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ARİF ÖZBEYLİ



 Bizans sınırında küçük bir uç beyliği 

olarak ortaya çıkan Osmanlılar, ilk 

dönemlerinde Anadolu’daki diğer 

beylikler ile iyi geçinme siyaseti 

benimsemiştir. Osmanlılar gerek 

izledikleri bu siyasetle gerekse 

Bizans’a karşı girişilen gaza 

mücadelesiyle diğer beyliklerden 

farklı bir yerde olmuştur.

2.4. ANADOLU’DA TÜRK SİYASİ BİRLİĞİNİ SAĞLANIYOR



 Batı Anadolu’da, 

Germiyanoğluları’nın üstünlüğünü 

kaybetmeye başlamasıyla birlikte 

Karamanoğulları kendilerini Türkiye 

Selçuklularının vârisi olarak 

görmüştür. Fakat Osmanlılar, gaza 

siyaseti sayesinde, diğer beyliklerin 

ve Türkmenlerin takdirini 

toplamıştır. Bizans’a karşı kazanılan 

zaferler, Osmanlıların itibarını 

yükseltmiştir. 



 Osmanlıların bu yükselişini fark eden Karamanoğulları, diğer 

beylikleri de organize ederek Osmanlıların siyasetine benzer bir 

politika izlemeye başlamıştır. Örneğin Karamanoğulları, diğer 

beylikler üzerinde hâkimiyet kurmak için Memlûkluların da 

desteğiyle 1367’de Latinlerin elindeki Gorigos Kalesi (bugünkü 

Silifke ile Erdemli arasında bir yerleşim merkezi) üzerine sefer 

düzenlemiş ancak başarısız olmuştur.



 Karamanoğulları’nın 

Anadolu’da birliği sağlama 

siyaseti, 1387’de Osmanlılara 

mağlup olmalarıyla son 

bulmuştur. Bu olaydan sonra 

Anadolu’da siyasi birliği 

sağlayabilecek devletin 

Osmanlı Devleti olduğu 

ortaya çıkmıştır.



 Anadolu’da siyasi birliği sağlamak isteyen Osmanlılar, diğer 

beyliklerin iç meselelerinden faydalanmıştır. Osmanlılar, 

Anadolu beyliklerinde taht mücadelesi ortaya çıktığında kendi 

siyasetine uygun olan kişiyi desteklemiş ve onun beyliğin başına 

geçmesini sağlamıştır. Şartlar oluştuğunda da Osmanlılar, bu 

beyliğin topraklarını kendi topraklarına katmıştır. Örneğin Orhan 

Bey, Karesioğulları Beyliği’ndeki taht mücadelelerine karışarak 

bu beyliği Osmanlı hâkimiyetine almıştır.



Osmanlılarda, beyliklere karşı izlenen politikalardan 

birisi de ele geçirilen önemli beyliklerin merkezine bir 

şehzadenin sancakbeyi olarak gönderilmesidir.

Böylece bir bey liderliğinde idare edilmeye alışan 

halkın, kendi beyleri yerine Osmanlı şehzadesi 

tarafından yönetilerek onurlandırılması ve halkın 

Osmanlı Devletiʼne ısındırılması amaçlanmıştır.



Anadolu’daki Türk Siyasi Birliğinin Kurulması

 Karesioğullarının Osmanlılara katılması (1345)

 Ahilerin elindeki Ankara alındı. (1362)

 Osmanlılar, Anadolu Türk beyliklerinin topraklarını 

sadece savaş yoluyla değil farklı yollarla da ele 

geçirmiştir. Germiyanoğulları’nın, Karamanoğulları ile 

mücadelesinde Germiyanoğlu Süleyman Bey, 

Osmanlıların desteğini almayı amaçlamış ve kızını, I. 

Murad’ın oğlu Bayezid ile evlendirmiştir. Bu evlilik 

sonrasında Kütahya, Emet, Simav ve Tavşanlı çeyiz

olarak Osmanlılara verilmiştir



 Hamitoğulları da Karamanoğulları’nın baskısı sonucunda Osmanlılara 

yaklaşma ihtiyacı hissetmiştir. Bu nedenle Hamitoğulları, 1381-1382’de 

Akşehir, Beyşehir, Seydişehir, Yalvaç ve Karaağaç’ı 80 000 altın karşılığı 

Osmanlılara bırakmıştır.

I. Murat döneminde Osmanlıların Anadolu’daki faaliyetlerinden rahatsız 

olan Karamanoğulları Osmanlı topraklarına saldırdı. Yapılan savaşta yenilince 

Karamanoğulları barış istemek zorunda kaldılar.

Not: Bu dönemde Osmanlılar Anadolu’nun en önemli siyasi gücü haline geldiler.

 YA DEVLET BAŞA,YA KUZGUN LEŞE.                 



I. Bayezit, I. Murat’ın ölümünü fırsat 

bilerek Anadolu’ya saldıran Karaman, Saruhan,

Menteşe ve Hamitoğulları üzerine yürüyerek  

önce Germiyanoğullarına daha sonra Saruhan,

Aydın ve Menteşeoğullarına son verdi. 

Alaşehir’i Bizanslılardan aldı.1391 seferinden 

sonra düşmanca tutumunu devam ettiren 

Karamanoğulları üzerine yürüyerek bu beyliğe 

son verdi (1397). Anadolu’da Anadolu 

Beylerbeyliği kuruldu. (Not: Daha önce I. 

Murat tarafından Rumeli Beylerbeyliği 

kurulmuştur)



Candaroğullarının Kastamonu koluna son 

verdi. 1398’de Samsun’u aldı. Kadı 

Burhaneddin’in ölümüyle birlikte Sivas

Tokat ve Kayseri’yi ele geçirdi. Bu durum 

Akkoyunlularla arasının açılmasına yol açtı.

Malatya ve Elbistan’ı ele geçirdi. Bu durum 

Memlüklerle arasının açılmasına yol açtı. 

Yıldırım Bayezid bu faaliyetleriyle Fırat’a 

kadar olan yerleri ele geçirerek Anadolu Türk 

birliğini büyük oranda sağlamış oldu.



tariheglencesi

Kanalıma abone olup, destek olabilirsiniz.


