
TARİH 10

ARİF ÖZBEYLİ



2.3. RUMELİ’DE GENİŞLEME

 Çimpe Kalesinin alınması (1353)

 Sazlıdere Savaşı (1362)

 Edirne’nin fethi (1362)

 Sırpsındığı Savaşı (1364)

 Çirmen Savaşı (1371)

 I.Kosova Meydan Muharebesi 

(1389)

 İstanbul’un kuşatılması (1391)

 Niğbolu Savaşı (1396)

 Varna Savaşı (1444)

 İkinci Kosova Savaşı (1448)



 Rumeli’ye geçişte iki olay etkili olmuştur. Bunlardan birincisi, 1344 yılından itibaren 

Osmanlıların Bizans’taki saltanat mücadelesine karışması; ikincisi ise 1345 yılında 

Karesioğulları Beyliği’nin Osmanlılar tarafından alınmasıdır. Bizanslıların taht kavgalarına 

karışan Osmanlılar bundan yararlanarak Çimpe kalesini ele geçirmişler ve Rumeli’ye ayak 

basmışlardır. Tekirdağ ve Bolayır’a kadar olan yerler ele geçirilmiştir.



 Osmanlılar, Rumeli’ye geçişten itibaren Balkanlar yönünde bir fetih politikası izlemiştir. Balkan 

devletleri arasındaki siyasi ve mezhepsel çekişmeler, Osmanlıların Batıdaki ilerleyişini 

hızlandırmıştır. Bu dönemde bölgede Balkanlarda, irili ufaklı pek çok devlet bulunmaktadır. 

Bunların en önemlileri Sırp ve Bulgar krallıkları ile Bosna, Eflâk ve Arnavutluk prenslikleridir. 

Balkanlarda Anadolu’ya göre daha hızlı hâkimiyet kurulmasının sebebi bölgenin siyasi ve 

sosyal sorunlar içinde bulunması ve dinî açıdan parçalanmış yapısı etkili olmuştur.



20.12.20195

 Çorlu, Lüleburgaz, Malkara, İpsala, Dedeağaç ve Dimetoka  fethedilerek Edirne’ye 

batıdan gelebilecek yardımların önü kesilmeye çalışılmıştır.

 Sazlıdere savaşında Bizans ve Bulgar kuvvetleri yenilerek Edirne fethedilmiştir.(1362)



 Gümülcine ve Filibe alındı.

 Edirne,Filibe ve Gümülcine’nin alınması üzerine Sırp, Bulgar,Macar, Bosna ve Eflak 

kuvvetlerinden oluşan Haçlı ordusu Edirne üzerine yürüdü.Yapılan Sırpsındığı Savaşı’nda 

Haçlılar büyük bir bozguna uğratıldı (1364). Bu savaş Haçlılarla yapılan ilk savaştır. 

Balkanlardaki Türk ilerleyişi hızlanmıştır. Bu savaşla Makedonya kapıları Osmanlı 

Devleti’ne açılmıştır. Batı yönlü Osmanlı fetih politikası gereği, devletin merkezi 

Edirne’ye taşınmıştır. Bu zaferle Balkanlardaki Macar hâkimiyeti de kırılmıştır.



20.12.20197

 Sırpsındığı yenilgisini telafi etmek isteyen Sırplarla 1371’de yapılan Çirmen

Savaşı’nı Osmanlılar kazanmış ve böylece Makedonya’nın fethi 

kolaylaşmıştır.  Bu  zaferden sonra Kavala, Drama ve Serez alındı.



 Osmanlı Beyliği; kuruluşundan itibaren özenle takip ettiği iskân politikası ve güçlü askerî yapısı 

sayesinde, fethedilen bölgelerde kalıcılığı sağlamayı başarmıştır. İskân politikası ilk defa Orhan 

Bey zamanında Rumeli’ye geçilmesiyle uygulanmaya başlanmıştır. Osmanlılar, gayrimüslimlerin 

yaşadığı toprakları fethedince Anadolu’dan getirdiği Türkmenleri bu bölgelere yerleştirmiştir. 

İskân, genellikle gönüllülük esasına göre yapılmıştır. Fakat sürgün yoluyla da iskân yapıldığı 

olmuştur.

Osmanlıların Rumeli’de İskan Siyaseti



Osmanlıların Rumeli’de İskan Siyaseti

İskan Siyasetinin Özellikleri

- Konar-Göçerlerden olmasına dikkat edildi.

- Anlaşmazlık içerisinde olan boylar tercih edildi.

- Ekonomik düzenin iyi olduğu yerlerden iskan yapılmadı.

- Rumeli’ye geçenlerden bir süre vergi alınmadı.

- Göç edenlerin geri dönmesine izin verilmedi.



İskanın Faydaları

- Konar- Göçerlerin yerleşik hayata 

geçmeleri sağlandı. 

- Aralarında kavgalar yaşanan aşiretleri 

birbirinden uzaklaştırmak

- Fethedilen bölgelerin elde tutulması 

ve savunulması kolaylaştı.

- Yeni fethedilen bölgeler Türkleştirildi.

- Gayrimüslim halkın ayaklanma 

ihtimalini ortadan kaldırmak

- Gayrimüslimlere hoşgörülü bir politika 

izlenerek Osmanlı’ya bağlıkları 

sağlandı.



 Osmanlı Devleti, Rumeli’de iskân politikasıyla 

birlikte istimâlet politikasını da uygulamıştır. 

Sözlük anlamı “meylettirme, cezbetme, gönül 

alma” olan istimâlet; genel olarak Osmanlı 

Beyliği’nin uyguladığı “uzlaştırıcı fetih siyaseti” 

için kullanılan tabirdir. Osmanlı Devleti, 

fethedilen bölge halkına iyi davranarak onları 

himaye etmiş, inançlarında serbest bırakmış, 

onların can ve mal güvenliğini sağlamış, 

gönüllerini kazanmaya çalışmış ve vergilerde 

kolaylık göstermiştir. Fetihlerde kalıcılığın sadece 

askerî zaferlerle gerçekleştirilemeyeceğini gören 

Osmanlılar, istimâlet politikası ile bu kalıcılığı 

sağlamıştır.



20.12.201912

 Osmanlıların Rumeli’deki fetihleri, Balkan 

devletlerini endişeye düşürmüştür. 

Osmanlılara tek başlarına karşı 

koyamayacaklarını anlayan bu devletler, 

Sırp Kralı Lazar öncülüğünde bir ittifak 

kurmuştur. Bu ittifakta Lehler, Çekler, 

Sırplar, Bulgarlar, Bosnalılar ve Arnavutlar 

yer almıştır. Türkleri, Balkanlardan atmak 

isteyen bu ittifaka karşı tüm hazırlıklarını 

tamamlayan I. Murad, Anadolu beylikleri 

kuvvetlerinin de katıldığı bir ordu ile 

harekete geçmiştir. 



20.12.201913

 .Bu zaferden sonra Tuna’ya kadar olan topraklar Osmanlıların eline geçti. Osmanlıların 

karşısında sadece Macarlar kaldı. Haçlılarla yapılan ilk büyük meydan savaşıdır.

 9 Ağustos 1389 tarihinde meydana gelen savaşta Haçlılar, sekiz saat sonunda mağlup 

edilmiş ve Haçlı komutanı Lazar, oğlu ve yüksek rütbeli komutanlar esir alınmıştır. Sultan 

I. Murad, zaferden sonra savaş meydanında dolaşırken Lazarʼın damadı olan yaralı Milos

Obiliç (Miloş Obiliç) tarafından şehit edilmiştir.



 Daha önce farklı tarihlerde, çeşitli 

devletler tarafından defalarca 

kuşatılmış olmasına rağmen ele 

geçirilememiş olan İstanbul, 1391 ve 

1395 tarihlerinde Yıldırım Bayezid 

tarafından iki defa kuşatılmıştır. 

Yıldırım, ikinci İstanbul 

Kuşatması’nda Anadolu (Güzelce) 

Hisarı’nı yaptırmıştır. 



 Osmanlı Devleti’nin ilerleyişi üzerine bütün Hristiyan dünyası telaşlanmış ve bir Haçlı ordusu 

oluşturulmuştur. İki kol üzerinden Niğbolu’ya gelen Haçlı ordusu kaleyi karadan ve nehirden 

kuşatmıştır. Haçlılara karşı harekete geçen Yıldırım Bayezid süratle Niğbolu’ya gelmiş ve 

Haçlıları, 25 Eylül 1396’da bozguna uğratmıştır. Mısır’da bulunan Abbasi Halifesi, Yıldırım 

Bayezid Han’a “Sultan-ı İklim-i Rum” (Anadolu Sultanı) unvanı vermiştir.



 1396’da Niğbolu’da kazanılan 

büyük zafer sonrası Avrupalılar, 

yaklaşık yarım asır boyunca 

Osmanlı Devleti üzerine büyük bir 

ordu gönderememiştir. 

 Bu zaferle Bulgaristan hakimiyeti 

tamamen Osmanlıların eline 

geçti.Osmanlı devletinin Balkanlardaki 

hakimiyeti pekişti.

Niğbolu Savaşı (1396)



Balkanlardaki Sarsılan Hakimiyetin Güçlendirilmesi

 Eflak Osmanlı egemenliğine alındı.

 Arnavutluk’ta bazı bölgeler alındı.(Akçahisar ve Avlunya)

 Venedik’le yapılan ilk deniz savaşında mağlup olundu.(1416) 

 Deliorman bölgesinde isyan çıkaran Şeyh Bedreddin yakalanarak idam 

edildi.

 Bizans’ın etkisiyle isyan eden Mustafa Çelebi başarılı olamayarak Bizans’a 

sığındı.



II. Murat Dönemi

 Amcası Mustafa Çelebi’nin isyanını 

astırdı. Mustafa Çelebi idam edildi.

 Mustafa Çelebi isyanında parmağı olan 

Bizans’ı cezalandırmak amacıyla İstanbul’u 

kuşattıysa da kardeşi Mustafa Çelebi isyanı 

dolayısıyla kuşatmayı kaldırdı.(1422)

 Mustafa Çelebi isyanını bastırdı.



Osmanlı-Venedik savaşı (1423-1430) Selanik’in 

fethiyle Venedikliler barış istediler.(1430)

Balkanlarda bazı yenilgiler alınması ve Anadolu’da 

Karamanoğullarının saldırıları dolayısıyla II. Murat 

Haçlılardan barış istedi. Macarlarla Edirne-Segedin 

antlaşması imzalandı.(1444)



1444’te yapılan Edirne-Segedin Antlaşması sonrasında, Osmanlı tahtına 

küçük yaştaki II. Mehmet geçmiştir. Haçlıların harekete geçmesi üzerine 

devlet adamlarının isteğiyle II. Murad tekrar tahtına çıkmıştır. II. Murad, 

1444’te Varna’da Haçlıları bozguna uğratmıştır.



Tarih Yazlısından İlginç Cevaplar

Soru: Edirne-Segedin Antlaşması’nın maddeleri 
nelerdir?

Cevap: Sırp Sındığı savaşı yeniden yapılacaktı.

Sırpsındığı imparatorluğu yeniden kurulacaktı.

Soru: Edirne-Segedin antlaşması kimlerle 

yapılmıştır?

Cevap: İtilaf Devletleri



Yapılan Varna savaşında büyük 

bir bozguna uğradılar.(1444)



Varna yenilgisinin izlerini 

silmek isteyen yeni Haçlı 

ordusunu da Kosova 

ovasında ikinci defa  büyük 

bir bozguna uğrattı. (1448)



 Not:Varna ve II.Kosova savaşları Balkanlardaki 

Osmanlı hakimiyetini kesinleştirmiş, Haçlıların 

Türkleri Balkanlardan atma umutları sona ermiştir.

Türklerin Tuna’nın güneyindeki hakimiyeti güç 

kazanmıştır.

 TÜRKÇOCUĞU, ECDADINI TANIDIKÇA DAHA 

BÜYÜK İŞLER YAPMAK İÇİN,  KENDİNDE 

KUVVET BULACAKTIR. M.KEMAL



 Rumeli topraklarını sadece fetih yoluyla yurt edinemeyeceğinin farkında olan 

Osmanlılar, bölgede iskân politikasını esas almıştır. İskâna öncülük edenler; 

gaziler, aşiret reisleri ve mensupları, akıncı beyleri, dervişler ve Tımarlı Sipahiler 

olmuştur. Anadolu’nun dinî ve iktisadi hayatında önemli yer tutan Gaziyi- ı 

Rûm, Ahiyân-ı Rûm, Abdalân-ı Rûm ve Bâcıyân-ı Rûm gibi zümreler, 

Rumeli’nin fethinden sonra gönüllü olarak bölgenin İslamlaşmasını ve imarını 

sağlamıştır. 



 Fethedilen bölgelere yerleştirilen 

Müslümanlar arasındaki dervişler, 

sonradan kurulacak olan köylerin ve 

şehirlerin çekirdeğini oluşturmuştur. 

Dervişler, kurmuş oldukları zaviye ve 

tekkeler vasıtasıyla bölgenin 

gayrimüslimlerini etkilemiştir. Böylece 

Osmanlıların bölgeyi fethetmesinden 

önce halkı psikolojik olarak fethe hazır 

hâle getirmiştir.



 Bir nevi devlet görevlisi olan bu dervişlere; devlet, geçimleri için bazı imtiyazlar 

vermiştir. Ayrıca devlet, aşiretlere iskânı yaydıkları bölgelere, kendi adlarını verme 

hakkı tanımıştır. Rumeli’ye iskân edilen Türkmenler; buralarda han, hamam, köprü, 

medrese, zaviye, imaret, tekke, cami ve mescit gibi Türk İslam eserleri inşa etmiş ve 

böylece Balkanları bir Türk yurdu hâline getirmiştir.

Mostar Köprüsü- Bosna



Tarih yazmak tarih yapmak 

kadar zordur, yazan 

yapana sadık kalmazsa 

değişmeyen hakikatler   

insanlığı şaşırtacak bir 

mahiyet alır.

Mustafa KEMAL



tariheglencesi

Kanalıma abone olup, destek olabilirsiniz.


