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1 UVOD 

V seminarski nalogi bom predstavil padec mesta Konstantinopel pod turško oblast leta 1453 ter 

s tem posledično konec Bizantinskega cesarstva. Najprej bom na kratko predstavil samo 

politično zgodovino Bizantinskega cesarstva ter mesto Konstantinopel. Opisal bom predhodno 

dogajanje na strani osmanskih Turkov ter na strani Bizantinskega cesarstva nekaj let pred samo 

bitko. Večjo pozornost bom posvetil samemu poteku bitke ter njenemu razpletu. Opisal bom 

posledice, ki jih je bitka pustila za seboj, ter kako je sama bitka vplivala na potek evropske 

zgodovine. Za konec bom v nekaj povedih opisal tudi Hagio Sofio, saj je ta na koncu bitke 

pustila pomemben pečat. 
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2 BIZANTINSKO CESARSTVO 

Bizantinsko cesarstvo ali Vzhodno Rimsko cesarstvo je bilo vzhodni del nekdanjega Rimskega 

cesarstva. Ustanovljeno je bilo leta 395. Zadnji zahodnorimski cesar je bil odstavljen leta 476. 

Vzhodno Rimsko cesarstvo pa se je ohranilo še več kot 1000 let, dokler ga leta 1453 niso 

dokončno zavzeli osmanski Turki. Meje cesarstva so se zelo spreminjale in doživele več 

obdobij krčenja in širjenja. Cesarstvo je doseglo svoj največji obseg med vladavino 

cesarja Justinijana I. (527–565). V tem času je ponovno osvojilo večino zgodovinske rimske 

zahodne obale Sredozemlja, vključno s severno Afriko, Italijo in samim Rimom. Med 

vladavino cesarja Mavricija (582–602) se je cesarstvo razširilo proti vzhodu in utrdilo svojo 

severno mejo. V 10. in 11. stoletju se je med vladavino Makedonske dinastije cesarstvo 

ponovno razširilo in doživelo obdobje tako imenovane makedonske renesanse, ki se je po 

porazu v bitki s Seledžuki pri Manzikertu leta 1071 končala z izgubo večine Male Azije. Poraz 

so izkoristili osmansko Turki, ki so začeli z naseljevanjem Male Azije. V zadnjih stoletjih 

obstoja je cesarstvo na splošno propadalo. Poskuse, da bi se ponovno okrepilo, je 

zapečatila četrta križarska vojna, v kateri so  leta 1204 križarji osvojili in izropali 

Konstantinopel. Od tega udarca dalje si Bizantinsko cesarstvo ni več opomoglo. Ostanek 

ozemlja, ki se je postopoma skrčilo na mestno državo, so v 15. stoletju dokončno osvojili 

osmanski Turki. Cesarstvo je dokončno propadlo leta 1453, ko je sultan Mehmed II.  osvojil 

Konstantinopel (Matijap 2017). 

3 MESTO KONSTANTINOPEL 

Mesto Konstantinopel je bilo glavno mesto Bizantinskega cesarstva ter kasneje po njegovem 

zavzetju glavno mesto Osmanskega cesarstva, danes pa se to mesto imenuje Istanbul. Mesto je 

nastalo v 7. stoletju pred našim štetjem. Ustanovili so ga grški kolonialisti ter ga poimenovali 

Bizanc. Imel je  strateško lego med Zlatim rogom in Marmarskim morjem, na južnem ustju 

Bosporja, v točki, v kateri se evropska celina stika z azijsko. Leta 324 je bil Bizanc ustanovljen 

kot novo glavno mesto Rimskega imperija, po smrti cesarja Konstantina Velikega pa so mesto 

preimenovali v Konstantinopel. Konstantinopel je bil znan po svoji mogočni obrambi. Čeprav 

so ga večkrat oblegali različni narodi, je bilo bizantinsko mesto zavzeto le leta 1204, ko ga je 

zasedla križarska vojska med četrto križarsko vojno, za njimi leta 1261 bizantinski cesar Mihael 

VIII. Paleolog in leta 1453, ko ga je osvojil osmanski sultan Mehmed II. Prvo manjše obzidje 

okoli mesta je postavil Konstantin I. V 5. stoletju je Teodozij II. zgradil Teodozijevo obzidje, 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Justinijan_I.
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sredozemlje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Afrika
https://sl.wikipedia.org/wiki/Italija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Rim
https://sl.wikipedia.org/wiki/Mavricij
https://sl.wikipedia.org/wiki/Seld%C5%BEuki
https://sl.wikipedia.org/wiki/Bitka_pri_Manzikertu
https://sl.wikipedia.org/wiki/Mala_Azija
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cetrta_kri%C5%BEarska_vojna
https://sl.wikipedia.org/wiki/Azija
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mihael_VIII._Paleolog&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mihael_VIII._Paleolog&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Mehmed_II._Osvajalec
https://sl.wikipedia.org/wiki/Teodozij_II.
https://sl.wikipedia.org/wiki/Konstantinopelsko_obzidje#Teodozijevo_obzidje


 

3 

 

 

ki ga je sestavljal dvojni zid in je bil približno 2 km zahodno od prvega. Mesto je bilo 

nepremagljiva trdnjava, ki je obdajala veličastne palače, kupole in stolpe na dveh celinah. Mesto 

je prav tako slovelo po svojih arhitekturnih mojstrovinah, kot sta grška 

pravoslavna stolnica Hagija Sofia, ki je bila sedež ekumenskega patriarhata, sveta Imperialna 

palača, v kateri je živel cesar, pa tudi stolp Galata, hipodrom in Zlata vrata, arkadne poti in trgi. 

Konstantinopel je imel številne umetniške in literarne zaklade, preden je bil zaseden v letih 

1204 in 1453. Mesto je bilo skoraj izpraznjeno, ko je padlo pod Turke, vendar si je hitro 

opomoglo in bilo do sredine leta 1600 še enkrat največje mesto na svetu kot novo glavno mesto 

Otomanskega cesarstva. V svojih najboljših časih je mesto štelo okrog 500.000 prebivalcev, 

proti koncu zlate dobe okrog leta 1450 pa samo še okrog 40.000 (Octopus 2015). 

3 DOGAJANJE PRED SAMO BITKO 

Turki so poskušali mesto Konstantinopel zavzeti že leta 1396. mesto so oblegali, ker pa se je z 

severa bližala križarska vojska, so se Turki morali umakniti ter oditi proti severu, kjer je še 

istega leta sledila bitka pri Nikopolju. Mesto je tako najverjetneje bilo rešeno padca pod turško 

oblast že 50 let prej. Turki so ponovno začeli obujati načrte, ko je na oblast prišel sultan 

Mehmed II. Mehmed II. je bil četrti sin sultana Murata II., ki mu je oče oblast predal že, ko je 

bil star komaj 12 let. Leta 1446 se je oče odločil, da za nekaj časa ponovno prevzame prestol. 

Državi je namreč grozil notranji razdor, napovedoval pa se je tudi nov križarski pohod. Mehmed 

II. je ponovno prevzel oblast leta 1451, kot cilj pa si je postavil utrditev lastnega položaja, kar 

bi lahko dosegel z zmago nad Bizancem, ki je nudil zavetje pretendentom za osmanski prestol 

ter bil potencialno vzrok za nesoglasja v samem imperiju ter organizacijo nove križarske vojne. 

Z njegovim padcem bi lahko prišlo do enotnosti imperija, ki bi tako imel potencial postati 

svetovni imperij s prestolnico v Konstantinoplu. Načrtu osvojitve so nasprotovali vazali ter 

plemstvo, ki so poskušali izkoristiti vladarjevo neizkušenost.  

Cesar Konstantin XI. se je zavedal turške nevarnosti, zato je Evropo prosil za pomoč, vendar 

pa so se ti slabo odzvali, papež je celo hotel, da se katoliška in pravoslavna cerkev spet združita, 

v nasprotnem primeru jim Evropa ne bo priskočila na pomoč. Združitev cerkva je bila začasno 

uradno izvršena s cesarskim dekretom, pravoslavno prebivalstvo se je nadoblasti Rima in 

latinskemu obredju močno upiralo. Evropa je poslala nekaj oddelkov vojske (okrog 2000 

vojakov), vendar pa so evropske države imele same veliko problemov, zato so se slabo odzvale 

(Nicolle 2006) 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Stolnica
https://sl.wikipedia.org/wiki/Hagija_Sofija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Velika_pala%C4%8Da_v_Konstantinoplu
https://sl.wikipedia.org/wiki/Velika_pala%C4%8Da_v_Konstantinoplu
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Stolp_Galata&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Konstantinopelski_hipodrom
https://sl.wikipedia.org/wiki/Konstantinopelsko_obzidje#_Zlata_vrata_in_trdnjava_Yedikule
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4 ZAČETEK TER POTEK BITKE 

Napad na mesto Konstantinopel se je začel 2. aprila 1453. Turška vojska naj bi štela med 50.000 

do 80.000 mož ter okrog 120 ladij (po današnjih predvidevanjih) pod poveljstvom sultana 

Mehmeda II. Mesto Konstantinopel pa je branilo le okrog 10.000 mož pod poveljstvom 

Konstantina XI. Kljub temu, da je Konstantin evropske vladarje zaprosil za pomoč, so se le-ti 

slabo odzvali, saj so na pomoč poslali le okrog 2000 vojakov. Mesto je bilo sicer zelo dobro 

utrjeno, vendar pa so imeli branitelji slabo topništvo, turška vojska pa naj bi s seboj pripeljala 

okrog 70 topov. Turški napad se je začel 6. aprila 1453. Poskušali so zasuti obrambni jarek,  

spodkopati obzidje, obzidje so zasuli s topniškim ognjem, vendar niso uspeli prebiti obzidja ali 

zavzeti mesta. Uspelo jim je zavzeti le dve točki: utrjeni otok v Marmarskem morju ter dve 

manjši postojanki. Obzidje so začeli znova silovito obstreljevati 11. aprila. Branilci so poskušali 

zmanjšati škodo tako, da so zidove varovali z balami volne, v luknje so začeli nasuvati pesek, 

les, prst. Iz jarka so odstranjevali grušč, da se jarek ne bi zasul. Sultanu kljub njegovemu trudu 

ni uspelo zavzeti mesta niti pristanišča. Vhod v pristanišče je varovala zapornica v obliki verige, 

katero so branitelji srdito branili. Sultan Mehmed II. se je za zavzetje pristanišča domislil, da 

bo okrog 70 ladji po kopnem pretovoril do zlatega roga ter tako zavzel pristanišče. To mu je 

tudi uspelo, bizantinske ladje pa so se še pravočasno umaknile. Konstantinove enote so vzdržale 

vse turške napade na mesto, vendar pa jim je začelo primanjkovati hrane, čete so bile utrujene, 

morala je začela počasi padati. Vendar pa na turški strani ni bilo veliko bolje. Kljub trudu turški 

vojski v samo mesto ni uspelo spraviti niti enega vojaka, zato so začeli že obupovati. Hoteli so 

že odnehati, vendar pa je nekaj mladih poveljnikov sultana prepričalo, da jim dovoli še zadnji 

naskok nad mesto. Le ta se je zgodil 28. maja 1453.  Napad se je zgodil v treh valih, prva dva 

vala sta dodobra izčrpala branilce mesta, v tretjem valu pa je umrl cesar Konstantin XI. Okrog 

poldneva se je bitka polegla, sultan je dovolil, da so tri dni plenili mesto, tretji dan pa je vstopil 

v samo mesto ter odjezdil so Hagie Sofie ter jo takoj posvetil v mošejo ter dal zgraditi en minaret 

(Brigss 2006). 

5 POSLEDICE BITKE 

S padcem Konstantinopla je bilo konec Vzhodnega rimskega cesarstva in s tem konec rimskega 

cesarstva nasploh, še bolj pomembno pa je, da se je s tem dogodkom rodila nova velika sila - 

Otomansko cesarstvo, ki je trajalo vse do 20. stoletja (1924). Sultan Mehmed II. si je želel 

Konstantinopel za svojo prestolnico, po zavzetju  je mesto  preimenoval v Istanbul. Z padcem 
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mesta si je na široko odprl pot v severno Anatolijo. Turki so zagospodarili nad Bosporjem in 

južnim Črnim morjem. S padcem Konstantinopla je izginila zadnja sled krščanskega cesarstva 

na vzhodu. Grki ter ostala ljudstva so se bala Turkov ter tega, da bodo morali sprejeti Islam. 

Zato jih je veliko začelo bežati v Italijo. Samo cerkev v središču mesta je preuredil v Mošejo 

(Hagia Sofia). Veliko zgodovinarjev je mnenja, da je padec Konstantinopla odločilno 

pripomogel h koncu srednjega veka, nekateri pa pravijo, da ta dogodek dejansko označuje 

konec srednjega veka. Posledice so čutile tudi pomorske poti v Sredozemlju, saj so Turki z 

zavzetjem mesta onemogočili nekatere pomembne trgovske poti proti Aziji. To je pripomoglo 

k temu, da so začeli z odkrivanjem novih trgovskih poti po morju ter posledično odkrili 

Ameriko (Louis 2017). 

6 HAGIA SOFIA 

Hagia Sofia oziroma cerkev svete božje modrosti je nekdanja patriarhalna bazilika, od leta 1453 

dalje je bila mošeja, danes pa je muzej v turškem mestu Istanbul. Cerkev so začeli graditi leta 

532 za časa cesarja Justinijana I, dokončali pa so jo v 5 letih. V njen so imeli bogoslužja, kronali 

so vzhodnorimske cesarje, družbeni dogodki, praznovanje verskih praznikov,… Po padcu 

Konstantinopla leta 1453 je sultan Mehmed II ukazal, naj jo spremenijo v mošejo. Cerkev je 

sam zelo oboževal, udaril je celo vojaka, ki si je drznil vzeti samo en košček marmorja. Leta 

1935 pa so jo preuredili v muzej. Danes velja za eno izmed najbolj obiskanih turističnih atrakcij 

na svetu, uvrščena je pod Unescov seznam, nekateri jo celo uvrščajo kot 8 čudo sveta. (Marko3 

2017) 
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7 ZAKLJUČEK 

Bitka za mesto Konstantinopel je zanimiva ter hkrati pomemben mejnik v človeški zgodovini. 

Sam napad na mesto se je začel 2. aprila 1453, osmanski sultan Mehmed II naj bi imel med 

50.000 do 80.000 mož, branitelji pa so kljub prošnji za pomoč iz Evrope mesto branili samo z 

okrog 10.000 možmi. Bitka je trajala skoraj dva meseca, 28. maja 1453 pa se je turški vojski 

končno posrečilo prebiti v mesto ter ga zavzeti. V zadnji bitki je umrl sam cesar Konstantin XI. 

Po koncu bitke je sultan Mehmed II cerkev svete božje modrosti posvetil v mošejo, ki se je 

kasneje poimenovala Hagia Sofia. Sama bitka je odločilno pripomogla h koncu srednjega veka, 

odločilno pa je pripomogla tudi k velikim geografskim odkritjem ter posledično k odkritju 

Amerike. 
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