OSMANLI SULTANI ORHAN, (1324-1362)
AVRUPA'DA YERLE~ME
HALIL ~NALCIK
Osmanl~~Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin o~lu olan Orhan'~ n do~um tarihi tart~~mal~d~ r. 699'da (1299) Nilüfer'le evlendi~inde "yi~it" (genç)
diye an~lm~~~olmas~ ndan hareketle bu tarihte on sekiz ya~~civar~nda oldu~u
dü~ ünülebilir. Osmanl~~rivayetine göre, tutsak edilen Yarhisar tekfurunun
(tekvur) k~z~~Nilüfer'le (Lülüfer, Rumca Luludia/çiçek) evlendirilmi~, Süleyman ve Murad bu evlilikten do~mu~tur.
699 (1299)'da Osman Gazi merkezini Bilecik-Yeni~ehir'e nakletti~inde Orhan'~~deneyimli atabey Gündüz Alp ile Karacahisar'a gönderdi. Osman Gazi'nin Iznik ku~atmas~~(701/1302) ve Dimboz (Dinboz) sava~~ na (702/1303) kat~ld~~~~anla~~ lan Orhan, Lefke seferinde (703/1304)
Germiyanl~lar'~ n tehdidine kar~~~Eski~ ehir-Karacahisar'da kald~ . Yan~nda
babas~n~ n güvendi~i adamlar~~Saltuk Alp ile Köse Mihal de bulunuyordu.
Osman Gazi, Lefke seferinde Sakarya üzerinden Iznik'e yol veren kalelerin
fethiyle u~ra~~ rken Germiyan'dan Çavdar Tatar "Karacahisar'~n pazar~na"
(Il~ca yan~nda) ya~ma ak~n~~yap~ p çekildi. Orhan ya~mac~lar~n pe~ine dü~tü, onlara Oyna~ hisarfr~ da (bugün Çavdarhisar) yeti~ti, ya~ma mallar~n~~
ellerinden ald~~ve Çavdar Tatar'~n o~lunu ele geçirdi. Osman Gazi bu esirle bir antla~ ma yapt~~ ve onu babas~ na geri gönderdi. Daha sonra Osman,
Germiyan-Çavdar sald~r~ lar~n~~ kar~~ lamak üzere kendisi Karacahisar'da
kalmaya karar verdi~inde Orhan'~~yan~na katt~~~~gazi alpler Akça Koca, Konuralp, Gazi Abdurrahman ve Köse Mihal ile birlikte Sakarya'ya gönderdi
(705/1305). A~~kpa~azade, Orhan'~ n kumanda etti~i ilk seferin bu oldu~unu
belirtir (Tarih, s. 108). Orhan stratejik önemi olan Karaçepü~~(Katoikia),
Iznik önünde Karatigin, Absu (Hypsu: Geyve Bo~az~ 'nda) kalelerini fethetti.
Yeni~ehir'de babas~~yan~ na geldi. Bu harekat~ n hedefi Iznik'e gelecek yard~m~~keserek buray~~teslim olmaya zorlamakt~; Orhan bu seferlerde askeri
tecrübe kazanm~~~oldu. Babas~n~ n zaman~ ndaki son seferi Adranoz Kalesi
(Orhaneli) üzerinedir. Bu seferde yan~ nda yine Köse Mihal ile Turgut Alp
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vard~ . H. 723 Ramazan ay~~ ba~lar~ nda (Eylül 1323) düzenlenmi~~Asporça
Hatun vakfiyesine göre, o tarihte Osman hayatta idi. Orhan'~n beyli~e geli~~
tarihi Rebiülevvel 724'tür (Mart 1324). Osman'~ n ölümü de bu iki tarih aras~nda olmal~d~ r.
Orhan beyli~in ba~~ na geçince Bizans Bitinyas~'mn iki büyük merkezi
Bursa ve Iznik üzerindeki ku~atmay~~s~k~la~t~rd~. 726 (1326) bahar~ nda bütün kuvvetleriyle Bursa önüne gelip ~ehrin teslim olmas~n~~istedi. Bursa tekfuruyla uzla~~ lan teslim ahidnâmesinin maddeleri ~unlard~r: 1. ~ehre giren
Osmanl~~askerleri halka zarar vermeyecek (ya~ma olmayacak, esir al~nmayacak). 2. Gitmek isteyenler mallanyla Osmanl~~askerlerinin himayesinde
~ ehri terk edecek. 3. Teslimde Orhan Bey'e 30.000 alt~n ödenecek. Bursa
tekfuru ~ehri terk edince A~~ kpa~azâde'ye göre, "P~narba~~'nda Abi Hasan
burc üzerinde muhkem durdu, ondan sonra Müslümanlar koyuldular" (2
Cemâziyelevvel 726/6 Nisan 1326).
Bursa'n~n dü~mesi ve ~znik'in ku~atma alt~nda s~k~nt~ da olmas~,
Istanbul'da Bitinya bölgesinin tamam~n~ n kaybedilmek üzere oldu~u kayg~s~n~~uyand~rd~. Bizans imparatoru III. Andronikos Palaiologos, Gebze önünde
Pelekanon'dan (bugün Eskihisar geçidi) denizi geçip abluka alt~ndaki ~znik'i
ve mümkün olursa Bursa'y~~kurtarmaya karar verdi. Ordu ba~kumandam
(Grandomestikos) Yuannis Kantakuzenos'un hât~rat~ nda (notlarla Almanca
çevirisi bk. Geschichte, II, 22 vd.) Pelekanon sava~~~bütün ayr~nt~lar~yla verilmi~tir. Bu kayna~a göre, imparator daha önce 1328'de Anadolu sahilinde
Bizans'a ait Kyzikos (Kap~da~~) ve tahkimli yar~ mada Pegae'ya (bugün sahilde Karabiga) gitmi~~ve Karesi Beyi Temirhan ile (Demirhan) bir antla~ma
yapm~~t~ r. Kantakuzenos'a göre imparator, Karesi beyini sald~r~dan vazgeçirmeyi ve ba~~ml~~duruma getirmeyi amaçlam~~t~~(a.g.e., II, 20). Asl~nda bu
bir ittifak antla~mas~~idi. Osman Gazi zaman~ nda 1303'te Apolyond'a kadar
Bursa ovas~~istilâ edilmi~ ti; 724'te (1324) Adranos Kalesi'nin fethedilmesi
Karesi Beyli~i'yle anla~mazl~~~ n kayna~~~olmal~d~r.
Imparator ilkin Mesothenia (Türklerin Kocaelisi) Valisi Kontofre'yi yan~na ça~~rd~, sefer hakk~ nda kendisiyle görü~ tü. Kontofre valili~i s~ras~nda
Kocaeli'nde Türklerle kar~~la~malar~ nda tecrübe kazanm~~ , yetenekli bir askerdi; Türklerin sava~~takti~ini yak~ndan ö~renmi~ ti. Kontofre imparatoru
bu sefere te~vik etti. Osmanl~~vekayi`nâmelerinde lây~k~yla yer almayan ve
çok k~ sa olarak Abdurrahman Gazi'nin Orhan Gazi ile beraber bir Bizans
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kuvvetini püskürttü~ü ~eklinde belirtilen Pelekanon sava~~~iki a~amada gerçekle~ti. Birinci a~amada Bizans imparatorunun sava~~meclisinde tepelerdeki Osmanl~~kuvvetlerinin düzlü~e çekilmesi ve sava~~n bu düzlükte yap~lmas~~
karar~~al~nd~. Bizans komutan~~e~er bunu yapamazsa o zaman sava~~~b~rak~p
dönmeyi dü~ünüyor, böylece daha ba~lang~ çta tepelere yerle~en Osmanl~lar stratejik üstünlük sa~lam~~~oluyordu. Orhan Bey tepeden harp sahas~n~~
gözetliyor, Bizans ordusunu ar~zal~~araziye çekip orada çevirmeyi dü~ünüyordu. Bunun için de önemli bir kuvveti bir vadide pusuya sokmu~tu. Bu
klasik Osmanl~~sava~~takti~iydi. Sava~~n ilk günü (1 Haziran 1329) Orhan
Gazi, Bizans ordusunu kendine çekmek için 300 ki~ilik bir kuvveti üzerlerine gönderdi (imparatorun ordusu düzenli 2000 askerden ibaretti). Osmanl~~
ak~nc~~kuvveti Bizans ordusuna yakla~t~, oklar~m att~, ard~ndan geriye do~ru
kaçt~. Bu yalanc~~kaç~~ tan maksat Bizans ordusunu yerinden ç~kar~p tepelere
do~ru çekmekti. Sald~r~~birkaç defa tekrar edildi. Ba~lang~ çta Bizans ordusu mevzilerini b~rakmad~. Orhan Bey'in kuvvetleri de tepeleri terk etmedi.
Fakat sava~~n ikinci günü tekrarlanan ak~nc~~sald~r~lar~~s~ras~nda imparator
bu ufak kuvveti yok etmek için harekete geçti. Bunun üzerine Orhan Bey bir
k~s~m kuvvetlerini karde~i Pazarlu kumandas~nda düzlü~e gönderdi. Bizans
ordusu kar~~~ç~kt~; bu suretle ak~n ~eklinde ba~layan çarp~~malar iki taraf~n
büyük kuvvetlerinin kat~ld~~~~bir sava~~halini ald~. Imparator okla bald~r~ndan yaraland~~ve öldü~ü haberi yay~ld~. Bizans ordusunda panik kendini
gösterdi. Panik halinde kaçan Bizans kuvvetleri sahildeki kalelere ve özellikle Filokren'e s~~~nmaya çal~~t~. Orhan'~n kuvvetleri kaçanlar~~kovalwordu.
Bizans imparatoru pani~i önleyemeyince kendisini bir hal~~üzerinde gemiye
ta~~tt~~ve Istanbul'a kaçt~. Zaferden sonra ~zniklilerin hiçbir ümidi kalmad~.
Osmanl~lar ablukay~~~iddetlendirerek ~ehri teslim ald~~(21 Cemaziyelevvel
731/2 Mart 1331 [~bn Kemal 734/1333 tarihini verir; bk. Tevâdh, I, 42-481; teslim ~artlar~~ve ilk önlemler için bk. k~kpa~ail~de, s. 118-119; Ne~ri, I, 156-158,
tarih için Schreiner, II, 238). Iznik fethiyle ~slam dünyas~nda ~öhret kazanan
Orhan Bey, ~rak Celayirli Sultan~~Hasan-~~Büzürg ile de dostça ili~kiler kurdu (ibn Kemal, I, 61).
Bitinya'n~n tamam~nda sa~lamca yerle~en Orhan Bey'i o s~rada gören
Arap seyyah~~ibn Battüta onu "Sultan Osmanc~k o~lu ihtiyarüddin Orhan
Bey" diye anar ve zenginlik, arazi, askeri kuvvet bak~m~ndan Türkmen sultanlar~mn en büyü~ü olup 100 kadar kalesinin bulundu~unu, zaman~n~n
ço~unu bu kaleleri dola~makla geçirdi~ini, her birinde birkaç gün kal~p
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durumu tefti~~etti~ini, bir ~ehirdeki ikametinin asla bir ay~~bulmad~~~n~,
kâfirlerle sürekli sava~ta olup onlar~~kalelerinde ku~atma alt~nda tuttu~unu
kaydeden Ayr~ca Bursa'y~~Rumlardan babas~n~n ald~~~n~~ve mezar~n~n eskiden H~ ristiyanlara ait bir kilise olan cami içinde bulundu~unu, rivayete göre
Osman'~n Iznik ~ehrini yakla~~k yirmi y~l ku~atma alt~nda tuttuktan sonra
o~lunun on iki y~l daha ku~at~p ele geçirdi~ini yazar. ~bn Battûta, Bursa'da
tan~~t~~~~Orhan Bey'in kendisine para gönderdi~ini de belirtir. Bu ifadelerden Osman'~n faal beyli~inin 1322'de son buldu~u sonucu ç~kar~labilir. Yine
Orhan Bey zaman~nda ya~ayan Memlük tarihçisi ~bn Fazlullah el-Ömeri de
merkezi Bursa'da oturan "Toman" o~lu Orhan'~n elli ~ehir ve elliden çok kalesi oldu~unu, 40.000 atl~s~~olup yayalar~~da toplan~nca say~lamayacak kadar
kalabal~k ordusu bulundu~unu, zengin ve korkuldu~u kadar güçlü olmay~p
Müslüman kom~ular~yla bar~~~içinde ya~ad~~~n~, dü~manlarma kar~~~bazan
galebe çald~~~n~, bazan da yenildi~ini belirtir. Ömeni bu bilgileri Osmanl~ lara kar~~~olan Germiyanl~lar'~n yan~nda bulunan bir ~ah~stan derlemi~tir.
1329'dan beri Bizans ile sava~~durumunda olan Orhan Bey'in yine
Bizansl~larla sava~~halindeki Ayd~no~lu Umur Bey ile irtibat kurdu~u
Enverirnin Düstûrnâme adl~~eserinden anla~~l~ r. Orhan 730'da (1330) onunla Saruhan'da bulu~mu~~ve Bizans'a kar~~~ortak harekâta karar vermi~lerdir.
P. Lemerle ad~~geçen Orhan'~~Mente~e beyi olarak yorumlarsa da (l'Emirate,
s. 66) 1329'dan beri Orhan ve Umur'un Bizans'a kar~~~sava~~halinde bulunduklar~n~~dikkate almaz. Anadolu'dan gazilerin ak~ n yolunu kesen Gelibolu
Kalesi'ne sald~r~, Ayd~no~lu-Saruhano~lu ve Orhan aras~nda bir görü~me
sonunda kararla~t~r~lm~~~görünmektedir (~bn Kemal, II, 166).
Bu s~ rada emektar uc beylerinden Konuralp, Akyaz~, Konurpa-ili ve
Mudurnu'ya yönelik ak~ n faaliyetlerini sürdürürken, Bolu taraf~na bir ak~mnda Uzunca-bel'de iki gün, iki gece çetin bir sava~~vermek zorunda kalm~~,
oradan Akyaz~'da Tuz (Düz) Pazar~'na gelmi~ti (A~~kpa~azâde, s. 109). Geyve bo~az~nda Karaçepü~~ve Absu'ya da Gazi Abdurrahman yerle~tirilmi~ti.
Bat~da Bizans'a kar~~~sava~an bir di~er uç beyi Akçakoca ise Kocaeli'nde,
Kand~ra'y~~ve Arminiye'yi (Kocaeli'nde) fethedip yerle~ti ve Samand~ra'daki
Bizans askerine kar~~~sürekli mücadeleye girdi (~bn Kemal, II, 12-13). Samand~ra fethinden sonra Aydos'ta (Aetos) üslenen Bizans askeriyle çetin sava~lar
yap~ld~~(A~~kpa~azâde, s. 112). Burada Osmanl~lara kar~~~Bizans'~n Mesothenia Valisi Kontofre (Katalan [1) sava~~yordu. 1329 Pelekanon zaferinin ard~n-
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dan Kocaeli'nde Hereke ve sahil kasabalar~~Üsküdar'a kadar Orhan Bey'in
hükmü alt~ na girdi. 733 (1333) yaz~nda III. Andronikos, Chalkidike'den hareket etti~i s~rada Orhan'~n Nikomedia'y~~(Eis-Nikomedia'dan eski Osmanl~ca
~znikmid, modern Izmit) büyük bir ordu ve manc~n~klarla ku~att~~~~haberini
ald~. Kantakuzenos bu konuda önemli ayr~nt~ lar verir (II, 89-90). Bu bilgilere
göre imparator ald~~~~haber üzerine süratle ~ehrin yard~m~ na ko~tu. Filo henüz yolda olup Nikomedia'ya eri~mek üzere iken Orhan bir elçi heyeti gönderdi, antla~ maya raz~~oldu~u takdirde sava~ tan çekilece~ini, fakat sava~mak
isterse buna haz~r oldu~unu bildirdi. Imparator bar~~a raz~~oldu. Antla~maya
göre Orhan imparatorun dostu olacak ve Bizans'a tâbi ~ehirlere kar~~~dü~manca hareketlere giri~ meyecekti. Kar~~l~kl~~arma~anlar gönderildi. Orhan
imparatora atlar, av köpekleri, hal~~ve panter kürkü yollad~; o da Türk beyine
gümü~~kaplar, yünlü ve ipekli kuma~lar, bir at ve bir eyer örtüsü gönderdi.
Izmit önünde Orhan'la yap~lan antla~maya göre imparator, Izmit ku~atmas~ ndan vazgeçmesi kar~~l~~~nda Orhan'a y~lda 12.000 alt~ n (hyperper) ödemeye söz vermi~, böylece Osmanl~~erniri gözünde Bizans haraçgüzâr bir ülke
durumuna dü~mü~ tür (antla~ ma Zilhicce 733/A~ustos 1333).
1337'de Bizans imparatoru Arnavutluk'ta âsilere kar~~~seferde idi. Orhan bunu f~ rsat bilerek izmit'i ku~att~. Osmanl~~rivayetinde Izmit fethi üzerinde ilginç ayr~nt~lar verilir (A~~ kpa~ azâde, s. 116-117; Hoca Sâdeddin, I,
34-37). Konuralp ölünce Orhan o bölgeyi Süleyman Pa~a'ya vermi~ ti. Gazi
Abdurrahman'dan bilgi edinen Orhan Bey asker toplay~p Bursa'dan Yeni~ehir üzerinden Geyve'ye geldi. Geyve bo~az~ nda Absu'da Süleyman kendisiyle bulu~ tu, Ayan gölü (Sapanca/Siphon) ve Aydos'tan gaziler gelip kendisine
kat~ld~ lar. izmit'i ku~atabilmek için do~usunda Yalova yönünde Yalakova'y~~
(Hersek diline inen Iznik yolu üzerinde bir tepede Kaloyan elindeki Koyunhisar~ ) almak gerekiyordu. Orhan bundan sonra bütün kuvvetleriyle gelip ~zmit'i ku~att~. A~~kpa~ azâde'ye göre, "~ zmit'in sahibesi bir hatun idi,
~stanbul tekvuruna taalluku vard~" (bu bilgi Bizans kaynaklar~yla uyu~ur).
Hatun— Orhan ile anla~~ p kaleyi ahidnâme ile teslim etmek zorunda kald~;
zira ~ stanbul kayseri uzakta Arnavutluk'ta isyanc~lara kar~~~sava~a gitmi~ti
(Kantakuzenos, II, 295). Izmit fethi için ~dris-i BitlisVnin kayna~~ndaki 738
(1337) tarihi do~rudur. Orhan, Aydos'taki gazileri ~ehrin muhafazas~na tayin etti. Kiliseler mescide çevrildi. Bir kilise medrese için ayr~ld~. Süleyman
Pa~a ~zmit'e vali tayin edildi. ~ zmit-Yalakova-Marmara sahilini koruma görevi Kara Mürsel'e verildi. Bizans'tan gelebilecek sald~r~lar~~önlemek için
Belleten C. LXXIII, 6
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Akça Koca'n~ n merkezi Kand~ ra bölgesindeki uc gazileri buraya getirildi.
Bizans'~ n Mesothenia bölgesi Akça Koca ile bölgeye gelmi~~olan gaziler aras~nda bölü~ üldü. Orhan Bey, Ermenpazar~~(Arminiye, bugün Akme~e) bölgesini Yah~ilü'ye (Yah~ i Bey [?]), Kand~ ra bölgesini Ak Ba~ 'a verdi.
~ zmit'in fethinden sonra Orhan Bey ülkesini yeni ba~tan te~kilâtland~rd~;
büyük o~lu Süleyman'a izmit'i verdi. Bursa sanca~~na ikinci o~lu Murad'~~
gönderdi, bölgeye "Bey sanca~~" ad~~verildi. Eski~ ehir yak~n~ nda ilk pâyitaht
Karacahisar'a amcas~n~n o~lu Gündüz Alp'~~tayin etti. Orhan Gazi kendi
vilâyetlerinin "ulubey"i oldu. Anadolu beyliklerinde Selçuklulardaki gibi ülkenin o~-ullar aras~ nda bölü~ türülmesi âdetti; hükümdar ulubey unvam ile
bütün beyli~in yüksek sahibi say~l~ rd~. Süleyman Pa~ a, Izmit ucundan do~uda Tarakl~~Yenicesi, Göynük ve Mudurnu'yu do~rudan Osmanl~~idaresi alt~na ald~~(Süleyman'~ n Göynük Hamam~~ve Camii ile bölgedeki vak~flar~~için
bk. Ayverdi, s. 145-150). Tebriz ipek yolu üzerindeki bu kasabalar önemliydi. Kaynaklara göre Süleyman Pa~a adaletli davrand~ . Birçok köy halk~~"bu
Türk kawnini" görerek Müslüman oldu. Rumca bilen bu mühtedileri Y~ld~r~ m Bayezid Istanbul'da kurulan Müslüman mahallesine yerle~tirecektir.
Bizans kaynaklar~~(Kantakuzenos, Gregoras) 738 (1337) yaz~~sonunda
Istanbul'a kar~~~Orhan'~n bir sald~r~s~ ndan söz eder. O s~ rada imparator
Edirne'de idi. Orhan'~ n otuz alt~~ gemilik bir donanma ile ~stanbul civar~na
ç~karma yapt~~~~haberi geldi. Gregoras, Türklerin ~stanbul civar~ na yönelik
bu sald~r~s~ndan ayr~nt~ l~~biçimde söz eder. Olay, Istanbul'da korku uyand~rm~~ , kayserin emri üzerine ba~ kumandan Kantakuzenos, Istanbul'da
mevcut az miktarda askerle Ennakosia (~stanbul civar~ nda bir kale) mevkiinde Türkleri beklemi~ ti. ~ stanbul önünde Osmanl~lar~ n ilk defa görünmesi,
~zmit'e yönelik giri~ imi önlemek için olmal~d~r.
Osmanl~~Beyli~i'nin Bat~~Anadolu beylikleriyle ili~kileri genelde gazi
i~~birli~i çerçevesindeydi. Ancak Karesi ve Germiyano~~~llar~~ile rekabet
kaç~mlmazd~. Orhan'~ n Bizans'a kar~~~Ayd~no~lu Umur Bey'le ittifak etti~i
bilinmektedir (730/1330). Rumeli'nde Osmanl~~gazilerinin Umur'un Trakya seferlerini bildikleri ve kendilerine "Umurca o~lanlar~" dendi~i belirtilir.
Orhan döneminde Karesi Beyi Demirhan ile (Osmanl~~ kaynaklar~ nda bir
istinsah hatas~~olarak Aclân) aradaki gerginlik zikredilir (Demirhan ile III.
Andronik Antla~mas~, 1328). Özellikle, ba~lang~ çtan beri Germiyan Beyli~i
dü~ manca davramyordu. Germiyan beyleri bütün Bat~~Anadolu beyleri üze-
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rinde egemenlik iddias~ndayd~. Osman ve Orhan devrinde Germiyan Beyli~i, I. Yâkub idaresinde (1300?-1340) en güçlü dönemini ya~~yordu. Osman'~n
beyli~i onun Bizans topraklar~nda ak~n~na engel olmaktayd~. al-Mesâlik'e
göre Bizans, Germiyan ak~nlar~ ndan korunmak için Yâkub'a önemli miktarda haraç ödüyordu (100.000 dinar). Bu rolü ~imdi Osmanl~~Beyli~i üzerine
alm~~t~. Bu ~artlar alt~nda kom~u Karesi Beyli~i'yle ili~kiler de gergindi.
Öte yandan, Karesi gazileri gazâya devam etmek için Bizans'a kar~~~
güçlü Osmanl~~beyi ile birle~mek istiyordu. Orhan'~n yan~na s~~~nm~~~olan
Demirhan'~n küçük o~lu Tursun'u (Dursun) Karesi gazileri desteklemeye
karar verdiler. Hac~~~lbey ile Karesi ayanlar' Demirhan'~n ölümünde (1335
veya 1345) Tursun'u davet ettiler. Orhan, Karesi Beyli~i'ni ülkesine katmak
için bu f~rsattan yararland~. Tursun ile yap~lan anla~mada Karesi Beyli~i
bütünüyle Osmanl~~ülkesine kat~l~yor, Tursun'a Behramkale (Machramion) ile zengin tuz geliri olan K~z~lca-Tuzla bölgesi b~rak~hyordu. Osmanl~~
Beyli~i'nin bat~da s~n~r~, 1303'te Osman Gazi'nin Bursa ovas~n~~ i~gal etti~inden beri Ulubat Köprüsü ve Kocasu (Ulubat suyu) idi. Gölün güneyi yol
vermeyen da~l~k bölgeydi. Bat~ya yolu kapatan Lopadion (Ulubat) Kalesi,
Bursa gibi Bitinya'n~n en önemli kalelerinden say~l~yordu. Osmanl~~rivayetine göre Karesi seferinde Orhan, Ulubat'~~emanla alm~~~ve tekfuru yerinde
b~rakm~~t~. Göl üzerinde Gölyaz~~(Galyas) ve Gilyos (Kilyos, eski Karaa~aç)
kaleleri ele geçirildi. Gölün bat~s~ nda Kirmasti Kalesi sahibesi Kalamastorya ve karde~i Mihaliç gelip itaat ettiler, Orhan onlar~~yerlerinde b~rakt~.
Orhan ilk a~amada Bal~kesir üzerine yürüdü, Tursun'un karde~i sarp
Bergama (Pergamon) tepesindeki antik büyük kaleye s~~~nd~. Tursun yan~nda oldu~u halde Orhan gelip Bergama Kalesi'ni ku~att~. Kale alt~na
karde~iyle konu~mak üzere giden Tursun, kaleden at~lan bir okla hayat~n~~
kaybetti. Buna içerleyen Orhan, Osmanl~~ rivayetine göre, "fil-hal ça~~rtt~~
kim il vilayet ahd ü emanla ~imden gerü Orhan Gazi'nindir, her kim itaat
etmeye k~l~çtan geçiririz." Bu fetih 735'te (1334-1335) vukubuldu. Timar sahibi kimselere Orhan timarlar~n~~verdi. Karesi ile Osmanl~~Beyli~i aras~nda
gidi~~geli~i kontrolu alt~nda tutan Ulubat Kalesi tekfur elinde b~rak~lamazd~,
h~yaneti dolay~s~yla buras~~da ele geçirildi. Karesio~ullar~'ndan Beylerbeyi
Çelebi, Bergama'da 1341'e kadar beylik yapm~~t~r.
Karesi sanca~ma Süleyman Pa~a'y~~tayin eden Orhan içeride tepede
yer alan Biga'y~~uc merkezi yapt~. Orhan, Karesi'yi ilhak etti~i s~rada stra-
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tejik Bursa-Lapseki yolu üzerinde Cyzicus (Kap~da~~), Ayd~nc~~k (bugün
Edincik), Biga, Kemer (Virancahisar antik liman~), Lapseki (Lampsakos)
ve bütün sahil ovas~~Bizans'a aitti. Sahilde yüksek antik sunana korunan
yar~madada Bizans'~n Pegae Kalesi bu sahil ~eridini muhafaza etmekteydi.
Zamanla Süleyman Pa~a bölgeyi fethetti. Düsturnâme Bursa-Lapseki sahil
yolu Anadolu'dan sava~ç~~gazi, göçmen ve tüccarm Rumeli'ye geçi~~yolu olarak büyük önem kazanacakt~r. Y~ld~r~m Bayezid'in bu yol üstünde in~a ettirdi~i muhte~em kervansaray günümüze kadar ayakta kalm~~t~r. Sahil ovas~~
Bizans'~n sahildeki Pegae Kalesi ahmncaya kadar tam emniyette de~ildi. Pegae Kalesi, I. Murad taraf~ndan karadan ve denizden ku~atma sonunda 773
(1371) yaz~nda ele geçirilmi~tir.
Yar~m yüzy~l boyunca Türklerle yaln~z sava~lar de~il, birlikte ya~ama
deneyimi Kantakuzenos'u Türklere ~s~nd~rm~~~(kendisi Türkçe biliyordu),
bu durum, onu hiç olmazsa Do~u-Roma topraklar~n~~Avrupa yakas~nda elde
tutmak için Türk askeri gücünden yararlanma dü~üncesine götürmü~tü.
Kantakuzenos, askeri üstünlü~ü deneyimlerle ortaya ç~km~~~olan Türkleri
hat~rat~nda ücretli asker gibi görmeye al~~m~~t~. Esasen birçok Türk bu dönemde ücretli asker olarak Bizans ve Latin devletlerinin hizmetine girmi~,
H~ristiyanla~m~~, "Turkopouloi" ad~~alt~nda onlar~n ba~l~ca sava~~gücünü
olu~turmu~tu. Kantakuzenos'un Osmanl~~ittifak~, o dönemin ~artlar~~dikkate al~n~rsa tamam~yla ola~an bir politika idi. Kantakuzenos 1346'da k~z~~
Theodora'y~~zevce olarak Orhan'a verdi. Evlenme Bizans imparatorluk gelene~ine göre yap~ld~. Merasim Kantakuzenos taraf~ndan ayr~nt~lar~yla anlat~lm~~t~r. Nikah töreni Silivri Kalesi d~~~ nda bir tahta set üzerinde gerçekle~ti. Kayser ailesi ve ruhban haz~r de~ildi. Kantakuzenos hat~rat~nda luz~nm
Islamiyet'i kabul etmedi~ini, birçok H~ristiyan esiri, fidyelerini ödeyip kurtard~~~m iddia eder. Kendisi ~üphesiz k~z~n~~gelin gönderirken Orhan'dan
isteyece~i askeri yard~m~~dü~ünüyordu (Bryer, s. 486). Orhan ile ittifaktan
bir y~l sonra Kantakuzenos, maiyetindeki 1000 ki~ilik kuvvetle Istanbul'a
girip saray~~ku~att~~ve genç imparatorun orta~~~olarak tahta oturdu (8 ~ubat
1347). 1347'de Theodora, Orhan'~~babas~yla görü~türmek üzere Üsküdar'a
(Pelekanon zaferinden beri Osmanl~~ülkesinde) getirecektir.
Rumeli Yakas~na Geçi~~
Kantakuzenos'~m Istanbul'a ortak kayser olarak yerle~ti~i s~rada S~rp
K~ral' Du~an, Selanik'i tehdit ediyordu. 1348'de Selanik'te isyanc~~Zealotlar
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~ehri S~rp k~ral~ na vereceklerini ilan ettiler; Du~an gelip ~ehri ku~atma alt~na ald~. Kantakuzenos, Orhan ve Umur'un gönderece~i kuvvetlerle Du~an'a
darbe vurmak üzere bir plan haz~ rlad~~ve damad~~Orhan'dan yard~m istedi.
1348 bahar~ nda Orhan, Süleyman Pa~ a kumandas~nda S~rplara kar~~~büyükçe bir kuvvet (20.000 süvari PI) gönderdi. Kantakuzenos'un o~lu Mattheos,
S~rplara kar~~~yürürken Süleyman onunla birle~ecekti. Yirmi iki gemiden
olu~an Türk deniz kuvveti Strumca (Strymon) nehri a~z~na geldi (bu gemiler Kantakuzenos'un talebi üzerine Umur taraf~ndan gönderilmi~~olabilir).
Umur o s~rada a~a~~~Izmir'deki kaleyi ku~ atmakla me~guldü. Umur sava~~rken hayat~n~~kaybetti (Safer 749/May~s 1348). Umur'dan yard~m gelmemesi üzerine Kantakuzenos'un S~rplara kar~~~plan~~suya dü~tü (Lemerle, s.
227-229; Soulis, s. 34-35). Süleyman, Kavala'n~n (Christoupolis) S~rplar eline
dü~mesinin ard~ ndan daha ileriye gitmedi ve Anadolu'ya döndü. Orhan kay~ npederine mazeret olarak Anadolu'da sald~r~ya u~rad~~~n~~bildirdi. Serbest kalan S~ rplar bütün Kuzey Yunanistan'~, Tesalya ve Epir'i i~gal ettiler.
Süleyman'~n Rumeli'ne yerle~ mesi Bizans'~~ harekete geçirdi. 1352'de
Orhan'~n destekledi~i V. Ioannes Palaiologos gelip Mattheos'u Edirne'de ku~atma alt~na ald~. Istanbul'da Kantakuzenos güveni kaybetmi~ti. Onun Türklerin Trakya'ya ak~nlar~ n~~önlemedi~ine inananlar V. Ioannes Palaiologos'a
kat~l~yor. Trakya ~ehirlerinin ço~u V. Ioannes Palaiologos'u destekliyordu.
Trakya'da durum kötüle~ ince Kantakuzenos, Cenevizlilerle bar~~~yaparak bir
Türk kuvvetiyle hemen Trakya'ya hareket etti. Ona kar~~~V. Ioannes Palaiologos, S~rp ve Bulgar krallar~ ndan yard~m istedi. S~rp Kral~~Du~an önemli
bir kuvvet (4000 süvari) gönderdi. Bunlara Bulgar Çar~~Aleksandr da kat~ld~~
(1352 güz). Orhan, Kantakuzenos'un o~lunu desteklemeye karar verdi. Böylece Mattheos'a kar~~~sava~~Orhan'~ n önemli rol ald~~~~bir Balkan Sava~~'na
dönü~tü. S~ rp ve Bulgar askerleri Meriç boyunca yerle~ti. Orhan'~n, o~lu Süleyman kumandas~ nda gönderdi~i 10-12.000 ki~ ilik süvari ordusu duruma
hâkim oldu. Süleyman Meriç üzerinde Empithion'da Bulgarlar~~yendi (1352
k~~~). S~ rplar ve Bizans kuvvetleri bir süre direndilerse de, Türklerin say~~üstünlü~ü ve cesaretleri kar~~s~ nda tam bir bozg-una u~rad~ lar. Kaçabilenler
Dimetoka Hisar~'na s~~~nd~. Türk süvarilerinin çok h~zl~~ve dayan~kl~~atlar~~
dolay~s~yla üstünlü~ü vard~. Bizans taht~~için Ioannes Palaiologos ve Kantakuzenos aileleri aras~ nda rekabet iç-sava~~Trakya'y~~Osmanl~lara açmaktayd~.
Bunun ard~ ndan Süleyman, Kantakuzenos'u Edirne'de buldu. Türk birlikleri ganimetlerini artt~ rmak için Bulgaristan'a ak~n yapt~ lar. Süleyman askerini
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k~~~~geçirmek üzere Tzympe (Cinbi/Çimbi) Kalesi'ne yerle~tirdi. Ioam~es, Palaiologos, Süleyman'~~kendi taraf~na çekmek için elçi gönderdi, Süleyman ise
bunu nezakede reddetti. Ümidini kaybeden Ioannes rakip Kantakuzenoslar
ile anla~ma yapmak ve iç sava~a son vermek zorunda kald~. Trakya ~ehirleri
Kantakuzenoslara teslim oldu. Baba Kantakuzenos istanbul'a geldi. Sonuçta
Orhan olaylar~n gidi~ini belirleyen güç olarak ortaya ç~km~~t~.
A~~kpa~azade tarihinde popüler-folklorik hikâyelerle (öküz derisi,
salla geçi~~vb.) anlat~lan Avrupa'ya geçi~~rivayeti (Nevi, I, 170-182; Hoca
Sâdeddin, I, 51-62) Düstürnâme'deki tarihi bilgiler ~~~~~nda de~erlendirilmelidir. A~~kpa~azâde'nin rivayetine göre Süleyman Pa~a, Ayd~nc~k tepesinden
(Tema~al~k) Cyzikus harabelerini görüp hayrete dü~mü~~ve Rumeli'ye geçip
yerle~meyi dü~ünmü~, Ece Bey ve Gazi Fâz~l ile görü~üp bunu kararla~t~rm~~.
Bu olay, Süleyman'~n Kap~da~~-Ayd~nc~k-Lapseki sahil ovas~m fethetti~i bir
zamana rastlam~~~olmal~d~r (Enveri, s. 83). Ayd~nc~k'tan Rumeli sahili görünmez. Mahalli rivayet bir noktay~~teyit eder: Süleyman, Görece tepesinden kar~~~yakay~~seyretmi~tir (Görece yer ad~, M~kpa~azâde'nin nüshalarmda çe~itli
biçimlerde verilmi~tir). Süleyman Pa~a, Görece'den (bugün Kemer'in güneyinde tepede bu adda bir köy mevcuttur) sahilde Viranca-Hisar'a (Görece'den
a~a~~~sahilde Kemer'e) inmi~tir. Kemer (yak~n~nda Virancahisar, antik Parion
harabeleri) burada önemli bir liman ~ehridir. Karabiga (antik Priapos) bir
yar~mada üzerinde kurulmu~~büyük bir kaledir. Süleyman Pa~a, Bolay~r fethi
için Kemer'den bir ordu ile hareket etmi~tir. Düstürnâme'de Gelibolu Tekfuru Esen'in bir o~lunun tutuldu~u ve Müslüman olarak Melik Bey ad~n~~ald~~~, bu ~al~sm Süleyman'~~sürekli Rumeli fethi için destekledi~i, Lapseki'de
yap~lan gemilerle geceleyin asker ta~~nd~~~~bilgisi yer al~r. Lemerle o s~rada
Gelibolu valisinin Asan Andronik oldu~unu, Asanlar'm üç karde~~olup aralar~nda geçimsizlik bulundu~unu, birinin kaçarak Süleyman'~n yan~na geldi~ini tesbit etmi~tir (l'Emirate, s. 63-73). Düstürnâme de onun Müslüman olup
ilk Osmanh fetilderinde önde oldu~unu gösterir. M~kpa~azade'nin geceleyin
salla geçilip ba~lar~n aras~nda bir kâfirin ele geçirildi~i, Süleyman Pa~a'n~n
buna bir kaftan giydirdi~i ve onun yol göstermesiyle kaleye girildi~i ~eklindeki rivayeti Düstürnâme'deki bilgiyle uyu~ur ve bunun Gelibolu tekfurunun
o~lu Man oldu~u ortaya ç~kar. Ayn~~kaynak ilk Osmanl~~fethi Akça-Burgos'u
onun ald~~~n~, Gelibolu dü~tükten sonra bir derya seferinde bo~uldu~unu
aç~klar (Kemer'in do~usunda ~ahmelek [~ahmelik] Limam'nda onun ad~~
bugüne kadar ya~am~~t~r). ik~~kpa~azâde rivayeti, Süleyman Pa~a'n~n Cinbi
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/ Çimbi / Çimpi Hisar~~fethinin ard~ndan, Bolay~r yak~n~nda Akçaliman'~~
al~p gemileri yakt~~~n~~aç~klar. A~~kpa~ azade'ye göre bir iki gün içinde iki
bin (Hoca Sâdeddin, I, 55: üç bin) asker geçirdiler ve bir gece Aya-~ilonya'y~~
ald~lar. Bu rivayetin ba~ka bir versiyonunda (Ne~ri, I, 176) Odköklük ile
Eksamilye'nin de fethedildi~i belirtilir (Eksamiliye, Bolay~r'~n kuzeyinde her
iki denizi gören Bizans Hexamilion Hisar~'d~r, yak~n zamanlara kadar haritalarda Eksamilye ad~n~~korumu~ tur). Odköklük veya Köklük (Balabanc~k)
Hisar~'mn fethi Süleyman Pa~a'n~n Bolay~ r seferinde ilk fethidir. Öteki kaleler, Süleyman Pa~a'n~n Kemer'den (Parion, Virancahisar) 3000 ki~iyle gelip
Bolay~r'~~fethetmesinden sonra olmal~d~r. Düstürnâme'de kaydedildi~i gibi
Süleyman Pa~a'n~n 2000 (3000) ki~iyle Kemer Limam'ndan Kozludere'ye asker ç~kar~p Bolay~r'~~fethi Rumeli fütuhat~nda bir dönüm noktas~d~r.
~imdiye kadar literatürde Osmanl~lar~ n Avrupa yakas~nda yerle~meleri hakk~nda yaz~lan ~udur: 1352'de sefer dönü~ü Kantakuzenos, Süleyman'a
Tzympe Kalesi'nde geçici olarak yerle~ me izni vermi~, o bu kaleden ç~kmay~p Trakya'da yerle~mi~ tir. Gerçekte fetih, daha ziyade Bolay~r fethi sonucu
Osmanl~lar~n Gelibolu yar~madas~ nda stratejik bir noktada yerle~ mesiyle
mümkün olmu~ tur. Düstûrnâme'de Süleyman Pa~a'n~ n Anadolu'da Kemer
Liman~ 'ndan o zaman için büyük bir ordu olan 3000 ki~iyle Kozludere'ye
ç~karma yapt~~~~belirtilmektedir (Kozludere k~y~daki limandan Bolay~r'a
uzanan vadidir, bugün bu vadide Kozluçe~me, Kozludere ad~~ya~ar).
Süleyman'~n Bolay~r uc merkezi, Gelibolu yar~madas~n~ n en dar yerinde stratejik bir noktada idi. Süleyman Bolay~r'da uclar~~te~kilâtland~rd~. Ece
Bey ve Gazi Faz~l kumandas~ ndaki kuvvetler, güney ucunda Gelibolu'yu abluka alt~na ald~~(A~~kpa~azade, s. 124). Kuzeyde Süleyman Pa~a'n~n kendi kumandas~ ndaki uc, geleneksel Türk stratejisine uygun biçimde sa~~kol, orta
kol ve sol kol olarak örgütlendi. Orta kol önemli merkez Malkara'ya (MegalKhora), sol kol Evrenos idaresinde Ke~an'a, sa~~kol Banatoz (Panados)- Tekfurda~~~do~rultusunda te~kilâtland~. Süleyman Pa~a, bölgeye Anadolu'dan
hemen asker ve halk getirip yerle~ tirme ve bir köprüba~~~kurma konusunda
büyük çaba gösterdi. Hisarlardaki Bizans askeri Anadolu'ya sürüldü. Süleyman babas~~Orhan'a adam gönderdi, fethedilen hisarlar~~korumak için çok
askere ihtiyaç oldu~unu bildirdi (a.g.e., s. 124-125; ayr~ca bk. Ne~ri, I, 176).
Bununla beraber 1351-1355 Ceneviz-Venedik sava~~n~n ortaya ç~kard~~~~~artlar olmasayd~~Osmanl~lar~n Rumeli yakas~nda yerle~mesi kolay olmazd~.
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Istanbul'da Pera (Galata)'daki Ceneviz kolonisi varl~~~ n~~sürdürebilmek
için Marmara'n~n ötesinde geli~en Osmanl~~Beyli~i'ni tabii bir müttefik olarak görmeye ba~lad~. Özellikle, Pelekanon sava~~ ndan sonra Orhan'~n beyli~i
Vsküdar'dan Karadeniz a~z~ nda Ceneviz'in Hieros (Yoros) Kalesi'ne kadar
Bo~az'~n do~u sahiline yerle~mi~~bulunuyordu. 1351'de Venedik donanmas~~
Pera'y~~ku~atma alt~na ald~. Pera, Bizans ve Venedik kar~~s~ nda ancak Orhan
ile i~~birli~i sayesinde dayanabilirdi. 1351-1355 Ceneviz-Venedik sava~~~döneminde Ceneviz donanmas~~erzak ikmalini Orhan Bey'e ait limanlardan yapacakt~r. Bu sava~~boyunca Pera, Orhan'~~yan~nda tabii bir müttefik olarak
buldu. Orhan'a gelince, Bo~az'da tutunmak için güçlü deniz devleti Venedik
ve Aragon ile Bizans ittifak~na kar~~~Ceneviz'i tabii bir müttefik görüyordu. Osmanl~~Beyli~i strateji bak~m~ ndan hayati bir noktaya gelmi~ ti. Karesi
Beyli~i zaptedilmi~, s~n~r Çanakkale Bo~az~'na dayanm~~t~. Süleyman Pa~a,
Rumeli'ye ula~an tarihi Kap~da~~~(Cyzikos) - Lapseki (Lampsacus) yolunu
ele geçirmi~ti. 1350'lerde öte yakaya geçip yerle~mek için ~artlar en uygun
zaman~~gösteriyordu. Ceneviz'le Venedik-Bizans-Aragon ittifak~~ aras~ndaki
sava~~bu ~artlar~~haz~rlad~. 1351 Kas~m ay~nda Orhan'~n Cenevizlilerle temasa geçti~i dikkati çeker. Orhan'~ n elçileri Ceneviz amiraliyle bulu~ tular ve
dü~man hakk~nda bilgi verdiler. (Ceneviz kayna~~: M. Balard) Üsküdar'a gelen Orhan, Pera'y~~müttefiklere kar~~~savunmak üzere 1000 okçu gönderdi.
Osmanl~~kuvvet-lerini deniz a~~r~~Avrupa yakas~na geçirmekte Cenevizlilerin daima i~~birli~i yapt~klar~, gemi kiralad~klar~~bilinmektedir. Orhan kar~~~
yakaya kitle halinde ta~~ ma için bir defas~nda 60.000 alt~n ödüyordu.
Bu dönemde Ceneviz deste~ini sa~layan Orhan'~n Istanbul'u tehdidi
Bizans'ta ve Venedik'te ciddi kayg~ya sebep oldu. Venedikli Faliero, ~ehrin
Türklere kar~~~dayanamayaca~~n~~belirterek Venedik'in do~rudan do~ruya
~ ehri ilhak etmesini tavsiye etti (Ostrogorsky, History, s. 475). Pera'n~n yard~m~ na gelen Ceneviz Amirali Peganino Doria'mn donanmas~~altm~~~kadirgadan olu~uyor ve 10.500 tayfa ve asker ta~~yordu. Doria, Marmara k~y~lar~n~~ izleyip Istanbul'a do~ru gelirken Heraklea'y~~(Marmara-Ere~lisi) i~gal
etti. Ceneviz kaptan~~Hieros/Hieron Kalesi'ni (bugün Anadolu-kava~~ 'nda
tepede Yoros Kalesi) harekât üssü olarak kullanacakt~ r. Orhan'la i~~birli~i
ise Bo~az'da ba~lad~. 1351 Ekim ortalar~nda Doria'mn donanmas~~Pera'ya
ula~t~. Bu tarihte Süleyman Pa~ a Tzympe'deydi. Osmanl~lar~ n Gelibolu yar~madas~nda fetihleri ayn~~tarihtedir ve bu bir raslant~~ de~ildir. Ceneviz kayna~~nda 12 Kas~m 1351'de Orhan'~ n elçilerinden söz edilir. Balard'a göre
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mektup ve elçilerin gidip gelmesi arada bir antla~man~ n kesin göstergesidir.
Ceneviz donanmas~ nda dokuz Türk "parescarmi" gemi vard~. Mart ay~~boyunca Orhan arma~anlar göndermi~ti. Türkler Bo~az'da demirleyen Doria
ile haberle~ iyordu. Balard'a (A propos de la bataille de Bosphore) göre her
~ey, Bo~az sava~~ndan (~ubat 1352) sonra Cenevizlilerle Orhan aras~nda bir
ittifak yap~lm~~~oldu~unu kan~tlar. Orhan'~ n Cenevizlilerle ittifak~, Bizans'a
kar~~yd~. Ayn~~zamanda Doria'ya erzak sa~lam~~ , un yüklemek üzere otuz
kad~rgamn Osmanl~~topraklar~ ndan geçmesine izin vermi~ ti. Orhan'~n
Cenevizlilere bag-~~lad~~~~ilk kapitülasyon 1352 ba~lar~na rastlar. Orhan'~n
Üsküdar da kuvvet y~~arak 1352 ~ubat deniz sava~~ nda Cenevizlileri destekledi~i aç~kt~ r (Balard, IV [1970], s. 444). Böylece Ceneviz-Venedik sava~~,
Osmanl~lar~ n Trakya'da yerle~mesine katk~da bulunmu~tur. Bundan önce
ticaret gemilerini korumak için Cenevizliler, Haçl~~ittifaklar~na kat~llyordu.
~imdi Cenevizliler büyük bir Osmanl~~kuvvetini ücret kar~~l~~~~gemileriyle
kar~~~sahile ç~karmay~~kabul etmi~ti. Ça~da~~Cenevizli devlet adam~~Lucanio
dal Vermeda, "Türkiye Emin i Orhan Bey'den ne kadar iyilik ve lütufkârl~k
gördü~ümüz bizce, sizce ve bütün Cenevizlilerce bilinmektedir" diyor ve
Orhan'~~"Perahlar~n karde~i ve sevgili babas~" diye an~yor (~. Turan, s. 197).
Venedik-Katalan donanmas~ mn Istanbul'dan ayr~lmas~~üzerine yaln~z kalan
Bizans, Orhan'la ve Cenevizlilerle bar~~~antla~mas~~imzalamak zorunda kald~~(6 May~s 1352).
Bu arada Süleyman Pa~a, Trakya'dan Anadolu'ya geri çekilmeyi reddediyor, elindeki ~ehirleri ve Tzympe'yi bo~altmak istemiyordu. Kantakuzenos, Türk i~galindeki ~ehirleri güç kullan~ p geri alman~n imkâns~zl~~-~n~~görerek damad~~Orhan'a ba~vurdu. Fakat Süleyman Tzympe kalesini ödünsüz
bo~altmay~~reddetti. Kantakuzenos'a göre bu olayda Orhan da suç orta~~~idi.
Orhan ise kay~ npederi imparatorla iyi ili~ kiyi korumak istiyordu ve onu oyahyordu. Nihayet imparator, antla~ma ~artlar~n~ n yerine getirilmesinde ~srar
ederek 40.000 alt~ n ödemeyi önerdi. Gemiyle ~zmit'e gelip Orhan'la bulu~mak istediyse de Orhan hastal~~~n~~ileri sürerek gitmedi. Görü~meler devam
ederken 5-6 Safer 755 (1-2 Mart 1354) gecesi korkunç bir deprem Trakya
sahillerindeki birçok ~ ehir ve kaleyi, bu arada Gelibolu'yu ve etraf~ndaki
kaleleri yerle bir etti. Süleyman bu savunmas~z ~ehirleri derhal i~gal ederek
güçlendirdi. Bu durum Bizans ile ili~kilerin bozulmas~ na yol açt~. Cenevizlilerin deste~ini sa~layan Orhan'~ n Istanbul'a yönelik tehdidi, Bizans'ta ve
Venedik'te ciddi kayg-~ya sebep oldu. Venedik balyozu 1355 A~ustosunda
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Venedik doçuna bu tehdide kar~~~Istanbul'un bir H~ ristiyan devletin, Venedik, S~rp Kral~~ Du~an veya Macar kral~n~ n himayesi alt~na girmeye haz~r
oldu~unu yazd~.
Süleyman Pa~a, Trakya'da Bolay~ r-Gelibolu'dan hareketle s~n~rlar~n~~
Tekfurda~~'na, Malkara'ya (Migalkara) kadar geni~letmi~ti. Osmanl~~kuvvetleri bat~da Hayrabolu'ya (Hariupolus), do~uda Vize'ye, bat~da Ke~an (Kisson) ve Dimotoka'ya (Didimoteichon) kadar ak~nlar yap~yordu. ~ç sava~, Türk
ak~nlar~, veba salg~n~~sonucu Trakya nüfusu azalm~~, harap bir bölge halinde
idi. Bizans iç sava~lar~~(1328-1341 ve 1341-1347), Karesi ve Umur Gazi'nin
ak~nlar~, Bulgarlar~n istilalar~~ve özellikle 1348 ve 1362 veba salg~nlar~~yerle~ik köylü halk~~ve ~ehirleri k~rm~~~geçirmi~ ti, halk bir kurtar~c~~ar~yordu.
Kantakuzenos yanl~s~~Patrik Philotheos, istilâc~~ S~rplar~n Türk ak~nlar~na
hedef olmad~~~ ndan, fakat say~s~z Rum'un katledildi~inden veya tutsak yap~l~p götürüldü~ünden yak~ myordu. Baba o~ul Kantakuzenoslar, Orhan'~n
yard~m~yla Trakya'da toprak sahibi zengin ve soylu büyüklerden destek buluyorlard~. Baba Kantakuzenos taht~~b~rakmak zorunda kald~~~~zaman o~lu
Mattheos'un yan~ ndaki Türk kuvvetleri onun davas~n~~benimseyeceklerdir.
Ba~ ka bir ifadeyle, Bizans'taki iç sava~, soylular, kilise ve köylüler aras~nda
sosyal gerilim Osmanl~~yay~l~~~na ayr~ca yard~ m etmekteydi (E.Frances).
Bu s~ralarda Orhan, ~ç Anadolu'daki geli~ melerle de ilgilenmekteydi. Ankara bölgesi Sivas sultan~~Eretna soyundan G~yaseddin Mehmed'e
aitti. Onun zay~f ki~ili~i yüzünden Eretna Sultanli~~'nda iç kar~~~kl~klar
ba~~gösterdi, Mehmed, 20 Receb 755'te (10 A~ustos 1354) taht~n~~ b~rak~p
Karamano~lu'na s~~~nd~. Karamano~lu onu destekleyerek Ankara'y~~ele geçirmeye çal~~t~. Osmanl~lar bu karga~ adan yararland~, ~pek yolu üzerinde sof
imalat~~ve ticaretiyle zengin bir ~ehir olan Ankara'y~~i~gal etmeye karar verdiler. Süleyman'~n, ~ ehre hâkim olan ahilerle anla~ma ve i~~birli~i yapt~~~na
ku~ ku yoktur. Vali Amasya Emini Hac~~Kutlu~ah ile anla~an Orhan, Süleyman Pa~a kumandas~ nda orduyu harekete geçirdi ve Ankara ve Sivrihisar'~~
ele geçirdi. Ankara ve Sivrihisar için bu kar~~la~ma, Osmanl~lar ile Karamano~ullar~~aras~ nda gelecekteki büyük mücadelenin ba~lang~c~~say~labilir.
Ankara dönü~ ü Süleyman sonbaharda (755/1354) babas~~Orhan ile
anla~arak veya onun bask~s~yla Kantakuzenos'a birlikte elçi gönderdiler ve
Trakya'da i~gal edilen ~ehirleri geri vermek için görü~meye haz~r olduklar~n~~bildirdiler. Imparator bizzat Trakya'ya gidip bu ~ehirleri al~p garnizonlar
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yerle~tirmeye haz~r oldu~u cevab~n~~verdi. Tam bu s~rada V. Ioannes Palaiologos taht~~geri almak üzere Tenedos'tan (Bozcaada) gizlice Istanbul'a
geldi ve halk~n deste~ini sa~lad~. Kantakuzenos, Trakya'da yerle~mi~~olan
Türklerden yard~mc~~kuvvet gelece~i haberini yayarak rakipleri üzerinde
bask~~yapmay~~denedi.
Tzympe'den Süleyman'~~ç~karamayan Kantakuzenos Papaya yakla~m~~,
kiliseler birli~i için bir dini meclis (konsil) toplanmas~n~~önermi~ti (1352)
(Halecki, s. 19). Türklerin Avrupa topra~~na kal~c~~olarak gelmesi üzerine Bizans ile papal~k aras~nda Haçl~~seferi görü~meleri ciddilik kazand~. Papal~k,
Kantakuzenos'tan ümidini keserek Türklere kar~~~güçlü S~rp Kral~~Stefan
Du~an'~~desteklemeye karar verdi. Kantakuzenos, Istanbul'daki dü~ manlar~na kar~~~mücadelede ba~lang~çta Du~an'a dayanmak istemi~se de (1342 antla~mas~) onun tehlikeli bir müttefik oldu~unu anlamakta gecikmedi. Kantakuzenos Umur'a dönmü~, onun gönderdi~i kuvvetlerle S~rplar aras~nda ilk
kar~~la~ma (1344 May~s) ba~ar~l~~olmu~, Du~an, Do~u Makedonya'da yerle~me imkan~n~~bulamam~~t~. Bu arada Du~an Serez'i ald~~ ve Christoupolis'e
(Kavala) kadar ilerledi (1347). S~rplar~n ve Rumlar~n imparatoru unvan~n~~
alarak, Tanr~'n~ n inayetiyle büyük kutsal Grek imparatorlar~n~n varisi olma
iddias~nda bulundu (1345). S~rp kral~n~n ba~ar~lar~~ kar~~s~nda Kantakuzenos her zamankinden çok Türk yard~m~na ba~~ml~~hale geldi. Du~an, Do~u
Roma imparatorlu~-u'nu kendi egemenli~i alt~nda ihya etme plan~nda kar~~s~nda en büyük engel olarak Osmanl~~Türklerini görüyor, Papamn deste~ine
güveniyordu. Istanbul'a sefer için deniz gücü Venedik'in deste~ini arad~. Kesin hareket için Du~an'~~ba~layan ~ey, kuzeyden Macaristan bask~s~~idi. Kantakuzenos, Anadolu'da Bizans hâkimiyetini geri getirme fikrinden tamamen
vazgeçmi~, politikas~n~~Avrupa'da imparatorlu~u ihya fikrine hasretmi~ti.
Böyle bir siyasetin ba~ar~s~~ancak Türklerden asker sa~lamakla mümkündü. Bizansl~lar, S~rplar~n eline geçen Makedonya ~ehirlerini geri almak için
Türklerin yard~m~yla bir sefer haz~rl~~~na giri~tiler (Soulis, s. 35). 1348'de
veba salg~n~~Rumell'yi kas~p kavuruyordu. Du~an, Trakya'da yerle~me çabas~ nda bulunan Türkleri bertaraf edip Istanbul'u almak amac~yla son bir
hamleye haz~rlan~rken birden bire öldü (20 Aral~k 1355). S~rp imparatorlu~u
Du~an'~n ölümü üzerine parçaland~, Balkanlar'da Osmanl~lara yol aç~ld~.
Bu tarihlerde Istanbul'da, Osmanl~~istilas~~kar~~s~nda bir Haçl~~seferine
bel ba~layan ve Roma kilisesiyle patriklik aras~nda birle~me yanl~s~~Greko-
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Latin skolasti~ini benimsemi~~ayd~nlardan olu~an güçlü bir grup ortaya ç~kt~; bunlar Kantakuzenos'un Türk politikas~na ~iddetle kar~~~idiler. Bizans'ta
Kantakuzenos'un destekledi~i palamizm (hesychasm) dini hareketinin ba~~~
(1354'te Orhan'a esir dü~en ve fidye kar~~l~~~~serbest b~rak~lan Gregory Palamas) Do~u mistisizminin en ayk~r~~ ~ekillerini benimsemi~~bir rahip olup
(Halecki, s. 13) Istanbul'da Papa taraftarlar~na kar~~~mücadele halindeydi.
Orhan'~ n ülkesinde tasavvuf mistisizm revaçta idi. 1333'te ~znik'te ilk medreseyi kuran Dâvûd-i Kayseri, büyük Islam mutasavv~f~~Muhyiddin IbnülArabi'nin etkisi alt~nda idi, onun Fusils adl~~eserine bir ~erh yazm~~t~. Orhan bu ak~m~~desteklemekte, heterodoks alperen dervi~ leri himaye etmekte,
onlar için zâviye vak~flar~~ba~~~lamaktayd~. Özetle, bu tarihlerde tebaas~~
aras~nda büyük bir Rum toplulu~u bulunan Osmanl~lar H~ristiyanlarla bir
uzla~ma zemini ar~yorlard~.
Süleyman Pa~a'n~n Trakya'da yerle~ mesi ve özellikle Türklerin
Balkanlar'a geçi~ ini kontrol eden Kallipolis'in (Gelibolu) dü~ mesi üzerine
(755/1354) Istanbul'da saray mensuplar~~ve ayd~nlar Kantakuzenos'un güttü~ü politikan~n iflas etti~ini görüyordu. Artan z~tl~k kar~~s~nda Kantakuzenos taht~~b~rakmaya raz~~oldu (1354 Aral~k). Ayr~l~rken verdi~i nutkunda neden Türklerle i~birli~i yapmak zorunda kald~~~n~~aç~klamaya çal~~arak ~öyle
söylemi~ tir (Kantakuzenos, III, 292): "Barbarlarla (Türklerle) aram~zdaki
fark~~bilmemezlikten gelemeyiz. Biz askeri tercübe bak~m~ ndan onlardan
üstün de~iliz. Onlar silahlar~, say~lar~~ve sava~~at~lganl~~~~bak~m~ndan bizi
geçtiler. Onlar orduda paras~z gönüllü hizmet ederler. Asya ve Avrupa'da
bizden ald~klar~~geni~~topraklara sahip olduklar~~gibi, kalan topraklar~m~z~~da ele geçirmek için bütün gayretlerini harcayacaklard~r. Fetihlerinde
~imdiye kadar kolayca elde ettikleri ba~ar~, onlara bu umudu vermektedir.
Bu sebeple onlarla bar~~~~korumay~~tavsiye ederim. Ileride hazine toplay~p
ordu ve donanma yaparak kar~~~sald~r~ya geçmek gerek. Unutmay~mz ki,
yaln~z Orhan'a kar~~~de~il, Asya'daki bütün Türklere kar~~~sava~ma zorunlu
olacakt~r. Onlar~n dininde ölüm (~ehadet) âhirette sonsuz mutluluktur." Bu
söylevde tecrübeli devlet adam~~realist biçimde gerçekleri belirtmekteydi.
Fakat gençler, onun damad~~Orhan'la ittifak~~yüzünden Türkleri korur biçimde konu~tu~una inan~yorlard~. Onlar Trakya'da sava~~konusunda ayak
dirediler. Gerçekte Kantakuzenos manast~ ra çekildikten sonra Trakya'da
Kantakuzenos'un o~lu Mattheos'a Türkler destek oldu. Yan~nda Anadolu
beyliklerinden para istemeyen, s~rf ganimet ak~n~na gelmi~~5000 Türk askeri
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bulunmaktayd~. Mattheos onlar~~ganimet almalar~~için Bulgaristan üzerine
sevk etti. Pheria'ya (Karaferye) çekildi~i zaman da, onlar~~ S~rplar üzerine
gönderdi. Ya~madan dönü~te Türkler bir S~rp sald~r~s~ndan korkup pani~e
kap~ld~lar. Mattheos'un kar~~t~~V. Ioannes Palaiologos, Türklere kar~~~S~rplara ittifak önerdi.
Kantakuzenos sahneden çekildikten sonra V. Ioannes Palaiologos taraf~ndan Trakya'da Türklere kar~~~sava~~ba~lat~ld~. Istanbul'da Papa-Latin
partisi i~leri tamam~yla ele ald~ . Katolik olan V. Ioannes Palaiologos, Türklere kar~~~Papa'ya mektup yazarak halk~n~~Katolikli~e sokmak için bir plan
sundu (15 Aral~k 1355). Haçl~~yard~m~~ olarak derhal on be~~gemiyle 500
~övalye ve 1000 yaya askeri istiyordu. Papa, V. Ioannes'in mektubunu ald~ktan sonra Haçl~~seferini gerçekle~tirmek için Venedik, K~br~s kral~, Rodos
~övalyeleriyle temasa geçti, Bizans'a yard~ m etmelerini istedi. V. Ioannes'e
güvence verdi ve Bo~az sava~~~(~ubat 1352) s~ras~nda Orhan ile ittifak etmi~~
olan Cenevizlileri ileride Haçl~~ittifak~na sokmak amac~yla bir mektup gönderip taahhütlerinin hükümsüz oldu~unu bildirdi (6 A~ustos 1355). Bo~az
k~y~s~na, ~stanbul kar~~s~na gelen Osmanl~lar, ~imdi Trakya'da ~stanbul do~rultusunda ilerlemekteydiler. Ortodoks inançlar~na s~k~~s~k~ya ba~l~~s~radan
Rum halk~~ Katolikli~e kesinlikle kar~~~idi; bu gerçek, Osmanl~~yay~l~~~nda
önemli bir faktör olacakt~r. Osmanl~~idarecileri, bey ve ulemâ, f~kh~n gayri
müslimlere tan~d~~~~zimmet hukukunu (istimâlet politikas~) izliyor, öte yandan itaat eden Rum halk~~ Osmanl~~egemenli~ini kabul etmeyi tek kurtulu~~
çaresi olarak görüyordu. Bunun yan~nda islâmla~malar ~stanbul patri~ini
telâ~a dü~ürmekteydi. Patrik, Iznik H~ristiyanlar~ na mektuplar göndererek
ihtidâlarm önüne geçmeye çal~~~ yordu (Vryonis, The Decline, s. 341-343).
758'de (1357) Orhan, küçük o~lu Halil'in (o zaman on bir ya~~nda) Izmit körfezinde korsanlar taraf~ ndan tutsak edilip Eski Foça'ya götürüldügünü ö~rendi. Asl~ nda Eski Foça'da Bizans Valisi Leo Kalothetos, Bizans
saray~n~n yak~ndan tan~d~~~~biriydi (Lemerle, s. 71-75). 1329'da III. Andronikos, Cenevizlileri Sak~z'dan ç~kard~~~~zaman onu Sak~z'a vali yapm~~t~.
Olaylar~n geli~i, Halil'in tutsakl~~~mn asl~nda Bizans saray~n~n Orhan'~~bar~~a zorlamak için bir tertibi oldu~unu gösterir. Ihtiyar ve hasta Sultan Orhan,
Theodora'dan olan çok sevdi~i o~lu Halil'in kurtar~lmas~~için imparatora
ba~vurdu. Bizans diplomasisi durumdan fazlas~yla yararland~~ve Orhan'a bir
antla~ma imzalatt~. Buna göre Orhan, Trakya'da Bizans topraklar~ na kar~~~
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her türlü sald~r~y~~ durduracak, o~lunu kurtarmak için Foça'ya gönderilecek
gemilerin bütün masraflar~n~~üzerine alacak, imparatorun o zamana kadarki borçlar~n~~ silecekti. Orhan, ayn~~zamanda Trakya'da Kantakuzenos'un
o~lu Mattheos'a yard~ mdan vazgeçmeyi ve imparator Ioannes'i desteklemeyi vaad ediyordu. Bu antla~ma ile Osmanl~lar, Rumeli'de Osmanl~~topraklar~n~~ geni~letmek için ~imdiye kadar Kantakuzenos ailesiyle yapt~klar~~ i~~
birli~i politikas~ ndan vazgeçiyor, önemli bir bekleme ve gerileme dönemine girmi~~görünüyordu. Gerçekten 760'ta (1359) Halil kurtar~l~ ncaya kadar
Rumeli'de Osmanl~lar~n yay~ lma faaliyetleri durdu. V. Ioannes, bir taraftan
Orhan'la antla~ ma düzenlerken öbür yandan Papa'n~ n Rumeli'ye acele bir
Haçl~~ kuvveti göndermesine umut ba~l~yordu. Bizans, Haçl~~ yard~m~yla denizden Bo~azIar'~~kesmek, Rumeli'deki Türkleri yok etmek stratejisini izlemekteydi. Osmanl~ lar için cidden kritik bir durum ortaya ç~km~~t~.
Bizans tarihçisi Gregoras'~ n ifadesine göre, Orhan'~n imparatorla yapt~~~~bar~~~antla~mas~~Süleyman'~n ölümünden sonrad~ r. Zorunluluk alt~nda
yap~lan bu antla~ma, Rumeli yakas~ nda bir avuç Osmanl~'y~~umutsuz bir durum içine atmak demekti. Kendi ba~~na b~rak~lan Mattheos Kantakuzenos
da bu s~ rada S~rplar taraf~ndan esir al~narak imparatora teslim edildi (1358).
Böylece ~ stanbul, Trakya'da durumu kendi lehine çevirmi~~bulunuyordu.
Orhan'la yap~lan antla~mada imparatorun eski borçlar~ndan söz edilmektedir. Gerçekten 1333'te ~zmit'i rahat b~rakma kar~~l~~~nda imparator y~ll~k bir
harac ödemeyi kabul etmi~ti. Bizans'~n tekrar bir Osmanl~~haraçgüzar~~durumuna dü~mesi, 1371'de Meriç sava~~yla gerçekle~ecektir. Gaziler yeni durum
kar~~s~nda ümitsizlik içindeydiler (Anonim Te~tirih-i Al~' Osman, s. 20-21). Fakat
Karesili gaziler, Rumeli'ni bo~ altmaya kesinlikle kar~~~olmal~d~r. Cimbi ve
Gelibolu fethinden sonra Karesi'den halk Rumeli'ye geçip yerle~meye, köyler
kurmaya ba~lam~~t~. Orhan, bu tarihte yeni bir felaketle sars~ld~. Süleyman
bir kazada yahut bir suikast sonucu hayat~n~~kaybetti (758/1357). Süleyman,
rivayete göre Rumeli'nin terk edilmesi gibi bir ihtimalin önüne geçmek için
ölüm dö~e~inde cesedinin Bolay~ r'da gömülmesini ve yerinin belli edilmemesini vasiyet etmi~ ti. Onun ölümü üzerine Orhan, yerine ikinci o~lu ~ehzade
Murad'~~tercübeli kumandan lalas~~ ~ahin'le beraber Gelibolu'ya gönderdi.
Halil kurtar~l~ ncaya kadar (1359) Murad hareketsiz bekledi.
Halil'in kurtar~lmas~~ için Bizans imparatoru 759 (1358) bahar~nda üç
kad~rgas~yla Foça üzerine hareket etti. Orhan'~n dostu Saruhan Beyi ~lyas da
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ayn~~zamanda karadan yürüdü ve ~ehri ku~att~; fakat bir sonuç alamad~lar.
Imparator Orhan'a dan~~madan Istanbul'a döndü. Eski-Foça'n~n hâkimi Kalothetos, Halil için büyük bir mebla~~koparmaya çal~~~yordu. Orhan anla~may~~bozaca~~n~~söyleyip tehdit etti. Imparator hemen Orhan ile bulu~ma iste~inde bulundu. Prikonisos Liman~'nda Orhan'~~ziyaretle yat~~t~rd~~ve ayn~~
y~l içinde tekrar Foça'ya gitti, ancak bu sefer de sonuç vermedi. 760 (1359)
bahar~nda Üsküdar'a gelen Orhan ile Arkla (K~zkulesi)'ya gelen imparator
aras~nda elçiler arac~l~~~yla görü~me ba~lad~. Bizans, Orhan'~n güç durumundan sonuna kadar yararlanmak istiyordu. Orhan'a yeni ~artlar kabul
ettirildi. Orhan fidye olarak 30.000 Venedik alt~n~~ ödedi ve Halil kurtar~ld~;
Istanbul'a getirilip orada Ioannes'in küçük k~z~~~ren ile ni~anland~~ve imparator taraf~ndan ~zmit'e getirildi. Imparator, Halil'in Orhan'dan sonra tahta
geçmesi vaadini de ald~. Bizans böylece Halil'in ~ahs~nda Osmanl~larla bir
bar~~~ve denge dönemi açmay~~arzuluyordu. Gregoras'a göre Orhan, bu düzenlemeyi kabul etti. Türk-Mo~ol gelene~ini izleyen Osmanl~larda hükümdarl~k için bir veraset, veliahtl~k kanunu yoktu, Halil'in veliahtl~~~~unutuldu.
Rumeli'deki ~ehzade Murad, bu politikaya kar~~~idi ve Karesili gazi beyler ve lalas~yla birlikte gazâ ve yay~lma politikas~nda kararl~~idi; Trakya'da
Bizans'a kar~~~sava~~ve ba~ar~~kendisine taht yolunu açacakt~.
V. Ioannes Palaiologos'un Türklere kar~~~Papa V. Innocent'e bir Haçl~~
seferi için ba~vurusu 1355 tarihindedir. Haçl~~haz~rl~klar~~için Papa, Pierre Thomas'~~ Istanbul'a gönderdi (ikameti: May~s sonu-Kas~m 1357). Ioannes, Haçl~~ yard~m~yla Türkleri Trakya'dan tamam~yla ç~karmay~~umuyordu. Papa'ya gönderdi~i mektupta (21 Temmuz 1357) imparator Türklere
kar~~~ba~ar~lar~ndan söz etmekteydi. Thomas, 1359 sonbahar~nda Papamn
Do~-u'da Apostalik Lega's~~ gibi büyük bir unvanla Istanbul'a geldi~i zaman
imparatoru Trakya'da Türklerle sava~~halinde buldu. Venedik'in sa~lad~~~~
gemilerde Rodos, Venedik, Ceneviz ve ~ngiliz askerleri Türklere kar~~~Haçl~~ordusunu olu~turmaktayd~ . Sonradan aziz mertebesi verilen Thomas'~n
biyografisini yazan Philippe de Mezires'e göre, Bizans askerinin kat~ld~~~~
bu Haçl~~ordusu Türklerin Avrupa'ya geçi~~iskelesi olan Lapseki'ye ç~karma
yapt~; kasaba yak~ld~. Bunlar gemilerine dönerken pusudaki Türklerin sald~r~s~na u~rad~lar, karma~a içinde kaçarken ço~u k~l~çtan geçirildi, Thomas
hayat~n~~güçlükle kurtarabildi. Bu olay Osmanl~~kaynaklar~nda kaydedilmi~tir (Anonimler, s. 20-21).
Belleten C. LXXIII, 7
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Bu hadisenin ard~ndan Trakya'da Osmanl~lar~n en önemli ba~ar~s~~
olan Edirne'nin fethi gerçekle~ ti. Literatürde Edirne fethi için 1363, 1364,
1369, 1371 gibi tarihler verilir. Ancak Edirne 762'de (1361) Sehzade Murad
ve lalas~~ ~ahin taraf~ndan ele geçirilmi~tir. Ara~t~rmac~lar~~yan~ltan nokta
Murad'~n Edirne'yi sultan olduktan (763/1362) sonra fethetti~i bilgisinden
kaynaklamr. Gerçek, Sehzade Murad, 1357-1362 aras~ ndaki durgunluk
döneminde Rumeli uc kumandan~~olarak faaliyette bulunmu~, Edirne'yi
1361'de ele geçirmi~tir. Bu s~rada Anadolu'dan yeni göçlerle Rumeli'deki
köprüba~~~sa~lamla~t~r~lm~~, Süleyman Pa~a'n~n ölümünde Trakya'da s~n~r
bat~da Ke~an-~psala aras~nda Yaylada~~'ndan, Marmara taraf~nda Tekirda~~~
güneyinde Bakacak tepesi ve Hora'ya uzanm~~t~. Tekirda~~~ve ~psala henüz
bu s~n~r~n ötesinde kal~yor, ak~nlar ~psala, Dimetoka, Vize, hatta Edirne'ye
kadar yay~l~yordu. Pa~a Livas~'mn, Rumeli beylerbeyili~inin çekirde~i böylece Süleyman Pa~a zaman~nda olu~mu~tur. Edirne fethinden ve Murad tahta
geçtikten (1362) sonra Edirne'de yerle~en Lala ~ahin, pa~a unvamyla ilk Rumeli beylerbeyi olacakt~r.
1359'da Halil kurtar~l~r kurtar~lmaz Sehzade Murad ve Lala ~ahin kumandas~nda Osmanl~lar~n Trakya'da sistemli fetih harekat~~ba~lam~~t~r. Osmanl~~kaynaklar~, Murad'~n Rumeli'de büyük fütuhata giri~ti~i tarihi do~ru
olarak 761 (23 Kas~m 1359'da ba~lar) ~eklinde verir (A~~kpa~azade, s. 126;
Anonim Ted~rth-i 241-i Osman, s. 21). Fakat bu kaynaklar genelde bu Murad'~n
ayn~~y~l içinde tahta ç~km~~~oldu~u hatas~n~~yapar. Grek ve Italyan kaynaklar~~
harekat~n 1359'da ba~lad~~~n~~teyit eder (Gregoras, Villani). 1359'da ak~nc~lar~n ~stanbul surlar~~önünde göründü~üne i~aret eder, Osmanl~~kaynaklar~~
1359'da ba~layan büyük taarruzu belirtir ve Murad'~n ~stanbul yolu üzerinde ilkin Çorluhisar~'n~~ald~~~n~~kaydeder. Murad ve Lala ~ahin, Çorlu'yu
ald~ktan sonra arkalar~ndan emin olabilmek için ~stanbul-Edirne yolu üzerindeki hisarlara yöneldiler. As~l amaç ise Edirne idi (A~~kpa~azade, s. 126128). Trakya harekk~ndan Bat~~kaynaklar~~da söz eder.
Murad, 1359-1360 taarruzunda do~rudan Edirne üzerine yürümeyip
önce ~stanbul-Edirne yolu üzerindeki Çorlu, Misini, Burgos (Lüle-Burgaz)
kalelerini ald~. Edirne'yi güneyden Meriç vadisi üzerinden koruyan kaleler, ba~l~ca Dimetoka (Didymoteichon) uc beyleri taraf~ndan bask~~alt~nda
tutulmaktayd~. Hac~~ ~lbey, Meriç kenar~nda fethetti~i "Burgos"ta (Oruç b.
Adil, s. 20, 93) yerle~mi~, Dimetoka'y~~s~k~~t~rmaktayd~. Nihayet bu kalenin
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tekfurunu pusuya dü~ürüp esir ald~~ve kaleyi teslim etmeleri üzerine kendisini serbest b~rakt~ . Yine bu tarafta Meriç vadisinde Gazi Evrenos, Ke~an
hisar~m alm~~, oradan ~psala'y~~zorlamaktayd~~(A~~kpa~azade, s. 126-127).
1361'de harekat~n ikinci ve son safhas~ nda Murad uc beylerini orduya ça~~rd~. Edirne'ye 55 km. kadar uzakl~ kta Babaeski'de karargahm~~kurdu, oradan Lala ~ahin'i Edirne üzerine gönderdi. Edirne'de toplanm~~~olan Bizans
kuvvetleri Osmanl~lar~~püskürtmek için kaleden ç~karak Sazl~dere'de (bugün askeri müdafaa hatt~) sava~~verdiler, fakat yenilerek Edirne Kalesi'ne
çekildiler. Sazl~ dere zaferinden sonra Murad, Edirne'ye kar~~~son taarruz
harekat~na giri~mek üzere bütün kuvvetleriyle ~ehre yürüdü. Edirne'nin bir
ku~atma sava~~~yap~lmas~na hacet kalmadan teslim al~nd~~~~rivayeti gerçe~e
uygundur. Sazl~dere yenilgisinin ard~ndan Edirne halk~~için Murad'~n ordusuna kar~~~ba~ar~~ümidi azald~. Bizans'~n ~stanbul ve Selânik'ten sonra en
önemli ~ehri, Trakya'n~n merkezi Edirne teslim oldu (~nalc~ k, Edirne'nin
Fethi, s. 137-159). Edirne'nin fethinden az sonra, ya~~~oldukça ilerlemi~~olan
Orhan Cemaziyelevvel 763'te (Mart 1362) Bursa'da vebadan öldü (Schreiner, II, 290). Daha 755'te (1354) karaci~erinden rahats~z oldu~u ve kendisine
Taronites adl~~bir hekimin bakt~~~~belirtilmektedir. Türbesi, Bursa'da babas~~Osman Gazi'nin yamndad~ r. Orhan Bey vefat etti~inde Süleyman Pa~a,
Sultan, Murad, ~brahim, Halil ve Kas~m adl~~alt~~o~lundan Murad, ~brahim
ve Halil hayatta idiler. Orhan Gazi, ~ehadet Camii duvar~ na sonradan konan 738 (1337) tarihli mescid kitâbesinde "el-emirüTkebiri'l-muazzam elzaman Orhan
mücâhid sultânül-guzat ~ücâü'd-dünya ved-din...
b. Osman" ~eklinde an~lm~~t~ r. "Sultânül-a`zam" unvan~n~~ ~lhanl~~Ebû Said
Bahad~r'~ n ölümünden (1335) önce hiçbir Türkmen beyi almaya cesaret edememi~ tir. "Gazi, mücahid" unvanlar~n~n bir gerçe~i ifade etmedi~i, gaza=
bu bey ve sultanlar için gerçek bir önem ta~~ mad~~~~iddialar~~(Lowry, s. 39)
do~ru de~ildir. Gaza, özellikle Bat~~Anadolu beyliklerinde temel devlet ideoloj isidir.
Orhan Bey'in ~lhanh sikkeleri tipinde para bast~rd~~~~bilinmektedir.
Ona ait be~~tip sikke tesbit edilmi~ tir (Zhukov, tür.yer.). Orhan döneminde
bir vezir idaresinde bürokrasinin olu~tu~u iddialar~~da aç~klama ister. Osman ve Orhan zaman~nda verilmi~~vak~flar, 723 (1323) tarihli Asporça Hatun vakfiyesi ve 724 (1324) tarihli Mekece vakfiyesi, bürokratik uygulamalar~n Orhan'~n babas~~zaman~nda ba~lad~~~n~~kan~tlar. Hüseyin Hüsâmeddin'e
göre ilk vezir, Asporça Hatun vakfiyesinde ad~~geçen ulemadan Kemâleddin
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o~lu Alâeddin Pa~a'd~r (Orhan'~n karde~i Alâeddin de~ildir). 749'a (1348)
do~ru Ahmed b. Mahmûd, 749'da (1348) Hac~~Pa~a, daha sonra Sinâneddin
Yûsuf Pa~a vezir olarak zikredilir. Orhan'~ n yedinci veziri Sinâneddin elFakih ad~nda ulemadan bir f~k~h âlimidir. Osmanl~~Devleti'ni göçebe Türkmen beylerinin kuramayaca~~n~~iddia eden Bat~l~~ tarihçiler, yan~lg~~ içindedir. Ede-Bâli'den beri beyli~in idaresini ço~u fakih, ulemadan ki~iler kurmu~~
ve yürütmü~tür. Bu alim vezirler, ~slam hukukunu ve kurumlar~n~~iyi bilen
yetenekli ki~ ilerdi. Alâeddin, Sinâneddin ve Çandarl~~(Çendereli) Kara Halil
bu ulema-bürokratlar~ n önde gelenleridir. Orhan'~ n önce Iznik, ard~ndan
Bursa kad~s~~yapt~~~~Çandarl~~Kara Halil, I. Murad döneminde vezirlik ve
kumandanl~k görevlerinde bulunmu~ tur. Orhan dönemine ait birçok vakfiye ve mülknâme (Ba~ kan, Hüdavendigâr Defteri) iyice geli~mi~~bir bürokrasinin eseridir. Orhan, kad~~yeti~tirmek üzere ~znik'te mutasavv~f
Kayseri idaresinde ilk medreseyi kurmu~tu (731/1331).
Orhan Gazi devrinde askeri te~kilât~n yeni bir düzenlemesinin yap~ lm~~~
oldu~u aç~kt~r. Beyliklerde, Türkmenler aras~ nda gazâ ak~nlar~na kat~lan
yayalar, okçulukta üstün beceri kazanm~~~özel bir sava~ç~~grubu olu~turur,
bunlar s~radan halktan k~z~l börk ile ay~ rt edilirdi. Düstûrnâme'de Umur
Gazi'nin deniz seferlerine i~ tirak eden sava~ç~lar~ n "k~z~l börk" giymi~~Türkmen askeri oldu~u belirtilmi~tir. Bunlar atl~~ ve yaya olabilirdi. Sefer ilan~~
üzerine beyin bayra~~~alt~nda toplan~rlard~ . Buna "ilden yaya ç~karma" denirdi. Orhan Gazi, Vezir Alâeddin Pa~a'n~n sözüyle beyin maiyetinde sürekli hizmet gören hassa yaya askerini te~ kil etti (Alâeddin'in vezirli~i 1333'ten
önce). Rivayete göre, padi~ aha özgü bir hassa maiyet askeri te~ kili, Orhan'~n
bir padi~ah düzeyinde hükümdarl~~a eri~mesi üzerine gerekli görülmü~tü.
K~z~l börklü Türkmenlerden farkl~~bu hassa askerine özel bir ba~l~k, ak börk
giydirildi (ak rengi Türklerde soyluluk i~aretidir). Seferlere çok asker gerekti~inden ilden ç~kar~ lan askere de ak börk giydirildi. Bu gibi yenilikler daima
~slam hukuku bilgisine sahip ulemân~ n onay~yla uygulamaya konmaktayd~.
Timar sistemine gelince, Müslüman Türklerde timar kelimesi "bak~m"
anlam~nda kullan~l~rd~. Grekçe'de "pronoia" ayn~~ manadad~r ve eyaletlerde toprak tasarrufuna dayanan belli bir atl~~asker te~kilat~na ad olmu~tur.
Speros Vryonis, timar ve pronoia kelimelerinin ayn~~anlama geldi~inden
hareketle, iki sistem aras~ndaki benzerli~i "göze batar" bulmakta, timar~n
Bizans men~ei faraziyesini incelemek gerekti~ini söylemekte, fakat ayn~~
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zamanda Selçuk iktâ sisteminden geli~mi~~olabilece~i noktas~na da i~aret
etmektedir. Tevânih-i 'AM Osman'da Osman Gazi zamamndan ba~layarak
Osmanl~~beylerinin askere timar verdi~i belirtilir. Bu arada Turgut Alp'e
verilen ~negöl bölgesi Turgut-ili diye adland~r~lm~~t~r. Öyle anla~~l~yor ki,
A~~kpa~azade yurtluk olarak verilen topraklar~, kendi zaman~n~n terimini
kullanarak timar ad~yla anmaktad~r. Yurtluklar babadan o~ula irsIdir; XV.
yüzy~lda Rumeli uc sancaklar~nda uc beyine verilen topraklar irsi yurtluklard~r, babadan o~ula geçer, feodal bir karakter ta~~r. Osman döneminin
yurtluk yöntemi, Orhan-Murad dönemlerinde tipik Osmanl~~timar sistemine do~ru bir geli~me göstermi~tir.
Osman-Orhan devrinde Orta Anadolu'dan Babal dervi~leri ve ahilerin
Osmanl~~ülkesine göçlerini tahrir defteri kay~tlar~~kan~tlamaktad~r. Orhan
vilayet tefti~lerinde (~bn Battûta) zâviye dervi~lerini de tefti~~ederdi. ~negöl
bölgesini Turgut-ili ad~yla tasarruf eden Turgut Alp, Babai dervi~leriyle gelen Geyikli Baba hakk~nda Orhan'a haber gönderir. Geyikli Baba, "Baba ~lyas müridiyim ve Seyyid Ebülvefâ tarikindenim" der (A~~kpa~azade, s. 122).
Dervi~~bir kavak (ç~nar) a~ac~~ile Orhan'~n hisardaki saray~na geldi. Avlu
kap~s~n~n iç yan~na a~ac~~dikti. Orhan dervi~e Uluda~~ete~inde bugün Babasultan denilen yeri ba~~~lad~. Sonralar~~Orhan onun mezar~~üzerine kubbeli
bir türbe, yan~na zaviye, tekke ve cuma mescidi yapt~rd~. Göç eden BabaIler,
Göynük'te iki mahalle (XVI. yüzy~lda altm~~~üç hâne) kurdular. Osman ve
Orhan'~n dan~~man~~f~k~h âlimi Ede-Mi bir BabaI-Vefai halifesi olarak Osmanl~~ucuna gelip yerle~mi~ti. 1260-1330 döneminde Mo~ol bask~s~~sonucu
uzak Osmanl~~ucuna önemli bir alii ve Baba:I göç hareketinden söz edilebilir.
Osman ve Orhan devirlerinde birçok alû ve dervi~in zâviye vak~flar~~alm~~~
olmas~~bir tesadüf de~ildir. Geyikli Baba köyü (Babasultan) için vak~f kayd~,
"Karye-i Baballer ki vak~ft~r, Orhan Bey'den Baba'ya" ~eklindedir. Günümüzde Babasultan'da Haziran ay~nda 20-30.000 ki~inin topland~~~~anma
töreni yap~l~r. Rumeli'nde de Babailer'e ait mahalleler tesbit edilmektedir.
Pâyitaht Yeni~ehir'de ~ehrin hakim tepesinde Orhan'~n PostInpü~~Baba için
yapt~rd~~~~türbeyi I. Murad görkemli bir ziyaretgâh haline getirmi~tir.
Orhan Bey zaman~nda Trakya'da ~slâmla~ma hareketinin ba~lad~~~~
dikkati çeker. Osmanl~~tarihçisi Rûlû, Süleyman Pa~a'n~n alt~~y~l süren gazâ
harekat~~s~ras~nda Trakya'da baz~~günler kâfirlerden bin ki~inin imana geldi~i ~eklinde bir rivayeti kaydeden 1354'te Orhan'~n ki~ili~i ve Rum tebaas~~
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hakk~nda Selanik Ba~piskoposu Gregor Palamas'~ n gözlemleri önemlidir.
Bizans'ta bir dini hareketin (palamizm) önderi olan Palamas, Bozcaada'dan
(Tenedos) Istanbul'a gelirken Gelibolu önünde yan~ndaki ke~i~lerle birlikte
esir edilip Orhan Bey'in huzuruna götürülür. Palamas, Selâniklilere mektubunda o zaman Osmanl~lar~ n ilerlemesi kar~~s~nda Rumlar aras~nda ba~~
gösteren ruhsal çökü~ ü ve karamsarl~~~~yans~t~r. Bursa'da H~ristiyan Rumlar da gelip Palamas ile görü~mü~ lerdi. Rum rahipler oradan da~da yaylaya götürüldüler. "Büyük emir" Orhan yaz~~geçirmek için serin bir yaylaya
ç~km~~t~. Palamas orada ~ehzade Ismail ile bulu~tu. Yemekte merakl~~ ~ehzade piskoposla din üzerinde tart~~ maya girdi. Isa'n~n çarm~ha gerilmesi,
haça tap~nma, Meryem'in bakireli~i, Müslümanlar~n kabul etmedikleri
türlü sorular ortaya at~ld~. Ismail her ne kadar H~ ristiyanlar~n en amans~z
dü~manlar~ndan biri idiyse de dü~ manca bir tutuma girmedi. Daha sonra
Palamas, Orhan'~ n huzuruna götürüldü. Emir karaci~erinden hasta oldu~undan yan~nda Taronites adl~~ bir Rum tabip vard~, o tercümanl~k yapt~.
Emir, Taronites'e bu ki~inin kim oldu~unu sordu ve onun çok önemli bir
din adam~~oldu~unu ö~rendi; o zaman kendi ulemas~yla dini konuda bir
toplant~~ düzenlenmesini emretti. Osmanl~~ulemas~~birkaç "arhont" (bey) ve
Palapanis (Balaban) denilen biriyle haz~r oldu. Tart~~ma Palapanis ba~kanl~~~nda ba~lad~. Toplant~da haz~r bulunan Taronites konu~ulanlar~~özetledi.
~lkin, ba~piskopos H~ristiyan dininin esaslar~n~~anlatt~. Ulemâ, "Isa bir insan
olarak do~duysa, ona nas~ l Allah diyebilirsiniz?" diye sordular; Meryem'in
bakireli~i üzerinde duruldu. Tart~~ma k~z~~~nca Balaban görü~meye son verdi. Bu olay, o dönem Osmanl~~idarecilerinin Rum halk ile uzla~ ma politikas~na ne kadar önem verdi~inin bir göstergesidir. Gregor Palamas bir dini hareketin önderiydi. Palamizm gerçek bir ruhani ya~am yoluyla insan~n ilahi
nura, Tanr~'n~n gerçek mü~ahedesine varaca~~~görü~ünü savunuyordu. O
dönemde Orhan'~n etraf~ ndaki alperenler, abdalân ve Iznik Medresesi, Muhyiddin Ibnü'l-Arabi'nin vahdet-i vüctkl mistisizmini benimsemi~ti. Bizans'ta
1351 dini konsili palamizmi onaylam~~t~. Palamas, Bizans'ta Latinler'e, Bat~~
Katoliklik taraftar~~ayd~nlara kar~~~yaz~lanyla mücadele etti ve kilisenin Ortodoks görü~ ünü hararetle savundu. Onun bu tutumu, kendisini Osmanl~lara yak~nla~t~rm~~t~r.
Orhan Bey döneminden kalma vak~ f ve temlik kay~tlar~, Osmanl~~aile
fertleri ve idareci zümre ile dini zümre mensuplar~~hakk~nda bilgi verir. Orhan Bey'in 724 Rebiülevvel ortalar~ nda (Mart 1324) Serefeddin Mukbil'e
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verdi~i berat, son derece önemlidir. Belge, Orhan'~n Mekece'de kurdu~u hankah~ n mütevellili~ine âzat edilmi~~kullar~ndan had~m ~erefeddin
Mukbil'i tayin etti~ine dairdir. Orhan'~ n kurdu~u birçok zâviyenin beratlar~nda görüldü~ü üzere, Mukbil mütevellilik hizmeti kar~~l~~~nda hâs~lat~n
onda birini alacakt~; tevliyet, hizmetlerini görürken üçüncü ~ah~slar~n kar~~mamalar~~veya sultanlar~ n kendisini tevliyetten azletmelerini önlemek üzere kendi eline verilmi~tir. Vakfiye ~artlar~n~~ve hizmetlerini Mukbil yerine
getirecektir. Hankah~ n vakfiyesi bugüne ula~ mam~~t~r (vak~f defterlerinde
özeti vard~ r). Mukbil vakfiyede belirtilen hankah gelirlerini toplayacak,
dervi~lere, güçsüzlere, yurdundan ayr~lm~~ lara ve fakirlere sarf edecektir.
Temliknâme'de "Hudâvendigâr" unvan~~ilk defa Orhan için bu belgede
kullan~lm~~t~r. Orhan'~n alt~~o~lundan dördünün adlar~~Süleyman, Murad,
Halil ve ~brahim bu belgede yer al~r. Süleyman Pa~a'n~n k~z~~Sultan Hatun,
Kastamonu Beyi II. Süleyman'~n e~i oldu. Süleyman Pa~ a'n~n üç o~lu ~shak,
Melik Nas~ r ve Ismail Düstûrnâme'de (s. 83) zikredilmi~, ~smail "ak~nc~~serveri" diye an~lm~~ t~r.
Orhan'~ n "zaim" (komutan) Ferzende'ye 749 Rebiülâhir sonlar~~(Temmuz 1348) tarihli temliknâmesi, akrabas~~ve belli ba~l~~idareciler üzerinde
bilgi sa~lamaktad~ r. Belgede ilkin Orhan'~ n, Ferzende taraf~ ndan arma~an
verilen o~ullar~~Süleyman Pa~a, Murad Bey, Halil Bey, ~brahim Bey s~rayla
say~l~r; Vezir Hac~~Pa~a'ya arma~an at ve vezirlik k~rm~z~~kemha ba~~~lanm~~t~r. ~ahitler s~ras~yla ba~ta Sinâneddin Fakih, Hac~~Pa~a, Timur Bo~a,
Yûsuf, Nusret Bey, Bahad~r ve Ta~timur A~a'd~r (Ta~timur A~a ~üphesiz Aykut Alp o~lu Emir Ali o~lu ünlü Kara Timurta~'t~r). Kendisine Pambucak
deresi temlik edilen Ferzende önemli bir kumandan olmal~d~r. Bu temlikin
1337'de Izmit fethinden sonra yap~lm~~~olmas~~dikkat çekicidir.
Hudâvendigâr Livâs~~Tahrir Defteri'nde Süleyman Pa~a, evkaf ve temlikleri vali olarak bulundu~u bölgeleri (Tarakl~~Yenicesi, Geyve, Akyaz~, Akhisar, Göynük, Kite, Biga, Ezinepazar~, Lapseki, Iznik, Yalakâbâd, Bolay~r,
Seydikava~~, Malkara, ~znikmud [Izmit] kazalar~) göstermektedir. Orhan'~n,
o~lu Süleyman için yapt~~~~vak~flar~~içeren vakfiyede Süleyman "seyyidülguzât yel-mücahidin._ Süleyman b. Orhan" diye an~l~r. Vak~flar Süleyman'~n
ruhu ve Bolay~r'da mezar~~yan~nda in~ a edilen zâviye için tahsis edilmi~tir.
Vakfiye yetmi~~kadar Türk köyünü içerir, az say~da Rum köyü dikkati çeker.
Vakfiye Türklerin Rumeli'ye göçebe olarak de~il, köy kurmak üzere gittik-
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lerini kan~ tlar. Köy kuranlar aras~ nda göçebe olmalar~~ muhtemel say~lanlar
az~nl~ktad~ r. Anadolu'dan gelen baz~~gruplar~n men~ei köy adlar~ndan ö~renilebilir: Saruhanlular, Kastamonulular, Tatarlar. Malkara civar~nda köy
kuranlar aras~ nda Babailer ve Ahi Evran Mezarl~~~, Karaahi köyü say~ labilir.
Vakfiye, Süleyman Pa~a'n~n ölüm tarihinde Osmanl~~yay~l~~~bölgelerini de
tesbit etmeye yarar. Bolay~ r, Evre~e, Seyyidkava~~, Migalkara (Malkara) bu
bölgenin s~n~rlar~~içindedir.
Ayr~ ca Gelibolu tahrir defterleri ilk yerle~meler hakk~nda ayr~nt~l~~bilgi
sa~lar. Süleyman Pa~ a yayaba~~lar~ ndan Kar~~Yaya'n~n ad~~ geçer. Gelibolu
bölgesinde Eksamil ve Çimbi'ye ait kay~tlar dikkati çeker. Çimbi, ~ehirköy'e
tabi bir köy olup be~~hâne Müslüman, doksan dokuz H~ristiyan; Klamic
(nüfusu hep H~ ristiyan), Platinos (nüfusu H~ristiyan), Eksamil ve Evre~e'ye
tabi, H~ ristiyanlar ço~unluktad~ r. Malkara köylerinden H~rala'da H~ristiyan
"kadimi kullar" ve "ortakç~ lar" (on dokuz nefer), ayn~~köyde yirmi dört Müslüman hanesi, otuz dört H~ ristiyan kay~tl~d~ r. Defterde Ece Halil ve Orhan
devrine ait vak~f kay~tlar~na rastlan~ r. Kozludere'de "kadimde kâfiri kovan"
Hac~~H~z~r'~n vakf~~ilginçtir.
Orhan Gazi'nin 1329 Pelekanon sava~~ ndan sonra Gebze'yi Kocaeli'nin
merkez ~ehri haline getirdi~i, burada bir külliye kurmas~ndan anla~~lmaktad~ r. Cami ve hamam~~ günümüze ula~m~~ t~r. Orhan, Dâni~ menddivan~,
Kartal köyü, Hatunsuyu köylerini Gebze Camii'ne vak~f yapm~~; Gedikli,
Dereköy, Dâni~ mendli, Çepni köylerini imaretine tahsis etmi~tir. Sofya Milli
Kütüphanesi'nde Orhan vak~flar~~defteri (OAK, nr. 27/34), Bursa Hisar Medresesi, Bursa imaret ve medresesi için vak~flar~m içerir (Bursa K~z~k köyleri
bu evkaf aras~ndad~ r). Orhan Bey'in Bursa imaretine vak~flar~, dükkân ve
mukataalar dahil y~ lda 166.305 akçe gelir sa~l~yordu. Orhan'~ n di~er vak~flar~~ ~ znik'te camiine, Mekece'de imaretine, Soloz köyünde Abi Zâviyesi ve
Camii'ne aittir.
B~BL~YOGRAFYA :
Osmanl~~tarihinin ilk dönemi üzerinde Tevarih-i A14
.
Osman'~n ana
kayna~~~olan ve Yah~ i Fakih taraf~ndan yaz~ld~~~~bilinen tarih kay~pt~ r.
Bu eserdeki Osman ve Orhan dönemlerine ait rivayetler Orhan'~n imam~~
ve Yah~ i Fakih'in babas~~olan ~ shak Fakih'ten, yani Orhan ile ça~da~~bir
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raviden gelmektedir. Bu rivayederin do~ru bilgiler içerdi~ini yer adlar~n~n kontrolü ve toponomik-topografik ara~t~rmalar ortaya koymu~tur.
Ahmedrnin gazavat tarz~ndaki manzum tarihi, A~~kpa~azade, Ne~ri, Ralli,
anonimler ve Oruç esas itibariyle Yah~i Fakih metnine dayanmakta ve hepsi, Yah~i Fakih'i ihtisar eden A~~kpa~azade'den veya onun günümüze kadar
gelmemi~~nüshalarmdan aktardm~~~görünmektedir. Düstürname'de verilen
tarihi do~ru aynnt~lar Yah~i Fakih'in ihtisar~nda hayli adamalar yap~ld~~' nu gösterir. ik~~kpa~azade'nin önemli atlamalarmdan baz~lar~~Osman'~n
Koyunhisan (Bapheus) sava~~~Iznik ablukas~~ve Orhan'~n Pelekanon sava~~yla ilgilidir. Buna kar~~l~k Haçhlar'm Lapseki ç~karmas~~ve Koyunhisar~~
sava~~~Anonim Tevarih-i Al-i Osman'da mevcuttur. Idris-i Bitlisi, /bn Kemal
gibi sonraki klasik derlemelerde bu kay~tlar dikkate al~nm~~t~r. Manzum
Tevarih-i Al-i Osmânlardan Kemal (Selâtin-nlime, haz. Necdet Öztürk, Ankara 2001, s. 48-62) ve Hadidi (haz. Necdet Öztürk, Istanbul 1991, s. 58-81),
A~~kpa~azade-Ne~ri metnini izler. Hoca Sadeddin'in Tdcit't-Teldrih'i, esas itibariyle Idris-i Bitlisrnin He~t Bihi~einin Türkçe in~a diliyle bir özetinden
ibarettir. Sâdeddin'in italyanca'ya Bratutti çevirisini kullanan Bat~l~~tarihçiler (J. W. Zinkeisen, N. Jorga) Idris ile ona kaynak olan A~~kpa~azade'yi,
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ne~rettikleri "As~~k Pa~azade, Osmanogullann~n Tarihi, ~stanbul 2003" bilimsel
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Osmanlar çok noksan olmakla birlikte Osman ve Orhan dönemi hakk~nda
ça~da~~Bizans tarihçileri (Pachymeres, Kantakuzenos, Gregoras) ve Italyan
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