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Iii MEHMET EFENDİOGLU 

SEMANiYE 

(bk. SAHN-ı SEMAN). 

SEM'ANiYYE 
( a.;; IM..J' ) 

Keysaniyye Şiası'nın 
tali gruplarından olup 

Beyan b. Sem'an'a 
nisbet edilen ve daha çok 

Beyaniyye olarak bilinen aşırı fırka 
(bk. BEYAN b. SEM'AN). 

SEMAzEN 
( ~.Jjı:l..ı....ı) 

Sema yapan anlamında 
bir Mevlevi terimi. 
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Sema'-zen, sema meşketmiş veya se
ma yapan Mevlevl'yi tanımlamak için kul
lanılan bir kelimedir. Mevleviyye tarikatı
na yeni intisap eden ve can, muhip, M ev
levi köçeği, nevniyaz denilen kişi sikkesi 
tekbir getirerek merasimle giydirildikten 
(tekbirlendikten) sonra sema çıkarması (se
ma etmeyi öğrenmesi) için dedelerden mü
rebbl veya sema dedesi adı verilen usta 
bir semazene teslim edilir. Bu dedeyle ya
pılan çalışmaya sema meşki denilir. Sema 
meşkine belli özelliklere sahip, ortasında 
2 cm. çapında bir çivinin bulunduğu sema 
tahtası üzerinde yapılan çark atma (çivi et
rafında bir devir yapma) talimiyle başlanır. Bu 
talim sol ayağın yerden hiç kaldırılmadan, 
sağ ayağın ise sol ayağın dizine kadar kal
dırılıp sola atılmak suretiyle vücudun da 
sola çevrildiği bir devirden ibarettir. Çark 
esnasında sağ ayak yere konur konmaz 
yine aynı hareketlerle yeni bir devir baş
lar. İlk gün dokuz çarkla başlayan bu ça
lışma daha sonraki günlerde dedenin hüc
resinde çark sayısı dokuzun katlarıyla art
tırılarak devam eder (daha geniş bilgi için 
bk. Gölpınarlı Meulana'dan Sonra Mevle
vflik, s. 387-389). Çark atma ti\limini kol 
açmak (sağ el parmakları bitişik ve niya-

za açılmış bir çiçek görünümünde yukarı. 
sol elin sağ ele göre daha aşağıda, par
makları hafif aralıklı ve serbest şeki lde 

yere bakar olduğu halde kolların yaklaşık 
90 derecelik bir açı oluşturacak biçimde 
yuka rı kaldırılması ve açılması). direk tut
mak (semada olduğu yerde dönüp bir 
noktada sabit kalma pozisyonu almak) ve 
ardından düz hat boyunca ilerlemek gibi 
sema meşkinin diğer kısımlarının talimi 
takip eder. Böylece sema etmeyi iyice öğ
renen nevniyaza tennCıre ile (semazenin 
üzerindeki k! oş etek) sema çalışmaları yap
tırılır. TennCıre açmayı, şeyh postunun 
önünden hızla geçmeyi ve selam başında 
durmayı da öğrenen nevniyazın bu başa
rılı durumunun şeyh efendi veya aşçı de
deye arzedilmesinin ardından aşçı dede
nin idaresinde mübtedl mukabelesi yap
tırılır, böylece nevniyaz diğer semazenler 
arasına girmiş olur. 

Semazenler ayine çıkmasalar da her gün 
belli bir süre vücutlarının semaa alışkan
lığının bozulup baş dönmesi, mide bulan
tısı gibi şikayetlerin ortaya çıkmasını ön
lemek için sema yaparlar. Sema esnasın
da semazenleri kontrol ederek usulüne uy
gun biçimde sema etmelerini sağlayan. se
mayı yöneten ve Mevlevlliğe intisap eden
lere sema öğreten Mevlevl dedesine se
mazenbaşı denir. Semazenbaşı. sema sı
rasında semazenler arasında dolaşıp on
ların birbirine çarpmalarını önleyerek yö
rüngelerinde dönmelerini sağlar. Eskiden 
beri meşhur olan "Bektaşi'nin çapası, Mev
levl'nin çivisi" deyiminde bir Mevlevl'nin her 
şeyden önce sema meşketmesi gerektiği 
ima edilmiştir. Mevlevlliğin ilk dönemlerin
de kadınların da kendi aralarında sema 
yaptıklarına ve Mevlana Celaleddin-i RCı
ml'nin onlara eşlik ettiğine dair rivayetler 
varsa da semazenler resmiyette erkek Mev
levller'den olurdu. 

Semazenin Kıyafeti. Semazenlerin baş
larına giydikleri 45-SO cm. uzunluğunda 
koyu kahverengi veya deve tüyü rengin
deki keçe külaha "sikke", sema esnasında 
pervane gibi açılan geniş. kloş etekli, üst 
tarafı vücudu saran ve genelde beyaz renk 
tercih edilen elbiseye "tennCıre" denir. Bel
deki yaklaşık beş parmak genişliğinde "eli
fi nemed" (elif lamet) adı verilen kemerle 
sıkılmış kısımdan aşağısının hafif bir dö
nüşle açılan eteği semazeni idare eder ve 
adeta onun dönüşüne uyar. Tennurenin 
üzerindeki yeleğe "mintan", bunun da üs
tüne giyilen dar ve düğmesiz. bele kadar 
gelen ve boya nisbetle elifi nemedin yarı
sına varan ince kumaştan yapılmış yele
ğe "destegül" adı verilir. Bunun ön kısmı-

SE MEN 

nın solunda aynı kumaştan bir parmak 
uzunluğunda bir şerit bulunur; bu şerit 
sema sırasında elifi nemedin içine soku
larak sabitleştirilir ve sema sola doğru ya
pıldığından destegülün sol tarafı açılma
mış olur. Semazenin semaa başlamadan 
önce soyunduğu, genelde siyah renkte önü 
açık ve yakasız. geniş. belsiz ve ayaklara 
kadar uzanan, mevsimine göre değişik ku
maşlardan yapılabilen en üstteki kostüme 
"hırka" denir. Namazlarda. bayramlarda 
ve mübtedl mukabelesi gibi diğer tören
ler dışında dervişler bu hırkayı genelde 
omuzlarına alır, kollarını giymezler (şeyh
lerse her zaman kollarıyla birlikte giyer
ler) . 

Tam bir ahenk ve mükemmel bir tavır
la sema edebilen pek çok semazen yetiş
miştir. Bunlar arasında, XIX. yüzyılın son 
yarısında mutrip parmaklığı üzerinde de 
sema edecek kadar çevikliğiyle tanınan 
Kasımpaşa Mevlevihanesi semazenbaşısı 
Mehmed Fahri Dede ile bir defasında her 
biri 2 kg. ağırlığındaki on tennCıreyi üst 
üste giyerek muntazam sema eden Yoz
gatlı Neyzen Salih Dede'den özellikle söz 
edilmelidir. Ayrıca son devrin meşhur se
mazenleri arasında Tahir Olgun (Tahirül
mevlevl), Feridun Nafiz Uzluk ve Midhat 
Baharl'yi (Beytur) zikretmek gerekir. 
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Iii HÜLYA KüÇÜK 

S EMEN 
(~f) 

Satım akdinde satış bedeli 
ve tedavüldeki para anlamında 

bir fıkıh terimi. 
_j 

Sözlükte "bedel. ivaz, fıyat, satış bedeli, 
para ve kıymet" gibi anlamlara gelen se
men kelimesi (çoğul u esrnan ve esmün), 
fıkıh terimi olarak satım akdinde meblin 
bedelini ifade eder. Semenin sözlük ma
nası . bir malın mübadele değeri hakkın
da satıcı tarafından yazılı veya sözlü ola-
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SEMEN 

rak açıklanan fiyatı da (si'r, çoğul u es'ar) 
kapsamakla birlikte terim anlamı, gerçek
leşen bir satım işleminde malın karşılığı 
olarak tarafların üzerinde anlaştığı bedel 
ile sınırlıdır. Satım akdinde satılan malı be
lirtmek için müsemmen, müsmen ve mes
mfin (paha biçilmiş , semeni belirlenmi ş) 

terimleri kullanılır. Alışverişte semenin me
bii n emsallerinin değerinde olması esas 
kabul edilmekle beraber taraflar karşılık
lı rıza ile semeni meblin piyasa değerinin 
altında veya üstünde bir miktar olarak da 
belirleyebilir. Buna "semen-i müsemma" 
denilirken mebfın piyasa değerine "semen-i 
mis!" adı verilir. Semen kelimesi birçok ayet 
ve hadiste sözlük anlamıyla yer almakta
dır (M. F. Abdülbaki , el-Mu'cem, " şmn" 

md.; Wensinck, el-Mu'cem, "şmn" md.). 

Türk hukukundasemen "satım parası" , 

yani "satım sözleşmesinde alıcının karşı 
edim olarak ödemeyi taahhüt ettiği bir 
miktar para" manasında kullanılır (Yavuz, 
I, 33, 34, 39, 41). Esasen fıkıh literatürün
de mutlak olarak zikredildiğinde semen 
para anlamına gelmektedir. Fakihlerce ke
limenin kök anlamına uygun olarak "satış 
bedeli" ve "paha-fiyat" merkezli semen ta
nımları yapılması, İslam hukukunda se
menin kapsamının daha geniş tutulduğu
nu söylemeye imkan verse de gerçekte bu 
fark satım (bey') akdi kavramının geniş 
anlamındaki kullanımıyla ilgilidir. Fıkıhta
ki dar anlamıyla satım (mutlak bey') akdin
de semen ise kapsam bakımından Türk 
hukukundaki ile aynıdır. 

İslam hukukunda satım akdinin geniş 
anlamı esas alınarak yapılan incelemeler
de'bu akidde mübadeleye konu olan mal
lar farklı kriteriere göre tasnif edilirken 
semen olabilme özelliği (semeniyet) ve mal
ların semeniyet yönüyle tasnifi de önem 
kazanmıştır. Fıkıhta genel kabul gören an
layışa göre altın ve gümüş yapısı itibariyle 
semen olup sikke halinde basılmış olma
sa bile bu iki madde semeniyet vasfı ta
şır; altın ve gümüş dışındaki maddelerden 
basılan itibari paralar ise (fels, çoğul u fü
!Os) para olarak tedavülde (rayiç) bulun
dukları sürece semeniyet niteliği taşır, te
davülden kalkınca bu niteliği yitirir. Hane
fi fıkhında semen ve mebl' nitelemesiyle 
ilgili yaklaşımlar şöylece özetlenebilir: 1. 
Para. Semeniyet özelliği mallardaki misll
lik vasfından kaynaklanır. Bu anlayışa gö
re bir mal ne ölçüde misl'ilik vasfı taşırsa 
o ölçüde semeniyet özelliğine sahip olur. 
Misffiik vasfını en üst düzeyde taşıyan mal
lar ise sikke olarak basılmış paralardır; bun
dan dolayı mutlak biçimde kullanıldığında 
semen lafzı "tedavüldeki para" anlamına 
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gelir. Malın para ile mübadelesinde (mut
lak bey' akdi) para her zaman semen, mal 
mebl' olur. Paranın para ile mübadelesi 
olan sarf işleminde ise mübadeleye konu 
olan şeylerin ikisi de para olduğundan bir 
görüşe göre her iki bedel mutlak olarak 
semen, diğer bir görüşe göre her ikisi de 
bir açıdan semen, bir açıdan mebl' kabul 
edilir. z. Misli Mal. Mübadelelerde serne
niyete elverişlilik açısından kıyeml mala 
nisbetle paraya daha yakın olduğundan 
para dışındaki misli malların para ile kı
yemi mal arasında yer aldığı kabul edilir. 
Buna göre misli malın para ile mübadele 
edilmesi halinde para her zaman semen, 
misli mal ise mebl olur. Trampa işleminde 
misli mal ya kıyeml malla ya da misli malla 
mübadele edilebilir. Misli malın misli mal
la mübadelesinde akde konu olan mallar
dan hangisinin semen, hangisinin mebl' 
sayılacağı hususunda farklı görüşler mev
cuttur. Bir görüşe göre bu durumda ya
pılan mübadele trampa olup mallardan 
her ikisi mebl olur. Diğer bir görüşe göre 
mübadele edilen misli mallardan biri zim
mette mevsuf ise bu semen, diğeri me
Dı' olurken her ikisi de bu nitelikteyse mü
badelede kullanılan ifade esas alınır: Ba
şında "be" harf-i cerri bulunan semen, di
ğeri mebl' kabul edilir. Bir başka deyişle , 

"Şunun karşılığında şunu satın aldım" ifa
desinde satın alınan şeyin karşılığı olarak 
ifade edilen şey semen, diğeri ise mebl'
dir. 3. Kıyemi Mal. Para ile mübadele edil
diğinde kıyeml malın mebl' sayılacağında 
görüş ayrılığı yoktur; kıyeml malın kıyeml 
malla trampa şeklinde mübadele edilme
si halinde ise -sarf işleminde olduğu gibi
bir görüşe göre her iki mal hem mebl hem 
semen sayılırken diğer bir görüşe göre iki
si de mebl' olur ve böyle bir mübadelenin 
mutlaka peşin olması gerekir. Başka bir 
görüşe göre ise mübadelede kullanılan ifa
de esas alınır : Başında "be" harf-i cerrinin 
yer aldığı kıyeml mal semen, diğer kıyeml 
mal m ebi' kabul edilir. Kıyeml malın misli 
malla mübadelesine gelince kural olarak 
semeniyete daha elverişli olduğu için mis
ll mal semen, kıyeml mal mebl' olur; an
cak kıyeml malın muayyen olmayan misli 
mal ile mübadelesi hali bu kuralın istis
nasıdır. Zira bu durumda muayyen olan kı
yemi mal semen, muayyen olmayan misli 
mal mebl' (müsemmen) sayılır ve işlemin 
satım akdi olmaktan çıkıp selem akdine 
dönüştüğü kabul edilir. 

Malikller'e göre mal ile para mübadele 
edildiği takdirde para semen olur; diğer 
durumlarda mübadele edilen şeylerin han
gisinin me bl', hangisinin semen olacağı 

İsimlendirme dışında fazlaca önem taşı
maz. Şafii mezhebinde tercih edilen gö
rüşe göre mal ile para mübadele edildiği 
takdirde para semen olur; bunun dışın 

daki durumlarda irade beyanında kullanı
lan ifadeye bakılır, başında "be" harf-i cer
rinin yer aldığı mal semen, diğeri mebl' 
kabul edilir. Hanbel11er'e ve Hanefıler'den 

Züfer'e göre semen ve mebl' eş anlamlı 
kelimeler olup her hEllükarda irade beya
nında kullanılan ifadelerde başında "be" 
harf-i cerrinin yer aldığı şey semen, diğeri 
mebl'dir. 

İslam hukuk düşüncesinde satım akdi 
ivazlı temlik gayesi taşıyan bir akid oldu
ğundan semen satım akdinin temel ge
reklerinden olup semenin mütekawim mal 
olması, miktarının ve niteliğinin bilinmesi 
gerekir. Malik!, Şafii ve Hanbel11er'e göre 
bey' akdinin rükünlerinden sayılan semen 
Hanefiler'e göre rükün sayılınayıp akdin 
hükmü veya gereği olarak nitelenir. Bu 
bakımdan semensiz olduğu tasrih edilen 
bir satım akdi ittifakla batı! sayılmakla bir
likte akidde semenden söz edilmemesi di
ğer mezheplerde akdin butlanına yol açar
ken Hanefiler'e göre akdin butlanına de
ğil fasid olmasına yol açar. Yine Hanefiler 
semenin miktarı, vasfı ve ödeme şekli ko
nusundaki belirsizlikleri butlan değil fe
sad sebebi sayar. Hanefi doktrinine göre 
satım akdinin yapılış gayesi mebli elde et
mektir; satış bedeli ise bunun için sadece 
araçtır. Bu bakımdan Hanefıler'ce mebl 
için "ma'küdün aleyh", semen için "ma'kü
dün bih" nitelemesi yapılmış, mebl ve se
mene ilişkin hükümlerde bu anlayış belir
leyici olmuştur. Hanefıler'de satım akdin
de mebl' ile semen başlıca şu açılardan 
farklı hükümlere tabi tutulmaktadır: 1. 
Satım akdi sonucunda meblin mülkiyeti 
satıcıdan alıcıya geçerken semen satıcıya 
ödenmek üzere alıcının zimmetinde borç 
olarak sabit olur; yani alıcı malın mülkiye
tine sahip olurken satıcı semeni almaya 
hak kazanır. z. Satım akdinde meblin mü
tekawim mal olması in'ikad şartıdır, se
men olan bedelin bu özelliği taşıması in'i
kad değil sıhhat şartıdır. 3. Satım akdin
de meblin akid esnasında mevcut, satıcı
nın mülkünde ve hemen teslim edilebilir 
olması satım akdinin in'ikad şartları ara
sında yer alırken semen için böyle bir şart 
bulunmamaktadır. 4. Mutlak bey' akdinde 
meblin teslimi vadeye bağlanamaz, ancak 
semen peşin ödenebileceği gibi vadeye de 
bağlanabilir. Bu tür akidde meblin peşin 
olması akdin sıhhat şartı iken sarf ve 
trampada bedelierin her birinin bir açıdan 
mebl, bir açıdansemen olduğu görüşün-



den hareketle bedelierin peşin ve aynı an
da teslim edilmesi gerekir; bedellerden bi
rinin vadeye bağlanması faize yol açacağı 
için caiz değildir. Selem akdinde ise akdin 
yapılış gayesine uygun olaraksemenin (re'
sülmal) peşin ödenmesi ve meblin vadeli 
olması akdin tabiatı gereği sıhhat şartı
dır. s. Satım akdinde kabzdan önce men
kul mal olan mebl'de tasarruf caiz görül
mezken kabzdan önce semende tasarruf 
caiz görülmüştür. 6. Satım akdinde ifadan 
önce mebiin yok olması akdi bozarken se
menin yok olması aynı sonucu doğurmaz. 

7. İfadan sonra malın yok olması ikaleye 
engel görülmüş , semenin yok olması ise 
ikaleye engel görülmemiştir. 8. Satım ak
dinde teamüle uygun olarak semen me
bi'den sonra teslim edilir. Semenin öden
mesiyle ilgili masraflar da aksi kararlaştı
rılmamışsa yine teamüle uygun biçimde 
müşteriye aittir. 

Hanefi mezhebindeki satım akdinde se
menin tayinle taayyün etmeyeceği (parça 
borcu haline gelmeyeceği) anlayışı da satım 
akdinde akdin mahallinin (akidle elde ed il
mesi hedefl enen şey 1 ma'küdün aleyh) 
mebl ile sınırlı olmasından kaynaklanmak
tadır. Dolayısıyla Hanefıler'e göre, bir satım 
işleminde akde konu olan mal taayyün 
edip parça borcu haline dönüştüğünden 
yerine başka bir mal verHemediği halde 
semen olarak belirlenen para taraflarca 
belirlenmiş olsa bile nevi borcu özelliğini 
koruduğundan belirlenen paranın aynısı ve
rilebileceği gibi onun yerine misli de veri
lebilir. Maliki mezhebinde de meşhur gö
rüş bu yöndedir. Şafii ve Hanbeli mezhep
leriyle Hanefıler'den Züfer'e göre müba
delelerde mebl taayyün ettiği gibi semen 
de tayin ile taayyün eder; yani bu anlayı
şa göre satım akdinde mebiin her açıdan 
benzeri verilerneyeceği gibi semenin de 
misli verilemez. 

Vadeli satışlarda itibari paralarla belir
lenen semenin, t edavülden kaldırılması ve
ya ekonomideki bazı para olaylarının etki
siyle değerinde değişme olması halinde 
ifanın hangi para birimiyle ve hangi mik
tarda yapılacağı konusunda İslam hukuk 
doktrininde zengin bir birikim mevcut
tur (bk lFA; NAKİT; VADE FARKI ). 
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!il BEŞiR GöZÜBENLİ 

SEMENDİRE 

L 
Sırhistan ' da tarihi bir şehir. 

_j 

Doğu Sırbistan'da deniz seviyesinden 57 
m . yükseklikte, Belgrad ' ın 45 km. doğu
sunda Tona'nın sağ (güney) kıyısındaki düz 
ve alçak arazide küçük bir nehir olan Jeza
va'nın Tuna ile buluştuğu noktada kurul
muş olup güneyinde üzerinde üzüm bağ
larının bulunduğu bir sıra alçak tepe mev
cuttur. Roma döneminde Mons Aureus 
ismiyle bilinen Semendire bugün Smede
revo adıyla anılır. Sırbistan'ın Ortaçağ'da

ki son başşehridir ( 1430-1459) 1459'dan 
1 SZ1 'e kadar çok önemli bir Osmanlı san
cağının merkezi olmuş ve kısa zamanda 
gelişme göstererek bir İ slam şehri haline 
gelmiştir. Macarlar, Avusturyalılar ve Sırp
lar'ın birçok defa zaptettiği , ancak her 
defasında Osmanlılar tarafından geri alı
nan Semendire şiddet ve yıkımlarla dolu 
bir tarihe sahiptir. Osmanlılar'ca genişle

tilen ve yenilenen Ortaçağ üslübundaki 
büyük şehir duvarlarının dışında şehrin 
İslami tarihinden geriye çok az şey kal
mıştır. 

Semendire Kalesi, Geç Ortaçağ'da Xl. 
yüzyıldan beri aynı adı taşıyan köyde inşa 
edildi. Temmuz 14Z7'de Sırp Despotu ve 
Osmanlı Vasalı Stefan Lazareviç başşehir 
Belgrad'da öldü ve aynı yılın ekim ayı so
nunda yerine geçen (Osmanlı la r'ın Vı lkoğlu 

adını verdiğ i ) Durad (Curac) Brankoviç eski 
bir anlaşma gereğince Belgrad'ı Macarlar'a 
iade etti. Aynı anlaşmaya göre Semendi
re'nin biraz doğusunda bulunan Golubac 
(Güvercinlik) Kalesi'nin de Macarlar'a veril
mesi gerekmekteydi. Fakat kalenin kuman
danı Jeremüa burayı Türkler'e teslim et
meyi tercih etti. 14Z8'de Osmanlılar Du
rad'ın başşehri olan Krusevac'ı (Aiacah isar) 
aldı. Çağdaş tarihçiler Konstantin Mihaj
lovic ve Ducas'ın (Dukas) verdiği bilgilere 
göre barış sağlanınca Durad, ll. Murad'
dan yeni bir başşehir kurma izni talep et
ti. Bu yeni şehir Tuna ve Jezava'nın kıyı

larında üçgen bir alan üzerinde kuruldu. 

SEMENDiRE 

11 hektardan biraz fazla bir alanı kapsa
yan şehir yirmi altı kule ile güçlendirilmiş 
yüksek bir duvarla çevrildi. Üçgenin tepe 
bölgesinde ayrı bir iç kale oluşturuldu ve 
burada despot için dıştaki kalenin önem
li bir bölümünü teşkil eden ve günümüze 
kadar harabe durumda varlığını korumuş 
olan bir saray inşa edildi. İki yılda tamam
lanan inşaat sırasında halk zorla çalıştırıldı. 
Özellikle Durad'ın Bizanslı eşi lrena Kanta
kuzina önemli bir rol oynadı ve Sırp top
lumsal hafızasında Prokleta Jerina (lanetli 
lrena) olarakyer etti. Kalenin yanında Dub
rovnik'ten gelen tüccarların yerleştiği çok 
hareketli bir pazar ortaya çıktı. Durad Slav
ca, Yunanca ve Latince kitapların bulun
duğu büyük bir kütüphaneye sahipti ve 
çevresindeki aydınlar kilise kitapları, tarih
ler ve antolojiler yazmışlardı. 

Macarlar, Semendire'yi bırakması için 
Durad'a yoğun baskı yaptı ve buna karşı
lık kendisine Macaristan'dan toprak ver
di. Bu durum Osmanlılar'ın müdahalesine 
yol açtı. Topların kullanıldığı üç aylık bir ku
şatmanın ardından şehir Osmanlılar tara
fından alındı ( 16 Reblü lewel843 127 Ağus
tos 1439). 15 Ağustos 1444'te Haçlı ordu
larının tehdidi altındaki l l. Murad, Durad 
ile barış yaptı; ona yirmi dört önemli ka
lesiyle birlikte Semendire'yi ve işgal altın
daki diğer Sırp topraklarını geri verdi. Bu
na karşılık Sırp despotu Osmanlı vasalı ol
mayı ve vergi vermeyi kabul etti. Sırbis
tan Eylül-Kasım 1444 arasında Haçlılar'ın 
Varna seferi sırasında da tarafsız kaldı ve 
ll . Murad'ın 1451 'de ölümüne kadar barış 
içinde varlığını sürdürdü. 857'de ( 1453) 
İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan 
Mehmed, Sırbistan 'ın bu parçasını yeniden 
fethederek kuzey sınırını güvence altına 
almak istedi. 858'de (1 454) ZO.OOO kişilik 
bir ordu ile saldırıya geçti ve güçlü Ostro
vic (Sivrihisar) Kalesi'ni ele geçirdi, Semen
dire'yi kuşattı , fakat alamadı. Ele geçirilen 
esirlerin bir kısmı yeni Osmanlı başşehri 
İstanbul etrafındaki meskün olmayan alan
lara yerleştirildi. 

860 (1 456) yılında başarısız Belgrad ku
şatması sırasında Semendire muhasara 
altına alındıysa da zaptedilemedi. Aralık 
1456'da Durad'ın ve iki yıl sonra yerine ge
çen oğlu Lazar' ın ölümü üzerine Semen
dire, Macaristan yanlısı ve Türk yanlısı ol
mak üzere iki parçaya ayrıldı. Osmanlılar 
862 (1458) ilkbaharında Bela Stena, Re
sava, Visevac ve Zrnov (Avala) kalelerini al
dılar. fakat o sıralarda Bosnalılar'ın elinde 
olan Semendire ve yakınındaki birkaç ka
leye hakim olamadılar. Bizanslı tarihçi Chal
kokondylas, Katalik Bosnalılar ile anlaşa-
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