OSMANLI ~MPARATORLU~U'NUN KURULU~U ESNASINDA
B~ZANS VE AVRUPA
~ER~F BA~TAV
Anadolu'nun kuzey bat~s~ nda, 14. yüzy~l~ n ba~~nda kurulan bu küçük
Türk Beyli~i, o devirde benzerleri çok görülen olaylardan biri oldu~undan
ba~lang~çta hemen hiç dikkati çekmemi~~ve ancak 1354'te Rumeli'ye geçtikten sonra Osmanl~~ Beyli~i'nin hayat~~temelinden ve süratle de~i~mi~tir.
Osmanl~lar~ n yüzy~ll~ k bir zaman içinde bir uç beyli~inden bir dünya imparatorlu~u haline gelmesi, Ortaça~~sonras~~ Do~u Avrupa ve hatta dünya
tarihinin de benzeri az görülen olaylar~ ndan biridir. Bu geli~mede, bir
O~uz boyu olan Osmanl~lar~ n devlet kurma i~inde sahip bulunduklar~~ dinamizmin büyük pay~~ olmakla beraber, o devirde Bizans'ta ve Avrupa'da
mevcut ~artlar~n bu büyük ba~ar~daki katk~lar~ n~ n bugüne kadar gere~i
gibi ara~ur~lmad~~~~da bir gerçektir.
Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun temelini Avrupa'daki arazisi olu~turacakt~. Osmanl~lar~n emsalsiz ba~ar~lar~, Bizans'~ n ve di~er Balkan ülkelerinin zay~f ve Bat~~ H~ ristiyan âleminin kar~~~ kl~ klar içinde bulunmas~~sayesinde gerçekle~iyordu. Daha ba~lang~ çta Bizans'~ n iç kavgalar~ na kar~~~yor
ve ülkeyi tan~ ma f~ rsat~ n~~ buluyor. Balkanlar~ n zaaf~ n~~görüyor ve böylece
istikbaldeki stratejilerini tayin ediyorlard~.
IV. Haçl~~ Seferinden sonra parçalanan Bizans ~mparatorlu~u'nun ~znik'e s~~~ nan Greklerin büyük gayretleri sonunda, 1261'de eski ba~~ehir ~stanbul geri al~ narak buraya ta~~ nmas~ , yeni ve a~~lmas~~ güç problemler ç~karm~~t~ . Geri al~ nan ba~~ehir harapt~~ ve yeniden in~as~~ ta~ra için büyük
bir masraf kap~s~~açm~~t~. 57 y~ll~ k Lâtin imparatorlu~u, Bizans imparatorlu~u'nda büyük rahneler açm~~t~ , geri al~ nan ba~~ehir bunlar~~ asla telâfi
edemeyecekti. ~stanbul art~ k her taraftan hücumlara aç~ k ve zay~f bir bünyeye sahipti. ~talyan deniz devletleri Bizans'~ n bütün denizlerinde yerle~mi~lerdi ve kolonileri imparatorlu~un bütün arazisi üzerinde da~~lm~~u.
Balkanlarda S~rp ve Bulgar devletleri, gittikçe imparatorluk zarar~ na büyümekte ve kuvvetlenmekte idiler. Bat~ da, Bizans'a kar~~~dü~manca duygular hakimdi.
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imparatorlu~un 1261'de eski ba~~ehrine ta~~ nmas~ , Anadolu'daki savunma sisteminin zay~flamas~~ neticesini vermi~ ti. Bu münasebetle devlet
merkezi do~u hududundan uzakla~makla kalmam~~, imparatorluk siyasetinin a~~rl~~~~da Bat~ya kaym~~t~ . Restorasyondan sonra devletin Balkanlardaki me~galesi artm~~~ve Bat~dan imparatorlu~u tehdit eden tehlikeler, ülkenin bütün kuvvetlerinin Avrupa yakas~ nda toplanmas~ n~~ gerektirmi~ti.
Böylece Anadolu'nun savunulmas~~ askeri ve mali bak~mdan ihmale u~ram~~, daha VIII. Mihael zaman~ nda (1259-1282), hudut muhaf~zlar~ n~n ücretlerini alamad~ klar~~veya Anadolu hudut muhaf~zlar~ n~ n Avrupa yakas~ ndaki muharebelere sürüldil~ü olmu~tu. Bunun yan~ nda gittikçe kuvvetlenen feodal sistem, hudut savunmas~ na ayr~ lan arazinin ufalanmas~ na yol
açm~~t~. Bütün bu faktörlerin birle~mesi sonunda Anadolu'nun savunulmas~~ ziyadesiyle zay~fla~m~~t~ .
Halbuki Türk fetihleri gittikçe hudutlar~~ zorluyor, bir k~s~m Bizans kaleleri mukavemet etmekle beraber, 1300'lerde hemen bütün Anadolu
Türklerin eline geçmi~~bulunuyordu. Fethedilen arazi Türk Beyleri aras~nda bölü~ülüyor ve Bat~~ Anadolu'da birçok Türk Beyli~i kuruluyordu.
Eski Bithynia (Kocaeli) eyaleti Osman Gâzi'nin hâkimiyeti alt~ na girmi~ti.
Bizans, art~ k bir zamanlar imparatorlu~un be~i~i olan Anadolu'yu ebediyen kaybetmi~ti, askeri gücünü kaybeden Bizans, bir facia ile kar~~~kar~~ya
bulunuyordu. Askeri bak~ mdan çok zay~f dü~en imparatorluk, Alan ve Katalan gibi yabanc~~ücretlilerden faydalanmay~~ dü~ünmü~, fakat bu deneme
tam bir ba~ar~s~zl~ kla son bulmu~tu. Bizans'ta vuku bulan bu olaylar tam
Osmanl~lar~ n ortaya ç~ kt~ klar~~ bir zamana rastl~yor ve Mo~ol istilas~ ndan
sonra Selçuklu Devleti'nin da~~larak onlar~ n arazisi üzerine Türk Beyliklerinin kurulmas~ , Bizans'~~rahatlatm~~~bulunmakla beraber Bizans'~ n bu s~rada içinde bulundu~u durum bu f~ rsattan faydalanmas~ na engel olmu~tu.
imparatorlu~un bu bölgede etkili olarak kullanabilece~i bir ordusu yoktu.
14. yüzy~l~ n ba~~ nda Katalanlar'~ n Anadolu'dan çekilmesinden sonra Anadolu tam manas~yla Türk ak~ nlar~ na aç~ kt~. Bu s~ ralarda Bizans arazisine
taarruzda bulunan Türk emirlikleri, ba~ta Germiyan Beyli~i ile Ayd~ n ve
civar~nda hüküm süren Mente~e Beyli~i idi. Osmanl~lar da 14. yüzy~ l~ n ba~~nda, 1308'den sonra Bizans arazisine giri~tikleri ak~ nlar~~ art~ rd~lar. Osman Gazi idaresinde önce Izmit ve civar~n~~ ele geçirir ve az sonra Bursa'y~~
muhasara alt~ na al~ rlar. Bu Türk ak~ nlar~ na kar~~~koyamayan Bizans, Gazan
Han'dan faydalanmay~~ dü~ünmü~~ve Gazan Han'a imparatorluk ailesinden
bir k~z verilmek suretiyle ittifak tasarlanm~~~ise de bu s~ ralarda Gazan Han-
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'in ölümü, projenin gerçekle~mesine engel olmu~tur. Yine de Mo~ollarla
devam eden müzakereler sonunda bu Türk Beylerine kar~~~taarruzlarda
bulundularsa da onlar~n ilerlemesini durduramam~~lard~ r. Bu tür olaylar,
Mo~ollar~n ~slâm dinine girmelerinden sonra kesilir.
14. yüzy~l~n ba~~nda, Anadolu'daki Türk Beylikleri Bizans'~ n sahil ~ehirleri ile Manisa, Ala~ehir ve Sard gibi hâlâ Bizans nüfuzu alt~ nda bulunan ~ehirleri s~ k~~ur~yorlard~. Türk korsanlar, Marmara denizine girmi~~ve
ba~~ehir önündeki adalar~~ele geçirmi~lerdi; Rum halk~~sahillere do~ru
çekilmek zorunda kal~yordu. Türklerin bu s~ rada, Akdeniz sahillerindeki
bütün adalara taarruz ettikleri ve buradan Trakya'ya geçerek ba~tan ba~a
ak~ nlar yapt~klar~n~~bu devrin en me~hur iki tarihçisi Pachymeres (V, 9) ile
Gregoras (VII, 2, 207) anlat~ rlar. Ancak surlarla çevrili kuvvetli kaleler
Türk ak~ nlar~ndan korunabilmi~tir. Türk ak~nc~lar~ n~ n Efes'i ele geçirdikleri ve ya~ma ettikleri bilinir. Rodos'a kar~~~giri~ilen ak~nlar sonuçsuz
kalm~~~ve bu adan~n Saint-Jean ~övalyelerinin eline geçmesi, bu bölgede
iki yüz y~l süren huzursuzluk sebebi olmu~tur. Nitekim, daha sonra Mente~e Beyli~i'nin Rodos'u ele geçirme te~ebbüsleri de neticesiz kalm~~t~r.
Lâkin, bu s~ralarda Türk Beylikleri aras~nda birlik yoktu, ~ayet T~:IP rk Beyleri
aralar~ nda birle~ebilselerdi, ~stanbul'u çok daha evvel ele geçirebilirlerdi.
Fakat, bu Türk Beylerinden her biri kendi ba~~ na hareket ediyor ve Türk
rakiplerine kar~~~Bizans Tekfuruna oldu~u kadar dü~manl~k duyuyorlard~.
Bütün 14. yüzy~l boyunca Bizans imparatorlu~u saf~ nda, ona hücum edenler kadar Türk vard~ .
Bu zamandan sonra, Bizans'~n çökmesine kadar geçen devrede imparatorluk içinde Kilise kavgalar~, arkas~~gelmek bilmeyen taht mücadeleleri,
valilerin ve eyalet kumandanlar~ n~ n isyanlar~ , s~rf ticari menfaatlerini dü~ünen ~talyan cumhuriyetlerinin aç~ ktan veya el alt~ ndan çevirdikleri entrikalar ve Bat~~Avrupa'n~n egoist davran~~lar~~neticesinde Bizans, art~k bütün hayati güçlerini kaybetmi~~bulunuyordu. Mo~ollar~ n Güney Rusya'y~~
i~gallerinden sonra Bizans kuzeyden de sürekli olarak tehdit alt~na girmi~ti. ~mparatorlar, Karadeniz'de emniyeti sa~layabilmek maksad~yla Bizans Prenseslerini Alt~nordu haremine göndermekten ba~ka çare bulam~yorlard~ . Bizans elçileri Alt~ nordu saray~nda, ba~l~~hükümdarlara reva görülen muameleyi görüyorlard~. 13. yüzy~l~ n sonunda Tatarlar~ n tazyiki alt~nda yok olma derekesine dü~en Bulgaristan, Nogay Han'~n iktidar~n~~kaybetmesi üzerine (1299) toparlanarak Bizans aleyhine kuvvetlenmeye ba~Belleten C. LXVIII, 5
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lad~ ; âciz durumdaki imparatorluk, oldu bittileri kabullenmekten ba~ka
çare bulamad~. Fakat, bu devirde Bizans'~~en çok tehdit eden tehlike yine
Bat~dan geliyordu. Fransa, ~stanbul'un geri al~ nmas~ ndan bahsediyor ve
Latin imparatorlu~unun varisi tavr~n~~ tak~n~yordu. Bizans bu devirde yaln~z
maddi bak~mdan de~il, ahlaki yönden de sars~nt~~içinde idi. Fakat, Latinlerin ~stanbul üzerindeki iddialar~n~ n sona ermesi üzerine 1310'da Venedik ve ard~ ndan da S~ rp Kral~, Bizans ile siyasi münasebetlerini art~ rm~~lard~r.
Osmanl~lar~n Avrupa'da Yerle~meleri ve Bizans imparatorlu~unun
Can Çeki~mesi
~ç sava~lardan güçsüz dü~ en ve kendi kuvvetleri ile bir daha toparlanmaya muktedir bulunmayan Bizans'~n kar~~s~na bu defa, genç ve. dinamik Osmanl~~Devleti ç~ k~ yordu. Bundan sonra Balkanlarda ve Bizans'ta geli~ecek olaylar~ n ba~l~ca faktörü art~ k Osmanl~lard~ . Bizans'~ n iç sava~larma
kar~~~yor ve Kantakuzenos'un yan~nda çarp~~~yorlard~ . Böylece ülkenin bütün zenginli~ini, yollar~~ve imkanlar~~ile Bizans'~~ ö~reniyor, di~er yandan
da Balkan devletlerinin zaaf~ n~~görüyorlar& Bu suretle Osmanl~lar, ilerde
giri~ecekleri fetihleri gerçekle~ tirebilecek duruma gelmi~~bulunuyorlard~ .
Osmanl~lar, Orhan Gazi zaman~ nda Rumeli'de bir köprü ba~~~kurmu~~ve
bunun etraf~ n~~emniyete alm~~lard~ . Murad Hüdavendigar zaman~ nda, Bizans arazisinden ba~ka di~er Balkan ülkelerine s~ ra geliyor ve Edirne'yi ele
geçiren Türkler 1365'te buras~ n~~merkez yaparak Avrupa'daki fetihlere devam ediyorlard~. Osmanl~~Devleti art~ k Balkan yar~madas~ n~ n ba~l~ca iktidar~~haline gelmi~ti. Osmanl~lar, Rumeli'deki fetihleri esnas~ nda girdikleri
yerlere Anadolu'dan getirdikleri Türk halk~ n~~ yerle~tiriyor ve fethedilen
ülkelerin halk~ n~~ Anadolu'da iskân ediyorlard~ . Bu yolla fethedilen ülkelerde Türk nüfus yo~unlu~u meydana getirilmekte idi.
Osmanl~lar~n Balkanlardaki ba~ar~lar~~ ve Bulgaristan'~ n zapt~ , Bat~da
bir tela~~sebebi olmu~tu. Özellikle Osmanl~lara kom~u olan Macaristan,
Türk tazyikini en çok hisseden bir devletti; Türklerin Mora yar~madas~ na
yapt~klar~~ alunlar da, burada hüküm süren Latin Beylikleri aras~ nda korku
salm~~n. Macar Kral~, Bat~dan yard~m almad~ kça Türklerle ba~~edemeyece~ini anlad~~~ ndan Haçl~~ Seferine ba~~vuruyordu. Lâkin, Bat~~ H~ ristiyan
dünyas~~ bu s~ ralarda birlikten yoksundu. Papal~ k, Büyük ~izma hareketi
yüzünden zay~ flam~~~bulunuyordu. Mezhep anla~mazl~ klar~~ yüzünden
Do~u ve Bat~~Kiliseleri aras~ ndaki gerginlik sürüyor, o zamana kadar de-
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vaml~~olarak Türk tehdidi alt~nda ya~ayan Bizans'~n yard~m ça~r~lar~~Bat~da
fazla akis yapm~yordu. Haçl~~Seferi de bu devirde art~ k Bat~~H~ ristiyan ilemini eskisi gibi ilgilendirmiyordu. Italyan deniz devletlerinin Do~udaki ticari menfaatleri, onlar~ n Haçl~~Seferine yard~ m etmelerine engeldi. Bizans
art~k, Balkanlardaki Bulgar ve S~ rp gibi eski müttefiklerinden de yard~m
göremiyordu, bu sebeplerden dolay~~Türklere kar~~~tamam~yla yaln~z ve
yard~mc~s~zd~. Bu s~k~~~ k durumda Kiliseler Birli~i'ne ba~vurmaktan ba~ka
çaresi yoktu. Papal~ k ise, her zaman Bizans'~n s~k~~~k durumundan faydalanarak Do~u Kilisesini Katolik Kilisesi'ne ba~lamay~~ dü~ünürdü. Uzun
süren müzakerelerden sonra Papal~ k, Türklere kar~~~bir Haçl~~Seferi düzenleu-eyi kararla~t~rm~~ , fakat bu gerçelde~ememi~tir.
Ortaça~~boyunca Avrupa toplumunu yöneten Papal~k ve imparatorluk
gibi iki büyük kurum, tam bu s~ ralarda çözülme halinde bulunuyor ve eskiden bütün H~ ristiyan âlemini birbirine ba~layan dini duygular zay~fl~~~ ndan onun yerine milli ve mahalli devletler do~uyordu. Osmanl~~fetihlerinin ba~ar~s~ nda bu faktörlerin büyük pay~~olmu~ tur. 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'da hayat~n günlük meselesi olmaktan ç~km~~ t~r; bundan böyle ~mparatorlar~ n
emirleri dinlenmemi~~ve Avignon'a ta~~narak Frans~z krallarm~n nüfuzu alt~nda ya~ayan papalar da, di~er Avrupa krallar~ mn gözünde itibarlar~n~~
kaybetmi~~ve ~üphe ile kar~~lanm~~lard~r. Avrupa Birli~i fikri geçmi~~ve yerine yeni te~kilatlanmalar devri ba~lam~~t~r. 14. yüzy~l~ n en büyük olay~n~~
olu~turan Ir~zyll Harpleri, Avrupa'n~ n ilk milli harpleri olarak kabul edilir.
Papal~~~ n kendi içinde ihtilafa dü~mesi (Schisma) ve "Babil Esareti"
(1308-1378) bu zamana rasd~ yordu. Bu ~izma 1417'ye kadar sürdü~-ünden,
Katolik Kilisesi iki dü~man partiye ayr~lm~~~ve Lâtin Bat~~dünyas~~birli~i yok
olma tehlikesi ile kar~~la~m~~ t~r.
H~ristiyan dünyas~n~ n bu kritik durumunda, bir Sinod (ruhani meclis)
toplayarak Papal~~~~kontrol alt~na almak fikri do~mu~tur. Bu s~ralarda Papal~~~ n fazla servete sahip olmas~na kar~~ , reaksiyon gösteren birçok tarikat
da kuruldu~undan Kilise reformuna bir zemin haz~rlanm~~~bulunuyordu.
Önce Paris Üniversitesi'nde do~an Sinod fikri, gittikçe yay~lm~~~ve tam bu
s~ralarda ~ngiltere'de Lollardism cereyamn~n ba~lamas~~ da, zaman~n serbest dü~ünceli insanlar~~aras~nda Ortaça~~Kilise talimat~~ve bütün Kilise
te~kilat~na kar~~~cephe al~nmas~~neticesini vermi~ tir. Bu devirde Avrupa'da
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Kilise Reformunun gerekli oldu~unda idrâk sahibi herkes müttefik bulunmas~na ra~men, din adamlar~~aras~nda ba~layan Sinod ve Reform fikri,
çok çabuk devlet adamlar~n~n eline geçti~inden siyasi bir mesele halini
alm~~~ve ancak Konstans Sinod'u ~izma'ya son verebilmi~tir (1417).
Bu devirde Papal~k, kendini Haçl~~Seferleri fikrinin 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 emelinde idi. Türk harplerinde te~ebbüsü elinde bulundurmak için ise H~ristiyan Hükümdarlar~~ aras~ndaki anla~mazl~klar' gidermesi gerekiyordu.
Haçl~~siyaseti bu husustaki müdahaleyi hakl~~gösterecek ve Papal~~~n prestijini art~racaku. Devlet fikri ile din siyaseti birbirlerinden ayr~lmad~kça, bu
iki metodun s~rayla uygulanmas~~mümkündü. Fakat, sona ermek üzere bulunan Ortaça~da Papal~k, H~ristiyan alemi üzerindeki prestijinin sars~lmas~ndan ve Sinod tehlikesinden tedirgindi. Kilise devletinin içine dü~tü~ü
anar~i ise, halk aras~nda bir otorite yoklu~u hissini uyand~rm~~t~~ve bu cihet papalar~n iktidarlar~m yeniden güçlendirmek hususunda bir f~rsat
bah~ediyordu.
Latin Bat~~âlemini mahva kadar sürükleyen bu olaylar, H~ristiyan dünyas~n~n en buhranl~~zaman~n~~olu~turuyor ve Yahudilerle Mffslümanlar~n
alay konusu haline gelmi~~bulunuyordu. Nitekim Avrupa'y~~ortak bir fikir
etraf~nda birle~tirmenin ne kadar güç oldu~u arka arkaya toplanan Sinod'
lar~n (Piza 1409, Konstans 1414-1418, Bazel 1431-1437) ba~ar~s~zl~kla sona
ermesi çok iyi gösteriyordu. Papal~k, kendisine kar~~~giri~ilen Sinod hareketinin ba~ar~s~zl~~a u~ramas~n~~ da f~rsat bilerek bütün H~ristiyan alemi
üzerindeki üstün durumunu tekrar ele geçirmi~tir. Bu maksatla Papal~~~n
ba~vurdu~u usüller ~öyle idi: Bat~n~n parçalanmakta oldu~unu görmezden
gelerek "Dinsizlere" kar~~~bir d~~~siyaset birli~ini ayakta tutmak, o zamana
kadar Bat~~için siyasi bir mesele haline gelen Türk problemini üzerine almak, mücadelenin idaresini elinde bulundurmak, bir Haçl~~Seferi gelenegine dayanan din sava~~~fikrini umumile~tirmek, bunu Kilise arac~l~~~~ile
en ufak köylere kadar götürmek ve Türklere kar~~~kazan~lan ba~ar~lar~~ölçüsüz derecede abartarak de~erlendirmek, ayn~~tarzda yenilgiyi de daha
büyük gayelere te~vik maksad~yla alet olarak kullanmak, hem ba~ar~y~~hem
de yenilgiyi Türkler aleyhine aç~lan propagandada son haddine kadar kullanmak. Bu gayelere eri~ebilmek için Papal~~~n dünya siyasetini üzerine
almas~~gerekiyordu. imparatorluk ise, 14. yüzy~lda bir Haçl~~Seferini tertip
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etmek ve bunu ba~ar~l~~bir sona erdirebilmek için gerekli paraya ve insana
sahip de~ildi. Nesilden nesile intikal eden bir hanedan etraf~ nda toplanan, geli~meyi sa~layacak haklardan mahrum olduktan ba~ka, belirli bir
merkezi de yoktu. Almanya'da ba~l~ca iki tarikat vard~. Bunlar Alman 55valyeleri ile K~l~ç Tarikat~~idiler. Bunlar~ n ikinci derecede u~ra~~s~~ H~ ristiyan olmayanlar ile mücadele etmekti. Fakat dikkatleri Arz-~~ Mukaddes'ten
ziyade, Avrupa'n~n do~u batakl~ klar~na çevrilmi~~bulunuyordu. imparatorluk içinde mukaddes bir harbi idare edebilecek bir adam bulmak da
güçtü. Zira, bütün H~ ristiyanlar üzerinde hegemonyas~~ bulunan eski Papal~ k ve imparatorluk kurumlar~, hukukçular~n lügatçesinden henüz dü~memi~~bulunmakla beraber, art~ k anlamlar~~ çok de~i~mi~ti. Dünya idaresinin evrensel olmas~~gerekti~i dü~üncesi, Geç Ortaça~da tamam~yla içi
bo~~bir kavramd~. Papal~ k ve imparatorluk aras~ ndaki münasebetlerin bozulmas~, bütün Avrupa kurumlar~~üzerinde etkisini göstermi~ti. imparatorluk iktidar~~ art~k, birçok mahalli krall~ k ile zanaat erbab~~ve ~ehir halk~n~n
eline geçmi~ti.
14. yüzy~l~n sonu ve 15. yüzy~l~n ba~~, Papal~ kla imparatorlu~un temelinden sars~larak mahalli ve gittikçe millile~en devletlerin kuruldu~u bir
zamand~. ~nsanlar~n zihni, kendi ülkelerinde meydana gelen olaylarla ve
Kilisede görülen karga~al~klarla me~guldü; bu yüzden Haçl~~ Seferi dü~üncesi ikinci s~raya dü~mü~tü. ~ngiltere ve Fransa, felâketli Yüzy~l Harplerini
yap~yorlard~; Almanya'da devlet prestijini kaybetmi~~ve zapflam~~ t~. Italyan
devletleri kendi aralar~nda rekabet ve mücadele ile, ayr~ca da hudutlar~~ d~~~nda ticaretlerini geni~letmekle me~gullerdi. H~ristiyan ~spanya, ~berik
Yar~madas~ 'nda Ma~ribilerle mücadele halinde idi. Kilisenin Babil Esareti
ve Büyiik ~izma (1309-1378) ile Sinod hareketleri, bütün Avrupa'n~n dikkatini üzerine çekmi~ti. Bütün bu olaylar~n arkas~ nda, devaml~~ olarak artan
bir tempoda, milletlerin varl~ klar~ n~~hissettikleri görülmekte idi. Bu olaya
ihtiyath bir hareketle millile~me demek mümkündür. Nitekim art~k feodal
soylular~n varl~~~~gayrime~ru say~lmaya ba~lam~~ t~. 14. ve 15. yüzy~llarda
de~i~en ~artlar alt~nda halk, mahalli derebeylerin ve istilac~lar~n tahakkümünden kurtulmak için krallar~n himayesine s~~~ nmay~~ zaruri görmekte
idi. Böylece krallar~n etraf~nda grupla~malar art~yordu. Baz~ lar~ n~ n
"nasyonalism" diye adland~rd~klar~~bu hareket, herkesi kendi yurtlar~=
geli~mesi ve geni~letilmesi ile ilgilenmeye sevkediyordu. Bu sebeple Haçl~~
Seferi gibi milletleraras~~bir i~birli~i dü~üncesi, gittikçe gerçek âleminden
uzakla~makta idi. ~talya'da meydana gelen ba~~ ms~z cumhuriyetler, Do-
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~uda Bizans'~~ ortadan kald~ rarak ele geçirdikleri pazarlar yüzünden ~iddetli bir rekabet içinde idiler. Di~er taraftan, Do~u ticaretini ellerinde bulunduran Müslüman devletlere kar~~~yap~lacak bir harp, onlar~n ticaretine
zarar verir ve servet kaynaklar~n~~kuruturdu. Halbuki onlar, Allah nam~na
maddi menfaatlerinden vazgeçmeye haz~ r de~illerdi. ~talyan devletleri,
Haçl~~ Seferleri kendi menfatlerine uygun geldi~i takdirde bunlara memnunlukla kat~ l~ rlard~. Bu yüzden H~ ristiyan davas~na ~ talyan devletlerinin
maddi yard~ m~ n~~ sa~lamak oldukça güçtü.
Muhtelif krall~ klara bölünmü~~bulunan ~spanya, Endülüs Arap hâkiuniyeti ile ~nücadele halinde bulundu~undan onlar~n dü~üncesine göre
Haçl~~ Seferi ~berik yar~madas~nda yap~lmal~~ idi. Esasen bu ülke, 1492'de
Granata'n~ n sükutuna kadar, ~spanya d~~~ nda bir Haçl~~Seferini destekleyecek durumda de~ildi. Kristof Kolomb'u yola ç~ karan sebeplerin ba~~nda,
Müslümanlar~~ arkadan vurmak için, Atlantik yolu ile Mo~ollarla temasa
geçilmesi dü~üncesi geliyordu; geçmi~te Haçl~~Seferlerini idare eden ~ngiltere ve Fransa, her iki devletin kuvvet ve iktidar~n~~kemiren Yüzy~l Harpleri
ile me~guldü. Nitekim Ni~bolu seferi, Yüzy~l Harpleri aras~nda meydana
gelen bir fas~ ladan faydalan~ larak yap~ lm~~t~. Di~er taraftan, Türklerin
Ni~bolu muharebesinde gösterdikleri mukavemet, Avrupa'n~ n cesaretini
k~ rm~~~ve Do~u Avrupa'y~~Türklerle ba~~ba~a b~ rakm~~t~. Zira, bu muharebede H~ ristiyan ordusu hemen hemen imha edilmi~~ve muhaberenin ele
ba~~s~~ olan Macar Kral~~ Sigismund, hiç olmazsa bir,müddet mukavemet
edemeyecek bir hale gelmi~ti. Nitekim, az sonra Türkl
ere kar~~~yard~m dilenen Bizans imparatoru Manuel'e, sadece sempati gösterilmi~~ve yard~m
yap~lamam~~u.
Görünü~te taht iddialar~ ndan patlak veren Yüzy~l Harplerinin, 14. yüzy~l~n ba~~ ndan beri süregelen derin siyasi iktisadi sebepleri vard~. Yüzy~l
Harplerinde u~rad~~~~felâketler sonunda Fransa'da milli duygular çok kuvvetlenmi~, 1435'te Fransa'n~n Burgundia ile anla~mas~ ndan sonra harp,
Frans~zlar~n lehine döndü~ünden 1453'te Fransa harpten galip olarak
ç~km~~t~. Yüzy~ l Harpleri sonunda bu iki ülkede yeni ve milli esaslara dayanan devletler kurulur. Uzun ve y~ prat~c~~ harpten yorgun ç~ kan Fransa,
bundan böyle sosyal ve ekonomik yönden kuvvetlenmeye çal~~m~~, eskiden
birinci s~ n~f Haçl~~ muharibi olan bu devlet, Haçl~~ Seferi söz konusu
olunca ~imdi, sadece te~vikte bulunmu~~ve dindarca sözlerle hissesini
savmu~tur. Bütün bu siyasi kar~~~ kl~ klar aras~ nda H~ristiyan devletleri, bir
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Haçl~~Seferine imkân bulamad~ ktan ba~ka, Haçl~~ seferleri yapanlar~ n davran~~lar~ ndaki gurur ve samimiyetsizlik de, temsil ettikleri davan~n hakl~~
oldu~u intiba~n~~vermemi~, dolay~s~ yla zafer elde edilememi~tir. Halbuki
bu devirde gerek M~s~ r'da gerekse Türkiye'de, yüksek kalitede ordular bulunduktan ba~ ka, Müslümanlar~ n davaya ba~hl~klar~~da daha üstündü. Bat~da Haçl~~Seferi fikrinin tamamen zay~flamas~, Do~u da olaylar~n M~s~ r ve
Türkiye lehine geli~mesi neticesini vermi~, Osmanl~lar~ n fetihler pe~inde
ko~an uzun kollar~n~ n Güney Do~u Avrupas~ m hakimiyetleri alt~ na almalar~~ sonucunu do~urmu~ tur. Bu surette 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.
14. yüzy~l Haçl~~Seferleri gayretleri, devrin zihninde de~i~iklik meydana
geldi~ini, bundan böyle bütün H~ ristiyanlar~ n mukaddes bir gaye u~runa
birle~ melerinin imkans~ z oldu~unu, k~smi giri~imlerin ise, hezimetle sona
ermeye mahkûm oldu~unu aç~ kça göstermi~ ti. 14. yüzy~l~ n sonundan itibaren, Türkleri dini mahiyette büyük milletleraras~~ bir i~birli~i ile yok etmek veya hiç olmazsa Avrupa'dan koymak gerekti~i dü~ üncesi, Macaristan'
da daimi surette ya~ar; özellikle Ht~nyadi ile o~lu Matya~'~n ~ah~slar~, H~ristiyan âleminde ortak bir takdire mazhar olmu~, bu sebeple Macaristan'
a H~ ristiyanl~~~n savunmas~ nda önderlik vazifesi verilmi~ti. Gerçekten bu
s~ rada Bat~ 'n~n durumu çok kar~~~ kt~ . Müslüman Türklerin Avrupa'n~ n
içine do~ru kararl~ kla ilerlemelerige ra~men, Bat~l~ lar birbiriyle mücadelede devam ediyorlard~ . Istanbul'un Türklerin eline geçmesi ile H~ ristiyanlar~n yaln~z Do~udaki menfaatleri zarar görmekle kalmam~~, Akdeniz'in
emniyeti de sars~lm~~ t~ . Fakat, Fatih Sultan Mehmed, her f~rsattan faydalanarak hakimiyetini geni~ letmekte idi. Bu ciddi tehlikelere ra~men H~ristiyan prensler, Avrupa'n~ n talii ile me~ gul olmuyor ve aralar~ ndaki anla~mazl~klar onlar~~ bir Haçl~~ bayra~~~alt~nda birle~mekten al~koydu~undan bu
mesele ile yaln~ z Papal~ k ilgileniyordu.
~izmaya ve kuvvetli reform hareketlerine ra~men, Papan~n dü~üncesinde hala bir Haçl~~ Seferi fikri dola~~ yor ve Tatarlar~~ H~ ristiyan dinine kazanmak dü~ üncesi sürüp gidiyordu. Geç Ortaça~~tarikatlar~~ ile Do~udan
dönen seyyah ve hac~ lar d~~~ nda, ülkeleri Müslümanlar taraf~ndan ellerinden al~ nan krallar da yo~un propaganda yap~yorlard~. Bütün bu propagandalara ra~men Bat~n~ n o devirdeki kar~~~ k siyasi durumundan dolay~,
Haçl~~ seferi giri~ imi yine de ba~ar~s~zl~~a u~ruyor ve bunun d~~~ nda o s~-
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rada M~s~r ile Türkiye'nin sahip bulunduklan kuvvetli sosyal ve özellikle
askeri te~kilat da, H~ristiyanlar~ n ba~anlanna engel oluyordu. M~s~r ile
Türkiye'nin H~ristiyanlara kar~~~kazand~ klar~~ ba~ar~lar, Do~uda H~ristiyanlara kar~~~ortaya ç~ kan bir reaksiyondu. Zira Filistin, Müslümanlar taraf~ ndan da mukaddes bir yer say~l~yordu. ~slamiyet'in kar~~~taarruzu s~ras~nda
Bat~da, derhal harekete geçmek icab etti~i çok iyi biliniyordu. Ortaça~~
muhitinin yüksek veya alçak, dini veya laik s~n~flar~n hepsi, ~slamlara kar~~~
propaganda hareketine kat~lmak ihtiyac~ n~~duymu~, fakat bu gayretlerden
ancak bir k~s~m H~ristiyan prenslerinin mevzii ba~anlan meydana gelmi~tir. 1365 iskenderiye seferi ile 1396 Ni~bolu seferi bu türdendi. Ni~bolu
sefennin gayesi yaln~z Balkan Müslümanlar~n~~ezmek de~il, Kudüs'e kadar
gitmekti. Bütün bu sebeplerden dolay~, Avrupa'n~n bundan sonraki Haçl~~
seferleri art~k, milletleraras~~ de~il, sadece nefis sav~~nmas~~için giri~ilen
hareketlerden ibaretti. Macarlarla Türklerin bo~u~mas~~bunun belirgin
bir örne~i idi.
14. yüzy~l~ n nafile geçen denemeleri, Papalar~~yine de ümitsizli~e dü~ürmedi. Rönesans devri Papalar~~için Türk meselesi, mevkilerini sa~lamla~t~rmak ve zaaflann~~örtmek yolunda bir araçu. Bunun d~~~ nda, Müslümanlara kar~~~gerçek bir kin besleyen ~spanyol Papa III. Kallikstus, Geç
Ortaça~~Papalar~~aras~ nda belirgin bir sima idi. 1455 de III. Kallikstus ad~~
ile Papa seçilen Borgia, Ispanya'n~ n tan~nm~~~bir ailesindendi. Papa seçildi~inde, bütün gücü ile Türklere kar~~~mücadele edece~ini ilan ederek
~talyanlar aras~nda bir sempati uyand~rmay~~ba~ard~. Türklere kar~~~harp
edecek ve onlar~ n elinden Istanbul'u geri alacaku. Hayat~n~ n gayesinin
Türklerle mücadele etmek oldu~unu söylüyordu. Bütün H~ ristiyan dünyas~~
bencil menfaatler pe~inde ko~arken, hala evrensel olmak iddias~nda bulunan Papal~k, "din dü~manlan"n~~ unutmuyor ve Istanbul'un elden ç~ kmas~n~, vaktiyle Kudüs'ün sükutunda oldu~u gibi, kendi emellerine alet
olarak kullan~yordu. Haçl~~Seferi fikri, Kallikstus'un ~ahs~nda en hararetli
mümessilini buldu. Nitekim Papal~k mevkiini i~gal etti~i zaman ~öyle yemin etmi~tir: "Ben Papa III. Kallikstus, vaadediyor ve örnek veriyorum ki
dünyan~n ordular~na kendi kan~m~~katmak suretiyle ve aziz karde~lerimizin
yard~m~~ile Istanbul'u geri almak ve esarette bulunan H~ristiyanlar~~kurtarmak, hakiki dini tesis etmek, Do~udan dinsiz MUhammed'i yok etmek
için and içiyorum. Kudüs seni unutursam dilim tutulsun! Allah bu
u~urda yard~mc~m olsun! Amin!" Papan~ n bu dü~manca hareketi, ~spanyol olmas~ndan ileri geliyordu ve 700 senelik Arap-~spanyol mücadelesi
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onun ruhuna ve ~spanyol halk~na bu karakteri a~~lam~~t~. Bu yüzden bütün
H~ ristiyan halk~ n~~ Hilâle kar~~~ayaklanmaya te~vik ediyor ve bu i~~onun birinci derecede u~ra~~s~~ olmu~~bulunuyordu.
Paleologlar'~n Lâtin imparatorlu~una son vererek hayata kavu~turduklar~~ Bizans, mezhep ve müesseselerin mücadele sahnesi 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 ho~görüleri, Rumlara kiliselerini kurtarabilecekleri intiba~n~~vermi~ti. 13. yüzy~lda henüz büyük bir
k~sm~~ pagan olan Mo~ollar~n H~ristiyanl~~a kazanmak için sarfedilen gayretler, Müslümanlar~n zaferi ile son bulmu~tu. 1405'te Timur'un ölümü
ile imparatorlu~un da~~lmas~~ da, H~ ristiyanlar~ n ümidini bo~a ç~ kard~.
Bundan ba~ka, Bat~~dünyas~ n~ n uzun zamandan beri bir saplant~~halinde
Arz-~~ Mukaddesi kurtarmak dü~üncesi, Türklere kar~~~dikkatli ve sistemli
bir sava~~tertibine engel olmu~~ve Türk muharebeleri, feveran kabilinden
do~an ve birçok noksan~~ bulunan giri~imler halini alm~~t~. Bu hareketler
ancak Macaristan'da, Türklere kar~~~ciddi bir hudut savunmas~n~ n ba~lamas~na kadar sürmü~tür.
Geri al~ nan Bizans ba~~ehrinde Paleologlar hanedan~ n~ n yerle~mesi,
Bizans büyük soylu tabakas~n~ n zaferi idi. Feodalle~me bu devirde yeniden
h~z kazan~yor ve 14. yüzy~lda en yüksek seviyesine eri~iyor. Sivil ve ruhani
toprak sahipleri, mülklerini ve bunlar~n üzerinde oturan topra~a ba~l~~
serflerin (paroiki) say~s~ n~~ art~ r~yor, geni~~ölçüde imtiyallar sa~l~yor ve birçok muafiyet ele geçiriyordu. Bunlar, halk~ n gittikçe artan sefaleti ortas~ nda mutlu bir hayat sürüyor ve devletin yükümlülüklerinden gittikçe
uzakla~~yorlard~. Buna kar~~l~ k, yaln~z köylü mülkleri ortadan kalkmakla
kalm~yor bunun yan~ nda küçük soylular da hem 'arazilerini kaybediyor
hem de i~~gücünü büyük mülk sahiplerine kapur~yorlard~ . Bu s~ ralarda artan dü~man ak~ nlar~~ise, ülkeyi harabeye çevirmekte ve bu ak~nlar kar~~s~ nda ancak büyük mülk sahipleri ayakta kalabildi~inden bu hareket gittikçe bir facia halini almakta idi. Bu tarzdaki geli~me, devleti sadece siyasi
zaafa u~ratmakla kalm~yor, mali ve askeri yönden de güçsüz b~ rak~yordu.
imparator II. Andronikos (1282-1328) tek ba~~na Bizans taht~ na ç~kt~~~nda, babas~n~ n siyasetinde önemli bir k~s~m de~i~iklikler yapmaya mecbur olmu~ tu: harpler politikas~ na son verdi ve Kiliseleri birle~tirme
(UNION) 'dü~üncesinden vazgeçti. Arsenitler hareketi bu devirde son
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buldu ve II. Andronikos Ortodoksiye sad~ k kalaca~~n~~ ilan etti ve bu yüzden Ortodoksinin devlet hayat~ ndaki nüfuzu en yüksek düzeye eri~ti: manast~ rlar büyük destek gördü. Devletin askeri ve mali durumunun zay~f
olmas~ ndan dolay~, d~~~politikada çok ~l~ml~~ davran~ld~. Bizans'~ n Balkanlarda zay~f dü~mesi, imparatorlu~un mali ve askeri yönden bitkin bir hale
gelmesi, d~~~politika da özellikle Anadolu'da kar~~la~t~~~~ölüm derecesine
varan olaylar, Venedik ve Cenova ile sürdürülen muharebelerin bir neticesi idi. VIII. Mihael'in Venedik veya Cenova'n~n tek tarafl~~ nüfuzu alt~na
dü~memek için dikkatli davranmas~ na kar~~l~ k, II. Andronikos büyük siyasi
hatalardan birini i~ leyerek Cenova ile i~birli~i yolunu tutmu~tu. Her iki
devlet Bizans'~ n eski arazisi üzerine yerle~ mi~~ve özellikle denizlerine hâkim olmu~lard~ . Hele Cenova'n~ n çok kuvvetlenmesi sonunda, 1294'te
Venedik ile harbe tutu~malar~~ kaç~ n~lmaz oldu. Ba~~ehrin önünde patlak
veren bu muharebeye iradesi d~~~ nda Bizans da sürüklendi. Muharebenin
en k~z~~t~~~~bir anda Cenova, 1299'da Venedik ile ebedi bir sulh yapt~, ard~ndan da Bizans ile Venedik aras~nda 1302'de Bizans'~ n Venedik'e a~~r bir
tazminat ödemeye mecbur oldu~u bir sulh imzaland~ . Bu muharebeden
her iki italyan devleti kuvvetlenerek ç~km~~, fakat hiç beklemedi~i bir muharebeye giren Bizans zarar görmü~ , üstelik alçalm~~ u.
Tam bu s~rada ya~l~~imparator II. Andronikos ile torunu III. Andronikos (1328-1341) aras~ nda bir iç sava~~ç~ kt~ . 1308'de var~lan uzla~ma sürekli olmad~. Ba~lang~çta iki taraf aras~ nda ihtilaf özel sebeplere dayan~yordu; zamanla sosyal bir mahiyet kazand~~ve nesiller aras~~bir mücadele
hâlini ald~. Bu iç sava~, her ~eyden önce VIII. Mihael'in sürdürdü~ü debdebeli ve savurgan bir politika ile II. Andorikos'un zaaf~~ sonunda meydana gelen anar~i ve huzursuzlu~un neticesi idi. 34 y~l süren bu kar~~~kl~k
zaman~ nda, 21 y~l iç sava~la geçer ve ba~l~ca ikiye ayr~l~r: ilkinde iki Andronikos 1321-1328 mücadele eder. ~kinci devrede 1341-1355'te Ioannes
Kantakuzenos ayaklamr. Bu sürekli kar~~~ kl~klar imparatorlu~un da~~lmas~ na ve savunmas~ n~n yok olmas~ na sebep olur; bu sava~lara yabanc~lar da
kat~l~ rlar. Bu olaylar gerçekten imparatorlu~un da~~lmas~ na yol açm~~~ve
imparatorluk bu a~~ r krizden bir daha kendini toparlayamam~~ur.
Bizans imparatorlu~unun içeriden da~~lmas~, i~te bu uzun süren sava~lardan sonra gerçekle~ti. Ya~l~~ve genç Andronikos aras~ ndaki nifak ise,
bunun sadece ba~lang~c~~idi. Hanedan~ n bu aile kavgas~~ ile a~~r iç sava~lar
devri ba~l~yordu ve bu sava~lar imparatorlu~un son kuvvetlerini de erite-
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cek ve böylece S~ rplarla Türklerin ilerlemelerine uygun bir ortam haz~ rlanm~~~olacakt~ . Büyük baba ile torun aras~ ndaki ihtilaf, her ~eyden önce
~ahsi sebeplere dayan~ yordu. Bir zamanlar II. Andronikos'un gözdesi olan
III. Andronikos, IX. Mihael'in büyük o~lu idi; yak~~~ kl~~ ve kabiliyetli bir
gençti. Erkenden ortak imparator ilan edilen Andronikos, babas~ndan
sonra veliaht olarak görülüyordu. Fakat zamanla iki taraf aras~na bir so~- ukluk girdi: genç Andronikos'un hafifme~rep ve ölçüsüz hareketleri ve
hayat tarz~, ahlaki normlara ba~l~~ya~l~~ imparatorun sabr~n~~ ta~~ rd~. Genç
imparator ise, babas~n~ n ve büyük babas~ n~ n vesayeti alt~nda ya~amaktan
usanm~~ u. Genç Andronikos'u Bizans soylular~ n~ n genç nesilleri tutuyordu
ve bu sebeple de sevimsiz hale gelen ya~l~~imparatora kar~~~bir muhalefet
olu~mu~tu. Bunlar~ n aras~ nda genç Andronikos'un yak~ n dostu ve zengin
bir magnat olan Ioannes Kantakuzenos ile, baba taraf~ ndan Kuman men~ eli, annesi yönünden imparatorluk ailesine akraba bulunan kurnaz ve
maceraperest Syrgiannes de vard~. ~ki taraf aras~ nda 1320'de bir anla~maya
var~lm~~ , fakat her iki taraf da ahitlerine uymad~~~ ndan mücadele sürmü~~
ve özellikle d~~~politika konusunda birbirlerine z~ t davran~~lar~~ görülmü~tür.
Dedesini istifaya zorlayarak iktidar~~ ele geçiren III. Andronikos (28
May~s 1328), yeni bir neslin mümessili idi. Bu yeni neslin en bâriz simas~~
ise, hiç ~üphesiz Ioannes Kantakuzenos idi. Siyasi yetenekleri ile bütün akranlar~ ndan üstün oldu~u anlaulan Kantakuzenos, çok cesur fakat karars~z
bir mizaca sahipti. ~mparatorun en yak~ n i~~arkada~~~ve en mahrem adam~~
idi. Kantakuzenos, III. Andronikos'un ortak imparator olma teklifini kabul etmemi~ ti. Paleologlar ailesine dost, soylu bir aileden gelen Kantakuzenos, bütün yeteneklerini III. Andronikos'un hizmetine adam~~t~ r. K~sa
bir sükün devrine rastlayan bu zamanda III. Andronikos, büyük bir ~evkle
devlet idaresine koyuldu. Andronikos daha çok askeri i~lerde ba~ar~ l~~ oluyor ve Kantakuzenos devlet i~ lerini elinde bulunduruyordu. ~ç sava~~n sebep oldu~u zararlar~~gidermeye çal~~t~lar; fakat maliyeyi ~slah edemediler,
adliyede reformlar yapt~lar. DI~~politikada S~ rplarla Türklerin ilerlemeleri
sürmekte, Greklerle Latinler aras~ ndaki anla~mazl~ klar gittikçe artmakta
idi. Yeni hükümet sürekli artan Osmanl~~ ilerlemesine kar~~~ di~er Türk
emirlikleri ile i~birli~i yapmaya gayret etmi~, Cenoval~lara kapt~r~lan deniz
ticaretini canland~ rmay~~ dü~ünmü~~ve bu sebeple Bizans donanmas~n~~
kuvvetlendirmeye özen göstermi~ tir. Bulgarlarla olan ihtilafa son verilmi~~
ve onlarla S~ rplara kar~~~bir pakt meydana getirilmi~tir. Fakat 1330'da S~ rp-
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lar~n Bulgarlar~~ Velbuzd (Küstendil) de a~~r bir yenilgiye u~ratmalar~, Balkanlarda yeni bir devrin ba~lang~c~~ ve S~ rp üstünlü~ünün ortaya ç~kmas~~
demekti. Bu olay, Güney Do~u Avrupas~nda bundan sonraki y~llarda meydana gelecek hâdiselerin bir nirengi noktas~~idi. Zira, S~rplar~n Stefan Du~an'~~(1331-1355) çar seçmeleri, S~rp soylular~ n~n büyük fütuhat emellerinin bir ba~lang~c~~idi. Gittikçe zay~flayan ve çökmekte olan Bizans imparatorlu~u da, S~rplar~ n bu arzular~n~~kamç~lamakta ve iç kar~~~kl~klar içinde
bulunmas~, onlara iyi f~rsat vermekte idi. ~lk önce, Balkanlardaki eyaletlerini savunmaya dikkat eden III. Andronikos, Balkanlardaki Türk ilerlemesini durdurmay~~ ba~aramad~. Bu s~rada Anadolu'da en kuvvetli Türk Beyli~i Germiyand~~ve Mo~ollar. bile onlar~ n arazisine sald~ rmaya cesaret
edememi~lerdir. Kapuda~~~yar~madas~na kadar giden III. Andronikos,
Anadolu'daki Bizans arazisinin savunulmas~~maksad~yla Germiyan Beyi ile
anla~m~~ur.
1331'de Iznik, 1337'de ~zmit Osmanl~lar~n eline geçmi~~ve bundan
sonra 1340 s~ ralar~ nda Orhan Gâzi'nin arazisi, Anadolu'nun kuzey bat~s~nda bir ucu Üsküdar'a kadar uzanan yüze yak~n kaleyi içine .al~yordu.
Osmanl~~ devleti art~k di~er Türk emirliklerini tehdit edebilecek bir hale
gelmi~ti. Nitekim 1337'de Karesi Beyli~ine ait birkaç kaleyi ele geçirdi.
Anadolu'da art~k Bizans'~n çok az arazisi vard~~ve bunlar da sürekli olarak
Osmanl~lar~n ak~nlar~na aç~ ku.
Son y~llarda maddi s~k~ nt~~içinde bulunan imparatorlu~un donanmas~~
çok zapflam~~t~; bu sebeple Mente~e ve Saruhan beylerinin korsanlar~ na
kar~~~koyam~yordu. 1330'dan ba~layarak gittikçe artan bu alunlar, hem Bizans ve hem de bu bölgede hüküm süren Lâtin kolonileri ayn~~derecede
tehdit ediyordu. Bu alunlar~n Girit'e ve E~riboz'a kadar vard~ klar~~oluyordu. 1333 de Saruhan Beyi, 75 gemiden olu~an donanman~n ba~~nda
Ege Denizi'ni haraca veriyordu. 1337'de Osmanl~~devleti arazisinden hareket eden bir k~s~m Türk korsanlar ba~~ehrin önüne kadar sokulurlar. Türk
korsanlar~n bu aman vermeyen ak~nlar~na kar~~~kuvvetli bir donanmaya ihtiyaç vard~, halbuki Bizans donanmas~~ art~k çok zapfu. Adalar denizinde
kolonileri bulunan Lâtin devletler de birlikten mahrumdular. Bu sebeple
Venedik, Papal~~a ba~~vurarak Akdeniz'de korsan ak~nlar~ na kar~~~bir deniz i~birli~i tavsiye ediyordu. Bu s~ralarda imparatorlu~un, hem Osmanl~lara hem de Akdeniz'de yerle~en Lâtin kolonilerine kar~~~Türk emirlikleri
ile i~birli~i yapt~~~~kaydedilir. Hatta Epir ve Tesalya'y~~tekrar hâkimiyetleri
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alt~na almak üzere imparatorlu~un giri~ti~i seferlerde, Türklerin yard~mc~~
kuvvetleri kat~l~ rlar. Böylece, III. Andronikos iç sava~lar~ n k~sa süren fas~las~i~ dan faydalanarak Bizans'~~ tekrar toparlamaya çal~~t~. Lâkin, ölümü
üzerine ç~kacak olan ikinci iç sava~, neticeleri bak~mdan öncekinden çok
daha a~~r oldu~undan imparatorluk art~ k bir daha kendine gelemeyecekti.
III. Andronikos, 15 Haziran 1341'de, henüz 45 ya~~nda iken öldü. Geride dokuz ya~~nda bir erkek çocu~u (sonraki imparator V. Ioannes) ve
ona vekalet eden, lakin Latin oldu~undan dolay~~sevilmeyen annesi Anna
(Savoie)'y~~ b~rak~yordu. III. Andronikos hayatta iken fiilen devleti idare
eden Kantakuzenos, Androkinos'un vasiyetine uyularak niyabet heyeti ba~kanl~~~na getirildi, ~mparatoriçenin de buna bir itiraz~~olmad~. Andronikos, devlet idaresinde reformlar yapmak ve içine dü~tü~ü ç~ kmazdan kurtarmak gayesiyle giri~imlerde bulundu~u bir s~rada vefat etmi~ti. Kantakuzenos, onun yar~da kalan i~lerini tamamlayabilecek kudrette bir adamd~.
Lâkin, ba~ar~l~~ olabilmek için imparatorluk makam~nda bulunmas~~gerekti~i halde Kantakuzenos bunu reddetmi~ ti. iktidarda bulundu~u zaman
orduyu yeniden kurmay~, maliyeyi ~slaS etmeyi ve yabanc~lar~n isteklerine
engel olarak ~mparatorlu~-u canland~rmay~~tasarl~yordu. Fakat Kantakuzenos, vaktiyle etraf~na toplad~~~~ve yard~m ederek yüksek yerlere getirdi~i insanlar~n kendisini k~skand~klar~n~~fark edememi~ti. Bunlar~n ba~~ nda, dini
mücadeleler s~ras~nda Sinod'un muhalefetine ra~men Patriklik makam~na
getirdi~i Kalekas ile, destekleyerek ikbale kavu~mas~na yard~m etti~i Megadük Apokaukos vard~. Çok kabiliyetli bir adam olan Apokaukos, Kantakuzenos'a kar~~~gayet dalkavukça davran~yor, fakat ondan nefret ediyordu.
Kantakuzenos'a kar~~~olu~an muhalefet cephesinde en tehlikelisi Apokaukos idi. Bu iki ~ah~s ~mparatoriçe Anna nezdinde, Katakuzenos'un imparatorluk ailesi hakk~nda kötü niyetler besledi~ini ileri sürerek fesat sebebi
oldular. Durumunun sars~ld~~~n~~ gören Kantakuzenos istifa etti ise de imparatoriçe bunu geri çevirdi. Fakat, bu esnada Türk ve S~ rp tehlikesi gittikçe kuvvetleniyordu. S~rplar yeniden Selanik'e kadar ilerlemi~ler ve Bulgarlar imparatorlu~u harp ile tehdide ba~lam~~lard~ . Kantakuzenos, kendi
toplayabildi~i kuvvetlerle bütün dü~manlara kar~~~koydu ve sulhu sa~lad~;
hatta Yunanistan'da imparatorlu~un durumunu kuvvetlendirmeyi ba~ard~.
Lâkin, Bizans'~n bütün ba~ar~lar~, az sonra ç~kacak bir iç sava~~sonunda
yok olacakt~.
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Muhalifleri, Kantakuzenos'un ba~~ ehirden uzakta bulunmas~ndan
faydalanarak imparatoriçeden onun bütün görevlerinden uzakla~ur~ lmas~n~~ sa~lad~lar, hatta ~stanbul'a gelmesini dahi engellediler. ~mparatorluk
nam~ na parlak planlar hayal eden Kantakuzenos, bir anda devlet dü~man~~
ilan edildi; taraftarlar~~ ~stanbul'da takibe u~rad~lar, evi tahrip edilerek
mallar~~gaspedildi. Yeni niyabet heyetinin ba~~nda ~mparatoriçe Anna bulunuyordu ve ondan sonra en kuvvetli iki üyesi patrik Kalekas ile Apokaukos idi. Bu kuvvetli darbe kar~~s~nda Kantakuzenos hareketsiz kalmad~~ve
26 Ekim 1341'de Dimetoka'da kendini imparator ilan etti ve imparatorluk
ailesine de~il, Apokaukos'a kar~~~mücadele edece~ini aç~ klamay~~ da ihmal
etmedi. Bizans ~imdi, uzun süren hayat~nda kar~~la~t~~~~en a~~r krizlerden
birine girmi~ti. Bu yeni sava~~art~k, basit bir iktidar mücadelesi olmaktan
ç~ karak derin dini ve sosyal unsurlara bulanacakt~. Bizans'~n bu karde~~
kavgas~na yabanc~lar da geni~~çapta kat~lacakt~. Siyasi partilerin mücadelesi dini bir veçhe kazan~yor; Kantakuzenos büyük toprak sahibi soylularla
arhontlar~n mümessili oluyor ve bunlar~n kar~~s~nda 14. yüzy~lda esnaftan
ve tüccardan ve k~smen de köylülerden olu~an bir cephe bulunuyordu. Bu
gruplar~n büyük asilzadeye kar~~~duydu~u dü~manl~~~~ve hasedi ziyadesiyle
tahrik eden ve çok haris bir adam olan Apokaukos, Bizans'ta 14, yüzy~lda
patlak veren bu ikinci iç sava~~n sosyal bir renk kazanmas~na sebep olmu~tur. Bu iç sava~~sonunda imparatorluk, içeride son kudretini de kaybediyor ve birbiri ile çarp~~an iki parti ise, yabanc~lar~~bu iç kavgalara kar~~t~ rmak suretiyle onlara imparatorlu~u teslim ediyordu.
Tam bu s~rada Bizans, Hesychastlar'~n sebep olduklar~~ dini buhranlara sürüklendi. Laik veya dindar bütün Bizans halk~n~~ ilgilendiren bu hareket, ~mparatorlukta on y~l süresince ~iddetli çalkanulara sebep olacak ve
mücadele dini ihtilaf olmaktan ç~ karak a~~r sosyal bir kriz halini alacakt~r.
Bizans'ta çok eskiden beri dini bir sükûn içinde (Hesychia, s~ k~~ bir ke~i~~
hayat~~ya~ayanlara Hesychastes ad~~verilirdi.) Hesychasm 14. yüzy~lda belirli
bir mistik-zahitlik ad~~olur. Kökleri 11. yüzy~lda ya~ayan büyük mistiklere
kadar ç~kan Hesychasm hareketi, 14. yüzy~l~n ba~~nda Bizans arazisinde dola~an Georgios Sinaites'in mistik-zahitllik ö~retilerinin Bizans manasurlar~ nda büyük bir etki yapmas~~ile kuvvetlenir. Özellikle Bizans Ortodoks
mezhebinin s~~~na~~~ve koruyucusu olan Aynaroz Da~~nda (Athos) büyük
bir ilgi görür. Hesychastlar'~n biricik gayesi, Tanr~~ ile gizli ve toptan bir
birle~medir. Bu gayeye eri~menin tek yolu, bütün dünyevi i~lerden mutlak
surette uzakla~arak ilahi bir sükün içine (Hesychia) dalmakt~r. Bu dini
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ak~m~n tam bu s~ rada Bizans toplumunda bir zemin bulabilmesi, anla~~lmas~~ güç bir rastlant~~ de~ildi; önce, d~~~dü~manlar~ n sald~ r~lar~~ ile huzuru
kaçan toplumda, iç harplerin sebep oldu~u kar~~~ kl~ k ve nihayet Arsenit
~izmas~, böyle bir ak~ ma uygun bir ortam haz~ rlam~~t~ . Tarihçilere göre
Hesychasm hareketi, 14. yüzy~l~ n en büyük fikir hareketidir. Bu olaylar~n
sosyal yöndeki tepkileri daha da ~iddetli oldu ve iç sava~~n bütün sebepleri
hemen kâmilen sosyaldi. imparatorlu~un çökü~ü h~zland~ kça fakirlik de
art~yor ve iktisadi çökü~, sosyal s~n~flar aras~ ndaki mesafeyi aç~ yordu. Ta~rada ve ~ ehirlerde büyük fakirlik artarken servet ve mülkler ince aristokrat
tabakan~ n eline geçiyor ve fakirleyen tabakan~n bu s~n~fa kar~~~h~ nc~~ art~yordu. imparatorluk iktidar~ n~n kuvvetli oldu~u zamanlarda Bizans absolitizmi, ~ehir hayat~n~~bask~~ alt~ nda tutabiliyordu. Merkezi iktidar~n zarflad~~~~zamanlarda ise, mahalli güçler kuvvetleniyor ve ~ehir hayat~~ canlan~yordu. Fakat, merkezi iktidar~ n yerine bu defa idareyi ele geçiren feodal
kuvvetler, ~ mparatorlukta ticaret ve sanayiin serbestçe geli~mesine engel
olmu~, bu da Bizans ~ehir hayat~ n~n geri kalmas~ na sebep oldu~undan,
~ talyan devletlerinin sömürüsüne yol açm~~t~ r.
Kantakuzenos ile niyabet meclisi aras~ ndaki mücadele, imparatorlu~un o zamana kadar aç~~a ç~kmayan sosyal dü~manl~~~n alevlenmesine sebep olmu~tur. ~ç sava~, daha ba~lang~ çtan itibaren Apokaukos ile Kantakuzenos'un bo~u~mas~~ halini al~ r. Apokaukos, Kantakuzenos ile onun
yanda~lar~~ olan aristokratlara kar~~~büyük kitleleri ba~ar~~ ile k~~k~ rt~ r. ~ki
taraf~n da adamlar~~ bir anla~maya yana~mad~~~ ndan sava~~bütün h~z~~ ile
sürer. Diplomatik tertipler, entrikalar, izdivaçlar, vali ve kumandanlar~~
ayartmak için ba~vurulan fesat hareketleri gittikçe artar. Özellikle halk~~kar~~~ k unsurlardan olu~an, en fazla zenginlik ile en çok fakirli~in kar~~~kar~~ya bulundu~u Selanik'te, kuvvetli bir te~ kilâta ve bir dereceye kadar belirli bir ideolojiye sahip Zelotlar Partisi vard~ . Bu yüzden burada aristokrat
dü~man~~hareket, 1342'de Zelotlar~ n iktidar~~ele geçirmeleri ile sistemli bir
hal ald~ . Kantakuzenos taraftarlar~ mn artmas~~üzerine Zelotlar burada bir
alay olu~turdular.
Bizans'ta birbirleri ile çarp~~an taraflar~ n her biri mali s~k~nt~~içinde
idi. Bu yüzden hükümet, hazinenin bir çok k~ymetli e~yas~ n~~ darphaneye
gönderdi, soylular~n mallar~ na el kondu. Dimetoka'da yerle~en Kantakuzenos ilk y~llarda ba~ar~s~zd~. Bu arada ~stanbul'da ~mparatoriçe Anna,
o~lu Ioannes'e parlak bir merasimle taç giydiriyordu. Selanik'te Zelotlar
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hâkimdiler; fakat zamanla Zelotlar aras~nda a.yr~lmalar oldu. Fakat, Kantakuzenos ve aristokratlara kar~~~olduklar~ndan dolay~~ V. Ioannes'i tutarlar.
Selânik'ten Istanbul'a kadar uzanan sahalarda soylular her tarafta yenilgiye
u~ram~~lard~ . Kantakuzenos'un yak~ nlar~~ bile can ve mal kurtarmak
maksad~yla onu terkediyorlard~. Bu s~ k~~~k durumda Kantakuzenos, S~ rp
kral~n~n yard~m~n~~ sa~lamay~~ ba~ard~. Selanik üzerine yap~lan sefer amac~na eri~emedi. Ertesi y~l ~zmir Bey'i Umur'un sa~lad~~~~bir donanma ve
kuvvetlerle yeniden Selanik üzerine giri~ilen sefer de netice vermedi. 1344
y~l~n~n sonuna do~ru ~zmir Beyi Umur'un da yard~mlar~~ile toparlanmaya
ba~layan Kantakuzenos, 1345'te Edirne'yi ele geçirdi. Bundan sonraki y~llarda Umur Bey'den ümidini kesen Kantakuzenos, Osmanl~~emini Orhan
Bey'e ba~vurdu ve ona k~z~~ Theodora'y~~verece~ini vaadederek Osmanl~~askeri sa~lad~~ ve onlar~~Avrupa yakas~na geçirdi. Bunlar~n yard~m~~ ile Karadeniz sahilindeki hemen bütün kaleleri ele geçirdi; ba~~ehri s~ k~~t~ rd~~fakat
alamad~. Bu s~k~nt~l~~an~nda Tesalya'mn kendisine kat~lmas~~onu çok kuvvetlendirdi; zira, Tesayla zengin bir eyaletti. Fakat, Kantakuzenos'un kuvvetlenmeye ba~lamas~~ S~ rp kral~n~~ürküttü. Çünkü o, Bizans'~n iç kavgalar~ndan faydalanarak imparatorluk arazisinden mümkün oldu~u kadar
fazla yerler koparmak istiyordu. Bunun üzerine, çoktan beri kendisine ittifak teklifi yapan ~mparatoriçe Anna'mn teklifini kabul ile onun taraf~ na
geçti ve böylelikle Kantakuzenos'un bir silah arkada~~~onu terketmi~~oluyordu.
Bu olaylardan sonra, Kantakuzenos'un talihi Anadolu Türk beylerine
ba~lan~yordu. Önce Ege sahilindeki Türk beylerinin ve ard~ ndan da Osmanl~~Beyli~inin sahneye ç~ kmas~, Bizans iç sava~~n~ n a~~rl~~~n~~ onun taraf~na çevirmi~tir. Umur Bey'in yard~m~~ile Selânik'i ele geçirmemi~~ve Kantakuzenos burada ~iddetli bir mukavemetle kar~~la~m~~ u. Bu sebeple Selânik'ten vazgeçmek zorunda kalm~~~ve Makedonya'n~n önemli bir k~sm~ n~~
S~rp kral~na kapt~rm~~ur. Lakin Kantakuzenos Umur Bey'in yard~mlar~~sayesinde Trakya'ya hâkim olabilmi~, bu yard~m pahal~ya mal olmu~tu. Zira,
Umur Bey'in Türkleri geçtikleri her yeri ya~ma etmi~lerdir. Buna kar~~l~ k,
imparatorluk idaresi, Güney Slavlar~n~n yard~m~na ba~~vurmakta idi. Fakat,
gerek S~ rplar gerekse Bulgarlar, Bizans'~ n bu zay~f ân~ndan faydalanarak
arazilerini geni~letmeyi dü~ündüklerinden bu Slav ittifak~~da Bizans'a faydadan çok zarar verdi. Bulgar-Bizans hududunda ortaya ç~ kan Slav sergerdesi Momçilo, devaml~~ taraf de~i~tirerek ak~ nlar yapt~~~ndan, bu tehlikeli
adam ancak Umur Bey'in yard~ mlar~~ sayesinde ortadan kald~r~labiliyordu
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(1345). 1345 yazma kadar Kantakuzenos, bütün Trakya'y~~hakimiyeti alt~na
alabildi. 15 Haziran 1345'te Apokaukos'un öldürülmesi Kantakuzenos'un
i~ini kolayla~t~ rd~. Selanik'te de a~~r~~ reform taraflar~~ Zelotlara kar~~~bir
ayaklanma olmu~tu.
Bütün bu olaylar, özellikle Apokaukos'un öldürülmesi, Kantakuzenos'
un kuvvetlenmesine hizmet etmi~, buna kar~~l~ k niyabet heyetinin iktidar~~
çökmü~tür. 1348'de ~zmir'de Haçl~lara kar~~~giri~ti~i ümitsiz bir muharebede Umur Bey ~ ehit edildi ise de Kantakuzenos, 1346'dan beri Umur Bey'
den daha kuvvetli bir hükümdar olan Orhan Bey'in ittifak~m kazanm~~t~r.
Fakat, Kantakuzenos'un Orhan Bey ile olan ittifak~ , ilerisi bak~m~ndan Bizans nam~ na tehlikeli olacakt~ . Zira Orhan Bey, di~er Türk beyleri gibi
ya~ma ve esir pe~inde ko~muyor ve girdi~i yerde yerle~meyi dü~ünüyordu.
1347'de Kantakuzenos'u tehlikeli bir ~eklide tehdit eden S~rp kral~ na kar~~,
Orhan Bey'in o~lu Süleyman Bey idaresindeki Osmanl~~ kuvvetleri imdad~ na yeti~ir. Halbuki S~ rplar tam bu s~ rada Bizans'~ n hayat~ na son vermeyi
tasarl~yorlard~ . Rivayete göre Stefan Du~ an Orhan Bey'le de ittifak denemesinde bulunmu~~fakat Kantakuzenos buna engel olabilmi~ti. Orhan Bey bu
s~ ralarda çok kuvvetliydi ve ölümünden az önce Apokaukos da mühim bir
mebla~~kar~~l~~~ nda Orhan Bey'le ittifak etmeyi teklif etmi~, fakat Orhan
Bey taraf~ndan ret edilmi~ti. Y~ ne Apokaukos'un ölümünden sonra ~mparatoriçe Anna da Anadolu da yard~m aram~~, 1345 Haziran~~ ba~~nda Saruhan'dan 6000 ki~ ilik bir yard~m sa~lam~~sa da, bu giri~im de ac~ kl~~ bir
tarzda son bulmu~ tur. Zira, bu Türkler Kantakuzenos'a kar~~~çarp~~acak
yerde, Bulgar arazisine taarruz etmi~~ve zengin ganimetlerle dönmü~lerdir.
Eri~ti~i ba~ar~ lara güvenerek Kantakuzenos 21 May~s 1346'da Edirne'
de Kudüs Patri~inin elinden imparatorluk tac~~giydi. 1346 y~l~~ boyunca
Kantakuzenos'un ücretlileri Istanbul'u muhasara alt~ nda tuttular. ~ehirdeki aristokrat zümre art~ k, aç~ kça Kantakuzenos'u desteklemeye karar
verdi. ~mparatoriçe Anna, 2 ~ubat 1347'de Patrik Kalekas'~~azletti ve ~zidor'
u onun yerine atad~ . Kantakuzenos, 3 ~ubat 1347'de mukavemet görmeden Istanbul'a girdi. Zira, taraftarlar~~ ona Alt~ n Kap~y~~ aç~ k b~ rakt~lar,
~ehrin muhaf~zlar~~para ile sat~ n al~nd~~~ndan ~mparatoriçe teslim olmak
zorunda kald~ . Kantakuzenos ortak imparator ilan edildi; taht~ n varisi V.
Ioannes ile hüküm sürmeleri kabul edildi. Ayr~ca, Kantakuzenos, 13 ya~~ndaki k~z~~Helena'y~~15 ya~~ ndaki ~mparatora ni~anlad~.
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VI. loannes Kantakuzenos'un Ifficimiyeti Devri ( 1347-1355)
~ç sava~lardan galip ç~ kan ve ~stanbul'u ele geçiren Kantakuzenos,
henüz imparatorlu~un her taraf~ na hâkim de~ildi. Ba~ar~s~, iç sava~a geçici olarak son verebilmi~ti. Zelotlar, Selanik'te hala hüküm sürüyor, Kantakuzenos'un hükümdarl~~~ m kabul etmeyi ~iddetle reddediyorlar ve ba~~ehirden gönderilen bütün emirleri geri çevirtiyorlard~. Kantakuzenos güç
problemlerle kar~~~kar~~ya idi ve iktidarda kald~~~~sekiz y~l süresince ~mparatorlukta nizam~~ iade etmek u~runa insan üstü bir enerji ile çal~~t~, fakat
sonunda i~lerin a~~rl~~~~alt~nda çöktü. 13 Nisan 1347'de ~stanbul patri~inin elinden imparatorluk tac~n~~ giydi; bir çoklar~na göre Kantakuzenos
hala gas~ pt~. Bu sebeple V. Ioannes'in me~rulu~unu tan~d~~~n~~ ve onun orta~~~oldu~unu zihinlerde yerle~tirmesi gerekiyordu. ~mparatoriçe ile de bu
~artlar alt~ nda anla~m~~~ve onu mukavemete devamdan vazgeçirebilmi~ ti.
Bu suretle Paleologlar ailesi ile Kantakuzen'i me~ru sayan bir zemin haz~ rland~. III. Andronikos'un manevi karde~i, V. Ioannes ile kendi çocuklar~n~ n "ortak babas~ " gibi unvanlar ald~. ~mparatorlukta genel bir af ilan
edildi. Kantakuzenos böylece iç sava~~n bütün izlerini silmeyi denedi. En
güç mesele ~mparatorlukta nizam~~ve refah~~iade etmekti. Devletin hazinesi
bo~tu ve Kantakuzenos'un soylular~~ hazinenin yard~ m~na te~vik eden giri~imleri neticesiz kald~. ~mparatorun bütün gayretlerine ra~men, her iki
cephenin adamlar~~ birbirlerine di~~biliyor ve Kantakuzenos'un yak~nlar~,
kar~~~tarafa verilen tavizleri k~skan~yorlard~. Ba~~ bozukluk imparatorluk
ailesine kadar sirayet etmi~~ve asayi~~sa~lanamam~~ t~. Türk ak~ nc~lar ise,
aral~ ks~z Trakya'da ak~ nlar yap~yorlard~. Kantakuzenos'un ~stanbul'u ele
geçirmek gayesiyle bütün kuvvetleri burada toplad~~~~bir s~ rada, S~rp kral~,
Makedonya'da ilerlemeler kaydetmi~ti. Hakimiyeti ele geçirdi~inden dolay~~kay~npederini Üsküdar'a giderek tebrik eden Orhan'dan Kantakuzenos, S~ rplar~~ Makedonya'dan ç~karmak için askeri yard~ m istiyor ve Orhan
bu iste~i kabul ederek yirmi bin asker gönderiyor. Bu s~ rada S~ rplar en
çok Selânik'i s~ k~~t~r~yor ve Selanik yine baz~~Türk korsanlar~ n~n yard~m~~ile
kurtar~ labilmi~ ti. Zelotlar'~n Selanik hâkimiyeti 1349 sonunda da~~lm~~~ve
reisleri S~ rp kral~na kaçm~~t~. Zelotlar, ~ehri Katakuzenos'a teslim etmektense memnunlukla S~ rp kral~na vermeye haz~ rlad~lar. Bu olaylardan sonra
Kantakuzenos, halk~ n daveti üzerine ~ehre girdi, fakat kuvvetleri yeterli
olmad~~~ ndan elinde tutamad~ ; Kantakuzenos ancak Ocak 1350'de ~ehri
i~gal etti. Kantakuzenos'un iktidar~~ele geçirmesi Hesychastlar'~n zaferi idi.
Bununla beraber dini ihtilaflar yine sürüp gitmi~~ve bu defa Hesychast
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kar~~ t~~ partinin ba~~ na Nikeforos Gregoras geçmi~tir. Apokaukos'dan
sonra Kantakuzenos'un en büyük dü~man~~olan patrik K'alekas'~ n uzakla~t~r~lmas~= ard~ ndan, Hesychastlar'dan Monembasia metropoliti ~zidor
bu makama getirilmi~ tir. Kantakuzenos, dini polemiklere son vermek gayesiyle 27 May~s 1351'de, Vlakerna saray~nda bir Sinod toplad~. Bu Sinod'da
Gregoras, Hesychastlar'~ n en büyük muhalifi idi. Son Bizans devrinin en
büyük ilim adam~~ve baz~lar~na göre kuvvetli edebi dehas~~ve sa~lam karakteri ile bütün Bizans imparatorlu~unun en büyük fikir adamlar~ ndan say~lan Gregoras, zamanla Hesychast muhalifi kesilmi~~ve ayn~~zamanda
Union taraftar~~ olmu~ tu. Kantakuzenos onu, Hesychastlar taraf~ na kazanmak için bütün gayretini sarfetmi~~fakat kazanamam~~t~ r. Sinodun bitiminde anti Hesychastlar tel'in edildi; bunlar aras~ nda Nikeforos Gregoras
da vard~ . Gregoras Chora manast~ r~ na kapat~ld~ , gözden dü~tü; yazmas~ na
dahi engel olundu. Hesychastlar'~ n zaferi tam olmu~~ve bu fikir ak~m~~Bizans kilisesinin resmi doktrini haline gelmi~ tir. Bu ak~m, ~mparatorlukta
bir müddetten beri Lâtinle~ me ve Lâtin kültürüne kar~~~bir reaksiyondur.
Bizans iç sava~lar~ ndan en çok S~rplar faydalanm~~t~r. imparatorlu~un
bu taze güce ve iyi bir orduya sahip iktidara kar~~~koyacak kudreti yoktu.
Selanik d~~~ nda bütün Makedonya Stefan Du~an'~ n hâkimiyeti alt~ na girmi~ti, 1345'ten sonra Serez ve Kavala'y~~ da ele geçiren Du~an, Mesta ve
Üstrumca nehirlerinin a~z~ na kadar sokuldu. Akdeniz'e ç~ km~~~ve art~k ~stanbul'u ele geçirme planlar~~yapmaya ba~lam~~t~ . Selanik'in kaybedilmesi
halinde imparatorlu~un geri kalan k~s~mlar~~da tehlikeye girecekti. 1349
Nisan~ nda Du~an, S~ rplar~ n ve Greklerin imparatoru unvan~ n~~ ta~~yor ve
imparatorluk tac~ n~~giymi~~bulunuyordu. Bizans iç sava~~ n~ n sona ermesi
Du~an'~ n ilerlemesini durduramam~~t~~ve Du~an'~ n hâkimiyeti art~k, Tuna
k~y~lar~ na kadar uzan~yordu. Hâkimiyeti alt~ ndaki ülkeler halk~ n~ n yar~s~~
Grekçe konu~an insanlard~ . Avrupa'da Stefan Du~an'~ n kuvvedenmesinden
en çok endi~e eden devlet Venedik'ti. Zira, Venedik zay~f bir Bizans yerine
güçlü bir S~ rp devletinin meydana gelmesini elbette istemezdi. Aralar~ nda
siyasi bir i~birli~i maksad~ yla uzunca süren müzakereler cereyan etmi~ , fakat bir netice vermemi~tir. S~ rplar~ n Bizans'a kar~~~giri~tikleri mücadelede
ba~ar~ya eri~ebilmek için donanmaya ihtiyaçlar~~ vard~ . Bu arada Venedik
ile Cenova aras~ nda bir harp ç~km~~~ve Venedik'ten ümidi kesen Du~ an,
Orhan Bey'e bir elçi göndererek ittifak teklif etmi~tir. Bu teklifi Orhan'~ n
uygun buldu~u ve ~artlar~ n~~kararla~t~ rmak üzere hediyelerle mukabil elçi
gönderdi~i, fakat bu temaslar~~ ö~renen Kantakuzenos'un Orl~an'~ n elçile-
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rini pusuya dü~ürdü~ü kaydedilir. Bu olaydan sonra Orhan ile Du~an aras~ndaki temaslar kesilmi~~görünmektedir. Herhalde k~sa bir zaman sonra,
her iki taraf~n maksatlar~n~n ayn~~oldu~unu anlayarak müzakerelere son
vermi~~olmalar~~muhtemeldir. Ayr~ca, Stefan Du~an'~n Türkleri hesaba
katmam~~~oldu~u meydana ç~k~yor. Halbuki, çoktan beri ~stanbul'un miras~na konmay~~dü~ünen ve bu sebeple de her türlü ihtimali göz önünde
bulunduran Orhan Bey'in, Stefan Du~an'a meydan~~bo~~b~rakaca~~~dü~ünülemezdi. Di~er taraftan, bu devirde Türklerin askeri bak~mdan S~rplardan üstün olduklar~~da bilinmektedir. 1352'de Kantakuzenos ile V. Ioannes harbi esnas~nda, V. Ioannes'e yard~ma gelen S~rp kuvvetlerini Türkler
da~~un~~lard~. Nitekim, bu olaylardan sonra bütün Trakya 1352 Eylülünde
Kantakuzenos'a geçmi~ti. Buna kar~~l~k, bo~~yere Türkleri Kantakuzenos'
tan ay~rmaya çal~~an V. Ioannes, bunu ba~aramay~nca Bozcaada'ya kaçt~.
III. Andronikos'un büyük çabalarla meydana getirdi~i Bizans donanmas~,
son iç harplerle mahvoldu. Karada, S~rplarla Türkler aras~nda âciz bir duruma dü~en imparatorluk, denizlerde de Venedik ile Cenova aras~nda güçsüzdü. Bizans hâkimiyeti, Trakya ile Ege denizindeki adalardan ve Stefan
Du~an taraf~ndan çepeçevre zaptedilerek ortada kalan Selânik'ten ve nihayet uzaklarda bulunan Peloponez'deki bir k~s~m araziden ibaretti. imparatorlu~un mali ve ekonomik durumu ise, kaybetti~i araziye oranla da daha
ac~ kl~~idi. Son iç harpler esnas~nda ziraat yap~lamam~~~ve ticaretin felce
u~ramas~~yüzünden vergi toplanamam~~u. Sosyal mücadele ve yabanc~~
alunlar~n sahne oldu~u ülke çöle dönmü~~ve ticaret gerilemi~ti. Bu s~ralarda Galata'n~n y~ll~k gümrük gelirleri 200 bin alt~n olmas~na kar~~l~k, Bizans ba~~ehrinin gümrük has~lau 30 bin alt~na dü~mü~tü. Bütün bu sebeplerden dolay~, 14. yüzy~l~n ba~~nda gelirler azalm~~~ve devlet bütçesi çok
mütevâz~~bir hale gelmi~ti. Kar~~la~t~~~~ola~anüstü olaylar dolay~s~yla devlet, mülk sahiplerinin yard~m~ na ba~~vurmak ve yabanc~lardan ödünç ve
yard~m dilenmek zorunda kalm~~t~. ~mparatoriçe Anna, daha iç sava~~n
ba~~ nda, Venediklilerden borç almak için hazineye ait mücevherleri rehine olarak vermi~, Venedik ile yap~lan her yeni anla~mada söz edilmesine
ra~men bedeli ödenemedi~inden bu mücevherler Venedik'in elinde kalm~~t~r. 1350'de Moskova Büyük Prensinin Ayasofya'y~~onarmak maksad~yla
gönderdi~i yard~ m, Türk ücretlileri sa~lamak üzere harcanm~~ t~~
(Gregoras). Eskiden sefahat ve sav~~rganl~k içinde ya~ayan Bizans saray~~
~imdi, alt~n ve gümü~~evani yerine teneke ve çanak çömlek kullanmaya
mecbur oluyor, dolay~s~yla taç giyme merasimleri çok sönük geçiyordu.
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1348'de Karadeniz üzerinden Asya'dan gelen veba, ~mparatorlukta
büyük kay~ plara sebep oldu. Halk aras~ nda deh~et uyand~ran salg~n, asahi
bir korkunun yay~lmas~ na sebep olmu~tu; rivayete göre nüfusun yüzde on
be~ini al~ p götürmü~ tü. Gregoras ve Kantakuzenos gibi tarihçilerin anlatt~klarma göre hekimler, bu hastal~ k kar~~s~ nda âciz kalm~~lard~ . Bu "Kara
Ölüm" daha sonra bütün Avrupa'ya yay~l~ r. Osmanl~lar'~ n Avrupa'ya geçmeleri ve orada yerle~mek üzere olduklar~~ bir zamana rastlayan bu afet,
onlar~n ba~ar~s~ na yard~m etmi~tir. Can derdine dü~en Avrupal~ 'mn, Orhan veya Osmanl~'y~~dü~ünecek hali kalmam~~t~ . Gittikçe parçalanan, iç ihtilaflara dü~en ve hakimiyet etraf~ nda iki ayr~~hükümdar ailesinin çarp~~t~~~~
imparatorlu~un d~~~dü~manlar~ , bu olaylar~~çok yak~ ndan izliyorlard~. Bu
s~ralarda, Bizans'a en yak~n tehlike Cenoval~lard~. VIII. Mihael, imparatorlu~un ba~~ ehrini geri almak üzere giri~ti~i mücadele esnas~ nda (Mart
1261), donanmas~ndan faydalanmak maksad~ yla Cenova'ya imparatorluk
üzerinde bir çok imtiyaz vermi~~ve ondan Venedik'e kar~~~bir denge unsuru olarak faydalanmay~~tasarlam~~t~ . VIII. Mihael, bu iki devlet aras~ ndaki rekabetten maharetle faydalanmay~~ ba~arm~~t~ .
13. yüzy~l sonunda Müslümanlar, Haçl~~ Seferlerinden sonra Do~uda
yerle~en bütün H~ristiyanlar~~ tardederek oralardaki kolonilerine el koymu~lard~. H~ ristiyanlar aras~ nda Venedik, uzun zamandan beri bu sahada
ticari üstünlü~ü elinde bulunduruyordu; bu üstün durumu kaybetmek,
Venedik nam~na a~~r bir darbe olmu~tur. IV. Haçl~~Seferinden sonra Adalardan ve Bizans topraklar~ ndan koyulan Cenova ise, Karadeniz üzerinde
esasl~~olarak yerle~mi~~ve ticaretini eline geçirmi~ti. VIII. Mihael'den elde
etti~i imtiyazlardan sonra Cenoval~lar çok kuvvetlenmi~lerdi. Fakat, sonradan onlar~n sad~ k bir müttefik olmad~ klar~~kanaatine varan Mihael, ~ehrin
surlar~~içinde kendilerine ayr~lan yerlerden onlar~~ ç~ kararak Haliç'in kar~~~
taraf~ndaki Galata'da yerle~tirdi. Lakin bu olay, ilerisi bak~m~ ndan çok tehlikeli neticeler do~uracakt~. Zira, Cenoval~lar burada ba~~ehrin kar~~s~ nda
kuvvetli bir kale meydana getirirler ve II. Andronikos'un r~zas~~ ile ~ehrin
etraf~ n~~surlar ve hendeklerle çevirerek tahkim ederler. Sonraki y~ llarda
burada kurumla~an Galatal~lar, Podesta ad~~ verilen bir genel vali taraf~ndan idare edilmi~lerdir. Böylece, Ortodoks Istanbul'un kar~~s~ nda Katolik
kiliseleri ve manast~ rlar~ , demokratik say~labilecek idare tarzlar~~ile devlet
içinde bir devlet do~du ve III. Andronikos'un hâkimiyetinin sonunda,
hemen hemen ba~~ms~z, siyasi ve ekonomik bak~ mdan kuvvetli bir koloni
haline geldi. Bu durum, elbette Venedik'i de çok rahats~z ediyordu.
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Bizans'~ n donanmadan mahrum olmas~ ndan ziyadesiyle faydalanmay~~
ihmal etmeyen Galata Cenevizlileri, Ege denizinin ve Bo~azlar~ n, Karadeniz'in bütün ticaretini tekelleri alt~ na ald~lar. Kantakuzenos'un d~~~siyasetinde Cenevizliler, imparatorluk dü~manlar~~idiler. Zenginleyen ve kuvvetlenen Cenoval~lar, Bizans'a kar~~~tak~ nd~ klar~~ kibirli tav~ rlar~~ ile de halk
aras~nda infiale sebep olmu~lard~. Bunlara kar~~~önlem al~ nmas~~ gerekti~ine inanan Kantakiizenos, imparatorlu~un içinde bulundu~u ac~ kl~~ duruma ra~men, acele ile bir deniz filosu in~asma ve Galatal~lar'a tan~nan
gümrük muafiyetinin daralt~lmas~ na karar verdi. Devletin hazinesi bo~~oldu~undan güçlükle halktan toplayabildi~i 50 bin alt~n ile bir ticaret filosu
meydana getirdi ve Karadeniz ticaretinden al~ nan gümrük resminden Galatal~ lar'~ n eline geçen yüzde 87'lik gelirden de bir indirim yapt~. Fakat onlar, menfaatlerinin zarar gördü~ünü anlar anlamaz harekete geçerek Bizans donanmas~ nt bat~rd~lar (15 Mart 1349). Tam bu s~ rada Venediklilerle
bir harp ç~ kmak üzere bulundu~undan Cenova Senatosu, ~mparatora
tazminat ödenmesi suretiyle bir anla~ma yap~lmas~~emrini verdi; böylece
Bizans'~n Cenoval~lar'~ n vesayetinden kurtulma çabalar~~bo~a ç~kt~~ve gümrük tarifelerinde de eskisi gibi Cenoval~lar'~ n "en imtiyazl~~devlet" olduklar~~ hükmü yerinde kal~yor ve Galata kalesi, Bizans nam~ na eskisinden
daha tehlikeli bir hale gelmi~~bulunuyordu.
Cenova'n~n bu derece kuvvetlenmesi Venedik'i çok rahats~z etmekte
idi; bu sebeple Bizans'~ n Cenova ile vard~~~~bu andla~ma uzun ön~ürlü
olmayacaku; Venedik Cenova'y~~do~udaki en kuvvetli rakibi say~yordu. Bu
iki deniz devletinin denizlerdeki menfaatleri, özellikle Karadeniz ve Azak
denizi sahas~nda çarp~~~yordu. Cenoval~lar, Kefe'yi ve Don nehri a~z~ndaki
Tanais'i tahkim etmi~lerdi. Karadeniz'in giri~i ile Galata ellerinde bulundu~undan bütün Karadeniz ticaretini kontrolleri alt~na almak hevesine
kap~ld~lar. Bu sebeple Cenoval~lar Bo~az~ n en dar oldu~u yerde bir gümrük muhaf~zl~~~~meydana getirdiler ve yabanc~lardan gümrük almaya ba~lad~lar; elbette bu karar en çok Venedik ile Bizans'~~ilgilendiriyordu. Cenoval~lar daha ileri giderek Bo~azdaki kontrolden kaçmay~~ ba~aran Venedik ticaret gemilerine Kefe'de el koydular (1350). ~ki devletin menfaatleri
Adalarla Ege denizinde de çarp~~makta idi.
Bizans'ta, Kantakuzenos ile taht~ n me~ru varisi V. Ionnes aras~ndaki
yeni bir iç sava~~patlak vermek üzere idi ve bu iki ~talyan devleti aras~ ndaki
harp, ister istemez imparatorlu~u da maceraya sürükleyecekti. Vebamn
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sebep oldu~u felaketten ancak kurtulabilen Venedik, hummal~~bir harp
haz~rl~~~ na giri~ti. Ba~lang~çta neticesi kestirilemeyecek bir muharebeye
girmek istemeyen Kantakuzenos, sonunda tarafs~zl~ k politikas~n~~ sürdüremedi. Venedik donanmas~~ Galata'ya taarruzda bulununca Galatal~lar, Istanbul'u top ate~ine tuttular ve böylelikle Bizans kendini hiç istemedi~i bir
harbin içinde buldu. Bu harpte Venedik'in yan~ nda yer alan Bizans'~n 14
kad~ rgas~~bat~ r~ld~. Bu kad~ rgalar Venedik'in yard~m~~ ile techiz edilmi~ti.
~ki devlet aras~ ndaki harbin en ~iddetli çat~~mas~ , ~stanbul önlerinde oldu
ve iki taraftan toplam 150 geminin kat~ld~~~~muharebe (13 ~ubat 1352) bütün gün sürdü; fakat kesin bir sonuç al~ namad~~ ve bu muharebe, her iki
taraf~ n bitkin bir hale gelmesine kadar bat~~ sular~nda devam etti. Bu harp
dolay~s~yla Cenova Orhan bey ile de bir dostluk andla~mas~~imzalam~~t~ r
(1352-1353). Sonunda olaylar~ n Bat~ya intikal etmesi yüzünden Bizans, Cenova kar~~s~ nda yaln~z ve savunmas~z kal~yordu. Bu durumda yeniden Cenova ile anla~mak zorunda kalan Kantakuzenos, bir daha Venedik'e yard~m etmeyece~ini vaadettikten ba~ka, ~stanbul civar~ nda bir k~s~ m araziyi
de Cenova'ya terketmek zorunda kald~. Ayn~~zamanda Bizans donanmas~n~ n Karadenize ç~kmas~~da yasaklan~yordu. Bizans'~n bu cephe de~i~ tirmesi, Venediklilerin V. Ioannes ile anla~malar~~ neticesini verdi.
Kantakuzenos'a kar~~~mücadele edebilmek için V. Ioannes, Venedik'
ten 20 bin alt~ n borç ald~~ ve bunun kar~~l~~~ nda onlara Bozcaada'y~~vaadetti. S~rp Kral~~ da, Ioannes'i Kantakuzenos'a kar~~~te~vik ediyordu. ~stanbul'da Cenova ile harp sürerken V. Ioannes, Kantakuzenos ile olan anla~may~~ bozarak Selanik'te hasmane davranmaya ba~lad~ . Kantakuzenos,
V. Ioannes'i Selanik'te b~ rakm~~~ve bütün iktidar~~ eline alarak onu bir kenara itmi~ti. Selanik'te, zenginler aras~ nda Kantakuzenos'u sevmeyenler
ço~unlukta idi ve bunlar Ioannes'i sürekli olarak Kantakuzenos'a kar~~~
tahrik ediyorlard~ . Rü~te eri~en V. Ioannes, ya~~~ilerledikçe art~ k bir kenara
itilmi~~olmaktan b~km~~t~ . Daha ba~lang~çtan beri Kantakuzenos'un bütün
has~mlar~~da genç prensin yan~nda yer ald~lar. S~ rp Kral~~Stefan Du~an, V.
Ioannes'i tek imparator tan~d~~~ n~~ aç~ klad~~ (Haziran 1351). Selanik'in zenginleri, ~ehri S~ rp Kral~na teslim etmekten çekinmeyeceklerini ifade ediyorlard~. Kantakuzenos'un V. Ioannes lehine bir k~s~ m tavizler vermeye
haz~r oldu~unu bildirmesi de bir i~e yaramad~ , iç sava~~patlak verdi. V. Ioannes, Cenova donanmas~ n~n ~stanbul'u tehdit etti~i bir s~ rada Edirne'yi
i~gal etti (Eylül 1351). Venedik, Ioannes'i maddeten destekledi. Bulgarlar
da Ioannes'i tuttuklar~ n~~ aç~ klad~lar. Bu s~ k~~~ k durumda Türk yard~mc~~
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kuvvetleri ile yeti~ en Kantakuzenos, önce Edirne'de iç kalede mahsur kalan o~lu Matheos'u kurtard~~ (Haziran 1352). Elinde yeterince kuvveti bulunmayan V. Ioannes Dimetoka'ya çekildi. Öteden beri Kantakuzenoslara
kar~~~hasmane tav~ r tak~ nan Edirne ve civar~, Kantakuzenos'un yard~mc~~
kuvvetlerinin ya~ma alan~~ oldu. Bu kritik durumda V. Ioannes, Bulgarlar~~
ve S~ rplar~~ yard~ma ça~~rd~~ ve Venedik ile de bir anla~ma yapt~. S~ rp Kralindan gelen 4 bin ki~ ilik kuvvet, Kantakuzenos'un Orhan Bey ile anla~mas~~ sonunda tardedildi. Kantakuzenos, Türklerin yard~m~~ ile yeniden iktidar~ na kavu~tu. Türk ordusunun yakla~mas~~ üzerine Bulgarlar da harp
meydan~ m terkettiler; V. Ioannes'in Türkleri kendi taraf~ na çevirmek için
harcad~~~~çabalar bo~a ç~ kt~. Dimetoka civar~ nda vuku bulan muharebede,
S~ rp kuvvetleri ile V. Ioannes'in Grek kuvvetleri tamamen yok edildi (1352
sonbahar~ ). Bu olaylardan sonra bütün Trakya ve Makedonya yeniden
Kantakuzenos'a döndü, Ioannes Paleologos Bozcaada'ya kaçt~. Bu muharebeler s~ ras~nda her iki taraf, kar~~~taraf~~ tuttu~unu ileri sürerek kendi ülkesini insafs~zca ya~ma etmekten çekinmedi. V. Ioannes, Venedik ile anla~arak .ni bir bask~n ile ~stanbul'u ele geçirmeyi denedi ise de ba~aramad~,
bunun üzerine tekrar Selanik'e döndü.
1353'te Kantakuzenos, kaybetti~i sahalar~~ yeniden ele geçirmi~~ve hakimiyetinin evcine eri~mi~ ti. V. Ioannes ise, ba~ar~s~zl~~~ndan dolay~~ taraftarlar~ nca terkedildi. ~imdi art~ k tek ba~~na imparator olan Kantakuzenos,
hâkimiyeti kendi ailesine geçirme zaman~n~n geldi~ine karar verdi. On y~ldan beri Paleologlar hanedan~~ ile mücadele etmesine ra~men, prensip
olarak bu ailenin me~rulu~unu tan~m~~t~; fakat art~ k me~ru hanedan~~uzakla~uracakt~. Taraftarlar~ n~n da ~srarlar~~ üzerine büyük o~lu Matheos'u ortak imparator ilan ederek V. Ioannes'e kar~~~ ~iddetli suçlamalarda bulundu. Böylece iki aile aras~ndaki ili~kiler nihai olarak kopuyordu; Bizans'
ta yeni bir hanedan do~makta idi. Kantakuzenos, ~imdi art~ k iktidar~n~n
çok kuwetlendi~ini san~yordu. Lâkin, bu ikbal an~ nda kendisini bu ikbal
mevkiine getiren Türkleri unutmu~ tu. Osmanl~lar~~ has~mlar~ na kar~~~kulland~~~~zaman onlar, Bizans'~ n her taraf~n~~ ö~renmi~lerdi, imparatorlu~un
her yerini tan~yorlard~ ; istanbul'un surlar~~ dibinde, Kantakuzenos'un
önünde geçit resmi yapm~~lard~ . Kantakuzenos bütün ba~ar~lar~n~~ Orhan
Bey'e borçlu idi ve Kantakuzenos'un d~~~siyasetinde Türkler temel unsur
olmu~lard~ . Bütün bunlara ra~men Kantakuzenos'un ba~ar~ lar~~ uzun
ön~ürlü de~ildi, zira muhalifleri gittikçe kuvvetleniyordu. Zaman geçtikçe
Bizans halk~n~n Kantakuzenos'a kar~~~duydu~u kin art~yordu. ~ki taraf ara-
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s~ ndaki muharebeler s~ ras~nda, imparatorluk halk~~ aras~nda büyük bir de~i~iklik oldu. Halbuki Kantakuzenos, yine Türklerin yard~m~~ ile durumu
lehine çevirebildi. 1354 sonuna do~ru, Kantakuzenos aleyhtarl~~~~son safhaya eri~ti ve ~stanbul halk~~ Ioannes'i tuttu. Kantakuzenos art~k ~stanbul'
da çok zor günler geçiriyordu.
Bu s~ rada meydana gelen beklenmedik bir olay, Kantakuzenos'un talihini belirleyecek, Bizans'~ n ve bütün Balkanlar~ n gelece~i bak~ m~ndan
son derece önemli olaylar~ n ba~lang~c~~olacakt~. Kantakuzenos, 1352'de
Orhan Bey'e Gelibolu'da bir kale vaadetmi~ti. Kantakuzenos'un vaadini
unutmas~~üzerine, Gelibolu'dan 50-60 km. mesafede bulunan Tzympe
ad~ndaki bir kale Süleyman Pa~a taraf~ndan i~gal edildi. 2 Mart 1354 gecesi
Gelibolu'da ~iddetli bir deprem oldu. Gelibolu dahil bir çok kalenin surlar~~ve evleri y~k~ld~; oturulmaz bir hale gelen Gelibolu'nun korkuya dü~en
halk~~depremden zarar görmeyen kom~u kasabalara göçtü. Ayn~~zamanda
~iddetli bir so~u~un hüküm sürdü~ü anla~~lan bu mevsimde, yola dü~en
insanlardan özellikle çocuklar ve kad~nlar çok k~ r~ld~. 1352'den beri Gelibolu yar~madas~nda bulunan Türkler bo~~kalan Gelibolu kalesine girerek
i~gal ettiler. Süleyman Pa~a hemen ard~ndan surlar~~tamir ettirdi ve Anadolu'dan getirdi~i Türkleri burada yerle~tirdi. Osmanl~lar~ n Rumeli'deki
iskân hareketi i~te bu suretle ba~lad~. Anadolu'nun özellikle yar~~göçebe
halk~~da kendi r~zalanyla Rumeli'ye geçerek burada yerle~meye ba~lad~.
Türkler art~k Rumeli'yi vatan edinmeye kararl~yd~lar. Gelibolu, Türklere
ayn~~zamanda Çanakkale Bo~az~n~~ kontrol alt~ nda bulundurma imkan~~veriyor ve Rumeli'ye geçmeyi kolayla~t~r~yordu. Osmanl~lar~ n plans~z ya~ma
ak~ nlar~~ devri sona ermi~~ve girdikleri yerlerde yerle~me zaman~~ gelmi~ti.
Sonradan Süleyman Pa~a'n~n ordular~~Malkara, Bolay~ r ve Tekirda~'~na
kadar uzanan yerleri zaptetti ve ke~if kollar~~ ~stanbul'un birkaç mil yak~ nlar~ na kadar sokuldu. Bu olay Bizans ba~~ehrinde panik yaratt~, herkes
ba~~ehrin Türk tehdidi alt~na girdi~ini gördü. Pek çok kimse ba~~ehirden
kaçmak, bat~ya gitmek ve can~n~~ kurtarmak çareleri aramaya ba~lad~ . Kantakuzenos da korkuya kap~larak ve i~ledi~i hatan~ n nihayet fark~na vararak
Orhan ile uzla~mak istedi ve imparatorlu~un içinde bulundu~u ac~ nacak
maddi s~ k~ nt~ya ra~men para kar~~l~~~ nda onu hizaya getirebilece~ini dü~ünerek 10,000 düka kar~~l~~~nda Tzympe'yi geri vermesini ve Gelibolu'yu
bo~altmalar~~için adamlar~ na emir vermesini ~iddetli bir dil ile damad~na
ihtar etti. Bu istek kar~~s~ nda Orhan Bey'in verdi~i cevap ve tutumu son
derece so~uk kanl~~idi. Türk hükümdar~, Tzympe gibi önemsiz bir kaleyi
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ne zaman olsa ele geçirebilece~ini dü~ündü~ünden bu kale kar~~l~~~ nda
gönderilen fidyeyi kabul etti. Gelibolu'nun iadesine gelince "Allah'~ n kendisine bah~etti~i bir kaleyi kimseye veremeyece~ini" söyleyerek reddetti.
Kantakuzenos hâlâ alt~ n ödemek suretiyle Türkler ile anla~aca~~m sanarak
~ zmit körfezinde Orhan Bey'den bir mülâkat istedi. Fakat Kantakuzenos
bulu~ma yerine geldi~i halde Orhan Bey, hasta oldu~unu ileri sürerek
gelmemi~~ve böylelikle bütün müzakere yollar~~kesilmi~ti. Kantakuzenos'
un y~ld~z~~ art~ k sönmekte idi ve onun devrilmesini kimse durduramazd~;
zira, Kantakuzenos'u o zamana kadar ba~ar~ ya götüren ittifak sona ermi~ ti.
Nitekim, Süleyman Pa~a Haziran ay~ ndan sonra Trakya'ya ak~ nlar~ n~~ art~rd~~
ve halk Trakya'da hasat dahi yapamad~. Ba~~ehrin bat~~ eyaletleri ile olan
ula~~ mma Türkler engel oldular. Yaln~ z ve desteksiz kalan Kantakuzenos
~stanbul'a döndü~ünde S~ rplara ve Bulgarlara ba~~vurarak Balkan H~ristiyanlar~~ aras~nda bir savunma pakt~~ teklifinde bulundu ise de ba~aramad~.
Halk taraf~ ndan bütün felâketlerin ba~~~ve Türk ittifak~~ ile ülkeyi dü~manlara teslim etmi~~olmakla suçland~~~ ndan son bir çare olarak V. Ioannes
ile anla~may~~denedi. Fakat ret cevab~~ ald~.
Gerçi Kantakuzenos, daha ba~~ndan beri Türkleri yard~ ma ça~~rmakla
tehlikeli bir oyuna girdi~-inin fark~nda idi. Fakat as~l ~imdi konuyu bütün
~ ümulü ile anlayabildi. Muhalifleri ve bunlar~n ba~~ nda evvelce patriklikten uzakla~t~ rd~~~~Kalekas, Kantakuzenos'u H~ristiyanlar~~ kâfirlere teslim
etmi~~olmakla ve Ayasofya'n~ n onar~m~~için büyük Rus prensinin gönderdi~i serveti Orhan Bey'e vermekle suçluyordu. Rum halk~~da Kantakuzenos'
u hudutsuz ihtiraslar~~ u~runa kendilerini tehlikeye ve mahva sürükleyen
bir adam gibi görüyordu. 14. yüzy~l~n ikinci yar~s~ nda Türkler, Avrupa arazisinde tutunmak hususunda kararl~~hareket ediyorlard~ . Kantakuzenos'un
has~ mlar~n~~yenme h~ rs~~ Türklere umduklar~ ndan fazla imkân vermi~ ti.
Daha Kantakuzenos'un ilk y~llar~ndan ba~ layarak Türklerin küçük gruplar
halinde ve Gelibolu yar~ madas~nda yerle~ tikleri oldu ise de bunlar devletin
nizam~na uyduklar~ ndan dikkati çekmemi~~ve tehlikeli say~lmam~~ lard~.
Ancak, Gelibolu'da üsler kurarak yerle~tikten sonra tehlikeli olduklar~~ anla~~lmakta ve Rum halk~ nda art~ k geni~~ölçüde ve .ni bir uyan~~~göze
çarpmaktad~ r. Bununla beraber, Türklere kar~~~ciddi bir kar~~~koymaya
hiçbir yerde rastlanmaz. Bizans halk~n~n genç imparatora kar~~~da büyük
bir sempati ve kar~~~koymas~~ görülmez. Rumlar Kantakuzenos'dan genellikle korkuyor ve devletin içine dü~tü~ü ç~ kmaz~~ onun Türk ittifak~~ olarak
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görüyorlarsa da, V. Ioannes'e kar~~~da büyük bir ümit ile ba~land~klar~~
söylenemez.
Tarihçiler, ço~unlukla Osmanl~lar~n Balkan yar~madas~nda yerle~melerinin tek sorumlusu olarak Kantakuzenos'u görürler. Fakat, Bizans'~n ve
Avrupa'n~n bu k~sm~n~n Türk hâkimiyeti alt~na girmesinin ba~ka esasl~~sebepleri vard~r. As~l sebep, Bizans'~n ve Balkan yar~madas~~kavimlerinin,
Türk ilerlemesine kar~~~hiçbir önemli mukavemet göstermemi~~olmalar~yd~. Modern bir tarihçi (Ostrogorsky) "Kantakuzenos onlar~~yard~m~na
ça~~rmam~~~olsayd~~dahi, Türkler bunun bir yolunu bulurlard~" demektedir. Zira, Türkler aral~ks~z ak~nlar~~ile Trakya'y~~istila yolunda idiler. Bu
devirde Balkan devletlerinin içinde bulunduklar~~ ~artlar ve özellikle sosyal
yap~lar~~Türk fetihlerini kolayla~t~rm~~ur. Bundan ba~ka, bu bölgede hüküm süren kavim ve milletleri idare eden devlet adamlar~ndan hiçbiri de,
Türk fetihlerinin ileride do~urabilece~i tehlikeyi kestirememi~~aksine s~rf
kendi bencil menfaatleri u~runa Türkler ile birle~mekten çekinmemi~lerdir. Bu itibarla Kantakuzenos bir istisna de~ildir. Zira, Cenoval~lar'~n, Venediklilerin, hatta S~rp kral~~Du~an'~n Türk ittifaluna ba~~vurduklar~~bilinmektedir. K~sacas~ , Osmanl~~fetihlerini kolayla~uran ~artlar her ~eyden
önce, bu bölge halk~n~n o esnada dini, etnik ve milli birlik ~uurundan
yoksun olmalar~d~r.
Bizans'~n Osmanl~~fedhleri önünde güçsüz oldu~u ve kendini böyle
bir tehlikeden tek ba~~na kurtaramayaca~~~art~k ortaya ç~km~~~ve âlubet kaç~n~lmaz bir hal alm~~t~. Bizans'~~kurtarma= tek yolu, Bat~~H~ristiyan âleminin bir yard~m~~olabilirdi. Fakat o s~rada H~ristiyan dünyas~~da birlikten
yoksundu. Frans~z saray~nda Türk tehlikesi henüz tan~nm~yordu. Bu esnada Do~uda en çok menfaatleri bulunan ~talyan devletleri Venedik ile
Cenova, birbirleri ile bo~u~makta, hatta kendi menfaatleri u~runa Türklerle i~birli~i yapmakta idiler. Macaristan iç kavgadan henüz ç~km~~~ve bir
toparlanma devresine girmi~~bulunuyordu. Bizans'ta imparatorlu~un Venedik'e, Macaristan'a veya S~rbistan'a tesliminden ba~ka çare kalmad~~~n~~
dü~ünenlerin say~s~~ az de~ildi. Venedik'in ~stanbul'daki temsilcileri,
1355'te Bizans'~n içinde bulundu~u tehlikeyi bütün aç~kl~~~~ile Venedik
Senatosuna bildiriyorlard~. ~ayet Venedik bir çaresine bakmazsa, Bizans'~n
Türklerin eline geçmesinin mümkün oldu~u anlaullyordu. Osmanl~lar~n
bir macera pe~inde ko~mad~klar~, Avrupa'da yerle~mek istedikleri, olaylar~~
yak~ndan izleyenlerin gözünden kaçm~yordu. Rivayete göre Kantakuzenos'

92

~ER~F BA~TAV

un kendisi de, Venedik lehine taht~ ndan feragat etmeyi teklif etmi~, fakat
daima realist bir politika güden Venedik, daha ileri giderek Bizans'~ n gelecekteki efendisi sayd~~~~Türklerle anla~may~~ tercih etmi~ ti.
Orhan ile olan münasebetlerinin kesilmesinden sonra, cesareti k~ r~lan
ve yak~ nlar~~ taraf~ ndan terk edildi~inden yaln~ z kalan Kantakuzenos, ba~~ehirde korku içinde ya~ amaya ba~lad~ . Halk kendisini, ba~~ehri Orhan'a
teslim etmeyi istemekle suçluyordu. Sonunda V. Ioannes onu, Do~u Akdeniz'de ve Adalarda korsanl~ k yaparak korku salan Cenova'll Francesco
Gattelusio ile anla~arak 1354 y~l~n~n Kas~m ay~~ f~ rt~nal~~ bir gecesinde ~stanbul üzerine yapt~~~~bir bask~ nla yerinden uzakla~ t~ rd~. Bir manast~ ra çekilen Kantakuzenos, daha otuz y~ la yak~ n ya~ad~; son y~llar~ n~~ Mora'daki o~lunun yan~ nda geçirdi ve 15 Haziran 1383'te vefat etti. Bu uzun süren
nekbeti esnas~ nda Kantakuzenos daha çok kendini savunan ve bir hat~ralar
mecmuas~~ olan tarihi d~~~ nda dini ve felsef~~ eserler de yazm~~t~ r. Dört kitaba ay~ rd~~~~tarihi, ba~l~ca 1320-1356 y~llar~ n~ n olaylar~ n~~ içine al~ r. Olaylar
kar~~s~ nda taraf tutmas~ na ve kendi aleyhindeki olaylar~~ya hiç yazmam~~~
veya bir hayli yumu~atm~~~olmas~ na ra~men, tarihi yine de bu devir olaylar~~ bak~m~ ndan son derece önemlidir ve haberlerinin do~rulu~u ile dikkati çeker. Kantakuzenos'un bu eseri ayn~~ zamanda 14. yüzy~l Türk kavimlerinin tarihine dair gayet k~ ymetlidir. Bulgarlara, Macarlara, Selçuklulara
ve Memluklulara dair de de~erli bilgiler verirse de Osmanl~ lara dair kay~ tlar~~ hem çok fazla hem de çok daha etrafl~ d~ r. Olaylar~ n içinde ya~ayan ve
deneyimli bir devlet adam~~ olarak verdi~i bilgiler, bu devir hakk~ nda en
mühim haberleri içine al~ r ve Gregoras'~ n eserini tamamlamas~~veya olaylar~ n kontrolü bak~ m~ ndan da büyük bir önemi vard~ r. Dini eserlerinde
Hesychasm~~ savunmu~, hayat~ n~n manast~ rlarda geçen y~llar~ nda dahi Bizans'ta ve Mora yar~ madas~ nda geçen olaylara kar~~ maktan geri kalmam~~t~ r.
Ioannes Pakologos Devri (1355-1391)
V. Ionnes'in hakimiyeti ele geçirdi~i devirdeki Bizans, harap, sosyal
huzurdan mahrum, dini birli~i bozulmu~, bütün te~kilat~~ da~~lmakta olan
bir devletti. V. Ioannes, bir çok siyasi odaktan birinin ba~~~olarak iktidara
gelebilmi~ti ve d~~~dü~manlar~ n istedikleri her türlü tavizi vermekten ba~ka
çaresi yoktu. Tahta ç~ kt~~~ ndan beri Italyan devletlerinin uydusu idi. Orhan Bey ile yapt~~~~bir anla~ mada, Türklerin daha önce ele geçirdikleri
~ ehirleri onlara terk etmeyi kabul ediyordu. Hala imparator unvan ~ n~~ ta~~-
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yan Matheos Kantakuzenos ile mücadele etmesi gerekiyordu; Peloponez'
de Kantakuzenoslar~ n hâkimiyetine son verilmemi~ti. V. Ioannes'in iktidara gelmesinden sonra dini ihtilaflar yeniden canland~ , Gregoras hapisten ç~ kart~ ld~. Fakat, dini anla~mazl~klar~ n alevlenmesine engel olundu.
Lâkin, 1360'ta Gregoras vefat etti~inde muar~zlar~~ onun naa~~ n~~ ~stanbul
sokaklar~ nda sürüklemekten çekinmediler. imparatorluk ~imdi, Kantakuzenus'un hâkimiyeti ele geçirdi~i zamankinden daha âciz, imparatorlu~un
parçalanmas~~ daha kuvvetli, mâli durum ise daha ac~kl~~ idi. Bir insan
ömrü boyunca üç defa iç sava~a sahne olan imparatorluk için art~k kurtulu~~ümidi yoktu. Bir zamanlar, imparatorlu~un dayana~~~olan sa~lam paras~ ndan ve kuvvetli sivil idaresinden eser kalmam~~t~; hazine bo~alm~~,
idare sistemi çözülmü~tü. Eski kuvvetli temel kurumlar~ n sadece ad~~ kalm~~t~, en önemli devlet me'muriyetleri bo~~birer unvan haline gelmi~,
vergi kaynaklar~~ kurumu~, mali gücün yitirilmesi ve idari mekanizman~ n
çözülmesi Bizans'~~ yere sermi~ti. Buna ra~men Bizans'~n çökü~ü daha bir
müddet sürmü~, hayrete de~er dayamkl~l~~~~onu ayakta tutabilmi~tir. Lâkin
art~ k Bizans imparatorlu~unun son yüzy~l~ , durdurulmas~~ mümkün olmayan bir çökü~~devridir. imparatorlu~un çökmekte oldu~u bilinmekle beraber, Bizans miras~n~ n bir H~ ristiyan devlete mi, yoksa Türklere mi nasip
olaca~~~sorusu henüz cevaps~zd~. ~lk zamanlarda Bizans'~ n miras~ na en
kuvvetli aday görünen S~ rp Kral~~Stefan Du~an'~ n, en olgun ça~~nda ve henüz 47 ya~~ nda iken ( 20 Aral~ k 1355) de ölümü ve ondan sonra kurdu~u
devletin k~sa bir zamanda parçalanmas~ , Bizans'~ n geni~~bir nefes almas~ na
yarad~~~~halde Bizans bundan faydalanamad~. Zira, Bizans çok zay~fd~,
hatta Bizans S~ rplar~n az önce kendisinden kopard~~~~araziyi geri alamayacak kadar âcizdi. Du~an'~n vefau sadece Türklere yarad~~ve Balkan yar~madas~ nda art~ k, Türk ilerlemesini durduracak siyasi bir iktidar yoktu ve bu
sebeple de Türk ak~nc~lar bölge nam~na daha tehditkar olmaya ba~lad~lar.
Bulgaristan bu s~ rada dini ve sosyal yönden kriz içinde idi. Bulgaristan'~n
bu zâif an~ n~~yakalayan Macarlar Vidin'i ele geçirmi~lerdi. Macarlar~n bu
hareketi, bu esnada Balkanlarda olaylar~ n hâkimi bulunan Türklerin onlarla kar~~la~malar~~neticesini verecekti, çünkü Türkler, imparatorlu~un
elindeki son eyaleti Trakya'ya el atm~~lard~. Osmanl~~birlikleri 1359'da ~stanbul'un surlar~~ önünde görünüyorlard~ . ~ç sava~lar sonunda bir harabeye dönen Trakya'n~n bir çok ~ehri, mukavemet etmeden Türklere teslim
olmu~tur.
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Orhan Gazi, o zamana kadar tan~ nmam~~~bir uç beyli~inden bir devlet
kurmu~ tu. Uzun süren hâkimiyeti sona erdi~inde, Bizans imparatorunun
kay~ nbiraderi, Cenova'n~ n dostu ve müttefiki, Trakya'n~ n sahibi ve her
~eyden önce Bizans'~ n metbuu idi. 1359'da vassal~~Ioannes ile Üsküdar'da
bir mülakatta, Orhan Bey'in hiddetini gidermek maksad~yla imparator, k~z~n~~ onun o~lu Halil'e ni~anl~yordu.
Bizans'~ n zaaf~ndan ve iç karga~al~ klar~ ndan ustaca faydalanan Murad,
günün ihtiyaçlar~ na göre mücadele halindeki tarafiarla i~ birli~i yapm~~t~ r.
Sultan Murad zaman~ nda, Bizans arazisinden ba~ ka Güney Slavlar~~ da genç
ve dinamik Osmanl~~ devleti kar~~s~ nda, t~ pk~~ Bizans imparatorlu~u gibi
iktidardan mahrumdular. Bizans art~ k Türkler kar~~s~ nda yaln~ z ve
yard~mc~s~zd~. Papal~ k ise, Bizans'~n bu s~ k~~~ k durumundan faydalanarak
Do~u Kilisesini Katolik Kilisesine ba~lamay~~ umdu. Bu s~ ralarda Türklere
kar~~~ dü~ünülen Haçl~~ Seferi gerçekle~ emiyordu. Zira, Papal~ k ihtiyaç
duyulan yard~ m~~yapacak durumda de~ildi. V. Ioannes'in Macar kral~ndan
yard~m sa~lamak üzere yap~ lan seyahat bir skandal ile sona ermi~ti. Neticede V. Ioannes, Sultan Murad ile çok alçalt~ c~~ bir andla~ma imzalamak
zorunda kald~. V. Ioannes, birkaç y~ l sonra yeniden Papal~~a ba~vurdu ve
yine bir Haçl~~ Seferi gündeme geldi. imparator Papan~ n aya~~na giderek
mezhep de~i~ tirdi; fakat Kiliseler aras~ndaki görü~~ayr~ l~ klar~~giderilemedi~inden bir sonuç al~ namad~. Ayr~ ca, Roma'ya giderek mezhep de~i~ tiren
imparator, Bizans halk~~önünde daha sevimsiz hale geldi. Zira, Bat~ya Ortodoks olarak gitmi~~ve Katolik olarak dönmü~ tü; bu yüzden halk~ n bir
k~sm~~ ile Kilise taraf~ndan so~uk kar~~land~ . Bundan ba~ka, imparator Bat~ dan döndükten sonra daha fakirle~mi~, ayr~ ca yerine getirmeyece~i bir
meselede yemin ederek kendini ba~lam~~t~. imparator için art~ k, Sultan
Murad'a itaat ederek haraç ödemek ve ömrünü sükünetle geçirmekten
ba~ ka çare yoktu. Sonunda Sultan Murad ile anla~arak ona vergi ödemeyi
ve seferlerinde ona yard~mc~~kuvvetler göndermeyi kabul etti. Bu devrin en
tan~nm~~~Bizans yazarlar~ ndan Demetrios Kydones, 1378'de yazd~~~~bir
mektupta, ~ehrin surlar~~ d~~~ ndaki herkesin Türklere boyun e~di~ini, ~ehrin içindekilerin ise sefaletin ve isyanlar~ n pençesinde ya~ad~ klar~n~~ ifade
eder.
1371 Çirmen zaferi, Osmanl~lar~ n 1453'ten önce Balkanlarda kazand~ klar~~ en büyük zafer ve neticeleri bak~ m~ ndan en önemli ba~ar~lar~ ndan
biri idi. Bu muharebeye kat~ lmam~~~olmas~na ra~men Bizans, bu olay~ n
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sebep oldu~u sonuçlar yüzünden iliklerine kadar sars~ld~. Bu tarihten
sonra Bulgaristan ba~~ms~zl~~~ n~~kaybediyor ve Sultan Murad, S~rbistan'~ n
önemli bir k~sm~ n~~ ele geçiriyordu. Çirmen muharebesinden az sonra Bizans da, Osmanl~~devletine ba~~ml~~bir hale geliyor, ona y~ll~k vergi ödeniyor ve seferlerinde kendi kuvvetleriyle ona kat~lmay~~ kabul ediyordu. Bu
suretle Osmanl~lar~n Avrupa'ya ç~ kmalar~ndan henüz yirmi y~l geçmeden
Bizans ve Bulgaristan, Türklerin vassallar~~haline geldiler. Nitekim V. Ioannes, 1373 bahar~nda Padi~ah~n Anadolu seferine kat~lmaktad~ r. H~ristiyan âleminde art~k Türklere kar~~~koyacak bir hükümdar kalmam~~t~. ~talyan devletleri, Papal~~~n tehditlerine ra~men hem kendi aralar~nda çarp~~~yor hem de her biri ayr~~ayr~~Türklerle ittifak kurmay~~kendi menfaatlerine daha uygun görüyorlard~. Nitekim Cenoval~lar 1355'te, Venedik ise
1386'da Türklerle dostluk kurarlar. V. Ioannes, 1386'da Cenova ile imzalad~~~~anla~mada, Sultan Murad ve Türkler d~~~ nda herkese kar~~~Cenova'
ya yard~m edece~ini vaadediyordu.
Bizans saray~, veliaht Manuel arac~l~~~~ile her y~l 30 bin Duka vergiyi
Osmanl~~ Padi~ah~na gönderiyor ve ihtiyaç halinde 12 bin ki~ilik atl~~ve yayay~~Manuel idaresinde Osmanl~lar~n seferine gönderiyordu. Arada, V. Ioannes'in büyük o~lu Andronikos babas~na kar~~~isyan etmi~~ve tahta veraset hakk~ndan mahrum edilmi~ti. Fakat bu s~ralarda meydana gelen olaylar mevcut durumu altüst etti. V. Ioannes, Kantakuzenos'a kar~~~ba~latt~~~~
harbin ba~~nda Venedik'ten borç alm~~~ve borcunu ödeyemedi~inden kar~~l~~~nda ona Bozcaada'r vermeyi vaadetmi~ ti. V. Ioannes'in sözünü tutmamas~~üzerine Venedik bir filosunu Bozcaada'ya gönderdi ve Ioannes'i
vaadini yerine getirmeye zorlad~. Bo~azlar~n emniyeti bak~m~ndan son derece önemli olan adan~n Venedik'e verilmesine k~zan Cenova, Sultan Murad ile i~birli~i yaparak hapisteki Andronikos'un kaçmas~na yard~m etti.
~stanbul'u ele geçiren Andronikos, babas~~ ile karde~i veliaht Manuel'i
hapse att~rd~. 12 A~ustos 1376'da Bizans taht~ na oturan IV. Andronikos,
Bozcaada'y~~Cenoval~lara verdi ve ~stanbul'da bulunan bütün Venediklileri
hapse att~rd~, Gelibolu yar~madas~n~~Türklere iade etti. Fakat, Bozcaada'
n~ n Cenoval~lara kar~~~koymas~~üzerine IV. Andronikos, ~ahsen Cenoval~larla beraber Bozcaada üzerine bir sefer yapmak zorunda kald~. Üç y~la
yak~n (1376-1379) ~stanbul'da hüküm süren IV. Andronikos, Venediklilerin
yard~m~~ ile hapisten ç~kar~lan babas~, V. Ionnes ile o~lu Manuel, Sultan
Murad'~n muvafakati de al~ narak tekrar iktidar~~ ele geçirdiler. Yeniden
Türk Padi~ah~ na vergi vermeyi ve seferlerinde yard~mc~~kuvvetler gönder-
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meyi vaadettiler. Görüldü~ü gibi, Bizans hükümdarlar~~ tahtta kalabilmek
için yabanc~lar~ n yard~m~na muhtaçt~lar. Bundan böyle Bizans taht= talihi bu iki ~talyan devleti ile Osmanl~lar~n iradesine ba~l~~ bulunuyordu.
Bozcaada için Venedik ile Cenova aras~ ndaki muharebe, her iki taraf~n
bitkin bir hale gelmesine kadar sürdü ve bir netice elde edemeyince sonunda 1381'de Torino sulhunu imzalad~lar. Bu sulh hükümlerine göre
her iki taraf Bozcaada üzerindeki haklar~ndan vazgeçiyor, Adan~ n surlar~~
y~k~l~yor ve Ada tarafs~z bir kumandan~n idaresine veriliyordu. Fakat, Bizans'a ait bu Ada üzerindeki pazarl~klar esnas~ nda Bizans hiç söz sahibi
olmuyor ve ona bir ~ey sorulmuyordu. Ayr~ca imparatorluk içinde veraset
meselesi etraf~nda kavgalar da sürüp gidiyordu.
Osmanl~lar, bundan sonraki y~llarda Balkan yar~madas~ n~n bat~s~ndaki
fetihlerini tamamlam~~lard~r. 1380'de i~tip ve ard~ndan da Prilep fethedildi ve 1385'te Ohri zaptetdiliyordu. Osmanl~lar bu s~rada bir k~s~m Arnavut Beyinin daveti üzerine ilk defa Arnavutluk sahillerine varm~~lard~r.
Balkanlar~n en önemli stratejik yerlerinden biri olan Sofya da 1385'te ele
geçirilir. 1386'da S~rbistan'~n anahtar~~ mevkiindeki Ni~~hücumla al~n~r.
Böylelikle Osmanl~lar S~rplar~ n ana topraklar~na ayak basarlar. Böyle parlak zaferlerle ilerleyen Türkler, Avrupa'da ciddi bir kar~~~koyma ile kar~~la~mad~lar. Fakat art~k Balkanlardaki olaylar~ n geli~mesinde bir kopma
noktas~na eri~ilmi~ti. Du~an imparatorlu~unun da~~lmas~ n~ n ard~ndan,
halefleri aras~nda en kuvvedilerinden biri say~lan Lazar, Kuzey S~rbistan'da
hâkimiyetini kabul ettirmeyi ba~arm~~t~. Çirmen muharebesinden sonra,
Stefan Du~an imparatorlu~unun Vardar ~rma~~n~ n do~usunda kalan bir
k~sm~~Osmanl~lar~n eline geçmi~ti; 1372'de de bir k~s~m ak~nc~lar Adriatik
Denizine inmi~lerdi. Bu olaylar s~ras~nda Yukar~~ S~ rbistan'da Nemanya hanedan~ n~n direkt dal~ndan olan Uro~'un ölümü ile hanedan~n sona ermesinden sonra, seçilen Lazar, çar veya kral unvan~m almaya cesaret edemeyerek Knaz unvan~m kullanm~~t~r. Sultan Murad'~n çok kuvvetlenmesinden
endi~e eden Lazar, ülkesinin emniyetini sa~lamak maksad~yla Sultan Murad ile anla~arak ona tabi olmay~~ye~lemi~tir. Sultan Murad'~ n 1387 Karaman seferinde ordusuna S~ rp yard~mc~~ kuvvetleri de kat~lm~~lard~. Bu sefere kat~lan S~rp kuvvetleri, eziyet ve mahrumiyet çekmi~lerdi ve böyle kahredici bir seferin tekrar~n~~hiç istemiyorlard~. Ni~'in i~galinin sebep oldu~u memnuniyetsizli~i de f~ rsat bilen Lazar, ülkesini Osmanl~~ boyunduru~undan kurtarmak üzere bir gayrette bulunmaya karar verdi. Bir Osmanl~~ istilâs~mn çok yak~n oldu~unu hisseden Yukar~~ S~rbistan ve Bosna
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halk~~da, o zamana kadar asla milli bir reis saymad~klar~n~~Lazar'~n etraf~nda toplanmaya karar verdiler. Fakat, Nemanya hanedan~ n~n yan dal~ndan olan Bosna Kral~~Tvartko, Çirmen muharebesinden sonra Lazar'~n
seçilmesine muhalif olmu~, 1377'de Bosna ve S~rbistan Kral~~unvan~n~~
alarak taç giymi~, hem Lazar'dan hem de Macar Kral~~Lajos'tan ba~~ms~z
olarak davranmaya ba~lam~~t~ . Macar-Venedik ihtilaf~nda Venedik ile i~birli~i yapar; Macar kral~~ Lajos'un 1382'de ölümünden sonra, hem H~rvatistan'da hem de Dalmaçya'da arazisini geni~leterek çok kuvvetlenir. Lazar,
bütün bu hareketlere de göz yumuyor ve Kilise i~lerinde Bizans'a kar~~~da
çok uysal davran~yordu. Tvartko, Osmanl~lar~ n Ni~'i i~gallerinden sonra
ortak dü~man kar~~s~ nda Lazar ile i~birli~i yapmaya karar verdi; olaylar art~ k Tvartko'nun da kap~s~n~~çalmaya ba~lam~~ t~. Bir Osmanl~~ ordusu
Vardar'~~geçmi~~Bosna'ya do~ru ilerliyordu. Tvartko ve Lazar idaresindeki
S~rp ve Bo~nak ordusu, 1388'de Toplica vadisinde bulunan Ploçnik'te bir
Osmanl~~ordusu ile kar~~la~m~~~ve muharebede 20 bin ki~i oldu~u tahmin
edilen Osmanl~~ordusunun ancak be~te biri ölümden veya esaretten kurtulabilmi~tir. Bo~naklar da Bileca ve Rudnik'te Osmanl~~ ordusunu da~~tm~~lard~ r.
Ploçnik zaferi, Balkanlarda bütün Slav kavimleri aras~ nda büyük bir
sevinç yaratt~~ve büyük ümitlerin do~mas~na sebep oldu. Zira, otuz y~ldan
beri aral~ks~z devam eden Osmanl~~zaferleri, bu halk aras~nda y~lg~nl~k ve
ümitsizlik yaratm~~, hele ba~~ml~~milletler olarak Osmanl~~ ordular~nda
gördükleri hizmetler kahredici ve alçalt~c~~ idi. Bütün bu sebeplerle S~rp
soylular~, o zamana kadar görülmemi~~bir tarzda Lazar'~ n etraf~ nda topland~. Bosna Kral~~ Tvartko, Arnavut Beyi Georg Kastriota ve daha ba~ka
Arnavut ve S~ rp Beyleri Osmanl~lara kar~~~birle~tiler. Bulgar .Prensleri ile
Efiak Beyi de hareketi destekleyeceklerdi. Balkanlarda bütün Osmanl~~ tebaas~~Sultan Murad'a kar~~~birle~ti; vassall~k hizmetini yerine getirmiyor ve
vergi ödemiyorlard~. Kendisine kar~~~olu~an bu birlik kar~~s~ nda Sultan
Murad, çok so~ukkanl~~davrand~~ve müttefikleri ayr~~ayr~~vurmay~~ye~ledi.
~lk dersi, kendisi ile olan ittifaktan ayr~larak S~rplara yard~m etmeyi kabul
eden Bulgar çar~na verdi ve 1388'de Bulgaristan'~n büyük bir k~sm~n~n fethini tamamlad~. 1389 ilkbahar~nda, Anadolu ve Rumeli ordular~ndan
ba~ka, müttefiklerinin de kat~ld~~~~büyük bir ordunun ba~~ nda Kosova
ovas~ na kadar ilerledi ve orada müttefik dü~man ordusunu yendi; fakat
muharebe esnas~nda kendisi de ~ehit dü~tü. Muharebede Lazar ve bir çok
S~rp soylusu öldürüldü. Bu muharebe ile Balkanlarda Türklere kar~~~koBelleten C. LXVIII, 7
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yabilecek son kuvvet de yok edilmi~ti. Bu olaylardan sonra Türkler, Macaristan hudutlar~ na kadar ilerlemi~lerdir.
Sultan Murad, muharebenin en k~z~~t~~~~bir anda ~ehit edilmi~ti ve
onun yerine geçen büyük o~lu Bayezid, dü~man~~ da~~ tmay~- ba~arm~~t~ r.
Y~ld~ r~m Bayezid, S~rplar~~kazanmay~~tercin etti ve bu hareketi ile hem S~ rbistan'~ n Balkanlardaki yerini iyi bildi~ini ve hem de muharebelerinde
S~ rplar~n kendisine yard~mc~~olaca~~n~~bildi~ini göstermi~tir. Nitekim S~rplar, Bayezid hayatta kald~~~~müddetçe onun en güvenilir müttefiki olmu~lard~ r. Gerek Ni~bolu muharebesinde, gerekse Ankara muharebesinde
büyük yararl~ klar göstermi~ lerdir. Kosova muharebesinden sonra Macaristan hudutlar~ na dayanan Türkler, bu zamandan sonra Macaristan tarihinde 300 y~ldan fazla süren olaylar s~ ras~nda en önemli yeri i~gal ederler.
Y~ld~ r~m Bayezid, babas~ndan te~ekkül halinde bulunan bir imparatorluk devralm~~t~. Arazisinin büyük bir k~sm~~Avrupa yakas~nda bulunan bu
imparatorluk, vassal ülkelerden olu~ uyordu. Devletin temelini, mükemmel te~kilâta sahip bir ordu ve bu ordunun çekirde~ini olu~turan Yeniçeriler veya yaya k~talar~~ te~kil ediyordu. Bayezid, kendi hayat~nda bu imparatorlu~u mevcut co~rafi ~artlar içinde yerle~tirmeyi dü~ündü. Bu gaye ile
Anadolu'da ve Balkanlarda tabii hudutlara eri~mek gerekiyordu ve bunu
yaparken henüz ba~~ ms~zl~ klar~n~~ koruyan H~ ristiyan Prenslikleri ile Anadolu Türk beylerini ortadan kald~ rmak gerekiyordu. ~stanbul'u zapt ederek buras~n~~ imparatorlu~un merkezi yapmak laz~ md~. Timur ortaya ç~kt~~~~zaman Bayezid, bu planlar~n~~ gerçekle~tirmek yolunda idi. Kosova
muharebesinden sonra, Bizans üzerindeki tazyikini art~rd~~ ve imparatorluk
gün geçtikçe Bayezid'in iradesine ba~lanmakta idi. Lâkin, Bayezid'in yeterince deniz gücüne sahip olmay~~~, ~ehri her taraftan ku~atmasma engeldi.
Ayr~ ca, Anadolu'da Karaman Beyi ve Avrupa'da Macar kral~~Sigismund iki
önemli rakibi idi. Az sonra Karaman Beyi susturulmu~~ve Macar kral~~Bulgaristan'dan uzakla~t~ r~lm~~t~ r. Kosova muharebesinde sadakatsizli~i görülen Bulgar çar~n~ n da yola getirilmesi gerekiyordu. Önce Bulgaristan'~ n ilhak~~ tamamland~~ ve Tuna üzerinde in~ a edilen müstahkem mevkilerde bu
bölge emniyet alt~na al~nd~. Art~k, Bulgaristan d~~~ndaki Eflak ve S~ rp Beyleri Osmanl~ lar~n vassallar~~ olmu~lard~. Hepsi Padi~aha vergi ödüyor ve
muharebelerinde kendi yard~mc~~kuvvetleri ile ona kat~l~yorlard~ . Trabzon
hariç bütün Anadolu Türk ve Müslüman'd~. Fakat, az sonra görülece~i
üzere, Bayezid'in Anadolu'daki hâkimiyeti Rumeli'deki kadar sa~lam de-
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~ildi. Bayezid, Rumeli'deki ba~ardar~ ndan sonra, Anadolu'da fetihlerde
bulunmay~~adet edinmi~ ti. Balkanlarda o zamana kadar ayakta kalabilen
Bosna, 1391'de Türklere boyun e~meye mecbur olmu~tur. Bu y~llarda art~k Bayezid, ba~~ehir d~~~ nda Bizans'~ n uzaktaki biricik eyaleti olan Mora'y~~
s~ k~~t~r~ yor ve oradaki iç kavgalara kar~~~ yor, ba~~ ehri sürekli olarak abluka
alt~ nda tutuyordu. 1394'de Bayezid, hâkimiyetinin evcine eri~mi~ti. Balkan
devletlerini hâkimiyeti alt~na alm~~, Macar kral~n~~ Tuna'mn kar~~~taraf~na
sürmü~ , Anadolu'nun büyük k~ sm~ na sahip olmu~ tu. 1395 Rovine
(Karinovas~ ) sava~~ nda Eflak Beyi Mirçe, Osmanl~ lara itaate zorlan~yor,
Tuna geçitlerine yeniden Osmanl~ lar yerle~iyorlar ve buralar~~ Türk garnizonlar~~taraf~ndan korunuyordu.
Bu s~ ralarda Avrupa'da gittikçe artan Türk tazyiki kar~~s~nda papalar~n
te~viki ve Macar kral~n~ n yard~m ça~r~lar~~ üzerine tertip edilen Ni~bolu Seferi, ba~ta Fransa olmak üzere Bat~l~~ ~övalyelerin büyük ilgisini çekmi~~ve
Avrupa'n~n de~i~ik milletlerinden olu~an devrin en seçkin ~övalyelerinin
kat~ld~~~~Haçl~~ ordusu, Türkleri Avrupa'dan koymak maksad~yla yola ç~ km~~t~. Feodal ~övalyelerin son büyük giri~ imi olan Ni~bolu Haçl~~ Seferi,
sona ermek üzere bulunan Ortaça~~tarihinin son büyük giri~imi idi. Lâkin, 25 Eylül 1396'da Ni~bolu'da cereyan eden muharebede Haçl~~ordusunun yenilgisi tam olmu~, Bat~ 'n~n iftihar vesilesi olan parlak ~övalye ordular~n~n Türk yayas~~önündeki hezimeti de, Balkanlarda ve Do~u Avrupa'
da yeni bir devrin ba~lang~c~n~~ olu~turmu~tur. Zira, Ni~bolu muharebesi
muntazam Türk yayas~n~n a~~r ~övalyelere kar~~~kazand~~~~zafer say~l~ r. Bat~l~~ hükümdarlar nam~na a~~r bir ders olan Ni~bolu muharebesi, Bizans'~n
ve Balkanlar~n tamam~yla Türklerin kuca~~ na dü~mesi neticesini vermi~,
Balkanlarda hâlâ ba~~ms~zl~~~ n~~koruyan Vidin Bulgar Devleti de bu tarihte
sona ermi~, Bizans ve Mora yar~madas~, Türk hücumlar~na daha çok aç~lm~~~bulunuyordu.
Fakat Bayezid, Ni~bolu zaferinden sonra Tuna'n~ n güneyinde kalmay~~
tercih etmi~tir. Çünkü, her ne kadar Osmanl~lar yar~ m yüzy~ldan beri Balkanlarda hâkim bulunuyor, S~ rp ve Bulgar Prensleri Padi~ah~n maiyetinde
çal~~~yor ve Bizans imparatoru y~ ll~ k bir vergi ödüyor idiyse de, yar~m adan~n bir bütün olarak Osmanl~~ dominyonu olmaktan uzakt~~ ve daha fethi
gereken yerler vard~. ~nce bir hâkim tabakan~ n çok yetersiz ba~larda
elinde bulundurdu~u Balkan yar~madas~~asl~nda H~ ristiyan kalm~~~ve henüz
yerle~mi~~bulunan bir idarenin gev~ ek ve mütecanis olmayan ba~lanyla
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örülmü~tü. Devletin iki yakas~~ aras~nda hâlâ varl~~~ n~~ sürdüren Bizans ise,
uzun zamandan beri muhasara alt~ nda bulunmas~na ra~men ayakta kal~yor ve Bo~azlar, Frenk donanmalar~ mn kontrolü alt~nda bulunuyordu.
Ni~bolu muharebesinden sonra Türkler, S~ rbistan ve Bulgaristan'~ n ilhak~n~~ tamamlam~~~ve Morava ~ rma~~n~n bat~s~ na geçmi~lerdir. Kosova muharebesinden beri Padi~aha sadakatte kusur etmeyen S~ rplar, Osmanl~~ hâkimiyetinden kurtulmak hususunda hiçbir te~ ebbüste bulunmad~ klar~~
gibi, Ni~bolu muharebesinde Balkan kavimlerinin önemli bir katk~ lar~~
olmu~tu. Haçl~lar, ba~ar~l~~olsalard~~dahi ancak ~stanbul'un muhasaras~n~~
kald~ rabilir ve Türklerin elinden Tuna havzas~n~~ geri alabilirlerdi. Buna
kar~~l~ k, Ni~bolu zaferinin çok kolay kazamlm~~~olmas~, Padi~aha kendi
kuvvetleri hakk~nda gerçek olmayan bir itimat sa~lam~~~ve bu yanl~~~kanaat
ilerisi bak~m~ndan çok ac~ kl~~ bir sonuç haz~ rlam~~t~ r.
Anadolu'da Türk ve Müslüman halka kar~~~giri~ ti~i seferlerle, Türk
Beylerini rencide eden Bayezid, o zamana kadar ta~~d~~~~ Mukaddes Cihat
Kahraman~~ s~fat~ n~~da kaybetmekte idi. Bu yüzden Anadolu Türk Beyleri
Timur'a s~~mm~~lar ve bu sebeple Bayezid Timur'u k~zd~rm~~t~ . Bayezid'in
~iddete varan davran~~lar~, kendi iktidar~na fazlas~yla güvenmekten ileri gelen gururu, Timur'u tahrik ederek kendi felâketini haz~ rlamakla kalmam~~, Anadolu halk~ n~~ da uzun ve ~zd~ rap dolu y~llara sürüklemi~tir. Bunun
sonunda 28 Temmuz 1402'de Ankara civar~nda vukubulan ve iki ~slâm ordusu aras~ nda meydana gelen sava~lar~ n en büyü~ü olan bir günlük bir
muharebede Osmanl~~ ordusu da~~lm~~, can çeki~mekte olan Bizans dirilmi~, Osmanl~lar~n Rumeli'deki arazisi daralm~~, Anadolu Türk birli~inin
kurulmas~~bir asra yak~n geri kalm~~, ~ehzadeler aras~ nda sonu gelmeyen
iç sava~lar ba~lam~~, Anadolu Türk Beylikleri eskisinden daha kuvvetli bir
hale gelmi~lerdi. Özellikle Do~u Anadolu'da yerle~en Akkoyunlu ve Karakoyunlu Türk a~iretleri çok güçlenerek Osmanl~lara kar~~~kuvvetli birer rakip kesilmi~lerdi. Ankara muharebesinden sonra Bayezid'in o~ullar~~aras~ nda kavga ç~ kt~~~ndan H~ ristiyan devletleri ba~~kald~rm~~lar, Anadolu
Türk Beylikleri canlanm~~~ve Bizans eski topraklar~n~~geri istemeye ba~lam~~t~. Bununla beraber, H~ ristiyan devletlerinin birbirlerine kar~~~duyduklar~~ k~skançl~ k ve hak iddia edenlere kar~~~takip ettikleri yanl~~~politika,
Osmanl~~ devletinin 20 y~ldan az bir zamanda yeniden kurulmas~na ve bir
istilâ siyaseti gütmeye ba~lamas~ na yard~m eder. Tehlikenin geçti~ini sanan H~ ristiyan devletler, bir Haçl~~ Seferi tertibi bak~m~ndan bu çok
elveri~li zaman~~de~erlendirmezler. Bat~daki anar~i, ~ngiliz harpleri, Büyük
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~izma, Hussit harpleri, italyan devletleri aras~ ndaki rekabet bir Haçl~~
Seferine imkân vermemi~ti. Do~uda Bizans art~ k bir isimden ba~ka bir
kudret de~ildi ve yeniden ele geçirdi~i topraklar da da~~n~ kt~~ ve Bizans
~imdi çoktan beri ikinci s~ n~f bir devlet haline gelmi~~bulunuyordu.
Do~uda ve Balkanlarda menfaatleri bulunan Venedik ile Macaristan, uzak
görü~lü bir siyasetten mahrum, kâh Türklere dü~ man ve kâh onlar~ n
müttefikleri idiler; bundan ba~ka her iki devlet de Bat~ da ziyadesiyle
me~guldü. Türkler, korkunç bir buhran~~ H~ ristiyan devletlerinin de
yard~m~~ile k~sa zamanda atlatarak ve toparlanarak ilerlemeye ve Bizans'~ n
art~ klar~ n~~ temizlemeye ba~lad~ lar. Balkan H~ ristiyan devletlerinin ve
Macaristan'~n destekledi~i Bizans ise, son demine kadar mücadeleden
vazgeçmedi ve Bizans'a son verebilmek için Türklerin daha yar~ m as~ r
çabalamalar~~gerekecekti.
Çelebi Mehmed'in dirayetli idaresi sayesinde Osmanl~~ devleti nerede
ise Bayezid zaman~ ndaki arazisini geri almay~~ ba~arm~~, Anadolu'da ve
Rumeli'de eskisinden daha sa~lam temeller üzerinde yerle~mi~~ve bir çok
temel probleme kal~c~~bir hal çaresi bulmu~tur. H~ ristiyan devletler ancak
~imdi, Osmanl~~devletinin yeniden canlanmas~na f~ rsat vermekle ve hatta
yard~ mda bulunmakla i~ledikleri hatay~~anlamaya ba~lam~~lard~ r. Ankara
muharebesini izleyen olaylar, Türk hâkimiyetinin Rumeli'de kuvvetli oldu~unu göstermi~tir. ~~gal edilen ülkelerde halka dini ho~~görülü davranmalar~ , Türk sivil idaresinin ve özellikle maliyesinin tebaaya fazla yük
olmayan sistemi ve nihayet halka insanca davranmas~n~~bilmesi, Bizans'~ n
ve Balkanlar~ n emniyet ve huzurdan yoksun idarelerine tercih edilmesi
için yeterli bir üstünlüktü. Bu sayede Osmanl~~ devleti, içine yuvarlad~~~~
buhranl~~ durumdan çok çabuk kendine gelmi~~ve kurulu~una da sahip bulundu~u sa~lam temeller üzerinde yeniden geli~meye ba~lam~~t~ r.
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