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BUCAK 

Osmanlılar zamanında 
Besarabya'nın güneyinde yer alan 

siyasi ve idari bölge. 
_j 

Türkçe bir kelime olan bucak "uzak, 
sınırsız bölge, köşe, uç" gibi manalara 
gelir. Ayrıca nehir boylarında uzanan ça
lılık, kumluk yerlere de bu isim verilir ki 
bu da bir dereceye kadar Bucak arazisi
ni tasvir etmektedir. Padişah çocukları
nın oturduğu daireye de bucak denildi
ği bilinmektedir; kelime Kuman Türkçe
si'nde bucgak şeklinde geçer. 

Rumenler'in Bugeac dedikleri Bucak, 
siyasi ve idari bir bölge olarak Osmanlı 
Devleti'nin Kuzey Karadeniz hakimiyetiy
le ortaya çıkmış ve XIX. yüzyılın başların
da bu hakimiyetin sona ermesiyle tari
he karışmıştır. Bugün Moldavya'da (Be
sarabya) Türk azınlığı Gagauzlar'ın mer
kezi sayılan Komrat kasabasına bağlı Bu
cak adlı bir de köy vardır. 

XV-XIX. yüzyıllar arasında Bucak ge
rek Türk kavimlerinin yerleşme bölgesi 
olarak, gerekse Kırım yollarını kontrol 
etmesi bakımından Türk tarihinde önem
li kültürel ve stratejik bir rol oynamıştır. 
Bucak bölgesi Boğdan (Moldavya) eyale
tine dahil olup Prut ve Turla (Dinyestr) 
nehirlerinin arasında kalan toprakların 
güneyini teşkil etmekte ve yaklaşık 8-
9000 km 2 kadar olan bu arazi Kuzey Ka
radeniz sahillerinde bulunan Kıtai, Kat
labuk, Kahul, Alibey, Sagan göllerini içi
ne almaktaydı. Tamamı 45.630 km 2 olan 
Besarabya'nın büyük bir kısmı (33 700 
km 2 ) 1944 yılından sonra Moldavya Sov
yet Sosyalist Cumhuriyeti adı altında Sov
yetler Birliği· ne dahil edilmiştir. Tari
hT Bucak ise Ukrayna Cumhuriyeti'nde 
Odessa obiastının (vilayet) bir parçası ola
rak varlığını sürdürmektedir. 

Bucak oldukça kurak geçen yazları ve 
kumlu toprakları ile kendisinden iki mis
li daha fazla yağmur alan verimli kuzey 
arazisine göre daha fakir ve daha az nü
fusa sahiptir. Bölgenin tarih içinde taşı
dığı stratejik önem, Kuzey Karadeniz sa
hili boyunca Kırım'a, Kafkasya'ya ve Ha
zar denizine giden en kısa kara yolları
nın buradan geçmesinden doğmuştur. 
Bunun için İstanbul'dan kara yoluyla Kı
rım'a, İdil (Volga) boylarına, Hazar deni
zine ve hatta Batı Kazakistan'a gitmek 
isteyenler Bucak yolunu tercih etmişler
dir. Kırım- İstanbul yolu Bucak- Dobruca
Doğu Trakya hattını takip etmekteydi. 
Nisbeten kolay geçit veren Balkan dağ-

larının doğu bölgesinden geçen bu yolun 
Kili Kalesi'nden İstanbul'a olan uzaklığı 
yaklaşık 1000 km. civarındadır. Bunun 
için de Hunlar, Avarlar. Bulgarlar gibi 
doğudan gelen ilk kavimler bu yolu kul
lanmışlardı. Sonraları Kumanlar ve Pe
çenekler yine bu yoldan Balkanlar'a in
mişler ve hatta bir süre Bucak'ta yerleş
mişlerdir. 1241 'den sonra Moğollar ve 
onların halefieri olan Altın Orda Hanlığı 
Bucak'a hakim olmuşlardır. Tuna ve Tu
na'nın güneyinde bulunan Dobruca gibi 
önemli bölgelerin müdafaası da geniş 

çapta Bucak'ın elde tutulmasıyla müm
kündü. Nitekim Bucak'ın 1812 Bükreş 
Antiaşması ile Rus idaresine girmesi üze
rine çarın orduları Tuna'yı rahat biçimde 
geçerek 1853- 1855 ve 1877- 1878 sa
vaşlarında olduğu gibi Dobruca ve Bal
kanlar'ı kolayca istila etmek imkanını 
bulabilmişlerdir. 

Bucak'ın siyasi ve idari bir bölge ola
rak ayrı bir kimlik ve isim altında orta
ya çıkması Osmanlılar devrinde gerçek
leşti. ll. Bayezid 1484'te, Tuna'nın ku
zey kolu üzerinde kurulan ve Bağdan
Lehistan yollarını kontrol eden Kili Ka
lesi'ni, yine aynı yıl Mengli Giray kuman
dasındaki Kırım ordusunun yardımı ile 
de Turla nehrinin Karadeniz'e döküldü
ğü yerde kurulan Akkirman'ı ele geçirdi. 
Osmanlılar'ın Boğdan'ı almak istemeleri
nin asıl amacı Karadeniz ticaretini kont
rol etmek. Dobruca ve Doğu Balkanlar'ın 
emniyetini sağlamaktı ki bunun için de 
bu kaleleri ele geçirmek şarttı. Daha 
sonra ise fethedilen bu iki kaleyi savun
mak ve yollarını güven altına almak için 
bütün bölgeyi kontrol etme ihtiyacı be
lirdi. Böylece Bucak bu ticari ve strate
jik ihtiyaçlardan dolayı idari, askeri ve ti
cari bir bölge olarak ortaya çıkmış oldu. 

Bucak'ın kuzey sınırları Kanüni Sultan 
Süleyman zamanında çizilmiştir. Osman
lılar'a hücum eden Petru Rares 1538'de 
yenilgiye uğratılmış ve güneyde Prut ile 
Turla arasında bulunan bir kısım kara 
parçası Bucak adı altında idari bir bölge 
olarak teşkilatlandırılmıştır. Kanüni, Bu
cak'ın kuzeydoğu sınırını Bender'in (Ti
gina) kuzeyinden geçirmiş ve burada bir 
kale inşa ettirerek Osmanlı idaresini böl
gede kökleştirmiştir. Bu tarihlerden son
ra Bucak, kısmen Dobruca' da yaşayan 
Türk halkı, özellikle de Turla-Özi (Din
yepr) arasında ve Kırım· ın kuzeyinde 
önemli bir kısmı göçebe olarak yaşayan 
Nogaylar'la Tatarlar gibi Türk boyları ta
rafından daha kesif bir şekilde iskan 
edilmeye başlanmıştır. Aslında bu iskan. 

BUCAK 

ll. Bayezid'in Kırım hamndan gördüğü 
yardıma karşılık olarak 40.000 kadar Ta
tar'ı Akkirman civarına yerleştirip vergi
den muaf tutmasıyla daha önce ve sınır

lı biçimde başlamıştı. Bucak ilk defa san
cak hüviyetiyle Akkirman' a bağlanmış , 

Tatarlar da Kırım hanının yönetimine ve
rilmişlerdir. Evliya Çelebi ' nin Kırım Ta
tarları'ndan ayrı gördüğü Bucak Tatar
ları atalıklara, mirzalara ve yetmiş dört 
adet ot ağasına sahip olup sefer zama
nında Silistre vezirinin bir ağası ile yalı 
ağasının kumandasında hareket etmek
teydiler. 1620'lerde Nogay Beyi Kante
mir, Osmanlı desteğiyle Kırım hanına 

olan tabiyetine son vermek için uğraş
mış ve hatta Özi beylerbeyiliğini ele ge
çirmiştir. Bucak arazisi üzerine kurul
muş köy ve küçük kasabalarda Nogay ve 
Tatarlar'ın hakimiyette olmalarına kar
şılık Akkirman, İsmail, Kili gibi idari- t i
cari merkezlerde Anadolu lehçesini ko
nuşan Türkler çoğunluktaydı ve bunla
rın önemli bir bölümü Anadolu ve Rume
li'den gelmişlerdi. 

Bucak Tatarları 1812'den sonra Dob
ruca'ya göç ettiklerinde de eski askeri 
geleneklerini koruyarak yine Osmanlı 

Devleti'nin en uzak bölgelerinde süvari 
hizmeti görmüşlerdir. Modern zamanla
rın ilk Osmanlı nüfus sayımı (183 I). Bu
cak ahalisinden Babadağı Tatarları'nı ay
rı bir bölüm altında göstermektedir. Dob
ruca'da Bucak Tatarları'nın ayrı bir kay
makamı olmuştur. Ayrıca 1856-1870 ara
sında Kırım'dan buraya pek çok muha
cir gelmiş ve bunlar Mecidiye şehri baş
ta olmak üzere oturdukları yerlerde ço
ğunluğu teşkil etmişlerdir. Bucak 'tan 
gelenler ise Kuzey Dobruca ·da bulunan 
Tolci (Tulca) şehriyle Mahmudiye'de ha
len mevcudiyetlerini muhafaza etmek
tedirler. Bütün bu gelişmeler Bucak'ın 
Osmanlı hakimiyetinden çıkmasından 

sonra meydana gelmiş, böylece Bucak, 
adının tarihten silinmesine rağmen de
mografik ve kültürel alanlarda varlık gös
termeye devam etmiştir. 

Kanüni'nin bölgede Osmanlı hakimi
yetini sağlamlaştırmasından sonra Bu
cak zaman zaman Boğdan voyvoda ve 
bayarlarının hücumlarına maruz kalmış
sa da esas itibariyle 1806-1812'ye ka
dar Osmanlı topraklarının bir parçası ola
rak idare edilmiştir. Başlangıçta Akkir
man sancağı olarak Rumeli beylerbeyili
ğine, XVI. yüzyılın sonlarında ise Özi eya
letine bağlanan Bucak'ın XVII. yüzyı lda

ki durumu hakkında en etraflı bilgiyi, 
bölgeyi ziyaret eden ve Lehistan seferi 
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sırasında da Melek Ahmed Paşa ile bu
radan geçen Evliya Çelebi vermektedir. 
Ünlü seyyah. İsmail Kalesi çevresinde 
çeşitli Tatar köylerinin bulunduğunu. an
cak Bucak Tatar vilayetinden sayıldığı 

için bu köylerin İsmail şehri mütevellisi
nin hükmüne girmediklerini ve Özi'ye 
bağlı olduklaı:,ını anlatır. Akkirman hak
kında da geniş bilgi veren Evliya Çelebi 
sadece varoşun on üç mahalleden oluş
tuğunu. şehirde hem Osmanlı padişah
larının hem Kırım hanlarının yaptırdık
ları camiler ve on yedi sıbyan mektebi 
bulunduğunu yazar. Ayn Ali Efendi ise 
1607'de Akkirman'da 914 timar* oldu
ğunu bildirmektedir. İsmail Kalesi'nden 
başlayarak Akkirman'a kadar uzanan 
bölgedeki iskan yerlerinin Bucak Tatar
ları'na ait köylerden ibaret olduğunu an
latan Evliya Çelebi, kuzeye çıktıkça hal
kın din ve dil bakımından karışık bir şe
kil aldığını belirtmekte. Bucak'ın diğer 
önemli kalesi Bender hakkında da bu
rasının 1 SO akçe payesiyle "şerif kaza" 
olduğunu söyledikten sonra kırk nahi
yesi, 312 timarı, kırk zeamet*i bulun
duğu ve kuşatma halinde toplam 12.000 
müslüman asker çıkardığı, beyinin has 
gelirlerinin de 340.000 akçe olduğu yo
lunda ayrıntılı bilgiler vermektedir. Evli
~a Çelebi · nin verdiği bu bilgiler dalaylı 
biçimde, Bender'in XVII. yüzyılın ortala
rında Bucak'ın önemli bir şehri olduğu
na işaret etmekle birlikte buranın yine 
de bir serhat kalesi olarak kaldığını gös
termektedir. Akkirman'ın bahçeli güzel 
evlere. 600'den fazla dükkana ve birçok 
sıbyan mektebine sahip olmasına karşı
lık Bender'de iki sıbyan mektebi ve 200 
küçük dükkan bulunuyordu. 

1672'de Bucas Antiaşması'yla sınırı 

1 O km. kadar kuzeye kaydırılan Bucak'ın 
tarihi XVIII. yüzyılın başından itibaren 
Osmanlı- Rus münasebetlerine bağlı ola
rak sık sık değişikliklere uğramıştır. Çar 
ı. Petro burasını 1711'de kısa bir süre 
işgal ettikten sonra boşaltmak zorunda 
kaldı. 1768-1774 savaşı sırasında bütün 
Bucak kaleleri IAkkirman, Bender, Kili, is
mail) Ruslar tarafından işgal edildilerse 
de Küçük Kaynarca Antiaşması ile 1 1774) 

tekrar Osmanlı idaresine geçtiler. Bu 
antlaşma ile Bucak Tatarları'na bir çe
şit muhtariyet verilmesi ve onların Os
manlı otoritesinin dışında bırakılması 

amaçlanmıştır. 1787- 1792 Osmanlı- Rus 
savaşında İsmail Kalesi'nin bütün müs
lüman halkı General Suvarov'un ordusu 
tarafından kılıçtan geçirildi. Bu savaş so
nunda imzalanan Yaş Antiaşması ile Tur-
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la nehrinin doğusunda kalan topraklar 
Rusya'ya bırakıldı ve böylece Rusya, Os
manlı Devleti'ne bağlı Bağdan beyleri- · 
nin yardımından da faydalanarak Bu
cak kapılarına kadar dayandı. Kısa bir 
süre sonra Rusya, kendisine sorulma
dan Bağdan ve Eflak voyvodalarının de
ğiştirilmesini bahane ederek Bucak'ı iş
gal etti 1 1806). Ruslar'ın amacı Eflak ve 
Boğdan'ı tamamen ele geçirerek Tuna'
ya ulaşmak ve oradan da ilk fırsatta is
tanbul'a inmekti. Bu saldırı üzerine lll. 
Selim Rusya 'ya karşı savaş ilan etmek 
zorunda kaldı. Altı yıl süren savaş Napol
yon'un Moskova seferine çıkmasıyla son 
buldu. Bütün kuwetlerini Fransızlar'a 

karşı kullanmak zorunda kalan Rusya, 
Bükreş'te 28 Mayıs 1812'de Osmanlı Dev
leti ile bir barış antiaşması imzaladı. 

Fransız tehdidi Rusya'yı o derecede kor
kutmuştu ki Çar toprak vermek pahası
na da olsa Osmanlılar'la barış yapmaya 
hazırdı. Ancak Osmanlı diplomasisinin iyi 
çalışmaması ve tercüme işlerinde görev
li Rum tercümanların ihaneti yüzünden 
Bükreş Antiaşması Osmanlılar'ın aleyhi
ne sonuçlandı. Cevdet Paşa'ya göre. Os
manlı Devleti Fransızlar' a asla güven
ınediği gibi Napolyon'un Rusya'yı mağ
lüp ettikten sonra istanbul'a saidıraca
ğını düşündüğü için Ruslar'ın Anadolu 
toprakları hakkındaki isteklerinden vaz
geçmesi üzerine hemen barışa razı ol
muştur. Bükreş Antiaşması'na göre Prut 
nehrinin doğusunda kalan bütün arazi 
Bucak dahil Rusya'ya teslim edildi ve bu
ralarda yaşayan müslüman halkın mal
larıyla birlikte Osmanlı topraklarına göç 
etmelerine izin verildi. Esasen Rusya sa
vaşın başında Bucak'a girdiğinde bura
da yaşayan müslüman halkı yerlerinden 
çıkararak Kırım dolayiarına sürgün et
miş, ayrıca idari işlerde çalışan tüccar, 
asker ve sivil Osmanlı Türkleri'ni savaş 
esiri ilan ederek Rusya içlerine gönder
mişti. Böylece Bucak'ta yaşayan müslü
man halk yerinden edildi ve sahip oldu
ğu araziler Rusya'nın malı sayıldı. Yerle
rinden çıkarılan müslümanların evlerine 
ve topraklarına iskan edilmek üzere de 
Tuna'nın güneyinde bulunan hıristiyan
lara çağrıda bulunuldu. Bunun üzerine 
Osmanlı idaresindeki birçok Bulgar ve 
Gagauz, Bulgaristan ve Dobruca'dan Be
sarabya'ya göç ederek oraya ve bu ara
da Bucak'a yerleşti. Rakamlar Bucak'ın 
nüfus değişmelerini açık olarak göster
mektedir. Jewsbury'nin verdiği bilgiye 
göre 1812 yılında, yani müslümanların 
Bucak'tan çıkarılmasından sonra Ben-

der, Akkirman, İsmail, Kili ve Bucak'a 
dahil olmayan Hotin'in sahip bulunduğu 
köy sayısı 683'tü; ancak buralarda ya
şayan erkek nüfus 43.160 kişiden iba
retti. Aynı zamanda bölgenin arazisi nü
fusa göre çok genişti ve erkek başına 
düşen arazi miktarı 10.000 dönüm gibi 
büyük bir rakama ulaşıyordu. 1812'den 
sonra bölgeye Bulgar ve Gagauzlar'dan 
başka çok sayıda Rus, Ukraynalı, Alman 
ve başka milletlerden de göçmenler gel
di ve 1812'de 240.000 olan Besarabya' 
nın nüfusu (Bucak nüfusu bunun beşte bi
riydi) 1823'te SSO.OOO'e yükseldi. Bu göç
menlerin önemli bir kısmı Bucak'ta müs
lümanlardan boşalan yerlere iskan edil
mişlerdir. 

Eski Bucak XIX ve XX. yüzyıllarda de
vamlı surette değişikliğe uğramıştır. Kı
rım Savaşı'nda yenilen Rusya, Paris Ant
Iaşması (1856) gereğince, Bucak'ın gü
neybatısını teşkil eden İsmail ile Kahul 
ve Bolgrad arazilerini, Eflak'la birleştik
ten sonra (1859) Romanya adını alan 
Bağdan- Moldavya 'ya bıraktı; böylece dil 
ve etnik köken bakımından çok karışık 
bir halka sahip olan eski Bucak'ın önem
li bir kısmı Romanya'ya verilmiş oldu. 
Buna karşılık Rumenler' in çoğunlukta 
bulunduğu Besarabya'nın kuzey bölgesi 
ise Rusya'da kaldı. Daha sonra 1878 Ber
lin Antiaşması ile Güney Besarabya'nın 
(eski Bucak) 1856'da Romanya'ya bırakı
lan kısmı tekrar Rusya'ya verildi; karşı
lığında da önemsiz sayıda Rumen nüfu
sun yaşadığı, Yıldırım Bayezid zamanın
dan beri Türk ve müslümanlarla mes
kün olan Orta ve Kuzey Dobruca Roman
ya'ya bırakıldı. Bolşevik ihtilali sonunda 
Federal Moldavya Demokrat Cumhuriye
ti adını alan Besarabya, 21 Aralık 191 7'
de Rumen ordusu tarafından işgal edil
di; 24 Ocak 1918 tarihli "Memleket Kon
seyi" kararıyla da Romanya'ya katıldı. 

1918'den 1940'a kadar Besarabya Ru
men idaresinde kalmış, eski Bucak ara
zisi ise İsmail, Cetatea Alba (Akkirman), 
Tigina (Bender) ve Kahul adlarıyla dört 
vilayete bölünmüştür. Daha sonra 1940'
ta Hitler ve Stalin'in Viyana'da vardıkla
rı anlaşmanın sonucu olarak Sovyetler 
Birliği'ne verildiyse de 1941 'de Alman
ya ile Romanya'nın saldırısına uğraya

rak Ukrayna ile birlikte işgal edildi; işga
lin ardından da Dinyestr nehrinin doğu
sunda kalan Tiraspol bölgesiyle birlik
te Romanya'ya katıldı. Besarabya 1944'
te Alman ve Rumen ordularının mağlü
biyetinden sonra Moldavya adıyla fede
ral bir cumhuriyet olarak Sovyetler Bir-



liği içinde yer aldı. Eski Akkirman, Kili 
ve İsmail vilayetleri. yani tarihi Bucak'ın 
ana bölümü ise Moldavya'dan ayrılarak 
Ukrayna Cumhuriyeti'ne bağlandı ve 
Odessa obiastının bir parçası haline ge
tirildi: böylece Bucak coğrafi, tarihi ve 
kültürel özelliğini korumaya devam et
miş oldu. 

Halen Moldavya'da kendini Rumen sa
yan ve nüfusun % 6S'ini oluşturan bir 
kitle siyasi bakımdan hakim durumda
dır. Moldavya 1991 'de Sovyetler Birliği'n
den ayrılma kararı manasma gelen ba
ğımsızlığını ilan etti ve Romanya'ya ka
tılma kararı aldı. Moldavya (Besarabya) 
ile Romanya arasında sınır kısmen kalk
mış olup iki bölge halkı yalnız kimlik cüz
danı ile bir bölgeden diğerine seyahat 
edebilmektedirler. Bu arada Moldavya 
sını rla rı içinde kalan ve sayıları 170.000 
civarında olan Türk asıllı Gagauzlar da 
yaşadıkları Komrat bölgesini muhtar ilan 
ettiler. Ukrayna Cumhuriyeti'ne bağlı ta
rihi Bucak bölgesinde ise Rumen nüfusu 
azınlıktadır. Bu bölgede Osmanlı devrin
de olduğu gibi dinleri, dilleri ve milliyet
leri farklı bir halk yaşamakta ve bu halkı 
çok sayıda Ukraynalı , Besarabyalı, Ru
men. Bulgar. Gagauz, Rum. Yahudi, Ar
navut ve çeşitli Orta Asya cumhuriyetle
rinden gelmiş Türkler oluşturmaktadır. 
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BUCU 

Cezayir' de çıkarılmış olan 
gümüş bir sikke. 

_j 

12.40 gr. 38 mm. ağırlığında olup en 
önemli parçalar 1808-1839 yılları ara
sında basılanlardır. Ön yüzünde Sultan 
ll. Mahmud'un isim ve unvanı (Sultanü'l-

berreyn ve hakanü'l-bahreyn es-Sultan 
Mahmud Han azze nasruhü), arka yüzün
de ise yer ve tarih yazılıdır. 

Tunus'un sikkelerinden daha güzel ve 
daha dikkatlice darbedilmişlerdir. Başlı
ca çeşitleri şunlardır : 3 batak şık (yahut 
pataka = riyal dirhem), 6 nısıf batak şık 
(nısıf riyal dirhem), 4 rub'iye bucu, 8 se
men bucu, 24 mevzüne (bucu yahut ri yal 
bucu), 48 harrübe. 

Bunlardan alışverişte en çok kullanı
lanları 4 rub'iye ve 8 semen bucudur. 

Para birimi olan bucu veya riyal bu
cunun çiftesi de vardır ki buna zevc bu
cu denilmektedir. 

Mevzüne ise Cezayir parası olmayıp 

Merakeş'te darbedilmiştir. Ova! biçim
de, üzeri yazısız bir gümüş parçadır. Ce
zayir'de kullanılmayan bu parça bucu
nun 24'te biridir. 
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BUÇUKTEPE VAK'ASI 

1446'da Edirne'de vuku bulan ve 
Il. Mehmed'in birinci saltanatından 

uzaklaştınlmasına sebep olan 
ilk yeniçeri ayaklanması. 

ll. Murad 1444'te Macarlar'la ve Ka
ramanoğulları ile barış antlaşmaları im
zalamış, böylece devleti batıda ve doğu
da emniyete aldıktan sonra hayatta ka
lan tek oğlu Şehzade Mehmed lehine 
tahttan feragat etmiş ve Manisa'ya çe
kilmişti. ll. Mehmed o sırada henüz on 
iki yaşlarında idi. Divan-ı Hümayun ise 
Veziriazam Çandarlı Halil Paşa, Rumeli 
Beylerbeyi Hadım Şehabeddin Paşa, Za
ğanos Mehmed Paşa, Saruca Paşa ve Ka
zasker Molla Hüsrev'den teşekkül edi
yordu. Fakat ll. Murad'ın bu inziva ha
yatı çok sürmedi. Macarlar Osmanlı tah
tına çocuk denecek yaşta birinin geçme
sini fırsat bilerek, Karamanoğlu'nun da 
tahrikiyle, on yıllığına imzalanmış Sze
gedin Antiaşması'nı (12 Temmuz 1444) 

bozarak Osmanlı Devleti'ne savaş açtı
'lar (ı Eylül 1444) Macarlar'a başta pa
palık olmak üzere Eflak ve Sırp prens
likleriyle Alman ve İtalyanlar da katıldı 
ve böylece Avrupa 'da büyük bir Haçlı 

kuweti toplandı. Haçlılar ' ın Bulgar top
raklarını yağmalayarak Varna'ya kadar 

BUÇUKTEPE VAK ' ASI 

gelmeleri üzerine Osmanlı vezirleri ll. 
Mehrried'in başkanlığında toplanıp Sul
tan Murad'ı tekrar iş başına getirmeye 
karar verdiler. Sultan Murad bir rivayete 
göre Edirne'de tahta çıkmış, daha doğ
ru olan bir başka rivayete göre ise sa
dece Osmanlı ordusuna kumanda etmiş, 
ll. Mehmed Varna Savaşı sırasında pa
dişahlığını korumuş ve Halil Paşa ile bir
likte Edirne muhafazasında kalmıştır. 

Haçlı kuwetlerine karşı kazanılan Varna 
Zaferi'nden (10 Kasım 1445) sonra Sultan 
Murad bir süre Edirne'de kalmışsa da 
tahta geçmediği anlaşılmaktadır. Çün
kü bu sırada İslam ülkelerine gönderi
len bazı fetihnameler ll. Mehmed adına 
yazılmış, gelen cevapnameler de yine 
onun adına gelmiştir. 

O sıralarda Edirne'de ll. Murad ile oğ
lu Sultan Mehmed'i tutan devlet adam
ları arasında büyük bir anlaşmazlık var
dı. Veziriazam Çandarlı Halil Paşa ve ye
niçeriler Osmanlı tahtında Sultan Murad'ı 
görmek isterken Şehabeddin, Zağanos 
ve Saruca Paşa gibi vezirler ll. Mehmed'i 
tutuyorlardı. Çandarlı'nın barışçı politi
kasına karşılık rakipleri genç padişahı 
fetihlere, özellikle istanbul· un fethine 
teşvik ediyorlardı. Bu sebeple Il. Murad 
oğluna ve onu teşvik eden vezirlere bir 
ihtarda bulunmak zorunda bile kalmış
tı. Bu arada Halil Paşa ll. Murad'ı tekrar 
Osmanlı tahtına geçirmek için planlar 
yapıyordu. Hatta veziriazamın genç hü
kümdarı kolayca kandırarak Varna Za
feri· nin ardından nezaketen babasına 

taht teklifinde bulundurduğundan bile 
söz edilir. Güya Il. Murad bu teklifi na
s ı l olsa kabul etmeyecek ve yine ll. Meh
med Osmanlı tahtında kalacaktı. Bir baş
ka rivayete göre ise Il. Murad Varna Se
feri' nden veya bir avdan dönerken as
kerle görüşmüş ve onların kendisini is
tediklerinden emin olduktan sonra ikin
ci defa saltanatı kabul etmiştir. 

Il. Mehmed'in birinci saltanatından 

çekilmesinin asıl sebebi olan ve tarihle
re Buçuktepe Vak'ası olarak geçen olay 
da yine bu sırada Edirne'de çıkmıştır. 

Osmanlı tarihinde görülen bu ilk yeniçe
ri ayaklanmasının zahiri sebebi, Osman
lı para birimi olan akçenin ayarının dü
şürülmesidir. Çünkü bu ilk para ayarla
ması askeri ve piyasayı zarara sokmuş
tu. Kaynakların bildirdiğine göre aylar
dır maaşlarını alamayan yeniçeriler pa
ranın değerinin düşürülmesinden rahat
sız olmuşlar ve isyan çıkarmışlardır. Ru
meli Beylerbeyi Hadım Şehabeddin Pa
şa'nın evini yağmalamışlar, bu arada Şe-
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