SELANIK'IN VENEDIK IDARESINE GEÇMESI
VE OSMANLI - VENEDIK SAVA~I (1423 - 1430)
Dr. MELEK DEL~~LBA~~I
Bizans Imparatorlu~unun ikinci önemli ~ehri olan Selanik,
XIV. yüzy~l~n sonunda Osmanl~lar taraf~ndan zaptedilmi~se de,
1403 y~l~nda Imparator Manuel'in deste~ini sa~lamak isteyen Süleyman Çelebi taraf~ndan Bizansl~lara geri verilmi~tir.
~~4°3-1408 y~llar~~aras~nda VII. Johannes Paleologus, 4038- ~~4 ~~5
aras~ nda da Demetrius Leontaris Selanik idarecisi olmu~lard~r.
II. Murad zaman~nda ~ehrin tekrardan ku~at~lmas~~ve bu zamanda sadece ~stanbul, Terkos, Silivri, Misivri, Halkidikya, Selanik
ve çevresi, ile Mora Despotlu~undan ibaret kalan Bizans'~n çökmekte olmas~~nedeniyle, çaresiz kalan Imparator Manuel'in
o~lu Selanik Despotu Andronikos'un, ~ehri, Venediklilere teslim
etti~i görülür'. Ayr~ ca Andronikos'un, Venedik' e böyle bir teklifte bulunmas~ndan önce, ~ehrin gelirlerinin üçte birinin kendisine
verilmesi ~art~~ile Türklere de bu ~ekilde bir öneride bulundu~u ve
kabul olunmad~~~~konusunda lorga'da bir kay~t bulunmaktad~r 2 .
50.000 floriye
Pseudo Phrantzes'de (Grecu S. 260) Andronikos'un
satt~~~~yaz~l~ysa da, Selanik'te Venedik hakimiyeti ile ilgili Senato kararlar~n~~yay~nlam~~~olan Mertzios (Mnimia tis Makedonikis Historias, Thessaloniki, 1947,
Bölüm: ii,, S. 30-34) Venedik Senatosu kararlar~ nda böyle bir sat~~tan bahsolunmad~~~n~~ileri sürerek, Andronikos'un Selânik'i Venediklilere satm~~~oldu~u görü~ünü
red eder. Ostrogorsky de (History of Byzantine State, s. 497) Mertzios'un fikrini
kabul eder. Asl~nda 27 Temmuz 1423 tarihli Senato karar~yla (Mertzios, Mnimia,
s. 37-38) Venedik temsilcileri N. Giorgi ve S. Venier'e verilen talimatda: "E~er
Despot ~ehri teslim etmekten memnunsa ve kendi geçimli~i için bir~eyler isterse size
ad~~ geçen Despota mümkün olan her~eyi sözvermek için tam serbesti veriyorum.
Özellikle Selanik'in zorunlu harcamalar~ndan sonra, artacak olan gelirlerinden
kendisine duruma göre, y~ lda 20-40 bin akça verilecek..." denilmektedir. Ad~~geçen
paran~n Despota ödendi~ine dair bir karar yay~nlanm~~~olmamas~na ra~men böyle
bir öneride bulundu~u aç~kt~r. Bununla beraber bu konu hala münaka~al~d~r. Ayr~ca
bak. J. Tsaras, Diigisis, Peri tis telefteas Aloseos tis Thessalonikis, Thessaloniki 1958,
s. 97-102 de bu konu üzerinde ayr~nt~l~~olarak durur ve Selanik'in sat~lm~~~oldu~u
görü~ünü savunur.
2 N. lorga, Notes et extraits, Pour servir â l'histore des croisades av XV
Paris 1899-1900, t. I.
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7 Temmuz 1423 tarihli Senato karar~ndan ö~rendi~imize göre,
Andronikos, Venedik'in E~riboz'daki idaresine bir elçi göndererek,
kendisi ve bütün halk~~ad~na; ~~— Memleketin kendi gelenek ve töresine göre idare edilmesi, 2 — Yunan Ba~piskoposu ve rahiplerinin
görevlerine devam etmeleri, 3 — ~ehir halk~n~n istedikleri gibi, ~ehirden gitmek veya kalmakta serbest olmalar~~ ~art~~ile, Selânik'i Venedik'e teslim etmeyi teklif eder 3. Yine ayn~~karardan, Venedik'in
Selânik'i teslim almak için haz~rl~klara giri~ti~ini, ~ehrin "dinsizler"
veya herhangi bir kom~u ülkenin eline geçmemesi için, dini duygularla hareket ettiklerini de gerekçe olarak gösterdikleri anla~~l~yor.
Durum ayr~ca Bizans Imparatoruna da Istanbul'daki Balyos arac~l~~~~ile iletilmi~ti.
Selânik'i teslim almak üzere Nikola Georgio ve Santo Venier,
Venedik Senatosu taraf~ndan temsilci olarak seçildiler 4. 2 7 Temmuzda, Senato taraf~ndan bu temsilcilere, Navplion'dan, E~riboz, Tinos
ve Mikonos Adalar~ndan temin edilecek kad~rgalar ve 200 piyade ile
anla~malara uygun olarak Selânik'i teslim almalar~~ve birinin Türklere giderek, e~er ~ehri kendileri teslim almasalard~, Despotun, onu
ba~ka H~ristiyanlara teslim edece~i ve kendilerinin Türklerle bar~~~içinde ya~amak niyetinde olduklar~n~~belirtmeleri emri verilmi~ti 5. Ayn~~
kararla, bunlar~n Girit'ten 500 ballist ve ~~oo kadar da Eflâk ve di~er
memleketlerden ücretli asker alabileceklerini ö~reniyoruz. Ayr~ca
340 not 2 (Cronica di tutta la provincia di Venezia, fol. ~ 3~ 'den naklen) ve Gesch~chte des Osmanischen Reiches c. I, s. 4.00. Ba~ka bir vesikada ise böyle bir kayda rastlanmaz. Burada Notes et extraits ve RCgestes'i Frans~zcadan çeviren ve konu
hakk~nda de~erli görü~lerinden yararland~~~m Prof. Dr. ~erif Ba~tav ile lorga'n~n
GOR'~n~~Almancadan çeviren Prof. Dr. Nusret H~z~r'a te~ekkür etmeyi bir borç
bilirim.
3 K. Sathas, Documents in&lits relatifs â l'histoire de la GrCce au Moyen
Age, Paris I, 1881, s. 133-134, 137-139'da bu vesikay~~ Lâtince olarak ne~reder.
(Ilgili bölümleri Lâtinceden Rumcaya çeviren G. Kioutoutskas'a te~ekkür etmeyi
görev sayar~m). Ayn~~vesikay~~Mertzios s. 34-36 de Rumca olarak yay~nlar. Bunlardan naklen Thiriet, 12.gestes, des DCliberations du SCr~at de Venise Concernant
la Romanie, Paris, c. II, S. 202-206. Ayr~ca bak. lorga, GOR. c. I., s. 399. Vakalopulos, History of Thessaloniki, çev. T. F. Carnet, Thessaloniki, 1963, s. 65.
Tsaras, Diigisis. s. 8.
4 13 Temmuz 1423 tarihli Senato karar~. Yay. Mertzios, Mnimia. s. 36-37.
lorga, Notes, I, 340. Naklen Thiriet II, s. 206.
5 2 7 Temmuz 1423 tarihli karar~n ne~ri: Sathas Documents„ 141-150. Mertzios,
Mnimia. s. 37-40. Bunlardan naklen Thiriet, Regestes, II., s. 207-208.
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Markos Evgenikos'un Monodias'~nda Venediklilerin ücretli asker olarak Girit'lileri kulland~klar~ ndan bahsolunmaktad~r 9.
Morosini Kodeksine göre, 14 Eylül 1423'te S. Venier ve N.
Giorgi, alt~~Venedik bir de ~stanbul Imparatoru kad~rgas~~ve birçok
küçük silahl~~gemi ile Selanik liman~na ç~kt~lar 7. Zancaruola ve Veniera kodekslerinde Selanik'in, çevresinin o zaman 6 mil oldu~u, iyi
bir mevkide ve surlarla çevrili bulundu~u, 40'dan fazla kulesi olup,
~ehirde açl~ktan ölmekte olan 40.000 ki~inin bulundu~u yaz~l~d~r 8.
Morosini Kodeksine göre, ~ehir, o zaman surlar~n d~~~nda karargâh
kurmu~~olan 5.000 Türk taraf~ndan ku~at~lmakta idi. Fakirlikten
halk~n nüfusunun ço~u ~ehirden kaçm~~~ve ~ehirde kalanlar~n say~s~n~n 20-25 bin civar~nda oldu~u söylenmekte idi 9. Bu sebepten
Venedik hükümeti, derhal ~ehre bu~day yard~m~na ba~lad~~10.
Selanik halk~~ise, o zaman, Venedik ve Türk taraftar~~olmak
üzere ikiye ayr~lm~~~bulunuyordull. Özellikle Venediklilerin, yap~lan anla~maya ba~l~~kalmamalar~~ve gittikçe sertle~en tutumlar~~
yüzünden halk ~ehirden göç ediyor ve Türk yanl~s~~grup gittikçe
kuvvetleniyordu.
Fil hastal~~~~çeken Selanik Despotu Andronikos, Morosini Kodeksine göre, Selanik'in Venedikliler taraf~ndan ahnmas~ndan iki
ay kadar sonra, ~ehri ku~atan Türklerle anla~arak bir komplo
kurmu~~12 , fakat bu durum Venedik idarecileri tarafindan ortaya
Papadopulos-Kerameus, Markos Evgenikos, Hel. Fil. Sillogu, Ist. 17 (1886),
s. 53. Bu bibliyografyadan beni haberdar eden ve Fotokopisini sa~layan, ayr~ca
konu ile ilgili baz~~sorunlar~~kendisiyle tart~~ma imkan~n~~veren Say~n J. Tsaras'a
burada te~ekkür ederim.
7 Olaylar~n ça~da~~~olan Morosini kodeksi için bak. Mertzios, Mnimia. s.
42-4.4.. 16. yy'da yaz~ld~~~~tahmin edilen Zancaruola kodeksine göre, Selanik'e yar~~~
to Eylül, M. Sanuto da ise 19 Eylül olarak geçmektedir. (Mertzios, Mnimia. s.
43) Dukas ise s. 197 (Bonn) 'o kad~rga ile ç~k~ld~~~n~~yazar.
Mertzios, Mnimia. s. 41-44. Sathas., Documents. IV. s. XX not 2.
9 Morosini kodeksi (Mertzios, s. 43-44)•
10 Morosini kodeksi (Mertzios, s. 42-44).
~~~J. Anagnostis, Diigisis peri tis telefteas Aloseos tis Thessalonikis (Selanik'in
son zapt~~Hakk~nda bir Tarih), Cev. M. Delilba~~, Tarih Ara~t~rmalar~~Dergisi,
1970-1974, C. VIII-XII, s. 3o. Vakalopulos, Simvoli stin Historia tis Thessalonikis
epi Venetokratias, Tomos Armenopulos, s. 133. Zinkeisen, Geschichte des Osmanischen Reiches in Europa, 1840, Hamburg, C. I, s. 554-555. Tsaras, Diigisis. s. 9.
12 Morosini (Yay. Mertzios Mnimia, s. 95) de rastlanan bu kay~ttan yararlanan Vakalopulos ayn~~eser, s. 134-136. bu görü~ü savunur.
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ç~kar~l~nca, Andronikos ve komplonun di~er eleba~~lar~~yakalanm~~lard~r. Buradan Despot Andronikos, Navplion'a naldedilerek orada
serbest b~rak~lm~~, ve karde~i II. Theodor'un memleketi olan
Mora'mn Arkadya bölgesindeki Mantinia'ya gitmesine müsaade
edilmi~tir. Bir kayna~a göre, Despot burada ölmü~tür; di~er bir
kayna~a göre de, Istanbul'da Pantokrator manast~rma çekilerek ke~i~~
olur ve orada 4 Mart 1429 y~hnda ölür '3.
1387-1389, 1394-1402 y~llar~~ aras~nda Türk idaresi alt~nda bulunan ve Osmanl~lara y~lda ~~ oo.000 akçe ödeyen Selânik'in Venedik hâkimiyetine geçmesini, ~ehri Islam hukukuna göre kendi
mülkü kabul eden Sultan~n, kendi topraklar~na bir tecavüz olarak
saymas~~gayet tabii idi 14 . Sultan'~n, Edirne'de iken kendisi ile bar~~~
yap~lmas~n~~isteyen Venedik elçilerine verece~i cevap ise, bunun aç~k
bir delilidir. Sultan Murad, elçilere: "Bu ~ehir babamdan kalma
mülkümdür. Büyük babam Bayezid kendi kol kuvveti ile Romahlardan (Bizanshlardan) buras~n~~ zaptetti. E~er oran~n idaresi
Romahlar~n elinde bulunsayd~, haks~z oldu~umu belki iddia edebilirlerdi. Siz ise Italya'dan gelme Lâtinler olarak neden bu yerlere
kadar ilerliyorsunuz? Hemen oradan çckiliniz yoksa süratle geliyorum" dedi 15.
Daha sonra Sultan Murad, Selânik'i ku~att~~~~zaman Venedikliler, Imparatorun arac~l~~~m istemi~ler ve Imparator Johannis de
Nikolaos Honiatis ve Frangopulos'u, Sultan'a elçi olarak günde13 ChaLkokondyles (Yay. Darko, I, 193). "Androniskos Mora'ya karde~inin
yan~r~a giderek Lakonya'n~n Mantinia's~nda oturdu. ve orada öldü", ~eklinde
yazar. Pseudo-Phrantzes (Grecu, s. 260). "(Andronikos) Peloponnesos'da Mantinia denilen bölgeye o~lu Johannes ile birlikte geldi... sonradan ke~i~~olarak
~stanbulda Pantokrator denilen manast~rda yerle~ti. (s. 272) "O tarihte (1429)
4 Mart ...kald~~~~Pantokrator manast~r~nda öldü" ~eklinde yazar. Hieraks
Chronikon, Yay. Sathas, Meseoniki Vivliothiki, Venetia, 1872, I, s. 256 ve Ekthesis
Chronikiye göre (Yay. Sathas, 1894, Venetia, VII., 56o). Andronikos Ag. Oros'da
bir manast~ra çekilmi~~ve orada ölmü~tür. Ayr~ca bak. J. Tsaras, La Fin Andronik
PaMoloque, Rey. des Et. Sud-Est-Europ, 3 (1965) 419-432.
14 H. Inalc~k, Byzantium and the Origins of the Crisis of 1444 Under the
Congrs International d'Etudes ByzanLight of Turkish Sources, Actes du
tines, II, Beograd, 1964 s. 159-165. ve I. A. II. Murad Maddesi. Burada konu
ile ilgili de~erli görü~lerini esirgemeyen Prof. Dr. Halil Inalc~k'a te~ekkür etmeyi
bir borç bilirim.
Dukas (Bonn), s. 188-199. Dukas'tan naklen, Hammer, Devlet-i Osmaniye
Tarihi (Ata Bey trc.) c. II. s. 189. I. H. Uzunçar~~l~, Osmanl~~Tarihi, c. I., s. 409.
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rerek ~öyle demi~ti: "Bizim dostluk ve sevgimiz kald~kça senin
bizimkileri (topraklar~) ku~atman do~ru de~ildir". Sultan da ~u ~ekilde cevap verir: "Do~ru söylüyorsunuz, e~er krala ait olsayd~~
ben herhangi bir giri~imde bulunmazd~m, e~er bulunmu~~olsayd~m,
son verirdim. Fakat herkes, siz ve karde~im Kral aç~kca biliyorsunuz
ki, Despot Bay Andronikos çoktan Selânik'i ve bütün çevresini kendi
mal~~gibi Venedildilere satt~. ~imdi de buna (~ehre) bizim ve sizin
topraklar~n~z ortas~nda Venediklilerin hâkim olmas~na izin vermem
do~ru de~ildir "".
Selânik'ten sonra Istanbul'un da Venediklilere tesliminden çekinen Osmanl~larla, Mustafa Çelebi ve küçük Mustafa Çelebi isyanlar~n~n bir sonuç vermedi~ini gören Bizans Imparatoru aras~nda
Cenevizlilerin arac~l~~~~ile 22 ~ubat 1424'de bar~~~anla~mas~~imzaland~. Buna göre, Imparator, y~ll~k 300.000 akçe haraç vermeyi kabul
ettikten ba~ka, Misivri ve Terkos hisarlar~~hariç olmak üzere ~ 4o2'den
sonra alm~~~oldu~u Marmara, Ege ve Karadeniz luy~lar~ndaki yerleri
de geri veriyordu ". Bu zamanda art~k tamamen çökmekte olan Bizans Imparatorlu~u, Istanbul, Terkos, Silivri, Misivri, Halkidikya,
Selanik ve havalisi, Lamia ve Imparatorun karde~leri taraf~ndan
ba~~ms~z olarak yönetilen Mora Despotlu~undan ibaret kalm~~t~.
Selânik'i i~galden sonra Venedik Senatosu kararlar~ndan, Türklerle bar~~~isteyen grubun ço~unlukta oldu~u görülmektedir".
27 Temmuz 1423 tarihli Senato karar~~ile temsilcilere verilen
tavsiyeler üzerine, Selanik'e var~~lar~nda bunlardan N. Giorgi, Kassand~ra'y~~muhafaza etmek, Hortiatis kalesini ve di~erlerini Türklere vermek ~art~~ile Sultan'la görü~üp, bar~~~yapmak için Edirne'ye
gitti~inde, Venedik'in Selanik'e müdahalesine çok k~z~m§ olan Sultan Murad taraf~ndan derhal tutukland~~19. Bunun üzerine, Venedik
senatosunun 17 Nisan 1424'te Amiral Pietro Loredano'ya verdi~i
emirnamede ~öyle denilmektedir: N. Giorgi esir edilmi~~oldu~unPhrantzes (Bonn), s. 155-156. Sathas, VII, Meseoniki Vivliothikis. 560.
Dukas, (Bonn) s. 196.
18 Bar~~~isteyen parti Tommaso Mocenigo, sava~~isteyen parti, ise Francesco
Foskari taraf~ndan yönetiliyordu. Ma.nfroni, La marina Veneziana Alla Difesa
di Salonicco (1423-1430), Venetia, ~ g ~~o, s. 5-6.
19 Sathas, Documents, I, s. 163-164. Mertzios, Mnimia, s. 45., Iorga, GOR, s.
400-4o~.
18

17

Bellskn C. XL, 37
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dan Selanik'e hareket ederek durum hakk~ nda bilgi al~p halka
cesaret verecek, kendi kuvvetlerine ilaveten E~riboz, Tinos ve
Mikonos kuvvetlerini de alarak Gelibolu'ya do~ru ilerleyecek,
e~er Sultan Selanik'e hücum ederse, Loredano da onlar~ n N. Giorgi'ye kar~~~giri~tikleri hareketin kar~~l~~~~olarak Türk gemilerine sald~racakt~. Ayr~ca Loredano, Sultan~n adamlar~~ile bar~~~
yapmak için de müzakerelere giri~ ecek ve Selanik'in gelirlerinden y~lda 1000-2000 alt~n duka teklif edecekti. Bunlardan ba~ka,
Karamano'~ullar~~ile bir ittifak da yapabilecekti 20.
Senato, ba~ka yaz~lar~~ile Selanik kumandanlar~na, Selanik
civar~ ndaki köylerin, Hortiatis kalesinin Venediklilere geri verilmesi
ve esir edilen elçinin serbest b~rak~lmas~~ ~art~~ile Türklerle bar~~~
yapmak ve pa~alara bah~i~~vermek için 5000 dukaya kadar masraf
yetkisini veriyordu 21.
Böylece ~~423-1425, ~~425-143o tarihleri aras~nda iki saf hada
görülecek olan Osmanl~~- Venedik sava~~nda her iki taraf da kendine
mütteffikler bulmaya çal~~acakt~. ~lk safhada Venedik, E~riboz'da
esir olarak bulunan ~smail adl~~bir Osmanl~~ ~ehzadesinden yararlanmak ister. 5 Kas~m 1423'de Senato, Negriponte (E~riboz) k~ ral~run hizmetkarlar~ndan birini vurmu~~olan ~smail, e~er Osmanl~~
hanedamna mensup ise ve Türklerle yap~lan görü~melerde onlara
yararl~~olacaksa, hakk~nda kanuni i~lem yap~lmamas~, yoksa gerekenin yap~lmas~~hususunda bir karar al~r 22. Ayr~ca 17 Nisan 1424'te
P. Loredano'ya verilen talimatda, Sultan'~~bar~~a zorlamak için
~smail, Anadolu veya Rumeli'de b~rak~larak orada isyan ç~karmaya
te~vik edilecekti.
1423-1425 y~llar~~aras~nda Venedik'in müttefiki olarak Ayd~n
Ilini ele geçirip, Osmanl~~tabili~ine ba~~kald~rmak suretiyle çe~itli
maceralara giri~en Cüneyd Bey'i de görmekteyiz. Mustafa Çelebi
ittifakuu Ayd~n ~linin geri verilmesi umuduyla, Ulubat'da bozan
Cüneyd Bey, ~zmir'i merkez yapt~ktan sonra tekrardan Osmanl~~
20 Mertzios, Mnimia s. 45. Iorga, Notes, I., 363-5., Thiriet, lUgestes s. 215.,
Manfroni, ayn~~eser. s. 18-20.
21 Sathas, Documents, I., 163-164. (21 May~s 1424 tarihli karar), Mertzios,
ayn~~eser, s. 45.
22 Sathas, Ayn~~eser, I., s. 158. Iorga, Notes, I., s. 349. Ayr~ca Iorga, GOR,
I, 400'de Satha-s'dan naklen E~riboz'da Ismail adl~~bir Türkten bahseder.
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kuvvetlerine kar~~~mücadeleye giri~mi~tir. Oruç ve Yah~i Bey'ler
kumandas~ndaki ordu üzerine sevkedilince, Cüneyd, ~psili (~zmir'in kar~~s~nda) kalesine çekilmi~~ve Venediklilere yard~m için
ba~vurmu~tur. 28 Haziran 1424 tarihli Senato karar~ndan ö~rendi~imize göre, Cüneyd Bey, Venedik'e, ~psili'den sat~n alm~~~oldu~u
3000 atl~~ve Mustafa'n~n o~lu ile birlikte Selanik'e götürülmesi
kar~~l~~~nda Gelibolu gümrük gelirlerinin yar~s~yla, Selanik ve
havalisini ve ayr~ca da kendisine verilecek 4-5 kad~rgan~n herbiri
için ~~000 duka teklif eder 23. Venedik ise, donanmas~n~n Çanakkale
bo~az~nda kalmas~n~~zorunlu görüp, böyle bir seyahat zaman kayb~na sebep olaca~~ndan, ayr~ca da fazla güvenmedikleri Cüneyd'in
Selanik'te gözükmesini istemediklerinden ve hala da Sultanla bir
anla~ma yapmay~~umduklar~ndan, o zaman için, Cüneyd'in önerisini
kabul etmezler 24 . 1425'te ise Sultan Murad, Cüneyd Beyi kesin olarak
ortadan kald~rmaya karar verip, Hamza Bey kumandas~nda ordu
sevkedince, yine ~psili kalesine s~~~nan Cüneyd Bey, hem Venediklilerden hem de Karamanhlardan yard~m istemi~ti. 2 Mart 1425
tarihli Senato karar~~ile, o zaman Venedik Amirali F. Michiel'e
verilen talimatda, Cüneyd Bey ile anla~arak onu Selanik'e götürme
emri verildiyse de, II. Murad'~n, Cenevizlilerle anla~mas~~üzerine
deniz taraf~ndan ku~at~lan Cüneyd Bey, yakalanarak ailesi ile birlikte ba~~~vuruldu 25.
Venedik, di~er taraftan Karamano~ullar~, Eflâk ve Macaristan
ile de ittifak haz~rl~klar~na giri~erek, ~~~~Ekim 1426'da Macar Krah
Sigismund ile 5 y~ll~k bir anla~ma imzalad~. Buna göre; Venedik,
Macarlar~n Türklere kar~~~yapt~~~~seferlerde 2 ay önceden kendisine
haber verilmesi ~art~yla yard~m gönderecek ve ayr~ca Macar Kral~na
kad~rga in~as~na yarayan ustalarla 50.000 duka alt~n verecekti 26 .
1421'den beri sava~~halinde oldu~u S~rp Despotu Stefan Lazareviç
ile de Venedik, 1423'de bir anla~ma yapt~~ve bu 'anla~may~~1426'da
kesin olarak onaylad~ ".
Iorga, GOR, I, 401.
Sathas, Documents I, 171-174. Thisiet, lUgestes II., 2 19-220. Manfroni,
La Marina. s. 20-2 I.
25 Cüneyd Bey için bak. Ak~n, Himmet, Ayd~no~ullar~~Tarihi Hakk~nda Bir
Ara~t~rma, ~stanbul, 1968. S. 64-83.
28 Iorga, Notes, I., 417-418.
27 H. inalc~k, ~. A. II. Murad Mad.
23
24
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Bu s~rada II. Murad'~n, Rumeli'de izledi~i politika k~saca özetlenecek olursa; Balkanlarda en kuvvetli rakip olan Macaristan,
hem Macar kral~~hem Alman imparatoru ünvan~n~~ ta~~yan Sigismund (1386-1437) idaresinde Istanbul'a kadar, ~slav ve Romen
ülkeleri üzerinde hakimiyet kurmak istemekte ve ~~4 8'den beri de
Osmanl~larla ayr~~ayr~~voyvodalar~~desteklemek suretiyle mücadele
halinde bulunmaktayd~ . 1424'te Osmanl~~uç kuvvetleri Eflâk üzerine
~iddetli ak~n yap~nca Eflâk beyi itaatin~~sunup, y~ll~k vergisini ödemek suretiyle bar~~~istedi 28. Osmanl~lar~n giri~tikleri bu harekâta
kar~~l~k Sigismund, Orsova'ya gelmi~se de Osmanl~lar, 1426 da Eflâk Beyi ve Macar kumandan~n~~bozguna u~ratm~~, II. Murad,
Vidin'den Tuna'y~~ a~arak Macarlara a~~r kay~plar verdirmi~ti 28.
Osmanl~~uyru~unda olup, vergi ödeyen S~rbistan'~n ise, Venedik ile bir anla~ma yapmas~~ve Despotun Osmanl~lardan ziyade
Macar k~ral~n~n her y~l yan~na gitmek suretiyle Macaristan'a
meyletmesi nedeniyle, II. Murad buraya bir ordu göndererek Alacahisar'a kadar ya~ma ettirdi. Despot ise derhal bar~~~isteyerek Alacal~isar'a
kadar olan yerler ile tekrar her y~l haraç vermeyi taahhüt etti 30.
1427'de Despot Stefan Lazaraviç'in ölümünden sonra S~rbistan veraseti üzerinde Osmanl~~- Macar mücadelesi tekrar ~iddetlendi. Çünkü Stefan Lazaraviç, ölümünden önce 1426 y~l~nda, Macar
k~rah Sigismund ile Tata Anla~mas~n~~imzalam~~t~. Bu anla~maya
göre; ye~eni Georg Brankoviç'in S~rbistandaki veraseti tan~nacak,
Macaristan'da diyet azalar~~aras~na dahil edilecek, dolay~siyle G.
Brankoviç'in Macar hâkimiyeti alt~nda güvenli~i sa~lanacakt~. Buna kar~~l~k, Macaristan'a, Gü~ercinlik ve Belgrat'~n da bulundu~u
baz~~önemli kaleler geri verilecekti 31. Tata anla~mas~na göre Sigismund Belgrad'~~ i~gal edince, Osmanl~~kuvvetleri önemli bir mevkide bulunan Gü~ercinlik ve Macar adas~n~~ ald~lar. Macar k~ral~~
Gü~ercinlik'i ku~attlysa da Sinan Bey kumandas~nda Osmanl~~ordusuna yenilerek kaçt~. Yeni Despot G. Brankoviç (V~lko~lu) y~lda
50.000 duka vermeyi ve eskisi gibi Osmanl~~ordusuna asker gönIorga, GOR, I., I. H. Uzunçar~~l~, Osmanl~~ Tarihi, I., 238-239, 398.
H. Inalc~k, I. A. Murad II. Mad. C. VIII, 1959.
3° H. Inalc~k. I. A. Murad II. Mad.
31 F. Pesty, Brankovicks György, Budapest, 1877, s. 3-6. Jirecek, Geschichte
der Serben, Gotha, 1918, II, S. 165.
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dermeye söz verdi. Eflâk'ta tekrar üstün gelen Osmanl~lar, 1428'de
Macar k~rah ile de bir mütareke imzalad~lar 32.
Böylece Sultan Murad, Selanik meselesi yüzünden Venedikle
sava~~halinde bulundu~u sürece Balkanlarda istikrar~~ sa~lamay~~
ba~arm~~t~r. Do~u'da ise Karakoyunlu Devletini 142o'de bozguna
u~ratm~~, Anadolu ve Bat~~Iran'da babas~~Timur zaman~ndaki durumu kurmak niyetinde olan ~ahruh tehlikesi ise, II. Murad'~n,
Selanik'e kar~~~derhal harekete geçmesini engelliyen sebeplerden
biri olmu~tu. Di~er taraftan, K~br~s K~rah Janus vas~tas~~ile Venedik'in Giovanni Loranzo ad~nda bir elçi göndermek suretiyle anla~ma yapt~klar~~Karamano~ullar~~ba~ta olmak üzere, di~er Anadolu
beylikleri ile de u~ra~mak zorunda kalmas~~II. Murad'~~geciktirmeye
yol açan sebeplerdendi 33.
Osmanl~~- Venedik sava~~na gelince, 1424'te Gelibolu sular~na
gitmi~~olan Loredano, burada 3 Türk kalyonunun ~iddetli mukavemeti ile kar~~la~t~~~ndan hiç bir ba~ar~~elde edemiyerek geri dönmü~tü 34 .
Bu arada Venedik Senatosu, 19 May~s 1424'te, Selanik% iki
idareci N. Giorgi ve S. Venier'in yerlerine Bernardo Loredan ve
Jacopo Dandolo'yu Selanik idarecisi olarak seçti. Bu kumandanlar~n daha önceden tespit edilmi~~olan ~artlar~~tamamen ihlal etmeye ba~lad~klar~n~, 7 Temmuz 14.25'te Selanik halk~n~n Venedik'e
gönderdi~i üç ki~ilik elçilik heyeti ile iletti~i isteklerden anla~~lmaktad~r 35. Birinci istekde S. Venier ve N. Giorgi'nin kabul ettikleri
anla~man~n tan~nmas~, ikinci istekde, "Selanik için önemli bir mevkide bulunan ve ~ehir için hayvan, kereste, bu~day, ~arap, bal, reçine v. b. gibi maddeler elde edilen Kassandra'mn surlarla çevrilmesi
ve ~ayet Mustafa'n~n o bölgenin (Kassandra'n~n) Beyi yap~lmas~~istenirse, bu, ~ehrimizin kurtulu~u olaca~~ndan, adamlar~n~~al~p o bölgeye
32 H. inalc~k, I. A. Murad II. Mad. ve /. H. Uzunçar~~h, Osmanl~~Tarihi,
I., 407.
33 Iorga, GOR, I, 406. ve naklen H. inalc~k, /. A. Murad II. Mad.

Iorga, GOR, I., 401.
(Registro 55, IT. 139-142) bu istekleri Mertzios ayn~~eserde tam olarak yay~nlann~t~r, s. 46-60. Iorga, Notes, I., 398-399. Thiriet, RE•gestes, II., 229-230. da
k~salt~lm~~~olarak verilir.
34

Zinkeisen, GOR, L, 554.
Vakalopoulos, Historia tis Makedonias, Thessaloniki, 1969, s. 79-80.
43 Mertzios, Mnimia., s. 62 (Reg. IX, yap. 24).
44 Mertzios, Mnimia., s. 62. Iorga, Notes, I. 407.
43 Vakalopoulos, ayn~~eser. s. 80.
46 Manfroni, La Marina., s. 32-34 ve naklen, Vakalopoulos, ayn~~eser, s.
81-82. Iorga, Notes, I., 400-401. Iorga, GOR, 402.
42 Mertzios, Mnimia, (Reg. 55, yap. 158 s. 63) Thiriet, IUgestes, II., 231.
48 Mertzios, Mnimia. (Reg. 55, yap. 161) s. 63. Thiriet, ayn~~eser, s. 231.
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mevzilenmesinin uygun oldu~unu hat~rlat~r~z" denilmektedir 36 . Üçüncü istek, Selanik surlar~n~n onar~lmas~, dördüncü istekde de asiller ve
~ehrin muhaf~zlar~~için yap~lan yard~m~n artt~r~lmas~~istenmekte ve
onlar~n gece gündüz arzuyla tetikte durup ~ehriniz Selâni~i muhafaza ettikleri ve Türkler taraf~na kaçan birçok asker gibi hareket
etmedikleri otoritenize hat~rlat~r~z denilmektedir. Di~er istekler
aras~nda fakir halka her ay bu~day da~~t~m~, 12 asilden olu~an
Selanik meclisinin tekrar çal~~~r hale gelmesi, halk~n borçlar~n~n
hafifletilmesi ve bu borçlar yüzünden tutuklanmama ricalar~~yer
almaktad~ r. Selanik halk~n~n Senato taraf~ndan o zaman kabul
edilen isteklerinin pek ço~u gerçekle~memi~, bu nedenle de 1429'da
tekrardan bir elçilik heyeti Selânik'ten Venedik'e gönderilmi~tir
Yukar~da, Selanik halk~n~n istekleri aras~nda gördü~ümüz
üzere Venedikliler, ~ehzade Mustafa, Cüneyd Bey ve ~smairden
sonra Sultan Bayezid'in o~lu sand~klar~~bir düzme Mustafa'y~~Selanik'te sahneye ç~kartarak ondan yararlanmay~~istemi~lerdi. Venedik,
~imdi sadece Selânik'i de~il, Kassandra'y~~da istiyor ve Sultana sadece Selânik'ten tuz elde etme hakk~m tamyordu 38. 16 Haziran 1425 tarihli Morosini Kodeksinde "Mustafa'n~n çad~rlar~m
Selanik surlar~n~n d~~~na kurdu~unu, Türkiye'den birçok Türk'ün
sayg~lar~n' sunmak için huzuruna geldi~ini çok fazla taraftar~~olmamakla beraber Bayezid'in o~lu oldu~undan birçok Türk kendisini
gerçek otorite oldu~unu zannediyor" denilmektedir 39.
Mart ay~nda Türkler, Koron ve Modon'u ya~ma ederek büyük
ganimetler ele geçirdiler. Girit de buralara para ve bu~day yard~m~~
sa~lad~ ". Temmuz 1425'te Mustafa'n~n da i~birli~i yapt~~~~Venedik
ile Osmanhlar aras~nda gerçek sava~~patlak verdi. Venedik Amirali
Michiel, ula~~m~~kesilmi~~Selanik için Veneclik'in do~u sömürgeleni ile deniz ula~~m~n~~ sa~hyan ve ayn~~zamanda Selânik'i
ku~atmak için Türklere dayanak noktas~~ te~kil eden Kassandray~~
88 Mertzios, Mnimia., s. 48 not birde buradaki Mustafa'y~~Bayezid'in o~lu
olan ve 1422'de ölen Düzme Mustafa ile kar~~t~rm~~t~r. Sahte Mustafa için bak.
H. ~nalc~k Murad II. ~. A., Iorga, Revue historique du sud-est europeen 10 (1933),
12-13.
37 Vakalopoulos, A History of Thesaloniki, s. 67.
38 Iorga, GOR, I., 402.
33 Mertzios, Mnimia. s., 63-64 (Morosini kodeski, 549. yaprak).
40 Iorga, Notes, I., 394-395.
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zaptetti 41. Bunu takiben Kassandra'n~n kar~~s~nda bulunan ve
Turahan Bey'in nüfuz m~nt~kas~ na dahil olan Plâtamon kalesi zaptedilerek, savunmada olan Türk askerleri teslim olmak istemedi~inden kale ate~e verildi ve ~~oo kadar Türk yanarak ~ehit oldu.
Birçoklar~~ise kaleden denize atl~yarak bo~uldular 42 . 23 Temmuz
1425 tarihli Senato karar~ nda, Amirale : "Derhal Kassandra'n~n surla
çevrilip tahkim edilmesi, ~ayet bu zaman zarf~nda bar~~~yap~lmazsa
Mustafa'n~n daha fazla rahatl~k). ve Türklerin kendisine daha kolay
itaat etmeleri için, Kassandra'n~ n bu bölgesine çekilmesini kabul
ediyoruz" denilmektedir 43. Ayr~ca 3 Eylül 1425 tarihli Senato karar~nda, Venedik Amiralinin bar~~~için Turahan Bey ile öngörü~melerde
bulundu~u ve bunun Senato taraf~ndan övgüyle kar~~land~~~, ayr~ca Turahan Bey'e tuz gelirlerinden y~lda 20.000 akçe verilece~ine
dair yap~lan vaadin uygun bulundu~u kay~tl~d~r 44. O zaman veya
k~sa bir süre sonra Venedikliler Platamon kalesini terk ettiler 45.
Amiral Michiel, ~~o kad~rga ile Selânik'ten k~y~~boyunca hareket ederek, 400 Türk askeri taraf~ ndan korunmakta olan Kavala
(Hristoupolis) ya geldi. ~iddetli bir hücumla kale kumandan~~ ~smail Bey 41 askeri ile öldürüldü. Balaban Bey, o~lu ~shak ve Barak
ile birlikte 30 ki~i de esir olarak al~nd~lar. Michiel, Kaleye Dolfin
idaresinde 8o ki~ilik bir kuvvet b~rakarak geri çekildi. Bu arada
sahte Mustafa da Hortiati kalesini ele geçirmi~ti. Temmuz ay~nda ise
Türkler ~~o.000 ki~ilik bir kuvvetle Kavala'y~~geri ald~lar 46.
Bu arada Venedik senatosu, Selanik ve Kassandra'ya büyük
kad~rgalarla 200 piyade daha göndermeye karar verip, kumandanlara da orada 4 kad~rga b~rakma yetkisi verdi".
3 Eylül 1425 tarihli Senato karar~ndan, Selânik'ten bir ç~k~~~
yapan Mustafa ve Amiralin esir edilme tehlikesi geçirdiklerini ö~reniyoruz 48. K~~~n Selanik, Türkler taraf~ndan s~k~~bir muhasara
Zinkeisen, GOR, 1.,554.
Vakalopoulos, Historia tis Makedonias, Thessaloniki, 5969, s. 79-80.
43 Mertzios, Mnimia., s. 62 (Reg. IX, yap. 24).
44 Mertzios, Mnimia., s. 62. Iorga, Notes, I. 407.
42 Vakalopoulos, ayn~~eser. s. 80.
42 Manfroni, La Marina., s. 32-34 ve naklen, Vakalopoulos, ayn~~ eser, s.
81-82. Iorga, Notes, I., 400-401. Iorga, GOR, 402.
47 Mertzios, Mnimia, (Reg. 55, yap. 158 S. 63) Thiriet, 12.gestes, II., 231.
48 Mertzios, Mnimia. (Reg. 55, yap. 161) s. 63. Thiriet, ayn~~ eser, s. 231.
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alt~nda tutuldu. ~ehir halk~~ise açl~ktan k~nlmakta idi. Halk~n beslenmesi için bu~day sa~lamak Venedik için ciddi bir sorundu.
Bunun için s~k s~k Venedik senatosundan (29 Aral~k 1425, 22
Temmuz 1426, 22 Temmuz 1427, 28 ~ubat 1427, 30 Aral~k 1427
ve 2 Mart 1430) Selanik için, ba~ta Girit idaresi olmak üzere,
E~riboz ve di~er sömürgelerinden bu~day ve erzak yard~m~~sa~lanmas~~için kararlar ç~kt~~~~bilinmektedir 4°. Selanik'in uzun müddet
dayanmas~nda bu Venedik sömürgelerinden yap~lan yard~m~n
rolü büyük olmu~tur.
1425'te Türk gemileri Mora yar~madas~n~~ y~k~p ya~ma ettikten sonra, ertesi y~l ilkbaharda E~riboz, Koron ve Modon'a da
ak~nlarda bulundular; ve Arnavutlukta'da Venedik'e ait Draç
ku~at~ld~~5°.
14 May~s 1426 tarihli Morosini kodeksinde, 30.000 Türk'ün
Selânik'i ku~att~~~n~, surlarda 700 ballistis bulundu~unu, limanda
bulunan 5 Venedik kad~rgas~~ve Mustafa'n~n da yard~mlar~~sayesinde bu hücumun önlendi'~i, Türklerin 2000 den fazla ölü verdikten
sonra muhasaray~~ b~rakarak uzakla~t~klan kayal~d~r 51.
Bu arada Venedik'in bütün çabas~~Selânik'teki hâkimiyetinin
hukuki durumunu Sultan'a tan~tmakt~. Bu nedenle, 1426'da Amiral
F. Michiel, Gelibolu Suba~~s~~Halil Bey ile bir ön anla~ma imzalad~.
Bu anla~maya göre : ~~— Selanik ve Kassandra Venedik'e ait olmak
üzere Sultan sadece tuz gelirlerinden faydalanabilecek; 2— ~ehrin
gelirlerinden her y~l Sultana ~~ oo.000 akçe ödenecek ve ayr~ca
ileri gelenlere y~lda on ile yirmi bin akçe verilecek; 3— ~ehirde sadece
Türkler aras~ndaki anla~mazl~klara bakmak üzere bir kad~~bulunacak;
4—Her iki taraf~n kaçak esirleri geri verilecek 5— Ticaretin serbestçe
yap~labilmesi için ~ehrin kap~lar~~aç~k bulunacakt~~52. Fakat bu bar~~~
anla~mas~~imzalanmad~~~~gibi, Fadin Michiel taraf~ndan anla~may~~
imzalamak için gönderilen noter Ioannis de Bozizio, Sultan taraf~ndan tutukland~~53.
Mertzios, Mnimia., s. 64-65.
50 Iorga GOR„ I., 403. H. inalcik, /. A., Murad II. Mad.
51 Morosini kodeksi, 657. yap. Mertzios, Mnimia. s. 64 ve naklen Vakalopoulos
A History of Thessaloniki, s. 67.
52 Mertzios, Mnimia., s. 67-68. lorga, Notes, I, 417-418. Thiriet, 12.gestes,
234-235.
53 Mertzios, Mnimia. s. 69.
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Sultan~n, bar~~~anla~mas~n~~imzalamay~~red etmesi yüzünden,
12 Temmuz 1426 tarihli kararla Senato taraf~ndan, Amiral Andrea
Mocenigo'ya, eldeki bütün kad~rgalarla Selanik'e gitmesi ve orada
halk~n maneviyat~n~~kuvvetlendirmesi, ayr~ca Sultanla bir anla~ma
yapmaya çal~~mas~~ve bu nedenle Sultan~~ikna için Hortiatis kalesi
ile Kassandra'n~n da Türklerin hâkimiyetine geçmesine müsaade
edecekleri ve y~ll~k vergiyi 150.000 akçe yani 3000 dukaya ç~karabileceklerini ve sulhu ba~armak için de Mocenigo'nun Çanakkale
bo~az~na giderek orada Türk gemilerinin geçi~ine engel olmas~~bildirildi; ve ayr~ca Bozizio ve di~er Venedikli esirler ile de~i~tirilmek
üzere Selanik'te rehin olan 3 Türk'ü de beraberinde alacaku 54
Bu ~artlar Mocenigo ile Gelibolu suba~~s~~Saruca taraf~ndan
görü~ülüp kabul edildi. Bunlar~~Sultan~n temsilcileri Ibrahim Pa~a,
Mehmet A~a ve Sinan Bey de onaylad~lar. Fakat 27 Temmuz 1427
tarihli kararla, Sultan ile bar~~~~imzalamak üzere gönderilen Benedetto Aymo, bu anla~may~~kabul ettiremeden Venedik'e geri
döndü 55.
Bu arada 50 kadar gemisi bulunan Osmanl~~donanmas~, oldukça
kuvvetlenmi~ti. 1428'de iki Venedik ticaret gemisi Gelibolu aç~klar~nda bat~r~larak. Girit, E~riboz, Koron ve Modon'a ~iddetli ak~nlarda bulunuldu 56 .
Venedik'in ise bütün amac~~Sultan ile bar~~~~gerçekle~tirmekti. Bu
amaçla, bu defa da 3 ~~ A~ustos 1428 tarihli kararla Jacobo Dandolo,
arma~anlarla II. Murad'~n yan~na gönderildi. Yine ayn~~~artlar ileri
sürülmekte fakat para miktar~~150.000 akçe yerine 300.000 akçeye
ç~kar~lmakta, Ibrahim, Mehmet, Sinan Bey'ler ve di~er ileri gelenlere
bir defaya mahsus olmak üzere, ~~o.000 dukaya kadar para vaat
edilmekteydi. Ayr~ca Çanakkale'de de ele geçirilen iki geminin
geri verilmesi istenecekti". Fakat Dandolo da zengin hediyelerle
Sultan~n huzuruna ç~k~nca, Sultan ona : "Bana ~ehrim Selânik'i
teslim etme~e yetkin var m~?" diye sert bir dille sordu~unda Dandolo cevap vermedi ve Sultan~n emri ile hapse at~ld~. Az bir zaman
sonra da orada öldü 58.
54 Mertzios, Mnimia, s. 69, Sathas, Documents I, 182-186. Thiriet, l'Ugestes
II, 245.
55 Mertzios, Mnimia. s. 70.
58 Iorga, GOR, I, 404, 406.
57 Mertzios, Mnimia. s. 70-71, Thiriet, ayn~~eser, II, 253-254.
58 Mertzios, Mnimia. s. 71.
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Selanik halk~, ticaretlerini Türklerin devaml~~abluka etmesi
yüzünden bir yandan açl~ktan k~r~l~yor, di~er taraftan Türk taraf l~s~~
grubun ço~almas~~ neticesi olarak Venediklilerin artan zulüm ve bask~s~~
alt~nda eziliyordu. Bu nedenle halk, 1423'teki anla~may~~Venedik'e
hat~rlatmak için, 14 Temmuz 4.29'da bir elçilik heyetini Venedik
~ehrine yollad~. Ileri sürülen istekler o zaman Selanik halk~n~n ne
kadar çaresizlik içerisinde bulundu~unu göstermesi bak~m~ndan
ilgi çekicidir. I. istekte : "Otoriteniz yap~lan anla~malara sad~k
kalmah ve bilhassa herkes istedi~i zaman sahip olduklar~~mal ve
mülkleri satmak veya teslim etmek suretiyle, istedikleri yere gitmekte
serbest olmal~d~r" denilmektedir. Bundan da anla~~laca~~~üzere,
Venedikli idareciler açl~ktan k~r~lmakta olan halk~n ~ehri terk etmelerine de engel olmaktayd~lar. Di~er istekler aras~nda, çok güç
~artlar alt~nda bulunan halka bu~day sa~lanmas~, asil ve askerlerin
maa~lar~n~n art~r~lmas~, Kassandra mevkiinin tahkim edilmesi
istenmekte ve "E~er bizim söyledi~imiz zaman bu yap~lm~~~olsayd~,
~ehir bugünkü durumunda olm~yacak, Türkiye veya ba~ka yerde
bulunan bizimkiler Kassandra'da bulunacak ve Türkün yan~ndao lanlar geri geleceklerdi" denilmektedir. Bu aç~klamadan, 1425 Temmuz
ay~nda gönderilen elçilik heyetinin isteklerine ra~men Kassandra'n~n iyi tahkim edilmedi~i ve çaresizlik içinde olan pek çok Selânik'linin de Türkler taraf~na kaçt~klar~n~~ ö~reniyoruz. Di~er bir istek ise,
kalede ballistlerin çok az kald~~~~ve birçoklar~n~n kaçarak Türklerin
taraf~na geçtikleri ve bu nedenle Venedikten ballist ve piyade askeri
istendi~i ~eklindedir. Ba~ka bir istekte, idarecilerin halktan çok vergi
kesmelerinin önlenmesi talep edilir. 13. istektede ise "ke~i~~ve papazlar~n hapsedilmemeleri, askerlerin hizmetinde olup içerisinde ya~ad~klar~~bilhassa surlar~n yan~ndaki manast~rlar düzeltilmeli, içerlerine
fahi~eler sokarak, Tanr~n~n evlerini i~renç mesken ve ahlak bozucu
yer haline getirilmesi gibi olaylar~n cereyan etmemesini istiyoruz"
denmektedir. Bu madde de Venedik aleyhtar~~halk~n neden ço~almakta oldu~unu aç~k bir ~ekilde ortaya koymaktad~r. Tümü 31
madde olan bu istekler, Selanik halk~n~n istek ve ihtiyaçlar~n~n Venedik'e bildirilmesi idi 59.
Haziran 1429 tarihinde Pavlos Contarini ve Andreas Donato,
Senato taraf~ndan Selanik'in yeni idarecileri olarak seçildiler.
59 Mertzios, Mnimia. s. 72-87 de 14 Temmuz 1429 tarihli karar~n tam metni
verilir. Thiriet, ayn~~eser, 263-264, özet olarak verilir.
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ro May~s 1429 tarihli Senato karar~ndan da, Mustafa'run, Sultan Murad'~n askerlerinden bir k~smuu ayartmas~~mümkün olabilece~inden, onun idaresi alt~na Türk esirleri verilmesi hakk~nda bir
karar al~nd~~~n~~ ö~reniyoruz 6°. Ayn~~y~l Venedik, sava~~~ ~iddetlendirmeye karar verdi. A~ustos ay~nda Mocenigo, Gelibolu liman~nda
Türk donanmas~na hücum edip liman~~kapayan maniay~~lurdlysa
da, sava~tan bir sonuç al~nam~yaca~~n~~gören askerleri kendisine
itaat edip sava~mad~klar~~için, bir sonuç alamad~~ve Gelibolu
kar~~s~nda be~~gemi b~rakarak geri çekildi 61.
Anadolu ve Balkanlarda durumunu kuvvetlendiren ve ~ahruh
tehlikesinin de uzakla~mas~m f~rsat bilen Sultan Murad, 1430 senesi
~ubat ay~nda Selanik'in fethine karar vererek, Edirne'den Serez'e
geldi. Bu arada Selanik Despotu Simeon'nun da ölmü~~olmas~, Venedik bask~s~~alt~nda ezilen halk~n maneviyat~n~~büsbütün bozmu~tu.
26 Martta Sultan Murad, Anadolu Beylerbeyi Hamza ve Rumeli
Beylerbeyi Sinan'~n kumanda etti~i Osmanl~~ordusu ile ~ehrin önüne
geldi. 28 Martta Venedikliler, bir habercinin 17 Martta Selanik
liman~na gelmi~~olan üç kad~rgay~~Türklerin yakaca~~n~~haber vermesi üzerine, bunlar~~korumak amac~~ile surlarda bulunan okçular~n~~ geri çektiler. Selânikliler, Venediklilerin kaçt~klar~n~~ sand~ klar~ndan ço~u surlar~~gece yar~s~~terkettiler 62 . Bu olay ~ehrin
dü~mesini daha da kolayla~t~rd~.
Anagnostis'e göre Venedikliler, gemilerinden birini deniz muharebesi için haz~rlad~lar ve ku~atmaya kat~lmak üzere Selanik aç~klar~na gelen Türk gemilerine engel oldular 63. Hoca Sadeddin de 64
muhasaraya kat~lmak üzere Selanik aç~klar~na gelen Türk gemilerine
Venedik kad~rgalar~mn engel oldu~unu yazar 65. Ayr~ca di~er Osmanl~~
kaynaklar~~da Anagnostis'in verdi~i bu bilgiyi do~rulamaktad~rlar.
Thiriet, R.gestes, s. 259.
Manfroni, La Marina Veneziana, s. 51-54. Iorga, S. 406. H. ~nalc~k, ~.
A. Murad II Mad.
62 Mertzios, Mnimia, S. go, J. Anagnostis, Diigisis, Çev. M. Delilba~~, Tarih
Ara~t~rmalar~~ Dergisi, C. VIII-XII, s. 36.
63 Anagnostis, ayn~~eser, s, 36.
64 Tacü't-Tevarih, c. I, s, 344.
65 A~~kpa~azada, Tevarih-i
Osman, Giese ne~ri, s. ~ o6. Ne~ri, Kitab-~~
Cihannüma, yay. M. A. Köymen, F. R. Unat, C. II, s. 611. Behi~ti, Tevarih-i
Al-i Osman, Brit. Muss. "Gelibolu'dan gemiler getirildi~ini" yazarlar.
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Ku~atman~n 4. günü kale Do~udan Bat~ya, Kuzeyden denize
kadar sar~l~r ve ~ehrin 29 Mart ~~430 da zapt~ndan sonra 66, Venedik
Senatosu bir an önce Sultanla bar~~~yap~labilmesi için Epir sahillerinde bulunan S. Morosiniye, Selânik'ten vazgeçerek müzakerelerin h~zland~r~lmas~~için 29 Nisan 1430 da talimat verir 61.
~ahruh'un A.zerbeycan'da bulundu~u haberi gelmesi üzerine
Senato, 28 Temmuzda S. Morosini'ye, Selanik ve di~er yerleri geri
almas~n~, ba~aramad~~~~takdirde Sultan Murad ile bar~~~yapmay~~
denemesi için talimat gönderdi 68. Bunun üzerine Morosini Gelibolu'ya gelerek Emir Süleyman Burgaz~~denilen hisarda Osmanl~lara a~~r kay~plar verdirdi 69. Venedik donanmas~n~n Bo~azlarda Asya
ile Avrupa aras~ndaki ula~~ma engel olmas~~üzerine, Hamza Bey
ile birlikte Temmuz ay~nda Gelibolu'da haz~rl~klar~na ba~lanan
bar~~~antla~mas~~4 Eylül'de Edirne'de imzaland~. Böylece 7 y~l süren
Osmanl~~- Venedik sava~~n~n sonunda imzalanan bu antla~maya
göre, birbirlerinin topraklar~na zarar verilmemesi, kar~~l~kl~~güvenlik
içinde serbest ticaret yapma, bo~azlarda Türk gemilerinin serbestçe
gidip gelmesi taahhüt alt~na al~n~yor, Selanik ve civar~nda Osmanl~~
hakimiyetinin tan~nmas~na kar~~l~k, Venedik, ~~oo duka Lepanto ve
136 duka Arnavutluktaki Scutari (i~kodra) ve Alexio kaleleri için
haraç vermek suretiyle buradaki hakimiyetini güvenlik alt~na alm~~~oluyordu. Ayr~ca ~stanbul balyosu y~lda ikiyüz duka alt~n
gönderecekti 7°.

88 Selanik'in fethi ve sonra cereyan eden olaylar, görgü ~ahidi olan J. Anagnostis'in Diigisis adl~~kroni~inde ayr~nt~l~~bir ~ekilde anlat~lm~~t~r.
87 Thiriet, Rgestes, II, s. 273.
68 Thiriet, II, s. 278, Ayr~ca bak. H. ~nalc~k, ~. A. Murad, II, Mad.
89 Ne~ri, Yay. M. A. Köymen-F.R. Unat, ii, 612, Ayr~ca bak. H. ~nalc~k
Murad II Mad.
70 Notes extraits'den naklen Iorga, GOR 409, d. n. 2. Martin Thomas, Diplomotarium Veneto Levantium, çev. Behçet Güçer, T. T. K. da yay~nlanmam~~~
eser.

