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OSMANLILAR'IN BiZANS' ABAKIŞI 

CasimAVCf 

XN. Yüzyıl başında Anadolu'nun kuzeybatısındaki Bizans sınır

lannda bir devlet kuran Osmanlılar Bizanslılarla bir buçuk asırdan fazla bir 

süre savaş ve barışın iç-içeliğinde siyasi, iktisadi ve sosyo-kültürel alanlarda 

çok yönlü ilişkiler gerçekleştirmiş ve 29 Mayıs 1453'te başkent İstanbul'u 
fetbederek rakibinin siyasi varlığına son vermiştir. Bu makalede komşusu ve 

"öteki" olarak Osmanlılar'ın Bizans'ı nasıl algıladığıııa dair bazı tespitlerde 

bulunulmaya çalışılacaktır. 

"Müslüman" Osmanlı Türkleri ile "Hıristiyan" Bizanslılar örneğinde 

görüldüğü gibi iki farklı kültür dünyasına mensup toplurnlann birbirlerini al

gılayışı konusunun incelenmesi, bazı sorunlan da beraberinde getirmektedir. 

Bu noktada bir toplumtın ötekine bakışını şekillendiren veya etkileyen unsur

Iann tespit edilmesi önemlidir. Mesela, birbirlerine komşu ve öteki olarak 

her iki toplum arasında gerçekleşen çok yönlü ilişkiler karşılıklı algılamada 

belirleyici bir rol oynadığı gibi, zamanla toplumların birbirleri hakkında o

luşturduklan imaj da ilişkileri belirleyebilınektedir. Öte yandan barış ve 

dostluk dönemleri ile savaş ve düşmanlık sürecine bağlı olarak hem ilişkile

rin hem de karşılıklı bakışın farklılık arz edebileceğini gözden _uzak tutma-

TDV İslam Araştırmalan Merkezi (İSAM). 
Makalenin hazırlanınasındaki yardımlan için Prof. Dr. Fahameddin Başar'ateşekkür ede
rim. 
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mak gerekir. Diğer bir ifadeyle sapit bir imge yerine değişken ve ilişkilere 

bağlı bir imaj söz konusu olabilınektedir. Aynca, toplumlar arasında karşı

lıklı imaj belirli bir sürece bağlı olarak oluşmakta ve gelecek kuşaklara inti

kal etmektedir. Yani, gelecek nesiller "öteki" hakkındaki algıyı bir bakıma 

kendilerinden önceki kuşaklardan tevarüs etmiş olınaktadır. Esasen Osmanlı

lar'ın Bizans'a veya Bizans'ın Osmanlılar'a bakışı söz konusu olduğunda 

bunun, temelde Hz. Peygamber döneminden başlamak üzere Emeviler' den 

Abbasiler' e, Selçuklular' dan Eyyı1biler' e kadar çeşitli İslil.m toplumları ile 

Bizans arasında gerçekleşen ilişkiler ve oluşan karşılıklı irnajın izlerini taşı

dığına da işaret etmek gerekir. ı 

Şüphesiz soyut olarak ortaya çıkan bir imgenin ötesinde her iki toplum 

arasında gerçekleşen ilişkiler, insanların "öteki" hakkında neyi düşündük

lerinden daha çok neyi yaptıklarını göstermesi bakımından önemlidir. Mese

lii, Osmanlılar'la Bizans arasında Bizans'ın siyasi varlığının sona ermesine 

yol açan fetibierin yanında ticari ilişkiler de söz konusu olınuş, aynca Bizans 

prensesleri Osmanlı sarayına gelin olarak alınmışlardır. Osmanlılar bazan 

Bizans'ı vergiye tabi tutarak vassal durumuna düşürmüşler, bazan da özellik

le taht mücadeleleri sırasında şehzadeler imparatorlara sığınarak onlann yar

dımını almışlardır. Her iki taraf karşılıklı anlaşmalar gereği birbirlerine aske

ri destek sağlamışlar, aynca karşı tarafa rehine bırakmışlardır. Bu tür ilişkile

rin müstakil araştırmaların konusu olduğu açıktır? 

2 

İslam'ın doğuşundan Osmanlılar'a kadar muhtelif dönemlerde İslam toplumlan ile Bi
zans arasında gerçekleşen ilişkiler ve bu arada ortaya çıkan karşılıklı bakış hakkında ge
nel bir fikir edinmek için şu eseriere bakılabilir: John Meyendorff, "Byzantine Views of 
Islam", Dumbarton Oaks Papers, XVIII (1964), 114-132; Casim Avet, İsliim-Bizans İliş
kileri, İstanbul 2003; Nadia Maria El Cheikh, Byzantium Viewed by the Arabs, 
Cambridge 2004; Adem Tülüce, Bizans Kroniklerinde "Öteki" Olarak Türkler (Komne
noslar Devri 1081-1185), Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmala
n Enstitüsü, 2004. 
Osmanlı-Bizans ilişkileri hakkında genel Bizans ve Osmanlı tarihleri yanında şu çalışma
lara bakılabilir: P. Charanis, "The Strife among the Palaeologi and the Ottoman Turks 
1370-1402", Byzantion, XVI (Bruxelles 1942), s. 286-314; Tevfik İnci, "Sultan Orhan'ın 
Bizans İmparatonına Damat Oluşu", Resimli Tarih Mecmuası, II, sayı: 20, İstanbul1951, 
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Çalışmada temelde Osmanlı tarih kaynaklan esas alınmakla birlikte, 

konunun zenginlik kazanması ve farklı açılardan bakmaya imkan sağlaması 

bakımından yeri geldikçe bazı Bizans kaynaklarına ve araştırmalara da baş

vurulınuştur. Osmanlıların genel olarak Bizans ülkesine ve toplumuna; impa

rator, vali ve kumandanlara; Bizans kadınlarına, Bizans şehirlerine bakışı ve 

bu arada İstanbul'un fethi hakkındaki değerlendirmeleri başlıklar halinde ele 

alınmıştır. Makalede kaynaklardan alıntı yapılırken aynı anda birkaç başlıkla 

ilgili görülen ifade ve rivayetlerin parçalanması yerine en uygun başlık altın

da zikredilınesi tercih edilmiş, böylece alıntı yapılan eserdeki bütünlük ko

runmaya çalışılmıştır. 

Tarihl olayların ve olguların çok yöıılü alınasına karşılık Osmanlılar'ın 

Bizans'a muasır olduklan döneme ait Osmanlı tarih kaynaklannın son dere

ce sınırlı alınası ve konuyla ilgili nisbeten geniş rivayetlerin Bizans'ın yıkılı

şından sonraki döneme ait kaynaklarda3 yer almış alınası çoğu zaman kesin 

hükümlere ulaşmamıza imkan vermemektedir. Bunuııla birlikte bir fikir 

edinmeınizi sağlayacak malzeme birikiminin bulunduğu söylenebilir. Konu

nun tarih kaynaklan yanında fıkıh, edebiyat vs. alanlardaki eseriere de müra

caat edilerek daha geniş bir kapsamda ele alınması ayrı bir çalışmayı gerekli 

s. 909-911; Hüseyin Dağtekin, ''I. Murad Zamanında Osmanlı-Bizans Münasebetlerine 
Genel Bir Bakış 1361-1389", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Der
gisi, XIX/3-4 (1961), 189-199; Fahıimeddin Başar, Osmanlı Kaynaklarına Göre Osman
lı-BiZans Münasebetleri (1299-1451), (doktora tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, 1991); Fahameddin Başar, "Fetı:et Devrinde Osmanlı-Bizans Münasebetleri 
(1402-1413)", Prof Dr. Pikret Işıltan'a 80. Doğum Yılı Armağanı, İstanbul 1995, s. 247-
260; Nevra Necipoğlu, "15. Yüzyılın İlk Yarisında Konstantinopolis'te Osmanlı Tacirle
ri", çev. Yurdanur Salman-Deniz Hakyemez, Cogito, sayı:l7, Kış 1999, s. 235-246; Işın 
Demirkent; "Bizans", Tiırkiye Diyanet Vakfı İsliim Ansiklopedisi (DİA), VI (İstanbul 
1992), s. 240-243; Feridun Emecen, "Osmanlılar -Siyasi Tarih/ Klasik Dönem (1300-
1 774)-", DİA, XXXIII (İstanbul2007), 487-492. 
Bilindiği gibi Osmanlı tarih yazıcılığı devletin kuruluş tarihine nazaran oldukça geç bir 
zamanda başlamış olup elimizde mevcut en eski Osmanlı tarihi XV. Yüzyıl· başlannda 
yazılmış olan Alımedi'nin İskenderniimesi'dir. Osmanlı tarihine dair aynntılı bilgi veren 
ilk eserler ise XV. Yüzyılın ikinci yansında II. Bayezid döneminde yazılmışİır. Bu husus
ta bk. Erhan Acyoncu, Tanzimat Öncesi Osmanlı Tarihi Araştırma Rehberi, İstanbul 
2007, s. 19, 24 vd. 
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kılmaktadır. Hemen hatırlatmak gerekir ki, Bizanslılar'ın Osmanlılar'ı nasıl 

algıladıkları da aynca incelenmesi gereken bir konudur ve böyle bir çalışma 

neticesinde Osmanlılar'ın Bizans'a bakışını karşılaştırmalı olarak daha sağ

lıklı bir şekilde değerlendirmek mümkün olacaktır. Bu haliyle makale, Os

manlı ve Bizans toplumlarının birbirlerini nasıl tasavvur ettikleri hususunda 

yapılacak yeni çalışmalara yönlendirici -bir işaret mahiyetinde değerlen

dirilmelidir. 

I. Genel Olarak Bizans Ülkesine ve BizansWar'a Bakış 

Osmanlı kaynaklarında genellikle Bizans topraklan "memalik-i Rfun", 

Bizanslılar ise öteden beri İslam toplumlarında adet olduğu üzere "Rum" is

miyle anılır. Birçok defa ise dini tanımlama ön plana çıkarılarak topraklar 

"dfuü'l-kü:für", halk da "kü:ff'ar!kafirler!kefere" olarak zikredilir. Bu ifadele

rlu yer aldığı ve bu arada Bizans'abakışı da ihtiva eden bazı örnekler şöyle 

sıralanabilir: 

Osman Bey'in (1299-1326) Eskişehir'in Hamam yöresinde kurdurdu

ğu pazara "etrafın kafirlerinin" de geldiğini belirten Aşıkpaşazade (ö. 

889/1484'ten sonra), Bilecik "pazarcı kafirlerine" de yer verir ve onların iyi 

bardak yapıp işlediklerini, sonra da pazara getirip sattıklarım söyler .. Hatta 

bir defasında Osman Gazi'nin Bilecikli pazarcıdan alışveriş yapıp karşılığını 

vermeyen Genniyanlıyı cezalandırdığını, ondan pazarcının hakkını aldığını 
ve bu tür davranışları kesinlikle yasakladığını kaydeder. Bu pazara sadece 

erkeklerin değil, Bilecikli kadınların da Türklerin doğruluğuna itimad edip 

geldiğini ve "enın ü eman" içinde alış veriş yaptıklarını belirtir.4 Osman Ga-' . ' ~ 
zi'nin "Bilecik kafirlerine" hürmeti bulunduğunu kaydeden Aşıkpaşaziide, 

onun ağzından bunun sebebini şöyle açıklar: 

4 

"Komşulanınızdırlar. Biz bu vilayete garip geldik. Bnnlar bizi 
hoş tuttular. Şimdi onlara hünnet etmek bize vaciptir. "5 

Aşıkpaşazade, Tevtirfh-i Al-i Osman, (nşr. Ali Beg), İstanbul1332, s. 11-12. 
Aşıkpaşazade, s. 13-14. 
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Ruhi Çelebi (ö. 928/ı52ı ?) Bizans topraklarını ve kalelerini "bilad-i 

memalik-i Rfun ve kıla'-ı küff'ar-i mela'm-i meyşfun" olarak vasıflaıidıtıp 

"taife-i aliyye-i Osmfuıiyye'ııiıı -halledehümülliihu ila iihiri'd-duhilr-" gay

retleri neticesinde bu topraklarda yaşayan birçok kişinin İslam ve imanla 

"müşerref' olduğunu belirtirken hem Bizans'ı hem de Osmanlı'yı nasıl algı

ladığını göstermiş olmaktadır.6 

Kemalpaşazade (ö. 940/1534) Osman Gazi tarafından Köprü-hisar'ın 

fethedilişini anlatırken şu ifadelere yer verir: 

" ... mul gibi hün-i gülgün revan olub Köprü-hisar alındı. Küffiinn 
pul gibi belleri büküldi. Seng-i cengiyle başlan döküldi. Sineleri 
söküldi. Gözlerinden yaş yerine kan döküldi. Sair kafider gibi ol 
azgun mel'ünlar dahi ... "? 

Müneccimbaşı Ahmed Dede Efendi (ö. ı ı ı411702) Osman Gazi'nin 

inegöl tek:furu ile yaptığı savaşı anlatırken tekfur için "mel'iln (la'm)" tabiri

ni kullanır ve Osman Gazi'nin "ka:firleri bozup mallarını yağmaladığım" 

kaydeder.8 Kemalpaşazade Osman Bey'in Kulacahisar'ı fethini anlatırken 

"küff'anm kılıçtan geçirüb helilk ettiler", "kefere-i fecereııiıı ... yüreklerini 

yardılar ve ciğerlerini deldiler" ifadelerine yer verir.9 Ayın kaynağa göre git

tikçe güçlenen Osman Bey'in Kulacahisar'ı da fethi üzerine inegöl tek:furu 

Karacahisiir tek:furuna başvurup Türkler'in bölgeye gelmelerinden sonra hu

zurlanmıı kalmadığını, mal ve mülklerinin yağmalat).dığım, topraklanmıı za

rar gördüğünü, öyle ki vatanlarını terk~dip gitme noktasına geldiklerini hatır

latmakta, birlikte hareket etmedikleri takdirde "işlerinin bitip" memleketin 

elden gideceği, halkın "ayakta" yok olacağı uyansında bulunarak işbirliği 

teklifınde bulunmaktaydı. 10 

10 

Ruhi Çelebi, Ttirih-i Al-i Osman, İSAM Kütüphanesi, nr. 8921, vr. 2b (Fotokopi nüsha). 
Kemalpaşaziide, Tevarih-i Al-i Osman, I. Defter (nşr. Şerafetlin Turan), Ankara 1970, 143. 
Müneccimbaşı Ahmed Dede, Miineccimbaşı Tarihi (çev. İsmail Erünsal), İstanbul, ts., I, 
62 (Ağırakça neşri, Cami'u'd-diivel, hazırlayan: A. Ağırakça, İstanbul 1995, s. 21). 
Kemiilpaşaziide, I, 97. 
Kemalpaşaziide, I, 97-98. 
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Tacizade Ca'fer Çelebi (ö. 921/1515) Fatih Sultan Mehmed'in (1451-

1481) İstanbul'un muhasarası sırasında iki rek'at namaz kıldıktan sonra Al

lalı'a yaptığı duayı zikrederken dini açıdan Osmanlılar'ın hıristiyan Bizanslı

lar'ı nasıl gördüklerine dair ipuçlarını da vermektedir. Buna göre BizansWar 

Allalı'ın birliğini, başkasına muhtaç olınadığını, doğınadığım ve doğurmadı

ğıııı, ona hiçbir şeyin denk olınadığını ifade eden apaçık ayetleri11 inkar edip 

teslise inanan ve Allalı'a çocuk isnad eden "zalimlerdir". Hz. İsa'dan sonra 

Cebrail aracılığıyla Allalı'ın valıyinin geldiğini kabul etıneyen, Hz. İsa'nın 

ve meleklerin Allalı'ın kulu olınaktaıı asla çekinmediklerini belirten ayeti12 

tasdik etıneyen "dinsizlerdir". Hz. İsa'dan sonra Ahmed isimli bir peygam

berin geleceğine dair ayeti13 İncil'den çıkarıp sonra da atalarından böyle bir 

şey duyınadıklarım söyleme yoluna giden ve böylece apaçık bir sapıklık içi

ne düşen "kötü ve kirli insanlardır''. 14 Kaynağa göre duasında düşmanlarını 

bu şekilde vasıflandıran II. Mehmed, kendisinin "Allalı'a inaıımayanlarla 

hakkıyla cihad etınek" istediğini belirtinekte ve "kafirlere" karşı Allalı'tan 

sabır ve sehat dilemekteydi. 15 

Katip Çelebi (ö. 1067/1657) Bizans'a da kısmen yer verdiği hıris

tiyanların ve Avrupa devletlerinin dini ve idari durumlarına dair İrşadü 'l
hayara ila ıarfhi 'l-Yilnan ve 'r-Rum ve 'n-nasara adlı eserinin girişinde İslam 

tarihlerinde bu konularda bazı yalan-yanlış, hurafe ve gülünç şeyler yazıldı
ğına dikkat çeker. Kendisinin taassup ve cehaletten kaçınarak oıılar hakkında 

doğru bilgiler vermeyi amaçladığını, bu sebeple eserini Atlas Minor ve diğer 

Avrupa kaynaklarına dayanarak telif ettiğini kaydeder. Hıristiyanların tek 

"bir millet" olarak doğu ve batıya "musallat'' olduklarını, ancak "Millet-i 

İslaıniyye"nin ve özellikle Osmanlı Devleti'nin zuhuruyla "çanlarına ot tıkı

lıp" Asya memleketlerine uzanamadıklarını belirten Katip Çelebi oıılar için · 

11 El-İhlas 112/1-4. 
12 En-Nisa 4/172. 
13 Es-Saf61/6. 
14 Tacizade Ca'fer Çelebi, Mahri'lse-i İstanbul Fetihniimesi, Tiiıih-i Osman! Encümeni 

Mecmuası ilavesi, 1331, s. 18. 
15 Tacizade Ca'fer Çelebi, s. 18-19. 
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"gurılh-ı mekrfih" (kötü, makbul olmayan topluluklar), "ehl-i niran" (Cehen

nem ehli), "a'da-yı din" (Din düşmanları) ve "mela'in" (lanetliler) gibi ifade

ler kullanır ve bunların geçmişte "ehl-i İslam elinden gafletle nice memleket 

aldıklarını", "biliid-i İsliiıniyyeyi diir-ı küfür kıldıklarını" ifade eder.ı6 

II. Bizans İmparatorlarına ve Vali veya Komutaniarına Bakış 

Osmanlı kaynaklarında genellikle Bizans imparatorları, valiler veya 

kale komutanları isimleri verilmeksizin ."tekfu" (tekfur) adıyla zikredilirler. 

İsimlerinin açıkça belirtildiği çok nadirdir. imparatorlar için İslam toplumla

nnda adet olduğu üzere "kayser" ifadesi de kullanılmaktadır. 

Osmanlılada Bilecik Rumları arasında karşılıklı güven esasına dayalı 

iyi münasebetlerin gerçekleştiği görülınektedir. Mesela, Osmanlılar Ertuğrul 

Bey (ö. 68011281-82[?]) devrinden beri yaylaya gittiklerinde ağır eşyalarını 

Bilecik Rum beyine bırakırlar yayladan döndüklerinde de çeşitli hediyeler 

verdikten sonra eşyalarını alırlardı. Bu durum Osman Bey devrinde de de

vam etmiştir. Aşıkpaşazade bu noktada Osmanlılara duyulan güveni "kafırler 

16 
"Fımık-ı nasiirii bir millet iken n/y-i zeminde münteşir olup bir mertebe çoğaldı ki, sair 
tavaif ve milel-i sevadına bedel olmağa yaklaşub aktar-ı arzı gemiler/e geşt ü gilziir 
eyleyub muhit-ı şarkı ve garbı nice diir ü diyara musallat olup zaptey/edi. Ginı millet-i 
İsliimiyye hususen Devlet-i Osmiiniyye -ediimelliihu te 'ii/ii- zuhur ide/i çan/arına ot 
tıkı/up dest-i tetavuli çekip Asya memiilikine ayak uzatmadan kaldılar. Ama Yeni Dünya
ya, Sind ve Hind benderlerine zafer bulup almakla mutesel/i oldular. Bu taifenin kesreti 
ve diyarımıza kıırb ve şöhreti ile adlivet-i diniyye ve nefret-i iidiyye sebep olup ol gıtn/h-i 
mekriihun selatın ve mülfikıı ahyarı tarafindan kül/iyetle agriiz o/unmakla teviirih-i 
İslamiye'de ekiizib-i sariha mezkür ve nıezburlar umfirina mutaallık vak'alarda nice 
huriifiit ve mudhıkiit mestfir olduğunu görlip taassubu mahz ihtiyar ile cehli kabulden 
udfil idüp diledüm ki flmık-ı nasariinın mülılkunü ve her birinin iiyin ve bed-sıtlılkin bu 
cerideye dercey/eyenı. Tii Id, İsliimiyan bu ehl-i niranın ahvalinden kiilliyeten gafi/ ve ci
var/arında olana'dii-yi dinin umımmda bi-vukılfve cahil olmayup hiib-i gafletten uyana
lar. Zira bu me/ii 'in selefie ehl-i İslam elinden gaf/etle nice menıleket aldılar ve biJiid-i 
İsliimiyyeyi diir-ı kı"ifiir kıldı/ar". Kıitip Çelebi, İrşiidü'l-hayiirii i/ii tiirfhi'l-Yılniin ve'r
Rfim ve'n-Nasiirii, Konya İzzet Koyunoğlu Müzesi Kitaplığı, nr. 14029, vr. lb-2a. Eserin 
miki:ofilmini teminde yardımcı olan Prof. Dr. İsmail Hakkı Atçeken'e teşekkür ederim. 
(Eserin bir tanıtımı için bk. Mehmet Aydın, ''Kiitip Çelebi'nin İrşiidü'l-Hiıyiirii Adlı Ese
ri", Beşinci Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul 1985, ID. Türk Tarihi, c. I, 95-
100). 
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bunlara begayet itimad iderlerdi" cümlesiyle ifade eder. Osman Bey yayiaya 
gidiş gelişlerde Türklerin yolunu kesip zarar vermekte olan inegöl tekfuru 
Ayanikola'yı da yine Bilecik tekfuruna şikayet etmekteydi.17 

Aşıkpaşazade'ye göre inegöl ve Karacahisar tekfurlan tarafından ha
zırlanan müttefik Bizans kuvvetlerine karşı kazandığı İkizce savaşında 

(1288) kardeşi Savcı Bey'i (veya Gündüz Alp) kaybeden Osman Bey, savaş
ta öldürülen müttefik kuvvetlerin kamutam ve Karacahisar tekfurunun kar
deşi Latos (Philatos) hakkında: "Ol.itün kamınu yarun dahi it gibi bir yire 
göme kon" emrini vermiş ve bundan dolayı o yer İt-eşeni olarak adlandırıl
rmştır. 18 Kemalpaşazade İkizce savaşım anlatırken Karacahisar tekfuru için 
"yavuz kafir", "la'in-i pür kin", askerleri için de "hınzırlar" tabirlerini kulla
nır. 19 Karacahisar fetbini anlatırken de yine tekfur için "müfsid", "tekfu-i bed 
siret", "baz-i hilebiiz", "mel'i'ın" ve "makhfu'' ifadelerine yer verir.20 

Harman-kaya tekfuru Köse Mihal'ın kızının düğünü dolayısıyla Os
man Bey'in Bizans tekfurlanyla biraraya geldiğini anlatan Aşıkpaşazade 
Köse Mihal'ın tekfurlara "gelin bu Türk ile aşina olm kim bunin şerrinden 
emin olasız" dediğini, düğüne en çok ve en değerli hediyeyi getiren Osman 
Gazi'nin cömertliğine tekfurlann hayran kaldıklanm belirtir.21 Neşrl (ö. 
92711520) tekfurlann onu kıskanıp kendilerine gelmesi muhtemel zararı dü
şünerek ortadan kaldırma planlan yaptıklannı ve konuyu Osman Bey'in mu
habbet duyduğu, ancak "gayet muhil bir kafir" olan Bilecik tekfuruna açtık-

17 

18 

19 

20 

21 

Aşıkpaşazade, s. 4-5. 
Aşıkpaşaziide, s. 7-8; Aynca bk. Başar, Osmanlı Kaynaklarına Göre Osmanlı-Bizans 
Münasebetleri (1299-1451), s. 17. Müneccimbaşı Ahmed Dede Efendi de benzer şekilde 
"bu itin karnını deşin ve yeri eşin" ifadesine yer verir. Müneccimbaşı, I, 62 (Ağırakça 
neşri, s. 20). 
Kemalpaşazade, I, 98, 99, !Ol. 
Kemalpaşaziide, I, 104, 105, 106. 
Aşıkpaşazade, s. 14 
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lannı, onun da Osman Bey'i yakında yapılacak düğüne davet ettiğini ekle
mektedir.22 

Köprü-hisar tekfuruna karşı Bilecik tekfuruna yardım eden Osman 
Bey yaşlı tekfurun kendisi için verdiği ziyafette el öptürmek istemesine hayli 
içeriemiş ve Bilecik'i fethetmek istemiştir. Germiyanoğullarının ve Bizans 
tekfurlannın düşmanlığını hatırlatarak Bilecik fethinin zamansız olacağını 
söyleyen amcası Dündar Bey' i de tekfurla anlaştığı zannıyla öldürtınüştür.23 

Osman Bey Harman-kaya tekfuru Köse Mibal'i İslam'a davet ettiğin
de tekfur gelip el öper ve zaten Hz. Peygamber'i rüyasında gördüğünü ve 
onun kendisine Osman Bey'i bulup huzurunda müslüman olmasını tavsiye 
ettiğini belirtir. 24 

22 

23 

24 

Neşri, Kitab-ı Cihan-nüma, nşr. F. R. Unat-M. A. Köymen, I, Ankara 1949, 94-96. Bu 
planlardan Köse Mihal sayesinde haberdar olan Osman Gazi düğüne icabet eder gözüküp 
Bilecik, Yar-hisar ve İnegöl'ü fetheder. Bu sırada gelin adayı Yar-hisar tekfurunun kızı 
esirler arasındaydı. Osman Bey Bilecik tekfuruyla evlenecek olan gelin adayını oğlu Or
han'a nikahladı. Gelinin adı Nilüfer Hatun'du . .Aşıkpaşazade, s. 15-17. Ayrıca bk. Geli
bolulu Mustafa Ali, Kitabü't-Tarfh-i Künhü'l-Ahbiir, Hazırlayanlar: Ahmet Uğur ve dğr., 
I/1, Kayseri 1997, s. 52-54. Kemalpaşazade Nilüfer Hatun'u tavsıf ederken "üzeri dürr-i 
dürc nezafet idi ve gözü dürriy-i burc letafet idi ve yüzü lülüfer idi" der ve daha sonra 
yaptırdığı hayır hizmetlerinden bahseder. Kemalpaşazade, I, 129. Bu fetihlerin 699 
(1299-1300) yılında gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Başar, Osmanlı Kaynaklarına Göre 
Osmanlı-Bizans Münasebetleri (1299-1451), s. 46. 
Neşri , I, 92-94 . 
.Aşıkpaşazade, s. 23-24; Hadidi, Tevarfh-i .,fl-i Osman, hazırlayan: Necdet Öztürk, İstan
bul1991, s. 33-34. Ha~idi Köse Mihiil'in Osman Bey'e gösterdiği saygıyı şu mübalağalı 
sözlerle ifade eder (s. 33): · 

İriip öninde yüzin yire sürdi 
Atınun ayağını öpdi turdı 

Köse Mihal'in müslüman alınadan önceki durumu ise şöyle ifade edilir (s. 34-35): 
Didi bir nıülkde kim serdarıdum ben 
Katı bed-fi'l-i bed-girdarıdum ben 

Mihiil'idi adum tersiiyidüm ben 
Dalalet de katı bedre idüm ben 

Hidiiyetle Mıhiil olur ferah-nak 
Küfiirden itdi gönli levhini pak. 
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1326 yılındaki Bursa fethi öncesinde Atranos kalesi alınmış ve dağlara 
kaçan "mel'ün" kale tekfuru yüksek bir yerden düşüp "helak" olmuştu25• 

Daha sonra Bursa'yı fetbeden Orhan Gazi (1326-1362) tekfurun hazinesini 
gazilere dağıtmiş ve onun zengin hazinesi sayesinde gaziler "gani" olmuş
lardı. Bursa kalesinin teslim sebeplerinden biri Osmanlılara tabi olan yerler
de görülen "rahatlığa" Bursa halkının da ~avuşmak istemesiydi.26 

İzmit'in (İznikmi'd/Nikomedia) 1337 yılında gerçekleşen fethi sırasın
da şehrin Orhan Gazi tarafından muhasara edildiğini gören sahibesi onunla 
savaşmayı göze alamayarak şöyle der: 

"Ben bu Türkle ceng itmezin. Aninçün kim eğer bunlar bizden 
öldürürlerse ölen gitdi, yerine kalandan faide ne? Ve eğer biz bunlar
dan öldürürsek bunlarla kan düşmam oluruz; ta layarnete degin cenk 
eksik olmaz." 

İzmit salıibesinin teklifiyle halk şehri terkedip etiDemekte serbest bıra
kılır. Kendisi de bir gece vakti şehirden ayrılmak isteyenlerle birlikte geıni
lerle İstanbul'a doğru hareket eder. Orhan Gazi gidenlere herhangi bir zarar 

gelmemesi için gerekli tedbirleri almış ve şu emri vermişti: "Sakının bir çö
pü gitmesin kim biz ahdımızda hain olmayavuz". 27 

Müneccimbaşı Ahmed Dede Efendi'ye göre Orhan Gazi Rumeli yaka
sına geçip buraları "kafulerin" elinden almayı düşündüğü sırada Bursa' da 
kendisini ziyarete gelen oğlu Süleyman Paşa "din ü devlete hizmet ve bu va
zifeyi üzerine almak için" ondan izin alarak Rumeli'ye geçmiş ve Çimpe ka
lesini fethetınişti. Daha sonra Süleyman Paşa Konur Hisari'ın elinde bulun-

25 

26 

27 

Müneccimbaşı, I, 77. 
" ... biri dahi bildik kim anlar rahat oldılar, aninçün kim bizi anrnazlar dedik. Biz dahi ol 
rahatlığa heves itdik". Aşıkpaşazade, s. 30. Orhan Bey'in elçi olarak gönderdiği Mihiil 
Bey'le "aralarında kadim bir dostluk" bulunan Bursa tekfuru onun nasihatlerini kabul 
ederek eman vermesi için Orhan Bey' e elbiseleriyle kırk bin altın göndermiş, daha sonra 
ailesi ve adamlanyla birlikte enıniyet içerisinde Gemlik'e götürülmüş, oradan da İstan
bul'a gitmiştir. Müneccimbaşı, I, 78. 
Aşıkpaşazade, s. 38. Aynca bk. Neşri, I, 150-153. 
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duran ve daima müslümanlara eza ve cefa veren Kalakonya adlı "kafiri"28 

müslümanlara baskın yapmak üzere kaleden çıktığında öldürmüş ve böylece 
bu "mel'frnu" da ortadan kaldınnıştı. Süleyman Paşa'nın gerek Gelibolu, ge
rekse Konur Hisarı kalelerinden aldığı ganimetler "dağlar gibi yığılmış" ve 
Mevlevi küliihı ile giizilere dağıtılmıştı.29 Aynı kaynağa göre Süleyman Pa
şa'nın Rumeli'de gerçekleştirdiği fetihleri ile "bu kadar kısa zamanda bu ka
dar geniş bir bölgenin İslam askerleri tarafından fethedildiğini duyan Frank, 
Rus, Bulgar ve Macar kralları İstanbul kayserine adarnlar gönderip 'ehl-i İs
lam'ı ortadan kaldırmaya cehd eyle, cümlemiz sana imdiid ederiz' diye tah
rik ettiler. İstanbul Kayseri otıız bin asker ile altmış adet gemi hazırlayıp 
müslümanların üzerine gönderdi".30 

Sultan I. Murad'ın (1362-1389) Gelibolu'ya geçişi Çorlu kalesini fethi 
ve Misinli kalesi tekfurunun tutıımuHadidi'nin (ö. 940/1533) bir kısmı mü

balağalı olduğu anlaşılan mısralarına şöyle yansırnıştır: 

28 

29 

30 

Hemdn cem' eyleyüb leşkerlerini 

Eli altmda olan serverlerini 

Aşıkpaşazade de Kalakonya için "hayli bahadır kiifir idi" der. Aşıkpaşaziide, s. 50. 
Müneccimbaşı, I, 93-96. Hadidi Koğn adıyla zikrettiği Konur-hisar kalesinin teslim 
alınmasını ve tekfurunun öldürülmesini şu mısralarla anlatır: · 

M eğer Ko ğrı' da bir kiifir varidi 
K eş an 'a, Ko ğrı ya ol serveri di. 

Dönüp geldi yine gire hisara 
Boğazı ele virdi pes ne çiire 

İledürler hisara gösterıir/er 
Hisiir ehlitekiir halin görürler 
Urıtrlar boynın anun biter işi 
Düşer canı cehime, hiike başı 
Hisiir ehli idüp efgiin ü ziirı 
Virıirler ahd ü emiin ile hisiirı. 

Hadidi, s. 77. 
Müneccimbaşı, I, 96. 
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Gelibo/ı ya bir gün irişür/er 

Gemiler hazır idi geçti leşker 

Sürüp toğrı Tekür dağına geldi 

Bınatos kal 'asım irüp aldı 

Bınatos ka/'ası ey/ük/e virdi 

Anı zabt eyleyüb Çar/ı ya geldi 

Veliikin Çorlı bilmedi zeviilin 

V arın yağmaya virdi gördi hiilin 

Geçürdiler kılıçdan kafirini 

Diri kamadılar kat'abirini 

Kızın u ağ/m u miilın u tavarın 

Kamu yağma idüp yıktı hisiirın 

Yıkup çün eyledi yire beraber 

Misikin31 ka/' asma sürdi l~şger 

Tekür işiidi çün Sultan Muriid'ı 

Hemiin ağiile çıkdı karşu/adı 

Elin öpdi vü çekdi peşkeşini 

Virür Sultan Muriid'a ka/'asını.32 

Hoca Sa'deddin Efendi (ö. 100811599) Çorlu kalesi tek:furunun 

"mütemerrid" (dik başlı), "inatçi bir kafir'' olduğu için Osmanlı askerlerine 
karşı koyduğunu,33 bunun üzerine başının kesilip "mülılk-i küff'ara" ibret için 
gönderildiğini, Misiııli kalesi tek:furunun ise "aczine viikıfve mezid-i satvet-ı 

31 

32 

33 

Bugün Çorlu'ya bağlı Misinli. Bk. Hadidi, neşredenin notu, s. 82, 47. Dipnot. 
Hadidi, s. 82-83. 
Hoca Sa'deddin Efendi "Allah onlan sağırlaştırdı ve gözlerini kör etti" (Muhammed 
47/23) ayetini zikrederek tekfurun durumunu anlatınak ister. T6cü't-tevarfh, İstanbul 
1279, I, 70. 
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sultamden haif' olduğu için idaresi altındaki topraklan ve hazinesini teslim 

edip zimmet akdi yapmakla padişahın affına mazhar olduğunu kaydeder. La'-' 

la Şahin Paşa'nın geldiğini duyan Edirne tekfurunun da "şeyatin-i pür 

vesvasdan leşker-i bi-kıyas cem' idüp muharebe kasdı ile asker-i İslam'ın" 

karşısına çıktığını, yapılan şiddetli savaşın ardından "küff'ar-ı haksar"ın "va

di-i edbara fırar" ettiğini belirtir.34 Aynı kaynak Biga'nın fetbini anlatırken 

düşmanlar için küff'ar-i bi-namus ü nenk" ifadesini kullanır.35 

Kardeşi Süleyman Çelebi'yi (1402-1411) mağlup ettikten sonra Rume

li'ye hakim olan Musa Çelebi (1411-1413) tarafından daha önce Osmanlı 

Devleti'ne ödenen vergiyi tekrar geçerli kılmak üzere Bizans imparatoru II. 
Manuel'e (1391-1425) elçi olarak gönderilen, ancak İstanbul'da Mehmet Çe

lebi'nin (1413-1421) safına geçmek için onun nezdinde aracı olmasını iste

yen İbrahim Paşa'ya36 karşı imparatorun tutumunu Müneccimbaşı şu sözlerle 

ifade etmektedir: "İstanbul tekfuru babası Ali Paşa ile aralarında olan dost

luktan dolayı İbrahim Paşa'yı seviyordu. İbrahim Paşa'nın ricasını kabul et
ti". 37 

Kardeşi Musa Çelebi'ye karşı İmparator Il. Manuel'in dostluk teklifıni 

kabul eden Mehmet Çelebi'nin İstanbul'a elçi olarak gönderdiği Gebze kadı

sı Fazlullah için Oruç b. Adil (XV. Yüzyıl) "Fazlullah tekfurla gayet dost i

di" derken38 Aşıkpaşazade de " ... Fazlullah'ı ilçi gönderdiler. Anınçün kim 

İstanbul tekfuri ana itimad iderdi. Zira konşu idi" demektedir.39 Neşri ise 

Musa Çelebi ile mücadele etmek için Rumeli'ye giderken İstanbul'a uğrayan 

Mehmet Çelebi'nin imparator tarafından sevinçle karşılandığını ve kendisine 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

Hoca Sa'deddin Efendi, I,70, 72 . .Gelibolulu Mustafa Ali de Edirne tekfuru için "Tekvur-ı 
dil-kıir ki, beyne'l-küflar kibr u nalıvetle meşhur bir kefi'ır u fecfu ve Tekffır-ı mağrfir idi" 
demekte ve ''Ma melek terkin eyledi Tekffir/Can atub gayri K.al'aya vardı" mısralarma 
yer vermektedir. Gelibolulu Mustafa All, lll, 114. 
Hoca Sa'deddin Efendi, I, 77. 
Aşıkpaşazade'ye göre Kör Şah Melik elçi olarak gönderilmiştir. Aşıkpaşazade, s. 83. 
Müneccimbaşı, I, 166. 
Oruç b. Adil, Tevtirih-i Ai-i Osman, nşr. F. Babinger, Hannaver 1925, s. 40. 
Aşıkpaşazade, s. 83-84. 
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izzet ve ikramda bulunulduğunu kaydeder: "Çün tekvur sultamn geldiğini 

işitdi be-gayet şadgfun oldi. Fi'l-hal gemiler ihzar edip askeri öte yakaya ge

çirdiler. Tekvur kendisi dahi sultana istikbal edip kemal-i izzet ve ikram ve 

ilitirarn birle alıp gelip sultanı bir hoş mevzi-i şerifte kondurdu. Andan enva

i ziyarat edip Musa Çelebi elinden ciğeri hfın olup Rumeli ve Eflak çerisiyle 

üzerimize gelip İstanbul'un kapılannı yaptırıp, halkı taşra çıkınağa koroayıp 

enva-i taaddlsinden be-gayet şikayet etti. Sultan dahi tekvura eyitti ki: "İşte 

ben dahi anın üzerine giderem. Sen de benimle bile olmak gereksin" dedi. 
Andan tekvur eyitti: "Ey sultan-ı alem! Ben şimdi gayet pir oldum. Mecalim 

yoktur. Amma yoldaş koşayım" deyip kefereden h!:!-yli kişi yoldaş koşup mu

avenete bile gönderdi."40 

Gazaviit-ı Sultiin Muriid b. Muhammed Han adlı eserde Karaman

oğlu'na bir keşiş aracılığıyla mektup gönderip onu Sultan II. Murat (1421-

1451) aleyhine kışkırtan Bizans imparatoru fitneci, "hınzır" ve "kafır-i bi 

din" olarak vasıflandırılmaktadırY 

Aşıkpaşazade'ye göre Bizans imparatoru XI. Konstantinos Palaiologos 

(1 448-1 453) Fatih döneminde Osmanlılar'ın kendileriyle ilişkilerini doğan 

ile karganın komşuluğuna benzeterek şöyle demekteydi: 

"Bunun bizimle komşuluğu doğan ile karganın komşuluğuna 
benzer. Eğer bu Türk'ten kurtulmaya çare olursa dostumuz Halil Pa
şa' dan olur. Şimdi Halil Paşa'ya balıklar göndermek gerekir".42 

Aym kaynağa göre her ne kadar adamlarından biri imparatora Halil 

Paşa'mn bu hususta faydası olmayacağını, dolayısıyla kendi başlarının çare

sine bakmaları gerektiğini hatırlatırsa da içi filori dolu balıklar Halil Paşa'ya 

40 Neşri, Kitiib-ı Cihan-niinıii, nşr. F. R. Unat-M. A. Köymen, Ankara 1957, II, 504, 506. 
41 Halil İnalcık, Fatih Devri Üzerinde Tetkikler ve Vesikalar- I, Ankara 1954, s. 33, 192-

193. 
42 Aşıkpaşaziide, s.141. 



OSMANLıLAR'IN BİZANS'A BAKIŞI 31 

gönderilir ve o da "kafirlerin sözünü tutarak" padişahı İstanbul muhasarasın
dan vazgeçirmeye çalışır. 43 

Kemalpaşazade Bizans imparatorunun hıristiyan devletler nezdinde i
tibar sahibi olduğunu bu sebeple II. Mehmed'in İstanbul'u kuşatması sıra
sında bu devletlerden imparatora yardım geldiğini ifade etmektedir: 

"İstanbul'un Tekvur-ı makhiin ... akaliın-ı Nasaride 'azimu'r-Rfun 
menzilesindeydi, ol sebepten sayir kurUmun iina ziyade tekriın ü 
ta'zimleri vardı, bakıyye-i kayasıre olmağın eviimirine ikram u iliti
rarn ile telakki iderierdi ve 'iimme-i umiirda anı takdimleri vardı. Üze
rine Sultan-ı Rfun'un hücfunın işidicek kasd-ı imdad etdiler".44 

Hoca Sa'deddin Efendi son Bizans imparatoru için "Tekfu-i dil-küz 
(gönlü kara)",45 "Tekfu-i menbüs (bahtı kara)",46 "Tekfu-ı mırdar"47 ve 
"Tekfu-ı kör-dil (gönül gözü kör)"48 gibi ifadeler kullanır. 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

Aşıkpaşazade, s. 141. Aynca bk. Hoca Sa'deddin Efendi, I, 418. Hadidi İmparatorun en
dişesini ve Halil Paşa'ya hediyeler göndererek bu işe çözüm bulmaya çalışma gayretlerini 
şu mısralarla anlatır: 

Tekür gördi ki hiil o/di mukedder 
Keder def' itnıeğe bir çare ister 
Teküro/di biraz bu hale hayran 
Halil Paşa 'dan olur dedi derman 
Half/'e gerçi tuhfe baliğ itdi 
Degiil baliğ mebaliğ baliğ itdi 
Half/ Paşa balık çiynedi yutdi 
Balık kılçığı boğazını tutdı. 

Hadidi, s. 227. 
K.ritovulos da Halil Paşa'nın Bizans'la ilişkisi hususunda şöyle yazar: "İstanbul'un kuşa
tılmasında dahi Bizanslılarla gizli görüşmelerde bulunarak padişahın düşündüklerini du
yurur ve padişahı fikrinden vazgeçirmeye çalışırdı". Kritovulos, İstanbul'un Fethi, çev. 
M. Gökman, İstanbull999, s. 122-123. 
Kemalpaşazade, VII, nşr. Şerafettİn Turan, Ankara 1957, s. 56. 
Hoca Sa'deddin Efendi, I, 418. 
Hoca Sa'deddin Efendi, I, 421. 
Hoca Sa'deddin Efendi, I, 424. 
Hoca Sa'deddin Efendi, I, 426. 
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III. Bizans Kadınianna Bakış 

Osmanlı kaynaklannda Bizanslı kadınlarm güzellikleri vurgulamr ve 

genellikle ay yüzlü, hfıri görünümlü olarak tavsif edilirler. 

Kara-ceyş ve Kara-tegin kalelerinin fethi sırasında esir alınan tekfur 

kızını Hadidi şöyle tavsif eder: 

Tekürin bir kızı var idi meh-ril 

Gül-endam u sehf kad yiisemen-bii49 

Abdurrahman Gazi'nin Akça Koca ile beraber Aydos hisarını50 fethi şu 

efsanevi rivayetle kanşık olarak anlatılır. Tekfurun kızı bir gece rüyasında 

Hz. Peygamber' i görür. Yine rüyasında düştüğü çukurdan "latif bir kişi" ta

rafından kurtanlır. Bu şahıs onun "giyindiği giyeceklerini çıkarır yabana 

atar, göğdesini yuvar ve harir giyecekler giydirir". Rüyanın etkisinden kurtıı

laqıayan genç kız, günlerini kendisini çukurdan kurtaran şahsın hayaliyle ge

çirmeye başlar. Nihayet Türkler kaleyi muhasara ettiklerinde kız onlara karşı 

savaşa katılma bahanesiyle gider ve kendisini çukurdan kurtaran şahsın bu 

ordunun kumandanlarından Abdurrahman Gazi olduğunu görür. Bir pusula 
yazarak rüyasından bahseder ve kalenin tesliminde yardımcı olacağını belir

tir. Pusulayı bir taşla birlikte Türk askerlerine doğru atar. Taş Abdurrahman 

Gazi'nin önüne düşer. Rumca bilen bir kişiye pusulada yazılanlar tercüme 

ettirilir. Kararlaştırılan gece gelin?e Abdurrahman Gazi Tekfurun kızının 

sarkıttığı ipe tutımarak onun yaruna çıkar. Birlikte hisar kapısına gidip nö

betçiyi öldürerek içeriye girerler. Doğruca tekfurun sarayına giderek sarhoş 

yatmakta olan tekfuru da esir alırlar. Böylece hisar zaptedilmiş olur. Abdur

rahman Gazi tekfuru, kızı ve ele geçen mallan Yeni şehir' e getirerek Orhan 

Gazi'ye teslim eder. Orhan Gazi de kızı bazı eşyalarla birlikte Abdurrahman 

49 

50 
Hadidi, s. 52. 
Aydos kalesi İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi sınırlannda Aydos dağının kuzeyinde yer al
maktadır. Kale hakkında geniş bilgi ve fethi ile ilgili rivayetlerin bir değerlendirmesi için 
b k. Ali İhsan Öztürk, Aydos 'tan Sultanbeyfiği 'ne: Kent-Kale ve Fetih, İstanbul 2008. 
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Gazi'ye verir.51 Müneccimbaşı Alımed Dede'ye göre Gazi Abdurrahman'ın 

Aydos tekiurunun kızından cesur ve babadır bir oğlu dünyaya geldi ve adını 

Kara Abdurrahman koydu. İstanbul'daki ve diğer memleketlerdeki kafirler, 

çocuklarını onun adını söyleyerek korkuturlardı.52 

Tacizade'ye göre İstanbul'un fethi sırasında ele geçirilen Bizanslı esir
ler arasında "güzellikleri kelimelerle anlatılamaz ay yüzlü, hfıri gibi güzel

ler" bulunmaktaydı.53 

Hadidi İstanbul'un fethinde esir alınan Bizanslı kadınlara şu mısralarla 

işaret etınektedir: 

51 

52 

53 

54 

Esir eylediler halkın tamamı 

Esir o/di cemf'i hôss ii dmı 

Semen-ber, serv-kamet meh-likalar 

Şeker-/eb, ldle-ritlar dil-rubala;4 

Aşıkpaşaziide, s. 33-34 ( Aşıkpaşazade rivayeti şu cümleyle tamamlamaktadır: "Hey gazi
ler! Bu menakıbı kim yazdım, vallahi cem'isine ilmim yetişub yazdım, sanmaruz kim ya
bandan yazdım". s. 35). 
Neşri (I, 139-143) ve Hadidi (s. 56-58) de aynı rivayete yer verirler. Hadidi'nin bazı ınıs
ralan şöyledir: 

Tekürin bir kızı varidi zibd 
Semen-simii, sehi-kiimet, dil-iirii. 

Düşinde sardı bildi adın anun 
Gözinde kaldı şekli ol ciiviinım 

H emt'in geldi saraya tutdı hiime 
N asiira hattıyi/e yazdı niime 
Tekürin kızıyam ben dedi hiinum 
Fidii olsun seniin yolıma etin um 

Didi kodum yoluna baş ile etin 
Yiiziini görüp oldum ehl-i imiin. 

Müneccimbaşı, I, 86. 
Tacizade Ca'fer Çelebi, s. 21. 
Hadidi, s. 229. 
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Kemalpaşazade de İstanbul'un fethi sırasında esir alınan gençleri ay 

yüzlü ve "gılmfuı-ı cinana benzer mahbilb oğlanlar" şeklinde vasıflandırdık

tan sonra Bizanslı kızların da hilriler gibi tarif edilemez güzellikte oldukları

nı belirtir ve şu beyti zikreder: 

Ne görmiş gözler ve ne.tutmuş eller 

Gören. der işte bunlardur güzeller. 55 

IV. Bizans Şehirlerine Bakış ve İstanbul'un Fethi 

Kaynaklarda Bizans şehirleri genellikle etrafı sağlam surlarla çevrili 

olarak vasıflanmakta, havası, suyu ve genel görünüm açısından güzelliği 

vurgulanmaktadır. Bazan şehirlerin tarihine dair efsanevi rivayetlere de yer 

verilınek suretiyle önemi aniatılmaya çalışılınaktadır. Şehirlerin fethedilişi, 

fetihten sonra ele geçirilen esirler ve ganimet, esiriere yapılan muamele ve 

fetihten sonra gerçekleştirilen düzenlemelere dair rivayetler Bizans'a bakışı 

tespit etniekte yardırncı olmaktadır. 

Kemalpaşazade İzmit'i şöyle tavsıf eder: "İznikrnid ki, Koca-ili'nde 

Dil-başı'nda leb-i deryada şehr-i meşhurdır. Ol zamanda silr-i metin ve 

diviir-i sengin içinde mahsfu hasm-i hısn ve muhkem hisiir idi. Civiirında 

olan diyiir ehlinin me'meni, küffiir-i bed girdiirlarının meskeniydi".56 Aynı 

kaynağa göre İzmit'in fethiyle "asar-i çerk-i şirk ve küfr ol diyiirdan mahv 

olup gitdi". 57 

Hoca Sa'deddin Efendi ise İzmit'in tarihini Büyük İskender'e kadar 

götürür ve şu cümlelerle tanı tır: 

55 

56 

57 

"Şehr-i İznikınid zamiin-ı kadimde gayet de azim ve ma'mı1r ve 
Makdün ismi ile meşhur idi. İskender-i RUmi'nin babası Filikos'un 
taht-giihı ve İskender'in mevlidi oldığı ecilden İskender-i Makdüni 
dirler bir belde-i hoş-iiyendedir ki havası hı1b ve kazası mergı1bdur ve 

Kemalpaşazade, VII, 75 
Kemalpaşaziide, II, 32-33. 
Kemalpaşazade, II, 36. 
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dört fersah mesafesinde bir feza-yi vasi' ki, mesire-i yümindir ve va
satında bir gadir-i azim vaki olmışdır ve ağaç denizi dedikleri 
Drahtistan ki, vasf olunsa bir dasİtan olur. Ol beldenin civarındadır ve 
halic balır-ı Firenk ve Rum ki Dil ismi ile mevsumdur. Ol hisar-ı 
behcet-iisiira muttasıldır ve ol memleket bekaya-yı evliid-ı Kaya
sire'den Yaliikonya nam bir duhtere irs tariki ile müntakil olub anın 
taht-ı tasarrufunda idi. "58 

35 

İznik çevresinde oturan köylüler, Osmanlılar'ın akınlarından dolayı 
kalede mahsur kalmış ve "begayet açlıktan bunalmış" olan kale halkına ha

ber gönderip Osmanlı hakimiyetine girmeyi kastederek "bi-çareler gelin ra

hat olun, biz rahat olduk" derlerdi. Kale halkı da Orhan Gazi'ye elçi gönde

rip gayet bunaldıklarını ve isteyenin gitmesine müsaade edilmek üzere kaleyi 

teslim edeceklerini bildirmişlerdi. Teklif'in kabul edilmesi üzerine tekfur ve 

halkın bir kısmı oradan ayrılırken bir kısmı da kaldı. Kaleye giren ve bura

daki "kafırler" tarafından karşılanan Orhan Gazi'nin dikkatini kocalarını sa

vaş veya açlık sonucu kaybeden çok sayıda kadının varlığı çekmişti. Orhan 

Gazi bu "hı1b sfuetlfı" kadınları gazilerle evlendirmiş ve onlara evler tahsis 

etmiştir.59 

58 

59 

60 

Oruç b. Adil' e göre, Rumeli'ye geçerek Çirnpe kalesini fetheden 
Süleyman Gazi ve askerleri kale "kafirlerini incitmediler. Belki -
in'arnlar itdiler. Oğlına ve kızına ve mailanna el urmadılar", " ... ol 
yörenün kafiderini inci tmediler. istimalet virdiler. Enm ü eman içinde 
oldılar. Hatunlannı, oğlanlannı, kızlanın be-gayet hoş tııtdılar. Çim
nik kal'asının kafideri bu gazilerle ittifak itdiler.:.Rum ili tekbir ava
zıyla doldı."60 

Hoca Sa'dedin Efendi, I, 34. 
Aşıkpaşaziide, s. 41-42. 
Oruç b. Adil, s. 17-18. Aynca bk. Aşıkpaşaziide, s. 48. Bu kaynaklarda Süleyman Ga
zi'nin Rumeli'ye geçmek istemesi, onun bu bölgenin güzelliğine duydugu hayranlıkla 
izah edilmektedir. Hadidi bu hususu şu nusralarla anlatır: 

Ge/üp itdi Tenuişiiligi seyran 
Ka/ur bu gerdiş-i gerdiina hayran 

Temaşii eyledi her yirlerini 
Ta'acciib eyledi mennerierini 
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Kemalpaşazade Yalova'nın fetbini anlatırken şehri ve buranın tekfuru

nu şöyle vasıflandınr: 

61 

62 

63 

Yalak-ova'nın hisan ki, şimdi harab ve yebiib olubdur, küff'ar-ı 
bed-girdann encümeni neşimen-i guriib olubdur. Ol zamanda devri bi
kusfu ma'milr ve sfu-i sengin ve metin içinde mahsilr ve masundi. 
Merd-i neberdle malii-mal ve iiliit-ı darb u harb ve esbiib-ı kar-zarla 
meşhilndı. Yalakonya dirlerdi, fart-ı Şeciiat ve mezid-i cür'etle meşhilr 
bir tekilrl var idi. Deryılbar-ı şehriyiirlanmn ortasında celiidetle itibar 
ve iştihiir bulmış nam-dar idi. Sultan-ı cihiina baş egmeyub tururdi. 
Ateş-i siizan gibi serkeşlik ider yürürdi.61 Kemalpaşazade'ye göre Ya
lova'dan sonra Kara Mürsel'rn Koyunhisarını fethetmesiyle "diiru'l
küfrün ocağına su koyulup küff'ann nan sönmüş, tund-biid cihiid esub 
feleke kelek demeyen rtıağrur tekürlerin ililk-i mülkinin altı üstüne 
dönmüş" ve Kara Mürsel birçok ganimet elde etmiştir.62 

Hadidi Edirne'yi şu mısralarla tavsif eder: 

Didi kiifir ki, var bir ka/'a muhkem 
Bu yakın yörede viisı' mu 'azzam 
Kim adı Edrenedür ol hisiirun 
Ana cem 'oldi halkı bu diyiirun. 63 

Bakup derya yüzine kaldı hayran 
Birez Rum-illerini itdi seyran 
Görüp Rı/m-i/lerini baktı kaldı 
Tefekkür göllerine gönli ta/dı 

Süleyman Paşa didifikriim ol kim 
Nicedür bi/seviiz görinen iklim 
Ki gönliim Rum~eli'ne geçmek ister 
Gaza·idiip ol ili açmak ister. 

Hadidi, s. 71-72. 
Süleyman Gazi'nin Rumeli'deki fetihleri üzerine Süleyman Çelebi'nin şu mısralan söy
lediği nakledilir: 

Ve/ayet gösteriib halka, siiya seccade sa/mışsın, 
Yakasın Rum-ili'nin dest-i takviiyi/e almışsın. 

Gelibolulu Mustafa Ali, lll, 77. 
Kemalpaşazade, II, 38. 
Kemalpaşazade, II, 40-41. 
Hadldi, s. 83. 



OSMANLıLAR'IN BİZANS' ABAKIŞI 37 

Şüphesiz Bizans şehirleri içerisinde İstanbul'un ayn bir yeri vardır ve 
bu kaynaklara da yansımıştır. Hoca Sa'deddin Efendi Yıldınm Bayezid'in 
(1389-1402) İstanbul kuşatmasını anlatırken şehir hakkında şunlan söyle
mektedir: 

"Belde-i tayyibe-i İstanbul ki bir nilını dahi Kostantiniyye ve 
mazhar-i garaib. ve mehiisin-i seniyyedir. Zemen-i ashiib-i güzinden 
bem fethi reşk-i seliitin ve arzu-yi şahan-i rfiy-i zemin idi. Amma 
arfis-i fethi hicab-ı imtinadan beruz idüp bir şah-i nikü manzar-ı naza
nnda cilveker ve tesbir-i bikr-i serniri bir sahib-i vücuda müyesser 
olmamış idi."64 

· 

Hoca Sa'deddin Efendi yine İstanbul için "tahtgah-ı seliitin-i 
mesihiyye olan belde-i muazzama-i Kostantıniyye" ifadesini kulla
nır.65 

Gelibolulu Mustafa Ali'ye göre de İstanbul "a'zam-ı medayin-i 
dünya ve ekber-i memalik-i kübra"dır.66 

Hadidi İstanbul'u ve şehrin sembolü haline gelen Ayasofya'yı şöyle 
tavsif eder: 

64 

65 

66 

Bu İstanbul hisarı gibi a 'la 

İşidilmez cihan içinde asla 

Hisarım vus 'atın vasfitsem olmaz 

Mısır, Şam u Haleb girürse to/maz 

Leb-i deryada bir sur-ı mu 'azzam 

Yapılmış bir histir a 'la vii' a 'zam 

Hisarı cümle bahr almış ~raya 

Hernan bir canibi kalmış karaya 

Hoca Sa'deddin Efendi, I, 141. 
Hoca Sa'deddin Efendi, I, 142. 
Gelibolulu Mustafa Ali, I!l, 426. 
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Hisarun içi bir şehr-i dil-ara 

Ki reşk ider Semerkand ü Buhara 

Gezenler Mısr u Şam u Hind ü Çfn 'i 

Görüp İstanbul 'ı ider ajerfni 

İçinde iiçyüz ola deyr-i zfba 

Ayasofya kamudan a'zam,. a'la 

Bir ulu kubbedür merfo' vü a 'zam 

İçinde mahv olur onbeş bin adem 

Anın m ermerleri hiç vasf olımmaz 

Olarun ma 'den i şimdi bulunmaz 

Görenferşin sanur mevvac-ı derya 

Dilile vasfolunmaz Ayasofya67 

Kemalpaşazade İstanbul'un Bizans'ta güzellik ve sağlamlığıyla şölıret 

bulmuş bir yer olup Yıldırım Bayezid'e gelinceye kadar birçok İslam hü

kümdarı tarafından kuşatılmış olmasına rağmen alınamadığını belirtirken 

şunları söylemektedir: 

"Kal'a-yi Kostantın ki, darü'l-k:üfürde rülaı-i rikindi, diyar-ı k:üf
fiirda hasenat-ı mekan ve metanet-i erkan-ı bünyanla iştihar bulmuş 
hısn-ı hasindı, devr-i zaman-ı Yezid'den devran-ı Yıldırım Bayezid 
Han'a gelince niçe taedar-ı sahib-i sikke ü hutbe ... hıtbe idüp ... hvast§r 
oldı; hiçbirisirrün 'ıkd-ı 'akdine rağbet ve meyl gösterüb boyun 
virmedi... ana dek ki devran-ı Sultan Mehıned Han gazi geldi...kasd 
eyledi ki ... kal'a-yı metin-i Kostannu'den ki bilın-ı Rfun'da rülaı-i 
ıikindür, kal' idüp yerinden ide ... şeri'at-ı Muhammedi'yi ... dik:üp 
hıyaz-ı adi u dadla riyaz-ı sünnet-i Ahınedi'ye neşv ü nema vire."68 

Aynı kaynak bir başka yerde Bizans'ın elindeki İstanbul'u "makam-ı 

şeyiitin-ı mütemerride" (dik başlı şeytanların merkezi) ve "müstakarr-ı sela

tin-ı müte'annide" (inatçı hükümdarların karargahı), burada yaşayan halkı da 

67 

68 
Hadidi, s. 229-231. 
Kemalpaşaziide, VII, 29-31. 
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"hisar içindeki küff'ar-ı haksar" şeklinde vasıflandınr. 69 İstanbul'un coğrafi 

konumunu, insanlannı, havasını, suyunu, mimfui yapı ve bahçelerini edebi 
bir üslupla tasvir eden Kemalpaşazade bu haliyle şehrin adeta "ümmü'l
kura=şehirlerin anası"70 olduğunu belirtir ve Allah'ın şükredilmesi gereken 
büyük bir"nimeti olarak vasıflandırır.71 Ayasofya'nın da yeryüzünde eşi ben
zeri bulunmaz bir bina olduğunu kaydeder. 72 

İstanbul'un fetbedilmesi İsliim'ın ilk dönemlerinden beri müslü
manların hedefi olmuştur. Osmanlı padişahları da aynı hedefi gözetrnişlerdir. 
Osmanlı padişahları içerisinde İstanbul'u ilk kez Yıldırım Bayezid 1391 'de 
kuşatmıştır. Yıldırım Bayezid'i bu birinci kuşatmaya Beylerbeyi Kara 
Timurtaş'ın şu sözlerle teşvik ettiği kaydedilir: 

"Ey Sul tanım! Vacib budur kim ol İstanbul'a düşesin ve bu İstan
bul'un kafiri gayet müfsid kafirdir ve bu vilayetlerimizin arasında bu 
kafir neyler? Alaşelır'i fet4 itdik, bunu dahi feth idelim"73 

Tacizade Ca'fer Çelebi'ye göre İstanbul'u Bizans'ın elinden almaya 
kesin karar vermiş olan II. Mehmed Edirne'de devlet ileri gelenleriyle yaptı
ğı toplantıda İsliim toprakları arasında kalmış bu "küfür yuvasının" fethedil
mesinin önemine işaretle şöyle demiştir: 

69 

70 

71 

72 

73 

"Belde-i tayyibe-i Kostantıniyye ki bağ-i İrem andan bir kfişe ve 
süreyya nak bostamndan bir kemterin hı1şe, ismi ve resmi ile illerde 
meşhur ve dillerde mezkfu ve kütüb-i teviirihte mestı1rdur. Ne vechi 
vardır ki, iimn gibi menzil-i şerif ve makam-ı latif benim vasat mem
leketimde ve arsa-i vilayetimde olıip dahi eyyam-i devietirnde küfür 

Kemalpaşazade, VII, 48. 
"Ümmü'l-kurii (Şehirlerin anası) ifadesi Kur'an'da Mekke için kullanılmaktadır. el
En'iim 6/92. 
Kemalpaşaziide, VII, 76-77. 
"Bir Şeddtidl kubbedür zatii '/-'ı m ad, alem-i harab-abadda nazfrin çeşm-i ahva/ görmiş 
ancak; beyanında "stiminu seb 'un şidtid" dinse gören istib 'tid itmez. Bir 'A.df bintidur ki 
ebedii'/-abad abad tururdı, bu dar-ı sust-biinytida beka olsa, şanında "misliihGfi'/-biltidi 
/em yuhlak" okunsa işiden 'inad itmez" (Kur'iin'da Ad kavminin yaptığı binalar için 
"lem yuhlak mislühii fi '1-biliid" ifadesi kullanılarak benzersiz oldukları belirtilmektedir. 
el-Fecr 89/8). Kemalpaşaziide, VII, 78. 
Aşıkpaşaziide, s. 65-66. Aynca bk. Neşri, I, 324. 
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ocağı ve bağller yatağı ve tiiğiler durağı ola. Elhiisıl niyyetim ve him
metim anın üzerine mukarrer ve musammem olmuştur."74 

Hoca Sa'dedd.in Efendi'ye göre Sultan II. Mehmed askerlerine hitaben 
yaptığı konuşmada cihad ayetlerini, cilıMa katılanlara verilecek mükafatlan 
ve İstanbul'un fethiyle ilgili hadisleri hatırıatmakta ve İslam'ın yücelmesi i
çin "İstanbul şehrinin daru'l-muvahhidine" katılıp "dar-ı ehl-i din ve medar-ı 
muvahhidin" olmasının önemine işaret etmekteydi.75 

Neşri'nin "tağller" (asi ve zorbalar) ve "küflar" olarak tanımladığı Bi
zanslılar, İstanbul'un muhasarası karşısında hayattan ümidini kesmişler, 

ölümü beklerneye başlamışlardı. Onlann ölüleri "meyte-i hınziı=domuz ölü
sü" gibi iken ellerinde "şehld" olan müslümanların yüzleri ise ay gibiydi. 

"Küff'ar" surlardan müslümanların üzerine kaynar su ve kaynar zi:ft dökerken 
aslında cehennemde kendilerine verilecek olan cezayı76 hatırıatmış olmak

taydılar. O gün öyle "bir acaib ceng" yaşanmaktaydı ki, dünyada benzeri gö
rülmediği gibi kıyamete kadar da görülmeyecekti. Muhasaranın şiddetinden 
bunalan imparator bir ara çevresine şehrin Türkler' e teslim edilmesine dair 
fikrini açmak istediyse de "Biz cenk ederiz vermeyiz. Her birimiz din gayre

tine Mesih izzetine ölünceye kadar çalışıp İstanbul gibi şehri Türk' e verme
yiz" şeklinde kararlı bir cevapla karşılaşrnıştı. Bu "bela" karşısında "Küflar-ı 
na bekar" Bizanslılar' dan kimi kendisini surlardan atmakta, kimi de yeis ha
linde iman etmek gibi bir duruma düşerek müslümanlardan eman dilemek
teydi. "O nildanlar bu halet-i ihtiyariyyeyi vakt-i zaruret ve ıztırarda dahi 
makbul ola sandılar. Kirnesne iltifat eylemedi".77 

74 

75 

76 

77 

Tacizilde Ca'fer Çelebi, s. 7; Selahattin Tansel, Osmanlı Kaynaklarına Göre Fatih Sultan 
Mehmed'in Siyasi ve Askeri Faaliyeti, İstanbul1971, s. 49. 
Hoca Sa'deddin Efendi, I, 420. 
İnkar edenlerin cehennemde kaynar su ve yakıcı bir azapla cezalandınlacaklannı belirten 
iiyetlere işaret edilmektedir. Bk. el-En'iim 6/70; Yunus 10/4. 
Neşri, II, 694, 696, 700, 704. Neşri İstanbul'un fethi için şu mısralarla tarih düşürüldüğü
nü kaydeder: 

Feth-i Kostantıniyye ye fırsat bulmadılar ewelün 
Feth idiip Sultan Muhammed yazdı tarih iihenln. 
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Oruç Beğ İstanbul'un muhasarasını gördüğü halde Sultan II. Meh

met'ten eman dilerneyen imparatora keşişlerin, İncil' de yazıldığına göre İs

tanbul'un alınamayacağını söylediklerini, imparatorunda onların bu sözleri

ne inandığını kaydeder. Yine ona göre Bizanslılar kale bedenlerine çıkıp 

"türlü türlü herzeler söyleınişler", hatta Hz. Peygamber' e bile dil uzatmışlar
dı. Onların bu şekildeki "mağrurluklarından dolayı Allah da onlara bu belayı 

vermiş" ve İstanbul Sultan II. Mehmed tarafından fethedilıniştir. Gaziler 

kendilerine karşı koyan "kafırleri " kılıçtan geçirdikten sonra şehre girmişler, 

şehri yağma ve talan edip mallarını ele geçirınişler, oğlanlarını ve kızlarını 
da esir alınışlardır. Müslümanlar o kadar çok ganimete "gark olmuşlardı" ki 

şehir kurulalıdan beri burada biriken malların hepsi gazilerin eline geçıniş
tir.7B 

İstanbul'un fethi sırasında Bizanslılar'ın Türk askerleri tarafından tah

rip edilen surları geceleyin kısa sürede tamir ettiklerini, kapanan hendekleri 

tekrar açtıklarını gören II. Mehmed'in Bizanslılar'ın bu maharetine şaşıp 
kaldığını belirten Bizanslı tarih yazarı Francis, padişahın şu sözünü nakleder: 

"Bu imansızların bir gece içinde böylesine işler başarabileceğini bana 

otuz yedi bin peygamber söyleseydi, inanmazdım".79 

Tacizade'ye göre Osmanlılar'ın İstanbul'u fethi günü, "küfür ehli" Bi

zanslılar için adeta malışer günü olınuş, herkes en yakınlarını bile düşün-

78 

79 

Aynı kaynak şehre giren müslümaniann bo! ganimet ele geçirdiklerini de belirtmekte ve 
bu fetihle "İstanbul mutlaka fethedilecektir .. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, 
onu fetheden asker ne güzel askerdir" (Alıni.ed b. Hanbel, Müsned, IV, 335) hadis-i şeri-
finin gerçekleştiğine işaret etmektedir. Neşri, II, 704, 706. · 
İstanbul'un fethi için ytİkandaki "aheıil.n'~ Iafzından başka Kur'an-ı Kerim'de yer alan 
"beldetün tayyıbetün" (Sebe 34/15) ifadesiyle de tarih düşürülmüştür. Her iki ifade de 
ebced hesabıyla İstanbul'un fetih tarihi olan h. 857 (m. 1453) yılını göstermektedir. Ano
nim Tevarfh-i Al-i Osman (nşr. Nihat Azamat), İstanbul 1992, s. 78, 114; Kemalpaşazade, 
VII, 74; Müneccimbaşı Aluned Dede, I, 262 (Ağırakça neşri, s. 173-174). 
Oruç b. Adil, s. 66. Müneccimbaşı Aluned Dede Efendi de İstanbul'un fethi sırasında Bi
zans'tan alınan ganimetin İslam'ın başlangıcından bu yana görülmediğini belirtir. Mü
neccimbaşı, I, 261 (Ağırakça neşri, s. 176-177). 
Francis, Şehir Düştü, çev. Kriton Dinçmen, İstanbul 1992, s. 59. 
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rneksizin kendi başının çaresine bakmaya çalışmış ve canını kurtarınanın 

yollanın aramıştır. Bizans'tan alınan esirler ve ganimetler o kadar çoktu ki, 

herkes payını bol bol aldı. Bizanslı esirler arasında" gerdana diziimiş inciler" 

gibi gençler, "güzellikleri kelimelerle anlatılamaz ay yüzlü, hfui gibi güzel

ler" bulunmaktaydı. Alınan ganimetlerin, altın, gümüş ve sair eşyanın ise 
haddi hesabı yoktu. Öyle ki, bir kimse '~bezl ve israf yolunu tutsa" fetih günü 

alınan ganimetiere telmih yapılarak ona "İstanbul yağmasında mıydın" de

nilmesi insanlar arasında darb-ı mesel haline gelmişti.80 

Hadidi İstanbul'un fethinden bahsederken "küflan" şaşırtmak için ge

milerin karadan denize indirildiğini ve şehrin elli bir gün boyunca kuşatıldık

tan sonra padişahın yağma izni verdiğini belirtir ve sonraki gelişmeleri şöyle 

anlatır: 

80 

Buyurdi elli birineide yağma 

Gel imdi gör nice oldu ternCişii 

Biribirin basup burca çıkardı 

Dime kim ata oğula bakardı 

Çıkup girup basıp kovup !ararlar 

Urup tutup o şehri yağmalarlar 

Teküri cenk içinde öldürürler 

Yüriyüp şehrin evlerin urur/ar 

Esir eylediler hallan tamamı 

Esir o/di cemf'i hiiss ü iimı 

Semen-ber, serv-kiimet meh-likiilar 

Şeker-/eb, fiile-rfi/ar dil-ruhii/ar 

Kumaşı cevheri üç gün daşır/ar 

Fülori üski!fi/e üleşürler 

Taeiziide Ca'fer Çelebi, s. 20-22. 
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Ayasofya 'da ön Cum 'a namazı 

Kı/up hünkiirla itdiler niyazı 

İçinde hutbe-i iman olrundı 

Giderup İnci/'i Kur'an olrundı. 81 

43 

Enveri (XV. Yüzyıl) de "Çünld böyle o/di İstanbul'a hiil/Hub-rolarla 
cihiinı tutdı mal" diyerek fetihte ele geçirilen ganimet ve esirlerin çokluğuna 

işaret eder. 82 

XV. yüzyıl tarihçilerinden Kemal İstanbul'un fetbini şu rnısralarla an-

la tır: 

81 

82 

Tamam üç yüz bin eri cem' ider şah 

Tutar oradan İstanbul'a [hem] rah 

Dün ü gün eylediler anda cengi 

Zebiin o ldı içindeki Firengi 

Kı/ur yağma orada ol hısarı 

Çıkarur göklere feryad ü zarı 

Alur cebr ile kim şah anda anı 

Virur orada şaha Allah anı 

Firengistan işitdi bu haberden 

Ki İslambol alındı gitti elden 

Bu gamdan nice kafir o ldı bi-can 

Bulara irdi sankim merg-i mejacan 

Hadidi, s. 228-229. 
Enveri, Diistumiime, nşr. M. Halil (Yınanç), İstanbul 1928, s. 96. 
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Düşer küfftirın üstine me/til et 

Bularun başına kopdı laytirnet 

Çü ştihun eline girdi bu bünytid 

Görüben buni mü' minler olur şticf3 

Enveri Osmanlı kaynaklannda Vilkoğlu olarak adı geçen Sırp kralı 

Georges Brankovitch'in (1427-1456) Bizans'a yardım ettiğini belirtirken Bi

zanslılar için Arap kaynaklarında olduğu gibi Beni Asfar ifadesini kullanır 
ve İstanbul'un fethinin yankılarını şu mısralarla anlatır: 

Fitnenin başidi Vilkoğli la 'in 

Am kılmışdı Beni Asfar mu 'in 

Anınla cümle ktifir tutdı yas 

Hem Firengisttin 'e andan o/di btis. 84 

Fetbin ardından İstanbul'un yağma edilişi ve alınan ganimetler konu

sunda Aşıkpaşazade şunlan kaydeder: 

" ... hisar feth olundu. İyi yağmalar, iyi doyuroluklar oldu. Altın, 
gümüş, cevherler bulundu. Halkını esir ettiler. Tekfurunu öldürdü
ler". 85 

Fetihten sonra Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'da imar ve iskan faa

liyetleri başlatması şehirde kalan Bizanslılar'ın hoşuna gitmemiş, "bir kafirin 

oğlu olan eski dostlan" Vezir Rum Mehmed Paşa'ya gelip ellerinden alınan 

ata yurdunun gözlerinin önünde bu şekilde imar edilmesine dayanamadıkla

nm ifade etmişler ve "şehir yine harabe yüz tuta, ahir yine bizim taifemiz e

linde kala" diyerek padişahı bundan vazgeçirmesini istemişlerdir. Bunun ü-

83 

84 

85 

XV. Yüzyıl Tarihçilerinden Kemal, Selatfn-Name (1299-1490), Hazırlayan: Necdet 
Öztürk, Ankara 2001, s. 165-168. 
Enver!, s. 96. 
Aşıkpaşazade, s. 142. 
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zerine Rum Mehmed Paşa padişah nezdinde girişimde bulunnıuşsa da daha 

soma padişah onu "it gibi boğdurmuştur''.86 

Kemalpaşazade İstanbul'un fethi sırasında ele geçirilen ganimetierin 

söz ve yazıyla ifade edilemeyeceğini söyler ve şu beyte yer verir. 

Eğer cem' etse/erdi bin debfri 

Yazılmaya kalaydı binde biri. 

Kemalpaşazade de bu ganimetierin darb-ı mesel haline geldiğini, öyle 

ki, "bir bi-karda asar-ı gina ve alarnet-i servet" görüldüğü zaman insanların 

ona "İstanbul toyumluğuna ını tfiş geldün?" diye sorduklarını kaydetmek
tedir.87 

Kemalpaşazade h. 857 (m. 1453) yılı için "o yıl hayli Beni 
Asfar'a gazii-yı ekber olup küff'ar-ı bed girdarun diyiirı ve kişveri zel
zeleyle tolup diirü'l-küfiirde velvele-i riiz-ı malışer ziihir alacağın asıl
de ve alımere duyurdı" derken İstanbul'un fethine bakışını da 
yansıtınakatdır. 88 

Anonim Teviirfh-i Al-i Osman'da yer alan, İstanbul'un kuruluşu ve ta

rihi hakkındaki efsanevi rivayet İstanbul'u fetbeden Sultan Il. Mehmed'in, 

burada Ayasofya başta olmak üzere "insan işine benzemeyen acayib binalar'' 

görünce şehrin ihtişarnı karşısında hayrete düşüp Bizans rabipleri ve bilgin

leriiıden şehrin tarihi hakkında bilgi almak istediğini belirterek başlamakta

dır. Bu rivayete göre "deccal-i la'in çıkmazdan" önce İstanbul'un bir daha 

kılıçla alıoacağına ve kıyametin bundah soma kopacağına dair ulemanm söz

lerindeki kılıçla alınma hususu, "paçlişah-i İslam ve'l-müslimin katilü'l

kefereti ve'l-müşrikin kami'ul-fecereti ve'l-mütemerridin" olan (İslam'ın ve 

müslümanların padişahı, kafirlerin ve müşriklerin canına okuyan, kötülere ve 

86 Aşıkpaşaziide, s. 143. 
87 Kemalpaşaziide, VII, 75. 
88 Kemalpaşaziide, VII, 41. 



46 CasimAVCI 

inatçılara boyun eğdiren) Sultan Melınıed'in İstanbul'u fethiyle gerçekleş
ıniştir.89 

Osmanlı kaynaklarında Hıristiyan Bizans'tan alınan topraklara fetih

lerden sonra müslümanların hakim alınasının dini neticelerine de işaret edilir 

ve fetihler bu açıdan da yorumlanır. Süleyman Paşa'nın Rumeli'deki fetihle

rini anlatırken Ruhi Çelebi'nin kullandığı bazı ifadeler genellikle fetbedilen 

bir bölgede yapılan değişiklikleri ve fethin yankılarını bir arada yansıtması 

bakımından zikredilıneye değer. Ruhi Çelebi Rumeli'de Bizanshlar'dan alı

nan bazı yerleri zikrettikten sonra şöyle der: 

" ... feth idüp kilisiiiann mescid idüp çanlıklarm minare idüp ve her 
yerde imam ve müezzin cemaat idüp evkat-ı hamse riayet olunup er
kan-ı salavat ve icra-yı şerayi' alıkam-ı Nebevi'yi terakki idüp ... bu sit 
ü sada Firenge irişüb ekser kefere sulh idüp cizye verrneğe razı ve 
talib oldılar."90 

Aynı kaynak Osmanlılar'ın Rumeli'deki tutumlarını da şu cürnlelerle 

anlatmaktadır: 

"Çün kafire ol hezimet vakı oldi, ehl-i islam ternam kuvvet ve 
şevket tutub her ne tarafa müteveccih oldılarsa galib aldılar ve her ne 
yiri ki feth iderlerdi, pirler ve o civanlardan İslam'a davet iderlerdi, ri
ayet idüp mülkler ve kentler virirlerdi, uymayaııları haraca keserlerdi. 
Anı dahi kabul itmeseler cümle kılıçdan geçirüp avratlarını esir 
iderlerdi".91 

Kemalpaşazade'ye göre İstanbul'u fethedip Ayasofya'yı canıiye çevi

ren Sultan II. Melınıed, daha "nice meşahid-i ruhhan ve meabid-i evsan olan 

kenayisi, mesacid-i elıl-i iman ve medaris idüp hayrata mecaıni"' etmiş, 

89 

90 

91 

Anonim Tevar/h-i Al-i Osman (Giese), s. 74, lll (Azamat neşri, s. 78, 114). Rivayetin 
tam metni için bk. Anonim Tevar/h-i Al-i Osman (Giese), s. 74-111 (Azamat neşri, s. 78-
114). Bu rivayet Stefanos Yerasimos tarafından ele alınarak çeşitli açılardan değerlendi
rilmiştir. Türk Metinlerinde Kos/antiniye ve Ayaso/ya Eftaneleri, çev. Şirin Tekeli, İstan
bul 1993. Ayasofya'nın inşası ve tarihi hakkında efsanev! bir rivayet için bk. 
Kemalpaşazade, VII, 80-89. 
Ruhi Çelebi, vr. 28a-b; Başar, s. 176. 
Ruhi Çelebi, vr. 28a; Başar, s. 176. 
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"içinde olan ayin-i din-i batılayı biitıl idüp dağıtmış" ve bu fetihle "küfür di
yanndaki" haç ve kilise, yerini mescid, mihrab ve minbere, çan sesi de 
"AlhThuekber" ııidalarına bırakmıştı: 

Ez tfğ-i o be-ciiy-i sa!fb u kilisa 

Der-dar-ı küfr mescid ü mihrab ü minber-est 

Anca ki nukre-i nakus-i Rumiyan 

Eknun huruş-ı na 'ra-i "A!lahuekber."-est. 92 

Hoca Sa'deddin Efendi'ye göre İstanbul'un fethedilmesiyle "dil.ru'l
harb" olan bu sağlam ve büyük kale "diiru'd-darb (diiru'l-İslam)" olmuş, 
densiz kafirlerin uygunsuz çan sesleri, yerini ezana bırakmıştır. Şehirdeki ki
liseler putlardan temizlenerek putperestlik pislikleri ve çirkinliklerinden 
arınmış, "kafirlerin ma' bedleri iyilik ve doğruluksever insanların mescitleri" 
haline gelmiştir. 93 

İstanbul'un fethi dolayısıyla Mekke şerifıne gönderilen fetihnarnede 
şehrin Allah'ın lütfu sayesinde görülmemiş ve duyuimarınş bir fetihle ele 
geçirildiği belirtilerek bu sırada "lanetlilerin başı mel'U.n" imparatorun öldü
rüldüğü ve "öldürülen diğer müşriklerle birlikte·cehennemi boyladığı", "küf

f'arın" haçlarının kırıldığı, mallarının, kadın ve çocuklarının ele geçirildiği, 
mabetierinin mescitlere çevrilmek suretiyle bu mekanıarın ruhhanlığın ve 
hıristiyanlığın kirlerinden temizlendiği, kılıç artığı halkın ise affedilip cizye
ye tabi turuldukları belirtilmektedir.94 

Sonuç olarak Osmanlı kaynaklarında genellikle Bizans topraklan 
"memalik-i Rfun", Bizanslılar ise öteden' beri İslam toplumlarında adet oldu
ğu üzere "Rfun" ismiyle veya daha ziyade dini tanımlama ön plana çıkarıla-

92 

93 

94 

Kemalpaşazade; ·VII, 77-78. 
Hoca Sa'deddin Efendi, I, 428. 
Feridun Beg, Miinşet2tii's-selt2tfn, İstanbul 1274, I, 240. Diğer bir feti!mamede Benu'l
Asfar olarak zikredilen Bizanslılar "küfür ve inat ehli", "Allah ve resıilünün düşmanlan" 
olarak vasıflandınlrnaktadır. Feridun Beg, Miinşeat, I, 241. Dönemin Türk kaynaklannda 
İstanbul'un fethi olayının algılanışı hakkında aynca bk. Feridun M. Emecen, İstanbul'un 
Fethi Olayı ve Meseleleri, İstanbul2003, s. 51-65 
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rak topraklar "daru'l-küfür", halk da "küff'ar/ldifirler/kefere" olarak isimlen

dirilmektedir. Bizans imparatorları, valiler veya kale komutanları genellikle 

isimleri verilmeksizin "tek:O.r" (tekfur) adıyla kaydedilirler. imparatorlar için 

İslam toplumlarında adet olduğu üzere "kayser" ifadesi de kullanılmaktadır. 

İmparator veya vali ve komutanların bazan Osmanlılarla dostluğu dile geti
rilinekle birlikte genellikle hilekarlıklaı:ına işaret edilir ve "mel'fuı", "müfsid 

kafir", "hınzır" gibi küçültücü ifadeler kullanılır. Tekfı.ırların Osmanlı ordu

ları karşısındaki mağlubiyetlerinden sonra gelip muzaffer padişahın veya 

kumandanın önünde diz. çökmesi . gururla anlatılır. Osmanlı kaynaklannda 

Bizanslı kadınların güzellikleri vurgulanır ve genellikle ay yüzlü, hilri görü

nümlü olarak tavsif edilirler. Kaynaklarda Bizans şehirleri genellikle etrafı 

sağlam surlarla çevrili olarak vasıflanmakta, havası, suyu ve genel görünüm 

açısından güzelliği vurgulanmaktadır. Bazan şehirlerin tarihine dair efsanevi 

rivayetlere de yer verilmek suretiyle önemi anlatılınaya çalışılmaktadır. Şe

hirlerin fethedilişi, fetihten sonra ele geçirilen esirler ve ganimet, esiriere ya

pılan iyi muamele ve fetihten sonra gerçekleştirilen düzeıılemelere dair riva
yetlerde çeşitli açılardan Bizans'a bakışın yansımalarını görmek mümkün

dür. İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren müslümanların hedefi haline gelmiş 

olan başkent İstanbul'a, diğer Bizans şehirlerine göre daha geniş bir yer ve

rilir; güzelliği ve surlarının sağlamlığına dikkat çekilerek İstanbul'un fethi

nin önemi vurgulanır. Osmanlı kaynaklarında Hıristiyan Bizans'tan alınan 

topraklara fetihlerden sonra müslümanların hakim olmasının dini neticeleri

ne de işaret edilir ve fetihler bu açıdan da yonımlanır. Buna göre, Bizans 

topraklarınınfethedilmesiyle "daru'l-küfür" "daru'l-İslam" haline gelmiş, ki
liselerin yerini camiler, çan seslerinin yerini de ezan sesleri alınıştır. 


