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Osmanlý padiþahý
(1362-1389).˜ ™

726’da (1326) doðdu. Babasý Orhan Bey,
annesi Yarhisar tekfurunun kýzý Nilüfer
(Lülüfer) Hatun’dur. Kaynaklarda ve kitâ-
belerde “bey, emîr-i a‘zam, han, hudâven-
digâr, padiþah, sultânü’s-selâtîn, melikü’l-
mülûk” gibi unvanlarla anýlýr. Osmanlý ta-
rihlerinde yaygýn olarak Gazi Hünkâr ve
Hudâvendigâr þeklinde geçer. Sýrp ve Bul-
gar kaynaklarýnda Tsar, büyük emîr; bir
Ceneviz belgesinde “dominus armirato-
rum Turchie” unvanýna rastlanýr. Büyük
kardeþi Süleyman ayný anneden doðmuþ-
tur. Diðer kardeþleri Sultan, Ýbrâhim, Ha-
lil ve Kasým baþka annelerdendir. Tahta
çýktýðý sýrada bunlardan Ýbrâhim ve Halil
hayattaydý.

Orhan Bey, Ýzmit fethine hareket et-
meden önce (737/1337) ona Bursa ile Bey
sancaðýný verdi. Murad on iki yaþýnda “kü-
çük yaþýndan beri lalasý olan Þâhin” ile (Ýd-
rîs) birlikte Bursa Bey sancaðýna gönderil-
di (Neþrî, I, 162-164). Ýzmit’in fethinden
sonra Sultanöyüðü (Eskiþehir) sancaðýna
nakledildi. Rumeli fâtihi olarak anýlan kar-
deþi Süleyman Paþa’nýn ölmesi üzerine
758’de (1357) lalasý Þâhin ile birlikte önem-
li bir kuvvetle Rumeli’ye gönderildi. Orada
1362’ye kadar þehzade sýfatýyla fütuhat-
ta bulundu. Osmanlý kroniklerinde bu fa-
aliyeti tahta cülûsundan sonraya yerleþti-
rilmiþ ve bu yanlýþlýk modern tarihçileri bir-
takým hatalý varsayýmlara götürmüþtür.

Papalýk ve Bizans Haçlý donanmasýnýn
760’ta (1359) Lapseki ve Saros körfezi çý-

karmasýný önleyen Þehzade Murad’ýn em-
rinde Lala Þâhin gibi yetenekli bir kuman-
danýn yaný sýra Evrenos (Evrenuz) ve Hacý
Ýlbey gibi serhad beyleri de bulunuyordu.
Ancak küçük kardeþi Halil’in Rum korsan-
larýnca esir alýnýp Foça’ya götürülmesi, ba-
basý Orhan’ýn oðlunun kurtarýlmasý için Ým-
parator V. Yuannis Paleolog ile anlaþmasý
sýrasýnda Rumeli’deki askerî faaliyetlerini
bir süre durdurmak zorunda kaldý. Halil’in
kurtarýlýp teslim edilmesi üzerine (Þev-
val-Zilkade 760 / Eylül-Ekim 1359) fetih
harekâtýna yeniden baþladý. 1360-1361’-
deki faaliyetlerini belirli bir plana göre ic-
ra etti. Önce Edirne’ye gelebilecek askerî
yardýmlarý kesmek için akýncýlarý Ýstanbul
önlerine kadar gönderdi. Ýstanbul -Edir-
ne yolu üzerindeki baþlýca kaleler olan
Bantoz (Panados), Çorlu (Tsurullos), Misini
(Mosunopolis), Lüleburgaz (Verguli) ve Ba-
baeski (Bulgarufigon) ele geçirildi (Ýnalcýk,
Edirne, s. 146). Öte yandan Meriç nehrine
doðru Güney Trakya yol kavþaðýnda Ke-
þan Kalesi, Edirne’nin güneyinde Trakya’-
nýn ikinci büyük merkezi Dimetoka (Didy-
moteikhon) Kalesi zaptedildi (761/1360 ve-
ya 762/1361). Böylece Edirne her türlü
yardýmdan tecrit edildi.

762 (1361) baharýnda Þehzade Murad,
Rumeli kuvvetlerini emri altýnda toplayýp
Edirne üzerine yürüdü. Edirne’nin 55 km.
doðusunda Babaeski’de karargâh kurup
Lala Þâhin kumandasýnda orduyu ileri gön-
derdi. Edirne tekfuru onu Sazlýdere vadi-
si önünde karþýladýysa da bozguna uðradý
ve Edirne’ye çekildi; geceleyin Meriç üze-
rinden gemiyle Enez’e kaçtý. Ardýndan Edir-
ne halký þehri teslim etti (28 Cemâziyelâ-
hir 762 / 5 Mayýs 1361). Murad ordusuyla
Kum Kalesi kapýsýndan þehre girdi (Oruç
b. Âdil, vr. 41a). Daha sonra Edirne’yi gü-
vence altýna almak için Lala Þâhin ile bir-
likte kuzeyde Bulgaristan’a ait Eski Zaðra
ve Yukarý Meriç vadisinde Filibe doðrultu-
sunda sefere çýktý. Fakat bu sýrada Bursa
kadýsý Çandarlý Kara Halil’den Sultan Or-
han’ýn ölümü haberi geldi (Cemâziyelev-
vel 763 / Mart 1362).

Ýznik ve Eskiþehir’de bulunan kardeþleri
Ýbrâhim’in (o zaman altý yaþýnda) ve Ha-
lil’in (on altý yaþýnda) adamlarý, Karaman
ve Eretna kuvvetlerinin desteðiyle þehza-
deler adýna Bursa’da tahtý ele geçirmek
için harekete geçtikleri gibi Orhan Bey’in
ölümünü fýrsat bilen Amasya emîrlerin-
den Bahtiyar Bey de Ankara’yý almýþ, Ka-
ramanoðlu 757’de (1356) Osmanlýlar’ýn eli-
ne geçmiþ olan Sivrihisar bölgesini iþgal
etmiþti. Murad, Rumeli’de lalasý Þâhin’i
uç/uc beyleri üzerinde beylerbeyi tayin

edip Rumeli’den ayrýlarak Bursa’ya ulaþtý
ve Kadý Çandarlý Kara Halil ile buluþtu.
Çandarlý o gelinceye kadar duruma hâ-
kim olmuþ, böylece Murad güvenle tahta
çýkabilmiþti. Bu arada Edirne’de oturan
Beylerbeyi Lala Þâhin, Eski Zaðra ve Fili-
be’yi eman ile teslim almýþtý. Meriç vadi-
sinde önemli bir þehir olan Filibe, Osman-
lý rivayetine göre uzun bir kuþatma so-
nunda 765’te (herhalde milâdî 1364 ba-
har veya yazýnda) teslim olmuþtu. Burasý
767’de (1366) Murad Rumeli’de iken
Beylerbeyi Lala Þâhin’in uç merkezi ola-
cak, Þâhin oradan Ýhtiman ve Samakov
istikametinde akýnlara baþlayacaktýr.

I. Murad tahta geçtikten sonra 766
(1365) yýlýna kadar Karaman ve Eretna teh-
didi yüzünden Anadolu’da kaldý. Eretna-
oðlu Mehmed’i tahta çýkaran Karamanoð-
lu Alâeddin, Ankara’ya hâkim olan Bahti-
yar Bey’le ittifak halinde Osmanlý toprak-
larýna saldýrdý. I. Murad, 1362 kýþýný Bursa’-
da geçirdikten sonra güçlü bir ordu top-
layarak ertesi yýlýn baharýnda sefere çýktý.
Eretna’nýn Moðol birliklerini (Barýmbay ve
Samagar aþiret kuvvetleri) Eskiþehir böl-
gesinde bozguna uðrattý, Karaman ordu-
sunu püskürttü. Bunun üzerine kuþatma
altýnda bulunan Ankara ahîleri kalenin
anahtarlarýný getirip teslim ettiler. Kara-
man ve Eretna tehdidi böylece ortadan
kalktý.

1364’te Anadolu’da Türkmen beylikleri
ve Mýsýr’da Memlükler’e karþý genel bir Haç-
lý seferi hazýrlýklarý yapýlmaktaydý. Safer
767’de (Ekim 1365) on altý kadýrga, 10.000
asker taþýyan altmýþ sekiz gemi ile Kýbrýs
Kralý Pierre’in ordusu Ýskenderiye’yi ele
geçirmiþ, Mýsýr’ýn zengin ticaret limaný
yaðma ve yangýnda harabeye dönmüþtü.
Ýskenderiye yaðma ve katliamý Avrupa’da
Ýslâm’a karþý kazanýlmýþ en büyük zafer-
lerden biri olarak kutlandý. Ertesi yýl papa-
lýðýn genel Haçlý planý dahilinde Osmanlý-
lar’a karþý Savua Kontu VI. Amedeo ku-
mandasýnda bir Haçlý ordusu Gelibolu’yu
aldý (Zilhicce 767 / Aðustos 1366).

I. Murad, Bizans’a ve Haçlýlar’a karþý
Trakya’daki fetihleri korumak ve Ýstanbul
doðrultusunda yeni fetihler yapmak için
daha önce Receb 767’de (Mart 1366) Ru-
meli’ye geçmiþ, Gelibolu Boðazý yoluyla
Malkara’ya gelmiþti. Ýdrîs-i Bitlisî’ye göre
beþ yýl Rumeli’de kalan I. Murad bu za-
man zarfýnda Bizans ve Bulgar toprakla-
rýnda birçok fetihte bulundu. Meriç neh-
ri üzerinde Edirne yakýnýnda Çirmen (Çir-
mianon / Tshronomen) üstüne kuvvet gön-
derdi, kale eman dileyip teslim oldu. I. Mu-

I. Murad’ý tahtýnda tasvir eden bir minyatür (Silsilenâme-i
Âl-i Osmân, ÝÜ Ktp., TY, nr. 9365)
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rad, Lala Þâhin ve Gazi Evrenos emrinde-
ki kuvvetleri Malkara’ya çaðýrdý; kuvvetle-
rinin arkasýný güvenceye almak için Lala
Þâhin’i Meriç aðzýnda Ferecik (Fire, Vira)
üzerine gönderdi, kendisi de Bizans’a kar-
þý harekete geçti. Ýstanbul yakýnýnda Ýn-
cüðez’i kuþatýp aldý, oradan Burgaz dað-
larý tarafýna yönelerek Ýstanbul’a yakýn Ça-
talburgaz’ý (Çatalca) ve Küçükçekmece ya-
kýnýnda iki kaleyi ele geçirdi. Lala Þâhin,
Ferecik fethini tamamlayýp onunla buluþ-
tu ve birlikte Karadeniz kýyýsýnda Polunya
(Apolunia, Sozopol, Süzebolu) Hisarý üzerine
yürüdüler, ancak burayý ele geçiremediler.
Savua kroniðine göre Amedeo kaleyi 1366
Ekiminde Bulgarlar’dan almýþ ve Skafida’-
da Osmanlý gemilerini yakmýþtý. Osmanlý
kuþatmasý, kale henüz Amedeo’nun elin-
de iken 1366 Ekimi ile 1367 Nisaný arasýn-
da cereyan etmiþ olmalýdýr. Anonim ta-
rihler Murad’ýn kaleyi on beþ gün kuþat-
týðýný, fakat alamayýp hayal kýrýklýðý içinde
Devletlü Kabaaðaç (bugün haritalarda So-
zopol’ün 100 km. batýsýnda Devletliaðaç)
mevkiine çekildiðini belirtir. Rumeli’de kal-
dýðý sýrada ilkin Dimetoka’da oturmuþ, Edir-
ne’de saray inþasýný emretmiþ, inþaat bi-
tince oraya geçmiþti (770/1369).

Bizans’a karþý 1366 seferinde I. Murad
baþlangýçta Bulgar Çarý Aleksandr ile bir-
likte hareket etmiþti. Bizans imparatoru
Bulgaristan’a ait Sozopol (Süzebolu), Me-
sembria (Misivri) ve Anchialos (Ahyolu) ka-
lelerini ele geçirmek istediðinden Bulgar
Çarý Aleksandr Murad ile müttefik olmuþ-
tu. Amedeo bu kaleleri alýp Bizans’a ver-
di ve çar ile anlaþtý. 1366 yýlý sonlarýnda I.
Murad’ýn Bulgar çarý ile ittifaký son bulmuþ
ve Bulgar topraklarý Osmanlý saldýrýlarýna
açýlmýþ bulunuyordu. 769 (1368) baharýn-
da I. Murad, Doðu Bulgaristan’da önem-
li askerî harekâta giriþti. Balkan dað ge-
çitlerini kontrol eden Aydos (Aetôs) ve Ka-
rin ovasý (Karnobat / Karinâbâd) üzerine yü-
rüdü; Aydos savaþsýz teslim oldu, Karin
ovasý da kolaylýkla ele geçirildi. Oradan ye-
nilgiyle ric‘at ettiði Sozopol üzerine gelip
kaleyi kuþattý ve eman ile teslim aldý (Os-
manlý rivayetlerinde 779/1377 tarihi yan-
lýþtýr). 770 (1369) kýþýnda Edirne Sarayý’n-
da kaldý. O yýlýn baharýnda Bizans’a karþý
yeniden harekâta geçerek Trakya’da Istý-
ranca (bugün Yýldýz) daðlarý eteðinde Pý-
narhisar, Kýrkkilise (Kýrklareli) ve Vize ka-
lelerini ele geçirdi. Sultan Murad’ýn Ýstan-
bul doðrultusunda Trakya’da yaptýðý bu
fetihler Ýstanbul’da paniðe yol açtý. Ýmpa-
rator V. Yuannis, son çare olarak Katolik-
liði tanýma pahasýna Batý’dan bir Haçlý or-
dusunu harekete geçirmek amacýyla pa-

panýn yanýna gitmeye karar verdi (Halec-
ki, s. 169-212).

I. Murad, 1368-1369’da Bulgaristan ve
Bizans’a karþý hareket ederken ayný za-
manda Kara Timurtaþ Bey’i Tunca vadisin-
de Kýzýlaðaç Yenicesi (Elhovo) ve Yanbolu
(Yamboli), Lala Þâhin’i Samakov ve Ýhtiman
üzerine göndermiþti (herhalde 1369 bahar
ve yazý). Timurtaþ, Kýzýlaðaç Yenicesi ve
Yanbolu’yu alýp çok miktarda ganimetle
Edirne’ye döndü. Lala Þâhin ise büyük kuv-
vetlerle hareket ederek Rodop ve Balkan
silsileleri arasýnda tarihî Kapulu-Derbend’e
(Trayan-Kapýsý, XIX. yüzyýl haritalarýnda
Kapucuk) dayanmýþ, oradan Ýhtiman ova-
sýna inmiþ, halký eman güvencesiyle Os-
manlý himayesi altýna almýþtý. Ardýndan
güneye dönüp Samakov’a yürüdü. Sýrp (Laz)
askerinin büyük kuvvetlerle iþgal etmiþ bu-
lunduðu Çamurluova’da çetin bir savaþ
verdi. Samakov yolunu açtý ve önemli de-
mir madeni bulunan bu þehri Osmanlý hâ-
kimiyeti altýna soktu. Ýhtiman’ýn ele geçi-
rilmesiyle Sofya doðrultusunda ana yol
açýlmýþ oluyordu. Lala Þâhin’in bundan
sonraki akýnlarý bu istikamette olacaktýr.
Bizans diplomasisi, Haçlý giriþimlerini da-
ha ziyade Osmanlýlar üzerine çekmek için
yoðun çaba gösteriyordu (a.g.e., s. 82,
85). V. Urban’ýn (1362-1370) papa seçilme-
si Haçlý seferlerinin Osmanlýlar’a karþý yo-
ðunlaþmasý sonucunu verdi. Bu sýrada Ýtal-
ya’da iki yýla yakýn kalan imparator (Aðus-
tos 1369 – Nisan 1371), Türkler’e karþý hiç-
bir siyasî yarar saðlayamamýþtý (a.g.e., s.
233).

Aslýnda Amedeo’nun Gelibolu’yu ele ge-
çirip Bizans’a teslim etmesi (14 Haziran
1367) Rumeli’de Osmanlýlar için kritik bir
durum ortaya çýkarmýþtý ve Ýstanbul’da pa-
pa ve Latinler’le iþ birliðini zorunlu gören
Batý -Katolik yanlýsý partiyi kuvvetlendir-
miþti. I. Murad, Gelibolu’nun iadesi için
baský yapýyordu. Çirmen savaþýndan önce
Serez Despotu Uglyeþa’nýn elçileri Ýstan-
bul’a geldiði sýrada I. Murad, Bizans’a Ge-
libolu’nun teslimi þartý ile barýþ önerdi
(a.g.e., s. 243). 1367-1370 döneminde I.
Murad’ýn Trakya’daki fetihleri Ýstanbul’da
korku ve telâþa sebep olmuþ, imparator
sultana elçi heyeti göndererek (Kydones’ün
Gelibolu’ya ait “non reddenda” nutku:
a.g.e., s. 241) uzlaþmayý denemiþ, I. Mu-
rad Gelibolu’nun geri verilmesinde ýsrar
etmiþti. Kydenos’a göre Türkler, Rodop da-
hil Trakya’nýn önemli bir bölümünü elle-
rinde tutmaktaydý. Ýstanbul halký “bir ha-
piste veya kafesteki hayvanlar gibi” þehir-
de kapalý kalmýþtý. Makedonya Sýrp Des-
potu Jovan Uglyeþa’dan Ýstanbul’a gelen

Sýrp heyeti, ortak düþman olan Türkler’e
karþý ittifaký bir izdivaçla güçlendirme tek-
lifini getirmiþ ve para sunmuþtur. Kyde-
nos’a göre, yardým ancak Ýtalyanlar ve Ma-
carlar gibi para ve asker bakýmýndan zen-
gin Batý ülkelerinden gelebilirdi. I. Mu-
rad, Gelibolu geri verilmedikçe barýþ yap-
mayacaðýný bildirdi. Ýstanbul’daki çoðun-
luk Gelibolu’nun teslimine razýydý. Kyde-
nos ve Latin yanlýlarý ise uzlaþmaya kar-
þýydýlar. Sonunda Sýrplar’ýn ittifak teklifi
kabul edildi.

V. Yuannis Paleolog ve Sýrp Despotu Jo-
van Uglyeþa, Türkler’i Trakya’dan tamamýy-
la sürüp çýkarmak düþüncesindeydi. Uglye-
þa güneyde Evrenos’un, kuzeyde Meriç
vadisinde Hacý Ýlbey ve Lala Þâhin’in iler-
lemesini tehlikeli görüyordu. 1360’tan bu
yana Türkler akýnlarýný Athos manastýrlarý
bölgesine kadar götürmüþlerdi. Uglyeþa,
Patrik Kallistos’un ölümünden sonra da
Türkler’e karþý Bizans ile ittifak fikrini ha-
raretle sürdürdü (Ostrogorski, s. 127), Ýs-
tanbul’dan yeni patrik Philotheos anlaþ-
ma için Serez’e Ýznik metropolitini gön-
derdi. Sýrp ve Bizans patriklikleri arasýn-
daki problem çözüldü ve anlaþma imza-
landý (1368). Mayýs 1371’de kiliselerin bir-
liði ilân edildi.

Uglyeþa’nýn despotluðu Serez merkez
olmak üzere Rum ve Türkler’le sýnýrdaþtý.
Batý Makedonya’da Uglyeþa’nýn kardeþi ve
müttefiki Kral Vulkaþin’in topraðý Prizren,
Üsküp ve Prilep’i içine alýyordu. Ostrogors-
ki’ye göre, Vulkaþin’in sefere katýlmýþ ol-
masý Sýrplar bakýmýndan Çirmen savaþý-
nýn önemini göstermektedir. Saldýrý kara-
rý 772 (1371) baharýnda alýndý. Sýrp ordu-
su, Trakya’dan Arnavutluk’a kadar uzayan
bölgedeki yerli Rum ve Sýrp kuvvetlerin-
den oluþmaktaydý.

Rumeli’de Lala Þâhin, Sýrp ordusunun
yürüyüþü karþýsýnda Bursa’daki I. Murad’-
dan yardým istedi. Sýrp ordusu güçlü bir
direniþle karþýlaþmadan Meriç’in sol kýyý-
sýnda Çirmen’e kadar ilerledi. Edirne teh-
like altýna girdi. Lala Þâhin’den imdat ha-
berini alan I. Murad Anadolu kuvvetlerini
toplayýp harekete geçti. Boðaz’a kadar
geldiyse de buraya ve Gelibolu’ya Sýrp-
lar’ýn müttefiki olan Bizanslýlar hâkim ol-
duðundan geçemedi. Ayrýca Bursa-Lap-
seki yolu üzerinde Karabiga’yý da (Pegae)
gerisinde býrakamazdý. Osmanlý savaþ mec-
lisi, o yaz muazzam surlarýn arkasýnda de-
nizden destek alan Pegae Kalesi’nin alýn-
masýna karar verdi. Ordu kaleye kara ta-
rafýndan saldýrýrken Aydýncýk (Edincik) de-
niz üssünden Ýldutan kumandasýnda (me-
zarý ve camisi Edincik’te) gelen Osmanlý

(ve yazı). Timurtaş, Kızılcaağaç Yenicesi ve

de Kızılcaağaç Yenicesi (Elhovo) ve Yanbolu
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donanmasý denizden yardýmý kesmekle
görevlendirildi. Sultan denizden ve kara-
dan “yagmâ”, genel saldýrý ilân etti. Biga
kuþatmasýnýn 1371 yazýnda olduðu kesin-
dir (Osmanlý rivayetinde verilen 766/1364-
65 tarihi yanlýþtýr).

Osmanlý rivayetine göre Çirmen veya
Sýrp Sýndýðý savaþý (15 Rebîülevvel 773 /
26 Eylül 1371) Hacý Ýlbeði idaresindeki
öncü Osmanlý kuvvetlerinin âni bir baský-
nýyla sonuçlandý. Sýrplar bu gece baskýný
neticesi çýkan karýþýklýkta birbirine girdi;
çoðu Meriç’e düþüp boðuldu ve tam bir
bozguna uðradý. Savaþýn ayrýntýlarý Osman-
lý kaynaklarýndan Âþýkpaþazâde ve Neþ-
rî’de verilir ve Sýrp Sýndýðý diye de anýlýr.
Anonim tevârîh-i Âl-i Osmânlar’da ise Sýrp-
lar’ý daðýtan Hacý Ýlbeði’dir. Savaþýn tarihi
Osmanlý kaynaklarýnda 766 (1364-65) ola-
rak verilirse de hýristiyan kaynaklarý doð-
ru tarihi 26 Eylül 1371 þeklinde kayde-
der. Sýrp keþiþi Ýsaiya’ya göre ise Despot
Uglyeþa, bölgedeki bütün Sýrp ve Rum as-
kerleri toplayýp kardeþi Vulkaþin ile birlik-
te Türkler’i Makedonya’dan (Trakya) kov-
mak için hareket etti. Sýrp ve Rum asker-
leri 60.000’i buluyordu. Ýsaiya’ya göre an-
cak Sýrp önderleri Allah’ýn emirlerine kar-
þý geldikleri için bu kötü âkýbete uðradý-
lar. Batý tarafýndaki hýristiyanlar (öbür
Sýrp knezleri) yardýma gelmedi. I. Murad
Anadolu’da Biga kuþatmasýndaydý.

Savaþtan sonra Makedonya’daki Sýrp
prensleri Vulkaþin’in oðlu Kral Marko, Des-
pot Dragaþ, kardeþi Konstantin, I. Murad’a
baþ eðip haraçgüzârý olmayý kabul ettiler.
Uglyeþa’nýn topraklarýna ailesi sahip çýk-
madý. Bizans imparatoru bir beratla oðlu
Manuel Paleologos’a “Sýrp boyunduruðun-
dan kurtulmuþ” Bizans þehirlerini tevcih
etti. 1373’te Kavala’da Rum Alexios, Türk-
ler’den ve Sýrplar’dan bazý þehirleri zap-
tettiðini Venedik’e bildiriyor, ertesi yýl Ve-
nedik vatandaþlýðýný alýyordu. Papalýk hý-
ristiyanlarýn baþýna gelen bu felâketi an-
cak 1372 ilkbaharýnda öðrendi. Papa XI.
Gregor, Macar kralýna 1372 tarihli yazýsýn-
da Türkler’in “Sýrp magnatlarýný” hâkimi-
yet altýna aldýklarý, böylece Macaristan, Sýr-
bistan ve Arnavutluk’un arasýna sokulduk-
larý, Adriyatik denizi kýyýlarýndaki limanla-
ra kadar gelmelerinden korkulduðu ve
Türkler’in Hýristiyanlýk sýnýrlarý dýþýna atýl-
masý gerektiðinden söz edilmektedir.

Meriç savaþý sýrasýnda ölen Vulkaþin’in
mirasý üzerinde anlaþmazlýk çýktý. Ýþkod-
ra’dan Georg Balþi@, Prizren’i ele geçirdi
(1372); Jupan, Nikola Altomanovi@’in hü-
cumuna uðradý. Duþan’ýn imparatorluðu

rakip yerel prensliklere bölünmüþ bulu-
nuyordu. Bu geliþmeler I. Murad’ý Balkan-
lar’da üstün bir hükümdar durumuna ge-
tiriyor, Tuna ve Adriyatik’e doðru yeni fe-
tihleri kolaylaþtýrýyordu. Papa, Venedik’e
gönderdiði 13 Kasým 1372 tarihli “bulla”-
sýnda Osmanlý zaferinden Bizans ve Sýrp
Krallýðý’na karþý bir zafer olarak söz etmiþ-
ti. Papa, daha önceki bir mektubunda Mu-
rad’ýn Bizans topraklarýna büyük bir sal-
dýrýda bulunduðunu da belirtmiþti. Söz
konusu Osmanlý fetihleri, Kýrkkilise -Vize
kalelerinin fethiyle sonuçlanan harekât-
tan ibarettir. Papanýn bu sözleri de Bi-
zans’ýn Sýrplar’la ittifak etmiþ olduðunda
kuþku býrakmaz. Çirmen’deki yenilgi ha-
beri üzerine papa, bir Haçlý seferi hazýrla-
mak için Thebes’te (Livadia) ilgili hýristiyan
hükümetlerinin bir araya gelip görüþme-
lerini istedi. Venedik, Cenova, Kýbrýs, Yu-
nanistan’daki bütün Latin devletleri ve
Aragon kralý toplantýya davet edildi. O za-
man Levant’ta Batýlý Latinler, Pera, Ýzmir,
Atina, Rodos, Kýbrýs, Antalya, Ege adalarý
ve Mora’da hâkimdiler. Türk istilâsýný dur-
durmanýn yollarýnýn konuþulduðu toplan-
týdan bir sonuç alýnamadý.

I. Murad’a karþý imparatorla anlaþma
yapan ve hararetli bir Haçlý yanlýsý olan
Papa V. Urban 1370’te ölmüþ bulunuyor-
du. Kiliselerin birliði ve Türkler’e karþý Haç-
lý tasarýlarý suya düþtü. Borca batmýþ, kü-
çük bir ücretli asker grubu ile Ýstanbul’a
dönen imparator Çirmen’de olan biteni
öðrendi. Bizans için bütün umutlar kay-
bolmuþtu. Ýmparator, Ýstanbul’da Osman-
lýlar ile anlaþma yanlýlarýna katýlmaktan
baþka çare kalmadýðýný gördü; diðer Bal-
kan hânedanlarý gibi I. Murad’ýn haraç-
güzârý olmayý kabul etti (1372 kýþý); yýlda
15.000 “hyperper” (1 hyperper yarým Ve-
nedik altýný) ödeyecek ve sultanýn sefer-
lerine askeriyle bir vasal olarak katýlacak-
tý. Ýmparatorun Osmanlý sultanýnýn vasa-
lý olmasý I. Murad için son derece önemli
bir baþarý idi. Böylece Gelibolu Boðazý’n-
dan Rumeli’ye tehlikesiz geçme imkâný
doðuyor, Rumeli’de Osmanlý hâkimiyeti gü-
vence altýna alýnýyordu.

Son haber Roma’da þaþkýnlýk doðurmuþ-
tu ve imparatorun Türkler’le ittifak etti-
ði, birlikte sefere çýktýðý söyleniyordu. 775
(1373) sonbaharýnda imparatorun, büyük
oðlu Andronik’in hukukunu çiðneyip kü-
çük oðlu Manuel’i ortak imparator ilân et-
mesi, Murad’la bir anlaþmanýn sonucu ola-
bilir (Halecki, s. 303; krþ. Barker, s. 20). Ým-
parator, papaya gönderdiði mesajlarda Mu-
rad ile yapýlan anlaþmanýn geçici bir barýþ
olduðunu söylüyor, papa ile iliþkilerini kes-

memeye çalýþýyor, özür olarak Macar kra-
lýnýn vaadini yerine getirip ordusuyla ha-
reket etmediðini ekliyor ve papanýn Ma-
car kralýný harekete geçmeye teþvik etme-
sini istiyordu. Papa, Macar kralýna bu ko-
nuyu bildirmekte gecikmedi. Papa, 1375’-
te Ýstanbul’un Türkler tarafýndan iþgal edil-
mesi ihtimalinden ciddi olarak kaygý için-
deydi (Halecki, s. 306-307). Ege’deki La-
tin kolonileri Anadolu’dan gýda maddele-
ri, özellikle buðday almadan yaþayamaz-
dý. Papalýk için þimdi âcil konu, Türkler’i Ba-
tý’ya yayýlmaktan alýkoymaktý. Papa, Haçlý
seferi için endüljanslar daðýtýp para top-
ladýðý gibi, Türkler’le ticaret yapan hýris-
tiyanlarý aforoz ediyordu. Tebriz’den Ýstan-
bul’a gelen bir piskoposun gözlemine gö-
re, imparatorla anlaþma arefesinde birçok
Türk Ýstanbul’a gelmiþ, þehir sanki onla-
rýn iþgalinde imiþ gibi bir görüntü ortaya
çýkmýþtý (a.g.e., s. 308). I. Murad’ýn Batý’-
daki geliþmelerden korkusu yoktu.

Türkler’e karþý Balkanlar’da Haçlý sefe-
ri için Macar kralý düþünülüyordu. Macar
Kralý Louis, papaya mektubunda (a.g.e.,
s. 266) Meriç zaferinden sonra Bulgaris-
tan ve Sýrbistan’da Osmanlýlar’ýn geniþ böl-
geleri ele geçirdiklerini ve doðrudan doð-
ruya Macar topraklarýný tehdit ettiklerini
vurgular; kendisinin 1374 Mayýsýnda ha-
rekete geçeceðini bildirir. Tuna’nýn güney
kýyýlarýnda Macar banlýklarý kurulmuþ olup
Sýrplar, Bulgarlar ve Bosna, Osmanlý fetih-
leri kadar Macarlar’dan da çekinmektey-
di. Kral çok geçmeden Dalmaçya’da raki-
bi Venedik’e karþý savaþ ilân etti. Aslýnda
Macar kralýnýn Kuzey Balkanlar’da Tuna’-
nýn güneyinde yayýlma giriþimleri I. Mu-
rad’ýn iþine yaramaktaydý. I. Murad’ýn ha-
raçgüzârlýðýný kabul etmekle beraber im-
parator papalýkla sýký temasý sürdürüyor-
du. Ýstanbul ve Selânik kuþatma altýnday-
dý. 1367’den beri Gelibolu’yu elinde tutan
imparator papaya, Rumeli ile Anadolu ara-
sýnda gidiþ geliþi kontrol için Boðaz’da on
iki kadýrganýn sürekli devriye gezmesini
önerdi; masrafý ilgili devletler saðlayacak-
tý (a.g.e., s. 274).

Çirmen zaferinden sonra I. Murad, Ýd-
rîs-i Bitlisî’nin rivayetine göre, 773-775
(1372-1374) yýllarý arasýnda ikinci defa
geçtiði Rumeli’de önemli fetihlerde bu-
lunmuþtur (Trakya’da 1366-1370 yýllarýn-
daki fetihler kaynaklarda yanlýþ olarak
1372 yýlýnda gösterilir). 773 hicrî yýlý baha-
rý 1372 yýlýna, 775 yýlý baharý ise 1374 ba-
harýna rastlar (sefer mevsimi daima ba-
hardadýr). Ýdrîs-i Bitlisî’ye göre 772 (1370)
yazýnda Lala Þâhin Sarýyar savaþýný kaza-
nýr ve Rilya (Rila) daðý eteðindeki bölge
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halkýný itaat altýna alýp Filibe’ye döner. Ri-
la Manastýrý keþiþlerine muafiyet beratý
ilk defa bu tarihte verilmiþ olmalýdýr (Ned-
koff, 805 tarihli berat). Böylece Sofya akýn-
lara açýlmýþtýr (o sýrada sultan Bursa’da
idi). Lala Þâhin, Kostantin-ili (Köstendil)
taraflarýnda bazý yerleri iþgal etmiþti. Yi-
ne bu kaynaða göre 773 (1372) baharýn-
da I. Murad, Lala Þâhin’in fetihlerini ta-
mamlamak üzere büyük bir ordu ile Ru-
meli’ye geçti, Velbujd hâkimi Konstantin
üzerine yürüdü. Tekfur boyun eðdi ve ka-
lelerin anahtarlarýný getirip teslim etti. I.
Murad onu haraçgüzâr olarak bölgesinde
býraktý. 791’de (1389) I. Murad Kosova’ya
hareket ettiði sýrada Köstendil hâkimi
Konstantin, sultanýn ordusuna katýlýp or-
duya erzak saðlayacaktýr. 10 Nisan 1372’-
de Osmanlý kuvvetleri ilk defa Selânik’i
kuþatýr ve çekilir. I. Murad, Osmanlý zafe-
rinden yararlanan Sýrp knezlerinin ve Bi-
zans’ýn, Uglyeþa’nýn mirasýna konmasýna
göz yumamazdý. Herhalde 1372 ve 1373
yýllarýnda I. Murad Rumeli’de bulunuyor-
du. Ýmparatorun Osmanlý haraçgüzârlýðý-
ný kabul edip bu sýfatla sultanýn ordusu-
na katýldýðý kesindir; o sýrada Ýstanbul ve
Bursa’da býrakýlmýþ olan Andronikos ve
Savcý Bey’in birlikte isyanlarýna dair Bi-
zans ve Batý kaynaklarýnda kesin bilgiler
vardýr. Savcý Bey isyaný hakkýnda Osman-
lý rivayeti 787 (1385) tarihini verir ki yan-
lýþtýr. Ýmparator Ioannes’in büyük oðlu
Andronikos Palaiologos ve Þehzade Savcý
Bey 1373 Mayýs baþýnda harekete geçti-
ler. Savcý Bey Bursa’da kendini sultan,
Andronikos Ýstanbul’da kendini imparator
ilân etti. Bizans kaynaklarýna göre 25 Ma-
yýs 1373’te Boðaziçi’nde Pikridion’da her
ikisi savaþta yenilgiye uðradý, Andronikos
babasýna teslim olurken (30 Mayýs) Savcý
Bey Trakya’ya kaçýp Dimetoka Hisarý’na sý-
ðýndý, orada 7 Eylül’e kadar dayandý (Döl-
ger, [1961], s. 329-332). Osmanlý rivayeti ise
farklýdýr. Buna göre Bursa’da Savcý Bey is-
yan ettiðinde I. Murad Edirne’de idi. Ýsya-
ný duyunca Boðaz’ý geçip Biga tarafýna gel-
di ve isyandan habersiz görünerek oðlu-
nu buraya sürek avýna çaðýrdý. Savcý Bey
etrafýndaki yakýnlarýnýn kýþkýrtmasýyla ha-
zineyi daðýtmýþ ve kendi adýna hutbe okut-
muþtu. Savcý Bey babasýnýn davetine git-
medi, asker toplayýp karþý koymaya karar
verdi. Bunun üzerine I. Murad Bursa’ya
yürüdü; Bursa yakýnýnda Kite ovasýndaki
karþýlaþmada þehzade ele geçti; yandaþ-
larý kýlýçtan geçirildi. I. Murad oðlunun su-
çunu itiraf ile itaat etmesini istedi, öðüt-
te bulundu. Þehzade sert sözlerle karþý
koydu ve babasýný hiddetlendirdi. I. Mu-
rad, bir daha tahta geçme imkânýný orta-

dan kaldýrmak için oðlunun gözlerine mil
çektirdi. Bir Bizans kroniðine göre de (Bar-
ker, s. 20, not 47) Savcý Bey on ay on gün
babasýndan kaçtý. Onun bu zaman zarfýn-
da Dimetoka’dan Bursa’ya döndüðü an-
laþýlýyor. Bu takdirde Kite ovasýndaki çar-
pýþmanýn 1374 baharýnda olduðu ortaya
çýkar. I. Murad, 1373 baharýnda V. Ioan-
nes’ten denizi geçmek üzere gemiler ha-
zýrlanmasýný istemiþti (Thiriet, Régestes,
I, 541; 14 Temmuz 1374). Sultanýn Ioannes
ile birlikte 1373’te Edirne’de olduðuna þüp-
he yoktur. Osmanlý rivayetinde Kite sava-
þý hakkýnda verilen ayrýntýlar herhalde hi-
kâyenin kalan kýsmýný tamamlamaktadýr.

Osmanlý rivayetine göre I. Murad, 775
baþlarýnda (Haziran 1373) Çandarlý Kara
Halil Hayreddin ile Rumeli’de idi. Kendisi
Edirne’de oturup Hayreddin ile Gazi Evre-
nos’a Serez istikametinde ileri harekâtta
bulunma emrini verdi. Beylerbeyi Lala Þâ-
hin’i de Batý Bulgaristan üzerine gönder-
di. Hayreddin Paþa Gümülcine (Komotini)
uç merkezinde oturdu. Evrenos Bey Buri
(Borukale, Pôros), Ýskeçe’yi (Xanthi), eman
ile aldýktan sonra daha batýda Marulya’ya
(Maronia, Avrathisarý) yöneldi ve burayý da
teslim aldý. Kalenin hâkimi bir prenses ol-
duðundan Türkler kaleye Avrathisarý adý-
ný verdiler. Hayreddin Paþa’nýn Serez üze-
rine gönderdiði Kara Balaban burayý ala-
madý ve þehri sürekli abluka altýnda tuttu.

Ýdrîs-i Bitlisî’ye göre I. Murad üçüncü de-
fa Rumeli’ye geçip Bulgar Çarý Þiþman (Sus-
manos) üzerine yürüdü. Bulgar çarý, Sýrp
knezleri gibi itaat edeceðini söyleyerek üç
yýllýk haraç ve pîþkeþ ile sultanýn huzuru-
na çýktý; yapýlan anlaþmaya göre Þiþman
sultanýn her seferine katýlacaktý. Kýþý Ru-
meli’de geçiren I. Murad, Timurtaþ’ý “bi’l-
istiklâl” beylerbeyi yapýp Bursa’ya döndü.
Timurtaþ 1375-1381 döneminde Rume-
li’de önemli reformlar gerçekleþtirdi, yer-
li hýristiyan askerlere timar verilerek eski
topraklarýnýn bir kýsmýnda Osmanlý ordu-
sunda hizmet þartýyla yerlerinde býrakýlma-
sý saðlandý. Bu reform Osmanlýlar’ýn Bal-
kanlýlaþmasý sürecinde önemli bir adým ol-
du. Her þeyden önce Balkanlar’da yerli as-
kerî gruplarýn direnci önlendi, Osmanlý or-
dusu, müslüman ve hýristiyan erlerle bir
Balkan ordusu haline geldi, Murad’a Ana-
dolu’daki rakiplerine karþý ezici bir üstün-
lük saðladý. Ýslâm memleketlerinden ge-
lip padiþahýn hizmetine giren Arap, Acem
ve Türkler sarayda sipahi oðlanlarý bölük-
lerine alýndý. Bu kapýkulu sipahileri, Bizans
imparatorunun hassa alayýna benzemek-
teydi. Daha önemli bir reform ise, timarlý
ordusunda yaygýn bir hoþnutsuzluk sebe-

bi olan, ölen timar erinin timarýnýn alýnýp
baþkasýna verilmesi uygulamasý yerine ti-
marýn ölenin oðullarý arasýnda bölüþtürül-
mesi kuralýnýn getirilmesiydi.

Bu sýrada Osmanlý diplomasisinin en çok
ilgilendiði þey Gelibolu’yu geri almaktý. 1376
Aðustosunda IV. Andronikos (kör edilmiþ,
fakat iyileþmiþti), Cenevizliler’in ve I. Mu-
rad’ýn yardýmýyla Ýstanbul’da tekrar impa-
ratorluk tahtýný ele geçirdi. Andronikos,
babasý V. Ioannes’i ve oðullarýný zindana
attý. Tenedos’u (Bozcaada) Cenevizliler’e
vermeyi vaad ettiyse de, Venedikliler ada-
yý iþgal edince Cenevizliler ile savaþ baþla-
dý; Andronikos, Gelibolu’yu I. Murad’a tes-
lim etti (779/1377). I. Murad 1379’da siya-
setini deðiþtirdi. Rebîülevvel 781’de (Ha-
ziran 1379) V. Ioannes zindandan kurtu-
lup Üsküdar’a onun yanýna kaçmayý ba-
þardý. I. Murad’a daha fazla haraç ödeme,
ordusuna yardýmcý asker gönderme ve
Anadolu’da Philadelphia’yý (Alaþehir) tes-
lim etme vaadinde bulundu. Andronikos,
Pera’ya Cenevizliler’in yanýna sýðýndý ve
1381’de babasýyla yapýlan bir anlaþmaya
kadar mücadeleyi sürdürdü.

Gelibolu Boðazý’ný kontrol eden Tenedos
adasýný elde etmek iki büyük deniz gücü
olan Venedik ile Cenova arasýnda bir mü-
cadele konusu oldu; o zaman I. Murad,
donanmasýndan yararlandýðý Cenova’yý
destekledi. Osmanlýlar, daha önce 1352-
1355 Venedik-Ceneviz savaþýnda Ceneviz-
liler ile iþ birliði yapmýþ ve kapitülasyon ver-
miþ olup Cenova’yý bir müttefik olarak gö-
rüyordu. Cenova, Osmanlý limanlarýný ser-
bestçe kullanmakta ve donanmaya gerek-
li erzaký bu limanlardan saðlamaktaydý.
Ceneviz Perasý karþýsýnda Ýstanbul lima-
nýnda büyük yatýrýmlarý olan Venedik, dai-
ma Bizans’ýn yanýnda yer alýyor, Ýstan-
bul’un Osmanlý nüfuzu altýna girmesine
karþý bulunuyordu. Torino Antlaþmasý ile
(Aðustos 1381) Tenedos’ta kalelerin yýkýl-
masý gündeme geldiði zaman Venedik,
Cenevizliler’e adaya yönelik Osmanlý teh-
didini hatýrlattý.

783 (1381) yýlýnda I. Murad, Anadolu
beyleri üzerinde kontrolünü saðlamak için
diplomatik teþebbüse geçti. Bursa’da bü-
yük bir düðün düzenledi. Anadolu beyle-
rini çaðýrdý. Germiyanoðlu Süleyman, Ha-
mîd-ili’ni ele geçirmek isteyen Karama-
noðlu’na karþý Hamîd-ili Beyi Ýlyas’ý des-
teklemiþ ve iki arada kalmamak için I. Mu-
rad ile akrabalýðý ve iþ birliðini tercih et-
miþti. Þehzade Bayezid ile Süleyman’ýn ký-
zýnýn düðünü için I. Murad 1381 sonbaha-
rý veya kýþýnda Edirne’den Bursa’ya geldi.
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Düðün 784 (1382) ilkbaharýnda Bursa’-
da büyük merasimle gerçekleþti. Anadolu
beyleri Karamanoðlu, Hamîdoðlu, Mente-
þeoðlu, Tekeoðlu, Batý Anadolu’dan Saru-
han ve Aydýnoðlu, Kastamonu’dan Ýsfen-
diyar düðüne çaðrýldý. Karaman ve Güney
Anadolu beyleri üzerinde üstün nüfuz sa-
hibi Memlük sultaný ihmal edilmemiþti.
Düðünde Mýsýr elçisine bütün öbür elçiler
üzerinde yer verildi. Düðünde I. Murad kýzý
Nefîse (Melek) Hatun’u Karamanoðlu Alâ-
eddin Ali Bey’e niþanladý. Rumeli’den ge-
len uç beyi Evrenos, Anadolu beylerini göl-
gede býrakan bir zenginlik ve satvet gös-
terdi. Düðüne I. Murad’ýn Rumeli’deki ha-
raçgüzâr hýristiyan knezleri de davet edil-
miþ görünmektedir. Osmanlý rivayeti bun-
lardan yalnýz Brankovi@’i (Výlkoðlu) zikre-
der. Düðün esnasýnda önemli diplomatik
anlaþmalar yapýldý. Germiyan’dan, Kara-
man ülkesine sýnýrdaþ bölge (Kütahya, Si-
mav, Eðrigöz [Emet], Tavþanlý) ve zengin
Gediz Þaphânesi Bayezid’in çeyizi olarak
þehzadeye verildi. I. Murad, Rumeli’ye ha-
reketinden önce Bayezid’i Timurtaþ’la be-
raber Kütahya’da yerleþtirecektir. Osman-
lý hânedaný ile Anadolu ve Balkan hâne-
danlarý üzerinde izdivaç yoluyla baðýmlýlýk
kurma, I. Murad zamanýnda baþlýca dip-
lomatik araç olarak sýk sýk uygulanmýþtýr.

Düðün, I. Murad’ýn Anadolu beylerine
üstün hâkimiyetini kabul ettirdiði bir dip-
lomasi meydanýna dönüþmüþtü. Lazar’a
karþý büyük sefere çýkmadan önce I. Mu-
rad, Anadolu beylerinden ve özellikle Ka-
ramanoðlu’ndan emin olmak zorundaydý.
Ýzdivaç iliþkileri, tehdit, þer‘î satýn alma
(herhalde Çandarlý’nýn fikri) gibi yollarla
düðün ve sonrasýnda bu siyaset gerçek-
leþti. Rumeli’deki fetihlerle çok güçlü bir
duruma eriþen I. Murad’a beyler karþý du-
ramadýlar ve bütün isteklerini kabul etti-
ler. I. Murad’ýn ikinci giriþimi düðünde Ha-
mîdoðlu’ndan Göller bölgesini almak, böy-
lece Karaman’ýn batýsýna inmekti. Sultan,
düðünde yapýlan satýþ vaadi üzerine Ha-
mîdoðlu Hüseyin’den kalelerin teslimini is-
tedi. Ordusuyla Kütahya’ya geldi (1382 ba-
harý). Hamîdoðlu Hüseyin’in baský sonucu
teslim ettiði altý þehre (Akþehir, Beyþehri,
Seydiþehri, Yalvaç, Karaaðaç ve Isparta)
I. Murad kendi adamlarýný yerleþtirdi. Es-
kiden beri bölge üzerinde Karaman beyi
hâkimiyet iddiasýndaydý. Karamanoðulla-
rý Göller bölgesini kendi ülkelerinden sa-
yýyorlardý, Osmanlýlar’ýn iþgalini hiçbir za-
man kabullenmediler. 1385’te I. Murad Ru-
meli’de iken Karamanoðlu gelip bölgeyi ele
geçirdi. I. Murad’ýn 788 (1386) yýlýndaki Ka-
raman seferinin sebebi budur.

1381-1383 yýllarýnda I. Murad, Anadolu’-
da iþleri yoluna koyduktan sonra 785’te
(1383) dördüncü defa Edirne’ye dönmüþ-
tü. Batý Balkanlar’da baþlayan Osmanlý
saldýrýsý karþýsýnda Sýrp prensleri arasýnda
birlik yoktu. Merkezi Kruþeva@’ta (Alaca-
hisar) bulunan Knez Lazar diðer Sýrp bey-
leri üzerinde kontrolünü kuramamýþtý.
Lazar’ýn arazisi, Morava nehri vadisinde
zengin gümüþ madenlerinin bulunduðu
Novabrdo (Novaberda), Rudnik ve Braniçe-
vo’yý içine alýyordu. Vuk Brankovi@ (Výlkoð-
lu) Priþtine, Trepça, Vulçýtrin, Zveçan,
Prizren ve Üsküp’te hüküm sürmekteydi.
Výlkoðlu 1382’de Bursa’da düðüne çaðrýl-
dýðýna göre I. Murad’ýn haraçgüzârý idi.
Lazar’ýn Macar kralý ile anlaþma yapmýþ
olmasý Osmanlýlar’a karþý en ciddi önlem
sayýlabilir. Macar Kralý Büyük Louis’nin
ölümü üzerine (Eylül 1382) I. Murad, Bal-
kanlar’da en büyük rakibinden kurtul-
muþ oluyordu. Bu þartlar altýnda Osman-
lýlar’ýn Batý Balkanlar’da Niþ, Epir, Arna-
vutluk doðrultusunda fetih harekâtý sü-
rat kazandý.

I. Murad 785’te (1383) dördüncü defa
Rumeli’ye geçti, veziri Çandarlý Hayreddin
Paþa’yý Serez ve Selânik üzerine gönderdi
(Selânik kuþatmasý 1383-1387). 1371-
1381 döneminde Rumeli’de yapýlan Os-
manlý fetihleri güneyde ve batýda Serez-
Vidin hattý üzerinde duraklamýþtý. Uçlar-
da yoðun yerleþme yapan Anadolulu göç-
menler fütuhat ve yeni timar bölgeleri
için baskýda bulunuyordu. I. Murad, Hay-
reddin Paþa ile uç beyi Evrenos’u kara-
dan, Azeb Bey kumandasýnda donanmayý
denizden Kavala (Hristopolis) üzerine yolla-
dý. Venedik’ten yardým alamayan Kavala
teslim oldu. Bu sýrada Serez de alýndý (19
Eylül 1383). Teslim olan þehirler ahalisine
I. Murad’ýn ahidnâmesiyle tam güvenlik
veriliyor, mukavemetle alýnan þehirler ise
“yaðma” ilânýyla hücumla alýnýyor, hal-
ký esir ediliyor, þehir yaðmaya uðruyor-
du. Güneyde Edirne’yi Adriyatik denizin-
de Draç (Durazzo) Limaný’na ulaþtýran Via
Egnatia tarihî ana yolu üzerinde Evre-
nos’un fetihleri ileri hatlara vardý. Evre-
nos’un fütuhatýný planladýðý ilk uç merke-
zi Gümülcine idi. Oradan Hayreddin Paþa
gözetiminde yaptýðý fetihler onu Serez
önlerine getirdi. Ele geçirilen Serez, Ev-
renos’un uç merkezi oldu. Hayreddin Pa-
þa ayrýca 785’ten beri (1383) Selânik ku-
þatmasýný sürdürüyordu. Evrenos, daha
sonra Batý Makedonya’da yeni fetihler
için uç merkezini, bir müslüman kasaba-
sý olarak kurduðu Yenice-i Vardar’a taþý-
dý. Buradan Batý Makedonya, Epir, Arna-

vutluk ve Teselya’ya akýnlar baþlattý. Bu
arada Evrenos’un uç bölgesine, Vardar ve
Serez ovasýna Saruhan (Manisa) kesimin-
den Yörükler getirtilip yerleþtirilmiþtir.

I. Murad, Rumeli Beylerbeyi Timurtaþ’ý
Arnavutluk ve Bosna üzerine gönderdi.
Timurtaþ Pirlepe’yi (Prilep) kuþatýp teslim
aldý. Oradan Manastýr’a (Bitola) yürüdü
ve zorlu bir savaþ sonucu þehri fethetti,
ardýndan Osmanlý kuvvetleri Ýþtip’i (Þtib)
ele geçirdi. Timurtaþ’ýn kuvvetleri 1383-
1385’te Epir bölgesinde fetihler yaptý. De-
vol vadisi üzerinden Timurtaþ Güney Ar-
navutluk’ta Savra (Muzakiye) ovasýna indi.
Muzakiye ovasýndaki savaþta Balþa’yý aðýr
bir yenilgiye uðrattý (787/1385). Bu savaþ
Arnavutluk’ta Osmanlý hâkimiyetinin baþ-
langýcý sayýlýr. Herhalde Sýrp Balþalar’a kar-
þý Güney Arnavut senyörleri Thopia ve Ara-
niti Osmanlý hâkimiyetini o zaman tanýdý-
lar. Yine Arnavutluk daðlýk bölgesinde ka-
bileler baþýnda Leka ve Paul Dukagin, Kuzey
Arnavutluk’ta II. Curac Balþi@ barýþ yapa-
rak Osmanlý himayesini kabullenmiþlerdi.

1384’te Timurtaþ’ý Arnavutluk ve Bos-
na’ya karþý gönderen I. Murad Bursa’ya
dönmüþtü, 787 (1385) baharýnda tekrar
beþinci defa Rumeli’ye geçti. Ýdrîs-i Bit-
lisî’ye göre Lazar, halkýný ve mallarýný ka-
lelere koymak ve dað geçitlerini güçlendi-
rerek memleketi boþaltmak suretiyle kök-
lü savunma önlemleri almýþtý. Osmanlý or-
dusu dört ay dolaþtý ve Lazar’ýn kuvvetle-
rini göremedi. Kýþ yaklaþmýþtý, erzak yok-
tu. Anadolu askeri yurduna dönmek isti-
yordu. Lazar, Tuna üzerinde Semendire
(Smederovo) Kalesi’ne sýðýnmýþtý. I. Murad
için durum kötüydü. Nihayet, toplanan
savaþ meclisinde Niþ üzerine yürüme ka-
rarý verildi; Lazar’ýn ülkesi Morava vadisi-
ni koruyan Niþ Kalesi çetin savaþlara sah-
ne oldu ve “yaðma” ilâný (halkýn mallarý
yaðma, kendileri esir) üzerine þehir alýndý.
Niþ düþünce Morava vadisi savunmasýz
kaldý, Lazar elçi yollayýp haraçgüzârlýðý
kabul ederek 150 okka gümüþ gönderdi
ve her yýl haraç olarak 50 vukiye gümüþ ve
I. Murad’ýn seferlerine 1000 (yahut 2000)
zýrhlý asker göndermeyi vaad etti. I. Mu-
rad 1385 seferi sonrasý Karaman seferi
hazýrlýklarý için Bursa’ya döndü. Gerçek-
ten 1386’da Murad’ýn Karaman seferinde
yardýmcý Sýrp askeri hazýr bulunacaktýr.
Öyle görünüyor ki, Niþ düþtükten sonra
akýncýlar Morava vadisine inmiþ, Lazar’ýn
merkezi Kruþeva@’ý tehdit altýna almýþlar-
dý. Önemli bir stratejik merkez durumun-
daki Sofya, daha önce I. Murad’ýn Rume-
li’de bulunduðu 1383’te ele geçirilmiþ ol-
malýdýr.
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deki Osmancýk Osmanlý himayesini taný-
dý. I. Murad Rumeli’de iken Süleyman hal-
kýn desteðiyle Osmanlý iþgaline karþý ayak-
landýysa da, Kötürüm Bayezid’in Kasta-
monu’da beyliðin baþýna geçmesi üzerine
tekrar Osmanlýlar’a sýðýndý. I. Murad da
onu bir Osmanlý kuvvetiyle Kastamonu’ya
gönderdi (786/1384) ve I. Murad, kardeþi
Süleyman Paþa’nýn kýzý Sultan Hatun ile
Süleyman’ý evlendirdi. Bu izdivaç Kasta-
monu Beyliði üzerinde Osmanlý hâkimiye-
tinin baþlangýcý sayýlabilir. I. Murad ile Mý-
sýr Sultaný Berkuk arasýndaki ittifak, Kadý
Burhâneddin ve Karamanoðlu’na karþýydý.
1388 kýþýnda Berkuk ile I. Murad arasýn-
da elçiler gidip gelecektir. Memlükler ve
Osmanlýlar 1365’ten beri Haçlý saldýrýlarý
karþýsýnda birlik içindeydiler. Bu durum I.
Murad’ýn þehadetine kadar sürdü.

1383 sonbaharýndan beri Çandarlý Hay-
reddin Paþa tarafýndan kuþatma altýnda
tutulan Selânik, Bizans ve diðer hýristiyan
kaynaklarýna göre 1387 Nisanýnda düþ-
müþtü. Hayreddin Paþa, Selânik Valisi Ma-
nuel’e Selânik’i eman ile teslim etmesini
önermiþ, aksi takdirde yaðma ilâný ile alý-
nacaðýný, halkýn esir ve mallarýnýn yaðma
edileceðini bildirmiþ, görüþmeler sonuç
vermemiþ, fakat uzun kuþatma ve kara-
dan tecrit sonucu halk teslim olup kurtul-
ma seçeneðine eðilim göstermiþ, þehri de-
niz yoluyla býrakýp kaçanlar artmýþ, Ma-
nuel’in yardým için baþvurduðu Venedik
(Nisan 1385), imparator ile I. Murad ara-
sýnda ateþkes için aracýlýk yapma kararý
almýþ, temaslarýndan bir netice alamayan
Manuel 6 Nisan 1387’de gemiye binip Mi-
dilli’ye sýðýnmýþ ve üç gün sonra þehir
Türkler’e teslim olmuþtu.

Ayný yýl Bosna kralýnýn tehdit ettiði Ýþ-
kodra hâkimi II. Curac Balþi@, Kuzey Arna-
vutluk uç beyi Kavala (Rumca subaþý kar-
þýlýðý Kefalya’dan) Þâhin ile (Osmanlý riva-
yetinde Lala Þâhin ile karýþtýrýlýr) beraber
Bursa’ya gelip Murad’a baðýmlýlýðýný ar-
zetmiþti (789/1387 kýþý). Balþi@ kendisini
Sýrp krallarý neslinden saymakta ve Bos-
na kralý ile çatýþmaktaydý. Bosna kralýnýn
sultaný tanýmadýðýný söyleyen Balþi@, Þâ-
hin ile birlikte Bosna üzerine sefer yapýp
kralý tekrar baðýmlýlýða zorlayacaklarýný an-
lattý. I. Murad, Þâhin’e Bosna’ya akýn em-
ri verdi. Kavala Þâhin, Beylerbeyi Timur-
taþ’ýn 1382-1385 Epir Arnavutluk seferin-
de en ileri uçlarda faaliyet gösteriyordu.
Kavala Þâhin, 1385 Arnavutluk seferinde
Balþa’nýn yenilgisinden sonra Kuzey Arna-
vutluk’ta yerleþmiþti. Balþa’nýn halefi II.
Curac Balþi@, Güney Arnavutluk’taki top-
raklarýný Arnavut senyörü Thopia’ya (Top-

ya) býrakmak zorunda kalmýþ, Kuzey Ar-
navutluk’ta Zeta (Ýþkodra) bölgesine çekil-
miþti. Baþlangýçta Bosna kralýna karþý Bal-
þi@ ile Þâhin arasýnda iþ birliðini Batý kay-
naklarý da teyit etmektedir (Emmert, s.
39). Osmanlý kaynaðýna göre Balþi@, Bosna
kralý ve Sýrplar’a Þâhin’in akýnýný haber ve-
rerek ihanet etmiþtir. Kavala Þâhin, Bos-
na’ya yaptýðý seferde Trebinye kuzeyinde
Biletsa (Bile@a) mevkiinde Vlatko Vukovi@
kumandasýnda bir Bosna ordusu tarafýn-
dan baskýnla bozguna uðratýldý (26 veya
27 Aðustos 1388). Gazânâme’de bu boz-
guna ait ilginç ayrýntýlar verilmiþtir (Neþ-
rî, I, 238-242). Buna göre Kuzey Arnavut-
luk uç beyi olarak Þâhin, Ýskenderiye (Ýþ-
kodra, Þkoder) tekfurunun tahrikiyle Bos-
na Krallýðý’na bir yaðma akýný (20.000 er)
düzenlemiþ, Bosna’ya giren askerin büyük
kýsmý yaðma için daðýlmýþtý. Þâhin’in ya-
nýnda 1000 kadar er kalmýþ, gün aðardý-
ðýnda beklenmedik bir anda karþýlarýnda
“30.000 gök demirli kâfir” belirmiþ. Þâhin
geceye kadar dar sarp bir vadide dayanýp
askerin gelip katýlmasýný beklemek iste-
miþ, fakat düzensiz azeblerin ileri atýlma-
sýný önleyememiþ, akþama kadar süren
boðuþmada Osmanlý askeri kýrýlmýþ, akýn-
dan gelenler de pusuya düþürülüp tut-
sak edilmiþ, yalnýz kalan Þâhin, baþýný
kurtarmak için kalan askerle (5000 er)
Kuzey Arnavutluk’taki uç merkezine çe-
kilmiþtir (Aðustos 1388).

I. Murad, Þâhin’i Bosna’ya akýna gön-
derdikten sonra 789 (1387) baharýnda Ye-
niþehir Sarayý’na gelmiþti. Ýttifak görüþ-
meleri için Mýsýr Sultaný Berkuk’a yolladý-
ðý elçi Yazýcýoðlu Mýsýr’dan iyi haberlerle
dönmüþtü. Yeniþehir o yaz büyük düðün-
lere sahne olmuþ, I. Murad imparatorun
bir kýzýný kendine, iki kýzýný da oðullarý Ba-
yezid ve Yâkub’a eþ olarak almýþ, ayný za-
manda Bayezid’in üç oðlunu sünnet ettir-
miþ, bu düðün sýrasýnda (Haziran 1387)
Pera’dan gelen Ceneviz elçileriyle 1352 ti-
caret anlaþmasýný yenilemiþti.

Ertesi yýl Kavala Þâhin’in yenilgisi Bal-
kanlar’da yeni geliþmeleri de beraberinde
getirdi. 1385’te I. Murad’a baþ eðen Knez
Lazar Hrebeljanovi@, Osmanlý vasal beyleri
arasýnda en güçlü olanýydý. O, hâkimiyet
alanýný diðer Sýrp beyleri aleyhine gittikçe
geniþletmiþ, Macar Kralý Louis’nin yardý-
mýyla baþlýca rakibi Nikola Altomanovi@’i
yenmiþ, özellikle Yukarý Morava vadisin-
deki zengin gümüþ maden bölgesini (Pla-
na, Zaplanina, Trepça, Novobrdo) ele ge-
çirmiþ, Saxon madencileri kullanarak bu-
radan elde ettiði gümüþü Dubrovnik tüc-
carý eliyle Ýtalya’ya sevkederek büyük bir

I. Murad, 1385’te Sýrp seferinden Edir-
ne’ye döndüðünde Karamanoðlu Alâed-
din Bey’in Hamîd-ili arazisine saldýrdýðýný
öðrendi. Bursa’da kýþlayýp 788 (1386) ba-
harýnda sefere çýktý. Bu savaþ Anadolu ta-
rihinde kesin sonuç veren tarihî karþýlaþ-
malardan biridir. Savaþýn ayrýntýlý tasviri
Ahmedî’nin Gazânâme’sinde mevcuttur
(Neþrî, I, 226-230’da iktibas edilmiþtir).
Frenkyazýsý denilen yerde yapýlan savaþ,
düzenli Osmanlý ordusunun karþýsýnda ge-
leneksel aþiret kuvvetlerinin iþ göremeye-
ceðini göstermesi bakýmýndan tarihî bir
önem taþýr. Karþýlaþmada maðlûp olan
Karamanoðlu Konya’ya çekildi. I. Murad
arkasýndan gidip þehri kuþattý. Sultanýn
emrini dinlemeyerek yaðmaya kalkýþan
Sýrp askerlerini idamla cezalandýrdý (bu
olay Lazar’ýn isyanýnda baþlýca sebepler-
den biri olacaktýr). Karamanoðlu Alâed-
din Bey’in eþi Murad’ýn kýzý Nefîse Hatun
babasýna kocasýný affetmesi için yalvardý,
o da katýna gelip elini öpmesi þartýyla (el
öpme tâbilik, vasallýk merasiminin sim-
gesidir) “iklimini kendüye baðýþladý.” I.
Murad hemen Konya önünden kalkýp Ha-
mîd-ili’ni (Beyþehri-Süleymanþehri) yeni-
den ülkesine kattý. Antalya ve Ýstanoz Beyi
Tekeoðlu’ndan itaatini istedi; o karþý çý-
kýnca buralar da ele geçirildi (Ýstanbul’un
Fethinden Önce Yazýlmýþ Tarihî Takvimler,
s. 18, 54; Neþrî, I, 234).

Bu arada, daha önce 1383-1384 döne-
minde Amasya ve Kastamonu’daki geliþ-
meler I. Murad’ý bu tarafa yönelik harekât-
ta bulunmaya zorlamýþtý. Amasya-Tokat
bölgesiyle yakýn ilgi, baþlýca Tebriz-Tokat-
Amasya-Bursa arasýnda ipek kervanlarý-
nýn geçtiði hayatî yol dolayýsýyladýr. Diðer
taraftan Sivas hâkimi Kadý Burhâneddin,
Dâniþmendiye’nin bir parçasý saydýðý Amas-
ya’yý ülkesine katmak için çetin bir müca-
dele içindeydi ve Amasya Emîri Hacý Þad-
geldi’yi ortadan kaldýrmýþ, Amasya’yý ku-
þatmýþtý (Esterâbâdî, s. 318). Amasya-
Tokat bölgesiyle Kastamonu Beyi (Kötü-
rüm) Bayezid de ilgileniyor ve Kadý Bur-
hâneddin ile mücadele ediyordu. Kötürüm
Bayezid ile oðlu Süleyman bir aile faciasý
yüzünden birbirine karþý düþman duru-
muna düþünce daha önce Amasya emîri-
nin oðlu Ahmed gibi o da I. Murad’a sý-
ðýnmýþtý (1383-1384 kýþý). Amasya Emîri
Ahmed’i himayesine alan I. Murad, Kasta-
monu Emîri Bayezid’e karþý bir ordu gön-
derdi. Bayezid, oðlu Ýsfendiyar ile Sinop’a
kaçtý. I. Murad’ýn gönderdiði askerle Sü-
leyman Kastamonu’ya hâkim oldu. I. Mu-
rad da Kastamonu Beyliði’nin doðu böl-
gelerini ele geçirdi. Ýran Ýpek yolu üzerin-
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gelir saðlamýþtý. Bu büyük servet kayna-
ðý sayesinde zengin vakýflarla inþa ettiði
ve desteklediði kilise ve manastýrlar (baþ-
lýcasý Ravani@a) vasýtasýyla kilise ve ruh-
baný kendine baðlamýþ, Sýrp kilisesini pat-
riklik düzeyine çýkarmýþtý. Lazar’ýn Kosova
savaþ meydanýnda Frenk (Katalan), Ma-
car, Çek, Arnavut ve Eflaklar’dan yardýmcý
asker toplamýþ olduðu Gazânâme’de kay-
dedilir. Bu, þüphesiz Lazar’ýn elindeki ser-
vet kaynaklarýyla mümkün olmuþtur.

Gazânâme’de Lazar’ýn damadý Výlkoðlu
ve Bosna kralýnýn (Tvrtko) 1387’de Lazar’ý
baþ kaldýrmaya ikna ettikleri belirtilir
(a.g.e., I, 236). Bosna’da Kavala Þâhin’in
yenilgisi þüphesiz onu cesaretlendirmiþ,
aile baðlarýyla baðlý Vuk Brankovi@ (Koso-
vo ve Üsküp sahibi), Bosna Kralý Tvrtko
ve Bulgaristan Kralý Þiþman’ý ittifakýna al-
mýþtý. Neticede Lazar, I. Murad’a karþý mey-
dan okuyacak kadar kendini güçlü görü-
yordu. Haraçgüzârlýðý reddederek sultana
mektuplarýnda “kardeþim” diye hitap et-
meye baþladý. I. Murad ile iliþkisinde yeni
geliþme sonucu Macar Kralý Sigismund ile
vasallýk iliþkilerini yenilemiþti. Lazar’ýn bey-
liði Türkler’in önünden kaçanlarýn sýðýn-
dýðý bir bölge haline gelmiþti. Böylece La-
zar, Duþan Sýrp Ýmparatorluðu’nun mer-
kez bölgelerini kendi hükmü altýnda bir-
leþtirmiþti. Sýrp kilisesinin onu “ulu hüküm-
dar” (samodrzac) unvanýyla anmaya baþla-
masý sebepsiz deðildi.

Kavala Þâhin’in Bosna bozgunu, Bal-
kanlar’da 1381-1385 harekâtý sonucu ha-
raçgüzâr olan devletlerin ayaklanmasýna
yol açtý. Doðu Rumeli’deki eski haraçgü-
zâr beylerden Vidin Bulgar Çarý Stratsimir,
Köstendil hâkimi Konstantin Deyanovi@,
I. Murad’a sadýk kaldýlar. I. Murad, Kara-
manoðlu’na güvenmediðinden Emîr Ti-
murtaþ’ý ve bazý sancak beyleriyle 5000
askeri Anadolu korumasýna býrakarak
altýncý defa Rumeli’ye hareket etti. Ru-
meli’deki diðer haraçgüzâr hýristiyan bey-
lere de hazýr olmalarýný bildirdi. Bulgar
Kralý Þiþman, Dobruca hâkimi Dobroti@
ona karþý çýktýlar. Konstantin, sultanýn or-
dusuna Ýhtiman ovasýnda katýlacaktýr. I.
Murad için Bulgar ordusunu arkada býra-
kýp gitmek tehlikeliydi. 1388-1389 kýþýnda
çok güvendiði Çandarlý Ali Paþa’yý Timur-
taþ oðlu Yahþi Bey’le beraber 30.000 as-
kerle Bulgar çarý ve Dobroti@ üzerine
gönderdi. Bulgaristan’ýn süratle itaat al-
týna alýnmasýnýn ardýndan Kosova’ya ha-
reket edilmesi kararlaþtýrýldý. Ali Paþa’nýn
stratejisi, kalelerin itaatini saðlayýp bir
yerde uzun zaman kalmadan Çar Þiþ-
man’ý ele geçirmek veya itaate zorlamak-

tý. Þumnu’ya geldi ve itaat eden bu þehir-
de karargâhýný kurdu. I. Murad’ýn ordu-
suyla Yanbolu’ya ulaþtýðýný öðrenince
onunla görüþtü. Þiþman, Osmanlý rivayeti-
ne göre kendi devlet büyüklerinin kararýy-
la sultana itaatini sunmak üzere Yanbo-
lu’ya geldi. I. Murad onu affedip hil‘at giy-
dirdi. Þiþman, Tuna üzerinde sýðýndýðý Si-
listre Kalesi’ni teslim etmeyi vaad etti; I.
Murad Ali Paþa’ya Silistre’ye gitmesini
emretti. Ali Paþa, Þumnu’dan Silistre’nin
teslimi için çara haber gönderdi. Yemi-
ninden cayan Þiþman kaleyi vermedi, Si-
listre’den merkezi Týrnova’ya, oradan da
Niðbolu Kalesi’ne kaçtý. Ali Paþa’nýn çarýn
peþinden harekâtý ve itaat altýna aldýðý ka-
leler Gazânâme’de ayrýntýlarýyla göste-
rilmiþtir (a.g.e., I, 254-262).

Balkanlar’da yayýlma politikasýnda Os-
manlýlar’ý durdurabilecek büyük güç Ma-
caristan idi. Ancak yeni Macar Kralý Sigis-
mund’un Tuna’nýn diðer yakasýnda nüfu-
zunu sürdürme siyaseti onu Lazar ve Bos-
na kralýyla karþý karþýya getirmiþ, bu du-
rum Kosova Savaþý arefesinde I. Mu-
rad’ýn iþine yaramýþtýr. Gazânâme’ye gö-
re Sýrplar, I. Murad’ýn planýný ve askerinin
durumunu öðrenmek için bir elçi gönde-
rilmesine karar vermiþler, Lazar’ýn tavýr-
larýna öfkelenen I. Murad ordusuyla ha-
rekete geçip Kiçi Morava’nýn dar dað ge-
çidinden Kosova ovasýna inmek zorunda
kalmýþ ve ovada Gümüþhisar (Lipljang)
önünde ordugâhýný kurmuþtur.

Kosova Savaþý Osmanlý kuvvetlerinin ke-
sin galibiyetiyle sonuçlandý. Baþlangýçta
Osmanlý sol kolu çöktü, fakat sað koldaki
Yýldýrým Bayezid’in büyük gayreti sayesin-
de zafer kazanýldý. Gazânâme’ye göre I.
Murad, birkaç hasekisiyle gelip cesetler
arasýnda dolaþýrken, kendisini cesetler ara-
sýna saklamýþ bulunan Miloþ Kobilovi@ ta-
rafýndan hançerle yaralandý ve az sonra
öldü. Ýç organlarý çýkarýldýktan sonra þehid
düþtüðü yerde gömüldü; daha sonra, Yýl-
dýrým Bayezid’in tahta çýktýðý sýrada idam
ettiði oðlu Yâkub Bey’in cesediyle Bursa’-
ya götürülüp Çekirge’deki türbesine def-
nedildi. Yaralandýðý ve öldüðü yere Hudâ-
vendigâr Meþhedi denilen bir türbe yapýldý
(Batý kaynaklarýna göre 19 Cemâziyelâhir
791 / 15 veya 28 Haziran 1389; ayrýca bk.
KOSOVA SAVAÞLARI).

I. Murad Osmanlý kaynaklarýnda orta
boylu, yuvarlak yüzlü, koç burunlu; hayýr
sever, âdil, ömrünü gazâya sarfetmiþ bir
hükümdar olarak tasvir edilir. Bizans kay-
naklarýnda ise az konuþan, fakat konuþtu-
ðunda güzel sözler söyleyen, ava düþkün,
yorulmak bilmeyen, hýristiyanlara karþý
merhametli, ancak hataya göz yumma-
yan ve sertliðe baþvurabilen, düþmanlarý-
na karþý daima baþarýlý bir sultan þeklin-
de anýlýr. Adlarý kaynaklarda zikredilen dört
oðlu tesbit edilebilmektedir (Bayezid, Yâ-
kub, Savcý, Ýbrâhim). Düzenlettiði vakfiye-
si Kaplýca Ýmareti’ne ait olup Cemâziyelâ-
hir 787 ortalarýnda (Temmuz 1385) hazýr-
lanmýþtýr (ÝÜ Ktp., TY, nr. 6229).

Kosova Savaþý neticesinde I. Murad’ýn
katli haberi Ýstanbul’da sevinçle karþýlan-
mýþtý. Venedik ise 1389 Temmuz sonunda
henüz kesin bir haber alamamaktan sýz-
lanýyor, fakat ne olursa olsun I. Murad’ýn
ölümü dolayýsýyla yeni sultana (Bayezid
mi, Yâkub mu bilinmiyor) baþsaðlýðý dile-
mekte gecikmiyordu. Kosova Savaþý’nýn
sonucu Paris’te de yanký buldu. 1389 Eki-
minde Paris’te Philippe Mezières, Türk-
ler’in tam bir bozguna uðratýldýðýný, sul-
tanla bir oðlunun ve ordusundan pek çok
erin ölmüþ olduðunu yazdý. Sýrplar’ýn son
büyük direniþini temsil eden Kosova’daki
mücadele, günümüze kadar Sýrplar için
bir millî destan konusu olmuþtur (Em-
mert, s. 79-142; Malcolm, s. 58-80). Son-
raki Sýrp kaynaklarý Knez Lazar’ý yüceltip
Sýrplar’ýn zaferinden söz etmiþlerdir (Mi-
haljci@, s. 45). Lazar’ýn halefi Lazarevi@’in
biyografý Konstantin Filozof ise Kosova
Savaþý’nda yenilgiyi açýkça kabul eder.
Gazânâme’deki gibi Sýrplar’ýn ilk genel
saldýrýda baþarýlý olduklarýný, fakat “Sulta-

I. Murad’ýn türbesi ve sandukasý – Bursa
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nýn bir oðlu (Bayezid) kuvvetlerini topladý
ve savaþý kazandý” der.

I. Murad’ýn ölümü, Bayezid’in savaþ mey-
danýnda tahta çýkarýlmasý, Yâkub’un ida-
mý haberi o zaman Sivas’a kadar Anadolu’-
da yayýlmýþ ve I. Murad’a baðýmlýlýðý ka-
bul etmiþ olan beyler ayaklanmýþtý. Sava-
þa Vlatko Vukovi@’i göndermiþ olan Bosna
Kralý I. Tvrtko savaþý kendi zaferi gibi gös-
terdi, 1 Aðustos’ta Trogir þehrine yolladýðý
yazýsýnda sadece kendisinden bahisle Türk-
ler’in bozgunundan söz etti; iki ay sonra
Floransa’ya gönderdiði yazýda da ayný id-
diada bulundu (Emmert, s. 43-44). Bura-
da, “düþman saflarýný yarýp kýlýç ellerinde
Murad’ýn çadýrýna kadar ilerleyen on iki
kahraman”dan söz edilir. Bu ifade, Kosova
Savaþý hakkýnda sonradan ortaya çýkan
rivayetlerde I. Murad’ýn nasýl katledildiði
hakkýnda epik tasvirlerin kaynaðýdýr. Mi-
loþ savaþtan önce Lazar önünde I. Murad’ý
öldürmek üzere kendini fedai ilân etmiþ.

Gazâ için altý defa Rumeli’ye geçmiþ
olan I. Murad’ýn temel politikasý, Balkan-
lar’da egemen olmaktý. Babaî þeyhleri gi-
bi kendini Tanrý ilhamýna mazhar bir velî
þeklinde hisseden I. Murad gazâyý dinî bir
ödev gibi benimsemiþ bulunuyordu.
1386’da Karaman seferini yapmak zo-
runda kalýnca, bu duygularýný “erkân-ý sal-
tanat”ý önünde coþkuyla dile getirmiþtir
(Neþrî, I, 216). Anadolu seferleri ona zora-
ki bir görev gibi geliyordu. Tahta geçiþin-
de Bursa Kadýsý Çandarlý Hayreddin kesin
bir rol oynamýþ görünmektedir. Hayred-
din’in Bizans ile çetin diplomatik savaþta
etkili olduðu, sonunda Paleologlar’ý ha-
raçgüzâr durumuna getirdiði anlaþýlmak-
tadýr. Devletin gerçek merkezi Bursa ol-
makla beraber I. Murad, Edirne’de yap-
týrdýðý saray sayesinde bu þehri Rume-
li’de ikinci merkez haline getirmiþti. Ora-
dan kendi kumandanlarý Lala Þâhin, Ti-
murtaþ ve Hayreddin Paþa’yý uçlara gön-
derip fetihleri kontrol ediyordu. Özellikle,
ana yollar üzerinde Anadolu’dan geniþ öl-
çüde sürgün veya kendiliðinden gelip yer-
leþen Yörükler sayesinde, Rumeli’de Os-
manlý hâkimiyeti saðlam þekilde yerleþ-
miþti. Evrenos ve Lala Þâhin, Rumeli’de
ilk yerleþme döneminde (1360-1370) kesin
rol oynamýþlardý. Malkara, Gümülcine, Ye-
nice-i Karasu, Yenice-i Vardar, Filibe þe-
hirleri onlarýn kurduklarý külliyeler, hanlar
ve zâviyelerle Osmanlý kültürünün ilk mer-
kezleri ve dayanak noktalarý olmuþtur. I.
Murad döneminde Rumeli ikinci vatan ha-
line gelmiþ, Osmanlýlar’a Anadolu’da üs-
tünlük saðlamýþ, böylece Osmanlý Ýmpa-
ratorluðu’nun ilk taslaðý meydana çýkmýþ-

týr.  Gazi Hudâvendigâr unvaný onun gazâ
ile imparatorluk kurucusu kimliðini ifade
eder. Gazâ ideolojisi, kendisini örnek alan
bütün Osmanlý padiþahlarý için Avrupa’da
yayýlýþýn simgesi olarak sürüp gidecektir.

Hýristiyan hânedanlardan kýz almak, Ana-
dolu beylerine kýz vermek, izdivaç ve feo-
dal baðýmlýlýk, I. Murad’ýn baþvurduðu baþ-
lýca diplomatik araçlardandý. Onun döne-
minde Trakya ve Doðu Balkanlar’da yer-
leþme sonucu Rumeli timarlý sipahi askeri
artmýþ ve kendisine Anadolu’daki rakiple-
ri karþýsýnda üstünlük saðlamýþtý. Uçlara
sürülen Yörük gruplarý baþlýca akýncý kuv-
vetlerini oluþturuyordu. Çandarlý Hayred-
din savaþ esirlerinden yeniçeri ordusunu
kurdu (1363-1365 [?]). 1389 Kosova sefe-
rinde kapýkullarýndan söz edilir (a.g.e., I,
290). Orhan Bey’in Türkler’den oluþturdu-
ðu Yaya kuvvetleri hâlâ ordunun önemli
bir kýsmýný teþkil etmekteydi.

XIV. yüzyýlda Dubrovnik’te top sanayii
Sýrplar’a ve Osmanlýlar’a top saðlamaktay-
dý. Kosova’da her iki tarafýn top kullandý-
ðýna þüphe yoktur (a.g.e., I, 296). Orhan
Bey zamanýnda (1324-1360) kurulmuþ olan
donanma, I. Murad döneminde önemli
bir güç haline gelmiþ, liman kuþatmala-
rýnda (Biga ve Sozopol) rol oynamýþtýr. Ge-
libolu ve Aydýncýk (Edincik) baþlýca donan-
ma üsleriydi. Gelibolu düþünce Aydýncýk
deniz üssü oldu. I. Murad devrinde klasik
Osmanlý ordusu esas kollarýyla oluþmuþ bu-
lunuyordu. Sultan’ýn “emîr-i kebîr-i a‘zam,
melikü mülûki’l-Arab ve’l-Acem” gibi sý-
fatlarla anýldýðý 787 (1385) tarihli vakfiye-
sine göre, Bursa’da Çekirge’de bir cami,
medrese, imaret, misafirhaneden mey-
dana gelen bir külliye (bk. HUDÂVENDÝGÂR
KÜLLÝYESÝ), Bursa hisarýnda sarayýn ya-
nýnda bir cami (Hisar Camii), Bilecik ve Ye-
niþehir’de birer cami yaptýrmýþtýr. Ayrýca
annesi adýna Ýznik’te 790 Cemâziyelevveli
baþlarýnda (Mayýs 1388) bir imaret inþa

ettirmiþtir. Edirne’de bir saray yaptýrdý-
ðý (1369), Yeniþehir’deki sarayda Hazi-
ran 1387’de büyük bir düðün düzenledi-
ði, Edirne’deki saray bitinceye kadar Di-
metoka Sarayý’nda kaldýðý bilinmektedir.
Yeniþehir’de Orhan Bey’in derviþ Postin-
pûþ için inþa ettirdiði zâviye (Ayverdi, s.
209) I. Murad’a atfedilir. Onun Bursa Sa-
rayý hisarda Þehâdet Camii karþýsýndaydý
ve 1278 (1861-62) planýna göre on dört
kuleli bir duvarla çevriliydi. Edirne’de fe-
tihten sonra kale içindeki kiliseyi camiye
çevirmiþtir (Halebî [Ayasofya] Camii). Ona
izâfe edilen baþka camiler de vardýr (Hu-
dâvendigâr Camii / Ayvacýk; Hudâvendi-
gâr Camii / Filibe; Karaferye’de kiliseden
çevrilen I. Murad Camii gibi). Paralarý Or-
han Bey’in sikkeleri gibi Selçuklu tarzýn-
dadýr. el-Melikü’l-Âdil unvaný bakýr sikke-
lerde görülür. I. Murad’ýn Gelibolu, Malka-
ra ve Bolayýr’da derviþlere ve ahîlere çe-
þitli vakýflar yaptýðý da tesbit edilmekte-
dir.

I. Murad devrinin temel kaynaklarý ara-
sýnda özellikle Türkçe kronikler dikkati çe-
ker. Bu dönem için Yýldýrým Bayezid za-
manýna kadar gelen ve bugün kayýp olan
Yahþi Fakih Menâkýbnâmesi, Âþýkpa-
þazâde Târihi içinde özetlenmiþtir (Ýnal-
cýk, Studies in Ottoman, s. 139-156). I. Mu-
rad devrinin çaðdaþ kaynaklarý olarak Es-
terâbâdî’nin Bezm ü Rezm’i (Ýstanbul
1928), Neþrî’nin Cihannümâ’sý içinde (I,
210-310) yer alan Ahmedî’nin Gazânâ-
me’si önemlidir. Ahmedî’nin Dâstân ve
Tevârîh-i Mülûk-i Âl-i Osmân’ýný, Âþýk-
paþazâde Târihi’ni, Rûhî ve Takvimler’i
az deðiþiklikle ve kendine göre bir tarih sý-
ralamasý ile kelime kelime aktaran, 1366-
1385 dönemindeki Sýrbistan seferlerini bir
arada vererek kronolojiyi tam karýþýklýða
dönüþtüren Neþrî, 1385-1389 devresi için
Kosova Savaþý’nda Þehzade Bayezid’in ya-
nýnda bulunmasý muhtemel þair Ahme-
dî’nin Gazânâme’sini aynen nakletmiþtir.
Bu kýsým “Hikâyet-i Feth-i Niþ” ile baþlar,
“Cülûs-i Bâyezîd Han”a kadar gelir. Bu
metnin Ahmedî’nin kaleminden çýktýðý,
onun Ýskendernâme adlý büyük eserinde-
ki ayný beyit ve ifadelerle tesbit edilmiþtir
(Ýnalcýk, Kosova, s. 21-26). Osmanlý þeh-
nâmelerinin ilki sayýlabilecek bu Gazâ-
nâme’yi yazarken Ahmedî, Vezir Çandar-
lý Ali Paþa, Gazi Evrenos, Sultan Bayezid
ve hatta Sýrp tanýklardan yararlanmýþtýr.
I. Murad dönemine ait olduðu iddia edi-
len mektuplar ise (Feridun Bey, I, 89-116)
vekayi‘nâmelerdeki bilgilere göre uydu-
rulmuþ metinlerdir (Yinanç, XI/62-77
[1339], s. 161-168; XI/63, s. 77-81).

I. Murad dönemine ait Eski Kaplýca – Bursa
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Osmanlý padiþahý
(1421-1444, 1446-1451).

˜ ™

Zilhicce 806’da (Haziran 1404) Amas-
ya’da doðdu. I. Mehmed’in bir câriyeden
olma oðludur (H. Hüsâmeddin, Amasya
Tarihi’nde [III, 180] annesinin Amasya
âyanýndan Divitdâr Ahmed Paþa’nýn kýzý
Þehzade Hatun olduðunu kaydeder). On
iki yaþýna girince Amasya, Tokat, Sivas,
Çorum ve Osmancýk bölgelerini içine alan
Rum vilâyeti beyliðiyle Amasya’ya gönde-
rildi. Bir yýl sonra Amasya kuvvetleriyle
Börklüce Mustafa isyanýný bastýrmak üze-
re Saruhan ve Ýzmir tarafýna hareket emri
aldý. O sýrada babasý Çelebi Mehmed Se-
lânik’te Düzme Mustafa ile uðraþýyordu;
Venedikliler Gelibolu’da Türk donanmasý-
ný yakmýþ, boðazý kesmiþlerdi (29 Mayýs
1416). Bayezid Paþa Amasya ve Sivas kuv-
vetleriyle isyaný bastýrdý. Murad Amasya’-
dan ayrýlýnca bu bölgedeki Moðol göçe-
beleri (Kara Tatarlar) kargaþalýk çýkardýlar.
Þehzade, Bayezid Paþa ile beraber tekrar
Amasya’ya döndü. 820-824 (1417-1421)
yýllarý arasýnda Rum (Amasya) sýnýrýnda Os-
manlýlar’a karþý önemli geliþmeler oldu.
Þehzade Murad ve yeni atabeyi Rum bey-
lerbeyi Hamza Bey, Samsun’u Ýsfendiya-
roðlu’nun elinden aldýlar (Samsun’un Ce-
nevizliler’e ait kýsmý daha önce ele geçi-
rilmiþ görünmektedir; Neþrî, 1418’de Çe-
lebi Mehmed’in baþarýsýz seferiyle 1421’-
de Samsun’un fethini karýþtýrýr; krþ. Ýstan-
bul’un Fethinden Önce Yazýlmýþ Tarihî
Takvimler, s. 21 vd.). Bu baþarýdan az son-
ra Þehzade Murad ölüm döþeðinde olan
babasý tarafýndan Bursa’ya çaðrýldý. Ora-
ya gittiði zaman Çelebi Mehmed ölmüþ-
tü. Bizanslýlar’ýn yanýnda bulunan Düzme
(Düzmece) Mustafa’nýn harekete geçmesi
korkusuyla vezirler padiþahýn ölümünü giz-
li tutmuþlar ve yeniçerileri bir bahane ile
Anadolu’ya geçirmiþlerdi. Bursa’da erkân
ve bir kýsým yeniçeriler tarafýndan kendi-
sine biat edilen Murad Osmanlý tahtýna
çýktý (23 Cemâziyelâhir 824 / 25 Haziran
1421).

O sýrada on yedi yaþýnda bulunan II. Mu-
rad, Çelebi Mehmed’in en büyük oðlu olup
dört erkek ve yedi kýz kardeþi vardý. Er-
kek kardeþleri Mustafa, Ahmed, Yûsuf ve
Mahmud çelebiler idi. Ahmed babasýnýn
saðlýðýnda ölmüþtü. Mustafa on iki yaþýn-
da olup bir yýl önce Hamîd-ili sancak bey-


