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1.1. 1072-1308 YILLARI ARASINDAKİ BAŞLICA SİYASİ GELİŞMELER









1.2. ANADOLU’YA TÜRK GÖÇLERİ

 Anadolu’da VI ve VII. yüzyıllarda Sasani ile Bizans 

imparatorlukları arasında mücadeleler yaşanmış ve bu 

mücadeleler Anadolu coğrafyası için tam bir yıkım olmuştur. 

Daha sonra başlayan ve asırlar süren Bizans-Müslüman 

mücadeleleri de Anadolu’daki şehir ve kasabaları harabeye 

çevirmiş, bölgede nüfus oldukça seyrelmiştir.



 Balkanlarda; Uz, Peçenek ve Kuman akınları ile uğraşmak zorunda kalan 

Bizans İmparatorluğu, içerde de sık sık imparator değişiklikleri yaşamıştır. 

Özellikle II. Basileos’un (Bazileus) 1025’te ölümünden sonra uzun süre 

yönetimde istikrar yakalayamayan Bizans’ta, devlet düzeni bozulmuş ve 

halkın devlete olan güveni sarsılmıştır. Bu dönemde Anadolu’da; Rumlar

ve Ermenilerle birlikte Süryaniler, Araplar ve Türkler bulunmaktadır. 

Anadolu’da yaşayan bu halklar, ekonomik olarak çok zor durumda 

olsalar da kendi yaşadıkları bölgelerde eski dillerini, adetlerini ve 

yaşayışlarını koruyabilmişlerdir.





 XI. yüzyılda Anadolu’da karşılaşılan durum, Türkler için umut 

verici olmuş ve Anadolu’nun fethini kolaylaştırmıştır. 

Balkanlarda ve Anadolu’da gücünü korumaya çalışan Bizans 

İmparatorluğu, büyük bir orduya ihtiyaç duymuştur. Ordusunu 

her an savaşa hazır tutmak zorunda olan Bizans, ihtiyaç 

duyduğu parayı karşılamak için zaten zor durumda olan 

halktan daha fazla vergi toplamaya başlamıştır. Para olarak 

toplanan vergilere, zamanla halkı daha da yıpratan zorunlu 

çalışma görevleri eklenmiştir.



 Vergi sistemindeki adaletsizlik, Bizans’ın kötü yönetimi ve yer 

yer baş gösteren isyanlar, halkı daha da perişan etmiştir. 

Anadolu’daki tekfurlar da halka her türlü zulmü yapmaya 

başlamıştır. Halk ise artık bu vergileri ödeyemez duruma gelmiş 

ve Türkleri çare olarak görmeye başlamıştır. Sefalet içindeki 

halk, tekfurların adaletsiz vergilerine karşı Türklerin haraç ve 

cizye vergilerini, çoktan kabullenmiştir.



 Bizans idaresinden bıkan halklar, Selçuklu akınlarına 

direnmemiştir. Özellikle mezhep farkından dolayı Bizans 

tarafından büyük baskı ve işkencelere maruz kalan Ermeniler, 

Türk akınlarına hiç direniş göstermemiştir. İran, Arap ve Türk 

akınları halkın daha batıya göç etmesine yol açmış, Doğu 

Anadolu’nun nüfusu aralıklarla süren savaşlar, yönetimin baskısı 

ve salgın hastalıklar nedeniyle oldukça azalmıştır. Böylece Türk 

akınları ve sonrasındaki Oğuz göçleri sırasında yerli halkın tavrı, 

Anadolu’nun süratle Türkleşmesini kolaylaştırmıştır.





 XI. yüzyılda Doğu Anadolu’da Ermeni ve Süryaniler ile Orta 

Anadolu’da yaşayan halk, Bizans’ın adaletsiz idaresi 

nedeniyle Türklere karşı Bizans İmparatorluğu’nun yanında yer 

almamıştır. Bu yüzden Bizans, bu yüzyıl başlarında Doğu 

Anadolu’daki Ermeni prensliklerini yıkıp buradaki halkı kitleler 

hâlinde Orta Anadolu’ya sürmüştür. Bizans’ın Ortodoks 

mezhebini bu milletlere dayatması, halkı Bizanslılardan daha 

da uzaklaştırmıştır.



 Malazgirt Meydan Muharebesi, Bizans’ın Anadolu’daki 

hâkimiyetinin büyük ölçüde kırıldığı önemli bir gelişme olmuştur. 

Bu savaştan sonra Selçuklular, Anadolu’yu yurt edinme 

politikasını uygulama fırsatı bulmuştur. Çağrı Bey’in liderliğinde 

Selçuklular önce keşif daha sonra da yurt edinme amacıyla ise 

daha rahat hareket etmeye başlayan Oğuzlar, güvenli bir 

şekilde Anadolu’ya yerleşmeye başlamıştır. 1071 Malazgirt 

Zaferi’nden sonra Anadolu’da ilk Türk Beyliklerinin kurulmasıyla 

Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması hızlanmıştır.



 XI. yüzyılda Anadolu’yu yurt edinen Türkler, burada kurdukları 

devletleri daha çok kurucularının veya bölgenin adıyla 

anmıştır. Türkiye adı ise ilk defa Bizans kaynaklarında görülmüş 

ve Anadolu XII. yüzyıldan itibaren Batılılar tarafından Türkiye 

olarak anılmaya başlanmıştır. Arap kaynaklarında da Berrü’t-

Türkiyye ifadesi XIV. yüzyıl başlarında kullanılmıştır.
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