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OSMANLARIN SOHUM’A İLK TAARRUZU 

MAKHARADZE, Mirian 
GÜRCİSTAN/GEORGIA/ГРУЗИЯ 

ÖZET 

Bizans İmparatorluğu’nu yıktıktan bir yıl sonra (1454 yılında) Osmanlılar, 
Karadeniz kıyılarında gerçekleştirdikleri seferler sırasında Sohum’a taarruz edip 
Kırım tarafına devam etmişlerdir.  

Sultan II. Mehmet tarafından Sohum’a yönelik yapılan saldırı hakkında 
Gürcü kronikçi Vahuşti Batonişvili tarafından kaydedilen yazılı bilgiler de 
mevcuttur. “Bir sonraki yılda (1451 yılı) Memed oğlu Sultan Murad elli kadırga 
(küçük gemi) ile Tskum (Sohum) ve Abhazya ve deniz kıyılarına taarruz edip 
gitti”. Vahuşti’nin, bunu yazarken birtakım hatalar yaptığı anlaşılmaktadır. Söz 
konusu olay 1451 yılında Sultan II. Murat zamanında değil, 1454 yılında, 
Sultan II. Mehmet zamanında vuku bulmuştur.   

 Bazı Türk tarihçilerin görüşüne göre, söz konusu dönem itibarıyla Batı-
Gürcüstan’ın Osmanlı İmparatorluğu’nun hâkimiyeti altına girme süreci 
başlamıştır. Ancak. bahsekonu görüş gerçeğe uygun değildir. Gürcü Kronikçi 
bu olayı anlatmaya şöyle devam etmektedir: “Bunu anlayan Kral Giorgi hemen 
Osmanlılara karşı mücadele etmeye gitmiş, ancak onları bulamamıştır.” Türk 
tarihçi İsmail Hakkı Uzunçarşılı da yaptığı araştırmalarda, Batı Gürcistan’ın 
1454 yılında Osmanlıların hâkimiyeti altına girdiğini dile getirmemektedir.  

Bu bağlamda, 1454 yılında Osmanlıların Sohum’a yönelik 
gerçekleştirdikleri taarruz sadece bir ara sefer niteliğini taşıyordu.  

Anahtar Kelimeler: Gürcistan, İsmail Hakkı Uzunçarşılı.  

ABSTRACT 

The Ottoman First Invasion in Suhumi 

Following the destruction of the Byzantine Empire in 1454, the Ottomans 
began raiding the Black Sea Coast, including Sukhumi, heading toward Crimea .  

Georgian historian Vakhushti Batonishvili, relates the attack on Sukhumi by 
Mehmet II: “The following year (1451), 50 small vessels belonging to Sultan 
Murad, son of Mehmet attacked and sacked the coast-line of Sukhumi and 
Abkhazeti and left soon after.” Vakhushti’s recount has some discrepancies.  
This fact, as noted, took place in 1454, rather than 1451 and during the reign of 
Mehmet II, not Murad II.  



 
 
 

250 

Some of Turkish researchers speculate that this period marks the beginning 
of the Ottoman rule over the Western part of Georgia, but as shown from my 
research this is not true. Georgian historian Batonishvili, further relates this fact: 
“As soon as King George learned of the attack he set out to fight the Ottomans, 
but didn’t find them.” Moreover, there is no mention of the Ottoman rule over 
the Western part of Georgia from 1454 in the research of Ismail Haqq,                
a Turkish historian researcher.  

Key Words: Georgia, Ismail Haqq.  

--- 

Bizans İmparatorluğu yıkıldıktan bir yıl sonra (1454 yılında) Osmanlılar, 
Karadeniz kıyılarında gerçekleştikleri seferler sırasında Sohum’u kuşattıktan 
sonra taarruz edip soymuşlar ve yolunu Kırım tarafına devam etmişlerdir1. .  

Sultan II. Mehmet tarafından Sohum’a yönelik yapılan saldırı hakkında 
Gürcü tarihçi Vahuşti Batonişvili tarafından kaydedilen yazılı bilgiler de 
mevcuttur. “Bir sonraki yılda (1451 yılı) Memed oğlu Sultan Murad elli katarga 
(küçük gemi) ile Tskum (Sohum) ve Abhazya deniz kıyılarına taarruz edip 
gitti.”2 Vahuşti’nin, bunu yazarken birtakım hatalar yaptığı anlaşılmaktadır. Söz 
konusu olay, 1451 yılında Sultan II. Murat zamanında değil, 1454 yılında 
Sultan II. Mehmet zamanında vuku bulmuştur.   

Türk tarihçi Fahrettin Kırzıoğlu, Vahuşti’nin bilgilerine istinaden, 
Osmanlıların Gürcistan’a ilk defa 1451 yılında taarruz ettiklerini, ancak bu 
olayın Sultan II. Murat zamanında değil, Sultan II. Mehmet zamanında vuku 
bulduğunu düşünmektedir. Kırzıoğlu, Osmanlıların Karaman, Venedikler ve 
komşu memleketleriyle ilişkilerini düzelttikten sonra Gürcistan’a taarruz 
ettiklerini belirtmektedir. Ayrıca adı geçen tarihçi, 1454 yılında gerçekleştirilen 
saldırıyı da kabul ederek:  “Abazalar ve Megreller tarafından haraç ödenmemesi 
nedeniyle, Sultan II. Mehmet Gürcistan’ın söz konusu bölgelerini yeniden zapt 
etmek zorunda kalmıştır.” ifade etmektedir3.  

Bu bağlamda Kırzıoğlu, Batı Gürcistan’ın söz konusu dönemden beri 
Osmanlıların hâkimiyeti altına girdiğini düşünmekte ve bunu ispatlamak için 
XIX. yüzyılın kaynaklarını esas almaktadır. Bu kaynaklara göre, “Solomon 
Dadiyani” isimli meçhul kişi tarafından Ahiska Valisi Ali Paşa’ya elçi 
aracılığıyla gönderilen mektupta, “Osmanlı İmparatorluğu İstanbul’u zaptettiği 
gün Açıkbaşlar’a da nâme göndermişti. Biz, o günden beri Osmanlı tebaası 

                                                 
1 Извлеченiе изъ сочиненiя Вилъгема Гейда `Исторiя торговли востока въ среднiе 
века. ~перевод, Л. П. Коми. Известiя #52. 1915. ст. 157.  
2  Batonişvili Vahuşti, Agwera Samefosa Sakartvelosi, Tüm elyazmalarına göre, yay., S. 
Kaukhchishvili, Kartlis Tskovreba, C. , IV, Tbilisi, 1973. s. 284. (Gürcüce).  
3 M. F. Kırzuoğlu, Osmanlar'ın Kafkas Elleri'ni Fethi (1451-1590), Ankara, 1998. s. 5-7.  
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olmayı kabul ettik. Babam, gönül rızasıyla Osmanlı Devleti’ne hizmet etti. 
Benim ocağım da Devletin mülkü, halkı onun reayasıdır. Biz, hiçbir vakit 
başımızı Moskof reayalığına vermedik; kanımızı dökmeyince de Moskof’a tâbi 
olmayız.”44 denilmektedir.  

Kırzıoğlu’nun söz konusu mektubu dikkate alarak belirttiği görüşü gerçeği 
yansıtmamaktadır. Rusya tarafından Gürcistan işgal edildikten sonra Gürcü 
derebeyleri bağımsızlığı kaybetmişlerdir. Ayrıca, bilindiği gibi 1819-1820 
yıllarında Batı Gürcistan’da Rusya’ya karşı silâhlı isyan başlatılmıştır. Bu 
gelişmelerden dolayı Osmanlılardan yardım isteyen Gürcüler tarafından Ali 
Paşa’ya yukarıda belirtilen mektubun gönderildiği ihtimal dışı değildir.  

Kırzıoğlu, görüşünü güçlendirmek amacıyla Bizans tarihçi Dukas’ın 
bilgilerini örnek olarak verip, adı geçenin aşağıda belirtilen bilgiyi verdiğini 
ispatlamaya çalışmaktadır. “18 Haziran 1453 ylında İstanbul’dan çıkarak eski 
başkent Edirne’ye dönen Fâtih Sultan Mehmet, kendisini ve yıllık vergilerini 
sunmaya gelen buradaki yabancı elçiler’e, bundan sonra onlara nasıl davranması 
gerektiğini bildirirken “Trabzon (Komninoslar) Hükûmeti’ne, Karadeniz’de 
oturanlara (Trabzon’a komşu Gürel ve Megrel ile Abaza’da), her sene 
hediyeleriyle İstanbul’a gelip arzıtazimat eylemelerini ve tayin olunan haracı 
takdim etmelerini emretti.”5 Ransimen, Dukas’ın bilgilerine dayanarak Sultan II. 
Mehmet yanında Megrel ve Açıkbaşlar’ın elçilerinin de bulunduklarını 
belirtmektedir6. Gürcü tarihçi Beradze, Dukas’ın bilgilerinde belirtilen Pontus 
Denizi yani, “Karadeniz tarafında oturanlardan” Gürcülerin de kastedildiğini 
düşünmektedir.7Dukas’ın belgelerini Rusçaya Stepanova çevirmiştir. Adı geçenin 
yaptığı tercüme metnine göre: Trabzon ve Pontus Denizi’nde yaşayanlara her yıl 
onun (II. Mehmed) yanına gelmeleri ve haraç ödemeleri emredilmiştir. 8  Bu 
bilgilerden Gürcülerin elçilerini İstanbul’a gönderip göndermedikleri 
anlaşılmamaktadır. Karadeniz kıyılarında başka bağımsız beylikleri de mevcuttu. 
Batı Gürcistan’ın söz konusu dönemde Osmanlıların hâkimiyeti altına girmiş 
olduğunu ispatlamaya çalışmak doğru değildir.  

Fahrettin Kırzıoğlu’nun düşüncesinin doğru olmadığı Batonişvili 
Vahuşti’nin belgelerinin devamından da belli oluyor. Gürcü tarihçi bu olayı 
anlatmaya şöyle devam etmektedir. “Bunu anlayan Kral Giorgi hemen 

                                                 
4 A.g.e., s. 5.  
5 A.g.e., s. 2.  
6 С. Рансимен, Падение Константинополя в 1453 г. М. , 1983. ст. 156.  
7 Т. Н. Берадзе, Мореплавание и морская торговля в средневековой Грузии, Тб., 1989. 
ст. 56.  
8 Дука, Византийская История, Византийские Историки Дука и Франдзи о падении 
Константинополя, Перевод и предисловие А. С. Степанова, Византийский временик, М., 
1953. Т. VII. ст. 408.  
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Osmanlılara karşı mücadele etmek için gitmiş, ancak onları bulamamıştır” 9 
Türk tarihçi İsmail Hakkı Uzunçarşılı da yaptığı araştırmalarda Batı 
Gürcistan’ın 1454 yılında Osmanlıların hâkimiyeti altına girdiğini dile 
getirmemektedir. 10  

Osmanlıların Sohum dâhil olmak üzere Ceneviz Kolonisi’ne taarruzu 
hakkındaki bilgileri, Türk araştırmacı Halil İnalcık da vermektedir. Ancak 
İnalcık, Osmanlılar tarafından Batı Gürcistan’ın işgal edildiğini 
belirtmemektedir.11 T. Beradze’nin bulduğu ve incelediği Ceneviz Kaynaklarında 
belirtildiği gibi “1454 yılında Osmanlı filosu Sebastobolis’e (Sohum) hücum 
ederek, limanda bulunan bir gemiyi yakmış, öbür gemiyi de alıp götürmüştür. 
Bazı Ceneviz tüccarlar esir alınmış, bazıları da kaçmakla canını kurtarmıştır.”12 

Bundan anlaşılacağı üzere, 1454 yılında Osmanlıların Sohum’a yönelik 
gerçekleştirdikleri taarruz, sadece bir ara sefer niteliğini taşımaktadır.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Batonişvili Vahuşti, s. 284.  
10 İ. H. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C. , II, Ankara, 1998. s. 17.  
11 H. İnalcık, The Ottoman Empire (The Classial Age 1300-1600), London, 2000. p. 211.  
12 A.g.e., p. 211.  


