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TÜRK DEVLETLERİNİN LİDERLİK MÜCADELESİ

 Türk hükümdarlarının, dünyadaki 

diğer devlet ve milletleri 

hâkimiyeti altına alarak 

yönetmesi fikrine “Türk Cihan 

Hâkimiyeti Mefkûresi” denmiştir. 

Türk tarihinde, devlet kurma ve 

yönetme yetkisinin ilahi olarak 

hükümdara verildiğine inanılmış 

ve buna kut inancı denmiştir. Yıldırım Bayezid’in

Kosova’da tahta çıkışı



 Oğuz Kağan Destanı ve Kök Türk 

Kitabeleriʼnde de geçen kut 

inancı gereği, Türk kağanının 

sadece Türklerin değil tüm 

dünyanın hükümdarı olduğuna 

inanılmış ve fetihler de bunun 

için gerçekleştirilmiştir. Bilge 

Kağan; kitabelerde “Türk Tanrısı, 

Türk milleti yok olmasın diye beni 

kağanlığa oturttu.” diyerek bu 

anlayışı dile getirmiştir.
Oğuz Kağan



 Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi, İslamiyet’in kabulünden sonra 

Nizam-ı Âlem fikri ile birleşerek Osmanlı Devleti tarafından ileri 

seviyeye taşınmıştır. Türklerde hiçbir devirde önemini yitirmeyen bu 

ideal, Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Devri’nde Yıldırım Bayezid ile 

Timur’u karşı karşıya getirmiştir. 



 Osmanlı Devleti, Yıldırım Bayezid zamanında Anadolu’nun büyük bir 

bölümünde hâkimiyet kurarak merkezî otoritesini Türk beyliklerine kabul 

ettirmiştir. Bu dönemde İstanbul’u da fethetmek isteyen Osmanlılar, doğudan 

gelen Timur tehdidi ile karşı karşıya kalmıştır.



2.5.

ANKARA SAVAŞI VE FETRET DEVRİ

ANKARA SAVAŞI (1402)

Anadolu’dan kaçan beyliklerin 

kışkırtmaları, Timur’u istediği Karakoyunlu 

hükümdarı Kara Yusuf ile Ahmet Celayir’in 

verilmemesi, sert mektuplaşmaların olması 

,Çin seferine çıkacak olan Timur’un 

arkasında güçlü bir devlet bırakmak 

istememesi ve özellikle de her iki hükümdar 

da bulunan cihan hakimiyeti düşüncesi



 Ankara Çubuk Ovasında meydana gelen savaşta Osmanlı ordusu yenilgiye uğradı ve Yıldırım Beyazıt esir 

düştü.



 Bunun sonucunda beylikler 

yeniden kuruldu ve Anadolu 

Türk birliği bozuldu.

İstanbul’un alınması gecikti ve 

Rumeli’deki ilerleyiş durdu.

Fetret devri başladı. Doğuda 

güçlenen Akkoyunlular 

Osmanlı’ya rakip oldular.



2010- LYS



Ankara Savaşı’nı Anadolu Türk siyasi birliği açısından 

değerlendiriniz?

Cevap: Ankara’daki Türk beyliklerin yıkılmasıyla Anadolu 

Türk siyasi birliği sağlanmıştır. 

 Soru: Ankara Savaşı’nın sonuçları nelerdir?

Cevap: Eski hukuk beylikleri yeniden kuruldu.

 Soru: Ankara Savaşı’nın sonuçlarını yazınız.

Cevap: Anadolu ve Rumeli Hisarı birbirine birleştirilmiştir?

Cevap: Anadolu’daki Rumeli ilerleyişi durdu.

Tarih Yazlısından İlginç Cevaplar



Gençlerin yetişmesine önem veriniz. 

Çünkü bu yolda en küçük ihmal , 

ülkenin yapısını ve istikbalini etkiler.

Aristo





Bir önceki haritayı dikkate 
aldığımızda Anadolu Türk 
siyasi birliği adına ne 
söylenebilir? 



FETRET DEVRİ(1402-1413)

 Ankara savaşından sonra Yıldırım’ın oğulları 

arasında 11 yıl devam eden taht mücadelelerinde 

Çelebi Mehmet başarılı olarak tahta geçmiştir. 

Dört kardeş arasında 11 yıl devam eden 

mücadeleler sırasında Anadolu beyliklerine,

Bizans, Venedik, Ceneviz,Sırp, Eflak ve Bulgarlar 

toprak ve ekonomik tavizler vermek zorunda 

kaldılar.

Yeşil Türbe



Aydınoğullarından İzmir’i Karamanoğullarından Akşehir, 

Beyşehir ve Seydişehir’i aldı. Samsun alındı. (1419) 

Saruhanoğulları beyliğine son verdi. Aydınoğulları ve 

Menteşeoğulları beyliklerine son verdi. Germiyanoğulları toprakları 

vasiyet yoluyla Osmanlılara katıldı. Karamanoğullarnın elinden 

Hamitoğulları toprakları alındı. Taceddin oğulları beyliğine son 

verildi. Candaroğulları Osmanlılara bağlandı. 

Anadolu’daki Birlik Yeniden Sağlanıyor



 Şeyh Bedreddin Olayı

 Şeyh Bedrettin Olayı, Osmanlı 

Devleti’ni Fetret Devri’nde zor 

duruma sokan gelişmelerden biridir. 

Siyasi ihtirasları sebebiyle Çelebi 

Mehmet tarafından kazaskerlikten 

alınmayı kabullenemeyen Şeyh 

Bedreddin, görünüşte dinî-tasavvufi, 

gerçekte ise siyasi teşkilatlanmayı 

sağlamak üzere harekete geçerek 

yoğun bir propaganda faaliyetine 

girişmiştir. 



 Şeyh Bedreddin’in etrafında 

kısa sürede geniş bir mürit 

ve sempatizan kitlesinin 

oluşması, Osmanlı 

Devleti’nin tepkisine neden 

olmuştur. Bu tepki 

sonucunda yakalanmaktan 

korkan Şeyh Bedreddin, 

Anadoluʼya kaçmıştır.



 Şeyh Bedreddin ve müritlerinden Börklüce Mustafa ile Torlak Kemal’in 

başarıları üzerine Çelebi Mehmet isyancılar üzerine büyük bir kuvvet 

göndermiştir. Osmanlı kuvvetleri, isyancıları dağıtarak Şeyh Bedreddin’i 

yakalamıştır ve yargılanmasının ardından Şeyh Bedreddin, 1420’de Serez’de 

idam edilmiştir.



 Bâbailer Ayaklanması’na benzer özellikler 

taşıyan Şeyh Bedreddin Olayı da Fetret 

Devri’nde yaşanan taht kavgaları 

nedeniyle Osmanlı Devleti’nde yaşanan 

siyasi, sosyal ve ekonomik buhranların 

sonucunda ortaya çıkmıştır. Buhranlı 

dönemlerde halka, içinde bulunduğu 

sıkıntılardan kurtarılacaklarını söyleyen 

isyancılar, eşitlikçi anlayışın hâkim olduğu bir 

toplumsal düzen kuracaklarını vaat ederek 

taraftar toplamış ve siyasal iktidarı ele 

geçirmeyi amaçlamıştır.





 Osmanlı toplum yapısı üzerine uzman olan Erlanyen

Üniversitesi profesörlerinden Hutterroht’a, “Osmanlı Devleti,geniş

topraklarını ve üzerindeki çeşitli kavimleri, Topkapı Sarayı’ndan 

mükemmel bir şekilde idare ediyordu. O saray da Batı’daki en 

mütavazi bir derebeyin sarayı kadar bile büyük değildi. Bu nasıl 

oluyordu?” diye sorulduğunda, şu cevabı vermiştir. 



 “Sırrını çözebilmiş değilim. 16. asır Filistin’in sosyal yapısı 

üzerine çalışırken öyle kayıtlar gördüm ki hayretler içinde 

kaldım. Osmanlı, üç yıl sonra bir köyden geçecek askeri birliğin 

öğle yemeğinden sonra yiyeceği üzümün nereden geleceğini 

planlamıştı. Herhalde Osmanlı, devlet olarak insanlığın en 

muhteşem harikasıdır.” 



tariheglencesi
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