
FATİH SULTAN MEHMET-UZUN HASAN 
REKABETİNDE  TRABZON MESELESİ* 

Bekir Sıtkı BAYKAL 

XV. yüzyı l ortalarında Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet 
ile Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan arasında Anadolu'ya hâkim 
olmak için şiddetli bir rekabetin başlamış bulunduğu ve bu rekabette 
başlıca kavga konularından birinin de Trabzon Rum imparatorluğu 
olduğu görülmektedir. Gerçekten de İstanbul fatihinin  Asya toprak-
raında en kuvvetli ve en tehlikeli rakibi Uzun Hasan idi. Bu mağrur 
hükümdar, Anadolu'nun doğu bölgelerini, i ran ' ın batı parçalarını 
ve Azerbaycan'ı hükmü altına alıp geniş bir devlet vücuda getirdik-
ten sonra, kendini, Timurlenk'in biricik mirasçısı olarak görüyor, 
elindeki maddi kuvvet ve nefsinde  toplanmış bulunan yüksek hü-
kümdarlık meziyetleri ile Türk âleminin en büyük hükümdarı sayı-
yordu Ayni zamanda çok geniş siyasî emeller besliyor ve -öyle an-
laşılıyor ki -bütün Orta-doğu'yu içine alacak üniversel bir împara-
ratorluk kurmak amacını güdüyordu. Topkapı Sarayı Arşivinde 
bulunan bir be lge 2 , Uzun Hasan'ın ne derece büyük gayeler peşinde 
olduğunu gayet açık olarak bize göstermektedir. Buna göre Timur'un 
torunlarından Ebû Said, Orta-doğu'da girişmek üzere bulunduğu 
geniş fetihler  için hazırlıklar görürken, Uzun Hasan'ın yardımına 
baş vurmakta ve bu yardım karşılığı olarak ona Anadolu'yu vaat 
etmekte idi. Akkoyunlu hükümdarı ise hiç de küçümsenmiyecek olan 

* Bu yazının esasını, 1960 Moskova Şarkiyatçılar Kongresinde yaptığım bir tebliğ teşkil 
etmektedir. Ayni tebliğ burada genişletilmiş ve ayrıca dip notlar eklenerek bir makale haline 
getirilmiştir. 

1 B.S.Baykal, Uzun Hasan'ın Osmanlılara karşı kati m.ücadeleye hazırlıkları ve Osman-

lı-Akkoyunlu harbinin başlaması adlı makalenin sonundaki 1 numaralı vesika: Belleten X X I , 

82,s. 261-296. 
2 A.N.Kurat,  Topkapı Sarayı Arşivindeki Yarlık ve Bitikler: Dil ve Tarih-Coğ-

rafya  Fakültesi yayınları, Tarih Serisi, İstanbul 1940 ,s . l l9 vd. Vesikanın tercümesi s .126-128: 

"... Timur Bey, atan Osman Beye Diyarbekir vilâyetini vermişse ümmidim odur ki ben sana 

Tanrı inayeti ile Mısır, Rum (Anadolu) vilâyetlerini alıp veririm..." s.128. 
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böyle cazip bir teklifi  reddetmekte tereddüd göstermedi. Çünkü o, 
ayni bölgeye kendisi göz koymuş bulunuyordu ve buralarda ikinci 
bir hükümdarın varlığına tahammül edemezdi. Nitekim Uzun Hasan 
çok geçmeden Ebû Said'i ortadan kaldıdı ve memleketini kendi top-
raklarına katt ı . Aslında Uzun Hasan'ın birçok davranışlarından bu 
çeşit yüksek emeller peşinde koştuğu anlaşı lmaktadır. 

ö t e yandan Osmanlıların genç ve dinamik padişahı, İstanbul 'da 
yerleştikten ve Rumeli 'de en âcil meseleleri kendi isteğine 
uygun bir şekilde düzene koyduktan sonra, en yakın bir zamanda 
Anadolu'yu kendi kılıcı altında birleştirmeği hedef  edinmişti. Gerçek-
te kurmuş olduğu İmparatorluğun başlıca destek ve kaynağını teş-
kil eden Türk unsurunun kökleşmiş bulunduğu bir yurdun, çeşitli 
nüfuz  ve hâkimiyetler alt ında parçalanmış bir manzara göstermekte 
olan Anadolu'nun siyasî birliğini gerçekleştirmek, herşeyden önce 
gelen bir zorunluluk olarak ortada duruyordu. Dolayısiyle Anadolu-
ya sahip çıkmağa yeltenen herkesi kendine rakip görüyor ve onunla 
hesaplaşmayı mukadder sayıyordu. 

Demek oluyor ki belli bir ülke üzerinde ayni emeller besleyen, 
ayni gayeler güden ve ayni derecede ihtiraslı hükümdarlar tarafından 
yönetilen iki kuvvet yanyana gelişiyor ve bunların yakın bir gele-
cekte karşı karşıya gelip çarpışmaları kaçınılmaz bir zaruret halinde 
kendini gösteriyordu. Kolayca anlaşılıyor ki her iki taraf  da işin bir 
hesaplaşmaya varacağını gayet iyi biliyor ve bu sebeple her iki 
hükümdar da kesin sonucun tâyin edileceği gün için mümkün olduğu 
kadar kuvvetli bulunmak çabası içinde elinden geleni yapıyordu. 

İşte, Osmanlı Devletinin doğu yönüne doğru genişleme hamle-
lerine Uzun Hasan'ın doğrudan doğruya karşı koyması, i lk olarak 
Trabzon'daki Komnenler Devleti meşelerinde kendini göstermiştir. 
Osmanlı, Bizans ve daha başka kaynaklar ın ayni meseleye dair ver-
dikleri bilgiler birbirlerine uymamakta , hat tâ çok defa  çelişme halin-
dedirler. Fakat son yı l larda çok önemli bir çağdaş kaynak ortaya çık-
mıştır ki bu, Ebû Bekr- i Tihranî'nin Kil  ab-ı  Diyarbekriyye  adlı 
eser idir3 . Ebû Bekr- i Tihranî, Uzun Hasan'ın hizmetinde yüksek bir 

3 Bu eser, Ebû Bekr-i Tihranî, Kitab-i Diyarbekiriyye, Ak-Koyunlular  Tarihi unvanı ile 

rahmetli Profesör  Necati Lugal ile Prof.  Faruk Sümer tarafından  iki cüz halinde yayınlanmış-

tır: Türk Tarih Kurumu yayınlarından, Seri III, No.7,1.cüz 1962, II.cüz 1964. Vaktiyle bu ünik 

eserin, Prof.  Adnan Erzi'nin elinde bulunan bir kopyasından faydalanmıştım. 
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mevki işgal etmiş ve ayni zamanda Akkoyunluların bir tarihini kale-
me a lmışt ı r 4 . Şimdi bu kaynak, bugüne kadar çözülemiyen veya üze-
rinde tereddüt gösterilen bir takım soruları aydınlatmaktadır . Bu 
yazımızda sözü geçen kaynağa dayanmak ve daha önce tanınan bazı 
kaynaklar ı da göz önünde tutmak suretiyle, bilinenler, mümkün 
olduğu derecede tamamlanmaya veya düzeltilmeye çalışılmıştır. Ancak 
şunu da kaydetmek gerekir ki aşağıdaki satırlar, araştırmaların sadece 
sonucunu kapsayan ve kısa tutulmuş bir sentez denemesinden iba-
rettir. Yazıda ayrıntı lar üzerinde durulmamış, sonuçlara varmak için 
izlenen yol gösterilmemiş, tahlil ve eleştirmelere yer verilmemiştir. 

* 
* * 

Komnen hanedanının hüküm sürdüğü Trabzon Rum İmpara-
torluğu ile Akkoyunlu Devleti arasındaki ilişkiler, Uzun Hasan'ın tah-
ta çıkması zamanından çok daha gerilere gitmektedir. Bunu başın-
dan beri ana çizgileriyle izlemek her halde yerinde olur. 

Bilinmektedir ki Anadolu Selçuklu Devletinin çökmesi ve Moğol 
hâkimiyetinin zayıflaması  üzerine Anadolu'da birtakım bölgesel 
beylikler meydana gelmişlerdi. Bunlar, zamanın şartları ve gerekleri-
ne uyarak, sık sık Trabzon İmparatorluğunun topraklarına saldı-
rıyorlardı. Gerçekten de Anadolu Beylikleri devrinde Gaziler diye 
anılan mücahitlerin büyük bir canilik ve faaliyet  gösterdiklerine şahit 
olmaktayız. Hıristiyanların elindeki toprakları İslâmların hâkimi-
yet i alt ına geçirmek amacını güden bu hareket, Anadolu'nun hem 
doğusunda, dem de batısında ayni hızla yürümekte idi 5 . İşte Kom-
nenlerin elindeki Trabzon topraklarını Müslüman hâkimiyeti alt ına 
sokmak için savaşan bu gazilerin başbuğları arasında Akkoyunlu 
Beyleri özel ve seçkin bir yer tutuyorlardı . Trabzon topraklarına 
Akkoyunlu akınlarının ilk ikisi 1341'de6 , bir üçüncüsü de 1343'de vu-
kubulmuştur" 7 . Bu üç akını yapan Akkoyunlu Beylerinin adları bu-
güne kadar bilinmemektedir. Fakat bunlardan sonra 1348 tarihinde 

4 Yazar ve eseri hakkında bk. Kitab-i Diyarbakriyye, I,s. VII -XXV'deki Prof.F.Sümer'-

in Giriş bölümü. 
5 P.Wİttek, Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu, çeviren Fahriye Arık, İstanbul 1947. 

6 W.Heid, Histoire du Commerce du Levant au Moyen-age, Furey Reinau tercümesi, 

Leipzig 1923.c.II,s.103; Panaretos Vekayinamesi, Brosset tercümesi, s. 485. 
7 Panaretos, s.487. 
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dördüncü akını idare eden Akkoyunlu Beyinin adını, Trabzonlu ta-
rih yazar ı Panaretos'dan öğreniyoruz  s . Bu zat, Uzun Hasan'ın büyük 
dedesi, Tur Ali Beydir. Komnenler, Akkoyunluların böylece sürekli 
saldırılarına kuvvetle karşı koyamayınca kurtuluş çaresini başka bir 
tedbirde aramışlardır: Akkoyunlularla sihri bağlar kurmak. Gerçek-
ten de imparator III. Aleksios, kız kardeşi prenses Mariya 'y ı Tur 
Ali Bey' in oğlu Kutluğ Bey ile evlendirmiş ve bu sayede Akkoyun-
luların dostluğunu kazanarak saldırılarını önlemeye muvaffak  olmuş-
t u r 9 . Kitab- ı Diyarbekriyye'de şöyle deniliyor: Tur Ali Bey İmpa-
tor Aleksios'u yendi ve kız kardeşi Tespine (Despina)'yi tutsak aldı 
ve oğluna zevce olarak verdi 1 0 . Bizce önemli olan nokta, bu evlenme-
nin ne suretle yapıldığı, yani prensesin esir al ınmak suretiyle mi, yoksa 
imparator kardeşinin rızası ile mi olduğu meselesi değildir; fakat  iz-
divacın ne maksatla yapıldığı ve gerçekten akdedilmiş bulunduğu 
keyfiyetidir.  Tarihî hakikat şudur ki Komnen prensesi ile Akkoyunlu 
prensi 1352 tarihinde evlenmişlerdir ve bununla iki devlet arasında, 
sonraları hayat î bir değer kazanacak olan devamlı bir dostluğun 
temelleri atılmış bulunmaktadır" . Gerçekten de bundan böyle Akko-
yunluların Trabzon topraklarına akınları durmuş ve bir yüzyı ldan 
daha uzun bir zaman devam edecek olan sıkı münasebetler başlamıştır n . 
Nitekim Uzun Hasan'ın büyükbabası Karayuluğ Osman Bey 1420 tari-
hinde Erzincan'ı muhasara ettiği zaman Trabzon İmparatoru IV. Alek-

8 Ayni eser, s. 488-489. 

9 Panaretos, Lanıpros neşri,s. 278, 281,284, 286; Moravcsik, II, s. 151. 

^ J  J J . j a  j^-ûSo /»li j  : Kitab-i Diyarbakriyye I, s. 13 

ve dip not No.2. Ayni sahifelerde  bu savaş hakkında genişçe bilgi verilmektedir. 

1 1 Komnenler yalnız Akkoyunlular ile değil,diğer Türk Beyleri ile de ayni şekilde evlenme 

dostlukları kurmuşlardır, bk.Panaretos, s.495,505; Fallmerayer, Trabzon İmparatorluğu Tarihi, 

s. 124 vd; Moravcsik, II,s. 254, 257. 

1 2 Kutluğ Beyin mezarı, bugün Sinur-köy adını taşıyan bir yerde bulunmaktadır. Sinur-

köy, Erzincan ile Bayburt arasında ve Bayburt'tan 21 kl. mesafededir.  Kutluğ Beyin mezarı, 

değerli meslekdaşım Prof.  Dr. Adnan Erzi tarafından  1959 yılında bulunarak açılmış ve enkaz 

yığınları arasından kitabesi çıkarılmıştır; bk. Resim No. I ve II. Parça halindeki bu kitabe şöy-

ledir : Aj! jÂk>  <ûll XJÖ  dL J p J  jl  çJ*-  ji\  J ^ i j-UjL ^ dİJÜ.3 J  . . . bk. 

Ali Kemal, Erzincan Tarihi, İstanbul, 1932, s. 245; Abdurrahman Şerif  Baygu, Erzurum Tari-

hi..., İstanbul, 1936, s. 255-256. Bu resimleri bana veren ve aynı zamanda bu yazının vücuda 

gelmesi için cömertçe yardımlarım esirgemiyen aziz meslakdaş ve dostuma burada teşekkür-

lerimi sunmayı zevkli bir borç sayarım. 
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sios kuvvetlerinin başında onun yardımına koşmuştur 1 3 . Bizans tarih 
yazarı Dukas'a göre Karayuluğ Osman Bey de IV. Aleksios'uıı bir 
kızı ile evlenmiştir. 1 4 . Hattâ Uzun Hasan'ın annesi Sare Hatun'un 
bile bir Komnen prensesi olduğu ileri sürülmüştür. Fakat bu son iddi-
anın aslı yoktur. Çünkü İbn Tagriberdi, Uzun Hasan'ın anne tarafın-
dan dedesinin adını Pir Ali olarak açıkça bildirmekte, fakat  bunun 
kimliği hakkında herhangi bir malumat vermemektedir I 6 . 

Böylece Akkoyunlularla Trabzon İmparatorluğu arasındaki 
dostluk yı l lar boyunca gelişmiş ve özel olarak Uzun Hasan devrinde 
o derece kuvvetlenmiştir ki Akkoyunlu hükümdarı Kmonenler Dev-
letinin âdeta hamisi durumuna girmiştir. Bu halin en başta gelen ne-
deni, hiç şüphe yok ki, Osmanlı hükümdarının Trabzon İrnparatorlu-
luğıına karşı izlediği siyasette bulunmaktadır . Fatih' in babası Sultan 
II. Murat, başka yerlerde daha önemli işlerle uğraşmak zorunda 
kaldığından Trabzon'la ilgilenmeğe zaman ve imkân bulamamıştı . 
Fakat buna rağmen çağdaşı imparator Kalo-Yuannes sürekli bir kor-
ku içinde yaşıyordu. Bir aralık Trabzon'da oturan Bizans tarih ya-
zarı Frantezs'in anlattığı gibi Sultan Murat' ın ölümü, Sultan II. 
Mehmet'in tahta çıkışı ve bu genç hükümdarın verdiği dostluk temi-
natı gibi olaylar, bir süre için imparatorun endişelerini gidermiş ve 
rahat nefes  almasını sağlamıştı. Bununla beraber ayni tarihçi, düşün-
celerinde yanıldığını, yeni Osmanlı padişahının tehlikeli bir hıristiyan 
düşmanı olduğunu ve yakında Bizans İmparatorluğuna bir son ve-
receğini söyleyerek Kalo-Yuannes' i uyarmağa çalışmaktan kendini 
alamamıştı . Fakat imparator: "Tanrı büyüktür ve Türk'ün kötü ni-
tini iy iye çevirmeğe kadirdir" diye kendini avutmuştu 1 7 . 

Gerçekte Trabzon Devleti, Bizans'ın çökmesinden sonra Grek-
lerin meşru koruyucusu durumuna girmiş, Bizans geleneğinin devam 
ettiricisi rolünü üzerine almıştı. İstanbul 'dan sıvışan birçok Rum-
lar burada bir sığınak buluyorlar, çeşitli faaliyetleri  ile Yunanlıl ığa 

13 . . . jUJ J .sl-ul i; j c-slj JiU ĴI jl ö j j ^ olkL. j j l *JI_>»-

. . L i l - j I l y j o j ! ^ j 4*1» j jjJj j i j\ • Kitab-i Diyarbakriyye, s. 90: 

1 4 bk. Hammer, GOR.II.s. 113; W.Hinz, Uzun Hasan,s. 28. 
1 5 Hammer, GOR. s. 113. 
1 6 İbn Tagriberdi, Havadisu'd-Duhûr, Popper neşri, s. 513. 

" Georgios Frantzes, Chronikon I, Beker neşri, Bonn 1838, 3. Kitap, s.48; Fallmerayer, 
s. 254. 



7 2 BEKİR SITKI BAYKAL 

sahip çıkıyorlar, Yunan varlığını yaşa tmaya çalışıyorlardı. Şüphesiz ki 
Trabzon'da olup bitenler Fatih' in gözünden kaçmıyordu. Bu hal ise 
Sultan Mehmet'in ne devlet, ne de hükümdarlık anlayışı ile bağda-
şabilirdi. 0 , Bizans'ın mirası üzerinde kendinden başka bir otorite-
ye tamammül edecek bir yaradı l ışta değildi. Bütün çabası, hâkimiyet 
alanı içine giren bölgelerde her çeşit yabancı otoriteyi ortadan kaldırmak 
hedefine  yönelmiş bulunuyordu. Bu meyanda Anadolu'nun siyasî birliği-
ni gerçekleştirmek işi en ön plânda geliyordu. Böyle olduğunun canlı bir 
delilini şu olayda görüyoruz: 1456'da Şeyh Cüneyd 1 8 Türkmen kuvvetlerinin 
başına geçip Trabzon kapılarına kadar dayandığı zaman Fatih, Rumeli 
Beylerbeyi Hızır Bey komutasında bir Osmanlı birliğini Trabzon 
üzerine göndermekte asla tereddüt göstermemiştir19 . Bu davranışı 
ile o, Trabzon'a karşı girişilecek her türlü müdahaleyi , doğrudan doğ-
ruya kendisine karşı yöneltilmiş düşmanca bir hareket olarak 
saydığını göstermiş oluyordu. Hızır Bey' in Trabzon seferi,  ayni za-
manda Komnenler Devletinin Osmanlı himayesine alınması ve y ı lda 
200,000 altın vergiye bağlanması sonucunu verdi, imparatorun çok 
geçmeden İstanbul 'a gelen kardeşi David, bu vergiyi 300,000 alt ına 
yükseltmek zorunda bırakıldı. 2 0 . 

İşte bu derece ağır şartlar alt ında idi ki İmparator Yoannes, dev-
leti ve hanedanının varlığını tehlike karşısında görerek, kendine yar-
dımcı ve bağlaşıklar aramağa koyuluyordu. Akkoyunlu hükümdarı 
Uzun Hasan'a, Osmanlılara karşı İmparatorun en kudretli koruyucusu 
olarak bu vesileyle ortaya at ı lmak fırsatı  çıkmış oluyordu, öteden 
beri topraklarını genişletmek ihtirasiyle yanan Uzun Hasan, bu sıra-
larda yanına varan Yoannes'in elçilerini büyük bir memnunlukla 
karşıladı. 

Şüphesiz ki Uzun Hasan, nüfuzunu  Karadeniz kıyı lar ına kadar 
genişletmeğe ve bu sayede kuzey yanını güven altına almağa büyük 
bir önem veriyordu. Trabzon imparatorları hanedanı ile bağlarını 
daha da kubvvetlendirmek amacı ile, Kalo-Yoannes'in kızı Katherina 
ile evlenmeğe tal ip oldu. İki hükümdar arasında yapı lan anlaşmaya 

1 8 Fallmerayer; s. 252; W. Miller, Trebizond, The last Greek Empire, Londoıı, 1926,s. 

83 vd.; W.Hinz, Uzun Hasan, s. 20 vd. 

1 3 Hızır Beyin Trabzon'a akını için bk. Âşıkpaşa-zade, s.266-267. 

2 0 Fallmerayer, s. 255; Hammer, GOR. II,s. 57; W.Hinz, Uzun Hasan, s.22; F. Babinger, 

Mehmed der Eroberer, s. 201; Uzunçarşıh, Osmanlı Tarihi, II,s. 52. 
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göre Uzun Hasan zevcesinin çeyizi olarak Kapadokya 'y ı  alıyor, 
buna karşılık imparatora her türlü yardımı yapacağını vaadediyor-
d u 2 1 . Ancak bu evlenme henüz gerçekleşmeden İmparator Yoannes 
öldü (1458). Oğlu ve ardası henüz çocuk yaşta bulunduğundan devle-
tin yönetimini kardeşi David eline aldı. Yeni imparator da Akkoyunlu-
larla biraz önce yapı lan anltaşmaya büyük bir güven besliyor, bunu 
daha da kuvvetlendirmek için elinden geleni esirgemiyordu. Öte yan-
dan Uzun Hasan da Trbzon ile kurduğu bu yeni bağlardan geniş men-
faatlar  umuyordu. Fakat Osmanlıların doğuya doğru yay ı lma ham-
lelerine başarı ile karşı koyabilmek için kendi gücünün ve o andaki 
bağlaşıkları tarafından  görebileceği yardımın yetersiz olduğunu ga-
yet iyi biliyordu. Bu sebeple yeni müttefikler  bulmak yollarını aradı. 
İşte Akkoyunlu hükümdarının bu teşebbüsleri üzerinedir ki İmpa-
rator David'in, Uzun Hasan ile Hıristiyan devletler arasında aracı 
rolünü oynadığını görmekteyiz. David'in Burgundya Dukasına yaz-
mış olduğu bir mektuptan 2 2 , ittifaklarını  aradığı Hıristiyan devlet-
lerin Gürcistan, İmereti, Kartlıeli, Mengrelistan ve Ermenistan ol-
dukları anlaşı lmaktadır. Öte yandan Anadolu'da Osmanlıların tehdidi 
alt ında olan İsfendiyar  Oğlu ile Karaman Oğlu Beyliklerinin de ayni 
ittifaka  alınmaları söz konusudur. Ayrıca bu doğulu bağlaşıklara 
Avrupa' l ı Hıristiyan devletler de kat ı lacaklar ve böylece Fatih Sul-
tan Mehmet'e karşı Müslüman ve Hıristiyan devletlerden oluşan 
büyük bir koalisyon meydana getirilecekti. Fatih'e karşı kurulması 
teşebbüsüne girişilen böyle geniş bir bağlaşıklar blokunun hikâyesini et-
raflıca  anlatmanın burada yeri olmasa gerek. Bu sorunun çok kez üzerin-
de durulmuş ve doğulu hükümdar elçilerinin, Lodovico da Bologna'nın 
başkanlığında olarak, Avrupa saraylarını ziyaretleri ve siyasi faaliyetle-
ri tart ışma konusu yap ı lmış t ı r 2 3 . Ancak bizim için bu teşebbüste be-
lirtilmesi gereken önemli nokta şudur ki Uzun Hasan, büyük ülkü-
sünü gerçekleştirebilmek için Hıristiyan devletlerle giriştiği sıkı te-
maslarda İmparator David'i sadık ve gayretli bir aracı olarak yanın-
da bulmuştur. Başka bir deyimle iki hükümdarın işbirliği, bir kader 
birliği niteliğini kazanmıştır . Yine ayni teşebbüste özellikle üzerinde 

2 1 Fallmerayer, s. 261 ; W . Hinz Uzun Hasan, s. 29. 
2 2 Fallmerayer, s. 261-264; W.Hinz,s. 30 vd., F.Babinger, Mehmed der Eroberer, s. 198 vd. 

2 3 Moriz Landwehr von Pragenau, Ludwig von Bologna, Patriarch von Anitochien: Mit-

teilungen des İnstituts für  österreichisehe Geschichteforsehung,  X X I I , Innsbrück, 1901,s. 

288-296, 



7 4 BEKİR SITKI BAYKAL 

durulması gereken ikinci bir nokta da Akkoyuıılu hükümdarının, 
büyük ülküsü uğrunda her türlü manevî değereleri bir tarafa  bıra-
karak, o devrin şartları içinde mümkün görünen bütün vasıta lardan 
faydalanmak,  elde edilebilecek bütün kuvvetleri bir araya toplayarak 
büyük rakibi Osmanlı padişahına karşı seferber  etmek çabasını gös-
termiş olmasıdır. Lodovico da Bologna'nm başkanlığındaki elçilik 
heyeti, son defa  olarak 1461 yazında Roma'yı ziyaret etti. Yap-
makta olduğu temaslar, elde etmek istenen netice bakımından hiç 
de ümitsiz görünmüyordu. Fakat Fatih Sultan Mehmet düşmanla-
rından daha çabuk davranmış ve bu arada, tasarlanan büyük 
bağlaşmanın gerçekleşmesine meydan bırakmadan, Trabzon mese-
lesini kendi isteğine uygun bir şekilde çözümlemişti. Ona bu vesiyleyi 
veren de Uzun Hasan'ın kendisi olmuştu. 

İmparator David, Trabzon'da devletin başına geçtiği zaman 
(1458) ilk iş olarak yeğeni Prenses Katerina'yı (Despina) Diyarbekir 
sarayına göndermişti24 . Bu evlenme ile de her iki tarafın  isteği yerine 
gelmiş, yani iki devlet arasında daha sıkı bağlar vücuda getirilmişti. 
Bizans kaynaklar ına göre David, bu vesile ile Akkoyunlu başkentine 
varan elçisi vasıtsiyle Uzun Hasan'dan, Osmanlı padişahına ver-
mekte olduğu vergiden kendisini kurtarmasını rica etti . Bunun 
üzerine Akkoyunlu sultanı, 1459'da İstanbul 'a elçi göndererek, Trab-
zon vergisinden vazgeçmesini Sultan II. Mehmet'ten i s ted i 2 5 . Ayrıca 
da, Osmanlı padişahlarının eskiden beri Akkoyunlu Beylerine vere-
geldikleri, fakat  Timur'un ölümünden sonra yerine getirmemiş 
bulundukları yı l l ık bağ ı ş l a r ı 2 6 toptan Diyarbekir'e göndermesini ta-
lep etti . Sultan Mehmet ise elçinin söylediklerini hayret ve "iğbirar" 
ile dinledi. Dukas'a göre Osmanlı padişahı, ertesi yı l şahsen kendisi-
nin geleceğini ve borçlarım getireceğini ifade  ederek elçiyi uğur lad ı 2 7 . 

Kitab- ı Diyarbekriyye de bu konuda genel olarak Bizans kay-
naklarını teyidetmektedir. Ayni şekilde, Uzun Hasan'ın Trabzon 

2 4 Despina Hatun hakkında bk. Viaggio d'un mercante che fu  nella Persia, Venetia, 1559, 

varak 78-91 ; aynı eserin tngilizeesi: the Travels of  a merchant in Persia, translated by Charles 

Grey, 1873,s. 141-207. 

2 5 F.Babinger, Mehmed der Eroberer, s. 201-202; Hammer, GOR.II, s. 148-149. 

2 6 Bu vergi veya bağış hakkında bk. Mükrimin Halil Ymanç, İA.I,S. 258. 

2 7 Dukas'tan naklen: Hammer, GOR., Ata tercümesi, III,s. 60 -61 ; Fallmerayer,s. 272; 

W. Hinz, Uzun Hasan, s. 33. 
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üzerinde, zevcesinin çeyizi olarak hak iddia etmekte bulunduğu 
yolundaki Bizans tarihçilerinin ifadelerine  de uymaktad ı r 2 8 . 

Bütün bu kayıt lardan çıkarılacak sonuç şudur: Uzun Hasan 
bir yandan kendisi Trabzon'a sahip çıkarken, öte yandan da Osmanlı-
ları, tehdit ile, vasall ık âlâmeti olan yı l l ık vergiden vazgeçirmeğe ve 
böylece ilgilerini kesmeğe zorlamak yolunu tutmuştur. İmparator-
dan cizye alması da, sırf  onu himayesi alt ına sokmak kasdiyledir. Bu 
durum karşısında Fatih Sultan Mehmet için, Trabzon meselesini 
kesin bir sonuca bağlamak zamanı gelmiş, harekete geçmekte daha 
fazla  beklemenin artık mânası kalmamıştır . Onu çabuk davranmağa 
sürükleyen başka bir dürtü de, kendisine karşı, biraz önce sözünü et-
tiğimiz büyük ittifakı  meydana getirmek için girişilmiş bulunan siyasi 
faaliyet  olsa gerektir. Gerçi elimizde böyle bir yarg ıya varmamız için 
açık bir delil yoktur. Bununla baraber, bazı i m l a n 2 9 bir tarafa  bı-
raksak bile, Fatih' in, dünyanın dört bucağında ajanlar bulundur-
duğu ve sürekli olarak olup bitenleri bunlar vasıtasiyle haber almak-
ta olduğu bil inmekytedir 3 0 . Bu husus göz önünde tutulursa onun si-
yaset âleminde kendi aleyhine girişilen böyle bir oyundan habersiz 
kaldığını kabul etmek mümkün görünmez. Kaldı ki bazı olaylardan 
böyle bir hükme varmak her halde yanlış olmaz. Örneğin, Mısır sul-
tanının, Uzun Hasan tarafından  Hıristiyan devletlere gönderilmekte 
olan elçileri ve ellerindeki mektupları yakaladığını ve bundan Osman-
lı padişahını haberdar ettiğini biliyoruz. Şu halde diyebiliriz ki 
Fatih, en azından bu vasıta ile, Uzun Hasan'ın niyet ve faaliyetlerini 
öğrenmiş bulunuyordu. Gerçek olan şudur ki bir an önce harekete 
geçmek, Osmanlı Padişahı için bir zorunluk haline gelmişti. 

Böyle zorlayıcı şartlar alt ında Fatih' in giriştiği Trabzon se-
ferinin  yakın nedenleri ve seferin  arifesinde  vukua gelen olaylar hak-
kında kaynaklar ın verdikleri bilgiler birbirlerine uymamaktadır . Olup 
bitenler üzerinde en etraflı  olarak Kitab-ı  Diyarbekriyye'de  durul-
makta ve böylece şimdiye kadar meçhul kalmış bazı gerçekler gün 
ışığına kavuşmaktadır. Ebû Beltr-i Tihranî 'ye göre Uzun Hasan, elçi-

28 . . . J?  Jj.3  iıj*-  J  a j i l j Lc I J  j j  J»\  Kitab'ı Diyarbakriyye s. 382. 

2 9 Kritovulos, Tarih-i Sultan Mehmed Han-i Sârıi, Karolidi tercümesi, istanbul, 1328, 

s. 146. 

3 0 Bk. F. Babinger, Mehmed der Eroberer. s. 233, 460. 

3 1 Mahmud Rıza Selim, 'Asru  Selâtîni'l-Memâlik,  C. II. s. 233, 247. 
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sinin is tanbul 'dan eli boş dönmesi üzerine, oğlu Uğurlu Mehmet'i 
Koyulhisar kalesini zapt etmeğe yolladı. Ayni zamanda Halil Tavacı ' 
y ı , bir kısım birliklerin başında Melet kalesini kuşatmağa memur 
etti . Bu bölgeyi yağma ve tahrip ettirdi 3 2 . Bu olayların tarihi 1459-60 
kışına Taslamaktadır. Çok geçmeden 2000 kişilik bir Osmanlı birliği 
Koyulhisar'a ulaştı ve Uğurlu Mehmet'i geri gçekilmek zorunda bı-
raktı . Arkasından şiddetli soğuklar başladı ve bu yüzden Akkoyunlu-
lar başka bir harekete girişemediler. Fakat 1460 yı l ı i lkbaharında 
Uzun Hasan şahsen Koyulhisar üzerine yürüdü ve Osmanlıları bura-
dan uzaklaştırdı. Bütün çevreyi yağma ve tehrip ederek taşınması 
mümkün olan herşeyi Koyulhisar kalesi içine yığdı. Sonra, bütün 
"ulus"u ile Osmanlılara karşı harekete geçeceği bir sırada, Osmanlı 
padişahının bir elçisi yanına geldi. Muş Ali adındaki bu elçi, 
padişahının barış teklifini  getirmişti 3 3 . Bu arada Uzun Hasan'ın 
"emirleri" Osmanlı kuvvetlerini yenmiş ve birçok tutsak ile geri 
gelmiş bulunuyorlardı. Uzun Hasan ise bu Osmanlı esirlerini serbest 
bıraktı , Muş Ali 'ye iyi bir kabul gösterdi; sonra da onu, kendi elçisi 
Hurşit Bey ' i yanına katarak , i s tanbul 'a yo l l ad ı 3 4 . Fat ih Sultan Meh-
met' de Akkoyunlu hükümdarının Trabzon ile ilgili isteklerini kabul 
etti ve bu suretle iki devtlet arasında büyük bir çarpışma önlenmiş 
oldu. 

Ebû Bekr- i Tihranî'nin verdiği bu bilgi, bazı bakımlardan daha 
etraflı  kay ı t lar kapsamakta olan Osmanlı ve Bizans kaynaklar ı 
tarafından  da teyit edilmektedir ve, öyle görünüyor ki, gerçeklere 
uymaktadır . Yalnız bu meyanda Koyulhisar'ın Akkoyunlular tarafın-
dan yeniden alınması olayı üzerinde tartışı labil ir . Gerçekte Fatih Sul-
tan Mehmet, bu sırada Uzun Hasan ile büyük ölçüde bir karşı laşmadan 
kaçınmak zorunluğunu duyuyordu. Çünkü ayni tarihte o, daha âcil 
bulduğu Mora seferine  hazır lanmakta idi. Bu sebeple Trabzon mesele-
sinin çözümlenebilmesi işini ileride daha elverişli bir zamana bırak-
ması haklı ve makul görülmelidir. Bu husus göz önünde tutulacak 

3 2 Kitab-i Diyarbekriyye, s. 382. 

« . . . 2 J * j J U j l ^ L » >_JLj IJ J e J . y , ç J J -U^ Ö I U - : Kitab-İ Diyarbek-

riyye, s. 385. 

3 4 &  t j ç j j  j  j j U l . l j j l \ j  T I öl J  ^.»-Uo j  , , . 

ölkLj İJJ öl J> j-liic Jl & -Uİjj^- l> s y J J^a 
. . . tl~>-L- *Jİ j j : Kitab-i Diyarbekriyye, s. 386. 
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olursa, Ebû Bekr- i Tihranî'nin anlattığı gibi, Fatih'in barış dileğinde 
bulunmuş olduğunu kabul etmek yerinde olur. 

Koyulhisar'a sahip olmak için yapı lan savaşların, bu yerin stra-
tej ik önemi ile izah edilmesi gerekir. Gerçekte bu kale, İstanbul'dan 
Tokat, Erzurum ve Trabzon'a ulaşan ana yol üzerinde bulunmak-
tadır ve ne Osmanlılara, ne de Akkoyunlulara tâbi olan küçük bir 
Emaretin başkentidir. Bu mevkii sayesinde de doğu ile batı arasın-
daki ulaşımın belli başlı kilit noktalarından birini teşkil etmekte-
dir. Hiç şüphe yok ki Osmanlılar bu derece mühim bir tahkimli yeri 
elde bulundurmak istemişler, fakat  ayni sebeple ayni gayeyi güden 
Akkoyunluların enerjik davranışları karşısında başarı kazanamamış-
lardır. Osmanlıların Koyulhisar'ı Akkoyunlulara bırakmalarını , an-
cak geçici bir hâl olarak kabul etmek icap eder. Buna rağmen Osmanlı 
padişahı, Trabzon hakkındaki niyetlerinden vazgeçmiş değildir. Nite-
kim 1461 tarihinde çıkan ilk fırsattan  faydalanarak  Komnenler Dev-
leti üzerine yürümekte tereddüd göstermemiştir. 

Gerçekten de Fatih Sultan Mehmet bu arada Mora despotlarına 
baş eğdirmiş ve ayrıca, Arnavutların başı İskender Bey ile bir barış 
antlaşması imzalamıştı . Böylece o, Rumeli tarafında  serbest kalmıştı . 
Artık Trabzon meselesini kesin olarak çözümlemek hedefi  ile harekete 
geçmek için her türlü engel ortadan kalkmış bulunuyordu. Osmanlı 
kaynaklar ı Trabzon seferinin  başlangıcını, padişah tarafından  veziri 
Mahmut Paşa 'ya söylendiğini kaydettekleri şu sözlerde kabul etmek-
tedirler: "Bu benim hatır ımda bir nice seneler vardır. Am umarım 
ki ben zaife  Allah müyesser eyleye: biri bu ki şol Isfendiyaroğlu  denilen 
olduğu Kastamonu'dur; biri dahi Koyulhisar'dır; ve biri dahi Trab-
zon'dur; ve bunlar benim huzurumu giderir, daima bunlar benim 
hayalimden ç ıkmaz" 3 5 . Bu ifadeden  açıkça anlaşılıyor ki padişah, 
Isfendiyaroğlu  Beyliğini, Koyulhisar'ı ve Trabzon Devletini ayni seferle, 
hepsini bir çırpıda feth  etmek kararında idi. Şimdi şöyle bir soru ortaya 
ç ıkmaktadır : acaba Fatih, Koyulhisar'ı ele geçirmeğe karar vermiş 
olmakla, Uzun Hasan ile ciddi bir karşı laşmayı göze almış mı idi ? 
Gerek Osmanlı ve gerekse Bizans kaynaklar ı , Fatih' in hasmı ile bir 
meydan savaşında boy ölçüşmeye hazır ve kararl ı bulunduğu ihtimalini 
kuvvetlendirecek mahiyettedirler 3 6 . Fakat bu pek isabetli görünmemek-

3 5 Âşıkpaşa-zade, s. 154-155. 
3 6 İbn Kemal, Tarih-i Âl-i Osman, Fatih Kütüphanesi, No. 4205, varak 98 b; Kritovu-

los, Tarih-i Sultan Mehmed Han-i Sânı,s. 146. 
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tedir. Çünkü elimizde Fatih' in Karakoyunlu hükümdarı Cihanşah'a 
yazdığı bir mektubu vardır. Sinop'u feth  etmesinden hemen sonra 
kaleme alınmış ve şimdiye kadar dikkati çekmemiş olan bu mektup 3 7 , 
bizi, sözü geçen kaynaklar ın tam tersini kabul etmemize zorlamak-
tadır. Bundan anlaşılıyor ki Fatih' in hedefi,  Uzun Hasan'ı tedip değil 
fakat  doğrudan doğruya Trabzon'dur 3 8 . Daha sonraki olaylar da, 
Uzun Hasan'a karşı bir hareketin söz konusu olmadığını teyid etmek 
tedir. Bununla beraber Fatih' in, Trabzon'un fethine  engel olmak 
için hasmının her çareye başvuracağınndan, bütün imkânlarını kul-
lanacağından şüphe etmediği de muhakkaktır . Bu ihtimali daima göz 
önünde tutarak tedbirlerini a lmakta kusur göstermemiştir. 

Akkoyunlu hükümdarının sefere  müdahelesini önlemek için 
alınması gereken tedbirlerin başında Koyulhisar'ı ele geçirmek işi 
geliyordu. Stratej ik mevkii bakımından son derecede önemli oldu-
ğuna yukar ıda işaret ettiğimiz bu kale, Osmanlı ordusunun geri ile 
bağlantısını tehdit edecek bir durumda bulunup düşman elinde 
kalması tehlikeli olabilirdi. Bu düşünce ile Fatih, ilk hamlede kaleyi 
geçirdi. Ayni bölgeden geçerken, Osmanlı ve Akkoyunlu kuvvetleri 
arasında birtakım çarpışmalar da oldu. Hattâ Akkoyunlular bazı 
başarılar da kazandılar. Bununla beraber onlar, öyle gönrünüyor 
ki, Osmanlı padişahının bizzat kumanda ettiği ordu ile bir 
meydan savaşında boy ölçüşmeyi henüz göze alamıyor-
lardı. Anlaşıldığına göre Akkoyunlular, doğuya doğru ilerlemekte 
olan Osmanlı ordusunu yormak ve y ıpratmak taktiğine başvurmuş-
lardır. Belki de kesin sonucu, eninde sonunda, ana kuvvetlerin karşı-
laşmasiyle elde etmeği düşünüyorlardı. Durumun böyle olduğunu 
gören Fatih Sultan Mehmet, buralarda oyalanıp yıpranmadansa 
yürüyüş yolunu değiştirmeğe karar verdi. Erzincan ovası üzerinden 
Trabzon'a giden ana yolu bırakarak kuzeyde Kelkit'e doğru yöneldi. 
Böylece o, kendisini Trabzon'a götürecek düzgün bir yoldan ay-
rılmış, çok daha elverişsiz olan başka bir yolu tercih etmiş oluyordu. 
Ancak onun böyle davranışını, bile bile girişilmiş takt ik bir hareket olarak 
kabul etmek her halde yerinde olur. Zira Osmanlıların piyade ve ağır 
silahlarına karşıl ık Akkoyunlu ordusunun esas vurucu gücünü süvari 

3 7 Feridun Bey Münşeatı,c.I,s. 255-257. 
3,1 JL IL =- CSST F̂ J'ı JJLR,Jı» ŶÜ J J Jı «LS"JL . . . 

ol Jİ ^ y . j j * ^ & . t j l fjLp  4 osjj;' t i o l j i ı j j L) j jJJ 

,->JO C o öL-Tj » j Z j l S o U j U T Feridun Bey, ayni mahrip s. 256. 
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birlikleri teşkil ediyordu. Şimdi Osmanlıların sapmış oldukları dağlık 
bölgede ise bu çevik kuvvet, eğer bir taarruza kalkışacak olursa, ha-
reket kabiliyetinden düşecek, dolayısiyle üstünlüğünü kaybedecekti. 
Nitekim Fatih sonradan Otlukbeli meydan savaşında da ayni taktiği 
uygulamış ve ezeli rakibine öldürücü yumruğu indirmekte böyle 
davranışının büyük ölçüde payı olmuştur. Kısaca denebilir ki Osmanlı 
Padişahı, daha şimdiden, rakibinden çok daha üstün vasıflara  sahip 
bir taktisiyen olarak kendini göstermektedir. 

Her ne hâl ise şimdi Fatih, bir yandan kendisine yapı lacak taarruz 
veya tâciz hareketlerini mümkün olduğu kadar güçleştirmeye çalı-
şırken bir yandan da rakibini tahrik edebilecek her davranıştan dik-
katle kaçınıyordu. Hatta iyi niyet jestleri ile onu yumuşatmayı deni-
yor, bu yoldan hedefine  ulaşmak için imkânlar arıyordu. Bu cüm-
leden olarak, Uzun Hasan'a bir elçi gönderip, kendisinin bir cihada 
çıktığını ve Müslümanlarla hiçbir dâvası olmadığını, yalnız ve yalnız 
Trabzon'a baş eğdirmekten başka bir maksat gütmediğini bildirmek-
ten de geri kalmadı 3 9 . Fat ih ' i bu derece mülayim ve kanaatkâr görün-
meğe sevkeden başlıca âmil, her halde askerî bakımdan kendini t am bir 
güven alt ında görmemesi ve daha önceki çarpışmalarda kudretini 
ispat etmiş olan tehlikeli rakibi ile kesin bir hesaplaşma için henüz 
hazırlıklarının yeterli bulunmaması keyfiyetleri  olsa gerektir. Yoksa 
bu şekilde davranışını izah etmek mümkün değildir. Ebû Bekr- i Tih-
ranî bu hususta şöyle diyor: "Rum padişahı Uzun Hasan'a elçi gön-
derdi ve eğer annesi Sara Hatun'u murahhas olarak müzakerelere 
memur edip yanına gönderirse bir barış yapmağa ve Trabzon üzerin-
deki iddialarından vazgeçmeğe hazır olduğunu bildirdi. Fakat Sultan 
Mehmet sonradan sözünde durmadı, muhterem ana kıraliçeyi bera-
berine alarak Trabzon üzerine yürüdü ve burayı fe thet t i" 4 0 .  Kitab-ı 
Diyarbekr  i y y  e' n i 11 bu ifadesi  biraz mübalâğalı olmakla beraber aslında 
doğru görünmektedir. Gerçekte Sara Hatun Fatih' in karargâhına gel-
miştir. Fakat kendisiyle müzakerelere girişilmemiş, sadece Trabzonu feth 

39 IjU  U jb: i  J  ^L} J  â J>  g. c-^SOT Js^k; |»_jj  ü l U -

. . . jrl |»l j>-1 O j j j b  Jjkı  L M  J'iU- J  j  öl»y L: Kitab-i Diyarbekriyye s. 391. 

40 CS' J  J ' 'J'1 j*  ı—»-ı—» J  J j *  J 'J •J^»- J -3 ' -1- ' j  y j  ÖLKL j  . . . 
abj C . J  , /vA-̂  Jr j t  s» 

tJs^U-  ç  JJ  jüal*-  j  ^â!  j  «U-  La.  öl  j  Aj-ib^-^i  iLt  jicı  Jrü  OUJ!  J  J> 
. . . i yi  \ J  J  j  J*  J  i  j)  j:  Kitab-i Diyarbekriyye, s. 392. 
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etmek için yürüyüşe geçen Osmanlı ordusu ile birlikte gitmek zorunda 
bırakılmıştır. Olayların akışına ve neticeye bakılırsa Fatih' in, Valide Sul-
tan' ı rehine olarak yanında taş ımak ve bu sayede herhengi bir düşmanca 
hareketine meydan vermemek maksadı ile Uzun Hasan'ı tuzağa dü-
şürmek gibi bir oyun oynamış olması akla yakın gelmektedir. Ancak 
şukadarı da bir gerçektir ki Sultan II. Mehmet, Sara Hatunun yanına 
gelmesinden sonra, Akkoyunlular lehine bazı tâvizlerde bulunmuş, 
fakat  Trabzon'u kendi topraklarına katmaktan ibaret olan esas ga-
yesinden hiçbir fedakârlıkta  bulunmmıştır. Uzun Hasan'ın ne gibi 
sebeplerle annesini Fatih' in yanına yol lamaya razı olduğu sorusu, 
çeşitli kaynaklarda verilen ve birbirine uymayan bilgilere rağmen, 
şüphesiz ki hâla cevapsız kalmaktadır . 

Yukarıdan beri söylenenlerden şu neticeleri çıkarabiliriz: Trab-
zon imparatorluğunun koruyucusu olarak ortaya çıkan Uzun Hasan, 
bu devletin kurtarı lması uğrunda Osmanlılarla kesin sonuçlu bir sa-
vaşı göze alamamıştır . Kendisi için daha elverişli bir zamanın gelmesini 
bekliyerek, dost ve müttefikini  feda  etmek zorunda kalmıştır . Kesin 
sonucu tây in edecek bir hesaplaşma için daha mükemmel bir surette 
hazırlanmış bulunmak zorunluğunu duymuştur. Gerçekten de bundan 
sonraki bütün çabalarını, mukadder görünen büyük gün için hazır-
l ıklara yöneltmiştir. Nitekim aradan geçen zaman zarfında  önce Kara-
man Beyliği üzerinde nüfuzunu  kurmak için mücadeleye gir işmiş4 1 , 
Venedik ile, başka Müslüman ve Hıristiyan devletlerle bağlaşmalar 
imzalamış, nihayet doğudaki rakipleri Ebû Sait ile Cihanşah'ı 
ortadan kaldırmıştır. Ancak bu işleri başardıktan sonradır ki o, müm-
kün olan bütün kuvvetlerini toparlayarak büyük ve son rakibi Osmanlı 
padişahını yok etmeği denemiştir. Fakat bilindiği gibi bu teşebbüsü 
Otlukbeli meydan savaşında ağır bir yenilgi ile sonuçlanmıştır. 

Fatih Sultan Mehmet'e gelince: Trabzon meselesinde bir yan-
dan askerî gösteriler, fakat  öte yandan da üstün diplomasi sanatı 
sayesinde, oldukça kolay bir şekilde zaferi  kazanmıştır ve Trabzon'u 
Osmanlı ülkelerine katmıştır . Buraya sahip olmakla da Rum tebaası 
üzerinde kayıtsız şartsız otoritesini tamamlamış, bunun dışında 
da Anadolu'nun siyasî birliğini kurma yolunda önemli bir ilerleme 
kayt etmiştir. 

4 1 B. S. Baykal, Belleten X X I , 82. 1957, s. 261. 
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