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NİÖBOLU MEYDAN MUHAREBESi VE HAÇLI SEFERLERİ 
TARİHİNDEKİ YERİ 

Faharnettin BAŞAR* 

İlk Haçlı seferinin başlangıcından bugüne 900 yıl geçmesi dola
yısıyla düzenlenmiş olan bu toplantıda ben de sizlere, bundan 
600 yıl önce, 25 Eylül 1396'da Osmanlılarla Haçlılar arasında 
yapılmış olan Niğbolu Meydan Muharebesi ve bu savaşın Haçlı 
seferleri tarihindeki yeri hakkında bilgi sunmak istiyorum. 

Bilindiği gibi Haçlı seferleri, XI. yüzyılın sonlarında müslü
man Türklerin Anadolu'yu fethederek İznik'e kadar ilerlemeleri 
ve bütün Anadolu'yu yurt edinmeleri üzerine, bu yarımadayı Türk
lerden geri almak ve Kudüs'e kadar ilerleyerek bu mukaddes şehri 
müslümanlardan kurtarmak için hristiyan Avrupa .devletlerinin 
düzenledikleri seferlerdir. Avrupa devletleri, I. Haçlı seferi sonu
cunda her ne kadar Urfa, Antakya ve Kudüs'te küçük devletler 
kurdularsa da Anadolu'ya zararları bununla sınırlı kaldı1 • Türkiye 
Selçuklu hükümdarlarının Haçlılar'a karşı kahramanca savundu
ğu bu yarımada, Osmanlı Devleti'nin kurulduğu XIII. yüzyıl so
nunda, artık tamamen Türk yurdu olmuştu. 

Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılınası üzerine Anadolu'da 
kurulan Türk beyliklerinden Osmanlılar kısa zamanda büyük ge
lişme gösterdi. 1354'ten sonra Avrupa kıtasına geçen Osmanlı 

• Yrd. ·Doç. Dr. 1.ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ög-retirn üyesi. 

1 Haçlılann 1097 yılında başlatmış olduklan ilk Haçlı seferi sonucunda 
Urfa, Antakya ve Kudüs'te kurulan devletler hakkında .gen.!§ bUgi için bkz. S. 
Runclınan, Haçlı Seferleri Tarihi, I-m, (Çev. Fikret Işıltan), Ankara 1986-87; 
I. Demirkent, Urfa Haçlı Kont·Zuğtu. Tarihi; 1098-1118, Ankara 1990; a. mlf. 
Urfa Haçh Kontluğu Tarihi: 1118-1146, Ankara. 1994; a. mlf., diaçlı.J.a.n, Türkiye 
Diyanet Va'kfı ts«ıın Ansiklopeaisi, !stanbul 1996, XIV, 525-546. 
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Türkleri, I. Murad'ın hükümdarlığı döneminde (1362-1389) Bal
kanları aşarak Orta Avrupa'ya doğru ilerlemeye başladı. Osman
lıların Rumeli'deki bu ilerleyişini durdurmak için önce Sırplar 
harekete geçtiler ve 1364'te Edirne yakınlannda meydana gelen 
Sırp Sındığı Savaşı'nda yenilgiye uğradılar2 • Osmanlı akıncılarını 
tek başına durduramıyacağını anlayan Sırp beyleri, komşu Bal
kan devletlerinden de yardım alarak Türklere karşı bir Haçlı or
dusu meydana getirdiler. Müttefik Haçlı kuvvetleriyle 26 Eylül 
137l'de Çirmen'de karşılaşan Osmanlı ordusu burada da büyük 
bir zafer kazandı3• Bu zafer Makedonya'daki Sırp beylerinin, Bi
zans imparatorunun ve Bulgar kralının Osmanlılara bağlılığını 
sağladı. Osmanlı kuvvetleri bu zaferden sonra akınlarını Orta 
Avrupa yönünde yoğunlaştırdılar. Osmanlı akineılannın 1388'de 
Bosna'ya ·yaptıkları bir akın sırasında Ploşnik'te• pusuya düşü
rülerek imha edilmesi Balkan devletlerini cesaretlendirdi. Sırp, 

Bosna, Macar, Eflak (Ulah), Amavud, Leh ve Çek kuvvetleri Os
manlıları Rumeli'den atmak düşüncesiyle tekrar bir araya gele
rek büyük bir Haçlı ordusu meydana getirdiler. Ancak arzuları 
gerçekleşmedi. 20 Haziran 1389'da yapılan savaşta Osmanlılar, 
kalabalık Haçlı orduları karşısında yine üstün geldilers. 

2 Edirne'nin kuzey-batısında, Meriç nehri kenarında Çirmen mevkiinde 
yapılan ve kayna;klarda «Sırp Sındıg-ı Savaşı» olarak geçen ibu muM.rebe hak
kında bkz. Oruç b. Adil, TevdriJv.i. Aı-i Osmdn, nşr. F. Babinger, Hannover 1925, 
s. 22-23; Aşıkpaşa-zade, Tevarih-i .Al-i O.sm4n, nşr. Au Bey, !stanbul 1332, s. 
55-5&; Mehmed Neşri, Kitab-ı Cihan-nümd (Neşri Tarihi), Yayınlar: Meh· 
met Altay Köymen-Faik Reşit Unat, Ankara 19782, I, 202-203; Hoca. Sa.'deddin 
Efendi, T4cü't-Tev4rih, İstanbul 1279, I, 123-126. 

3 2-6 Eylül 13-7l'de, Sırp Sındıp Sava.§ı'nın yapıldıg-ı yerde meydana. 
gelen n. Çinneo Savaşı hakkında bkz. Hadidt, Tevdrih-i .Aı-i 0-smdn, Hazır
layan : Necdet öztürk, İstanbul 1991, s. 89-91; Lütfi Paşa, Tevarih-i Al-i Os
m4n, tstan·bul 1341, s. 41; H. A. Gibbons, Osmanlı Imparatorluğu'nun Kurı~luşu, 
(Terc. R. Hulüsi), !stanbul 1928, s. 103. 

4 Ploşnik, Tuna. nehrinin kollarından olan Morava nehrine akan Topliça 
çayı kenarında bir yerdir. 

5 Sultan Murad'ın şehid edildlg-l I. Kosova Savaşı hakkında geniş bilgi 
için bkz. Oruç b. Adil, s. 25; Aşık Paşa-zAde, s. 57-58; Enveıi, Düstumame, 
n§r. M. Halil Yınanç, !stanbul 1928, s 84-'8-7; Mehmed Neşrl, I, 255-..Sll; Hoca 
Sa'deddin Efendi, I , 113-122; İ. H. Uzunçarşılı, OsmanZı TariM, I, İstanbul 19728, 
s. 252-260; Yusuf Halaçog-ıu, cKosova Savaşa, I. Kosova Zaferinin 600. Yıldö
nümü Sempozyumu (26 Nlsan 1989). Bildiriler, Ankara 1992, s. 29-33; Feridun 
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Kosova'da şehit düşen babasının yerine geçen Bayezid, bu za
ferin sonucu olarak Sırbistan'ı Osmanlı Devleti'ne tabi hale ge
tirdi. Osmanlı Türkleri 1390'da Vidin'i fetbederek Tuna kıyılarına 
ulaştı. Sultan Bayezid bir yandan Bizans'ın başkenti İstanbul'u 
kuşatırken, Osmanlı akıncıları Balkanlar'daki fetihlerine devam 
ediyordu. Bu sırada Bulgaristan'ın büyük bir kısmı Osmanlı top
raklarına katıldığı gibi Eflak da Türk himayesine alındı. Balkan 
yarımadasının güneyine yapılan akınlar sonucunda ise, Bizans'ın 
önemli bir liman şehri olan Selanik fethedildi (1394) 6 • 

Osmanlı sınırlannın Macaristan'a yaklaşması, Bizans'ın baş
kenti istanbul'un muhasara edilerek abluka altına alınması, Se
lanik'in fethi ve Bulgaristan'ın Osmanlı hakimiyetine girmesi gibi 
gelişmeler Macar kralı Sigismund'un derhal harekete geçmesine 
sebep oldu. Osmanlıların Rumeli'deki planlı ve düzenli yayılışı, 
buralarda nüfuz sahibi olan Venediklileri, Cenevizleri ve Latinleri 
de kaygılandırıyor, ancak bunlar, Ege ve Akdeniz'deki ticari çıkar
ları sebebiyle Osmanlılarla iyi geçinmeye özen gösteriyorlardı. 

Avrupa'daki Osmanlı ilerleyişinden en çok korkan ve telaşa düşen 
Macar kralı idi. Kral, Osmanlı tehlikesinin ortadan kaldırılması 
için büyük bir Haçlı seferinin düzenlenmesi gerektiğini düşünü
yordu. Macaristan kralı, Osmanlılarla yalnız başına mücadele ede
meyeceğini, Kosova'da ve daha sonra Bulgaristan'a yapmış olduğu 
harekatta anlamıştı. Bu sebeple Avrupa devletlerine elçiler gön
dererek, artık Orta Avrupa'yı tehdide başlamış olan Türk tehlike
sine karşı birleşmelerini teklif etti. Ayrıca Bayezid'in İstanbul'u 
1391 yılından beri abluka altında tutması üzerine İmparator II. 

M. Emecen, d. Kosova Savaşı'nın Balkan Tarihi Bakımından Önemi», I . Ko
sova Zaferinin 600. Yıldönümü Sempozyumu (26 Nisan 1989·), Büdiı'iler, An
kara 1992, s. 35-44. 

6 Selanik'in Osmanlı hakimiyetine geç~i ilk defa 1387 yılında gcrçek
le§Ill.lş, ancak Kosova Sava§ı'ndan sonra tekrar Bl.zanSlıla.nn eline geçmiştir. 
Yıldınm BAyezld -devrinde 21 Haziran 1394 .tarihinde yeniden fetbedilen bu §ehir 

1402 Ankara Savaşı'ndan sonra tekrar Blzanslılar eline geçm~, nllıayet IL 
Murad -devrinde kesin olarak Osmanlı topraklarına katılınışbr. Krş. M. T. 
GökbUgln, <Sellinik», Jsldmı Ansikl<>pedi.si, X. 340; G. T. Dennls, <The Second 
Capture of Thessalonlca, 1391 or 94, or 14·30?», Byzan.tfın.iscke Zeitschrift, 57, 
München 1964, s. 53-61; M. Delllbaşı, <SelAnik ve Yanya'da Osmanlı IDgemen
liğinln Kurulması», Belleten, 199, Ankara 198.7, s. 77. 
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Manuel de, Macar kralından, Papadan ve bütün Avrupa devlet
lerinden yardım istemişti. Macar kralı Sigismund'un bu çağrısı 
ve Bizans imparatorunun yardım talebi üzerine Papa IX. Bonifa
cius da fermanlar neşrediyor ve vaazlar veriyordu. Bu şekilde 

kraliyet saraylanndan halk tabakaianna kadar yayılan heyecan, 
abluka altında bulunan İstanbul'un 1395 yılında ikinci kez kuşatıl
masıyla daha da arttı ve her tarafta Haçlı birlikleri toplanmaya · 
başladı7 • 

OsmanWara karşı hazırlanan Haçlı ordusunun başkumandan
lığını 60.000 askeriyle Macar kralı Sigismund üzerine almıştı. 

Macarlardan başka Fransa, Almanya, İngiltere, İspanya (Kastilya 
ve Aragon devletleri), Eflak (Ulah), Lehistan, Çek, Norveç, İs
koçya ve İtalya krallıkları, Papalık askerleri ve Rodos şövalyeleri 
de bu Haçlı seferine katılıyorlardı. Venedikliler bile, ticari men
faatıerinin bozulmasından korkınakla beraber bu sefere katılmak
tan kaçamamış, bir donanınayı seferber etmişlerdi. Böylece bütün 
Avrupa Türkler üzerine yürüyüşe geçmek üzere hazırlanıyordu. 

Nevers kon tu Jean Sans Peur (Korkusuz Jan) 'ın idaresinde 
Dijon'da toplanan 10.000 kişilik Fransız kuvvetleri 20-30 Nisan 
1396 tarihleri arasında iki kol halinde yürüyüşe geçtiler. Küçük 
kol, Venedik ve Doğu Alpler üzerinden, büyük kol ise Alsas-Stras
burg-Bavyera yoluyla yürüyüşlerini sürdürdüler. Yolda Alman kuv
vetlerini de yanına alan Fransızlar 24 Haziran 1396'da Viyana'ya 
ulaştılar8• Fransız, Alman ve İngiliz orduları, Bohemya ve Polanya 
şövalyeleri ve İtalyan ücretli askerleri 1396 Temmuzu sonlarına 
doğru, müttefik kuvvetlerinin buluşma yeri olarak kararlaştırılan 
Buda (Budapeşte) 'da Macar ordusunun yanında toplandılar'. Çe
şitli kaynaklardaki verilere göre, modern tarihçilerin de belirttik
leri gibi l OO.OOO'den fazla olan bu Haçlı ordusu10

, Budapeşte şehrin-

7 S. Runciman, Haçlı Seferleri Tarihi, m, (Çev. F. Işıltan), Ankara 198.7, 
s, 384-85. 

8 Aziz s. AUya, The Orusade of Nicopolis, London 1934, Türkçe Terc. 
Niğbolu Haçltkı.r Beferi, (Çev. Esat Uras), Ankara 1956, s. 55. 

9 Atiya, s. 56. 

10 Nitbolu Sav~ı'na katılan Haçlı ordularının sayısı hakkında kaynaklar 
değişik rakamlar vermektedirler. Grekçe Anonim Tevd.rih-i AZ-i Osm4n (Şerif 
Baştav, XVI. Asıraa. Yazılm14 Bir Grekçe Osmanlı Ta,riM, Ankara 1973, s. 
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de alınan savaş meclisi kararından sonra iki kol halinde yola çıktı. 
Macar kralı Sigismund kumandasındaki esas kuvvetler, Orsova 
yoluyla Tuna ırmağı kenarında ilerlediler. Nevers kontu Korkusuz 
Jan emrindeki Fransızlar ise, Erdel üzerinden Eflak topraklarına 
girdiler. Bunlar burada Voyvoda Mirçe'nin kuvvetleriyle buluş
tuktan sonra Macar kuvvetleriyle birleşrnek üzere Niğbolu (Nico
polis) yönünde hareket ettiler. Bu sırada Venedik ve Rodos .donan
maları da Tuna nehrinde demirlemişlerdi. 

Haçlılar, Almanya'dan başlayarak geçtikleri topraklarda din 
ve mezhep ayrımı gözetmeden yerli halka akıl almaz kötülükler 
yapıyorlar, maliarım yağmalıyorlardı. Haçlı şövalyeler, 300 yıl 
önce başlattıkları ilk haçlı seferlerinde olduğu gibi, geçtikleri 
yerlerde ortodoks mezhebine mensup hristiyanları kılıçtan geçiri
yorlardııı . Macar kralı Sigismund emrindeki bu vahşi Haçlı or
dusuna karşı, Orsova'da bulunan Türkler direndilerse de, yerli 
hristiyanlar onları zorla şehirden çıkardığı için burası kolayca 
Haçlıların eline geçti. Buradan Vidin önlerine gelen Haçlılar, Os
manlı tabiiyetinde bulunan Bulgar kralı ivan Stratişimir'in elin
deki bu şehri kuşattılar. Zor durumda kalan ivan, kaleden çıka
rak teslim oldu. Şehirde bulunan hristiyanlar serbest bırakıldı, 
muhafız Türk kuvvetleri ise kılıçtan geçirildiler' 2

• Vidin'den sonra 
Rahova'da direnen Türk kuvvetleri de aynı ·akıbete uğradılar. Ni
hayet Sigismund'a ait esas Haçlı kuvvetleri ile, Transilvanya yo-

100) 'da Sultan'ın ordusunda üçyüzbin, Sigismund'un ordusunda ise seksenbin 
kadar yaya ve atlı asker oldu~ kayıtlıdır. Ancak bu iki rakam arasındaki 

n1sbetsizllg1n., hisst davranmanın bir neticesi oldu~u açıktır. Aziz s. Atiya 
(Niğbolu Haçlılar Seferi, s. 70 vd.) ve S. Runciman (Haçlı Seferle-ri TariM, m, 
385,-86)'a göre ise Ni~~oıu ·Savaşına onbin Fransız, bin İngiliz, altıbin Alman, 
ıaltml§bin Macar, onbin Eflil.k, onUçbin Polonyalı, İtalyan, tspanyo~. Bohemyalı 
gönüllü ve ücretli toplam yüzbin kl.şi katılml§b. Bu sayı bizzat savaşan kuv
vetlerin sayısıdır. Bunun yanısıra yirmi veya otuzbin ki§lllk bir geri hizmet 
kuvveti oldu~u da görülmektedir (Bk. Gibbons, Osmanlı lmpara.torl1ı!Ju'nutı 
Kuroluşu, s. 191, not 4). Nitekim Hoca· Sa'deddin Efendi de Tacii't-Tevarilı, 

I, 143) Haçlı ordularının yürotuzbin ki§i olduğunu kaydediyor. 

ll H . A. Gibbons, s. 191. 

12 Johanne.s Schiltberger, TürkZer ve Tatarlar Ara.stnda {1394-1427), Çev. 
Turgut Ak!pınar, İstanbul 1995, s. 29; Aziz S. Atiya, s. 60; S. Runciman, lll, 
386. 
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luyla Eflak'dan gelen Fransız kuvvetleri 12 Eylül 1396'da, Niğ
bolu18 önlerinde bir araya geldiler'~. 

Niğbolu ovasında toplanan Haçlı orduları, Doğan Bey idare
sindeki bir Türk garnizonunun koruduğu Niğbolu kalesini kara
dan ve nehirden kuşattı. Niğbolu muhafızı Doğan Bey, bir yai}
dan kaleyi savunurken, bir yandan da Sultan Bayezid'e haber gön
dererek Haçlı ordularının geldiğini bildirdi. Haçlılar ise asıl kuv
vetlerini Bayezid'in ordularına sakladıkları için Niğbolu'nun alın
masına pek gayret sarfetmiyorlardı. Sağlam surlara sahip olan bu 
şehri kuşatıp her taraftan abluka altına aldıktan sonra zevk ve 
eğlenceye dalmışlardı. Üstelik Vidin ve Rahova kalelerinin düşmesi 
ve Osmanlı ordusunun henüz gelmemesi, Haçlıların ümidini daha 
da arttırmıştı. Savaşı kazanacaklarına o kadar inanınışıardı ki, 
Macar kralı Sigismund, Türkleri Asya'ya sürdükten sonra Suriye'
nin işgali ve Kudüs'ün alınmasından bile söz ediyordu. Sigismund, 
Niğbolu kalesinin kuşatıldığı sırada yanındaki Haçlı prens ve şö
valyelerine: «Sultan Bayezid ister gelsin ister gelmesin, biz gele
cek yaz Anadolu'dan geçip Suriye'ye girecek, Yafa ve Beyrut'u 

· müslümanlardan alacağız. Suriye'ye inmek için daha başka şehir
leri de elde edeceğiz ve kutsal toprakları yeniden ele geçireceğiz» 
diyordu. İşte bu hayaller içindeki Haçlı orduları 12-25 Eylül 1396 
tarihleri arasında Niğbolu önünde oyalandılar. 

Haçlı ordularının Niğbolu'ya kadar gelerek kaleyi muhasara 
ettiklerini haber alan Yıldırım Bayezid, İstanbul kuşatmasını kıs
men kaldırarak yanında bulunan 10.000 asker ile yola çıktı~~. Ana-

13 Batı kaynaklarında Nlcopoli, Nlcopol!s, Sciltach ve Schlltaw olarak 

zikredilen Nlg-bolu ismine Osmanlı kaynaklarında , J~ , Jy. ~ 
Jy.t5:.; 1 Jy. ~ 1 Jy.,hi şeklinde rastıanmaktadır. Burası, kuzey 

Bulgaristan'da Tuna nehrinin sağ sahllinde, Osma ırmağının bu nehre dökül
dükil yere yakın bir §ehir olup, dik yamaçlar ile Tuna nehr.ine hA.klm blr ya.yla 
üzerine ln§a edi~. Bkz. Ş. Tekindağ, c:Ni!bolu», lA, IX, 247. 

14 Aziz s. Atiya, s. 63; Ş. Tekindag-, c:Niğbolu» , lA, IX, 24849. 

15 Bayezid, Bizans kuvvetlerinin Haçlı ordularına katılmasını önlemek için 
kU§atmayı tamamen kaldırmayıp, bir kısım kuvvetini burada bırakmış ve 
§ehri kontrol altında ·tutmuştur. 
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dolu ve Rumeli kuvvetlerinin Kara Timurtaş Paşa ve şehzadelerin 
kumandasında süratle toplanıp Edirne'de kendisine katılmasıyla 
60-70.000 kişiden meydana gelen Osmanlı ordusunun başına ge
çen Sultan Bayezid burada fazla beklemeden Niğbolu'ya hareket 
ettii6

• Yıldırım Bayezid Tımava'ya geldiği zaman vassali Stephan 
Lazareviç de kuvvetleriyle birlikte orduya katıldı. Bayezid, Tır

nova'dan Niğbolu'ya doğru giderken Haçlıların yiyecek bulmak 
için buralara göndermiş olduğu kuvvetlerle karşılaştı ve onların 
bir çoğunu esir aldı. Bu kuvvetlerden kaçabilenler Macar kralı 

Sigismund'a Osmanlı ordusunun gelmekte olduğu haberini verdi
ler. Haçlılar ise hala Osmanlı kuvvetlerinin geldiğine inanmıyor
lardı. Ancak Sultan Bayezid, adına yaraşır bir şekilde, yıldırım 
hızıyla çok kısa bir sürede Niğbolu yakınlarına gelmişti. 

Avrupalılar, Osmanlılar üzerine ilk defa bu derece l{alabalık 
olarak yürüyorlardı. Böylece HaçWar, Sırp Sındığı, Çirmen ve r. 
.Kosova savaşlarının intikamını almak istiyorlardı. Çok kalabalık 
oldukları için Bayezid'in karşılarına çıkmaya cesaret ederneyeceği 
düşüncesindeydiler. Hatta Sultanın kaçtığını düşünüyor, Niğbolu 
kalesi önünde oyalanıp eğleniyorlardı. Böyle olmakla birlikte Yıl
dının Bayezid'in yaklaşmakta olduğu haberi maneviyatlarını hiç 
bozmadı. Çünkü savaşı kazanacaklarından emindiler. Hatta kaza
naeakları zafeTin arslan payını kapmak için daha önceki seferlerde 
olduğu gibi Haçlı şövalyeleri arasında rekabet bile başlamıştı. 

16 Nitbolu Savaşı'na katılan Osmanlı askerlerının mevcudu Türk kay
naklarında 60-70.000 olarak kaydedilirken batı kaynakları bu rakamı 90-110.000 
arasında vermektedirler. Hatta bir kısım batı kaynaklarında Osmanlı kuvvet
lerinin 200.000 ve daha fazla oldu~u bile ka.yıtlıdır. N!A'bolu Sava§ı'nda Os
manlıla.ra. esir düşerek 1402 yılına 'kadar BA.yezid'ln, daha sonra da Timur'un ya
nında kalıp ilikesine döndükten sonra gördüklerini Seyalıattuime's!nde anlatan 
Alman asilzli.desi Johannes Schiltberger, Bayezid'in 200.000, Macar kralının ise 
16.000 bin kişllik kuvveti oldugunu yazmı§tır (Türkler ve Tatarlar Araa.ında 
(1394-142'1), Çev. Turgut Akpınar, !stanbul 1995, s. 29·30). Ancak bu rakamın 
fazla mübaltı.talı oldutu anla§ılıyor. ZWa. Osmanlılar XVI. asırda ıbile bu kadar 
fazla kuvvet çılta.l'amamışlardır. Nitekim Nitbolu Sava§ı hakkında geniş bir 
araştırma yapmış olan Azlz S. Atiya.'ya göre Osmanlı kuvveti 104.000'di (Nfğbolu 
Haçlııar Se teri, s. 7f.). Bu ra,kam da fazla olmalıdır. Zira Yıldırım BA.yezid, Ti
mur'la yaptıtı Ankiara .Sava.ııı'na 70~80.000 ·kişilik ordu lle gittitıne göre Nitbolu 
Sava§ı'nda da ancak bu kadar kuvvet toplayabilm!§tlr. 
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Osmanlı ordusu Niğbolu'ya yaklaştığı sırada Sultan Bayezid, 
düşmanın durumunu öğrenmek için Evrenos Bey'i öncü olarak 
gönderdi. Tecrübeli Evrenos Bey, düşman kuvvetlerine yaklaşa
rak .onların durumu ve mevcudunu öğrenmeye çalıştı. 24 Eylül 
1396 tarihinde Niğbolu ovasına ulaşan Sultan Bayezid, öncü ku
mandanı Evrenos Bey'den Haçlı orduları hakkında bilgi aldıktan 
sonra Tuna'dan 4 mil uzaklıkta, Osma vadisinde, Niğbolu ovasına 
ha~im bir tepede karargahını kurdu17 Sultan, akşam olunca asker
lerini muharebe düzeninde yerleştirmeye başladı. Yıldırım Bayezid 
orduyu 3 saf halinde dizmişti. En önde hafif piyade askerleri, yani 
azaplar vardı. Bunların arkasında, sağda şehzade Süleyman Çe
lebi kumandasında Çandarlı Ali Paşa, Rumeli Beylerbeyi Firuz 
Paşa, Malkoç ve Timurtaş beylerle Rumeli askeri; solda şehzade 
Mustafa Çelebi kumandasmda Anadolu Beylerbeyi T~murtaş Pa
şa ve askerleri; ortada ise yeniçeriler yer almaktaydı. Timarlı 
sipahiler sağ ve sola dağıtılmış, okçular uç kısımlarda mevzilen
mişlerdi. ihtiyat kuvvetlerini oluşturan yeniçeriler ve süvariler 
ile Sırp askerleri ise bir tepenin arkasında pusuda bekleyip üçüncü 
hattı teşkil ediyorlardı18 • Bir rivayete göre Yıldırım Bayezid, Niğ
bolu'da karargahını kurup ordusunu muharebe düzeninde yerleş
tirdikten sonra, Niğbolu muhafızı Doğan Bey'in durumunu öğren
mek için gece yarısı tek başına kale kapısına kadar giderek Doğan 
Bey ile görüşmüştür19• Ancak Yıldırım Bayezid'in hangi sebeple 

17 Aziz s. Atiya, s . 68; Ş. Tekindağ, «Niğbolu» , JA, 249. 
18 Behişti, Ta1•iJı.-i Al-i Osman, Brit. Mus. nr. Add 7869, 18b; Ne§ri, I, 

89.; Feridun Bey, Münşeatü's~SeUWn, İstanbul 1275, I, 123; Dukas, Bizans Ta-
1' ihi, (Tre. VI. Mirmiroğlu), !stanbul 1956, s. 31. 

19 Yıldırım Bayezid'in Doğan Bey ile göriişmt-.si hakkında Osmanlı kay
naklarmdaki rivayet şöyledir: Yıldırım Ba..yeztd Han Niğbolu'da karargA.hmı 
:Kurduktan sonra .kale muhafızı Doğan Bey'in durumunu merak etti. Bayezid 
Th>ğan Bey'e pek. glivenirdi. Lakin :dli§manın ölçüsüz :derecede üstün olU§U ,kar.: 
tıısında savunmadan vazgeçmesin·den korkuyordu. Çünki kendisine hiçbir haber 
de göı;ıdermemi§ti. Onun ne durumda <>lduğunu ve ne yapmak düşüncesinde bu
lunduğunu pek merak ediyordu. Bunun tek çare.si, birisinin düşman hatları 

arasından ·süziilüp kaleye v·armasr ve Doğan Bey'le görüşmesiydi. Yıldirım· 

Bayezid <Han, birçok k imseler üzerinde durduktan sonra, gönderilecek haber
einin geri · dönmesine .kadar sabredemeyeceğini anıayarak bu işi bizzat gör
meye _kara.r verdi. Ancak, bu kararından kimseye bahsetmedi. Çiinki kendisine 
eligel olunacağını biliyordu: Aysız ve karanlık bir gecede meşhur atma atla
yıp süratle ilerledi. Bildiği geçitlerden, 'bel ve yarlardan süzülerek düşmana 
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olursa olsun, gece düşman kuvvetleri arasından geçerek Doğan 
Bey ile konuştuğu söylentisi gerçekten olmuşsa bile, bu doğru 
olmayan bir harekettir. Bir devlet Sultanının, çok önemli bir mey
dan muharebesi yönetecek bir başkomutanın böyle bir tehlikeyi 
göze alması tedbirsizlik sayılır. Çünki böyle bir harekette, Sulta
nın ölümü ya da yaralanması veya yakalanması halinde Osmanlı 
ordusunun maneviyatının bozulup dağılacağı kesindir. Bu sebeple 
Yıldırım Bayezid gibi derin düşünceli, tedbirli, Anadolu ve Rume
Ii'de pek çok savaş yapmış, babası ile birlikte I. Kosova Savaşı'na 
katılmış ve orada babasının şehid edilmesini görmüş bir Sultanın 
böyle hareket ettiği düşünülemez. Bu rivayet, Osmanlı atrih,çileri
nin Bayezid'i yüceltmek için anlattıkları bir rivayet olsa gerektir20 • 

,\ 

Macar kralı Sigismund, Osmanlı ordusunun savaş düzenini 
bildiği için önce Eflak kuvvetlerinin sevkedilmesini, asıl kuvvet
lerin ise Osmanlı ordusunun merkez hattındaki Yeniçerilere karşı 
kullanılmasını istiyordu. Ancak Fransız şövalyelerinin kuman-

görünmeden safları arasından geçip Nlg"bolu kalesinin önüne vardı. Kaleyi Iyice 
gözden geçirdikten sonra gök gürilltüsünü andıran bir sesle haykırdı: 

- Bire Dog"an! Bire Dog-an! .. 

· Dog"an Bey, kaleden bu sesi duydu ve tanıdı. Lakin, kulaklarına inanamadı. 
Kendisini rüyada sanıyordu. Rünkarın burada işi ne idi. Lakin ses, aynı muh
teşem gök gürültüsü hallnde devam ediyordu. 

- Bire Dogan! Bire Dog-an! .. 

Dog"an Bey, deli gibi fırlayarak kalenin burcuna çıktı. O zaman, yıldızla
rm alaca karanlıg"ında, beyaz atının üstünde bir zafer heykeli gibi duran Yıl
dırım Han'ı tanıdı ve heyecanlı sesi, gecenin sessizlig-ini parçaladı : 

- Buyur saadetlü hünkarım! 

- Bire Dog"an, halin nicedir? Görüp anlamaya geldim. 

Dofan Bey, acele acele ve kısa cümlelerle düşmanın bir haftadır nehlrden 
ve karadan Nlg"·bolu'yu sıkıştırdıg"ını, lakin gazilei-in hakanın yardıma gele
cetine inanarak dayandıklarını, kalenin sag"lam ve erzakın bol oldutunu haber 
verdi. 

Yıldırım Han sonunda : 

- Hele dayanın yolda.şlar ... İşte biz dahi vardık! diye seslenip tekrar 
karanlıklara daldı kaybolup gitti. (Krş. H{)ca Sa'deddin Efendi, Tact"i!t-Teva
rih> r, s. 143-144). 

20 Ni[jbolu M eydan Mııharebesi ve Yıldırım Bayezit> Hazırlayan : Genel
kurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüd Başkanlıg-I, Ankara 1985, s. 35-36. 
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dam Korkusuz Jan, bu savaş için çok uzaktan kopup geldiklerini, 
Türkleri yenme şerefini kimseye kaptırmak niyetinde olmadıkları
nı söyleyerek ilk hücumu kendilerinin yapacağını bildirdi. Neti
cede, daha savaş başlamadan ciddi bir ihtilafın doğmaması için 
Fransızlarm isteği kabul edildi. Buna göre Haçlı ordularının en 
önüne Korkusuz Jan emrindeki Fransız şövalyeleri yerleştirildi. 
İkinci hatta ise merkezde Sigismund emrindeki Macarlar, solda 
Ulahlar ve Hırvatlar, sağda ise Transilvanyalılar yer alıyordu21 • 

Niğbolu Meydan Muharebesi, zafer şerefini kazanmak isteyen 
Fransız şövalyelerinin Osmanlı ordusunun ön safında bulunan ya
ya birliklerine saldırması ile başladı. Osmanlı hafif süvarisi, zırhlı 
piyadelerle baş edemediği için zayiat veriyordu. Fransızlar, tes
lim olanlan bile öldürüyorlardı. Haçlı orduları hücum safhasın
daki bu ilk başarılarından sonra azapların gerisindeki yeniçeri 
kuvvetlerine saldırdılar. Ancak Osmanlı okçularının başlattıkları 
ok yağmuru karşısında oldukça büyük kayıplar vermeye ba~ladı
lar. Şehzade Mustafa Çelebi'nin, Anadolu süvarisiyle yaptığı mu
kabil hücum sırasında, Bayezid'in emri ile ikinci hattaki kuvvetler 
yanıara doğru çekilmeye başladı. Böylece Osmanlı ordusu yavaş 
yavaş hilal şeklini alıyordu. Fransız şövalyeleri hala Türklerin bu 
savaş stratejisini öğrenemedikleri için zaferi kazandıklarını sanarak 
hücuma geçtiler. Ancak bu defa karşılarında, üçüncü hatta yer 
almış olan kuvvetleri buldular. Bu arada hilalin uçları gittikçe 
yaklaşıyor, Osmanlı süvarisi Haçlı ordusunu çembere alıyordu. 

Fransızlar, Osmanlı plamm bilen Sigismund'un «daha ileri git
memeleri ve kıskacın içine girmeyip beklemeleri» hususundaki em
rini dinlememişlerdi. Osmanlıların üçüncü hattı da taktik gere
ğince ikiye ayrılınca Fransızlar tepeye hakim olduklannı ve sa
vaşı kazandıklarını zannettiler. Ancak tam bu sırada pusudaki 
Osmanlı kuvvetleri ile karşılaşınca şaşırıp kaldılar. Okçular, şö
valyeleri yaya bırakmak için atıarına nişan alıyorlardı. Bu sebep
le Fransızların çoğu atsız kalmış, bir kısmı da zayiat vermemek 
için atından inmiş, yaya olarak savaşıyorlardı. Bunlar, Yıldırım 
Bayezid'in genel hücum emri üzerine geri kaçmaya çalıştılarsa da 

21 J. Schlltberger, s. 30, 31; J. Von Ha.mmer, Devlet-i O&m4niyye Tarihi, 
(Tre. M. Ata), !stanbul 1326, I , 283-84; S. Runclman, Haçh Seferleri Tarilıi, 
m, 388; İ. H . Uzunçar§ıh, Osmanlı Tarihi, I, 284. 
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gidecekleri yerin Osmanlı kuvvetleriyle kapatılmış olduğunu gö
rünce korku ve ümitsizliğe düştüler. 

Bu sırada Macar kralı Sigismund, Fransızları kurtarmak için 
kuvvetler gönderdiyse de, onlar da fazla ilerleyemediler ve geri 
dönmek zorunda kaldılar. Böylece tuzağa düşmüş olan Fransız 
kuvvetleıinin bir kısmı öldürüldü, geri kalanları ise teslim olmak
tan başka çare bulamadılar. Osmanlı ordularının merkez kuvvet
lerine saldıran Fransız şövalyeleri ile yapılan çarpışmalar 3 saat 
kadar sünnüştü. Bu arada savaşın gidişatını gören Eflak prensi 
Mirçe ile Hırvat kralı Laskoviç, askerlerini alarak ülkelerine kaç
maya başlamışlardı. 

Yıldırım Bayezid, savaşın en tehlikeli olan birinci safhası bit
tikten sonra Macar kralı Sigismund emrindeki esas Haçlı ordusu 
üzerine hücum etme emrini verdi. Osmanlıların bu genel hücumu 
karşısında, yedek kuvvetlerini bile ileri sürmüş olan Macar kralı 
hiç bir şekilde direnemedi. Bayezid, kesin sonucun alınması za
manının geldiğini görünce, kendi yedek kuvvetlerini de cepheye 
sürmek sureti ile Haçlıları ağır bir yenilgiye uğrattı. Ne yapacak
larını şaşırmış olan Macarların çoğu telaş içinde kaçartarken Tuna 
nehrinde boğuldU22• Geri kalanlardan bir kısmı imha, bir kısmı 
da esir alındı23 • 

Haçlı orduları kumandanı ve Macar kralı Sigismund ise, 
Alman kontları ve Rodos şövalyelerinin reisi ile Tuna nehrinde 
bekleyen bir Venedik kadırgasına güç bela ulaşabildi. Sigismund 
buradan Tuna nehri ve Karadeniz üzerinden önce İstanbul'a, ora
dan <J.a Ege ve Adriyatik denizleri yoluyla Dalmaçya'ya çıkarak 

22 Osmanlı kuvvetlerinin son hücümundan sonra telA.ş içinde kaçarlarken 
çoğu Tuna. nehrinde boğulan Haçlı ordularının durumunu Schlltberger şöyle 

anlatıyor: «Şövalyeler ve askerler, Kralın kaçtıg"mı .görünce, kendlleri de 
sıvaştL. Bunların çoğu Tuna'ya kaçtılar, bazıları gemilere ulaştılar. Gemilere 
pek çok kimse binrnek istiyordu ama gemiler o kadar dolmuştu ki hiç yer 
yoktu. Buna rağmen bazıları, gemHere çıkmak istiyorlar. o zaman geminin 
içi.ndekiler, gemiye yapışanların ellerint keserek onların boğulmalarına neden 
oluyorlardı. Tuna'ya doğru kaçarken, yamaçlardan yuvarlanarak da birçok 
kişi öldü• (Tiirkler ve Tatarlar Arasında, s. 32-33). 

23 Enveri, s . 89; Neşri, I, 90. 
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memleketine ulaştı2• . Niğbolu Savaşı'na katılan diğer prens ve 
soylular ise ya ölmüş, ya da esir. alınmıştı. Esirler arasında Kont 
de Nev~rs (Korkusuz Jan), Philippe d'Artois, Conte de la Marche, 
Mareşal Boucicaut ve Marechal de France gibi asilzadeler de vardı. 
Bir çok asil ve soylu kişi ise canlarını savaş meydanında kaybet
mişlerdi25. 

21 Zilhicce 798 (25 Eylül 1396) 2~ tarihinde yapılan bu büyük 
muharebe Osmanlıların zaferiyle sonuçlanmıştı ama savaşın bi
lançosu Türk .cephesi için de çok acıydı. Zaferden sonra savaş mey
danını gezen Sultan Bayezid, Osmanlı sınır muhafızlannın ve tes
lim olmalarına rağmen bütün esirlerin insafsızca öldürüldüklerini 
görünce gözyaşlannı tutamadı. O, Haçlıların bu hareketine karşı
lık elindeki . esirlerin bir kısmını öldürttü2

'. Böylece savaşın ilk . ' . \ .... 

' 24: Schi1tberg·er, s. 31-32; Runciman, III, 389; AÜya, . 98 vdd/f. H. · U~uri~ 
çarşılı, I. 286. · · 

25 · Neşri, ı, 90; !. H. Uzunçarşılı, I, 287. 
26 Ni.gbolu Muharebesi'nin tarihi Fertdım Bey Mı'i?ışeatı'ndaki ~Niğbolu 

Fetihnamesl'nde 798 Safer ayının onbirinci cuma günü (25 Kasım 1395) ola-
; rak yazılmışsa da bu savaşın 21 Zilhicce 798 (25 Eylül 1396) tarihinde yapıl
dığı kaynakların ekserlsinln verdiği bilgilerden anlaşılmaktadır. Enveri (Düs
tur-'114me, s . 89) Nig-bolu Sav:aııı'nm H. 796 (1893-1394) yılmda meydana geldigi
ni ·kaydetmiştir. Mükrimln HalU Yina.nç bu savaşın 25 EylUl 1893'de y:apıl

dıg-ını kabul ederken (Diistiirna:nıe-i Enveri'ye MedhrJ,Z, İstanbul 1929, s. 95) 
t. Hakkı Uzunçarşılı 25 veya 28 Eylül tarihlerini veriyor. 

27 Bu hadiseyi Nlğbolu Sava§ı'nda Osmanlılara esir düşmüş olan Schilt
berger şöyle anlatıyor : cBayezid,. zaferi kazandıktan sonra ordugahını Kral 
Sigismund'un ordusuyla birlikte kaldığı yere kurdu. Sonra savaş alanına gic:J.e
rek şehit düşenleri ·gözden geçirdi. Ne kadar çok adamının öldü~Unü anlayınca 
büyük •bir hüzne düştü ve dökülen ·bu kanları 1ntikamsız bırakmamaya andiçtl. 
Adamlarına, ertesi gün bütün tUıtsakları önüne getirmelerini emretti, aksi halde 
ağır şekilde cezalandırılacaklardı. Ertesi gün adamları geldiler, herkes aldığı 
,tutsakları bir ipe bağlı olarak sürüyordu. Ben de diğer iki kişiyle birlikte iple 
bağlı idim. Tutsaklar, önüne getirillnce, Kral (Bayezid) öldürülen adamlarının 
lntikammı nasil aldığını görmesi için Burgonya Dükünu yanına çağırdı·. Duk', 
kralın hiddetini farkedince, ondan kendisinin oniki adamını seçip almasına 

müsaade etmesini '()!ledi. Bu dileği yerine. getlrlldi. O zaman Dük, kendi vatanın
dan onlkt soylu kişiyi aldı. Sonra Kral, herkesin kendi tutsağinı öldürmesini, 
bunu yapmak ıstemeyenlerin, kendileri adına başkasına yaptırmalarmı emretti. 
Benim beraber olduğum Iki tutsak da alındı ve kafaları kesildi. Sıra bana gel
mişti k! Kralın og-ıu (şehzade) bana bakıyordu; benim hayatta bırakılmamı, 

öldürWmememi sağladı. Ben! diğer çocukların yanına götürdüler. Çünki yirmi 
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safhasından sonra kaçmış olan Eflak kuvvetleriyle Hırvatıardan 
başka bütün Haçlı orduları ya imha edilmiş, veya kaçarlarken 
Tuna nehrinde boğulmuşlardı. 

Niğbolu Savaşı, Ortaçağın en büyük imha muharebelerinden 
birisidir. 130.000 kişilik Haçlı ordusu lOO.OOO'e yakın zayiat vermiş; 
geri kalanların bir kısmı esir düşmüş, çok az bir kısmı da kaçabil
mişti. Niğbolu Savaşı'nda kalabalık Haçlı ordularına karşı Osman
lıların başarılı olmasında, Sultan Bayezid'in uygulamaya lwyduğu 
savaş takdiği ve bir miktar kuvvetle pusuda bekleyerek tam vak
tinde harekete geçmesinin payı büyüktür. Bu savaşta Bayezid'in 
yanında bulunan Sırp despotu Stephan Lazareviç de savaşın bi
rinci safhasından sonra Macar kuvvetıeıine karşı başlatılan hü
cuında, mevcut kuvvetleriyle büyük çaba göstermiştir. 

Niğbolu Zaferi'ni müteakip Türk akıncıları Eflak ve Maca
ristan'a doğru ilerlemeye başladılar. Bu sırada, Niğbolu savaşın
dan önce Haçlıların eline geçmiş olan kaleler geri alındı. Ayrıca 
daha önce Osmanlı tabi.iyetini kabul etmiş olan Vidin Bulgar 
Krallığı'na da son verildi. Osmanlı kuvvetleri buradan Macaris
tan içlerine kadar ilerleyerek Niğbolu Savaşında canlarını kur
tarmış olan pek çok kişiyi daha esir aldılar38• Yıldırım Bayezid, 
bu sırada Macaristan'ın tamamını fethedebilirdi, ancak daha fazla 
ilerlemenin mahzurlu olacağını düşünerek geri çekildi. Çünki bu 
bölgelerin fethinden sonra Anadolu'dan yeni nüfus nakline ihti
yaç olacaktı. Bu ise, Karamanoğulları Beyliği ile Kadı Burhaned
din Ahmed Devleti'nin topraklarının ilhakıyla mümkün olabilirdi. 
Bunun yanında Karamanoğlu Alaeddin Bey, Sultan Bayezid'in 
Niğbolu'da Haçlılarla mücadele ettiği sırada düşmanca hareket
lerde bulunmuştu. Bu sebeple Macaristan topraklarında fazla oya
lanmadan dönmek ve Anadolu Türk birliğini sağlamak gerekiyor
du. Ayrıca Sultan Bayezid'in bir başka hedefi de 1391 yılından 
beri kuşatmakta olduğu İstanbul'u fethetmekti. Bu düşüncelerle 
Yıldırım Bayezid, Niğbolu Zaferi'nden sonra elde ettiği ganimet 

yaşından küçük olanlar öldürülmüyordu. Ben o sırada henüz onaltı yaşmda bile 
yoktuın» (Türkler v e T atarlar Arasında, s. 34-36}. Ayrıca bk. Runciman, I, 389. 

28 Sehlltberger, Yıldırım B4.yezid'in Niğbolu Zaferinden sonra iMacaris
tan'a bir sefer düzenleyerek 1~.000 esir aldığını kaydediyar (s. 38). 

Forma: 9 
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ve esirlerle birlikte önce Edirne'ye, oradan da Gelibolu üzerinden 
Bursa'yı döndü. Burada İslam devletleri hükümdarlarına mek
tuplar yazarak Niğbolu Zaferini müjdeleyen Bayezid, esir şö

valyelerden 60 kadarını da Memluk suıtanma hediye olarak gön
derdi. Haçlılara karşı kazanılan bu zafer bütün İslam dünyasında 
seVinçle karşılandı. Mısır'da bulunan Abbas! Halifesi I. Mütevek
kil, Yıldırım Bayezid'e «Sultan-ı İklim-i Rum» diye hitap etmeye 
başladı. Yine bu zaferden sonra Osmanlı padişahları «sultan» ola
rak anılmaya başlandı. 

Osmanlı hükümdan I. Bayezid, Niğbolu Savaşında esir alın
mış olan Korkusuz Jan ve diğer Haçlı reisierinin serbest bırakıl
maları için 200.000 altın ödenmesini şart koştu. Bunun üzerine 
Avrupa devletleri esirlerin kurtarılmaları için kendi aralarında 
bu parayı toplamaya başladılar. Toplanan para, savaştan bir yıl 
sonra Osmanlılarla ticaret yapan Venedik ve Cenova tacirleri ile 
Midilli adasındaki Ceneviz prensi aracılığıyla Sultan Bayezid'e 
teslim edilince, esirler serbest bırakılarak ülkelerine gönderildiler29• 

. Yıldırım Bayezid, Niğbolu Zaferinde elde edilen ganimet ve 
fidye için alınan paralar ile Anadolu ve Rumeli'de bir çok hayır 
eserleri yaptırdı. Bunlardan en önemlisi, savaştan hemen sonra 
Bursa'da yaptırılmış olan Ulu Cami'dir. Ayrıca Niğbolu'da Ba
yezid'in ismine izafe edilen camiin de bu sırada yapıldığı anlaşıl
maktadır30. 

600 yıl önce, 25 Eylül 1396'da Osmanlılarla Haçlılar arasında 
yapılan Niğbolu Sava§ı, o zamana kadar düzenlenmiş olan Haçlı 
seferlerinin en kalabalık olanlarından birisidir. Bu savaş, hem 
savaşa katılan hristiyanlann milliyet ve sayısı, hem de Osmanlı
lar yönünden elde edilen sonuçları bakımından oldukça önem ta
şımaktadır. Niğbolu Savaşına katılan HaçWar, ilk haçlı seferle 

29 Ducas (s. 31), « ... bu esirler arasında Fla.ndra ve Burgondia dukası 
ve sair yüksek rütbede baronlar da vaı·dı. Türkler bunları Bursa'ya gönderip 
ha.psettiler. Bunları btlahıre Midilli'nin hii.ldmi olan ve sözü geçen Françesko'
nun oğlunun kefaleti lle ve çok paralar ile sattılan demektedir. Ayrıca bkz. 
Hammer, I, 287; Glbbons, s. 203, t. H. Uzunçarşılı, I , 289; ş. Tek!ndağ, «Niğ

bolu:., lA, 249; Grekçe Anonim, s. 100. 
30 Münecclmbaşı 'AJımed b. Lütfullah, Camiü'd-Düveı, (Metin, notlar ve 

çeviri : Ahmet Ağırakça). !stanbul 1995, s. 136. 
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rindeki ruh ve heyecanla yola çıkmış; Türkleri Avrupa'dan attık
tan sonra An_adolu'yu geçip mukaddes toprakları müslümanlardan 
kurtarınayı hedeflemişlerdi. Ancak, yalnızca yağma ve talanı dü
şunen bu düzensiz haçlı orduları daha Tuna boylarında iken, 
Osmanlı hükümdan Yıldırım Bayezid, Haçlıların hiç J::ıeklemedik
leri bir anda karşılarına çıkmış ve onları ağır bir yenilgiye uğrat
mıştı. Haçlıların Niğbolu yenilgisi Osmanlı gücünün Rumeli'den 
atılamayacağı gerçeğini pekiştirdiği gibi, Yıldırım Bazeyid'e gazi 
olarak İslam dünyasında büyük bir şöhret kazandırdı. Osmanlılar, 
Sırp Sındığı, Çirmen ve Kosova'dan sonra HaçWara karşı kazan
dıkları bu zafer ile Balkanlarda ve Anadolu'da $ha da güçlendi
ler. Bu zaferler, Osmanlı Devleti'nin bir cihan devleti olmasını 
sağladı. Özellikle Niğbolu Sava~ından sonra Osmanlı Devleti Or
taçağ dünyasının büyük devletleri arasındaki saygın yerini aldı. 
Osmanlıları Rumeli ve Anadolu'dan atıp Hristiyan Bizans Dev
leti'ni kurtardıktan sonra Kudüs'e kadar gitmeyi düşünen kala
balık Haçlı ordusunun Niğbolu'da aldığı yenilgi o kadar etkili oldu 
ki, Ankara Savaşından sonra Osmanlı Devleti'nde ya§anan 10 
yıllık Fetret Devrinde bile Avrupa'da Osmanlılar aleyhinde hiç 
bir hareket görülmedi. Hatta Avrupalılar, yine bu Niğbolu bezi
metinin bir sonucu olarak son Haçlı seferi olan 1444 yılındaki 

Varna Savaşına kadar bir daha birleşemediler. 

/ ·. 
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AKDENIZ 

Niğbolu Savaşı'nda orduların takip ettiği yollar 

f7 _ f" _ __? FRANSIZOONANM.t>.SI 

~~~ TumNehri 

MACARLAR ı~ r---------- ~~~ 
FRANSIZLAR 1 ....__ __ _ 

YENIÇERll..ER VE 
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Niğbolu Savaşı'nda iki ordunun durumunu gösteren krokt 


