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YENİ BASKI İÇİN ÖNSÖZ

“İstanbul küfür ve fesat kaynağı iken ele geçirilen 
şehirlerin en büyüğü ve en güzelidir.”

(Bedreddin el-Gazzi,  
Seyahatname, 1529)

Osmanlı tarihinin en popüler ve bilindik konularının 
başında İstanbul’un fethi olayı gelir. Şehrin uzun 
tarihî geçmişi içinde çok önemli bir kırılmayı teşkil 

eden fetih hadisesi, sadece askerî ve siyasî değil aynı za-
manda manevî ve dinî anlamlarıyla da seçkin bir yeri haiz 
bulunmaktadır. İslâmiyetin zuhurundan itibaren Hıristi-
yan kaynaklarının ve türlü rivayetlerin de etkisi altında 
Müslümanların zihin dünyasında kendilerine mal ettikleri 
yeni bir Kostantiniye/İstanbul algısı ortaya çıkmış, bura-
sı zaman içinde mutlaka elde edilmesi gereken mukaddes 
bir hedefe dönüşmüştür. Sonunda 1453’te Türklerin şehri 
fethiyle, bu büyük rüya gerçek anlamda ete kemiğe bürün-
müş, aynı zamanda da büyük bir imparatorluğun temelle-
rinin atılması bakımından bir dönüm noktası olmuştur. İs-
tanbul’un fethinin bu siyasi, sosyal ve hatta bugüne kadar 
layıkı veçhile üzerinde pek durulmayan dinî çağrışımları, 
son derece cazip yeni açıklamalarla, söz konusu hadiseyi 
farklı bir gözle yeniden düşünmeyi sağlayacak bir çerçe-
ve sunar. Nitekim bugün bile bazı radikal dinî çevrelerde 
“Kostantiniye’nin henüz Müslümanlarca fethedilmediği”, 
hatta İstanbul’un Türkler tarafından alınmış olmasının 
İslâmî anlamda fetih olmadığı, çünkü silahla gerçekleşti-
rildiği, halbuki  hadislerin buranın ancak sulhle alınabi-
leceğine işaret ettiği, Türklerin “eşkıya” yahut “kâfir” duru-
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munda bulunduğu  şeklindeki inancın ve fikirlerin alt zihin 
dünyasını anlamak ancak bu sayede mümkün olabilir. 

İlk baskısı 2012’de yapılan elinizdeki kitap sadece fet-
hin kendisi değil aynı zamanda yukarıda belirtilen manevî 
ve dinî anlamların hangi menşeden kaynaklandığı sualine 
de cevap verecek yeni bir çerçeve sunmak gayesini taşı-
mıştı. Bu bakımdan apokaliptik unsurlarla bezenen algı-
ları ortaya koymak son derece önem taşıyordu. Bunun için 
kitabın başlığındaki “kıyamet” lafzı, aslında bu hadisenin 
Hıristiyan dünyasında oluşturduğu inkisar hislerini değil 
bizatihi İslam literatüründe sahih hadislerle vücud bulan 
kıyamet algısı içinde adı geçen bir kent olmasına müste-
niden kullanılmıştı. Bu yeni izahın dayandığı alt zemini 
“masal, hikâye”, rivayetlerden çıkarılmış önemsiz metinler 
şeklinde mütalaa edip yine eski tarzda büyük bir abartılı 
anlatımı -tarihi zemini olmasa bile- herkesin duymak is-
teyeceği şekle büründürerek “büyüklere masallar” haline 
getirme anlayışını tabii ki “konjonktüre” dayalı endişele-
rin ürünü olarak tanımlamak mümkündür. Fakat akademik 
dünyada bu tarz yaklaşımların herhangi bir yeri olmaya-
cağı aşikârdır. 

Fetih ve Kıyamet kitabı ilk baskısı yapıldıktan sonra 
önemli bir okur kitlesine ulaştığı gibi “akademik” bir ki-
tabın zorlayabileceği sınırları dahi aştı. Hatta Arapçaya 
da tercüme edildi (El-Feth 1453, trc. Abdülkadir Abdallı, 
Thaqafa Yayınevi/Birleşik Arap Emirlikleri, 2016) ve bu 
dünyada da hayli ilgi gördü. Bütün bu alaka ve teveccüh 
için okurlarıma minnettar olduğumu ifade etmeliyim. Şim-
di kitap yeni bir yayınevinde yeni macerasına başlarken 
metnin “gidişinde/akışında” büyük değişiklikler yapmayı 
tercih etmedim. Fakat esaslı şekilde gözden geçirerek bazı 
eklemeler ve tashihlerde bulundum. Bu arada fetih hadise-
si ile alakalı kitapta yer alan bazı meselelere dair kaleme 
aldığım üç makaleyi, ana metnin akışkanlığını bozmamak 
adına, zaman zaman tekrarlara düşmek pahasına, metin 
içine derç etmeyerek ekler kısmında aynen vermeyi tercih 
ettim. Ekler kısmına koyduğum makaleler, gemilerin ka-
radan Haliç’e indirilme işinin çok önceden planlandığı-
nı vurgulayan: “Karadan Yürütülen Gemiler Fatih Sultan 
Mehmed’in Gizli Projesi miydi?” (Fatih Sultan Mehmed 
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Han ve Dönemi, ed. A.B. Zafer, Bursa 2016, s. 59-69) başlıklı 
yazı yanında hiçbir zaman gündemden düşmeyen Ulubatlı 
Hasan meselesi yahut surlara ilk olarak kimler çıktığını 
konu alan “Menkıbe-Tarih İlişkisinin Çarpıcı Bir Örneği: 
İstanbul’un Fethinde Surlara İlk Çıkanın Kimliği Meselesi”, 
(Yüksek Mimar İ. Aydın Yüksel’e Armağan, İstanbul 2012, 
s. 251-260) adlı inceleme ile İstanbul’un savaş ile mi yoksa 
barış yolu ile mi alındığı yönünde sonradan ortaya çıkan 
tartışmalara dair  “Hukuki Bir Tartışmanın Tarihi Zemini: 
İstanbul Nasıl Alındı” Osmanlı İstanbulu, I (I. Uluslararası 
Osmanlı İstanbulu Sempozyumu, Bildiriler, ed. F. M. Eme-
cen-E. S. Gürkan, İstanbul 2013, s. 35-41)  konulu çalışma-
larımdan oluşmaktadır. Bu yazılarımdan bazılarında kay-
nak tahlilleriyle okuyucu yormayacak bir çerçeve çizildiği 
için söz konusu meseleleri rahatça anlamayı kolaylaştır-
ma amacı tekrara düşme sakıncasına galip gelmiştir. Ümit 
ederim okuyucular bunu anlayışla karşılarlar.

Nihayet kitabın ilk baskısının yakın zamanda çıkan 
11’incisine rağmen “piyasa şartlarını” düşünmeyerek eli-
nizdeki bu yeni basımını gerçekleştiren Kapı Yayınları ida-
recilerine müteşekkirim. Bu husustaki özel destekleri için 
Ömer Erdem’e ve yayın editörümüz Süleyman Sertkaya’ya 
da teşekkürü borç bilirim.

Feridun Mustafa Emecen
Bakırköy, Mart 2019
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ÖNSÖZ

İstanbul’un fethi hadisesini yeniden ele almak üzere 
hazırlanan bu kitap; daha önce yayımlamış olduğum 
İstanbul’un Fethi Olayı ve Meseleleri (İstanbul 2003) 

başlıklı çalışmamın temelinde, onun çok daha da genişle-
tilmiş, tamamen değiştirilerek yeniden düzene sokulmuş 
şekline dayanmaktadır. Söz konusu kitap uzun süre önce 
tükendiği için bunun ikinci baskısına ihtiyaç duyulmuş, 
fakat bu arada yeni çıkan neşriyat, özellikle A. Pertusi’nin 
İstanbul’un fethiyle ilgili kaynakları topladığı üç ciltlik 
önemli eserinin Türkçeye tercüme edilmesi, mevcut kita-
bın yeniden gözden geçirilmesi zaruretini doğurmuştu. Bu 
arada İstanbul’un bir başka yüzü olarak fethi kıyametle 
ilişkilendiren apokaliptik unsurlara dayalı yaptığım ince-
lemelerin sonuçlarını, mutlaka bu yeni baskıya da eklemeyi 
düşünmekteydim. Üstelik bu durum içinde bulunduğumuz 
2012 yılı için bazı çevrelerde beklenen kıyamet yorumla-
rıyla da ilginç bir paralellik arz edecekti. Bütün bunlar, 
çok talep olmasına rağmen, bu mütevazı kitabımın ikinci 
baskısını geciktirmeme yol açtı. Kitabı yeniden gözden ge-
çirirken zaruri olarak köklü bazı düzenlemeler yaptım ve 
fark edileceği üzere hadisenin çerçevesini daha değişik bir 
zemine oturtmaya çalıştım. Burada esas olarak fetih ola-
yını etraflı şekilde ele almakla beraber, bunun nasıl algı-
landığını, İstanbul kavramının Doğu dünyasında ne anlam 
ifade ettiğini, niçin apokaliptik söylemlere hedef olduğunu 
anlatmaya, böylece genellikle hamasi bir çerçevede ele alı-
nan olayın çoğunlukla gözden kaçırılan “meş‘um, uğursuz” 
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yönlerini de ortaya koymaya çalıştım. Haliyle bütün bunlar 
bu kitabı diğerinden tamamen farklılaştırdığı gibi başlığı-
nın da ona göre değiştirilmesini gerekli kıldı.

Çalışmayı üç ana bölüme ayırdım. Giriş kısmının ardın-
dan ilk bölümde fethin hedefi olan bu kadim şehre yani 
İstanbul’a odaklandım. Şehrin Doğu ve Batı dünyasında ne 
ifade ettiğini; nasıl bir kudsiyet kazandığını, buna eş ola-
rak “lânetli başkentler” serisi içine niçin dâhil edildiğini 
ve nihayet kıyamet ile neden ilişkilendirildiğini izaha ça-
lıştım. Böylece Osmanlı hükümdarı II. Mehmed’in bu şehri 
almakla aynı zamanda kötülüklerin ve dünyanın sonunun 
kapılarını araladığı yolundaki fikriyatın daha sonraki dö-
nemlere kadar akseden yankılarının sanıldığından daha 
kuvvetli vurgulara sahip olduğuna dikkat çekmek istedim. 
Burada ayrıca II. Mehmed’in şehri kuşatmaya kalktığında 
bütün bu uğursuzluk, kötülük kaynağı olma söylentilerini 
nasıl büyük bir olgunluk ve realist bir tutumla bertaraf 
ettiğini ortaya koymadan bu büyük hadisenin layıkıyla 
anlaşılamayacağı tezini ileri sürdüm. Bu analitik incele-
mede kaynakların yazılış dönemleri, tarihçilerin muhitleri, 
efsanelere karışmış ama yaygın olan inanışların, siyasî ga-
yelerle nasıl muhalifler tarafından kullanılmakta olduğu, 
söz konusu bilgilerin biraz sâfiyâne tarzda dönemin tarih-
çilerinin kalemiyle metinlere nasıl aktarılmış bulunduğu 
gibi hususlar üzerinde de durdum.

İkinci bölümü doğrudan II. Mehmed ve onun İstanbul’u 
ele geçirme amacının siyasî yönlerine ayırdım. Küçük 
yaşta babası tarafından tahta çıkarılan ve katı bir siyasî 
mücadelenin içine itilen II. Mehmed’in şahsi dünyasını, 
tahttan indirilip Manisa’ya yollandığı dönemlerden beri 
İstanbul’u zapt etme gibi büyük bir rüyayı gerçekleştirme 
yolunda yaptığı faaliyetleri, ikinci ve kesin şekilde tahta 
çıkışının ardından meydana gelen siyasî olayları, hülasa 
fethin arka planını ele aldım. Özellikle siyasî hizipleş-
melere ve baba-oğul çekişmesine dönecek olan hadiseler 
tahtında nasıl bir siyasî strateji izlendiğini de göstermeye 
çalıştım. Burada İstanbul hedefine yönelen henüz delikan-
lılık çağındaki bir hükümdarın psikolojisi, karşı karşıya 
kaldığı meselelere yaklaşımı ve nasıl çözüme ulaştığı gibi 
konulara da temas ettim.
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“İkinci Roma”nın kuşatma hazırlıklarına, safhalarına 
ve askerî harekâtına ayırdığım üçüncü ve en geniş bölüm-
de ise dönemin doğrudan çağdaş kaynaklarının tenkidî şe-
kilde tahliliyle, hem hadiseyi hikâye etmeye hem de askerî 
teknolojiler ve klasik muhasara taktikleri arasında bu ola-
yın yerinin tespitine çalıştım. Ayrıca hadisenin mümkün 
olduğunca ayrıntılı bir tasvirini yapmayı da amaçladım. 
Bunun yanında birtakım problemli ve tartışmalı konulara 
(gemilerin karadan yürütülme meselesi, şehre nereden gi-
rildiği, buranın savaşla mı yoksa anlaşmayla mı ele geçi-
rildiği vb.) haliyle değinerek bazı yeni fikirler ileri sürdüm. 
Ayrıca ekler kısmına da fethin çağdaşı Türk kroniklerinin 
olayın bizatihi kendisini nasıl anlattıklarını göstermek 
üzere on bir örnek metin koydum.

Bütün bu bahislerde bilhassa olayın kendisini değer-
lendirirken, araştırma eserlerinin yönlendirici havasın-
dan mümkün olduğunca çıkmaya çalıştığımı, doğrudan 
dönemin kaynaklarına dayalı bir yönelimi benimsediği-
mi ve yer yer tahlilî bir metotla akademik bir dilin yanı 
sıra her kesimin rahatlıkla okuyabileceği bir anlatımı 
birbiriyle dengeli tarzda özellikle tercih ettiğimi ayrı-
ca belirtmeliyim. Öte yandan metinde kullandığım bazı 
ifadeleri burada kısaca izah etmem de gerekecektir. Ön-
celikle son zamanlarda “İstanbul” adı, sadece ve sadece 
Türklere has bir adlandırma olarak görülüp “İstanbul’un 
fethi” lafzına karşı çıkılan bir temayül belirdiği dikkate 
çeker. Bunun yerine Konstantinopolis’in fethi tabirinin 
daha uygun olacağı üzerinde durulur. Bu fikir, şehrin res-
mi adının Konstantinopolis olması dolayısıyla başlangıç-
ta makul gibi gözükür. Ancak unutulmamalıdır ki İstan-
bul kelimesi de Türkçe olmayıp bazı araştırmacılara göre 
“Konstantinopolis”ten, bazılarına göre ise şehre doğru, 
şehre anlamındaki “is-tin-polis”ten bozmadır. Bu bakım-
dan bu gibi hususlarda lüzumsuz hassasiyet göstermenin 
anlamlı olmadığı kanaatindeyim. Benzeri şekilde Doğu 
Roma için sonradan üretilen “Bizans” adlandırmasını 
yaygınlık kazanması ve literatüre girmesi sebebiyle kul-
lanmakta herhangi bir beis görmedim. Bu arada metinde 
dönemin kaynaklarından yaptığım alıntıları, okuyucuyu 
dönemin edebî anlayışına yakınlaştırmak ve hassas ima-
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ları aktarabilmek için bazen aynen bazen de daha rahat 
anlaşılması düşüncesiyle mealen veya bugünün diline ak-
tararak vermeyi tercih ettim.

Nihayet bu metni okuyup fikirlerini benimle paylaşan 
Prof. Dr. Kemal Beydilli’ye, bazı teknik konuların aşılma-
sında yardımcı olan genç meslektaşlarım Özgür Kolçak ile 
Murat Alanoğlu’ya ve yine türlü yardımlarını gördüğüm 
arkadaşım Ayhan Yüksel’e teşekkür ederim. Kitabın bası-
mının en iyi şekilde yapılmasını sağlayan yayınevi yetkili-
lerine müteşekkir olduğumu da ifade etmek isterim.

Feridun Mustafa Emecen
Bakırköy, Eylül 2011
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GİRİŞ

“İstanbul köktür, etrafı budaktır. 
Kökün nuhuseti elbette budaklarına dahi yetişir”1

İ stanbul’un Fethi Olayı ve Meseleleri başlığını taşıyan 
kitabımın giriş kısmına başlarken, Kardinal Bessario-
ne’un Venedik doçu Francesco Foscari’ye Bologna’dan 

13 Temmuz 1453’te yazdığı mektuptaki şu satırlara yer 
vermiştim: “Bizans’ın başkenti acımasız barbarların eline 
düştü, soyuldu, yakıldı, baştan aşağı yağmalandı. Biraz 
olsun insanlıktan nasibini almış herkes için özellikle Hı-
ristiyanlar için ürkütücü bir durum. İtalya tehdit altında, 
bu vahşi barbarların şiddetle saldırıları durdurulamazsa 
başka ülkeler için de tehdit ortaya çıkacak.”2 Gerçekten 
1453’te İstanbul’un düşüşü üzerine Avrupa’da baş göste-
ren panik havasını dile getiren bu cümleler, böylesine bü-
yük bir hadisenin bugüne uzanan sonuçları itibarıyla da 
güncelliğinden pek bir şey kaybetmediğinin beş asır önce-
sinden kaba bir sedası gibidir.

Aslında kadim Konstantinopolis’in, bir başka ifadeyle 
bu “Hıristiyan başkentin” fethi, bir bakıma Batı dünyası-
nın ağır dinî gerekçelerle süslenmiş olup Ortaçağ boyunca 
süre giden siyasi ve askerî ilerlemesine Müslüman dün-
yasının bir cevabı niteliğini taşıyordu ve bu dünyanın en 
güçlü temsilcisi olan Osmanlı Türklerinin Orta Avrupa’ya 

1 Kitabu Mesâlih: Osmanlı Devlet Teşkilatına Dair Kaynaklar, 
yay. Y. Yücel, Ankara 1988, s. 115.

2 Mektubun neşri: L. Mohler, Kardinal Bessarion als Theloge, 
Humanist und Staasmann: III. Aus Bessarions Glehrtenkreis, 
Paderborn 1942, s. 475-478. Kardinal Bessarione’nun mektu-
buna Pertusi tarafından da işaret edilmiş, ancak metni veril-
memiştir (İstanbul’un Fethi, II: Dünyadaki Yankısı, trc. M. Şa-
kiroğlu, İstanbul 2006, s. 355).


