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Burada bizi me~gul edecek olan yar~m as~ rl~ k tarih bir bozgunla, Osmanl~~ devletinin 1402 de, tarihinin ilk evç noktas~ nda,
tam bir inki~af halinde bulunurken u~rat~ ld~~~~Ankara bozguniyle
ba~lar. Bu bozgun, az daha onun da~~l~~~ na ve büsbütün ortadan
kalkmas~ na sebep oluyordu ve bu felaketi koval~yan elli y~l~ n
hemen tamamiyle, ondan önceki durumu geri getirmiye hasredilmesi laz~ m geldi. Fakat bu yar~m as~ r, Osmanl~~ tarihi için ehemmiyeti hiç ~nübala~a edilemiyecek bir muvaffakiyetle biter; yani
1453 de Istanbul'un zapt~ ndan bahsetmek istiyorum. Osmanl~~ devletini bu fethe ula~t~ ran yar~ m as~ r, CL11111 bir Imparatorluk haline
geçmesini de sa~lam~~t~ r.
Osmanl~~ devleti, XIV inci asr~ n ba~~ nda evvela yava~~yava~,
fakat inatla, sonra 1354 den -Gelibolu'da yerle~ mesi tarihi - itibaren de gittikçe h~zlanan bir tempo ile geli~ip büyümiye ba~lam~~t~.
Hatta 1389 da, Kosva'da, Balkan devletlerinin son mukavemeti
k~ r~ld~ ktan sonra, asr~ n son on y~l~ nda bu yay~l~~~ o kadar ba~~
* Makalenin asil : De la cUfaite d'Ankara ci la prise de Constantinople (un
demi sicle d'histoire ottomane), Revue des Etudes Islamiques, 1938, Cahier I.
Bu yaz~ , Paris Üniversitesinde te~kil edilmi~~olan Centres d'Etudes
Turques ün daveti üzerine 1938 Mart'~ n~ n 29 ve 31 inde Sorbonne'da verdi~im konferanslardan vücude gelmi~tir. Bu konferanslar, "ayn~~ yerde 1936
Mart'~ nda verdi~im ~u konferanslar~ n bir devam~ d~ r : Les traits essentiels de
la p&iode seldjoucides en Asie Mineure, ve, Les Ghazis dans l'histoire ottomane. Bunlar da Byzantion'un X uncu cildinde notlar ilavesile, Deux chapitres
de l'histoire des Tures de Roum ad~~ alt~ nda ç~ km~~t~ r. önümüzdeki yaz~ ya
gelince bunda, ~u aral~ k inti~ar etmi~~tetkiklerden al~ nm~~~parçalar~ , yaln~ z
nerede bulunduklar~ na i~aret ederek, mümkün mertebe k~ saltt~ m. Di~er taraftan, yer yer konumu ayd~ nlatan baz~~ teferruata i~aret ederek, bilhassa
burada ilk defa i~ledi~im k~ s~ mlarda notlar ilave ettim.
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döndürücü bir hal alm~~t~~ ki, Mili I. Bayaz~t'a, Y~ld~ r~m lakab~n~~ kazand~ rm~~t~. Adriyatik denizinden, Tuna'dan Toroslara ve
F~ rat'a kadar yay~ lan hemen bütün ülkeleri kucakl~yan bu devlet,
daha Ankara sava~~~arefesinde gerçekten bir Imparatorluk manzaras~~ göstermekte idi: onun sahibi ve yi~it hükümdar~~ da bunu
böyle anlam~~t~. Modern tarihçiler Osmanl~~ Imparatorlu~unun
kurulu~u üzerindeki incelemelerine Ankara sava~ile, hatta daha
önce son verirler. Fakat gerçekte Ankara sava~~nda y~ k~lan ~ey,
ancak bir imparatorluk hülyas~ndan, kâhinane, fakat mevsimsiz bir hülyadan ba~ka bir ~ey de~ildi. Bu hülyan~ n gerçekle~mesi için çözülmesi laz~ mgelen meseleler, henüz birer hal tarz~~
bulamam~~lard~~ ve i~te bu hal tarzlar~n~~ bulmak vazifesi, o bozgundan sonraki yar~m asra dü~ecektir. Imparatorluk ~ehrinin ( Bizans'~ n ) zapt~, ki bizim inceliyece~imiz devrin sonudur, bu vazifenin yerine getirilmi~~oldu~unu gösteren bir semboldür. Daha ba~tan, meseleyi tetkik etmeden önce diyebiliriz ki burada inceliyece~imiz yar~ m as~ r, Osmanl~~ imparatorlu~unun te~ekkülünde çok
kat'i ve ayn~~ zamanda bu devletin tarihini en ziyade ayd~nlatan
bir devirdir : bozgunun sebep ve ~artlar~n~ n tetkiki bize evvela,
meydana ç~km~~~olan siyasi meseleleri anlatacak, onu takip eden
elli y~l~ n tarihi de onlara hangi hal tarzlar~ n~ n bulundu~unu gösterecektir.
I
Konumuza girmeden önce Osmanl~~ devletinin hususi karakteri
üzerinde tam bir fikir edinmek gerektir. Osmanl~~ devleti bilhassa
Bayaz~t devrinde, bir hiçten do~arak pek k~sa bir zamanda ve
umumiyetle gayet k~ sa örnürlü birer büyük imparatorluk kuran,
tarihte e~lerini pek çok gördü~ümüz o göçebe devletlerden birini
and~ rmakta idi. Gerçekten Ankara bozgunundan sonra Osmanl~~
devleti de az daha onlar~ n talihini payla~~verecek, birdenbire ortadan kayboluverecek gibi oldu. Fakat onun yaln~z ayakta kalm~~~
olmas~~ ve ufak, fakat dü~man eli eri~memi~~b~ r çekirdekten do~u~taki ananelerine göre tekrar kurulma i~ine giri~ebilmi~~olmas~, s~ rf
bu vak~a, bize bu devletin, umumiyetle aralar~ nda say~ld~~~~göçebe
imparatorluklardan bam ba~ ka bir siyasi varl~ klar kategorisine
girdi~ini göstermiye yeter.
Osmanl~~ Devleti ba~lang~ çta, XIII üncü as~ r sonlar~nda bat~~
Anadolu'da kurulmu~~olan bir çok beyliklerden birini te~kil et-
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mekte idi. 2 Bu beylikler, Selçuk - Bizans hudut m~ntakalar~nda,
gerideki islam ülkesinin koruyucusu olarak yerle~mi~~bir ahali
aras~nda te~ekkül etmi~~olan gdzi topluluklar~ndan meydana ç~km~~lard~. Bu arka memlekette ( hinterlandta ) islam hayat~; kom~u
Arap ve Iran eyaletlerinden gelen islamiyetin yukar~~ devir ~ekilleri içinde, yani ziraat, sanayi, ticaret ve iyi düzenlenmi~~bir idare
ile geni~~bir umumi kültür üzerine dayanan bar~~c~~ ve müsamahakâr bir medeniyet içinde aç~l~ p geli~mekte idi 3. Hudutlardaki
hayat ise büsbütün ba~ ka bir karakterde idi. Gelenekleri ~imdi
buralara göçmü~~bulunan eski F~ rat ve Toros askeri hudut eyaletlerinde oldu~u gibi s~ n~rlar~ n koruyucusu olan gaziler, daha
ziyade islâmiyetin ilk devrindeki ananeleri, onun sava~c~~ at~lganligin~~ ve dini taassubunu devam ettirmekte, ve yerle~tikleri çevrenin tesirlerine maruz kalmaktaki kolayl~k itibarile de ona benzemekte idiler. Selçuk - Bizans hudut boylar~ndaki Türk gazileri, Mogollar taraf~ ndan sürülüp Bizans müdafaas~n~n zaaf~ndan da cesaretlenerek taaruza geçtikleri ve bir kaç sene içinde Anadolu'da
hala Bizansl~ lar elinde bulunan bütün topraklar~~zaptettikleri s~ralarda, iki as~rl~k yerle~me sayesinde garbi Anadolu'ya her bak~mdan iyice al~~m~~~bulunuyorlard~. ~~te ba~l~ ca gazi reisleri bu beylikleri o zaman kurmu~lard~~ ve Osman'~ nki de bunlardan biri ve
gelece~i olan yegânesi idi.
Osman'~n beyli~inin bu imtiyazl~~ gelece~ini izah etmek için, ba~l~ ca, her ikisi de co~rafi durumundan do~an iki sebep ileri sürülebilir. Hemen hemen tam da Bizans~n pay~taht~~ kar~~s~ nda
yerle~mi~~bulunan bu beyli~in mücadelesi ötekilerinki yan~ nda en
~iddetli, ilerlemeleri en a ~~r olan~~ idi ve varl~ k sebebi olan gazâ
yani mukaddes harp, onun için daimi bir vazife olarak kald~; halbuki bu esnada di~er beylikler önlerinde fetholunacak hiç bir yer
;10,k1

Daha sonraki hadiseler için bak, benim : Deux chapitres de l'histoire
des Turcs de Roum, Byzantion, XI, 1936, s. 285 - 319 ve yine benim, The
rise of the Ottoman Empire, London, 1938.
3 « Yukar~~ devir islamiyeti" tabiri ile eski ~ark medeniyetleri topra~~nda
*feli~mi~~haliyle islam medeniyetini kastediyoruz. Bu eski medeniyetlerin Ahbasi halifeli~i zaman~ nda islâmiyette bir çe~it « rönesans » a mazhar olduklar~~ fikri benim ~u makalemde etrafl~ ca anlat~ lm~~t~ r: Islam und Kalifat,
Archiv für Sozialvdssenschaft und Sozialpolitik, s. 370 - 426. Burada islamiyedn ilk dört asr~ nda meydana gelen müslüman cemiyeti yap~s~ n~~ ve dü~ün&
~ünü tahlil etmekteyim.
2
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bulamamakta, ganimet yoklu~u ve iç nizalarla zay~ flamakta ve
askerlerinin Osmanl~~ bayra~~~alt~ na ko~u~tuklarm ~~ görmekte idiler. Fakat Osmanl~~ Beyli~inin Istanburla bu ~ekilde kar~~~kar~~ya
olu~u, ayn~~ zamanda Orta-Anadolu'dan Bizans'~ n pay ~taht~ na giden
büyük yollar~ n kendi arazisinden geçmesini de icabettirmekte
idi. Bu yollar sayesinde bu gaziler devleti, öteki beyliklere bakarak, gerideki islam ülkesiyle daha s~ k~~ temasta bulunuyor ve
böylece, daha ba~lang~ çtan itibaren, gazilerin fütuhat~ n~~ istikrarl~~
bir devlet halinde te~ kilâtland~ racak kabiliyette yegane unsurlar~~ elde edebiliyordu: burada bir müslüman devletinde ve evleviyetle bir gaziler devletinde idareyi kurup yürütecek yegane unsuru te~ kil eden ulemadan, din alimlerinden bahsetmek istiyorum.
Bu ulema, yukar~~ devir isldmiyednin, yani tâbiiyet alt~ na al~ nm~~~
ahaliyi ihtida ettirmektense gayri müslimlerden hususi bir vergi
alan hazineyi daha ziyade müstefit etmek için onlar~~ eski
inan~~lar~nda b~ rakmay~~ tercih eden bar~~ç~~ ve müsamahac~~ bir islâmiyetin idari prensiplerini, genç Osmanl~~ devletine getirdiler.
I~gal edilen ilk büyük ~ehirlerde; Bursa, Iznik ve lzmit'de daha
ba~lang~ çtan itibaren müsliman din adamlar~ n~ n varl~~~n~~ ve
fetihten hemen sonra medreselerin kuruldu~unu görmekteyiz. Bu
din adamlar~ n~n bulundu~u her yerde ve bilhassa ~ehirlerde, gazilerin mutaass~ p dini gayretke~li~i, muhakkak olarak onlar~ n tesiriyle, yerini musamahaya b~ rakm~~t~ r. Müslüman hinterland~ , din
adamlar~ ndan ba~ka, fetih olunan ~ehirlerde derhal ahi tarikatlar~n~ n yerle~ti~ini gördü~ümüz ~ehirliler, tüccarlar ve sanatkarlar da
göndermekte idi. O zamanlar Mogol kar~~~ kl~ klar~~ yüzünden sefalet
içine dü~mü~~olan Orta - Anadolu'yu kendi istekleriyle b~ rakm~~~
olan bu ~ehirliler, Osmanl~~ Devletine az zamanda, fetholunmu~~
~ehirlerde, s~ nai istihsal ve ticaret için yüksek bir seviyeyi de garanti alt~ na alan sad~ k ve oldukça kalabal~ k bir müslüman unsuruna dayanma imkan~ n~~ vermi~lerdir.
K~saca "Gazi temayillii„ ve "Müslüman temayiilii„ 4 dedi~imiz bu iki temayül, Osmanl~~ Devleti için ayni derecede ehemmiyetlidir ve bu ikincisinin ba~l~ ca vazifesi de birbirlerini ahenktar
bir hale koymak olacakt~ r.
4 Burada ve a~ak~ larda bu « Müslüman» tabiri « Yukar ~~ devir miisliimar
medeniyeti » ne mensup demektir; Almancada bunu «hoch-islamisch» ile ifade
ederdim. Bundan önceki notla kar~~ la.
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Bu gazi temayülü ile müslüman temayülünün i~~birli~ini göstermek için Türklerin Balkan yar~ madas~nda nas~ l yerle~tiklerini
inceliyelim. Ba~ ka bir yerde gösterdi~im gibi 5 Türklerin
Balkan memleketlerinin topuna verdikleri Rumeli ad ~; men~ede
Romania'n~ n basit bir kopyesi olan ve "Rumlar~ n memleketi„ demiye gelen bu kelime, Rum di~er manalar~~ yan~ nda "Ortodoks
h~ ristiyan„ manas~ na da geldi~inden kolayca yatt~~~~yeni bir manaya do~ru tekâmül etmi~~ve Balkan memleketlerinin topunun
ismi olarak "Ortodoks h~ ristiyanlar memleketi,, manas~ n~~ kazanm~~t~. Ortodoks h~ ristiyanl~ k gerçekten bütün Rumeli'nin ana vasf~~
olarak kalm~~t~ r, yaln~ z bundan islâmiyetin kesif bir ço~unluk kazand~~~~ ~u üç m~ ntakay~~ istisna etmek lazimdu-. Bunlardan birincisi, Trakya'da ve Bulgaristan'~ n do~u güneyinde, Rodop da~~
kütlesi üzerindedir. ~ kincisi, tamamiyle bat~ da, Arnavutluk'ta ve
S~ rbistan'~ n bat~~ güneyinde, Rumeli vilayeti hududunca uzanmaktad~ r. Nihayet üçüncüsü, Bulgaristan'~n do~u kuzeyinde Tuna ile
Karadeniz aras~ nda, Dobruca'dad~ r. Bu merakl~~ durumun izah~~ türk
fütûhat~~ tarihinde aranmal~d~ r ve i~ te gaziler temayülü ile müslüman temayülünü, birbiri ard~~ s~ ra faaliyet halinde olarak da burada görmekteyiz.
Balkan fütûhat~~ gazilerin cihatlariyle ba~lad~ ; bunlar Gelibolu
yar~ madas~ nda yerle~ir yerle~mez aras~z bir çete harbi ile kom~u
bölgeyi ellerine geçirdiler ve geleneklerine uygun olarak islamiyete soktular. Fakat mühtedilerden bir k~sm~ n~ n ~slav dillerini
saklamalar~ na da mâni olmad~lar. I~te islâmla~m~~~m~ntakalardan
ilki, müslüman Bulgarlardan ibaret Pomak'larlyla Trakya ve Rodop, bu suretle meydana ç~kt~.
Fakat gazilerin ilk fütühat~n~~ devletin büyük ölçüde seferleri
kovalamakta gecikmiyecektir. ~imdi, bu ilk fütûhat~~ Balkan devletlerinin askeri tepkilerine kar~~~korumak ve onlar~ n ordulariyla
büyük meydan muharebeleri yapmak bahis mevzuu olmakta idi.
Bu harplerde Osmanl~lar taraf~ ndan kazan~ lan zaferler her seferinde
onlar~, birden bütün bir eyalete sahip k~ ld~, ve tabii, binnetice bu
eyaletlerde gaziler de~il, mali ve müsarnahac~~ bir islamiyeti temsil eden idari cihaziyle devlet yerle~iyordu. Bu suretie fethedilmi~~
5 Sultan de Rüm, Annuaire de l'Institut d'Histoire et de Philologie orientale et slave, VI, Brüksel 1938.
Belleten, C. VII, F. 36
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olan geni~~memleketler, neticede, oldukça ince bir müslüman hâkim tabaka alt~ nda h~ ristiyan memleketleri olarak kald~ lar. ~imdi
gaziler ancak yeni hudutlarda- devletin yapt~~~~büyük fütûhat ile
Balkan yar~ m adas~~ içerisinde birden Tuna'ya ve Adriyatik sahillerine kadar götürülmü~~olan hudutlarda- yeni bir faaliyet sahas~~ ve islâmiyetin kabul ettirilece~i bir yurt bulabildiler. Keza
dillerini çok mühim bir ölçüde olarak mühtedilere buralarda b~rakt~ lar. ~~te, Pindus'daki müslüman Rumlar, Arnavutluk ve S~ rbistan'daki müslüman Arnavutlar, S~ rbistan ve Bosna'daki müslüman ~slavlar hep bunun mahsulüdür.
Üçüncü müslüman m~ ntakaya, Bulgaristan'~ n do~u kuzeyine gelince, buras~~ as~ rlarca bir gaziler yurdu olarak kalacak ve onlar buradan Eflâk'a ve daha ötede Transilvanya ve Macaristan'a daimi
ak~ nlarda bulunacaklard~ r. Bu m~ ntakada gayri türk müslümanlar~ n
bulunmamas~~ olay~~ ise gayet basit bir ~ekilde izah edilebilir: gerçekten cenubi Rusya bozk~ rlar~ na kom~u, ve son olarak gelmi~~Peçenekler, Kumanlar ve Guz'lar gibi Türk kavimlerine aç~ k bulunan bu
saha, daha Osmanl~lar gelmeden önce türkle~mi~~bulunuyordu. Nitekim ayn~~ m~ ntakada h~ ristiyan türklerin 6 varl~~~~da bunun delilidir.
***
Gazi temayiilii ile müsldman temayiilü 'nün i~~birli~i, yahut daha do~rusu, birbirinin ard~s~ ra geli~i Balkanlardaki durumu izah
etti~i gibi, bu müslüman temayülü bize ayr~ ca, Osmanl~~ Devletinin
Anadolu'da ister istemez güdece~i siyasetin izah~ n~~ da vermektedir.
~u vak~ay~~ daha ba~lang~ çtan itibaren görmek mümkündür :
Osmanl~'lar, Avrupa'da her yay~ l~~~ , Anadolu'daki temellerinde bir
geni~leme ile tevazün ettirmiye çal~~m~~ lard~ r : meselâ 1354 de
Gelibolu yar~ m adas~ nda yerle~melerini, derhal Gerede ve Anka6 XII~~üncü as~ r sonlar~ nda bile, Bizans'Illar taraf ~ ndan Dobruca'ya yerle~tirilmi~~bir Türk grubunun - ki bunlar Bizans'a s~ k~ nm~~~olan Selçuk ~~sultan~~ ~zzeddin Keykâvus'un yan~ nda gelmi~~Anadolu Türklerinden mürekkepti - hiristiyanla~t~ k~ n~~ görüyoruz, Bu sultan Keykâvus ad~ n ~ n bu m~ ntakadaki h~ ristiyan
Türkler yani Gagauziar~ n bugünkü ad~ nda hala ya~ad~ k~~ hakk~ nda Bulgar âlimi
G. Balastcheffin çok güzel ke~ fi ehemmiyetiyle mütenasip bir dikkat uyand~ rmam~~~görünmektedir; gerçekten bu ke~if, kendisi bile alökadarlar~ n eline güçlükle iri~ecek yunanca bir yay~ m~ n bir notunda gizli kalm~~t~ r; Georgios D. Balaçef, Ho autokrator Mikhael E'ho Palaiologos kai to idrythen te syndrome autou
Kratos ton Ogouzon para ten dytiken akten tou Eukseinou ( Atina'da toplanan
III. Bizantinistler kongresine verilen tetkik ), Sofya 1930, s. 19, Not.
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ra'n~ n i~gali takip etmi~~7, ve I. Murat'~ n büyük fütühat~, Anadolu
eyaletlerinin, tercihan izdivaç ve sat~ n alma gibi bar~~c~~ vas~talarla, sistematik bir ~ekilde elde edilmesi ile beraber götürülmü~tür.
Bu da gerçekten çok mübrem bir ihtiyaçt~. Zira cihad gönüllüleri, gaziler, kendiliklerinden yeter miktarda ko~up geliyorlarsa da, Anadolu hinterland~ ndaki unsurlar~~ çekmek çok daha
güçtü: Anadolu, mustakil beylerin hakimiyeti alt~ nda kald~ kca, bu
m~ ntakalardan ulema ve ~ehirli dalgas~, ne yeter derecede serbest
olarak, ne de tatmin edici bir ölçüde gelemezdi.
Y~ld~ r~ m Bayaz~ t bu meseleye sert bir çözüm ~ekli bulmak
istedi: H~ ristiyan memleketlerine yap~ lan ak~ nlar s~ ras~ nda gazilerin
eline dü~mü~~gepegenç esirlerden te~ ekkül eden seçkin askerleri
yeniçe~~ ilerle, ve Istanbul'un sözde " imparatoru „ da dahil olmak
üzere Balkan hükümdarlar~ n~ n bizzat getirmiye mecbur olduklar~~
yard~mc~~ kuvvetlerle o, bu beyliklere kar~~~ezici bir üstünlü~e
sahipti. Esasen bu beylikler, harpc~~ gençli~in art~ k i~~bulam~ yarak Rumeli'deki gazilerin saflar~ na kat~lmak üzere muhacerete ba~lamalar~ ndan beri ölüme mahküm bulunuyorlard~.
Bayaz~ t bir kaç seferle beyleri biribiri arkas~ndan tahtlar~ndan
kovdu; Antalya, Toros ve F~ rat'a kadar hemen hemen bütün
Anadolu'yu ele geçirdi. Art~ k garbin Romania's~~ Rumeli kadar,
Rum yani küçük Asya'da bir Osmanl~~ ülkesi haline gelmi~ti. Bu
geni~~imparatorla~un iki parças~~ aras~ nda da, hala gözün dikildi~i
bir noksan halka ( missing link) gibi Bizans'~ n son kalesi, Istanbul duruyordu. Fakat o da daha ~imdiden Osmanl~~ kuvvetleri taraf~ ndan s~k~~ bir ~ekilde ku~at~lm~~t~.
I~te o vakit, 1394 y~l~~ sonunda, Anadolu (Rum) ve Rumeli'nin
hakimi olan ve daha o zaman Rum Imparatorlar~ n~ n payitaht~~
Istanbul'un fethini hesapl~ yan Bayaz~t'~n Kahire'deki Abbasi halifesinden Rum sultanl~~~~tevcihini istemek üzere M~ s~ r'a bir elçi
heyeti gönderdi~ini görüyoruz 8. Osmanl~~ hükümdar~ n~ n bu ünvan~~
rica etti~i s~ rada varm~~~bulundu~u duruma göre, Roma Imparatorlu~unu ihya etmek dü~ üncesi onu teshir etmekten her halde
geri kalamazd~ . Gerçekten siyaseti de cür'etli fütühat projelerile onun müslüman ~ark~~ oldu~u kadar h~ ristiyan garbi de içine
s, 284, Bonn.
Cantaeuzene.
8 Bak. Benim, Le Sultan de Rum.
7
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alan alem~um~ll bir imparatorluk kurmak hülyas~ nda bulundu~unu
aç~~a vurmaktad~ r.
~üphesiz bahis mevzuu olan daima bir müslüman imparatorlu~u idi, ve h~ r~stiyanl~ kla islâml~~~~birle~tiren böyle bir imparatorluk fikri de bizzat gazi ve müslüman temayüllerinin s~ k~~
bir vahdeti olarak ortaya ç~ kmaktad~ r. Hakikatte ise bu fikir
iki tarafta da mukavemetle kar~~la~acakt~ r. Bayaz~ t taraf~ndan
müslüman hükümdarlara kar~~~kabul edilmi~~olan cebir politikas~~ Osmanl~~ hükümdar~ n~ n, kendi tabaas~~ kadar müslüman
dünyas~~ kar~~s~ nda da otoritesinin birinci derecede deste~i olan
"Gaziler sultan~„ s~ fat~ n~~ gittikce karartmakta idi. Mukaddes
sava~~ n ve ganimet ümidinin çekti~i gazi kütleleri, müslümanlara kar~~ , hem de yagmadan az çok kaç~ nmak icabeden harplerde
sava~ma~' a hiç istek duymuyorlard~~ ". Bu vaziyette Bayaz~t, bu
harpleri mühtedi h~ r~ stiyanlardan mürekkep yeniçerileriyle ve
S~ rplar, Yunanl~lar gibi h~ ristiyan vasallar~ n~ n gönderdikleri
kuvvetlerle yapmak zorunda kald ~. ~ u halde bu seferlerde o,
müslümanlara kar~~~kâfirleri sevketmi~~oluyordu ki bu da bütün
tabaas~~ üzerinde fena bir tesir uyand ~ rmaktan hali kalamazd~.
Osmanl~~ siyasetinin bu ~ekilde islâm dünyas~ na kar~~~yöneltilmesi, hisleri ve fikirleri islâm~ n eski merkezierine ba~l~~ kalm~~~olan yüksek mevkilerdeki baz~~ ulema taraf~ ndan ilham
edilmi~~görünmektedir; onlar her halde muhtaç macerac~lar
olarak ç~ kt~ klar~~ bu yerlere yeni efendinin zengin naz~ rlar~~
olarak tekrar dönmeyi pek isterlerdi. Fakat bu bir kaç istisnay~~ bir tarafa b~ rakacak olursak, ulema s~ n~ f~ n~ n büyük çoklu~u bunu çok uygunsuz bir ~ey bulmu~~olmal~ d~ r. Esasen
bu ulema s~ n~f~~ da yaln~z h~ ristiyan memleketlerin fethi ile
alâkadard~ , çünkü onlara idarede yeni mevkiler, cami ve mektepler
içini yerli vak~ flar ihdas~ n~~ vaadeden yaln~ z bu türlü fütuhatt~. ~u
halde Bayaz~t'~ n takip etmekte oldu~ u emperyalist siyaset, hakikatte ne gazilerin ne de "Müslüman„ lar~ n arzular~ na uygundu. Bu
Rum sultanl~~~~"bir gâvur i~ i„ gibi görünüyordu. I~ te Bayaz~t'~ n,
muhtemel olarak daha önce fiilen kullan ~ lmakta olan bir ünvan~,
halife taraf~ ndan usulü dairesinde tevcih ettirmiye çal~~mas~~ da
9 Die altosmanischen anonymen chroniken, F. Giese tabi, Breslau, s. 34=
( Almanca tercümesi ) Leipzig, 1925, s. 46.
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belki bu sebeptendir. O, ~imdi dini bir tasdik zaruretini duymu~tu.
Osmanl~~ tarihine ait kaynaklar, bize, Bayaz~t'~ n kendi tebaas~ n~n takbihine maruz kald~~~ n~~ gösteren müteaddit f~ kralar naklederler. Onu, bunlar da bir çok defa ulema ile çat~~ma halinde
görürüz.
Bunlardan, kar~s~~ olan S~ rp prensesinin ona ihti~aml~~ ~arap meclislerindeki e~lenceleri ö~retti~ini anlatan f~ kray~~inceliyelim ". Umumiyetle denebilir ki Türkler, Kuran'~ n müslümanlara, sarho~luk
veren içkileri yasak eden kanununa sadakatla riayet etmi~ lerdir ve
bu, eski Ça~lar dünyas~ na gelip yerle~mi~~o kadar yabanc~~ kavimlerin kar~~~koyamad~ klar~~ tehlikeden onlar~~ korumu~tur. Suidas
da geçen bir parçaya göre ", Bulgar han~~ Kurum (Kroum), kendilerinden önce gelen Avarlar~ n mahv~ na nenin sebep oldu~unu
sorarak, ayya~l~klar~~ yüzünden yok olduklar~ n~~ ö~renince memleketteki bütün ba~lar~ n tahribini emretmi~ti. Bayaz~t'a gelince, burada takbih, a~ikâr olarak ayya~l~~~~de~ il, ~eriata riayetsizli~i ve
belki de zevce taraf~ ndan sunulan ~arab~ n bir sembolü oldu~u
daha ba~ka bir ~eyi hedef tutmaktad~ r. Yani burada, Balkanlardaki h~ristiyan hükümdarlar~ n saraylar~nda hâkim olan ahlak
ve telâkkilerin Osmanl~~ saray~ na sokulmas~ n~~ kasdediyorum.
Kosva'da öldürülen S~ rp k~ ral~~ Lazar'~ n k~z~~ Olivera, babas~ n~n
ölümünden bir iki sene sonra Bayaz~t'la evlenmi~ti Onu sultana
karde~leri Stefan ve Vuk götürmü~lerdi. Bunlar her sene bir
müddet Sultan~ n yan~ nda kald~ klar~~ gibi, seferlerinde de ordulariyle gelerek kendisinin en sad~ k tâbileri olduklar~ n~~ gösterdiler.
Bayaz~ t üzerinde bu s~ rp prenslerinin ve k~zkarde~lerinin tesirleri,
rivayetlerde bir iz b~ rakt~g~ na göre, her halde oldukça büyük ve
a~ikâr olmu~~görünmektedir. Gerçekten Olivera bir Osmanl~~ su!tan~ n~ n haremine giren ilk h~ ristiyan prenses de~ildi ", fakat ondan
Altos~ n anon. Chroniken, I, s. 29 =- s. 39.
II A. Adler tabi, I, s. 483 vd. ( Bulgaroi ); bu dikkate de~er parça hakk~ ndaki bilgimi, Brüksel Serbest Üniversitesi ~ark Enstitüsü'nde M. H. Cregoire'~ n
Bizans Semineri'nde yap~ lan tetkike borçluyum.
12 Her ikisi de Orhan'~ n kar~ s~~ olarak me~hur, Aydos (Aetos) Yunan tekfürünün k~ z~~ Nilüferle Jean VI Cantaeuzene'in k ~ z~~ Teodora (Theodora)
y~~ bir tarafa b~ rak~ rsak, burada yaln~ z, karde~i Bulgar Çar~~ Jan ~i~man III.
taraf ~ ndan izdivaçla I. Murad'a verilen ve Çar Aleksandr'la bir yahudinin k ~ z~~
olan Tamar (Thamar) ~~ hat~ rlatmak istiyorum. Bak: ~. Bogdan taraf~ ndan ne~re~-lilmi~~olan Chronique Bulgare, Archiv für slavische Philologie, XIII, 1891, s.
10
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önce hiç birisi ailesiyle bu kadar s~ k~~ bir temas sakla~nam~~, binnetice bu ~ekilde bir tesir yapmam~~t~. Öte taraftan buna ilave
olarak bu S~ rp prensieri yaln~z Bayaz~t'~ n saray~~ ile de~il, Macaristan saray~~ ile de samimi münasebetler gütmekte idiler. Binnetice, bu devirdeki bütün Balkanl~~ preasler, Bizans imparatorlar~~ da
dahil olarak, hepsi az çok garpl~ la~m~~~iseler de bu s~ rplar bu hususta
ön safta geleceklerdir.
Fakat Balkan'h prenslerin tabaalarm~ n sempati ve ba~l~ l~ klar~n~~ kaybetmelerine de tam bu ~ekilde "lâtiale~ me„leri (latinisation)
sebep olmu~ tur. Balkanlar~ n tarihi XIV. as~ rda ziyadesiyle anar~ik
bir manzara göstermektedir. Bu devirde az çok me~ru hiikümdarlara kar~~~her tarafta saltanat müddeileri ç~ kmaktad~ r. Hatta böyle
bir müddei Osmanl~ larda bile eksik olmam~~t~ r. Netekim Bayaz~ t'~ n
büyük karde~i, babas~~ Murad'~~ tahttan indirmek gayesiyle, keza babas~~ V. Jean'a kar~~~ayn~~ emelde bulunan Bizans imparatorunun
o~lu ile birle~mi~ ti. Ve bütün bu müddeiler daima taraftar bulmu~lard~ r ki bu da geni~~içtimai tabakalarda büyük bir ho~nutsuzlu~un varl~~~ n~~ gösterir.
Balkanlar'daki ahali, kendisini daha Türk ak ~ nlar~ ndan ve tahriplerinden çok önce darl~ k içinde hissetmeye ba~lam~~t~~ ve bunun
sebebini de gittikçe büyüyen Latin tesirine atfetmekte idi. Gerçekten her tarafta, "firenk„ (franc) tacirleri ile, iktisadi bak~ mdan
onlara ba~l~ , "frenkle~ erek„ milletine yabanc~~ kalm~~~hükümdarlar
görülmekte idi. Yaln~ z bu devirdeki Yunanl~ lar~ n de~il, muhakkak
onlardan ba~kalar~ n~ n da parolas~~ olan, "Türklerin eline dü~ mek
frenklerin eline dü~ mekten daha iyidir '3 „ sözü, elbette do~ rudan
do~ ruya ancak hakiki frenkleri (francs) ve her ~eyden önce de
Venediklileri hedef tutmakta idi. Fakat bu, lâtinle~mi~~yerli prenslere dokunmaktan ve Türklere kar~~~mukavemeti zay~ flatmaktan
526-535. Metnin V. Yagiç taraf ~ ndan yap~ lan tercümesi, ayn~~ mecmua, 536-543.
Burada (s. 528, 538) bu izdivaç zikredilmekte ve notta bundan bahseden di~er
kaynaklar (Bu arada Chalcocondylas, Bonn, s. 37) i~aret olunmaktad~ r. Keza
bak, P. Nikoff, La conquete turque de la Bulgarie et le sort des derniers
~i~ manides, (bulgarca), Izvestia de la societe historique
Sofia, fasikül VIIVIII, Sofya, 1928, s. 16 vd. Burada bu izdivaç tarihi münaka ~a olunmakta
( her halde bu, Çar Aleksandr'~ n ölümü tarihi olan 17 ~ lkkanundan
önce
de~ildir) ve bize Tamar'~ n h~~ istiyan kald~~~ n~~ bildiren Synodic de Boryl'in
dikkate de~er parças~~ nakledilmektedir.
13 Ducas, s. 291, Bonn.

ANKARA BOZGUNUNDAN ISTANBUL'UN ZAPTINA

567

da hali kalamazd~. ~imdi yeni türk efendiler de Balkan cemiyetilerinin yüksek tabakas~~ gibi ayn~~ yollara sürüklenmeye kendilerini
b~ rak~ rlarsa, (ve Osmanl~~ saray~ n~ n verdi~i örnek, baz~lar~~ hakiki
hükûmdarlar vaziyetinde olan Türk asillerini çabuk pe~ine takacakt~) bu, Osmanl~ lar hesab~ na, "en az fena„ görünmek suretiyle
istifade ettikleri çekici kuvvetin gayb~~ ve ayn~~ zamanda Balkanlarda içtimai gerginli~e sebebiyet vermi~~olan durumun da devam~~ demekti. Ankara muharebesini koval~ yan yirmi sene zarf~ nda
daimi karga~al~ klar do~uran -ki biz bu karga~al~ klar~ n da büyük
k~sm~~ itibariyle içtimai neviden oldu~unu görece~-iz- bir s~ ra Osmanl~~ saltanat müddeilerinden bahsederken, bu noktaya tekrar
dönmek f~ rsat~ n~~ bulaca~~z. Vekayinâmelerde saklanm~~~ f~ kralar
aras~ nda, Bayaz~t'~ n hasisli~ine, uleman~ n ahlüks~ zl~ g~, aç gözlülü~ü ve cehaletine dair müteaddit f~ kralar vard~ r ". Bunlar bize,
yukar~~ devir islâmiyeti idari sisteminin ve bilhassa mali esaslarm~ n
ithaliyle ahali aras~ nda uyanan derin ho~ nutsuzlu~u aç~~a vurmaktad~ rlar. Ve unutmayal~ m ki bu, yaln~z, ho~nutsuzlu~u sessiz kalm~ ya mahkûm, hakimiyet alt~ ndaki h~ ristiyanlar aras~ nda de~il,
Türkler aras~ nda da kendini göstermekte idi: XV inci asra ait
popüler vekayinâmede okudu~umuza göre, "bu ulema Osmanl~~
hükümdarlar~:lin yan~ na geldikleri zaman dünyay~~ her türlü düzenbazl~ klarla doldurdular. Evelleri hesap ve arazi defterleri bilinmiyorclu. Bunlar gelince hesap ve arazi defterleri yapt~lar. Para
y~~ mak ve bir hazine vücude getirmek adetinin ba~~~da onlard~ r '5„.
Gazi ve müslüman temayüllerinin mümessilleri, birbirleri kar~~s~ nda az çok aç~ k bir muhalefet halinde bulunuyorlard~~ ki bunun
delillerini de daha ileride görece~iz. Sultan~ n etraf~ nda, devletin
hadimi, bu devlete ait an'anelerin ~uurlu muhaf~ z' ve hükiimdar~ n
anlad~~~~ ~ ekilde idealinin müdafii olup bu iki temayül aras~ nda
arac~~ ve uzla~t~ r~c~~ vazifesi görebilen oldukça kuvvetli ve nufuzlu
bir gurup var m~ yd~?. Ankara bozgununu koval~ yan hadiseler
gösterecektir ki böyle bir gurup, var olsa da, ancak henüz te~ekkül etmi~~bulunuyordu ve her halde çok zay~ ft~. Bu iki temayülün
birlikte çal~~mas~, onlar~ n üstüne konulmu~~bir müessese ile garanti
edilmiyor, ancak daha ziyade, bunlar~ n mümessilleri aras~ ndaki
Altosm. Anon. Chroniken, I, s. 29-33 = II, s. 40-46.
Altos~~~ . Anon. Chroniken, 1, s. 30= II, s. 42 ayr~ ca bak. Ali, Künhulahl~tir Istanbul, 1277-85, V, s. 92. ( 4 üncü «hal" ).
14
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~ahsi bir i~~birli~i ile meydana geliyordu. Mesela I. Murad'~ n,
saltanat~ n~ n sonlar~ nda, Makedonya'n~ n fethi i~ini Evrenos Bey'le
alim vezir Hayrettin Pa~a'ya birlikte yiikledi~ini görmekteyiz ".
Komutan~n bu ~ekilde iki ki~iye birlikte verilmesi sebebi kolayca
anla~~l~ r: gerçekten bunlardan biri gazilerin ba~~, öteki devletin ve
bu devlet idaresinin mümessili idi.
Bu vezir Çandarl~~ Hayrettin, bizi burada i~gal edecek olan
bütün devir müddetince vezirliki irsi olarak elinde tutan bir ailenin büyük atas~d~ r ". Idare ba~~ndaki mevkileri bu Çandarl~lara
büyük bir servet temin edecek, iktisadi menfaatleri onlar~, bütün
Ön Asya için hala ticari bir merkez olmakta devam eden Bizans
Istanbul'una ba~l~yacakt~ r. Ticaret dünyasile münasebetler en kolay bir tarzda Istanbul'da tesis ediliyor, para orada plase edilebiliyol ve ~ayet devlet hazinesi s~ k~ nt~ya dü~erse yine oradan istikrazda bulunulabiliyordu. I~te bu Çandarl~lar~ n türk kaynaklar~ nda
o kadar s~ k s~ k kötülenen rumseverlikleri de buradan gelmektedir. Bizans Imparatorunun ve h~ ristiyan hükümdarlar~ n elçileri,
Bab~ ali ile olan i~lerini yoluna koymak için onlara ba~~vurmakta
idiler. Bu devirde Andros'daki Venedikli, Midilli'deki Cenevizli
senyorlar gibi küçük muhteris beylerin, Osmanl~lar ve Venedik
gibi büyük devletler ve ~stanbul imparatoru, Balkanlardaki Rum
yahut Slav muhtelif hükûmdarlar, Rodos ~övalyeleri ve yak~ n
~arktaki di~er frank devletleri gibi küçük devletler aras~ nda çevirdikleri büyük siyaset oyununda yine onlar arac~~ hizmeti görmekte idiler. Hülâsa bu Çandarl~ lar Osmanl~~ devletinin ilk " Hariciye Naz~ rlar~~„ olmu~lard~ r. Onlar~ n, merkezleri, çok defa kendi
müdahale ve hatta malümatlar~ ndan henüz tamamiyle d~~ar~da kalan yerlerde bulunan kar~~~ k siyasi faaliyet içinde, durumu hakk~ yla tayin edebilmek için daha bir müddet geçirmeleri laz~mgeldi~i dü~ünülebilir. Bu merkezlerle, Papa Roma's~ n~, Fransa,
Burgonya, Macaristan saraylar~ n~~ kastediyorum. Fakat hiç olmazsa
daha o zamandan vaziyetin kar~~~ kl~~~, faaliyetteki kuvvetlerin de~eri
hakk~ nda muayyen bir fikirleri vard~ . Hayrettin'in okullar~~ Ali pa~a
ve Ibrahim pa~ a kaynaklarda bize, Bayaz~t'~~ bir itidal ve ihtiyat politiSaadettin, Tacüttevi~ rih, ~stanbul, I, s. 91 ve 103.
Bak. F. Taeschner ve P. Wittek, Die Vezirfamilie der Çandarl~ zade, Der
Islam, XVIII, 1929, s. 60-115.
16
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kas~ na çekmiye çal~~an tedbirli mü~avirler ~eklinde gösterilmektedir. Fakat bu ilk Osmanl~~ diplomatlar~ n~ n, art~ k yaln~z kuvvete
dayanm~ yarak, siyasi vaziyetteki dalgalanmalar~ n arzetti~i imkanlar~~ istismar eden bir d~~~siyaseti devlet hizmetine koyabilecek
kadar görenek ve gelenek kazanmalar~~ ancak ileriki nesil içinde
olacakt~ r. Iç siyaset bahs~ nda Çandarl~lar~ n durumu, ulema s~ n~f~ na
mensup bulunmalar~~ ile taayyün etmi~tir. Onlar~~ kaynaklarda, aç~ kca bu ~ekilde ulemadan olarak tavsif edilmi~~görüyoruz. Bu vas~flar~, servetleri, yabanc~ larla münasebetleri, büyük k~sm~~ itibariyle
gazi temayülünün sözcüsü olan vekayinamecilerin onlara neden
az müsait davrand~ klar~ n~~ yeter derecede izah eder.
**
Ankara sava~~n~ n arefesinde Osmanl~~ Devletinin durumu i~te
bu idi. Ona hangi yönden bakarsak bakal~ m, her yerde buhran,
gerginlik ve tehlikelerden ba~ka bir ~ey göremeyiz.
En büyük k~sm~~ yak~ n bir zamanda, o da "kafir„ kuvvetlerinin yard~miyle me~ru müslüman hüld~mdarlara kar~~~yap~lan harplerle elde edilen Anadolu eyaletlerinin sadakatine giivenilemezdi.
Müslümanlar~n hakiki ~ekilde ancak baz~~ noktalar~ n' i~gal etmi~~
olduklar~~ Rumeli'ye gelince, buras~, esas itibariyle gene h~ ristiyan
kalm~~t~~ ve Balkan Yar~madas~ ndaki Osmanl~~ ülkelerinin topu,
çok yetersiz vas~talarla henüz yerle~mi~~bulunan bir idarenin daha
pek gev~ek ve az mütecanis a~~yle örtülmü~tü. Devletin bu iki
k~sm~~ aras~ nda Istanbul-ki gerçekten daha önce, en a~a~~~yedi
sene sürdükten sonra " ancak Timur'un görünmesiyle kald~ r~lacak olan bir muhasara ile tehdide u~ram~~ sa da - daima Bizans'll
kal~ yor ve devletin bir parças~ n~~ ötekine ba~l~yan Bo~azlar frenk
donanmalar~n~ n kontrolü alt~ nda bulunuyordu. Devletin dayand~~~~
iki esas temayül, aç~ k bir çat~~ma halinde olmasa bile, keskin bir
gerginlik halinde bulunuyor ve her ikisi de, ilham~n~~ a~ikar surette
Bizans imparatorluk ananesinden, "Rum„ ananesinden alan emperyalist bir siyaset pe~inde alabildi~ine ko~uyorlard~. I~te devleti, bu
siyaset felakete sürükliyecektir.
*

18 Chronique Bulgare'da
Istanbul'un Osmanl~ lar taraf~ ndan bu ilk muhasaras~ n~ n mühim, fakat umumiyetle ihmal olunmu~~bir hikâyesi vard~ r. I. Bogdan
tabi, Archiv für slav. Phil, XIII, 1891, s. 632 vd. (540 vd.). Burada, bu muhasaran~ n yedi sene sürdü~ü söylenmektedir.
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Daha bu felaketin vukuundan alt~~ y~ l önce, Osmanl~~ devleti
a~~ r bir imtihandan parlak bir ~ekilde ç~ km~~t~ : 1396 da, hemen
bütün Avrupa ~övalyeleri aras~ ndan toplanm~~~bir haçl~ lar ordusuna kar~~~kazan~ lm~~~olan ezici Ni~ bol~~~ zaferinin s~ rf bir tesadüfe
ba~l~~ oldu~unu sanm~ yoruz. Bu haçl~ lar seferine modas~~ geçmi~~bir
ruhla ve kifayetsiz vas~ talarla giri~ilmi~ti. Realist bir siyaset
güden Venedik'in bu sefer kar~~s~ nda ald~~~~gev~ek durum bunun
en canl~~ delilidir. Hatta haçl~ lar~ n bir muvaffakiyeti bile, olsa olsa
Istanbul muhasaras~ n~ n kald~ r~ lmas~~ ve Türklerden Tuna m~ ntakas~ ndaki baz~~ eyaletlerin geri al~ nmas~~ neticesini verebilirdi. Ni~bolu'da tesadüfi olan, zaferin kolayl~~~ d~ r. Bu kolayl~ k Osmanl~~
hükümdar~ na, kuvvetleri hakk~ nda, hakikatin pek üstünde bir fikir
vermi~~olmal~d~ r. - Bozgunlardan daha fena zaferler de vard~ r.
Bayaz~ t'~ n bu zaferden sonra ~arkta, F~ rat'a kadar ilerledi~ini
ve daha o zaman M~ s~ r'lllar~ n Suriye'sini tehdit etti~ini görüyoruz. Halbuki M~s~ r, Timur'un ve onun müslüman dünyas~ n~~ bir
tek hâkimiyet alt~ nda birle~tirme projesinin te~kil etti~i büyük
tehlike kar~~s~ nda Bayaz~ t'~ n kuvvetli bir müttefiki idi. Bayaz~ t
sadece bu müttefikini kaybetmekle kalmad~, ordular~~n~ n ~ ran,
Mezopotamya ve Suriye kap~ lar~ nda görünmesi her halde Timur
taraf~ ndan da gayri me~ru bir rekabet, bir tehdit, bir tahrik say~ld~. Gazilerin sultan~~ olarak kalan Bayaz~ t müthi~~~ rkta~~n~ n bir
hücumundan belki masun kalabilecekti; zira islam dünyas~ nda cihad~,
kâfirlere kar~~~harbi temsil eden adam, bir Timur'a bile hürmet
telkin edecek bir tesir ve nufuza mazhar olmu~~olmal~ d~ r. Fakat o
zamana kadar Osmanl~~ devletinin yarat~ c~~ fikri ve büyük ~anu
~erefi olmu~~olan cihad, a~ikar surette terk olunmam~~~m~~ idi?
Timur'un ordugah~ nda tahtlar~ ndan kovulmu~~ve kendileri de
gazilik iddias~ nda bulunan yar~ m düzine Anadolu Beyi yok mu
idi? Son âni alevlenme, Bayaz~ t taraf~ ndan bilerek tahrik ve tacil
edildi. O, a~ikar surette zaferi ümit ediyor ve bunun kendisine
~imdiye kader tahayyülüne bile cesaret edemedi~i büyük bir imparatorluk getirece~ini hesapl~ yordu.
~ ki ordunun kar~~ la~mas~, 28 A~ustos 1402 de Ankara civar~ nda bir yerde oldu. Osmanl~ lar tam bir bozguna u~rad~ lar. Henüz fetih edilmi~~eyaletler sipahisi Timur'un saflar~ nda farkettikleri me~ru beyleri nin yanlar~ na geçtiler. Bundan has~l olan
karga~al~ k içinde yaln~z yeniçeriler ve yard~ mc~~ S~ rp askerleri
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tutunup mukavemet göslerdiler. Anadolu ve Rumeli sipahileri da~~ld~ lar, her müfreze kendi yurduna dönmiye bak~yordu. Onlarla
beraber devletin büyükleri de, her biri sultan~ n okullar~ ndan birini
yan~ na alarak kaçt~ lar. O zaman yard~ mc~~ askerler de firar yolunu
tuttu. Bayaz~ t sonuna kadar sava~t~. Muhaf~zlar~ n~ n kalan~~ ile teslim
oldu~u zaman, imparatorluk hülyas~ n~ n art~ k birdenbire son buldu~ unu iyice anlam~~~olmal~d~ r.
~~~
Ankara hezimeti, müteakip aylarda neticeleriyle o kadar felüketli
göründü ki sava~ tan sekiz ay sonra, 1403 mart~ nda, Y~ lr~m Bayaz~ t,
devletinin vaziyetini ümitsiz bularak hayat~ na son verdi 1". Galibi
taraf~ ndan bütün Anadolu'da beraber dola~m~ ya mecbur edilen Bayaz~ t, harap olmu~~memleketinin u~rad~~~~korkunç ~zt~ raplar~~ kendi
gözleriyle görmek zorunda bulunmu~~ve bundan ba~ ka Timur'un
Osmanl~ lar! küçük Asya'dan koymak niyetinde oldu~unu ve bu
tarafta en çok as~ l yurtlar~~ olan Bursa ile Bitinya'y~~ muhafaza edebileceklerini anlam~~t~ . O, kendi sülâlesine kalan, küçük Asya'dan
esas itibariyle ayr~ lm~~~ve bilhassa o~ullar~~ aras~ nda bir mücadele
mevzuu olaca~~ n~~ da kestirdi~i bir Rumeli'nin ya~ayam~yaca~~ n~~ muhakkak surette ve hakl~~ olarak hissetmi~~olmal~ yd~. Omitsizce hareketini izah etmek için, bedbaht hükümdar~ n çekmiye mecbur oldu~u
~ahsi küçülmeler üzerinde fazlaca durm~ ya gerçekten lüzum yoktur.
Ankara bozgunundan hemen sonra Timur, Bayaz~t'~ n evvelce
yerlerinden kovdu~u beyleri beyliklerine yeniden yerle~tirmi~ti.
Bir Yunan yazmas~ n~ n bo~~bir sahifesi üzerine muas~ r biri taraf~ ndan yaz~lm~~~bir hülüsac~ k bize, 17 A~ustos'da, yani sava~ tan
hemen üç hafta sonra Saruhan beyinin pay~taht~~ Manisa'ya alayla
girdi~ini ö~retmektedir 2). Böylece F~ rat üzerinde Erzincan'dan
Mente~e beylerinin Karya's~ na kadar bütün eski beylikler yeniden
kuruldu. Selçuki sultanlar~ mn eski payitaht~~ Konya'da yerle~mekle
onlar~ n me~r~l varisleri s~ fatiyle bütün küçük Asya'da üstünlük
hakk~ n~ n kendilerine ait oldu~unu iddia eden ve binnetice Osmanl~lar~ n en tehlikeli rakipleri olan Karamano~ullar~~ beyli~i büyük bir nisbette büyüdü~ünü bile gördü. Bu beylik ~imdi bütün
19 Bayaz~ t'~ n intihar~~ hakk~ nda ~ imdi bak. Fuat Köprülü, Belleten, I. Fasikül 2, Ankara 1937, s. 591-603.
20 Brakhea Khronika, Lampros tabi, Atina, 1932, No. 41; ayr ~ ca bak: benim, Das Fürstentum Mentesche, ~stanbul, 1934, s. 90, n. 1.
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Sakarya büklümünü içine alarak " Ankara ile Bursa aras~ na girmi~~bulunuyordu. O, Timur'un dü~üncesine göre, Anadolu'daki
küçük beylikler üzerinde bir hegemonya kuracak ve bunlar~ n, günün birinde Osmanl~~ tehlikesi yenilenecek olursa, etraf~ nda heybetli
bir ittifak halinde birle~ebilecekleri bir çekirdek te~kil edecekti.
Gerçekten bu Karaman beyli~i, inceledi~imiz bütün bu devir boyunca Osmanl~lara çok zarar veren bir dü~man olmaktan hiç bir
zaman geri kalm~yacakt~ r.
Bayaz~t'~n ölümünden az sonra Anadolu (Rum) i~le~~ inin lay~kiyle düzenlendi~ine kanaat getiren ve geni~~imparatorlu~unun kendisine yükledi~i ba~ka vazifelerle geri ça~~ r~lan Timur, Küçük Asya'y~~ terk etti. Gitme den önce Bayaz~t'~ n okullar~ ndan olup Ankara felâketinde kaç~ p kurtulan Mehmed'in, kendisini koymak için
kom~u emirlerin ve bizzat Timur kuvvetlerinin bütün te~ebbüslerine ra~men tutunabildi~i Amasya vilayeti üzerindeki hakk~ n~~ tasdik etmek zorunda kald~. Mehmed de buna kar~~l~ k, Timur'un hakimiyetini tan~yarak ilk paralar~~ üzerine onun ad~ n~~ bast~ rd~~22; fakat bu tabilik ba~~ n~ n ne bir neticesi ne de bir devaml~ l~ k' olacakt~ r. Çünkü 1405 ~ubat~ nda Timur'un birden bire vukubulan
ölümü imparatorlu~unun nüfuzunu çok çabuk azaltt~. ~ehzade
Mehmed'in ve etraf~ndakilerin yi~itlikleri sayesinde Osmanl~lar,
galibin idaresine ve Anadolu beyliklerinin arzular~na ra~men, Anadolu'da kuvvetli bir durum muhafaza etmiye muvaf f ak oldular,
ki i~te Osmanl~~ devletinin yeniden kurulu~u da, hareket noktas~n~~ buradan alacakt~ r.
Bayaz~t'~n ba~ka bir o~lu, karde~ler içinde en büyü~ü olan
Süleyman da vezir Çandarl~~ Ali, yeniçeri a~as~~ ve garp eyaletlerinin ba~l~ca erkan~~ ile birlikte Avrupa'ya kaçm~~t~. Edirne'de yerle~en Süleyman, Balkan eyaletleri üzerinde hukukunu tasdik ve
teyid etmesi için derhal Timur'un muvafakat~n~~ arad~~ ve elde
etti. Süleyman'~ n durumu uzaktan bak~l~nca, ~arktaki karde~ininkinden daha elveri~li idi. Eyaletleri istilâ görmemi~ti ve Timur'un
bir gün Bo~azlar~~ geçmesi çok az muhtemeldi. Devletin ordusu
21 Sivrihisar ve Beypazar~~ bölgeleri onun beyligine ilhak edilmi~ti. Bak.
Altosm. anon. Chron. 1. s. 46 II, s. 63; ve A ~~ kpa~azade, F. Giese tabi,
Leipzig, 1929, s. 72.
Meskükâtz Osmaniye (Müzei hümayun mesküköt~~ isla22 Halil Ethem,
miye katalogu, VI), ~stanbul, 1334, No. 88-91
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Timur'la kar~~ la~m~ ya giderken Rumeli hududlar~~ gazilerin sad~ kane bekçili~i ile korunmu~tu. ~u vaziyette Osmanl~~ devleti ~arktaki
hezimetine ra~men garp ülkelerinde hiç bir kayba u~ramam~~t~.
Ancak Süleyman'~ n Edirne'de yerle~mesiledir ki Osmanl~ lar hemen her tarafta toprak b~ rakd~ lar. Selânik, Tesalya, ~stanbul civar~, Karadeniz k~ y~lar~~ ve baz~~ adalar Bizans imparatoruna geri
verildi~i gibi Süleyman'~ n bir erkek ve bir k~z karde~i de rehine
olarak keza ona teslim edildi. Arnavutluk'ta ve Mora'da arazisini
geni~leten ve ticareti için gereken imtiyazlar~~ temin eden Venedik'in etti~i istifade daha da büyük oldu. Süleyman'~ n bu kadar çekingen politikas~ n~~ nas~l izah edebeliriz? O zaman Rumeli'yi nas~ l
bir tehlike tehdit etmekte idi?
O s~ rada yak~ n görünen hiç bir d~~~ihtilâf olmad~~~~söylenebilir. S~ rbistan'da Stefan'~ n bir yi~eni, Vuk ( Vouk ) Ankara bozgunundan hemen sonra amcas~ na kar~~~ayaklanm~~t~~ ve Süleyman'~ n
gönderdi~i kuvvetlerin yard~ m~ yle S~ rbistan'~ n bir k~sm~ n~~ zapta
muvaffak olarak o zamandan beri orada Osmanl~ lar'~ n vasali olarak hüküm sürmekte idi. Ankara'dan dönen amcas~~ Stefan, memleketine gelmek için Balkan Yar~ madas~ n~~ dola~m~ya mecbur olarak
ancak Ragüza'da karaya ç~ kabilmi~ti. O, Vulc'a kar~~~Macaristan'a
dayand~ ysa da bu, onu Osmanl~ lardan ziyade, o zaman Macaristan'la mücadele halinde bulunan Venedik'le ihtilâf haline koydu 23. ~u halde Süleyman'~ n Levanten Devletler kar~~s~ nda ald~~~~
uzla~~ c~~ durumu kendisine, d~~~siyaset sebeplerinden ba~ka sebepler kabul ettirmi~~olmal~ d~ r.
Gerçekten, bu zamanda oldukça nazik gibi görünen mesele
Rumeli'nin iç durumudur. Süleyman'~ n kendisi, rivayetlerde bize
hamam ve ~arap e~lencelerine dü~kün gev~ek bir hükümdar olarak görünmektedir. ~u hale göre o, babas~~ zaman~ nda Osmanl~~
saray~ nda yerle~mi~~bulunan hayat tarz~ na devam etmi~~olmal~ d~ r.
O da, Bizans imparatorunun yak~ n akrabas~~ olan bir h~ ristiyan
prensesle evlenecektir '4. Bütün bunlarla birlikte d~~~siyaseti, onun,
latinle~mi~~yüksek Balkan aristokrasisini takip etti~ini göstermek23 St. Stanojeviç, Die Biographie Stefan Lazareviç's von Konstontin dem
Philosophen als Geschichtsquelle, Archiv fiir slavische Philologie, XVIII,
1896, s. 435 vd.
24 Despot Theodore'un kin; Phrantses, s. 87, Bonn, ve Chaleocondyles,
s. 92, Bonn.
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tedir. Fakat yukar~ da da görmü~tük ki bu prenslere tabaalar~ n~ n
ba~l~l~~~ n~~ kaybettiren ~ey de, tam bu ~ekilde " latinle~me „ yoluna girmeleri olmu~ tur. Çok küçük miktarda ve pek az bir zamandan beri h~ ristiyan memleketlerinde yerle~ mi~~bulunan ve ~imdi
Anadolu'dan kesilmi~~olan Rumeli Türkleri, her bak~ mdan ister istemez yerli ahaliye yakla~ mak mecburiyetinde idiler. Bunlar büyük
k~ sm~~ itibarile sipahi, yani mutavazi feodal ~övalyeler durumuna
geçmi~~eski gazilerden mürekkepti. Ve bunlar bir taraftan "islâm„
tesiri alt~ nda, öte tarafdan aralar~ nda ya~ad~ klar~~ h~ ristiyanlarla
devaml~~ miinasebetleri sebebiyle, müsamahakâr olmu~lard~. Onlar
yeni yurtlar~ n~ n medeniyetine pek çabuk intibak etmi~lerdi... Hatta
çok geçmeden onlar~~ mü~terek bir harekette h~ r~stiyanlarla
birle~mi~~görece~iz. Tabaalar~~ kendilerinden yüz çevirmi~~lâtinle~mi~~prenslere özenen Süleyman gibi bir hükümdar, hem h~ ristiyan hem müsiiimanlardan mürekkep geni~~bir içtimai tabakan~ n kinini kendi üzerine çekecektir. Çandarl~~ Ali gibi bir vezir
idaresinde ancak eski ~ekilleriyle devam edebilen bir mali sistemin bu gerginli~e ne kadar yard~ m edece~i de kolayca tasavvur olunabilir. Hatta devletin art~ k muzaffer harplerle ganimet elde edemedi~i ve her ~eyi kendi tabaas~ ndan ç~ karmak mecburiyetinde bulundu~u ~imdi, vergiler daha da a~~ rla~~yordu. Hakiki
gaziler olarak kalm~~~olan serhad gazilerine gelince, bunlar~ n, devletin tamamiyle Anadolu ile me~gul bulundu~u ve o kadar zay~f
ç~ kt~~~~bu senelerde, büyük bir istiklül kazanm~~~olmalar~~ ve sadece bar~~ ç~ l~~~~ile o kadar az ho~lar~ na giden bir hükümete kar~~~oldukça bir muhafelet halinde bulunmalar~~ tabiidir. Bu devirde
Yi~it pa~a ad~ nda büyük bir gazi reisinin Arnavutluk da ~lar~ nda
Venedik'lilere kar~~, Süleymanla onlar aras~ nda akdedilmi~~olan
müsalâhaya hiç ald~ rmayarak rnuharebede devam etti~ini görüyoruz. ~~te Rumeli'nin hakimine, kom~ular~~ kar~~s~ ndaki ihtiyat politikas~ n~~ a~ ikâr surette, bu kadar iç güçlüklere kar~~~koymak mecburiyetinde bulundu~unu anlamas~~ emir etmi~tir. Süleyman, Anadolu i~ lerinde de daha az ihtiyatla hareket etmemektedir. O, Timur
ordusunun gitmesile Bursa'da yerle~mi~~bulunan karde~i isa'ya
kar~~~hiç bir te~ebbüse giri~medi. Amasya'daki karde~i Mehmedle
dostane münasebetler idame etti. Ayn~~ ~ekilde, bu vaziyette bütün Anadolu beyleri üzerinde olmasa bile, karde~ leri olan di~er
Osmanl~~ prensleri üzerinde bir hegemonya kurmak iddias~nda bu-
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lundu~unu ifade edebilecek Sultan ünvan~n~~ kullanmaktan da kaç~nd~. Bununla beraber o, Osmanl~~ ~ehzadeleri içinde ya~ca en
büyü~ü idi; babas~n~ n veziri kendisile beraberdi ve Osmanl~lar
elinde kalm~~~eyaletlerin en büyük ve en zengini üzerinde hüküm
sürmekte idi.
Karde~i Mehmed'in durumu büsbütün ba~ka idi. O, küçük
beyli~i içinde bin türlü tehlike kar~~s~nda bulunmas~ na ra~men
daha ba~lang~ çtan itibaren bütün Anadolu vilâyetleri üzerinde
haklar~ n~~ yüksek sesle ilan etmekte gecikmedi. Ilk f~ rsatta karde~i Isa'ya kar~~~harekete geçerek onu yerinden kovdu. Onun
hakimiyeti, bu zaferden sonra, Bo~azlara kadar uzand~~~~gibi
payitaht olan Bursa da elinde idi. Mehmed'in bu te~ebbüste gösterdi~i cesaret Süleyman'a, onu müstakbel bir dü~man gibi gösterdi.
Mamafih tedbirli olan o, do~rudan do~ruya i~e kar~~m~yarak Istanbul'a s~~~ nm~~~olan karde~i Isa'y~~ tekrar eski eyaletlerine dönmiye te~vik etmeyi tercih etti. Isa, talihini bir kere daha denedi,
Mehmed'in muvaffakiyetleriyle telâ~a dü~mü~~olan baz~~ Anadolu beyleriyle ittifak etti. Sonunda Isa'n~n mahvoldu~u bu mücadeleden Mehmed, yaln~z muzaffer de~il, eskisinden daha kuvvetli olarak ç~kt~: arazisine Saruhan beyli~ini ilhak etti ve garbt Anadolu'da di~er beyler kendisine ba~l~l~ klar~n~~ arzettiler. Bu muvaffakiyet art~ k Süleyman'~~ harekete mecbur edecek kadar fazla endi~e verici idi. Geni~~ve zengin Rumeli'nin efendisi olan o, Bursa'y~~
zahmetsizce zaptedecek kadar kuvvete sahipti. O zamana kadar
Mehmed'in tabii olan Anadolu beyleri derhal duruma hakim olan
yeni efendiyi tan~d~lar. Süleyman o zaman karde~ine bizzat kendi
yurdunda taarruza ba~lad~ . Mehmed, burada yenilmez görünmekle ve karde~inin ilerleyi~leri kendisine henüz müstakil bulunan beylerin sempatisini kazand~rmakla beraber, durumunu sonderece güçle~mi~~buldu. O zaman Mehmed, Beyaz~t'~n esareti
s~ ras~nda onun yan~nda bulunan ve babas~n~n ölümünden sonra
gelip nihayet kendi yan~nda yerle~mi~~olan ba~ka bir karde~i,
Musa'y~~ Eflaka göndererek bir kurtulu~~çaresi bulmak istedi. Musa, Eflâk'dan-görünü~e nazaran buran~n prensi Mirçea da komploya sokulmu~tu-Rumeli'de, Süleyman'dan gayri memnun kim varsa hepsiyle münasebete giri~ecek, umumi bir ayaklanma tertip
ederek iktidar~~ele geçirmiye kalk~~acakt~. Mehmed, bu vas~taya
ba~~vurarken ihtimal yaln~z Süleyman'~, Anadolu'yu b~rakm~ya
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mecbur etmek istemi~, ve her halde Musa'n~n kazanacak' ani muvaffakiyeti asla hat~ r~na getirmemi~ti.
Musa'n~ n faaliyeti tamamiyle husus! bir karakterdedir. O,
Rumeli'ye Eflak prensinin yard~miyle geldi ve S~ rp Stefan kendisine askerleriyle yard~ mda bulundu 25. O, keza bizzat Rumeli h~ristiyanlar~ n~ n yard~m~ na da mazhar olmu~~olmal~d~ r: bulgar
vekayinâmesi 26 onun ordusunun Ulahlardan, S~rplardan ve bulgar'lardan mürekkep oldu~unu söylemektedir. Bütün bunlar hakk~nda Türk kaynaklar~ nda hiç bir ~ey bulam~yoruz. Mamafih
bunlarda fevkalade mühim ufak bir noktaya rastl~yoruz ki ~udur:
Musa, Kad~asker olarak, yani ulema s~n~f~ n~n en yüksek payesine,
birkaç y~l sonra bir nevi komünizmi ve h~ ristiyanlarla karde~li~i
telkin eden içtimai ve dini büyük bir hareketin ba~~~olacak olan
~eyh Bedreddin'i seçti. Musa'n~n Osmanl~~ arazisinde görünü~ü
1409 y~ l~ n~n sonlar~nda olmal~d~ r. Musa 13 ~ubat 1410 da Rumeli
beylerbeyine kar~~~o kadar tam bir zafer kazand~~ ki bütün memleket derhal onun hakimiyetini tan~d~. Deh~et içinde kalan Süleyman Anadolu'yu b~ rakt~~ ve Bizans gemileri üzerinde alelacele Bo~az~~ geçti. Istanbul surlar~ n~ n dibinde onu bekliyen Musa,
15 Haziranda ( "Kosmidion muharebesi„ nde) yenildi ve 1 1 Temmuz'da Edirne'den uzak olm~yan bir yerde ikinci bir bozguna
u~rad~ ktan sonra ortadan kayboldu. Fakat ertesi y~l tekrar meydana ç~kt~~ ve mühim bir kuvvetin ba~~nda Edirne üzerine yürüdü.
"O zaman Süleyman'~n bütün ordusu, -burada muas~ r bir S~ rp
kayna~~ndan al~yorum 27 - Musa taraf~ na geçti. Bu s~ rada ~arap
meclisinde içmekle me~gul bulunan Süleyman bunu ö~renince misafirleriyle birlikte Istanbul'a do~ru kaçt~. Vakit gece idi. Me~aleler yakm~~lard~. ~ehir ahalisi onlar~~ gördü~ü zaman aralar~nda
~öyle söyle~tiler: Sultan kaç~yor. Bu haber memlekette süratle
yay~ld~. O zaman halk bütün ormanlardan ç~kt~~ ve firarinin arkas~ndan ko~tular. Kendisinin bir kaç arkada~~~biri biri ard~ ndan öldürüldü. Nihayet kendisi de yakalanarak bo~azIand~.„
25 Hatta Stefan Lazareviç, Musa'n~ n yan~ nda Kosmidion muharebesine bizzat i~tirak etti; Bak. Stanojeviç, mez. eser, s, 443; ve Chronique bulgare,
Archiv für slav. Philologie, XIII, s. 534 (s. 543),
27 Arch. für slav. Philologie, ayni yer.
27 Constantin le Philosophe'un Stefan Lazareviç'in hayat~; bak. Stanojeviç
mez. eser. s. 443.

ANKARA BOZGUNUNDAN ISTANBUL'UN ZAPTINA

577

Süleyman'~ n hir yunan kayna~~ na göre 17 ~ubat 1411 de 28
vukubulan bu akibeti, bize hükûmdar~ n kendi halk~ , hatta Musa'n~ n, a~ ikâr olarak, sakin kald~~~~bir y~l zarf~ nda propagandas~~
ile fikirlerini çeldi~i ordu taraf~ ndan ne kadar nefret edildi~ini
gösterir. Bir müddet sonra Musa'n ~ n Kad~ askeri ~eyh Bedrettin'in
ç~karaca~~~hareketin esaslar~~ bizce az~c~ k malûm oldu~undan, o
zaman bu propagandan~ n halk kitleleri aras~ nda ne gibi fikirler
yayd~~~ n~~ da ke~fedebiliriz.
Süleyman'~ n Osmanl~~ birli~ini yeniden kurmak için giri~ti~i
tecrübe muvaffakiyetsizlikle neticelenmi~ti. Cihadla ve Cihad için
do~mu~~Osmanl~~ Rumeli'si zamanla hayati fonksiyonundan yaz
geçmek mecburiyetinde kalm~ ya tahammül eciemiyordu; onun iktisadi ve siyasi yap~s~, ahlâk~~ inhilâl etmi~ti: aceba Musa'n~ n yeni
Rumeli'si, ihtilâlci Rumeli ya~ayabilecek miydi?
Yeni rejim derhal yeniden mukaddes harbe ba~lam~ya karar
verdi ; Trakya, Tesalya ve Sffbiyede Musa'n~ n ordular~~ Süleyman'~ n b~ rakt~~~~ ~ ehir ve bölgeleri geri alm~ya ba~lad~ lar; as~ l
gaza, ak~ nlar Karintiya'ya kadar uzad ~ . Musa, Bizans'dan da, bu
kadar uzun zamandan beri kald~r~lm~~~olan vergiyi istedi. Hattâ
Istanbul'a kar~~~bir hücuma bile kalk ~~t~ . Bütün bunlar, onun, Rumeli'nin niye ihtiyac~~ oldu~unu çok iyi anlad~~~n~~ gösterir. Binaenaleyh memleketin büyükleri onun hizmetine girmekte gecikmediler; fakat Musa, karde~inin hizmetinde olduklar~~ halde sonunda
ona ihanet edenlere kar~~~emniyet edemiyordu. Onun bu aristokratlara kar~~~ald~~~~kin dolu tavr~ n izahl olarak Türk kaynaklaPapadopoulos Kerameus taraf ~ ndan ne~redilen muas~ r küçük Yunan veHeros olymitike Bibliotheke, IV. Saint - Petersbourg, 1899, s. 33
vd. - Lampros, Neos Hellenomnemon, VII, Atina, 1910, s. 151. Türk vekayinameleri de bu tarihi teyid etmektedirler: Die altosm. anon. Chroniken I. s.
49 (II, s. 67) ve A~~ k Pa~ azade (Giese tabi, s. 73) gibi eski vekayinameler 813
y~ l~ n~~ ( 6 May~ s 1410-24 Nisan 1411 ) vermektedirler ki bu tarih Saadettin (I, s.
220) taraf~ ndan da tekrar ediimektedir; s. 256 da ayn ~~ müellif, Süleyman'~n
saltanat~~ için 8 y~ l 2 ay 10 gün bir müddet vermektedir ki bu, Bayaz~ t'~ n ölümü
tarihi olan 14 ~aban 805 den ba~lamak ~artile bizi 18 ~ubat 1411 e götüriir
(Hicri 1 Muharrem - 15 Temmuz 622, bunun için bak: Der ~slam, XVIII, 1929,
s. 80 no. 2). Saadettin, hemen arkas~ ndan ilk verdi~i maliimatla ve bizim
yapt~ k~ m~ z hesapta mütenak ~ z olarak Süleyman'~ n 25 Nisan 1411 de ba~l~ yan
814 y~ l~~ iptidas~ nda öldü~ ünü ilâve ederse de bu, S~ rp vekayinamelerinin verdikleri 5 Haziran 1411 tarihi kadar yanl ~~~olmal~ d~ r. (Bak. Stanojeviç, ayn~~ yer).
28

Belleten, C. Vi!, F. 37
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r~ nda bunu okuyoruz 29; halbuki bize göre bu hareket tarz~~daha
ziyade onun ihtilâlci taraf~n~~meydana vurur.
Halk~ n, müslüman ve h~ ristiyan küçük köylülerin macera
dolu iki y~ l içinde iktidar mevkiine ç~kard~klar~~ bu ~iddetli, sert
ve mutaass~p genç adam, büyük feodal yahut zengin ulema olan bu
efendilerden aristokratlardan oldu~u gibi nefret etmekte idi. Burada
onun mazisini hat~ rl~yal~ m. O, Ankara bozgunundan sonra babas~n~n
esaret hayat~n~~ payla~m~~~olan yegâne Osmanl~~ ~ehzadesi idi. Babas~n~ n öldü~ünü görmü~~ve cenazesini gömmü~tü. Musa o zamandan
beri daima, babadan sonra hanedan~n yaln~ z bir erkek azas~n~n
ya~amas~n~~ istiyen zalim âdetin tehdidi alt~nda olarak karde~i
Mehmed'in yan~ nda ya~am~~t~~3°. Görülüyor ki o kendisini ma~mum
ve mutaass~ p yapacak çok elemli bir gençlik hayat~~ geçirmi~tir.
I~te bu Musa, nihayet devletin aristokratlar~~ve yüksek memurlar~~ aras~ na hakiki bir deh~et sald~ , bu efendiler Istanbul'a, S~rplar'~n yan~ na, hudutlarda keza kendilerini tehdit alt~ nda hisseden
büyük gazi reislerinin yan~ na ve bilhassa o esnada bütün Anadolu eyaletlerini eline geçirmi~~olan Mehmed'in yan~na kaçm~ya
ba~lad~ lar. Ondan müdahalede bulunmas~n~~ yalvard~ lar. Bizans
imparatoru da onu Avrupa'ya geçirmeyi vaadetti. Nihayet Mehmed
bunu kabul etti.
Musa, yeniden Istanbul'un hemen yak~n~ nda Anadolu ordusunu bekledi ve bu defa Rumeli'nin en büyük beylerinden birinin
ihanetine ra~men muzaffer oldu ( Inciyiz muharebesi, Temmuz
1412 ). Musa ve "Milleti,, Mehmed'in zanetti~inden çok daha kuvvetli ç~km~~lard~ . Bu zaferden sonra "halk „ temayülünün daha
ziyade kuvvetlendi~i ve ölçüyü a~t~~~~dü~ünülebilir. Kendisini küçülmü~~ve tehlikede hissedenler Mehmed'in müdahalesini yine ~iddetle arzu etmekte devam ettiler.
Mehmed bu defa, seferi önceden ihtimamla haz~lamay~~ihmal
etmedi. Yaln~z Anadolu'daki müttefiklerinin, tâbilerinin ve eyalet29 Alto~m. anon. Chroniken, I, s. 49 vd. (=Il, s. 68).
30 II. Mehmed zaman~ nda devletin esas kanunlar~ ndan biri haline gelen bu
Osmanl~~ ideti (Bak. Fatih Mehmed kanunnamesi, M. Arif tabi, Istanbul, 1930Tarihi Osman! Enciimeni mecmuas~, ildve, s. 27; ve Hammer, Das o~ manisehen
Reiche~~Staat~verfa~sung und Staat~vermaltung, Viyana, 1819, I, s. 98) o kadar
eskidir ki imparator Jean VI Cantaeuzne bile (ölümü 1383) bundan bahsedebilmigtir (Cant, 111, s. BI, Bonn.).
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lerinin temin edebilece~i bütün kuvvetleri toplamakla kalmad~, Bizans imparatoru ile, S~ rp k~ ral~~ Stefan'la ve garp serhadlerindeki
büyük gazi reisleriyle de anla~t~: Musa'n~ n temsil etti~i içtimai tehlike kar~~s~ nda telâ~a dü~mü~~olan bütün bu prensler ona seve seve yard~mda bulundular.
Musa, kendi kuvvetlerine bu kadar üstün kuvvetler kar~~s~ nda
geriledi. Fakat 5 temmuz 1413 de Sofya da~lar~ nda zaten önceden kaybetmi~~say~laca~~~bir muharebeyi kabule mecbur oldu.
Kurtulu~ unu kaçmakta aramadan önce kahramanca sava~t~. Fakat
ele geçirildi ve bo~azland~~ ".
*
* *
Bayaz~t'~ n ölümünden Osmanl~~ devletinin tekrar birli~ini buluncaya kadar geçmi~~olan on y~l~ n incelenmesi, kaynaklar~n karakteri dolay~siyle, oldukça kar~~~ kt~r. Türk kaynaklar~~ aras~ nda bu
devir hakk~ nda en mühim malümat~, ~üphesiz muas~r bir kaynaktan alan Ne~ri vermektedir 32 . Fakat bütün bu malümat~n, ba~ka
sahalarda neler olup bitti~ini müphem bir ~ekilde bilen Mehmed'in Anadolulu bir taraftar~~ taraf~ndan yaz~lm~~~oldu~unu da göz
önüne almak gerektir. Bu Anadolu rivayetinin yan~ nda A~~kpa~azade'de ve anonim vekayinâmelerde muhafaza edilmi~~bulunan
Rumeli rivayetine de sahibiz; fakat bu Rumeli rivayeti de Mehmed'in
bir taraftar~~ taraf~ ndan yaz~lm~~t~ r. Bereket versin bu devir için
ba~ka bir sürü malümat kayna~~~elimizin alt~ ndad~r. Evvela 1417
de bir Bulgar taraf~ ndan Bulgar okuyucular~~ için yaz~lm~~~olan
ve -muhtevas~~ bak~ m~ ndan- Osman'la ba~lay~ p Musa'n~ n ölümiyle
biten bir Türk vekayinâmesinden ba~ka bir~ey olm~yan Bulgar
vekayinâmesi'ni 33 zikredece~im. Ba~ka bir slav kayna~~, S~ rp k~ral~~
31 Bak. 18 Temmuz 1413 tarihli mektup; Geleich ve Thalloczy, Diplomatarium relationum reipublicae Ragusanae cum rengus Hungariae, Budapa~te 1887,
No. 226, Stanojeviç'in mezkür eserinde zikredilmi~tir: S. 444 : Die quinto... soltanus crissia... manus commiscens cum mussia eius fratre contra eundem. Mussiam ipsiusque sequaces vicloriam laudabititer obtinuit ...
32 Ne~ri'nin eseri henüz bas~ lmam~~~oldu~undan Leonclavius'u kullanmal~d~ r : Historiae Musulmanae, Frankfurt, 1591. O burada, Liber Hanivaldanus'de
bize Ne~ ri'nin bir tercümesini vermektedir. Benim ~u tetkikime bak~ n~ z : Zam
Quellenproblem der iiltesten osmanischen Chroniken, mitteilungen zur osmanischen Geschichte, I, 1921 - 1922, S. 113 vd.
33 ~. Bogdan taraf~ ndan ne~redilmi~ tir. Bak, yukarda s. 10.- Kitab~ n yaz~ l~~~
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Stefan'~ n biyografisidir
Stefan'~ n samimi dostu Bulgar Filozof
Konstantin taraf~ ndan yaz~lm~~~olan bu S~ rp prensinin biyografisi
bile, en büyük parças~~ itibariyle Osmanl~~ tarihini anlatmaktad~ r.
Çok güzel görülüyor ki Ankara bozgunu ve iç harpler Türkler'in
Balkanlardaki üstünlü~ilnü zay~ flatmam~~t~ r. Bu üstünlük, muhtelif
küçük Yunan vekayinâmelerinde 35 ve hattâ bu asrm büyük Bizans
tarih yaz~c~ l~~~ nda, yani ate~ li ortodoks Françes (Phrantzes) in ve
lâtin dostu Dukas ( Ducas ) in eserlerinden bile aksetmektedir.
Beri taraftan Atina'll hümanist Kalkokondil'e (Chalcocondyle)
gelince, Tükidid (Tucydide) le yar~~an o, zaman~ n~ n tarihini yazmak
için muhakkak surette bir Osmanl~~ tarihi yazmak icabetti~ini pek
iyi anlam~~t~ . Venedik, Ceneviz ve Ragüza ar~ivlerindeki vesikalar
da, bu devre do~ru, Osmanl~~ i~ leriyle gittikçe daha ziyade münasebettar bulunuyorlar. Buralardaki muahedeler, tâlimatlar, raporlar, tacirler taraf~ ndan ~ehirlerinin resmi makamlar~ na gönderilmi~~
olan haber mektuplar~~ ayr~ ca k~ ymetli bir malzeme te~kil etmekte
ve bu hareketli devrin kronolojisini meydana ç~ karmak imkân~ n~~
vermektedir.
Bu kaynaklar~ n verdi~i bütün teferruat yard~ miyie tarihi hakikate uygun, toplu bir görü~~vücude getirmek için daima dahili
vaziyetin tahlilinden hareket etmek lâz~ m gelecektir. Burada yapmay~~ denedi~imiz de budur, ve ~ ayet bu devir üzerinde fazlaca
durdumsa sebebi, bir taraftan onun ba~ ka her hangi bir devirden
ziyade devlet ve cemiyetin yap~s~ n~~ görmiye müsaade etmesinden,
öte taraftan Osmanl~~ tarihinin bu fasl~ n~ n ~ imdiye kadar bilhassa
müphem kalm~~~olmas~ ndan ileri gelmektedir. Bundan sonraki hadiseler için çok daha k~ sa olabilir ve okuyucular~m~~ Hammer'in
Zinkeisen'in ve Jorga'n~ n herkesce bilinen mahut eserlerine gönderebilirim. Burada yaln~z, kar~~la~t~~~m ~ z muhtelif meselelere cevap verecek hadise ve vakalardan bahsedece~im.
*
* *
tarihi. sonunda ( s. 525
s. 543 ), « 6925 ( =-. 1417 ) y ~ l~ nda » ~eklinde gösterilmi~tir. Bu tarihin daha önce geçenlerie hiç bir alâkas~~ yoktur. Su halde ~öyle
okumal~ d~ r : E.rhalavit et Musi beg anno 6920 ( = 1413) eique knisei soltan
(yani güre~çi lakab~~ verilen Sultan I. Mehmed) succesit. Anno 6925 (1417-1418).
34

Bak. St. Stanojeviç'in yukarda s. 18, not 1 de zikrettigimiz makalesi.
Benim ~u makaleme bak. Chroniques mineures byzantines, Byzantion,
XII. 1937, s. 309 - 323.
35
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Evvela bu on y~ ll~ k mücadelede niçin Mehmed'in ve ~arktaki
eyaletinin üstün geldi~ini ve Osmanl~~ devletinin birli~ini yeniden
kurm~ ya muvaffak oldu~unu inceliyelim. Mehmed, Bayaz~ t'~ n o~ullar~~ içinde en büyü~ü de~ildi, yan~ nda babas~ n~n belli ba~l~~ mü~avir ve komutanlar~~ yoktu; onun pay~ na dü~en m~ ntaka ne en
büyü~ü, ne de en zengini idi. - Üstelik buras~~ Timur istilas~ ndan
da ziyadesiyle müteessir olmu~ tu. Bununla beraber, etraf ~ n~~ çeviren bütün tehlikelere ra~men ilk olarak Osmanl~~ birli~ini yeniden
kurma vazifesini üzerine alan Mehmed'dir. Sultan unvan~ n~~ yaln~z
ve yaln~z o alm~~t~~ ki bu da bir paradan ö~rendi~imize göre 36
en geç 1407 dedir.
Mehmed o zaman henüz yeni yeti~gin oldu~undan, Bayaz~ t
taraf~ ndan b~ rak~ lan mirasa bu s~ k~~ ba~l~l~ k as~l, ~ehzadeye atal~ k
eden Bayaz~t pa~ aya atfolunmal~d~ r. Arnavut as~ ldan olan ve ihtimal çok küçük iken esir edilip islâmiyele sokulan o, sarayda
büyümü~~ve Bayaz~t'~ n en iyi askerlerinden, en sad~ k hizmetkarlar~ ndan biri olmu~ tu. Onun ~ahs~ r~da, Bayaz~ t zaman~ nda varl~~~n~~ ortaya ç~ karamad~~~m~ z, fakat o vakitten beri adetce ve kuvvetce ilerliyerek devlet fikrini muhafaza ve inki~af ettirmiye muvaffak olacak olan gurubun ilk mümessilini görmekteyiz. I. Mehmed
1421 de ufuk tehlikelerle yüklü oldu~ u bir anda ölüverdi~i zaman, devlet fikrine ba~l~~ bu hizmetkarlar gur ~~pu, taht~ n varisi
II. Murad eyaleti olan Amasya'dan pay~taht~~ Bursa'ya gelinciye kadar sultan~ n ölümünü dindarane bir ~ ekilde gizleme hilesini deneyebilecek kadar kuvvet kazanm~~~bulunuyorlard~. 23 y~ l sonra
II. Murad da, lyony a' n ~ n tatl~~ikliminde dopdolu bir saltanat devresinin
yorgunluklar~ m ç~ karmak üze tahttan vazgeçerek devlet idaresiyle
beraber 15 ya~~ nda bir çocuk olan II. Mehmed'i, sadakat ve tecrübeleri kendisi için tam bir teminat te~kil eden böyle bir mü~avirler tak~m~ n~n eline b~ rakt~ . Filvaki hemen bir kaç ay sonra o,
Macaristan K~ ral~~ müthi~~bir ordu ile Osmanl~~ arazisini istila etti~i zaman inzivas~ n~~ b~ rakmak zorunda kald~ , ve hatta
kazand~~~~zaferden sonra da ( 1444 Varna muharebesi ) tal~tta
kalmay~~ zaruri gördü. Fakat öte taraftan ~ unu da teslim etmek laz~md~ r ki o~lu Mehmed, otoritesine kar~~~fazlaca s~ k~c~~ buldu~u ayn~~ mü~avirlere kar~~~ ~ iddetle muamele etmeye
36

Halil Ethem, Meski~ kat~~Osmaniye, I, No. 92.
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mecbur olmu~ tur. Bununla beraber bu mii~avirlerin henüz ekseriyet itibariyle eski tipten olduklar~ n~~ da gözden kaç~ rmamal~ d~ r. Bunlar~ n ba~~ nda daima o irsi vezirlerden biri olan
ve yabanc~ larla mali münasebetlerinden dolay ~~ "gâvur orta~~„
damgas~~ vurulan Çandarl~~ Halil bulunuyordu. Bu çe~it mü~avirlerin, imparatorluk siyasetinin kör bir aleti yap~ lmak üzere sarayda
yeti~tirilmi~~olan Arnavut Bayaz~ t pa~ ada ilk mümessilini gördü~ümüz yeni mü~ avirler tipine yerini b~ rakmas~~ laz~ m geliyordu.
II. Mehmed'in bu eski mü~ avirlerden kendisini kurtarabilmi~~olmas~~
vak~as~ , yeni hizmetkarlar grupunun daha o zaman gidenlerin yerini dolduracak kimseleri verebilecek durumda oldu~unu isbat eder.
~imdi Ankara bozgunundan sonra devletin yeniden kurulu~ unun, hareket noktas~ n~~ niçin ~ark eyaletinden ald~~~n~~ bilmek
meselesi kal~yor. Evvela ~unu hat~ rl~yal~ m ki bütün Küçük Asya'da Amasya m~ ntakas~, XI inci yüz y~ l Türk istilas~~ s~ ras~ nda bir
Türk gazi beyli~inin, Dani~ mend gazi beyli~inin kurulmu~~oldu~u
ilk yerdir. Bu gazi devleti sonradan yüksek müslüman medeniyetini temsil eden Rum Selçuk! Sultanl~~~~taraf~ ndan yutulmu~~
ise de bu Dan~~ mendliler bölgesi, buna ra~men, asli karakterini
ve Türk - gazi ananelerini gayb etmemi~ti. Türk hayat~ n~ n henüz büyük k~sm~~ itibariyle göçebe hayat ~ekillerinde devam etti~i
bu da~l~ k bölgede on sene kapanm~~~olmak, genç Osmanl~~ ~efi
için milli ~uur ve anane bak~m~ ndan yeniden tay almak demekti.
I. Mehmed ~ arktaki eyaletinin cevheri olan bu öz de~eri görebildi. Gerçekten o, sonralar~~ vali olarak o~lu müstakbel II. Murad'~~ da buraya gönderecektir. I. Mehmed'in tesiri alt~ nda bulundu~u " milli „ ceryan her ~eyde oldu~u gibi kar~s~ n~~ seçme i~inde
de meydana ç~ kmaktad~ r. Bursa'n~ n hakimi ve binnetice Bizans'l~ lar~ n kom~ usu olan Mehmed, bununla beraber bir h ~ ristiyan
prensesle evlenmedi; ~arki Anadolu'daki kudretli bir Türkmen
hukC~ mdar~ n~ n, Zülkadir ( Dü'iciad ~ r ) o~ullar~ ndan birinin k~z~ n~~
ald~. Ayn~~ ~ekilde o~lu II. Murad'a da zevce olarak, bir Türk hatünunu, Çandar ( yahut Isfendiyar ) o~ullar~~ sülâlesinden Kastamonu beyinin k~z~ n~~ seçti. Filvaki sonralar~~ Murat, S~ rp prensesi
Mara ile evlendi, fakat art~ k bu devirde Osmanl~~ saray~ n~ n Türk
ve Müslüman karakteri kendi ananeleri içinde o kadar temelle~mi~ti ki bu h~ ristiyan prensesi, kendi dini için tam bir hareket serbestisine nail olmakla beraber, hiç bir tesirde bulunamad ~. Il. Murat
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ilk gençli~inden itibaren fikri hayat~ n bile esas itibariyle Türk
oldu~u bir muhitte yeti~mi~ti. " ~ lk Türk Romantizmi „ denebilecek
edebi hareket oaun saltanat~~ zaman~ nda inki~af etti. O~uz efsanesinden zevk al~ nmas~~ ." ve Osmanl~~ devletinin, milli ~iirin bir
oca~~~haline gelmesi de bu devirdedir ve II. Murat Türkçe
~iirlerine malik oldu~umuz ilk Osmanl~~ sultan~d~ r. Fakat Osmanl~~ devleti, yeniden birli~ine kavu~tuktan sonra, Ankara
bozgununun ve müteakip on y~ ll~ k tehlikeli devrenin, bütün
a~~ rl~~~ yle meydana ç~ kartt~~~~muhtelif meselelere ne gibi hal
tarzlar~~ bulmu~tur.
Evvela gazan~ n, mukaddes sava~~ n, Osmanl~~ devletinin esas unsuru ve hatta varl~ k sebebi oldu~u kabul edildi. Daha Mehmed, Asya
k~y~s~~ taraf~ nda Istanbul dolaylar~ n~~ yeniden fethederek, gazileri
Macaristan ve Istirya'a büyük ölçüde ak~ nlara göndererek bunu
ispat etti. Payitaht, kat~' olarak darülulema olan Bursa'dan gaziler
~ehri, darülguzat olan Edirne'ye nakledildi. Hatta Il. Murat saltanat~ na Istanbul'u muhasara ile ba~lad~. 1422 deki bu muhasara ancak iki ay sürdü ise de, o da mevsimsiz olmakla beraber Bayaz~t'~ n giri~ti~inden çok daha ciddi idi. Il. Murat 1430 da Selânik'i
fethetti, Mora'da, Epir'de, Arnavutluk ve S~ rbiya'da yap~lan yeni fetihler Avrupa'da Osmanl~~ arazisini sistematik bir ~ekilde geni~letti. Macaristan'a kar~~~ak~ nlar devam etti ve bunlara kar~~~
müdafaa ihtiyac~~ bu k~ rall~ kta, Hunyadi'nin ~ahsi etraf ~ nda, mücadeleleri daimi bir mukaddes harbe sebebiyet veren bir nevi
h~ ristiyan gazileri ortaya ç~ kard~. Mamafih adetlerinin çoklu~una
37 Yaz~ c~ o~lu Ali, ~ bni Bibi'nin Rum Selçukileri tarihinin, Otuz masal ve
rivayetlerinden bahseden ekserisi ~airane bir çok ilâvelerle zenginle~tirilmi~~ve ba~~ na Otuz han ve okullar~~ efsanesi ile bir Büyük Selçuk.iler
tarihi konulmu~~türkçe bir tercümesi olan Okuznameyi, II. Murat zaman ~ nda yazm~~t~ r. (Bak P. W~ ttek, Der Islam, XX. 1931, s. 202 vd.); keza Osmanl~ lar~ n
mensubiyetlerini iddiaya ba~lad~ klar~~ Okuziar~ n Kay~~ kabilesinin Tamga's~~ da
Osmanl~~ paralar~~ üzerinde ilk defa IL Murat zaman~ nda meydana ç~ km~~t~ r (Halil
Ethem, Mesla~ kati Osmaniye, I, No. 159, 193, 225). II. Mehmet zaman~ nda Otuz
efsanesi o derece modada idi ki sultan ~ n iki torununun, ~ehzade Beyaz~ t'la
Cem'in ogullar~ n~ n adlar~~ Korkud ve Otuz han bu efsaneden al~ nd~~ (Saadettin,
II, s, 3). Bu vaziyette ~ehzade Cem'in, Mekke'de bu efsanelerin merakl~ s~~ olan
Hasan bin Mahmud Bayati ad~ nda birine rastlayarak kendisinden O~uz ~eceresinin küçük bir hulâsas~ n~ , Cam~~ cern-âyin'i (Ali Emin i tabi, ~stanbul 1331) yazmas~ n~~ istemesinde de hayret edilecek bir ~ey yoktur. (Ayr~ ca bak, benim, The
rise of the Otto~nan Empire'in ilk fasl~ ).
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ve ehemmiyetlerine ra~men Avrupa'da yap~lan bütün bu harplerin nihayet bir gazi devletinin yapabilece~ine münhas~ r kald~~~n~~ da söylemeliyiz. Bu hususta mükemmel bir mü~ahidin, kendisine Burgonya dukas~~ taraf~ndan ~ark'ta bir istihbar vazifesi verilen ve 1433 ba~lar~ nda II. Murad'a rastlam~~~ olan
frans~ z Bertrandon de la Broquire'in hükmünü zikredelim.
Sultan'dan bahsederken o ~unlar~~ yaz~yor: "Bana onun harbe
kar~~~çok nefret duydu~u söylendi ki bu bana da do~ru geliyor. Zira malik oldu~u kuvvetleri ve büyük gelirleri harekete geçirse, h~ ristiyanl~ktan az mukavemet gördü~ünden, h~ristiyan aleminin büyük bir k~sm~n~~ fethetmek onca kolay bir i~~
olurdu.,, Esasen sultan~ n da bir Milano elçisi önünde bizzat
ehemmiyetle bahsetti~i bu itidal siyaseti 39 bize devletin cihad davas~ na hizmet etmekle beraber bu yolda körü körüne sürüklenmiye
müsaade etmedi~ini ve gereken gayretlerle di~er vazifelerini de
takip hürriyetini saklad~~~ n~~ aç~k bir ~ekilde göstermektedir.
Yeniden kurulan Osmanl~~ devletinin Avrupa'da bu yay~l~~~~Asya'da mukabilini nas~ l buldu? Zira Osmanl~~devletinin esas1 bir
prensipinin kendisine, h~ ristiyan memleketierinde ilerledikçe Anadolu'daki temelini de geni~letmeyi emretti~ini söylemi~tik. Bu prensip de tamamiyle kabul edildi ve Bayaz~ t'~n dü~tü~ü hataya dü~ ülmeden bana da imkân nisbetinde cevap verildi. Anadolu emirleri, hücuma kalk~~t~ klar~~ ve kendi dü~manlar~ n~ n dü~man~~ olan
h~ ristiyan devletlerle müttef iken harekete geçtikleri zaman bile
esirgendiler. ~imdi, tayin edilen hedefe bar~~ç~~ vas~talarla ve yal38 Bertrandon de la Broquiere, Le voyage d'Outre~ner, Ch. Schöfer tab'~,
Paris, 1892, s. 181 vd. Bu müellife göre sultan ~ n yar~ m milyonla bir milyon
duka aras~ nda de~i~en bir hazinesi ve iki buçuk milyon dukal~ k senelik geliri
vard~~(s. 182 ve 185 vd.), mevcudu 100,000 le 120,000 aras~ nda de~i~en bir orduya malikti. Bu ordu epey fena techiz olunmu~~40,000 yaya 40,000 ila 50,000
sipahi, "baz~ lar~ n~ n yeniçeri dedikleri 10,000 köle" ile («esclaves que les aulcunes
appellent Yehaniceres») yard~ mc~~ h~ ristiyan kuvvetlerinden mürekkepti ki bunlardan yaln~ z S~ rbistan tek ba~~ na 3000 süvari vermekte idi (s. 182-185 ve 268).
Fakat bilhassa, Türk sava~ç~ lar~~ «efendilerine çok ba~l~~ insanlard~ r ve kimse
hayat~~ babas~ na bile olsa onun emrine kar~~~gelemez ve öyle san~ yorum ki
kendisine harplerde en büyük zaferleri ve füttlhat ~~ kazand~ ran ~eylerden biri
budur." (s. 221)
39 Mezkür eser, s. 196:« (Milano dukas~ ), onun (II. Murad'~n), kendi
hat~r~~ için,
istese büyük fütilhat yapabilece~ i Macaristan k~ rall~~~ na kar~~~
bu hareketini ekseriya tehir etmesinden çok memnun olmal~ yd~..
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n~z, hiç olmazsa görünürde, me~ rü yollardan yürünerek varmak
tercih olunuyordu. Böylece büyük bir beylik, Germiyan beyli~i
ihtiyar beyinin vasiyeti ile Osmanl~ lara intikal etti. ~nceledi~imiz
devrin sonunda iki beylik, Karaman ve Kastomonu beylikleri daha ayakta duruyorlard~. Osmanl~lar bu iki hanedanla izdivaç
yoliyle birle~mi~lerdi. O zaman bu aileler içinde, Osmanl~~ taraftarlar~, yahut bu yoksa, kadiri mutlak amcan~ n -~üphesiz daima
kendisi faidelenmek üzere- lehine müdaheleden geri kalmad~~~~bir
müddei bulunmakta idi. Mamafih itiraf etmek lâz~md~ r ki bu halde dahi ~iddet usülünden dikkatle kaçm~ ld~~ ve Osmanl~lar nihai gayelerine do~ru yürümekten hiç bir an ~a~mamakla beraber,
müslüman dünyas~~ kar~~s~ nda kendilerini bir kere daha tehlikeye
koy maktansa ak~ll~ca bir sab~ rla i~i zamana b~ rakmay~~ tercih ettiler 4°.
Zaten Anadolu'da sahip olunan yerler ~imdilik devletin muhtaç oldu~u müslüman unsurlar~~ temine yetmekte idi. Zira en büyük k~sm~~ idari hizmetlere tahsis edilmi~~kuvvetli bir ulema s~ n~f~~
yeti~tirmek için her tarafta medreseler aç~lm~~t~. Bundan ba~ka
bu medreselerden en zengin vak ~f ve tahsisat alanlar~, müslüman
dünyas~ n~ n her kö~esinden talebeler, hocalar, hatta baz~~ me~hur ~ahsiyetler bile çekmiye ba~lad~.
Fakat içtimai tehlike baki idi. Musa'n~ n iktidara geni~~bir
içtimai tabakan~ n ho~nutsuzlu~u sayesinde geldi~ini görmü~~ve
onun faaliyetinin, nas~l Rumeli müslümanlariyle h~ ristiyanlar~ n~n
birle~ti~i ihtilâlci bir hareket karakterini ta~~d~~~n~~ göstermi~tik.
Vatan~~ Rumeliye dönmeden önce islâm âleminde uzun tetkik seyahatleri yapm~~~olan Musa'n~ n Kad~ askeri büyük âlim ~eyh
Bedrettin, Musa'n~ n dü~mesinden sonra Iznik'e sürülmü~~olmakla
beraber burada da hareketsiz kalmam~~t~. Bayaz~t'~ n o~ullarmdan
biri olup Ankara sava~~ nda kaybolan ve ~imdi birdenbire tekrar
meydana ç~ kan Mustafa (Osmanl~~ saray~~ ona daima bir düzme
göziyle bakm~~t~ r) Rumeli'yi kar~~t~ r~ rken (1415 yaz~), Bedrettin
de ötede dâileriyle Rumeli ve garbi Anadolu ahalisini tahrike
giri~mi~ti. Ayd~ n eyaletinde isyan patlad~~~~zaman Bedrettin, evvelce Musa'n~ n, ~imdi Mustafa'n~ n hâmisi olan Mirçea ile uzla~arak
40 Burada i~aret edelim ki Osmanl~ lar, daha Mehmed'den itibaren,
Mekke ve Medine'deki mübarek yerler için yapt~ klar~~ büyük ba~~~larla islam
efkar~~ umumiyesini kazanm~ ya çal~ ~m~~lard~ r. ( Saadettin, 1, 5. 304 ).
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Eflâk'a kaçt~, oradan Rumeli'ye girdi. Bu ayaklanma üzerinde
Türk müverrihlerinin hikâyelerine ve hattâ Bedrettin'in kendi torunu taraf~ ndan yaz~lm~~~bir biyografisine 4' malik oldu~umuz gibi
Ducas'da da Ayd~ n isyan~~ üzerinde çok tafsilâtl~~ bir bahis vard~ r.
Bu kaynaklar sayesinde burada, önünde bütün mezhep farklar~n~n
silindi~i tasavvufi bir tanr~~ a~k~ yla eri~ilen bir çe~it insaniyetci
komünizm bahis mevzuu oldu~unu görebilmekteyiz. Daha Bayaz~t
zaman~ nda Bursal~~ bir vaiz, kürsüde, ~sa'n~ n Muhammed'den hiç
bir zaman daha küçük bir peygamber olmad~~~n~~ ilâna cesaret etmi~ti 42. Müminlerin bu sözler kar~~s~ nda gösterdikleri iyi kabul
Menakibi ~eyh Bedred41 2500 m~ sra olarak yaz~ lm~~~bu biyografinin,
din'in mufassal bir ~erhi B. M. ~erefeddin ( Yaltkaya ) n~ n ~u makalesinde :
Simavna kad~s~~ o~lu ~eyh Bedrettin'e dair bir kitap, Türkiyat mecmuas~ , III,
1935, s. 233 - 256. Ayn~~ müellif Bedrettin için husus£ bir monografi de yazm~~t~ r : ~eyh Bedrettin, ~stanbul, 1925. Zengin bir ~ekilde vesikaland ~ r~ lm~~~
olan bu eser, M. Fuat Köprülü taraf ~ ndan Mitteilungen zur osmanischen
Geschichte'de ( I, 1927, s. 203 - 232 ) ne~redilen Bemarkungen zur Religiongeschichte Kleinasiens adl~~ makale ile beraber, F. Babinger'in, Der Islam
da ç~ kan ( XI, 1921, s. 1-106 ve zeyil, XII, 1922, s. 103-109 ) Schejch Bedreddin adl~~ tetkikini muvaffakiyetle devam ettirmektedirler.
42 Kastamonu'lu Lâtif tezkeresi, ~stanbul, 1314, s. 46 ( di~er kaynaklar
için bak ; E. J. W. Gibb, History of Ottornan poetry, I, s, 232 vd.). Bursa
halk~ n~ n ekseriyeti vaize taraftarl~ k gösterdi~i halde o zaman bu cür'etli
akideye kar~~~koyan~ n bir Arap ( yahut Iranl~~ ) müslüman olmas~~ çok manidard~ r. Rivayete göre bu münaka~a, ( her halde « Müslüman" partisini tutmu~~olan) Süleyman Çelebi'ye Muhammed'in do~u~u üzerindeki ölmez manzumesini, mevladu ~erifi ilham etmi~~olmal~ d~ r. Gerçekten bu eserin bir parças~ nda bütün di~er Peygamberler kar~~ s~ nda Muhammed'in üstünlü~ü öne
sürülmektedir. Fakat müslümanlarla h~ ristiyanlar aras~ nda bir karde~le~meye
kolayl~ kla götürebilecek bir telakki kar~~ s~ nda Müslüman görü~ünü belirten
bu manzum eser bile esas itibariyle h~ ristiyan ruhu ile me~budur : G.
jakob'un çok güzel dedi~i gibi ( Talebesi I. Engelke'nin ~u tezinde, Süleyman
Tschelebis Lobgedicht auf die Gebrut des Propheten, Halle, 1926, s. 34 ),
Muhammed, bu manzumede ~sa'n~ n yerini alm~~t~ r; bir çok parçalar « Semavi
ni~anl~~ » y~~ hat~ rlatmaktad~ r ve bu dindar müslüman, peygamberine kar~~,
h~ ristiyanlar~ n, allahlar~~ Isa'ya besledikleri ayn~~ ate~li a~k~~ duymaktad~ r. ~unu
da hat~ rl~ yal~ m ki Bayaz~ t devrinin ayn~~ Bursa's~~ bir kaç sene surlar~~ içinde,
h~ ristiyanl~ k, yahudilik ve islâml~~~ n üzerinde felsefi bir din kurmay~~ dü~ünen
Plethon'u görmü~~ve ayn~~ Plethon'un üstad~~ yahudi Ellisaios « Çok allahç~ l~ k
( Polytheisme ) yüzünden" yine burada yak~ lm~~t~~ ( F. Taeschner, Georgios
Gemistos Plethon, Der Islam, XIII, 1929, s. 236 vd. ve Byzantinisch Neugriechische jahrbücher, VIII, 1930. s. 100-113). Nihayet ~unu da dü~ünüyorum:
aceba Y~ ld~ r~ m Bayaz~ t'~ n o~ullar~~ aras~ nda Mehmetler, Mustafalar yan~ nda bir
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ruhlar~ n, h~ ristiyanl~ kla müslümanl~~~ n, esasta, ancak bir tek ve ayn~~
din oldu~unu vaazeden bir mezhep için ne kadar haz~rl~ kl~~ oldu~unu
gösterir. ~imdi içtimal büyük bir ayaklanma ile birle~en bu cüretli
mezhep, bütün bir kitlenin mü~terek dini olmak tehlikesini göstermekte idi: Gazi fikrinin canl~~ timsali olan ve öte taraftan tamamiyle yukar~~ devir islamiyeti müesseseleri ve mümessilleri üzerine
dayanan bir devlet için ne müthi~~bir tehlike!
Bu hareketin tenkilinde gösterilen enerji ve zulmün sebebini
anl~yoruz. Fakat yaln~z menfi tedbirlerle kanaat edilmedi. Ankaral~~
Hac~~ Bayram Veli'nin mümessili oldu~u müslüman dindarl~~~ n~ n
yeni bir ~ekli de bu y~ llarda meydana ç~kt~. Hac~~ Bayram
~eriat~~ ve onun üzerine dayanan içtimai düzeni inkâr etmiyordu. Bunlara riayet göstermekle beraber fukaraya ~efkat ve muhabbeti vaazediyor, onlar için bir "~çtimai yard~ m„ te~kilât~~ kuruyordu 43. ~u halde bu, devrin ihtiyaçlar~ na cevap veren ve
hükümet için de kabule ~ayan olarak onun taraf~ ndan da te~vik görmekten geri kalm~ yan bir hareketti. Fakat bu hareket
a~ikâr surette yaln~z müslüman unsurunu ilgilendirmekte idi.
Fakat zamanla devlet için çekilmez bir tehdit te~kil edecek
olan Balkanlardaki h~ ristiyan kitleleri ne yap~lacakt~? Rumeli'de
gittikce devletin çekirde~i haline gelerek pek büyük bir ço~unluk te~kil eden bu h~ ristiyan kitleler ordudan ve idareden ebediyen at~labilir miydi 44?
Süleyman (Salomon), bir Musa (Moise) ve bir ~sa ( Jesus) n~ n bulunmas~~ bir tesadüf müdür, yoksa bu adlar hiç olmazsa bu devrin insanlar~ na ve hatta sultan~ n
saray~ na hakim olan umumi bir ceryan~~ aksettirmezler mi ?
43 Hac~~ Bayram hay~ r i~lerine lüzumlu paray~~ toplamak için Ankara
sokaklar~ nda dileniyordu. Hatta bu maksatla davul dümbelek ve bayraklarla
alaylar bile tertip etmi~~olmal~ d~ r. Bu, Ak~emsettin'in ( ki sonradan Istanbul'u zapteden ordunun me~hur ~eyhi olacakt~ r) evvela o kadar hayas~ na
gitti ki Velinin müridi olmak istemedi. Nihayet gelip onunla birle~ti~i zaman
kendisini tarla i~lerile u~ra~~ r buldu ( Ta~köprülü zade, E~~akayik-un-namaniye, Mecdinin türkçe tercümesi, Istanbul, 1269, s. 240 ). Hac~~ Bayram hakk~ nda bak. Bursa% M. Tahir, Hac: Bayram Veli, ~stanbul, 1331 ( Yeni tab'~~
1341 ), M. Ali Ayni, Hac~~ Bayram Veli, ~stanbul, 1343; Abdülbaki, Meldmilik ve Meldmiler, ~stanbul, 1931, s. 33-39.
44 Bertrandon de la Broquiere'in kitab~ ndaki müteaddit parçalar bize
Türk unsurunun Rumeli'de o zaman pek az oldu~unu göstermektedir. Mesela
Çorlu ile Burgaz aras~ nda Misterio ( M~si~~ i ? ) den geçen seyyah~ m~ z, buras~~ hakk~ nda ~unu söylemektedir : Misterio "Kapal~~ küçük bir mevkidir ve
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Ordu gaza fikrine ve idare müslüman müesseseleri üzerine
dayand~~~~için mesele gerçekten çözülmez gibi görünmektedir. Fakat II. Murat devrinde, 1430 tarihine do~ru bulunan hal tarz~~45
en derin hay ranl~~~m~za lay~k olacak derecede dahiyanedir: Her
be~~senede bir hususi komisyonlar Rumeli'yi dola~acak ve h~ristiyan ahali aras~nda askeri hizmete kabiliyetli çocuklar~~ topl~yacakt~. Sonra bunlar, islam dinine sokulmakta ve Türk dilini ö~renmek üzere Türk aileleri yan~na gönderilmekte idiler. Bundan
böyle yeniçeri oca~~~yaln~z onlarla ikmal edilerek kendileri meslekten birer asker haline konuyordu. Bu gençlerden en göze çarpanlar~, ihtimaml~~bir terbiye sayesinde yüksek makamlar~n müstakbel sahipleri, devlet menfaatlerine körü körüne ba~l~~ hizmetkarlar olmak üzere sarayda al~konmakta idiler. Bu tedbirin barbarca bir adet oldu~u hakk~nda, ara~t~r~lmadan edinilmi~~bir fikirden
kendimizi kurtaral~m. Bilâkis bu müessese, h~ristiyan unsuruna
hükümet ve idare yolunu açmakta idi. Bu dev~irmelerin islamiyete girmesi, onlar~ n ailelerile münasebetlerini devam ettirmelerine zaruri olarak bir engel te~kil etmezdi; hatta nüfuzlu bir
hale gelen bu mühtedilerin, h~ ristiyan akrabalar~~ lehine faideli bir ~ekilde müdahale edebildiklerini gösteren misaller
bile vard~r. Bu dev~irme müessesesi, nufusun fazlas~n~~ k~smen
yutarak - ki bu fazlal~k da h~ristiyanlar harp kay~plar~ndan korunmu~~oldu~u için mühimdi - h~ristiyan köylülerin iktisadi durumunun a~~rl~~~n~~azaltmakta idi. Di~er taraftan, al~nan bu fazlal~k
harbe kabiliyetli gençlerden mürekkep oldu~u için, h~ristiyan ahalinin devlet için te~kil etti~i tehlike böylece geni~~bir ölçüde ortadan
buras~ , sultan~n kendisine verdi~i bir Türk müstesna, yaln~ z Yunanl~ lar.
la meskündur. » ( s, 109 ); O
« Büyük k~ sm~~ itibariyle, Ortodoks
mezhebinde olan Bulgar'larla (Vulgaires) »meskiln buluyor (s. 200). Sofya'da
~ehir ahalisinin en büyük k~sm~~yine Bulgarlard~ r, "ve köylerde ancak az miktarda
türk vard~ r. Ahalinin ekseriyeti yerlilerden mürekkeptir ve bu esaretten kurtulmay~~çok istiyorlar. Fakat kendilerine yard~ m edecek bulam~ yorlar'. (s. 202).
Ayn~~ müellif neticesiz kalan bir proje nakletmektedir : (s. 197) buna göre Bulgarlar, Macar k~ ral~~ taraf~na geçecekler ve memleketlerinde bulunan bütün Türkleri
katliam edeceklerdir, o kendisi, bir Garp ordusunun Türklere hücumu halinde
Rumeli h~ristiyanlar~ n~ n bu ~ekilde bir ayaklanmas~~imkI~n~na inanmaktad~r (s. 224).
Ayr~ ca bak: Jehan Torzelo'nun 1439 tarihli Advis'i, O da temin ediyor ki: "Türk
hakimiyeti alt~nda bulunan 50.000 h~ ristiyan, ba~ka h~ ristiyan kuvvetleri gelir gelmez derhal ayaklanacaklar ve onlar~~ mahv etmekte en ileri gideceklerdir. (s. 265).
45 Bak J. H. Mordtmann, Dev~irme, Encyc. de
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kald~ r~lm~~~oluyordu. Öte taraftan bulunan bu hal ~ekli, Osmanl~~
devletinin iki esas temayülünden her birine ne kadar da uygun
gelmekte idi; h~ ristiyanlar~~ islâmiyete sokmak; bu ~üphesiz gazi
temayülünün hesab~ na dahildi. Hakimiyet alt~ na al~ nan ahaliyi,
devlet için mahzursuz olarak, vergiye tabi kefere durumunda b~rakmak imkân~ n~~ bulmak; bu da temamiyle „ Müslüman" temayülünün arzu ve ihtiyaçlar~ na uygundu.
~u halde görüyoruz ki daha Ankara bozgunundan önce ortaya ç~km~~~ve onu takip eden karde~~mücadeleleri esnas~ nda günün keskin birer meselesi haline gelmi~~olan bütün problemler I.
Mehmed ve Il. Murat zamanlar~ nda birer hal ~ekli bulmu~~ve
Osmanl~~ devleti hemen hemen Ankara felâketinden evvelki geni~li~ini tekrar kazanm~~t~.
Bununla beraber Il. Mehmed ba~a geçti~i zaman bu devlet,
henüz büyük bir noksandan müteessirdi : Iki payitahttan, Bursa
ve Edirne'den biri Anadolu'yu ve „ Müslüman " ruhunu, öteki
Rumeli'yi ve „ Gazi" ruhunu temsil etmekte idi. Birini seçmek
ötekini feda etmek olacakt~. Esasen bu iki ~ehirden hiç biri,
o zamanki Osmanl~~ devleti gibi bir devletin payitaht~~ olma~a lây~k
olacak derecede ehemmiyetli de~ildi. Bu devletin mukadder payitaht~, Rumeli ile Anadolu'nun biti~ti~i noktada kurulmu~~bulunan,
ve ~imdi Osmanl~~ hakimiyeti alt~ nda yeniden birle~mi~~"Rum memleketleri„nin bin y~ldan beri an'anevii merkezi olmu~~olan Istanbul
~ehriydi. ~ehrin fethi daha önce de bir zaruret olarak kendini
hissettirmekte idiyse de II. Murat ve mü~ avirleri, bütün Garp aleminde müthi~~yank~s~ n~~ tahmin ettikleri böyle cüretli bir hareket
kar~~s~ nda daima gerilemi~lerdi. Böyle bir i~e at~lmak için küçüklü~ünden beri cihan~um~ d bir imparatorluk fikriyle büyümü~~
bir hüldimdar~ n pekgözlülü~ii lâz~md~ . Kuvvet ve kudreti için
a~~r bir imtihan demek olan bu i~ten o, muzaff er ç~ kacak ve bu zaferi
sayesinde ayn~~ zamanda kendi kuvvetini ve garbin zaaf~ n~~ anl~yacakt~ r. Böylece 1453 de imparatorluk ~ehrinin zapt~~ ile Fatih
Mehmed yaln~z babas~~ ve büyük babas~~ taraf~ ndan giri~ilen yeniden kurma i~ini parlak bir ~ekilde tamamlamakla kalmad~, ayn~~
zamanda Osmanl~~ tarihinin yeni bir devrini, imparatorluk devrini
açt~. Büyük dedenin, hülyas~n~ n y~ k~ld~~~n~~ görerek kendini ölümün kuca~~na atmas~ndan elli y~ l sonra, torun o~lu, bu imparatorluk hülyas~ n~~ gerçekle~tirmi~~bulunuyordu.

