14-15. YÜZYILLARDA OSMANLI FETIHLERI
SIRASINDA AVRUPA'NIN SIYASI VE
IKTISADI DURUMU
Prof. Dr. ~ERIF BA~TAV
Osmanl~lar~ n Avrupa'ya ayak bast~ klar~~ ve arkas~ndan süratle
ilerleyerek Balkanlar'da ve Orta Avrupa'da Imparatorlu~un temellerini
att~ klar~~bir s~ rada Avrupa'da siyasi, iktisadi ve sosyal durum ne idi sorusuna
cevap verecek bir ara~t~ rmaya bu güne kadar rastlayamad~ k. Hammer,
Zinkeisen, Jorga gibi Osmanl~~ tarihlerinde, Türklerin fetihleri s~ ras~nda
kar~~la~t~klar~~ ülkeleri, onlar~ n siyasi ve sosyal durumlar~n~~ da~~n~ k
bahislerde ele alarak k~s~m k~s~m aç~klamalara rastlan~ r. Zinkeisen bu
konuda daha da faydal~~olmaktad~ r. Ayr~ca Delaville-Leroulx, Alexandrescu-Dersca, Gibbons, Elekes, Babinger ve Werner gibi ara~t~ r~c~lar da
konulanyla ilgili olarak Osmanl~larla temas halindeki devletlerin
durumlar~ n~~ izaha çal~~~ rlar. Fakat mozaik ~eklinde verilen ve birbirinden
ayr~~ bütün bu aç~ klamalar, okuyam ayd~ nlatmakta fazla yard~ mc~~
olmamaktad~ r. Özellikle bu devirde Avrupa toplumuna hâkim bulunan
fikirleri bir kül olarak anlamam~za yaram~yorlar. Bu sebeble, y~llarca evvel
bu konuda ba~lad~~~m~z bir ara~t~rman~ n burada sadece bir özetini
veriyoruz.
Bu k~sa bildirimiz dahi, Osmanl~~fetihleri s~ ras~ nda Avrupa milletlerinin
ne denli bir karga~a içinde bulundu~unu, özellikle bütün Ortaça~~boyunca
Avrupa camias~n~~ yöneten Papal~k ve Imparatorluk gibi iki büyük
müessesenin tam bu s~ ralarda çözülme halinde bulundu~unu, eskiden bütün
H~ ristiyan âlemini birbirine ba~layan dini duygular~n zaifleyerek onun
yerine milli ve mahalli devletlerin do~makta oldu~unu göstermeye hizmet
edecektir. Osmanl~~fetihlerinin ba~ar~~kazanmas~nda bu faktörlerin büyük
ölçüde yard~m~~oldu~unu unutmamak gerekir.

Ortaça~'da uzun süre Avrupa'n~n kaderini elinde bulunduran
papalarla imparatorlar~n ortakla~a idare ettikleri H~ ristiyan camias~nda
hüküm süren Avrupa birli~i fikri, 14. yüzy~lda her gün biraz daha zay~flam~~~
ve Avrupa hayat~n~ n günlük meselesi olmaktan ç~ km~~t~ r. Bundan böyle
Imparatorun emirleri dinlenmez olmu~~ve Avignon'a ta~~narak Frans~z
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k~ rallar~ n~ n nüfuzu alt~nda ya~ayan papalar da di~er Avrupa k~ rallar~n~ n
gözünde itibardan dü~mü~~ve ~üphe ile kar~~lanm~~lard~ r. Avrupa birli~i
fikri geçmi~~ve yerine milli te~kilâtlanma devresi ba~lam~~t~ r. 14. yüzy~l~ n en
büyük hadisesini olu~turan Yüzy~l Harpleri, Avrupa'n~ n ilk milli harpleri
olarak kabul edilir.
Daha Dante zaman~ nda ( 1265-132 ) Papal~ k, servetinin fazlal~~~ ndan
dolay~~ ahlaki çöküntüye dü~mü~~ve Imparatorluk da iktidar~ n~~ kaybetmi~~
bulunuyordu. Bu hadiselerden duygulanan Dante, insanl~~~~selâmete
götürmek için imparatorlu~u kuvvetlendirmek ve Papal~~~~da ilk ça~lardaki
gerçek din esaslar~ na göre ar~ nd~ rmak icabetti~i kanaatini aç~ klam~~t~ r;
fakat art~ k H~ ristiyan dünyas~ na yeni bir nizam vermek hususunda ileri
sürülen bu fikirler tamamiyle mâziye kar~~m~~ , yeni kuvvetler, yeni fikirler ve
yeni insanlar meydana ç~km~~ t~. Ilim ve kültür de Papal~~~ n inhisar~ndan
ç~ karak lâiklerin eline geçer, ticaret ve sanayi sayesinde zenginle~en ~ehirli
tabaka, sanat ve edebiyat~~ himayesine al~ r, Chaucer, Froissart ve Boccaccio'lar
devri aç~lm~~ t~ r. Bu tarihten ba~layan ~iz~na hareketi ~~417'ye kadar sürmü~,
Katolik Kilisesi iki dü~man partiye ayr~ ld~~~ ndan Lâtin Bat~~aleminin birli~i
yok olmak tehlikesi ile kar~~la~m~~t~ r.
Asl~ nda bu harekette dinin hiçbir hissesi yoktu. ~ talyanlar, paras~na,
nüfuz ve otoritesine muhtaç bulunduklar~~ Papal~~~~Italya'ya çekmeye
çal~~~ yor, Frans~zlar ise, ister Roma'da otursunlar, ister Avignon'da
papalar~ n bundan sonra da kendi menfaatlerine hizmet etmelerini
istiyorlard~ . Bu sebeple bu devirde H~ristiyanlar, Yahudilerle Islam alemi
önünde gülünç bir duruma dü~mü~~bulunuyorlard~.
H~ ristiyan aleminin bu kritik durumu kar~~s~ nda, bir Sinod toplayarak
Papal~~~~kontrol alt~ na almak fikri do~mu~ tur. Bu s~ ralarda Papal~~~ n fazla
servet sahibi olmas~ na ve dünya i~leriyle u~ra~mas~ na kar~~~bir çok tarikat da
meydana geldi~inden bu dü~ünceler Kilise Reformuna bir zemin haz~ rlam~~~
bulunuyordu. önce Paris üniversitesinde do~an Sinod fikri gittikçe
yay~lm~~~ve tam bu s~ ralarda Ingiltere'de Lollardism cereyan~n~n ba~lamas~~ da,
zaman~ n serbest fikirli insanlar~~ aras~ nda Ortaça~~Kilise talimat~~ve bütün
Kilise te~kilat~ na kar~~~cephe al~ nmas~~ neticesini vermi~tir.
Oxford üniversitesi hocalanndan Wyc4lf tarafindan ileri sürelen bu fikirler, Ingiltere'de büyük halk tabakas~~ aras~nda da taraftarlar kazanm~~~ve bu
hareket iktisadi ve içtimai hayat~n yeniden kurulmas~ n~~ hedef edindi~inden
Wycliff in bu fikirleri daha sonraki Reform hareketinin esas umdelerini
olu~ turmu~tur. Wycliff in talimat~na göre, H~ ristiyan dininin esas~ n~~ te~kil
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eden ~ ncil'i halk dilinde yaymak gerekiyordu. Nitekim, devrin gelene~ine
tezat te~kil eden bu dü~üncelerinden dolay~~az sonra Wycliff Üniversiteden
kovulmu~, fakat fikirleri yanda~lan taraf~ndan halk aras~nda yay~ld~~~~gibi,
Incil de Ingilizceye tercüme edilmi~tir. Wyckff zamanla bütün Kilise
te~kilat~n~~tenkit etmi~, rahiplerin dünya i~leriyle me~gul olamayacaklann~,
meziyet sahibi bulunmayanlar~ n dini merasimleri idare edemeyeceklerini
ö~retir ki, gerçekten bu sözleriyle Wyddf, ~~7. yüzy~l~n Reform
taraftarlanndan çok az farketmi~tir.
Geni~~halk tabakalar~~aras~nda yay~lan Wycliffin talimat~, 16. yüzy~lda
Protestan umdeleri Ingiltere'ye sirayet etti~i zaman, bu fikirlerin halk
tarafindan çabucak benimsenmesi neticesini vermi~tir. Sonradan ~ngiltere'den Çeklere geçen bu cereyan, orada büyük siyasi ve içtimai hareketlere
sebep olmu~~ve Konstans Sinod'unda Jean Huss ate~e at~ld~ktan sonra
taraftarlar~, onun fikirlerinde ~srar etmi~ler ve bu suretle uzun zaman Orta
Avrupa'n~n sulh ve emniyetini bozarak bütün H~ristiyan âlemini me~gul
eden bir hadise halini alm~~t~r.
Bu devirde Avrupa'da Kilise Reformunun gerekli oldu~unda, idrâk
sahibi herkes müttefik bulunmas~na ra~men, din adamlan aras~nda
ba~layan Sinod ve Reform fikri, çok çabuk devlet adamlann~ n eline geçerek
siyasi bir mesele halini alm~~~ve nihayet Konstans Sinodu (1417) ~izmaya
güçlükle son verebilmi~tir.
Bu s~ralarda Papal~k makam~~bo~alm~~~bulunmakla Kilise Reformu ve
Papal~k iktidar~n~n daralt~lmas~~ için güzel bir f~rsat zuhur etti~i halde
bundan istifade edilemedikten ba~ka, bir Italyan diplomat~~olan ve Kilise
gelene~ine ba~l~~ bir kimse olan V. Martin'i Papal~~a seçmekle Sinod,
kendisine büyük bir rakip meydana ç~karm~~t~. Böylece Kilise Reformu
projesi suya dü~mü~~ve ~talya'da iktidar~n~~takviye etmek için H~ristiyan
devletleriyle ayn ayn ittifaklarda bulunmaktan çekinmeyen Papa'mn
önünde Sinod, silah~~elinden b~rakmaya mecbur oldu~undan &sel Sinod'u
da Reform hareketini bir ad~m ileriye götürememi~tir.
Tam bu zamanda ~mparatorlu~a seçilen Sigismund, Sinod'a ve Kilise
Reformuna taraftar görünmek suretiyle Çek taht~n~~ kolayca ele
geçirebilece~ini tasarlam~~t~. ~mparatorun yard~m~na nail bulundu~u
müddetçe Roma'ya kar~~~ciddi bir kudret temin edebilen Sinod ise, 14.4.5'de
imparator 111. Frederik'in Papa ile anla~mas~~yüzünden Reform davas~n~~
tamamen kaybetti. Bu suretle Kilisenin kendi bünyesinde sinodlar yoluyla
yenilik yapma gayreti de ba~ar~s~zl~~a u~ram~~~oluyordu.
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Papal~ k iktidar~, yine Italyanlara geçmi~~ve Papa V. Martin ile ba~l~ca
dü~ünceleri bir Italyan devleti idare etmek olan papalar~ n uzun silsilesi
ba~lam~~t~. Lâkin Papal~ k, eski mevkiine yerle~ebilmek için Cumhuriyetçilerle mücadeleye mecbur olmu~~ve gayelerine eri~mek hususunda hiçbir
vas~ta ve i~kenceden çekinmeyen Restorasyon Devri papalar~~buna muvaffak
olmu~lard~r. Böylece mahalli güçlüklerden s~yr~lan Papal~k, Basel Sinodu'nu
da~~tm~~~(1449) ve Imparator 111. Frederik ile vard~~~~antla~ma sayesinde
kendini bütün Reform isteklerinden kurtararak 45o'de jübilesini kutlayan
V. Nicola, uysal bir H~ ristiyan alemine huzur içinde bakma imkan~n~~
bulmu~tu. Böylece Papal~~a kar~~~ aç~lan mücadele nihai olarak
uzakla~t~r~lm~~~oluyordu.
Papal~k ve Haçl~~Seferi Fikri
Sona ermek üzere bulunan Ortaça~~Papal~~~ , Demokles'in k~l~c~~ gibi
ba~~n~ n üzerinde sallanan Konsil tehlikesinin korkusu içinde ya~ad~. Fakat
kilise Hükümetinin içine dü~tü~ü anar~iden de faydaland~ . Zira bu anar~i
devrinde halk, bir otorite yoklu~u hissetmi~~ve Ebedi ~ehri tekrar mamur
görmek isteyenlerin say~s~~da artm~~t~ . Iyi bir idare sistemine malik bulunan
Papal~k, enerjik bir monar~i kurarak Roma'y~~ bir kültür merkezi haline
getiriyor ve Kilise Devletinden bir Italyan K~rall~~~~olu~turmaya do~ru
ilerliyor ve bu arada bütün Bat~~memleketleri üzerindeki üstün mevkiini
tekrar elde etmek için de gayret sarfediyordu. Bu maksada eri~ebilmek için
tuttu~u yol ~u idi: Bat~'n~ n parçalanmakta oldu~unu bilmezden gelerek
"din s i zlere" kar~~~bir H~ristiyan d~~~siyasetini ayakta tutmak, o zaman Bat~~için
hayati bir mesele olan Türk problemini üzerine almak, Haçl~~Seferleri gelene~ine
dayanarak din sava~~~fikrini genelle~tirmek, bunu Kilise vas~tas~yla en küçük köylere
kadar götürmek, Türklere kar~~~kazan~lan zaferleri mübala~l~~olarak de~erlendirmek,
hem ba~ar~ dan ve hem yenilgiden Türkler aleyhine aç~ lan propagandada son haddine
kadar faydalanmak.
Bu izahattan da anla~~laca~~~üzere Papal~ k, kendini Haçl~~Seferleri
fikrinin son mercii say~yordu. H~ ristiyan birli~i fikrinin ve Türk
dü ~~manl ~~~ n ~~ n henüz ya~ad~~~~bu devirde Papal~ k, bunlardan
faydalanarak ~ uurlu siyasi bir idare kurmak emelindeydi. Türk harplerinde
te~ebbüsü elinde bulundurmas~~için ise, H~ ristiyan hükümdarlar~~aras~ndaki
anla~mazl~ klar~~ gidermesi gerekiyordu. Haçl~~ Siyaseti, bu husustaki
müdat~aleyi hakl~~ gösterecek ve Papal~~~ n prestijni kuvvetlendirecekti.
Devlet fikriyle din siyaseti birbirinden ayr~lmad~ kça, bu iki metodun s~ rayla
uygulanmas~~gerekiyordu.
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Genel olarak Haçl~~ Seferleri devrinin Akkâ'mn sukutuyla 1291 'de sona
erdi~i kabul edilmesine ra~men, son y~ llarda Geç Ortaça~~hakk~nda bir eser
yazan A.S.Atiya, Haçl~~ Seferleri fikrinin Avrupa'da daha uzun zaman
ya~ad~~~ n~~ etraf~~ olarak göstermi~ tir. Atiya'mn fikirlerine göre, iikkâ'n~ n
sukutuyla Haçl~~Seferleri fikri sona ermemi~, ancak yönü de~i~ mi~tir. Avrupa
H~ ristiyan ruhunun büyük bir tezahürü olan Haçl~~ Seferleri fikri, hiç
~üphesiz Pap~l~ k ve imparatorluk aras~ ndaki rekabete paralel olarak
zay~flam~~ t~. Papal~k için bir d~~~politika meselesi olan Haçl~~ Seferleri, Avrupa
devletleri için ancak zaman zaman bir hedef te~kil etmi~ tir. Bu itibarla,
islâmlara kar~~~giri~ilen bu hareket zamanla da~i~mi~tir. 14. yüzy~l~ n kar~~~ k
tarihi hadiseleri aras~ nda Haçl~~ Seferi fikri baz~lar~~ taraf~ndan itham ve
baz~lar~~taraf~ ndan da te~vik edilmi~ ti. Bu fikri canl~~tutan âmiller aras~ nda, o
s~ rada Yak~n-Do~u'da ve Avrupa'da vuku bulan olaylar, Papal~ k,
tarikatlar~ n faaliyetleri ve hepsinden de çok Arz-~~ Mukaddes hac~lar~n~ n
Avrupa'da giri~ tikleri propagandalar say~labilir. 14. ve 15. yüzy~llarda
Do~u H~ ristiyanlar~ mn Meml~lk ve Osmanl~~ idaresi alt~ na girmesi ve hele
Osmanl~lar~ n Avrupa'n~ n merkezine do~ru süratle ilerlemeleri, Avrupa'y~~
kurtarmak için bir Haçl~~ Seferi tertip etmek lüzumunu kuvvetle
hissettiriyordu.
~izmaya ve kuvvetli Reform hareketlerine ra~men, Papamn gözleri
önünde hala bir Haçl~~Seferi fikri dola~~ yor ve Tatarlar~~ H~ristiyan dinine
kazanmak dü~ üncesi sürüp gidiyordu. Geç Ortaça~~tarikatlanyla do~ udan
dönen seyyah ve hac~lar d~~~ nda, memleketleri Müslümanlar taraf~ ndan
ellerinden al~ nan k~ rallar da mühim propagandalar yap~yorlard~ . Bütün bu
propagandalara ra~men, Bat~'n~ n o devirdeki kar~~~ k siyasi durumundan
dolay~, Haçl~~Seferi fikri yine de ba~ar~s~zl~~a u~ruyor ve bunun d~~~ nda o
s~ rada M~s~ r ile Türkiye'nin sahip bulunduklar~~kuvvetli içtimai ve özellikle
askeri te~kilat da, H~ ristiyanlar~n ba~ar~lar~ na engel oluyordu. M~s~r ile
Türklerin H~ ristiyanlara kar~~~kazand~klar~~ba~ar~lar, Do~u'da H~ristiyanlara kar~~~ortaya ç~ kan bir reaksiyondu. Zira, Filistin Müslümanlar taraf~ ndan
da mukaddes bir yer say~l~yordu.
Islamiyetin bu kar~~~taarruzlar~~ s~ras~ nda Bat~ 'da, derhal harekete
geçmek icap etti~i çok iyi anla~~ llyordu. Ortaça~~muhitinin yüksek veya
alçak, dini veya laik s~mflar~ n hepsi, islamlara kar~~~propaganda hareketine
kat~lmak ihtiyac~ n~~ duymu~ , lakin bu gayretlerden ancak baz~~ H~ ristiyan
prenslerinin mevzii ba~ar~lar~~ görünmü~ tür. 1365 iskenderiye seferiyle 1396
~z
Ni~bolu seferi böyle bir hareketin neticesiydi. Ni~bolu seferinin gayesi, yaln
il
Kudüs'e
kadar
gitmekti.
Fakat
Balkan Müslümanlar~m ezmek de~
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Avrupa'n~ n bundan sonraki Haçl~~Seferi mahiyetindeki hareketleri mevzii
Oldu~u gibi Ar-z Mukaddes'i geri almak için yap~ lan milletleraras~~sefer
vasfin~~ da ta~~m~ yor ve sadece nefis savunmas~~ için giri~ ilen hareketlerden
ibaret bulunuyordu. Macarlar~ n Türklerle bo~u~ mas~~ bunun belirgin
örneklerinden biriydi.
Paleologlar~ n Lâtin Imparatorlu~una nihayet vererek hayata
kavu~turduklar~~ Bizans, mezhep ve müesseselerin mücadele safhas~~olmu~~ve
yerli Rumlar~ n Lâtinlere kar~~~duyduklar~~ nefret son haddini bulmu~tu.
Rumlar~ n büyük bir k~sm~~ Türk hâkimiyetini Lâtin istilas~na tercih
ediyordu. Zira, Türklerin herkes taraf~ ndan bilinen dini müsamahalar~,
Rumlara kiliselerini kurtarabilecekleri intiba~n~~ vermi~ ti. 13. yüzy~lda
henüz büyük bir k~ sm~~ pagan olan Mo~ollar~~ H~ ristiyanl~~a kazanmak için
sarfedilen gayretler, Müslümanlar~ n zaferiyle neticelenmi~ti. 1 4o5'de
Timur'un ölümüyle Imparatorlu~unun da~~lmas~~ ise, H~ ristiyanlar~n ona
besledikleri ümitlere de nihayet vermekteydi. Bundan ba~ka Bat~~aleminin
uzun zaman saplan~ p kald~~~~Arz-~~ Mukaddes'i kurtarmak fikri, Türklere kar~~~
dikkatli ve sistemli bir sava~~tertibine engel olmu~~ve Türk muharebeleri,
feveran kabilinden do~an ve bir çok noksanla dolu te~ebbüsler halini alm~~ t~.
Bu hareketler ancak Macaristan'da Türklere kar~~~ ciddi bir hudut
mücadelesinin ba~lamas~ na kadar sürmü~ tür.
14. yüzy~l~ n Haçl~~ Seferi gayretleri, devrin zihniyetinde de~i~iklik
husule geldi~ini, bundan böyle bütün H~ristiyanlar~~ mukaddes bir gaye
u~runa birle~ tirmenin imkans~z oldu~unu, k~smi giri~imlerin ise, hezimetle
sona ermeye mahküm bulundu~unu aç~ kça göstermi~ ti. 14. yüzy~l~n
sonundan itibaren, Türkleri dini mahiyette büyük bir milletleraras~~
i~birli~iyle yok etmek veya hiç olmazsa Avrupa'dan ç~ karmak gerekti~
i
dü~ üncesi Macaristan'da daimi surette ya~am~~ , özellikle Hunyadi ile o~lu
Mdtyds' ~n ~ahsiyetleri, H~ ristiyan âleminde ortak bir takdire mazhar
olmu~ tu ki, bu sebeple Macaristan'a H~ ristiyanl~~~ n müdafaas~ nda önderlik
vazifesi verilmi~ti.
14. yüzy~l~ n nafile geçen denemeleri, papalar~~ yine de ümitsizli~e
dü~ürmemi~ ti. Rönesans devri papalar~~ için Türk meselesi, mevkilerini
sa~lamla~ t~ rmak ve iç zaaflarm~~ örtmek yolunda bir âletti. Bu dü~ünceler
d~~~ nda, ~slamlara kar~~~gerçek bir kin besleyen ~spanyal~~ Papa 111.
Calixtus,
Geç O r t aç a ~~papalar~~ aras~ nda acaip bir simâ idi. 1455'de ~li. Calixtus
ad~ yla papa seçilen Borgia, ~spanyal~~ tan~ nm~~~bir ailedendi. Aslen hukukçu
olan Borgia, bir ara piskoposluk yapm~~t~. Papal~~~ n bir yabanc~ n~n eline
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geçmesinden memnun kalmayan Italyanlar aras~ nda, bütün kuvvetiyle
Türklere kar~~~mücadele edece~ini ilan etmesi, Roma'da bir sempati
uyand~rm~~t~ : Türklere kar~~~harbedecek ve Türklerin elinden Istanbul'u
geri alacakt~. Borgia Rönesans taraftan say~lamazd~ . Zira, selefieri taraf~ndan
ba~lanan Rönesans hareketi onun zaman~nda duraklam~~t~ . Edebiyat ve
sanatlara sarfedilecek paran~n Türklere kar~~~aç~ lacak mücadeleye tahsis
edilmesini tercih ediyor ve hayat~n~ n en büyük gayesinin Türklere kar~~~
mücadele etmek oldu~unu söylüyordu.
Bu esnada Bat~'n~ n durumu çok kar~~~kt~ . Müslüman Türklerin
Avrupa'n~ n içine do~ru temkinle ilerlemelerine ra~men, Bat~l~ lar
birbirleriyle mücadelede devam ediyorlard~ . Istanbul'un Türklerin eline
geçmesiyle, yaln~z H~ristiyanlar~n Do~u'daki menfaatleri zarar görmekle
kalmam~~ , Akdeniz'in emniyeti de sars~lm~~t~ . Fatih Sultan Mehmed, her
f~ rsattan faydalanarak hâkimiyetini geni~ letmekteydi. Fakat, bu ciddi
tehlikeye ra~men H~ ristiyan prensler, Avrupa'n~n taliiyle me~gul bulunmuyor ve aralar~ ndaki anla~ mazl~klar onlar~~ bir Haçl~~ bayra~~~alt~nda
birle~mekten al~koydu~undan bu meseleyle sadece Papal~ k ilgili bulunuyordu.
Bütün H~ ristiyan alemi kendi menfaatleri pe~inde ko~arken, hala
üniversal olmak iddias~ nda bulunan Papal~k, "din dü ~ manlar~ n ~"
unutmuyor ve Istanbul'un kayb~n~~ vaktiyle Kudüs'ün sukutunda oldu~u
gibi, kendi emellerine alet olarak kullanmak istiyordu. Haçl~~Seferi fikri,
Calixtus'un ~ahs~ nda en hararetli mümessilini bulmu~tu. Nitekim, Papal~k
mevkiini i~gal etti~i zaman ~öyle yemin etmi~tir: "Ben Papa III.
Calixtus vaadediyor ve örnek veriyorum ki, dünyan ~ n
ordular ~ na kendi kan ~ m ~~ katmak suretiyle ve aziz
karde~ lerimin yard ~ m ~ yla Istanbul'u geri almak ve esarette bulunan H ~ ristiyanlar ~~ kurtarmak, hakiki dini tesis
etmek, Do~ u'dan dinsiz Muhammed'i yok etmek için and
içiyorum. Kudüs seni unutursam dilim tutulsun! Allah bu
u ~ urda yard ~ mc ~ m olsun! Amin!"
Papa'n~ n bu azimli hareketi, Ispanyol olmas~ ndan ileri geliyordu ve 700
senelik Arap-Ispanyol mücadelesi, Calixtus'un ruhuna ve Ispanyol halk~na
bu karakteri a~~ lam~~t~ . Onun için, bütün H~ ristiyan âlemini Hildle kar~~~
ayaklanmaya te~vik ediyor ve bu i~~onun birinci derecede u~ra~~s~~ olmu~~
bulunuyordu.
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Hohenstaufen ailesinin son hükümdar~~11. Frederik'in 1 25o'de ölümüyle,
Mukaddes Roma-Cermen Imparatorlu~u fiilen tarihe kan~~ r. Bu tarihten
sonra, Italya'da Alman hâkimiyeti de süratle zay~flar ve bu zamandan
itibaren Roma'da Papan~ n elinden imparatorluk tac~n~~giymek için gelen
Alman k~rallar~ , Italyan topraklar~ ndan sadece bir misafir gibi gelip geçer ve
14. yüzy~l~n ilk yans~nda VIL Henrich ile Bavyeral~~Louis hariç, bundan sonra
Italya'r ellerinde bulundurmak tecrübesinde dahi bulunmazlar. Her ne
kadar, Imparatorluk tac~ , bundan sonra da Alman k~rallar~n~ n ba~~ n~~
süslemekte devam ederse de, bu sadece muhtevas~z bir sembolden ibaret
kal~r. Alman k~rallar~~ yaln~z Almanya'y~~alâkadar eden bir siyaset takip
etti~i gibi, Italyanlar da gittikçe ba~~ms~zl~k kazanm~~~ve iktidar k~smen
papalann, k~ smen de ba~~ ms~ z sitelerin ve Güney-Italya'daki Sicilya
K~rall~~~n~ n eline geçmi~ tir. Almanya'daki müstakil beylerin ve eyalet
idarelerinin kuvvetlenmesiyle K~rall~ k son derece zay~flam~~~Papal~k ise, bu
durumdan azami derecede faydalanmay~~ihmal etmemi~ tir. Almanya'n~n
idaresi, bundan sonra da mahalli birliklerin idaresine tabi bulunur.
Popo X. Grdgoire'~n iste~i ile Alman elektörlerinin 1273'de Habsburg
Rudolf u Alman k~ral~~seçmeleri, Orta-Avrupa tarihinde yeni bir devrin
ba~lang~c~~ olur. Papan~ n gayesi, Italya'da fazla kuvvetlenen ve Papal~k
makam~~için tehlikeli olmaya ba~layan Napoli k~ral~~ Charles Anjou'ya kar~~,
Alman k~ral~n~~bir denge unsuru olarak kullanmakt~. Fakat Italya'ya kar~~~
bir alâka duymayan Rudolf, Papal~ k lehine Imparatorlu~un Italya'daki
arazisini terk etmi~, buna kar~~~Almanya'daki Imparatorluk arazisini ele
geçirmeye dikkat etmi~ tir. Rudolf, Çek k~ral~~ Ottokar'm elinden Avusturya'y~~
almak suretiyle Habsburg hakimiyetini kurmu~ tur ki bu hâkimiyet I. Cihan
Sava~~ na kadar sürecektir.
Almanya'da bundan sonra da devletin selâmetini dü~ünmeyen mahalli
prensler, rahipler ve ~ ehirlerle küçük soylular hüküm sürmü~lerdir. Lâkin
bütün zaaflar~n esas~n~ , elektörlerin hodgâm politikas~~te~kil eder ve bunlar
k~ ral namzedinin zay~ f ve kendi arzular~ na hizmet edecek birisi olmas~n~~
tercih ederler. Elektörler, Imparatoru devlet hudutlann~n bir kö~esine
s~k~~t~rd~klar~~ve Alman i~lerinden ba~ka meselelerle me~gul ettikleri zaman
huzur duymu~lar ve Almanya için bir milli bir k~ral de~il, bir Diyet reisi
aram~~lard~r.
L Albert Habsburg'un ( 298-1308) enerjik idaresi k~sa sürmü~~ve bundan
sonra art~ k Almanya, Fransa'n~n yüz y~l önce gerçekle~tirdi~i merkezi
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idareden mahrum olarak ya~am~~t~ r. Almanya'da babadan o~ula intikal
eden bir devletin kurulabilmesi için daha bir yüz y~ l beklemek gerekmi~ tir. I.
Albert Habsburg'un ölümünden sonra (1308), V. Alberein 1438'de Alman
taht~na ç~ kmas~ na kadar geçen zamanda, iktidar~~ elinde bulunduran
Luxembourg Hanedan~, Papa V. Clemens'in'( ~~3o5-1314) gittikçe artan Frans~z
nüfuzuna kar~~, Frans~zlar~n Imparator namzedi Charles Valois'ya kar~~~rakip
olarak meydana ç~kard~~~~VIL Henrich ile ba~lar (1308-1319) . Seçilmesinden
az sonra bu zat Çek taht~n~~ da ele geçirmi~tir. Henrich'nin ölümü ve o~lu
jean'~n küçük ya~ ta olmas~~sebebiyle Luxembourg Hanedamn~ n namzedi
olarak tahta ç~kan Louis Wittelsbach (1314-1347), hâkimiyet meselesinde
Papa ile ~iddetli bir mücadeleye giri~mi~~ve bunun sonunda imparatorluk
kesin bir yenilgiye u~rayarak tarihe kar~~m~~t~ r. Çok geçmeden, Avignon'daki
ikameti esnas~ nda tamamen itibar~n~~ kaybeden Papal~k da, ayn~~ akibete
u~ruyor ve bu suretle de ~~4. yüzy~l~n ortas~nda, Ortaça~~müesseselerinin ba~~~
olan bu iki te~ekkül inkiraz buluyordu. Louis'nin Papal~k ile giri~ti~i bu
mücadele s~ ras~ nda Alman içtimai s~n~flar~~ da k~ ral taraf~n~~ tutmu~~ve
böylece ilk defa siyasi hayata girmi~ler ve ba~lamak üzere bulunan Yüz Y ~ l
ha r plerind e Louis'nin Frans~zlara kar~~~ingiltere'yi tutmas~~ mevkiini
sarsm~~~ve Luxemburg Hanedammndan jean'~n o~lu olup Frans~z terbiyesi
görmü~~bir prens olan IV. Karl'~~ (1348-1378) iktidara getirmi~ti.
~ahsiyet sahibi bir hükümdar olan Karl, Almanya'n~n ilk hümanist
hükümdar~~ idi. Petrarca dahil, zaman~ n bütün hümanist- ve edibleri onun
muhitinde ya~arlar. Alt~n Ferman'~~ ile (1356) de Anayasaya kararl~l~k
sa~layan Karl, devlete haysiyetini iade ederek Roma hukukundan esinlenen
merkezi bir idare kurmay~~ ve elektörlerin keyfi idaresine nihayet vermeyi
dü~ündü. Lâkin, yeni ve içtimai s~n~ flara dayanan bir devletin kurulabilmesi
için, 15. yüzy~ lda büyük ölçüde Reform hareketlerine ihtiyaç vard~. Papamn
yard~ m~yla 1355'de Imparator olan Karl, mevkiini sa~lama ba~lad~ ktan
sonra hissettirmeden Papal~ ktan yüz çevirerek elektörlerden olu~an Diyet
idaresine döndü; Alt~n Ferman k~ ral seçme hakk~n~~ elektörlere tan~d~~~ ndan
Karl, Louis'nin ~iddetli mücadele ile elde edemedi~ini, Papan~n "tasvip
hakk~ n~" sükûtla geçmek suretiyle atlatm~~t~. Böylece imparatorluk, adeta
Papadan ayr~lm~~~ve Alman imparatorlarm~ n Papadan taç giymeye ihtiyaç
görmeyecekleri zaman da çok yakla~m~~t~. Bu s~ rada vaziyetin çok müsait
bulunmas~ na ra~men, realist bir hükümdar olan IV. Karl, sadece
Imparatorluk unvamyla yetinmi~~ve Imparatorlu~u feth etmek için hiçbir
alâka duymam~~t~ r.
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1378 y~l~ nda Karl'in ölümü üzerine yerine o~lu Venzerin geçmesi,
imparatorlukta iki yüzy~ldan beri görülmemi~~bir hadiseydi. Venzel, 17
ya~~ nda bulunmas~ na ra~men, zeki ve devlet i~lerinde tecrübeli bir k~ rald~ .
Bohemya k~ral~~olarak hakimiyetinin ilk y~llar~nda ba~anh i~ler gören Venzel,
Imparatorluk idaresinin a~~r yülderittlunda acz göstermi~~ve hükümdarl~~~~utanç
verici bir tarzda sona errni~tir. Nitekim, Venzel ~~382'de Büyük Lajos'un ölümüyle
bo~alan Macar taht kavgas~~ etraf~ ndaki mücadeleye giri~mi~~ve Lajos'un
büyük k~z~~ Maria ile evlenen karde~i Sigismund'a Macar taht~ n~~sa~lam~~ t~ r.
~~4 ~~ ~~ y~l~ nda Macar k~ ral~~Sigismund Alman k~ ral~~ seçiliyor, fakat 15. yüzy~lda
Alman k~ ral~~ büyük mü~küllerle kar~~~ kar~~ya bulundu~undan memleket
anar~i içinde çalkan~yordu. Her tarafda adaletin yoklu~ u hissediliyor ve
huzur ve emniyete rastlanm~ yordu.

Sigismund, birçok reform vaadetmi~, fakat yerine getirememi~tir. Zira
Sigismund'un Avrupa ölçüsündeki meseleleri buna imkan vermez. Bu
s~ ralarda kar~~la~t~~~~meselelerin ba~~ nda Türk tehlikesi gelmektedir. Ankara
Muharabesinin sebep oldu~u kar~~~ kl~klardan çok çabuk slynlan Türkler,
Çelebi Mehmed'in idaresinde Eflak i~lerini tanzime ve Tuna üzerinde
tahkimat yapmaya ba~lad~ klar~~gibi, Venedik de devaml~~olarak Sigismund'un
rahat~ m kaç~ rm~~t~r. Tam bu s~ralarda, Orta-Avrupa'da yirmi y~ l kadar
süren ve ~iddetli sars~ nt~ lar meydana getiren Hussit Meselesi ortaya ç~kar. Bu
esnada Bohemya k~ ral~~ bulunan Venzel vefat ett~inden (1419), Hussit
Meselesini halletmek de Sigismund'a dü~er. Sigismund bu hususta H~ristiyan
aleminin yard~ m~ na güvenmekle beraber Hussitlere kar~~~giri~ti~i mücadele
uzun ve felaketli olmu~~ve bu harpler, Sigismund'un iyi bir kumandan
olmad~~~ n~~ yeniden meydana ç~karm~~ t~ r.
Halbuki Hussitler bir ideal için, ilahi hakikat u~runa ortaya
at~ld~ klar~ ndan yenilmesi güç bir kuvvet halini alm~~lard~. Üstelik,
mükemmel bir kumanda ile eksiksiz bir harp takti~ine sahiptiler.
Sigismund'un ba~ar~s~zl~ klar~~ Almanya'da k~ rala kar~~~büyük bir memnuniyetsizlik uyand~rm~~~ve Osmanl~~ taht~ na ç~kan IL Murad da, Eflak ve Erdel'e
taaruzlara ba~lam~~ t~. Ayn~~zamanda Lehistan'a, Bohemya'ya ve Türklere
kar~~~muharebe zorunda kalan Sigismund'un Almanya'da itibar~~ sars~ld~.
Lakin, bu zorluklardan slyr~ lmak için büyük diplomatik faaliyetlere giri~en
Sigismund, büyük bir diplomat oldu~unu gösterdi. Kuzeyde Hussit
ak~ nlar~ n~ n pek s~ kla~ t~~~~ bu s~ rada güneyde Türk tehlikesi tehdide
ba~lad~~~ ndan Hussitlere kar~~~ciddi bir tedbir al~ namad~. Nitekim, 1428'de
Türklerle kesin bir kar~~la~maya karar veren Sigismund,Güvercinlik'de a~~r bir
yenilgiye u~rad~ .
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Uzun süren bocalamalardan sonra, Basel Sinodu, Hussit meselesini
halletmeyi ba~ard~~ve Sigismund1436'da, a~abeyinin ölümünden ~~7 y~l sonra
Prag'a girebildi. Yorucu bir gayret neticesinde 1433'de, imparatorluk
tac~n~~ da elde eden Sigismund, Papa taraf~ ndan Venedik ile de bar~~t~r~ld~ .
Sigismund'un Alman Imparatoru tac~n~~ giymesi, Macaristan'da Alman
politikas~n~n ba~lang~c~~demek oluyordu. Bu ihtiyac~~hisseti~inden olacak
Sigismund, kendisine damat olarak Habsburg Prensi Alberri seçmi~tir ve
bu hareketinde, Türklere kar~~~yaln~ z Macaristan kuvvetleriyle kar~~~
koyamayaca~~n~~ anlad~~~~ortaya ç~k~yor. Böylece Sigismund, Imparatorlu~un kuvvetleriyle birle~ mek suretiyle Macarlar~ n Türklere kar~~~
koyabilecek bir kudrete sahip olacaklar~n~~ dü~ünmü~ tür.
129 ~~ 'den 1437 y~l~ na kadar geçen birbuçuk as~ rl~k bir zaman
nda,
Habsburglar~ n iktidardan uzak kalmalar~~kendileri için ilahi bir
zarf~
lütuf olmu~~ve bu müddet içinde Almanya'da zengin mülklere sahip olmak
suretiyle mevkilerini kuvvetlendirmi~lerdir. Nitekim, V. Albert zaman~nda
ellerine geçirdikleri tac~~ bir daha ellerinden b~ rakmam~~~ ve I. Cilan
Sava~~ na kadar muhafaza etmi~lerdir. V. Alberein (1437-1439) çocuk
b~ rakmadan ölümü üzerine, imparatorlu~a Habsburg ailesinin en ya~l~~
azas~~olan M. Frederik seçilmi~tir. Frederik'in uzun süren idaresi s~ ras~ nda
(1440-1493), memlekette her hangi bir de~i~iklik olmam~~, mevcut anar~i
devam etmi~, Diyet de soylular~n z~ t menfaatlerinin çat~~mas~~ yüzünden
i~ leyemez bir hale gelmi~ti. Alberein ölümünden sonra Bohemya ve
Macaristan yeniden istiklallerine kavu~tu~u halde, Almanya birbirleriyle
mücadele eden birçok beyli~in ülkesi haline geldi.
~natç~ , diplomaside mahir, uzun örnürlü bir adam olan III. Frederik,
imparatorlu~un Habsburglar~ n elinde kalmas~n~~ sa~layabilmi~se de,
Almanya'daki anar~i ve kayna~ malara, imparatorlu~un do~u hudutlann~~
tehdit eden islav, Macar, Türk taaruzlar~na kar~~~ciddi bir tedbir alamam~~,
Alberein taht~~ etraf~ nda zuhur eden kavgalar s~ ras~nda da azimli hareket
edememi~tir. Devaml~~olarak maddi darl~ k içinde olan III. Frederik, ba~~ms~z
davranamam~~, hatta Avusturya'daki isyan hareketlerine kar~~~bile köklü
mukabelede bulunamam~~ t~r. Modern bir ~ ngiliz tarihçisinin çok güzel ifade
etti~i gibi, hayat~n~ n esas prensibi hareketsizliktir. Bu s~ ralarda Istanbul'u
zaptederek Macaristan hudutlar~na taaruza ba~ layan ve Avusturya'ya
Calixtus'un te~vik ve yard~mlar~ yla
do~ru ilerleyen Türklere kar~~, Papa
Capistrano'nun idare etti~i Kilise mensuplar~~ hummal~~ bir faaliyet
gösterdikleri halde, Alman Imparatoru ~li. Frederik ve di~er Alman prensleri
Frederik, Roma'da taç giyen son Alman
hareketsiz kalm~~lard~r.
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Imparatoru, Avrupa'n~ n en mühim merkezlerinin birinde, tarihin en
mühim zamanlar~ nda 50 y~ ldan fazla hüküm süren, fakat hemen hemen hiç
bir icraat~~ görülmeyen bir hükümdard~ r.
Buraya kadar verdi~imiz izahattan da anla~~laca~~~üzere, 14 ve 15.
yüzy~ llarda Almanya, umumi emniyet ve adaleti yerine getirmeye
muktedir bir k~ raldan mahrum, muhtelif prensliklere bölünmü~, anar~i
içinde bir ülkeydi. Bu s~ ralarda Imparatorluk, bir Haçl~~ Seferini tertip
ederek bunu ba~ar~ ya götürmek için gerekli para ve insan kudretine sahip
de~ildi. Babadan o~ula intikal eden ve belirli bir fikir etraf~ nda toplanan
bir yönetimden de mahrumdu. Bütün H ~ ristiyanlar üzerinde hegemonyaya sahip bulunan Papal~ k ve imparatorluk methumlar~ , henüz hukuken
ya~amakla beraber, art~ k mânas~~ çok de~i~mi~, dünya idaresinin üniversal
olmas~~ gerekti~i fikri Geç Ortaça~'da tamamen içi bo~~bir melhum hâlini
alm~~t~. Nitekim, Papal~ k ve imparatorluk aras~ ndaki münasebetlerin
bozulmas~, Bat~'n~ n bütün müesseseleri üzerinde de tesirini göstermi~tir.
Avrupa'da Milli K~ rall~ klar~ n Te~ekkülü
ve
Haçl~~Seferleri Fikri
14. yüzy~l~n sonu ve 15. yüzy~l~n ba~~, Papal~ k ve imparatorluk
müesseselerinin temelinden sars~ larak mahalli ve gittikçe millile~en
devletlerin kuruldu~u bir zamand~. ~ nsanlar~n zihni, kendi ülkelerinde
meydana gelen hadiselerle ve Kilisede cereyan eden karga~al~klarla me~gul
bulunuyordu. Bu sebeple, Haçl~~Seferi fikri ikinci derecede kalmaktayd~.
~ ngiltere ve Fransa felâketli Yüzy~l Harpleriyle me~guldü. Almanya'da devlet
prestijini kaybetmi~~ve zaafa dü~mü~tü. Italyan devletleri, kendi aralar~nda
rekabet ve mücadele ile ve ayr~ca da hudutlar~~ d~~~ nda ticaretlerini
geni~letmekle me~gullerdi. H~ ristiyan ~spanya, iberik Yar~madas~'nda
Ma~ribilerle mücadele etmek zorundayd~. Kilisenin Babil Esareti, Büyük ~izma
ile Konsil hareketleri, Avrupa'n~ n bütün dikkatlerini üzerine çekmi~ ti. Bütün
bu hareketlerin arkas~ nda, mütemadiyen artan bir tempoda milletlerin
varl~klar~ n~~hissettikleri sezilmekteydi. Bu hadiseye ihtiyatl~~hareket etmek
suretiyle millil e~~me ad~n~~ vermek mümkündür. Nitekim, art~ k feodal
asilzâdenin mevcudiyeti gittikçe gayri me~ru say~lmaya ba~lam~~t~ r.
14. ve ~~5. yüzy~llarda de~i~en ~artlar alt~nda halk, mahalli derebeylerin
ve d~~~istilâc~lar~ n tahakkümünden kurtulmak için, k~ rallar~n himayesine
girmeyi zaruri görmektedir. Böylece k~ rallar~ n etraf~ nda grupla~malar
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ço~al~n Baz~lar~n~n ".Nasyonalizm" diye adland~rd~klan bu hareket, herkesi
kendi yurtlann~n geli~mesi ve geni~letilmesiyle me~gul olmaya sevk
ediyordu. Bu sebeple, Haçl~~seferi gibi milletleraras~~bir i~~birli~i zihniyeti,
art~k gerçek aleminden gittikçe uzakla~m~~t~. Italya'da meydana gelen
ba~~ms~z cumhuriyetler, Do~u'da Bizans'~n ortadan kalkmas~yla ele
geçirdikleri pazarlar için ~iddetli bir rekabet halindeydiler. Di~er taraftan,
Do~u ticaretinin yollann~~ellerinde bulunduran Müslüman devletlere kar~~~
yap~ lacak bir harp, onlann ticari refahlanna zarar verebilir ve servet
kaynaklann~~kurutabilirdi. Halbuki onlar, Allah u~runa maddi menfaaderini feda etmeye haz~r de~illerdi. Italyan devletleri, Haçl~~Seferleri kendi
menfaaderine uygun geldi~i takdirde bunlara memnunlukla katdm~~lard~r.
Bu sebeple H~ristiyan davas~ na Italyan devletlerinin maddi yard~m~n~~
sa~lamak oldukça güçtü.
Muhtelif k~rall~klara aynlm~~~bulunan Ispanya, Endülüs Arap hdkimiyetiyle
mücadele halinde bulundu~undan onlar~n fikrine göre, Haçl~~Seferi Iberik
Yar~madas~ 'nda cereyan etmeliydi. Esasen bu memleket, 1492'de Gt~nata'
n~n sukutuna kadar, Ispanya d~~~ nda bir Haçl~~Seferini destekleyecek bir
kudrette de de~ildi. Kristof Kolomb' u yola ç~karan sebeplerin ba~~nda,
Islâmlan arkadan vurmak için, Atlantik yoluyla Mo~ollarla temasa
geçilmesi dü~ üncesi geliyordu. Mâzide Haçl~~Seferlefini idare eden Ingiltere
ve Fransa, her iki devletin kuvvet ve kudretini kemiren Yüz Ya/ Harpleriyle
me~guldü. Nitekim Ni~bolu seferini, Yüz Y~ l Muharebelerinde vuku bulan
k~sa bir fas~ladan sonra haz~rlayabilmi~lerdi. Di~er taraftan, Türklerin
JV'i~bolu muharebesinde gösterdikleri mukavemet de, Bat~ -Avrupa'n~n
cesaretini k~rm~~~ve Do~u-Avrupa'y~~Türklerle ba~ba~a b~rakm~~t~. Zira bu
muharebede H~ristiyan ordular~, hemen hemen mahvedilmi~~ve muharebenin ele ba~~l~~~~yapan Macar Karah Sigismund, hiç olmazsa bir müddet
mukavemet edemeyecek bir hale gelmi~ ti. Nitekim az sonra, Türklere kar~~~
yard~m arayan Bizans Imparatoru Manuel' e bu yüzden sadece sempati
gösterilmi~~ve fiili bir yard~m yap~lamam~~t~. 15. yüzy~l~n ba~~nda, Yüzy~l
Harpleri tekrar alevlenmekteydi. Görünü~te taht iddialanndan ba~layan
Yüzy~l Harplerinin, ~~4. yüzy~l~n ba~~ ndan beri süre gelen daha derin siyasi ve
iktisadi sebepleri vard~. Yüzy~l Harplerinde u~rad~~~~felaketler neticesinde
Fransa'da milli duygu çok kuvvetlenmi~~ve 1435'de Fransa'n~n Burgundiya ile
anla~mas~ndan sonra harp, Frans~zlar~n lehine döndü~ünden 1453'de
Fransa harpten galip olarak ç~km~~t~r.
Yüzy~l Harpleri neticesinde, bu iki memlekette yeni ve milli esaslara
dayanan devletler kurulur. Uzun ve y~prat~c~~ bir muharebeden yorgun bir
Bellek,' C. LH, 8
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halde ç~ kan Fransa, art~ k iktisadi ve içtimai bak~ mdan kuvvetlenmeye
çal~~ m~~~ve eskiden birinci s~ n~f Haçl~~ muharibi olan bu devlet, Haçl~~Seferi
bahsinde ~imdi sadece te~vik edici ve dindarca sözlerle kendi hissesini
savm~~ t~ r. Bütün bu siyasi kar~~~ kl~ klar aras~ nda H~ ristiyan devletleri bir
Haçl~~ Seferine imkân bulamad~ ktan ba~ka, Haçl~~ Seferleri yapanlar~ n
hareketlerindeki gurur ve samimiyetsizlik de, temsil ettikleri davan~ n hakl~~
Oldu~u intiba~ n~~ vermemi~, dolay~s~ yla zafere götürmemi~ tir. Halbuki bu
devirde gerek M~s~ r'da ve gerek Türkiye'de yüksek vas~ fta ordular bulunduktan ba~ka, Müslümanlar~ n davaya ba~l~l~ klar~~ da dü~manlar~ nkinden daha üstün bulunmu~tur. Bat~'da Haçl~~ Seferi fikrinin tamamen
zay~flamas~ , Do~u'da hadiselerin M~s~ r ve Türkiye lehine cereyan etmesi
neticesini vermi~, hele Osmanl~ lar~ n fetihler pe~inde ko~an uzun kollar~,
Güneydo~u-Avrupa's~ n~~enine boyuna hâkimiyeti alt~ na alm~~ t~ r. Bu suretle
Geç Ortaça~'da 14. yüzy~ l Haçl~lar~ n Alt~ n Ça~~~olmas~ na kar~~l~ k 15. yüzy~ l
Müslüman üstünlü~ünün Alt~ n Devrini te~kil eder.

