi yapmadı ve 
ve kısa bir zaman Edirne'de kaldıktan 'sonra oğlunu Tevarih-i Al-i Os
man'ın ifadesiyle "İstiklali padişah" yaparak bu defa Manisa bahçelerine 
çekildi. Orada yeni bir· saray· inşa ettirmeğe başladı. II. Murad Varna 
muharebesi dolayısiyle Edirne'ye gittiği zaman. yeniden bir cülus bahis 
mevzuu değildi .. Resmen oğlu Sultan Mehmed padişahtı ve Varna zaferini 
bildirmek üzere Mısır Sultanı Seyfeddin Çakmak'a, 'Timur oğullarından 

· ·Şahruh'a, Karamanoğlu lbralı.iuı Bt:y't: vt: diğt:r ~slaın lıüküındarlarma 
gönderilen fetihnarnelerin hepsi Mehmed adınadır ve orada. babas.ının tahtı 
nasıl kendine bıraktığını ve Macarların taarruzu üzerine . onu nasıl or
dun'un başına çağırdığını anlatmaktadır. Ancak IL Murad, Edirne'ye 
tekrar gelip ordunun başına geçtiği ve devlet iktidarını kullandığı andan 
itibaren filen cülus etmi~ gibi idi ve herkes ona hakiki padişah muamelesi 
yapıyordu. Veziriazam Çandarlı'ya gelince, o muayyen düşün.celerle her 
bakımdan II. Murad'ı asıl padişah sayıyordu. Sultan Murad Manisa'ya 
çekildikten sonra da adeta devletin en yüksek otoritesi olarak en mühim 
işlerde ona başvuruyor ve Kdtovulos'un yazdığı gibi 6 "ekser umurda 
Sultaf! Mehed'e muhalefet" ediyordu. Çandarlı'İıın, uzakta olan IL Jvfu
rad'a dayanarak devlet işlerini hakim-i mutlak olarak idare etmek mey
line karşı diğer iki vezir, Zaganos ve: Şahabeddin, her türlü müdahaleyi 
hertaraf etmek suretiyle küçük Sultan Mehmed'i (o zaman 'r2 yaşındadır) 
halcikaten "İstiklali padişah" yapmak ve. divanda ha.kim olmak istiyor
lardı. II Mehmed'in 1444 ağustosundan 1446 ağy.stosuna kadar fasılasız 
devam eden ilk iki yıllık salt~natı bu iki gru.p arasında iktidar için müca
dele ile geçmiştir. Çandarlı'nın rakipleri genç sultanı Varna zaferini 
dahi gölgede bırakacak ·büyük bir fethe, İstanbul fethine teşvik etmeğe 
başladılar. Varna muharebesinin qaşlıca · muharriki olan Bizans'ı şimdi 
fethetmek mümkün görün~yordu. Gerçekten 1445 yılında da bir, haçlı 
donanınası ~aradeniz kıyılarına gelmiş ve yanlarında baŞka bir saltanat 
müddeisini, Davud'u getirmiş, öbür . taraftan Yanko (Hunyadi Yanoş) 
bir ordu ile Rumeli'yi tekrar istila tehdidinde bulun.muştu. Fakat Şaba
beddin Paşa'nın müteyakkizane harekatı sayesinde düşman bir istilaya 

n Karolidi tercümes.i, TOEM ilavesi, İstanbul ı328, s. gı. 
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cesaret. eciememiş ,;e çekilip gitmişti. Sultan Mehmed'in İstanbul'a karşı 
muhasara fikri Angiolle l o tarafından bize naklolunmuştur. ,Phrant
zes'de buna bilvasıta .telmih eder. Osmanlı rivayetlerine göre, II. Meh
med Kastamonu hakimini, Karamanoğlu'nu ve Sırp despotu ile diğer 

haraçgüzar hıristiyan hükümdarlarını (şüphesiz bu arada Bizans'ı) tehdit 
ettiği için Manisa'ya babasına şikayetler gelrneğe başlamıştır. Bunun 
üzerine II. Murad oğlunu ve vezirlerini te.vbih ederek durumu. ya tırştır
mıştır 7• Bu rivayet genç padişahın etrafindakilerin fütuhatÇı ve müte
arrız politikasını tamamiyle teyit etmektedir. Bununla beraber Rumeli'nde 
Osmanlı hakimiyetini tehdit eden tehlikeler baki idi. Mora despotu Varna 
muharebesinden sonra da taarruzlarına devam ediyor, ArnaV-utluk'ta İs
kender Bey isyaru genişliyor ve şimalden Arnavutluğa götüren mühim yol 
üzerinde Kocacık ( =Svetigard) kalesi asiler eline düşmüş bulunuyordu. 
Bilhassa 1444 denberi Macarlada işbirliği yapan Eflak voyvodası I. Vlad 
Drakul, Tuna'nın öte kıyısında Yergögü kalesini işgal ve tahrip etmiş, buna 
karşı Rumeli beylerbeyi Davud B·ey idaresinde gönderilen ordu tam bir 
bozguna uğramıştır. 

Murad'ın avcietini her zamandan ziyade gerekli gören Çandarlı ile 
Sultan Mehmed'in saltanatını müdafaa eden ikinci vezir Şahabeddin 
Paşa arasmda rekabet nihayet bir yeniçeri isyanı ile neticelendi. Yeniçeri
ler tamamiyle Halil tarafinda idiler ve ağaları meşhur Kurtcu Doğan 
Çandarlı'ya tabi idi. Çandarlı'nın tahrili ile herhalde .1446 ·baharında bu 
asker ayaklandı. Şahabeddin Paşa'nın sarayına hücum ederek kendisini 
öldürmek istediler. Paşa kaçıp Sultan Mehmed'in sarayına sığınarak ca
nını kurtardı. Eşyasını yağmaladılar. Fakat isyan burada kalmıyı:ı.rak asiler 
Buçuktepe denilen mevkie çıktılar ve İst~nbul'da bulunan. düzme (Orhan 
Çelebi)" yanına gideceklerini ilan ettilı:r. _Bu açıkca Sultan Mehmed'in 
saltanatina karşı bir hareketti. Bunun üzerine şe~r halkının yardımiyle 
asilere karşı bir tenkil hareketi başladı. Altı aydır maaş alıruyan ve akça
daki gü!JlüŞ mikdarının azaltılmasından beri mutazarrır olaıi yeniçerilerin 
ulUfeleri yarımşar akça artırıldı· ve bu suretle isyan yatıştırıldı. Fakat 
Şahabeddin Paşa artık . ortadan çekilıniş görQnüyor. Bu esnada Halil'in · 

·. tertiplerini gösteren başka dikkate değer bir hareket vardır_: İsyan başla
madan önce II. Murad 5 ma}rısta 4000 kişilik bir 'kuvvetle Manisa'dan 
ayrılrp.ış ve Rumeli'ye müteveccihen Ayazmand'a kadar gelmiş, fakal 
orada birdenbire fikrini değiştirerek Bursa'ya çekilmiştir. IL Murad tek
rar_ Eqrrne tahtma gelmek üzere orada paha üç ay kadar bekliyecektir. 
Murad'm hareketlerini vekayinamelerdeki münferid bazı kayıtların yar
dımİyle şu şekilde izah ed e biliyoruz: Halil, Sultan Muradla gizlice haber
Ieşiyer ve onu Edirne'ye tahta gelrneğe iknaa çalışıyordu. Fakat bunu 
kiyasetle yapmak lazı~dı, yani Murad'ın dönmesine taraftar bulunınıyan 

7 Bunun mtinakaşası için · bak. Benim Tetkikler ve vesikalar, İstanbul fttlıinden öru:e 
Fatih Sultan Melımed. 
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Ş ahabeddin ve Zaganos Paşaların tahrili ile kendisine karşı . oğlu tarafın
dan herhangi bir mukavemet teşebbüsüne meydan verilmemeli idi. Sultan 
Mehmed, II. Murad'ın yegane şehzadesi olduğu için böyle bir şey katiyen . 
istenmiyordu. Çandarlı Halil bir taraftan Murad'ı davet etmiş, öbür taraf
tan Şahabeddin~i hertaraf etmek için yeniçerileri tahrik etmiştir. Fakat 
isyanın bastırılması ve belki genç sultanın mukavemet ihtimali üzerine 
Sultan Murad Rumeli'ye geçrneğe cesaret edemiyerek Bursa'ya dönmüş 
ve hadiselerin inkişafını beklemiştir. Chalkokondyles, Sultan Murad 
tahta geçrneğe kalkışırsa baba oğul arasında bir iç harb tehlikesini sara
hade işaret etmiştir. Fakat Halil, fakliyecine devam ediyordu. So~ yeni
çeri isyanı herkesin nazarında genç Suİtari Mehmed'in askeri zabtedemi
yeceğini açıkça göstermişti. Rumeli'nde tehlike artıyordu. Bilhassa Mora 
despotunun tecziyesi bir zaruret halini almıştı. İşte b~nu ve Davud Bey'in 
Eflak'da .uğradığı bozgunu nazarı itibare alan Halil, Murad'ın tekrar 
cülfısuna taraftar bulunan İshak Paşa ve Anadolu beylerbeyi Ozg~r 
oğlu İsa Beyle birleşerek Murad'ı Edirne'ye çağırdılar: II. Murad, Var
na'da s~nra Manisa'ya çekilmiş olmakla beraber vaktiyle tahtı bıraktığına 
pişmandı ve .usuliyle tekrar saltanata geçmek isterdi. Bursa'dan Edirne'ye 
geldi. Sultan Mehmed, Çandarlı'nın talimi üzerine istemeksizin babasına 
tahta geçmesini teklif etti. Sultan Murad, zahiren isteksiz görünmekle 
beraber ertesi günü yeniçerilerin biatini aldıktan sonra resmen oturdu. 
Bir Raguza vesikasına göre Murad'ın Edirne'ye gelmesi Ağustos sonların
dadır. Bir ay sonra oğlunun Venedikle yapmış olduğu sulh muahedesini 
tasdik için kendi adına V enedik' e elçiler gönderdiğini yine vesikalardan 
biliyoruz 8• IL Murad'ın çekilmesiyle beraber derhal diva,n (hükümet) 
azalannda esaslı değişiklikler yapıldı. Zagonos ve İbrahim Paşalar Meh
medle beraber Manisa'ya gittiler. II. Murad'ın vezirleri Halil birinci 
mevkide olarak sırasiyle Saruca ve İshak Paşalar geldi. Şahabeddin Paşayı 
bir daha ancak 145 ı de Sultan Meh~ed'in "Atabeği" sıfatiyle Manisa'da 
göreceğiz. Ne.ticede Edirne'de çok durı'nıyarak son bahar olmasına rağmen 
Mora despotuna karşı sefere çıktı. 1448 yılında da Eflak ve Arnavutluk-'a 
karşı a~ker1 harekata çıktı ve Yanko'nun bu harekıltla münasebettar ola-. 
rak Balkaniara yaptığı yeni bir istilayı Kosova meydan muharebesinde 
durdurdu (ı448). Bütün bu seferler, Balkanlarda Osmanlı hakimiyetini 
teyit etti. 145o'de Arnavutluğa ikinci bir sefer yaptı; fakat İskender Bey'in 
merkezi Akçahisar (Croia)'yı alınağa muvaffak olmadı. Bu muvaffakiyet
sizliği örtrnek için o kış Sultan Mehmed'in Zülkadir Beyinin kızı. Sitti 
hatunla izdivacını Edirne'de parlak bir düğünle tes'it etti. Az sonra düğün 
yorgunlukları tesiriyle hastalanarak 3 Şubat 145r'de genç denilebilecek 
bir yaşta hayata goı;lerini yumdu. Sultan Mehmed bu suretle on dokuz 
yaşında beş yıllık bir ayrılıktan sonra tahta tekrar kavuşmuş oluyordu. 
Esasen onun bu beş yıl zarfi.nda da durumu ~amamiyle husus_! bir karakter 

8 Babinger,_ mez. mak. s. 261 v.d. 
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arzeder. O, padişahlık yapmış bir şehzade idi. Taht üzerinde hak.l~rı her 
türlü şüpheden .azade bulunuyordu. Görünüşe nazaran Sultan Mehmed 
kendisini tahttan inciiriimiş ~abul etmiyor, ve Manisa'da hakiki bir sultan 
gibi hüküm sürmek istiyordu. Orada H. 852 tarihinde basılmış bir bakır 
parası vardır ve IL. Murad tarafindan tasdik olunan Venedik barış andlaş
masin~ rağmen Ege? deki V en e dik arazisine karşı ı 446- ı 499 yıllan ara
sında mütemadi akınlar yaptıracaktır. Mısırlı müverrili İbn İyas'a göre . 9 

"Mehmed. babasının sağlığında Rum memleketinde saltanat nciibi idi. 
Ondan sonra orada müstak.il 'oldiı". K~ yda değer bir nokta da Mora seferi 
hariç, Sultan Mehmed'in Rumeli'deki bütün seferlere iştirak etmiş· 

olmasıdır. Fatih Mehmed'in Şehnamecisi K§.şifi, bu seferlerde onu daima. 
asıl padişah gibi · zikredecektir. · 

Bununla beraber Sultan Mehmed 1451'de babasının ölümü üzerine 
Edfrne'ye geldiği zaman yine rahatça tahtı elde edememiştir. Ye~çeriler o 
gelmeden ayaklanarak ancak Halil Paşa'nın nüfuz .;,e, otoritesi sayesinde in
kiyat et~şlerdir ve Mehmed ancak bundan .sonra gelip tahtına -oturmuştur. 
Vaktiyie- ~ir çocuk iken devleti idare edemediği için tahttan · uzaklaşbrı: 
lan genç şehz~?e hakkında o zaman hiç de müsait bir görüş .yoktu. Ana- . 
dolu'da Karamanoğlu onu tanımıyarak taarruza geçti ve ·Gerınlyan, 
Aydın ve Meİıteşe'ye saltanat mürldeileri göndererek ayaklandır&. Ana
dolu'da yeni padlşahı tanıyan küçük bir bölge kalmıştı. Bu müşkül durumda 
genç sultan Bizans'ın ve Sırp despotunun bütün dileklerini kabul etti . . 
Sırp despotuna _l;ıuddudda bazı bölgeler ve Bizans'a Çorlu'dan heride 
b~zı yerler terk olundu ve eski barış mualiedeleri ye.niı~ndi. Bizans'a fazla 
ol_arak Orha~'ın masarif i bahanesiyle yılda 300 bin akça qdemeği · ka bui 
etti. Genç padişah b-abasının koca veziri Halil_ Paşa'yı hiç s'evmediği hal_de 
dw·umunun ·ne kadar zayıf olduğunu görerek onu birinCi vezirlik maka-· 
ınında ibka- etmişti. Fakat Ozgur oğlu · İsa Bey'i Anadolu eyaletilıden 

_azlettiği gibi İshak Paşa'yı vezaretten uzaklaştırdı ve İsa Bey yerine Ana
dolu beylerbe)ri tayin etti. Şimdi divanda vezirler sırasiyle Halil, Saruca, 
Şahabeddin ve Zaganos Paşaliudı .. Bu şimdilik iki grup arasında bir uz
laŞmayı ifade etmekte idi. Çandarlı'nın barış ve yatı.şb.rma politikası ister 

· istemez takip olunmak gerekiyordu. Sultan Mehm~q, tabi hıristiyan bey
liklere miihlm tavizler verdikten sonra Karamanoğluna karşı ordusiyle -
Anadolu'ya geçti ve Akşehir'e geldi. Onun durumup.u haddinden fazla 
zayıf telakki eden Bizans, AşkŞehir'e elçilerini göndererek tehditte bulllll:du._ 
Orhan için verilen tahsisatın iki misline çıkarılmasını istedi ve bu şehza- · 
denin saltanat üzerindeki hukukulliı- hatırlattı. Kendisi Anadolu'da iken 
boğazların kesilmesi ve Orhan'ın Rumeli'nde harekete geçmesi tıbkı ba
basının cülfısundaki tehlikeli durumu ·yaratabilir, tahtını.,tehlikeye düşü-

. rebilirdi. II. Mehmed gayet mülayemetle elçilere ~endisini gelip Edirne'de 

9 Bad ai' tl4-zuhı1r,. Bul ak ı 211, s. 204. 
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görinelerini biJdirdi ve Halil Paşa'nın gayretleri sayesinde :j(arama:noğhi 
İbrahiqi Bey le bir müsaleh~ yaptı: Ona istediği · Alaiye kalesini terke razı 
oluyordu. Sonra süratle -pa yi tahtına erişmek üzere yola çıktı; Yeniçeriler 
bu müşkül anda yolda, "padişahırnizın ilk seferidir, ihsaJ?. gerek" sözleriyle 

.. tehditle kendisinden 'Para istediler. Ruhi'ye göre Çandarb'nın ve yerıi
'çeriıerin düşmanı Şahabeddin Paşa ile Turhan Bey bunların J.:ıepsinin 

· tedib ·ve terıkilini ·tavsiye. et-mişlerdir. ·Fakat Sultan tehlikeli dummdan 
henüz kurtulmuş değildi. Yeniçerilerin; isteklerini kabul . e_tti. Bununla 

· be(.aber bir kaç gün sonra bir divan topla ttı .. Halil'in ·adamı Yerıiçeri Ağası 
Kurtcu Doğan'ı ve yayabaşılarını dayak cezasına çarptırdı ve hepsini 
azletti. Ordudan bir çok yeniçeriler firar etmişlerdi. Onların yerine mar
yetinde doğancı, zağarcı gibi av bölüklerinin hepsini yeıriçeri_ safları ara
sına dağıttı, bu suretle kendidi_ne karşı _o zamana kadar -daima isyan ve 

_ serkeşlikte buluan bu .askeri esaslı bir şekilde inkiyad. altına almış ve ten
sik etmiş oldu. Bununla Çandar li da sağ elini kaybetmiş oluyordu. Ge.nç · 
sultan· Bu,rsa'ya vardığı zaman_ Çanakkale Boğazının· düşman · gernileri 
tarafuid~n tutulmuş olrl:uğunu öğrendi . ve kendisi İstanbul boğa:Gin~ gi
derek Anadolu hisanİıın himayesi altına karşıya, vaktiyle ı444'de baba
sınin büyük bir tehlike altında geçtiği ve bir hisar yaptırmağ:t kararhış
·tırdıği bugürıkü Rumeli Hisarı mevkiine geçti. Hemen Halil PaŞa'ya bu- _ 
rada bir hisar yaptınlmasını ernretti. İşte bu andan itibaren İstanbul'un 
fethiyle neticelenen hazırlıklar da başlamıştır. Görülüyor ]d, İstanbul fethi 
1439'danberi Osmanlı çlevletiiı.i tehdit eden büyük bulıranın neticelendiril
mesi bakımından olduğu kaçlar bizzat Fatih Sultan Mehmed'in kendi 
saltanatı ve tahtı için de zaruri bulunuyordu. İstanbul muhasarası bu 
suretle uzun bir bulıran devresinin son safhasıı:ı:ı teşkil eder. Bu buhran, 
Osmanlı devletinin !stap_bul inerkez olarak Rumeli ve Anadolu'da bir 
imparatorl_uk halinde kurulup kur~arnıyacağı davasına - bağlı _idi. Genç 
Sultan Mehmed'in bir ölüm kahılı savaşı neticesillde başardığı fethile 
·bu buhr_~ına son verilmiş, - Osmanlı imparatorluğu o zaman bilkuvve kurul
muştur. Fakat İstanbul'un fethi, Fatih için aynı zamanda-salta~atın fethi 
olmuştur. Kendi . otontesini ve tahtım tehdit edenler, ·Orhan Çelebi ve 
koca. vezir Çandarlı ~emen fetbin akab_mde ortadan kalkmışlardır . 
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