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TÜRKLERİN ANADOLUYA  AKINLARI ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ HAÇLI SEFERLERİ  (1096-1270) İKİNCİ BEYLİKLER DÖNEMİ KÜLTÜR ve MEDENİYET 
▪Anadolu’ya ilk akınları Hunlar arkasından Sabarlar 
(Sabirler) yapmıştır. Selçuklu Türklerinin Anadolu’ya ilk 
akınlarını Çağrı Bey yapmıştır. Çağrı Bey akınlarında 
Anadolu’nun Türkler için elverişli bir yurt olduğunu 
anlamış ve akınlara devam etmiştir 

▪ Anadolu’ya Selçuklu akınlarını durdurmak isteyen 
Bizans, Selçuklular ile Pasinler Savaşını yapmıştır 
(1048). Bu savaş Selçukluların Bizans’a karşı kazandığı 
ilk savaş ve ilk zaferdir. Bu galibiyet Anadolu’ya akınları 
hızlandırmıştır. 

▪Tuğrul Bey den sonra yerine geçen Alp Arslan da 
Anadolu akınlarına devam etmiştir.Bunun üzerine 
Bizans İmparatoru Romen Diyojen, Türkleri Anadolu 
dan atmak için Alp Arslan ile Malazgirt Savaşını yaptı 
(1071).  
Malazgirt Savaşının Önemi: 
1. Türkiye tarihinin başlangıcı olmuştur. 
2. Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır. 
3. Bizans vergiye bağlanmıştır. 
4.Alp Arslan’ın emri ile Anadolu da yeni fetih hareketleri 
başlamış ve ilk beylikler kurulmuştur. 
 
ANADOLUDA KURULAN İLK TÜRK  BEYLİKLERİ 
1-Saltuklular 

▪Ebul Kasım tarafından Erzurum ve civarında kuruldu. 
Ermeni ve Gürcüler ile savaştılar. 

▪İzzeddin Saltuk beylin en güçlü hükümdarı olduğu için 

beyliğe onun adı verildi. 

▪Rükneddin Süleyman  Şah tarafından Anadolu 
Selçuklu Devletine bağlandı. 
2-Mengücekler 

▪Mengücek Gazi tarafından Erzincan ve çevresinde 
kurulmuştur.  

▪Ermeni ve Gürcüler ile savaşmışlar, Trabzon Rum 
İmparatorluğun güneye inmesini önlemişler.  

▪Alaaddin Keykubat beyliği Anadolu Selçuklu Devletine 
katmıştır. 
3-Danişmentliler 

▪Danişment Gazi tarafından Amasya, Sivas, Tokat, 
Çorum, Yozgat ve Malatya civarında kurulmuştur. 

▪II. Kılıç Arslan tarafından Anadolu Selçuklu Devletine 
katılmıştır. 
4-Artuklular 

▪Mardin ve civarında kurulmuştur. Haclılar ile mücadele 
ettiler. 

▪Karakoyunlular tarafından ortadan kaldırılmıştır. 
5-Çaka Beyliği 

▪Çaka Bey tarafından İzmir de kurulmuştur. 

▪Türk tarihinde denizcilik faaliyetlerini başlatan ilk 
beyliktir.  

▪I. Kılıç Arslan bu beyliğe son vermiştir. 
Not: Anadolu da kurulan bu beylikler Anadolu’nun 
Türkleşmesi ve İslamlaşmasında önemli rol oynadı.  

a-Kuruluş Dönemi 
▪Kutalmışoğlu Süleymanşah, İznik’i fethedip devletini 
kurdu (1075). Süleymanşah Antalya, Çukurova’yı 
fethetti ve Halep’i kuşattı. Suriye Selçuklu Sultanı Tutuş 
ile yaptığı mücadeleyi kaybederek öldü. Anadolu 
Selçuklu Devleti bir süre hükümdarsız kaldı. 

▪I. Kılıç Arslan, I. Haçlı Seferi ile mücadele etti. 
Haçlıların İznik’i işgali üzerine devletin merkezi İznik’ten 
Konya’ya taşıdı.Emir Çavlı ile yaptığı savaşı kaybetti ve 
Habur ırmağında boğularak öldü. 

▪Sultan Mesut, II. Haçlı Seferi ile mücadele etti. 

▪II. Kılıç Arslan zamanında Bizans ile Miryakefalon 
Savaşını yaptı (1176). 
Miryakefalon Savaşının Sonuçları : 
1-Bizans  yenilgiye uğratıldı.  
2-Anadolu’nun Türk yurdu olacağı ve böyle kalacağı 
kesinleşti 
3-Avrupalı tarihçiler Anadolu’dan Türkiye diye 
bahsetmeye başladılar 
4-Bizans, Türkleri Anadolu’dan atma ümidini kaybetti. 
 

b-Yükseliş Dönemi 
▪I. Gıyaseddin Keyhüsrev, Samsun ve Antalya 

limanlarını fethetti. Venediklilerle ticaret anlaşması 
imzalandı. 

▪I.İzzeddin Keykavus, Sinop’u feth ederek burada bir 
ticaret filosu kurdu. 

▪I. Alaaddin Keykubat dönemi, Anadolu Selçuklu 
Devletinin en parlak zamanı olmuştur.  
Alaaddin Keykubat’ın faaliyetleri: 
1-Moğol tehlikesine karşı önlemler aldı. 
2-Mengüceklileri ortadan kaldırarak, Anadolu daki 
Türkmen birliğini sağladı. 
3-Yassı Çemen Savaşı ile Harzemşahları yendi. 
4-Suğdak limanını alarak Karadeniz deki ticaret 
güvenliğini sağlamıştır. 
5-Kandelor’u feth ederek buraya Alaiye (Alanya) adını 
verdi. Kervansaraylar inşa ettirdi. Anadolu da  zarara 
uğrayan tüccarların zararını ödeyeceğini açıkladı.  
 

c-Dağılma Dönemi 
▪II.Gıyaseddin Keyhüsrev kötü yönetimi sonucu ülkede 
birlik bozuldu. Baba İshak İsyanı çıktı.  

▪Türkmenleri küstürdü. 

▪II.Gıyaseddin Keyhüsrev, Moğollar ile yapılan 
Kösedağ Savaşını  kaybetti (1243). Bu savaş 
sonucunda, Anadolu Moğolların egemenliğine girmeye 
başladı ve Anadolu Beylikleri yeniden kuruldu. 

▪Moğol egemenliğine son vermesi için Memlük Sultanı 
Baybars, Anadolu’ya çağrıldı. Baybars, Ayn-ı Celut 
Savaşı ile Moğolları mağlup etti (1260). Fakat Moğol 
egemenliğine son verilemedi ve Anadolu Selçuklu 
Devleti yıkıldı. 

Hristiyanların Papa öncülüğünde 
birleşerek, İslam dünyası üzerine yaptığı 
seferlere “Haçlı Seferleri” denir. 
a- Nedenleri:  

▪Hristiyanların kutsal sayılan Kudüs, 
Antakya ve İznik’i geri almak istemesi 

▪Papanın sefere katılanlara cennet 
vadetmesi  

▪İslamiyet’in batıya yayılmasına engel 
olmak 

▪Türklere karşı, Bizans’ın Papadan yardım 
istemesi 

▪Şövalyelerin ve asillerin macera arayışı 

▪Kralların topraklarını genişletmek istemesi 

▪Avrupa’nın fakirliği karşısında İslam 
dünyasının zenginliği 

▪Şövalyelerin ve asillerin zenginliklerini 
artırma düşüncesi 

▪Fakir Hristiyan halkın bu seferlerle zengin 
olma düşüncesi 
  Bu nedenlerden dolayı Avrupalılar 
Müslümanlar üzerine sekiz sefer yapmıştır. 
Bunlardan ilk dördü önemlidir. 
I. Haçlı Seferi : I. Kılıç Arslan haçlılara 
karşı koymuş ise de İznik’i kaybederek 
Konya’ya çekildi. Anadolu’yu geçen haçlılar 
Urfa, Antep, Antakya ve Kudüs’ü ele 
geçirdiler.  
II. Haçlı Seferi: Musul Atabeyi İmameddin 
Zengi’nin Urfa’yı Haçlılardan geri alması 
üzerine yapıldı.  
III. Haçlı Seferi: Eyyubi Sultanı Selahaddin 
Eyyübi’nin Hıttin Savaşıyla (1187) 
Kudüs’ü geri alınması sonucu yapılmış ise 
de haçlılar yenilmiştir.  
IV. Haçlı Seferi: Kudüs’ü geri almak 
isteyen haçlılar, hedef değiştirerek Bizans’ı 
işgal ederek burada Latin İmparatorluğunu 
kurdu. 
Sonuçları:  

▪Kilise ve din adamlarına olan güven ilk 
defa azaldı ve ilk defa güç kaybetmeye 
başladı. 

▪Seferlerde pek çok derebeyin ölmesi 
üzerine derebeylik ilk kez güç kaybetmeye 
başlarken, merkezi krallıklar ilk kez 
güçlenmeye başladı. 

▪Anadolu da Türk ilerleyişi bir süre durdu. 

▪Akdeniz limanlarının önemini arttı. 

▪Barut, pusula, kağıt, matbaa gibi teknik 
buluşlar Avrupa’ya taşındı 

▪Avrupa’daki hayat standartları 
yükseldi.Burjuva sınıfı güçlendi. 

Karamanğulları 

▪Konya, Karaman civarında kurulmuştur. 
Beylikler içerisinde en güçlü olanıdır. 

▪Karamanoğlu Mehmet Bey ilk kez 
Türkçe’yi resmi dil ilan etti. 

▪Karamanoğulları kendilerini Selçuklunun 
mirasçısı gibi gördüğü için Osmanlı Devleti 
ile en çok mücadele eden beylik olmuştur. 
Germiyanoğulları 

▪Kütahya, Tavşanlı civarında 

Germiyanoğlu Yakup Bey tarafından 
kurulmuştur.  

▪Yakup Bey’in vasiyeti üzerine 
savaşmaksızın II. Murat döneminde 
Osmanlı topraklarına katılmıştır. 
Karesioğulları 

▪Karesi Bey tarafından Balıkesir ve 
Çanakkale civarında kurulmuştur. 

▪Orhan Bey döneminde Osmanlıya katıldı. 
Osmanlıya katılan ilk beyliktir. Beyliğin 
donanması Osmanlı donanmasının 
temelini oluşturur.  
Candaroğulları 

▪Batı Karadeniz de kurulmuştur. 

▪Venedik ve Cenevizler ile mücadele etti. 
Hamitoğulları 

▪Dündar Bey tarafından Isparta, Burdur 
civarında kuruldu. 

▪I. Murat beyliğin bir kısım topraklarını satın 
aldı 
Aydınoğulları 

▪Aydınoğlu Mehmet Bey tarafından Aydın 
ve İzmir civarında kuruldu. 
Menteşeoğulları 

▪Menteşe Bey tarafından Muğla ve Fethiye 
civarında kuruldu. 
Saruhanoğulları 

▪Saruhan Bey tarafından Manisa ve 
Akhisar çevresinde kurulmuştur. 
Dulkadiroğulları 

▪Karaca Bey tarafından Maraş, Elbistan 
civarında kurulmuştur 

▪Yavuz Sultan Selim tarafından 1515 
Turnadağ Savaşıyla Osmanlıya bağlandı. 
Osmanlıya bağlanan son beyliktir. Beyliğin 
Osmanlıya bağlanması ile Anadolu Türk 
birliği sağlanmıştır. 
Osmanoğulları:  
Osman Bey tarafından Söğüt ve 
Domaniç’te kuruldu. 

a-Devlet Yönetimi 

▪Anadolu Selçuklu Devleti, Büyük Selçuklu Devletini 
örnek almıştır. Anadolu Selçuklu Devletinde 
hükümdarlar “Sultan” ünvanını kullanmışlardır. 

▪Hükümdarların çocukları (şehzadeler) “Melik” 
ünvanı ile Atabey’lerin gözetiminde eyaletlere vali 
olarak atanırdı. 

▪Devlet meseleleri “Divan-ı Saltanat” da 
görüşülürdü. Sultandan sonra en yetkili devlet 
adamına “Vezir” denirdi. 

▪Devletin başkenti önce İznik iken sonra Konya 
olmuştur. 

▪İllerde emniyet ve güvenlik işlerine “Subaşılar”, 
adalet işlerine “Kadılar” bakardı. 
b-Toprak Yönetimi 

▪Anadolu Selçukluları’nda topraklar devlet malı 
olarak kabul edilir ve “Miri Arazi” olarak adlandırılırdı. 
Miri arazi,  dörde ayrılırdı. 
1-Has Arazi: Gelirleri en yüksek olan, Sultan ve 
ailesine verilen topraklardır. 
2-Ikta Arazi: Hizmet karşılığı verilen topraklardır. 
3-Mülk Arazi: Görevlerinde başarı gösteren devlet 
adamına verilirdi. Sahibi ister satabilir isterse miras 
bırakabilirdi. 
4-Vakıf Arazi: Gelirleri sosyal kurumların giderleri 
için ayrılan topraklardır. Bu tür arazilerden devlet, 
vergi almazdı. 
c-Ordu  

▪Anadolu Selçuklularında ordu başlıca iki kısma 
ayrılıyordu.  
1-Kapıkulu (Hassa) Askerleri: Sultana bağlı aylık 
alan askerlerdi. Genellikle esir gençlerden oluşurdu 
ve savaşta sultanın yanında yer alırlardı 
2-İkta Askerleri: İkta sahiplerinin yetiştirdiği Türk 
askerlerden oluşurdu. 
d-Yazı, Dil, Edebiyat 

▪Anadolu Selçuklu devletinde bilim dili Arapça, 
edebiyat ve devletin resmi dili Farsça idi.  

▪Mevlana Celaleddin-i Rumi eserlerini Farsça, 
Yunus Emre Türkçe yazmıştır. 

▪Karamanoğlu Mehmet Bey, Türkçe’yi ilk kez resmi 
dil ilan etmiştir.   
e-Sosyal ve Ekonomik Yaşam:  

▪Halk köylü, göçebe ve şehirli diye üçe ayrılırdı. 

▪Alaaddin Keykubat ticareti canlandırmak için zarara 
uğrayan tüccarın zararını ödeyeceğini açıklamıştır. 

▪ Belirli meslek gruplarından esnaflar bir araya 
gelerek Lonca Teşkilatlarını oluştururlardı.lonca 
teşkilatlarının bir çatı altında toplanmasıyla Ahi 
Teşkilatları oluşurdu.  
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TOLUNOĞULLARI (868-905) 
 

▪Ahmet bin Tolun tarafından Mısır’da kurulmuştur. 
▪İdarecileri Türk, halkı Arap olan Türk İslam devletiydi. 
Mısır’da kurulan ilk Türk devletidir. 
▪Bu devleti Abbasiler yıktı. 
 

AKŞİTLER (İHŞİTLER) (935-969) 
 

▪Muhammed bin Toğuç tarafından Mısır’da kuruldu. 
Mısır’da kurulan ikinci Türk devletidir. 
▪Hicaz bölgesine hakim olan ilk Türk devletidir. 
▪Yöneticisi Türk halkı Kıpti olduğu için kısa sürede 
yıkılmışlardır. 
▪Bu devleti Fatimiler yıktı. 
 

MOĞOLLAR (1196 -1227) 
 

▪Temuçin (Cengiz Han),  Moğolistan’da devletini 
kurmuştur. Devletin başkenti, Karakurum’dur. 
▪Cengiz Han, Çin’e saldırı yaparak Pekin’i aldı. 
▪Moğolları bir bayrak altında toplamıştır. 
▪Cengiz Han, Harzemşahlar ve Karahitaylar ile 
savaşarak onları ortadan kaldırmıştır.    
▪Cengiz Han, ülkeyi dört oğlu arasında paylaştırdı. 
Cengiz Han’ın ölümünden sonra yerine Ögedey Kağan 
geçti. Oğulları devlet birliğini sağlayamadılar ve devlet 
Altın Orda, İlhanlılar, Çağatay ve Kubilay Hanlığı 
olmak üzere dörde ayrıldı.  
Not: 1- Moğolların batı seferleri sırasında bir çok 
Türkmen Moğolların önünden kaçarak Anadolu’ya girdi. 
Bu durum Anadolu’nun Türkleşmesini hızlandırmıştır.  
2- Moğolların yönetiminde Türkler önemli rol oynadığı 
için bu devlete Türk- Moğol Devleti de denir. 
 

ALTIN ORDA DEVLETİ (1227-1502) 
 

▪Batu Han (Cengiz Han’ın torunu) tarafından, 
Karadeniz’in kuzey doğusunda kurulmuştur. Başkenti 
Saray şehridir. 
▪Berke Han zamanında İslamiyet’i kabul ettiler. 
▪İlhanlılar ile mücadele etti. 
▪Özbek Han zamanında devlet en güçlü zamanını 
yaşadığı gibi ülke tamamen Müslüman olmuştur. 
▪Rusya’nın güneye inmesini önlemişlerdir. 
▪Timur, Altın Orda üzerine sefer yaparak başa Kutluk’u 
geçirmiştir. Bu olaydan sonra devlet; Kazan, Kırım, 
Nogay, Buhara, Hive, Kasım hanlıkları kurulmuştur. 

 

MEMLÜKLÜLER (1250-1517) 
 

▪Kölemen emiri Aybey, Eyyubilere son vererek Memlük 
Devleti’ni kurdu. 
▪Memlük Sultanı Baybars, Anadolu’yu işgal ederek 
Suriye’ye giren Moğolları, Ayn-ı Calut Savaşı (1260) ile 
ilk defa mağlup etmeyi başarmıştır. Bu yenilgi ile 
Moğolların ilerleyişi durdu. Baybars Haçlılarla da 
mücadele etti.  
▪Baharat yoluna hakim olan Memlükler kısa sürede 
zenginleştiler. 
▪Moğollardan kaçan Abbasi halifesini koruyarak, halifeliği 
devam ettirdiler. 
▪Memlükler, Hicaz su yolları meselesinden dolayı, fatih 
döneminde Osmanlı Devleti ile ilk kez  karşı karşıya 
geldiler. Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim, 
Mercidabık ve Ridaniye Savaşlarını yaparak 
Memlüklere son vermiştir.   

 
EYYUBİLER (1174-1250) 
 

▪Haçlı saldırıları karşısında zor durumda kalan Fatımiler, 
Nureddin Mahmut Zengi’den yardım istediler. Zengi, 
Şirkuh komutasında bir ordu göndererek Mısır’a hakim 
oldu. Şirkuh ölünce, bu orduda bulunan Selahattin 
Eyyubi, Fatimi egemenliğine son vererek Mısır’da 
yönetimi ele aldı. Zengi ölünce de Mısır’da bağımsız bir 
devlet kurdu. 
▪Haçlılar ile Hıttin Savaşını (1187) yaparak, Kudüs, 
Suriye, Filistin, Musul’u ele geçirdi. Haçlıları orta 
doğudan temizledi. 
▪Selahattin, sağlığında ülkeyi ailesi arasında paylaştırdı. 
Selahattin’in ölümünden sonra devlet küçüklü büyüklü 
devletlere ayrıldı. Bunlardan en büyüğü Mısırda kurulan 
Eyyubi Devleti dir.   
▪Kölemenlerin komutanı Aybey, Eyyubi devletini yıktı. 
Not: Eyyubiler ordularını Oğuz ve Kıpçak Türk’lerinden 
meydana getirir ve bunlara Memlük (Kölemen) adını 
verirlerdi. 

 
 
 
 

 

 

AKKOYUNLULAR (1370-1502) 
 

▪Kara Yülük Osman Bey tarafından kurulmuştur. 
▪En güçlü zamanlarını Uzun Hasan zamanında 
yaşadılar. 
▪Uzun Hasan Osmanlı Devleti Padişahı Fatih ile 
Otlukbeli Savaşı’nı yaparak yenilmiştir (1473). 
▪Otlukbeli savaşından sonra zayıflayan Akkoyunlu 
Devleti, Şah İsmail tarafından yıkıldı. 
 

TİMURLULAR (1370-1507) 
 

▪Timur (Timurlenk - Aksak Timur), Orta Asya, İran, Hin- 
distan, Azerbeycan (Çağatay Devletinin topraklarında) 
devletini kurmuştur. Başkenti Semerkant’tır. 
▪Timur, Altın Orda Devleti’ni yıkmıştır. Bu durum 
Rusların güçlenmesine yol açtığından Türk dünyası için 
zararlı oldu. 
▪Timur, Osmanlı Devleti Sultanı, Yıldırım Bayezit ile 
Ankara Savaşını yaptı ve Osmanlı Devleti’ni ağır bir 
yenilgiye uğratarak, Yıldırım’ı esir aldı (1402). 
▪Timur dan sonra Şahruh ve Uluğ Bey geçti. Uluğ Bey 
matematikçi ve Astronomdu. 
▪Özbekler, Timur Devleti’ni yıktılar. 
 

KARAKOYUNLULAR (1380-1460) 
 

▪Bayram Hoca, Erzurum, Erciş ve Musul dolaylarını 
alarak devletini kurdu. 
▪Karakoyunlular, Azerbeycan’ı Türkleştirdiler, Artuklula- 
ra son verdiler ve devlet teşkilatında İlhanlıları 
kendilerine örnek aldılar 
▪En tanınmış hükümdarı Kara Yusuf’tur. 
▪Timur ile mücadele eden Karakoyunlular, Osmanlılara 
sığınarak Ankara Savaşına neden oldular. 
▪Akkoyunlular tarafından yıkıldı. 
 

BABÜRLÜLER (1526-1858) 
 

▪Timur hanedanından Babür Şah, Kuzey Hindistan, 
Afganistan’da devletini kurdu. Başkenti Agra’dır. 
▪Babür Şah “Babürname” isimli eseri yazmıştır. 
▪Babür Devleti, medeniyet adına en parlak zamanını Şah 
Cihan zamanında yaşamıştır. Şah Cihan, kaybettiği 
karısı Mümtaz Mahal adına Taç Mahal adlı mimari 
yapıyı yaptırmıştır. 
▪İngilizler bu bölgeye hakim olarak, Babür Devleti’ne 
son verdiler. 

 
 

 

KÜLTÜR VE MEDENİYET 
 

1-Devlet Yönetimi 
▪Moğollar Türkler ile yaşadıkları için Türk kültür ve 
medeniyetinden etkilenmişlerdir. 
▪Moğollarda hükümdarlık babadan oğla geçer ve Cengiz 
Han’ın koyduğu yasalara göre yönetilirdi. (Cengiz 
Yasaları) 
▪Moğollar da hükümdarın başkanlık yaptığı bir “Kurultay” 
isimli bir meclis vardı. Kurultay’da devlet işleri görüşülür ve 
devletin başına geçecek kişinin hanlığı onaylanırdı. 
▪Timur Han soyundan olmadığı için Han yerine Emir 
ünvanını kullanmıştır. Timur ordu teşkilatında  da fillerden 
yararlanmıştır. Babür Devleti’nin başındaki olan 
Hükümdarlar, Padişah ünvanını kullanmışlardır. 
▪Memlüklerde hükümdarlık saltanat şeklinde değildi. Güçlü 
olan her komutan sultan olabilme hakkına sahipti. 
 

2-Din ve İnanış 
▪Moğollarda birden çok din ve inanış anlayışı vardı. 
Totemizm, Şamanizm,  Budizm ve Hristiyanlık bunlardan 
birkaçıydı. Şamanizm de din adamlarına Şaman yada Kam 
denirdi. Bunlar dini törenleri yönetirdi. 
▪Berke Han zamanında, Altın Orda Devleti İslamiyet’i kabul 
etti. 
 

3-Yazı Dil ve Edebiyat 
▪O dönemden kalma en ünlü eser Reşidüddin tarafından 
yazılan “Moğolların Gizli Tarihi” isimli eserdir. Bu eserde 
Moğolların yaşam biçimleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. 
▪Altın Orda Devleti ve Çağatay hanlığı zamanında Türkçe 
daha da gelişmiştir. Doğu Türkçe’sine “Çağatayca” 
edebiyata da “Çağatay Edebiyatı” denilmiştir. 
▪Çağatay edebiyatının en önde gelen ismi Ali Şir Nevai’dir. 
Ali Şir Nevai, Türk dilinin Farsça’dan üstün olduğunu 
göstermek için “Muhakemetü’l Lügateyn” (iki dilin 
karşılaştırılması) adlı eserini yazdı. 
▪Babür, “Babürname” adlı eseri yazmıştır 
 

4-Sosyal ve Ekonomik Yaşam, Bilim-Sanat 
▪Moğollar göçebe bir hayat yaşarlardı. 
▪Moğollarda sosyal yapı; Han ve ailesi, Noyanlar, askerler, 
halk ve köleler diye sınıflanırdı. 
▪Timur Devleti hükümdarı Ulug Bey, astronomi ve 
matematikle uğraşmış, rasathane yaptırmıştır. 
▪ Şah Cihan, Taç Mahal’i yaptırmıştır. 
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Anadolu’da Durum 
 

▪Kösedağ Savaşı ile Anadolu Selçuklu 
Devleti’nin Moğol hakimiyetine girmesiyle 
Anadolu’da siyasi birlik bozulmuş ve pek çok 
beylik kurulmuştu. 
▪Bu beylikler Anadolu Selçuklu Devleti’nin 
yerini almak için birbiri ile mücadele etmeye 
başladılar. 
▪Osmanlılar beylikler ile mücadele etmek 
yerine Bizans ve Balkan Devletleri ile 
mücadele ettiler.  
 
Bizans ve Balkanlarda Durum 

 

▪Sırpların ve Bulgarların saldırıları Bizans’ı 
büyük ölçüde yıpratmıştır. 
▪Bizans karışıklık içerisinde idi. 
▪Komutanlar imparator olmak için çeşitli 
entirikalar çeviriyorlardı. 
▪Bu dönemde Balkanlar karışıklık içinde idi. 
▪Balkan Devletleri arasındaki mezhep 
farklılıkları karışıklıkların temel sebebini 
oluşturmaktaydı. 
 
Osmanlı Beyliği’nin Büyüme Nedenleri  
 

1-Anadolu, Bizans ve Balkanların durumu 
2-Osmanlının kurulduğu coğrafi konum 
3-Beylikler arası mücadelelere girmemeleri 
4-Ahilerin, şeyhlerin desteğini almaları 
5-Takip ettikleri siyaset (İskan, tahrir vb.) 
6-Cihat politikası gütmeleri 
 
Osmanlıların  Anadolu’ya Yerleşmesi 
 

▪Osmanlı Beyliği, Oğuzların Kayı 
boyundandır. Kayılar Malazgirt Savaşından 
sonra Anadolu’ya geldiler. 
▪I. Alaaddin Keykubat, Kayıları Ankara 
yakınlarındaki Karacadağ yöresine 
yerleştirdiler. Daha sonra Kayılar, Ertuğrul 
Gazi komutasında Bizans’tan Söğüt ve 
Domaniç’i alarak burayı yurt edindiler. 

OSMAN BEY DÖNEMİ I. MURAT DÖNEMİ (Hüdavendigar)      YILDIRIM BAYEZİT DÖNEMİ ÇELEBİ MEHMET DÖNEMİ 

▪İlk olarak Karacahisar’ı arkasından 
Bilecik, Yarhisar, İnegöl, Köprühisar ve 
Yenişehir’i aldı. 
▪Osmanlı ilerleyişini durdurmak isteyen 
Bizans ile Koyunhisar Savaşı’nı yaptı 
(1302). Bu savaş Osmanlı ile Bizans 
arasındaki ilk savaştır. 
Not 1: İlk para Osman Bey döneminde 
basılmıştır. Osmanlı Beyliği bu dönemde bir 
devlet haline gelmiştir.  
2. Osman Bey’in, Şeyh Edebali’nin kızını 
alması din adamları ve halkın Osmanlıya 
olan desteğini artırmıştır. 

▪Orhan Bey’in ölümü ile Ahiler’in eline geçen  
Ankara’yı geri aldı. 
▪Hamitoğulları Beyliğinden Akşehir ve 
Beyşehir satın aldı. 
▪Germiyan Beyinin kızı ile oğlu Yıldırım’ı 
evlendirerek Kütahya-Tavşanlı gibi yerleri 
çeyiz olarak aldı.  
▪Karamanoğulları’na ilk kez sefer yaptı. 
▪Rumeli’de Rum ve Bulgar kuvvetlerini 
Sazlıdere Savaşında yenerek Edirne’yi ele 
geçirdi (1363).    
▪Türklerin Edirne’yi almaları üzerine Sırplar, 
Bulgarlar, Macarlar, Eflaklılar birleşerek, 
Osmanlılar ile Sırpsındığı Savaşını yaptılar 
(1364). Bu savaş Osmanlı Devleti’nin 
Haçlılar ile yaptığı ilk savaş ve ilk zaferdir. 
Bu zafer sonucunda Bulgar Krallığı 
Osmanlı’ya vergi vermeyi kabul etti. 
▪Osmanlının Balkanlarda ilerlemeye devam 
etmesi üzerine, Balkan Devletleri yeniden 
birleşerek Osmanlı ile Çirmen Savaşını 
yaptı (1371). Bu savaşı da Osmanlı kazandı. 
▪Osmanlının Ploşnik’te yenildi (İlk yenildi). 
Bu yenilgiden cesaret alan Haçlılar Osmanlı 
ile I. Kosava Savaşını yaptı (1389). Osmanlı 
devleti bu savaşı kazandı. I. Murat savaş 
meydanında gezerken bir Sırp askeri 
tarafından şehit edildi. 
 
Not :  
 

1. İlk kez Yeniçeri Ocağı kuruldu.  
2.İlk kez Tımar Sistemi uygulanmaya 
başlandı. 
3. Topçu Ocağı kuruldu. 
4.Rumeli Beylerbeyliği kuruldu ve 
yönetime Lala şahin Paşa getirildi.   
5.Osmanlılar ilk kez topu, I. Kosava 
Savaşında düşmanı korkutmak için 
kullandılar. 

▪Saruhan, Aydın, Menteşe ve Germiyan 
Beyliklerini topraklarına kattı. 
▪Osmanlı tarihinde ilk kez İstanbul’u 
kuşatmıştır. Kuşatmayı kolaylaştırmak için 
Anadolu Hisarını (Güzelce Hisarı) yaptırdı. 
Karamanoğulları saldırıları, Niğbolu Savaşı 
ve Timur tehlikesi yüzünden kuşatmalara ara 
verdi.  
▪Bizans’ın kışkırtmaları ve Türkleri 
Balkanlardan atmak için Fransa, İngiltere, 
İtalya, Almanya’nın da katıldığı büyük bir 
Haçlı Ordusu  Osmanlı Devleti ile Niğbolu 
Savaşını yaptı (1396). 
Niğbolu Savaşının Sonuçları 
-Bulgar Krallığı ortadan kaldırıldı. 
-Haçlıların gücü kırıldı. 
-İstanbul kuşatmalarına tekrar başlandı. 
-Halife yıldırım’a “Sultan-ı İklimi Rum” 
(Anadolu Sultanı) ünvanını verdi. 
▪Karamanoğullarına son vererek Anadolu 
Türk Birliğini sağlamıştır. 
▪Timur ile Ankara savaşını yaptı(1402) 
Ankara Savaşının Nedenleri 
1-Timur’un Sivas’ı yağmalaması 
2-İki hükümdarın da cihan hükümdarı olmak 
istemesi 
3-İki hükümdar arası sert mektuplaşma 
4-Karakoyunlu Kara Yusuf’un Yıldırım’a 
sığınması 
5-Beyliklerin Timur’u kışkırtması 
Ankara Savaşının Sonuçları 
1-İhanete uğrayan Osmanlı mağlup oldu 
2-Esir düşen Bayezit buna dayanamayarak 
ölmüştür. 
3-Anadolu birliği dağılmış beylikler yeniden 
kuruldu. 
4-Kardeşler araları taht kavgaları başladı. 
(Fetret Devri) 
5-İstanbul’un alınması geçikti. 

▪Fetret devrinden sonra devleti tekrar 
topladı için  I. Mehmet, Osmanlı 
Devleti’nin ikinci kurucusu sayılır.  
▪Anadolu Türk birliğini yeniden kurmaya 
çalıştı. 
▪Venedikliler ile ilk deniz savaşı 
yapılmış ve bu savaş kaybedilmiştir. 
▪Timur’un Semerkant’a götürdüğü 
Şehzade Mustafa, Timur’un ölümünden 
sonra Anadolu’ya dönerek isyan etmiş ise 
de kaybetmiş ve Bizans’a sığınmıştır. 
▪Dini nitelikli bir isyan olan Şeyh 
Bedrettin İsyanı çıkmış. Bu isyan 
bastırılmıştır. ORHAN BEY DÖNEMİ 

▪Bursa’yı alarak başkent yapmıştır. 
▪Orhan Bey’in İznik’i kuşatması Bizans ile 
Palekenon (Maltepe) Savaşı’na neden 
olmuştur. Orhan Bey bu zafer ile İznik ve 
İzmit’i almıştır. Böylece Bizans’ın 
Anadolu’daki tüm toprakları Osmanlılara 
geçmiştir. 
▪Orhan Bey, Karesi Beyliği’ne son verdi. 
Böylece Anadolu’da Türk birliği kurma 
çalışmaları ilk kez bu dönemde başlamış 
oldu. Karesi donanması Osmanlılara 
geçmiştir. Bu donanma ile de Osmanlılar 
Rumeli’ye geçmiştir. 
▪Orhan Bey, Bizans tahtını ele geçirmek 
isteyen Kantakuzen’e, oğlu Süleyman 
Paşa komutasında ordu göndererek,  onun 
imparator olmasını sağladı. Buna karşılık 
Bizans’tan Çimpe Kalesini aldı. Çimpe 
Kalesi Osmanlıların Rumeli’de aldığı ilk 
topraktır.  
▪Süleyman Paşa Rumeli’de fetih 
hareketlerine devam ederek Marmara 
kıyılarını ele geçirdi. 
Süleyman Paşa Ankara’yı aldı.  
 

Not :  
 

II. MURAT DÖNEMİ 

▪Bizans’ın kışkırttığı Şehzade Mustafa 
İsyanı bastırdı ve onu öldürdü. (Düzmece 
Mustafa Olayı) 
▪Aydınoğulları ve Menteşeoğulları 
beyliklerine tekrar son verildi. 
▪Karamanoğulları ve Candaroğulları ile 
mücadele edilmiştir. 
▪Germiyanoğulları  toprağı II. Yakup 
Bey’in vasiyeti üzerine Osmanlılara 
katıldı.   
▪II. Murat Haçlılar ile Edirne Segedin 
Antlaşmasını imzaladı (1444). Bu 
anlaşma Osmanlının batılı devletler ile 
imzaladığı ilk anlaşmadır. 
▪Bu anlaşmadan sonra II.Murat tahtı oğlu 
II. Mehmet’e bıraktı. Bu durumdan 
yararlanmak isteyen Haçlıların harekete 
geçmesi üzerine II. Murat tekrar tahta 
geçmiştir. Yapılan Varna Savaşında 
haçlılar büyük bozguna uğratıldı. (1444)  
▪Bizans’ın ve Papanın kışkırtması 
üzerine, Türkleri Balkanlardan atmak 
isteyen Haçlılar Osmanlılar ile II. Kosova 
Savaşını yaptı (1448).  
II. Kosova Savaşının Önemi FETRET DEVRİ (1402-1413) 



Böylece bir uç beyliği haline geldiler. 
(Düşman devletlerinin sınırlarındaki Selçuklu 
topraklarına uç beyliği denmekteydi.) 
▪Ertuğrul Gazi’nin ölümünden sonra uç beyliği 
görevi oğlu Osman Bey’e geçti.   

1. Yaya ve müsellem adında ilk düzenli ve 
sürekli ordu kuruldu. 
2. Fethedilen yerlere Kadı ve subaşılar 
atandı. 
3. İznik’te ilk Osmanlı Medresesi açıldı. 
4. Osmanlı’da ilk divan teşkilatı bu 
dönemde kuruldu. 
5. Osmanlı’da ilk kez vezirlik teşkilatı  bu 
dönemde kurulmuş ve Alaaddin paşa ilk 
Osmanlı veziri olmuştur.   

6.Osmanlı devleti tam teşkilatlı hale 
gelmiştir. 
7. Vezir-i azamlık, kazaskerlik ve defterdarlık 
kuruldu. 
 
 
 
 
 

▪Süleyman, İsa, Musa ve Mehmet kardeşler 
arasında süren 11 yıllık mücadele dönemine 
fetret devri denir. 
▪Mücadeleyi Çelebi Mehmet kazanarak 
devleti yeniden kurmuştur. 
▪Bu dönemde Avrupa dan saldırı 
olmamasının sebebi Yüzyıl savaşları dır. 
▪Balkanlarda adil bir yönetim izlendiği için 
Balkanlarda da isyan çıkmamıştır.  

1-Haçlıların son taarruzu Osmanlının son 
savunması (II. Viyana’ya kadar) 
2-Balkanların Türk yurdu olduğu ve 
Türklerin Balkanlardan atılamıyacağı 
anlaşıldı. 
3-Bizans’ın Avrupa’dan yardım alma 
umudu sona erdi. 

 


