
OTAM, 41 /Bahar 2017, 79-106

 
 

Osmanl -S rp li kileri (1347-1521) 
 

Ottoman-Serbian Relations (1347-1521) 

Haldun ERO LU* 

 
Özet 

Osmanl lar, 1352 y l nda Bizans mparatorlu u’nun taht 
mücadelelerinde taraf olmu , bu vesile ile Rumeli’de kal c  olarak 
yerle mi , sonras nda Rumeli fetihlerine h z vermi lerdi. Osmanl lar n, 
Rumeli fetihlerinde en çok mücadele ettikleri taraflardan biri de 
S rplard r. Osmanl -S rp ili kileri siyasî, askerî, ekonomik, sosyal, kültürel 
ve hatta evlilik yollar yla ini li ç k l  bir seyir takip etmi tir. Osmanl lar n 
S rp topraklar n  ilk fetihleri ise I. Murat’ n, 1371 y l nda Lala ahin Pa a 
komutas ndaki Osmanl  ordusunu görevlendirmesi ile gerçekle ti. Bu 
fetihten sonra Osmanl -S rp ili kileri, kimi zaman sava arak, kimi zaman 
müttefik olarak, kimi zaman ise akrabal k kurarak devam etti. Özellikle I. 
Bayezit-Timur mücadelesinde (1402 Ankara Sava ) S rp askerlerinin, 
Osmanl  saflar nda Timur ordusuna kar  sava malar  Osmanl  
kaynaklar na yans m t r. Bu durumun aksine Osmanl lar n, Balkanlar’da 
Macarlar ve Anadolu’da Karamano ullar  ile yapt klar  mücadele, Macar-
Karamano lu ittifak n n do mas na yol açarken, S rplar bu defa 
Osmanl lara kar  Macar-Karamano lu ittifak  içerisinde yer alm lard . 
Öte yandan Osmanl -S rp ili kilerini akrabal kla perçinleme çabalar , I. 
Bayezit ve II. Murat zaman na rastlar. Her iki Osmanl  hükümdar  da 
S rp krallar n n k zlar  ile evlilik yapm t . Bu evlilikler siyasî nedenlere 
dayan rken S rplar, evlilik yolu ile Osmanl  sald r lar n n önüne geçmeyi 
hedeflemi , Osmanl lar ise S rp topraklar ndaki hâkimiyetlerine me ruiyet 
kazand rma amac n  gütmü lerdi. Osmanl -S rp ili kileri, I. Süleyman’ n 
1521 y l nda Belgrad’  fethi ile yeni bir döneme girdi. Bu fetih, S rp 
topraklar nda uzun süre devam edecek olan Osmanl  hâkimiyetinin de 
ba lang c  oldu.  
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Abstract 

In the year 1352, the Ottomans became a party to the crown 
struggles of the Byzantine Empire and herewith settled in Rumelia 
permanently and afterwards they hastened performing conquests in 
Rumelia. Serbs were one of the nations with whom the Ottomans had to 
struggle the most in the course of the conquests performed in Rumelia. 
The Ottoman-Serbian relations followed a fluctuating course due to 
political, military, economic, social, cultural and even marital means. The 
Ottomans first conquered the land of Serbs in the year 1371 when the 
Ottoman army was charged under the command of Lala Sahin Pasha 
during the reign of Sultan Murat I. From then on, the Ottoman-Serbian 
relations continued either fighting against each other or becoming allies or 
founding blood relations between each other. In particular, the Serb 
soldiers’ fighting against the army of Timur Khan being side by side with 
the Ottomans in the course of the struggle between Sultan Bayezid I and 
Timur Khan (Ankara Fight, 1402) have been tracked by Ottoman 
resources. By contrast with this fact, when an ally between Magyars and 
Karamanoglu people was founded because the Ottomans was struggling 
with the Magyars in the Balkans and with the Karamanoglu people in the 
Anatolia, the Serbs were involved in the ally between Magyars and 
Karamanoglu people. On the other side, reinforcing the Ottoman-Serbian 
relationships through blood relations was started at the era of Sultan 
Bayezid I and Sultan Murat II. Both Ottoman sultans married daughters of 
Serbian kings. Such marriages were based on political reasons, and the 
Serbs aimed at preventing the Ottoman invasions through marriage 
whereas the Ottomans aimed at legitimating their ambitions with respect 
to their sovereignty on the Serbian land. The Ottoman-Serbian relations 
entered into a new phase when Sultan Soliman I conquered Belgrade in the 
year 1521. The conquest launched the Ottoman sovereignty which would 
last long on the Serbian land as well.  

Key Words: The Ottomans, Serbian, Thessaloniki, Smendrevo, 
Serbian king  

 

Osmanl lar n on dördüncü yüzy l n hemen ba nda Kuzeybat  Anadolu’da 
ortaya ç kmas , yak n gelecekteki tarihî olaylar silsilesinin de habercisiydi. Tarihi 
aç dan k sa say labilecek bir süreçte, sadece Anadolu’nun kaderinde önemli bir 
rol oynamakla kalmayan Osmanl lar, ayn  zamanda Balkan co rafyas n n tarihini 
ve s n rlar n  da de i tirmi tir. Osmanl lar bunu yaparken çift tarafl  strateji takip 
etmi lerdi. Bir yandan Orta ve Bat  Anadolu’nun Müslüman Türk Beylikleri ile 
mücadelesini sürdürürken öte yandan Rumeli’ye geçerek Balkan topraklar n  
fetih politikalar  içerisine dâhil etmi ti.1 
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Osmanl lar n, Balkan topraklar n  fetih stratejileri farkl  unsurlar  
içermekteydi. lk ba ta klasik fetih yöntemi olarak benimsenen sava  daha sonra 
de i ik biçimlerle desteklenmi  ve Balkanlar’daki Osmanl  hâkimiyeti 
sa lanmaya çal lm t . Özellikle ele geçirilen bölgelerin gayrimüslim halklar  ile 
olan ili kiler mutedil bir yönetim anlay  ile sa lan yordu. Daha da ötesi yerli 
askerî unsurlar timar erleri yap l p Osmanl  sistemi içerisine dâhil ediliyordu. 
Timar sistemine dâhil edilen guruplar aras nda S rp asil ve askerî s n flar  önemli 
yer tutmaktad r.2  

Bu stratejiyi, ele geçirilen ya da geçirilmek istenen bölgelerde hüküm süren 
hanedanl klarla s hriyet ba  kurarak daha sa lam temeller üzerine in a etme 
politikas  takip etti. Balkanlardaki yerel hanedanlarla evlilik yoluyla kurulan 
akrabal k ba , Osmanl  hâkimiyetinin Balkan co rafyas ndaki me ruiyetinin 
temel unsurlar ndan birini te kil ediyordu.3 

Balkan co rafyas n n Osmanl  hâkimiyetine girmesinde takip edilen bir 
di er yöntem de Balkan devletçiklerinin hanedan üyeleri aras nda ba  gösteren 
taht kavgalar yd . Özellikle Osmanl  siyasetinin ayr lmaz bir parças  olarak 
görülen taht mücadelelerine müdahale yöntemi, ister istemez taraflardan birini 
Osmanl  yönetimine ba l yor ve böylece Osmanl lar n destekledi i taraf n 
kazanmas  halinde Osmanl  hâkimiyeti bölgede tescillenmi  oluyordu.4  

Osmanl lar n Rumeli’ye ilk geçi inin nas l oldu u üzerine yap lan 
de erlendirmeler5 bir tarafa barak larak bu geçi in sebepleri dikkate al nd nda 
bunun Osmanl  geni lemesinde çok önemli bir yer tuttu u görülür. Rumeli’ye 
geçi  sebepleri üzerine Osmanl  tarihlerine yans yan dinî gerekçelerin öne 
ç kmas  kroniklerin üslubu6 ile ilgilidir. Oysa bunun ötesinde Rumeli fetihlerinin 
co rafî, siyasî, askerî ve ekonomik sebepleri göz ard  edilemez bir biçimde orta 
yerde durmaktad r.7 

Bununla birlikte Rumeli fetihlerinde önemli rol oynayan Türk ak nc lar , 
topraklar n hem askerî aç dan ele geçirilmesinde etkin oluyor hem de fethedilen 
topraklara yerle erek bölgenin Osmanl  hâkimiyetine ve sistemine girmesini 
sa l yordu. Rumeli’de bunlar gerçekle irken, fetihlerin sürekli i aç s ndan, ayn  
zamanda Anadolu’daki Müslüman Türk beyliklerini kendi himayeleri alt na 
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almak, Osmanl lar için bir zorunluluktu. Nitekim Anadolu co rafyas na hâkim 
olman n yolu, rakip Müslüman Türk beyliklerinin ya ortadan kald r lmas ndan ya 
da hâkimiyet alt na al nmas ndan geçiyordu.  

Bahsi geçen stratejilerin ba ar yla uygulanmas  aç s ndan on dördüncü 
yüzy l n hemen ba nda Osmanl lar n eline Do u Roma mparatorlu u’nun 
içinde bulundu u s k nt l  dönem dolay s yla bulunmaz bir f rsat geçti. Esas nda 
bu s k nt , Osmanl -Do u Roma ili kilerini de ekillendirdi. Dolay s yla 
Osmanl lar n Balkan co rafyas ndaki geni lemesinde Do u Roma 
mparatorlu u’nun içinde bulundu u s k nt lar ayr  bir yer tutar.  

Do u Roma mparatorlu u’nun taht mücadelelerine ilk Osmanl  
müdahalesi Orhan (1326-1362) döneminde olmu tu. Orhan’ n daha sonralar  
Rumeli’ye geçi lerinde çok önemli bir faktör olan Osmanl -Do u Roma 
(Orhan-Kantakuzenos) ittifak n n temelleri Ayd no lu Umur’un 
Kantakuzenos’a tavsiyesine dayanmaktad r. Do u Roma mparatoru 
Andronikos’un 1341’de ölümü ve o lunun çok küçük ya ta olmas , vesayetin 
Grand Domestik Kantakuzenos’a verilmesine sebep oldu. Vesayeti dolay s yla 
imparatorluk tac  giyen Kantakuzenos’un imparatorlu u, muhalifler taraf ndan 
kabul görmeyince Kantakuzenos, Dimetoka’ya (Güvercinlik=Gümü çay) 
giderek kendini imparator ilan etti. Kantakuzenos’un imparatorlu unu kabul 
etmeyen Edirne ve stanbul’daki Do u Romal lar ile Kantakuzenos aras ndaki 
mücadelede vasî Kantakuzenos, Ayd no lu Umur’dan yard m talep etmi  ve bu 
yard m ile ilk tehlikeyi atlatm t . Umur’un, zmir’in Latinler taraf ndan i gal 
edilip donanmas n n yak lmas ndan sonra kendisine yard m edemeyece i ve 
Orhan ile ittifak yapmas  tavsiyesi,8 Kantakuzenos’u Orhan’a yöneltti. 
Kantakuzenos, Orhan’a bol miktarda para vermeyi ve her istedi ini kabul 
edece ini teklif etti. Hatta k z n  Orhan ile evlendirdi.9 Bu geli meler üzerine 
Orhan’ n 1347 y l ndaki yard m  ile Kantakuzenos, küçük Ioannes ile beraber 
stanbul’a girerek imparatorlu unu ilan etmi ti.10 Orhan’ n bu stratejisi 

Osmanl lar n Rumeli’de yapaca  fetihlere zemin haz rlad . Hatta rahatl kla 
denilebilir ki, Do u Roma mparatorlu u’nun y k lmas nda, özellikle taht 
mücadeleleri ya ad klar  dönemde, Osmanl lardan, S rplardan ve Bulgarlardan 
yard m istemeleri önemli rol oynam , Osmanl lar bu f rsattan yararlanma 
becerisini gösterebilmi lerdi.11 

Bunun en önemli göstergesi, Rumeli’ye geçi lerde kulland klar  Çimpe 
(Çimpi) kalesine yerle meleri, hatta bütün srarlara ra men bir daha 
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bo altmamalar  idi. Genç Ioannes ile Kantakuzenos aras ndaki taht 
mücadelesine Kantakuzenos lehine yard m amac yla Çimpe kalesine yerle en 
Orhan’ n o lu Süleyman daha sonra gerçekle tirilecek Rumeli fetihleri için 
önemli bir atlama ta  elde etmi  oldu. Kantakuzenos’un Orhan’dan yard m 
istemesi üzerine Orhan’ n o lu Süleyman komutas ndaki Osmanl  ordusunun 
1352 y l nda Rumeli’ye geçmek için kendilerine verilen Çimpe kalesinden bir 
daha ç kmayarak Osmanl lar n Rumeli fetihlerin için bir üss olarak 
kullan lmas n  sa lad . 

Osmanl lar n Rumeli’de ba latt  ilk ak nlar sonras nda olu turulan fetih 
stratejisinin önemli bir aya  Osmanl  kaynaklar nda Laz12 olarak tan mlanan 
S rplar ve S rp bölgeleri üzerine olanlard r. Zira Osmanl lar n Rumeli’ye geçti i 
y llarda S rplar, Stefan Du an’ n krall  etraf nda en güçlü dönemlerini 
ya yorlard . Stefan Du an’ n hedefleri aras nda, t pk  Osmanl larda oldu u gibi, 
Bizans topraklar n n yer al yor olmas  ve Osmanl -Do u Roma ittifak n n yo un 
oldu u döneme rastlamas  Osmanl lar ile S rplar  kar  kar ya getirecekti. 
Dolay s yla ekonomik ve siyasî çalkant  içerisindeki Bizans mparatorlu u, 
Bat ’dan S rplar n do udan Osmanl lar n bask s  aras nda s k p kalm t . 

K saca S rplar; Slavlar n miladi be inci ve alt nc  yüzy llarda Tuna Nehri’nin 
kuzeyindeki Orta Avrupa topraklar n  istila etmeleri ile birlikte bu gurubun 
içinde bulunmalar  dolay s yla bölgeye yerle mi lerdi. S rplar esas olarak Çek 
topraklar  ile Saksonya’da (Almanya’n n do usunda yer alan eyalet) varl k 
gösteriyor olmalar na ra men as l yurtlar  bu bölgeler de ildi. Kabile adlar ndaki 
isim benzerliklerinden de anla ld  üzere asl nda ranl  kabilelerle birlikte 
ya amaktayd lar. S rplar n da içinde yer ald  Slav guruplar, asl nda tar mdan 
çok otlakç l kla u ra t klar  için vah i halk olarak tan mlanmaktad rlar.13  

Yedinci yüzy ldan itibaren H ristiyanl  kabul eden S rplar, H rvatlarla 
birlikte Avarlardan bo alan topraklara ak n ettiler. Bu ak nlar s ras nda 
Kosova’n n kuzeybat s ndaki Rascia ile günümüzdeki Karada 14 topraklar n  ele 
geçirdiler. Daha önce bu bölgeye yerle mi  olan di er S rplarla birlikte ya amaya 
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ba lad lar. Dolay s yla Slavlar n içerisinde yer alanlar n S rp kimli ini 
benimsemeleri daha sonralar  olacakt r. Bu dönemde henüz devletle memi  olan 
S rplar, Supa ad  verilen bir kabile te kilatlanmas  biçiminde örgütlenmi lerdi. 
Yedinci yüzy l n ortalar na gelindi inde ise S rplar n, Karada ’ n kuzeyindeki 
bugünkü Arnavutluk’un kuzey bölgelerini ele geçirmeye ba lad klar , D raç 
(Durazzo) ve kodra (Shkoder- skenderiye) gibi belli ba l  liman ehirlerine 
hâkim olduklar  görülüyor. S rplar n Kosova’ya do ru as l yay lmalar  on ikinci 
yüzy l n sonlar na do ru ba lam t .15 

lk S rp Devleti I. Mihael zaman nda kuruldu. I. Mihael, 1077 y l nda 
Papan n elinden taç giyerek ilk S rp Devleti’nin temellerini atm  oldu. Daha 
sonra S rplar taraf ndan farkl  devletler kuruldu. Fakat bunlar aras nda en 
kudretlisi 16 Nisan 1346 y l nda Ortodoks Çar s fat  ile S rp, Bulgar, Yunan ve 
Arnavutlar n kral  olarak taç giyen Stefan Du an’ n (1331-1354) ba nda 
bulundu u S rp mparatorlu u idi. Üsküp’te taç giyen Stefan Du an, Teselya 
(Thessalia=Yunanistan) ve Epir'i (Ípiros=Çameria) ele geçirdi. Do u Roma 
mparatorlu u'nun Balkanlardaki topraklar n  alarak imparatorlu unun 

s n rlar n  iki kat na ula t rd .16 

S rp Kral  Stefan Du an’ n, Do u Roma’n n Makedonya ve kom u 
topraklar n  ele geçirme faaliyetlerine kar n Osmanl lar, Balkanlar’da, Do u 
Roma mparatorlu u’na yard m bahanesiyle yerle mek için ak nlar n  
sürdürüyorlard . Bu sebepledir ki Orhan’ n gittikçe artan öhreti Stefan Du an’ , 
onunla ittifak yapma yoluna itmi ti. Hatta gönderdi i elçisi ile Orhan’ n o luna 
k z n  vermeyi teklif etmi , ancak Dimetoka’da (Güvercinlik=Gümü çay) 
bulunan ve Bizans taht na göz koyan Kantakuzenos, Du an’ n elçisini ortadan 
kald rarak bu ittifak  önlemi ti. Orhan-Du an ittifak n n gerçekle memesi ve 
yeni ittifaklar n kurulmu  olmas , Orhan ile Kantakuzenos’u yak nla t r rken iki 
hükümdar da S rplardan uzakla acaklard .  

Yeni kurulan Osmanl -Do u Roma ittifak n n sonucunda ilk Osmanl -S rp 
kar la mas , 1347 y l nda gerçekle ecekti. Orhan, Üsküdar’a kadar gelerek 
kay npederi Kantakuzenos ile görü mü , S rplara kar  yard m isteyen 
Kantakuzanos’a alt  bin ki ilik askeri birlik vererek ba ar  kazanmas n  
sa lam t .17 

Orhan’ n S rplara kar  elde etti i ve öhretini artt ran ilk ba ar s ndan 
sonra Osmanl -S rp kar la mas n n ikincisi 1349 y l nda gerçekle ti. S rp Kral  
Du an, Selanik’i ku at nca Do u Roma mparatorlu u, damad  Orhan’dan 
tekrar yard m talep etmi  bunun üzerine Orhan, o lu Süleyman komutas ndaki 
ordu ile Selanik ehrini Stefan Du an’dan kurtarm t . Orhan’ n müttefiki 
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Kantakuzenos’un o lu Mateos’un da kat ld  bu sava ta yakla k yirmi bin 
ki ilik kara ordusunun yan nda Do u Roma donanmas na yard m eden yirmi iki 
gemiden olu an bir Türk filosu da yer al yordu. Orhan, kara ve deniz ordusuyla 
Selanik ehrini S rplardan kurtararak öhretini artt rmakla kalm yor, Do u Roma 
mparatorlu u için iyi bir müttefik oldu unu da göstermi  oluyordu.18 

Osmanl -Do u Roma müttefikli i ileride tekrar Osmanl lar  S rplarla kar  
kar ya getirdi. 1352 y l nda Dimetoka’da (Güvercinlik=Gümü çay) S rp ve 
Bulgarlardan olu an ordu, Kantakuzenos’un yard m talebi üzerine Orhan’ n 
ehzadesi Süleyman komutas nda gönderdi i on bin ki ilik birlik ile ma lup 

edilecekti.19 Bu galibiyetten sonra geri dönen Süleyman komutas ndaki Osmanl  
ordusu, yerle mi  olduklar  Çimpe kalesinden ç kmayacak ve daha sonraki 
Rumeli fetihlerinde bu kale harekât noktas  olarak kullan lacakt .20  

S rplarla Do u Roma mparatorlu u aras ndaki derin çatla a kar n 
Osmanl -Do u Roma ili kileri tahmin edilenin de ötesinde h zl  bir ekilde 
ilerledi. Bu durumdan çok memnun olmayan ve yakla k be  y l içerisinde üç 
defa Osmanl  askerleri kar s nda ma lubiyet ya ayan S rp Kral , Osmanl -Do u 
Roma ittifak n  yok ederek Do u Roma’n n hâkim oldu u topraklar üzerindeki 
emellerini gerçekle tirmek istiyordu. Bu amaçla, papan n kendisine elçi gönderip 
onurland rmas n  f rsat bilerek kâfir olarak tan mlad  Türklere kar  haçl  
seferinde liderlik etmeyi teklif etti. Ancak Stefan Du an’ n 1354 y l nda ölümü, 
beklenen S rp-Osmanl  kar la mas n n bir süre gecikmesine yol açt . Stefan 
Du an’ n ölümü ve Osmanl -Do u Roma ittifak n n çok güçlü oldu u bu süreç, 
S rplar n aleyhine i lemeye ba lad . Nitekim Orhan, IV Ioannes’in o lu genç 
Bizans hükümdar  Mateos’un teklifi ile Çimpe kalesinin kar s nda bulunan 
Abidos’a21 kadar askerlerini göndererek ordusunun yönünü Filibe’ye çevirdi. 
Burada Voichnas önderli indeki S rp ordusu ile yap lan sava  kazanan yine 
Osmanl lar oldu. Hatta Voichnas’  esir alan Orhan, esirini, Do u Roma 
hükümdar na teslim ederek Osmanl -Do u Roma ittifak na sadakatini bir kez 
daha göstermi  oldu.22 

S rplar n, Stefan Du an zaman ndan itibaren belirginle en Do u Roma 
aras ndaki bu uyu mazl ktan en çok Osmanl lar faydalan yordu. Her ne kadar 
Osmanl -Do u Roma ittifak  her defas nda S rplarla yeni bir sava  anlam na 
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gelse de Osmanl lar için bu durum Rumeli’de yeni fetihler için bulunmaz 
f rsatlar yarat yordu. 

1364 y l na gelindi inde Osmanl  taht nda art k I. Murat (1362-1389) 
oturuyordu. Osmanl lar n giderek artan gücünü kendileri için bir tehdit unsuru 
olarak de erlendiren S rplar n yeni müttefikleri Macarlar olacakt . Osmanl -
Do u Roma ittifak , S rplar  Macarlarla birlikte hareket etmeye zorlad . Bu 
ittifaktan güç alan S rp Kral  Vuka in ve Despot Uglye a, Edirne’ye iki günlük 
mesafedeki Meriç Nehri yak nlar na gelerek bir nevi güç gösterisinde bulundu. 
Bu haberi alan Osmanl  hükümdar , Lala ahin Pa a’y  görevlendirerek, Pa a’n n 
komutas ndaki Osmanl  ordusunu S rplar n üzerine gönderdi. Osmanl lar ile 
S rplar aras nda ilk büyük sava  olarak tarihe geçen ve Meriç Nehri’nin k y s nda 
yap lan mücadelede kazanan taraf Osmanl lar olmu tu. Bu yenilgi S rplar 
taraf ndan ulusal bir felaket olarak kabul edilecekti. Yenilgiyi felaket olarak 
gören S rp bak n  belgeleyen kan tlar yine S rp y ll klar na “Bu y l Türkler, Kral 
Vulka in ve Despot Uglye a’y  öldürdüler” ifadeleri ile yans m t r.23 Bu ilk büyük 
kar la man n oldu u ve sava n yap ld  yere S rps nd  (Sarayakp nar=Edirne) 
ad n n verildi i kaynaklarda yer almaktad r.24 

Bundan sonra Osmanl lar ile S rplar aras ndaki as l ve büyük kar la ma 
1371 y l nda gerçekle ti. Bu Osmanl -S rp Sava  26 Eylül 1371 y l nda 
gerçekle en Birinci Çirmen (Ormenion) Sava  idi. Osmanl larla S rplar 1372 y l nda 
tekrar kar la m lar ve kinci Çirmen (Meriç) Sava  da birincisinde oldu u gibi 
Osmanl  galibiyeti ile sonuçlanm t .25 Çirmen Sava lar  sonras nda art k S rp 
topraklar n n Osmanl  hâkimiyetine geçme zaman  da gelmi ti. Bu zamana kadar 
Do u Roma mparatorlu u’na yard m amac  ile S rplarla sava an Osmanl lar 
art k S rp topraklar n  ele geçirmeye ba layacaklard r. 1371 ve 1372 y llar ndaki 
Çirmen Sava lar ’ndan sonra I. Murat’ n önderli indeki Osmanl lar, daha h zl  
bir ekilde Rumeli’de ilerlemeyi sürdürdüler. Bu h zl  ilerleyi  sonucunda, 1372 
y l na gelindi inde, art k Osmanl lar taraf ndan Karacada  (Acar=Filibe=Svejen) 
olarak adland r lan Orta Da  anlam na gelen Sredna Gora’ya kadar bütün Tunca 
bölgesi ele geçirilmi ti.26  

1375 y l nda I. Murat, S rplar n faaliyete ba lamas  ve Osmanl  hâkimiyetine 
giren bölgelere ak nlar düzenlemesi üzerine o lu Bayezit’i kendi yerine 
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kaymakam olarak b rakarak Gelibolu üzerinden S rp ülkesine sefer düzenlemeye 
karar verdi. Osmanl  ordusunun yola ç kt  haberini alan S rp kral  kaçt . I. 
Murat bu sefer s ras nda Ni ’i ele geçirerek kalede bulunan bütün k ymetli e ya 
ve mallara el koydu. Ni ’in 1375 y l nda fethedilmesi Osmanl  ilerleyi inin 
önemli bir a amas yd . Bu fetihten sonra Osmanl  hükümdar  Edirne’ye döndü. 
27 Ni ’in ele geçirilmesinden sonra 1376 y l nda S rp Kral  Lazar ile yap lan 
antla ma S rplar n haraç ve bin ki ilik asker verme artlar n  içeriyordu.28 

Osmanl  hükümdar  Anadolu’da yapaca  faaliyetler dolay s yla bir süre 
Rumeli’deki ak nlar n  durdurmu tu. 1380 y l ndan sonra Rumeli fetihleri 
yeniden ba lad . Rumeli fetihlerinde Yukar  S rbistan’ n kap s  say labilecek 
Ni ’in Osmanl lar taraf ndan ele geçirilmesi ve 1380 sonras  fetihlerinin devam 
etmesi S rp Despotu Lazar’  (1367-1389) endi elendirmi ti. Bu endi esi Osmanl  
ordusuna verdi i asker ile ödedi i vergi miktar n  artt rmas na sebep olacakt . 
Var lan antla man n gere i olarak 1386 y l nda I. Murat’ n Karamano lu üzerine 
yapaca  sefere Rumeli Beylerbeyi Timurta  Pa a’n n emri alt nda iki bin z rhl  
S rp askeri de kat lacakt . Osmanl lar n Karamano lu seferi s ras nda baz  S rp 
askerlerinin Konya halk na eziyet etti i gerekçesi ile Osmanl  hükümdar  
taraf ndan idam edildi i Osmanl  kaynaklar na yans m t r.29  

Takvimler 1387 y l n  gösterdi inde Osmanl  ordusu ile S rp ordusu yeniden 
kar  kar ya geldiler. Karaman seferi s ras nda Konya halk na eziyet etmeleri 
gerekçesi ile baz  S rp askerlerinin öldürülmesi ve geri kalan S rp askerlerinin 
ülkelerine döndüklerinde bu durumu S rp K ral  Lazar’a bildirmeleri üzerine Kral, 
Osmanl lar ile olan antla may  bozarak sava  karar  ald lar. Osmanl lar n elinde 
olan topraklara sald rarak bölge halk na eziyet etmesi üzerine Osmanl  hükümdar  
S rp Kral ’na kar  sald r  emrini verdi. Toplanan yirmi bin ki ilik Osmanl  
ordusunu yine Lala ahin Pa a komuta ediyordu. Fakat 1365 ve 1371 sava lar n n 
aksine bu kez otuz bin ki ilik S rp ordusu sava  meydan ndan galip ayr lacakt . 30 
1347’den 1387’ye kadar geçen k rk y l içinde yap lan sava larda nihayet galibiyet 
eldeedebilen S rplar için bu durum y ll klar nda “Sultan Murat Ploçnik’te ma l p oldu” 
eklinde akis bulmu tu. Asl nda S rplar n 1387 zaferi, daha sonra olu acak yeni bir 

birlikteli in de ate ini yakm  oldu. S rplar n 1387 galibiyeti ile Haçl  zihniyetinin 
fitili ate lenmi  ve H ristiyanlar n Osmanl lar kar s nda birlikte hareket etme 
arzular  tetiklenmi ti.31 

1388 y l na gelindi inde 1387 ma lubiyetine ra men I. Murat, Osmanl lar n 
Balkan fetihlerini Tuna boylar n n tamam n  kapsayacak ekilde geni letti. 
Bundan sonraki hedefi, muhtemelen 1387 yenilgisini de akl nda tutarak, S rp 
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Kral  Lazar’  yenmek ve S rbistan topraklar n n tamam n  ele geçirmekti. 
Osmanl  kaynaklar nda, S rp hükümdar n n, I. Murat’a haber göndererek 
o ullar n  ve iyi silahlar n  ku anarak sava a gelmesini, kendisinin de böyle 
yapaca n  bildirdi i kay tl d r. Zira 1387 galibiyetinden sonra olu an Haçl  
birli i S rp kral n  cesaretlendiriyordu. I. Murat bu davete o ullar  ehzade 
Bayezit ve Yakup Çelebi ile birlikte icabet etti. 15 Haziran 1389 y l nda iki ordu 
Kosova’da kar  kar ya geldi. Osmanl  ordusunun Sa  kolunda ehzade 
ÇimpeBayezit yer alm t . Yan nda Saruca Pa a ve Suba  olarak Evrenos Gazi 
bulunuyordu. Ordusunun Sol kolunda da ehzade Yakup konu lanm , yan nda 
Koca Balaban Bey ve Suba  olarak Eyne Bey yer alm t .32  

Sava  öncesinde I. Murat, muharebede uygulanacak taktik konusunda bir 
toplant  yapt . Toplant da baz  devlet ileri gelenlerinin orduda bulunan a rl k 
develerinin askerin önüne dizilmesi fikrine, ehzade ÇimpeBayezit iddetle kar  
ç km t . Genç ehzade, silahlardan korkan develerin geri dönerek kendilerini 
peri an edebilece ini, ayr ca sahip olduklar  güçle sava  kazanacaklar n  ve 
do rudan cephe sava  yapmalar  gerekti ini ileri sürmü tü. ehzade’nin bu fikri 
I. Murat taraf ndan da uygun bulunarak kabul edildi.33 

1389 Kosova Sava  olarak tarihe geçen bu mücadelede kazanan 
Osmanl lar oldu. Ancak sava n kazan lmas ndan sonra sava  meydan nda gezen 
Osmanl  hükümdar , Milo  Kobile (Obiliç) isminde bir S rpl  taraf ndan, 
hükümdar n elini öpme bahanesi ile yan na sokulmas  sonras nda, boynundan 
ve karn ndan hançerlenerek hayat n  kaybetti.34 Kosova Sava ’nda S rp Kral  
Lazar, bin kadar adam yla birlikte esir edilenler aras ndayd . Osmanl  sultan n n 
bir S rpl n n hançeri ile hayat n  kaybetmesi S rp Kral ’n n da ayn  kaderi 
payla mas na yol açt .35 Osmanl  hükümdar n n hayat n  kaybetmesine ra men 
1389 Kosova Sava ’n n kazan lmas  Osmanl lar n Balkanlarda art k iyice 
yerle mesi anlam n  ta yordu.36 
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I. Murat’ n S rplarla yap lan Kosova Sava ’nda bir S rpl  taraf ndan 
öldürülmesinden sonra o lu ehzade ÇimpeBayezit’in saltanat sanca  dibine 
getirilip devlet erkân n n kendisine biat etti i, sava  meydan nda halen 
sava makta olan karde i Yakup Çelebi’nin ise babas n n kendisini ça rd  
yalan  ile çad r önüne getirilerek bo duruldu u konusunda bütün Osmanl  
kaynaklar  birle irler.37 Hoca Sadettin, Yakup Çelebi’nin öldürülmesine gerekçe 
olarak ‘Fitne öldürmekten daha zararl d r’ görü üyle Yakup Çelebi’den 
kaynaklanabilecek olan huzursuzlu u dü ünerek saltanat varislerinin 
ço almas n n memleket ve halk n düzenine zarar verdi ini s nam  
olduklar ndan Yakup Çelebi’nin öldürüldü ünü ifade eder.38 

1.Murat’ n ölümü sonras nda Osmanl  taht na oturan I. Bayezit ilk i  olarak 
S rplarla babas  zaman ndaki gibi bir antla ma yapt . Buna göre S rp Kral , 
Osmanl lara haraç ve asker vermeyi taahhüt ediyordu.39 Yeni Osmanl  
hükümdar  ülkesini Osmanl  hâkimiyetine katmak ad na K rtova=Kur ova 
(Kroucheva=Manast r) ve Üsküp bölgesine Yi it Pa a’y , Vidin’e ise Firuz 
Pa a’y  göndererek Osmanl  hâkimiyetini buralarda tesis etmeye ba lad .40 

1389 y l nda kazan lan Kosova Sava , akabinde I. Bayezit’in Yi it Pa a ve 
Firuz Pa a’y  S rbistan topraklar n n geri kalan n  ele geçirmek üzere görevlendirmesi 
ve Balkanlarda tesis etti i bar  sonras nda s ra Anadolu topraklar na ak nlar 
düzenlemeye gelmi ti. 1391 y l nda Anadolu Beyliklerini hâkimiyeti alt na alan I. 
Bayezit’in hedefinde art k stanbul vard . Bu amaçla stanbul 1395 y l nda ku at ld .41 
Ancak stanbul ku atmas  s ras nda Macar Kral ’n n Tuna nehrini a t  haberi 
üzerine 1395 y l nda Gelibolu’dan geçerek Edirne’ye gelen Osmanl  hükümdar , 
oradan Sofya’ya do ru harekete geçti. Alacahisar (Kru evac) bölgesinde 1396 y l nda 
yap lan Ni bolu Sava n  kazanan Osmanl  hükümdar  bu s rada Bosna topraklar n  
da Osmanl  ülkesine katarak haraca ba lad .42 Dokuz sene önce Kosova’da 
Osmanl lara kar  sava an S rp Kral ’n n o lu Stefan Lazareviç (1389-1427) Ni bolu 
Sava ’nda ise S rp Kral  olarak müttefik oldu u Osmanl lar n ordusunda yer alm  
ve Macarlara kar  sava m t .43 
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Osmanl -S rp ili kilerinin bundan sonraki en önemli dönemecini, s hriyet 
(evlilik yolu ile kurulan akrabal k) ba  olu turmaktad r. Osmanl -S rp 
ili kilerindeki ilk s hriyet I. Bayezit’in S rp Prensesi ile olan evlili idir. S rbistan’ n 
fethedilmesi ile birlikte Osmanl  kaynaklar nda V lko lu olarak adland r lan S rp 
Kral  Lazareviç, I. Bayezit’e elçi göndermi ti. Elçiyle birlikte birçok hediye 
yollayarak k z karde i olan S rp prensesi Mara Despina (Mileva, Olivera) ile 
evlenmesini teklif etti. Bu teklifi kabul eden I. Bayezit, S rp Prensesi ile evlendi. 
Buna kar  S rp Kral , Osmanl  hükümdar ndan Semendire(Smendrevo)’nin 
kendisine verilmesini talep etti. Bu istek Osmanl  hükümdar  taraf ndan kabul 
gördü. Ayr ca Osmanl  hükümdar  kendi gücünü ve büyüklü ünü gösterircesine 
Semendire’nin yan  s ra Güvercinlik (Dimetoka, Gümü çay)’i de S rp kral na 
verdi. Hoca Sadettin, Semendire ve Dimetoka’n n verilmesinde hükümdar n e i 
olan S rp prensesinin rolü oldu unu hatta S rp kral  taraf ndan k z karde ine 
telkinde bulunuldu unu yazar.44 A kpa azade, Ni bolu’yu (Nikopol) vermedi ini 
özelikle kaydeder. Zira I. Bayezit’in Ni bolu’yu S rplara vermemesini ve bunun 
A kpa azâde’de kaydedilmesini Ni bolu Sava ’n n kazan lmas  dolay s yla 
bölgenin manevî hat ras na verilen önemin göstergesi olarak de erlendirilebilir. 
Ayn  kaynak, I. Bayezit’in S rp prensesi ile evlenmesinden sonra Osmanl  
hükümdar n n saray nda baz  adetlerin de i ti inin, eskisinden farkl  olarak 
hükümdar n sofras nda içki tüketilmeye ba land n n, böylece yeni bir döneme 
girildi inin de alt n  çizerek, slamî ö retiye göre yasak olan içkinin Osmanl  
saray na giri ine asl nda bahane üretmeye çal r.45 

Osmanl lar n hem sava  alanlar nda gösterdi i ba ar  hem de akrabal k yolu 
ile kurdu u yeni müttefik ba lar n n izleri 1402 y l nda I. Bayezit’in Timur ile 
yapt  Ankara Sava ’nda görülecek ve S rp askeri Osmanl  ordusunda yer 
alacakt r. I. Bayezit’in, Timur taraf ndan gerçekle tirilen Anadolu’daki 
faaliyetlerini durdurmak üzere bir ordu haz rl na giri ti inde, S rp kral ndan da 
asker göndermesini istemi , bu istek üzerine Stefan Lazareviç komutas ndaki bir 
S rp birli i Osmanl  ordusuna kat lmak için Anadolu topraklar na gelmi ti. 
nalc k, Timur’un tarihçisi Nizameddin amî’nin, Osmanl  ordusundaki 

haraçgüzar askerleri s ralarken S rp askerlerini Osmanl  ordusunda yer alanlar 
aras nda gösterdi ini belirtir.46 

Ankara Sava ’nda Osmanl  ordusunun sol kolunda yer alan S rp askerlerin 
say s  konusunda farkl  görü ler bulunmaktad r. Hoca Sadettin, Sol koldaki S rp 
askerinin say s n  yirmi bin olarak verirken47 baz  Osmanl  kroniklerinde bu say  
on bin olarak gösterilir.48 Bunun yan nda çok abart l  rakamlar veren Osmanl  
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kaynaklar  da vard r. Sözgelimi S rp askerinin say s n  silahlarla donanm  yüz 
bin ki ilik bir ordu olarak sunan kaynaklar da bulunmaktad r.49 

Sava n ilk hamlesi Timur’un ordusunun Sa  kol komutan  Miran ah 
Mirza’dan geldi. Osmanl  Sol kolundaki S rp askeri bu sald r  kar s nda direnç 
gösterdi. Hükümdar n bulundu u merkeze Timur ordusundan skender Mirza 
ile Mahmut Mirza sald r nca Osmanl  yeniçerisi kar l k verdi. Daha ilk sald r da 
Osmanl  Sol kol komutan  Emir Süleyman’ n emrindeki askerler kaçt . 
Kendisine ba l  birliklerin kaçt n  gören Emir Süleyman ne yapmas  gerekti i 
konusunda Vezir Ali Pa a’n n görü üne ba vurdu unda, çarenin kaçmak oldu u 
yönünde tavsiye al nca sava  meydan ndan kaçt .50 bn Kemal ve Lütfî Pa a, 
sava  meydan ndan kaçan Emir Süleyman’ n yan nda, Vezir Ali Pa a, Timurta  
Pa a, Evrenos Pa a ve Hasan A a gibi önemli devlet adamlar n n bulundu unu 
kaydediyorlar.51 

Ankara Sava  s ras nda Osmanl  ordusunun k sa sürede da lmas na ve 
hatta Osmanl  ehzadelerinin kendi maiyeti ile birlikte sava  meydan n  terk 
etmesine ra men S rp askerlerinin kahramanca sava malar  Osmanl  
kaynaklar nda akis bulmu tur.52 Ancak, daha ilk sald r lar sonras nda I. 
Bayezit’in ehzadelerinden Mustafa’n n ölmesi, Musa’n n Timur’un eline esir 
dü mesi, Süleyman ile Mehmet’in kaçmas  ve Osmanl  ordusunun da lmas  
sebebiyle sava ta gösterdikleri kahramanl klar  ile Osmanl  kaynaklar n n 
övgüsünü alan S rp askerleri de sava  alan n  terk etmi lerdi.53 

Ankara Sava  sonras ndaki esareti s ras nda Timur ile bir sohbet esnas nda 
S rp kral n n k z  olan han m n n sohbete davet edilmesi, I. Bayezit’i son derece 
rahats z etmi ti. Hatta Osmanl  hükümdar n n han m n n böyle bir davran a 
maruz kalmas  Bayezit ile Timur aras nda bir hayli sert tart malara yol açm t . 
Ancak Ça atayl lar aras nda e inin yan nda han m n  sohbete davet etmenin bir 
kas t ta mad  rivayeti dolay s yla I. Bayezit’e kar  yap lm  bir hakaret 
say lmamas  gerekti i yönündeki Osmanl  kaynaklar n n aç klamalar  kayda 
de er.54 
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1402 Ankara Sava ’ndan sonra Osmanl  ülkesinin parçalanmas  ve I. 
Bayezit’in ölümü ile karde ler aras nda ba layan taht mücadelelerinde S rbistan 
topraklar , di er bütün Osmanl  topraklar  gibi, eski yöneticilerin eline geçti. 
Rumeli’de hükümdarl n  ilan eden Musa, Rumeli’ye geçi inde S rp despotunun 
karde i Vuk kendisine yard m etmi ti.55 Ancak 1410 y l nda a abeyi Süleyman ile 
yapt  sava ta kendisini terk edip Süleyman’ n taraf nda yer alan S rp 
despotunun karde i Vuk’un hayat na son verdi. Ayn  ak bet S rp despotu 
Stefan’ n o lu Lazar’ n da ba na geldi.56 

Musa, Rumeli’de ilan etti i hükümdarl n n ilk senesinde kendisini terk 
eden S rp hanedan üyelerini öldürdükten sonra S rp topraklar n  ele geçirmek 
amac yla S rp bölgesine ak nlar düzenledi. Bu ak nlarda k smen ba ar  sa lad . 
Köprülü(Veles) ile Akçabol  (Ohcabolu=Ovce Ovas (?))’y  Osmanl  
topraklar na katt  s ralarda57 S rbistan’ n di er bölgeleri S rp Kral  Stefan’ n 
ye eni Ba la taraf ndan idare ediliyordu.58 Ancak Musa, Rumeli’de beklenenden 
daha fazla güçlenmeye ba lay nca Do u Roma mparatoru, Musa’n n karde i 
Mehmet’i Rumeli’ye geçirdi. Hatta bir zamanlar Musa’n n müttefiki olan 
Lazar’ n o lu Stefan, S rp Kral  olarak Musa’y  desteklemi ti.59 Ancak daha 
sonra kanl  b çakl  hale geldi i S rp despotu bu sefer Musa’ya kar  Mehmet’in 
yan nda yer alarak Mehmet’in son zaferinde ona yard mc  oldu.60 Osmanl  
taht na 1413 y l nda I. Mehmet (1413-1421) geçti inde onu kutlayanlar aras nda, 
Musa’ya kar  kazand  son zaferinde kendisine yard m etmi  olan S rp despotu 
da bulunuyordu. S rp despotu yeni Osmanl  hükümdar n n haraçgüzar  olmay , 
asker ve vergi verme taahhüdü ile kabul etmi  oldu. 

II. Murat’ n (1421-1451) Osmanl  taht na oturmas yla birlikte Osmanl –
S rp ili kilerinde yeni bir dönem ba lam  oldu. II. Murat zaman nda ilk ili kiler 
ittifak kurulmas na dairdi. II. Murat’ n tahta geçti i s rada u ra t  ilk i  Düzmece 
Mustafa meselesi oldu. Yeni Osmanl  hükümdar  bu i le u ra rken kendisine 
müttefik ar yordu. Babas  I. Mehmet’e taahhüdü bulunan S rp kral na 
gönderdi i elçi, kral n II. Murat’a destek verece i haberi ile geri dönmü tü.61 
1424 y l nda Osmanl  saray na gelen ve antla ma imzalayanlar aras nda da S rp 
kral  bulunuyordu. Gelen kral , Osmanl  hükümdar n n emri ile Macar Kral  
Sigusmund’a de erli hediyelerle birlikte bar  antla mas  teklifini götürdü. Macar 
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kral  taraf ndan, gönderilen hediyeler kabul edildi. Kar l nda Osmanl  
hükümdar na da hediyeler gönderilerek antla ma imzaland .62  

Daha sonra Osmanl -Macar çeki mesi aras nda kalan S rbistan’ n yeni Kral  
Brankoviç’in (1427-1456) Macar yanl s  politikalar  II. Murat’  harekete 
geçirecektir. S rp-Macar yak nla mas  üzerine II. Murat, S rp ülkesinin tamam n  
ele geçirmek için 1428 y l nda shak Bey’i görevlendirdi. Durumun ciddiyetini 
anlayan S rp kral , Osmanl  hükümdar na yüklü miktarda hediyeler göndererek 
teklif etti i antla man n as l önemli yan  S rp Kral  Brankoviç’in k z  Maria’y  II. 
Murat’a gelin olarak verece ini bildirmesiydi. Hatta kaynaklar, S rp kral n n 
Osmanl  hükümdar na, dedesi I. ÇimpeBayezit’in de S rp prensesi ile evlendi ini 
hat rlatt n  belirtirler. Evlili in, k z n ya n n küçüklü ü dolay s yla 
gerçekle memi  olmas na ra men Brankoviç antla ma gere i Alacahisar’dan 
(Kru evac) kendi bölgesine kadar olan topraklar n  geri ald . Ayr ca kral bu 
antla man n bir gere i olarak Osmanl  ordular n n S rbistan’dan çekilmesinden 
sonra Macarlar n Osmanl  topraklar na sald rmayaca n  garanti ediyordu.63 

Osmanl  sultan  II. Murat, Karamano ullar n n Osmanl  topraklar na 
sald rmas  mesele ile u ra t  s rada asl nda Macaristan üzerine bir sefer 
düzenlemeyi hedefliyordu. Ancak Karamano lu brahim Bey’in Bey ehir’i 
almas  üzerine as l hedefi olan Macaristan seferini ertelemek zorunda kalm t . 
Osmanl  sald r s na maruz kalacak olan Karamano ullar  bu s rada Balkanlarda 
Osmanl lar n rakibi olan Macarlarla ittifak kurma giri iminde bulundular. 
Böylece Osmanl lar hem Rumeli’den hem Anadolu’dan kendisine kar  giri ilen 
ittifak giri imlerinin aras nda kalm  oldu. Hatta daha sonra bu ittifaka S rplar da 
dâhil olmu tu ve böylece Osmanl lar, kurulan bu üçlü ittifakla iki yakada 
u ra mak zorundayd . S rp-Karamano lu-Macar ittifak n n verdi i cesaretin de 
etkisiyle Macarlar, Güvercinlik önüne geldiler. Macarlar n bu ilerleyi i s ras nda 
Anadolu’da bulunan II. Murat, Rumeli Beylerbeyi Sinan Pa a’y  Macarlar n 
üzerine gönderdi. Beylerbeyi Sinan Pa a ile Vidin Sancakbeyi Sinan Bey’in ortak 
hareketiyle 1433-34 y l nda yap lan sava tan galip ayr lan Osmanl lar, asl nda 
sadece bir sava  kazanm yor, ayn  zamanda kendisini iki cephede s k t ran S rp-
Karamano u-Macar üçlü ittifak n  da suya dü ürmü  oluyordu.64  

Esas nda S rp-Karamano lu-Macar ittifak n n kurulmas n n ba  aktörü 
S rplar idi. S rplar taraf ndan organize edilen bu ittifak giri imi shak Bey 
taraf ndan II. Murat’a bildirilmi ti. Karamanl lar  ve Macarlar , Osmanl lara kar  
bir ittifaka sevk eden S rplar n bu faaliyeti daha sonra ba lar na i  açacakt . Zira 
Karamano lu sorununu Anadolu’da halleden II. Murat, S rplar  cezaland rmak 
ve S rp hâkimiyetindeki bütün topraklar n  almak için hareket geçmek üzere 
büyük bir ordu toplad . Osmanl  hükümdar n n sefer haz rl ndan haberdar 
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olan ve ittifak planlar  suya dü en S rp Kral  Brankoviç, elçisini abart l  
say labilecek miktardaki arma anlar e li inde vakit kaybetmeden II. Murat’a 
göndererek ba l l n  bildirmek zorunda kald . Ayr ca, daha önce teklif etmi  
oldu u ve gerçekle emeyen k z  Maria ile II. Murat’ n evlenmesi iste ini yineledi. 
K z n n dü ün çeyizinin haz r oldu unu bildirerek, adamlar n  gönderip k z n  ve 
çeyizini ald rabilece ini iletti. Bu teklif üzerine II. Murat, Üsküp Beyi shak 
Bey’in han m , Had m Reyhan A a ve Özbek A a’y  yanlar na verdi i kalabal k 
bir gurupla birlikte Üsküp’e oradan da Semendire’ye gönderdi. S rp kral , gelen 
heyeti büyük bir ihti amla kar layarak misafirlerine bulundu u ikramlarla 
ba l l n  göstermeye çal yordu. K z  ile birlikte haz rlad  çeyizi bir deftere 
kaydederek Osmanl  hükümdar na vermesi için Özbek A a’ya teslim etti. S rp 
Kral  Brankoviç çeyiz olarak 400 bin alt n de erinde bir arazi ile 200 bin alt n 
de erinde e ya haz rlam t .65 Brankoviç, II. Murat’ n kendisine kar  besledi i 
k zg nl  bildi i için elinden gelen misafirperverli i ve hürmeti göstermi ti. 
Hatta çeyizi k z  için de il Osmanl  hükümdar na haz rlad n , istedi i takdirde 
gönderdiklerini ba ka cariyelerine verebilece inin bildirilmesini istedi. S rp 
kral n n k z  ile birlikte çeyizi Edirne’ye getirdiklerinde durumdan haberdar 
edilen II. Murat, kral n bu teklifine hayli sinirlenerek, cariyelerine verecek her 
eyi oldu unu, S rp kral n çeyizine gerek olmad n  söyleyerek getirilen çeyizi 

Maria’ya verdi ve onu Bursa’ya gönderdi.66 Böylece II. Murat, S rp kral na ve 
k z na itibar etmedi ini göstermi  oldu. Hatta Osmanl  hükümdar n n kral n k z  
ile dü ün yapmad  da baz  kaynaklarda kaydedilmi tir.67 

Gerek I. Bayezit gerek II. Murat’ n S rp hanedanl n n k zlar  ile evlilikleri 
dönemin devletleraras  ili kilerinde önemli rol oynuyordu. Osmanl  tarihinde 
hanedana mensup üyelerin evlilikleri, on dördüncü yüzy lda Rumeli’nin 
H ristiyan hanedan üyelerinin k zlar  ile on be inci yüzy lda ise Anadolu’nun 
Müslüman beylerinin k zlar yla yap l yordu. On be inci yüzy l n ortalar ndan 
itibaren Anadolu’nun Müslüman hanedanlar n n k zlar  ile evlenmeler son 
buldu. Bu tarihten itibaren Osmanl  mparatorlu u, Anadolu’daki birli i 
sa lam  ve bütün beylikleri ortadan kald rarak kendi hâkimiyetini tesis etmi ti.68 
Osmanl lar, Anadolu’da ve Rumeli’de sava arak ele geçirdi i topraklar 
üzerindeki me ruiyetini sa lamaya ayr  bir önem veriyordu. Daha önce de 
belirtildi i gibi, bu me ruiyetin sa lanmas n n en etkili yollar ndan biri de 
bölgenin hâkim unsurlar  ile akrabal k ba  kurmakt 69 ve Osmanl  
hükümdar n n S rp kral n n k z  ile yapt  evlilikle kurulan ili kiler yuma , 
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Osmanl lar n siyasî ve askerî ba ar lar n  perçinle tirmede tek etken olmasa da 
önemli rol oynuyordu.  

1437 y l na gelindi inde Osmanl lar n Macaristan seferi s ras nda da S rp 
despotunun göndermi  oldu u S rp askeri, Osmanl  ordusunda öncü kuvvet 
olarak yer alm t . II. Murat, Macar seferi öncesinde Evrenoso lu Ali Bey’in 
yapm  oldu u harekâtlar sayesinde Macar ülkesinde al nan ganimetleri ve 
ülkenin sahip oldu u iktisadî gelir kaynaklar n n zenginli ini ö renmi ti. II. 
Murat için, hem bölgenin zenginli i hem daha önceden S rp ve Karamano lu ile 
yapm  oldu u ittifak dolay s yla besledi i intikam h rs , hem de Macarlar n 
Osmanl  hâkimiyetindeki topraklara yapt klar  sald r lar dolay s yla Macaristan’a 
bir sefer haz rl  yapmas  kaç n lmaz bir hal alm t . Bu haz rl klar s ras nda S rp 
kral na haber gönderen II. Murat, Semendire’ye gelece ini ve bütün haz rl klar n 
S rp kral  taraf ndan yap lmas n  bildirdi. Eflak (Romanya) beyinin de kat ld  
bu sefer s ras nda Macaristan topraklar na giren Osmanl  ordusunun önünde 
k lavuzluk i ini de S rp askerleri gerçekle tirmi lerdi.70 Nitekim, nalc k, L. 
Hadrovics’in; “S rplar n, Türk fütuhat yla beraber Macaristan’a derin surette nüfuzu ve 
kalelerde muhafaza kuvvetlerinin ekseriyeti te kil etmesi keyfiyeti, Balkanlardaki Türk 
ordusunun, atalar n n dininde ya ayan slam olmam  S rp elemanlar yla dolu oldu unu 
dü ünmemize imkan vermektedir” dedi ini kaydederek71 Osmanl -S rp ili kilerinin 
geldi i boyutu göstermesi ve Martolos te kilat  içerisinde S rplar n da yer 
ald n n alt n  çizmesi önemlidir.72 

II. Murat, daha sonra Macaristan’ n kap s  olarak kabul edilen Belgrat’  
almak için 1439 y l nda sefer düzenledi. Ku atma alt  ay sürdü. Ancak fetih 
gerçekle meden II. Murat, Edirne’ye döndü. Osmanl  hükümdar n n Edirne’ye 
dönü ünden sonra Eflak Beyi Drakol Osmanl lar taraf ndan fethedilen 
topraklar  almak için faaliyetlere ba lam t . S rp kral  da Eflak Beyi’nin bu 
faaliyetlerine destek oluyordu. Osmanl  hükümdar  her iki krala da Edirne’deki 
saray na gelmeleri için haber gönderdi. Bu davete S rp kral  gelmemi  ancak iki 
o lunu göndermi ti. Eflak Beyi Drakol ise iki o lu ile birlikte Osmanl  saray na 
geldi. Gelenler hemen tutukland lar. Drakol, Gelibolu hisar na, iki o lu da 
Germiyan vilayetindeki E rigöz (Emet) kalesine hapsedildi. S rp kral n n iki o lu 
ise Tokat kalesinde esaret hayat na ba lad lar. Bunun üzerine II. Murat, 
Semendire’yi fethetmek üzere yola ç kt  ve iki ayl k ku atmadan sonra 
Semendire’yi ele geçirdi. A kpa azade’nin de kat ld  ve ele geçirdi i be  esiri 
Üsküp’te dokuz yüz akçeye satt n  kaydetti i bu sefer ile S rbistan’ n hemen 
tamam  ele geçirilmi  oldu.73 
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II. Murat’ n emri ile Osmanl  saray na iki çocu u ile birlikte gelen 
Drakol’un o ullar ndan olan ve bir y l hapis kalan Vlad Tepe , daha sonra 
Edirne’deki Osmanl  saray na getirildi. Buradan da önce hükümdar n maiyetinde 
Bursa’ya, sonra Manisa’daki yazl k saraya götürüldü. Vlad Tepe ’in, 
Osmanl lar’daki rehinli i alt  y l sürecek ve karde i Radu ile birlikte, ehzade 
Mehmet’in yan nda devrin en önde gelen âlimlerinden e itim alacakt . Bu 
âlimler aras nda Molla Güranî, Sinan Pa a, Hamidüddin Efendi ve lyas Efendi 
bulunuyordu. Vlad Tepe  ve karde i Radu’nun Osmanl  saray nda gördü ü 
derslerin ba nda Türkçe, Kuran hükümleri, Aristoteles mant , uygulamal  ve 
kuramsal matematik yer almaktad r.74 Eflak beyi oldu u s rada sadist ve korkunç 
bir ki ili e bürünerek Kaz kl  Voyvoda ad n  alacak olan Vlad Tepe ’in bu 
davran n n sebebinin Osmanl  saray ndaki esareti oldu u yönünde fikirler de 
ileri sürülmektedir.75 

1443 y l na gelindi inde Osmanl lara kar  olu turulan S rp ve Macarlar 
aras ndaki ittifaka önceden oldu u gibi yine Karamano ullar  da kat lm t . 
Osmanl  sald r lar na kar  S rp kral n n Macaristan’dan yard m istedi i s rada 
Karamano lu’nun elçisi Macaristan’da bulunuyordu. Aralar nda yap lan 
antla ma gere i Macarlar, Rumeli’deki Osmanl  topraklar n , Karamano ullar  
ise Anadolu’daki Osmanl  topraklar n  kendi aralar nda payla t lar. S rp kral na 
da kendi topraklar n n verilmesi kararla t r ld . Antla madan cesaret alan S rp 
kral n n önderli indeki ordular, Belgrat’  geçip Alacahisar, ehirköy ve Ni ’i 
yak p y karak zladi Derbendi’ne kadar Osmanl  topraklar n  ele geçirdiler. 1443 
y l nda yap lan zladi Sava ’nda Osmanl  ordusu yenilmi ti.76 Bu yenilgide, 
bölgede bulunan Osmanl  beylerinin S rp kral  taraf ndan rü vetle ele 
geçirilmesinin etkili oldu u kaynaklara yans m t r. Özellikle kral ile kurdu u 
dostluk Turahan Bey’in Tokat’taki Bidevi (Esençay) Çarda ’nda hapsedilmesine 
bile yol açacakt .77 

Macarlarla imzalanan Edirne-Segedin Antla mas ’yla Osmanl lar, S rbistan 
topraklar n  S rplara vermek zorunda kalm lard . Antla ma ile Bulgaristan 
d ndaki yerlerden Osmanl lar n ç kmas na, her iki taraf n elinde bulunan 
esirlerin serbest b rak lmas na Osmanl  hükümdar n n elinde rehin olarak 
bulunan S rp kral n n iki o lunun ülkesine gönderilmesine, karar verildi.78 Hoca 
Sadettin, zladi yenilgisinde esir dü en Mahmut Çelebi’nin han m n n II. 
Murat’ n karde i oldu unu, e inin kurtar lmas  için Osmanl  sultan  a abeyine 
ricada bulundu unu, bu s rada S rbistan kral n n Osmanl  saray na haber 
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göndererek yukar da belirtilen artlar  kabul edece ini bildirdi ini kaydederek 
asl nda ma lubiyet kar s nda yap lan antla maya gerekçe üretmeye çal r.79 

Bu antla ma sonras nda Varna (1444) ve Kosova (1448) Sava lar ’nda 
S rplar tarafs z kalm  ve Segedin Antla mas  ile kazand klar  topraklar n  
kaybetmemeyi amaçlam lard .80 Segedin Antla mas n n imzalanmas ndan sonra 
II. Murat, “Murat Han yeniçeri ve sipahi ve dahi sair çeriye destur virüb kendisü dahi ol 
vakitte saltanat n  terk idüb Manisa’ya varub karâr idüb o l  Sultân Mehmet’e sipari  etti.” 
cümlesi ile kaynaklara yans d  üzere saltanattan çekilerek o lu ehzade 
Mehmet’i tahta ç karm t .81  

S rplar, uzun zamand r Osmanl lara kar  toprak kaybederken, Segedin 
Antla mas  ile önemli kazan mlar elde etmi  olduklar ndan, bu f rsattan istifade 
ederek topraklar nda hâkimiyetlerini sürdürmek istiyorlard . Hatta durumdan o 
kadar memnunlard  ki 1448 Kosova Sava  öncesinde Macarlar n Osmanl lara 
kar  harekete geçti ini Osmanl  hükümdar na S rp Kral  Georges haber 
vermi ti.82 

II. Murat’ n 1451’de ölümünden sonra yeni ve genç Osmanl  hükümdar  II. 
Mehmet, (1451-1481) Osmanl  taht na tekrar ç kt ktan sonra üvey annesi olan 
Maria’y  kendi ülkesine gönderdi. Ayr ca S rp s n r na yak n yerde birçok yeri 
sat n al p mülk olarak Maria’ya vererek hayat n  rahat sürdürebilecek imkânlar 
sundu.83  

Genç hükümdar, stanbul’u fethetmeyi amaçlam  olmas  ve Balkanlardan 
gelebilecek herhangi bir sald r yla bu dü üncesini ask ya alma tehlikesi ile kar  
kar ya kalmamak amac yla Alacahisar (Kru evac) ve çevresini S rp Kral  
Brankoviç’e b rakmak zorunda kalm t . II. Mehmet bundan sonra mesaisini 
stanbul’un fethine ay rd .  

1453 y l nda stanbul’un fethinden sonra durmu  olan Balkanlar’daki 
ilerlemenin ba lama zaman  gelmi ti. S rp Kral  Brankoviç, stanbul’un fethini 
kutlamak üzere elçisini gönderirken baz  kalelerin anahtarlar n  da II. Mehmet’e 
göndermekle esas nda gelebilecek sald r lar n önünü kesmek arzusundayd . 
Bunun yan nda Osmanl lara kar  olu maya ba layan Haçl  ordusunda da yer 
almay  planlayarak kendini garantiye almay  hedeflemi ti. S rbistan’dan gelen 
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heyetten, ba ka kalelerin teslimini isteyen II. Mehmet, ret cevab  ile 1454 y l nda 
S rbistan Seferi’nin bahanesini de bulmu  oldu ve sefer haz rl klar n n ba lamas  
emrini verdi. S rp Kral  Brankoviç’in elinde bulunan yerleri fethetmek üzere 
Firuz Bey komutas ndaki ordusunu S rbistan üzerine gönderen II. Mehmet’in 
amac , babas  II. Murat zaman nda Osmanl  hâkimiyetinde olan ancak 
Macarlar n yard m  ile tekrar eski topraklar n  kazanan Brankoviç’in ülkesini 
elinden almakt .84 Bu amaçla Macarlara ait olan Belgrat’tan ba layarak stanbul’a 
kadar uzanan tarihi ticaret yoluna da hâkim olmay  hedefliyordu.85  

II. Mehmet’in emri ile S rbistan’a sald ran Firuz Bey’in bu faaliyeti, 
Macarlar n S rplara yard m  sonucunda ba ar s z olunca, 1455 y l nda II. 
Mehmet bizzat S rbistan üzerine harekete geçti. Novobra ve Trebçe hisarlar  
ba ta olmak üzere S rbistan’ n ba ka bölgeleri de ele geçirildi. Bu sefer s ras nda 
ayr ca S rp kral n n hazinesine de el konuldu.86 Yap lan anlta ma gere ince 
S rplardan al nan kaleler Osmanl larda kalacak, her y l üç milyon akçe haraç 
ödenecek ve Osmanl lar n ihtiyaç duymalar  halinde S rp birlikleri Osmanl  
ordusunda yer alacakt .87  

II. Mehmet bu antla madan sonra I. Murat’ n ehit oldu u Kosova’ya geldi 
ve bölgeyi ziyaret ederek ihsanlarda bulundu.88 II. Mehmet’in S rbistan seferinde 
çok say da esir al nm  ve bu esirler yeni fethedilmi  olan stanbul ve çevresine 
göçürülmü lerdi.89 stanbul ehrinin ihtiyac n  gidermek için ehrin civar ndaki 
otuz be  bo  yerle im alan  yeni köyler haline getirildi. Yeni yerle im alanlar na 
S rbistan ve Mora seferlerinde esir al n p yerle tirilen köylü say s  otuz bin 
civar ndayd . Bunlar n köyleri b rak p kaçmalar n  önlemek ad na, klasik 
Osmanl  uygulamas ndan farkl  olarak “ortakç  kul” statüsünde hayatlar n  
sürdürmeleri sa land .90 

II. Mehmet, 1456 y l nda Belgrat’  fethetmek üzere harekete geçmi  fakat 
bunu ba aramam t . Osmanl  kaynaklar n n, bu seferin ba ar s zl n  baz  
Osmanl  beylerinin isteksiz davran lar na ba lama çabalar  göze çarpar.91 II. 
Mehmet’in, Belgrat Seferi’nden stanbul’a dönü ünden sonra S rp kral n n 
öldü ü haberini ald .92 Yerine II. Murat zaman nda Tokat’ta esir kalan ve gözleri 
kör edilen Lazar (1456-1458) geçti. Lazar, II. Murat taraf ndan Segedin 
Antla mas na göre serbest b rak larak babas  S rp kral na gönderilmi ti. Ancak 
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Lazar’ n krall  S rp ileri gelenleri taraf ndan kabul görmedi ve Semendire’de 
s n rl  bir hâkimiyet sürdürdü. Bu durumdan istifade etmek amac yla Macar 
Kral  Hunyadi faaliyetlere ba lad .93 S rbistan’daki bu durum ve Macar Kral  
Hunyadi’nin faaliyetleri II. Mehmet’in tekrar harekete geçmesini mecbur k ld . 
Nitekim 1458 y l n n sonunda II. Mehmet, Mora’y  fethetmek niyeti ile 
ilerlerken annesi bir S rp olan Mahmut Pa a’y  da S rbistan’ n tamam n  ele 
geçirmek üzere görevlendirdi. Mahmut Pa a ald  emirle S rbistan üzerine 
yürüdü ve Güvercinlik (Dimetoka=Gümü çay), Niv (?) (Sava), Görice (Korçe) 
hisarlar n  fethetti. Daha sonra Mahmut Pa a ile Üsküp’te bulu an II. Mehmet 
sipahiler için yirmi iki akçe olarak toplanan çift resmini, seferin uzak bölgelerde 
olmas  sebebiyle, otuz iki akçeye yükseltti. Osmanl  tarihlerinden Tevarih-i Âl-i 
Osman yazar  olan A kpa azade’de II. Mehmet’in bu seferine kat larak Üsküp’e 
gitti ini kaydeder.94  

Sefer sonras nda stanbul’a dönen II. Mehmet, S rp ülkesinin hemen 
tamam n  ele geçirmi , fakat Semendire kalesini ku atm  olmas na ra men 
fethedememi ti. Bu yüzden Semendire’nin fethi için 1459 y l na kadar beklemesi 
gerekecekti. Bu tarihte harekete geçen II. Mehmet, Semendire kalesini ele 
geçirip S rbistan topraklar n n tamam na hâkim olmu tu. Semendire kalesinin 
muhaf z  Mahmut Pa a’n n karde i idi. Kalenin Mahmut Pa a’ya teslimini 
Mahmut Pa a’n n S rp karde i taraf ndan gerçekle tirildi i A kpa azâde 
taraf ndan kaydedilmi tir.95 II. Mehmet, Semendire kalesinin muhafazas  için 
dizdar ve yeterince yeniçeri ile azap b rakt ktan sonra stanbul’a döndü.96  

Osmanl -S rp ili kileri I. Süleyman zaman na kadar aradaki antla ma 
dolay s yla birkaç istisna d nda bir s k nt  olmadan devam etti. Ancak I.Selim’in 
M s r Seferi dönü ünde Macarlar, zvornik (Z vornik=Tuzla-i Zîr) üzerine 
sald r nca aradaki antla ma bozuldu. Fetih politikalar n  terk ederek yönünü 
do uya kayd ran I. Selim, Macarlarla bu antla may  yeniledi ve böylece 
bölgedeki sükûnet yeniden sa lanm  oldu.97 Ancak II. Murat ve o lu II. 
Mehmet taraf ndan denenmi  olmas na ra men Belgrat henüz Osmanl lar n 
eline geçememi tir. 

1520 y l nda Osmanl  hükümdar  I. Selim öldü ünde Osmanl  taht na I. 
Süleyman’ n ç kmas n n hemen ard ndan Macarlar, Selim’le yap lan antla may  
bozdular ve ba kald rd lar. Hatta Süleyman’ n tahta ç k n  haber vermek üzere 
gönderilen divan çavu u Behram’ n öldürülmesi üzerine 1521 y l nda Osmanl  
hükümdar  harekete geçti. Semendire ve Sofya’da Osmanl  ak nc lar  toplan nca 
stanbul’dan Yeniçeri ordusu ile yola ç kan I Süleyman, elli kadar küçük 
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gemiden olu an donanmas na Tuna nehrine gitme emrini verdi. Osmanl  
ordusunda toplardan ba ka iki adet fil de bulunuyordu. I. Süleyman, Filibe, 
Sofya ve Ni  yolu ile Alacahisar’a (Kru evac) geldi. Burada ikiye ayr lan yoldan 
Macaristan’a yönelen Osmanl  hükümdar  Veziriazam Piri Pa a’ya, toplar  
Semendire’den Belgrat’a getirmesi emrini vermi ti. Kendisi de Bö ürdelen’e 
(Sabaç) gelip kaleyi fethetti. Süleyman, ilk fethetti i kale olmas  dolay s yla 
kalenin geni letilip bir iç kale yap lmas n  emretti.98  

Osmanl  hükümdar  Bö ürdelen’de iken Osmanl  donanmas  da Tuna 
nehri vas tas yla Osmanl  hükümdar n n bulundu u yerin yak n na gelmi ti. I. 
Süleyman buradan Sirem (Szerem, Syrmien) üzerine hareket etti ve kaleyi 
ya malatt . Macar kral n n Osmanl  ordusunun kar s na ç kmayaca  haberini 
alan I. Süleyman, Belgrat’  fethetmek üzere harekete geçti. Tuna yak n ndaki 
Zemun (Sirem, Dimitrofça) kalesini ele geçirmek suretiyle Belgrat’a gelme 
ihtimali bulunan Macar ordusunun da yolunu kesmi  oldu. Top at lar  ve 
la mlarla Belgrat kalesi yirmi yedi gün süren ku atmadan sonra ele geçirildi. 
Ancak bundan sonra da sava  günlerce devam etmi ti. Kale halk n n aman 
dilemesi ve aman vermenin padi ah kanunu olmas  dolay s yla Osmanl  
hükümdar  kale sakinlerine dokunmad . Böylece 30 A ustos 1521 y l nda 
Belgrat, Osmanl lar taraf ndan tamamen ele geçirilmi  oldu. I. Süleyman, 
Belgrat’a birçok asker, silah, görevli ve insan yerle tirdikten sonra stanbul’a 
döndü.99 I. Süleyman’ n ilk seferi olan Belgrat kalesinin ele geçirilmesinden 
sonra kale içinde bulunup aslen S rp olan aileler, II. Mehmet döneminde oldu u 
gibi mallar  ile birlikte stanbul’a göçürüldüler ve Yedikule civar nda iskân edilip 
Belgrat mahallesini kurdular.100 

Bütün bu siyasî olaylardan anla ld  üzere S rp despotlu u, Osmanl  
fetihleri sonras nda bazen içi lerinde özerk b rak lm t r. Her hal ve artta 
Osmanl lara y ll k haraç ad  alt nda vergilerini vermekle mükelleftiler. Bu 
bak mdan S rbistan’ n durumu II. Mehmet zaman na kadar bazen haraçgüzar, 
bazen uc bölge olarak varl n  sürdürmü tü. II. Mehmet’in 1459 y l nda bölgeyi 
tamamen ele geçirmesinden sonra sancak haline getirildi. Art k bir Osmanl  
sanca  olan S rbistan bu tarihten sonra sancakbeyi atanmas  ile yönetildi. 

Her ne kadar Osmanl -S rp ili kileri ittifaklar, sava lar ve fetihler ekseninde 
geli mi se de sosyo-ekonomik ve te kilat tarihi alanlar nda da kar l kl  
etkile imin oldu u göz ard  edilemez. Sözgelimi, S rbistan’da Stefan Du an 
zaman ndan beri uygulanmakta olan raiyyet rüsumu unsurlar ndan olan odun, 
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saman ve ot hizmetleri101 on alt nc  yüzy l n ba lar nda henüz paraya 
çevrilmemi ti ve aynî olarak ödeniyordu. nalc k, bunu bölgenin Osmanl  
mparatorlu una oldukça geç say labilecek bir tarih olan 1459 y l nda kat lm  

olmas na ba lamaktad r.102 Stefan Du an dönemindeki S rp kanununa göre, S rp 
köylüsü, pronija öderdi. Bu sahibi için haftada iki gün bedenen çal mak, bir gün 
ba da hizmet etmek ve bir gün ot biçmekten ibarettir. Ayr ca y lda bir kez 
olmak üzere hyperper (Bizans alt n paras ) vergi öderdi. Bu verginin yakla k 25 
Osmanl  akçesine e it olmas  dolay s yla nalc k taraf ndan spençe’nin men ei 
vergi olarak kabul edilmektedir.103  

Ancak Stefan kanununda köylünün, beyi hesab na haftada iki gün çal mas  
gerekirken Osmanl  sistemi bunu y lda bir kere ve üç gün hizmet olarak 
de i tirmi ti. Bu uygulama ile köylüyü yerel yönetimin sömürüsüne kar  
korumay  amaçlayan Osmanl  uygulamas  Balkan hâkimiyetindeki ba ar s n n en 
ba ta gelen sebepleri aras nda yer al yordu.104 

Öte yandan dev irme olarak Osmanl  saray nda bulunan birçok S rp’ n 
varl  bilinmektedir. Dev irme Sistemi gerçek anlamda Osmanl ’ya ait orijinal bir 
kurumdu. H ristiyan ailelerden al nan çocuklar Türk ailelerin yan nda 
yeti tirildikten sonra sarayda e itilir, akabinde Osmanl  hükümdar n n emrinde 
görev yaparlard . Dev irmelerin görev yapt  yerler aras nda Osmanl  
bürokrasisinin en üst kademeleri de bulunuyordu. Osmanl lar n özellikle II. 
Mehmet döneminden itibaren çok önemli bir sistem haline getirerek uygulad  

hyperper
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dev irme sisteminin gerekli eleman ihtiyac  için en önemli kaynaklardan biri de 
S rbistan idi.105 Sözgelimi, II. Mehmet’in iki kez veziriazaml n  (1453-1467 ve 
1472-1473) yapan Mahmut Pa a’n n annesi S rp idi. Rumeli beylerbeyi Karacabey 
de bir S rp dev irmeydi.106 Ayr ca 1430 y l nda Osmanl  Divan-  Hümayunu’nda 
Ni anc l k görevini yürüten Çuraç isimli bir S rp bulunuyordu.107 

Bunlara ilave olarak, dev irme sistemi uygulamas  dikkate al nd nda, 
Osmanl lar n Balkanlar’da takip etti i politikalar n boyutlar  net bir biçimde 
göze çarpar. Özellikle Balkan co rafyas nda temel olarak Osmanl lar n bir 
slamla t rma güttü ü eklindeki görü lerin108 aksine böyle bir politika 

gütmedi inin izlerine Osmanl  kaynaklar nda rastlan lmaktad r. Rumeli 
topraklar n  teker teker ele geçiren Osmanl ’n n burada uygulad  stratejisi, var 
olan anar iyi ortadan kald rmaya yönelikti. Rudi Paul Lindner, kutsal sava  
ideolojisinin mümkün olmad n , gazi ideolojisinin itici güç de il me rula t rma 
çabalar  oldu unu kabul eder.109 Gyula Kaldy Nagy ise Osmanl lar n ilk 
dönemlerindeki sald r lar n n as l amac n n cihat ya da gaza olsun herkesin 
slamiyet’i kabul etmesini sa lamak olmad n , buna kan t olarak, hükümdar n 

cihat ça r s  yapt  zaman askerlerin ço unun kutsal sava  için gerekli olan dini 
ba l l ktan ve görev duygusundan yoksun oldu u için ça r ya uymayanlar n 
iddetli cezalarla tehdit edildi i, bu sebeple her sefer s ras nda ça r ya uyarak 

kat lanlar n yoklama defterlerine kaydedildiklerini, dolay s yla bunun için de 
ganimetin amaçland n , dinî duygularla hareket edenlerin sava tan 
kaçamayaca n  ileri sürer.110 Ayr ca Ömer Lütfü Barkan’ n görü leri çok önem 
ta r. Barkan, Osmanl lar n ilk dönemleri hakk nda ” lk devirlerin te kilat ve idare 
usulleri kadar devlet ve hakimiyet telakkilerin meydana ç kmas nda öyle bir kitab  aç p 
bakma ve gördü ünü tatbik etme nevinden âlimâne ve dindarâne bir zihniyet yerine daha 
ziyade tecrübe ve geleneklerden mülhem pratik bir duygu hâkim olmu  ve bu sayede slamî 
renk ve laf zlar alt nda çe itli devlet ananelerinin devam ettirilmesi imkan dahiline 
girmi tir… kurulu  devrinin nizamlar n  tasarlam  olan ilk Osmanl  padi ahlar n n 
umumiyetle çok realist bir ekilde hareket ettikleri ve H ristiyan memleketlerinde yapt klar  
fetihler için slaml n mukaddes cihat ideolojisini benimsemi  gözükmelerine ra men dünya 
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i lerinde dinî dü üncelerinin geni  ölçüde tesiri alt nda kalacak kadar mutaass p davranmak 
mecburiyetini hissetmedikleri görülür.”111 demektedir. Köprülü de bu konuda, ayn  
dü ünür ve Osmanl  cihat anlay n  “eski kavmi ananelerin zâhiren Müslümanl k 
cilas na bürünmü  basit bir ekli” 112 olarak tan mlar.113  

Dolay s yla, yukar da belirtilen görü ler ve bu görü lere paralel olarak 
nalc k’ n, S rbistan bölgesine ait Osmanl  ar iv belgelerinden ç kard  

bilgilerden, Osmanl  hâkimiyetindeki gayrimüslimlerin Osmanl  toprak ve askerî 
rejiminin birer unsuru olarak varl klar n  devam ettirdikleri anla lmaktad r. Bu 
bilgiler gösteriyor ki, özellikle S rp asil ve askerî s n flar  yerlerinde b rak lm  ve 
timar erleri olarak Osmanl  Timar Sistemi’nin içerisinde yer alm lard r.114 
nalc k, Rumeli’de özellikle H ristiyan yerli unsurlar n Timar Sistemi içerisine 

al narak askeri hizmetlerinden faydalan lmas n , Balkan co rafyas na Türk 
nüfusunun ak n etmemesine, aksine göçenlerin de zorla iskân edilenler olmas  
dolay s yla duyulan eleman ihtiyac na ba lamaktad r. S rbistan ve Arnavutluk 
fetihlerinde bu yeni fetih alanlar na göçerek toprak arayan kitleler 
bulunamam t .115  

Öte yandan S rplar, Osmanl  mparatorlu u’nun bir askerî te kilat  olarak 
1376 y l nda kurulan Voynuk Te kilat ’n n116 içerisinde yer alm lard r. Türk 
fetihleri öncesinde S rbistan’da küçük toprak sahibi olan ve “voyini” veya 
“voyinici” diye adland r lan asiller, Türk yönetimi alt na girdiklerinde Voynuk 
ad yla eski topraklar n n hâkimi olarak varl klar n  sürdürebilmi lerdi.117  

Sonuç olarak; on dördüncü yüzy l n ortalar nda Osmanl lar n, Bizans 
mparatorlu u’yla, iç i lerine müdahale anlam na da gelebilecek, ittifak  

sonucunda Osmanl -S rp ili kileri/mücadeleleri ba lam  bulunuyordu. Bu 
ili kiler askerî ve siyasî alanda devam ederken pek tabiî Osmanl  fetih ve göç 
siyasetinin bir parças  olarak bölgeye yerle tirdi i Müslüman Türk unsurlarla 
birlikte yeni bir veche büründü. Ortaya ç kan bu durum, imparatorlu un 
mutedil yönetim anlay n n bir sonucu olarak Osmanl  sisteminin parçalar  olan 
S rp ve Müslüman Türkleri kendi kültürlerine sahip, ancak Osmanl  tebaas  
hüviyetinde bir arada tutma ba ar s  göstermi tir. Nitekim S rbistan bölgesinin 
fethinden sonra S rplar n stanbul’a göçürülmesinde görüldü ü gibi 
imparatorlu un bu yönü belki de farkl  guruplar  Osmanl  ekonomik ve askeri 
sistemi içerisine dâhil etmesiyle daha kabul edilebilir bir durumu ortaya 
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ç kar yordu. Toprak rejiminin bölgede uygulanmas n n yan nda S rp askerî 
s n f n , Osmanl  askerî sistemi içerisine dâhil etme çabas  da Osmanl lar n 
bölgedeki me ruiyetini güçlendiren unsur olarak göze çarpar. Bütün bunlarla 
birlikte özellikle S rp hanedan  ile kurulan akrabal k ili kileri ve dev irme 
sisteminin uygulanmas  S rplarla Osmanl  aras nda kuvvetli bir ba  kurulmas na 
yol açan etkenlerdir. Ancak yine de dönemin devletleraras  ili kileri göz önüne 
al nd nda Osmanl -S rp ili kileri, kimi zaman müttefik olarak kimi zaman 
sava mak suretiyle iki taraf n mücadelesinin de bir göstergesiydi. 
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