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ARİF ÖZBEYLİ



 OSMANLI-BİZANS İLİŞKİLERİ

 Osmanlı Beyliği’nin kurulup gelişmesinde, 

kurulduğu coğrafyanın etkisi büyüktür. Osmanlı 

beyleri, beyliğin Bizans sınırında kurulmasının 

getirdiği siyasi ve sosyal avantajları iyi 

değerlendirmiştir. Bu dönemde Bizans, siyasi ve 

askerî yönden zayıflamış, taht kavgaları 

nedeniyle de merkezî otoritesini kaybetmiştir. 

Merkezden uzak tekfurlar, Bizans’a bağlı gibi 

görünse de kendi başlarına hareket etmeye 

başlamış, bu durum kuruluş aşamasındaki 

Osmanlı Beyliği’nin büyümesini kolaylaştırmıştır.

2.2. BEYLİKTEN DEVLETE



 Osman Bey, ilk zamanlarda Ertuğrul Gazi’nin 

Rum tekfurlarıyla iyi geçinme siyasetine devam 

etmiş ve bu sayede beyliği güçlendirmeyi 

amaçlamıştır. Osmanlıların kurulduğu Bitinya

Bölgesi’nde, Bilecik ve İnegöl tekfurları ön plana 

çıkmıştır. Kayılar, yaylak ve kışlakları arasında 

gidiş geliş yaparken İnegöl tekfurunun 

topraklarını kullanmak zorunda kalmıştır. Bu 

yüzden Osmanlılar, sorun yaşadıkları İnegöl 

tekfuruna karşı Bilecik tekfuru ile iyi geçinmeye 

çalışmıştır.



 Osman Bey, gelişigüzel bir fetih yolu takip 

etmemiş ve fetihlerini iki aşamada 

gerçekleştirmiştir. Öncelikle fethetmek 

istediği bölgenin yollarını ve çevresini 

kontrol altına almış ve tepki çekmeden 

hedefini çevrelemeye çalışmıştır. İkinci 

aşamada ise asıl hedef, üzerine gitmiş ve 

bölgenin fethedilmesini sağlamıştır. 

Fetihlerden önce bölge halkı ile 

doğrudan irtibata geçmiş ve onlara 

Osmanlı yönetimini benimsetmeye 

çalışmıştır.



 XIV. yüzyılın başlarında Bizans İmparatorluğu’nun Anadolu’da 

etkinliği  tamamen kırılmıştır. Bu yüzyılda Bizans sürekli güç 

kaybetmiş, sınırında kurulan Osmanlı Beyliği ise gün geçtikçe 

kuvvetlenmiştir. Bitinya Bölgesi’nin dinî ve sosyal yapısı da 

Osmanlı Beyliği’nin güç kazanmasında etkili olmuştur. Bizans’ın 

Anadolu’daki siyasi gücü zayıflasa da bölgedeki Rum varlığı 

devam etmiştir.



 Osman Bey zamanında Bizans 

tekfurlarının elinden 

Karacahisar, Yarhisar, Bilecik, 

İnegöl, Yundhisar ve Yenişehir 

gibi şehir ve kaleler alınmıştır.

 Koyunhisar Savaşı (1302)-İzmit 

yolu Türklere açılmış, Bursa’nın 

kuzey tarafı hariç diğer üç 

tarafındaki yollar kontrol altına 

alınmıştır.



 Bursa’nın fethi (1326)-Bursa’nın 

hücumla alınmasının zor olduğunu 

gören Osman Bey, şehri uzun süre 

abluka altında tutmak için şehrin iki 

tarafına iki hisar yaptırmıştır. Orhan 

Bey, Bursa’nın İstanbul’la irtibatını 

kesmek için 1321’de Mudanya’yı 

fethetmiştir. 



 Çevreden yardım alamadığı için zor 

durumda kalan Bursa tekfuru, 

şehirden ayrılmak isteyenlerin 

canlarına ve mallarına 

dokunulmaması şartıyla şehri teslim 

edeceğini bildirmiştir. Böylece 

Osman Bey zamanında başlayan ve 

on yıldan fazla süren bir muhasara 

sonucu Bursa, 6 Nisan 1326’da 

Orhan Bey tarafından fethedilmiştir



 Pelakanon Savaşı (1329)-Bizans 

kuvvetlerinin mağlup edildiği bu 

zaferle Osmanlı Beyliği’nin İslam 

dünyasındaki itibarı artmıştır. 

Ayrıca Palekanon Savaşı 

sonrasında Bizans, Anadolu’da 

kalan son topraklarından da 

ümidini kesmiştir. 



 Palekanon Savaşı sonrası Bizans’tan 

yardım alma ümidi kalmayan İznik 

tekfuru, artık kuşatmadan 

kurtulmanın mümkün olmadığını 

anlamış ve şehrin kapıları Türklere 

açılmıştır. Orhan Gazi , İznik’in 

stratejik önemini düşünerek beyliğin 

merkezini bir süre İznik’e taşımış ve 

Bizans’a yapılacak seferlerde İznik’i 

üs olarak kullanmaya başlamıştır.



 İznik’ten sonra Anadolu’da 

önemli bir şehir olan İzmit, 

fethedilmek istenmiştir. İzmit, 

1337’de teslim olmuş ve 

bölgenin ele geçirilmesiyle 

Kocaeli Yarımadası’nın fethi 

tamamlanmıştır.



İLK OSMANLI FETİHLERİ

 Karacahisar,Yarhisar, Bilecik, İnegöl, Yundhisar ve Yenişehir’in 

Fethi

 Koyunhisar Savaşı (1302)

 Bursa’nın fethi (1326)

 Pelakanon Savaşı (1329)

 İznik ve İzmit’in fethi (1331-1337)

 Karesioğullarının Osmanlı Topraklarına Katılması (1345)



tariheglencesi

Kanalıma abone olup, destek olabilirsiniz.


