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II.Bayezid Dönemi

Yavuz Sultan Selim Dönemi

Fatih Sultan Mehmet Dönemi 



FATİH SULTAN MEHMET DÖNEMİ
 (1451-1481)

➜➜ Osmanlı’nın Anadolu ile Balkan topraklarının birleştirilmek istenmesi

➜➜ Bizans’ın Anadolu beylikleri, Osmanlı şehzadeleri ve Hristiyan dünyası ile yaptı-
ğı ittifaklarla Osmanlı’nın toprak bütünlüğüne zarar vermesi

➜➜ Balkanlar’daki fetih hareketlerini yoğunlaştırma düşüncesi

➜➜ İstanbul’un jeopolitik konumunun getirdiği avantajlar

İstanbulun Fethi (29 Mayıs 1453)

Nedenleri



➜➜ Boğazları ele geçirerek, İpek yolu ticaretinin Osmanlı denetimine alınması iste-
ği

➜➜ İstanbul’un fethinin Müslümanlara getireceği manevi kazançların önemsenmesi 
(Hz. Peygamber müjdesi)



➜➜ Bizans’ın Anadolu beylikleri ile ittifak yolunu kapatmak için Karamanoğulları 
üzerine sefer yapıldı. 

➜➜ Bizans’a Mora’dan gelebilecek yardımı engellemek için Mora’ya asker gönderil-
di. 

➜➜ Balkan devletleri ile saldırmazlık antlaşması imzalandı. 

➜➜ Karadeniz’den Bizans’a gelecek yardımları engellemek ve Osmanlı askerleri-
nin Anadolu’dan Avrupa’ya güven içinde geçmelerini sağlamak için Rumeli Hisarı 
yaptırıldı. 

➜➜ Surları yıkabilecek güçte büyük toplar dök-
türüldü ve havan topları yaptırıldı.Silivri ve 
Vize kaleleri alınarak Bizans’ın etkisi kırıldı

İstanbul’un Fethi İçin Yapılan Hazırlıklar





➜➜ Avrupa’dan yardım istedi.

➜➜ Haliç’in girişi zincirlerle kapatıldı.

➜➜ Grejuva (Rum ateşi) denilen suda dahi yanabilen silahlar hazırlandı.

! NOT

➜➜ * 6 Nisan 1453’te başlayan kuşatma 29 Mayıs’ta son bulmuştur. 

➜➜ * Fethin Osmanlılar lehine sonuçlanmasındaki önemli bir gelişme de gemilerin 
karadan yürütülüp Haliç’e indirilmesidir.

Bizansın Hazırlıkları:



Örnek:



➜➜ Osmanlı Devleri imparatorluk haline gelmiştir.

➜➜ Yükselme Devri başlamıştır.

➜➜ İstanbul başkent yapılmıştır.

➜➜ Osmanlı’nın Anadolu ile Rumeli arasındaki toprak bütünlüğü sağlanmıştır.

➜➜ Osmanlı Devleti’nin İslam dünyasındaki prestiji artmıştır.

➜➜ Boğazlar ve ticaret yolları Osmanlı denetimine girmiştir. 

İstanbulun Fethi’nin Sonuçları:

Türk Tarihi:



➜➜ Balkan siyaseti daha da güçlenmiş ve devletin bu topraklar üzerindeki etkinliği 
artmıştır. 

➜➜ Fatih, İstanbul’daki Rum Partrikhanesi’ni himaye altına alarak, Ortodoksları ka-
zanmıştır. 

➜➜ *Ortodoks Kilisesi ile Katolik Kilisesi’nin birleşme yolunu tamamen kapatmıştır. 

➜➜ *Balkan fetihleri için Rumların desteğini sağlama politikası da etkili olmuştur.



Örnek:



➜➜ 1058 yıllık Bizans İmparatorluğu yıkıldı.

➜➜ Orta Çağ sona erdi. Yeni Çağ başladı.

➜➜ Büyük toplarla surların yıkılması Avrupa’da örnek alınarak feodalitenin yıkılarak 
mutlak krallıkların güçlenmesine neden olmuştur.

➜➜ Ticaret yollarının denetim altına alınması Coğrafi Keşifler’in başlamasına neden 
olmuştur.

➜➜ İstanbul’daki bilginlerin İtalya’ya gitmesi Rönesans faaliyetlerine neden olmuş-
tur.

Dünya Tarihi:



➜➜ Hakimiyetin 
Genişlemesi

➜➜ NOT: İlk ka-
pitülasyonlar 
Venedik’e 
verildi.

Sırbistan Seferi Belgrat hariç fethedilmiştir.

Mora Seferi Bizans’ın yeniden canlanma ümitleri sona erdi.

Eflak Seferi
Ödemesi gereken vergiyi ödemeyen, Türk elçile-
rini öldürten Eflak Voyvodası (Kazıklı Voyvoda) 
üzerine sefere çıkılmış ve fethedilmiştir.

Boğdan Seferi Osmanlı’ya vergisini ödemeyen Boğdan Kili ve 
Akkerman Kaleleri hariç fethedilmiştir.

Bosna-Hersek Seferi Macarlarla anlaşıp vergisini göndermeyen Bos-
na- Hersek fethedildi.

Arnavutluk Seferi Macarlarla işbirliği yapıp Osmanlı’ya isyan eden 
Arnavutluk fethedildi.

Otranto Seferi

Katolik dünyasının merkezi olan Roma’yı Osman-
lı topraklarına katma düşüncesi ile başlayan se-
ferde Otranto Kalesi alınsa da  Fatih’in vefatı 
üzerine geri dönüldü.

Osmanlı-Venedik 
Savaşları

16 yıl süren savaşlar sonucunda Venedik aldığı 
yerleri geri verecek, Osmanlı’ya vergi verecek-
tir. 
Venedik İstanbul’da sürekli elçi (balyos) bulun-
duracaktır. (Hukuki imtiyaz) 
Venedik Osmanlı sularında serbestçe ticaret 
yapacaktır. (Ekonomik imtiyaz)



Amasra’nın Fethi Ceneviz’den alınan Amasra Anadolu siyasi birli-
ğinin sağlanması yolunda önemli bir adımdır.

Candaroğulları Beyliği’nin 
alınması

İsfendiyaroğulları da denilen beylikten Orta Ka-
radeniz toprakları alındı. (Anadolu Türk siyasi 
birliği)

Trabzon Rum İmparatorlu-
ğu’nun fethi

Trabzon’un fethi ile Bizans’ın yeniden canlanma 
ümitleri sona erdi. (Anadolu siyasi birliği)

Kırım’ın fethi Karadeniz Türk gölü haline gelmiştir.

Karamanoğulları ile müca-
dele

Karamanoğulları’ndan Konya ve Karaman alındı. 
(Anadolu Türk siyasi birliği)

1473 Otlukbeli Savaşı
Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasan yenil-
giye uğratılarak Erzincan’a kadar olan yerler ele 
geçirildi. (Anadolu Türk siyasi birliği)

Fatih Dönemi Anadolu ve Karadenizdeki Gelişmeler





Örnek:



Örnek:



➜➜ Kanunname-i Ali Osman adıyla örfi kanunlar yazılı hale getirildi.

➜➜ Devletin bekası için “siyaseten katl” ile kardeşlerin öldürülmesine izin verildi.

➜➜ Divan-ı Hümayun’a başkanlık yapma geleneği sadrazamlara bırakıldı.

➜➜ Eyüp Sultan Camii’nde kılıç kuşanma ve cülus töreni ile tahta çıkma uygulama-
ları görüldü.

➜➜ İlk altın para bastırıldı.

➜➜ Şehzadelerin sancağa çıkması, yeniçerilere cülus bahşişi yasalaştırıldı.

➜➜ Topkapı Sarayı ve bu sarayda Çinili Köşk yapıldı.

➜➜ Topkapı Sarayı’nda Enderun mektebi açıldı.

➜➜ Fatih Camii avlusunda Sahnı-Seman Medresesi kuruldu.

➜➜ Bellini’ye portresini yaptırdı.

Fatih Dönemi Diğer Gelişmeler



Örnek:



II.BAYEZİD DÖNEMİ (1481-1512)

➜➜ *Olay iç sorunken dış sorun haline geldi.

➜➜ *Fetihler durakladı.

➜➜ *Şiilerle etkili mücadele edilemedi.

➜➜ *Memlüklerle ilk savaşların başlamasına neden oldu.

➜➜ *İspanya’daki Müslümanlara istenen yardım yapılamadı.

➜➜ -Fatih’in vefatı üzerine tahta çıkan II.Bayezid’e karşı kardeşi Cem’in taht mü-
cadelesine girişmesidir.

➜➜ -Cem Karamanoğulları’na, Memlüklere, Rodos Şövalyelerine sığındı.

Cem Sultan Olayı:

Bu olay sonucunda;



Osmanlı-Memlük 
İlişkileri

Cem Sultan Olayı, Dulkadiroğulları, Ramaza-
noğulları üzerinde hakimiyet mücadelesi sa-
vaşlara neden oldu. 
Osmanlı istediği sonucu elde edemedi.

Osmanlı-Venedik 
İlişkileri Modon, Koron, Navarin, İnebahtı alındı.

Osmanlı-İran İliş-
kileri

1502’de Akkoyunlulara son veren Şah İsmail 
İran’da Safevi Devleti’ni kurdu.
Anadolu’da Şiiliği yaymak için çıkarttığı Şah-
kulu İsyanı güçlükle bastırıldı.

Osmanlı-Lehistan 
İlişkileri

Kili ve Akkerman Kaleleri alınarak Boğdan’ın 
fethi tamamlandı. *Karadeniz’in tüm çevresi-
ne hakim olundu.

Endülüs’e Yardım 

İspanya’da siyasal birliğin sağlanarak Beni Ah-
mer Devleti’nin yıkılması üzerine yardım iste-
yen Müslümanlarla birlikte Yahudiler de Os-
manlı’ya yerleştirildi.

➜➜ Diğer Geliş-
meler



Örnek:



YAVUZ SULTAN SELİM DÖNEMİ 
(1512-1520)

➜➜ Yavuz’un amacı Türk-İslam birliğini sağlamaktır.

1514 Çaldıran Savaşı (Osmanlı-Sa-
fevi)

Şah İsmail’in Şiiliğe dayalı Safevi Devleti’ni Anadolu’ya 
doğru genişletmek  istemesi üzerine başlayan savaştan 
Osmanlı galip çıktı. 
Doğu Anadolu tamamen Osmanlı egemenliğine girdi. 

1515 Turnadağ Savaşı (Osmanlı- 
Dulkadiroğulları)

Dulkadiroğulları’nın Osmanlı’ya bağlanması üzerine Ana-
dolu Türk Siyasi Birliği sağlandı.

1516 Mercidabık Savaşı (Osman-
lı-Memlük)

Suriye, Filistin Osmanlı topraklarına katılarak Memlükle-
rin gücü kırıldı.

1517 Ridaniye Savaşı (Osman-
lı-Memlük)

Mısır alınarak Memlük Devleti yıkıldı.
Halifelik Osmanlı’ya geçti. (Devletin teokratik niteliği 
güçlendi).
Kutsal Emanetler Topkapı Sarayı’na getirildi.
Hicaz(Mekke-Medine) Osmanlı’ya katıldı.
Baharat Yolu Osmanlı denetimine girdi.
Venedik Kıbrıs için Memlüklere ödediği vergiyi Osman-
lı’ya ödemeye başladı.
Hazine tüm dönemlerin en zengin düzeyine ulaştı.



Örnek:



Örnek:




