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BEGÜM ÜNLÜ



TARİH VE ZAMAN
TARİH NEDİR ? - TARİHİN ÖZELLİKLERİ

TARİHİ KAYNAKLAR

TARİHİN YÖNTEMİ

TARİHİ OLAY - TARİHİ OLGU

TARİHE YARDIMCI BİLİM DALLARI

TARİH YAZICILIĞI

TAKVİM VE ZAMAN BİLGİSİ



➜➜ İnsanların geçmişteki her türlü faaliyetlerini
➜➜ İnsan topluluklarının yaşayışlarını, olayların birbirleriyle olan ilişkilerini
➜➜ Yer ve zaman göstererek
➜➜ Sebep - sonuç ilişkisi içinde
➜➜ Belgelere dayalı olarak 
➜➜ Objektif (nesnel) şekilde inceleyen sosyal bir bilim dalıdır.
➜➜ Tekrarlanamaz, deneyi ve gözlemi yapılamaz. 
➜➜ Meydana geldiği günün şartları göz önünde bulunmalıdır.
➜➜ Yeni belgeler bulununca eski bilgiler değişebilir.
➜➜ Kesin kanunları yoktur.

Tarih



Örnek:



KULLANIM ÖNCELİĞİNE GÖRE TARİHİ KAYNAKLAR
BİRİNCİ ELDEN KAYNAKLAR İKİNCİ ELDEN KAYNAKLAR

Olayın geçtiği döneme ait 
olan belgelerdir.

Olayın geçtiği döneme yakın 
ya da o dönemin kaynakla-
rını esas alarak elde edilen 

belgelerdir.

     

 



YAZILI SÖZLÜ GÖRÜNTÜLÜ, 
SESLİ

BULUNTULAR

Kil Tabletler Destanlar Cdler Silahlar
Kitabeler Efsaneler Belgeseller Mezar 

Kalıntıları
Yıllıklar
(anallar)

Hikayeler Filmler Taş, toprak, 
madenden 
eşyalar

Paralar Fabllar Fotoğraflar Heykeller

MALZEMENİN TÜRÜNE GÖRE KAYNAKLAR



Örnek:



Her bilimin bir yöntemi vardır. İşte tarih biliminin yöntemi;

5 T KURALI TARİHİN YÖNTEMİ
TARAMA Her türlü tarihi bilgi, belge, buluntu

TASNİF (SINIFLANDIRMA) Verilerin ZAMAN, MEKÂN, KONUYA 
göre sınıflandırılması

TAHLİL (ÇÖZÜMLEME) Verilerin kaynak ve bilgi yönünden 
yeterli olup olmadığının kontrol edil-

mesi
TENKİT (ELEŞTİRİ) Verilerin gerçekliği ve bilgi açısından 

güvenilirliğinin tespit edilmesi

TERKİP (SENTEZ) Verilerin toplanarak birleştirilmesi



➜➜ Tarih bir bütündür, tarihin sınıflandırılması öğrenilmesini ve öğretilme-
sini kolaylaştırır. 

 ! NOT



➜➜ TARİHİ OLAY : Kısa süreli anlık gelişmelerdir. 
➜➜ TARİHİ OLGU : Uzun bir sürece yayılan gelişmelerdir.  

TARİHİ OLAY - OLGU

TARİHİ OLAY TARİHİ OLGU
751 TALAS SAVAŞI Orta Asya’nın İslamlaşması

1071 MALAZGİRT SAVAŞI Anadolu’nun Türkleşmesi

1789 FRANSIZ İHTİLALİ Milliyetçiliğin yayılması



ARKEOLOJİ Toprak altındaki ve deniz altındaki buluntuların ortaya çıkarılması

COĞRAFYA İnsan ve mekânın ilişkisi

ETNOĞRAFYA Toplumların örf-adet, gelenek ve görenekleri

ANTROPOLOJİ İnsan ırkları

PALEOGRAFYA Eski yazılar

EPİGRAFYA Kitabeler (anıt) üzerindeki yazılar

FİLOLOJİ İnsanların konuştuğu diller

NÜMİZMATİK (MESKUKAT) Paralar

DİPLOMATİK Ferman, ant gibi belgeler

KRONOLOJİ Olayların kronolojik olarak verilmesi

HERALDİK Devletlerin armaları

KİMYA Karbon 14 metodunu kullanır

TOPONOMİ (ONOMASTİK) Yer adları

TARİHE YARDIMCI BİLİM DALLARI



Tarihin faydalandığı bilim dalları 

Coğrafya Arkeoloji

Paleografya Epigrafya

Etnografya

Antropoloji



Filoloji

Kimya

Nümizmatik

Diplomatik



Heraldik

Göbeklitepe

Sümer Çivi Yazısı Orhun Abideleri

Osmanlı ArmasıLidya Paraları



Örnek:Örnek:



Geçmişten Günümüze Tarih Yazıcılığı  

➜➜ Hikayeci Tarihçilik: Eski Yunan, HEREDOT, yer ve zaman, 

➜➜ Öğretici (Pragmatik) Tarihçilik: Toplumu harekete geçiren, milli birlik ve 
ahlaki değerleri geliştiren, TUKİDİDES

➜➜ Sosyal Tarihçilik: Öğretici tarihçiliğin duygudan arınmış hali

➜➜ Kronik Tarihçilik: Kronolojik olarak sıralama

➜➜ Araştırmacı (Bilimsel) Tarihçilik: Kaynaklar, yer ve zaman, sebep-sonuç, 
objektiflik



➜➜ Hitit Analları: Objektif tarih yazıcılığının başlangıcı
➜➜ Köktürk Kitabeleri
➜➜ Osmanlı Vekayinameleri ; Şehnameciler, Vakanüvisler

 ! NOT

İlk Vakanüvis Halepli Mustafa Naima Efendi



Takvim Bilgisi-Türklerin Kullandığı Takvimler 

Güneş Yılı Esaslı-Mısırlılar - 
365 gün

 Ay Yılı Esaslı-Sümerler
354 gündür

12 Hayvanlı Türk Takvimi: Her yıl bir 
hayvan adıyla anılır. 

Hicri: Başlangıcı Hicret’tir. Hz. Ömer 
Dönemi’nde oluşturulmuştur.

Celali: Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah 
adına Ömer Hayyam başkanlığındaki he-

yet hazırlamıştır.

Rumi: Osmanlı Devleti’nde XVII. yüzyıl-
dan itibaren mali işlerde kullanılmıştır.

Miladi: Hz. İsa’nın doğumu sayılan 0 
başlangıçtır. 



Örnek:Örnek:



Örnek:Örnek:



MÖ. 1. yüzyıl

I. Yarı (99-50) I. Yarı (0-49)II. Yarı (49-0) II. Yarı (50 - 99)

MS. 1. yüzyıl
Hz. İsa’nın Doğumu

99-75
I. çeyrek

0-24
I.  çeyrek

49-25
III.  çeyrek

50-74
III. çeyrek

74-50
II.  çeyrek

25-49
II.  çeyrek

24-0
IV.  çeyrek

75-99
IV.  çeyrek

0

YÜZYIL KAVRAMI



LATİN ROMA
1 I
2 II
3 III 
4 IV
5 V
6 VI
7 VII
8 VIII
9 IX
10 X

Roma Rakamları

LATİN ROMA
11 XI
12 XII
13 XIII 
14 XIV
15 XV
16 XVI
17 XVII
18 XVIII
19 XIX
20 XX
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İNSANLIĞIN İLK Dö N emleri  – 
İLK UYGARliKLAR

İnsanlığın İlk İzleri 

Tarih Öncesi Dönemler

Bilim

Yazının Gelişimi

İlk Çağ’ın Başlıca Medeniyet Havzaları

Kabileden Devlete

Kanunlar Doğuyor



➜➜ Buzulların erimesiyle günümüzden 12 bin yıl önce “Bereketli Hilal” olarak ad-
landırılan Anadolu’nun güneydoğusunda ve Mezopotamya’da ilk yerleşim yerleri 
ortaya çıkmıştır.



Göçebe Yaşam:
➜➜ Tarih öncesi dönem olarak adlandırılan yazıdan önceki dönem insanoğlu avcılık 
ve toplayıcılıkla uğraşmıştır.

➜➜ Bu sebeple insanoğlu besin bulabilmek için yer değiştirmek zorunda kalmıştır.

➜➜ İnsanoğlu mağara ve kaya sığınaklarında bir yaşam sürmüştür.

Yerleşik Yaşam:
➜➜ İklimin elverişli hale gelmesiyle insanoğlu, yabani buğday, çavdar, arpa gibi ta-
hılları ıslah ederek tarımsal faaliyetlere başlamışlardır.

➜➜ İnsanoğlu böylece üretime geçerek avcılık ve toplayıcılıktan çıkmıştır.

İlk İnsanların Hayat Tarzları 
ve Geçim Kaynakları 



! NOT

➜➜ MÖ 8500’lerde Urfa ve Diyarbakır çevresinde buğday tarımının başlamış olması, 

➜➜ Malatya Cafer Höyük’te dünyanın en eski buğday türlerinden “Emmer evcil 
buğdayı”nın bulunması tahılın ana vatanının Anadolu olduğunu ortaya koymakta-
dır. Tarımsal faaliyetler sonucu besin kaynakları ve çeşitlilik artmıştır.

➜➜ Bu durum da nüfus artışlarına neden olmuştur. 

➜➜ Mağara yaşamından çıkan insan önce belli bir kısmı toprağa gömülü ve yuvar-
lak planlı kulübe biçiminde barınaklar yapmıştır. 

➜➜ Sonraları ön giriş ile gerisinde dikdörtgen bir salondan oluşan “megaron” tipi 
evler yapmıştır 



! NOT

➜➜ İlk araç-gereçler ve kullanılan malzemeler çakmaktaşı, obsidyen, mikrolit, tah-
ta ve boynuzdan yapılmış olup, kilden çanak çömlek, öğütme taşları ve dibekler 
kullanılmıştır.

Çakmaktaşı Obsidyen

Mikrolit

Dibek



Tarih Öncesi

MS.MÖ.

Taş 476Maden 1453Yazı 1789

0

Tarihi Çağlar



TARİH ÖNCESİ DÖNEMLER (PREHİSTORİK)

➜➜ Kullanılan araç gereçlerin niteliğine göre isimlendirilir.

Tarih Öncesi

Taş Devri Maden Devri
➜➜ Kaba Taş Devri
➜➜ Yontma Taş Devri
➜➜ Cilalı Taş Devri

➜➜ Bakır Devri
➜➜ Tunç Devri
➜➜ Demir Devri

Kalkolitik Devir



Taş Devri

Kaba Taş Cilalı TaşYontma Taş



➜➜ Buzul Çağı

➜➜ Mağara yaşamı

➜➜ Göçebelik

➜➜ Avcılık-toplayıcılık

Kaba Taş (Paleolitik-Eski) :

! NOT

➜➜ İstanbul’daki Yarımburgaz Mağarası (Türkiye’de bilinen en eski yerleşim yeri)

➜➜ Antalya Karain, Beldibi, Belbaşı Mağaraları



➜➜ Buzul Çağı

➜➜ Mağara yaşamı-Mağara resimleri

➜➜ Göçebelik

➜➜ Avcılık-toplayıcılık

Yontma Taş (Mezolitik-Orta) :

! NOT

➜➜ Antalya Karain Mağarası



➜➜ İklim yumuşadı. Irmak kenarlarına evler yapılıyor. Yerleşik hayat başladı.
➜➜ Yerleşik hayatla tarım başladı.
➜➜ Birbirine bitişik bahçeli evler yapıldı.
➜➜ Hayvancılık
➜➜ Dokumacılık
➜➜ Bitki liflerinden giysiler
➜➜ Artı ürün ticareti ve sınıf farklılıklarını ortaya çıkardı, kölelik ortaya çıktı.
➜➜ Seramik sanatı
➜➜ Tekerlek

Cilalı Taş (Neolitik-Yeni) :



! NOT
➜➜ Konya Çatalhöyük insanlık tarihinin ilk şe-
hir yerleşim alanıdır. Günümüzde UNESCO 
Dünya Mirası Listesi’nde yer alan önemli 
bir yerleşim alanıdır. 

➜➜ Diyarbakır Çayönü  Güneydoğu Avrupa’nın 
ve Ön Asya’nın en eski tarım üretim mer-
kezidir. Anadolu’da bulunan ilk köy yerle-
şim yeridir.

➜➜ Şanlıurfa Göbeklitepe’de dini ve ayinsel 
özellik taşıyan MÖ 12.000 yıl öncesine ait, 
merkezde ikiz (T) şeklinde dikili taş ve onu 
çevreleyen taşlar ve duvarlardan oluşan 
yapılar çıkarılmıştır. UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’ne alınmıştır.



➜➜ Taştan bakıra geçiş dönemi

➜➜ Avcılık yerini tarıma bıraktığı için insanların yaşantısı değişmiştir.

➜➜ Metal kaplar 

KALKOLİTİK ÇAĞ :



Maden Devri

Bakır Devri Demir DevriTunç Devri
➜➜ En çok bakır kulla-
nılır.
➜➜ Altın ve gümüş 

➜➜ Bakır+kalay= Tunç
➜➜ İlk madeni silahlar
➜➜ Anadolu’ya yazı 
geldi.

➜➜ En son kullanılan 
maden



! DİKKAT

➜➜ Tarih öncesi dönemler kullanılan araç ve gereçlerin niteliğine göre isimlendirilir.

➜➜ Dönemlerin yaşanma süreleri, başlama ve bitiş zamanları bölgelere göre farklı-
lık gösterir.

➜➜ Göç, savaş, ticaret etkileşimi sağlamıştır. Bu nedenle bazı devirler atlanarak bir 
diğer devre geçilebilmiştir.

➜➜ Tarih öncesi dönemler ilk önce Sümerlerin çivi yazısını bulmasıyla Mezopotam-
ya’da sona ermiştir.

➜➜ Anadolu’ya Tunç Devri’nde yazı gelmiştir.



Örnek:



➜➜ Eski Yunan’da mit ve efsane anlatıcıları, Türklerde ozan ve âşık gibi kişiler top-
lumsal hafızaların sözlü olarak aktarılmasında etkili olmuşlardır.

➜➜ Efsaneler, mitler ve destanlar gibi halk anlatıları; belirli bir bölgeyle sınırlı ol-
mayıp sözlü geleneklerin karışımından meydana gelmiştir. 

➜➜ Romalıların Türeyiş Efsanesi’ndeki dişi kurt ile Türklerdeki Türeyiş, Göç, Erge-
nekon destanlarındaki Kurt motifi birbirine benzemektedir. 

➜➜ Tufan ve Yaratılış hikâyeleri de benzerlik gösterir.

SÖZLÜ KÜLTÜR



➜➜ Sümerler kil tabletler üzerine çivi yazısını (pik-
tografik yazı) yazdılar. 

➜➜ Çivi yazısı Sümerler’den sonra Akad, Babil, Asur, 
Hitit ve Urartular tarafından geliştirilmiştir.

➜➜ 24 sessiz harften oluşan Mısır hiyeroglifi papirüs 
denilen yazı malzemesi üzerine işlenmiştir. 

➜➜ Mısır’daki sessiz harflerden hareketle Fenikeliler 
22 harfli ilk Harf Yazısını (Alfabe) oluşturmuşlar-
dır.

➜➜ Fenike Alfabesi zamanla Latin Alfabesi olarak dü-
zenlenmiştir.

YAZILI KÜLTÜR



Örnek:



➜➜ Tarihî süreç içinde Mısır, Yunan, Çin, Hint, İran, Arap ve Türk gibi milletlerden 
bilim insanlarının çalışmaları medeniyetin gelişmesine katkı sağlamıştır. 

➜➜ İnsanların günlük ihtiyaçlarını karşılarken elde ettiği bilgi ve teknik daha son-
raki çağlarda ortaya çıkan bilimsel gelişmelere kaynaklık etmiştir.

➜➜ Geçmişte gözlem yoluyla öğrenilen gezegenlerin hareketleri, gazların özellik-
leri, kaldıraç, sarkaç ve gel-git gibi bilgiler günümüzde de geçerliliklerini sür-
dürmektedir.

➜➜ Eski dünyada gözlem ve tecrübe yoluyla elde edinilen bilgiler zamanla astro-
nomi, coğrafya ve tıp gibi bilimlerin doğmasına kaynaklık etmiştir. 

➜➜ Gökyüzü olaylarının izlenmesi, kaydedilmesi ve yorumlanması günümüz modern 
astronomi bilimine temel oluşturmuştur. 

İLK ÇAĞ’DA BİLİM



➜➜ Astronomideki bu gelişme; matematik, fizik, kimya gibi temel bilimlerin geliş-
mesini hızlandırmıştır. 

➜➜ Mezopotamya uygarlıkları, ziggurat adı verilen tapınaklarda gözlem yaparak, 
gök biliminde bilimsel gözlem yöntemini keşfetmiş ve bilgileri tablolaştırmıştır. 

➜➜ Ay ve Güneş tutulmalarını hesaplayan bu medeniyetler; Merkür, Venüs, Mars, 
Jüpiter, Satürn gibi gezegenlerin de varlığından haberdar olmuşlardır. 

➜➜ Bir yılın uzunluğunu bugünkü hesaba göre sadece 4,5 dakikalık bir hata ile 
bulmuşlar ve bu birikimleriyle takvim yapmışlardır. 

➜➜ Mısırlı astronomlar gökyüzünün en parlak yıldızı olan Sirius’un doğu yönünde 
göründüğü zaman Nil Nehri’nin taştığını tespit ederek takvimlerini buna göre 
düzenlemişlerdir. 



➜➜ Eski çağlardan itibaren insanoğlunun en büyük isteklerinden biri, ölümsüzlük 
ve uzun yaşama arzusudur. Bunun sonucunda hastalıklarla mücadele için eski 
tıp aletleri gün ışığına çıkarılmıştır.

➜➜ Mısır’da Firavunların mumyalanması tıp ve eczacılık alanında gelişmelere neden 
olmuştur. 

➜➜ Hintliler matematikte sıfırı ilk kez kullanarak aritmetiğin gelişmesini sağlamış-
lardır.

➜➜ Amasya’da yaşayan Strabon coğrafya alanında çalışmalar yapmıştır.

➜➜ Arşimet’in suyun kaldırma kuvvetini bulmasından sonra gemiler metal malzeme-
den yapılmaya başlamıştır.



Günümüze ulaşan geçmişteki uygarlık ve kültür birikimlerinin ortaya 
çıkışında;

➜➜ Toplumların yerleştikleri coğrafya ve iklim şartları

➜➜ Toplumların geçim kaynakları ve uğraşı alanları

➜➜ Toplumların inanışları etkili olmuştur.



İLK ÇAĞ’IN ÖNEMLİ 
MEDENİYET HAVZALARI



➜➜ Site denilen şehir devletleri halinde yaşadılar. Sitelerin başında Patesi-Ensi de-
nilen rahip-krallar vardır. Birkaç şehir devletini idaresi altına alırsa Lugal de-
nirdi.

➜➜ Bataklıkları kurutarak tarımsal faaliyetlerde bulundular.

➜➜ Ziggurat denilen çok amaçlı tapınaklarının üst katını rasathane olarak kullandı-
lar.

➜➜ Astronomi çalışmalarında bulunarak Ay 
yılı esaslı takvimi hazırladılar.

SÜMERLER : 

Mezopotamya Medeniyetleri



➜➜ Başkent Agade olup ilk büyük imparatorluğu oluşturdular.
➜➜ İlk düzenli orduyu kurdular.

Akatlar

➜➜ Başkent Babil’dir.
➜➜ Kral Hammurabi din ile devleti birbirinden ayırarak ilk mutlak krallık sistemini 
oluşturdu.
➜➜ Düzenli ordudan gelen mutlak bir güç hakim-
dir.
➜➜ Babil Kulesi ve dünyanın yedi harikasından 
biri olan Babil’in Asma Bahçeleri önemli eser-
leridir.

BABİLLER :



➜➜ Başkent Ninova’dır.

➜➜ Çok sert kanunları vardır.

➜➜ Asur Koloni Çağı’nda Anadolu ile ticaret yaparak, çivi yazısını Anadolu’ya taşıdı-
lar. Kayseri-Kültepe’de çivi yazılı tabletlere rastlanmıştır.

➜➜ Anadolu’da Karum denilen pazar yerleri kuruldu.

➜➜ İlk kütüphaneyi kurdular.

ASURLULAR:



ANADOLU MEDENİYETLERİ:



➜➜ Hititlerden önce Hattiler vardı.
➜➜ Başlangıçta feodal beyliklerden oluştular. 
Sonra bunların başına merkezden valiler ata-
dılar.
➜➜ Başkentleri Hattuşaş (Çorum)
➜➜ Kral+Tavananna+Pankuş Meclisi
➜➜ Mısırlılar ile Kadeş Savaşı ve Kadeş Antlaş-
ması’nı yaptılar.
➜➜ Düzenli ve devamlı orduları vardır.
➜➜ Tanrılarına hesap vermek için ANAL denilen 
yıllıkları yazdılar.
➜➜ Çok tanrılı inançları vardır. Bin Tanrı İli deni-
lir.

HİTİTLER: (ETİ)



➜➜ Kabartmaları meşhurdur. (İvriz ve Yazılıkaya) 

➜➜ Çivi ve hiyeroglif yazısını kullandılar.

➜➜ Tarım ve hayvancılığa önem verdiler. 

➜➜ Krala bağlı prensler küçük ve büyük tımar 
topraklarını işlemişler, karşılığında devlete 
vergi vermişler ve savaş zamanlarında Krala 
asker vermişlerdir (Feodal tımar sistemi )



Örnek:



➜➜ Sakarya Irmağı çevresinde Gordion merkezli kuruldu-
lar.
➜➜ Tarım ve hayvancılık çok önemlidir.
➜➜ Tarım ve hayvancılığı koruyan son derece sert kanun-
lar yaptılar.
➜➜ Toprak ve Bereket Tanrıçası Kibele en önemli tanrıları-
dır.
➜➜ İlk fabl örnekleri ve fibula denen çatal iğneyi  bırak-
tılar. 
➜➜ Tapates denilen dokumaları ünlüdür.

FRİGLER: 



➜➜ Ege Bölgesi’nde başkent Sard olarak kuruldular.
➜➜ Sard ile Ninova arasındaki Kral Yolu’nu kullanarak Doğu-Batı arasındaki ticareti 
geliştirdiler.
➜➜ MÖ. 700 lerde parayı bularak ticarette takasa son verdiler.

LİDYALILAR:



➜➜ Tuşpa (Van) merkezlidirler.
➜➜ Tarım için sulama kanalları inşa ettiler.
➜➜ Mimaride çok geliştiler. 
➜➜ Anadolu’nun maden ustalarıdırlar.
➜➜ Mezarlarını ev ve oda şeklinde yaparak içleri-
ne eşyalar bırakmaları ölümden sonraki haya-
ta inandıklarını gösterir.

URARTULAR:



➜➜ Dor istilasından kaçan Akaların Batı Anadolu’da kurdukları medeniyettir.
➜➜ İzmir ve çevresinde Polis denen şehir devletleri halinde yaşadılar.
➜➜ Deniz ticareti ile uğraşarak Akdeniz, Karadeniz, Marmara’da birçok koloni kur-
dular.
➜➜ Ön Asya’dan gelen ticaret yollarının üzerinde olmaları kültürel açıdan gelişme-
lerinde çok etkili olmuştur.
➜➜ Tales-Pisagor matematikte; Heredot tarihte, Hipokrat tıpta, Diojen felsefede, 
Homeros ise edebiyatta yetişen önemli 
şahsiyetlerdir.
➜➜ Tales MÖ.585’te güneş tutulmasını ön-
ceden hesaplamıştır.  Pisagor ise ilk kez 
dünyanın yuvarlak olduğunu iddia etmiş-
tir.

İYONLAR:



MISIR MEDENİYETİ:



➜➜ Firavun denen Tanrı-Kral yönetir.
➜➜ Nom denen şehir devletleri kral Menes zamanında birleştirilerek siyasal birlik 
sağlanmıştır.
➜➜ Perslerin ve Büyük İskender’in istilalarına uğramışlardır.

Kadeş Savaşı : Hititlerle yapıldı. 
Amaç : Kuzey Suriye üzerinde hakimiyet kurmaktır.
Sonuç : Asur tehdidine karşı tarihin ilk yazılı antlaşması olan Kadeş Antlaşması ile 
sonuçlandı. (MÖ. 1280) 
➜➜ Tanrı-Kral anlayışı nedeniyle hukuk kuralları gelişmemiştir.

➜➜ Dinin etkisiyle (Ahiret inancı-ölülerin mumyalanması) tıp, anatomi, eczacılık 
gibi bilimler gelişti.

➜➜ İhtiyaçların etkisiyle astronomi, matematik ve geometride ilerlediler.

➜➜ Güneş yılı takvimini yaptılar. 

➜➜ Firavunlar için PİRAMİT, halk için LABİRENT denen mezarlar yaptılar.





Akdeniz çevresindeki 
diğer uygarlıklar:

➜➜ Lübnan Dağları ile Akdeniz arasında yaşadılar.

➜➜ İlk deniz kolonilerini kurdular. 

FENİKELİLER: 



➜➜ Hz. Musa’ya inandıkları için Museviler denilir. 
➜➜ Bilinen ilk tek Tanrılı dine inanan toplumdur. 
➜➜ Kutsal Kitapları Tevrat’tır.
➜➜ Yehova’nın (Tanrı) Hz. Musa’ya Evamir-i Aşere (On Emir) denilen buyrukları ile 
kutsal kitap Tevrat’ın temel ilkeleri ortaya çıkmıştır.
➜➜ Mescid- Aksa en önemli eserleridir. 

İBRANİLER:



➜➜ Polis denen şehir devletleri halindeler. 

➜➜ Şehir devletlerinde kralın hak ve yetkileri meclisler  tarafından kısıtlanmıştır. 
Kralın yetkilerinin azalması ve kralı denetleyen meclislerin yetkilerinin artması 
‘’Kralların saltanatla yönetimi sürdürmek yerine belli bir sınıf tarafından seçil-
meleri’’ sürecini başlatmıştır. 

➜➜ Zamanla soylular iktidarı ele geçirerek Aristokratik yönetim anlayışına ortam 
hazırlamışlardır. Aristokratlar arasında belli bir zümrenin krallığı yönetme hak-
kını kendinde görmeleri ve yöneticilerin sadece o gruptan seçilmesi “oligarşi” 
denilen yönetim anlayışını doğurmuştur.

YUNAN:



➜➜ Soyluluğa dayalı ayrıcalıklı olan aristokratlara veya halka karşı zaman zaman 
güç kullanarak yönetimi ele geçiren kişilere de Tiran denmiştir.
➜➜ Bu seçim demokrasi ve cumhuriyetin ilk izleridir.
➜➜ Koloniler kurarak ticarette ilerlemişlerdir.
➜➜ Olimpiyat oyunlarını düzenlediler. (En büyük Tanrı Zeus) 
➜➜ Tanrıları insan şeklinde düşünüp heykeller yapmışlardır.



➜➜ Makedonya Kralı II.Filip’in oğlu Büyük İskender’in Asya Seferi sonucunda Doğu 
ile Batı’nın sentezi olarak ortaya çıkmıştır.
➜➜ İskenderiye Feneri, İskenderiye ve Bergama kütüphaneleri kurulmuştur.
➜➜ Büyük İskender Doğu kültürlerinden etkilenerek gücünün meşruiyet kaynağını 
tanrısallaştırmıştır.

HELLENİZM: 



➜➜ İtalya’da kuruldu.
➜➜ Krallık, Cumhuriyet, İmparatorluk dönemleri vardır.

➜➜ Krallar Senato denilen ihtiyarlar meclisi tarafından teklif edilmiş; “Kuriya” 
denilen Halk Meclisi tarafından seçilmiştir. 

➜➜ Cumhuriyet Devri’nde devleti Senatonun seçtiği “Konsül” yönetmiştir. Sı-
kıntılı ve zor durumlarda devleti “Diktatör” denilen yüksek devlet memur-
ları yönetmiştir.

➜➜ Roma İmparatorluğu 375 Kavimler Göçü’nden sonra Doğu ve Batı olarak 
ayrılmıştır.

➜➜ Patrici (Yönetimde söz sahibi olan) ve Plebler (yönetimde söz sahibi ol-
mayan) arasındaki mücadeleler On İki Levha Kanunları’nın hazırlanmasını 
sağlamıştır. 

➜➜ MS.313’te Hristiyanlık serbest hale gelmiştir.

➜➜ Latin alfabesini ve Miladi Takvimi geliştirdiler.

➜➜ Lejyoner denen düzenli askeri birlikleri vardır.

ROMA UYGARLIĞI



DOĞUDAKİ UYGARLIKLAR:

➜➜ Medler, Persler ve Sasaniler hüküm sürmüştür. 
➜➜ Persler ülkeyi satraplık denen eyaletlere ayırdılar. Başlarında satrap denen va-
liler vardır. 
➜➜ Şahgözü, şahkulağı denen istihbarat birimlerini oluşturdular.
➜➜ Darıus Kral Yolu’nu yaptırmıştır.
➜➜ Ateşperestlik (Mecusilik-Zerdüştlük)

İRAN



ÇİN

➜➜ Çin İmparatorları güçlerini meşru hale getirmek için “Göklerin Vekili” anlayışını 
kullanmışlardır.
➜➜ İlk defa barut, pusula, kağıt, matbaa üretmişlerdir.
➜➜ 2400 km uzunluğundaki Çin Seddi’ni inşa ettiler. 
➜➜ Türk-Çin mücadelesinin temel nedeni İpek Yolu’dur.



İlk Çağın Tüccar Toplulukları

ASURLAR

FENİKELİLER

➜➜ Mezopotamya’dan Anadolu içlerine kolonicilik yapmışlardır. 
➜➜ Kayseri-Kültepe (Kaniş)’de Karum denilen alış-veriş merkezleri kurmuşlardır. 
➜➜ Çivi yazılı ticari kil tabletleri Anadolu’ya taşıyarak “Anadolu’nun tarih devirleri-
ne girişinde” etkili olmuşlardır. 

➜➜ Doğu Akdeniz sahil şeridinde kurulan İlk Çağ’ın ilk deniz kolonicisi uygarlığıdır. 
➜➜  Akdeniz havzasında Mısır, Kıbrıs, Girit ve Rodos, Sicilya, Sardunya ve İspan-
ya’ya kadar birçok yerde ticaret kolonileri kurmuşlardır. 



LİDYALILAR

➜➜ Başkentleri Sardes’ten Asur’un başkenti Ninova’ya uzanan tarihi Kral Yolu’nda 
ticaret yapmışlardır. 

➜➜ Kral Yolu ile Mezopotamya - Anadolu arasındaki ticari ilişkiler ve kültürel etki-
leşim artmıştır. 

➜➜ İlk kez madeni parayı kullanan Lidyalılar, kuyumculuk, madencilik, tarım ve 
hayvancılık alanlarıyla meşgul olmuşlardır.



İyonlar

➜➜ Ön Asya’dan gelen ticaret yollarının bitiş noktasında kurulmalarının da etkisiyle 
kültürel ve bilimsel alanda gelişmişlerdir. 

Soğdlar 

➜➜ Orta Asya’da şehir devletleri biçiminde yaşayan Soğdlar önce Akhunlar (Eftalit) 
ve 558’de de Kök Türklerin egemenliğine girmişlerdir.
➜➜ Soğdlu tüccarlar, Çin’den İtalya’ya uzanan tarihi İpek Yolu üzerinde Kök Türk 
korumasında ticareti kontrol etmişlerdir. 



KABİLEDEN DEVLETE

İLK SİYASİ ORGANİZASYONLAR:
➜➜ Kabile: Aynı atadan gelen ve birbirine kan bağı ile bağlı bulunan büyük insan 
topluluklarına verilen isimdir.

Soy dayanışması- Kabile organizasyonu: 
➜➜ Tarımla beraber ilk ekonomik ve sosyal organizasyonlar 10 ila 50 aileden oluş-
muştur. Zamanla büyüyerek kabile konfederasyonları ortaya çıkmıştır. Anado-
lu’da Hitit, Frig, Lidya, Urartu; Mezopotamya’da Sümer, Babil, Akat uygarlıkları 
bu şekilde oluşmuştur.
➜➜ Anadolu ve Mezopotamya’da konar-göçer kabileler yerleşik toplumlar üzerine 
akınlar yaparak bölgeyi ele geçirmişler ve zamanla yerleşik kabilelerin yüksek 
kültürünün de katkısı ile konar-göçerler; Sümerler, Babiller gibi devletler kur-
muşlardır.



➜➜ Sparta, Atina gibi Yunan Yarımadası’ndaki şehir devletleri coğrafi yapının da et-
kisiyle geniş topraklara hükmeden merkezi devletler kuramamış; şehir devletle-
ri olarak uzun süre güçlü siyasi organizasyonlarını sürdürmüşlerdir. 
➜➜ Sümerler Ur, Uruk, Kiş, Lagaş gibi site-şehir devletleri biçiminde organizasyon 
görülür. 
➜➜ Babillerde iktidarı ele geçiren güçlü krallar merkezi otoriteyi daha da güçlen-
dirmiştir. Düzenli ordu ile güçlü devlet otoritesi kurulmuştur. 
➜➜ Asurlular istilacı bir yapıya sahip olup Mezopotamya dışında özellikle Anadolu’da 
pek çok yeri yönetimlerine katarak imparatorluk görünümüne kavuşmuştur.
➜➜ Hititler’de ve Urartular’da ilk dönemlerde feodal yapılı beylikler görülürken 
sonraları Hititler feodal yapılı yönetimlere son vererek merkezi devlet yapısını 
güçlendirmişlerdir. 
➜➜ Urartuların coğrafi konumlarının da etkisiyle feodal yapılı unsurlar krala karşı 
sorumlu olmuşlardır.
➜➜ Hititler’de Tabarna denilen Kralın yanında Pankuş adında ‘’Kralın alacağı karar-
larda danıştığı’’ bir meclis yer almıştır. Tavananna denilen Kraliçe yönetimde söz 
sahibidir.



➜➜ Şehir devletleri: Kabile konfederasyonlarının oluşturduğu siyasi yapılardır. Sü-
merlerde (site), İyon ve Yunanlılarda (polis), Mısır’da (nom) görülmüştür.

➜➜ Monarşi: Yönetim tek kişinin elinde olup, yönetim yetkisi kan yoluyla ailedeki 
erkek bireylere aittir.

➜➜ Mutlakiyet: Monarşinin pekiştirici unsurudur.

➜➜ Oligarşi: Bir grubun etkin olmasıdır.

➜➜ Aristokratik demokrasi: Devlet soylulardan oluşan meclis tarafından yönetilir.

➜➜ İmparatorluk: Kralların kendi ülkeleri arasındaki yerleri ele geçirerek farklı 
milletleri yönetimleri altına almasıyla ortaya çıkmıştır. 



 İlk Çağ’da Gücün Meşruiyet Kaynakları
Dine dayalı krallık-Teokratik Monarşi:
➜➜ Hititlerde kralların, gücünü tanrıdan aldığına inanılmış, Kralların buyrukları 
“Tanrı buyruğu” gibi görülmüştür. Ancak krallar kendilerini Tanrı gibi görme-
miştir.
➜➜ Urartular’da da Hititler’deki gibidir. Krallar Tanrı değil ancak yaptıkları işleri 
tanrı “Haldi” adına yapmışlardır. 
➜➜ Elamlar, krallarını ve prenslerini hem yönetici hem de din adamı kabul etmiş-
lerdir.
➜➜ Pers İmparatorluğu’nda hükümdar, gücünün kaynağını tanrılardan almıştır.

Aristokratik yönetim: 
➜➜ İyonlarda din adamları krallar üzerinde etkin olsa da soyluların (aristokrat sı-
nıf) yönetim üzerindeki etkisi daha büyüktür. Soyluların oy kullanma hakları 
da olduğu için “Aristokratik yapı” görülmüştür. 
➜➜ Girit’te halk, soylular ve krallar tarafından yönetilmiştir. Yöneticileri sanat, ti-
caret, din gibi her alanda söz sahibi olmuşlardır. Yöneticilerin din adına söz 
sahibi olması Girit’te “teokratik” yönetim anlayışının olduğunu gösterir.



Rahip- kral: 

➜➜ Sümerlerde yönetici olan “Ensi” yani Rahip-krallar; en yüksek rahip, yargıç ve 
komutan olarak kabul görmüştür.  Sümerlerde, saygı duydukları tanrılar adına 
her kentte “Ziggurat” denilen tapınaklar inşa edilmiş, tapınakları yöneten rahip 
sınıfı yöneticiler üzerinde etkili olmuştur. 
➜➜ Asur ve Babillerde ise kral, büyük tanrıların yeryüzündeki temsilcisi olup tanrı 
adına ülkeyi yöneten rahip-krallar olarak ön plana çıkmıştır. 
➜➜ Babil Kralı Hammurabi, yaptığı kanunların da etkisiyle “Adaletin Kralı” olarak 
farklılık göstermiştir.

Tanrı-Kral:

➜➜ MÖ 3000’lerde Mısır’da tahta çıkan Kral Menes, “nom” adı verilen şehir devlet-
lerini ortadan kaldırarak Mısır’a tamamen hakim olmuş ve kendisine “Tanrı” un-
vanını vererek Mısır’da “Tanrı Kral” dönemini başlatmıştır.



KANUNLAR DOĞUYOR

Sümerler

➜➜ Urgakina Kanunları Dünya’nın ilk yazılı kanunlarıdır.

➜➜ Cezalar daha çok bedel esasına dayalıdır.

➜➜ İlk mülkiyet hakkı anlayışı, ilk hukuk devleti olma özelliği vardır.



Babiller

➜➜ Hammurabi Kanunları ‘’kısas’’ esasına dayanır.
➜➜ Zamanın ihtiyaçlarını dikkate alan Hammurabi, daha önce yapılmış olan kanunlar 
ile örf-adet hukuklarını derlemiştir.

Hititler

➜➜ İnsancıl olan Hitit kanunlarında geleneksel düzenlemeler toplanmış, ölüm ve iş-
kence cezaları yerine tazminat cezaları konmuştur. 

İbraniler 

➜➜ Tek tanrılı semavi din inancını benimsemiş ve ilahi kökenli hukuk kuralları Eva-
mir-i Aşere (On Emir) olarak Hz. Musa Dönemi’ne ilişkindir.



TYT Orta ve İleri Düzey
Tarih Soru Bankası

Ora Çağ’da Dt e Tl, 

Eko, Ase

Orazon v 
Huk

ORTA ve İLERİ
DÜZEY
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BEGÜM ÜNLÜ



ORTA ÇAĞDA DÜNYA

ORTA ÇAĞ’DA SİYASİ YAPILAR

TOPLUM

EKONOMİ

ASKERİ ORGANİZASYONLAR

HUKUK



➜➜ Kavimler Göçü’nden sonra 395’te Roma İmparatorluğu Batı ve Doğu olarak 
ayrıldı.
➜➜ Avrupa’nın sosyo-ekonomik ve kurumsal yapısında büyük değişiklikler ya-
şandı.
➜➜ Batı Roma İmparatorluğu 476’da yıkıldı.
➜➜ Avrupa’da FEODALİTE ortaya çıktı.
➜➜ Feodalite sistemi;
➜➜   merkezi iktidarın yok olduğu,
➜➜   karışıklıkların ve güvensizliklerin yerleştiği,
➜➜   kent yaşamının önemini yitirdiği,
➜➜   ticaretin neredeyse durduğu bir sistemdir.

Derebeyi Şatosu

AVRUPA



Eşitsizlik üzerine şekillenen Orta Çağ Avrupası şöyle ayrılmıştır:

➜➜ Soylular: Asiller ve askerlerdir. Yönetme yetkileri vardır.
➜➜ Din adamları: Aforoz, Enterdi, Endüljans sayesinde ayrıcalıklı ve zengin 
bir hale geldiler. Krallar Papa’nın elinden taç giyer.
➜➜ Burjuvalar: Ticaretle uğraşan yönetme yetkisi olmayan sınıftır.
➜➜ Köylüler: Toprakla beraber kralın ve asillerin malıdırlar.



Örnek:



➜➜ Krallar siyasi otoritelerini derebeylerle (kont, dük, baron, lord) paylaş-
mıştır.

➜➜ Krallar iktidarlarını korumak için soylularla iyi geçinmek zorunda kal-
mıştır.

➜➜ 1215’te İngiltere’de Kral Yurtsuz John derebeylerin baskısıyla Magna 
Charta’yı ilan etmiştir.

➜➜ Feodal sistemde koruma altına girene vassal, korumayı kabul eden sen-
yöre süzeren denilmiştir. Vassal üstündekine vergi öder ve yılın belli    
zamanlarında askerleriyle birlikte savaşa katılırdı.

 ! NOT



Doğu Roma İmparatorluğu

DOĞU ROMA İMPARATORLUĞU

➜➜ Merkez İstanbul olmak üzere Anadolu, Balkanlar, Mısır, Suriye, Filistin ve 
Kuzey Afrika’da etkin olmuştur.
➜➜ Bizans İmparatorları güçlerini Tanrı’dan alan otokrat bir lider konumun-
dadır.
➜➜ Otokrasi: Monarşinin çeşididir. Siyasi yetkiler kralın elindedir. Ancak yö-
netim miras yoluyla değil, kişiler tarafından ele geçirilmiştir.



SASANİLER  

➜➜ Şehinşah (Kralların kralı)  unvanlı krallar Tanrı Ahuramazda’nın yeryüzün-
deki temsilcisi olarak mutlak otoriteye sahiptirler.
➜➜ Kafkasya, Mezopotamya, İran’a hükmettiler.
➜➜ Akhunlarla ve Bizans ile mücadele ederken Köktürklerle ittifak yaptılar.
➜➜ Hz.Ömer Dönemi’nde Nihavent Savaşı’ndan sonra yıkılmışlardır.

Sasaniler



MOĞOLLAR  

➜➜ Kurucusu Temuçin’dir.

➜➜ 1206’da yapılan Kurultayda kağan seçilerek Cengiz adını almıştır.

➜➜ Büyük Şaman 1206 kurultayında Temuçin’in Gök Tanrı tarafından seçildiği 
şeklinde kehanette bulunmuştur.

➜➜ Bu kehanetinde “Temuçin ile çocuklarına dünyanın tüm topraklarını bağış-
ladım ve kendisine Cengiz Han ismini verdim.” şeklinde Gök Tanrı’nın ken-
disine haber verdiğini söylemiştir.

➜➜ -Cengiz Han hayattayken topraklarını dört oğlu arasında paylaştırmıştır. 
(İlhanlı, Çağatay, Kubilay, Altın Orda)



Moğollar



➜➜ Germen krallıkları önceleri halk tarafından seçilmelerine rağmen, zamanla 
halk gücü yerini kiliseye bırakmıştır.

➜➜ Kilise gücünü Tanrı’dan aldığını Tanrı’nın yönetim yetkisini Papa’ya verdi-
ğini savunmuştur.

➜➜ Orta Çağ’da kralların Papa’nın elinden taç giymeleri monarşik güçlerini 
pekiştirme amaçlıdır.

➜➜ İran ve Orta Asya’da hükümdarlar meşruiyetlerinin kaynağını dine dayan-
dırmışlardır.

➜➜ Çinliler imparatorlarına “Tanrı’nın Oğlu’’ demiştir. 

 ! DİKKAT



Örnek:Örnek:



➜➜ Toplayıcılık ve avcılığa dayanan ilk toplumlarda  çok az tabakalaşma ol-
masına karşın,
➜➜ tarımsal üretimin gelişmesiyle zenginliğin artması sonucu tabakalaşma da 
artmıştır.
➜➜ Hindistan’da Kast Sistemi görülmüştür.
➜➜ Bu sistemde toplum;     
➜➜   Brahmanlar (Din adamları)
➜➜   Kşatriyalar (asiller, askerler) 
➜➜   Vaysiyalar (tüccarlar, esnaflar, zanaatkarlar)
➜➜   Südralar (Çiftçiler, işçiler)
➜➜   Paryalar (Köleler)
➜➜ olarak ayrılmıştır.

İLK VE ORTA ÇAĞ’DA TOPLUMSAL TABAKALAŞMA



➜➜ Kast Sistemi’nde sınıflar arası geçiş ve evlenme yasaktır.        

 ! NOT

Hindu Tapınağı



ORTA ÇAĞ’DA TİCARET

TİCARET YOLLARI
İpek Yolu



KRAL YOLU

➜➜ Pers İmparatoru Darius’un yaptırdığı bu yol Ege Bölgesi’ndeki Salihli civa-
rındaki Sardes’ten başlayarak Pers İmparatorluğu’nun başkenti Sus’a ka-
dar uzanır.

➜➜ Anadolu yollarının belkemiğini oluşturur.



İPEK YOLU

➜➜ Çin ve Orta Doğu ile Avrupa arasında transit kara ticaretinin yapıldığı en 
işlek yoldur.

➜➜ İpek yoluna hakim devletlerin değişmesi İpek yolu güzergahının değişmesi-
ne neden olmuştur.

➜➜ İpek yolundaki güç mücadelesinin belirleyicileri Çinliler, Türkler, Moğollar, 
Farslar, Araplar ve Ruslardır.



KÜRK YOLU

➜➜ Don Nehri’nin denize döküldüğü yerden başlayıp Ural Dağları ve Güney 
Sibirya ormanları sınırından Altaylar’a, Sayan Dağları üzerinden Çin’e ve 
Amur Nehri’ne ulaşan yoldur.
➜➜ Bu yol üzerinde çeşitli hayvanların deri ve postları taşındığı için Kürk 
Yolu denilmiştir.

BAHARAT YOLU

➜➜ Hindistan’dan Avrupa’ya uzanan ticaret yoludur.
➜➜ Baharat ticareti yapıldığı için bu ismi almıştır.



➜➜ Sözü edilen ticaret yollarının zaman içinde Müslüman devletlerin eline 
geçmesi İslam dünyası üzerine iki yüzyıla yakın sürecek olan Haçlı Sefer-
leri’nin başlamasına neden olmuştur. Bu seferler başarısızlıkla sonuçlan-
mıştır.

 ! NOT



Örnek:Örnek:



TİCARET MEKÂNLARI

KARUM

➜➜ Asurlu tüccarların şehrin dışında oluşturdukları ticari faaliyetlerin yapıl-
dığı yerlerdir. Kayseri Kültepe’deki Kaniş en önemlisidir.

ARASTA

➜➜ Aynı esnaf grubuna ait dükkânların bir sokak üzerinde sıralanması ile 
meydana gelmiştir.



AGORA

➜➜ Şehir devletlerinde ticari faaliyetlerin yapıldığı yerlerdir.

KERVANSARAYLAR

➜➜ Kervanların güvenliği ve konaklaması için ana yol kenarında yapılmışlardır.

HANLAR

➜➜ Malların depolandığı, yolcuların konakladığı yerlerdir.



RİBAT

➜➜ İslamiyet’in ilk dönemlerinde korunma, savunma ve askeri amaçlı inşa edi-
lerek karakol ve ordugah olarak kullanılırdı. 

➜➜ XI. yüzyıldan sonra ticari konaklama amacıyla kullanılmışlardır.

PAZAR VE PANAYIRLAR

➜➜ Günümüzdeki fuarlara benzeyen panayırlar XIII. yüzyıl sonuna kadar 
ekonomik hayatta önemli rol oynamıştır.

➜➜ Çarşı ile aynı anlamda kullanılan ve yerel nitelik taşıyan pazarlar açık 
havada yer alarak, haftanın belirli günlerinde toplanmıştır.



KAPANLAR

➜➜ Türk-İslam devletlerinde sıkça görülen kapanlar toptan ticaretin yapıldığı 
yerlerdir. (yağ kapanı, un kapanı)

➜➜ Lidyalılara kadar takasa dayalı ticaret yapılırken, MÖ. VII. yüzyılda Lid-
yalılar tarafından ilk defa madeni para basılmıştır.

 ! NOT



Kervansaray



Arasta

Ribat



ASKERİ ORGANİZASYONLAR

➜➜ Orta Çağ’ın yerleşik toplumlarında ordu genellikle ücretli askerlerden 
oluşmuştur.
➜➜ Batı Avrupa’da VIII.yüzyılda Franklar askeri düzen olan feodal sistemi 
geliştirmiştir. Kral, soylu şövalyelere askeri masrafları için kraliyet top-
raklarından belli ölçüde arazi bağışlamıştır. Şövalyeler de krala bağlılık 
yemini ederek kralın savaşçısı olmuştur. Köylü askerin yerini şövalyeler 
almıştır.
➜➜ Mete Han’ın kurduğu Onlu Sistemi örnek alarak teşkilatlanan Moğollar at 
üzerinde ok kullanabilen, hareketli ve hafif süvarilerden oluşmuştur. 
➜➜ Bizans’ta, Sasaniler’de  ücretli askerleri vardır.
➜➜ Orta Çağ’ın sonlarına doğru İngiltere ve Fransa’nın öncülüğünde düzenli 
ve disiplinli ordulara geçiş başlamıştır.



➜➜ Roma’da lejyoner denilen disiplinli ücretli askerleri vardır. Güçlü donan-
maları vardır.     
➜➜ Bilinen ilk Türk devleti olan Asya Hun Devleti hükümdarı Mete Han ordu-
da onlu sistemi oluşturarak günümüz kara ordusunun temelleri atılmıştır. 
Türkler Turan taktiğini uygulamışlardır. 

Lejyoner



ROMA HUKUKU

➜➜ Roma şehrinin kuruluş tarihi olarak kabul edilen MÖ.753 yılından Doğu 
Roma İmparatoru Justinianus’un 565’teki ölümüne kadar geçen sürede 
uygulanan hukuktur.

➜➜ 12 Levha Kanunları bugünkü Avrupa ülkelerinde uygulanan hukuk sistemi-
nin temelini oluşturur. 

➜➜ Bu kanunlar Patrici- Pleb çatışması sonucunda ortaya çıkmıştır.

HUKUK



JUSTİNİANUS KANUNLARI

➜➜ 12 Levha Kanunları başta olmak üzere Roma 
kanunlarını toplayarak çağın ve toplumun ihti-
yaçlarına uygun şekilde yeniden düzenlemiştir.

➜➜ İlk defa kamu ve özel hukuk ayrımı yapılmıştır.

➜➜ Aile, kişi, miras hukuku konularındaki düzenle-
meler günümüz medeni hukukunun temelini teş-
kil etmektedir.

➜➜ Belli örnekler verilerek kanun maddeleri anla-
tılmıştır.

Justinianus Adalet Heykeli



CENGİZ HAN YASASI

➜➜ Moğol İmparatorluğu’nun hukuk ve askerlik işlerini düzenleyen kanunlar-
dır.
➜➜ Nesilden nesile aktarılan Türk ve Moğol törelerinin yazılı hale getirilerek 
düzenlenmiş şeklidir.
➜➜ Otuz üç defter halinde düzenlendiği varsayılan bu yasalar İslamiyet’i ka-
bul eden Moğol hanedanlar tarafından da uygulanmıştır.

Cengiz Han



Örnek:



TYT Orta ve İleri Düzey
Tarih Soru Bankası

Türer Tih si Çıkışı, 

İl Tür Delri
ORTA ve İLERİ

DÜZEY

4

BEGÜM ÜNLÜ



İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI
ORTA ASYA KÜLTÜR MERKEZLERİ

ORTA ASYADAN YAPILAN TÜRK GÖÇLERİ

TÜRKLERDE YÖNETİMLE İLGİLİ KAVRAMLAR

HUKUK ORDU

BOZKIR KÜLTÜRÜ BİLİM - SANAT

SOSYAL YAPI YAZI - EDEBİYAT

EKONOMİ DİNİ İNANIŞ



➜➜ Batıda Hazar Denizi, 
➜➜ kuzeyde Kırgız bozkırları ve Altay Dağları, 
➜➜ doğuda Moğolistan ve Çin’in batısı (Doğu Türkistan), 
➜➜ güneyde Tibet Platosu ve Hindukuş Dağları ile çevrili bölgedir.

Orta Asya

ORTA ASYA NERESİ



➜➜ Anav: (MÖ 4000 -MÖ 1000 ) Orta Asya’nın en eski kültür bölgesidir.

➜➜ Afanesyevo: (MÖ 2500-MÖ1700) Türklere ait en eski kültür bölgesidir.

➜➜ Andronova: (MÖ 1700-MÖ 1200) Afanesyevo kültürü ile beraber Türkle-
rin ataları tarafından meydana getirilmiştir.

➜➜ Karasuk: (MÖ 1200-MÖ 700) Hunların ataları tarafından bırakılan en 
önemli kültür bölgesidir.

➜➜ Tagar: (MÖ 700-MÖ 300) Kendinden önceki Türk kültürlerinin bir sentezi 
ve gelişmiş şeklidir.



Örnek:Örnek:



Sebepleri

➜➜ Kuraklık veya ağır kış şartları nedeniyle kıtlık yaşanması
➜➜ Nüfus artışları nedeniyle otlakların yetersiz kalması
➜➜ Salgın hastalıklar
➜➜ Göç eden boyların birbirini takip etmesi
➜➜ Boylar arası mücadeleler
➜➜ Diğer devletlerin baskıları

ORTA ASYADAN YAPILAN TÜRK GÖÇLERİ 

Orta Asya Göçleri



Göçler Sonucunda,

➜➜ Türk kültürü dünyaya yayıldı.

➜➜ Pek çok Türk devleti kuruldu.

➜➜ Türk tarihini bir bütün halinde incelemek zorlaştı.

➜➜ Türkler gittikleri bölgelerdeki toplumlarla kültürel etkileşim yaşadı.



Veraset

➜➜ Ülke hanedanın erkek üyelerinin ortak malıdır. 

➜➜ Yani kız çocuklarına egemenlik hakkı tanınmamıştır.

YÖNETİMLE İLGİLİ KAVRAMLAR



Örnek:Örnek:



KUT

➜➜ Türklerde devleti yönetme yetkisinin kağana Gök Tanrı tarafından verildi-
ği inancıdır.

➜➜ Ancak kağan hiçbir zaman kutsal varlık sayılmamıştır.

➜➜ Tanrı kağana kut vererek hükümdarlık gücü ve yetkisi bahşetmiştir.

➜➜ Kağan olmak için Gök Tanrı tarafından kut verilmiş bir aileye mensup ol-
mak gerekirdi.

➜➜ Kut kan yoluyla geçtiği için tüm hanedan üyeleri kağan olma hakkına ve 
yetkisine sahiptir.



BOYLAR FEDERASYONU

➜➜ Türk devletlerinde aileler (oguş) birleşerek urugları (aileler birliği), urug-
lar birleşerek boyları oluşturur.

➜➜ Birkaç boy bir araya gelerek Boylar Federasyonunu oluşturmuştur.

➜➜ Her boyun başında o boydan sorumlu boy beyleri vardır.



KURULTAY (TOY - KENEŞ) 

➜➜ Türk devletlerinde her türlü konunun görüşüldüğü meclistir.
➜➜  Kanun yapma gücünün olması, 
➜➜  Kağanı seçme, kağanın yetkilerini denetleme yetkisinin olması demokra-
tik yönü olduğunu gösterir.
➜➜  Kurultayda son sözün kağana ait olması danışma meclisi niteliğinde ol-
duğunu kanıtlar.
➜➜ Üyelerine toygun denilir.



KAĞAN (HAN, HAKAN) 

➜➜ Türk devletlerinde hakimiyetin temsilcisidir.
➜➜ Han, Hakan, Tanhu, Şanyü, İlteber, İdikut, Erkin gibi unvanlar kullanmış-
lardır.
➜➜ Töre koyabilir, yargılama da yapabilmektedir.
➜➜ Kök Türk Yazıtları’nda kağanın kut, ülüş, küç denilen yeteneklere sahip 
olduğu belirtilmiştir.



HATUN

➜➜ Hükümdarın eşidir.

➜➜ Hatunun elçileri kabul etmesi kağanı temsil etme yetkisine sahip olduğunu 
gösterir.

➜➜ Kurultayda oy kullanabilmiştir.

➜➜ Kağan öldüğünde tigin (hükümdarın erkek çocuğu) küçükse ülkeyi yönete-
bilmiştir.



Örnek:Örnek:



AYUKI

➜➜ Devletin üst düzey görevlilerinin yer aldığı, son sözün kağana ait olduğu 
kuruldur.

➜➜ Günümüzdeki Bakanlar Kuruluna benzer.

➜➜ Kağan olmadığında hanedan dışından aygucı-üge ayukıya başkanlık yap-
mıştır.

➜➜ Ayukı üyelerine Buyruk yani bakan denilmiştir.



TÜRKLERDE HUKUK

➜➜ Yazısız hukuk kuralları olan TÖRE hakimdir.
➜➜ Türk töresi iyilik, eşitlik, adalet, insanlık esasları üzerine kurulmuştur.
➜➜ Gelenek ve görenekler, 
➜➜ Hükümdarın getirdiği hukuk kuralları,  
➜➜ Kurultay kararları töreyi oluşturmaktadır.
➜➜ Ordudan kaçma, vatana ihanet, adam öldürme, barış zamanında başkasına 
kılıç çekmenin cezası ölümdür.
➜➜ Yargu: Siyasi sorunlarla ilgili başkanlığını kağanın yaptığı yüksek mahke-
medir.
➜➜ Yargan: Adi suçlara bakılan başkanlığını yargucu denilen hakimlerin yaptı-
ğı yerel mahkemelerdir.



Örnek:Örnek:



BOZKIR KÜLTÜRÜ

➜➜ Bağımsız yaşama duygusunu güçlendirmiştir.

➜➜ Hareket ve sürat kabiliyetini geliştirmiştir.

➜➜ Yaylak-kışlak hayatını sürdürmüşlerdir.

➜➜ Ekonomilerinin temelinin hayvancılık olmasını sağlamıştır.

➜➜ Toprağa dayalı soylu zümrelerin görülmemesini sağlamıştır. 



SOSYAL YAPI

➜➜ Yarı göçebe hayatın etkisiyle toprağa bağlılık olmaması sınıflı bir toplum 
yapısını engellemiştir.

 ! NOT

Oguş Aile

Urug Sülale

Bod Boy

Budun Millet

İl Devlet



Örnek:Örnek:



HAYVANCILIK

➜➜ Ekonominin temeli hayvancılıktır.

➜➜ Bu da yaylak-kışlak yaşamına neden olmuştur. Bu durum da yerleşik ha-
yatın geç başlamasında da etkili olmuştur.

➜➜ Dokumacılık, dericilik gibi alanlarda gelişme yaşanmıştır.

EKONOMİ



Örnek:Örnek:



TARIM
➜➜ Hunlar dönemine ait saban ve oraklar ile sulama kanalları olması bu dö-
nemde tarım yapıldığının doğrudan kanıtıdır.

➜➜ Uygurlardan itibaren 

➜➜ ekme biçme aletlerinin yaygın görülmesi, 

➜➜ toprak ve mesken vergisi alınması, 

➜➜ yerleşik hayatın yaygınlaşması, 

➜➜ buna bağlı olarak saraylar, evler yapılması tarımsal faaliyetlerin yaygın 
görülmesinin sonuçlarıdır.

➜➜ Hunlarda Tötö Kanalı, Uygurlarda Karız Kanalı tarıma verilen önemi gös-
terir.



TİCARET

➜➜ İpek Yolu tarih boyunca Türk-Çin mücadelesinin temel nedeni olmuştur.

➜➜ İpek Yoluna hakim devletler değiştikçe İpek Yolu güzergahı da değişmiş-
tir.



ORDU

➜➜ Türklerin saldırıya açık bir coğrafyada yaşaması ‘’Her Türk asker doğar.’’ 
anlayışını güçlendirmiştir.

➜➜ Türklerde askerlik meslek değil bir yaşam tarzıdır.

➜➜ Ücretli askerlik yoktur. Mete Han Dönemi’nde onlu sistem oluşturulmuş-
tur.

➜➜ Savaşlarda Turan taktiği(hilal taktiği-sahte ricat) uygulanmıştır.

➜➜ Atın ehlileştirilmesi ve savaş aracı olarak kullanılması, demirden silahlar 
yapılması medeniyet tarihine önemli katkılardır.



Turan Taktiği

Kara Kuvvetleri



BİLİM - SANAT

➜➜ On iki hayvanlı takvimin oluşturulması Türklerde gök bilimi alanında bilgi 
birikimi olduğunu kanıtlar.

➜➜ Demirin işlenmesi de bilimsel çok önemli bir gelişmedir.

➜➜ Çadır sanatı çok gelişmiştir.   

➜➜  Uygurlara kadar taşınabilir sanat eserleri yaygındır.

➜➜ Uygurlardan itibaren mimari gelişmiş olup, saraylar, tapınaklar yapılmıştır. 



Orta Asya Çadır

On İki Hayvanlı Türk Takvimi



➜➜ İlk Türk alfabesi Köktürk alfabesi olup, bazı değişikliklerle Bulgarlar, Ha-
zarlar, Peçenekler, tarafından da kullanılmıştır.

➜➜ İkinci Türk alfabesi ise Uygurlara aittir.

➜➜ Sözlü edebiyat gelişmiştir.

➜➜    İskit: Alp Er Tunga, Şu destanları

➜➜    Asya Hun: Oğuz Kağan destanı

➜➜    Köktürk: Ergenekon, Bozkurt destanları

➜➜    Uygurlar: Türeyiş, Göç destanları

➜➜    Kırgız: Manas destanı

YAZI - DİL - EDEBİYATI



DİNİ İNANIŞ

➜➜ Gök Tanrı inancı temeldir. 

➜➜ Ahiret inancı vardır.

➜➜ Kurgan denilen mezarlara ölüler eşyalarıyla gömülmüştür.   
 
➜➜ Mezar taşlarına balbal denilir.



Balbal

Kurgan



TYT Orta ve İleri Düzey
Tarih Soru Bankası

Kavr Göçü
ORTA ve İLERİ

DÜZEY
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BEGÜM ÜNLÜ



İLK VE ORTA ÇAĞLARDA 
TÜRK DÜNYASI

ASYA HUNLARI

KAVİMLER GÖÇÜ

AVRUPA HUNLARI

I. KÖKTÜRKLER II. KÖKTÜRKLER

UYGURLAR

DİĞER TÜRK DEVLET VE TOPLULUKLARI



ASYA HUN İMPARATORLUĞU (MÖ 220-MS 216)

➜➜ Bilinen ilk Türk devletidir.
➜➜ Teoman tarafından kuruldu.
➜➜ En parlak dönemleri Mete Han Dönemi’dir.
➜➜ Doğuda Mançurya’dan batıda Hazar Denizi’ne kadar olan bölgede hakimi-
yet kuruldu.
➜➜ Orduda onlu sistem oluşturuldu.
➜➜ İpek Yolu hakimiyeti için Çin ile çok mücadele edildi. Çin sadece vergiye 
bağlandı. Türkler Çin’e yerleştirilmedi. (ASİMİLE olmamaları için)
➜➜ Veraset anlayışı ve Çin entrikaları yıkılmalarında etkili olmuştur.
➜➜ Önce Batı ve Güney Hunları olarak ayrıldılar. 
➜➜ Sonra Kuzey ve Güney Hunları olarak görüldüler.
➜➜ Kuzey Hunları Kavimler Göçü’nü başlatmıştır.



Asya Hun Devleti



Örnek:



➜➜ Hunların etkisiyle başlayan Doğu ve Orta Avrupa’daki barbar kavimlerin 
yer değiştirmesidir.
➜➜ Kavimler Göçü sonucunda;
➜➜ İlk Çağ bitti, Orta Çağ başladı.
➜➜ Roma İmparatorluğu Batı ve Doğu Roma (Bizans) olarak ikiye ayrıldı. (395)
➜➜ Batı Roma’nın yıkılması tüm Orta Çağ’a damgasını vuracak olan soyluların 
etkinliği üzerine kurulan Feodaliteyi ortaya çıkardı.
➜➜ Bugünkü Avrupa milletlerinin temelleri atıldı.
➜➜ (Angıllar ve Saksonlar İngilizleri, Germenler Almanları, Alanlar, Vizigot ve 
Vandallar İspanyolları)
➜➜ Avrupa Hun Devleti kuruldu.
➜➜ Avrupa Türk kültürünü tanıdı.

KAVİMLER GÖÇÜ (375)



Kavimler Göçü



Örnek:Örnek:



AVRUPA HUN DEVLETİ (375-469)

➜➜ Balamir önderliğinde Avrupa’ya göç eden Türkler tarafından kuruldu.
➜➜ Uldız zamanında Batı Roma ile dostluk kurarak, Doğu Roma İmparatorlu-
ğu’nu baskı altında tutma politikası izlendi.
➜➜ Rua zamanında da Doğu Roma vergiye bağlandı.
➜➜ Avrupa’nın “Tanrının Kamçısı” olarak nitelendirdiği Attila Dönemi en par-
lak dönemdir.
➜➜ Attila Dönemi’nde;
➜➜ Doğu Roma Margos Antlaşması ile vergiye bağlanmıştır. 
➜➜ Bizans’ın antlaşma şartlarına uymaması üzerine I. ve II Balkan Seferi’ne 
çıkan Attila Anatolios Antlaşması ile Bizans’ın ödediği vergiyi üç katına 
çıkarmıştır.
➜➜ Attila Batı Roma üzerine yöneldi.
➜➜ Batı Roma İmparatoru Papa I.Leo’yu aracı tutarak Roma’nın bağışlanması-
nı istemiştir.



Avrupa Hun Devleti

➜➜ Avrupa Hunlarının ülkeyi iyi yönetmesi ticari faaliyetlere ortam hazırla-
mıştır.

➜➜ Devlet, ordu, yönetim konularında Avrupa’yı etkilemişlerdir.

 ! NOT



Örnek:Örnek:



➜➜ Asya Hunları yıkıldıktan sonra Asya’da Avarlar hakim oldu.

➜➜ Köktürkler Avarları Avrupa’ya göç ettirerek Ötüken merkezli devletlerini 
kurdular.

➜➜ Bumin Kağan kurmuştur.

➜➜ Türk adıyla kurulan ilk devlettir.

➜➜ Devletin batısıni İstemi Yabgu idare etmiştir. 

➜➜ İstemi Yabgu Sasanilerle ittifak yaparak Akhun Devleti’ni yıkmıştır.

➜➜ Daha sonra da Sasanilere karşı Bizans’la ittifak yapmıştır.

➜➜ 582’de Doğu ve Batı Köktürkler olarak ikiye ayrılmışlardır.

➜➜ 630’da Çin esaretine girmişlerdir.

I.KÖKTÜRK DEVLETİ (552-659)



I. Köktürk 

➜➜ Köktürkleri Çin esaretinden kurtarmak için Kürşat otuz dokuz adamıyla 
Çin sarayını basmıştır. Burada hayatlarını kaybettiler.

 ! NOT



Örnek:Örnek:



➜➜ Kürşat İhtilali’nin ardından Kutluk’un Çin’e karşı başlattığı bağımsızlık 
mücadelesi başarılı oldu.

➜➜ Kutluk’a devlet kuran anlamında İlteriş unvanı verildi.

➜➜ Kutluk Çin’e karşı 46 sefer düzenleyerek başarılı oldu.

➜➜ Vezir Tonyukuk’un devlete önemli hizmetleri oldu.

➜➜ Bilge Kağan’ın hükümdarlığı, kardeşi Kültigin’in komutanlığı zamanında 
devlet başarılar elde etmiştir.

➜➜ Bilge Kağan’ın ve Kültigin’in ölümünden sonra Karluk, Basmil ve Uygurlar 
tarafından devlet yıkılmıştır.

II. KÖKTÜRK DEVLETİ (682-744)



➜➜ 38 harfli ilk Türk alfabesi Köktürk alfabesidir.

➜➜ Bilge Kağan, Kültigin ve Tonyukuk adlarına dikilen Orhun Yazıtları Türk 
Tarihi ile ilgili bilgi veren en eski yazılı kaynaklardır.

➜➜ Moğolistan’da bulunan Orhun Yazıtları Yolluğ Tigin tarafından yazılmış 
olup, Danimarkalı Thomsen tarafından okunmuştur.

➜➜ “Sosyal devlet” anlayışı yazıtlardaki ifadelerden net olarak anlaşılmaktadır.

 ! NOT

Orhun Yazıtları



Örnek:Örnek:



➜➜ II.Köktürkleri Karluk ve Basmillerle birleşerek yıkmışlardır.

➜➜ Kutluk Bilge Kül Kağan bilinen ilk hükümdarlarıdır.

➜➜ Bu dönemde devletin merkezi Ötüken’den Karabalgasun’a taşınmıştır.

➜➜ Bögü Kağan zamanında Çin’e başarılı seferler yapılmıştır.

➜➜ Bögü Kağan zamanında Maniheizmin kabul edilmesiyle, (din değiştiren ilk 
Türk devleti)

➜➜ et yememeyi, savaşmamayı teşvik ettiği için savaşçı özellikler zayıflamıştır.

➜➜ Bilim, sanat ve edebiyatta ilerlemişlerdir.

➜➜ Saraylar, Maniheizim tapınakları yapılmıştır.

➜➜ Yerleşik hayat yaygın olarak görülmüştür.

UYGURLAR (744-840) 



Uygur Devleti



➜➜ Yerleşik hayatla birlikte tarımsal faaliyetler için sulama kanalları yapıl-
mıştır.
➜➜ Maniheizmin öğretilmesi için basılan kitaplar matbaanın kullanılmasını sağ-
lamıştır.
➜➜ İlk defa kütüphane kurulmuştur.
➜➜ 840’ta Kırgızlar tarafından Uygurlar yıkılmıştır.

➜➜ Uygurlar Kansu ve Turfan Uygurları olarak iki kola ayrılarak bir süre 
daha yaşamışlardır.
➜➜ Kansu Uygurları Moğol hakimiyetine girmiştir.
➜➜ Turfan Uygurları ise Çin egemenliğine girmişler, Moğol devlet kademele-
rinde yer alarak onların Türkleşmeleri ve İslamlaşmalarında etkili olmuş-
lardır.

➜➜ Günümüzde Doğu Türkistan’da Sincan özerk Bölgesi’nde varlıklarını devam 
ettirmektedirler.



➜➜ Uygurlarda minyatür, fresk, mimaride Türk üçgenini kullanmışlardır.

 ! NOT



Örnek:Örnek:



➜➜ Hunlar: Avrupa’da kurulan ilk Türk devleti olup, Avrupa Türk kültürü ile 
tanıştı. 
➜➜ Avarlar: I.Köktürkler’e yenilerek Avrupa’ya göç ettiler. 
➜➜ İstanbul’u ilk kuşatan Türk devletidir. (iki kez)
➜➜ Slavları ve Germenleri yönetim, askerlik ve sanat alanlarında etkilediler.
➜➜ Macarlar: IX. yüzyıl başlarında Peçeneklerin baskısıyla batıya göç etti-
ler.
➜➜ Hristiyanlığın Katolik mezhebini benimsediler.
➜➜ Kumanlar (Kıpçaklar): Batı Köktürklerin devamı olup Karadeniz’in kuzeyine 
gelmişlerdir.
➜➜ Rusları yenilgiye uğratmaları Rus İgor destanını ortaya çıkarmıştır.
➜➜ Oğuzlarla mücadeleleri Dede Korkut Hikâyelerinin doğmasına neden ol-
muştur.

AVRUPAYA GÖÇ EDEN TÜRKLER



➜➜ Bulgarlar: Avrupa Hunlarının yıkılmasından sonra Karadeniz’in kuzeyine 
gelen Hunların Ogurlarla birleşerek,
➜➜ Kubrat önderliğinde kuruldular.
➜➜ Hazarların baskılarıyla parçalanarak ikiye ayrıldılar.
➜➜ İtil (Volga) Bulgarları İslamiyeti, Tuna Bulgarları Hristiyanlığı seçti.
➜➜ Tuna Bulgarları İstanbul’u kuşatan ikinci Türk devletidir.
➜➜ Hazarlar: VIII-XI. yüzyıllar arasında Karadeniz ile Kafkas Dağlarının ku-
zeyinde hüküm süren bir Türk devletidir.
➜➜ Sabar Türkleri’nin devamı olup Batı Köktürkleri yıkılınca bağımsızlıklarını 
ilan ettiler.
➜➜ Bizans, Sasani ve Müslüman Araplarla siyasi ilişkiler kurdular.
➜➜ Hz. Osman Dönemi’nde Müslümanlarla Belencer Savaşı’nı yaptılar.
➜➜ Museviliği kabul eden tek Türk devletidir.
➜➜ Gelişmiş bir adalet sistemleri vardır.



Örnek:Örnek:



➜➜ Kırgızlar: Uygurları yıktılar.
➜➜   XIII. yüzyılda Moğollar son vermiştir.
➜➜ XIX. yüzyılda Rus egemenliğine giren Kırgızlar 1991’de bağımsız ol-

muşlardır.
➜➜   Dünyanın en uzun destanı Manas destanını yazdılar.
➜➜ Türgişler: Köktürklerin yıkılmasından sonra bağımsız oldular.
➜➜   Emevilerle mücadele ederek Orta Asya’nın Araplaşmasını engellediler.
➜➜   Kendi adlarına para bastırdılar.
➜➜ Karluklar: II.Köktürklerin yıkılmasında etkili oldular.
➜➜   İslamiyeti kabul eden ilk Türk boyudur. 
➜➜   Talas Savaşı’nda Çin’e karşı Abbasileri desteklediler.
➜➜   Karahanlıların kuruluşunda etkili oldular.

DİĞER TÜRK TOPLULUKLARI



➜➜ Sabirler: Bugünkü Sibirya adı Sibirlerden gelmektedir.
➜➜ Kafkasların kuzeyine yerleşerek Bizans ve Sasanilerle ittifak yapmış-

lardır.

➜➜ Oğuzlar (Uzlar): En kalabalık Türk boyudur. (24 boy)

➜➜   X. yüzyılda Oğuz Yabgu Devleti’ni kurdular.

➜➜     Selçuklular, Osmanlılar gibi önemli devletler kurdular.

➜➜   Malazgirt Savaşı’nda Bizans’tan Selçuklu saflarına geçtiler.

➜➜ Peçenekler: Oğuz ve Hazar baskısıyla Karadeniz’in kuzeyine yerleştiler.

➜➜   Kumanlar tarafından yıkıldılar.

➜➜   Malazgirt Savaşı’nda Bizans tarafından Selçuklu tarafına geçtiler.



Örnek:



➜➜ Eski Türk devletlerindeki ekonomik yapı bozkır kültürü etrafında şekillen-
miştir.

➜➜ Bozkır kültürünün temelini hayvancılık, tarım, el sanatları, ticaret oluştu-
rur.

➜➜ Ekonomik faaliyetler Çin, Bizans ve Sasani devletleri ile gerçekleşmiştir.

İLK TÜRK DEVLETLERİ VE KOMŞULARI



HUNLAR

➜➜ Temel geçim kaynakları hayvancılıkla birlikte, tarım, avcılık, balıkçılık, 
madencilik, dericilik ve ticarettir.

➜➜ Çin başta olmak üzere yerleşik toplumlara kürk, at, deri, silah satmışlar, 
karşılığında ipek, çay, tahıl ürünleri almışlardır.

➜➜ Çinlilerle mücadelenin temel nedeni İpek Yolu hakimiyeti olmuştur.

➜➜ Madencilik savaş sanayisinde üstün olmalarını sağlamıştır.



KÖK TÜRKLER

➜➜ Batı kanadının idarecisi İstemi Yabgu İpek Yolu hakimiyeti için  Akhunlara 
(Eftalit) karşı Sasaniler ile daha sonra Sasanilere karşı Bizans ile ittifak 
yapmıştır.
➜➜ Tarihte  Ön Asya devleti ile Orta Asya devleti arasındaki ilk ittifaktır. 
(Bizans-Kök Türk)
➜➜ Kök Türkler Sasanilerle işbirliği yaparak Akhunlara son vermiştir. 
➜➜ Akhunlara bağlı olarak yaşayan ve kervan ticareti ile uğraşan Soğdlular 
Kök Türk hakimiyetine girmiştir.
➜➜ İpek Yolu ticareti Uzak Doğu’dan Ön Asya ve Akdeniz’e kadar çok geniş 
bir bölgeyi birbirine bağlayan köprü olma özelliği ile buradaki devletlerin 
iç piyasalarını canlandırmıştır.
➜➜ İpek Yolu ticaretinin bol kazançlı olması Türklerle komşuları arasında mü-
cadelelere sebep olmuştur.



UYGURLAR

➜➜ Tarım fazlası ürünleri, canlı hayvanları ve bu hayvanların derilerini Çinli-
lere satmışlardır.

➜➜ Alım satım ve borç alıp vermede belirli bir para ve ölçü sistemine sahip 
olmuştur.

➜➜ Borç olarak alınan mal ve para faiz karşılığında genellikle ilkbaharda alın-
mış ve ürünün kaldırıldığı sonbaharda ödenmiştir. Borç karşılığı faiz öde-
mesi yapılması Türklerde bankacılığın temelini teşkil etmiştir.



HAZARLAR

➜➜ Hazarlar güçlü orduları ile ülkede asayişi ve ulaşım güvenliğini sağlayarak 
VII. ve IX. yüzyıllar boyunca Doğu Avrupa’da Hazar Barış Çağı’nı başlat-
mışlardır.

➜➜ Hazar toprakları farklı milletlerin ve dinlerin kaynaştığı bir bölge haline 
gelmiş, ticari faaliyetler oldukça gelişmiştir.

➜➜ Borç olarak alınan mal ve para faiz karşılığında genellikle ilkbaharda alın-
mış ve ürünün kaldırıldığı sonbaharda ödenmiştir. Borç karşılığı faiz öde-
mesi yapılması Türklerde bankacılığın temelini teşkil etmiştir.



 ! NOT

➜➜ Hun, Köktürk ve Uygurlar ipek, buğday ve pirinç gibi ürünleri zaman za-
man Çin’den hediye ve vergi olarak temin etmiştir.
➜➜ Bu ürünler Türkler tarafından da yetiştirilmiştir. 
➜➜ Ticaret büyük ölçüde değiş-tokuşa dayanmıştır. En çok at değiş tokuş 
aracı olarak kullanılmıştır. Kıymetli madenlerden yapılan kap kacaklar da 
önemli bir ödeme aracı olmuştur.
➜➜ Ticarette Türkler parayı da kullanmıştır.
➜➜ Satir denilen diske benzeyen gümüş parayı ticarette kullanmışlardır.
➜➜ Uluslararası ticarette Soğdlu tüccarlardan faydalanan Türkler zamanla 
Hun, Kök Türk ve Uygur devletlerinde de tüccar grupları oluşturmuştur. 
➜➜ Soğd ve Arap gibi yabancı tüccarlar Türk devletlerinde temsilcilikler 
açınca, Türk tüccarlar da yabancı ülkelerde temsilcilikler açmıştır.
➜➜ Türkler toprakları üzerinden geçen kervanlardan geçiş vergisi alınmıştır. 
Çin ipeğinin Batı’ya satışından önemli kârlar elde etmişlerdir.
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BEGÜM ÜNLÜ



İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU

İSLAM ÖNCESİ ARAP YARIMADASININ 
GENEL DURUMU

Hz. MUHAMMED DÖNEMİ

DÖRT HALİFE DÖNEMİ

(Hz. EBUBEKİR, Hz. ÖMER, Hz. OSMAN, Hz. ALİ)

EMEVİLER

ENDÜLÜS EMEVİLERİ



İslam Öncesi Arap Yarımadası



İSLAM ÖNCESİ ARAP YARIMADASI

SİYASİ DURUM

➜➜ Siyasi birlik yoktur. Birçok devlet vardır.

➜➜ Kabile milliyetçiliğinden kaynaklanır.

DİNİ DURUM

➜➜ Dini birlik yok.

➜➜ En yaygın inanış putperestliktir.

➜➜ Hanifler, Hristiyanlar, Museviler de vardır.



SOSYAL DURUM

➜➜ Sınıf ayrımları vardır.

➜➜ Kölelik vardır.

➜➜ Kadınlara değer verilmemiştir.

➜➜ Sadece Haram Aylar’da savaşmamışlardır. Bu aylarda panayırlar düzenle-
mişlerdir.

➜➜ En meşhur olan Ukaz panayırıdır. Bu panayırlar Arapların kaynaşmasını 
sağlamıştır.



EKONOMİK DURUM

➜➜ Bedeviler (göçebeler): Hayvancılık

➜➜ Medeniler (şehirliler): Tarım ve ticaret

➜➜ Faizcilik de yaygındır.



Kâbe

➜➜ İslam öncesi Arap Yarımadası Cahiliye Devri olarak geçmektedir.

➜➜ Kâbe’nin kutsallığı ve Kervan ticareti İslam’dan sonra da devam etmiştir.

 ! NOT



Örnek:



➜➜ Babası Haşimoğulları’ndan Abdullah, annesi Amine, dedesi Abdulmuttalib, 
amcası Ebu Talip’tir.

➜➜ Doğmadan babasını, 6 yaşındayken annesini kaybetmiştir. 

➜➜ 8 yaşına kadar dedesi tarafından, sonra da amcası tarafından korunmuştur.

➜➜ Amcası ile ticaret yapmaktadır.

➜➜ Doğruluğu dürüstlüğü nedeniyle Muhammedü’l Emin denilir.

➜➜ 25 yaşında Hz. Hatice ile evlenir.

➜➜ İlk vahiy 40 yaşında Nur Dağı’nda Hira Mağarası’nda Ramazan ayının 
27.gecesi gönderilmiş olup İslam dinini tebliğ ile görevlendirilmiştir.

➜➜ İlk inananlar Hz. Hatice, Hz. Ali, Hz. Zeyd, Hz. Ebubekir’dir.

Hz. Muhammed Dönemi (571-632)



Hira Mağarası



MEKKELİ MÜŞRİKLER NEDEN İSLAMA KARŞI ÇIKTI?

➜➜ NEDENLERİ

➜➜ Tek Allah inancı
➜➜ Alışkanlıkları değiştirmenin zor olması
➜➜ Çıkarlarını kaybetmek istememeleri
➜➜ Kabile üstünlüğü analayışı
➜➜ 615’te ilk göç hareketi Habeşistan’a gerçekleşmiştir.

AKABE BİATLARI

➜➜ 620’de ve 621’de Medine’den Akabe’ye gelenler İslami kabul etti.
➜➜ Hicret’e zemin hazırlamıştır.



HİCRET (622)

➜➜ NEDENLERİ

➜➜ Akabe Biatları’nın yapılması

➜➜ Hz.Muhammed’in Medine’ye davet edilmesi

➜➜ Mekkelilerin baskıları, Mekke’de uygun ortamın olmaması

➜➜ SONUÇLARI

➜➜ Medine İslam Devleti kuruldu.

➜➜ Medine’deki Yahudilerle Vatandaşlık Antlaşması yapılmıştır.

➜➜ (İslamın  anayasası sayılır)

➜➜ Kuba Mescidi’nde Hicret sırasında ilk Cuma namazı kılınmıştır.



Kuba Mescidi



➜➜ Vatandaşlık Antlaşması

➜➜ Medine’de yaşayan herkes Hz.Muhammed’i devlet başkanı olacak 

➜➜ Herkes inancında serbest olacak

➜➜ Şehir gerektiği durumlarda birlikte savunulacak

➜➜ Bu antlaşma hukuk devleti olma yönünü ön plana çıkartan insan hakları 
belgesi niteliğindedir.

 ! NOT

➜➜ İslamın ilk mescidi Mescid-i Nebevi’dir.

➜➜ Mescid-i Nebevi’nin yanında eğitim için Ashab-ı Suffa açılmıştır.



BEDİR SAVAŞI (624)

➜➜ Mekkeliler- Müslümanlar arasında

➜➜ Müslümanların ilk zaferidir.

➜➜ Ganimetlerin 1/5’i hazineye, geri kalanı savaşa katılanlara verilmiştir. 
(İslam savaş hukuku)

➜➜ Esir Mekkelilerden okuma yazama bilenleri on Müslümana okuma yazma 
öğretmesi karşılığında serbest bırakılmıştır.

➜➜ (Eğitim öğretime verilen önemi gösterir.)



UHUT SAVAŞI (625)

➜➜ Mekkeliler Bedir’in intikamını almak ve Şam ticaret yolunun güvenliğini 
sağlamak için harekete geçti.

➜➜ Sahabenin isteğine uyularak meydan savaşı yapılmasına karar verilmiştir.

➜➜ Uhut Dağı eteklerine yerleştirilen okçuların yerlerini önceden terk etme-
leri savaşı olumsuz sonuçlandırmıştır.

➜➜ Hz. Muhammed’in sözüne itaatin önemi anlaşılmıştır.



HENDEK SAVAŞI (627)

➜➜ İranlı Selman-ı Farisi’nin isteğine uyularak şehrin etrafına hendekler ka-
zılmıştır.

➜➜ Mekkeliler hendekleri görünce geri dönmüştür.

➜➜ Müslümanların son savunma savaşıdır. Müslümanlar taarruza geçmiştir.

➜➜ Mekkeliler savunmaya geçmiştir.



Örnek:Örnek:



HUDEYBİYE ANTLAŞMASI (628)

➜➜ Her iki taraf 10 yıl savaşmayacak

➜➜ Müslümanlar ertesi sene 3 gün üst üste Hac görevlerini yaparak Kabe’yi 
ziyaret edecekler.

➜➜ Arap kabileleri istedikleri tarafı tutacak, asker ve silah yardımı yapama-
yacak

➜➜ Reşit olmadan İslamiyeti seçen Mekkeliler Medine’ye alınmayacak, Medi-
ne’den Mekke tarafına geçmek isteyenler geçebilecek



➜➜ Müslümanların aleyhine gözüküp lehine dönen maddedir.

➜➜ Mekkeliler hukuken Medinelileri tanımıştır.

➜➜ Müslümanların gücü ortaya çıkmış, İslamın yayılışı hızlanmıştır.

 ! NOT



Örnek:Örnek:



Hz. Muhammed Dönemi Diğer Gelişmeler

Hayber’in Fethi
(629)

Müslümanların ilk fetih hareketidir. Müslümanlar Ya-
hudi tehlikesinden kurtuldu.

Mute Savaşı
(629)

Bizans ile ilk savaş olup  Müslümanlar yenilmiştir.

Mekke’nin Fethi
(630)

Hudeybiye Antlaşması’nın bozulması üzerine Mekke 
fethedildi. İslamın yayılışı hızlandı. İslam Devleti Arap 

Yarımadası’ndaki en büyük güç haline geldi.
Huneyn Savaşı

(630)
Mekke’nin fethini tamamlayan savaştır. 

Taif Seferi (630) Seferden bir yıl sonra İslamı kabul ettiler.

Tebük Seferi (631) Hz. Muhammed’in son seferidir. Bizans’a bağlı kabileler 
İslamı seçti.



VEDA HACCI - VEDA HUTBESİ (632)

➜➜ Hz. Muhammed’in son haccı ve son hutbesidir.

➜➜ Hz. Muhammed Medine’de Mescid-i Nebevi yakınındaki Ravza-i Mutahha-
ra’ya defnedilmiştir.

Mescid-i Nebevi ve Ravza-i Mutahhara



Örnek:Örnek:



DÖRT HALİFE DÖNEMİ (632-661)

➜➜ Halifeler seçimle göreve geldiği için Cumhuriyet Devri de denilir

Hz. EBUBEKİR DÖNEMİ (632-634)

➜➜ Yalancı peygamberler, dinden dönenler, zekat vermek istemeyenler ile 
mücadele edildi. (Ridde Savaşları )
➜➜ Böylece İslam dünyasında dini ve siyasi yönden etkinlik sağlanmıştır.
➜➜ Kur’an-ı Kerim ayetleri kitap haline getirildi. (Tedvin hareketi)
➜➜ Bizans yenildi ve Suriye fethi başladı.



Kur’an-ı Kerim



Örnek:Örnek:



Hz. ÖMER DÖNEMİ (634-644)

➜➜ Bizans yenildi ve Suriye, Kudüs fethedildi. 

➜➜ Bizans’tan Mısır alınarak Kuzey Afrika fetihleri başlamıştır. 

➜➜ Sasaniler ile Köprü, Kadisiye, Celula ve Nihavent Savaşları yapıldı. 

➜➜ Nihavent Savaşı ile ilk defa Türklerle komşu olundu.

➜➜ Ülke sınırlarının genişlemesi üzerine teşkilatlanma çalışmaları başladı.

➜➜ Ülke eyaletlere ayrılarak valiler atandı.

➜➜ Valilerin yanında kadı ataması yapıldı. 
➜➜ (Kadılar doğrudan halifeye bağlıdır. Amaç yargının bağımsızlığını sağla-
maktır.)



➜➜ Askeri amaçlı Divanu’l Cünd kuruldu.

➜➜ İlk defa düzenli ordular oluşturuldu.

➜➜ İlk defa ikta sistemi uygulandı.

➜➜ Beytü’l Mal denilen devlet hazinesi kuruldu.

➜➜ Vergilerde düzenlemeler yapıldı.

➜➜ Hicri takvim hazırlandı.



Örnek:Örnek:



Hz. OSMAN DÖNEMİ (644-656)

➜➜ Horosan, Maveraünnehir, Azerbaycan, Gürcistan fethedildi.

➜➜ Hazar Türkleri ile 652’de Belencer Savaşı yapıldı. (Türklerle ilk savaş)

➜➜ İlk İslam donanması oluşturularak Kıbrıs fethedildi.

➜➜ Kuzey Afrika’da Tunus fethedildi.

➜➜ Kur’an-ı Kerim çoğaltılarak önemli İslam merkezlerine gönderilmiştir.

➜➜ İlk huzursuzluklar başladı.



Örnek:Örnek:



Hz. ALİ DÖNEMİ (656-661) (ALLAHIN ASLANI)

➜➜ İç karışıklıklar nedeniyle fetihler durdu.

➜➜ Cemel Vakası (Deve Olayı):

➜➜  Müslümanlar arasındaki ilk savaştır.

➜➜ Hz. Ayşe ile yapıldı.

➜➜ Hz. Ali kazandı.

➜➜ Devletin merkezi Kufe olmuştur.

Zülfikâr



➜➜ Sıffin Savaşı:
➜➜ Hz. Ali ile Muaviye arasında oldu.
➜➜ Savaşı Hz. Ali’nin kazanacakken Muaviye bir hileye başvurur.
➜➜ Savaş Hakemler Olayı ile sonuçlanır.
➜➜ Böylece İslam dünyası üçe ayrıldı:
➜➜ Hz. Ali taraftarları: Şiiler
➜➜ Muaviye taraftarları: Sünniler

➜➜ Hariciler: İslamin itikadi, siyasi ilk mezhebi

➜➜ Hz. Ali Haricilerin birçoğunu Nehrevan Savaşı’nda ortadan kaldırmıştır.

➜➜ Kurtulanların suikastı sonucu Hz. Ali şehit edilmiştir.

 ! NOT



Örnek:Örnek:



➜➜ Hz.Ali’nin şehit edilmesinden sonra Hz. Ali’nin oğlu Hz. Hasan halifeliği 
saltanata dönüşmemek şartıyla Muaviye’ye  bıraktı.

➜➜ Muaviye Şam’ı başkent yaptı.

➜➜ Muaviye oğlu Yezid’i  kendinden sonra halife olarak tayin etmiştir.

➜➜ *Halifelik saltanata dönüştü.

➜➜ İstanbul ilk kez kuşatıldı.

➜➜ Maveraünnehir ve Türkistan’ın bir kısmı fethedilse de Türgişlerle mücade-
le edildi. 

➜➜ *Türgişler Orta Asya’nın Araplaşmasını önledi.

EMEVİLER DÖNEMİ (661 - 750)



Emevi Devleti



➜➜ Rodos, Sakız adaları alındı.

➜➜ Kuzey Afrika fetihleri tamamlandı.

➜➜ Kerbela Olayı: Hz. Ali’nin küçük oğlu Hz. Hüseyin ve yanındakiler Yezid 
tarafından şehit edildi.

➜➜ *Sünni ve Şii ayrımı kesinleşmiştir.

➜➜ Kadiks Savaşı ile İspanya (Endülüs) fethedildi.

➜➜ Puvatya Savaşı’nda Franklara yenildiler. 

➜➜ *Müslümanların Avrupa’daki ilerleyişi durdu.

➜➜ Mimari Hristiyan mimarisi ile yarışacak seviyeye geldi.

➜➜ Sınırların çok genişlemesi üzerine ülke amillik denilen beş eyalete ayrıldı.



Örnek:Örnek:



➜➜ İlk Arap parası bastırıldı. 

➜➜ Arapça resmi dil oldu.
 
➜➜ Mevali politikası uygulandı. (Arap Irkçılığı)
➜➜

➜➜ *Arap olmayan Müslümanların küçük görüldüğü Arapların her milletten 
üstün tutulduğu bir politikadır.

➜➜ *Gayrimüslimlerden aldıkları cizye vergisini Arap olmayan Müslümanlardan 
bile almışlardır.

MİLLİYETÇİLİĞİN KANITI NEDİR?



➜➜ Bu politikanın sonuçları:

➜➜ *İslamın yayılışı yavaşladı.

➜➜ *Ümmetçi anlayış büyük zarar gördü.

➜➜ * Şuubiye akımı ortaya çıktı.

➜➜ *Emevilerin yıkılışı hızlandı.

➜➜ Yıkılış Nedenleri

➜➜ mevali politikası

➜➜ fetihlerin durması ile askeri ve ekonomik sıkıntıların artması

➜➜ Hz. Ali taraftarlarının çalışmaları

➜➜ Abbasoğulları’nın çalışmaları

➜➜ *Horasanlı Ebu Müslim’in çıkarttığı ayaklanmaya Türklerin destek olması 
ve Abbasilerin Şam baskını sonucu Emeviler yıkılmıştır.



Örnek:Örnek:



➜➜ Emevi ailesinden I. Abdurrahman 750 yılında Abbasi ihtilalinden kaçarak 
Kurtuba merkezli devleti kurdu. 

➜➜ Kurtuba ilim ve kültür merkezi oldu.

➜➜ III.Abdurrrahman’dan sonra birçok küçük devlete ayrılmıştır. (1031)

➜➜ Bunlar içinde en önemlisi Gırnata merkezli Beni Ahmer Devleti’dir.

➜➜ 1492’de İspanyollar siyasi birliklerini tamamlamış ve devlete son vermiş-
lerdir.

➜➜ *Avrupa’da kurulan son Arap İslam devletidir.

ENDÜLÜS EMEVİ DEVLETİ (756-1492)



Endülüs Emevi Devleti

➜➜ İspanyol zulmü üzerine II.Bayezıd Dönemi’nde bölgede kurtarılabilen 
Müslüman ve Yahudiler Osmanlı ülkesine yerleştirildiler.

 ! NOT



Kurtuba Cami

Elhamra Sarayı



Örnek:Örnek:



TYT Orta ve İleri Düzey
Tarih Soru Bankası

Abal – İsa Mdit’ne 

İli  Sna
ORTA ve İLERİ
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BEGÜM ÜNLÜ



İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU

ABBASİLER

MISIRDA KURULAN TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

İSLAM MEDENİYETİNDE İLİM VE SANAT



➜➜ Horasan’da başlayan Ebu Müslim İsyanı sonucu kuruldu.

➜➜ Abbasi ailesinden Ebu’l Abbas kurdu.

➜➜  Başkent Bağdat’tır.

➜➜ *İslam devletlerinde Hz. Muhammed döneminde Medine’nin,

➜➜ *Hz. Ali döneminde Kufe’nin,

➜➜ *Emevilerde Şam’ın,

➜➜ *Abbasilerde Bağdat’ın merkez yapılması,

➜➜ *egemen güç değiştikçe başkentin değiştiğini kanıtlar.

ABBASİLER (750 - 1258)



751 Talas Savaşı:

➜➜ Nedenleri:
➜➜ II.Köktürklerin Uygurlar tarafından yıkılması üzerine Abbasilerin ve Çin’in 
Orta Asya’ya hakim olma isteği
➜➜ Abbasilerin İslamı Orta Asya’ya yayma isteği

➜➜ *Karluk Türkleri ezeli düşman Çin’e karşı Abbasileri destekledi.

➜➜ Sonuçları:
➜➜ Çin’in Orta Asya üzerindeki nüfuz kurma çabaları yok edildi.
➜➜ Türklerin İslama girmesinde çok etkili oldu.
➜➜ Çin’deki buluşlar (barut, pusula, kağıt, matbaa) İslam dünyasına geçmiş-
tir.



Abbasiler



Örnek:



➜➜ Ebu Cafer Mansur zamanında Bağdat’ta Beytü’l Hikme kurulmuştur.

➜➜ Vezirlik kurumu oluşturuldu.

➜➜ En önemli halifeleri Harun Reşit’tir.

➜➜ Daha sonra Memun ve Mutasım halife olmuştur.

➜➜ Memun döneminde İslam Rönesansı yaşandı.

➜➜ Mutezile mezhebi yaygınlaştı. (Akılcılık)

➜➜ Mutasım döneminde Türklere özel Samarra şehri kuruldu.

➜➜  Avasım denilen sınır şehirlerine Türkler yerleştirildi.

➜➜ IX. yüzyıldan itibaren Abbasi topraklarında Tevaifu’l Mülk denilen küçük 
devletçikler ortaya çıkmıştır.

➜➜ *Emirü’l Ümera denilen Türk komutanlar tarafından  kurulmuşlardır. Siya-
si birlik bozulmuştur.



Örnek:Örnek:



 ! NOT
➜➜ 1258’de Moğol İlhanlılar Bağdat’a girerek devlete son verdi.
➜➜ Halifelik Memlük korumasına geçmiştir.
➜➜ Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi’nden sonra Halifelik Osmanlı Devleti’ne 
geçmiştir.

 ! NOT
➜➜ Abbasilerin Emevilerin belirgin farkı Mevali politikasını uygulamamaları, 
bilim ve sanata önem vermeleridir.

 ! NOT
➜➜ *X.yüzyılda aynı anda Bağdat’ta, İspanya’da ve Mısır’da halifenin olması 
halifeliğin birleştirici güç olma özelliğini kaybettiğini gösterir.



Örnek:Örnek:



MISIRDA KURULAN İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ

TOLUNOĞULLARI

➜➜ Mısır’da kurulan ilk Türk- İslam devletidir.

AKŞİTLER

➜➜ Mısır’da kurulan ikinci Türk-İslam devleti olup, Hicaz’a hakim olan ilk 
Türk-İslam devletidir.



Örnek:Örnek:



FATIMİLER

➜➜ Tunus’ta kurulan Şii İslam devletidir.

➜➜ X. yüzyılda halifeliklerini ilan ettiler.

➜➜ Mısır’ı ele geçiren Selahaddin Eyyubi Sünni Abbasi hali-
fesi adına hutbe okutarak Sünni İslam’ın Mısır’da ege-
men olmasını sağlamıştır.



EYYUBİLER

➜➜ Selahaddin Eyyubi tarafından kuruldu.

➜➜ Suriye’yi aldı.

➜➜ 1187 Hıttin Savaşı ile Kudüs’ü Haçlılardan geri alması 
III. Haçlı Seferi’ne neden olmuştur.

➜➜ Memlükler son verdi.



MEMLÜKLER

➜➜ Memlük sultanlarından Kutuz Moğol İlhanlıları Ayn Ca-
lut Savaşı’nda yenerek Suriye ve Mısır’ı kurtarmıştır.

➜➜ Abbasilerin Moğol İlhanlılar tarafından yıkılmasının ar-
dından Baybars son Abbasi halifesini koruma altına ala-
rak 1517’ye kadar halifeliğin Memlüklerde kalmasını 
sağlamıştır.



Örnek:Örnek:



➜➜ Beytü’l Hikme:

➜➜ Abbasiler kurdu.

➜➜ Abbasiler Dönemi’nde İslam Rönesansı yaşandı.

➜➜ * Antik Çağ dönemine ait pek çok eser Arapçaya tercüme edildi.

➜➜ Kütüphaneler:

➜➜ Gerçek anlamda ilk kütüphane Emeviler döneminde Şam’da kuruldu.

➜➜ Abbasiler döneminde kurulan  Beytü’l Hikme Orta Çağ’ın en zengin kütüp-
hanesi oldu. 

➜➜ Kurtuba’daki kütüphane de muazzamdır.

İSLAM DEVLETİNDE İLİM-EĞİTİM FAALİYETLERİ



➜➜ Camiler:

➜➜ -Önemli eğitim kurumlarıdır.

➜➜ -Mescid-i Nebevi’nin yanında açılan Ashab-ı Suffe eğitim-öğretim faali-
yetleri için açılmıştır.

➜➜ Medreseler:

➜➜ Eğitim öğretim faaliyetlerin gerçekleştiği en önemli yerdir.

➜➜ Abbasiler döneminde ortaya çıkan ve yayılan medreselerin en önemlilerin-
den biri Bağdat’ta Büyük Selçuklu Veziri Nizamü’l Mülk tarafından açılan 
Nizamiye medresesidir.



İlimlerin Sınıflandırılması

AKLİ İLİMLER Felsefe, coğrafya,astronomi,matematik, tıp gibi ilimlerdir.

NAKLİ (DİNİ) 
İLİMLER

Hadis, tefsir, fıkıh, kelam gibi ilimlerdir.



İlim Adamlarından Bazıları

FARABİ (Aristo’dan sonra 
İkinci Öğretmen)

Felsefe, psikoloji, müzik, fizik

İBN-İ SİNA Tıp, felsefe, astronomi, jeoloji,  matematik, jeo-
loji, fıkıh, kelam, mantık,

GAZALİ Felsefe, hukuk, ilahiyat

İBN-İ RÜŞD Felsefe, matematik, tıp, fıkıh, kelam

İBN-İ FADLAN Coğrafya, diplomasi

HAREZMİ Matematik, astronomi

TABERİ Tarih, felsefe, tıp, matematik



FARABİ İBN-İ SİNA GAZALİ

İBN-İ RÜŞD İBN-İ FADLAN HAREZMİ TABERİ



Örnek:Örnek:



SANAT

➜➜ İslam öncesinde Arapların kendine has bir mimari tarzları yoktu.

➜➜ Hz. Muhammed sonrası Arap mimari ve sanatı ortaya çıkmıştır.

➜➜ Puta tapıcılığı çağrıştırmaması adına resim ve heykel Hz. Muhammed ta-

rafından yasaklanmıştır.

➜➜ Sınırların genişlemesi sonucu farklı kültürlerle karşılaşılması sonucu,

➜➜ *Emevilerde Kasru’l Hayr Sarayı

➜➜ *Abbasilerde Balkuvara Sarayı resim, heykel ve kabartmalarla süslenmiş-

tir.



Örnek:Örnek:



TYT Orta ve İleri Düzey
Tarih Soru Bankası

Türer İsalşmaı ve 

İl Tür İsa Dvle
ORTA ve İLERİ

DÜZEY
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TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULLERİ, 
İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ

TÜRKLERİN İSLAMLAŞMA SÜRECİ

TALAS SAVAŞI

KARAHANLILAR

GAZNELİLER

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİNDE KÜLTÜR MEDENİYET



➜➜ Türkler ile Müslümanlar arasındaki ilk ilişkiler Hz. Ömer Döne-
mi’nde 642 Nihavent Savaşı’ndan sonra başladı.

➜➜ *Müslümanlar Sasani İmparatorluğu’na son vererek sınırlarını 
İran’a kadar genişlettiler.

➜➜ Hz. Osman Dönemi’nde 652 Belencer Savaşı’nda Hazar Türkleri 
Müslümanların Kafkaslardaki ilerleyişlerini durdurmuştur.

➜➜ *Türklerle Müslümanlar arasındaki ilk savaştır.

➜➜ Abbasiler Dönemi’nde 751 Talas Savaşı’nda Çin’e karşı Abbasi-
leri desteklediler.

TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ



Talas Savaşı Sonucunda:

➜➜ Orta Asya Çin egemenliğine girmekten kurtulmuştur.

➜➜ İslamı kabul eden ilk Türk boyu olan Karluklar ile Türkle-
rin İslamlaşmaları hızlanmıştır.

➜➜ İslamiyet Orta Asya ve Hindistan’a yayılmaya başlamıştır.

➜➜ Çin’deki buluşlar Türk-İslam dünyasına geçmiştir. (Kültü-
rel etkileşim)



 ! NOT

Türklerin İslamı kabul etmelerinde;
➜➜ Abbasilerin hoşgörülü yönetim anlayışı,

➜➜ Gök Tanrı inancı ile İslam dini arasındaki benzerlikler,

➜➜ Türklerdeki cihan hakimiyeti anlayışı ile İslamiyetteki cihat an-
layışının benzerliği 

etkili olmuştur.



Örnek:Örnek:



KARAHANLILAR (840 - 1212)

➜➜ Orta Asya’daki ilk Müslüman Türk devletidir.
➜➜ Karluk, Yağma, Çiğil, Tuhsi Türkleri tarafından kurulmuştur.
➜➜ Bilinen ilk hükümdarı Bilge Kül Kadir Han’dır.
➜➜ Satuk Buğra Han zamanında İslamiyeti kabul ettiler.
➜➜ *Satuk Buğra Han Müslüman olunca “Abdülkerim” adını almış-
tır.
➜➜ En parlak dönemleri Yusuf Kadir Han Dönemi’dir.
➜➜ *Onun ölümünden sonra eski Türk veraset sistemi gereği devlet 
doğu ve batı olarak ayrılmıştır.



Karahanlılar



➜➜ *Doğu Karahanlılara Moğollar,

➜➜ *Batı Karahanlılara Harzemşahlar son verdi.

➜➜ İslamı kabul etmelerine rağmen Türklük özelliklerini korumuş-
lardır:

➜➜ *Doğu-batı şeklinde ülkenin ayrılması

➜➜ *Türkçeyi kullanmaları

➜➜ *Eski Türk hükümdar unvanlarını kullanmaları

➜➜ (İslamiyetle beraber Arslan Han, Buğra Han, İlig Han unvanları 
da kullanıldı)



 ! NOT

➜➜ Karahanlılar ticareti geliştirmek için Ribat denilen kervansaraylar yaptı.
➜➜ Öğrencilere burs verildi. (sosyal devlet anlayışı)

Karahanlılar Dönemi Eserleri
Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig (Mutluluk veren bilgii Siyasetname)

Kaşgarlı Mahmut Divanü Lügati’t Türk (ilk Türkçe sözlük)

Edip Ahmet Yükneki Atabetü’l Hakayık (gerçeklerin eşiği)

Hoca Ahmet Yesevi Divan-ı Hikmet (Türk tasavvuf tarihinin ilk edebi eseri)



Örnek:Örnek:



➜➜ Samanoğulları’nın Türk komutanlarından Alp Tegin merkez Gazne olarak 
kurdu.
➜➜ Horasan, Afganistan ve Kuzey Hindistan’da kuruldu.
➜➜ Gazneli Mahmut en parlak dönemleridir.
➜➜ *Hindistan’a 17 sefer yaparak İslamı Hindistan’a taşıdı.
➜➜ Karahanlılarla birleşerek Samanoğulları’na son verdi.
➜➜ Gazneli Mahmut Sünni Abbasi Halifesini Şii Büveyhoğulları’nın baskısından 
kurtardı.
➜➜ *Abbasi Halifesi İslam dünyasına katkıları nedeniyle Mahmut’a Sultan un-
vanı verdi.
➜➜ Sultan Mesut Dönemi’nde Selçuklular ile 1040 Dandanakan Savaşı’nı yap-
tılar. 
➜➜ *Bu savaştan sonra zayıflama sürecine girdiler.

GAZNELİLER (963-1187)



Gazneliler



 ! NOT

➜➜ 1187’de yerli halk Gurlular tarafından yıkıldılar.

➜➜ *Yıkılmalarında birden çok etnik unsurdan oluşmaları etkili oldu.

➜➜ Gaznelilerde Arapça ve Farsçanın etkili olması Türk dilinin gelişim hızını 
yavaşlatmıştır.

➜➜ Biruni Hint Seferlerine Sultan Mahmut’un yanında katıldı ve Hint Tarihi’ni 
yazdı.



Örnek:Örnek:



➜➜ Oğuz Türkleri
➜➜ Türkiye, Azerbaycan, İran, Irak ve Türkmenistan Türklerinin ataları ola-
rak bilinir.
➜➜ Oğuz adına ilk defa Kök Türk Kitabeleri’nde rastlanmıştır.
➜➜ X. yüzyılın ikinci yarısında Oğuzlar arasında İslamiyet yayılmaya başladı.
➜➜ En kalabalık Türk boyu olup 24 boydan oluşurlar.
➜➜ Oğuz Kağan destanına göre Oğuz Kağan’ın ilk üç oğluna Üçok, diğer üç 
oğluna Bozok adları verilerek iki kola ayrılmışlardır.
➜➜ Selçuklular Oğuzların Üçok kolunun Deniz Han kolundan Kınık boyuna men-
suptur.
➜➜ Selçuk Bey Cent şehrinden Samanoğulları, Karahanlılar, Gazneliler, Oğuz 
Yabgu Devleti’nin baskılarına karşı, Horasan ve Maveraünnehir’e doğru yö-
nelmeye başlamıştır.

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ (1040-1157)



Büyük Selçuklu Devleti



➜➜ Selçukluların giderek güçlenmesi üzerine Gazneli  Mahmut Selçuklu hü-
kümdarlarından Arslan Yabgu’yu,
➜➜ Bir davet bahanesiyle çağırarak Kalincar Kalesi’ne hapsetmiştir.
➜➜ Tuğrul-Çağrı Beyler Dönemi: 
➜➜ 1015-1021 yılları arasında Çağrı Bey’in Anadolu seferleri keşif amaçlı ol-
muştur.
➜➜ Kuruluşa giden süreçte Selçuklular Gaznelileri,
➜➜ *1035 Nesa Savaşı’nda,
➜➜ *1038 Serahs Savaşı’nda yenilgiye uğratmıştır.
➜➜ *1040 Danadanakan Savaşı:  Gazneliler yenilerek Selçuklular kuruluşlarını 
tamamlamıştır.
➜➜ 1048 Pasinler Savaşı: Selçukluların Kafkaslar üzerinden Anadolu’ya gir-
mesi üzerine Bizans ve Gürcü kuvvetleri ile yapılan savaşı Tuğrul Bey ka-
zandı.
➜➜ *Bizans ile Anadolu içim yapılan ilk savaştır.



➜➜ Tuğrul Bey’den sonra Alparslan Dönemi başlamıştır.

➜➜ *Alparslan Kars ve Ani Kalesi’ni alarak tüm Azerbaycan ile Kuzey Irak ve 
Suriye’yi Türk yurdu haline getirmiştir.

➜➜ 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi: Bizans Selçuklular karşısında büyük 
bir yenilgi almıştır.

➜➜ Sonuçları:

➜➜ Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır.

➜➜ Türkiye Tarihi başlamıştır.

➜➜ Bizans’ın Türk akınlarını durdurmak için Haçlılardan yardım istemesine ne-
den olmuştur.

➜➜ “Fethedilen yer fethedenin malıdır.” anlayışı doğrultusunda Anadolu’da 
feodal yapılı ilk Türk beylikleri kurulmuştur.



İlk Türk Beylikleri
Saltuklular Anadolu’da ilk kurulan beyliktir. Erzurum’da kuruldu. Üç 

Kümbetler en önemli eserleridir.
Danişmentliler Tokat, Niksar, Sivas’ta kuruldu. Yağıbasan Medresesi Anado-

lu’daki ilk medresedir.
Artuklular Mardin, Diyarbakır, Elazığ’da kuruldu. Malabadi Köprüsü, 

Diyarbakır Ulu Cami önemli eserlerindendir.
Mengücekliler Erzincan’da kuruldu. Divriği Ulu Cami önemli eserlerindendir.

Bu beylikler:
➜➜ Anadolu’da Türk-İslam Medeniyetinin yerleşmesini,
➜➜ *Anadolu’da Türk nüfusun artmasını, 
➜➜ *Anadolu’da yer adlarının Türkçeleşmesini, 
➜➜ *Anadolu’nun imar faaliyetleri ile bayındır hale gelmesini,
➜➜ *Bizans’ın Anadolu’da güç kaybetmesinde etkili olmuştur.



Üç Kümbetler

Yağıbasan Medresesi

Divriği Ulucami

Malabadi Köprüsü



Örnek:Örnek:



MELİKŞAH DÖNEMİ

➜➜ Alparslan’ın oğlu Melikşah devletin en parlak dönemidir.

➜➜ Sınırlar,
➜➜ *Batı’da Marmara kıyılarından Doğu’da Seyhun Irma-
ğı’na;

➜➜ Kuzey’de Kafkas Dağları’na, Güney’de Mısır ve Basra 
Körfezi’ne kadar genişledi.

➜➜ Melikşah Batıni Tarikatı ile uğraşmak zorunda kalmıştır.



 ! NOT
➜➜ İlk defa askeri ikta sistemi uygulandı.
➜➜ Celali Takvimi hazırlandı.

Alamut Kalesi



SENCER DÖNEMİ

➜➜ Melikşah’ın ölümünden sonra yaşanan taht kavgalarına son verdi.
➜➜ 1141 Katvan Savaşı’nda Moğol Karahitaylara yenilmiştir.,
➜➜ Oğuzların isyanında esir düşmüş, kurtulduktan sonra 1157’de ölmesi üze-
rine devlet yıkılmıştır.

➜➜ Yıkılış Nedenleri:
➜➜ Hanedan üyeleri arasındaki taht kavgaları
➜➜ Atabeylerin zararlı çalışmaları
➜➜ Abbasi Halifelerinin eski güçlerini kazanmak için yaptıkları çalışmalar
➜➜ Batıni Tarikatı’nın faaliyetleri
➜➜ Devletin asıl kurucusu olan Türkmenlerin küstürülerek İranlıların ön plana 
çıkarılması



Selçuklu topraklarında kurulan devletler     Atabeylikler

Irak Selçukluları Şam Atabeyliği (Böriler)

Kirman Selçukluları Musul ve Halep Atabeyliği (Zengiler)

Suriye Selçukluları Azerbaycan Atabeyliği (İldenizliler)

Türkiye Selçukluları Fars Atabeyliği (Salgurlular)



BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET

➜➜ Devlet Yönetimi:
➜➜ Eski Türk devletlerinde var olan Kut anlayışı, İslam’dan sonra 
Tanrı adına halifeden menşur alma anlayışıyla etkinleştirilerek 
hükümdarlar monarşik güçlerini pekiştirmişlerdir.
➜➜ İslamiyet öncesindeki “ülke hanedandaki erkeklerin ortak malı-
dır” anlayışı devam etmiştir.
➜➜ İslam öncesindeki cihan hakimiyeti ülküsü, İslamdan sonraki ci-
hat anlayışı ile birleşmiştir.
➜➜ Bağdat Seferi sonrası Abbasi Halifesi dünyevi yetkilerini Tuğrul 
Bey’e bırakmış, Selçuklular Müslümanların siyasi lideri, halife-
ler sadece dini lideri olarak kalmıştır.



➜➜ Hükümdarlar monarşik güçlerini pekiştirmek için halifeden men-
şur almıştır.
➜➜ Abbasi halifesinin adı hutbede geçirilmiştir.
➜➜ Türk-İslam devletlerinde melikler yönetim tecrübesi kazanma-
ları için atabeylerle birlikte valiliklerde görevlendirildiler.
➜➜ Büyük Selçuklu Devleti’nde meliklerin para bastırma, siyasi gö-
rüşme yapma yetkilerinin olması merkezi otoriteyi sarsıcı nite-
liktedir.

 ! NOT
➜➜ Para bastırmak, hutbe okutmak, çetr, tuğ, sancak, otağ, nevbet, tıraz, hi-
lat, taht, mühür hükümdarlık sembolleridir.



Örnek:Örnek:



Sarayın Bölümleri

Harem Hükümdarın ailesiyle oturduğu bölüm
Selamlık Devletin idare edildiği bölüm
Enderun Memurların yetiştirildiği bölüm

Devlet işleri Divan’da görüşülür. Divan Çeşitleri:

Divan-ı Saltanat Vezir
Divan- İnşa (tuğra) İç ve dış yazışmalar/ Tuğrai

Divan-ı İstifa Mali işler/Müstevfi
Divan-ı İşraf Mali ve idari işlerin denetimi/Müşrif

Divan-ı Arz Askeri işler/Emir-i Arz



TAŞRA TEŞKİLATI
➜➜ Ülke eyaletlere ayrılmıştır.

➜➜ *Belediye işlerinden muhtesip,

➜➜ *Adli işlerden kadı,

➜➜ *Mali işlerden muhassıl,

➜➜ *Güvenlik işlerinden şıhne sorumludur. 

 ! NOT
➜➜ Divan-ı Berid: Haberleşme
➜➜ Divan-ı Mezalim: Adalet vardır.



ASKERİ TEŞKİLAT

Gulam Sistemi: 

➜➜ Çoğunluğu Türklerden olmak üzere farklı milletlerden çocukla-
rın belli bir eğitimden geçirildikten sonra asker olmalarıdır. 

➜➜ Gulamhanede yetiştirilirler.

➜➜ Sultanın özel muhafız birliği olanlar Gulaman-ı Saray, ordunun 
asıl vurucu gücü olan Hassa askerleri olarak ayrılırlar.

➜➜ Osmanlı Devleti’nde karşılığı Kapıkullarıdır.



İkta Sistemi:

➜➜ Ülke topraklarının vergi gelirlerine göre bölümlere ayrılarak 
askeri ve sivil devlet görevlilerine maaş karşılığı olarak veril-
mesidir.

➜➜ Görevliler elde ettikleri gelirden maaşlarını aldıktan sonra ka-
lan bölümü ile atlı asker yetiştirirlerdi.

➜➜ Sipahiyan denilen bu askerler savaş zamanı orduya katılırlardı.

➜➜ Osmanlı Devleti’nde karşılığı tımar sistemidir.



Örnek:Örnek:



Hukuk Sistemi:

➜➜ Şeri ve Örfi hukuk olarak ayrılmıştır.

➜➜ Adalet işlerini kadılar yürütmüştür.

➜➜ Kadıların başında Kadı’l Kudat vardır.

➜➜ Örfi hukukun başında Emir-i Dad vardır.

➜➜ Siyasi suçlar ise sultanın başkanlığını yaptığı mahkeme olan Di-
van-ı Mezalim’de görülürdü.



Eğitim;
➜➜ Alparslan’ın veziri Nizamü’l Mülk tarafından,
➜➜ Sünni düşünceyi yaymak
➜➜ Yıkıcı, bölücü unsurlarla mücadele etmek için 
➜➜ Nizamiye Medreseleri açılmıştır.
➜➜ İlk olarak Nişabur’da sonra da Bağdat’ta açıldı.
➜➜ İmam Gazali başta olmak üzere önemli müderrisler görev yap-
mıştır.
➜➜ Bu medreselerde Batıni Tarikatı’nın zararlı çalışmalarına karşı 
mücadele edilmiştir.

Edebiyat;
➜➜ Resmi dil Farsça olduğu için edebiyatta Farsça kullanılmıştır.
➜➜ Selçuklu sultan melikleri şiir ve edebiyatla yakından ilgilenmiş-
tir.



Örnek:Örnek:



Sanat;

➜➜ Mimari ve sanat alanındaki faaliyetleri İslam medeniyeti içeri-
sinde yeni bir dönemi temsil etmiştir.

➜➜ Türkistan, İran, Irak, Suriye, Afganistan, Mısır, Azerbaycan ve 
Anadolu’da Selçuklulardan kalma birçok eser vardır.

➜➜ Süsleme, kitabe, hat, minyatür, tezhip halı, kilim, çini, kabart-
ma gibi sanat alanlarında önemi ürünler ortaya koymuşlardır.



Örnek:Örnek:



TYT Orta ve İleri Düzey
Tarih Soru Bankası

Yerşme  Dleşme Süred 

Selçuk Türis
ORTA ve İLERİ

DÜZEY

6

BEGÜM ÜNLÜ



YERLEŞME VE DEVLETLEŞME 
SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ

ANADOLUYA YÖNELİK İLK TÜRK AKINLARI VE TÜRKMEN GÖÇLERİ

ANADOLUDA İLK TÜRK SİYASİ TEŞEKKÜLLERİ

TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ HAÇLI SEFERLERİ

TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİNİN YIKILIŞ SÜRECİ VE MOĞOL İSTİLASI

İKİNCİ BEYLİKLER

TÜRKLERİN ANADOLUDA DEVLETLEŞME SÜRECİ



➜➜ Anadolu’ya ilk Türk akınları V. yüzyılda Avrupa Hunları tara-
fından yapılmıştır.

➜➜ VI. yüzyılda Sabarlar tarafından Anadolu’ya akınlar gerçekleş-
miştir.

➜➜  VIII. Yüzyılda Abbasiler adına Avasım denilen sınır şehirlerin-
den akınlar düzenlenmiştir.

➜➜ Türklerin Horasan’dan batıya göçleri iki dalga şeklinde gerçek-
leşmiştir.

➜➜ İlk dalga XI. yüzyılın ilk çeyreğinde başlamış (1000-1024), 
Malazgirt Savaşı’ndan sonra artarak devam etmiştir.

ANADOLU’YA YÖNELİK İLK TÜRK AKINLARI



➜➜ İkinci dalga göçler 1200’lü yıllarda başlayıp XIV. yüzyıl 
başlarına kadar devam etmiştir.

➜➜ Anadolu’da Bizans hakimiyetinde Rum, Ermeni ve Gürcü Kral-
lıkları hüküm sürmekteydi.

➜➜ Selçukluların seferlerini durdurmak için Bizans ordusu Pasin-
ler ve Malazgirt’te Türklere yenilmiştir.       



Örnek:



➜➜ Malazgirt Savaşı’ndan sonra “fethedilen yer fethedenin malı-
dır” anlayışı doğrultusunda feodal yapılı Türk beylikleri kurul-
muştur.

İLK TÜRK BEYLİKLERİ
Saltuklular Anadolu’da ilk kurulan beyliktir. Erzurum’da kuruldu. Üç Küm-

betler en önemli eserleridir.

Danişmentliler Tokat, Niksar, Sivas’ta kuruldu. Yağıbasan Medresesi Anado-
lu’daki ilk medresedir.

Artuklular Mardin, Diyarbakır, Elazığ’da kuruldu. Malabadi Köprüsü, Di-
yarbakır Ulu Cami önemli eserlerindendir.

Mengücekliler Erzincan’da kuruldu. Divriği Ulu Cami önemli eserlerindendir.

Çaka Beyliği İzmir’de kuruldu. İlk Türk denizci beyliğidir.



I. Beylikler Haritası



Örnek:Örnek:



Bu beylikler;

➜➜ *Anadolu’da Türk-İslam Medeniyetinin yerleşmesini,

➜➜ *Anadolu’da Türk nüfusun artmasını, 

➜➜ *Anadolu’da yer adlarının Türkçeleşmesini, 

➜➜ *Anadolu’nun imar faaliyetleri ile bayındır hale gelmesini,

➜➜ *Bizans’ın Anadolu’da güç kaybetmesinde etkili olmuştur. 



➜➜ Selçuklu soyuna bağlı olan Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından kuruldu.

➜➜ İznik merkez olarak kuruldu.

➜➜ *Türkiye Selçuklularının Bizans’ın Anado-
lu’daki nüfuzunu kırması, Bizans’ın Hristi-
yan dünyasından yardım istemesine,

➜➜ *Türk ilerleyişini engellemeye yönelik Haç-
lı Seferleri’nin düzenlenmesine neden ol-
muştur.

Türkiye Selçuklu Devleti (1077-1308)

Türkiye Selçuklu Haritası



Haçlı Seferlerinin Nedenleri;

Dini 
Nedenler

* Hristiyanların Kudüs, Urfa ve Antakya gibi kutsal yerleri Müs-
lümanlardan almak istemesi
* Katolik Kilisesi’nin ve Fransa’da faaliyet gösteren Kluni Tarika-
tı’nın faaliyetleri
* Katoliklerin Ortodoksları hakimiyetleri altına almak istemesi
* Din adamlarının nüfuzlarını artırmak istemesi

Siyasi 
Nedenler

* Bizans’ın Türklere karşı Avrupa’dan yardım istemesi
* Az toprağı olan Derebeylerin toprak isteği
* Din adamlarının siyasi etkinliklerini artırmak isteği

Ekonomik 
Nedenler

* Avrupa’nın doğunun zenginliklerini ele geçirmek isteği
* Avrupa’nın Müslümanların elindeki İpek ve Baharat Yolu’nu ele 
geçirmek istemesi
* Kral, senyör ve din adamlarının ekonomik güçlerini ele geçirmek 
isteği

Sosyal 
Nedenler

* Sınıfların eşitsizlik anlayışından kurtulmak isteği
Senyör ve şövalyelerin macera arayışları



Haçlı Seferlerinin Güzergahı
Kudüs



Örnek:Örnek:



I.Haçlı Seferi: (1096-1099)
➜➜ Haçlıların başarılı olduğu tek seferdir.

➜➜ Batı Anadolu Bizans’ın hakimiyetine geçmiştir.

➜➜ Haçlılar Kudüs, Urfa, Antakya,Trablusşam, Sur, Yafa’yı almışlardır.

➜➜ Anadolu Selçukluları merkezi İznik’ten Konya’ya taşımıştır.

II.Haçlı Seferi: (1147-1149)
➜➜ Kralların katıldığı ilk seferdir.

➜➜ Urfa’nın Türkler tarafından geri alınması üzerine başladı.

➜➜ I.Mesut başarılı savaşlar yapmıştır.

➜➜ Anadolu’da ağır kayıplar veren Haçlılar deniz yoluyla Kudüs’e ulaştı.



III.Haçlı Seferi: (1189-1192)
➜➜ 1187 Hıttin Savaşı’nda Selahaddin Eyyubi’nin Kudüs’ü Haçlılardan geri al-
ması üzerine başladı.

➜➜ İlk kez İngiliz, Fransız ve Alman kralları olarak bir sefer düzenlemişlerdir.

➜➜ II.Kılıçarslan’ın saldırısı üzerine başarısız oldular.

IV. Haçlı Seferi: (1201-1204)
➜➜ Amacı dışına çıkan tek seferdir.

➜➜ Haçlılar Bizans’a yönelmiş ve İstanbul’u yağmalamıştır.

➜➜ İstanbul’da Latin Krallığı kurulmuştur.

➜➜ Bizans’tan kaçan hanedan üyeleri İznik ve Trabzon Rum devletlerini kur-
dular.



Haçlı Seferlerinin Sonuçları;
Dini 

Sonuçlar
*Kiliseye ve din adamlarına duyulan güven sarsılmıştır.
*Kutsal yerler Müslümanların egemenliğinde kalmıştır.
*Katoliklerle Ortodoksların birleşemeyeceği analaşılmıştır.

Siyasi 
Sonuçlar

*Seferlere katılan birçok derebey ülkesine dönemeyince krallar 
derebeylerin topraklarını ele geçirmiştir. Böylece merkezi otori-
te güçlenmiştir.
*Türklerin batıya doğru ilerleyişi bir süre durmuştur.

Ekonomik 
Sonuçlar

*Akdeniz’e kıyısı olan limanlar önem kazanmıştır.
*Doğu-batı ticareti gelişmiştir.
*Bankacılık gelişmiştir.
*Ticaretle uğraşan burjuva sınıfı zenginleşmeye başlamıştır.
*Avrupalıların hayat standardı yükselmeye başlamıştır.
*Anadolu, Suriye, Orta Doğu tahrip edilmiştir.

Kültürel 
Sonuçlar

*Çin’den Talas Savaşı ile Türk-İslam dünyasına geçen barut, pu-
sula, kağıt, matbaa gibi buluşlar Müslümanlara geçmiştir.
*Avrupalılar İslam medeniyetini yakından tanımaya başlamıştır.



Örnek:Örnek:



I.Kılıçarslan;
➜➜ İstanbul’u almak isteyen Çaka Bey ile ittifak yapmış, Bizans entrikaları 
neticesinde kayınpederi Çaka Bey’i öldürmüştür.

➜➜ Haçlı Seferleri nedeniyle devletin merkezini İznik’ten Konya’ya taşımıştır.



Örnek:



I.Mesut;
➜➜ Haçlılara karşı başarılı olmuştur.

➜➜ İlk kez bakır para bastırılmıştır.

➜➜ Batılı kaynaklarda Anadolu Türkiye olarak geçmeye başlamıştır.

II.Kılıçarslan;
➜➜ 1176 Miryokefalon Savaşı ile Bizans yenildi.

➜➜ *Anadolu’nun Türk yurdu olduğu kesinlik kazandı.

➜➜ *Türklerin batıya ilerleyişi hız kazanmıştır.

➜➜ *Batı Anadolu’da Türk nüfusu artmaya başlamıştır.

➜➜ *Bizans savunmaya geçmiştir.



 ! NOT

➜➜ II.Kılıçarslan’dan sonra Akdeniz ve Karadeniz ticaretini geliştirmek için 
hükümdarlar çeşitli fetihlerde bulundular.

I.Alaaddin Keykubat;

➜➜ En parlak dönemdir.
➜➜ Alanya ve Kırım’ın Suğdak Limanı fethedilmiştir.
➜➜ Doğudan gelen Moğol tehlikesine karşı;
➜➜ *Moğolların önünden kaçan Türkmenleri Doğu Anadolu’ya yerleştirerek 
tampon bölge oluşturmuş,
➜➜ *Artuklularla, Eyyubilerle, Harzemşahlarla ittifaklar kurmuştur.
➜➜ *Orduyu güçlendirmiştir.



1230 Yassıçemen Savaşı;

➜➜ Harzemşahların Selçukluya ait olan Ahlat’ı yağmalaması üzerine savaş ya-
pılmıştır.

➜➜ Türkiye Selçuklu Devleti kazandı, Harzemşahlar yıkıldı.

➜➜ Tampon devlet olan Harzemşahlar yıkılınca Selçuklu ile Moğollar komşu 
olmuştur.

➜➜ Anadolu Moğol tehlikesine açık hale gelmiştir.

➜➜ *Batı Anadolu’da Türk nüfusu artmaya başlamıştır.



Örnek:Örnek:



II.Gıyaseddin Keyhusrev;

➜➜ Baba İshak İsyanı: Anadolu’da çıkan dini nitelikli ilk isyandır.
➜➜ *Güçlükle bastırılması üzerine Moğollar Anadolu üzerine yürümüştür.
➜➜ 1243 Kösedağ Savaşı: Türkiye Selçuklu Devleti Moğolların İlhanlı koluna 
yenilmiştir.
➜➜ *Türkiye Selçuklu Devleti dağılma sürecine girdi.
➜➜ *Anadolu’da II.Beylikler Dönemi başladı.
➜➜ Moğol baskısı sonucu göçlere bağlı olarak Batı Anadolu’da Türk nüfusu 
artmıştır.
➜➜ *Eserler tahrip edilerek, bilimsel ve kültürel faaliyetler yavaşlamıştır.

TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ’NİN YIKILIŞ
SÜRECİ VE MOĞOL İSTİLASI



Örnek:Örnek:



II. Beylikler Dönemi

➜➜ II.Mesut’un ölümüyle Türkiye Selçuklu Devleti yıkılmıştır.

 ! NOT



Osmanoğulları Söğüt-Domaniç
Karamanoğulları Konya-Karaman
Menteşeoğulları Muğla
Candaroğulları Kastamonu-Sinop

Germiyanoğulları Kütahya-Denizli
Hamitoğulları Antalya-Isparta
Karesioğulları Balıkesir-Çanakkale
Aydınoğulları Aydın-İzmir

Saruhanoğulları Manisa
Dulkadiroğulları Maraş
Ramazanoğulları Adana
Eratnaoğulları Sivas-Kayseri

Sahipataoğulları Afyon
Eşrefoğulları Beyşehir

Pervaneoğulları Samsun

➜➜ *II.Beylikler kendilerini Tür-
kiye Selçuklu Devleti’nin mi-
rasçısı olarak gördükleri için 
birbirleriyle mücadele etmiş-
lerdir.

➜➜ *Anadolu’da Türk kültürünün 
yerleşmesini sağlamış, Anado-
lu’nun Moğollaşmasını önle-
mişlerdir.

 ! NOT



Devlet Yönetimi;

➜➜ İslam öncesindeki veraset anlayışı devam etmiştir.
➜➜ Ülke hanedandaki erkeklerin ortak malı sayılmıştır.
➜➜ Büyük Selçuklu Devleti örnek alınmıştır.
➜➜ Meliklere kendi adlarına hutbe okutma ve para bastırma yetkisi tanıma-
mışlardır. 
➜➜ Amaç merkezi otoriteyi güçlü tutmaktır.
➜➜ Melikler tecrübe kazanmaları için atabeyler ile birlikte eyaletlere yöneti-
ci olarak gönderilmiştir.
➜➜ Merkezi otorite bozulunca atabeyler bağımsızlıklarını ilan ederek devlet-
ler kurmuşlardır.

TÜRKLERİN ANADOLU’DA DEVLETLEŞME SÜRECİ



Hükümdarın görevleri;

➜➜ *ülkeyi adaletle yönetmek
➜➜ *halkın refah içinde yaşamasını sağlamak
➜➜ *halkın huzurunu sağlamak
➜➜ *orduya komuta etmek
➜➜ *fetih hareketlerinde bulunmak

! NOT

➜➜ Para bastırmak, hutbe okutmak, kılıç kuşanmak, menşur almak, tuğ, otağ, 
nevbet, çetr, tıraz, hilat hükümdarlık sembolleridir.



DİVAN ÇEŞİTLERİ

Divan- İnşa (tuğra) İç ve dış yazışmalar/ Münşii

Divan-ı İstifa Mali işler/Müstevfi

Divan-ı İşraf Mali ve idari işlerin denetimi/Müşrif

Divan-ı Arz Askeri işler/Emir-i Arz



ORDU

Hassa askerleri 
(Gulaman-ı Saray)

*Değişik milletlerden satın alınan ya da toplanan çocuk-
ların gulamhane adı verilen ocaklarda yetiştirildikten 
sonra oluşturulan askeri sınıftır.
*Bu birlikler hükümdarın şahsına bağlı özel birliklerdir.

İkta Askerleri
Türklerden oluşturulan ikta topraklarının gelirleri ile ge-
çimlerini sağlayan askeri sınıftır. İlk askeri sistemi Bü-
yük Selçuklularda başlatılmıştır.

Türkmenler Devletin uç denilen sınır bölgelerinde yaşayan unsurlar-
dır.

Yardımcı Kuvvetleri İhtiyaç duyulduğu zaman bağlı devlet ve beyliklerden 
gelen birliklerdir.



TOPRAK SİSTEMİ
Has arazi Gelirleri doğrudan hükümdara ve hanedana ait olan toprak-

lardır.

İkta arazi
Gelirleri yaptıkları görev karşılığında melik ve komutanlara 
verilen topraklardır. İkta sahipleri bu gelirler karşılığında as-
ker beslemek zorundaydı.

Mülk arazi Mülkiyeti ve kullanımı kişinin kendisine ait olan topraklardır.

Vakıf Geliri hayır kurumlarının yapımına ve masraflarına ayrılan 
topraklardır.



SOSYAL HAYATI : Halk yaşam şekillerine göre: Yönetilenler
Köylüler Mülkiyeti devlete ait olan toprakları işlediler. Köylünün 

güvenliğini ikta sahibi sipahiler sağlamıştır.

Konar-Göçerler Orta Asya’daki yaylak-kışlak hayatını sürdüren Türkmen-
lerdir.

Şehirliler Tüccarlar, esnaf, zanaatkarlar, devlet memurları, bilim 
adamlarıdır. 

 ! NOT

➜➜ Sınıf ayrımları görülmemiştir.
➜➜ *Şehirler imar faaliyetleri ile bayındır hale gelmiştir.



EKONOMİ
Ticareti geliştirmek için;

➜➜ Antalya, Alanya, Sinop,Samsun, Kırım’ın Suğdak Limanı alınmıştır.

➜➜ Gayrimüslim tüccarların bölgeyi terk etmemesi için onlara bazı ayrıcalık-
lar tanınmıştır.

➜➜ Ticaret yolları üzerinde çok sayıda kervansaray inşa edilmiştir. 

➜➜ Venedik ve Ceneviz gibi devletlerle ti-
caret antlaşmaları yapılmıştır.

➜➜ Düşük gümrük uygulaması ile yabancı 
tüccarlar ülkeye çalışılmıştır.

➜➜ Sigortacılık uygulaması başlatılarak 
saldırıya uğrayan kervanların zararları 
karşılanmıştır.

Kervansaray



Örnek:Örnek:



Örnek:Örnek:



➜➜ Ahilik teşkilatı (esnaf) kurulmuştur. (İlk Ahi Ahi Evran)

➜➜ *Ekonomik, sosyal, ahlaki, siyasi, askeri işleve sahiptir.

➜➜ *Üretici, tüketici, halk ve devlet arasındaki köprüdür.

➜➜ *Her esnafın bir loncası vardır.

➜➜ *Mesleki eğitim verir.

➜➜ *Loncalardan farklı olarak şehirlerde güvenliği de sağlarlardı.



Örnek:Örnek:



Kültürel Yapı

➜➜ Medreselerde dini ilimlerle birlikte pozitif bilimler de okutulmuştur.

➜➜ Moğol istilasından kaçarak Anadolu’ya gelen Mevlana Celaleddin Rumi, Yu-
nus Emre, Muhyiddin Arabi gibi şahsiyetler bölgede fikir ve inanç hayatı-
nın gelişmesini sağlamışlardır. 

➜➜ Bektaşilik, Nakşibendilik, Mevlevilik gibi tarikatlar tasavvuf alanında ge-
lişmeler yaşanmasını sağlamışlardır.

➜➜ Türkiye Selçuklu Devleti’nde resmi dil ve edebiyat dili Farsça, eğitim dili 
Arapça idi. Halk ise Türkçe konuşmaktaydı.

➜➜ *Bu nedenle Türkçe’nin gelişim hızı yavaşlamıştır.



Sanat

➜➜ Mimari çok gelişti.

➜➜ Mimari dışında çinicilik, süslemecilik, minyatür, hat gibi sanat dalları ol-
dukça gelişmiştir.

➜➜ Amasyalı Yakut Türk-İslam Tarihi’nde hat sanatının ilk temsilcisidir.

Hat



Çini Minyatür



TYT Orta ve İleri Düzey
Tarih Soru Bankası

Beyt Del Omaı Siyi

ORTA ve İLERİ
DÜZEY

7

BEGÜM ÜNLÜ



BEYLİKTEN DEVLETE 
OSMANLI SİYASETİ

Osmanlı Beyliği’nin Kuruluş Yıllarında 
Ön Asya, Anadolu, Balkanlar ve Avrupa

Osmanlı Beyliği’nin Büyüme Nedenleri

Osmanlı-Bizans Mücadeleleri

Balkanlardaki Fetihler

İskan Politikası

İstimalet Politikası

Anadolu Türk Siyasi Birliği’ni Kurma Çalışmaları





➜➜ Bölünmüş küçük yönetimler olan Feodal sistem vardır.

➜➜ Balkan toplumları arasında siyasi ve dini çatışmalar olması merkezi bir yapının 
oluşmasını engelledi.

OSMANLININ KURULUŞ YILLARINDA ÖN 
ASYA (YAKIN DOĞU), ANADOLU, BAL-
KANLAR VE AVRUPA’YA GENEL BAKIŞ

BALKANLAR



➜➜ Feodal yapıya sahip çok sayıda devlet vardı.

➜➜ Kutsal Roma Germen İmparatorluğu en güçlüsüdür.

➜➜ Macar Krallığı, İspanya’da Kastilya ve Aragon Krallıkları, İtalya’da Venedik, Ce-
neviz, Napoli ve Papalık krallıkları vardı.

AVRUPA

➜➜ En güçlü devlet Cengiz Han’ın torunu Batu Han tarafından kurulan Altınorda 
Devleti’dir.

DOĞU AVRUPA



➜➜ Farklı hanedanlar yönetime gelip sıkı sık taht kavgaları yaşanmaktadır.

➜➜ Hristiyanlığın Ortodoks mezhebindendir.

➜➜ Din adamları devletin maaşlı memuru olduğu için Reform hareketleri burada 
görülmedi.

Bizans (Doğu Roma)

➜➜ Büyük Moğol İmparatorluğu’nun parçalanması sonucu İran merkezli kurulan İl-
hanlılar Devleti’nin egemenliği görülmüştür.

➜➜ Eyyûbi Devleti komutanlarından Aybeg, 1250’de Mısır’da egemenliğini ilan etmiş 
ve Memlükler (Kölemenler) Devleti kurulmuştur.

ÖN ASYA



➜➜ XIV. yüzyıl başlarına kadar İlhanlı egemenliği sürmüştür.

➜➜ 1243 Kösedağ Savaşı sonrasında Moğol İlhanlılara yenilen Türkiye Selçuklu 
Devleti yıkılma sürecine girmiştir.

➜➜ 1308’de II.Mesut’un ölümüyle yıkılmıştır.

➜➜ Kösedağ Savaşı’ndan sonra uçlardaki Türkmen beylikleri İlhanlıların da çabala-
rıyla bağımsız olmuştur.

➜➜ Trabzon’daki Trabzon Rum İmparatorluğu’na Fatih Sultan Mehmet son vermiştir.

ANADOLU



Örnek:



➜➜ Beyliğin coğrafi konumu (Marmara ve Karadeniz’e açık bir bölgede, verimli bir 
ovada kurulması)

➜➜ Zor durumdaki Bizans sınırında kurulması

➜➜ Bizans’ın iç karışıklıklar içinde olması

➜➜ Anadolu’da ve Balkanlarda siyasi birliğin olmaması

OSMANLI BEYLİĞİ’NİN BÜYÜME 
NEDENLERİ



➜➜ Gelişmesini sürdürürken Anadolu’daki beyliklerle iyi geçinmesi

➜➜ Bizans’a karşı gaza ve cihat anlayışı ile hareket ettiği için gerek beyliklerden 
gerekse Ahilerden destek alması

➜➜ Güçlü ve adil yöneticilerinin olması

➜➜ İskan Politikası ile Balkanlardaki gücünün artması

➜➜ İstimalet Politikası ile fethettiği yerlerde adalet ve hoşgörüyü yerleştirmesi

➜➜ İngiltere ile Fransa arasındaki Yüzyıl Savaşları’nın etkisi

➜➜ Merkezi otoritenin güçlü tutulması



! DİKKAT

➜➜ Osmanlı Beyliği Oğuzların Kayı boyundandır.

Osman Bey Aşiretten beyliğe

Orhan Bey Beylikten devlete

I.Murat Devletten İmparatorluğa



Örnek:



➜➜ Osman Gazi Bizans’la mücadele ederek Karacahisar, Yarhisar, Yenişehir, İnegöl, 
Bilecik’i fethetti.

➜➜ Bilecik başkent oldu.

➜➜ 1302 Koyunhisar (Bafeon) Savaşı: Bizans’la ilk savaş olup Bizans yenilmiştir.

➜➜ Türklere İzmit yolu açıldı.

➜➜ Bursa’nın üç taraftan yolu açılmıştır.

➜➜ Orhan Gazi Dönemi’nde,

➜➜ 1329 Maltepe (Palekanon) Savaşı: Bizans’la ikinci savaştır.

➜➜ Bizans yenildi.

➜➜ Marmara’nın güneyindeki Bizans etkinliği kırıldı.

➜➜ İznik’in fethinin yolu açıldı.

BİZANSLA MÜCADELELER





! NOT

➜➜ Bizans’ın doğudan ve güneyden çevrelenmesi için Orhan Gazi Dönemi’nde Bur-
sa, İznik ve İzmit Bizans’tan alındı.



Örnek:



➜➜ Bizans’a son vermek için İstanbul kuşatmaları 
gerçekleştirilmiştir.

➜➜ Yıldırım Bayezid zamanında Anadolu Hisarı (Gü-
zelcehisar) yaptırılmıştır.

➜➜ İstanbul kuşatmaları Niğbolu Savaşı ve Timur 
tehdidi gibi nedenlerden kaldırılmıştır.



➜➜ Bizans’taki taht kavgalarına karışan Orhan Bey’e Bizans İmparatoru Kantakuze-
nos tarafından Çimpe Kalesi verilmiştir.

➜➜ Rumeli’ye ilk geçiş böylece gerçekleşmiştir.

➜➜ Rumeli fetihlerine Orhan Gazi Dönemi’nde başlanarak Keşan, Çorlu, Lüleburgaz 
ele geçirilmiştir.

➜➜ 1363 Sazlıdere Savaşı: Bizans ve Bulgarlar yenilerek Edirne alındı.

➜➜ *Bunun üzerine Osmanlı’yı Balkanlardan atmak için birçok Haçlı Seferi düzen-
lendi.

BALKANLARDAKİ FETİHLER



Örnek:



1364 Sırpsındığı Savaşı 
(I.Murat)

İlk Osmanlı Haçlı savaşıdır. Meriç Nehri Osmanlı kontro-
lüne girmiştir. Edirne başkent yapılmıştır.

1371 Çirmen Savaşı 
(I.Murat)

Bulgar Kralı, Makedonya’daki Sırp prensleri ve Bizans Os-
manlı üstünlüğünü tanıdı.

1389 I.Kosova Savaşı 
(I.Murat)

Tuna Nehri’nin güneyinde Osmanlı ile mücadele edecek 
bir güç kalmadı.

1396 Niğbolu Savaşı 
(I.Bayezid)

Osmanlıların Avrupa üzerindeki baskısı artmış, Macarların 
etkinliği kırılmıştır. Eflak ve Boğdan Osmanlı üstünlüğünü 
tanımış, Bulgar krallığına son verilmiştir. Abbasi Halifesi 
Yıldırım’a “Sultan-ı İklim-i Rum” unvanını vermiştir.

1444 Varna Savaşı 
(II.Murat)

Edirne-Segedin Antlaşması’ndan sonra devletin eski gü-
cünde olduğu anlaşılmıştır. Balkanlarda alınan yenilgilerin 
etkisi kırılmış ve Osmanlıların Balkanlar’daki nüfuzu art-
mıştır.

1448 II.Kosova Savaşı 
(II.Murat)

Osmanlıların Balkanlardaki hakimiyeti kesinleşmiştir. Bi-
zans’ın Balkan uluslarından yardım alma umutları sona 
ermiştir. Türklerin son savunma savaşı, Haçlıların ise son 
saldırı savaşıdır.



! NOT

➜➜ II.Murat zamanındaki 1444 Edirne – Segedin Barışı ile,

➜➜ Sırp krallığı yeniden kurulmuş, 

➜➜ Eflak Osmanlı’ya vergi vermek şartıyla, Macaristan himayesine bırakılmış, 

➜➜ Tuna nehri sınır olarak çizilmiştir. Edirne Segedin Barışı ile Sırp krallığının yeni-
den kurulması, “Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’daki nüfuzunu sarsıcı” niteliktedir. 



Örnek:



➜➜ Balkan fetihlerine bağlı olarak ele geçirilen yerlerdeki hakimiyeti kalıcı hale 
getirmek için Türk kökenlilerin o bölgelere yerleştirilmesi politikasıdır.

➜➜ Konar-göçer yörükler, birbirleriyle anlaşmazlık içinde olan boy ve aşiretler, 
Kafkaslardan gelen Türkmenler iskan ettirilmiştir.

İskan yapılırken,
➜➜ İskana tabi tutulanların yerlerini terk etmemelerine yönelik tedbirler alınmış-
tır.

➜➜ Toprakları kullanıma açarak tarımsal üretimde artış ve sosyo-ekonomik istikrar 
sağlanmaya çalışılmıştır.

➜➜ Göç alınan bölgelerin sosyo-ekonomik dengesini bozmamaya dikkat edilmiştir.

➜➜ İskana tabi tutulanlara vergi muafiyeti, toprak, tarım araç-gereçleri gibi des-
tek sağlanmıştır.

İskan Politikası



Örnek:



➜➜ Fethedilen yerlerde uygulanan adalet ve hoşgörü anlayışıdır.

➜➜ Fethedilen yerlerdeki halkın din, ibadet, gelenek ve göreneklerine karışmamıştır.

➜➜ Azınlıklar milli kimliklerini korumuştur.

➜➜ Bu yolla merkezi otorite güçlendirilerek, fetihlerin kalıcılığı sağlanmaya çalışıl-
mıştır.

İstimalet Politikası



Orhan Gazi zamanında, 

➜➜ Karesioğulları Beyliği’nin itaat altına alınması Anadolu Türk siyasi birliği yolunda 
ilk adımdır. Bu durum Marmara’dan Gelibolu’ya geçiş için uygun ortamı hazırla-
mıştır.

I.Murat zamanında,

➜➜ Germiyanoğulları ile akrabalık kurularak çeyiz yoluyla toprak alınmıştır.

➜➜ Hamitoğullarından satın alma yoluyla toprak alınmıştır.

ANADOLU SİYASİ BİRLİĞİNİ KURMA ÇALIŞMALARI



Yıldırım Bayezid zamanında,

➜➜ Aydınoğulları, Saruhanoğlları, Germiyanoğulları, Karamanoğulları, Candaroğul-
ları (Kastamonu kolu), Menteşeoğulları, Eratnaoğulları, Hamitoğulları beylikleri 
Osmanlı idaresi altına alınmıştır. 

➜➜ Dulkadiroğulları Beyliği’nden Malatya, Besni, Darende ve Elbistan alınarak Os-
manlı Devleti’nin sınırları Orta Fırat’a kadar genişlemiştir.



Nedenleri : 
➜➜ Yıldırım ve Timur arasındaki Türk İslâm dünyasında üstünlük ve egemenlik 
kurma çabası. 
➜➜ Çin seferine çıkmak isteyen Timur’un arkasında güçlü bir devlet bırakmak iste-
memesi. 
➜➜ Timur’dan kaçan Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf ve Bağdat hakimi Ahmet 
Celâyir’in Yıldırım’a sığınması, Timur’un bunları geri istemesi 
➜➜ Timur’un Yıldırım’ın şehzadelerinden birini rehin istemesi ve kendi adına para 
bastırılmasını teklif etmesi 
➜➜ Timur’un Anadolu beylerinin topraklarının tekrar iade edilmesini istemesi 
➜➜ Karşılıklı mektuplarla birbirlerini savaşa tahrik etmeleri 
➜➜ Timur’un Sivas, Erzincan ve Kemah’ı alması.

1402 ANKARA SAVAŞI:



Sonuçları : 

➜➜ Gerek Karatatarların Timur tarafına geçmesi, gerekse tımarlı sipahilerin gay-
retsizliği sonucu Osmanlı Devleti savaşı kaybetti.
➜➜ Yıldırım esir düştü.
➜➜ Anadolu Türk siyasi birliği bozuldu.
➜➜ Yıldırım’ın çocukları arasında 11 yıl sürecek olan Fetret Devri başladı.
➜➜ İsa, Musa, Mehmet ve Süleyman arasındaki mücadeleyi Mehmet kazanarak 
Fetret Devri’ne son verdiği için ona devletin İkinci Kurucusu denilir.
➜➜ İstanbul’un fethi yarım asır gecikti.
➜➜ Balkanlardaki sağlam düzen nedeniyle önemli bir toprak kaybı olmamıştır.
➜➜ Timur İzmir’e kadar tüm Anadolu’yu yağmalayarak büyük kentleri yakıp yık-
mıştır.



Örnek:



I.Mehmet zamanında, 

➜➜ Anadolu siyasi birliğini sağlama çalışmalarını başlatmıştır. 

Düzmece Mustafa İsyanı:

➜➜ Timur, Yıldırım Bayezid’i esir ettiği gibi, Osmanlı Devleti’nin siyasal egemenliği-
ne müdahale edebilmek amacıyla Yıldırım’ın oğlu Mustafa Çelebi’yi yanında Se-
merkand’a götürmüştür. 

➜➜ Timur’un ölümü sonrası Mustafa Çelebi Bizans’ın desteğiyle Osmanlı tahtında 
hak iddiasıyla isyan etmiştir.



Şeyh Bedrettin İsyanı

➜➜ Fetret Devri’nin sosyo-ekonomik karışıklığında Edirne’de Musa Çelebi’nin kazas-
keri olan Şeyh Bedrettin iktidarı ele geçirmek amacıyla isyan etmiştir. 

➜➜ Devletle küskün köylüler ve Eflak Voyvodası Mirça’dan alınan destekle devleti 
zor duruma sokan isyan, Çelebi Mehmet Dönemi’nde bastırılarak Şeyh Bedret-
tin idam edilmiştir.

➜➜ II.Murat zamanında da Anadolu siyasi birliğini sağlama çalışmaları devam etti-
rilmiştir.
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DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞ -
ÇILAR VE ASKERLER

Osmanlı Ordu Teşkilatı

Kapıkulu Askerleri

Eyalet Askerleri

Yardımcı Kuvvetler



➜➜ İlk zamanlarda Osmanlı askeri kuvvetleri atlı aşiret birliklerinden oluşmuştur.

➜➜ Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi döneminde gönüllülük esasına dayalı Alplik gele-
neği görülmüştür.

➜➜ Orhan Gazi döneminde Yaya ve Müsellem adlı ilk düzenli ordu kurulmuştur.

➜➜ Daha sonraki dönemlerde Pençik ve Devşirme sistemleri uygulanmıştır.



Örnek:



Osmanlı Ordu Teşkilatı

Kapıkulu 
Piyadeleri

➜➜ Acemioğlanlar

➜➜ Yeniçeriler

➜➜ Cebeciler

➜➜ Topçular

➜➜ Top Arabacıları

➜➜ Lağımcılar

Kapıkulu 
Süvarileri

➜➜ Sipahi-Silahtar

➜➜ Sağ-Sol Ulufe-
ciler

➜➜ Sağ-Sol Garip-
ler

Timarlı sipahiler
➜➜ Akıncılar
➜➜ Azaplar
➜➜ Yayalar
➜➜ Müsellemler
➜➜ Yörükler
➜➜ Sakalar
➜➜ Derbent Muhafızları
➜➜ Gönüllüler
➜➜ Beşliler
➜➜ Deliler

➜➜ Bağlı devlet 
beyliklerin gön-
derdiği askerler

Merkez ordusu (Kapıkulu) Eyalet askerleri Yardımcı kuvvetler



➜➜ I.Murat döneminde Pençik Sistemi uygulanmıştır.

➜➜ Buna göre esirlerin 1/5’i devletin payına ayrılırdı.

➜➜ Bu sistemde esirler 3 yıl kadar bir Müslüman ailenin yanına verilirdi.

➜➜ Sonra da Gelibolu’daki Acemioğlanlar Ocağı’na alınırlardı.

➜➜ Buradaki eğitimden sonra Kapıkulu Ocaklarına alınırlardı.

Kapıkulu Askerleri

! NOT

➜➜ Ankara Savaşı sonrası fetihlerin durması ile Pençik Sistemi olumsuz etkilenmiş-
tir. 



➜➜ I.Mehmet döneminde Devşirme Sistemi uygulanmaya başlandı.

➜➜ Yaşları 9-14 arasındaki çocuklar ve gençler ailelerinden rıza ile alınırdı.

➜➜ Sonra Türk ailenin yanına verilip, ardından Acemioğlanlar Ocağı’na sonra da Ye-
niçeri Ocağı’na alınırlardı.

➜➜ Pençiklerden farklı olarak Enderun mektebine de gidebilirlerdi.

➜➜ En önemli bölümü olan Yeniçeri Ocağı orta denilen 196 bölükten oluşmuştur.

➜➜ Yeniçeri Ağası Yeniçerilerin en üst düzey komutanı olup İstanbul’un güvenliğin-
den sorumludur.

➜➜ Yeniçeriler devletten üç ayda bir ulufe denen maaş alırlardı.



Örnek:



➜➜ Yeniçeri Ocağı’na asker yetiştirmek için I.Murat tarafından Gelibolu’da kuruldu.

➜➜ Devşirme usulüne göre toplanan çocuklar Türk-İslam kültürüyle yetiştirildik-
ten sonra bu ocağa alınırlardı.

Kapıkulu Piyadeleri

Acemioğlanlar Ocağı:



➜➜ Kapıkulu Ocağı’nın en itibarlı sınıfıdır. 

➜➜ Askerlik dışında başka meslekle uğraş-
maları ve evlenmeleri yasaktır. 

➜➜ Komutanlarına Yeniçeri Ağası denirdi.

➜➜ Üç ayda bir ulufe denen maaş alırlardı.

➜➜ İlk kez I. Kosova Savaşı’nda savaştılar. 

➜➜ Fatih döneminde sayıları 14.000 iken 
XVI. yüzyıl sonlarından itibaren Kanunı 
Kadim’e aykırı asker alımlarına ve or-
dunun teknik gücünü artırmaya yönelik 
girişimlerle sayıları giderek artmıştır.

➜➜ II.Mahmut Dönemi’nde kaldırıldılar.

Yeniçeri Ocağı:



➜➜ Ordunun silahlarını yapan, koruyan ve onaran askeri sınıftı.

➜➜ Fatih Dönemi’nde kurulmuştur.

➜➜ Tünel kazan, patlayıcı maddeler döşeyen sınıftı.

➜➜ Topları döken ve savaşlarda kullanan ocaktır.

➜➜ I. Murat döneminde kurulmuştur.

➜➜ Topları taşıyan ve top arabalarını yapan sınıftı.

Cebeciler:

Topçular:

Top Arabacıları:

Lağımcılar:



➜➜ Savaş sırasında padişahın sağ ve sol taraflarında bulunarak hükümdarın çadırını 
korudular.

➜➜ Sancakları korurlardı.

➜➜ Ordunun ağırlıklarını ve hazineyi korurlardı.

Sağ ve Sol Garipler:

Kapıkulu Süvarileri

Sağ ve Sol Ulufeciler:

Sipahi ve Silahtarlar:



➜➜ *Ordunun en kalabalık bölümüdür.

➜➜ *Taşrada bulunurlar.

➜➜ Komutan ve memurlara maaş karşılığı verilen topraklardır.

➜➜ *Üretim faaliyetleri ve ekonomik istikrarı koruma 

➜➜ *Cebelü denilen askerlerin masraflarının alınan vergilerle karşılanması ile 
ordu ve savaş gücünü oluşturma ve koruma 

➜➜ *Yönetim ve otoriteyi koruma ve sürdürme 

➜➜ *Güvenlik ve asayişi sağlama, halkın huzurunu sürdürme

➜➜ amaçlarına yöneliktir.

Eyalet Askerleri

Tımarlı Sipahiler

Tımar Sistemi:



HAS

➜➜ Padişah ve ailesi ile sadrazam, vezirler, 
beylerbeyi ve üst seviyedeki diğer gö-
revlilere has denen ve 100.000 akçeden 
daha fazla geliri olan dirlik tahsis edil-
miştir.

ZEAMET

➜➜ Savaşlarda kahramanlık göstermiş tımar 
sahipleri ile divan çavuşları, müteferrika-
ları ve katipleri gibi görevlilere de zea-
met denen 20.000 - 100.000 akçe geliri 
olan dirlikler verilmiştir.

TIMAR

➜➜ Savaşlarda öne çıkmış, tımar beyi olma 
niteliği kazanmış olan sipahilere tımar de-
nen topraklarda prensip olarak 3.000 - 
20.000 akçelik dirlik tahsis edilmiştir.



! NOT

! NOT

➜➜ Dirlik sahipleri (timar, zeamet, has)

➜➜ * timarın her 3.000 akçesi için bir,

➜➜ * zeamet ve hasların her 5.000 akçesi için bir cebelü denilen tam teçhizatlı 
atlı asker yetiştirme zorundaydı.

➜➜ Kanuni Sultan Süleyman zamanında sayıları en çok 15.000’e ulaşan Kapıkulu 
Ordusu’nun yanında eyalet askerlerinin sayısı 1000.000’leri bulmuştur.



Örnek:



Örnek:



➜➜ Osmanlı Ordusu’nun öncü birlikleridir. 

➜➜ Sınırları korumak, düşman hakkında bilgi toplamak, savaşlarda orduya öncülük 
yapmak ve düşman ülkelerine akınlarda bulunmak görevleri arasındadır.

➜➜ Yurtluk topraklarının gelirleri ile ihtiyaçlarını karşılamışlardır.

➜➜ Gönüllü yaya birliklerdir. 

➜➜ Savaşlarda en ön safta çarpışırlardı. 

➜➜ Bekarlardan seçilirler.

➜➜ Yaşadıkları bölge halkı ihtiyaçlarını karşılardı.

Akıncılar:

Azaplar:



➜➜ Siper kazmak, yol açmak, erzakları menzillere taşımak, köprü yapmak gibi gö-
revleri üstlenmişlerdi. 

➜➜ Türkmen aşiretlerinden seçilmiş birliklerdir.

➜➜ Sınır boylarında bulunur. 

➜➜ Kaleleri korurlar. 

➜➜ Beş aileden bir kişi alındığı için bu ismi alırlar.

➜➜ Ordunun su ihtiyacını karşılayan sınıftır. 

➜➜ Önemli geçitleri korurlardı. 

Beşliler

Derbent Muhafızları:

Sakalar:

Yörükler - Müsellemler:



➜➜ Ordunun geri hizmetinde bulunur. 

➜➜ Yolları açar ve köprüleri tamir eder. 

➜➜ Sınırları koruyan hafif süvari birlikleridir. 

➜➜ Cesaretlerinden dolayı bu ismi alırlar.

➜➜ Sınır şehir ve kasabalarını korurlar, sınırlarda halkın içinden seçilirler.

➜➜ Gerekli olduğunda Kırım, Eflâk, Lehistan gibi devletlerin orduları savaşlarda yer 
alırlardı.

Yayalar: 

Deliler:

Gönüllüler:

Bağlı Beylik ve Hükümetlerin Gönderdiği Askerler:
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BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI ME -
DENİYETİ

Horasan Erenleri Sufiler-Anadolu’nun 
İslamlaşması

Mimari

Tarikatlar

Zanaat Sanat

Divanın TeşkilatlanmasıEdebiyat

Hukuk 
(Kadıların görevleri)

Bilim-Eğitim



➜➜ Osmanlı Devleti’nin bütün sistemlerinin teorik yapısına İslam hukuku, eski Türk 
geleneği ve yaşanılan mekanın özellikleri birleşerek yön vermiştir.

➜➜  Osmanlılardaki sünni İslam inancı-esasları

➜➜ *Anadolu’ya gelirken tasavvuf düşüncesinden,

➜➜ * eski Türk inaçlarından, 

➜➜ *Anadolu uc kültürünün dinamizminden yararlanarak bir senteze ulaşmıştır.

➜➜ *Abdalân-i Rum, 

➜➜ *Gaziyân-i Rum,

➜➜ *Bacıyân-i Rum, 

➜➜ *Ahiyân-i Rum adlarıyla Türkleşme sü-
recine hız katmışlardır.

Horasan Erenleri Anadoluda



➜➜ Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması sürecinde sufiler arasında yer alan ve 
serhat boylarında Alpler, Erenler veya Gaziler olarak cihat edenlerden oluşur-
lar.

➜➜ Anadolu Ahileri’dir. 

➜➜ Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda etkileri göz ardı edilmemelidir.

➜➜ Devlet idaresi sıkıntıya girdiğinde, anarşi baş gösterdiğinde, şehirlerin idarele-
rini ellerine alırlar ve eski idareden yeni idareye geçişte şehrin zarar görme-
mesine çalışırlardı.

Gaziyan-ı Rum: 

Ahiyan-ı Rum: ,



➜➜ Horosan Erenleri olarak da bilinen bu zümre, XIV. yüzyılda mühim bir dini-icti-
mai rol oynamıştır. 

➜➜ Osmanlı Devleti’nin XIV. yüzyılda Abdal veya Baba lakabını taşıyan ve ilk Os-
manlı hükümdarlarıyla birlikte savaşlara katılan dervişler zümresidir.

➜➜ Bektaşilerin piri Hacı Bektaş Veli’nin “Bacıyan-ı Rûm” ile ilgisi, Bektaşi ananede 
kadınlara “bacı” lakabının verilmesiyle ilişkilendirilmiştir.

➜➜ Türkmen boylarının yiğit ve cengaver kadınları vurgulanmaktadır.

Bacıyan-ı Rum (Kadınlar Teşkilatı):

Abdalan-ı Rum: 



Sufiler - Anadolu’nun İslamlaşması

Tarikatlar

➜➜ Temelde tüm tarikatlar Türkistan’da yaşamış büyük mutasavvıf Hoca Ahmet Ye-
sevi’ye bağlı olarak kurulmuştur.

➜➜ Zaman içerisinde farklılıkların belirginleşmesi ile yeni isim altında başka tari-
katlar ortaya çıkmıştır.



➜➜ XI.yüzyılda Türkistan’da doğdu.

➜➜ Yesevilik tarikatının kurucusudur.

➜➜ Fikirleri Türkistan’dan sonra İran, Horosan, Azerbaycan, Anadolu ve Balkanlara 
kadar yayıldı.

➜➜ Eserlerini Türkçe kaleme almıştır.

➜➜ Eserleri Divan-ı Hikmet adlı kitapta toplandı.

Hoca Ahmet Yesevi:



➜➜ XIII. yüzyıl başlarında Horasan’da Belh’te doğdu. 

➜➜ Diğer erenler gibi Moğol istilasından kaçan gruplar arasında yer almıştır.

➜➜ Mevlevilik Mevlana Celaleddin-i Rumî’nin oğlu Sultan Veled tarafından kurul-
muştur.

➜➜ Aruz vezniyle Farsça olarak yazdığı Mesnevi eseri sonraları Türkçe’ye çevril-
miştir.

Mevlana Celaleddin-i Rumi:



➜➜ XIII. yüzyılda Orta Anadolu’da bugünkü 
Nevşehir ili içindeki Hacı Bektaş ilçesinde 
yaşamış mutasavvıftır.

➜➜ Bektaşi tarikatının kurucusudur.

➜➜ Makalât adlı eseri Bektaşiliğin temel kita-
bıdır. 

➜➜ İslamiyet’in yayılmasına büyük hizmetleri 
olan Hacı Bektaşi Veli’nin tarikatı, en çok 
köylüler ve konar-göçerler arasında ya-
yılmıştır.

➜➜ Yeniçeri Ocağı Bektaşi tarikatına bağlıdır.

➜➜ İslam Bektaşilik aracılığı ile Avrupa içleri-
ne ulaşmıştır.

Hacı Bektaş-i Veli:



➜➜ XIV. yüzyıl başlarında Ankara’da doğmuştur.

➜➜ Bayramiye tarikatının kurucusudur.

➜➜ II.Murat zamanında büyük ilgi görmüştür.

➜➜ XIII. yüzyılda Anadolu’da yaşamıştır.

➜➜ Şiirlerini Türkçe yazmıştır.

➜➜ Hacı Bektaş-i Veli, Ahmet Yesevi’den etkilen-
miştir.

➜➜ -Risaletü’n Nushiyye ve Divan adlı eserleri 
vardır.

Hacı Bayram-ı Veli:

Yunus Emre:



➜➜ Ahilik teşkilatının kurucusudur.

➜➜ Yunus Emre ile çağdaş olan Ahi Evran hadis ve tasavvuf alanında çok iyi yetiş-
miştir.

➜➜ Dericilik sanatında oldukça hünerlidir.

➜➜ Osmanlı’nın kuruluşunda oldukça yararları olan bir teşkilattır.

Yunus Emre:



➜➜  Muhyiddin Arabi’nin fikirleri ışığında Sadrettin Konevî tarafından kurulmuştur. 

➜➜ Arabistan ve Hindistan’da dahi yayılan Ekberilik’te Muhyiddin Arabi; Vahdet-i 
Vücut (Varlıkta teklik) düşüncesini ortaya atmıştır. 

➜➜ Bu düşünceye göre varlık tektir ve O da Allah’tır.

➜➜ Kainatta bulunan her şey o tek varlığın gölgesi, insanlar da onun dış görünü-
şünden ibarettir. 

Ekberilik:



Örnek:



➜➜ *Orhan Gazi zamanında kuruldu.

➜➜ *I.Murat zamanında işlerlik kazandı.

Divanın Teşkilatlanması



Örnek:



➜➜ Padişahın örf’ünün uygulayıcısı olup “yürütme” gücünü temsil etmiştir. 

➜➜ Divan’daki temsilcisi Sadrazam-Vezir’dir.

➜➜ “Kaza” yani hüküm verme(yargı) yetkisini padişah adına kullanan sınıftır. 

➜➜ Divan’daki temsilcisi Kazasker’dir.

➜➜ Müderris, kadı, müftü bu sınıfta yer alırlar.

Seyfiye: (Ehl-i Örf)

İlmiye: (Ehl-i Şer)



Örnek:



➜➜ Divan yazışmları, tımar sisteminin uygulanması, devlet merkezindeki işlerin ka-
tipler aracılığıyla yürütülmesi, mali işlerin organizasyonunu üstlenmiştir.

➜➜ Divan’daki temsilcileri iç ve dış yazışmaları üstlenen Nişancı ile mali işlerden so-
rumlu Defterdar’dır.

➜➜ İslami ilimler ile dünyayı anlamaya, değerlendirmeye yönelik her tür bilginin 
öğrenilerek aktarılması sorumluluğunu üstlenen sınıftır. 

➜➜ İlmiye sınıfının en önemli görevidir.

Kalemiye: (Ehl-i Kalem)

İlmiye: (Ehl-i Şer)

Tedris (Bilgi Aktarma):



➜➜ Padişaha ait hüküm-yargı (kaza) sorumluluğunu padişah adına ilmiye kolu kul-
lanmıştır.

➜➜ İslam hukukuna göre Kaza yani yargı-hüküm verme iki yönlüdür.

➜➜ İlki kadının anlaşmazlıkları çözmesidir.

➜➜ İkincisi kadının idari konularda hüküm verme yetkisine sahip olmasıdır.

➜➜ *Kadıların hüküm bölgeleri kazalardır.

➜➜ Devlet işleriyle ilgili yapılanların dine (şeriate) uygun olup olmadığı konusunda 
fetva veren görevlilere “müftü/müfti” denmiştir. 

➜➜ Müftülerin en üst rütbelisi Şeyhülislam ve ilmiye mensuplarının özlük işlerini 
yürüten Kazasker’dir.

Kaza (Hüküm-Yargı):

İfta (Fetva):



➜➜ * Kişiler arasındaki anlaşmazlıkların çözümü ile miras, ticaret, boşanma, nikah 
işlemlerini karara bağlamak.

➜➜ * Taşrada örf (seyfiye) mensuplarından bağımsız olup her türlü işlemin şeriat 
ve kanunlara uygun olmasını sağlamak.

➜➜ *Vergilerin toplanmasını ve hazineye aktarılmasını sağlamak.

Yönetim Açısından Kadıların Görevleri:



➜➜ *Şer’i hükümleri uygulama

➜➜ *Şer’iye sicillerini (kayıtlarını) yazma

➜➜ *Yetim ve kimsesizlerin mallarını koruma

➜➜ * Ana babası veya koruyucusu olmayanları evlendirme

➜➜ * Vakıfları ve vakıf muhasebelerini kontrol etme

➜➜ *Evlilikleri onaylama

➜➜ * Hukuki işleri takip etme

➜➜ *Merkezden gelen emir ve talimatları uygulama

Osmanlı Kanunnamelerine Göre Kadıların 

Yetki ve Sorumluluk Alanları



Örnek:



Bilim - Eğitim

Yaygın Eğitim Kurumları:

➜➜ Nakli ilimler dini, akli ilimler ise insanın aklıyla araştırarak elde ettiği bilgilerdir.

➜➜ Dini mekanlar, kıraathaneler, tarikat meclisleri kullanıldı.

➜➜ Loncalar mesleki eğitim veren önemli yaygın eğitim kurumlarıydı.

Esnaf Eğitimi:

Halk Eğitimi:



Örgün Eğitim Kurumları:

➜➜ Cami yanında kurulan mahalle mekteplerinde çocuklara okuma, yazma ve temel 
dini bilgiler öğretilirdi.

➜➜ İlk medrese İznik’te Orhan 
Gazi zamanında açıldı.

➜➜ İlk müderris Davud-i Kayse-
ri’dir.

➜➜ Eğitim dili Arapça’dır.

➜➜ Fatih zamanında Sahn-ı Seman 
Medresesi, Kanuni zamanın-
da Süleymaniye Medresesi çok 
önemli kurumlardır.

Sıbyan-Mahalle Mektebi:

Medreseler:



➜➜ Enderun; devlet memuru, idareci, komutan ve sanatkâr yetiştirmek için açıldı.

➜➜ İlk olarak I.Murat zamanında Edirne Sarayı’nda açıldı.

➜➜ İstanbul’un Fethi’nden sonra Topkapı Sarayı’nda faaliyetlerine devam etmiştir.

➜➜ Önceleri devşirmeler alınırken, daha sonra Müslüman çocuklar da alınmıştır.

➜➜ XX. yüzyıl başlarında kapatılmıştır.

➜➜ Tophane, Kılıçhane, Mehterhane, Humbarahane, Tüfekhanede eğitimler verilmiş-
tir.

Saray Eğitimi:

Askeri Eğitim:



! NOT

➜➜ *Osmanlı Devleti’nde ilk tıp medresesi Yıldırım Bayezid tarafından Bursa’da ku-
rulmuştur. 

➜➜ *Fatih Dönemi’nde yetişen Sabuncuoğlu Şerafettin’in Türkçe’ye tercüme ettiği 
eser, Cerrahiyetu’l-Hâniyye çok ünlüdür. 

➜➜ *Coğrafya ve Astronomi alanında Piri Reis, Ali Kuşçu, Seydi Ali Reis, Matrakçı 
Masuh gibi bilim adamları ön plana çıkmıştır.

➜➜ * 1389 yılında Şam’da doğan Akşemsettin, bilim ve tasavvufla ilgilenmiş, tıp ve 
eczacılık alanında büyük ün yapmıştır. Akşemsettin Louis Pasteur’ın yaklaşık 
400 yıl sonra deneyle keşfettiği mikrobu, Maddetü’l-Hayat adlı eserinde yıllar 
öncesinde  dile getirmiştir.

➜➜ * Ali Kuşçu, Uluğ Bey’in öğrencisi olup Otlukbeli Savaşı sonrası Fatih tarafından 
İstanbul’a getirilmiş ve Ayasofya Medresesi’ne müderris tayin edilmiştir.



Sözlü ve Yazılı Kültür

➜➜ Türklerin Anadolu’ya yerleşmeden önce, yaşadıkları yerlerde oluşturup Anado-
lu’ya getirdikleri ve burada babadan oğula sürdürdükleri geleneğe dayalı sözlü 
edebiyattır.

➜➜ Tekkelerde yetişen ve daha çok dini içerikli ancak nazım şeklinde Halk Edebiya-
tı’na yaklaşan şairlerin oluşturduğu edebiyat türüdür. 

➜➜ ”Tasavvuf Edebiyatı” da denilen Tekke Edebiyatı, Mevlevilik ve Bektaşilik gibi 
birçok tarikat mensubu şair tarafından geliştirilmiştir.

Edebiyat

Halk Edebiyatı:

Tekke Edebiyatı: 



➜➜ Anadolu’da Beylikler düzeninde yerleşmeye başlayan Divan Edebiyatı Osmanlı-
larda; kaside, gazel, mesnevi ve rubai türleri ile ön plana çıkmıştır.

! NOT

➜➜ Dini ve ilmi alanlarda Arapça, edebi dil olarak Farsça ön plana çıkarken, resmi 
yazışma dili Türkçe olarak kabul görmüştür.

Divan Edebiyatı:



Örnek:



Mimari:

➜➜ * Erken Dönem Osmanlı mimari sanatı Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan Fatih 
dönemine (1299-1453) kadar olan süreyi kapsar. 

➜➜ *Mimar Sinan’a kadar Osmanlı’da mimari üslup Selçuklu Beylikler Dönemi etki-
sinde görülmüştür.

➜➜ *İznik Hacı Özbek Cami Osmanlı mimarisinde tarihi bilinen ilk yapıdır.

➜➜ *Dönemin en önemli eserlerinden olan Bursa Ulu Camii’nin inşaatında Hacivat’la 
Karagöz’ün de çalıştığı bilinmektedir.

Erken Dönem Osmanlı Mimari Sanatı:



➜➜  *Klasik Osmanlı Mimari Sanatı, II. Bayezit döneminden başlayarak, XVI. yüz-
yılın sonuna kadar etkinliğini korumuştur.

➜➜ * Klasik Dönem Osmanlı mimari sanatının ilk örneği Bayezit Camii, en önemli 
mimari ise Mimar Sinan’dır.

➜➜ Çıraklık Eseri Şehzadebaşı Camii

Klasik Dönem Osmanlı Mimari Sanatı:

Mimar Sinanın,



➜➜ Kalfalık Eseri Süleymaniye Camii

➜➜ Ustalık eseri Selimiye Camii



➜➜ Saraylar, köşkler, bedestenler (çarşı), kervansaraylar, hanlar, sebiller, hamamlar 
ve su kemerleri yapılmıştır.

➜➜ ** İstanbul Topkapı Sarayı (1474), Çinili Köşk (1638), Revan Köşkü (1636), Dol-
mabahçe Sarayı (1853-1856), Edirne Rüstem Paşa Kervansarayı (1557-1560), 
Bursa Emirhan / Bursa Koza Han, Bursa Yıldırım Bedesteni, İstanbul Sandal 
Bedesteni, Yeni Cami Sebili, Koca Sinan Paşa Sebili

Sivil Mimari:



Örnek:



Zanaat ve Sanat:

➜➜ Esnaf ve zanaatkarların çalışma ve pazar sorunlarını çözmek, mesleğe yeni 
eleman yetiştirmek amacıyla kuruldu.

➜➜ Üretici ile tüketici arasında köprüdür.

➜➜ Üretilen malların fiyatları belirlenmiştir.

➜➜ Esnaf arasındaki anlaşmazlıkları çözmüştür.

➜➜ Esnafa kredi sağlamıştır.

➜➜ Mesleki eğitim vermiştir.

➜➜ Dini ve ahlaki dersler verilmiştir.

➜➜ Üretilen malları kontrol etmiştir.

➜➜ Teşkilatı kadı denetlemiştir.

Lonca Teşkilatı:



Güzel Sanatlar

➜➜ Güzel yazı yazma sanatıdır.

➜➜ Yazı sadece kitaplarda değil kitabe, seramik kaplar, madeni eşyalar ve mimari 
unsurlar üzerinde de yer almıştır.

➜➜ Amasyalı Yakut

➜➜ Amasyalı Şeyh Hamdullah

➜➜ Ali Bin Yahya Sofi

➜➜ Ahmet Karahisarî en önemli hattatlardır.

Hat:  



➜➜ El yazması kitaplarda yer alan çok renkli, kü-
çük boyutlu resimlerdir. 

➜➜ Süsleme sanatı olmanın yanında anlatımı kolay-
laştıran bir ifade aracıdır.

➜➜ Kitap ve yazma eserleri süsleme sanatıdır.

Minyatür: 

Tezhip: 



➜➜ Mimari eserlerdeki süsleme sanatıdır.

➜➜ Su üzerine boya damlatılarak yapılan sanattır.

Tezyin: 

Ebru: 



➜➜ Topraktan yapılan eserlerin ateşte pişirildikten sonra boyanarak süsleme yapıl-
dığı sanattır.

! NOT

➜➜ Dericilik, ahşap işçiliği, maden işçiliği ve vitray da diğer sanat dallarıdır.

Çini:



TYT Orta ve İleri Düzey
Tarih Soru Bankası

1453-1595 Araı Osalı 

Siy Fayer
ORTA ve İLERİ
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1453 -  1595 ARASI OSMANLI SİYASİ 
FAALİYETLERİ

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:



TYT Orta ve İleri Düzey
Tarih Soru Bankası

1520-1595 Yılaı Araı Osalı 
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1520-1595 YILLARI ARASI OSMANLI SİYASETİ-COĞ -
RAFİ KEŞİFLER VE DENİZLERDE HAKİMİYET

Doğudaki Gelişmeler

Denizlerdeki Gelişmeler

Batıdaki Gelişmeler

KANUNİ DÖNEMİ

COĞRAFİ KEŞİFLER

Hint Deniz Seferleri

Sokullu Dönemi Gelişmeleri

Coğrafi Keşiflerin Türk 
Dünyası Üzerindeki Etkileri



KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN DÖNEMİ

Kanuni Döneminde, 

➜➜ Ahmet Paşa 

➜➜ Canberdi Gazali

➜➜ Baba Zünnun 

➜➜ Kalenderoğlu isyanları bastırıldı.



1521 Belgratın Fethi: 

1526 Mohaç Meydan Savaşı:

Batıdaki Fetihler

➜➜ Orta Avrupa’nın kapısı açıldı.
➜➜ Avrupa’daki fetihler için önemli bir üs ele geçirilmiş oldu.

➜➜ Macaristan’ın başkenti Budin’e girilerek Macaristan kontrol altına alındı.

➜➜ Avusturya ile uzun yıllar sürecek mücadelenin başlangıcı oldu.



➜➜ -Macaristan’ın Osmanlı’ya bağlanmasından rahatsız olan Avusturya Budin’i işgal 
etti.

➜➜ -Kanuni Budin’i geri almış, Viyana’yı kuşatmıştır.

➜➜ -Doğa güçlerinin askeri stratejiler üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle başarılı 
olunamadı.

1529 I.Viyana Kuşatması:



➜➜ -Avusturya Kralı Ferdinand’ın Budin’i tekrar kuşatması üzerine sefere çıkıldı.

➜➜ -Ferdinand ve Roma Germen İmparatoru Şarlken savaşmaya cesaret edemedi.

➜➜ -Avusturya ile yapılan 1533 İstanbul Antlaşması’na göre;

➜➜ *Avusturya Arşidükası protokolde Osmanlı sadrazamına denk sayılacaktı.

➜➜ *Avusturya yılda 30.000 bin altın vergi verecekti.

! NOT

➜➜ Avusturya Osmanlı’nın üstünlüğünü kabul etmiştir.

1532 Alman Seferi:



Örnek:



➜➜ Macaristan’da tam hakimiyet kuruldu.

➜➜ Zigetvar Kalesi fethedildi.

➜➜ Kanuni’nin son seferidir.

➜➜ Coğrafi Keşifler sonucunda önemi azalan Akdeniz ticaretinin canlandırılması

➜➜ Avrupa Hristiyan birliğinin bölünmesi amaçlarıyla Fransa’ya kapitülasyon veril-
miştir.

! NOT
➜➜ Kapitülasyonların her iki hükümdar hayattayken geçerli olması Kanuni’nin ileri 
görüşlü bir devlet adamı olduğunu gösterir.

1541 Macar Seferi:

1566 Zigetvar Seferi:

Osmanlı Fransız İlişkileri ve Kapitülasyonlar



Örnek:



➜➜ Şah Tahmasb’ın Osmanlı Devleti’ne bağlı Bağdat Valisini öldürmesi, Osmanlı 
topraklarına saldırması ve Osmanlı’ya karşı Avusturya’yla ittifak kurması üzeri-
ne Kanuni İran’a dört sefer düzenlemiştir. 

➜➜ Bu seferler sonucunda Bağdat, Karabağ, Revan ve Nahçivan ele geçirilmiş, İran 
barış istemek zorunda kalmıştır. 

➜➜ Bağdat, Revan, Nahçivan ve Karabağ Osmanlı’da kalacak, antlaşma 25 yıl süre-
cektir. 

➜➜ Amasya Antlaşması, Osmanlı Devleti’nin İran ile yaptığı ilk resmi antlaşma ol-
ması bakımından önemlidir.

Doğuda Hakimiyet Kurulması ve Osmanlı - İran İlişkileri 

1555 Amasya Antlaşmasına göre;



➜➜ Fatih Dönemi’nde denizlerde büyük hareketlilik yaşandı.

➜➜ II.Bayezid Dönemi’nde Kili ve Akkerman Kaleleri alınarak Karadeniz’in tüm 
çevresi kontrol altına alındı.

➜➜ Akdeniz’de Venedik’ten Modon, Koron, İnebahtı ve Navarin alındı.

➜➜ Kanuni Dönemi’nde Barbaros Hayrettin Paşa ile donanma en güçlü dönemini 
yaşadı.

➜➜ Coğrafi Keşiflerle birlikte Avrupa denizcilikte büyük bir atılım gösterdi.

➜➜ Akdeniz’deki Rodos, Kıbrıs, Girit, Malta gibi adalara yerleşen Hristiyan korsanlar 
Osmanlı deniz ticaretine zarar veriyordu.

➜➜ Bu yüzden Kanuni Dönemi’nde Akdeniz hakimiyetinin sağlanması için faaliyetle-
re başlandı.

Denizlerdeki Gelişmeler:



➜➜ Saint Jean Şövalyeleri’nden alındı.

➜➜ Ege Denizi Türk gölü özelliği kazandı.

➜➜ Cezayir Beyi olan Hızır Reis’in Osmanlı’ya bağlanması ile Cezayir bağlı bir eya-
let oldu.

➜➜ Hızır Reis’e Hayreddin unvanı verildi.

1522 Rodosun Fethi:

1533 Cezayirin Osmanlı’ya Bağlanması:



! NOT

➜➜ 28 Eylül Donanma Günü olarak kutlanmaktadır.

➜➜ Andrea Doria komutasındaki Haçlı donanması yenildi.

➜➜ Bu zafer sonucunda;

➜➜ Akdeniz Türk gölü haline geldi.

➜➜ Orta Akdeniz egemenliği Osmanlı’ya geçti.

➜➜ Osmanlı XVI. Yüzyıl sonuna kadar Akdeniz üstünlüğünü elinde tuttu.

28 Eylül 1538 Preveze Deniz Savaşı:



➜➜ Turgut Reis Saint Jean Şövalyeleri’nden aldı.

➜➜ Kuzey Afrika’da alınan Trablusgarp Osmanlı’nın Akdeniz hakimiyetini güçlendir-
miştir.

➜➜ İspanyolların elindeki Cerbe Adası alındı.

! NOT

➜➜ 1565 Malta Seferi Turgut Reis’in şehit düşmesi üzerine başarısız oldu.

1551 Trablusgarpın Osmanlı’ya Katılması:

1559 Cerbe Deniz Savaşı



Örnek:



Örnek:



COĞRAFİ KEŞİFLER  

➜➜ Pusulanın icadı ve gemicilik sanatının ilerlemesi

➜➜ Coğrafya bilgisinde meydana gelen gelişmeler

➜➜ Kralların gemicileri desteklemesi

➜➜ Cesur gemicilerin yetişmesi

➜➜ Avrupalıların Hristiyanlığı yayma düşüncesi

➜➜ Doğu ülkelerinin zenginliği

➜➜ Türklerin İpek Yolu’na hakim olması

➜➜ Avrupa’da değerli maden ve hammadde kıtlığı olması

Nedenleri:



➜➜ Portekizli Bartelmi Diaz Afrika’nın güney ucunu buldu. (Fırtınalar Bur-
nu-Ümit Burnu)

➜➜ 1498’de Vasko Dö Gama Hint Deniz Yolu’nu buldu.

➜➜ 1492’de Kristof Kolomb Amerika’yı keşfetti. 

➜➜ İtalyan denizci Ameriko Vespuçi buranın yeni bir kıta olduğunu anladı.

➜➜ Bu yeni kıtaya Amerika denildi.

➜➜ Portekizli Macellan ve arkadaşı Del Kano Hindistan’a ulaştı.

➜➜ Macellan Filipinler’de yerlilerle olan savaşta ölünce Del Kano seyahati ta-
mamlayarak İspanya’ya geldi. 

➜➜ Böylece Dünya’nın yuvarlaklığı ispatlanmış oldu.

Keşifler:



➜➜ Katolik kilisesinin dünyanın şekli ile ilgili yaydığı hurafelerin gerçek dışı olduğu 
öğrenilince kiliseye duyulan güven sarsılmıştır. 

➜➜ Toplumları zorla dine sokma nedeniyle keşfedilen bölgelerde Hristiyanlık yayıl-
mıştır. 

➜➜ Akdeniz limanları önem kaybetmiş, Atlas Okyanusu limanları (Amsterdam, Lond-
ra, Lizbon, gibi şehirler) önem kazanmıştır. 

➜➜ Zenginlik anlayışı değişmiş, değerli madenler önem kazanmıştır. 

➜➜ Merkantilizm anlayışı ortaya çıkmıştır.

➜➜ Keşfedilen bölgelerdeki altın ve gümüşün Avrupa’ya taşınması sonucu Avrupa’da 
burjuva sınıfı oluşmuş, zenginleşen burjuva gücünü artırmıştır. 

Sonuçları:



➜➜ Avrupalılar, keşfedilen bölgelerde sömürge imparatorlukları kurmuşlardır. 

➜➜ Avrupalılar, Amerika’daki madenlerde ve tarımsal faaliyetlerde çalıştırılmak 
üzere insan gücüne ihtiyaç duymuşlar, bu durum köle ticaretini yaygınlaştır-
mıştır. 

➜➜ Toplumlar arasında kültürel etkileşim yaşanmış, yeni kültürler, bitkiler, ırklar 
tanınmıştır.

➜➜ Avrupalılar dünyanın büyük bir kısmını tanıyarak yeni ve doğru bilgiler edin-
mişler, yeni ülkeler medeniyetler bitki ve hayvanlar bulunmuştur. Patates, ka-
kao, vanilya, tütün, domates bu süreçte Avrupalılarca tanınmıştır.



Örnek:



➜➜ Akdeniz limanları önemini kaybetti.

➜➜ İslam ülkeleri olumsuz etkilendi.

➜➜ Türkistan hanlıkları zayıflayarak Ruslar karşısında geriledi.

➜➜ Osmanlı Devleti ticaret faaliyetlerini yeniden geliştirmek için Avrupalı devletle-
re kapitülasyonlar vermek zorunda kaldı.

➜➜ Hint ticaret yolu hakimiyeti için Portekiz’le, Akdeniz hakimiyeti için de İspanya 
ve Venedik’le savaştı.

Coğrafi Keşifler’in Türk Dünyası Üzerindeki Etkileri



➜➜ Yemen, Eritre, Sudan ve Habeşistan’ın bir bölümü Osmanlı kontrolüne geçti.

➜➜ Arap Yarımadası ve Kızıldeniz tamamen Osmanlı kontrolüne geçti.

➜➜ Hint deniz yolunun denetimi ele geçirilemedi. 

➜➜ Portekizlilerin Hindistan’da sömürgeler kurarak Müslümanların ticaretine engel 
olmaları

➜➜ Kızıldeniz yoluyla hacca giden Müslümanlara saldırmaları

➜➜ Gücerat hükümdarının Kanuni’den yardım istemesi

➜➜ 4 sefer düzenlenmiştir.

Hint Deniz Seferleri

Nedenleri:

Sonuçları:



Örnek:



! NOT

➜➜ Sokullu Mehmet Paşa Dönemi’nde “Ticaret yollarının yön değiştirmesinin sonucu 
Osmanlı’da görülen gümrük gelirlerindeki azalmaları önlemeye yönelik” kanal 
projeleri geliştirilmiştir. 

➜➜ Ancak kanal açma girişimleri sonuçsuz kalmıştır. 

➜➜ Don ve Volga nehirlerinin açılacak bir kanalla birleştirilmesi ile Osmanlı Devleti, 

➜➜ Karadeniz ve Hazar arasında bağlantı kurarak Rusların güneye inmesini engel-
lemek

➜➜ Doğu’da ele geçirilen yerlerin kontrolünü sağlamak

➜➜ Doğu Avrupa Türkleri ile Kafkasya arasında bağlantı kurabilmek

➜➜ Orta Asya Türkleri ile birleşmek 

Don - Volga Projesi: 



➜➜ Bu proje ile Avrupalıların Hint denizyolu ile bağlantısı kesilecek, böylece Süveyş 
Kanalı üzerinden Akdeniz’e ulaşan ticaret güzergahı sayesinde ticaret yeniden 
Osmanlı egemenliğine girecekti.

➜➜ Avrupa Uzakdoğu sömürgelerine son verilecekti. 

➜➜ Hindistan ve Endonezya Müslümanları ile bağlantı kurulacak ve yardım edile-
cekti.

➜➜ Rusya’nın Türk hanlıklarına yaptığı baskıyı sona erdirmek

➜➜ Safevi (İran) devletini kuzeyden baskı altında tutmak

➜➜ İpek ticaret yolunu deniz yoluyla kontrol altına almak 

➜➜ Amaçları gözetilmiştir. 

Süveyş Kanal Projesi:



Örnek:



! NOT

➜➜ Sokullu Mehmet Paşa Dönemi’nde;

➜➜ Kıbrıs Adası fethedilerek Doğu Akdeniz’in güvenliği sağlandı.

➜➜ İnebahtı Deniz Savaşı: Kıbrıs’ın fethi üzerine Haçlılar İnebahtı’da Osmanlı do-
nanmasını yaktı.

➜➜ Tunus fethedildi.

➜➜ Lehistan himaye altına alındı.

➜➜ Vadiüs Seyl Savaşı: Portekiz’den Fas alınarak Osmanlı sınırları Atlas Okyanu-
su’na ulaştı.



Örnek:



TYT Orta ve İleri Düzey
Tarih Soru Bankası

Sul v Mez Tşkiı

ORTA ve İLERİ
DÜZEY

9

BEGÜM ÜNLÜ



KLASİK DÖNEM OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ
SULTAN VE MERKEZ TEŞKİLATI

Merkez Teşkilatı

Sarayın Bölümleri

Divan-ı Hümayun

Osmanlı Devlet Anlayışının Esasları

Divan-ı Hümayun Üyeleri



OSMANLI DEVLET ANLAYIŞININ ESASLARI

➜➜ Yönetim İslam hukukuna dayanmıştır.
➜➜ Bu esaslara ters düşmemek şartıyla eski Türk geleneği ve fethedilen yer-
lerdeki uygulamalardan da faydalanılmıştır.
➜➜ Padişahlar devletin mutlak hakimidir.
➜➜ Töreye uymak zorundadır.
➜➜ 1876’da I.Meşrutiyet’in ilanına kadar yönetim şekli monarşidir.



Osmanlı padişahlarının görevleri:

➜➜ *Devleti yönetmiş
➜➜ * Savaşlarda ordulara kumandanlık etmiş
➜➜ * Birinci dereceden memurların tayinini yapmış
➜➜ * Yükselme Devri’ne kadar Divan’a başkanlık etmişlerdir.
➜➜ - Osmanlı hükümdarları başlangıçta “Bey”, “Gazi” unvanları kullanırken; 
➜➜ - I. Murat “Hüdavendigar, Han, Sultan, Padişah” unvanlarını ilk kez kullan-
mış, sonraki padişahlar da bu unvanları kullanmıştır. 
➜➜ - Yavuz Sultan Selim’den itibaren Osmanlı padişahları “Halife” unvanını kul-
lanmıştır. 
➜➜ - I. Murat’tan itibaren “Ülke, Padişah ve oğullarınındır.” anlayışı ile merkezi 
devlet anlayışı daha da ön plana çıkmıştır. 
➜➜ *Eski Türk devlet geleneği sona ermiştir.



Örnek:



➜➜ Fatih Kanunnâmesi’nde padişahın kim olacağına dair bir açıklama açıkça yer al-
mamıştır. 

➜➜ Her şehzade eşit şekilde tahta çıkma hakkına sahip olmuş ancak padişah olan 
kişiye devletin geleceğini tehlikede görüyorsa, diğer kardeşlerini öldürme yet-
kisi verilmiştir.

➜➜ Padişah öldüğünde yerine kimin geçeceği konusunda yönetimde etkili ulema, 
ümera vs. görüşleri belirleyici olmuştur. 

➜➜ Tahta çıkacak şehzadeye biat edilmesi ile tahta çıkması sağlanmıştır. 

➜➜ Şehzadeler Manisa, Trabzon, Konya, Amasya gibi şehirlerde idari, askeri ve 
mali alanlarda Lala gözetiminde valilik yaparak yönetim tecrübesi ve deneyim 
fırsatı bulmuşlardır. 



Örnek:



➜➜ Taht kavgalarını engellemek için I. Ahmet (1603-1617), en yaşlı ve en aklı ba-
şında hanedan üyesinin başa geçmesi şartını getirerek, padişahın kim olacağı 
konusundaki belirsizliği ortadan kaldırmıştır. 

➜➜ Bu sisteme “Ekber – Erşed Usulü” denir. 

➜➜  I. Ahmed, şehzadelerin sancaklarda görev yapması uygulamasına son vermiş ve 
Sancak Usulü yerine Kafes Usulü uygulamasını getirmiştir. 

➜➜ Padişah ilk kez Sened-i İttifak ile (1808) kendi gücünün dışında başka bir gü-
cün varlığını tanımıştır.

➜➜ Tanzimat döneminde (1839-1876) ilk kez padişah yetkileri kanun gücü ile sı-
nırlandırılmıştır. 

➜➜ II. Meşrutiyet (1908-1918) döneminde ise padişahlık sembolik hale gelmiştir.



MERKEZ TEŞKİLATI

➜➜ Padişah

➜➜ Divan-ı Hümayun

➜➜ Saray vardır.

➜➜ Fatih’ten itibaren başkent İstanbul olmuştur

Merkez teşkilatının başında;



SARAY

➜➜ Devletin “Yürütme Organı” olan hükümet, sarayın “Babüssade” denilen kısmın-
da toplanmıştır. 

➜➜ Saray aynı zamanda Divan toplantıları, cülus töreni, yabancı elçilerin kabulü ve 
bayramlaşma törenlerinin yapıldığı yerdir.

➜➜ Osmanlılar Bursa’yı alınca Hisariçi’nde bir saray yaptırmışlardır.

➜➜ 1361’den sonra Edirne’de de devlet işleri sarayda sürdürülmüştür. 

➜➜ Fatih Dönemi’nde yönetim merkezi olarak yaptırılan Topkapı Sarayı; Harem, 
Birûn ve Enderûn olmak üzere üç kısımdan oluşmuştur.

➜➜ İstanbul’un fethi sonrası cülus töreni, Eyüp Sultan Cami’nde “Kılıç Kuşanma” 
ile tahta oturan padişah tarafından Kapıkululara bahşiş dağıtılmıştır.



➜➜ Padişahın ailesinin yaşam alanı olarak bi-
linir.

➜➜ Harem’e alınan, Türk ve Müslüman kö-
kenli olmayan cariyeler müzik, el sanat-
ları, resim vs. alanlarında eğitim alırlardı. 

➜➜ Harem’de eğitimleri tamamlanan cariyeler, 
eyaletlerde görev alan Beylerbeyi, San-
cakbeyi ve Vezir rütbesindeki devşirmelerle evlendirilmiştir. 

➜➜ Buna “Çıkma” denmiştir. 

Harem



➜➜ Devlet işlerinin görüşüldüğü alandır. 

➜➜ Divan-ı Hümayun’un toplandığı yerdir.

➜➜ II. Mehmet zamanında işlerlik kazanan Enderun, devşirme kökenlilerden 
kabiliyeti olanların yönetime kazandırılmasına yönelik faaliyet gösteren 
Saray Okulu’dur. 

➜➜ Kuruluş yıllarında yönetimde etkili Türk kökenli vezir ve beylerin nüfuzu-
nu (Çandarlı Halil Paşa’nın etkinliğine son vererek) Fatih Sultan Mehmet 
Han kırmıştır. 

➜➜ 1453 – 1566 arası göreve gelen sadrazamların çoğu  devşirme kökenlidir.

➜➜  Bu uygulama ile devlet; padişahın monarşik gücünü artırırken merkezi 
otoritenin güçlendirilmesini de sağlamıştır

Birun: 

Enderun



➜➜ Osmanlı merkez örgütünün en önemli kurumudur. 

➜➜ Devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yerdir. 

➜➜ Devlet işlerinden özellikle yürütmeyle ilgilidir. 

➜➜ Son söz hakkının padişaha ait olması Divan’ın, padişahın “Danışma Organı” 
olduğunu gösterir. 

➜➜ Divan’a kuruluş döneminde padişahlar, Fatih’ten itibaren veziriâzam baş-
kanlık yapmıştır. 

➜➜ Orhan Bey zamanında kurulmuş, I. Murat zamanında tam olarak işlerlik 
kazanmıştır.

Divan-ı Hümayun 



➜➜ II. Mahmut döneminde kaldırılarak yerine Nazırlıklar oluşturulmuştur. 

➜➜ Bugünkü Bakanlar Kurulu’nun işlevini görmüştür. 

➜➜ Divan-ı Hümayun üyeleri Kalemiye, İlmiye, Seyfiye meslek gruplarındandır. 

➜➜ I. Murat zamanında; ilk Defterdarlık, ilk Kazaskerlik ve ilk beylerbeylik 
Rumeli’de oluşturulmuştur.



Örnek:



Divan Üyeleri

➜➜ Fatih’e kadar Divan’ın tabii üyesi ve başkanıydı.

➜➜ Divan padişahların yürütme yetkisini kullanıyordu.

➜➜ Padişahın yardımcısıdır.

➜➜ Padişahtan sonra en yetkili kişidir.

➜➜ Padişah seferde yokken Serdar-ı Ekrem unvanıyla orduya 
komuta eder.

➜➜ Padişahtan sonra devletin mührünü taşıyabilen tek devlet 
adamıdır.

Padişah 

Veziriazam (Sadrazam)  



➜➜ Günümüzdeki devlet bakanları konumundadır.

➜➜ Askeri ve siyasi işlerden sorumludurlar.

➜➜ I.Murat Dönemi’nde kuruldu.

➜➜ Fatih Dönemi’nde Anadolu ve Rumeli Kazaskeri olarak ayrıldılar.

➜➜ İlmiye sınıfına mensup olup divanda büyük davalara bakarlardı.

➜➜ Kadı ve müderris ataması yaparlardı.

Vezir 

Kazasker



Örnek:



➜➜ Maliye işlerinden sorumludurlar.

➜➜ Fatih Dönemi’nde Anadolu ve Rumeli Defterdarı olarak ay-
rıldılar.

➜➜ Fethedilen arazileri tahrir defterlerine yazmak,

➜➜ Dirlikleri dağıtmak ve tahrir defterlerine işlemek,

➜➜ Belgelere padişah tuğrasını çekmek

➜➜ Fermana uygun emirleri yazmak

➜➜ Padişah ve sadrazama gelen mektupları tercüme ettire-
rek bunlara cevap hazırlamak görevleridir.

Defterdar 

Nişancı



➜➜ Divandaki katiplerin başı olup nişancıya bağlıydı.

➜➜ XVII. yüzyıldan sonra önemi artmış ve devletin işlerinin 
sorumluluğu reisülküttaplara verilmiştir.

➜➜ Divana en son katılan üyedir.

➜➜ Donanma başkomutanıdır.

➜➜ Denizlerle ilgili işlerde padişah adına ferman yazardı.

Reisülküttap 

Kaptan-ı Derya



➜➜ Divanda alınan kararların İslam dinine uygun olup olmadığı 
konusunda fetva vermiştir.

➜➜ Halifeliğin Osmanlı’ya geçmesiyle önemi artmıştır.

➜➜ Kanuni Dönemi’nde veziriazam ile eşit hale getirilerek di-
vanın daimi üyeleri arasına girdi.

➜➜ Yeniçerilerin ağasıdır.

➜➜ İstanbul’un asayişinden sorumludur.

Şeyhülislam

Yeniçeri Ağası



! NOT

➜➜ İstanbul’un belediye hizmetlerine Şehir Emini, adalet işlerine de İstanbul Kadı-
sı bakmıştır (Taht Kadısı).



Örnek:
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KLASİK DÖNEM OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ

Millet Sistemi
Lonca

Vakıflar

Mesleki Yapıya Göre Yönetenler-Yönetilenler

Etnik ve Dini Yapıya Göre Teşkilatlanma

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ

Osmanlı Devletinde Üretim Yapısı

Osmanlı Devletinde Arazi Yapısı



MİLLET SİSTEMİ

➜➜ - Dine dayalı sistem olup, toplum Müslüman olanlar ve olmayanlar şek-
linde örgütlenmiştir.
➜➜ - Her dini grubun kendi içinden seçtikleri en yüksek rütbeli bir din 
adamı tarafından yönetilmesi esasına dayanan idari ve hukuki bir sis-
temdir.
➜➜ - Bu sistem azınlıkların benliklerini korumalarına olanak sağlayan bir 
ortam yaratmıştır.
➜➜ - Ruhani liderleri doğrudan padişaha sorumlu olmuştur.
➜➜ - Osmanlı Devleti’nin sınırları genişledikçe farklı milletleri bünyesine 
katmıştır.
➜➜ - Devletin asli unsuru olan Türkmenler, Ermeniler, Rumlar, Arnavutlar, 
Boşnaklar, Araplar bir arada yaşamıştır.
➜➜ -II.Bayezid Dönemi’nde İspanyol zulmünden getirilen Yahudiler de 
Osmanlı toplum yapısı içinde yerini almıştır.



Örnek:



Örnek:



➜➜ İlimle uğraşan sınıftır. 

➜➜ Medreseden yetişirler. 

➜➜ Şeyhülislam, kazasker, kadı ve müderrisler bu sınıf içinde yer almıştır. 

➜➜ Askerlik hizmeti ve idari işlerden sorumlu sınıftır. 

➜➜ Sadrazam, beylerbeyi, sancak beyi vs. gibi yöneticiler bu sınıf içinden seçilmiş-
tir. 

Mesleki Yapıya Göre Yönetenler  

İlmiye

Seyfiye (kılıç sahibi, asker)



➜➜ Bürokratik grubu oluşturan sınıftır. Defterdar ve nişancı bu sınıftan seçilmiştir.

! NOT
➜➜ Osmanlı Devleti’nde yönetici olabilmek için, Müslüman olma, Türkçe’yi güzel 
konuşma, Osmanlı devlet adabını bilme şartları aranmıştır.

Kalemiye 



Örnek:



➜➜ Yönetenler dışında kalan, şehirli, köylü ve göçebe olarak adlandırılan halkın ta-
mamıdır. 

➜➜ Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyıla kadar reayaya tebaa (tabi olan, söylenen her 
şeyi yapmakla yükümlü olan) denilirken,

➜➜ XIX. yüzyılın başlarından itibaren, Fransız İhtilali ile birlikte demokratik kav-
ramların yaygınlaşmasına bağlı olarak hakları ve özgürlükleri olan halk (vatan-
daş) kavramı kullanılmaya başlanmıştır.

! NOT

! NOT

➜➜ Bu ayrımlar kesinlikle sosyal sınıflaşmanın göstergesi değildir.

➜➜ Yönetenler vergi yükümlüsü değilken, reaya devlete vergi vermekle yükümlü 
tutulmuştur.

Yönetilenler 



➜➜ Kişinin ya da ailenin statüsü sabit kalmak üzere sınırlar içinde yer değiştirebil-
mesidir.

➜➜ Kişinin statüsünün değişmesidir.

➜➜ Osmanlı etnik yapısı dini yapının değişmesine bağlı olarak farklılaşmıştır. 

➜➜ Etnik yapı içinde en kalabalık nüfus Türklerdir. 

➜➜ Bu yapı içinde Rumlar, Bulgarlar, Romenler, Sırplar gibi slav kökenli veya slav-
laşmış kavimler yer alırken Ermeniler ve Macarların dışında Arnavut, Arap, Acem 
gibi Müslüman unsurlar da yoğun bir nüfus kitlesini oluşturmuştur. 

Etnik ve Dini Yapıya Göre 

Yatay hareketlilik:

Dikey hareketlilik:

Etnik 



➜➜ Türklerin dışında, Arap, Acem, Berberi Müslümanlarıdır. Ayrıca Balkanlarda ya-
şayan Arnavut ve Boşnaklar da kendi istekleriyle İslamı benimseyen topluluklar-
dır. 

➜➜ Hristiyan ve Musevilerden oluşan gruba verilen isimdir. 

➜➜ Hristiyanlar içinde en kalabalık grup Ortodokslardır. Hristiyan Ortodokslar ço-
ğunlukla Balkanlarda yaşamakta idi. 

➜➜ Ortodoks toplumlar Sırplar, Bulgarlar, Romenler, Rumlardır.

Dini

Müslüman 

Gayrimüslim



➜➜ Osmanlı’da dinlenme ve eğlence biçimlerinin en önemli yerleri arasında mesire 
alanları vardı. Bahçeler, bostanlar ve çayırlık alanlar. Ağaçayırı, Kadırga Lima-
nı, Samatya, Davutpaşa Sahrası, Kağıthane, Boğaz kıyıları, Belgrad Ormanları, 
Çamlıca ve Göksu Dereleri bunların bazıları idi. 

➜➜ Türklerin en önemli farklı yönlerinden biri de hamamdır. Hem yıkanma ve ra-
hatlama hem de eğlence ve sohbet mekanları olarak hamamlar dikkat çekmiştir.

➜➜ Kağıthane ve Ağaçayırı gibi yerlerde düzenlenen esnaf bayramları geleneksel 
törenlerini yapma, sanat ve ticaret ürünlerini sergileme fırsatı buldukları alan 
olarak karşımıza çıkmıştır. 

➜➜ Ordu’nun sefere çıkması sürecinde kazanılan Zafer’in kutlanması, Şehzade’nin 
doğumu ve sünnet düğünü, padişahın Cuma namazına alayla gitmesi ve Mek-
ke’ye hediyelerin yollandığı Sürre Alayları gibi olayların her biri için büyük tö-
renler yapılmıştır. 

Osmanlıda Günlük Yaşam 



➜➜ Ayrıca külliyeler de zorhane adı verilen ve beden eğitimi ile ilgili çalışma-
lar yapıldığı bölümler vardır. Enderun’dan yetişen gençler kemankeşlik yani ok 
atma, cündilik yani süvarilik, cirit, tüfek kullanma, at üzerinde silah kullanma, 
iyi ata binme gibi alanlarda eğitim görmüşlerdir. 

➜➜ Mart ayında yeni yılın bereketli geçmesi için geleneksel olarak nevruz kutla-
maları yapılırdı.

➜➜ Mayıs ayında hıdrellez kutlamaları düzenlenirdi.



➜➜ Türkler kahve ve kahvehaneler ile XVI. yüzyıl ortalarında tanışmış kahvehane-
ler hızla yayılarak gidip gelinen ve eğlenilen yerler haline gelmiştir. 

➜➜ Tavla ve satranç oyunları, müzik dinlenen mekanlar ile şair ve edebiyatçıların 
sohbet mekanları olarak kahvehaneler önem kazanmıştır. 

➜➜ Osmanlı’da Mahalle meydanlarında gerçekçi veya tuhaf hikayeler içeren, çeşit-
li taklitleri yapan, anlattığı hikayelerden kıssalar çıkarılmasını amaçlayan med-
dahlar eski Türk efsane ve destanlarını da ezberden okumuşlardır. 

➜➜ Gölge oyunu olarak da adlandırılan Karagöz ile Ha-
civat yaygın bir eğlence alanı olmuştur. Karagöz’ü 
oynatan kişiye “Hayali” denmiştir. Orta oyunu ve 
Karagöz hem ramazan gecelerinin hem de bayram-
ların en itibar gören eğlenceleri arasına girmiştir. 

Eğlence



➜➜ İhtiyaç duyulan her türlü malın karşılanması için Osmanlı Devleti, tarımsal ve 
sınai üretime önem vermiştir. 

➜➜ Tarımsal üretim timar sistemi çerçevesinde, sınai üretim de loncalarca gerçek-
leştirilmiştir. 

➜➜ Osmanlılarda güreşçilere ‘’pehlivan’’ denilmiştir. Pehlivanların Tekke adı verilen 
güreş teşkilatları vardır. Manastır ve Erzurum gibi kışların uzun sürdüğü böl-
gelerde halkın meşalelerin ışığı altında çeşitli eğlenceler düzenledikleri ve spor 
gösterileri yaptıkları bilinmektedir. Osmanlılarda ‘’Okçular Tekkesi’’ ‘’Pehlivanlar 
Tekkesi’’ gibi kuruluşlar Türkiye’deki ilk ciddi spor kuruluşları olarak kabul edi-
lir. 

Osmanlı Devletinde Üretim Yapısı 



Üretim Faaliyetleri 

➜➜ Zirai faaliyetler timar sistemi çerçevesinde sürdürülmüştür. 

➜➜ Hububat üretimi önemsenmiş ve şehirlerin çevresinde bağcılık, bahçecilik ve 
sebzecilik yapılmıştır. 

➜➜ Sulama sistemleri önemsenmiş ve kendi imkanlarıyla sulama sağlayan çiftçiler 
veya bahçeciler yarı öşür (%5) vergi ödemişlerdir. 

Zirai Üretim 



➜➜ Osmanlı Devleti’nde sanayi, küçük işletmelerden oluşan ve “lonca” adı verilen 
esnaf teşkilatının elindedir. 

➜➜ Her loncada aynı mesleğe mensup insanlar bir araya gelmiş ve loncalar kendi 
içlerinden reislerini seçmişlerdir. 

➜➜ Loncalar, üretilen malın miktarı, kalitesi ve fiyatının belirlenmesinde söz sahibi-
dir. 

➜➜ Üretim ve tüketim arasındaki dengeyi gözeten Osmanlı Devleti’nde, ihtiyaç du-
yulan malların ithalatına izin verilirken; yurt içi ihtiyaçları karşılayan malların 
fazlasının ihracatına da engel olunmamıştır. 

➜➜ Osmanlı Devleti’nde ihtiyaç malları ve hammaddeler şehirlerdeki “Kapan” adı 
verilen toptancı haline getirilmiş; 

➜➜ “Kapan Emini” denilen görevlilerce eşit olarak satıcılara veya da imalatçılara da-
ğıtılmıştır.

Sınai Üretim 



➜➜ Böylece bir malın üretim safhasından satış noktalarına kadar tek elden dağıtımı 
sağlanmış, aracısız olarak tüketiciye ulaştırılarak fiyat artışları engellenmiştir. 

➜➜ Ayrıca, bölgedeki arz – talep dengesine göre fazla gelen ürünler ihtiyacı olan 
diğer eyalet ve sancaklara gönderilmiştir. 

➜➜ Ziraat, madencilik, sanayi, ticaret ve esnaflıkta kaynakların bölüşümü ve kulla-
nımında “eşitlikçi” bir anlayışı önemseyen Osmanlı Devleti, bütün bu sektörler-
de büyük farklılaşmaların oluşmamasına ve mümkün olduğu kadar eşitliğe yakın 
dağılıma önem vermiştir.



➜➜ Miri araziler: Devlete ait arazilerdir.

Dirlik
Miri arazinin en önemli bölümüdür.
Dirlikler; has, zeamet ve tımar olarak ayrılırlar-
dı.

Vakıf Arazi
Gelirleri cami, medrese, hastane gibi topluma 
hizmet veren kuruluşların masrafları için ayrılan 
arazilerdir.

Ocaklık Arazi Gelirleri kale muhafızları ve tersane giderlerine 
ayrılmış olan arazilerdir.

Yurtluk Arazi Sınır boylarındaki askerlere verilen arazilerdir.

Mukataa Gelirleri doğrudan devlet hazinesine ait olan 
arazilerdir.

Paşmaklık Gelirleri padişah hanımlarına ve kızlarına bırakı-
lan arazilerdir.

Malikane Gelirleri üstün hizmet gösteren devlet görevli-
lerine ömür boyu verilen arazilerdir

Metruk Arazi
Otlak, yaylak, kışlak, mera gibi halkın ortak 
kullandığı araziler olup, gelirleri hazineye akta-
rılır.



Örnek:



➜➜ Mülk araziler: Halka ait arazilerdir.

Öşriyye Müslümanların elindeki topraktır.

Haraciyye Gayrimüslimlerin elindeki topraklardır.

➜➜ Bir çift öküzle işlenebilecek büyüklükte çiftlik olarak tanımlanan belirli bir 
toprak birimine tasarruf eden evli bir köylüden (hane) oluşmuştur. 

➜➜ Osmanlı Devleti’nin Balkanlar ve Anadolu’daki bütün tarım arazisini Miri Arazi 
yani devlet mülkiyeti olarak görmesi devletin çifthane birimlerinin bütünlüğü-
nü koruma amacına yöneliktir. 

➜➜ Köylü ise bu uygulamada “daimi bir kiracı” konumundadır.

Çifthane Sistemi



➜➜ Klasik Çağ’da, tahrir defterleri ile Osmanlılarda, köylü aile ve toprak birimleri-
nin (çifthaneler) sayım ve yazımı önemsenmiştir. Bu tutum imparatorluk bürok-
rasisinin vazgeçilmez düzenleme ve kontrol aracı olmuştur. İlke olarak tahrir 
defterleri, çifthane birimlerinin veya temsil eden vergi mükellefi bütün yetişkin 
erkek köylülerin sayım ve yazımından ibarettir.

! NOT
➜➜ İşlediği toprağı haklı bir neden olmaksızın terk ederek başka yerlere göç eden 
veya başka işlerle uğraşmaya başlayan, toprağını üç yıl üst üste bırakan kimse-
den çiftbozan vergisi alınmıştır. Amaç üretimde sürekliliği sağlamaktır.



Örnek:



➜➜ Mesleğe usta yetiştirmek 

➜➜ Kendi aralarında düzeni sağlamak 

➜➜ Kalite, fiyat ve üretim kontrolünü sağlamaktır.

➜➜ Osmanlılar’da esnaf örgütlenmesi lonca adı verilen teşkilat etrafında oluşmuş-
tur. 

➜➜ Her meslek için ayrı bir lonca kurulmuş ve devlet ile esnaf arasındaki bağlantı 
lonca başkanları olan lonca kethüdası tarafından yürütülmüştür. 

Esnaf Teşkilatında Eğitim 

Loncanın görevleri 



➜➜ Türk – İslam devletlerinde olduğu gibi Osmanlılarda da “servet ve mülkiyetin 
toplumun tüm katmanlarına mümkün olduğunca eşit yayılması ve halkın temel 
ihtiyaçlarının karşılanmasına” önem verilmiştir. 

➜➜ Vakıflar sayesinde hayır amaçlı kurumlar finanse edilmiş

➜➜ yaşlılık ve maluliyet (iş görmezlik) maaşları verilmiş, 

➜➜ lonca üyeleri için bir nevi sigorta güvencesi sağlanmış, 

➜➜ şehir duvarları ve kaleler inşa edilerek savunma çabalarına dahi katkıda bulu-
nulmuştur. 

➜➜ Vakıflar bu faaliyetlerine karşılık vergi vermemişlerdir.

Vakıflar ve Sosyal Hayat Üzerindeki Etkileri



! NOT

➜➜ Geliri hayır kurumlarına bırakılan topraklardı. 

➜➜ Cami, medrese, imarethane, hastane, kervansarayların masrafları bu şekilde 
karşılanmıştır. 

➜➜ Bu topraklar satılamaz ve devredilemezdi.

Vakıf Arazi 
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DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI DEVLETİ
1595-1700 YILALARI ARASINDA SİYASİ GELİŞMELER

XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devletinde 
ve Avrupa’daki Denizcilik Faaliyetleri

Osmanlı-Lehistan İlişkileri

Osmanlı-Venedik İlişkileri

Osmanlı-İran İlişkileri

Osmanlı-Avusturya İlişkileri

Otuz Yıl Savaşları



➜➜ Doğuda İran, batıda Lehistan, Avusturya ve Venedik, II. Viyana kuşatmasından 
sonra da Rusya ile savaşmıştır.

Bu yüzyılda Osmanlı Devleti;



Osmanlı Devletinin Doğu Siyaseti 

➜➜ Osmanlı – İran Savaşlarında

➜➜ Osmanlı Devleti’nin İran’daki taht kavgalarından, 

➜➜ İran’ın da Osmanlı’nın batıdaki savaşlarından ve Osmanlı’daki taht değişiklikle-
rinden yararlanma çabaları etkili olmuştur.

➜➜ 1- 1577-1590 Osmanlı - İran Savaşları yapılmış ve Ferhat Paşa Antlaşma-
sı Osmanlı Devleti, tarihi boyunca doğuda en geniş sınırlara 1590 Ferhat Paşa 
Antlaşması ile ulaşmıştır.

1555 Sonrası Osmanlı - İran İlişkileri 



! NOT
➜➜ Osmanlı Devleti’nin üstünlüğü ile sona eren savaşlar sonucunda Osmanlı Devleti 
Hazar kıyılarına kadar nüfuz alanını genişletmiş, doğuda en geniş sınırlara ulaş-
mıştır.

➜➜ 2- 1603–1611 Osmanlı – İran Savaşları sonucunda Nasuh Paşa Antlaşması 
imzalanmış ve Osmanlı Devleti, 1590 Ferhat Paşa Antlaşması ile doğuda ele ge-

çirdiği toprakları İran’a bırakmak zorunda kalmıştır.

➜➜ 3- 1617 – 1618 Osmanlı – İran Savaşları sonucunda imzalanan Serav Ant-

laşması ile İran 200 deve yükü ipek vergi vermeyi kabul etmiştir.

➜➜ 4- 1622 – 1639 Osmanlı – İran Savaşlarında Osmanlı Devleti Bağdat’ı ele 
geçirmiş ve İran ile 1639 Kasrışirin Antlaşması’nı yapmıştır. (IV.Murat)

➜➜ Revan Seferi ile Revan ve Azerbaycan alınmış, Bağdat Seferi ile Bağdat alın-
mıştır.



➜➜ Azerbaycan ve Revan İran’a bırakılmış, 

➜➜ Bağdat Osmanlılarda kalmış; 

➜➜ Zağros dağları iki ülke arasında sınır kabul edilmiştir.

Kasr-ı Şirin Antlaşması (1639) ile, 



Örnek:



➜➜ Lehistan, 1587’de Osmanlı himayesinden çıkmıştır.

➜➜ Eflâk, Boğdan ve Erdel’in iç işlerine karışması Osmanlı – Lehistan savaşlarının 
çıkmasında etkili olmuştur.

➜➜ 1) Lehistan’ın Osmanlı – Avusturya savaşlarında Avusturya’yı desteklemesi, II. 
Osman’ın Hotin Seferine çıkmasına neden olmuştur.

➜➜ Genç Osman’ın Lehistan Seferi sonucunda Hotin Antlaşması (1621) imzalanmış-
tır.

Osmanlı Devleti’nin Batı 
(Avrupa) Siyaseti 

Osmanlı -  Lehistan İlişkileri 



➜➜ Yeniçerilerin isteksizliği nedeniyle Lehistan’a karşı istenilen üstünlük sağlana-
mamış, ancak Lehistan 22.000 altın vergi vermeyi kabul etmiştir. 

➜➜ Boğdan’daki Osmanlı egemenliği korunmuştur. 

➜➜ Lehistan’ın Türk himayesinde bulunan Ukrayna Kazaklarına saldırması üzerine 
savaş başlamıştır.

➜➜ 2) IV. Mehmet zamanında Fazıl Ahmet Paşa’nın Lehistan Seferi’nde Osmanlı 
Devleti zafer kazanmıştır.

➜➜ Osmanlı’nın topraklarına toprak kattığı son antlaşma olan Bucaş Antlaşması 
(1672) ile sonuçlanmıştır.



Örnek:



➜➜ Osmanlı Devleti ile Venedikliler arasındaki ilişkilerin esas sebebi, denizlerdeki 
üstünlük mücadelesidir. 

➜➜ XVII. yüzyılda stratejik konumu ve korsan faaliyetlerinin üssü haline gelen Gi-
rit’in dışındaki Ege Adaları Osmanlı’nın kontrolünde idi. Bu durum Girit’in alın-
masını zorunlu kılmıştır. 

➜➜ 1645 – 1669 yılları arasında devam eden 24 yıllık kuşatma sonrasında Girit 
Adası fethedilmiştir.

➜➜ Venedik Çanakkale Boğazını ve Midilli adasını abluka altına alınca Köprülü 
Mehmet Paşa bu ablukayı kaldırmıştır.

➜➜ 1669’da Köprülü Fazıl Ahmet Girit’i almıştır. 

➜➜ Sicilya dışında Doğu Akdeniz Türk Gölü haline gelmiştir. 

Osmanlı - Venedik İlişkileri 



➜➜ Ordunun merkeze çok uzak olması,

➜➜ Adanın çok iyi korunması, 

➜➜ Venedik donanmasının teknoloji bakımından çok üstün olması, 

➜➜ Ekonomik zorluklar, 

➜➜ Merkezi yönetimdeki sıkıntılar 

➜➜ Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında Sultan Süleyman (Kanuni) zamanında 
sağlanan barış ortamı ve Osmanlı’nın Avusturya karşısında kurduğu siyasi üs-
tünlük XVI. yüzyıl sonlarında,

➜➜ sınır ihlalleri,

➜➜ vergilerdeki anlaşmazlıklar nedenleriyle bozulmuştur.

Girit Adası’nın Geç Alınmasının Nedenleri:

Osmanlı - Avusturya İlişkileri 



➜➜ Osmanlı Haçova Meydan Savaşı’nı kazanmıştır.

➜➜ Kanije ve Estergon Kaleleri alınmıştır.

➜➜ Avusturya’nın isteği ile 1606 Zitvatorok Antlaşması yapılmıştır.

➜➜ Kanuni Dönemi’nde yapılan 1533 İstanbul Antlaşması’nda “Avusturya Arşidükası 
Osmanlı sadrazamına denktir” kararı yerine “Avusturya Arşidükası Osmanlı pa-
dişahına denktir” kararı yer almıştır. 

➜➜ Bu karar Osmanlı Devleti’nin Avusturya karşısında siyasi üstünlüğünü yitir-
diğinin göstergesidir.

1) 1593 - 1606 Savaşları:



Örnek:



➜➜ Avusturya ile Osmanlı Devleti arasında 1664 Vasvar Antlaşması yapılmıştır. 

➜➜ Vasvar Antlaşması ile,

➜➜ Uyvar ve Novingrad Kaleleri Osmanlı’ya bırakılmış,

➜➜ Avusturya, Osmanlı Devleti’ne savaş tazminatı vermeyi kabul etmiş, 

➜➜ Erdel, Osmanlı Devleti’ne bırakılmıştır.

➜➜ Vasvar Antlaşması ile sağlanan barış ortamı Avusturya’nın, “Orta Avrupa’da güç-
lenmek” çabası sonucu Macaristan’a saldırmasıyla yeniden bozulmuştur.

➜➜ Macarların Osmanlı’dan yardım istemesi üzerine Viyana kuşatılmıştır.

➜➜ Haçlı ordusunun Avusturya’ya yardıma gelmesi, taktiksel hatalar kuşatmanın 
başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olmuştur.

2) 1662 - 1664 Savaşları:

3) 1683 Viyana Kuşatması:



➜➜ Osmanlı’ya karşı Avusturya, Lehistan, Venedik, Rusya ve Malta savaşmıştır.

➜➜ İngiltere ve Hollanda’nın aracılığı ile Avusturya, Lehistan, Venedik ile 1699 Kar-
lofça Antlaşması yapılmıştır.

➜➜ Rusya ile de 1700 İstanbul Antlaşması imzalanmıştır.

! NOT
➜➜ II.Viyana kuşatmasının başarısızlıkla sonuçlanması üzerine Osmanlı Devleti’ne 
karşı Kutsal İttifak oluşturulmuştur.

Kutsal İttifak Savaşları: 1683-1699



➜➜ Mora Yarımadası, Dalmaçya kıyıları ve Ayamavra Adası Venedik’e, 

➜➜ Podolya ve Ukrayna Lehistan’a, 

➜➜ Temeşver İli ve Banat Yaylası hariç tüm Macaristan ve Erdel Avusturya’ya bı-
rakılmıştır. 

➜➜ Antlaşmanın geçerlilik süresi 25 yıl olacak ve Avusturya, antlaşmanın garantörü 
olacaktır.

1699 Karlofça Antlaşması’na göre;



! NOT

➜➜ Osmanlı Devleti’nin, Batı’daki ilk büyük toprak kaybıdır.  

➜➜ Diplomatik açıdan da güç kaybeden Osmanlı Devleti, Karlofça’da ilk kez “müza-
kere” yoluyla bir antlaşma imzalamak zorunda kalmıştır.

➜➜ Osmanlı’nın Avrupa karşısında taarruz gücü sona ermiştir.

➜➜ Avrupa Osmanlı’ya karşı savunmadan saldırıya geçmiştir.

➜➜ 1921 Sakarya Savaşı’na kadar Türklerin Avrupa’dan çekilme süreci başlamıştır.

Karlofça Antlaşması



Örnek:



Örnek:



! NOT
➜➜ Rusya ile ilk resmi antlaşma 1681 Bahçesaray Antlaşması’dır.

➜➜ Ruslar, Azak Kalesi’ne yerleşme imkanı bulmuştur. 

➜➜ Akdeniz’e inmenin ilk adımı gerçekleşmiştir.

➜➜ Ruslar ayrıca İstanbul’da elçi bulundurma hakkı da elde etmiştir.

1700 İstanbul Antlaşması 



Örnek:



➜➜ Modern devlet anlayışı kilisenin, devlet ve toplum üzerindeki etkisinin azaltıl-
ması ve buna bağlı olarak merkezi otoritenin ve siyasi gücün ülkede tek hakim 
güç olması esasına dayanır. 

➜➜ Modern devletlerde merkezi bir ordu, merkezi otoritenin koyduğu hukuk ku-
ralları ve siyasi otoritenin kilise nüfuzunun dışında bağımsız hareket edebilmesi 
esası önemlidir.

➜➜ Kutsal Roma - Germen (Alman) İmparatoru II. Ferdinand Protestanlığı ortadan 
kaldırmak için İspanya ile birlik olup diğer Avrupa devletlerine savaş açmıştır. 

➜➜ Fransa, İsveç, Danimarka, Hollanda ve Protestan Alman prenslikleri ile yapılan 
savaşları Kutsal Roma - Germen İmparatorluğu kaybetmiştir.

Otuz Yıl Savaşları: 1618-1648 

Avrupada Din Savaşlarından Modern Devlete:



Örnek:



! NOT
➜➜ Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu’na karşı kendisi de Katolik olan Fransa’nın 
Luthercileri desteklemesi Almanya’nın tek yönetim altında birleşerek güçlen-
mesine Fransa’nın engel olma amacına yöneliktir.



➜➜ Avrupa halkına mezhep seçme özgürlüğü verilmiştir.

➜➜ İsviçre, Hollanda ve Portekiz bağımsızlık kazanmıştır. 

➜➜ Fransa, Avrupa siyasetine yön verecek güce ulaşmıştır. 

➜➜ İngiltere, Avrupa’da en güçlü devlet haline gelmiştir. 

➜➜ Kutsal Roma - Germen İmparatorluğu savaş sonunda dağılırken İspanya güç 
kaybetmiştir. 

➜➜ Fransa, Otuz Yıl Savaşları’ndan galip ayrılmış ve Kutsal Roma - Germen İmpa-
ratorluğu’ndan toprak alarak gücünü artırmıştır. 

➜➜ Westfalya Barışı ile Avrupa’da dini etkenlerin yerini modern diplomasi almış ve 
uluslararası alanda modern devletler hukukunun temelleri atılmıştır.

! NOT
➜➜  Papalık onayına sunulmamıştır. Bu yaklaşım Avrupa’da modern devlet anlayışını 
güçlendirirken seküler yönetim anlayışını da başlatmıştır.

 1648 Westfalya Antlaşmasına göre:



➜➜ İspanya, Portekiz, İngiltere, Fransa ve Hollanda gibi Avrupalı güçler XVII. yüz-
yılın başından itibaren denizlerde askeri ve ticari faaliyetlere yönelmişlerdir. 

➜➜ İspanya ve Portekiz’in kurduğu sömürge imparatorlukları yerini XVII. yüzyılın 
başlarından itibaren İngiltere ve Hollanda’ya bırakmıştır. 

➜➜ İngiltere, Hollanda ve Fransa Uzak Doğu’da Hindistan, Endonezya, Çin ve Güney 
Doğu Asya’daki yüzlerce adayı sömürge haline getirmişlerdir. 

➜➜ İngiltere XVII. yüzyılda İngiliz Doğu Hindistan şirketini kurarak İngiliz sömür-
geciliğinin ilk ciddi adımını atmıştır. 

➜➜ Hollanda Doğu Hindistan şirketini kurmuş ve bu sayede Hollandalılar Ümit Bur-
nu’ndan Doğu Hint adalarının ucuna kadar uzanan bölgede sömürge imparator-
luğu haline gelmiştir.

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nde ve 

Avrupa’da Denizcilik Faaliyetleri



➜➜ Sömürgecilik yarışında Hollanda XVII. yüzyıl başlarında Amerika kıtasında sö-
mürgeler elde etmek için İspanya, Portekiz ve İngiltere ile savaşmıştır.  Dün-
ya’nın en büyük deniz filosuna sahip Hollanda Dünya’nın her yerinde ticaret 
yapar hale gelince İngiltere’nin tedirginliği artmış ve XVII. yüzyıl sonlarına ka-
dar İngiltere - Hollanda savaşları yaşanmıştır.

➜➜ Fransa, Amerika’da sömürge alanları kurarken XVIII. yüzyıl sonlarından itiba-
ren İngiltere, zamanla Hollanda’nın gücünü kırarken Kuzey Amerika’daki Fransız 
sömürgelerini de ele geçirmiş (7 yıl savaşları) ve İngiltere, denizlerdeki üstün-
lüğünü ve sömürgeciliğini pekiştirmiştir. 

➜➜ Hollanda ve İngiltere savaşlarında tüccar kaptanların gemileri ile mücadele sü-
reci gerek askeri disiplin eksikliği gerekse tüccar kaptanlara güvenilemeyeceği 
gerçeği tüccar kaptanları yerine deniz subaylarının tercih edilmesine ve savaş 
gemisi yapımına öncelik verilmiştir. Böylece okyanuslarda yelkenli savaş gemile-
ri donanmanın esasını oluşturmuştur.



Örnek:



➜➜ Denizcilik faaliyetleri Orhan Gazi Dönemi’nde denizci bir beylik olan Karesio-
ğulları’nın Osmanlı’ya bağlanması ile başladı.

➜➜ Orhan Gazi zamanında kurulan ilk Osmanlı tersanesi I. Bayezid zamanında Ge-
libolu’da geliştirilmiştir.

➜➜ Fatih zamanında Karadeniz Türk gölü olurken, Ege Denizi’nde önemli başarılar 
kazanıldı.

➜➜ I.Selim Dönemi’nde Suriye ve Mısır’ın fethiyle donanmanın önemi daha da arttı.

➜➜ Kanuni Dönemi’nde donanma zirveye çıktı.

➜➜ Akdeniz Türk gölü haline geldi.

➜➜ 1570’te Kıbrıs’ın fethinden sonra İnebahtı’da Osmanlı donanmasının yakılması 
“kadırgaların” tartışılmasına neden oldu.

➜➜ Osmanlı’da kadırgalar varken Batı’da “kalyon” denilen daha büyük ve daha daya-
nıklı gemiler vardı.

Osmanlı Devleti’nde Denizcilik Faaliyetleri



➜➜ Osmanlı donanmasında kürekle yürütülen ve yelkenin yardımcı bir araç olarak 
kullanıldığı gemilere verilen genel isimdir. 

➜➜ Çektiriler savaştaki işlevlerine göre çeşitli türlere ayrılırdı. 

➜➜ Bunlardan biri temel savaş gemisi olan “kadırga”dır.

➜➜ “Mavna”, “baştarda” “kaptanpaşa baştardası” da çektiriler arasındadır.

Çektiri: 



➜➜ Daha çok Akdeniz’de kullanılan eski tip bir savaş gemisidir.

➜➜ Asıl hareket mekanizması kürektir. 

➜➜ Osmanlı donanmasında XVIII. yüzyılın sonlarına kadar kadırga kullanmıştır.

➜➜ XVII. yüzyılın ortalarından itibaren kalyon kadırga karşısında üstünlüğünü ka-
bul ettirdi.

➜➜ Osmanlı donanması da bu dönemde yavaş yavaş kalyona geçiş yapıyordu. 

➜➜ Ancak bu değişim kadırganın değerini 
büsbütün yok etmedi. Kadırganın kal-
yona karşı sürat ve manevra üstünlü-
ğü vardır.

➜➜ Kalyonlar yalnızca rüzgarlı havalarda 
yol alırken kadırga rüzgarsız hava-
larda da yol alabilirdi.

Kadırga:



➜➜ Yelkenli ve kürekli en büyük savaş ve yük gemisidir.

➜➜ Osmanlı denizciliğinde kalyon ilk defa Sultan İkinci Bayezid Han devrinde kul-
lanıldı.

Kalyon: 



TYT Orta ve İleri Düzey
Tarih Soru Bankası

Fetre Svay

ORTA ve İLERİ
DÜZEY
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BEGÜM ÜNLÜ



FETİHLERDEN SAVUNMAYA
KARLOFÇA ANTLAŞMASI ’NDAN KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMA -

SI ’NA KAYBEDİLEN TOPRAKLARI KURTARMA ÇABALARI

Kırımın Elimizden Çıkma Aşamaları

1715-18 Osmanlı-Venedik/Avusturya Savaşları

Osmanlı-İran İlişkileri

Prut Savaşı-Prut Antlaşması

1736-39 Osmanlı-Avusturya/Rus Savaşları

1787-92 Osmanlı-Avusturya/Rus Savaşları

1768-74 Osmanlı-Rus Savaşları





➜➜ halkın devlete olan güveninin sarsılmasında, 

➜➜ kaybedilen yerlerin geri alınmasına yönelik politikalara öncelik verilmesinde, 

➜➜ kaybedilen yerlerin geri alınamayacağı anlaşılınca elde kalan yerlerin korunma-
sı politikasına yönelinmesinde, 

➜➜ Batı’nın örnek alınarak “Batı tarzı askeri ıslahatlara” yer verilmesinde etkili ol-
muştur.

Viyana Kuşatması sonrası toprak kayıplarına neden olan 

gelişmeler XVIII. yüzyıl başlarından itibaren Osmanlı Dev-

letinde,





➜➜ 1709 Poltova Savaşı’nda Rusya’ya yenilen İsveç Kralı Demirbaş Şarl’ın Osman-
lı’ya sığınması sonucu çıktı.

➜➜ 1711 Prut Antlaşması ile Azak Kalesi Ruslardan geri alınmıştır. 

➜➜ Kaybedilen yerleri geri alma umudu Osmanlı’da güçlenmiştir.

Osmanlı-Rus İlişkileri:

1711 Prut Savaşı





➜➜ 1699 Karlofça Antlaşması ile Venedik’e bırakılan Mora’da Rum ve Türk halka 
baskı kuran Venedik’e karşı Osmanlı Mora’ya asker çıkarmış ,

➜➜ Osmanlı-Venedik Savaşı başlamıştır. 

➜➜ Karlofça Antlaşması’nın garantörü olan Avusturya da Osmanlı’ya savaş ilan et-
miştir.

➜➜ 1716 Petervaradin Savaşı’nda Osmanlı, Avusturya karşısında yenilgi almıştır. 

➜➜ 1718 Pasarofça Antlaşması ile Osmanlı Mora’yı geri almıştır. 

➜➜ Osmanlı Belgrat’ı Avusturya’ya bırakmıştır.

➜➜ Osmanlı kaybettiği yerleri geri alma politikasından vazgeçmiştir.

1715 - 18 Osmanlı-Venedik/
Avusturya Savaşları



➜➜ Osmanlı Devleti ile İran arasındaki siyasal gerginlikler 

➜➜ İran egemenliğindeki topraklarda İran’ın Şiileştirme politikalarına ağırlık ver-
mesi sonucu savaş çıkmıştır. 

➜➜ 1724 İstanbul Antlaşması ile Ruslarla Osmanlılar, aralarında anlaşarak İran top-
raklarını işgale başlamışlardır. 

➜➜ Afgan Han’ı Eşref Han Osmanlı ve Rus devletlerine başvurarak, “kendisinin İran 
şahlığının onaylandığı takdirde” İstanbul Anlaşması’nın onaylanabileceğini söyle-
mesi üzerine Osmanlı- İran savaşları sona erdirilerek barış yapılmıştır.

➜➜ 1746 II. Kasr-ı Şirin (Kerden) Antlaşması ile savaş sona erdi.

➜➜ 1639 I.Kasr-ı Şirin Antlaşması sınırları korunmuştur.

XVIII. Yüzyılda Osmanlı 
Devletinin Doğu Siyaseti 



➜➜ Humbaracı Ocağı’nın ıslah edilmesi savaşın kazanılmasında etkili oldu.

➜➜ 1739 Belgrad Antlaşması ile sonuçlandı.

➜➜ Osmanlı, Avusturya’dan Belgrad’ı geri almıştır. 

➜➜ Rusya Karadeniz’de savaş ve ticaret gemisi bulunduramayacaktır.

➜➜ Karadeniz Türk gölü olma özelliğini sürdürmüştür.

➜➜ XVIII. yüzyılda imzalanan son kazançlı antlaşmadır.

➜➜ Belgrat Antlaşması’nın imzalanmasında arabuluculuk yapan Fransa’ya önceden 
verilen kapitülasyonlar daimi hale getirilmiştir.

1736-1739 Osmanlı-Avusturya /
 Rus Savaşları





Örnek:



Örnek:



➜➜ Rusya’nın Karadeniz’e inmek, Kırım ve Kafkasya’yı almak, Balkanlar’da nüfuz 
alanları kurmak arzusu ilişkileri XVIII. yüzyılın II. yarısında yeniden bozmuş-
tur.

➜➜ Rusya’nın Lehistan’ın iç işlerine karışması ve Lehlilerin Osmanlı’ya sığınması 
üzerine çıkmıştır.

➜➜ Rus donanması Ege Denizi’ne girerek 1770’de Çeşme Vakası ile Osmanlı donan-
masını yakmıştır.

➜➜ 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ile sonuçlanmıştır.

➜➜ Kırım dini bakımdan Osmanlı Devleti’ne bağımlı olmak kaydıyla bağımsız olmuş-
tur. 

➜➜ Halifenin ilk defa dini ve siyasi gücünden faydalanılmıştır. 

➜➜ İlk defa bir Türk-İslam ülkesi elden çıkmıştır.

1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşları



➜➜ Kırım halkı ile Osmanlı arasındaki kültürel bağların korunması amaçlanmıştır. 

➜➜ Ruslar Karadeniz’de ve diğer Türk sularında serbest ticaret yapacaktır.

➜➜ Rusya’nın, Osmanlı sularında serbest ticaret ve dolaşım hakkı kazanması za-
manla Balkanlarda nüfuz alanları kurma sürecini kolaylaştırmıştır.

➜➜ Fransa ve İngiltere’ye verilen kapitülasyonlar Ruslara da verilecektir. (İlk defa)

➜➜ Rusya Karadeniz’de donanma bulundurabilecektir.

➜➜ Karadeniz’in Türk gölü olma özelliği sona erdi.

➜➜ Ruslar istedikleri yerde Konsolosluk açabildikleri gibi İstanbul daimi elçi bulun-
duraraktır.



➜➜ Ruslar, Osmanlı azınlıklarından Ortodoksların ve Eflak-Boğdan beylerinin hakla-
rını koruyacaktır. 

➜➜ Rusya, Osmanlı’nın iç işlerine karışma hakkını elde edecektir.

➜➜ Osmanlı Devleti’nin egemenlik hakları zedelenmiştir.

➜➜ Ortodoks Hristiyanları birleştiren güç olma özelliğini Osmanlı, Rusya’ya kaptır-
mıştır.

➜➜ Osmanlı Devleti Rusya’ya savaş tazminatı ödeyecektir.

➜➜ İlk defa bir devlete savaş tazminatı ödenmiştir.

➜➜ Osmanlı ekonomisini olumsuz etkileyen bu gelişme sonucu 1775’te “Esham Usu-
lü” olarak bilinen düzenlemeyle ilk kez iç borçlanmaya gidilmiş, Malikane gelir-
leri parça parça ihale edilerek hazinenin nakit ihtiyacı karşılanmaya çalışılmış-
tır. 

➜➜ XVIII. yüzyılda yapılan en ağır şartlı antlaşmadır.



Örnek:



Örnek:



➜➜ 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ile bağımsız hale gelen Kırım, Rus tehdidine 
açık hale gelmiştir. 

➜➜ Kırım Hanı’nın ölümü üzerine Rusya Kırım üzerinde söz sahibiymiş gibi Han se-
çilmesi sürecine karışmış ve Kırım’a asker çıkarmıştır. 

➜➜ Osmanlı ile Rusya arasındaki bu gelişmeler üzerine 1779 Aynalıkavak Tenkihna-
mesi yapılmıştır.

➜➜ 1779 Aynalıkavak Tenkihnamesi’ne göre,

➜➜ Kırım’da Rus yanlısı Han göreve getirilmiş ve buna karşılık Rusya, Kırım’dan as-
kerlerini geri çekmiştir. 

➜➜ İlk defa bir Türk toprağı olan Kırım’ın bağımsız olması ve ardından 1783’te 
Rusya tarafından işgal ve ilhakı Türkler arasında derin üzüntüler yaratmıştır. 

➜➜ 1792 Yaş Antlaşması ile Osmanlı Devleti Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu resmen 
kabul etmiştir.

Kırımın İşgal ve İlhak Süreci 



Örnek:



➜➜ Fransız İhtilali’nin etkisiyle Avusturya 1791 Ziştovi Antlaşması’yla savaştan çe-
kilmiştir. 

➜➜ Fransa’ya karşı başlatılan Koalisyon savaşlarının etkisiyle Rusya ile 1792 Yaş 
Antlaşması imzalanmış ve savaş sona ermiştir. 

➜➜ Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu Osmanlı kabullenmiştir.

1787 - 92 Osmanlı - Avusturya/Rus 

Savaşları



TYT Orta ve İleri Düzey
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BEGÜM ÜNLÜ



DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI DEVLETİ
AVRUPA VE OSMANLI ’DA DEĞİŞİM

Esham Sistemi

Reform

Feodalitenin Yıkılması Merkezi 

Krallıkların Kurulması

Rönesans

Merkantilizm

İltizam Sistemi

Kapitülasyonlar

Malikane Sistemi



➜➜ Haçlı Seferleri ile Avrupalılarca öğrenilen teknik - bilimsel gelişmeler 

Buluşlar

ÇİN 751 TALAS SAVAŞI HAÇLI
SEFERLERİ

BARUT
Ateşli silahlarda kullanı-
lan barut, ordularda ye-
rini almış, denizlerdeki 
faaliyetlerde, açık de-
nizlere dayanıklı ateşli 
silahlarla donanımlı ge-
milerin yapılmasına fır-
sat tanımıştır.

PUSULA
Haçlı Seferleri ve Marco 
Polo Seyahatnamesi’nde öğ-
rendikleri “Doğu’nun zengin-
liklerine” aracısız ulaşmak 
için yeni yerler arayış süre-
cine ortam hazırlamıştır.

KAĞIT-MATBAA
Orta Çağ kilise öğre-
tilerine karşı İncil’in 
milli dillere çevrileri-
ne ortam hazırlamış; 
Skolastik düşünce güç 
kaybederken akıl gücü, 
pozitif bilimler ön pla-
na çıkmıştır.



➜➜ Rönesans: Kelime anlamı “yeniden doğuş” demektir. 

➜➜ XV. ve XVI. yüzyıllarda Avrupa’da bilim sanat ve edebiyat alanındaki gelişmele-
rin tümüne verilen addır.

Rönesans Hareketleri 



➜➜ Hümanizma düşüncesinin etkisi 

➜➜ Haçlı Seferleri sonunda matbaa ve kağıdın Avrupa’ya taşınması sonucu, pozitif 
bilimlerde ilerlemelerin görülmesi 

➜➜ Coğrafi Keşifler sonunda yeni kültür ve uygarlıkların tanınması

➜➜ Avrupa’nın ekonomik olarak zenginleşmesi (bilimsel ve sanatsal faaliyetler için 
gerekli kaynağın hazır olması) 

➜➜ İspanya ve Sicilya’da kurulan İslam medreselerinin etkisi 

➜➜ Bilim ve sanatı destekleyen ve sanatçıları koruyan “Mesen” lerin faaliyetleri

➜➜ İstanbul’un Fethi’nden sonra İtalya’ya giden bilim adamlarının çalışmaları

Rönesansın Nedenleri



➜➜ Skolastik düşünce yerini pozitif düşünceye bırakmıştır. 

➜➜ Pozitif bilimlerde görülen ilerlemeler ve teknolojik gelişmeler zamanla Avru-
pa’da Sanayi İnkılâbı’na ortam hazırlamıştır.

➜➜ Kilise ve skolastik düşüncenin eleştirilmesi, kilisenin sorgulanması Reform hare-
ketlerinin başlamasında etki olmuştur. 

➜➜ Avrupa’da sosyal yapıda önemli değişiklikler görülmüştür. 

➜➜ Sanat ve edebiyattan zevk alan aydın sınıfla, onlardan uzaklaşan ve alay eden 
halk sınıfı ortaya çıkmıştır. 

➜➜ “Hedefe ulaşmak için her şeyi uygun” gören Makyavelizm akımı gelişmiştir.

Sonuçları 

! NOT

➜➜ Rönesans ilk olarak İtalya’da ortaya çıktı.



Örnek:



➜➜ Avrupa’da Rönesans ve Reform ile modern düşünce ortamı oluşurken akıl ön 
plana çıkmaya başlamıştır. 

➜➜ Bu sayede modern bilimin temelleri atılmıştır. 

➜➜ Teknik alanda önemli gelişmeler yaşanmaya başlamıştır. 

➜➜ Halk ve yöneticiler bilimsel faaliyetleri takip etmeye başlamıştır. 

➜➜ Bilim ve teknik alandaki gelişmeler sanat dallarını da etkilemiştir. 

➜➜ Avrupa’daki skolastik felsefenin yerini özgür düşünce almıştır. 

➜➜ Bilimsel çalışmaların daha rahat yapılabilmesi için bilimsel akademiler açılmıştır.

XVII. Yüzyılda Avrupa’da 
Bilim ve Teknik Alandaki Gelişmeler 



Copernicus Galileo Bacon

XVII. Yüzyılda Bilime 
Yön Veren Bilim İnsanları 



Kepler Pascal Newton



Machiavelli Thomas More Descartes



Voltaire J.J.Rousseau İ.Kant



➜➜ Katolik Kilisesi’nin bozulması, dini amaçlarından uzaklaşması üzerine XVI. yüz-
yılda Hristiyanlıkta yapılan düzenlemelere denir.

Reform: 



➜➜ Katolik Kilisesi’nin bozulması

➜➜ Kilisenin Aforoz, Enterdi, Endüljans gibi yetkilerinin olması

➜➜ Rönesans’ın etkisi

➜➜ Kağıt ve matbaanın etkisi

➜➜ Kilisenin zenginliğine karşı halkın fakirliği

Nedenleri:

! NOT

➜➜ İlk olarak Almanya’da başladı.



➜➜ Mezhep birliği bozuldu. Yeni mezhepler ortaya çıktı.

➜➜ Almanya’da Martin Luther önderliğinde Ogburg Antlaşması ile Protestanlık 
mezhebi ortaya çıktı.

➜➜ Fransa’da Nant Fermanı sonucu Kalvenizm mezhebi ortaya çıktı.

➜➜ İngiltere’de Anglikanizm mezhebi ortaya çıktı.

➜➜ İskoçya’da Presbiteryenizm mezhebi ortaya çıktı.

➜➜ Papa ve kilisenin etkisi azaldı.

➜➜ Skolastik düşünce yıkıldı.

Sonuçları:



➜➜ Katolik Kilisesi kendini düzenlemek zorunda kaldı.

➜➜ Katolik ülkelerde yeni mezheplerle mücadele etmek için engizisyon mahkeme-
leri kuruldu.

➜➜ Eğitim-öğretim kilise tekelinden çıktı.

➜➜ Laik eğitim ortaya çıktı.

➜➜ Kilise malları yağmalandığı için kilise ekonomik kayba uğradı.



Örnek:



➜➜ XI. Loiuis (Lui), soyluların Yüz Yıl Savaşlarındaki (1337 - 1453) kayıplarından 
da yararlanarak siyasi, sosyal bölünmüşlük içinde olan yapıları ortadan kaldıra-
rak topraklarını ele geçirmiştir. 

➜➜ Böylece Fransa, Avrupa’da milli monarşi ile yönetilen merkezi devlet haline gel-
miştir. 

Feodalitenin Çözülüşü ve Merkezi Kral-
lıkların Kurulması 

Fransa: 



➜➜ Üç beş feodal ailenin elindeki İngiltere toprakları üzerinde Yüz Yıl Savaşları 
sonrasında Lankastır ve York hanedanları arasındaki iç çatışma İki Gül Savaşla-
rı (1455 - 1485) sürecinde derebeyler birbirini yıpratmıştır. 

➜➜ Bu durumu fırsata çeviren Tudor hanedanı İngiltere’yi kuvvetli bir deniz gücü 
ve sömürge imparatorluğu haline getirmiştir. 

➜➜ Kraliçe İzabella ile Ferdinand, 1492’de Endülüs, Emevilere de son vererek mo-
narşik bir yönetim kurmuştur. 1492’de Endülüs’teki Beni Ahmer Devleti’ne son 
vererek monarşik bir yönetim kurulmuştur.

İngiltere: 

İspanya: 



➜➜ Haçlı Seferlerine katılan derebeylerin çoğunun ölmesi, dönenlerin ise ordularını 
ve nüfuzlarını kaybetmesi, 

➜➜ Surları yıkabilecek nitelikte topların kullanılması, 

➜➜ Coğrafi Keşiflerle Avrupa’dan büyük göçler yaşanması gelişmeleri etkili olmuş-
tur. 

Feodalitenin güç kaybetmesinde 
ve yıkılmasında, 



Örnek:



Milli Monarşilerin Kurulması ve Avrupa’da 
Görülen Değişmeler 
➜➜ XV. yüzyılın II. yarısından itibaren milli monarşileri kuran krallar, 

➜➜ Papaların müdahalesinden rahatsızlık duymuşlar, 

➜➜ Sınırları içindeki toprakları ve tebaasını korumayı amaçlamışlar, 

➜➜ Profesyonel daimi ordular kurmuşlardır. İlk profesyonel daimi ordu Fransa Kralı 
tarafından kurulmuştur. Orta Çağ şövalyelerinin oluşturduğu “gerektiği zaman 
savaşa ağır zırhlarla donatılmış atlı ordular” yerini hareketli ve hafif teçhizatlı 
süvarilere, hareketli toplar ve ateşli silahlarla donanımlı ordulara bırakmıştır. 



➜➜ Milli monarşileri kuran krallar Orta Çağ anlayışlarının dışında merkezi devlet 
anlayışına yönelerek, 

➜➜ toprağa dayalı zenginlik ölçüsü yerine değerli madenlere sahip olmayı, ulusal 
servetlerini artırmayı amaçlamışlardır. 

➜➜ Yeni Çağ’da ticarete yönelen zümre “burjuva” olarak toplumda yer almıştır.



➜➜ Coğrafi Keşifler sonrası XVII. yüzyıl Avrupası’nda yeni bir ekonomik anlayış baş 
göstermiştir. Değerli madenlere dayalı bir ekonomik anlayıştır. 

➜➜ Gelirlerini daha çok artırabilmek için Avrupalı devletlerin geliştirdiği merkan-
tilizme göre bir ülke ne kadar çok madene ve paraya sahipse o kadar zengin 
sayılıyordu. 

➜➜ Zengin devlet statüsünde yer almak isteyen Avrupalı devletler iç ve dış ticare-
te önem verdiler. 

➜➜ Yeni yollar bulma ve yeni sömürgeler sayesinde hammadde ve pazar sahibi 
olma isteğinin altında yatan etken de budur. 

➜➜ Bir diğer etken ise gelir düzeyini ve tüketim isteğini artırmaktır. 

Merkantilizm



! NOT

➜➜ *  Burjuva sınıfının zenginleşmesi ve burjuvanın sanatsal ve kültürel faaliyetle-
re destek olması ➝ Rönesans’a 

➜➜ *  Sermaye birikiminin sağlanması ➝ Sanayi Devrimi’ne zemin hazırlamıştır

➜➜ - Coğrafi Keşifler sonucu Akdeniz limanlarının, İpek ve Baharat yollarının önem 
kaybetmesi Osmanlı Devleti’nin gümrük ve ticaret gelirlerinin azalmasına yol 
açmıştır. 

➜➜ - Amerika’dan elde edilen altın ve gümüşün Avrupa devletlerince stoklanarak 
Akdeniz ülkelerine girmesi üzerine fiyatlar artmış ve Osmanlı akçesi değer 
kaybetmeye başlamıştır.

Coğrafi Keşifler ile, 



➜➜ Avrupa’daki bu yeni ekonomik modelle amaç, uluslararası piyasada daha etkin 
olmaktır. 
➜➜ Osmanlı Devleti’nin ekonomi anlayışındaki amaç ise iç piyasada halkın ihtiyaçla-
rını olabildiğince çok karşılayabilmektir.

➜➜ Avrupa bu ekonomik modelle gelirlerini yeni teknolojik gelişmeleri kullanarak 
tarım, ticaret ve sanayide artırmaya çalışırken Osmanlı Devleti bu yöntemi uy-
gulamamıştır. 

➜➜ Osmanlı Devleti gelirini artırma yolu olarak fetihlerle elde edilen topraklardan 
gelecek vergileri tercih etmiştir. 

➜➜ Avrupa devletleri bu yeni model çerçevesinde gelirlerini artırıcı tedbirler alıp 
değişik yollar bulurken Osmanlı Devleti bu modele ayak uyduramamıştır. 

➜➜ Yeni ekonomik kaynaklar bulup gelir artırıcı tedbirler almak bir yana Avrupalı 
devletlerin mallarının kapitülasyonlar sonucunda Osmanlı ilkesine ucuz yollu gi-
rip piyasaya hakim olmasına dahi engel olamamıştır. Avrupalı devletler bu yol-
la hem Osmanlı’nın gelişmesini engellemiş, hem de yeni ekonomik modele uygun 
biçimde gelir düzeyinde olarak zengin ülke konumuna ulaşmışlardır.



Örnek:



➜➜ Osmanlı Devleti ilk dönemlerinden itibaren Avrupalı devletlere ticareti özendi-
rici bazı ayrıcalıklar vermiştir. Coğrafi Keşifler sonunda ticaret yollarının de-
ğişmesi ile gelir kaybeden Osmanlı Devleti hem Avrupa’da siyasi destek bulmak 
hem azalan gümrük vergilerini artırmak için Avrupalı tüccarlara yeni ayrıcalık-
lar vermiştir. 

➜➜ XVII. ve XVlll. yüzyılda Avrupalı devletlere kapitülasyonlarla tanınan haklar 
genişletilmiştir. Bu dönemde Osmanlı’nın siyasi gücünün azalmasıyla Avrupalı 
devletler, tüccarlarının ayrıcalıklarını artırma yoluna gitmiştir. Gümrük vergi-
lerini yerli tüccardan az ödeyen Avrupalı tüccarlar, ayrıca kendi ticari mah-
kemelerini kurma hakkını da elde etmiştir. Osmanlı ülkesi içinde Avrupalı tüc-
car ile yerli tüccar rekabeti oluşmuştur. Pek çok konuda Avrupalı tüccar daha 
avantajlı hale gelmiştir. 

Merkantilizmin Osmanlı’ya Etkileri:



➜➜ XVI. yüzyılda Avrupa’da fiyatların artması hammaddenin daha ucuz bir şekilde 
Osmanlı’dan temin edilmesine ve bu durum da Osmanlı Devleti’nde enflasyonun 
ve fiyatların artmasına, paranın değer kaybına neden olmuştur.

➜➜ Bilim ve teknik alandaki gelişmelerle ordularını modernize eden Avrupa’da mer-
keziyetçi, mutlakiyetçi devletler (Fransa, İngiltere...) giderek güçlenirken XVII. 
yüzyıldan itibaren Osmanlı’da, 

➜➜ Savaşların uzun sürmesi ve toprak kayıplarının artması, 

➜➜ Tımar Sistemi’nin bozulmasına bağlı olarak giderek yaygınlaşan Celali İsyanları 
köylerde yaşamın güçleşmesi, köyden kente göçler yaşanması,

➜➜ Kanuni Kadim’e aykırı olarak Yeniçeri Ocağı’na asker alımlarına gidilerek ordu-
da disiplinin bozulması,

Osmanlıda Yaşanan Gelişmeler



➜➜ Taşra yönetimiyle ilgili olan dirliklerin büyük bir kısmını, kapıkulları ele geçire-
rek zamanla merkezden bağımsız olarak çiftlikler ve malikane kurmalarına ne-
den olmuştur.

➜➜ Köyünden çıkan insanlar “garip yiğitler” adıyla seferlere götürülürlerdi. Za-
manla yoksul ve işsiz sayısı artınca bunlar Beylerbeyi ve Sancakbeyi hizmetin-
de yevmiyeli askerlik yapmışlardır. 

➜➜ Ehliyetsiz kişilerin rüşvet ve iltimasla göreve gelmesi, 

➜➜ Devlet işlerinde padişah annelerinin padişahlar kadar etkili olması,

➜➜ Halkın devlete olan güveninin sarsılması,

➜➜ Ülke ekonomisinin olumsuz etkilenmesi vs. gibi sebeplerle sosyal, siyasi, askeri 
ve ekonomik sorunlar derinleşmiştir.

Osmanlı’da XVII. Yüzyılda 
Görülen Olumsuzluklar



➜➜ Beylerbeyi ve Sancakbeyi emrindeki kapı halkı olan bu askerlere “sekban” de-
nirdi. Sefer zamanı ücret alan bu sekbanlar, beyleri başka bir yere nakledilince 
boşta kalır ve levent adını alırlardı.

➜➜ XVI. yüzyıl sonlarından itibaren askeri, mali ve idari düzenin temelini oluşturan 
timar sisteminin bozulması ekonomi dengelerini bozduğu gibi idari, sosyal ve 
askeri düzeni de olumsuz etkilemiştir. 

➜➜ Timar sisteminin bozulmasında; 

➜➜ Nüfuzlu kişilerin kanunlara aykırı olarak timar ve zeametleri kendi çevrelerine 
vermeleri, 

➜➜ Aşırı nüfus artışı ve timarların dağıtımındaki usulsüzlükler, 

➜➜ Timarların zamanla vakıf veya özel mülkiyete geçmesi durumları etkili olmuş-
tur. 



➜➜ - XVI. yüzyıl sonlarından itibaren devletin, gelirleri merkezde toplamak ama-
cıyla timarları yüksek bedeller karşılığında iltizama vermesi timar sisteminin 
çökmesini hızlandırmıştır.

➜➜ • İltizam sistemiyle vergi kaynağının kontrol süresinin belirsiz olması, mukataa-
ların mültezim tarafından sömürülmesine yol açmıştır.

➜➜ • Malikane sistemi zamanla yerel güç odakları olarak bilinen ayanlığın güçlen-
mesinde ve daha sonra büyük toprak sahiplerinin ortaya çıkışında etkili olmuş-
tur.



➜➜ Osmanlı toplumunda XVIII. yüzyılda yeni bir sosyal grup olarak ayanlar ön 
plana çıkmıştır. 

➜➜ Ayan ve eşraf ile şehirdeki seyyit ve şerifler; hem mahalli ulemanın reisi hem 
de şeyhülislamın temsilcisi olan müftülerden teşekkül etmiştir. 

➜➜ Osmanlı merkezi otoritesinin zayıflamasıyla taşra idaresine gönderilen mülte-
zim, mütesellim ve ayan gibi görevliler bulundukları yerlerde zamanla yerel 
güç unsunları haline gelmişlerdir. 

➜➜ Mültezimler, devletin verdiği bu yetkileri kullanarak şahsi nüfuz ve servetlerini 
genişletmişler, kendilerini halkın koruyucusu gibi göstermişlerdir. 

XVIII. Yüzyılda Osmanlıda 
Sosyo-Ekonomik Durum 



➜➜ Âyanların daha etkili hâle gelmesinde, taşranın üst seviye yöneticilerinin bölge-
lerine gitmemeleri ve mütesellim, voyvoda ve subaşı gibi adlar altında ayanları 
mahalli vekilleri olarak kullanmaları da rol oynamıştır.

➜➜ Osmanlılarda merkeziyetçiliğin zayıflaması ve çözülmesi oranında âyan güç ka-
zanarak devlet içinde devlet görümünde iktidar sahibi olmuş, hanedanlıklarını 
birkaç nesil sürdürmüşlerdir.

➜➜ Fatih zamanından itibaren gelirleri doğrudan hazineye aktarmak amacıyla bazı 
toprak gelirlerinin 2 – 3 yıllığına açık artırma usulüyle devlet adamlarına kira-
ya verilmesi geleneğidir. 

➜➜ İhaleyi alan (Mültezim) kişi, ihale bedeli olan parayı hazineye yatırır ve ihale 
şartları içerisinde halktan aldığı vergilerle işlerini yürütür. 

İltizam Usulü 



Örnek:



➜➜ XVII. yüzyıldan itibaren devletin nakte duyduğu ihtiyaç artmıştır. 

➜➜ Hazineye daha çok gelir sağlamak adına süreli olarak verilen iltizam gelirlerinin 
kaydı hayat / ömür boyu şartıyla kiraya verilmesi ile görülen uygulamadır. 

➜➜ Zamanla feodal yapılı yerel güç odakları olarak da tanımlanan ayanların doğ-
masında ve ayanlığın yerleşmesinde etkili olan gelişme Malikane sistemidir.

➜➜ Malikane sistemi XVIII. yüzyıl boyunca devam etmiştir. 

➜➜ 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması’nın getirdiği ağır yük nedeniyle 1775’te “es-
ham” adı verilen senetler piyasaya sürülerek “iç borçlanma” süreci başlamıştır. 

➜➜ Mukataaların yıllık kârlarının paylara ayrılarak bu payların satılması işlemidir.

Malikane Sistemi 

 Esham Usulü 



➜➜ Fatih Dönemi’nde Venedik’e, (Ekonomik- Siyasi)

➜➜ Kanuni Dönemi’nde Fransa’ya, (Ekonomik- Hukuki) (Daimi değil)

➜➜ III.Murat Dönemi’nde İngiltere’ye, (Ekonomik)

➜➜ I.Ahmet Dönemi’nde Hollanda’ya, (Ekonomik)

➜➜ III.Ahmet Avusturya’ya, (Ekonomik)

➜➜ I.Abdülhamit Dönemi’nde Rusya’ya  (Ekonomik, Siyasi, Hukuki) kapitülasyon ve-
rilmiştir.

➜➜ 1740’ta Fransa’ya önceden verilen kapitülasyonlar daimi hale getirilmiştir.

➜➜ Kapitülasyon tanınan devletler Osmanlı liman ve pazarlarını düşük gümrük ver-
gileri ödeyerek kullanabilecektir.

➜➜ Yabancı tüccarlar zenginlerken Osmanlı üreticileri, esnaf ve tüccarları olumsuz 
etkilenmeye başlamıştır.

Kapitülasyonlar



Örnek:



TYT Orta ve İleri Düzey
Tarih Soru Bankası
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OSMANLI DEVLETİ ’NDE İSYANLAR VE DÜZENİ 
KORUMA ÇABALARI

Celali İsyanları

İstanbul (Merkez) İsyanları

Eyalet İsyanları

XVII. Yüzyıl Islahatları

Lale Devri Islahatları



➜➜ Devşirme sisteminin bozulması ile Yeniçeri Ocağı’na mesleği askerlik olmayanla-
rın alınması

➜➜ Askeri, idari, mali alanlarda bozulmalar olması

➜➜ Kapıkulu ordusunun maaşlarının zamanında verilmemesi

➜➜ Kapıkulu maaşlarının düşük değerli akçelerden verilmesi

➜➜ Devlet yönetimine saray ağalarının ve kadınların karışmasına yeniçerilerin tepki 
göstermesi

➜➜ Çıkarları gereği bazı kesimlerin yeniçeri isyana teşvik etmeleri

1) İstanbul (Merkez) İsyanları

Nedenleri:



➜➜ II.Osman Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmak isteyince yeniçeriler tarafından şehit edil-
miştir.

➜➜ IV.Murat Dönemi’nde yeniçeriler padişahın lalalığını yapan Sadrazam Hafız Ah-
met Paşa’yı katlettiler.

➜➜ IV.Mehmet Dönemi’nde Vaka-i Vakvakiye (Çınar Olayı) yaşanmıştır.

➜➜ Yeniçerilerin etkisiyle otuzdan fazla saray görevlisi Sultan Ahmet Meydanı’nda-
ki çınar ağacına asılarak idam edilmiştir.

En önemlileri:



Örnek:



➜➜ Devlet yönetiminin bozulması

➜➜ Ekonomik durumun ve para ayarının bozulması

➜➜ Yerel idarecilerin halka adil davranmaması

➜➜ Tımar sisteminin bozulması

➜➜ Vergiler yüzünden köylünün toprağını terk ederek çiftbozan durumuna düş-
mesi

➜➜ Savaşların uzun sürmesi sonucunda savaştan kaçanların eşkıyalık yapması

➜➜ Karayazıcı Deli Hasan, Canbolatoğlu Ali Bey, Tavil Ahmet, Tavil Mehmet, Kalen-
deroğlu isyanları önemlidir.

2) Celali İsyanları (Anadolu)

Nedenleri:

En önemlileri:



Örnek:



➜➜ Güven ve huzur ortamının bozulmasına, 

➜➜ Binlerce insanın ölmesine, 

➜➜ Üretim faaliyetlerinin azalmasına, 

➜➜ Üretim-tüketim dengesinin bozulmasına,

➜➜ Gelir-gider dengesinin bozulmasına

➜➜ Köylünün toprakları işleyebilmesine bağlı olarak alınan vergilerin azalmasına ve 
ekonomik güç kaybına, 

➜➜ Avusturya ve İran’ın bu isyanları fırsat bilerek Batı’dan ve Doğu’dan Osmanlı’ya 
saldırmalarına ortam hazırlamıştır.

Celali İsyanları,



Örnek:



➜➜ Devlet otoritesinin bozulması neticesinde Anadolu ve Rumeli gibi merkezi top-
rakların dışında,

➜➜ Yemen, Basra, Trablusgarp, Erdel, Boğdan gibi eyaletlerde görülmüştür.

➜➜ XIX. yüzyılda çıkan azınlık isyanları ile ilgisi yoktur.

Eyalet İsyanları

! NOT

➜➜ XVII. yüzyıl isyanlarında milliyetçilik akımı etkili değildir.



➜➜ Avrupa örnek alınmadı.

➜➜ Osmanlı Devleti’nin kendi tarih ve kültüründen esinlenerek yapılan ıslahatlardır.

➜➜ Baskı, şiddet ve korkutma yoluyla sorunlar çözülmeye çalışıldı.

➜➜ Sorunların kökenine inilmeden yüzeysel çözümler üretildi.

➜➜ Kişilere bağlı kalındı.

➜➜ Süreklilik göstermedi.

➜➜ Belli alanlarla sınırlı kalındı.

XVII. Yüzyıl Islahatları

Özellikleri:



➜➜ I.Ahmet taht kavgalarını önlemek için hanedanın erkek üyelerinden yaşça en 
büyük olanın tahta çıkması geleneğini başlatmıştır.

➜➜ Şehzadeler yaşça küçük oldukları için ilk Türk devletlerinden itibaren görülen, 
şehzadelerin “idari, askeri, siyasi” alanlarda yöne-
tim tecrübesi ve deneyim  kazanmalarına yönelik 
“Sancağa Çıkma Usulü” yerine “Kafes Usulü’nü” 
başlatmıştır. 

➜➜ Yönetim tecrübesi ve deneyim fırsatı bulamadan 
tahta çıkan şehzadeler döneminde “yönetimde ak-
saklıklar” yaşanması da kaçınılmaz olmuştur.

Ekber-Erşed Sistemi 

Kafes Usulü:



Örnek:



➜➜ Baskı ve şiddetle Celali İsyanlarını bastırmaya çalışmıştır. 

➜➜ Yeniçeri Ocağı’nı ilk kez kaldırmayı düşünmüş ve 
öldürülmüştür. 

➜➜ Saray dışı evliliği başlatmıştır. 

➜➜ Ulemanın ödeneklerini kesmiştir. 

➜➜ Bu çabaları ile II. Osman, devlet otoritesini tesis 
etmeyi, yaşanan aksaklıkları gidermeyi amaçla-
mıştır.

Kuyucu Murat Paşa

II. Osman 



➜➜ Baskı, şiddet ve korkutma yoluyla ayaklanmaları bastırmaya çalışmıştır. 

➜➜ İçki ve sigara yasağı ile İstanbul’da yaşanan 
yangınlara bir daha ortam hazırlamama, huzur 
ve güven ortamını tesis etmeye çalışmıştır. 

➜➜ Koçi Bey’e rapor hazırlatmış ve ülkedeki sorun-
ların bilir kişilerce ele alınmasına önem vermiştir.

 IV. Murat 



Örnek:



➜➜ Osmanlı’da ilk kez denk bütçe düzenlemesi yaparak gelir ve giderleri eşitleme-
ye çalışmıştır. 

➜➜ Gelirler 24 milyon akçe, gider 25,5 milyon akçe olarak görülmüştür.

Tarhuncu Ahmet Paşa 



➜➜ 7 yaşında tahta çıkan IV. Mehmet zamanının kudretli vezirler dönemi olarak 
yönetimde etkin olmalarının sonucu bu dönem “Köprülüler Dönemi” olarak bili-
nir.

➜➜ Köprülü Mehmet Paşa; IV. Mehmet’in vezirlik teklifini “bazı şartları kabul edil-
mesi” koşuluyla kabul etmiştir. Köprülü Mehmet Paşa’nın bu tutumu “yapacağı 
ıslahatlara ortam hazırlamaya yöneliktir.” 

➜➜ İdari, siyasi, askeri, mali alanlarda etkin politikalar 
izleyen Köprülü Mehmet Paşa ve oğlu Fazıl Ahmet 
Paşa’nın sadrazamlığı zamanında Venedik, Avustur-
ya ve Lehistan’a karşı başarılı savaşlar yapılmıştır. 
➜➜ Venedik’ten Girit’in alınması, Venedik’in Çanakkale 
Boğazı ablukasına son verilmesi, Avusturya’dan Uy-
var’ın ve Lehistan’dan Podolya’nın alınması bu dö-
nemin en önemli olaylarıdır.

Köprülüler Dönemi  



➜➜ 1718 Pasarofça Antlaşması ile başlayan,

➜➜ 1730 Patrona Halil İsyanı ile sona eren dönemdir.

➜➜ Avrupa tarzında ilk yenilik hareketleri bu dönemde görülmüştür. 

➜➜ Avrupa başkentlerinde geçici elçilikler açılmıştır.

Lale Devri Islahatları

Dönemin padişahı: III.Ahmet

Dönemin sadrazamı: Nevşehirli Damat İbrahim Paşa



Örnek:



➜➜ İlk özel matbaa İbrahim Müteferrika ve Said Efendi tarafından açılmıştır.

➜➜ Basılan ilk eser “Van Kulu Lügati” olmuş ve 1729 - 1741 arası sadece 17 kitap 
basılabilmiştir.

➜➜ Hattatların işine engel olmamak için matbaada din dışı eserler basılmıştır.

➜➜ Matbaanın getirilmesine rağmen dini eserlerin matbaada basımının yasaklanma-
sı “toplumun belli bir kesiminin tepkisinden çekinildiğini” gösterir.



➜➜ Yeniçerilerden Tulumbacı Ocağı denilen itfaiye örgütü kurulmuştur.

➜➜ Başta edebi eserler olmak üzere kültürel ve bilimsel eserlerin Türkçe’ye çev-
rilmesi için bir heyet oluşturulmuş ve bu heyet Arapça ve Farsça dışında Batı’da 
yazılmış bazı eserleri Türkçe’ye tercüme etmiştir. 

➜➜ Çiçek aşısı uygulanmıştır.

➜➜ Avrupa’daki Barok tarzından etkilenerek mimari eserler yapılmaya başlanmıştır. 

➜➜ İlk örneği Topkapı Sarayı girişinde yer alan III.Ahmet Çeşmesi’dir.



➜➜ Batı mimarisinin etkisinde yapılan ilk dini eser I.Mahmut Dönemi’nde temeli 
atılan, III.Osman Dönemi’nde açılan Nur-u Osmaniye Camii’dir.

➜➜ Kumaş, cam, porselen imalathaneleri açılmıştır.

➜➜ Nedim ve Şeyh Galip Lale Devri’nin en önemli şairlerindendir. 

➜➜ Türk minyatürünün üstadı kabul edilen Levni bu dönemin sanatkârlarındandır.



Örnek:



Evliya Çelebi
XVII. yüzyılda yaşamış ünlü Türk gezginidir. 

Seyahatname adındaki 10 ciltlik eserinde gezip gördüğü ülkelerin coğrafyası, gelenek ve 
görenekleri hakkında bilgi verir.

Katip Çelebi
Tarih, coğrafya, felsefe alanında çalışmalar yapmıştır. 

Cihannüma, Mizanül Hakk  yazdığı bazı kitaplarıdır.

Nabi
Toplum ve sosyal hayatla ilgili şiirler yazmıştır. 

Şiirlerinde toplumsal sorunlara çözümler sunmaya çalışmıştır.

Hayrabad ve Tuhfetü’l Harameyn önemli eserlerindendir.

Naima
Osmanlı Devleti’nin ilk resmi tarihçisidir (vakanüvis). 

Yaşadığı dönemdeki olayları anlattığı Naima Tarihî adında bir kitabı vardır.

Nef’i Türk edebiyatının en önemli hiciv şairlerindendir. Siham-ı Kaza önemli bir eseridir. Dönemin 
sadrazamları ve devlet adamlarına yönelik eleştirel şiirler yazmıştır.

Itri
Itri Türk musikisine büyük katkılar yapmış önemli bir bestekardır. 

42 adet bestesi vardır.

Nevakâr ve “Tuti-i mucize-i guyem” iki önemli eseridir.

Karacaoğlan Aşk, gurbet, doğa, sıla özlemi ve ölüm üzerine şiirler yazmış halk ozanıdır. Şiirlerini hece 
ölçüsü ve yaşadığı bölgenin konuşma diliyle yazmıştır

Yanyalı Esat Efendi

Aristo’nun bası eserlerini Grekçeden Arapçaya çevirmiş, onları düzeltmiş ve bu şekilde ta-
nınmıştı.

 Esad Efendi, Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından Lale Devri’nde başlatılan 
yenileşme hareketleri kapsamında kurulan tercüme kurulunun başkanlığına getirilmiştir.
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ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914)
XVIII-XX.  Yü zyIL  ARASI  SI YASI GE LIŞ m ElERI (1774-1914)

Viyana Kongresi ve Şark Meselesi

Avrupalı devletlerin Osmanlı’ya Bakış Açıları

Azınlık İsyanları

Mısır Sorunu

Boğazlar Sorunu

Kırım Savaşı

93 Harbi

Balkan Savaşları

I.Dünya Savaşı



➜➜ Sömürgecilik yarışında İngiltere gibi nüfuz alanları kuramasa da dünyada etkin 
unsurlardan biridir. 

➜➜ Osmanlı Devleti’ne bazen yardım bazen siyasi baskı yaparak çıkarları gereği 
azınlıklar üzerinde politika geliştiren Fransa 1798’de Mısır’ı işgal etmiştir.

➜➜ 1881’de Tunus’u işgal etmiş ve sömürge alanlarını genişletmeye çalışmıştır. 

➜➜ 1789’da Fransa’daki ihtilal sonrası yayılan özgürlükçü ve ulusçu fikirler başka 
toplumların da ilgisini çekerek evrenselleşmiş ve 1848’de İngiltere ve Fransa’da 
demokratik yönetimler kurulmuştur. 

Avrupalı devletlerin Osmanlıya 
Bakış Açıları

Fransa 



➜➜ Sanayi İnkılabı sonrası sömürgecilik faaliyetleri ile “Güneş Batmayan Ülke” kim-
liği kazanmıştır. 

➜➜ Fransa İhtilali sonrası “Milliyetçilik” akımını sömürgelerindeki nüfuzu için yararlı 
görmüş ve Osmanlı’ya karşı “azınlık haklarını” bahane ederek Osmanlı’nın par-
çalanışında etkili olmuştur.

İngiltere



➜➜ Osmanlı gibi çok uluslu toplum yapısına sahip olan Avusturya – Macaristan İm-
paratorluğu, XIX. yüzyıldan itibaren Osmanlı ile dostane ilişkileri önemsemiş, 
birlik ve bütünlüğünü korumayı amaçlamıştır. 

➜➜ XIX. yüzyılın başlarından itibaren Balkanlar üzerinde nüfuz alanları kurmaya 
çalışan Rusya ile egemenlik mücadelesine girişmiştir. 

➜➜ 1878’de Osmanlı toprağı olan Bosna-Hersek’in yönetimini elde eden Avustur-
ya-Macaristan İmparatorluğu, 1908’de Bosna- Hersek’i ilhak etmiştir.

Avusturya-Macaristan



Rusya 

➜➜ Deli Petro ile “sıcak denizlere inme” amaçlı geliştirilen Rus politikalarını önem-
seyen Rusya, XVIII. yüzyılın sonlarından itibaren Balkanlarda nüfuz alanları 
kurma sürecine yönelmiş ve Osmanlı tebaasından Ortodokslar üzerinden Os-
manlı’nın iç işlerine karışma olanağı bulmuştur. 

➜➜ Fransız İhtilali sonrası Osmanlı’da görülen azınlık isyanlarını (Sırp ve Mora) ba-
hane ederek Balkanlarda nüfuz alanları kurmaya çalışan Rusya, Osmanlı ve 
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile mücadele içine girmiştir. 

➜➜ XIX. yüzyıl boyunca Osmanlı ile savaş halinde olan Rusya, 1853- 1856 Kırım 
Harbi’nde Osmanlı karşısında yenilgi almıştır. 

➜➜ 1877-1878 Osmanlı-Rus (93) Harbi sonrası Osmanlı tebaasından Ermenileri 
ayaklandırma sürecini başlatmıştır.



! NOT

➜➜ XIX. yüzyılın II. yarısından itibaren Fransa ihtilal fikirlerinin de etkisiyle Rusya 
“Ortodoksları birleştiren devlet olma” politikasını bırakarak “Panslavizm” politi-
kasına yönelmiştir. 

➜➜ Balkanları kendi çıkarları doğrultusunda Akdeniz’e inebilmek için önemli bir nü-
fuz alanı olarak görmüştür. 

➜➜ Rusya XIX. yüzyıldan itibaren, 

➜➜ Balkanlar

➜➜ Boğazlar 

➜➜ Doğu Anadolu üzerinden Akdeniz’e iniş yollarını açmaya çalışmıştır.



! NOT

➜➜ Osmanlı Devleti zayıfladıkça İngiltere, Fransa ve Rusya arasında aşağıdaki ko-
nular çıkar çatışmalarının odak noktası olmuştur:

➜➜ Boğazlar

➜➜ Kapitülasyonlar

➜➜ Azınlıklar

➜➜ Dış borçlar

➜➜ Kutsal yerler

➜➜ Macar Mülteciler



Örnek:



➜➜ 1798’de Fransa’nın Mısır’ı işgal etmiştir.

➜➜ Osmanlı, İngiltere ve Rusya’nın yardımıyla Fransa’yı Mısır’dan çıkarabilmiştir.

➜➜ 1801 El Ariş Antlaşması ile Fransa Mısır’ı boşalttı.

➜➜ Osmanlı Devleti’nin XIX. yüzyıldan itibaren Avrupalı devletler arasındaki çıkar 
çatışmalarından yararlanarak siyasal yaşamını devam ettirme politikasıdır. 

DENGE POLİTİKASI:

Fransanın Mısırı İşgal Etmesi:



Örnek:



➜➜ Napolyon’un 1804’te kendini İmparator ilan etmesi sonucu “Avrupa’nın en güçlü 
devleti” olma amacı doğrultusunda Avusturya, İngiltere ve Rusya ile savaşmıştır. 

➜➜ Waterloo Savaşı’nda Napolyon’un bozguna uğratılması sonucu; 

➜➜ Napolyon’un değiştirdiği Avrupa haritasını yeniden çizmek, 

➜➜ Avrupa’nın geleceğini belirlemek. 

➜➜ Fransa İhtilali’nin doğurduğu özgürlükçü ve ulusçu fikirlerin yayılmasını engel-
leyerek mutlak monarşileri korumak, 

➜➜ Avrupa güçler dengesini Fransa ihtilali öncesi gibi yeniden düzenlemek amaçla-
rıyla 1815’te Viyana Kongresi toplanmıştır. 

➜➜ Kongreye “Dörtlü İttifak Grubu” olarak İngiltere, Rusya, Avusturya ve Prusya 
katılmıştır.

1815  Viyana Kongresi ve Şark Sorunu 



➜➜ Belçika ile Hollanda birleştirilmiş ve Niederland (Hollanda) adıyla yeniden şekil-
lendirilmiş,

➜➜ İsveç ve Norveç Krallıkları kurulmuş, 

➜➜ İsviçre tarafsız ve bağımsız bir ülke olarak oluşturulmuş, 

➜➜ Varşova Rusya’ya bırakılmıştır. 

➜➜ Şark Meselesi başlamıştır.

➜➜ Restorasyon Devri başlamıştır. (1815-27)

Viyana Kongresi:



! NOT

➜➜  Viyana Kongresi’nde Avrupa’da siyasi yapı yeniden düzenlenirken sınırların çi-
zilmesinde din, dil, milliyet esasları gözetilmemiştir.

➜➜  Kongrenin bu tutumu “Avrupa’da uluslar arasında yeni siyasi sorunların yaşan-
masına” neden olmuştur.

➜➜ 1821’de Mora’da çıkan Yunan (Rum) İsyanı’na İngiltere ve Rusya’nın fiilen des-
tek vererek 1827’de Navarin’de Osmanlı donanmasını yakması Avrupa’da Resto-
rasyon Devri’nin sona ermesine neden olmuştur.



➜➜ 1815 Viyana Kongresi’nde kurulan düzen doğrultusunda Avrupa’nın neresinde 
bir ayaklanma çıkarsa çıksın, hep birlikte hareket etme ve isyanı bastırma” ka-
rarlılığını içeren “Dörtlü İttifak Grubu’nun” politikası Viyana Kongresi’ne (1815) 
katılan Büyük Britanya, Avusturya, Rusya ve Prusya’nın Avrupa’da statükoyu 
korumak için ortaya koydukları sistemdir.

Meternik Sistemi



Şark Meselesi
➜➜ Türklerin Anadolu ve Balkanları ele geçirerek Avrupa içlerine kadar ilerlemesi; 
➜➜ Malazgirt Savaşı (1071) sonrası Papa öncülüğünde Türk ilerleyişini durdurmak 
için Haçlı seferleri düzenlenmesi, 
➜➜ Osmanlıların Rumeli’ye geçişi (1353) ve Edirne’yi almaları sonrası yine Papa’nın 
girişimleri, Bizans’ın çağrıları ve Balkan uluslarının Osmanlı’ya karşı birleşmeleri 
ile 1364 Sırpsındığı Savaşı’ndan 1448 II. Kosova Savaşı’na kadar düzenledikleri 
Haçlı Savaşları ile Türk varlığının Anadolu’da ve Avrupa’da istenmemesi 

➜➜ XIX. yüzyıl başlarında siyasal güç kaybı içinde olan Osmanlı Devleti’nin güç-
süzlüğünden yararlanarak,

➜➜ Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Balkanlar’dan atılması (ki bu süreci 1912–1913 
Balkan Savaşlarıyla başarmışlardır.) 
➜➜ Türklerin Anadolu’dan da atılması (ki bunu 30 Ekim 1918 - Mondros Mütareke-
si sonrası Anadolu işgalleri ve Türklere zorla imza ettirdikleri Sevr Antlaşması 
ile başarmak istemişlerdir) politikaları biçiminde devam etmiştir.



➜➜ İlk olarak 1804’te başladı.

➜➜ 1806-12 Osmanlı-Rus Savaşı sonucunda 1812 Bükreş Antlaşması yapıldı.

➜➜ İlk defa ayrıcalık elde ettiler.

Azınlık İsyanları

Sırp İsyanı

➜➜ Sırpların ayrıcalık (imtiyaz) elde etmesi diğer azınlıkları bağımsızlık doğrultu-
sunda harekete geçirdi.

➜➜ 1828-29 Osmanlı-Rus Savaşı sonucunda 1829 Edirne Antlaşması yapıldı.

➜➜ Özerk oldular.

➜➜ 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) sonucunda 1878 Berlin Antlaşması 
yapıldı.

➜➜ Tam bağımsız oldular.



➜➜ 1820’de Eflak İsyanı’yla sonuç alamayan Rum tebaa, 1821’de Mora’da yeni bir 
ayaklanma başlatmıştır.

➜➜ Osmanlı Devleti, Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’dan aldığı yardımla isyanı 
bastırabilmiştir. 

➜➜ Girit ve Mora valilikleri karşılığında Mısır Valisi’nden alınan yardım sonrası Os-
manlı Devleti, Mehmet Ali Paşa’ya Girit ve Mora valiliklerini vermemiştir.

➜➜ Osmanlı Devleti’nin bu tutumu, Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’nın İsyanı’na neden 
olmuştur. 

➜➜ Mısır Valisi’nin yardımıyla isyanın bastırılmasından, Rusya başta olmak üzere 
İngiltere ve Fransa memnun olmamıştır. 

Yunan İsyanı (Mora-Rum):



➜➜ 1826’da Petersburg Protokolü adı ile Osmanlı’ya verilen ültimatoma Osmanlı 
padişahı II. Mahmut sert cevap vermiş ve bu durum Osmanlı-Rusya Savaşı’na 
ortam hazırlamıştır. 

➜➜ 1827’de İngiltere, Fransa ve Rusya donanmaları Navarin’de Osmanlı donanmasını 
yakmış ve Mora savunmasız kalmıştır.

➜➜ 1828 - 1829 Osmanlı - Rus Savaş çıkmış ve Osmanlı Devleti, Rusya karşısında 
yenilgi alarak barış istemiştir.

➜➜ 1829 - Edirne Anlaşması ile Rumlara bağımsızlık tanınarak Osmanlı tebaasından 
bir azınlık, Yunanistan adıyla ilk kez bir devlet kurabilmiştir



! NOT

➜➜ Mora’da bağımsız bir Yunan devletinin kurulması,

➜➜ Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı’na

➜➜ Fransa’nın Cezayir’i işgal etmesine neden oldu



Örnek:



MISIR SORUNU

➜➜ Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa Yunan İsyanı’nın bastırılması karşılığında 
Mora ve Girit valiliklerini istedi.

➜➜ Mora’da bağımsız Yunan devleti kurulunca Kavalalı Mehmet Ali Paşa Suriye ve 
Girit valiliklerini istedi.

➜➜ Bu istekleri kabul edilmeyince Kavalalı’nın oğlu İbrahim Paşa’nın birlikleri hare-
kete geçerek Kütahya’ya kadar ilerledi.

➜➜ Dönemin padişahı Rusya’dan yardım isteyince İngiltere ve Fransa’nın da araya 
girmesiyle olay uluslararası hale gelmiştir.

➜➜ İngiltere ve Fransa’nın etkisiyle Osmanlı Devleti ile Kavalalı arasında 1833 Kü-
tahya Antlaşması yapıldı.



Buna göre;

➜➜ Mehmet Ali Paşa’ya Suriye ve Girit

➜➜ Oğlu İbrahim Paşa’ya Cidde ve Adana valilikleri verildi.

➜➜ Mısır sorunu geçici olarak çözüldü.



Örnek:



! NOT

➜➜ Her iki taraf da antlaşmadan memnun olmayınca kendini güvene almak isteyen 
II.Mahmut “Denize düşen yılana sarılır.” diyerek Rusya ile 1833 Hünkar İskelesi 
Antlaşması’nı imzaladı.



➜➜ 8 yıl geçerli olacaktır.

➜➜ Osmanlı Devleti bir saldırıya uğrarsa masraflarını karşılamak şartıyla Rusya, 
donanmasıyla Osmanlı Devleti’ne yardım edecek.

➜➜ Bu madde ile ilk kez Rusya, donanmasıyla boğazları geçme hakkı elde etmiş ve 
bu duruma en çok İngiltere tepki göstermiştir.

➜➜ Rusya bir saldırıya uğrarsa Osmanlı Devleti, Rusya için boğazları kapatacak. 

➜➜ Bu madde ile Rusya, boğazlar üzerinden gelebilecek saldırıları önlemiştir. 

1833 Hünkar İskelesi Antlaşması



! NOT

➜➜ Osmanlı Devleti, boğazların statüsü ile ilgili durumunu son kez, hiçbir devletin 
görüşünü almadan belirlemiştir.

➜➜ Osmanlı Devleti, boğazlarla ilgili tek başına son kez bu antlaşmada karar ver-
miştir. 

➜➜ Rusya lehine boğazların diğer devletlere kapatılması tarihte ilk kez boğazlar 
sorununa neden olmuştur. 

➜➜ Bu durum en çok İngiltere’yi rahatsız etmiştir.



Örnek:



➜➜ Mısır Valisi ile Kütahya Antlaşması’nın yapılmasına rağmen Osmanlı Devleti, Mı-
sır Valisi’nin tehdidini önleyemeyeceğini anlamıştır. 

➜➜ Mısır Valisi’nin tehdidine karşı Rusya’nın desteğinin alınmasına rağmen Mısır so-
runundan endişe duyan Osmanlı Devleti;  Rusya’nın boğazlar üzerinden oluştur-
duğu tehdidi önlemek amacıyla İngiltere’nin uluslararası desteğine gereksinim 
duymuştur. 

➜➜ Sanayi Devrimi ile tekstil alanında önemli kazanımlar elde eden İngiltere, ham-
madde ve pazar ihtiyacını karşılama amacıyla, Osmanlı Devleti’nin içine düştüğü 
siyasal bunalımlardan yararlanarak Osmanlı topraklarında ticari faaliyetlerini 
artırma gereksinimi duymuştur.

➜➜ Bu gelişmelerin etkisiyle Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında Balta Limanı Ti-
caret Sözleşmesi yapılmıştır.

1838 Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi



! NOT

Bu antlaşma; 

➜➜ Osmanlı Devleti’nde yerli tüccarların yabancı tüccarlarla rekabetinin zorlaşma-
sı, 

➜➜ Yabancı malların Osmanlı pazarlarına egemen olması, 

➜➜ Osmanlı Devleti’nde yerli üretimin ekonomideki payının azalması, 

➜➜ Küçük el tezgahlarının kapanması, Lonca Örgütü’nün zarar görmesi, 

➜➜ Osmanlı ekonomisinin giderek dışa bağımlı hale gelmesi, durumlarına neden ol-
muştur.



Örnek:



1840 Londra Konferansı

➜➜ Mısır hukuken Osmanlı’ya bağlı kalmak şartı ile yönetimi Mehmet Ali Paşa’ya 
bırakılacak

➜➜ Mısır eyaleti Osmanlı’ya senede 80 bin altın vergi ödeyecek

➜➜ Suriye, Girit, Adana valilikleri Osmanlı’ya bırakılacak

➜➜ Mısır valiliği babadan oğula geçmek şartıyla Kavalalı ailesine bırakılacak

! NOT

➜➜ Mısır sorunu kesin olarak çözülmüştür.



➜➜ İngiltere, Fransa, Rusya, Prusya, Avusturya ve Osmanlı’nın katıldığı konferansta 
boğazlar üzerinde Osmanlı Devleti’nin söz sahibi olduğu esasında uzlaşılmıştır. 

➜➜ Boğazların statüsü ilk kez uluslararası bir konferansta ve diğer devletlerin ira-
desi ile şekillenmiştir. 

➜➜ Boğazların durumu “uluslararası” bir boyut kazanmıştır.

1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi



1853-56 KIRIM SAVAŞI

➜➜ Rusya’nın sıcak denizlere inmek istemesi

➜➜ Boğazlardan Akdeniz’e inmek istemesi

➜➜ Rusya’nın Eflak ve Boğdan’ı işgal ederek başlattığı savaştır.

➜➜ Rusya’nın amaçları başta İngiltere olmak üzere Avusturya ve Fransa’yı rahatsız 
ettiği için bu devletler Rusya’ya karşı Osmanlı’nın yanında yer almışlar ve do-
nanmalarını İstanbul’a göndermişlerdir. 

➜➜ Rusya bu durumun 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu iddia 
edip Sinop Baskını (1853) ile Osmanlı donanmasını yaktıysa da Kırım’da yapılan 
savaşı kaybetmiş ve barış istemek zorunda kalmıştır.





➜➜ Osmanlı Devleti bir Avrupa Devleti sayılacak ve Avrupa hukukundan faydalana-
caktır. 

➜➜ Avrupa kamuoyunun Osmanlı lehine tavır almasında ve özellikle Rusya’ya karşı 
diplomatik destek bulmada bu maddenin olumlu katkısı olmuştur. 

➜➜ Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğü Avrupalı devletlerin garantisi altında ola-
caktır. 

➜➜ Osmanlı Devleti’nin uluslararası saygınlığını zedeler niteliktedir. 

➜➜ Osmanlı Devleti’nin kendi varlığını tek başına uzun bir süre daha devam ettire-
meyeceğini kanıtlar. 

➜➜ Rusya’ya karşı, Avrupalı devletlerin “Denge siyaseti” desteğini alma açısından 
olumlu bir maddedir.

1856 Paris Antlaşması: 



➜➜ Osmanlı Devleti ve Rusya Karadeniz’de savaş gemisi bulunduramayacaktır. 

➜➜ Osmanlı yenik devlet muamelesi görmüştür.

➜➜ Osmanlı Devleti Eflak ve Boğdan’a özerklik verecektir. 

➜➜ Avrupalı devletler bu madde ile Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmıştır. 

➜➜ Bu durum devletin bağımsızlık ve egemenlik haklarına aykırıdır. 

➜➜ Avrupalı devletler Islahat Fermanı’nı (1856) dikkate alacaktır. 



Örnek:



! NOT

! NOT

➜➜ Paris Konferansı öncesinde, Osmanlı egemenliğinde yaşayan azınlıkların özellikle 
Rusya’nın etkisi altına girmesini önlemek için Avrupalı devletlerin baskısı ile Is-
lahat Fermanı ilan edilmiştir.

➜➜ Bu savaş Osmanlı ekonomisini olumsuz etkilemiş ve ilk kez İngiltere’den dış borç 
alınmıştır.

➜➜ Osmanlı Devleti zamanla bu borçların faizlerini dahi ödeyemez hale gelmiştir. 

➜➜ Sonunda 1881 Muharrem Kararnamesi ile dış borçların ödenmesinde yeni ko-
şullar belirlenmiştir. 

➜➜ Avrupa devletleri alacaklarını kendileri tahsil etmek için Düyunuumumiye (ge-
nel borçlar) İdaresi’ni kurmuşlardır. 

➜➜ Böylece Osmanlı Devleti’nin gelir getiren kaynaklarına el koymuşlardır.



Örnek:



➜➜ Rusya, Osmanlı Devleti’ni parçalamak ve Akdeniz’e inmek için Balkan coğrafya-
sını kullanmak istemiştir. Ancak Paris Antlaşması gereği açıkça Osmanlı Devle-
ti’ne savaş açamayınca uluslararası hukukta etkili bir savaş sebebi bulmak için 
azınlıkları isyana teşvik etmiş ve kısa sürede Balkan halklarını devlete isyan et-
tirmiştir. 
➜➜ Başta İngiltere olmak üzere Almanya, Fransa, Avusturya ve İtalya, Rusya’nın 
Balkanlarda tek başına hakim olmasını önlemek için soruna müdahil olmuş ve 
İstanbul’da Tersane (Haliç) Konferansı’nı düzenleyerek, Osmanlı Devleti’nden 
Balkanlarla ilgili ağır isteklerde bulunmuştur. 

➜➜ 1876’da toplanan Londra Konferansı’nda da bir sonuç çıkmayınca, Avrupalı dev-
letler tarafsızlıklarını ilan etmiştir. Böylece Rusya istediğini alarak Osmanlı 
Devleti’ne saldırmıştır.

Savaş Öncesindeki Gelişmeler 

1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı (93 Harbi)



Örnek:



➜➜ Kafkasya’dan giren Rus ordusu Erzurum’a kadar ilerlerken Balkanlardan saldı-
ran Rus ordusunun Plevne müdafaasına rağmen Çatalca’ya kadar ilerlemesi so-
nucunda Osmanlı Devleti barış istemek zorunda kalmıştır.

Savaşın Gelişmesi 



➜➜ Savaşın sonucunda Ayastefanos Antlaşması imzalanmıştır.
Buna göre;

➜➜ Karadeniz ve Ege Denizi’nde sahili olan Büyük Bulgar Krallığı kurulacak

➜➜ Sırbistan, Karadağ ve Romanya’ya (Eflak-Boğdan) bağımsızlık verilecek 

➜➜ Bosna-Hersek’e özerklik verilecek. 

➜➜ Batum, Kars, Ardahan ve Doğu Beyazıt Rusya’ya bırakılacak

➜➜ Osmanlı Devleti Ermenilerin yaşadığı yerlerde (Doğu Anadolu) ıslahat yapacak 
hükümleri Osmanlı’ya kabul ettirilmiştir.



➜➜ Ayastefanos ile kurulan Bulgaristan üçe bölünmüş ve bugünkü Bulgaristan coğ-
rafyasında Osmanlı Devleti’ne bağlı özerk bir Bulgaristan kurulurken diğer top-
raklar çeşitli şartlarla Osmanlı Devleti’ne bağlanmıştır. 

➜➜ Böylece Rusya’nın Bulgaristan üzerinden Akdeniz’e inişi önlenmiştir.

➜➜ Sırbistan, Karadağ ve Romanya’ya bağımsızlık verilmiştir. 

➜➜ Bosna - Hersek hukuki olarak Osmanlı Devleti’ne bağlı olacak ancak yönetimi 
geçici olarak Avusturya’ya bırakılacaktır.

➜➜ Berlin Antlaşması’nda Bosna-Hersek’in yönetiminin Avusturya’ya bırakılma-
sı; Rusya’nın Balkanlarda yayılmasını önleme ve Sırbistan’ın Adriyatik Denizi’ne 
çıkmasını önlemek için Avrupalı devletlerin aldığı bir tedbirdir. 

➜➜ Avusturya II. Meşrutiyet’in getirdiği karışık ortamdan istifade ederek (1908) 
Bosna-Hersek’i ilhak edecektir.

1878 Berlin Antlaşması: 



➜➜ Kars, Ardahan ve Batum Rusya’ya bırakılmış, Doğu Beyazıt’ın Osmanlı Devleti’ne 
geri verilmesi karşılığında savaş tazminatının artırılmasına karar verilmiştir.

➜➜ Osmanlı Devleti’nin Anadolu’da Ermenilerin yaşadığı bölgelerde ve Girit’te ısla-
hat yapmasına karar verilmiştir.

➜➜ Teselya Yunanistan’a bırakılmıştır.

➜➜ Anlaşmanın 61. maddesinde “Ermenilere ıslahat” adı altında Rusya’nın, Ayaste-
fanos Anlaşması’nda Ermeniler üzerinde elde ettiği nüfuzu kırılarak, Ermeni 
sorunu İngiltere öncülüğünde Avrupa ülkelerinin kontrolüne geçmiştir.



➜➜ Osmanlı millet sistemi içinde Gregoryen milleti olarak bilinen Ermeniler XIX. 
yüzyıl başlarında Milleti Sadıka olarak adlandırılıyordu.

➜➜ Müslüman Türkler ile iç içe yaşadıkları için Türk kültürünün etkisinde kalmış-
lar, Türkçe konuşuyor hatta ayinlerini bile Türkçe yapıyorlardı.

➜➜ Osmanlı Devleti’nde önemli görevlere getirilmişler, bakanlık ve elçilik yapanlar 
bile olmuştur.

➜➜ Özellikle büyük şehirlerde yaşayan Ermeniler ticaret, sanat, sarraflık ve ban-
kerlik ile uğraşarak zengin olmuşlardı.

Ermeni Meselesinin Ortaya Çıkışı

! NOT

➜➜ 1887’de Ermeni ayaklanmalarını örgütlemek için İsviçre’de Hınçak Cemiyeti ve 
1889’da Rusya’da Taşnak Ermeni Cemiyeti kurulmuştur.



➜➜ Ermeni komiteleri ilk defa 1890’da Erzurum ve Adana’da isyan çıkarmışlardır.

➜➜ 1893’te Merzifon’da güvenlik kuvvetlerine ateş açarak yirmi beş askerimizi şe-
hit etmişlerdir. 

➜➜ 1894’te İstanbul’da bir yürüyüş düzenlemişler, Babıali’ye baskın düzenlemişler-
dir.

➜➜ Ermeni olaylarının en şiddetlisi Sason’da meydana gelmiştir (1894). Buradaki 
Ermeni halk devlete vergi vermemeye ve Müslümanları yok etmeye çağrılmış, 
isyanın büyümesi üzerine Osmanlı Devleti bölgeye asker sevk ederek isyanı 
bastırmıştır.

➜➜ Yine Ermenilerce Kayseri, Yozgat, Çorum, Zeytun ve Kahramanmaraş’ta ayak-
lanmalar çıkartılmıştır. 

➜➜ 1896’da İstanbul Beyoğlu’ndaki Osmanlı Bankası’nı ele geçirip olay çıkarmışlar-
dır.

Ermenilerin Çıkardığı Olaylar



➜➜ II. Abdülhamit’e suikast düzenlemişlerdir. 

➜➜ Osmanlı Devleti’nin isyanları bastırma çabaları, Avrupa’ya “Ermeniler katledi-
liyor.” diye duyurulmuş, Avrupa’dan bir heyet Anadolu’ya gelerek incelemelerde 
bulunmuştur. Ermeniler katlediliyor, haberinin asılsızlığı ortaya çıkmıştır.

➜➜ 1914’te Adana ve Dörtyol’da Müslümanlara saldırarak katliamlar başlatmışlardır.



Örnek:



Süveyş Kanalının Açılması (1869)

➜➜ 1869’da bir Fransız şirketi ve Mısır hükümetinin ortaklığı ile Süveyş Kanalı 
açılmış böylece İngiltere’nin sömürge yolları kısalmıştır. Bu durum Doğu Akde-
niz’in stratejik önemini artırırken İngiltere için açılan kanal önemli bir sömürge 
yolu haline gelmiştir.

Uzak Doğu Sömürge Yollarının Kısal-
ması ve Nüfuz Mücadeleleri



Kıbrısın İngiltereye Bırakılması (1878)

➜➜ İngiltere, Süveyş Kanalı’nı kontrol altında tutmak için Kıbrıs’ı bir askeri üs ola-
rak kullanmak amacı ile Ayastefanos Antlaşması’nı Osmanlı lehine değiştirme ve 
Rusya’ya karşı Osmanlı Devleti’ni korumak bahaneleri ile yirmi yıllığına Osman-
lı’dan kiralamıştır. 

➜➜ Daha sonra adayı boşaltmayı reddeden İngiltere, I. Dünya Savaşı sırasında Kıb-
rıs’ı 5 Kasım 1914’te ilhak etmiş ve Lozan Antlaşması ile (1923) Türkiye Kıb-
rıs’ın İngiltere’ye ait olduğunu kabul etmiştir.



İngilterenin Mısırı İşgali (1882) 

➜➜ Süveyş Kanalı’nı doğrudan kontrol altına almak isteyen İngiltere Mısır’da çıkan 
iç karışıklıklardan istifade ederek Mısır’ı geçici olarak işgal etmiştir (1882).

➜➜ Mısır hukuken Osmanlı Devleti’ne bağlı olduğu için 1885’te yapılan bir anlaş-
ma ile İngilizlerin Mısır’ı kontrol altına almasına karar verilmiştir. İngiltere I. 
Dünya Savaşı sırasında Mısır’ı kendi topraklarına kattığını ilan etmiştir (5 Kasım 
1914).



➜➜ 1878’de Giritli Rumlar için Halepa Fermanı’na rağmen 1890’da Giritli Rumlar 
yeniden isyan edince Yunanistan adayı ilhakta ısrar etmiştir. 

➜➜ Bu durum üzerine Osmanlı Devleti Yunanistan’a savaş açmıştır. 

➜➜ Yunan ordusu Dömeke Meydan Savaşı (1897) ile yenilgiye uğratılmış ve Yunan 
topraklarının bir kısmı ele geçirilmiştir. 

➜➜ Bu gelişmeler üzerine Avrupalı devletler araya girmiş ve yapılan İstanbul Ant-
laşması ile Osmanlı ordusu savaşın başladığı sınırlara çekilirken Girit’e özerklik 
verilmiştir.

Girit Sorunu ve Osmanlı -–Yunan Savaşı (1897) 

! NOT
➜➜ Yunanistan, savaşla ele geçiremediği Girit’i II. Meşrutiyet’in ilanından sonra Os-
manlı Devleti’nde yaşanan karışıklıklar sırasında topraklarına katmıştır (1908). 

➜➜ Osmanlı Devleti, bu durumu 1913 Atina Antlaşması’yla kabullenmiştir.



Reval Görüşleri (1908)

➜➜ Rus Çarı ile İngiltere Kralı arasında yapıldı.

➜➜ Makedonya Sorunu,

➜➜ Boğazların durumu,

➜➜ Osmanlı yönetimindeki Hristiyanlar için yapılacak ıslahatlar, 

➜➜ Asya, Uzakdoğu ve Balkanların paylaşımı konuları gündeme gelmiştir.



İttihat ve Terakki Fırkası 

➜➜ 1889’da İttihad-ı Osmani adıyla Mektebi-i Tıbbiye’de kurulan ve sonraları İt-
tihat ve Terakki Fırkası adını alacak olan siyasi örgüt II. Abdülhamit’e rağmen 
“Meşrutiyet’in yeniden ilanı” amacıyla harekete geçmişlerdir.

➜➜ İttihat ve Terakki Fırkası ile Jön Türklerin 1902 ve 1906 kongrelerinde uzlaş-
maları, Rumeli’de Niyazi Bey’in isyanına Binbaşı Enver’in de destek vermesi so-
nucu padişah II. Abdülhamit 24 Temmuz 1908’de resmen Meşrutiyeti ilan et-
miştir.

➜➜ Meşrutiyet karşıtları 31 Mart Olayı’nı çıkarmıştır. (13 Nisan 1909)

➜➜ İsyan Selanik’ten gelen Hareket Ordusu tarafından bastırıldı.

➜➜ Ordu yenilikleri korudu.

➜➜ II.Abdülhamit tahttan indirilerek yerine V.Mehmet Reşat çıkarıldı.



➜➜ Neden: Siyasi birliğini geç sağlayan İtalya’nın hammadde ve pazar arayışı 

➜➜ İngiltere Mısır’ı işgal altında tutuğu için karadan, donanması yeterli olmadığı 
için denizden yardım gönderemedi.

➜➜ Mustafa Kemal Bey, Enver Bey, Celal Bey, Fethi Bey, Ali Bey gizlice Trablus-
garp’a giderek halkı örgütlemiştir.

➜➜ İtalya Osmanlı’yı barışa zorlamak için On İki Ada ve Rodos’u işgal etmiştir.

➜➜ Sonuç: Uşi Antlaşması ile sonuçlandı.

➜➜ Trablusgarap ve Bingazi İtalya’ya bırakıldı. (Kuzey Afrika’daki son toprak kaybı-
dır.)

➜➜ Balkan Savaşları bitene kadar adalar İtalya’da kalacaktır.

TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-12)



I. Balkan Savaşı  (1912-13)

➜➜ Osmanlı Devleti’nin Almanya’ya yaklaşmasından rahatsız olan İngiltere, Reval 
Görüşmeleri’nde (1908) Rusya’yı Balkanlar üzerindeki politikalarında serbest 
bırakmıştır.

➜➜ Rusya’nın kışkırtmasıyla Balkanlarda yayılmacı politikalarına devam eden Yuna-
nistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki top-
raklarını paylaşmak için ittifak oluşturmuşlardır. 

➜➜ Balkan devletleri Osmanlı Devleti’nden Makedonya’da Hristiyanlar lehine ısla-
hatlar yapılmasını istemişler ve istekleri kabul edilmeyince 8 Ekim 1912’de Ka-
radağ’ın Osmanlı Devleti’ne saldırması ile I. Balkan Savaşı başlamıştır.

➜➜ Sırbistan, Yunanistan ve Bulgaristan da art arda savaşa katılmış ve Osmanlı 
Devleti dört cephede birden savaşmak zorunda kalmıştır. 

➜➜ Bulgarlar; Edirne, Kırklareli ve Lüleburgaz’ı ele geçirip Çatalca’ya kadar ilerle-
diler. 



➜➜ Yunanlılar Ege Adalarını ve Selanik’i ele geçirdiler. 

➜➜ Makedonya; Sırplar, Karadağlılar ve Bulgarlar tarafından işgal edilmiştir 

➜➜ Osmanlı Devleti ile sınırı kalmayan Arnavutluk, bağımsızlığını ilan ederek Os-
manlı Devleti’nden ayrılan son Balkan devleti olmuştur (1913). 

➜➜ Avrupa devletleri durumu değerlendirmek ve Balkanlardaki savaşı durdurmak 
amacıyla Londra’da bir konferans toplanmasını sağlamışlardır. 

➜➜ Londra Konferansı’nın sonunda Osmanlı Devleti ile Yunanistan, Bulgaristan, Sır-
bistan ve Karadağ arasında Londra Antlaşması imzalandı (30 Mayıs 1913).



Bu antlaşmaya göre; 

➜➜ Edirne, Kırklareli, Dedeağaç ve Trakya’nın tamamı 
Bulgaristan’a verilecek ve Midye-Enez hattı sınır 
olacaktı.

➜➜ Güney Makedonya, Selanik ve Girit Yunanistan’a 
bırakılacaktı. 

➜➜ Orta ve Kuzey Makedonya Sırbistan’a verilecekti.

! NOT

➜➜ I. Balkan Savaşı sırasında toplanan Londra Konferansı sürerken İttihat ve Te-
rakki Partisi Babıali Baskını ile hükûmeti ele geçirmiştir (23 Ocak 1913).



Örnek:



➜➜ I. Balkan Savaşı sonucunda Osmanlı Devleti’nin Balkanlardan çekilmesi bölgede 
siyasi otorite boşluğuna yol açmıştır. 

➜➜ Bulgaristan’ın daha fazla toprak aldığını öne süren Sırbistan, Yunanistan ve Ka-
radağ birleşerek Bulgaristan’a saldırmışlar ve böylece II. Balkan Savaşı başla-
mıştır (29 Haziran 1913). 

➜➜ İlk savaşa katılmayan Romanya da savaşa katılmıştır. 

➜➜ Osmanlı ilk savaşta kaybettiği Edirne ve Kırklareli’ni geri almıştır.

➜➜ Her cephede yenilgiye uğrayan Bulgaristan’ın isteği üzerine II. Balkan Savaşı’nı 
bitiren antlaşmalar imzalanmıştır.

II.Balkan Savaşı (1913)



Örnek:



! NOT
➜➜ Balkan devletleri arasında Bükreş Antlaşması yapılmıştır.

➜➜ Osmanlı ile Bulgaristan arasında İstanbul Antlaşması,

➜➜ Osmanlı ile Yunanistan arasında Atina Antlaşması,

➜➜ Osmanlı ile Sırbistan arasında İstanbul Antlaşması yapılmıştır.



➜➜ XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Avrupa’da önemli gelişmeler yaşanmıştır. 

➜➜ 1870’te İtalya, 1871’de ise Almanya siyasi birliklerini kurarak Avrupa sınırları 
içindeki yerlerini almışlardır.

➜➜ İtalya ve Almanya’nın siyasi birliklerini kurması Avrupa’daki güçler dengesini 
bozmuştur. 

➜➜ Almanya ve İtalya’nın sömürgecilik faaliyetlerine yönelmeleri Fransa ve İngil-
tere’nin savunma önlemleri almasına ve sömürge yollarının güvenliğini sağlama 
çalışmalarına yol açmıştır. 

➜➜ Bunun sonucunda Avrupa’da devletleri arasında bloklaşmalar olmuştur.

Değişen Dünya Güçler Dengesi



➜➜ 1882’de Almanya, İtalya ve Avusturya - Macaristan İmparatorluğu Üçlü İttifak 
(bağlaşma) devletleri adı altında birleşmişlerdir. 

➜➜ Bu ittifaka karşı 1907’de İngiltere, Fransa ve Rusya Üçlü İtilaf (anlaşma) dev-
letlerini oluşturdular. 

➜➜ Bu bloklaşmalar Avrupa’da başlayıp dünyanın değişik bölgelerine yayılan I. Dün-
ya Savaşı’nın çıkmasında etkili olmuştur.



GENEL NEDENLER

Fransız İhtilali sonucunda ortaya çıkan 
milliyetçilik akımının etkisi, 
Sanayi İnkılabı ile birlikte sömürgeciliğin 
hızlanması, 
Hammadde ve pazar arayışının devletler 
arası rekabete dönüşmesi, 
Avrupa devletleri arasında bloklaşma ve 
silahlanma yarışının hızlanması.

ÖZEL NEDENLER

Fransa’nın 1871 Sedan Savaşı’nda Almanya’ya 
kaptırdığı Alsas Loren kömür havzasını geri 
almak istemesi, 
Avusturya – Macaristan İmparatorluğu ile 
Rusya’nın Balkanlara hâkim olma düşüncesi, 
İtalya’nın Akdeniz’e egemen olma düşüncesi, 
Rusya’nın dünya ticaretinden pay almak için 
sıcak denizlere ulaşmak amacını taşıması ve 
Balkanlarda uyguladığı Panslavizm politikası, 
Japonya’nın Asya ve Büyük Okyanus’ta yayıl-
ma amacını gütmesi.

I.DÜNYA SAVAŞI (1914-18)

Savaşın Başlaması:

➜➜ 28 Haziran 1914’te Avusturya-Macaristan veliahdının Saraybosna’yı ziyaretinde 
bir Sırplı tarafından öldürülmesi savaşın kıvılcımı olmuştur.



Osmanlı’nın Savaşa Girmesi:

➜➜ Osmanlı Devleti İtilaf devletleriyle birlikte savaşa katılmak istediğini belirtmiş; 
ancak İtilaf Devletleri Osmanlı topraklarını kendi paylaşım sahası olarak gör-
düklerinden duruma soğuk bakmışlar ve tarafsız kalmasını istemişlerdir.

➜➜ Almanya’nın yanında savaşa girilirse Balkan Savaşlarıyla kaybedilen toprakların 
geri alınabileceği, kapitülasyonların kaldırılacağı ve Kafkasya’daki Türk dünyası 
ile birleşilebileceği düşüncesiyle hareket eden İttihat ve Terakki yöneticileri 2 
Ağustos 1914’te gizli bir Osmanlı - Almanya ittifak antlaşması imzalamışlardır. 

➜➜ Savaş başlarında Osmanlı Devleti, tarafsızlığını ilan etmiş ve kapitülasyonları 
tek taraflı olarak kaldırdığını açıklamış ve bu durum itilaf devletlerini memnun 
etmemiştir. 

➜➜ Almanya ise diğer devletlerin kabul etmesi hâlinde kapitülasyonların kaldırıl-
masını kabul edeceğini belirtmiştir. 



➜➜ Akdeniz’de İngiliz donanmasından kaçan Goben ve Breslav isimli Alman savaş 
gemileri, Boğazları geçerek Osmanlı Devleti’ne sığınmış ve Osmanlı Devleti bu 
gemileri satın aldığını bildirerek İngilizlere vermemiştir.

➜➜ Yavuz ve Midilli olarak isimlerinin değiştirildiği gemiler, Karadeniz’e açılmış, 
Rusya’nın Sivastopol ve Odessa Limanlarını bombalamışlardır.

➜➜ Böylece Osmanlı Devleti resmen savaşa katılmıştır (13 Kasım 1914). 

➜➜ Padişah V. Mehmet Reşat tarafından cihat ilan edilmiş, Osmanlı Devleti’nin sa-
vaşa girmesi ile savaş alanı daha da genişlemiş ve cephe sayısı artmıştır.
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DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET VE TOPLUM İLİŞKİLERİ
İHTİLALLER ÇAĞI VE OSMANLI ’DA MODERN ORDUYA GEÇİŞ

Viyana Kongresi

Koalisyon Savaşları

1830 İhtilali

1848 İhtilali

Sanayi İnkılabı

Osmanlı Devletinde Modern Orduya Geçiş



➜➜ Fransız İhtilali sonrası doğan cumhuriyetçiliği ve özgürlükçülüğü savunan fikir-
ler Avrupa’da monarşik yönetimleri olumsuz etkilemiş ve Fransa’ya karşı İngil-
tere, Rusya, Prusya ve Avusturya - Macaristan İmparatorluğu ittifak yaparak 
savaşmışlardır. 

➜➜ 1792 - 1814 arası 22 yıl boyunca yapılan savaşlar sonunda Napolyon yenilmiş-
tir.

Koalisyon Savaşları  (İhtilal-
Napolyon)  (1792 - 1814) 

Fransız İhtilalinin Avrupadaki Etkileri 



Örnek:



➜➜ Fransız İhtilali sonrası bozulan Avrupa güçler dengesini Fransız İhtilali öncesin-
deki gibi düzenlemek, 

➜➜ Monarşik yönetimleri güçlendirmek, 

➜➜ Fransa ihtilal fikirlerinin yayılmasını önlemek için Avusturya öncülüğünde top-
lanan kongredir. 

Viyana Kongresi (1815) 



➜➜ İsveç ve Norveç krallıkları kurulmuş,

➜➜ İsviçre bağımsız ve tarafsız bir ülke olarak oluşturulmuş, 

➜➜ Belçika ile Hollanda birleştirilerek Niederland adı ile yeni bir devlet haline dö-
nüştürülmüştür. 

1815 Viyana Kongresinde; 



 1830 İhtilalleri 

➜➜ İngiltere, Rusya, Prusya ve Avusturya’nın topladığı Viyana Kongresi’nde, Av-
rupa’da sınırlar yeniden çizilmiş, sınırların çizilmesi sürecinde din, dil, milliyet 
esasları gözetilmemiş ve bu durum Avrupa’da uluslar arasında yeni siyasi so-
runlara neden olmuştur. 

➜➜ Kongrenin bu tutumu Avrupa’da ulusları memnun etmemiş ve Fransız İhtilal fi-
kirlerinin de etkisiyle özgürlükçü ihtilaller olarak bilinen 1830 İhtilalleri çık-
mıştır. 

➜➜ 1830 İhtilalleri amacına ulaşamamıştır.



 1848 İhtilalleri 

➜➜ 1830 İhtilallerinin başarısızlığı ve Sanayi İnkılabı sonrası ağır iş şartlarında 
çalışan işçilerin sorunları, seri ve ucuz üretim yapan fabrikalaşma sonucu yaşa-
nan işsizlik sorunları bu ihtilallerin çıkışına neden olmuştur.



➜➜ İngiltere’de liberaller güçlenirken, Fransa’da Cumhuriyet’e geçilmiştir. 

➜➜ Sosyalizm içerikli ayaklanmalar görülmüştür. 

➜➜ Emperyalizm, kapitalizm, komünizm, sosyalizm gibi yeni fikir akımlarının yanın-
da işçilerin iş bırakmaları hakkı olan grev ile işverenin işçileri işten atma hakkı 
olan lokavt gibi yeni terimler literatüre girmiştir.

➜➜ 1848 İhtilallerini Avusturya ve Rusya sert bir şekilde bastırmış, Avusturya ve 
Rusya’nın önünden kaçan Leh ve Macar mülteciler Osmanlı’ya sığınmıştır. 

➜➜ Osmanlı’nın mültecileri koruması Osmanlı - Rus gerginliğine neden olduğu gibi 
tarihe “Macar mülteciler sorunu” olarak geçmiştir.

1848 İhtilalleri



Örnek:



➜➜ Çok uluslu toplum yapısına sahip Osmanlı İmparatorluğu Fransız İhtilal fikirle-
rinden olumsuz etkilenmiştir. Cumhuriyetçiliği ve özgürlükçülüğü savunan kimi 
kitaplar azınlık dillerine ve Türkçeye tercüme edilerek Osmanlı ülkesinde ya-
yılma alanı bulmuş ve bu durumu “Azınlık haklarını bahane ederek” batılı dev-
letler Osmanlı’nın iç işlerine karışma fırsatına dönüştürmüşlerdir. 

➜➜ Osmanlı tebaasından Sırplar ilk isyan eden azınlık iken 1812 Bükreş Antlaşması 
ile ayrıcalıklar elde etmiş, 1829 Edirne Antlaşması ile özerklik ve 1878 Berlin 
Antlaşması ile Osmanlı’dan bağımsızlık elde etmiştir. 1821’de çıkan Mora İsya-
nı sonrası Osmanlı tebaasından Rumlar 1829 Edirne Antlaşması ile bağımsızlık 
elde eden ilk azınlık olarak Yunanistan Devleti’ni kurmuştur. 

➜➜ Osmanlı tebaasından Rumların isyanını Rusya, İngiltere ve Fransa fiilen destek-
lemiş, 1827 Navarin olayında Osmanlı donanmasını yakılmasını sağlamışlardır. 

Fransız İhtilalinin Osmanlıya Etkileri 



➜➜ Osmanlı Devleti iç işlerine karışılmasını önlemek için XIX. yüzyılda Batılı dü-
şünce ve yönetim anlayışlarını Osmanlı’ya kazandırmaya çalışmıştır. Bu doğrul-
tuda izlenen döneme ilişkin politikaya Osmanlıcılık denir. 

➜➜ Osmanlı Devleti siyasal varlığını korumak ve sürdürmek, toprak ve devlet bü-
tünlüğünü korumak, batılı devletlerin iç işlerine karışmasını önlemek amacıyla 
“batılı düşünce ve yönetim anlayışlarını Osmanlı’ya kazandırmak” doğrultusun-
da kişi haklarını, eşitlik ve adalet esaslarını gözetmeye yönelik siyasi ve huku-
ki alanlarda düzenlemelere (Islahatlara) yer vermiştir. Bu doğrultuda 1839’da 
Tanzimat Fermanı, 1856’da Islahat Fermanı, 1876’da Kanuniesasi’nin kabulü ve 
Meşrutiyet’in ilanı gibi düzenlemeleri önemsemiştir.



Örnek:



Sanayi İnkılabı (XVIII. Yüzyıl) 

➜➜ Akılcı ve Aydınlanmacı düşünürlerin etkisiyle Avrupa’da, bilimsel, siyasi ve top-
lumsal alanda görülen değişim, ekonomik gelişmeleri de etkilemiş; bilimsel alan-
daki gelişmeler, “kol gücüne dayalı üretimden makine gücüne dayalı üretim bi-
çimine geçilmesine” neden olmuştur. 

➜➜ Sanayi İnkılabı örgü ve iplik makinesinin yapılmasıyla dokuma üretiminde ya-
şanmıştır.



➜➜ Aşamalı olarak gelişen Sanayi İnkılabı XIX. yüzyılda dünya dengelerini etkile-
meye başlamıştır. 

➜➜ Sanayileşen Avrupa devletleri dünya politikasında ağırlık kazanmıştır. 

➜➜ Demir yolları kurulmuş ve buharlı gemilerle ulaşım sistemi gelişmiştir. 

➜➜ Avrupalılar, büyük sermayeli şirketler kurarak bankacılık sistemini geliştirmiş-
lerdir. 

➜➜ Sanayileşme tarımsal üretimin artmasına ve tarımda çalışan iş gücü fazlasının 
fabrikalara kaymasına neden olmuş, ekonomide tarımsal üretimin yerini sanayi-
nin alması iç göçlere ortam hazırlamıştır.

Sanayi İnkılabının Sonuçları 



➜➜ Şehirlerin nüfusu artmış, işçi sınıfı ve işçi hakları kavramı ortaya çıkmış, Av-
rupa’da işçi haklarına yönelik iç karışıklıklar yaşanmış ve işçi haklarına yönelik 
düzenlemeler yapılmıştır.

➜➜ Aydınlanmacı düşünürler tarafından kapitalizm, liberalizm, sosyalizm ve komü-
nizm gibi ekonomik ve siyasi akımlar ortaya çıkmıştır.



Örnek:



Örnek:



➜➜ Osmanlı Devleti’yle Avrupa devletleri arasındaki güç dengesi Osmanlılar aleyhi-
ne bozulmuştur. 

➜➜ İngiltere’nin fabrikalarda işlediği dokumaların Osmanlı pazarlarına girmesi, Os-
manlı dokuma tezgahlarına dayalı atölyelerin kapanmasına yol açmış ve Osman-
lı Devleti XVIII. yüzyılda siyasi baskısını hissettiği Batılı devletlerin XIX. yüz-
yılda ise ekonomik işgaline uğramıştır. 

➜➜ Avrupa devletleri, Osmanlı Devleti’nin zayıf durumundan yararlanarak ticari 
ayrıcalıklar elde etmişlerdir. 

➜➜ Osmanlı’nın topraklarını açık pazar olarak kullanmaya başlamışlardır.

Sanayi İnkılabının Osmanlıya Etkileri 



Liberalizm: XVII ve XVIII. yüzyıllarda dönüşmekte olan birey - devlet ilişki-
sini, akılcılık üzerinden açıklamaya çalışan siyasal düşünce akımıdır. Bu ide-
olojiye göre toplum, zümre ya da sınıflardan değil bireylerden oluşur ve bi-
reyler kendi kişisel çıkarları doğrultusunda hareket eder.
Kapitalizm: Bireylere din ve vicdan hürriyeti yanında mülk edinme imkanı ve-
ren kapitalist sistem toplumda gelir dağılımında adaletsizliklere neden olmuş-
tur. Kapitalizm’de sermaye sahipleri üretim araçlarına da sahip olunca siste-
min sürekliliğini sağlamak adına daha çok hammadde yani sömürgecilik ve iş 
gücüne ihtiyaç duyulmuştur.
Sosyalizm: Sermaye sahipleri ile işçiler arasındaki eşitsizliği, servet ve refah 
farklarını ortadan kaldırmak iddasında olan ve kapitalizme karşı doğan bir 
ideolojidir. Ortak mülkiyet ve sosyal eşitlik vurgularına öncelik verir.

Marksizm: Alman filozof Karl Marx’ın klasik Alman felsefesini, Fransız sosya-
lizmini ve İngiliz siyasal düşüncesini bir araya getirerek oluşturduğu bir ide-
olojidir.



Örnek:



➜➜ Osmanlı İmparatorluğu artan milliyetçilik tehdidine karşı anayasal sistem, va-
tandaşlık, zorunlu eğitim ve zorunlu askerlik gibi uygulamalarla hem siyasal 
varlığını koruma hem de modernleşme çalışmaları ile hareket etmiştir.

➜➜ Zorunlu askerlik sistemi, ulus devletlerin profesyonel (daimi) ordusunun dışında 
veya bu ordusuna asker sağlamak amacıyla vatandaşları devletin savunmasında 
belli bir zaman için görevlendirmesidir. Özellikle XIX. yüzyıldan itibaren etkili 
olan bu sistemde devlet; askerlerin giyim, teçhizat ve temel insani ihtiyaçlarını 
karşılamıştır. 

➜➜ Zorunlu askerlik sisteminin yaygınlaşması ile devletlerin askeri gücü ve halk 
üzerindeki kontrolü artmış ve savaşlar daha yıkıcı hale gelmiştir. Bu sistemle 
ordu, milletin okulu olarak değerlendirilmiş ve orduya modernleştirme görevi de 
verilmiştir. Orduda askerlere okuma - yazma, devletin resmi dili ve devletin te-
mel değerleri öğretilerek vatandaşlık eğitimi verilmiştir.

Osmanlı Devletinde Modern Orduya Geçiş



Örnek:



➜➜ Toprak kayıplarını önleme amacıyla XVIII. yüzyıldan itibaren Batı tarzı askeri 
ıslahatlara yer veren Osmanlı Devleti’nde özellikle III. Selim ve II. Mahmut dö-
nemlerinde Avrupa’daki kurumların benzerlerine yer veren ıslahatlar yapılmıştır. 

➜➜ III. Selim döneminde Batı tarzında ilk ordu olan Nizam-ı Cedid ordusu kurul-
muştu. 

➜➜ II.Mahmut döneminde önce Sek-
ban-ı Cedit Ocağı, sonra da Eş-
kinci Ocağı kuruldu.

➜➜ II. Mahmut döneminde Yeniçeri 
Ocağı kaldırıldı. (Vakayı Hayri-
ye-Hayırlı Olay)

Osmanlıda Orduda Modernleşme 



Örnek:



➜➜ Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye ordusu oluşturulmuştur. Bu ismin yerine 
1843’ten itibaren “Düzenli Ordu” anlamına gelen Asâkir-i Nizamiye ifadesi kul-
lanılmaya başlanmıştır.

➜➜ II.Mahmut döneminde Mekteb-i Harbiye, Mekteb-i Tıbbiye, Mızıka-i Hümayun 
gibi Avrupa tarzında askeri okullar açıldı.

➜➜ Askeri hizmet süresi 12 yıl olarak belirlenmiş ve bu süre sonunda askerlere 
emeklilik hakkı tanınmıştır. 

➜➜ Kişinin askerliğini tamamlayıp sivil hayata dönmesi, bir meslekle uğraşması ve 
evlenmesi için bu sürenin dolması şartı koşulmuştur.

➜➜ II. Mahmut döneminde kurulan Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye ordusunda 
görülen yetersizlik sonucu Redif-i Asâkir-i Mansûre ordusu kurulmuştur. 

➜➜ 1839 Tanzimat Fermanı’nda askerlik vatan borcu haline gelmiştir.



➜➜ 1843 yılında çıkarılan bir kanunla askerlikte kura usulü getirilmiştir. Böylece 
özel statüdeki eyaletler dışında kalan yerlerdeki Osmanlı tebaasının tamamı as-
kerlik hizmetinden sorumlu tutulmuştur. 

➜➜ Bu girişimle zorunlu askerlik sisteminin yasal alt yapısı oluşturulsa da uygula-
mada zorunlu askerlik sistemine 1909’da geçilebilmiştir.

➜➜ 1870 yılında çıkarılan bir kanunla muvazzaf askerlik süresini dört yıla indiril-
miştir. 

➜➜ II. Abdülhamit döneminde Almanya’dan gelen Von der Goltz Paşa’nın öncülü-
ğünde 1886 yılında yeni bir askere alma (ahz-ı asker) kanunu çıkarılmıştır. Bu 
kanuna göre askerlik yaşı 20 ile 40 arası olarak belirlenmiş ve bedeli şahsi ola-
rak bilinen ve askere gitmek istemeyen kişilerin yerine başka birini göndermesi 
uygulaması kaldırılmıştır. Bunun yerine nakli bedel ödenmesi kuralı getirilmiştir. 



➜➜ 1889 yılında yine Goltz Paşa’nın çalışmaları sonucu ilk seferberlik nizamnamesi 
çıkarılmıştır. 

➜➜ II. Abdülhamit’in Doğu Anadolu’daki aşiretlerin Osmanlı ordusuna katılmasını 
sağlayan Hamidiye süvari alaylarını kurması da askere alma sisteminde yeni bir 
uygulama alanıdır. 

➜➜ 1908 - 1918 arası Osmanlı’da yönetimi elinde tutan İttihat ve Terakki Cemiyeti 
1909’da çıkardığı bir kanunla gayrimüslimlerin de askere alınması kararına yer 
vererek zorunlu askerlik sistemine geçilmiştir.



! NOT

➜➜ Osmanlı Devleti’nin tebaası için zorunlu askerlik uygulaması gayrimüslim teba-
ada memnuniyetsizliğe neden olmuş ve 1856 Islahat Fermanı’yla “bedeli askeri” 
yani bedel ödeyerek askerlikten muafiyet gayrimüslimlerin için uygulama alanı 
bulmuştur. 



Örnek:



TYT Orta ve İleri Düzey
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XIX.  YÜZYILDA SOSYAL HAYATTAKİ DEĞİŞİMLER

Ulaşım ve Haberleşme

Osmanlıda Nüfus Politikaları

Osmanlı Devletinde Modern Eğitim Kurumları

Osmanlı Devleti’nde Yabancı Okullar

II.Abdülhamit Döneminde Yaşanan Gelişmeler



➜➜ Devletler için nüfus; fetihler yapmak hakimiyet sahasını genişletmek ve askeri 
endişeleri gidermek için önemli bir güçtür. 

➜➜ XVII. yüzyıldan itibaren görülen merkantilist ekonomi anlayışında zengin bir 
devlet için güçlü bir nüfus artışı önemsenmiştir. 

➜➜ Merkantilistlere göre nüfusun büyüklüğü; siyasi, askeri ve mali açıdan önemli-
dir. 

➜➜ Sanayileşme ve kapitalizm süreçleri ile birlikte köylerden şehirlere yani fabri-
kalara göçlerin yaşanması XVIII. yüzyılın sonlarından itibaren devletlerin nü-
fuslarını tespit etmek amacıyla nüfus sayımı ihtiyacını doğurmuştur.

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişmeler



➜➜ Klasik dönemde nüfusu, asker ve vergi kaynağı olarak görmüş ve fethettiği 
toprakları imar etmek için kullanmıştır. 

➜➜ XIX. yüzyıla ise Osmanlılarda, Avrupa’daki bürokratik devlet ve nüfus teorile-
rinin etkisiyle nüfus sayımları yapılmaya başlanmış ve nüfus hizmetlerine dair 
teşkilatlar kurulmuştur. 

➜➜ Nüfus artışıyla ticaret, sanayi, tarım ve askeri bakımdan güçlü bir Osmanlı 
Devleti oluşturulacağına vurgu yapılmıştır. 

➜➜ Bu doğrultuda nüfusun artışının doğal kaynağı olarak görülen evliliklerin önün-
deki en önemli engel olan masrafların azaltılması için taşra idaresi ve ileri ge-
lenlerine emirler gönderilmiş ve müfettişlerle ebeveynler ikna edilmeye çalışıl-
mıştır.

Osmanlıda Nüfus Politikaları



Örnek:



➜➜ Sanayi Devrimi ile birlikte Avrupalı devletler yüksek kapasiteli, ucuz maliyetli 
ve güvenli bir taşıma sistemine gereksinim duymuşlardır. 

Ulaşım ve Haberleşme 

Bu doğrultuda XVIII. yüzyılın 
sonlarından itibaren;

➜➜ Yol ve kanal inşaatlarına yer verilmesi hammadde ve pazarlara kolay ulaşabil-
mek için trenin icat edilmesi

➜➜ Buhar gücünün ulaşımda kullanılması ile tren ve demir yolu ağının yaygınlaştı-
rılması

➜➜ Limanların demir yolu ile iç bölgelere bağlanarak buğday, kömür, demir gibi 
ağır ve hacimli malların daha ucuz ve hızlı taşınmasını sağlaması gelişmelerine 
yer verilmiştir.



➜➜ Osmanlı Devleti’nde demir yolu faaliyetleri; yapım maliyetinin yüksek olması, 
sermaye ve kaynak yetersizliği gibi güçlükler nedeniyle istenilen düzeyde ol-
mamıştır.

➜➜ Osmanlı’da ilk demir yolu girişimleri yabancı devletlere verilen imtiyazlarla gö-
rülmüş ve İngiliz girişimciler 1867’de 130 km uzunluğundaki İzmir - Aydın hat-
tını inşa etmişlerdir. 

➜➜ 1914’te demir yolu uzunluğu toplam 610 km’yi bulmuştur.

➜➜ Hicaz demir yolu hattını 1500 km’lik kısmı İslam dünyasından toplanan bağış-
larla Sultan Abdülhamit döneminde yapılan yerli bir girişimdir. Osmanlı’da görü-
len demir yollarını %73’ü II. Abdülhamit döneminden inşa ettirilmiştir. 



Osmanlı devlet yöneticileri, 

➜➜ Merkezi devlet otoritesinin ülkenin uzak bölgelerine kadar ulaştırılması, 

➜➜ İç güvenliğin sağlanması,

➜➜ Tarımsal vergilerin toplanması, 

➜➜ Savaş zamanlarında cepheye asker ve malzeme sevk edilmesi amaçları ile de-
mir yolu yatırımlarına önem vermişlerdir.



! NOT

! NOT

➜➜ Avrupa’da ilk başarılı demir yolu 1830’da İngiltere’de açılmıştır.

➜➜ Avrupa’da haberleşme amaçlı ilk telgraf 1843’te icat edilmiş ve Osmanlı’da ilk 
telgraf hattı 1847’de kurulmuştur.

➜➜ Telgraf hatları birbirinden uzak bölgelerdeki denetimi kurma amacı olarak gö-
rülmüştür. 

➜➜ Ayrıca Osmanlı’da 1860’larda telgraf, tren seferlerini kontrol etmek ve demir 
yolu mesajlarını göndermek için kullanılmıştır. 



Örnek:



➜➜ I. Mahmut zamanında Kont dö Boneval Osmanlı ülkesine davet edilmiş ve müs-
lüman olarak Ahmet adını almıştır. 

➜➜ Humbaracı Ahmet Paşa olarak bilinen Kont dö Boneval çağdaş askerlik bilgisine 
sahip subay ihtiyacı için Üsküdar’da askeri bir okul olan hendesehaneyi kur-
muştur. 

➜➜ Hendesehane yeniçerilerin tepkisi ve ödenek sıkıntısı sebebiyle 1750’de kapa-
tılmıştır.

Hendesehane 

Osmanlı Devletinde 
Modern Eğitim Kurumları



Mühendishane-i Bahr-i Hümayuvn 

➜➜ III.Mustafa Dönemi’nde Kaptan-ı Derya Hasan Paşa’nın önerisiyle 1773’te Hey-
beliada’da kurulmuştur. 

➜➜ Okulun ilk hocaları Hasan Paşa ve Baron dö Tott’tur. 

➜➜ Okulun programında yabancı dil, pozitif bilimler ve uygulamalı dersler yer al-
ması yerli ve yabancı bir çok eserin yer aldığı kütüphaneye sahip olması bu 
okulu modern eğitim - öğretim anlayışı içerisinde ön plana çıkarmıştır. 

➜➜ Günümüzde Deniz Harp Okulu adıyla varlığını korumaktadır. 



Mühendishane-i Berr-i Hümayun 
➜➜ Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip edilen III. Selim tarafından 1795’te 
Eyüp’te kurulmuştur. 

➜➜ Kara mühendishanesi olarak bilinen okul humbara, istikham ve mühendislik ol-
mak üzere üç bölümden oluşur. 

➜➜ 1914’e kadar eğitim vermeye devam etmiştir. 

➜➜ 1834 yılında II.Mahmut Dönemi’nde  İstanbul Maçka’da kurulmuştur.

➜➜ Modern, askeri ve teknolojik bilgiye sahip subay yetiştirmek amacıyla açılmış-
tır. 

➜➜ 1936 yılında Ankara’ya taşınan Mekteb-i Harbiye, günümüzde Milli Savunma 
Üniversitesine bağlı olarak eğitim ve öğretime devam etmektedir.

Mekteb-i Harbiye 



➜➜ 1827 yılında II.Mahmut Dönemi’nde modern bir tıp okulu olarak İstanbul’da 
kurulan Mekteb-i Tıbbiye Osmanlı ordusundaki sağlık ihtiyaçlarının giderilmesi 
amacıyla açılmıştır. 

➜➜ Öğretim dili Fransızca olan okulda anatomi dersleri modeller ve resimlerle ya-
pılmıştır.

Mekteb-i Tıbbiye 

Mekteb-i Mülkiye 

➜➜ Osmanlı Devleti’nin ilk sivil yüksek okulu olan 1859’da Abdülmecit Dönemi’nde 
İstanbul’da açılmıştır. 

➜➜ I. Dünya Savaşı yıllarında kapanan okul 1936’da Ankara’ya taşınmış ve günü-
müzde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi olarak faaliyetlerini sür-
dürmektedir.



! NOT

➜➜ Hendesehane, Mühendishane-i Bahr-i Hümayûn, Mühendishane-i Berr-i Hü-
mayûn, Mekteb-i Harbiye, Mekteb-i Tıbbiye  Batı tarzı askeri eğitim veren 
okullardır.

➜➜ 1869 yılında yayımlanan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile mesleki eğitim 
önem kazanmıştır. 

➜➜ Modernleşme amacıyla Sanat Mektepleri, Kondüktör Mektebi, Aşı Memurları 
Mektebi, Telgraf Memurları Mektebi, Rüsumet Memurları Mektebi, Dişçi Mek-
tebi, Demiryolu Memurları Mektebi ve çırak mektepleri gibi meslek okulları 
açılmıştır. 

➜➜ II. Mahmut, 1824 yılında yayınladığı bir fermanla İstanbul’da ilköğretimi zo-
runlu hâle getirmiştir.  II. Mahmut Dönemi’nden itibaren zorunlu örgün eğitim 
başlamıştır.



Osmanlı Devletinde Yabancı Okullar 
➜➜ Osmanlı Devleti’nde azınlıklar tarafından açılan okullar zamanla yabancı dev-
letlerin himayesine girmiş, okul sayısını artırmak isteyen yabancı devletler Os-
manlı ülkesinde himayelerine aldıkları gayrimüslim toplulukların okullarıyla bir-
likte kendi adlarına da okullar açmışlardır. 

➜➜ Resmi tarihli ilk Fransız okulu, 18 kasım 1583’te Cizvit rahiplerinin açtığı Sait 
Benoit (Sen Bönua) Fransız okuludur.

➜➜ Amerika’nın Osmanlı topraklarındaki ilk kurumu 1859’da açılan Harput Ameri-
kan Koleji’dir. 

➜➜ Ermenilerin ilk resmi okulu ise Amerika iş birliği ile 1790’da Kumkapı’da açılmış-
tır. 



! NOT

➜➜ 1860’lı yıllarda yaklaşık 1600 civarına ulaşan yabancı okullar özellikle Orta 
Doğu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İstanbul’da açılmıştır.



Örnek:



Örnek:



➜➜ XIX. yüzyılın sonlarından itibaren Almanya’da güçlenen sosyal devlet anlayışı 
Osmanlı Devleti’ni de etkilemiştir. 

➜➜ Bu doğrultuda Osmanlı Devleti “Sosyal yardımın devlet görevi olduğu bilinci 
oluşturmak ve refah devlet anlayışını kurumsallaştırmak” amacıyla II. Abdülha-
mit döneminden başta hastaneler olmak üzere çok sayıda sosyal yardım kuru-
mu açılmıştır.

II. Abdülhamid Dönemi’nde, 

➜➜ Din, dil, ırk, cinsiyet ve mezhep ayrımı gözetmeksizin çocuk, yaşlı, sakat ve 
kimsesizlerin korunması amacıyla darülaceze kurulmuştur. 

➜➜ 1890’lı yıllarda Ermeni olayları sonrası yetim kalan Müslüman çocukların başta 
eğitim olmak üzere tüm ihtiyaçlarının karşılandığı Darülhayr-ı Ali kurulmuştur.

II.Abdülhamit Döneminde 
Yaşanan Gelişmeler



➜➜ Kimsesiz ve korunmaya muhtaç çocuklar için kurulan Himayeyi Etfal Cemiyeti 
günümüzde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı çocuk hizmetleri genel 
müdürlüğü olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 

➜➜ 1866 yılında askerler için kurulan emeklilik sistemine dayalı askeri Tekaüd 
Sandığı’nın yanında II. Abdülhamid döneminde memurlar içinde Tekaüd Sandığı 
oluşturulmuştur. Günümüzde sosyal güvenlik 
kurumu olarak faaliyetini sürdürmektedir.

➜➜ 1895’te II.Abdülhamit zamanında  açılan 
Darülaceze’de bakıma muhtaç kimsesiz, yaş-
lı ve engelli insanlarla, sokağa terk edilmiş 
0-6 yaş arası çocuklar ücretsiz olarak her 
türlü ihtiyaçları karşılanarak bakılmıştır.



II. Abdülhamid Döneminde Devlet Tarafından Açılan Okullar 

Sanay-i Nefise Mektebi Aşiret Mektebi Sağır, Kör ve Dilsizler 
Mektebi 

Polis Mektebi Deniz Ticaret Mektebi Fenn-i Resim ve Mimari 
Mektebi

Kız Sanayi Mektebi Hamidiye Ticaret Mektebi Darü’l Muallimin-i Mektebi 
Hendese-i Mülkiye Mekte-
bi Çoban Mektebi Zeytincilik ve Yağcılık 

Mektebi 
Gümrük Mektebi Orman ve Maadin Mektebi Ameli Ziraat Mektepleri 

Mekteb-i Fünun-ı Maliye Tüccar Kaptan Mektepleri Ziraat ve Baytar Mektebi 

Lisan Mektebi Hukuk Mektebi Sulama ve Direnaj Mektebi





! NOT

➜➜ Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi, Samsun Gureba Hastanesi, Yıldız Askeri Hasta-
nesi, İstanbul Kuduz Hastanesi, Üsküdar Akıl Hastanesi, Haydarpaşa Numune 
Hastanesi, Adana Hamidiye Hastanesi, Bursa Hamidiye Hastanesi, Edirne Askeri 
Hastanesi, Erzurum Numune Hastanesi, Antep Hamidiye Hastanesi, Gülhane As-
keri Tıp Akademisi, II. Abdülhamid Dönemi’nde açılan önemli devlet hastanele-
rinden bazılarıdır.



Örnek:



Örnek:



TYT Orta ve İleri Düzey
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OSMANLI DEVLETİ ’NDE DEMOKRATİKLEŞME

Tanzimat Fermanı

Osmanlı Devletinde Darbeler

Sened-i İttifak 

Islahat Fermanı

I. Meşrutiyet

II. Meşrutiyet



➜➜ II.Mahmut Dönemi’nde ayanlar ile gerçekleşmiştir.- 

➜➜ Sadrazamlığa getirilen Rusçuk Ayanı Alemdar Mustafa Paşa’nın yönlendirmesiy-
le yapılmıştır.

➜➜ Tımar sisteminin yerini iltizam sisteminin alması ayanların güçlenmesini sağla-
mıştır.

➜➜ İltizam sisteminden de malikane sistemine geçilerek taşradaki üst düzey yöne-
ticiler görev yerlerine gitmeyerek kendi yerleri-
ne mütesellim ve voyvoda gibi isimlerle  vekiller 
tayin ettiler.

➜➜ Merkezi otoritenin zayıflaması üzerine devlet 
ayanlarla işbirliğini artırarak onları meşrulaştır-
dı. Ayanlar halk tarafından seçilerek kendilerine 
padişah tarafından berat(onay) verilmiştir. 

SENED-İ İTTİFAK 1808



➜➜ Ayanların varlığı hukukileşmiştir.

➜➜ Padişahın yetkileri ilk kez sınırlandırılmıştır.

➜➜ Padişah ilk kez kendi otoritesi yanında bir güç olarak ayanları kabul etmiştir. 

➜➜ Devletin ayanlara söz geçiremeyecek kadar zayıfladığını göstermektedir.

➜➜ Osmanlı’da demokratikleşme hareketinin ilk adımı sayılmıştır.

Önemi:

! NOT

➜➜ İngiltere’de kral ile soylular arasında 1215’te imzalanan Magna Charta’ya ben-
zetilmiştir.



Örnek:



Örnek:



➜➜ Osmanlı Devleti’nde 1839 – 1876 arasına “Tanzimat Dönemi” denir.

➜➜ I. Abdülmecid Dönemi’nde Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlanmıştır.

➜➜ Gülhane Hattı Hümayunu da denilir.
Bu ferman ile;

➜➜ Avrupa devletlerinin Osmanlı’nın içişlerine karışmalarını önlemek,

➜➜ Avrupa ile ilişkileri geliştirmek,

➜➜ Mehmet Ali Paşa isyanına karşı Avrupalıların yardımını sağlamaktır.

TANZİMAT FERMANI 3 KASIM 1839



➜➜ Müslüman ve gayrimüslim herkesin can, mal ve namus güvenliği devlet garantisi 
altına alınmıştır.

➜➜ Yargılamaların açık yapılması, mahkeme edilmeden kimsenin idam edilmemesi 
kararlaştırılmıştır. 

➜➜ Avrupa hukuk kurallarına göre işleyen Nizamiye Mahkemeleri’nin kurulmasına 
ortam hazırlamıştır. 

➜➜ Müsaderenin kaldırılması, herkesin malına mülküne sahip olması, miras bıraka-
bilmesi sağlanmıştır. 
➜➜ Özel mülkiyetin güvence altına alınması amaçlanmıştır. 

➜➜ Vergilerin herkesin gelirine göre alınması sağlanmıştır. 

➜➜ Rüşvet ve iltimasın kanunlarla önlenmesi amaçlanmıştır.

➜➜ Askerlik işlerinin düzene konması amaçlanmıştır. 

➜➜ Askerlik bir vatan görevi şekline dönüştürülmüştür. 

Tanzimat Fermanı’nda, 



Örnek:



Örnek:



Tanzimat Fermanının Özellikleri 

➜➜ Osmanlı yöneticileri kendi istekleri ile ilan etmiştir. 

➜➜ Osmanlı halkı için sosyal – hukukî eşitlik ilkesini benimsemiştir. 

➜➜ Kanun gücü ve hukukun üstünlüğüne vurgu yapılmıştır. 

➜➜ Padişah, kendi gücünün üstünde ilk kez kanun gücünü kabul etmiştir. 

➜➜ Osmanlı’da anayasal düzenin başlangıç noktası kabul edilmiştir. 

➜➜ Padişah, ferman hükümlerine herkes gibi kendisinin de uyacağını bildirerek 
kendi yetkilerini kendisi sınırlandırmıştır. 

➜➜ “Batılı anlamda kanun gücü ile güvence altına alınan kişi hakları, mülkiyet hak-
kının güvence altına alınması, adalet ve eşitlik” gibi kavramlar Osmanlı Devle-
ti’nde ilk defa belirmiştir. 



➜➜ Tanzimat Fermanı, Türklerin ilk “Temel Haklar Beyannamesi” veya haklar fer-
manıdır. 

➜➜ Kanunların hazırlanması için Meclis-i Ahkâm-ı Adliye adı verilen bir kurulun 
oluşturulması ve bu kurulun hazırladığı kanunları padişahın onaylaması anlayışı-
na yer vererek hukukun üstünlüğü esasını ifade eden bir belgedir. 

➜➜ Tanzimat Fermanı anayasa değil, anayasal belge niteliğinde olup padişahın ken-
di idaresi ile tek taraflı ilan ettiği bir belgedir.

Tanzimatın Niteliği ve Önemi 



➜➜ Osmanlı’nın bir iç düzenleme girişimi olmasına rağmen Paris Antlaşması’nın 
maddeleri arasında yer alması yönü ile siyasi nitelik kazanmıştır. 

➜➜ Sadrazam, Hariciye Nazırı, devlet adamları ile Avusturya, İngiltere, Fransa’nın 
büyükelçilikleri hazırlamıştır. 

➜➜ Fransız tezi olan Islahat projesi Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında eşitliği 
sağlayacak programdır. 

➜➜ Bu fermanla Avrupalıların Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmaları önlenmek 
istenmiştir. 

Islahat Fermanı 18 Şubat 1856



➜➜ Her çeşit memurluklara, okullara, askeri hizmetlere Müslüman olmayanlar da 
kabul edilecek. 

➜➜ Cizye, haraç ve iltizam kaldırılacak.

➜➜ Patrikhanelerde yeni meclisler kurulacak ve meclislerin verecekleri kararlar 
devlet tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek. 

➜➜ Patrikler ömür boyu seçilecek. 

➜➜ Şehir ve kasabalarda bulunan kilise, manastır, mezarlık, okul ve hastane gibi 
yerlerin tamirinin yapılmasına izin verilecek. 

➜➜ Azınlıkların mal ve mülk edinmesi, şirket ve banka kurmalarına imkân tanına-
cak. 

Islahat Fermanı’na göre, 



➜➜ Vergi vermek şartıyla yabancı uyrukların da mal – mülk edinebilmesine izin 
verilecek. 

➜➜ Irk, din, dil farkı gözetilmeden hiçbir mezhep diğerine üstün sayılmayacak ve 
kimse din değiştirmeye zorlanmayacak. 

➜➜ Devlet hizmetlerine ve okullara bütün uyruklar eşit alınacak. 

➜➜ Mahkemeler açık olacak, keyfi cezalar verilmeyecek. 

➜➜ Müslümanlar ile gayrimüslimler arasındaki davalara karma mahkemeler baka-
cak. 

➜➜ Azınlıklara il meclislerine üye olabilme hakkı tanınacak.



➜➜ Avrupalı devletlerin baskısı sonucu hazırlanmıştır. 

➜➜ Paris Antlaşması şartları arasında yer almıştır. 

➜➜ Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’nin iç işlerine müdahale hakkını doğurmuş-
tur.

➜➜ Balkanlardaki azınlık isyanlarına hız katmıştır.

 Islahat Fermanının Özellikleri 



➜➜ Tanzimat Fermanı’ndan daha kapsamlı olan Islahat Fermanı, “Müslümanlar ile 
gayrimüslimler arasında her yönden eşitlik sağlamayı” amaçlayan düzenlemedir. 

➜➜ Din, vergi, askerlik, yargılama, eğitim, memurluk ve temsil alanında o zamana 
kadar olan farklılıkların kaldırılması amaçlanmıştır. 

➜➜ Tanzimat Fermanı gibi Islahat Fermanı da, padişahın tek taraflı ilan ettiği hak-
lar belgesidir. 

➜➜ Azınlık ve yabancı okullarının yaygınlaşmasına ortam hazırlayan belgedir.

Islahat Fermanı’nın Niteliği ve Önemi 



! NOT

Bu iki fermanın ilan edilmesinde, 

➜➜ Fransız İhtilali sonrası yaygınlaşan ulusçuluk akımının etkisi 

➜➜ Avrupalı devletlerin “azınlık haklarını” bahane ederek Osmanlı Devleti’nin iç iş-
lerine karışmaları 

➜➜ Osmanlı’da “Avrupa usulünde” eğitim görmüş aydınların etkisi 

➜➜ Birlik ve beraberliğin korunması ve dağılmanın önlenmek istenmesi 

➜➜ Tanzimat Fermanı tüm toplum için hazırlanırken, Islahat Fermanı daha çok 
azınlıklara haklar tanıyan bir belgedir.



Örnek:



! NOT

➜➜ Tanzimat Dönemi’nde 1867’de Ahmet Cevdet Paşa tarafından Mecelle hazırlan-
mıştır. 

➜➜ 1926’da yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunu’nun hazırlanmasına kadar yü-
rürlükte kalmıştır.



I. Meşrutiyet 23 Aralık 1876 

➜➜ II. Mahmut Dönemi’nde Avrupa’ya gönderilen öğrencilerin Osmanlı Devleti’nin 
toprak ve millet bütünlüğünü korumak için önemsedikleri Osmanlıcılık fikri so-
nucunda Jön Türklerin baskısı ile II. Abdülhamid tarafından ilan edilmiştir. 

➜➜ Avrupalı devletlerin azınlıklar aracılığıyla Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karış-
masını engellemeyi amaçlamıştır. 

➜➜ Rusya’nın izlediği Balkanlardaki Panislavist politikayı 
engellemek ve Balkan uluslarının isyanlarına engel 
olmak amacıyla ilan edilmiştir. 

➜➜ Meşrutiyet’in ilanı ile Osmanlı tarihinde halka temsil 
hakkını kanunlarla sağlayan Kanuniesasi yürürlüğe 
konmuş ve Osmanlı Devleti anayasal düzene geçmiş-
tir.



! NOT

➜➜ İlan edilmesiyle 1876’da İstanbul’da toplanan Haliç Konferansı’ndan Osmanlı 
aleyhine kararlar çıkmasını önlemek amaçlanmıştır.



Örnek:



➜➜ Üyeleri halk tarafından 4 yıl için seçilir.

➜➜ 69 Müslüman ve 46 gayrimüslim toplam 115 mebus yer almıştır.

➜➜ Her 50.000 erkeğin bir mebus seçmesi ve seçimlerin gizli oy ilkesi esasıyla iki 
dereceli yapılması sonucu halkın yönetime katıldığını gösteren meclistir. 

➜➜ Bu yönüyle ulusal egemenlik ilkesi ile bağdaşır. 

➜➜ Padişah tarafından ömür boyu seçilir.

➜➜ Bu yönüyle ulus egemenlik anlayışıyla bağdaşmaz. 

➜➜ Üye sayısı Meclis-i Mebusan’ın 3/1’ini geçmemesi esasıyla oluşturulmuş ve 26 
üyeden oluşmuştur.

Yasama

1) Meclis-i Mebusan 

2) Meclis-i Ayan 



! NOT

➜➜ Meclis 19 Mart 1877’de çalışmaya başlamıştır. 

➜➜ Meclisin açılışından 36 gün sonra 24 Nisan 1877’de Osmanlı – Rus Harbi (93 
Harbi) çıkmış ve padişah 14 Şubat 1878’de meclisi kapatmıştır. 

➜➜ Müslüman olmayan mebuslar kendi millî çıkarları doğrultusunda hareket ettik-
leri için meclis kapatılmıştır.



Örnek:



➜➜ Padişah siyasi nedenlerle görevden alınamaz. 

➜➜ Padişah hakkında hukuk veya ceza davası açılamaz. 

➜➜ Padişah yürütme organının başı olarak bakanların tayin ve azli, rütbe ve nişan 
verilmesi, para basılması, uluslararası antlaşma yapılması, harp ve sulh ilanı, 
kara ve deniz kuvvetlerinin komutanlarının atanması, kanun ve şeriat hükümle-
rinin uygulanması, cezaların hafifletilmesi ve affı, Meclis-i Mebusan’ın toplan-
tıya çağrılması veya tatil edilmesi ve istediği kişileri sürgüne gönderme gibi 
yetkileri vardır.

Yürütme

Padişah



➜➜ Bakanlar Kurulu’nun (Heyet-i Vükela) başkanı Sadrazamdır. 

➜➜ Sadrazamdan başka Şeyhülislam ve diğer vekiller doğrudan doğruya padişah 
tarafından atanan Heyet-i Vükela üyeleridir. 

➜➜ Heyet-i Vükela Meclise karşı değil padişaha karşı sorumludur. 

➜➜ Meclis-i Mebusan “güvensizlik oyuyla” Heyet-i Vükela’yı düşünemez.

Heyet-i Vükela (İcra Vekiller 
Heyeti / Bakanlar Kurulu) 

➜➜ Kanuniesasi’ye göre, padişahın yargılama yetkisi yoktur. 

➜➜ Yargılama yetkisi ancak bağımsız mahkemelerindir.

Yargı



➜➜ 3 Haziran 1889’da İttihad-ı Osmani (Osmanlı Birliği) adıyla İstanbul Askeri Tıb-
biye okulunda kurulan İttihat ve Terakki Partisi’nin çalışmaları ile ilan edilmiş-
tir. 

➜➜ Balkan bunalımının da etkisiyle ittihatçıların merkezi Rumeli olmuştur.

➜➜ İttihatçılar; 1876’da ilan edilen Kanuniesasi’yi tekrar yürürlüğe koymak, II. 
Abdülhamid’in baskılarına son vermek, Türklük bilincini uyandırmak amaçlarını 
gözetmişlerdir. 

➜➜ Rumeli’deki 3. Ordu subaylarından Kolağası Niyazi 3 Temmuz 1908’de Resne’de 
ayaklanmış, Binbaşı Enver Bey’in de desteğiyle kısa sürede yayılan bu hare-
ket 23 Temmuz 1908’de Selanik ve Manastır’da II. Meşrutiyet’in ilanıyla etkinlik 
alanını genişletmiştir.

II. Meşrutiyet 24 Temmuz 1908

! NOT
➜➜ İngiltere ile Rusya arasında gerçekleşen Reval Görüşmeleri ilanında etkili 
olmuştur.



➜➜ Padişah II. Abdülhamid 24 Temmuz 1908’de Meclis-i Umumi’nin toplanması em-
rini vermiş, 1876 Anayasası’nın yürürlüğe girdiğini açıklamıştır. 

➜➜ II. Meşrutiyet’in ilanıyla ülkedeki siyasi görüş farklılıkları Türk tarihinde ilk 
kez “çok partili seçimler” yapılmasına neden olmuştur. 

➜➜ Seçimlere, İttihat ve Terakki Cemiyeti ile Prens Sabahattin’in Osmanlıcı ve 
Âdem-i Merkeziyetçi Partisi katılmıştır.

➜➜ İki dereceli yapılan seçimler 11 Aralık 1908’de tamamlanmış ve 275 millet vekili 
ile 17 Aralık 1908’de Meclis-i Umumi açılmıştır. 

➜➜ 2 dereceli seçim sistemine göre önce seçmenler mebusları seçecek kişileri be-
lirlemiş sonra da bu kişiler mebusları seçmiştir. 

➜➜ Seçmen yaşı 25,  seçilebilen yaşı ise 30 olarak belirlenmiştir. 

➜➜ 21 Ağustos 1909’da Kanuniesaside yapılan değişikliklerle siyasal örgütlenme 
ve toplanma hakkı tanınmış ve Türk demokrasi tarihinde gerçek anlamda siyasi 
partilerin kurulması sağlanmış, meşrutiyetçi bir yapı ve parlamenter hükümet 
modeli benimsenmiştir



Örnek:



! NOT
II. Meşrutiyet Dönemi’nde (1908-1918) İttihat ve Terakki Partisi’nin (Fırkası) 
yanında,

➜➜ Fırka-i Ahrar 

➜➜ Osmanlı Demokrat Fırkası 

➜➜ İttihad-ı Muhammedi Fırkası 

➜➜ Mutedil Hürriyetperveran Fırkası

➜➜ Islahat-ı Esasiye Osmaniye Fırkası 

➜➜ Ahali Fırkası 

➜➜ Osmanlı Sosyalist Fırkası 

➜➜ Milli Meşrutiyet Fırkası 

➜➜ Hürriyet ve İtilaf Fırkası 
 gibi partiler de faaliyet göstermiştir.



➜➜ Osmanlı Devleti’ni oluşturan bütün milletleri adalet, eşitlik, hürriyet ölçüleri 
içinde bir arada tutup Osmanlıcılık duygusu ile “Osmanlı Toplumunu” oluştur-
mak. 

➜➜ Balkan Savaşları ile Balkan uluslarının Osmanlı’dan ayrılması Osmanlıcılık dü-
şüncesinin geçerliliğini yitirmesine neden olmuştur.

➜➜ Mithat Paşa, Namık Kemal, Ali Suavi önemli temsilcileridir.

OSMANLIDA FİKİR AKIMLARI 

Osmanlıcılık



➜➜ Dini birlik devleti ayakta tutabilir düşüncesi sonucu millet olmanın en önem-
li unsuru olan din kavramı ile İslam toplumlarının Osmanlı’ya bağlılığı korunmak 
istenmiştir. 

➜➜ I. Dünya Savaşı sırasında halifenin cihat çağrısına rağmen Arapların İngiliz kış-
kırtması ile isyanı İslamcılık düşüncesinin geçerliliğini yitirdiğine kanıttır.

➜➜ Mehmet Akif Ersoy,  Sait Halim Paşa, Cemaleddin Afgani önemli temsilcileridir.

İSLAMCILIK



➜➜ Türkleri millî bir duygu ile birleştirerek Osmanlı bayrağı altında kuvvetli bir 
unsur olarak yeniden dünya devletleri arasına dahil etmek. 

➜➜ Dilde Türkçülük parolası ile hareket ederek Türk tarihini, Türk uygarlığını ge-
liştirip dünyaya duyurmak. 

➜➜ Özellikle Balkan Savaşları sonucu Osmanlı aydınları ve toplumu arasında yay-
gınlaşan fikir hareketidir.

➜➜ Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin, Mehmet Emin Yurdakul önemli temsilcileridir.

TÜRKÇÜLÜK



➜➜ Türk toplumuna Batı’da gelişen düşünce, yönetim biçimi, yaşama tarzını getire-
rek ülkenin gelişmesini ve kalkınmasını sağlamak. 

➜➜ Batı’nın sadece bilim ve tekniğinin alınması gerektiğini savunan bu anlayış yeni 
Türk Devleti’nin temel taşlarından birini oluşturur.

➜➜ Tevfik Fikret, Celal Nuri, Abdullah Cevdet önemli temsilcileridir.

BATICILIK



➜➜ Bu fikri savunan Prens Sabahattin, Prens Lütfullah gibi kimseler eyalet sis-
temine geçilmesini, ekonomide liberal politikalar takip edilmesini, devletin her 
alanda daha geri planda tutulması gerektiğini savunmuşlardır.

ADEM-İ MERKEZİYETÇİLİK 



Örnek:



➜➜ Genç Osmanlılar Cemiyeti’nin meşrutiyeti ilan etmemekte ısrar eden Abdüla-
ziz’e karşı düzenledikleri darbedir.

➜➜ Sultan Abdülaziz her alanda egemen olmak amacıyla sözünden çıkmayacağını 
düşündüğü Mahmut Nedim Paşa’yı sadrazamlığa getirmiş ve meşrutiyete taraf-
tar olan yöneticileri tek tek görevlerinden uzaklaştırmıştır. 

➜➜ Seraskerlik görevinden alınan Hüseyin Avni Paşa da bunlardan biridir. 

➜➜ Görevden alınmasına rağmen yeniden sadrazamlığa getirilmek istenen Mahmut 
Nedim Paşa’ya karşı olanların isteği Sultan Abdülaziz tarafından reddedilince 
meşrutiyet yanlısı yeni Osmanlılar medrese öğrencilerini de ayaklandırarak şey-
hülislam ve sadrazamın azledilmesini istemişlerdir. 

OSMANLI DEVLETİNDE DARBELER

1876 Darbesi



➜➜ 3 gün süren ayaklanma üzerine Padişah Abdülaziz, Hüseyin Avni Paşa’yı Seras-
kerliğe, Mithat Paşa’yı devlet şurası başkanlığına atamıştır.

➜➜ Ordunun Sultan Abdülaziz’e bağlı olduğunu bilen Hüseyin Avni Paşa ayrıntılı bir 
darbe planı hazırlayarak V. Murat’ı tahta çıkarmak istemiştir. 

➜➜ Padişah’a yapılacak bir saldırıyı önleyecekleri gerekçesiyle 30 Mayıs 1876’da 
askerlerin sarayı kuşatmalarıyla darbe girişimi başlamış ve Sultan Abdülaziz 
tahttan indirilerek yerine V. Murat tahta çıkarılmıştır.

➜➜ 3 ay tahtta kalan V.Murat’tan sonra II.Abdülhamit tahta çıkmıştır.

! NOT
➜➜ Osmanlı tarihinde devlet adamları tarafından görevden alınan ilk Padişah 
Sultan Abdülaziz’dir.



1909 Darbesi 

➜➜ II. Meşrutiyetin ilanı sonrası artan kaos ortamında İttihat ve Terakki Cemiyeti 
ile hükümet ve muhalefet arasındaki mücadele siyasi ortamı daha da germiştir. 

➜➜ Sadrazam Hilmi Paşa’nın ilmiye öğrencilerin askerden muaf olma ayrıcalığını 
kaldırması ve ordu içindeki alaylı subayların tasfiye süreci Osmanlı’da başarısız 
bir darbe girişimi ile sonuçlanmıştır. 

➜➜ Serbesti Gazetesi’nin baş yazarı Hasan Fehmi’nin öldürülmesi üzerine başarısız 
olan darbe sonrası siyasi iklim daha da kötüleşmiş ve 13 Nisan 1909’da (Rumi 
takvime göre 31 Mart 1325) 31 Mart Vakası olarak bilinen isyan çıkmıştır.

➜➜ Bu isyanı Selanik’ten gelen hareket ordusu bastırmıştır. Ordunun yenilikleri ko-
ruduğunun kanıtıdır.

➜➜ Osmanlı’da görülen ilk rejim karşıtı isyan olan 31 Mart Vakası sonrası Sultan II. 
Abdülhamid 27 Nisan 1909’da Meclis-i Mebusan kararıyla azledilmiş ve yerine 
V. Mehmet Reşat tahta çıkarılmıştır. 



Örnek:



Örnek:



➜➜ İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne karşı güçlü muhalefet yapan Hürriyet ve İtilaf 
Fırkası 1911’de kurulmuş ve yoğun baskı altında 1912 seçimlerine gidilmiştir. 

➜➜ Tarih’e “sopalı seçimler” olarak geçen 1912 seçimlerin İttihatçılar kazanmıştır. 

➜➜ İttihatçıların Balkan politikalarını beğenmeyen bir grup asker ve mualif subay 
(Hâlaskar Zabitân) hükümete muhtıra vererek meclisin dağıtılmasını, Kamil Paşa 
başkanlığında yeni bir hükümet kurulmasını bildirmiş ve İttihatçılar bunu kabul 
etmek zorunda kalmıştır.

➜➜ Balkan Savaşları’nda yaşanan toprak kayıpları, siyasi ve askeri zafiyetler yanın-
da Avrupa’lı devletlerin de Osmanlı’ya nota vermesi üzerine Dolmabahçe Sa-
rayı’nda düzenlenen toplantıyı basan İttihatçılar Harbiye Nazırı Nazım Paşa ve 
onun yağveri, sadaret yağveri ve polis komiserini öldürmüşlerdir.

➜➜ Enver ve Talat Paşa’nın baskılarıyla Sadrazam Kamil Paşa istifa etmiş ve İtti-
hatçıların teklif ettiği Mahmut Paşa’nın sadrazamlığını Padişah V. Mehmet Reşat 
onaylamıştır. Bu durum Osmanlı da hükümet darbesi olarak tarihe geçmiştir.

1913 Darbesi (Bab-ı Ali Baskını) 



Örnek:



TYT Orta ve İleri Düzey
Tarih Soru Bankası

El eğin Mkişme, Osalı Dev’ne

Saneşme  Eno Düzem Çabı

ORTA ve İLERİ
DÜZEY

14

BEGÜM ÜNLÜ



EL EMEĞİNDEN MAKİNELEŞMEYE OSMANLI DEVLETİ ’NDE 
SANAYİLEŞME VE EKONOMİYİ DÜZELTME ÇABALARI

Sanayi Devrimi Sonuçları

Milli İktisat Politikası

El Emeğinden Makineleşmeye Geçiş

Osmanlı Devletinde Sanayileşme Çabaları

Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi (1838) 

Ekonomiyi Düzeltme Çabaları



➜➜ 18. yüzyılda İngiltere’de ortaya çıkan Sanayi Devrimi ile o döneme kadar hakim 
olan el emeğine dayanan üretim tarzı değişmiş ve makineleşmeye dayalı endüs-
tiriyel üretim başlamıştır. 

➜➜ Sanayi Devrimi öncesi kırsal nüfus kendi ipliğini kendi eğirmiş ve giydiği elbi-
senin kumaşını yine kendisi dokumuştur. 

➜➜ XVIII. yüzyıl başlarından itibaren önce ipek bükmek için çıkrığın ve dokuma 
mekiği ile dokuma tezgahlarının icadı tekstil sektöründen önemli gelişmelere 
neden olurken giderek işsizliğin artmasına da ortam hazırlamıştır. 

➜➜ Sanayi Devrimiyle birlikte el çıkrığından enerjiyle çalışan iplik makinelerinin 
kullanımının başlaması odun yerine kömürün kullanılması, zamanla eski ve basit 
üretim tarzının yerini ucuz ve standart kalitedeki mallarıyla endüstiriyel üre-
tim almıştır. 

El Emeğinden Makineleşmeye Geçiş



➜➜ Sanayi Devrimi ile birlikte seri ve ucuz üretimin sürdürülebilmesi hammadde 
ve pazar arayışını gündeme getirmiş ve bu durum zamanla sömürgecilik yarışını 
hızlandırmıştır. 

➜➜ Sanayileşme ile işçi sınıfı ortaya çıkmış ve bu sınıfla birlikte çalışma hayatının 
geleneksel yapıları değişmiştir. Usta - çırak kavramı yerini patron - işçi kavra-
mına bırakmış ve XIX. yüzyılda yaşanan 1848 İhtilalleri ile sosyo - ekonomik 
yapıda yeni ideolojilerin doğuşunda etkili olmuştur. (Komünizm, Marksizm)



Örnek:



Örnek:



➜➜ Geleneksel yöntemlerle sürdürülen tarım faaliyetleri, bilimsel metotların ve 
teknolojinin yardımıyla ekili alanların genişlemesi maliyetlerin düşürülmesi, ta-
rımın makineleşmesi, çiftçilerin uzmanlaşması durumları üretimin artmasına,za-
manla çiftçiliğin büyük ölçekli işletmelerde yapılmasına ortam hazırlamıştır. 

➜➜ XVIII. yüzyıldan itibaren gerek tarımda tohum ekme makinelerinin icadı ve 
benzinle çalışan traktör üretimi (ilk traktör 1892 ABD’de üretilmiştir.) ve biçer 
döver, tohum serpme, pamuk ve mısır toplama makineleri ile hasat makineleri-
nin kullanımı tarımsal alanda önemli gelişmelere neden olmuştur.

Tarımda etkisi:



➜➜ Seri ve ucuz üretim hammadde ve pazar gereksinimini artırmış ve sömürgecilik 
yarışı hızlanmıştır. 

➜➜ Köyden kentlere göçler yaşanmış ve buna bağlı olarak konut ihtiyacı, işsizlik 
artmış, çarpık kentleşme yaşanmıştır. 

➜➜ Usta - çırak ilişkisine dayalı mesleki yapı değişmiş patron - işçi sınıfı sosyalist 
nitelikli ayaklanmalara ortam hazırlamıştır. 

➜➜ Toplum ve devlet düzeninde komümizm, marksizm, sosyalizm gibi yeni ideoloji-
ler siyasal ve sosyal çatışmalar ve değişmelere neden olmuştur.

Sanayi Devrimi Sonuçları



Örnek:



➜➜ Osmanlı Devleti’nde ekonomi tarıma, ticarete ve küçük ölçekli atölyelerde yü-
rütülen üretime dayalıydı. 

➜➜ Sanayileşen Avrupa Devletleri karşısına rekabet gücü zayıf olan Osmanlı Devle-
ti XIX. yüzyıl başlarından itibaren Avrupa ülkeleri gibi sanayileşmek istemiştir. 

➜➜ Ancak sermaye birikiminin yetersizliği, bilimde ve teknolojide geri kalmışlık, ye-
tişmiş personel eksikliği ve geleneksel ekonomi biçimi Osmanlı’da sanayileşme 
çabalarını olumsuz etkilemiştir.

Osmanlı Devletinde Sanayileşme Çabaları



! NOT

➜➜ Merkantilist ekonomide ulusal servetleri artırma ve uluslararası ticareti yay-
gınlaştırma doğrultusunda sömürgecilik faaliyetleri Avrupalı devletler tarafın-
dan sürdürülürken Osmanlı Devleti merkantilizm karşıtı politikalar izlemeye 
devam etmiştir. 

➜➜ Osmanlı’da ithalat sınırlı olurken aşırı bolluk olduğunda ancak ihracata sıcak ba-
kılmış ve bu durum sanayi alanında sermaye birikimini olumsuz etkilediği gibi 
sermaye çıkışını da hızlandırmıştır.

➜➜ Osmanlı sürekli yabancı tüccarlara imtiyazlar tanıyarak sermayenin büyük bir 
kısmının bu ellerde toplanmasına da ortam hazırlamıştır.



➜➜ Batıdaki yeniliklerin takip edilmemesi ve Avrupa’daki teknik gelişmelerden sa-
dece askeri alanda yararlanmaya öncelik verilmesi 

➜➜ Demir yolu ve deniz yolu ulaşımının Avrupalı devletlere nazaran zayıf olması 

➜➜ Osmanlı’da yetişmiş nitelikli personelin eksikliği

➜➜ Devlet eliyle kurulan sanayi tesislerini yönetenlerin rekabetçi bir mantıkla bu 
tesisleri işletebilecek olmaması 

➜➜ Osmanlı Devleti’nde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve ağır şartlar getiren savaşlar 
sanayileşmenin görülmesini geciktirmesi

➜➜ Kırım Harbi esnasında alınan ‘’dış borçlar’’ ve dış borçların getirdiği ağır yü-
kümlülüklerin etkisi

Osmanlı Devletinin 
Sanayileşememesinin Nedenleri 



Örnek:



➜➜ Mısır Valisi ile Kütahya Antlaşması yapılmış ancak Osmanlı Devleti, Mısır Vali-
si’nin olası bir tehdidine karşı Rusya Hünkar İskelesi Antlaşması yapılmıştır.

➜➜ Mısır Valisi’nin tehdidine karşı Rusya’nın desteğinin alınmasına rağmen Mısır so-
runundan endişe duyan Osmanlı Devleti; “Batılı devletlerin karıştığı ve bir iç so-
runken dış sorun haline gelen, Mısır Sorunu’nu çözmek ve Rusya’nın Boğazlar 
üzerinden oluşturduğu tehdidi önlemek amacıyla İngiltere’nin uluslararası des-
teğine” gereksinim duymuştur.

➜➜ İngiltere ile denge politikasının da gereği olarak bu antlaşmayı yapmıştır.

Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi (1838) 



➜➜ İhracat vergisi %12, ithalat vergisi %5 olacak. 

➜➜ Yed-i Vahit yani tekelcilik kaldırılacak. 

➜➜ Osmanlı’nın ihracını yasakladığı bazı ürünlerdeki yasak kalkacak. 

➜➜ Yerli ve yabancı tüccarların %8 oranında verdiği iç gümrük vergisini yabancılar 
vermeyecek, ancak yerli tüccarlar vermeye devam edecek kararları yer almış-
tır. 

Balta Limanı Ticaret Sözleşmesinde;



➜➜ Osmanlı Devleti’nde yerli tüccarların yabancı tüccarlarla rekabetinin zorlaşma-
sı, 

➜➜ Yabancı malların Osmanlı pazarlarına egemen olması, 

➜➜ Osmanlı Devleti’nde yerli üretimin ekonomideki payının azalması,

➜➜ Küçük el tezgahlarının kapanması, Lonca Örgütü’nün zarar görmesi, 

➜➜ Osmanlı ekonomisinin giderek dışa bağımlı hale gelmesi durumlarına neden ol-
muştur.

Antlaşmada yer alan bu hükümler; 



Örnek:



Örnek:



➜➜ Balta Limanı Antlaşması yerli üretimin ekonomide payı azalırken Osmanlı eko-
nomisi dışa bağlı duruma gelmiş; dış ticaret dengeleri bozulmuş ve ülke dış 
borçlanmaya mecbur kalmıştır.

➜➜ Kırım Harbi’nin getirdiği mali zorluklar Osmanlı’nın ilk kez İngiltere ve Fran-
sa’dan dış borç almasına neden olmuştur.

➜➜ 1860’ta Islah-ı Sanayi Komisyonu oluşturuldu.

➜➜ 1881’e kadar Osmanlı Devleti Avrupalı devletlerden toplam 16 kez dış borç al-
mıştır.

➜➜ Osmanlı bu dönemde iç borçlanma olarak bildiğimiz eshamı cedide adı verilen 
senetler ile bir tür hazine bonosu çıkarmıştır.

Ekonomiyi Düzeltme Çabaları



➜➜ 1875’te Osmanlı ekonomide morotoryum (ekonominin iflası) ilan etmiş ve ala-
caklı devletler alacaklarını tahsil için Osmanlıya baskı kurmaya başlamışlardır. 

➜➜ 20 Aralık 1881’de Muharrem Kararnamesi ile maliye bakanlığı dışında bağımsız 
bir Düyunuumumiye yönetimi kurulmuştur. 

Bu yönetim: İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Avusturya, Osmanlı ve Galata ban-
kerlerini temsil eden 7 kişilik bir konseyden oluşmuştur. Osmanlı Devleti, Düyunu-
umumiye yönetimine altı kalemden oluşan vergi gelirlerini vermeyi kabul etmiştir. 



➜➜ Tuz tekeli gelirleri

➜➜ Tütün tekeli gelirleri 

➜➜ Damga vergisi

➜➜ Pul gelirleri

➜➜ İçkiler üzerinden alınan vergiler

➜➜ Balık avı vergileri ve kararnamede isimleri yazılı vilayetlerin ipek gelirlerinden 
oluşmuştur.

İdareye bırakılan altı 
kalem vergi (Rüsum-u Sitte)



Örnek:



Örnek:



Örnek:



➜➜ Meşrutiyetin ilanından sonra İttihat ve Terakki Partisi iktidara gelmiş ve bu 
dönemde giderek güçlenen milliyetçilik düşüncesi Osmanlı’da milli iktisat politi-
kasına zemin hazırlamıştır. 

Milli İktisat Politikasıyla İttihatçılar, 
➜➜ Batı kapitalizminin Osmanlı ekonomisi üzerindeki etkisini giderebilme 

➜➜ Ülke içinde giderek güçlenen azınlık tüccarlara karşı milli burjuvaziyi yarata-
bilme amaçları ile hareket etmişlerdir. 

➜➜ İttihatçılar; basın yayın yoluyla da toplumun eğitilmesini gündeme getirmiştir. 
Bu doğrultuda 1915 yılında “milli iktisada doğru” anlayışı İktisadiyat Mecmuası 
yayımlanmaya başlanmıştır.

Milli İktisat Politikası 



Örnek:
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ULUS DEVLETE GİDEN SÜREÇTE NÜFUS VE MODERN 
HAYATTAKİ SOSYAL DEĞİŞİM 

Ulus Devlet

Şehirlerin Kurulması

Modern Hayattaki Sosyal Değişim

Kamuoyu

Popüler Kültür



➜➜ Sınırları belirlenmiş bir toprak parçası üzerinde güç kullanma hakkına sahip 
olan yönetimi altındaki halkı; ortak dil, kültür ve değerler etrafında birleş-
tirmeyi amaçlayan siyasal ve toplumsal manada ulus üzerine tesis edilmiş bir 
devlet biçimidir. 

➜➜ Ulus - devlet anlayışında toplumsal ve siyasal yapının şekillenmesinde ulusal 
değerler öne çıkmıştır. XX. yüzyılın II. yarısından itibaren ulus devlet anlayışı 
küresel ölçekte yaygınlık kazanmıştır. 

➜➜ İmparatorluklardan ulus devletlere geçiş süreci demografik hareketleri de ge-
tirmiş; insanların aidiyet duygusu gelişirken modern anlamda siyasal egemenli-
ğin kaynağının ulus olduğu vurgulanmaya başlanmıştır.

Ulus Devlet



Örnek:



İmparatorluktan ulus devlete giden süreçte iki önemli gelişme olmuştur:

➜➜ 1) Westphalia Barışı: Avrupalı devletler diğer devletlerin meşru varlığını tanımış 
ve iç işlerine karışmama garantisi ile devletlerin karşılıklı ilişkilerinde “mutlak 
egemen olma” esası ortaya çıkmıştır. 

➜➜ 2) Fransız İhtilali: Ulusal egemenlik ilkesi yerel ve bölgesel ayrıcalıkları orta-
dan kaldırmış, ülkeyi ulusal sınırlar içinde elde tutacak merkezi bir devlet an-
layışını getirmiştir. Ayrıca eşitlik, özgürlük, özgür irade gibi kavramlarla mo-
narşilerin ve baskıcı uygulamaların önünce geçilmiştir.

Ulus Devlete Giden Süreçte Nüfus



Örnek:



➜➜ Çok uluslu toplum yapısına sahip Osmanlı Devleti, Fransız İhtilali’nin getirdiği 
özgürlük ve ulusçu fikirlerin etkisi altına girmiş ve Osmanlı’da XIX. yüzyıl baş-
larından itibaren azınlık isyanları görülmüştür. 

➜➜ İlk isyan eden Sırplar 1878 Berlin Antlaşması ile bağımsızlık elde etmiş ve 
1821 de isyan eden Rumlar bağımsızlık elde eden ilk azınlık olarak Yunanistan 
Devleti’ni kurmuştur. 

➜➜ Batılı devletler “azınlık haklarını” bahane ederek Osmanlı’nın iç işlerine karış-
mışlardır. 

Ulus Devlet Anlayışının 
Osmanlı Devletine Etkisi 



➜➜ Osmanlı Devleti iç işlerine karışılmasını önleme adı altında “batılı düşünce ve 
yönetim anlayışlarını Osmanlı’ya kazandırma” doğrultusunda 1839’da Tanzimat 
Fermanı’nı ilan etmiş, 1876’da Meşrutiyeti ilan ederek Kanuniesasiyi yürürlüğe 
koymuş ve egemenlik anlayışında değişime gitmiştir. 

➜➜ Osmanlı tebaasından azınlıkların devletten ayrılması ve Osmanlı Devleti’nin sa-
vaşlarda yenilgiler yaşaması toprak kayıplarına neden olmuş ve XIX. yüzyıldan 
itibaren Osmanlı ülkesine ciddi göçler yaşanmıştır.

➜➜ 1850’lerde Müslüman nüfus ile Müslüman olmayan nüfus oranı birbirine yakın-
ken Balkan Savaşları sonrası Osmanlı ülkesindeki Müslüman nüfus oranı %90’a 
yaklaşmıştır.

➜➜ XIX. yüzyıl sonlarından itibaren Kafkaslar, Kırım, Makedonya, Batı Trakya’dan 
Anadolu’ya göçler olmuştur.





Örnek:



Örnek:



➜➜ Sanayi devrimi sonrası ortaya çıkan metropoller gerek hastane, üniversite, iş 
hanları gerekse bulvar ve caddeleri ile artan nüfusa karşı kanalizasyon, su gibi 
altyapı sorunlarını da beraberinde getirmiştir.
➜➜ Metropollerde sağlık ve kültür hizmetlerinin aksaması, çarpık kentleşmenin gö-
rülmesi kırsaldan kentlere göçlerin yaşanmasının sonucudur.
➜➜ Lale Devri’nden itibaren Avrupa ile sürdürülen diplomatik, ticari, kültürel ilişki-
ler giderek gelişmiş ve XVIII. yüzyılın ortalarından itibaren “Frenk Modası” ola-
rak tabir edilen Batı tarzı mobilyalar, ev düzenlemeleri toplumda karşılık bul-
muştur.
➜➜ Osmanlı toplumunda tüketim “kanaat ve israftan kaçınma” biçiminde iken Avru-
pa ile etkileşim sonucu geleneksel tüketim algısı da değişmiştir. Osmanlı Devle-
ti’ndeki şehirleşme insanların rahat yaşama isteğini cazip hale getirmiş ve başta 
İstanbul olmak üzere kırsaldan şehirlere göçler yoğunlaşmıştır. 
➜➜ II. Mahmut zamanında taşradan İstanbul’a yapılan göçleri denetim altına alma-
ya yönelik bir çeşit pasaport olan mürur tezkiresi uygulaması başlatılmıştır

Modern Hayattaki Sosyal Değişim 



➜➜ Bu kavram ilk kez 1741’de “halkın düşüncesi” anlamında İngilizler tarafından 
kullanmıştır. 

➜➜ Fransa’da ise ilk kez 1744’te Jean Jack Roussau tarafından “toplumun tavrı” 
anlamında kullanılmıştır.

➜➜ Batılı ülkelerden dilimize geçen kamuoyu kavramının karşılığı olarak ilk zaman-
lar “efkarıumumiye, halk efkarı, amme efkarı, kamu efkarı” gibi kavramlar kul-
lanılmıştır. 

➜➜ Basının kamuoyu oluşturma ve toplumu istenen yönlere çekmede önemli bir et-
ken haline gelmesi, devletlerin de bu gücü daha etkin kullanarak hem kamuo-
yunun hem de basının kontrol altında tutulmasını gerekli görmüşlerdir. 

➜➜ Osmanlı Devleti’nde kamuoyu kavramı Tanzimat Dönemi’nde önem kazanmıştır. 

➜➜ Hürriyet, Meşrutiyet ve demokrasi fikirleri ilk kez gazete ve dergilerle kamu-
oyuna sunulmuştur. Tanzimat Dönemi’nde değişen gazetecilik anlayışı Osmanlı 
Devleti’nin siyasi yaşamında da belirleyici olmuştur.

Kamuoyu 



Örnek:



➜➜ Ekonomik ve siyasal süreçlerle birlikte kültür, sosyal hayatın önemli bir parça-
sıdır. 

➜➜ Sanayi devrimi sonrası yükselen kapitalizm ekonomik ve sosyal alanlarda olduğu 
gibi kültürel alanda da belirleyici olmuştur. 

➜➜ Sanayi devrimi sonrası insanları tüketmeye teşvik eden popüler kültürün orta-
ya çıkardığı kültür endüstrisi; kendi ürünlerini ihtiyaç haline getirerek toplu-
ma, hayatın olmazsa olması olarak sunmuştur.

➜➜ Popüler kültürün en önemli hedefi aynı şeyleri tüketen “tek tip birey yaratma” 
şeklinde özetlenebilir. 

Popüler Kültür 



➜➜ İnsanların günlük yaşamlarını kurgulayan popüler kültür insanlara tüketim alış-
kanlıklarını kazandırmak için kitle iletişim araçlarını kullanır, reklamlar yoluyla 
da özendirir. 

➜➜ Reklam kimi zaman sinema ve spor yıldızlarının giysi ve söylemleri kimi zaman 
farklı ülkelerin dizileri vasıtasıyla sunulur. 

➜➜ Modern dünya algısı insanların yaşamlarında ve zaman tasavvurlarında da deği-
şimlere sebep olmuştur.

➜➜ Modernite ve endüstrileşme ile birlikte boş zaman kavramı sosyal hayatın te-
meline yerleştirilmiştir. 

➜➜ Modern kapitalist sistemlerin ortaya çıkardığı şartlar boş vakit ve tüketim et-
kinliklerini kâr ve maliyet hesaplarına göre işlemeye başlamıştır.



Örnek:



➜➜ Sanayi devriminin etkisiyle XVIII. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan sanayi toplu-
mu, şehirlerin dokusunda hızlı bir değişimi de beraberinde getirmiştir. 

➜➜ Şehirlere göç eden işsizler ordusu fabrikalar etrafında çarpık kentleşme, alt 
yapı sorunları, eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği gibi koşullarda yaşam 
alanlarına dönüşmüştür. 

➜➜ Osmanlı Devleti’nde modern şehirlerin ortaya çıkışı; fabrikalaşmadan ziyade ül-
kenin dış pazarlara açılışı, ulaşım ve taşıma imkanları, tarım teknolojisindeki ge-
lişmelere bağlı olarak görülmüştür. 

➜➜ İstanbul farklı dönemlerde büyük değişimler geçirmekle birlikte en büyük de-
ğişimi başta nüfus artışı olmak üzere ticari faaliyetler, batılılaşma hareketleri, 
değişen şehircilik anlayışı ve mimari gelişmeler ile XIX. yüzyılda yaşamıştır. 

Metropollerin Oluşumu ve Osmanlı Şehirleri 



➜➜ 1836’da yapılan Galata Köprüsü İstanbul’un en işlek noktası haline gelmiştir. 

➜➜ XIX. yüzyılda İstanbul’un idari yapısında ciddi değişmelere gidilmiştir.

➜➜ 1826 İhtisap Nezareti kurularak esnaf denetimi, şehir güvenliği, göç denetimi 
ve vergi denetimi görevlerini bu kurum üstlenmiştir. Ayrıca muhtarlık teşkilatı 
kurulmuş, tayin edilen muhtarlar görev yapmaya başlamıştır. 



Örnek:



Örnek:
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XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ
1881-1919 ARASI MUSTAFA KEMAL ’İN 

EĞİTİM VE ASKERLİK HAYATI

Mustafa Kemalin Hayatı

Mustafa Kemalin Okuduğu Okullar

Mustafa Kemalin Fikir Hayatını 
Şekillendiren Aydınlar

Mustafa Kemalin Askerlik Hayatı





➜➜ Atatürk, 1881 yılında Selanik’te Koca Kasım Mahallesi’nin Islahhane Caddesi’n-
deki üç katlı pembe evde dünyaya gelmiştir. 

➜➜ Atatürk’ün asıl adı Mustafa’dır. 

MUSTAFA KEMAL’İN HAYATI (1881 - 1919) 



➜➜ Babasının adı Ali Rıza, annesinin adı Zübeyde’dir.  

➜➜ Ali Rıza Bey, bir süre gümrük memurluğu yapmış, daha sonra ticaretle uğraş-
mıştır. 

➜➜ Zübeyde Hanım, geleneklerine bağlı, iyiliksever bir kadındır. 

➜➜ Baba tarafından dedesi Hafız Ahmet Efendi XIV - XV. yüzyıllarda Konya ve 
Aydın’dan Makedonya’ya yerleştirilmiş Kocacık Yörüklerindendir. 



➜➜ Annesi Zübeyde Hanım ise Selânik yakınlarındaki Langaza kasabasına yerleşmiş 
eski bir Türk ailesinin kızıdır. 

➜➜ Atatürk’ün beş kardeşinden dördü küçük yaşlarda ölmüş, sadece Makbule 
(Atadan) 1956 yılına kadar yaşamıştır. 



➜➜ Atatürk’ün doğduğu yıllarda Selânik, Türklerin yoğun olarak bulunduğu bir 
kentti. Selanik halkının büyük çoğunluğu Türklerden, Yahudilerden ve Rumlar-
dan oluşuyordu. O dönemde Balkanlarda Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklanmaların 
başlaması, Atatürk’ün ulusal duygularının gelişmesinde önemli bir etken olmuş-
tur. 

➜➜ Atatürk, öğrencilik yıllarında Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda içinde bulunduğu 
durumu yakından gözleme olanağı bulmuştur. Bu durum, kendisinde özgürlük-
çü düşüncelerin gelişmesine yol açmıştır. Atatürk’ün askeri ve siyasi kişiliğinin 
oluşmasında içinde yaşadığı bu ortamın büyük bir etkisi olmuştur.



! NOT

➜➜ Çocukluk ve öğrenim hayatına başladığı Selânik’teki yaşamı Atatürk’ün, 

➜➜ fikir yapısının oluşması, 

➜➜ farklı yaşam tarzlarını öğrenmesi

➜➜ Avrupa’daki gelişmeleri öğrenmesi durumlarına ortam hazırlamıştır.



Örnek:



➜➜ Annesinin istediği gibi önce Mahalle Mektebi’ne gitti.

➜➜ Sonra Şemsi Efendi İlkokulu’na gitti.

➜➜ Mustafa, askerlik mesleğine ilgisinin sonucu komşuları Binbaşı Kadri Bey’in yar-
dımıyla Selanik Askeri Rüştiyesi’ne yazılmıştır. 

➜➜ Zeki ve çalışkan oluşu ile kısa bir sürede dikkati üzerine çekmiştir. Bu özellik-
leri nedeniyle matematik öğretmeni Yüzbaşı Mustafa Efendi, ona olgun anlamı-
na gelen “Kemal” adını vermiştir. 

➜➜ Mustafa Kemal, Selanik Askeri Rüştiyesi’ni bitirdikten sonra Manastır Askeri 
İdadisi’ne devam etmiştir. 

➜➜ Mustafa Kemal’i Manastır Askeri İdadisi’nde etkileyen ilk kişi Tarih öğretmeni 
Topçu Kolağası Mehmet Tevfik Bilge’dir.

Atatürk’ün Okuduğu Okullar



➜➜ Atatürk, “Kendisine minnet borcum var bana yeni bir ufuk açtı.” sözleriyle 
Mehmet Tevfik Bilge’ye olan saygısını vurgulamıştır. 

➜➜ Mehmet Tevfik Bilge’nin derslerinde, Fransız İhtilali ile diğer ihtilal ve fikir ha-
reketlerinden söz etmesi, Mustafa Kemal’in tarihe ilgisinin artmasında etkili 
olmuştur. 

➜➜ Manastır Askeri İdadisi’nde Mustafa Kemal, kişi hak ve hürriyetlerinin geniş-
letilmesine yönelik fikirleri benimsemiştir. Bu fikirler doğrultusunda dönemin 
önemli düşünürlerine ait eserleri okumaya başlamıştır. 

➜➜ Özellikle, Namık Kemal’in “meşrutiyet sisteminin gerekliliği ve hürriyetin önemi 
üzerine” görüşlerinden etkilenmiş ve Namık Kemal’i, “Türk milletinin yüzyıllar-
dır beklediği ses” olarak nitelendirmiştir. 

➜➜ 1899 yılında Manastır Askeri İdadisi’ni bitiren Mustafa Kemal, aynı yıl İstan-
bul’da Harp Okulu’na girmiştir.



➜➜ Mustafa Kemal, 1902 yılında Harp Okulu’nu bitirmiş ve Harp Akademisi’ne baş-
lamıştır. 

➜➜ Başarılı bir öğrenim yaşamından sonra, 1905 yılında Kurmay Yüzbaşı olarak or-
duya katılmıştır.



➜➜ Mustafa Kemal’in düşünce hayatının oluşumunda etkili olanlardan biri de Ziya 
Gökalp’tir.

➜➜ Olayları akılcı bir biçimde değerlendirme konusunda Rasyonalizmin (akılcılık) 
önde gelen temsilcilerinden Descartes ve Kant etkili olmuştur. 

➜➜ Fransız İhtilali’nin fikri hazırlayıcılarından olan J.J. Rousseau ise özgürlükçü ve 
cumhuriyetçi fikirleriyle Atatürk’ü etkilemiştir.

➜➜ Yine Fransız düşünür Montesguieu’nun cumhuriyetin erdemlerine dair fikirleri 
ile eserleri onun özgürlüğe dair düşüncelerinin gelişmesine katkı sağlamıştır.

Mustafa Kemalin Fikir Hayatını 
Şekillendiren Aydınlar



Örnek:



➜➜ BÜYÜK SÖYLEV (NUTUK)

➜➜ ATATÜRK’ÜN SÖYLEV VE DEMEÇLERİ

➜➜ GEOMETRİ

➜➜ MEDENİ BİLGİLER

Atatürkün Yazdığı Bazı Kitaplar:

➜➜ MİNBER

➜➜ İRADE-İ MİLLİYE

➜➜ HAKİMİYET-İ MİLLİYE

Atatürkün Çıkardığı Gazeteler:



➜➜ Osmanlı ordusunun genç subaylarından bir bölümü Trablusgarp’ı savunmak için 
gönüllü olarak Mısır ve Tunus yoluyla cepheye gitmişlerdir. 
➜➜ Binbaşı Enver Bey, Kolağası Mustafa Kemal, Fuat Bey (Bulca), Nuri Bey (Conker), 
Fethi Bey (Okyar), Albay Neşet Bey bu subaylar arasındaydı. 
➜➜ Enver Bey, Trablus’ta yerli Arapları teşkilatlandırarak savunmaya katılmalarını 
sağlamıştır. 
➜➜ Mustafa Kemal Derne ve Tobruk’ta önemli başarılar elde etmiştir.

Trablusgarp Savaşı

Mustafa Kemalin Askerlik Hayatı



Örnek:



Çanakkale Savaşları 

➜➜ Bu cephe Mustafa Kemal Paşa’nın askerlik hayatında bir dönüm noktasıdır. Bu-
radaki başarılar daha sonra millî mücadelede halkın Mustafa Kemal etrafında 
birleşmesine önemli bir katkı sağlamıştır. 

➜➜ 25 Nisan 1915’te Arıburnu’na çıkan düşman kuvvetlerini, Mustafa Kemal’in ko-
muta ettiği birlik Conkbayırı’nda durdurmuştur. 

➜➜ Bu başarı üzerine, Mustafa Kemal albaylığa yükseltilmiştir. 

➜➜ General Harrington komutasındaki İngiliz birlikleri 6 - 7 Ağustos 1915’te tek-
rar taarruz etmiştir. 

➜➜ Anafartalar Grubu Komutanı Mustafa Kemal, 9 - 10 Ağustos 1915’te 1. Anafar-
talar Zaferi’ni kazanmıştır. 

➜➜ Bu zaferi, 17 Ağustosta Kireçtepe, 21 Ağustos’ta 2. Anafartalar zaferleri takip 
etmiştir.



Örnek:



➜➜ Mustafa Kemal Paşa Mustafa Kemal Bitlis’te Çanakkale Savaşlarındaki başarı-
larından sonra Edirne’deki 16. Kolordu Komutanlığı’na atanmıştır. Erkan-ı Har-
biye’nin 16. Kolordunun Kafkas Cephesi’ne gönderilmesi kararı alması üzeri-
ne Mustafa Kemal Paşa da Kafkas Cephesi’nde görevlendirilmiştir. 7/8 Ağustos 
1916’da Muş ve Bitlis Ruslardan kurtarılmıştır. Yıl sonuna kadar Ruslarla savaşa 
devam edilmiştir. 

➜➜ 1917 yılında Rusya’da iç karışıklıklar başlamıştır. Ekim 1917’de Bolşevikler dev-
rimle yönetime el koymuştur. Yıl boyunca Rus birlikleri işgal ettikleri top-
raklardan çekilmişlerdir. 18 Aralık 1917’de Ruslarla Erzincan Mütarekesi ya-
pılmıştır. Mütarekeden sonra Rus kuvvetleri Doğu Anadolu’yu tamamen terk 
etmişlerdir. 

➜➜ Mustafa Kemal Paşa bu cephe sonrasında 7. Ordu Komutanlığı’na tayin edilmiş-
tir.

Doğu Cephesi 



➜➜ Yıldırım Ordular Komutanı, Halep’te savunma düzeni kurma görevini Mustafa 
Kemal Paşa’ya bırakıp Adana’ya gitmiştir. 

➜➜ Mustafa Kemal bir yandan İngilizlerle, diğer yandan Arap silahlı çeteleriyle 
mücadele etmek zorunda kalmıştır. 

➜➜ Halep’in kuzeyinde bir savunma hattı kurup İngilizleri durdurmayı başarmıştır. 

➜➜ 30 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesi’nden bir gün sonra Yıldırım Orduları Gru-
bu Komutanlığı’na atanmıştır.

Suriye Cephesi 



Örnek:



Örnek:



TYT Orta ve İleri Düzey
Tarih Soru Bankası

I. Meşrut’in İlaı, Trasp 

ve Bn Saşlaı
ORTA ve İLERİ

DÜZEY

16

BEGÜM ÜNLÜ



XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA
II .MEŞRU TİYET ’İN İLANI , 

TRABLUSGARP VE BALKAN SAVAŞLARI

II.Meşrutiyetin ilanı

(Açılan partiler, 31 Mart Olayı)

Trablusgarp Savaşı

I.Balkan Savaşı II.Balkan Savaşı



➜➜ İttihat ve Terakki Partisi’nin çalışmalarıyla II. Abdülhamit Dönemi’nde ilan edil-
miştir.

II.MEŞRUTİYET (24 TEMMUZ 1908)



İttihatçılar; 

➜➜ 1876’da ilan edilen Kanuniesasi’yi tekrar yürürlüğe koymak, II. Abdülhamid’in 
baskılarına son vermek, Türklük bilincini uyandırmak amaçlarını gözetmişlerdir. 

➜➜  Rumeli’deki 3. Ordu subaylarından Kolağası Niyazi 3 Temmuz 1908’de Resne’de 
ayaklanmış, Binbaşı Enver Bey’in de desteğiyle kısa sürede yayılan bu hare-
ket 23 Temmuz 1908’de Selanik ve Manastır’da II. Meşrutiyet’in ilanıyla etkinlik 
alanını genişletmiştir.

! NOT

➜➜ İngiltere ile Rusya arasında gerçekleşen Reval Görüşmeleri ilanında etkili ol-
muştur.



➜➜ Padişah II. Abdülhamid 24 Temmuz 1908’de Meclis-i Umumi’nin toplanması em-
rini vermiş, 1876 Anayasası’nın yürürlüğe girdiğini açıklamıştır. 

➜➜ II. Meşrutiyet’in ilanıyla ülkedeki siyasi görüş farklılıkları Türk tarihinde ilk 
kez “çok partili seçimler” yapılmasına neden olmuştur. 

➜➜ Seçimlere, İttihat ve Terakki Cemiyeti ile Prens Sabahattin’in Osmanlıcı ve 
Âdem-i Merkeziyetçi Partisi katılmıştır.

➜➜ İki dereceli yapılan seçimler 11 Aralık 1908’de tamamlanmış ve 275 millet vekili 
ile 17 Aralık 1908’de Meclis-i Umumi açılmıştır. 

➜➜ 2 dereceli seçim sistemine göre önce seçmenler mebusları seçecek kişileri be-
lirlemiş sonra da bu kişiler mebusları seçmiştir. 

➜➜ Seçmen yaşı 25, seçilebilen yaşı ise 30 olarak belirlenmiştir. 

➜➜ 21 Ağustos 1909’da Kanuniesaside yapılan değişikliklerle siyasal örgütlenme 
ve toplanma hakkı tanınmış ve Türk demokrasi tarihinde gerçek anlamda siyasi 
partilerin kurulması sağlanmış, meşrutiyetçi bir yapı ve parlamenter hükümet 
modeli benimsenmiştir.



! NOT

II. Meşrutiyet Dönemi’nde (1908-1918) İttihat ve Terakki Partisi’nin (Fırkası) ya-
nında:

➜➜ Fırka-i Ahrar 

➜➜ Osmanlı Demokrat Fırkası 

➜➜ İttihad-ı Muhammedi Fırkası 

➜➜ Mutedil Hürriyetperveran Fırkası

➜➜ Islahat-ı Esasiye Osmaniye Fırkası 

➜➜ Ahali Fırkası 

➜➜ Osmanlı Sosyalist Fırkası 

➜➜ Milli Meşrutiyet Fırkası 

➜➜ Hürriyet ve İtilaf Fırkası gibi partiler de faaliyet göstermiştir.



➜➜ II. Meşrutiyetin ilanı sonrası artan kaos ortamında İttihat ve Terakki Cemiyeti 
ile hükümet ve muhalefet arasındaki mücadele siyasi ortamı daha da germiştir. 

➜➜ Sadrazam Hilmi Paşa’nın ilmiye öğrencilerin askerden muaf olma ayrıcalığını 
kaldırması ve ordu içindeki alaylı subayların tasfiye süreci Osmanlı’da başarısız 
bir darbe girişimi ile sonuçlanmıştır. 

➜➜ Serbesti Gazetesi’nin baş yazarı Hasan Fehmi’nin öldürülmesi üzerine başarısız 
olan darbe sonrası siyasi iklim daha da kötüleşmiş ve 13 Nisan 1909’da (Rumi 
takvime göre 31 Mart 1325) 31 Mart Vakası olarak bilinen isyan çıkmıştır.

➜➜ Bu isyanı Selanik’ten gelen hareket ordusu bastırmıştır. Ordunun yenilikleri ko-
ruduğunun kanıtıdır.

➜➜ Osmanlı’da görülen ilk rejim karşıtı isyan olan 31 Mart Vakası sonrası Sultan II. 
Abdülhamid 27 Nisan 1909’da Meclis-i Mebusan kararıyla azledilmiş ve yerine 
V. Mehmet Reşat tahta çıkarılmıştır. 

1909 Darbesi 



Örnek:



! NOT

➜➜ II.Meşrutiyet Dönemi’nde Kanuniesasi’de yapılan değişikliklerle padişahın meclisi 
feshetme yetkisi zorlaştırılmıştır.

➜➜ Hükümet icraatlarında meclise karşı sorumlu hale getirilmiştir.

➜➜ Kişi hak ve özgürlükleri alanında demokratik gelişmeler yaşanmıştır.

➜➜ Basına sansür kaldırılmıştır.



Örnek:



! NOT

➜➜ II.Meşrutiyet Dönemi’ndeki kargaşa ortamında Bulgaristan bağımsızlığını ilan 
etti.

➜➜ Bosna-Hersek Avusturya Macaristan tarafından ilhak edildi.

➜➜ Girit Yunanistan’a bağlanma kararı aldı.

➜➜ İç politikadaki gelişmeler dış politikayı olumsuz etkiledi.



Örnek:



Örnek:



TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912)



➜➜ 1870’te siyasi birliğini sağlayan ve dünya sömürge yarışına geç katılan İtal-
ya’nın gelişen sanayisi için pazar ve hammadde arayışına yönelmesi

➜➜ İngiltere ve Fransa’nın İtalyanları desteklemesi

➜➜ Osmanlı Devleti’nin topraklarını koruyamayacak kadar güçsüz olması gibi du-
rumlar İtalya’nın Trablusgarp’ı işgaline neden olmuştur. 

Sebepleri 



Örnek:



➜➜ Osmanlı Devleti karadan ve denizden asker gönderememiştir. (Mısır, İngiliz iş-
galinde olduğundan asker gönderilememiştir.) 

➜➜ İtalya’nın Trablusgarp’ı işgali gündeme gelmiş ve İngiltere, Osmanlı Devleti’nin 
askeri eğitim için İngiltere’ye gönderdiği deniz subaylarının İngiltere’den ayrıl-
malarını engellemiştir. (Bu tutumu ile İngiltere, Osmanlı’nın toprak bütünlüğün-
den yana politikasından açıkça uzaklaştığını göstermiştir.)

➜➜ Trablusgarp’taki ordunun bir kısmı İtalya’nın Habeşistan’ı işgal edeceği söylenti-
sinden dolayı Trablusgarp’tan çekilmiş, bir kısmı da terhis edilmiştir. 

➜➜ Bu arada İstanbul’dan, aralarında Mustafa Kemal ve Enver Bey’in bulunduğu bir 
grup subay Trablusgarp’a gitmiştir. 

Savaş Sürecindeki Genel Durum 



➜➜ Mustafa Kemal, Derne ve Tobruk’ta İtalyanlara karşı başarılı bir direniş örgüt-
lemiş, yerli unsurlarla mücadelelerde başarı sağlamıştır. 



! NOT

➜➜ Mustafa Kemal’in emperyalizme karşı ilk mücadelesi Trablusgarp Savaşı’dır. 

➜➜  Trablusgarp’taki direnişi sona erdirmek isteyen İtalyanlar Çanakkale Boğazı’nı 
abluka altına alarak On İki Ada’yı işgal etmiştir.

➜➜  Balkan Savaşı’nın çıkmasıyla aynı anda iki savaşı göze alamayan Osmanlı Dev-
leti barış istemiş ve Uşi Antlaşması’yla Trablusgarp Savaşı’nı bitirmiştir.



➜➜ Trablusgarp İtalya’ya bırakılmıştır. (Böylece Osmanlı Devleti, Kuzey Afrika’daki 
son toprağını kaybetmiştir.) 
➜➜ Trablusgarp halkının dinî bakımdan Halife’ye bağlı kalması esası kabul edilmiş-
tir. (Bu karar ile Osmanlı Devleti, Trablusgarp halkı ile kültürel bağları koruma-
yı sürdürmeyi amaçlamıştır.)
➜➜ On İki Ada Balkan Savaşları sırasında Yunan saldırısına uğramaması için güven-
lik açısından geçici olarak İtalyanlara bırakılmıştır. 
➜➜ On İki Ada’yı İtalya, Osmanlı Devleti’ne geri vermemiş ve II. Dünya Savaşı 
sonrası imzalanan 1947 Paris Antlaşması ile On İki Ada Yunanistan’a bırakılmış-
tır. 

Uşi Antlaşması (15 Ekim 1912) 





Örnek:



➜➜ Milliyetçilik akımı ve Fransız İhtilâli’nin Balkan uluslarını etkilemesi

➜➜ Rusya’nın Panslavizm propagandasının sonuçları

➜➜ Trablusgarp Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin güçsüzlüğünün görülmesi

➜➜ Balkan devletlerinin aralarında anlaşıp Osmanlı’nın Balkanlarda kalan son top-
raklarını paylaşmak istemeleri

➜➜ İttihat ve Terakki Partisi’nin Kiliseler Kanunu’nu çıkararak Balkan ulusları ara-
sındaki ayrılıkları giderme politikası 

➜➜ Osmanlı Devleti’ne karşı Karadağ, Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan arasında 
gerçekleşti.

I. Balkan Savaşının Sebepleri:

Savaşan Devletler



➜➜ Karadağ’ın Osmanlı Devleti’ne savaş ilanıyla başlamıştır.

➜➜ Osmanlı Devleti Midye - Enez hattının batısını kaybetmiştir.

➜➜ Osmanlı’ya İstanbul’un fethine kadar başkentlik yapmış Edirne Bulgarların işga-
line uğramıştır.

➜➜ Bulgarlar Çatalca’ya kadar ilerlemiş, Yunanlar Yanya ve Selanik’i ele geçirerek 
Ege Adalarını işgal etmiş, Sırplar Manastır ve İşkodra’yı ele geçirmişlerdir. 

➜➜ Arnavutluk bağımsızlığını ilan etmiştir.

Birinci Balkan Savaşı 
Sırasında Yaşanan Gelişmeler



➜➜ Avusturya, Sırbistan’ın Adriyatik’e inmesini engellemek amacıyla Arnavutluk’un 
bağımsızlığını desteklemiş ve Osmanlı’nın Balkan ulusları karşısında aldığı yenil-
giyi fırsat bilerek Arnavutluk bağımsızlık ilan etmiştir. (Böylece Osmanlı Devleti 
Balkanlardaki son toprağını da kaybetmiştir.) 



➜➜ İttihat ve Terakki Partisi; Balkan Savaşı’nda yaşanan yenilginin sorumluluğunu 
hükümete yüklemiş, ordu ve yönetimde karşılaştığı muhalefeti ve karşıt düşün-
celeri ortadan kaldırarak yönetimi ele geçirmeyi amaçlamıştır. 
➜➜ Kamil Paşa başkanlığındaki hükümeti Bab-ı Ali Baskını ile düşürmüş ve Mahmut 
Şevket Paşa başkanlığında hükümeti kurmuştur.

➜➜ Batılı devletlerin girişimi ile savaşan taraflar arasında bir barış yapılması sağ-
lanmış ve 30 Mayıs 1913’te Londra Antlaşması imzalanmıştır. 
➜➜ Devletin batıdaki sınırı Midye - Enez çizgisi olarak belirlenmiştir. 

Bab-ı Ali Baskını (23 Ocak 1913) 

Londra Antlaşması (30 Mayıs 1913) 



➜➜ Bulgaristan’ın sınırları Ege Denizi’ne ulaşmıştır. Batı ve Doğu Trakya, Kavala, De-
deağaç Bulgaristan’a verilmiştir. 

( I. Balkan Savaşı’yla en çok toprak kazanan devlet Bulgaristan olmuştur.)
➜➜ Yunanistan İmroz ve Bozcaada dahil Ege adalarını, Girit ve Selanik’i ele geçir-
miştir. 
➜➜ Orta ve Kuzey Makedonya Sırbistan’a bırakılmıştır.
➜➜ Arnavutluk sınır çizimi Avrupa devletlerine bırakılmıştır.

! NOT

➜➜ Osmanlı Devleti Batı Trakya ve Makedonya’yı kaybetmiş ve “Balkan Türkleri So-
runu” doğmuştur. 



Örnek:



II.BALKAN SAVAŞI 

➜➜ I. Balkan Savaşı’nda en çok toprak kazanan Bulgaristan’a karşı diğer Balkan 
devletleri tepki göstermiş ve Bulgaristan’a karşı ittifak kurarak II. Balkan Sa-
vaşı’nı başlatmışlardır.

Nedeni:



➜➜ Bulgaristan’a karşı Karadağ, Sırbistan, Yunanistan, Romanya ve Osmanlı arasında 
gerçekleşti.

➜➜ I. Balkan Savaşı’na katılmayan Romanya da “Dobruca” bölgesine yerleşebilmek 
için Bulgaristan’a karşı oluşan ittifakta yer almıştır. 

➜➜ Bulgaristan’ın ele geçirdiği Edirne’yi geri alabilmek için Osmanlı Devleti de sa-
vaşa dahil olmuştur. 

➜➜ Savaş önce Bulgarlar ve Sırplar arasında başlamıştır. Daha sonra Yunanistan ve 
Romanya savaşa katılmıştır. 

➜➜ Osmanlı Devleti bu fırsattan yararlanarak Doğu Trakya’yı kurtarabilmek için 
harekete geçmiş, Edirne ve Kırklareli’yi geri almıştır.

Savaşan Devletler

Savaşın Gelişimi



Örnek:



➜➜ Bulgaristan’ın toprakları Balkan ulusları tarafından paylaşılmıştır. 

➜➜ Dobruca Romanya’ya verilmiştir.

➜➜ Batı Trakya’nın bir bölümü (Selânik, Kavala, Serez) Yunanistan’a bırakılmıştır.

➜➜ Niş ve Manastır Sırbistan’a bırakılmıştır. 

Bükreş Antlaşması (10 Ağustos 1913) 

! NOT

➜➜ Balkan Savaşlarında Osmanlı’nın toprak kayıpları sonucu; XIV. yüzyıldan itiba-
ren Türklerin iskân ettirildikleri ve Anadolu kadar Türk yurdu kimliği kazanan 
Balkanlardan Anadolu’ya büyük göçler yapılmış, Türklere yönelik tedhiş (vahşet, 
öldürme) hareketleri soykırım niteliğinde sürdürülmüştür. 



➜➜ Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında yapılmıştır. 
➜➜ Edirne ve Kırklareli Osmanlı Devleti’ne geri verilmiştir. 
➜➜ İki taraf arasında Meriç nehri sınır kabul edilmiştir.
➜➜ Bulgaristan’ın Ege Denizi ile bağlantısı korunmuştur. 
➜➜ Kavala ve Dedeağaç Bulgaristan’a bırakılmıştır. 
➜➜ Bulgaristan’daki Türklerin hakları azınlık statüsü ile güvence altına alınmıştır. 

İstanbul Antlaşması (29 Eylül 1913) 

Balkan Savaşları Sonunda Osmanlı 
Devletinin İmzaladığı Antlaşmalar 



Atina Antlaşması (14 Kasım 1913) 

➜➜ Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında yapılmıştır. 

➜➜ Girit, Yanya ve Selânik Yunanistan’a bırakılmıştır. 

➜➜ İmroz, Taşoz (Ege Adaları) Yunanistan’a bırakılmıştır. 

➜➜ Yunanistan’da kalan Türklerin hakları azınlık statüsü ile güvence altına alınmış-
tır. 

➜➜ Batı Trakya ve Makedonya’da Türkler azınlık durumuna düşmüşlerdir. Bu durum 
ise günümüze kadar uzanan Batı Trakya merkezli Balkan Türkleri Sorunu’na 
neden olmuştur. 



➜➜ Osmanlı Devleti ile Sırbistan arasında yapılmıştır. 

➜➜ Sırbistan’da kalan Türklerin haklarının azınlık statüsü ile korunması sağlanmıştır.

İstanbul Antlaşması (13 Mart 1914) 



➜➜ Balkan Savaşları sonunda Osmanlı Devleti, Rusya ve İngiltere’nin Osmanlı aley-
hine çalıştığını görünce Almanya’ya yakınlaşmaya daha çok istek duydu. Bu da    
Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşı’nda Almanya’nın yanında yer almasına bir 
neden oluşturdu.
➜➜ Osmanlı Devleti; Batı Trakya, Makedonya, Arnavutluk, Ege Adaları ve On İki 
Ada’yı kaybetti.
➜➜ Balkanlarda Türkler azınlık durumuna düştü ve Batı Trakya Türkleri sorunu 
başladı.
➜➜ Balkanlardan gelen Türk göçleriyle Anadolu’daki Türk nüfusu arttı.
➜➜ Ege Adaları ve kıta sahanlığı sorunu çıktı.
➜➜ Osmanlı Devleti’nin Balkanlar ve Ege Denizi’ndeki egemenliği sona erdi.

 Balkan Savaşlarının Genel Sonuçları





Örnek:



TYT Orta ve İleri Düzey
Tarih Soru Bankası

Bir Düna Sşı (1914-1918) 

ve Yşan Gişme
ORTA ve İLERİ

DÜZEY

16

BEGÜM ÜNLÜ



XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI (1914-1918)  VE YAŞANAN 

GELİŞMELER

I. Dünya Savaşının Nedenleri

Bloklaşmalar

Cepheler

Gizli Antlaşmalar I.Dünya Savaşının Sonuçları

ABDnin Savaşa Girmesi Paris Barış Konferansı

Wilson İlkeleri Savaşı Bitiren Ateşkesler 
ve Antlaşmalar



➜➜ 1871’de siyasi birliğini sağlayan Almanya’nın dünya sömürge yarışına girmesi ile 
dünya güç dengelerinin değişmesi ve devletler arası yeni ittifaklar ile bloklaş-
maların görülmesi 

➜➜ Osmanlı’yı kalkındırma ve destekleme adı altında Almanya’nın; Osmanlı’nın Ön 
Asya topraklarında nüfuz alanları kurması ile İngiltere’nin, “Uzak Doğu sömür-
ge yolları üzerindeki etkinliğini sürdürme” politikasından dolayı tedirgin olması 

➜➜ Fransa’nın 1871’de Alsas - Loren bölgesini Almanya’ya (1870 Sedan Savaşı) 
kaptırdığından bunun intikamını almak istemesi 

I. Dünya Savaşının Sebepleri 



➜➜ Rusya’nın panslavizm politikasını uygulamasının sonucu olarak Avusturya - Ma-
caristan İmparatorluğu ve Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki etkinliğini tehdit 
etmesi

➜➜ Rusya’nın Balkanlarda nüfuz alanlarını genişleterek Bulgaristan üzerinden Os-
manlı’yı baskı altına alması

➜➜ Avusturya - Macaristan’ın, Sırbistan’ın Adriyatik Denizi’ne ulaşma amacıyla ege-
menlik mücadelesi içine girmeleri ve bu durumun taraflar arasındaki gerginliği 
derinleştirmesi



Örnek:



 I.Dünya Savaşında Bloklaşmalar

ÜÇLÜ İTTİFAK (BAĞLAŞMA) ÜÇLÜ İTİLAF (ANLAŞMA)
ALMANYA İNGİLTERE

AVUSTURYA-MACARİSTAN FRANSA

İTALYA RUSYA



Örnek:



➜➜ İttihat ve Terakki Partisi ileri gelenleri Almanya yanında savaşa girilirse kay-
bedilen yerlerin yeri alınabileceğine inanmışlardır. 

➜➜ Özellikle Rusya’nın yayılmacı politikası ve İtilaf blokunun Osmanlı Devleti’ni si-
yasi yalnızlığa itme çabası sonucu İttihat ve Terakki ileri gelenleri “siyasi yal-
nızlıktan kurtulmak” amacıyla Almanya ile yakınlaşmayı önemsemişlerdir. 

➜➜ Dağılma tehlikesi ile karşı karşıya olan Osmanlı Devleti, 2 Ağustos 1914’te Al-
manya ile Dostluk Antlaşması yaparak I. Dünya Savaşı’nda saflarını belirlemiştir.

Osmanlı Devletinin Savaşa Girme Sebepleri 



! NOT

➜➜ Anlaşma devletleri ise Osmanlı Devleti’nin tarafsız kalmasını sağlayarak, Ön 
Asya ve Uzak Doğu sömürge yolları üzerindeki egemenliklerini sürdürmeyi, 
yeni cepheler açılmasını önleyerek savaşı kısa sürede bitirmeyi amaçlamışlardır.

➜➜ Osmanlı’nın jeopolitik konumu
➜➜ Hilafetin gücü
➜➜ İnsan gücü

Almanyanın Osmanlıyı Savaşın İçine 
Çekme Amaçları



➜➜ Akdeniz’de bulunan iki Alman savaş gemisi Goben ve Breslav Osmanlı’ya sığın-
mıştır.

➜➜ Osmanlı Devleti Almanlarla yapılan gizli antlaşma gereğince bu gemileri satın 
aldığını bildirmiş, Yavuz ve Midilli olarak adlarını değiştirmiştir.

➜➜ Bu gemiler Kasım 1914’te Rus limanlarını topa tutmuştur. 

➜➜ Böylece Osmanlı - Rus savaşı ile Osmanlı, 16 Kasım 1914 itibariyle resmen I. 
Dünya Savaşı’na katılmıştır.

Osmanlının Savaşa Fiilen Katılması



OSMANLININ SAVAŞTIĞI CEPHELER

Topraklarımız 
içindekiler

SavunmaSaldırı
➜➜ Kafkas
➜➜ Kanal

➜➜ Çanakkale
➜➜ Irak
➜➜ Suriye - Filistin
➜➜ Hicaz - Yemen

Topraklarımız 
dışındakiler

➜➜ Romanya
➜➜ Makedonya
➜➜ Galiçya





➜➜ Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesiyle Rus kuvvetleri Erzurum ve 
Sarıkamış yönünden ilerlemeye başlamıştır. 

➜➜ Osmanlı Devleti,

➜➜ Rus ilerleyişini önleme,

➜➜ Bakü petrollerini kontrol altına alma,

➜➜ Orta Asya Türklüğü ile birleşme amaçlarıyla 19 Aralık 1914’te cephe açılmış, 
22 Aralık 1914’te Türk harekâtı başlamıştır.

➜➜ 19 Ocak 1915’e kadar süren Sarıkamış Harekatı’nda “Doğa şartlarının askeri 
stratejiler üzerindeki olumsuz etkisi” sonucu ağır kış şartları ve şiddetli soğuk 
etkisiyle binlerce Türk askeri düşmanla savaşmadan şehit düşmüştür. 

KAFKAS CEPHESİ



➜➜ Ayrıca salgın hastalıklar ve Osmanlı tebaasından Ermenilerin Rus ilerleyişine 
yardım etmeleri Türk ordusunun asker kaybına, cephe gerisindeki masum sivil 
halkın katliamına neden olmuştur. Ermenilerin de yardımıyla Ruslar; Van, Muş, 
Bitlis, Erzincan ve Trabzon’u işgal etmişlerdir.

➜➜ Osmanlı Devleti, Ermenilerin Ruslarla iş birliğini ve masum Türk halkının katlia-
mını önlemek için 24 Nisan 1915’te; “Hınçak ve Taşnak” cemiyetlerinin terör fa-
aliyetlerini yasaklayan, belge ve dokümanlarına el koymayı sağlayan ve Ermeni 
teröristleri tutuklama olanağı tanıyan kanunları çıkarmıştır. 

➜➜ 24 Nisan 1915 tarihli yasal düzenleme paralelinde 2345 Ermeni teröristi tu-
tuklanmıştır.

➜➜ Gerek Türklerin hayat ve hakimiyet hakları ile can ve mal güvenliklerinin sağ-
lanması gerekse Ermenilerin yaşam haklarının güvence altına alınması için savaş 
alanı dışında bir Osmanlı toprağı olan Suriye bölgesine Ermenilerin göç etti-
rilmesi amaçlı 27 Mayıs 1915’te Tehcir Kanunu çıkarılmış ve 1 Haziran 1915’te 
fiilen göç süreci başlamıştır. 31 Aralık 1918 tarihli “Geri Dönüş Yasası” gereği 
göçe tâbi tutulanların çoğu dönebilmiştir. 



Örnek:



➜➜ Çanakkale Savaşlarından sonra Doğu Cephesi’ne Ordu Komutanı olarak tayin 
edilen Mustafa Kemal, 6 - 7 Ağustos 1916’da Muş ve Bitlis’i Ruslardan geri al-
mayı başarmıştır. 

➜➜ Kafkasya Cephesi; Ekim 1917’de Rusya’da Lenin ve Troçki önderliğinde çıkan 
Bolşevik İhtilali sonrası Çarlık Rusya’nın yerine kurulan Sovyet Rusya’nın “Gizli 
Antlaşmaları” duyurması

➜➜ 1878’de Berlin Antlaşması ile Çarlık Rusya’nın Osmanlı’dan aldığı yerleri iade 
etmesi kararlılığı sonucu Müttefiklerle imzalanan 3 Mart 1918 tarihli Brest - 
Litowsk Antlaşması ile kapanmıştır. 



Örnek:



Örnek:



➜➜ Almanya’nın isteği üzerine açılan bu cephede amaç Süveyş Kanalı’nın kontrolü-
nü sağlamak
➜➜ İngilizlerin, en önemli sömürgeleri olan Hindistan ve Avustralya - Yeni Zelânda 
yolu ile (Uzak Doğu Sömürge Yolları) olan bağlantısını kesmek ve savaş boyunca 
İngiltere’nin buralardan asker ve malzeme desteği bulmasını engellemek
➜➜ İngilizler’in Mısır’dan çıkarılmalarını sağlamaktır.
➜➜ 14 Ocak 1915’te Kanal Cephesi’nde saldırılar başlatılmıştır.

KANAL CEPHESİ



! NOT

Osmanlı Devleti’nin başarılı olamamasının nedenleri:

➜➜ Almanya’nın gerekli desteği sağlayamaması

➜➜ İngiliz ordularının sayı ve malzemece üstün oluşu

➜➜ Sina Çölü’nde sürdürülen mücadelede coğrafi şartların askeri stratejiler üze-
rindeki olumsuz etkisi 



➜➜ Rusya’ya silah ve cephane yardımı yapmak

➜➜ İstanbul’u ele geçirerek Osmanlı Devleti’ni saf dışı bırakmak

➜➜ Boğazlar ele geçirilirse Rusya’ya yardım gönderilerek bu ülkenin Almanya’ya 
karşı direnişini güçlendirmek

➜➜ Almanya’ya karşı savaşa girmemiş olan Balkan ülkelerini savaşın içine çekerek 
Avusturya - Macaristan’a karşı yeni bir cephe oluşturmak gibi amaçlarla İtilaf-
lar tarafından açılmıştır.

➜➜ 19 Şubat 1915’te açılmış olup  bir ay boyunca 18 Mart 1915’e kadar deniz sa-
vaşları sürmüştür.

ÇANAKKALE CEPHESİ

Nedenleri:



➜➜ Kara savaşları ise Nisan 1915’ten Ocak 1916’ya kadar sürmüştür.







➜➜ 18 Mart 1915’te büyük bir İtilaf donanması Çanakkale Boğazı’nı geçmeye 
kalkmış, fakat ağır kayıplar vererek yenilgiye uğramıştır. 

➜➜ İtilaf devletleri bunun üzerine Gelibolu Yarımadası’na asker çıkararak kara sa-
vaşlarını başlatmışlardır. 

➜➜ Anafartalar, Arıburnu, Conkbayırı, Kocaçimen ve Seddülbahir’de yapılan savaş-
larda 19. Tümen 57. Alay Komutanı Mustafa Kemal’in “orduları sevk ve idare 
yönü” Türklerin başarı kazanmalarında etkili olmuştur. 

➜➜ Anzakların çıkarmasını 24-25 Nisan 1915’te engelleyen 57. Alay’dır.

Gelişmesi 





Sonuçları
➜➜ İtilaf devletleri üstünlük sağlayamadığı için savaşın süresi uzamıştır. 

➜➜ Rusya’ya yardım edilemediği için Ruslar zor duruma düşmüştür. 

➜➜ Düşman donanması Boğazları geçememiş ve zarar görmüştür. 

➜➜ Her iki taraf 500.000’e yakın insan kaybetmiştir. 

➜➜ Bulgaristan İttifak saflarında yer almıştır (6 Ekim 1915). Böylece Osmanlı ile 
Almanya arasında kara bağlantısı sağlanmıştır.

➜➜ 19. Tümen 57. Alay Komutanı olarak Mustafa Kemal’in İstiklal Harbi’nin lideri 
olmasında ve Türk halkının Mustafa Kemal’i kabullenmesinde etkili olmuştur. 

➜➜ Sömürge altındaki insanlarla sürdürülen bu savaşta, emperyalistlerin de yenile-
bileceği görülmüş ve sömürgelerdeki bağımsızlık hareketlerine ortam hazırla-
mıştır.



Örnek:



Örnek:



İngilizler bu cepheyi açmakla; 
➜➜ Irak üzerinden Ruslara yardım götürmek
➜➜ Orta Doğu petrollerini ele geçirmek
➜➜ Türk kuvvetlerinin İran’a girmesini ve Hindistan’ı tehdit etmesini engellemek 
amaçlarını gözetmişlerdir. 

➜➜ Basra Körfezi üzerinden yapılan saldırılara karşı Türk kuvvetleri başarılı muka-
vemet göstermiştir. 
➜➜ Özellikle 1916 Kasım’ında Kût’ül-Amâre’de, dışarı ile bağlantıları kesilen İngiliz 
kuvvetleri savaşta kullanacakları atları dahi yemeye başlamışlardır

IRAK CEPHESİ

Kütül-Amare 



➜➜ İngilizlerin Arapları “Bağımsız Arabistan Krallığı” vaadi ile kandırarak egemenlik 
kurduğu bu cephede, Osmanlı Devleti kutsal toprakları korumak istemiş, fakat 
başarılı olamamıştır. 

➜➜ İngilizler Mekke Emiri Şerif Hüseyin’i Osmanlı’ya karşı savaşması için ikna et-
miştir. Osmanlı subayı Fahrettin Paşa mücadele etmiş fakat Mekke ve Medine 
elden çıkmıştır. 

➜➜ Mac Mohan Antlaşması ile İngilizler, Arapların Osmanlı’yla savaşmalarını sağla-
mış; bu durum padişahın kutsal cihat çağrısının anlamını yitirdiğini, ümmetçilik 
inancının güç kaybederek Araplar arasında milliyetçiliğin güçlendiğini göster-
miştir.

HİCAZ-YEMEN CEPHESİ



➜➜ Kanal Cephesi’nde Osmanlıların başarılı olamaması sonucu İngilizler Filistin’e 
doğru ilerlemişler ve kısa sürede Kasım 1917’de Gazze’yi, Aralık 1917’de Ku-
düs’ü ele geçirmişlerdir. 

➜➜ Osmanlı birlikleri binlerce şehit vermiştir.

FİLİSTİN CEPHESİ



➜➜ Kanal harekatının başarısızlıkla sonuçlanması üzerine harekete geçen İngilizler 
1916’da Sina Yarımadası’nı alarak Suriye’ye ulaşmışlardır. 
➜➜ İngilizler, Süveyş ve Irak cephesinde yenilen Türkleri, Arapların da desteğiyle 
tamamen bölgeden atmak amacıyla bu cepheyi önemsemişlerdir.
➜➜ Bu bölgede 7. Ordu Komutanı olarak bulunan Mustafa Kemal (Yıldırım Orduları) 
Halep’te savunma hattı kurmuş ve İngilizler’i Halep’in kuzeyinde durdurabilmiş-
tir. 
➜➜ Buna rağmen 27 Ekim 1918’de Halep İngilizler tarafından ele geçirilmiştir. • 
Mustafa Kemal, Adana’da karargahını kurmuş, en kötü olasılıkla Toroslarda sa-
vunmayı sürdürmeyi planlamıştır.

SURİYE CEPHESİ



➜➜ Osmanlı Devleti’nin bu bölgede toprakları olmamasına rağmen müttefiklerine 
yardım amacıyla savaşmıştır. 

➜➜ Almanya’nın yenilmesi ve yardımın kesilmesi sonucu başarısız olunmuştur. 

➜➜ Osmanlı Devleti, Balkan Savaşlarıyla kaybettiği Batı Trakya, Makedonya gibi 
Türk nüfusun çoğunlukta olduğu bölgeleri savaşın zaferle sonuçlanmasına bağlı 
olarak kontrol etme umuduyla da bu cephelere ordu sevk etmeyi önemsemiştir.

ROMANYA-MAKEDONYA-GALİÇYA CEPHELERİ



Örnek:



SAVAŞ SIRASINDA YAPILAN GİZLİ ANTLAŞMALAR

1915 Boğazlar Antlaşması

*Çanakkale Savaşı sırasında Rusya’nın Boğazlar konusunda 
tedirgin olması sonucu İngiltere Fransa - Rusya arasında 
yapılmıştır. 
*Boğazlar, Marmara ve çevresinin Rusya’ya bırakılmasına 
İngiltere ve Fransa razı olmuştur.

Londra Antlaşması 
(26 Nisan 1915)

*İngiltere - Fransa - Rusya - İtalya arasında yapılmıştır. 
*On İki Ada ve Antalya dolayları (Güneybatı Anadolu) İtal-
ya’ya bırakılmıştır.

Petrograt Protokolü (1916)
*İngiltere - Fransa - Rusya arasında yapılmıştır. 
* Rusya’ya Doğu Anadolu ve Trabzon’a kadar Doğu Karade-
niz bırakılmıştır.



Sykes - Picot Antlaşması 
(23 Ekim 1916)

*İngiltere - Fransa arasında yapılmıştır. 
*Boğazlar ve Doğu Anadolu’nun Rusya’ya bırakılması, 
*Çukurova, İç Anadolu’nun bir bölümü, Suriye ve Musul’un 
Fransa’ya bırakılması, 
*Irak, Hayfa ve Akka bölgelerinin İngiltere’ye bırakılması, 
*Filistin’in İngiliz nüfuz alanı olarak kabul edilmesi konula-
rında uzlaşılmıştır.

Mac Mahon Antlaşması (1916)
*İngiltere - Fransa - Rusya - İtalya arasında yapılmıştır. 
*İngiltere adına Mekke Emiri Şerif Hüseyin öncülüğünde 
Arabistan’da Bağımsız Arabistan Krallığı’nın kurulması plan-
lanmıştır.

Saint Jean De Maruanne 
Antlaşması (19 Nisan 1917)

* İngiltere - Fransa - İtalya arasında yapılmıştır. 
* İzmir ve dolayları ile Konya’nın İtalya’ya bırakılması, 
Rusya’nın onaylaması şartıyla kabul edilmiştir.



➜➜ Bolşevik İhtilali sonucu Çarlık Rusya’nın yıkılarak yeni kurulan Sovyet Rusya’nın 
Brest-Litowsk Antlaşması’nı imzalayarak I.Dünya Savaşı’ndan çekilmiştir. Ve 
dünya kamuoyuna bu antlaşmaları duyurmuştur.

➜➜ Wilson İlkeleri’nde devletler arasında gizli antlaşmalar yapılmayacağının belir-
tilmesi

➜➜ Paris Barış Konferansı’nda, “İzmir ve çevresinin” nüfus çoğunluğu ve demografik 
nedenlerle İtalya’dan alınarak Yunanistan’ın işgaline bırakılması

Gizli Antlaşmaların Değişikliğe 
Uğramasının Nedenleri:



Örnek:



➜➜ Orta Doğu petrol bölgelerinde nüfuz alanları kurma 

➜➜ Dünya devletleri üzerinde prestij kazanma

➜➜ Savaş sonrası dünya güç dengeleri üzerinde belirleyici amaçları doğrultusunda 
ABD savaşa girmiştir.

ABDNİN SAVAŞA GİRMESİ VE WİLSON 
İLKELERİNİN YAYIMLANMASI



➜➜ Yenen devletler yenilen devletlerden savaş tazminatı ve toprak almayacaktır.

Bu madde; 
➜➜ Yenilenlerin, İtilaflarla ateşkes yapmasını kolaylaştırmış, 
➜➜ İngiltere ve Fransa, Orta Doğu’da Gizli Antlaşmalarla oluşturdukları nüfuz böl-
gelerinden vazgeçmek istemedikleri için Paris Barış Konferansı’nda, emperya-
lizm yerine “mandacılık” veya “manda ve himaye” anlayışını gündeme getirmişler 
ve ilk manda yönetimlerini Orta Doğu’da kurmuşlardır.

Wilson İlkeleri

! NOT

➜➜ Almanya’nın Alsas-Loren’i  Fransa’ya verecek olması bu madde ile çelişir.



➜➜ “Uluslar kendi idarelerine kendileri karar verebilirler” kararıyla yeni kurulacak 
devletlerin “Milliyetçilik” esasına göre kurulması vurgusu yapılmıştır.

Bu madde; 
➜➜ İmparatorlukların parçalanışını normalleştirmiş,
➜➜ İtilafların, dünya güç dengelerini şekillendirmelerini kolaylaştırmıştır.

➜➜ Devletler arası gizli antlaşmalar olmayacak,  açık diplomasi benimsenecektir. 
Bu madde; 
➜➜ 1915 - 1917 yılları arasında İngiltere, Fransa, İtalya ve Çarlık Rusya arasında 
yapılan Gizli Antlaşmaların uygulanabilirliğini zora sokmuştur.

➜➜ Devletler arasındaki anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümlenebilmesi için 
uluslararası bir örgüt oluşturulmalıdır.

Bu madde; 
➜➜ Eylül 1919’da Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti) adıyla uluslararası bir ör-
gütün kurulmasını sağlamıştır. 



Örnek:



➜➜ Osmanlı Devleti’nde Türklerin yoğun olduğu bölgelerde Türklere egemenlik ta-
nınacaktır. Türk olmayan bölge halklarının kendi kendini yönetme hakkı olacak-
tır. 
➜➜ Boğazlar, bütün devletlerin gemilerine açık olacak ve bu durum uluslararası de-
netim altında tutulacaktır.

Bu madde; 
➜➜ Türkler tarafından yararlı cemiyetler kurulmasına neden olmuştur.
➜➜ Azınlıkların devlet kurma çabalarını artırmıştır.



Örnek:



➜➜ Bazı devletler yıkıldı. (Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmpara-
torluğu, Çarlık Rusyası)

➜➜ Yeni devletler kuruldu. (Avusturya, Macaristan, Sovyet Rusya, Polonya, Yugos-
lavya, Çekoslavakya, Finlandiya gibi)

➜➜ Yeni rejimler ortaya çıktı. (Almanya’da Nazizm, İtalya’da Faşizm, Sovyet Rus-
ya’da Komünizm)

➜➜ İngiltere ile Fransa’nın dünya güçler dengesindeki etkisi arttı.

➜➜ Milletler Cemiyeti kuruldu.

➜➜ Osmanlı Devleti Orta Doğu’daki topraklarını da kaybetti.

➜➜ Türk Kurtuluş Savaşı’na neden oldu.

➜➜ Manda ve himaye anlayışı ortaya çıktı.

➜➜ Savaşı kaybeden devletlere ağır şartlar içeren antlaşmalar yapılmıştır.

I.DÜNYA SAVAŞININ SONUÇLARI



Örnek:



PARİS BARIŞ KONFERANSI (18 OCAK 1919) 



ABD 

➜➜ İtilaflar safında I. Dünya Savaşına giren ABD, Konferansta Wilson İlkeleri’nin 
dikkate alınmadığını görünce dünya barışını sağlamaya yönelik Milletler Cemi-
yeti’nin kuruluşunu sağlayarak yeniden yalnızlık siyasetine (Monroe) dönmek is-
temiştir.

İngiltere 

➜➜ Almanya’nın denizlerdeki gücünü azaltmak, Alman sömürgelerini ele geçirmek 
ve Orta Doğu’da nüfuz alanlarını güçlendirmek istemiştir.

Fransa 

➜➜ Almanya’nın bir daha Avrupa dengesini bozmasını önlemek ve Orta Doğu’da nü-
fuz alanları oluşturmak istemiştir.

Devletlerin amaçları:



Konferans;

➜➜ Osmanlı Devleti’nin topraklarını paylaşmak,

➜➜ Rusya’nın I. Dünya savaşından çekilmesi sonrası güç dengeleri üzerindeki de-
ğişmeleri gözden geçirmek 

➜➜ Wilson İlkelerini dünya kamuoyuna duyurmak, 

➜➜ I. Dünya Savaşı sonrasında yapılacak antlaşmaların esaslarını belirlemek ve gizli 
antlaşmalardaki süreci değerlendirmek amaçlarıyla toplandı.

➜➜ İngiltere ve Fransa’nın Orta Doğu’da nüfuz alanları kurma çabası sömürgecili-
ğin sadece isim değiştirerek manda yönetiminin görülmesine neden olmuştur.





➜➜ Gizli antlaşmalarla İtalya’ya bırakılan İzmir, İngiltere’nin güçlü bir İtalya’yı 
Akdeniz’de görmek istememesi sonucu Yunanistan’a bırakılmıştır.

➜➜ Bu doğrultuda 15 Mayıs 1919’da İzmir Yunanlılarca işgal edilmiştir. 

➜➜ İtilaf devletleri arasında ilk ayrılık görülmüş ve İtalya, İngiltere karşıtı tavır 
sergilemiştir.

! NOT

➜➜ İngiltere ve Fransa Yunanlılara verilmesi kararlaştırılan yerlerde nüfus çoğun-
luğunun Rum olduğu yolunda uydurma belgeler düzenleyerek Wilson İlkelerine 
göre buraların Yunanlılarca işgalini haklı göstermeye çalışmışlardır.



Örnek:



ATEŞKESLER BARIŞ ANTLAŞMALARI

BULGARİSTAN SELANİK NÖYYİ

OSMANLI MONDROS SEVR

AVUSTURYA WİLLA GUSTİ SEN JERMEN

MACARİSTAN -------------- TRİANON

ALMANYA RETHONDES VERSAY



TYT Orta ve İleri Düzey
Tarih Soru Bankası

Kuv-ı Mil’ni Oşumn 

Erum Kre’ne M 

Mücaye Hırık ORTA ve İLERİ
DÜZEY

17

BEGÜM ÜNLÜ



MİLLİ MÜCADELEYE HAZIRLIK DÖNEMİ VE KONGRELER 
KU VAY-I  MİLLİYE ’NİN OLUŞUMUNDAN ERZURUM 

KONGRESİ ’NE MİLLİ  MÜCADELEYE HAZIRLIK

Mondros Ateşkes Antlaşması

İzmirin İşgal Edilmesi

Amiral Bristol Raporu

Yararlı ve Zararlı Cemiyetler

Kuvayı Milliye

Havza Genelgesi Amasya Genelgesi



➜➜ Türk tarafını Bahriye Nazırı Rauf Bey, Anlaşma devletlerini İngiliz Amiral Calt-
horpe’un temsil ettiği bu antlaşma Limni Adası’nın Mondros Limanı’nda yapıl-
mıştır.

Maddeleri:

➜➜ Boğazlar, Anlaşma devletlerine açılacak ve bu devletlerce işgal edilecek. 

➜➜ Anlaşma devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri yerleri işgal edebilecek-
lerdi. (7. madde) (İtilaflar, bu tutumları ile olası direniş hareketlerini engelleme-
yi, Anadolu’nun dahi işgaline ortam hazırlamayı amaçlamıştır.) 

➜➜ Bütün haberleşme araçları İtilaf devletlerinin denetimine bırakılacak.

MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI (30 EKİM 1918)



➜➜ Vilâyet-i Sitte’de (Erzurum, Harput, Van, Sivas, Diyarbakır, Bitlis) karışıklık çık-
tığı taktirde, itilaf devletleri bu vilayetleri işgal edebileceklerdir. (24. Madde) 
(Gizli Antlaşmalarla Çarlık Rusya’ya bırakılan Doğu Anadolu ve Boğazlarla ilgi-
li durum Çarlık Rusya’nın yerine Bolşevik İhtilali ile kurulan Sovyet Rusya’nın 
Gizli Antlaşmaları dünyaya duyurması sonucu değişmiştir. Sovyet rejimini tehdit 
olarak gören batılı devletler, 24. madde ile Rusya’nın güneye yayılmasını engel-
lemeyi amaçlamışlardır.)  

➜➜ Türklerin elindeki savaş esirleri hemen serbest bırakılacak.

➜➜ Ülkenin bütün liman ve tersaneleri Anlaşma devletlerinin ihtiyaçlarına tahsis 
edilecek.

➜➜ Toros tünelleri ve demiryolları denetim altına alınacak.
➜➜ İç güvenliği sağlayacak Osmanlı birliklerinin dışındaki Osmanlı orduları terhis 
edilecek, silahlar İtilaf devletlerine teslim edilecek. Irak, Suriye, Hicaz ve Ye-
men’deki Osmanlı askerleri İtilaf devletlerine teslim olacak. (İtilaf devletleri bu 
tutumları ile, Osmanlı Devleti’ni güçsüz duruma düşürme, olası Türk direnişle-
rine engel olma amaçlarını gözetmişlerdir.)



! NOT

➜➜ Mondros Ateşkes Antlaşması şartlarının ağır olması ve işgallerin başlaması bir 
rastlantı değildir. 

➜➜ İtilaf devletleri I. Dünya Savaşı sırasında yaptıkları gizli antlaşmaları tatbik 
safhasına koymuşlardır. 

➜➜ İtilaf devletleri, yapacakları işgal alanlarını geniş tutmak için Kilikya ve Mezo-
potamya gibi sınırları belli olmayan ifadelere Mondros Ateşkesi’nde yer vermiş-
lerdir.



➜➜ Mondros Mütarekesi ile Osmanlı Devleti anlaşma devletlerine kayıtsız şartsız 
teslim olmuş ve Osmanlı Devleti’ni fiilen sona erdiren bir antlaşma olarak uygu-
lanmıştır. 

➜➜ Anlaşma devletleri Anadolu’yu işgal etmek için 7. ve 24. maddeyi koymuşlar ve 
bu işgalleri kolaylaştırmak için de devletin bütün kaynaklarını ve stratejik nok-
talarını ele geçirmişlerdir. 

➜➜ Osmanlı Devleti fiilen ortadan kalkmıştır.

➜➜ Boğazların işgali ile Anadolu ve Rumeli’nin bağıntısı kesilmiş, İstanbul tehlikeye 
düşmüştür. 

➜➜ İşgalleri önleyemediği için 13 Ekim 1918’de kurulan ve Mondros Mütarekesi’ne 
imza atan Ahmet İzzet Paşa Hükümeti 8 Kasım 1918’de istifa etmiştir. 

Mondros Mütarekesi’nin Osmanlı’ya Etkileri 



➜➜ Padişah bir süre sonra yetkisine dayanarak Mebuslar Meclisini 21 Aralık 
1918’de dağıtmıştır. 

➜➜ Tevfik Paşa da bir süre sonra istifa etmiş ve yerine Damat Ferit Paşa atanmıştır 
(4 Mart 1919).

Mondros Mütarekesi ile;

➜➜ Wilson İlkelerinde yer alan “Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerde Türklere 
egemenlik tanınmalıdır.” kararından hareketle Türk Milleti, “bulundukları yörele-
rin Türklüğünü kanıtlamaya” yönelik direniş dernekleri (Müdafaa-i Hukuk Ce-
miyeti) 

➜➜ İşgallere karşı fiili direniş unsurları (Kuvayı Milliye) oluşturmuşlardır.





Örnek:



! NOT
➜➜ I.Dünya Savaşı’nda İtalya’ya bırakılan İzmir, İngiltere’nin güçlü bir İtalya’yı 
Akdeniz’de görmek istememesi sonucu Paris Barış Konferansı’nda Yunanistan’a 
bırakılmıştır. 

➜➜ İtilaf devletleri arasında ilk ayrılık görülmüş ve İtalya, İngiltere karşıtı tavır 
sergilemiştir.

➜➜ İngiltere, Gizli Antlaşmalarla İtalya’ya bırakılan İzmir ve çevresinin, Rum nüfus 
çoğunluğu iddialarına dayalı sahte belgelerle diğer İtilaf devletlerini de ikna 
ederek İtalya’nın Akdeniz’de güçlenmesini engellemek için İzmir’in Yunanlıların 
işgaline ortam hazırlamıştır. 
➜➜ İzmir’de, “Türklerin Rumları katletmekte olduğu” propagandası sonucu Paris 
Barış Konferansı’nda İzmir’in işgal izni çıkmış ve karar Osmanlı’ya bildirilerek 
“herhangi bir direnişe geçilmemesi” konusunda baskıcı tutum sergilemişlerdir. 

İZMİRİN İŞGALİ (15 MAYIS 1919)



➜➜ 15 Mayıs 1919’da, İzmir’e Yunanlılar ABD, Fransa, İngiltere ve İtalyan donan-
maları gözetiminde asker çıkarmışlardır. İlk iki günde iki binden fazla Türk şe-
hit edilmiştir. Bu durum Türk milletinin tepkisine neden olmuş; İstanbul’da iki 
yüz bin kişinin katıldığı Sultanahmet mitingi, kırk bin kişinin katıldığı Üsküdar 
ve Kadıköy mitingleri ile tepkiler artmıştır.
➜➜ İzmir’in Yunanlılarca işgal ve ilhak girişimine karşı bölgesel direniş unsurları ve 
gönüllü birlikler olarak “Kuvayi milliye Hareketi” doğmuş, askeri disiplinden yok-
sun bu birlikler Mayıs 1919’dan Kasım 1920’ye kadar Yunan işgalinin ilerleyişini 
yavaşlatmış, Türk milletinin Kurtuluş Savaşı’na katılımını ve ulusal bilincin güç-
lenmesini artırmıştır.



Örnek:



Örnek:



➜➜ İzmir’in işgalinden sonra Yunanistan’ın bu bölgedeki işgallerinin 
haksız olduğu anlaşılmıştır. Çünkü buralarda Türk nüfusunun 
çoğunluk olduğu bildirilmiştir. 

Amiral Bristol

Hasan Tahsin

Amiral Bristol Raporu  



➜➜ İzmir’in işgali, bütün yurtta büyük bir heyecan uyandırmış ve mitinglerle pro-
testo edilmiştir. 
➜➜ Yunanlıların İzmir’i işgali, ulusal bilincin uyanmasını hızlandırmıştır. 
➜➜ Bu işgaller üzerine Anadolu’nun birçok yerinde İtilaf devletlerine karşı protesto 
ve mitingler yapılmıştır. 
➜➜ Direniş hareketleri başlamış ve millî boyuta ulaşmıştır. 
➜➜ Kuvayi Milliye’nin kurulmasına ve silahlı direnişlerine neden olmuştur. 
➜➜ 17 Mayıs 1919’da Fransa Konsolosu’nun, Fransız Hükümeti’ne “Eğer Fransa, Yu-
nanlıların iki günde İzmir’de yaptıklarının yüzde birini yapacaklarını tahmin et-
seydi bu işgale asla izin vermezdi” sözleri, Yunan işgali ve ilhak girişiminin ve-
hametini ortaya koymak açısından önemlidir.

İZMİRİN İŞGALİNİN ETKİLERİ



➜➜ Mondros Mütarekesi sonrası görülen İtilaf işgalleri ve İzmir’in işgali ile Anado-
lu’da Türk milletinin egemenlik hakları ve bağımsızlığı yok sayılmıştır. 

➜➜ Türk milletinin bağımsızlığı adına millî varlığa zarar verecek düşünce ve gi-
rişimlerle bir kısım Anadolu insanı ve aydınlar millî varlığa zararlı cemiyetler 
kurmuşlardır. 

➜➜ Özellikle manda ve himaye yanlısı olmaları, saltanat ve hilafetten yana olup 
ulus egemenliğini göz ardı etmeleri bu cemiyetlerin millî varlığa zararlı cemi-
yetler kategorisinde görülmelerinin nedenidir.

CEMİYETLER

Türklerin Kurduğu Zararlı Cemiyetler 



Sulh ve Selamet-i Osmani-
ye Fırkası

Padişahın düşüncelerini tam olarak paylaşan bu cemiyet 
Damat Ferit hükümetini desteklemiş ve vatanın kurtulu-

şunun saltanat ve halifeye bağlı kalarak mümkün olacağını 
benimsemiştir.

İslam Teali Cemiyeti
Şer’i kurallara, halifeye ve saltanata bağlı kalınarak, tek-
rar eski katı kurallara dönülürse devletin devamlılığının 

ve kurtuluşun sağlanacağına inanmışlardır.

İngiliz Muhipleri Cemiyeti Kurtuluşun ancak İngiliz himayesine girilmesiyle gerçek-
leşeceğini ve İngiliz mandaterliğini savunmuşlardır.

Wilson İlkeleri Cemiyeti
Amerikan mandasını sağlamaya çalışmışlar ve Türklerin 

çoğunlukta olduğu yerlerde Türklere egemenlik hakkı ta-
nınması gerektiğini savunmuşlardır.

Hürriyet ve İtilaf Fırkası

İttihatçı düşmanlığı ile ortaya çıkmıştır. Anadolu hareke-
tine karşı en şiddetli tepkileri göstermiş ve millî müca-

deleye karşı olan örgütleri etrafına toplayarak muhalefeti 
kışkırtmıştır. Mustafa Kemal ve ekibinin hilafet düşmanı, 
Bolşevik taraftarı olduğu ve İttihatçılığı yaygınlaştıracağı 

iddiası ile nüfuz kazanmaya çalışmıştır.

Kürt Teali Cemiyeti Doğu Anadolu’da Kürt devleti kurmayı hedeflemiştir.



Örnek:



Mavri Mira Cemiyeti
Batı Anadolu’yu Yunanistan’a bağlamak ve büyük Yunan idealini ger-
çekleştirmeyi amaçlamıştır. (Megola İdea) Yunanistan’dan emir alan 
bu örgüt, Bizans İmparatorluğu’nu yeniden canlandırmayı ve Trak-

ya’nın Yunanistan’a bağlanmasını amaçlar.

Etnik-i Eterya Cemiyeti
Yunanlıların tarihsel cemiyeti olan bu kuruluş Mavri Mira ve Pontus 
Rum cemiyetleriyle işbirliği yapmış, İzmir’in Yunanistan’a katılımını 

amaçlamıştır.

Pontus Rum Cemiyeti
Doğu Karadeniz’de bir Rum Devleti kurmayı amaçlamıştır. (Trabzon 
Rum Devleti) Bu bölgedeki Türklerin bu cemiyetin faaliyetlerine 

karşı başlattıkları direniş Mustafa Kemal’in 9. Ordu Müfettişi görevi 
ile Samsun’a çıkmasına zemin hazırlamıştır.

Kardos Cemiyeti Gizli çalışmalar yapan bir dernektir. Rumlara terörist yetiştirir. 
Pontus Rum cemiyetine silahlı eleman yetiştirir.

Taşnak Cemiyeti Kafkasya’da kurulan cemiyet, Doğu Anadolu’da Ermeni devleti kur-
mayı amaçlar.

Hınçak Cemiyeti İsviçre’de kurulmuş ve Doğu Anadolu’da Ermeni devleti kurmayı 
amaçlamıştır.

Alyans İsrailit Cemiyeti Türkiye’deki Musevilerce kurulmuştur.



➜➜ Mavri Mira’nın yıkıcı faaliyetlerine karşı Edirne’de 1 Aralık 1918’de kurulan ilk 
direniş derneğidir. 
➜➜ Yunanistan’ın Trakya’daki çalışmalarını engellemek, haklarını kanuni yollardan 
korumak, gerekirse bağımsız devlet kurmak düşüncesindedir. 
➜➜ Doğu ve Batı Trakya’yı içine alan kısa süreli bir devlet kurmuşlardır.

Milli Varlığa Yararlı 
Türklerin Kurduğu Cemiyetler

Trakya Paşaeli Cemiyeti



Şark (Doğu) Anadolu Müdafaa- i 
Hukuk Cemiyeti (Ocak 1919) 

➜➜ İlk şubesini İstanbul’da açan dernek ikinci şubesini Erzurum’da açmıştır. 

➜➜ Erzurum Kongresi’nin toplanmasını sağlamıştır. 

➜➜ Doğu Anadolu’daki Ermeni - Rum faaliyetlerini engellemek

➜➜ Doğu Anadolu’nun bölünmezliğini sağlamak

➜➜ Ermenilere toprak verilmesini önlemek amacıyla;  
*Türklerin Doğu Anadolu’dan başka yerlere göçlerine engel olmak, 
*Bölge halkını örgütlemek, 
*Saldırılara karşı silahla direnmek 
gibi esaslarla çalışmalar yapmıştır.



Örnek:



➜➜ Rum taşkınlıklarını engellemek ve Trabzon’da Rum Devleti kurmak isteyen azın-
lıklara karşı bölgeyi korumak amacıyla kurulmuştur. 

➜➜ Erzurum Kongresi’nde Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’yle birleşmiştir.

Trabzon Muhafazaa-i Hukuk-i Cemiyeti 

➜➜ İzmir’in işgalinden bir gün önce adını Redd–İ İlhak olarak değiştirmiştir. 
➜➜ Bu cemiyet üyeleri basın yoluyla silahlı mücadeleye halkı davet etmiştir. 
➜➜ Batı Anadolu’nun Türklerin elinde kalması için çalışmıştır.

İzmir Müdafaa-i Hukuk-i Osmaniye Cemiyeti 



Milli Kongre Cemiyeti 

➜➜ Aydınlar tarafından İstanbul’da kurulmuş ve İstanbul’da faaliyet göstermiştir. 

➜➜ İstanbul’da kurulan bu cemiyetin amacı basın - yayın yoluyla Türk milletinin 
haklılığını dünya kamuoyuna duyurmaktı. 

➜➜ İstanbul’un işgalinden sonra çalışmalarına son vermiştir. 

➜➜ Anadolu’ya silah ve bilgi aktarımında Karakol Cemiyeti ile birlikte çalışmışlardır.

➜➜ Adana ve dolaylarında Fransız işgali ve Ermeni katliamlarına karşı kurulmuştur. 

➜➜ Ermeni ve Fransızlara karşı verilen mücadeleyi Kuvayi milliye unsurları üstlen-
miş, düzenli ordu ya da Osmanlı’dan kalan birliklerle mücadele edilmemiştir.

Kilikyalılar Cemiyeti 



Örnek:



! NOT
➜➜ İşgallere karşı ilk silahlı direniş Hatay Dörtyol’da olmuştur. 

➜➜ Kuvayi milliye ilk kez Batı Anadolu’da kurulmuştur.



➜➜ Kuruluş gerekçeleri basın - yayın yoluyla, protesto ve mitinglerle azınlık faali-
yetlerini engellemektir. 
➜➜ Bölgesel oldukları için vatanın bütünlüğünü savunamamışlardır. 
➜➜ Sivas Kongresi’nde bütün cemiyetler bir çatı altında toplanmış, Anadolu ve Ru-
meli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile “millî mücadelenin tek elden yürütülmesi” 
amaçlanmıştır. 
➜➜ Bu dernekler birbirinden kopuk, bağımsız hareket etmişler ve sadece bölgesel 
kurtuluşu amaçlamışlardır. 
➜➜ Buna rağmen, bu derneklerin kurulması ulusal bilincin gelişip yayılmasını ve 
canlı kalmasını sağlamıştır. 

Yararlı Cemiyetlerin Genel Özellikleri 



Kuvayi Milliye 

➜➜ Osmanlı hükümeti işgaller karşısında hiçbir şey yapamamıştı. Bunun üzerine 
halk silahla karşı koymaya başlayarak haklarını kendi gücüyle koruyacağını or-
taya koymuştur. 

➜➜ İşgallere karşı örgütlenen milis direniş güçlerine denir. 



➜➜ İzmir’in işgali 

➜➜ Anadolu’nun işgal edilmesi

➜➜ Mondros’un imzalanması ve Mondros gereğince Türk ordusunun terhis edilmiş 
olması

➜➜ Osmanlı Hükümeti’nin Türk halkının can ve mal güvenliğini koruyamaz hale 
gelmesi

➜➜ Azınlıkların faaliyetlerinin engellenmemesi

➜➜ İtilaf devletlerinin Mondros hükümlerini tek taraflı olarak uygulamaları

Ortaya Çıkma Nedenleri 



➜➜ Bölgesel nitelikli olup askeri disipline tâbi değildirler. 
➜➜ İhtiyaçlarını halktan karşılamışlar ve düşman işgaline karşı gerilla şeklinde sa-
vaşmışlardır. 
➜➜ Düşman ilerleyişini engellemiş, fakat durduramamışlardır. 
➜➜ Düzenli ordunun kurulmasına zaman kazandırmışlardır. 
➜➜ Millî bilincin oluşmasına ortam hazırlamışlardır. 
➜➜ TBMM’ne karşı yapılan ayaklanmaları bastırmışlar, TBMM’nin kurulmasında ve 
otoritesinin yerleşmesinde etkili olmuşlardır. 
➜➜ Rum ve Ermeni çetelerine zarar vermişlerdir.

Özellikleri 



Örnek:



MİLLiÎ MÜCADELEDE ÖRGÜTLENME 
DÖNEMİ (19 MAYIS 1919-23 NİSAN 1920)

Mustafa Kemalin 
Samsuna Çıkışı (19 Mayıs 1919)



➜➜ Mustafa Kemal, Mondros’un imzalandığı sırada Suriye cephesinde görevli olup 
mütareke sonrası İstanbul’a gelmek üzere cepheden ayrılmıştır. 

➜➜ Adana’daki karargahından ayrılarak İstanbul’a gelmek için yola çıkan Mustafa 
Kemal, İtilafların donanmaları ile İstanbul’a girdikleri 13 Kasım 1918’de İstan-
bul’a gelmiştir. 

➜➜ İstanbul Boğazı ve sarayların önünde demir atmış İtilaf donanmalarını gören 
Mustafa Kemal, yaverine “Geldikleri gibi giderler.” sözleriyle işgallere karşı millî 
duruşunu açıkça göstermiştir.

➜➜ İstanbul’daki kadroyla yurdun kurtarılmasının olanaksız olduğunu anlayan Mus-
tafa Kemal, Anadolu’ya geçme kararı almış; bu doğrultuda Şişli’deki evinde ar-
kadaşlarıyla Kurtuluş çarelerine dair fikir alış verişi yapmıştır.

! NOT
➜➜ Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da bulunduğu işgal günlerinde Ali Fethi Bey’le 
birlikte “Minber” denilen bir gazete çıkarmıştır.



➜➜ Bölgedeki güvenliği sağlamak

➜➜ Osmanlı askerlerinin bıraktığı silah ve cephaneyi toplamak ve korumak

➜➜ Hükümete karşı örgütlenmiş direnişi önlemek

➜➜ Karadeniz’deki Türk askerlerinin terhisini sağlamak

➜➜ Azınlık haklarını korumak gibi görevlerle 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkmıştır.

➜➜ 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal, 22 Mayıs 1919’da “Samsun 
Raporu” olarak bilinen ve bölgedeki durumla ilgili görüşlerini İstanbul’a iletmiş-
tir. “Milletin feryat ve figanının, feveranının ve kıyamının (ayaklanmasının) se-
bebi olarak İtilaf işgallerini ve azınlıkların Türklere yönelik tedhiş hareketleri” 
olduğunu ifade etmiştir.

IX. Ordu Müfettişi olarak Mustafa Kemal; 



➜➜ Samsun’da başarılı bir örgütlenme yapamayacağı düşüncesiyle Mustafa Kemal, 
Havza’ya geçmiş ve buradaki halk ileri gelenleriyle görüşmeler yapmıştır. 

Havza Genelgesi (28 Mayıs 1919) 



➜➜ Anadolu’nun her köşesinde (özellikle İzmir’in işgaline karşı) protesto mitingleri 
yapılması ve işgallerin kınanması, 

➜➜ Millî tehlikeye karşı milletin uyarılması ve harekete geçirilmesi amaçlı Ordu ve 
Kolordu Komutanlıkları ile sancak ve valiliklere telgraf çekmiştir.

Alınan Kararlar 



Örnek:



Örnek:



➜➜ Millî bağımsızlık ve millî egemenlik anlayışına yönelik Anadolu halkının ilk ihti-
lal niteliğindeki gelişmedir.

➜➜ Amasya’ya geçen Mustafa Kemal Paşa yakın arkadaşları Rauf, Refet ve Ali Fuat 
Beylerin imzalaması; Konya’da bulunan Ordu Müfettişi Cemal Paşa ile Erzu-
rum’da bulunan 15. Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir’in onaylaması ile yayım-
lanan Amasya Genelgesi bu yönüyle “milletin kabullenmesini” kolaylaştırıcı bir 
özelliğe sahiptir.

➜➜ İşgallere karşı Anadolu’da başlayan direniş hareketlerini etkinleştirmek, ulusal 
güçleri örgütlemek, Kurtuluş Savaşı’nın amacını, gerekçesini ve yöntemini be-
lirlemek gibi amaçların gözetildiği bir gelişmedir. 

Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919)   





a) Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. 
b) İstanbul Hükümeti, görev ve sorumluluğunu yerine getirememektedir. Bu durum 
milletimizi yok olmuş saymaktadır. 
➜➜ Mondros Mütarekesi sonrası durum değerlendirmesi ve Anadolu’daki işgallere 
vurgu yapılmıştır. 
➜➜ Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesi olarak görülmelidir.

Alınan Kararlar 



Örnek:



c) Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır.
➜➜ Kurtuluş Savaşı’nın amacı ve gerekçesi vurgulanmıştır.
➜➜ Ulusal bağımsızlıkla birlikte ulusal egemenlik vurgulanmıştır.
➜➜ Ülkedeki yönetim biçiminin, ülkedeki egemenlik anlayışının değiştirileceğinin 
sinyalleri verilmiştir.
➜➜ Sömürge altında iradesi yok sayılan uluslara örnek mücadele olmuştur. (Evren-
sel)



Örnek:



d) Milletin durumunu, haklılığını saptamak ve halkın sesini duyurmak için her türlü 
etki ve denetimden uzak “Millî Kurul” oluşturulmalıdır. 
➜➜ İstanbul Hükümeti ve padişahın baskı altında olması “kararlarında bağımsız ha-
reket edecek bir Millî Kurul’a” ihtiyaç duyulmasına neden olmuştur. 

e) Anadolu’nun güvenli yeri olan Sivas’ta toplanacak kongreye her beldeden “Mü-
dafaa-i Hukuk, Reddi İlhak Cemiyetleri ve belediyelerce” seçilen üçer delegenin 
derhâl katılması kararı alınmıştır. 
➜➜ Halkın istekleri doğrusunda kararlar alınmasını sağlama
➜➜ Millî mücadele yanlısı ve halkın güvenini kazanmış kişilerin katılımını sağlama 
➜➜ Birlik ve beraberliği sağlayarak ulusal istenci etkin kılma amaçlanmıştır.

f) Doğu illeri adına 10 Temmuz’da Erzurum’da toplanacak kongreye katılan delege-
ler, kongre bitiminden sonra Sivas’a hareket edeceklerdir. 
g) Askeri ve millî örgütler hiçbir biçimde dağıtılmayacak, komuta devredilmeye-
cektir. İşgal eylemlerini komutanlar birliklerine haber vererek, silah, cephane ve 
diğer araçlar hiçbir şekilde elden çıkarılmayacaktır. (Bu maddenin gizliliği esası 
vurgulanmıştır.)



Örnek:



➜➜ Amasya Genelgesi’ni yayınlamakla Mustafa Kemal Paşa görev ve yetkilerini aş-
tığından, İtilaf devletlerinin baskısıyla İstanbul’a geri çağrılmıştır. Gelmediği 
takdirde görevden alınacağı belirtilmiştir.

➜➜ Mustafa Kemal, 7 - 8 Temmuz 1919’da ilgililerle yaptığı telgraf iletişimi sonucu 
8 Temmuz’da istifa ettiğini ifade ederek çocuk yaştan itibaren sevdiği ve içinde 
yer aldığı askerlik mesleğinden ayrılmış, sine-i millete dönmüştür. 

➜➜ 5 Ağustos 1921’de TBMM’nin “Başkomutanlık Yasası” ile orduları sevk ve idare 
için yetkilerini Mustafa Kemal’e devretmesine kadar Mustafa Kemal, Millî Mü-
cadele’yi “sivil” olarak milletin sinesine 
dönerek yürütmüştür.

Sonuçları 



TYT Orta ve İleri Düzey
Tarih Soru Bankası

Erum Kre’ne B’ni 

Açılışına K il

Mücaye Hırık ORTA ve İLERİ
DÜZEY

17

BEGÜM ÜNLÜ



ERZURUM KONGRESİ ’NDEN BMM’NİN AÇILIŞINA 
KADAR MİLLİ  MÜCADELEYE HAZIRLIK

Erzurum Kongresi

Balıkesir-Alaşehir Kongreleri

Sivas Kongresi

Amasya Görüşmeleri

Temsil Heyetinin Ankaraya Gelişi

Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin açılması

İstanbulun Resmen 
İşgal Edilmesi

Misak-ı Millinin 
İlan Edilmesi



➜➜ Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti üyeleri, Kâzım Karabekir ve Musta-
fa Kemal’in katılımıyla toplanmıştır. 

➜➜ Toplanma biçimi açısından bölgesel, aldığı kararlar açısından ulusal niteliklidir. 

Erzurum Kongresi 
(23 Temmuz - 7 Ağustos 1919) 



Erzurum Kongresi, 

➜➜ Ermeni - Rum tehlikesine karşı alınması gereken önlemleri belirlemek

➜➜ Doğu Anadolu’nun (Vilayet-ı Sitte) Türk vatanı sınırlarında kalmasını sağlamak

➜➜ Bölgedeki Türk nüfusu her türlü yabancı işgal ve mücadelesine karşı korumak, 
varlığını devam ettirmek

➜➜ amaçlarıyla toplanmıştır.



a) Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez. 

➜➜ İşgalleri tanımama, Misak-ı Milli’yi ilk kez vurgulamayı yansıtır. 
b) İstanbul hükümeti işgalleri engelleyemezse sorumluluğu millet üstlenmeli, İs-
tanbul Hükümeti işgaller karşısında dağılırsa geçici bir hükümet kurulmalıdır. 

➜➜ Geçici Hükümet” vurgusu, birlik ve beraberliğe gereksinim duyulması ve tepki-
lerin önlenmesi amacıyla ilişkilidir.  

c) Saltanatı ve hilafeti kurtarmak için millî güçleri etkin, millet iradesini egemen 
kılmak esastır. 

➜➜ Erzurum Kongresi’nde birbiriyle çelişen bu iki karara yer verilmesinde, “Ulusal 
egemenlik anlayışına yönelik değişime ortamın müsait olmaması” etkili olmuştur.

➜➜ Aynı zamanda saltanat yanlılarının da Millî Mücadele’ye katılması amaçlanmış-
tır.



d) Hristiyan azınlığa siyasi hakimiyet ve sosyal dengemizi bozan ayrıcalıklar veri-
lemez.

➜➜ Kayıtsız şartsız bağımsızlığa verilen önemi ifade eder.

➜➜ Osmanlı Devleti’nde azınlıklar için sürdürülen ayrıcalıkların tanımayacağı açıkça 
vurgulanmıştır. 

e) Manda ve himaye kabul edilemez. 

➜➜ Tam bağımsızlık anlayışını amaçlar. 
f) Millî meclis derhâl açılmalı, hükümet Meclis denetimi altında çalışmalıdır. 

➜➜ Bu durum, “Ulusal egemenlik” anlayışına önem verildiğini gösterir. 
g) “Sömürü amacı olmaması” koşuluyla dış yardım alınabilir.

➜➜ Kayıtsız şartsız bağımsızlığı önemseyen Milliciler, Sovyet Rusya’dan alınabilecek 
olası yardımlar için “hangi şartlarda” yardım alınabileceğine vurgu yapmışlardır.

h) Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 
birleştirilerek ulusal güçlerin etkin kılınması amaçlanmıştır.



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



! NOT

➜➜ Erzurum Kongresi’nde “Doğu illerini temsil eder” kararı ile dokuz üyeli Temsil 
Kurulu oluşturulmuştur. Sivas Kongresi’nde “Bütün vatanı temsil eder” kararı ile 
üye sayısı 15’e çıkarılan Temsil Heyeti ulusal nitelik kazanmıştır.

➜➜ Erzurum Kongresi’nde Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile Trabzon 
Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti birleştirilmiştir. Sivas Kongresi’nde, dire-
niş dernekleri “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında bir-
leştirilmiş ve “millî mücadelenin tek elden yönetilmesi” amaçlanmıştır.



➜➜ Kuzeybatı Anadolu’da yöresel bir birlik kurmuştur. 

➜➜ Kongre, seferberlik kararı almış, herkes için vatan hizmeti yükümlülüğü getir-
miştir. 

➜➜ Kongre, Sivas’a delege göndermekten kaçınmıştır.

➜➜ Batı Anadolu’nun Yunanlılara karşı silahlı direnişle korunmasına ve Batı cephesi-
nin oluşturulmasına karar verilmiş ve Batı cephesinde müdafaa hattı kurulmuş-
tur. 

Balıkesir Kongresi (26 - 30 Temmuz 1919)



➜➜ Kuzeybatı Anadolu ile Güneybatı Anadolu’daki yöresel faaliyet ve örgütlenme-
leri bölgesel boyuta ulaştırmıştır. Bu yönüyle Erzurum Kongresi’yle benzerlik 
gösterir.
➜➜ Silahlanma ve askere alma işlemlerinin görüldüğü kongre, batıdaki millî cephe-
nin oluşmasında etkili olmuştur. (Batı cephesinde müdafaa hattı kurulacak.)
➜➜ Kongre, Amasya Genelgesi kararlarını kabul ettiği halde, önemini kavrayamadığı 
için Sivas Kongresi’ne sadece sembolik olarak katılma kararı almıştır. 
➜➜ Yurdun parçalanmasının kaçınılmaz olduğuna inanan ve çıkarını işgalci güçlerin 
yanında olmakta gören Damat Ferit, olup biteni çaresizce izlemiş, hükümet gö-
revini yerine getirememiştir.

Alaşehir Kongresi (16 - 25 Ağustos 1919) 



! NOT

➜➜ Batı Cephesi Müdafaa Hattı olarak öz savunma gereksiniminin ortaya çıkması, 
Alaşehir ve Balıkesir Kongreleri ile örgütlü hale gelmiştir. Batı Anadolu’da ör-
gütlü bir yapılanmanın varlığı ile Mustafa Kemal ayrıca zaman harcamamıştır.



➜➜ Sivas’a katılan delegeler her bölgeden seçimle gelmişler ve bütün yurdu temsil 
etme gücü kazanmışlardır. 

➜➜ Toplanma biçimi ve aldığı kararlar açısından ulusal nitelikli kongredir.

Sivas Kongresi (4 - 11 Eylül 1919) 



➜➜ Kongre Başkanlığı için Rauf Bey (Orbay) ile Mustafa Kemal demokratik mücade-
le içine girmiştir. 

➜➜ Oy çokluğu ile kongre başkanlığına seçilen Mustafa Kemal’in millî mücadele li-
derliği meşruiyet kazanmış ve Mustafa Kemal demokratik usullerle başkan ol-
muştur. 

➜➜ Kongreye katılan yurtseverler, Erzurum Kongresi’nde reddedilen “Manda ve Hi-
maye” fikrini yeniden gündeme getirmişler ve kesin olarak bu teklif reddedil-
miştir.

➜➜ Ali Galip Olayı: İstanbul Hükümeti’nin emri ile Elazığ Valisi Ali Galip Bey’in, 
kongrenin toplanması ve çalışmalarının engellenmesi çabası boşa çıkmıştır. 

Sivas Kongresinin başlaması 
sürecinde yaşanan gelişmeler 



a) Erzurum Kongresi kararları bir iki değişiklik dışında aynen kabul edilmiş ve bü-
tün yurda mâl edilmiştir. 
b) Kongre kararlarını ve millî mücadele hareketini halka duyurmak amacıyla İra-
de-i Milliye adlı bir gazetenin çıkarılması kararlaştırılmıştır. 
c) Meclisi Mebusan’ın açılması ve hükümetin meclis denetimi altında çalışması için 
çağrı yapılmıştır. 
d) Manda ve himaye kesinlikle reddedilmiştir. 
e) İnsani amaçlara yönelik yardımlar dışında hiçbir ekonomik yardımın kabul edil-
memesi kararı alınmıştır. 

Alınan Kararlar 



a) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adına içerde ve dışarda, siyasi ve 
idari alanlarda karar alma amaçlı  “Bütün vatanı temsil eder.” kararıyla Temsil Ku-
rulu oluşturulmuştur.
Buna göre Temsil Kurulu’nun;  

➜➜ ulusal bir nitelik kazanması

➜➜ bütün vatanı temsil gücü kazanarak hükümet gibi hareket edebilme imkanı 
bulması

➜➜ ulusal direnişi sevk ve idare sorumluluğunu üstlenerek yürütme gücünü kul-
lanma olanağı bulması yönleri ön plana çıkarılmıştır. 

Sivas Kongresinde; 



Örnek:



b) Sivas Kongresi’nde “Ulusal direnişi sevk ve idare sorumluluğunun Temsil Heye-
ti’ne yüklenmesi”, Temsil Heyeti’nin “Hükümet gibi hareket edeceğine” en açık ka-
nıttır. 
Bu doğrultuda Temsil Kurulu, Ali Fuad Paşa’yı “Umum Kuvay-ı Milliye Komutanlı-
ğı’na” yani, Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri ile şekillenen Batı Cephesi Komutanlı-
ğı’na tayin ederek;  

➜➜ yürütme yetkisini kullanma, 

➜➜ Hükümet gibi hareket etme,

➜➜ İstanbul Hükümeti’ni yok sayma, 

➜➜ ülkenin tümünün temsilini üstlenme, 

➜➜ milis güçler olarak doğan Kuvayi milliye unsurlarını tek elden yönetme imkanı 
bulmuştur.



Örnek:



Örnek:



! NOT

➜➜ Ali Galip’in Sivas Kongresi’ni basma girişimi ve bu girişimin boşa çıkarılması 
üzerine Mustafa Kemal, karşı saldırıya geçerek padişaha; ulusun Damat Ferit 
Paşa’ya güveninin kalmadığını “milletin haklarını müdafaa edecek bir hüküme-
tin” kurulması konusunda halkın kararlılığını ifade eden bir telgraf çekmiştir. 

➜➜ Mustafa Kemal; Damat Ferit Hükümeti ve yeni bir hükümet kuruluncaya ka-
dar, İstanbul’la olan tüm haberleşmenin kesilmesini isteyerek bir boykot hare-
keti başlatmıştır. Mustafa Kemal kamuoyunun desteğini almaya başlamış, İstan-
bul’daki aydınların çoğu da Mustafa Kemal’e ve Millicileri desteklerini açıktan 
vurgulanmaya başlamıştır. Bunun üzerine padişah, taktik değiştirerek Mustafa 
Kemal ile iyi geçinme yolunu denemiştir. Padişah Damat Ferit’i görevden almış 
(2 Ekim 1919) ve yeni hükümeti kurmak için Ali Rıza Paşa’yı görevlendirmiştir.



➜➜ Temsil Heyeti’nin ilk siyasi başarısı olarak İstanbul’da hükümet değişikliği ya-
şanmış, Damat Ferit Hükümeti istifa ederek yeni hükümeti Ali Rıza Paşa kur-
muş ve 4 Ekim 1919 - 3 Mart 1919 arası hükümetlik görevini üstlenmiştir.

a) Mustafa Kemal, Ali Rıza Paşa Hükümeti’nin kurulması sonrası çektiği telgraf-
ta; “Erzurum ve Sivas Kongresi kararları paralelinde bir Hükümet programı ortaya 
koyarsanız Kuvayi milliye de Anadolu’daki işlerinize yardımcı olacaktır.” diyerek Ali 
Rıza Paşa Hükümeti’ni Anadolu Hareketi’ne çekme çabasını göstermiştir.
b)  Ali Rıza Paşa ise Mustafa Kemal ile ortak arkadaşları olan Abdülkerim Paşa 
aracılığıyla görüşme yolları aramıştır. Mustafa Kemal ise “teklifin İstanbul’dan gel-
mesi ön koşulu” ile görüşebileceklerini iletmiştir. 

➜➜ Mustafa Kemal’in görüşme için ön koşul getirmesi “İstanbul Hükümeti’ni Ana-
dolu Hareketi’ne çekme ve siyasi etkinlik kazanma” amacıyla ilişkilidir. 

Sivas Kongresi’nden Amasya Görüşmelerine 



c) Ali Rıza Paşa, İstanbul Hükümeti adına Bahriye Nazırı Salih Paşa’yı Amasya’ya 
Temsil Kurulu ile görüşmeye göndermiştir.  

➜➜ İstanbul Hükümeti bu tutumuyla Anadolu Hareketi’ni resmen tanıdığını göster-
miştir. 

d) Bahriye Nazırı Salih Paşa ile Temsil Kurulu adına Mustafa Kemal’in 20 - 22 
Ekim 1919’da Amasya Görüşmeleri gerçekleşmiş ve İstanbul Hükümeti resmen Mil-
licileri tanımıştır. 



Örnek:



Örnek:



Amasya Görüşmeleri (20 - 22 Ekim 1919) 

➜➜ Mustafa Kemal ile İstanbul Hükümeti temsilcisi Bahriye Nazırı Salih Paşa ara-
sında yapılan Amasya Görüşmelerinde gizli ve imzasız, açık ve imzalı olmak 
üzere birçok protokol yapılmıştır. 

➜➜ Mustafa Kemal, alınan bu kararların bir protokol olarak İstanbul Hükümeti 
temsilcisi Salih Paşa’ya imza ettirmeyi önemsemiştir. Bu tutumuyla Mustafa Ke-
mal, görüşmelere resmi nitelik katmayı amaçlamıştır. 



a) Yurdun bölünmezliği ve Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerin işgaline izin veril-
memesi konusunda uzlaşılmıştır. 
b) Azınlıklara siyasi egemenlik ve toplumsal dengemizi bozacak ayrıcalıklar veril-
memesi kararlılığı vurgulanmıştır. 
c) Mebusan Meclisi’nin (Millet iradesi sağlanmalı) toplanması kararlaştırılmış ancak 
İtilafların işgali altında ve baskı altında millet iradesinin tecellisi zor olacağından 
İstanbul dışındaki bir yerde toplanması vurgulanmıştır.

Alınan Kararlar 



d) Temsil Kurulu’nun haberi olmadan İstanbul Hükümeti hiçbir uluslararası barış 
antlaşmasını imzalamayacaktır. 

➜➜ İstanbul Hükümeti, “merkezi otoritesini korumak ve sürdürmek” adına Salih 
Paşa’nın kabul ettiği bu kararı uygulamamıştır.

e) İstanbul Hükümeti’yle millî teşkilat arasında (Temsil Heyeti) hiçbir anlaşmazlık 
kalmamıştır. 
f) Seçimler serbest ve müdahalesiz yapılacaktır. 
g) Meclis-i Mebusan’ın kabul etmesi halinde İstanbul Hükümeti de Sivas Kongresi 



Örnek:



➜➜ Batı cephesini daha yakından izlemek

➜➜ Ankara’nın coğrafi konumundan yararlanmak

➜➜ Haberleşme ve ulaşım imkanlarını daha iyi kullanmak

➜➜ Mebuslar Meclisi toplantılarını ve gelişen olayları daha yakından izlemek amaç-
larıyla 27 Aralık 1919’da Temsil Kurulu Ankara’yı merkez edinmiştir.

Temsil Kurulunun Ankaraya 
Gelmesi (27 Aralık 1919)



Meclis-i Mebusanın açılış sürecinde 
Mustafa Kemalin çalışmaları

a) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adına Meclis-i Mebusan’a katıla-
cak delegelerden Mustafa Kemal, “Müdafaa-i Hukuk Grubu” kurmalarını ve “vatanın 
bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı” doğrultusunda kararlar almaları için çalışmala-
rını istemiştir. 

➜➜ Buna rağmen, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adına katılan dele-
gelerin “Müdafaa-i Hukuk Grubu” yerine “Felah-ı Vatan Grubu’nu” kurmaları

➜➜ mebusların görüşlerini değiştirdikleri

➜➜ mecliste çoğunluğun saltanat yanlısı olduğu durumlarını gösterir.



b) Meclis-i Mebusan’a katılacak mebuslarla Ankara’da görüşmeler yaparak “Erzu-
rum ve Sivas Kongresi kararlarını” mecliste kabul ettirmeye çalışan Mustafa Ke-
mal’in bu girişimini İstanbul Hükümeti “Yasama gücünün etki altında kalacağı en-
dişesiyle” engellemeye çalışmıştır.  
c) Taslağını Mustafa Kemal’in hazırladığı “Misak-ı Milli” kararları kabul edilirken 
Mustafa Kemal’in “ulusal egemenlik” anlayışına yönelik “egemenliğin kaynağını de-
ğiştirme” girişimleri, Meclis-i Mebusan’daki mebusların çoğunluğunun “saltanat yan-
lısı” olmalarına bağlı olarak amacına ulaşmamıştır.
d) İtilafların baskısı altında toplanacak Meclis-i Mebusan’ın “kararlarında bağımsız 
hareket edemeyeceği” endişesiyle Mustafa Kemal, Meclis-i Mebusan’ın İstanbul dı-
şında bir yerde toplanması için Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adına katılan delegele-
rin çalışmasını istemiştir. Ancak meclis İstanbul’da toplanmıştır.



! NOT

➜➜ Seçimlerin yapılmasına rağmen padişah Vahdettin, “seçimleri ittihatçıların ço-
ğunluk olarak kazandıkları” iddiasını ileri sürerek Meclis-i Mebusan’ın açılışını 
geciktirmeye çalışmıştır.

➜➜  Padişah’ın bu tutumu “Meclis-i Mebusan üzerindeki nüfuzunu sürdürme ve 
monarşik gücünü koruma” çabasıyla ilişkilidir. 

➜➜  Buna göre padişah VI. Mehmet Vahdettin, 12 Ocak 1920’de Meclis-i Mebu-
san’ın açılışını yapmış ve son Osmanlı Mebusan Meclisi çalışmalarına başlamıştır.



➜➜ Amasya Görüşmeleri’nde İstanbul Hükümeti temsilcisi ile Temsil Kurulu arasın-
da uzlaşılan Meclis-i Mebusan’ın açılışı 12 Ocak 1920’de sağlanmıştır.

➜➜ Milliciler adına katılan mebuslar Felah-ı Vatan Grubu bünyesinde faaliyet gös-
termelerine rağmen taslağını Mustafa Kemal’in hazırladığı “vatanın bütünlüğü 
ve milletin bağımsızlığı” ile ilgili kararlar “çoğunluğun görüşü” olarak “Misak-ı 
Milli” adıyla kabul edilmiştir. 

Son Osmanlı Mebusan Meclisinin 
Toplanması (12 Ocak 1920) 



Örnek:



Örnek:



Misak-ı Millî (Ulusal And - 28 Ocak 1920) 



Alınan Kararlar

➜➜ a) Türklerin oturduğu yerler, hiçbir biçimde parçalanamaz. Mondros Mütareke-
si’nin imzalandığı gün işgal altında bulunan Arap memleketlerinin durumu; hal-
kının serbestçe vereceği oya göre belirlenecektir. Bunun dışında kalan o gün iş-
gal edilmemiş Türk ve Müslüman çoğunluğunun bulunduğu bölgelerin tümü bir 
bütündür, parçalanamaz. 

➜➜ b) Daha önceden Anavatan’a katılmış olan Elviye-i Selase (Kars, Batum, Arda-
han) için gerekirse halkoyuna başvurulmalıdır. (Türklerin çoğunlukta olması ge-
rekçesiyle bu karara yer verilmiştir.) 

➜➜ c) Batı Trakya’nın hukuki durumunun belirlenmesi halkın serbestçe verecekle-
ri oya uygun olacaktır. (Türklerin çoğunlukta olması gerekçesiyle bu karara yer 
verilmiştir.) 



➜➜ d) İstanbul ve Marmara Denizi her türlü tehlikeden uzak tutulursa, boğazların 
dünya ticaretine açılması mümkündür. 

➜➜ e) Azınlıkların hakları komşu ülkelerdeki Müslümanlara tanınan oranda olacaktır. 
(Karşılıklı eşitlik esasına saygıyı zorunlu kılar.)

➜➜ f) Siyasi, adli, mali gelişmemize engel olan sınırlandırmaların kaldırılması ge-
rekmektedir. Hissemize düşecek dış borçlarımızın ödenmesi şartları da esasa 
uygun olacaktır. (Kapitülasyonların kaldırılması ilk kez gündeme gelmiştir.)



Örnek:



➜➜ Millî ve bölünmez Türk vatanının sınırları çizilmiş, ulusal bağımsızlığın gerçek-
leşmesine yemin edilmiştir. Kurtuluş Savaşı’nın hangi ilkelere dayandırılacağı 
kesin bir biçimde ortaya konmuştur. 

➜➜ Tartışma konusu olan topraklarda (Batı Trakya, Kars, Ardahan, Batum, Arap top-
rakları) halk oylamasının kabul edilmesi, sorunların barışçı yollarla çözümden 
yana olunduğunu göstermiştir. 

➜➜ İstanbul Hükümeti’nin, millî mücadelecilerle bu konuda birleşmesi İtilaf devlet-
lerinin dikkatini çekmiş; hükümete ve meclise baskılarda bulunmuşlardır.

Misak-ı Milinin Önemi 



Misak-ı Millinin İlan Edilmesinden 
Sonraki Gelişmeler
➜➜ İtilaf devletleri, Mebuslar Meclisi’nin çalışmaya başlaması ile Anadolu’daki ulu-
sal hareketin zayıflayacağını ve ortadan kalkacağını düşünmüşlerdir. 

➜➜ İtilafların beklentilerine aykırı olarak Meclis, ulusal andı (Misak-ı Millî karar-
ları) ilan ederek işgalcilere karşı bir teslimiyet politikası izlemeyeceğini göster-
miştir.

➜➜ İtilaf devletlerinin Misak-ı Millî kararlarının geri çektirilmesi konusunda hükü-
mete yaptığı baskılar sonunda Ali Rıza Paşa istifa etmiştir (3 Mart 1920). 

➜➜ Yeni hükümet Salih Paşa tarafından kurulmuş ve Salih Paşa baskılara boyun 
eğmemiştir. 

➜➜ Yapılan baskıların, isteklerin sonuç vermediğini ve Millî Mücadele’nin giderek 
güçlendiğini gören İtilaf devletleri İstanbul’u 16 Mart 1920’de resmen işgal 
etmiştir. 



Örnek:



➜➜ Millî iradeyi yok sayan” işgalciler; yayımladıkları bildiride İttihatçıları ve Millî 
Mücadelecileri suçlamışlardır. 

➜➜ İtilaf devletleri Mebusan Meclisi’ni basıp bir kısım milletvekillerini tutuklayıp 
hapse atmışlar, mebusların bazılarını ise Malta’ya sürmüşlerdir. İtilaf baskının-
dan kaçabilen bazı mebuslar (78 mebus) Ankara’ya geçmişlerdir. 

➜➜ Bu gelişmeler üzerine padişah Meclisi Mebusan’ı 11 Nisan 1920’de kapatmıştır. 

➜➜ Müttefiklerin baskılarına dayanamayan Salih Paşa Hükümeti istifa etmiş ve 
yeni hükümete, sadrazamlığa Damat Ferit getirilmiştir. 

➜➜ Damat Ferit bundan sonra İngilizlerin baskısı altında Mustafa Kemal ve Millî 
Mücadele’ye karşı çaresiz İngiliz istekleri paralelinde tutumlar ile tarihe geç-
miştir. 



➜➜ TBMM’nin açılmasına hız katmıştır. 

➜➜ Ülkede, birlik ve beraberlik güçlenmiş; halkın Kurtuluş Savaşı’na katılımı ve 
desteği artmıştır. 

➜➜ İstanbul’un işgali, Osmanlı saltanatının işlevini yitirmesi demekti. TBMM açıldı-
ğında, aldığı bir kararla 16 Mart 1920 tarihini Osmanlı Devleti’nin sona erdiği 
gün olarak kabul etmiş ve bu tarihten sonraki İstanbul hükümetlerinin bütün 
işlemlerini geçersiz saymıştır. 

➜➜ İstanbul’un işgali ve Meclis-i Mebusan’ın çalışamaz hale gelmesi Türk milletinin 
İstanbul Hükümeti’ne olan güvenini azaltırken, padişah ve halifenin kurtarılma-
sı amacıyla millî mücadeleye katılımını da artırmıştır.
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TBMM’NİN AÇILMASI VE SEVRES (SEVR)  ANTLAŞMASI 
İLK TBMM DÖNEMİ GELİŞMELERİ VE MİLLİ 

MÜCADELEYE HAZIRLIK

TBMMnin Açılması

I.TBMMde Alınan Kararlar-Özellikleri

Teşkilat-ı Esasiye

TBMM’ye Karşı Çıkan Ayaklanmalar

Sevr Antlaşması

Düzenli Orduya Geçiş



➜➜ 16 Mart 1920’de İstanbul’un resmen işgal edilerek Son Osmanlı Mebusan Mec-
lisi’nin dağıtılarak çalışamaz hale getirilmesi üzerine Mustafa Kemal, Temsil Ku-
rulu Başkanı olarak Vali ve Kolordu Komutanlıklarına bir genelge göndererek, 

Büyük Millet Meclisinin Açılışı (23 Nisan 1920)



➜➜ Seçimlerin yapılarak Ankara’da yeni bir meclisin açılacağını

➜➜ Meclis-i Mebusan’dan kaçabilen milletvekillerinin de bu mecliste yer alacağını 
bildirmiştir. 

➜➜ Mustafa Kemal’in Ankara’da bir meclis açılmasına yönelik bu tutumu,

➜➜ Ulusal güçleri etkin kılma

➜➜ Millet iradesini kurumlaştırma

➜➜ Asker sivil ayrımı yapmaksızın birlikte çalışma gereksinimini önemseme anlayış-
larıyla bağdaşır.



Örnek:



➜➜ İstanbul’un işgalinden sonra Mebuslar Meclisi dağıtılmıştır.

➜➜ Bu durum, Mustafa Kemal’e ulusal bir meclis toplama fırsatı vermiş ve Mustafa 
Kemal’in bildirisiyle işgal edilmemiş bölgelerde seçimler yapılmıştır.

➜➜ Seçimler sonrasında yeni seçilen milletvekillerine ek olarak İstanbul’dan gelen 
78 milletvekilinin de katılımıyla 23 Nisan 1920’de ilk TBMM açılmıştır. 

➜➜ Önce en yaşlı üye sıfatıyla Şerif Bey geçici başkanlığa seçilmiş ve daha sonra 
Mustafa Kemal başkan olarak seçilmiştir.

TBMM’nin Açılması (23 Nisan 1920) 



➜➜ Hükümetin kurulması kesinlikle gereklidir. 
➜➜ Yürütme işlerinde olası aksaklıkların önlenmesi ve Yeni Türk Devleti’nin kurul-
ması durumunu yansıtır.
➜➜ Geçici bir devlet başkanı tanınması ya da padişah kaymakamı atanması kabul 
edilemez. 
➜➜ Meclis’in kararlarında bağımsız hareket etmesi amaçlanır.
➜➜ Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. 
➜➜ TBMM’nin üzerinde hiçbir güç ve makam yoktur. 
➜➜ İstanbul Hükümeti ve saltanat yok sayılmıştır.
➜➜ Mecliste beliren ulusal iradenin yurdun kaderine el koymasını kabul etmek te-
mel ilkedir. 
➜➜ TBMM yasama ve yürütme yetkilerini kendinde toplamıştır. 
➜➜ Güçler Birliği ilkesine göre çalışır.

Alınan Kararlar 



➜➜ Yürütme görevi meclis içinden seçilecek bir heyet tarafından yerine getirile-
cektir.
➜➜ Meclis başkanı aynı zamanda bu kurulun da başkanıdır. 
➜➜ Hükümet üyeleri Meclis içinden tek tek oy çokluğu esasıyla belirlenir. 
➜➜ “Meclis Hükümeti” anlayışına yer verilmiş ve “Cumhuriyet idaresine geçileceği” 
vurgusu yer almıştır. 
➜➜ Meclis Hükümeti modeli; hükümet kurma ve hükümet üyeleri arasında uyum 
sorunlarının yaşanmasına neden olmuştur. 
➜➜ Cumhuriyetin ilanıyla Meclis Hükümeti sistemine son verilmiştir.
➜➜ Padişah ve halife, baskı ve zordan kurtulduğu zaman, Meclis’in düzenleyeceği 
yasal ilkeler içinde yerini alır. 
➜➜ Padişah ve halifenin geleceğine “meclisin karar vermesi” vurgusu “ulus egemen-
liğini” açıkça gösteren bir durumdur.



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



➜➜ Büyük Millet Meclisi’nde asker, sivil, memur, köylü gibi halk kesimlerinden me-
busların yer alması ve Meclis-i Mebusan’da yer almış 93 Mebusun da katılması; 

➜➜ Birlik ve beraberliği sağlama

➜➜ Ulusal güçleri etkinleştirme

➜➜ Vatanın kurtarılmasına öncelik verme amaçlarıyla ilişkilidir.

İlk TBMM’nin Genel Özellikleri 



Örnek:



➜➜ Büyük Millet Meclisi’nde “üyelerini padişahın atadığı Ayan Meclisi’ne” yer veril-
memesi, “geçici başkan veya padişah vekili kabul edilemez.” kararına yer veril-
mesi, 

➜➜ Kararlarında bağımsız hareket etme

➜➜ Ulus egemenliğini önemseme amaçlarıyla açıklanabilir.

➜➜ Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı gün İcra Vekiller Heyeti (Bakanlar Kurulu)’nin, 
“Halkın konuştuğu kelimelerden bir sözlük oluşturulması” kararına yer vermesi, 
Misak-ı Milli’yi ilke edinmesi ve 12 Mart 1921’de İstiklal Marşı’nı kabul etmesi, 

➜➜ Ulusalcı nitelikte olma

➜➜ Bağımsızlığı önemseme

➜➜ Anlayışlarıyla bağdaşır. 



➜➜ Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı idare eden ve uluslararası antlaşmaları onaylayan ilk 
TBMM, Güçler Birliği’ni kabul ederek;

➜➜ Otoritesini kurma ve sürdürme amaçlı önce Kuvayımilliye’nin savunma dışındaki 
yetkilerini sınırlandırma ve daha sonra düzenli ordu kurma kararı alarak Kuva-
yımilliye’yi sonlandırma

➜➜ En çok savunma alanında harcama yapma

➜➜ Askeri zaferlerle siyasi başarılarını taçlandırma

➜➜ Sayıca artan milis güçlere karşı mücadele ederek ülkede iş birliği ve güç birli-
ği sağlayacak merkezi devlet yapısını sağlama

➜➜ TBMM’ye karşı İstanbul Hükümeti ve İtilafların kışkırtmaları ile çıkan ayaklan-
maları bastırma tutumlarını önemsemiştir.



➜➜ TBMM’nin ilk anayasasıdır. 
Maddeleri 

➜➜ Egemenlik, kayıtsız şartsız millete aittir. Millet adına onun seçtiği temsilciler-
den oluşan TBMM, egemenliği kullanır. 

➜➜ “Güçler Birliği” TBMM’nin uhdesindedir. 

➜➜ Meclis, milletin tek temsilcisi olarak görülmüş; vergi almak ve asker toplamak 
gibi konularda TBMM’nin otoritesini artırmıştır.

➜➜ Türkiye Devleti, TBMM’ce idare olunur ve Hükümeti, “Meclis Hükümeti” adını 
taşır. Bakanlar Kurulu 11 kişiden oluşmaktaydı. Meclis başkanı, Bakanlar Kuru-
lu’nun da başkanıdır. Meclis, bakanları doğrudan doğruya kendisi seçer. 

➜➜ Seçimler iki yılda bir yapılır ve TBMM üyeleri, seçildikleri ilin değil tüm ülkenin 
vekilidir. 

Teşkilat-ı Esasiye (20 Ocak 1921) 



➜➜ Hızlı karar alıp uygulamak, birlik ve bütünleşmeyi sağlamak amacıyla yürüt-
me gücü ve yasama yetkisi, milletin tek ve gerçek temsilcisi olan Büyük Millet 
Meclisi’nde toplanır. 

➜➜ Din buyruklarının yerine getirilmesi, yasaların konulması, değiştirilmesi, kal-
dırılması, antlaşma ve barış yapılması, savaş kararı verilmesi gibi temel haklar 
Büyük Millet Meclisi’ndedir.



Özellikleri 

➜➜ Yeni devletin hukuki ve siyasi belgesi olan bu anayasa, olağanüstü koşulların 
ürünüydü. Bu nedenle kısa hazırlanmış, sorunlara pratik çözümler getirilmiştir. 

➜➜ Demokratik ve ihtilâlci karaktere sahiptir. 

➜➜ Güçler birliği ilkesiyle; ülkede birliğin devam ettirilmesi, bağımsızlık savaşının 
başarıya ulaştırılması ve padişahlığın ortadan kaldırılmasına ortam hazırlamıştır. 

➜➜ “Şeriat hükümlerinin yürürlüğünü sağlama ödevi TBMM’ye aittir.” hükmü ile 
devlet yönetiminin tek otoritede toplanması amaçlanmıştır. Bu yönüyle de laik 
nitelik taşımaz.

➜➜ Savaş anayasası olup inkılaplar sonraya bırakılmıştır. 

➜➜ Gerçekleştirdiği tek inkılap saltanatı kaldırmaktır.



Örnek:



➜➜ İstanbul’un işgalinden sonra sadrazamlığa yeniden getirilen Damat Ferit, Anado-
lu Hareketi’ni yok etmek için her yola başvurmuştur.
➜➜ Halkın dinî duyguları istismar edilerek bir sonuca gidilmeye çalışılmıştır. 
➜➜ Bu amaçla Sadrazam Damat Ferit Paşa, Şeyhülislâm Dürrizâde Abdullah Efen-
di’nin fetvasıyla Kuvayımilliyecileri vatan haini ilan ettirmiştir. 
➜➜ Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarını kendi mahkemelerinde sözde yargılama-
larla 11 Mayıs 1920’de idama mahkum ettirmiştir.

TBMMye Karşı Tepkiler 



Örnek:



TBMMye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar 



Nedenleri

➜➜ İstanbul Hükümeti’nin, işgalcilerin de desteğiyle Anadolu halkını Mustafa Kemal 
ve arkadaşları aleyhine kışkırtması

➜➜ İngilizlerin Boğazlar bölgesinde kesin egemenlik kurmak ve TBMM’yi dağıtarak 
Anadolu ile ilgili emellerine daha kolay ulaşmak için ayaklanmaları desteklemesi 

➜➜ Uzun yıllar boyunca savaşmış olan ve şimdi de TBMM’ce yeniden yetişkin erkek-
lerin askere çağırılmasına olan tepkilerin artması 

➜➜ Kuvayımilliye’nin bazı olumsuz davranışları (halktan para ve malzeme toplamak, 
zorla askere almak vs.) 

➜➜ Bazı Kuvayımilliye şeflerinin kişisel hırslarını yenemeyerek düzenli ordunun ku-
rulmasına karşı çıkmaları 

➜➜ Anadolu’da bazı kişilerin otorite boşluğundan yararlanma çabası 

➜➜ Bağımsız devlet kurmak isteyen azınlıkların harekete geçmeleri



1) Doğrudan İstanbul Hükümeti Tara-
fından çıkarılanlar

➜➜ Ahmet Anzavur

➜➜ Kuvayi İnzibatiye (Halifelik Ordusu)

3) Kuvayimilliye birliklerinin çıkardıkları.

➜➜ Çerkez Ethem

➜➜ Demirci Mehmet Efe

➜➜ Yörük Ali Efe

2) İstanbul Hükümeti ile itilaf dev-
letlerinin kışkırtmalarıyla çıkarılanlar

➜➜ Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı

➜➜ Afyon (Çopur Musa)

➜➜ Yozgat (Çapanoğlu)

➜➜ Konya - Bozkurt

➜➜ Cemil Çeto (Siirt, Batman)

➜➜ Koçgiri (Tunceli, Erzincan, Sivas)

➜➜ Milli Aşireti (Urfa)

4) Azınlıklar tarafından çıkarılanlar

➜➜ Ermeniler

➜➜ Rumlar

Ayaklanmalar



➜➜ Millî Mücadele’ye karşı bizzat Osmanlı Hükûmeti tarafından çıkartılmış olan 
ayaklanmalardır. 

➜➜ Bu ayaklanmalara işgal devletleri de destek vermiştir. 

➜➜ Anzavur Ayaklanması ve Kuvayıinzibatiye (Halifelik Ordusu) Ayaklanması bu tür 
ayaklanmalardır.

➜➜ Ethem birlikleri ve Ali Fuat Paşa’ya bağlı birlikler ayaklanmaları bastırmışlardır.

Doğrudan Osmanlı Hükümeti 
Tarafından Çıkarılan Ayaklanmalar 



! NOT

Kuvay-i İnzibâtiye (Halifelik Ordusu) 

➜➜ Millî güçleri İstanbul Boğazı’ndan uzak tutmak amaçlanmıştır. 

➜➜ İstanbul Hükümeti tarafından Halifeliği koruma amaçlı hazırlanan bu ordu Gey-
ve (Adapazarı) dolaylarından Kuvayımilliye birliklerine saldırmışlardır. 

➜➜ Bu ordunun hareketi, İngilizlerin İstanbul’un doğusunu güvence altına almakla 
ilgili çıkarlarına alet olmuştur. 

➜➜ İsyan Ali Fuat Cebesoy tarafından bastırılmıştır.



➜➜ Osmanlı Hükûmeti Millî Mücadele’ye karşı Anadolu halkını kışkırtmıştır. 
➜➜ İtilaf devletleri ise işgal bölgelerine yerleşmek, Millî Mücadele’yi oyalamak, 
Boğazlar ve çevresini denetim altında tutmak ve azınlıklardan yararlanmak 
amacıyla ayaklananları desteklemişlerdir. 
➜➜ Bu ayaklanmalar içinde, Düzce, Yozgat, Konya, Cemil Çeto, Koçgiri ve Millî Aşi-
reti ayaklanmaları en önemlileridir. 
➜➜ Kuvayımilliye birlikleri bu ayaklanmaları bastırmıştır.

Osmanlı Hükümeti ve İtilaf Devletlerinin 
Kışkırtmalarıyla Çıkan Ayaklanmalar 



Kuvayımilliye Birliklerinin Ayaklanmaları 

➜➜ Kuvayımilliye içinde yer alıp işgal devletleriyle ve isyan eden azınlıklarla sava-
şan ama düzenli orduya katılmak istemeyen birliklerin ayaklanmalarıdır. 

➜➜ Demirci Mehmet Efe ve Çerkez Ethem en önemlileridir. 

➜➜ Demirci Mehmet Efe Ayaklanması Refet Bey (Bele), Çerkez Ethem Ayaklanması 
ise İsmet Bey (İnönü) kuvvetlerince bastırılmıştır.



➜➜ Anadolu’nun işgal altında olmasından yararlanmak isteyen Ermeni ve Rumların 
çıkardığı ayaklanmalardır. 

➜➜ Güney ve doğu illerinde Ermeniler, Karadeniz Bölgesi’nde de Rumlar ayaklandı-
lar. 

➜➜ Ermenilere karşı Kâzım Karabekir, Rumlara karşı Nurettin Paşa komutasındaki 
Türk birlikleri ayaklanmaları bastırmıştır. 

Azınlıkların Çıkardığı Ayaklanmalar 



Örnek:



➜➜  Kuvayımilliye birlikleri ile TBMM’nin emrindeki askeri kuvvetler bu ayaklanma-
ları bastırmak amacıyla kullanılmıştır. 
➜➜ İşgal güçlerine karşı kullanılmak üzere toplanan silah ve malzemenin önemli bir 
bölümü bu isyanlarda harcanmış, milletin istiklali için kullanılacak mühimmat ve 
cephane kardeş kavgasında heba olmuştur. 
➜➜ Düşmanın ilerleyişi kolaylaşmış ve düşmanın vatandan temizlenmesi gecikmiştir. 
➜➜ İtilaf devletlerinin ve İstanbul Hükümeti’nin TBMM’yi güçsüzleştirme politikası 
suya düşmüştür. 
➜➜ Ayaklanmaları bastıran TBMM’nin gücü ve otoritesi artmıştır. 

Ayaklanmaların Sonuçları 



TBMMnin Ayaklanmalara 
Karşı Aldığı Tedbirler 
➜➜ İstanbul’daki Şeyhülislam’ın, Anadolu’daki millicileri hain ilan eden fetvasına kar-
şı; Ankara Müftüsü’ne karşı bir fetva hazırlatılmıştır. Bu fetvaya Anadolu’daki 
birçok din adamı da imza atmıştır. Bu fetva ile yurt savunması için savaşanların 
asi sayılmayacağı ve Ankara’daki yönetimin dine aykırı olmadığı vurgulanmıştır. 
(Psikolojik Harbe örnektir.) 

➜➜ Damat Ferit, vatan haini kabul edilmiş ve Türk uyruğundan çıkarılmıştır.

➜➜ Hıyanet-i Vataniye Kanunu 29 Nisan 1920’de TBMM’nin otoritesini korumak 
amacıyla çıkarılmıştır. TBMM’nin varlığına ve otoritesine karşı çıkanları, hukuka 
dayalı cezalandırmak amaçlanmıştır. 



➜➜ Bu kanunun çabuk ve etkili bir biçimde işleyebilmesi için de İstiklal Mahkeme-
leri 18 Eylül 1920’de kurulmuştur.

➜➜ TBMM, İstanbul ile tüm resmi haberleşmelere son vermiştir. 

➜➜ Anadolu Ajansı kurulmuş ve Ankara’da çıkan Hakimiyet-i Milliye Gazetesi aracı-
lığıyla Millî Mücadele’nin amacını ve haklılığını halka duyurmaya önem verilmiş-
tir.



Örnek:



Örnek:



Örnek:



➜➜ I. Dünya Savaşı bitince yenen devletler, yendikleri devletlere diledikleri koşulla-
rı kabul ettirerek barış antlaşmaları imzalatmışlardır. 

➜➜ Anlaşma devletlerinin, Osmanlı Devleti’ni nasıl paylaşacakları konusunda henüz 
tam anlaşamamış olmaları sonucu Osmanlı Devleti ile yapılacak antlaşmayı en 
sona bırakmışlardır.

Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920) 



➜➜ İtalya’nın San Remo kentinde düzenlenen toplantıda Osmanlı Devleti ile yapıla-
cak barış antlaşması esasları belirlenmiştir.

➜➜ Barış şartlarını kabul ettirmek amacıyla İngilizlerce desteklenen Yunan birlik-
leri, başta Bursa – Uşak olmak üzere birçok yerde katliama başlamışlar, Trak-
ya’da da saldırıya geçerek buraları işgale başlamışlardır.

➜➜ Bunun üzerine İstanbul Hükümeti Sevr Antlaşmasını imzalayanlar olağanüstü 
bir kurul toplayarak San Remo taslağının kabul edilmesinden başka çare olma-
dığına karar vermiştir. 

➜➜ Paris’e giden üç kişilik Osmanlı heyeti Barış Antlaşması’nı imzalamıştır. 

➜➜ İtalyan ve Fransızlar Anadolu macerasını bitirmeye, İngilizler ve Yunanlılar daha 
fazla haklar kazanmaya çalışmışlardır. 

➜➜ Osmanlı Devleti’nin yok olması anlamına giren bu antlaşma 1878’de Rusya ile 
imzalanan Ayastefanos Antlaşması gibi yürürlüğe girmemiştir.



➜➜ Boğazlar, her zaman bütün devletlerin gemilerine açık tutulacak, Türk temsil-
cisi bulunmayan uluslararası bir komisyonun yönetimine bırakılacak. 
➜➜ Osmanlı Devleti’nin toprakları, İstanbul dolayları ve Anadolu’nun küçük bir bö-
lümü ile sınırlandırılacak. 
➜➜ İzmir ve çevresi ile Doğu Trakya Yunanlılara bırakılacak. 
➜➜ Doğu Anadolu’da Ermenistan adıyla devlet kurulacak. 
➜➜ Antalya, Konya (Güneybatı) ve İçbatı Anadolu İtalya’ya bırakılacak. 
➜➜ Güneydoğu Anadolu Fransa’ya bırakılacak. 
➜➜ Osmanlı Devleti sınırları içinde bulunan Arap ülkeleri, İngilizler ve Fransızlar 
arasında paylaştırılıp manda altına alınacak. 

Maddeleri 



➜➜ Osmanlı Devleti ağır silahları olmayan, sınırlı sayıda ordu bulundurabilecek 
(50.700 asker). 
➜➜ Her alandaki kapitülasyonlar en ağır biçimiyle yeniden uygulamaya konulacak. 
➜➜ Azınlıklara çok geniş haklar tanınacak. 
➜➜ Osmanlı Devleti bu kararlara ve özellikle azınlık haklarına uymazsa İstanbul da 
ellerinden alınacak. 

Sonuçları 

➜➜ Osmanlı Devleti bu antlaşma ile fiilen parçalanmış, sadece İstanbul ve Anado-
lu’nun bir kısmı Türklere bırakılmıştır.

➜➜ Sevr, imzalanan fakat uygulanmayan antlaşmadır. Çünkü Osmanlı parlamentosu 
dağılmıştır. Mebuslar Meclisi’nde onaylanmadığı için (uygulama olanağı kalma-
mış) son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde kabul edilen Misak-ı Milli’ye aykırı olan 
bu antlaşma hukuken de geçersiz sayılmıştır.



➜➜ TBMM, bu antlaşmayı tanımadığını ilgili devletlere bildirmiştir.

➜➜ 19 Ağustos 1920’de yapılan toplantısında bu antlaşmayı imzalayan ve onayla-
yanlar vatan haini ilan edilmiş ve Türk yurttaşlığından çıkarılmıştır. 

➜➜ İstanbul’dan umudunu tamamen kesen halkın direnci artmıştır. Millî Mücade-
le’ye katılım hızlanmıştır.

➜➜ TBMM üyeleri, Sevr’e karşı Misak-ı Millî ilkelerini uygulamak kararı almıştır. 

➜➜ Bunun için düzenli ordunun kurulması çalışmaları başlatılmıştır.



Örnek:



➜➜ Anadolu’nun İtilaflarca işgaline ve Yunanlıların İzmir’i ilhak girişimine karşı 
halk içinden gönüllüler tarafından Mondros Mütarekesi sonrası oluşturulan Ku-
vayımilliye, 

➜➜ Yerel milis güçleri olarak öz savunma görevi üstlenmiş

➜➜ İhtiyaçlarını halktan karşılamış

➜➜ Askeri disiplinden yoksun, merkezi otoriteden uzak güçler olarak şekillenmiş

➜➜ İtilaf işgallerinin yaygınlaşmasını ve Yunanlıların ilerleyişini engellemiş

➜➜ TBMM’nin kurulmasında ve otoritenin yerleşmesinde etkili olmuş

➜➜ TBMM’ye karşı çıkan isyanların bastırılmasında etkili olmuştur.

Kuvayımilliyeden Düzenli Orduya Geçiş 



a) Kuvayımilliye’nin disiplinsiz davranışlarını önlemeye yönelik asker ve vergi top-
lama, yargılama yapma gibi konularda Kuvayımilliye’yi sınırlandırmış; bu yetkilerin 
TBMM’de olduğunu ve yargılama işlerinin İstiklal Mahkemeleri tarafından yapılaca-
ğını belirleyerek “Kuvayımilliye’nin savunma dışındaki yetkilerini” sınırlandırmıştır. 
b) Düşmanla mücadelenin “Düzenli Ordu” ile yürütülmesi kararlılığı sonucu, dü-
zenli orduya bağlanmak istemeyen Kuvayımilliye şeflerinin (Çerkez Ethem, Mehmet 
Efe...) isyanlarını bastırarak Kuvayımilliye’yi resmen ve fiilen kaldırmıştır.
c)  Genelkurmay Başkanlığı’nın itirazlarına rağmen Gediz Muharebesi’nde Kuvayı-
milliye güçleri ile Çerkez Ethem’in Kuvayıseyyare birlikleri yenilgi almış; Türk bir-
likleri Dumlupınar’a kadar çekilmek zorunda kalmıştır. 
➜➜ Düzenli Ordu’ya geçiş süreci hızlandırılarak Sivas Kongresi’nde Batı Cephesi 
Komutanlığı’na tayin edilen Ali Fuad Paşa Moskova Büyükelçiliği’ne tayin edil-
miş; Fevzi Çakmak Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı görevine 
getirilmiştir. 
➜➜ TBMM, bu gelişmelere bağlı olarak Düzenli Orduyu kurma görevini İsmet Pa-
şa’ya vermiştir.

TBMM; 



! NOT
➜➜ Kuvayımilliye giderlerinin Millî Savunma Bakanlığı 
tarafından karşılanması, halkın yardımlarının mül-
ki idare amirlerince kayıt altına alınması 16 Ma-
yıs 1920’de kararlaştırılmıştır.

➜➜ 1 Temmuz 1920’de Seferberlik ilan edilerek as-
kere alma işlemleri başlatılmış ve subay yetiştir-
me merkezleri açılmıştır.

➜➜ 9 Kasım 1920’de Batı Cephesi iki kısma ayrılmış-
tır. Güney Cephesi Refet Bele atanmıştır. Kuzey 
Cephesi Batı Cephesi Komutanı sıfatıyla Albay İs-
met Paşa atanmıştır.

➜➜ 10 Kasım 1920’de Bilecik’e gelen İsmet Paşa, Dü-
zenli Ordu kurma çalışmalarına başlamıştır.

Refet Bele

İsmet İnönü



Örnek:



TYT Orta ve İleri Düzey
Tarih Soru Bankası
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MİLLİ MÜCADELE
MİLLİ  MÜCADELEDE DOĞU VE GÜNEY CEPHESİ

Ankara Antlaşması

Kurtuluş Savaşına Kadar Ermeni Sorunu

Doğu Cephesi

Gümrü Antlaşması

Güney Cephesi



➜➜ 1878 Berlin Antlaşması’ndaki ıslahat maddesine dayanarak ilk isyanları başlat-
mışlar ve amaçlarına ulaşabilmek için 1887  Hınçak ve 1890 Taşnak cemiyetle-
rini kurmuşlardır. 

➜➜ Ermeni ihtilal komitaları 1889 - 1915 arası çıkardıkları isyanlarla Anadolu’da 
masum ve sivil yüzbinlerce Müslüman Türk’ün şehit olmasına neden olan tedhiş 
hareketlerine yönelmişlerdir.

➜➜ I. Dünya Savaşı’nda Ruslar ile Ermeniler işbirliği yapmışlardır. 

➜➜ Rus işbirliği ile başlatılan isyanlar sonunda, devlet tarafından 24 Nisan 1915’te 
yapılan yasal düzenlemeyle Ermeni terör unsurlarından 2345’i tutuklanmış, bel-
ge ve bulgulara el konulmuştur. 

➜➜ 27 Mayıs 1915’te çıkarılan “Tehcir Kanunu” ile bir Osmanlı toprağı olan Suri-
ye’ye Ermenilerin göç ettirilmelerine neden olan düzenleme yapılmıştır. 

Kurtuluş Savaşına Kadar Ermeni Sorunu



➜➜ 702.900 Ermeni göçe tâbi tutulmuş ve 1 Haziran 1915’te başlayan Doğu Ana-
dolu’daki Ermenilerin göç süreci 1,5 yıl sürmüş ve 31 Aralık 1916’da “Geri Dö-
nüş Yasası’yla” çoğunluğunun Anadolu’ya dönmelerine ortam hazırlanmıştır. 

➜➜ I. Dünya Savaşı sırasında çıkan Bolşevik İhtilâli’nden sonra bağımsız bir dev-
let olan Ermenistan, topraklarını Doğu Anadolu’ya kadar genişletmek istemiş ve 
Sovyet rejimine karşı İngilizler tarafından desteklenmiştir. 

➜➜ Mondros Mütarekesi’nde, Osmanlı Devleti’nin 1914’teki sınırlarına çekilmesi ka-
rarı yer almış ve Brest - Litowsk Antlaşması ile Sovyet Rusya’nın Osmanlı’ya 
bıraktığı yerlerden Osmanlı Devleti çekilmek zorunda kalmıştır. 

➜➜ İngilizlerin çabasıyla Kafkas Cumhuriyetleri olarak bilinen Azerbaycan, Gürcis-
tan, Ermenistan devletleri kurulmuştur.

➜➜ Wilson İlkeleri’nde yer alan “Osmanlı ülkesinde azınlıklara çoğunlukta oldukla-
rı yerlerde egemenlik hakkı tanınmalıdır.” kararı doğrultusunda Doğu Anadolu’da 
nüfus çoğunluğu iddiasıyla batılı devletlerin desteğini almaya çalışmışlardır.



Örnek:



! NOT

➜➜ ABD Başkanı Wilson’un, Doğu Anadolu’nun tamamında hak iddasında bulunan 
Ermeni isteklerini araştırmak üzere gönderdiği General Harbourd’un gelişine 
Ermeniler umutlanmış; ancak Harbourd’un raporunda “Ermeni isteklerinin asıl-
sızlığı” yer alınca umutları kırılmıştır.

➜➜ Birinci Dünya Savaşı sonrası toplanan Paris Barış Konferansı’na davet edilmişler 
ve “Büyük Ermenistan” hayaline kavuşma umutlarını artırmışlardır. 

➜➜ General Harbourd raporuna rağmen Doğu Anadolu ve Kafkasları nüfuzu altına 
almak isteyen İngiltere, Ermenileri desteklemeye devam etmiş, Sevr Antlaşma-
sı’nda İtilafların da onayını alarak Ermeni Devleti maddesine yer vermiştir. 

➜➜ Sevr Antlaşması’na dayanarak Doğu Anadolu’yu ele geçirmek isteyen Ermeniler 
Van, Bitlis, Erzurum, Kars ve Nahcivan’a saldırmışlar; sivil halka karşı zulüm ve 
katliam hareketlerine yönelmişlerdir. 



➜➜ TBMM’nin kararı ile Kazım Karabekir komutasındaki Türk 
ordusu, Ermenilere karşı 28 Eylül 1920’de taarruza 
geçmiştir.

➜➜ 29 Eylül’de Sarıkamış, 30 Ekim’de Kars, 7 Kasım’da Güm-
rü’yü ele geçirmiştir. Türk ordusu karşısında direne-
meyeceğini gören Ermeniler barış istemiş ve 3 Aralık 
1920’de Gümrü Antlaşması yapılarak Türk - Ermeni Sa-
vaşı sonlandırılmıştır.

DOĞU CEPHESİ



Örnek:



➜➜ TBMM ile Ermenistan arasında imzalanmıştır. 
➜➜ Ermeniler işgal ettikleri yerleri boşaltacak. 
➜➜ Sarıkamış, Kars, Kağızman ve Iğdır Türkiye’ye bırakılacak.
➜➜ Ermeniler Doğu Anadolu’da hak iddia etmekten vazgeçecek. 
➜➜ Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınır Çıldır Gölü ve Aras Nehri olacak. 
➜➜ Ermeniler Sevr Antlaşması’nı tanımayacak ve Türkiye’ye karşı düşmanca davra-
nışta bulunmayacak. 

Gümrü Antlaşması (3 Aralık 1920) 



➜➜ Bu antlaşma TBMM’nin uluslararası alandaki ilk siyasi başarısıdır. 

➜➜ Bu antlaşma ile doğuda savaş sona ermiş, buradaki kuvvetler kaydırılarak Batı 
ve Güney cephelerinin güçlenmesi sağlanmıştır. Bu antlaşma daha sonraki geliş-
melerde de etkili olmuştur. 

➜➜ TBMM’yi tanıyan ilk devlet Ermenistan (her ne kadar Sovyet Rusya tarafından 
işgal edilmiş olsa da) olmuştur. 

➜➜ Türkiye Devleti ifadesi ilk kez diplomatik bir belge olan Gümrü Antlaşması’nda 
yer almıştır.

Önemi 



Örnek:



! NOT

! NOT

➜➜ 23 Şubat 1921’de Gürcistan’la bir antlaşma yapılmış ve Gürcülerin işgali altın-
daki Ardahan, Batum ve Artvin Türkiye’ye teslim edilmiştir.

Doğu Sınırımızın Kesinlik Kazanması

➜➜ 3 Aralık 1920 Gümrü Antlaşması

➜➜ 16 Mart 1921 Moskova Antlaşması

➜➜ 13 Ekim 1921 Kars Antlaşması ile gerçekleşmiştir.



➜➜ Kuvayımilliye birlikleri Fransız ve Ermenilere karşı mücadele etmişlerdir. 

➜➜ Bölgedeki Kuvayımilliye güçleri ve halkın işbirliği ile Fransızlara karşı büyük 
zafer kazanılmıştır.

➜➜ Adana cephesinde Fransızların asıl amacı Kilikya diye adlandırdıkları Adana ve 
yöresini sömürge haline getirmekti. Bu amaçla Ermeni azınlığa dayanarak böl-
ge halkına baskı ve zulüm yapmaya başladılar. Bölge halkı, Fransız birliklerine 
karşı mücadeleye girişmiş ve Fransızlara büyük kayıplar verdirmiştir. 

➜➜ Antep’te İngilizlerin kenti Fransızlara terk etmeleri; halkta, “işgalin geçici ol-
madığı” düşüncesini güçlendirmiştir. Bunun üzerine mitingler düzenlenerek 
Fransız işgali protesto edilmiş ve direniş kararı alınmıştır. Fransızlar, halkın güç-
lü direnişi karşısında ancak bir yıl sonra Antep’e girebilmişlerdir. 

GÜNEY CEPHESİ



➜➜ Halkın yoğun direnişine karşı koyamayan Fransızlar Maraş (11 Şubat 1920) ve 
Urfa’yı (10 Nisan 1920) terk etmek zorunda kalmışlardır.

➜➜ Antep savunması çok çetin geçmiştir.

➜➜ Güney cephesindeki çarpışmalar Sakarya Savaşı’ndan sonra Fransızlarla yapılan 
20 Ekim 1921’deki Ankara Antlaşması ile sona ermiştir.

➜➜ TBMM’yi tanıyan ilk İtilaf devleti Fransa’dır. 

! NOT

➜➜ İlk direniş Hatay Dörtyol’da Fransızlara karşı yapılmıştır. (19 Aralık 1918)



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



TYT Orta ve İleri Düzey
Tarih Soru Bankası

Mil üca Batı Cep

ORTA ve İLERİ
DÜZEY

19

BEGÜM ÜNLÜ



MİLLİ MÜCADELEDE BATI CEPHESİ

Büyük Taarruz

Saltanatın Kaldırılması
Lozan Barış Antlaşması

Mudanya Ateşkes 
Antlaşması

I.İnönü Savaşı

II.İnönü Savaşı

Kütahya Eskişehir Savaşları

Sakarya Meydan Muharebesi



➜➜ Bu cephe Balıkesir - Alaşehir Kongrelerinde kurulmuş ve Yunanlılar Ayvalık, 
Soma, Akhisar, Salihli, Nazilli kasabalarının batısından geçen bir hat üzerinde 
durdurulmuştur.

➜➜ Bu bölgede Çerkez Ethem’in Kuvayıseyyare birlikleri ve Demirci Mehmet Efe 
mücadele etmiştir. 

➜➜ Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe gibi Kuvayımilliye şefleri düzenli orduyu 
kabul etmek ve merkezi otoriteyi tanımak istemediğinden başına buyruk hare-
ketlere başlamış ve isyan etmişlerdir. 

➜➜ Gediz Muharebesi’nde alınan yenilgiler üzerine TBMM Ali Fuad Paşa’yı Moskova 
büyükelçiliğine atamış; Batı Cephesi Komutanı olarak kuzey kanada Albay İsmet 
Paşa’yı, güney kanada Refet Paşa’yı (Bele) atamıştır.

BATI CEPHESİ



➜➜ Çerkez Ethem’in isyanını fırsat gören Yunanlılar Bursa bölgesinden harekete 
geçmişlerdir. 

➜➜ Hedefleri Eskişehir’i alıp, Anadolu demiryollarını tahrip ederek Ankara üzerine 
yürüyüp millî hareketi dağıtmaktır. 

➜➜ Batı Anadolu’ya yerleşmek isteyen Yunanlıları, Sevr’i 
kabul ettirmek için mücadele eden İngilizler destek-
lemiş ve 8 Ocak’ta Yunanlılar Bilecik’i işgal etmişlerdir. 

➜➜ Çerkez Ethem’in askerleri üzerine gönderilen ordu-
nun bir kısmı geri çağrılarak Yunanlılara karşı büyük 
bir savunma savaşı yapılmış ve 10 Ocak’ta Yunanlılarla 
çarpışmalar başlamıştır. 

➜➜ 11 Ocak 1921’de Yunanlılar ilerleyemeyeceklerini an-
layarak Bursa’ya doğru geri çekilmişlerdir.

I.İNÖNÜ SAVAŞI (6-10 Ocak 1921)



➜➜ Düzenli Ordu’nun ilk zaferidir. Düzenli orduya katılımlar artmıştır.
➜➜ Kuvayımilliye’den Düzenli Ordu’ya geçilmesine tepkili olanlar gerekçelerini yiti-
rerek asker kaçakları sorunu büyük oranda çözülmüştür.
➜➜ Çerkez Ethem Ayaklanması bastırıldı. 
➜➜ TBMM’nin ilk anayasası olan Teşkilât- Esasiye 20 Ocak 1921’de  kabul edilmiş-
tir.
➜➜ İstiklal Marşı TBMM’de 12 Mart 1921’de kabul edilmiştir.
➜➜ Londra Konferansı düzenlenmiştir. 
➜➜ Sovyet Rusya ile TBMM arasında Moskova Antlaşması yapılmıştır.
➜➜ Afganistan ile TBMM arasında 1 Mart 1921 Dostluk Antlaşması yapılmıştır.

Sonuçları



Örnek:



İtilaf devletlerinin konferansı toplama amaçları:

➜➜ I. İnönü Savaşı’nı Türk ordusunun kazanması 

➜➜ Fransızların Güneydoğu Anadolu’da büyük bir direnişle karşılaşması 

➜➜ İtalyanların Anadolu’nun paylaşımından memnun olmamaları 

➜➜ Yunan ordusunun toparlanması için vakit kazanmak istemeleri

➜➜ İtilaf devletleri, Osmanlı Hükümeti ile TBMM arasında anlaşmazlık çıkarmak, 
küçük değişikliklerle Sevr’i bu ortamda Türk taraflara kabul ettirmek amacını 
gözetmişlerdir. 

➜➜ Anlaşma devletleri İstanbul’dan gelecek delegeler arasında TBMM’nin de bir 
temsilci bulundurmasını istiyorlardı. Ancak, TBMM doğrudan konferansa davet 
edilmedikçe temsilci göndermeyeceğini bildirmiştir. İtalya’nın arabuluculuğu ile 
TBMM de doğrudan davet edilmiştir. Anlaşma devletleri kabul etmek zorunda 
kalmıştır.

Londra Konferansı (23 Şubat - 12 Mart 1921) 



➜➜ İstanbul Hükümeti temsilcisi Tevfik Paşa söz sırası kendine geldiğinde; ““Ben, 
sözü Türk milletinin hakiki temsilcisi olan TBMM baş delegesine bırakıyorum.” 
diyerek Bekir Sami Bey’e bırakmıştır.

➜➜ İtilaf devletleri, Türk tarafları Sevr’de yaptıkları küçük değişiklik teklifleriy-
le oyalarken Yunanlıların yeniden saldırı hazırlıklarına da destek sağlamışlar; 
TBMM heyeti teklifleri Ankara’ya iletmeden 23 Mart 1921’de Yunanlılar saldırı-
ya geçmişlerdir.

TBMM konferansa;

➜➜ Türk milletinin haklı davasını ve Misakımilli’yi dünya kamuoyuna duyurmak 

➜➜ Türk milletinin yasal temsilcisinin TBMM olduğunu göstermek 

➜➜ İngilizlerin, “Türkler barışa yanaşmıyor, savaşı uzatıyorlar.”  propagandalarını 
çürütmek amaçlarıyla katılmıştır.



Örnek:



➜➜ Sovyet Rusya ile yapılmıştır.

Moskova Antlaşması (16 Mart 1921)

İki taraftan birinin tanımadığı devletlerarası siyasi belgeyi diğeri de tanımayacak-
tı. Rusya Sevr’i tanımamış; TBMM, Sovyet Rusya’nın protesto ettiği Bekir Sami 
Bey’in İtilaflarla yaptığı ikili anlaşmaları reddetmiştir.
Sovyet Rusya Misak-ı Milli’yi tanıyacak; Kars, Ardahan, Artvin TBMM’de kalacak 
ancak Batum Gürcistan’a bırakılacaktır. Batum’un Gürcistan’a bırakılması Misak-ı 
Milli’den ilk tavizdir.
Osmanlı Devleti ile Sovyet Rusya arasında imzalanan antlaşmalar geçersiz sayıla-
cak. Her iki ülkede rejim değişikliği olduğunun kanıtıdır.
Rusya kapitülasyonların kaldırılmasını kabul edecektir.
Rusya, TBMM hükümetine ekonomik yardımda bulunacaktır.
Sovyet Rusya, TBMM ile Ermenistan ve Gürcistan arasında imzalanmış antlaşmala-
ra göre saptanmış olan sınırı, Batum’un Gürcistan’a iade edilmesi koşuluyla tanıya-
caktır.



➜➜ Bu antlaşma TBMM için önemli bir siyasal başarıdır. 

➜➜ Doğu sınırı büyük oranda çizilmiştir. 

➜➜ Ruslara Misak-ı Millî kabul ettirilmiştir. Böylece TBMM ve onun kurduğu düzen 
ve Misak-ı Millî ilk defa büyük bir devlet tarafından kabul edilmiştir. 

➜➜ Ulusal mücadele için gerekli askeri malzeme ve mali destek sağlanmıştır. 

➜➜ TBMM Hükümetiyle Sovyetler Birliği’nin siyasal alanda birlikte hareket etme 
kararlılığına yer verilmiştir. 

➜➜ Bu anlaşmaya göre Çarlık Rusya’nın yanı sıra Osmanlı Devleti de Sovyet Rusya 
ve TBMM tarafından hukuken reddedilmiştir.

Önemi 

! NOT
➜➜ TBMM ile Moskova Antlaşması’nı 16 Mart 1921’de imzalayan Sovyet Rusya, 18 
Mart 1921’de Gürcistan’ı işgal ederek topraklarına katmıştır.



Örnek:



➜➜ Londra Konferansı’nda TBMM’nin 
önerilen barış koşullarını kabul et-
memesi 

➜➜ Yunanlılar, Ankara’yı ele geçirmek, 
Kemalistleri (Millicileri) yok etmek 
ve TBMM’yi dağıtmak amaçlarıyla 

➜➜ Bursa ve Uşak’ın batısından Eski-
şehir ve Afyon üzerine harekete 
geçmişlerdir. 

II.İNÖNÜ SAVAŞI (23-31 Mart 1921)



Sonuçları

➜➜ İsmet Paşa, Yunanlıları İnönü mevkiinde durdurmuştur. 

➜➜ Savaş zaferle sonuçlanmıştır.

➜➜ Albay İsmet İnönü’ye Generallik rütbesi verilmiştir.

➜➜ Düzenli orduya katılım ve TBMM’ye güven artmıştır. 

➜➜ İtalyanlar Antalya’dan (Anadolu’dan), Fransızlar Zonguldak’tan, Yunanlılar Af-
yon’dan çekilmişlerdir.

! NOT

➜➜ Mustafa Kemal İsmet Paşa’ya çektiği telgrafta, “Siz sadece düşmanı değil, mil-
letin makus talihini de yendiniz.” sözleriyle, II. İnönü Zaferi’nin etkilerine vur-
gu yapmıştır.



Örnek:



Örnek:



➜➜ 10 Temmuz 1921’de Yunan taarruzu başlamış ve Afyon, Kütahya, Eskişehir Yu-
nanlıların eline geçmiştir.

KÜTAHYA ESKİŞEHİR SAVAŞLARI 
(10-24 Temmuz 1921)



Sonuçları
➜➜ TBMM’de bazı üyelerin “meclisin daha güvenli bir yer olan Kayseri’ye taşınması” 
teklifini, TBMM reddetmiştir. 
➜➜ Mustafa Kemal’in girişimleri ile “Ordunun Sakarya’nın doğusuna çekilmesi” tek-
lifi TBMM’de kabul edilmiştir.
➜➜ Mustafa Kemal’e “Başkomutanlık Yasası” ile meclis yetkilerinin kullanma olana-
ğı verilmesi teklifi 5 Ağustos 1921’de çıkarılan Başkomutanlık Yasası ile kabul 
edilmiştir.
➜➜ Bu yasa demokrasi ile bağdaşmasa da kararların hızlı bir şekilde alınıp uygulan-
ması amacına yöneliktir.
➜➜ Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak ve halkın Kurtuluş Savaşı’na katılımını artır-
mak için Başkomutan olarak Mustafa Kemal, 7-8 Ağustos 1921’de Tekalif-i Milli-
ye Buyruklarını yayımlamıştır.



Örnek:



Örnek:



! NOT

➜➜ Sakarya Savaşı sırasında Maarif Kongresi’nin toplanması Mustafa Kemal’in sos-
yal ve kültürel kalkınmaya da büyük önem verdiğini gösterir. 

➜➜ Mustafa Kemal “Silahıyla olduğu gibi beyniyle de mücadele etmek zorunda olan 
millerimizin, birincisinde gösterdiği gücü ikincisinde de göstereceğine şüphe 
yoktur.” sözleri oldukça dikkat çekicidir.



➜➜ Mustafa Kemal “Hattı müdafaa yok, sath-ı müdafaa vardır, o satıh bütün va-
tandır.” sözleriyle Yunanlılara karşı mücadele başlamıştır.

➜➜ 22 gün 22 gece süren savaş sonunda Türk ordusu gösterdiği olağanüstü direniş 
sayesinde Yunanlılara karşı tam bir zafer kazanmıştır. 

➜➜ Mustafa Kemal savaşı bizzat yönetmiş, Polatlı’ya kadar ilerlemiş olan düşman 
ordusu geri çekilmiştir. 

SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ 
(23 Ağustos- 13 Eylül 1921)



Sonuçları

➜➜ 1683 II. Viyana Savaşı’ndan sonraki Türk ordularının geri çekilme ve savunma 
yapma süreci son bulmuştur.

➜➜ Düşmanın saldırı gücü kırılmış, taarruz sırası Türk ordusuna geçmiştir. 

➜➜ TBMM, Mustafa Kemal Paşa’ya Mareşallik rütbesi ve Gazi unvanı vermiştir (19 
Eylül 1921). 

➜➜ Türk - İngiliz esir değişim sözleşmesi imzalanmış, Malta’ya sürülen Türklerin 
vatana dönmeleri sağlanmıştır. 

➜➜ İtilaf devletleri arasındaki birlik bozulmuş, Fransızlar savaşı bitirmeye kesin 
karar vermişlerdir. 

➜➜ TBMM’nin otoritesi artmış ve Türk halkının morali yükselmiştir.



➜➜ SSCB’ye bağlı olan Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan’la TBMM arasında im-
zalanan resmi bir antlaşmadır. 

➜➜ Moskova Antlaşması’ndan kalan sınır sorunları giderilmiştir. 

➜➜ Doğu sınırımız kesinlik kazanmış ve Kurtuluş Savaşı yıllarında çizilen ilk sınır 
doğu sınırlarımız olmuştur. 

➜➜ Türkiye ile Kafkaslar arasında tek kara bağlantısı olarak Nahcivan için özerk 
statü sağlanmıştır. 

Kars Antlaşması (13 Ekim 1921) 



➜➜ TBMM ile Fransa arasında imzalanmıştır.
➜➜ Fransızlar Sakarya Zaferi ile Türk mücadelesinin gücünü ve haklılığını bir kere 
daha kabul etmişlerdir. 
➜➜ Antlaşmanın imzalanmasıyla taraflar arasında savaş sona ermiş ve güney cep-
hesi fiilen kapanmıştır. 
➜➜ Türkiye - Suriye sınırı Hatay dışarda kalmak şartıyla şimdiki durumuyla çizil-
miş, Lozan Antlaşması’nda da aynı sınır korunmuştur. 
➜➜ Antlaşmanın imzalanmasından itibaren iki ay içinde Türk kuvvetleri sınır hattı-
nın kuzeyine, Fransızlar güneyine çekilmiştir. 
➜➜ Tarafların çekildiği topraklarda genel af ilan edilmiştir.

Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921) 



! NOT

! NOT

➜➜ İskenderun, Hatay, Suriye ve Antakya için Fransızlar özel bir yönetim sistemi 
kurmuş, Hatay ve İskenderun’da Türkçe resmi dil olarak kabul edilmiş ve bölge 
halkının kültürlerini geliştirmek için her türlü kolaylığın sağlanması, para biri-
mi olarak Türk parasının kullanılması kabul edilmiştir. 

➜➜ Mustafa Kemal, “ulusçu” anlayışa dayalı olarak Suriye sınırları içinde kalan Ca-
ber Kalesi’nin Türk toprağı olması ve Türk askeri ile Türk Bayrağı’nın Caber’de 
kalması isteklerini kabul ettirmiştir.

➜➜ İtilaf devletlerinin ateşkes teklifleri Sevr Antlaşması’nın değişik bir şekli olan 
bu öneriler “millî bağımsızlık” ilkesine ters düştüğü için TBMM tarafından red-
dedilmiştir.



Örnek:



➜➜ Yunanlılar, Sakarya yenilgisinden sonra Eskişehir, Kütahya ve Afyon’un doğusuna 
çekilerek burada çok güçlü bir savunma hattı oluşturmuşlardı. 

➜➜ Türk ordusu, Sakarya Zaferi’nden sonra büyük bir taarruza hazırlanmıştır.

BÜYÜK TAARRUZ VE BAŞKOMUTANLIK MEYDAN MU-
HAREBESİ (26 Ağustos 1922)



➜➜ 20 Ağustos’ta Akşehir’de Türk ordusunun zaferi toplanan komutanlar arasında 
alınan kararla 26 Ağustos taarruz günü ilan edilmiştir. 

➜➜ 26 Ağustos’ta düşmanın savunma hatları yarılmış ve 30 Ağustos’ta Dumlupınar 
Meydan Muharebesi ile Yunan ordusu geri çekilme ve kaçma pozisyonu almıştır. 

➜➜ Bu kesin zafer üzerine Mustafa Kemal’in “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir ile-
ri!” emrine göre düşmanın Anadolu’dan çıkarılması harekâtı başlatılmıştır.

➜➜ Türk ordusu 2 Eylül’de Uşak’ı kurtarmış, Yunan orduları Başkomutanı General 
Trikopis esir edilmiştir. 

➜➜ 9 Eylül’de İzmir’e girilmiş ve 18 Eylül’de Batı Anadolu’da hiçbir Yunan kuvveti 
kalmamıştır.



Örnek:



➜➜ Doğu Trakya, Karaağaç (Edirne dahil) Meriç Irmağı’nın sol sahiline kadar 15 
gün içinde Yunan ordusu tarafından boşaltılacak.

➜➜ Boşaltmanın bitmesinden sonra 30 gün içinde Doğu Trakya, Yunan Hükümeti ta-
rafından, müttefik memurlar aracılığıyla Türk memurlarına devir teslim edile-
cek. 

➜➜ Lozan Konferansı’nın bitmesine kadar Doğu Trakya’da Türkler ancak 8.000 Jan-
darma bulunduracak. 

➜➜ Mütarekenin imzalanmasından sonra İstanbul ve Boğazlar TBMM yönetimine bı-
rakılacak, İtilaf kuvvetleri barışın imzalanmasına kadar İstanbul’da kalacak. 

➜➜ Türk milletini ve Türk vatanını temsil gücü olarak TBMM İtilaflarca resmen ta-
nınmıştır.

➜➜ TBMM’nin, saltanatı kaldırmasına ortam hazırlamıştır.

Mudanya Ateşkes Antlaşması (11 Ekim 1922)



Önemi

➜➜ Bu antlaşma ile Edirne, Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazlar yeni bir çarpışmaya 
gerek kalmaksızın kurtarılmıştır. 

➜➜ Boğazlar ve İstanbul TBMM yönetimine geçmiştir. 

➜➜ İstanbul ve Boğazların TBMM hükümeti yönetimine bırakılması, Osmanlı Devle-
ti’nin hukuken sona ermesi anlamına gelmiştir. 

➜➜ TBMM’nin askeri zaferlerinin siyasi başarısıdır. 

➜➜ Sömürge altındaki uluslara örnek olabilecek evrensel nitelikte bir gelişmedir.



Örnek:



➜➜ Saltanatın varlığı “Millî egemenlik” ilkesine de ters düştüğünden Mustafa Ke-
mal, Kurtuluş Savaşı’nın başından beri saltanatı kaldırmayı düşünmüş; ancak bu 
düşüncesini, zamanı gelmediği için uygulamaya koyamamıştır. 
➜➜ TBMM’nin aldığı “Meclisin üstünde hiçbir güç yoktur.” prensibi ve “Hakimiyet 
kayıtsız şartsız milletindir.” ifadesi ile saltanat yok sayılmıştır. 
➜➜ İtilaf devletleri, Mudanya Ateşkesi’nde İstanbul Hükümeti’ni yok sayarken, 
daha sonra toplanacak olan Lozan Barış Konferansı görüşmesine TBMM Hükü-
meti’nin yanında İstanbul Hükümeti’ni de çağırarak Türk taraflar arasındaki 
anlaşmazlıklardan yararlanmak istemişlerdir. 
➜➜ TBMM; devlet ve yönetimde görülen bu ikiliği sona erdirebilmek için 1 Kasım 
1922’de kabul edilen kanunla saltanatı kaldırmıştır.

SALTANATIN KALDIRILMASI (1 Kasım 1922)



➜➜ Bu yasa ile Vahdettin, padişahlık yetkilerini kaybetmiş; ancak halifelik unvanını 
kullanabilmiştir. 
➜➜ 17 Kasım 1922’de Vahdettin İstanbul’dan ayrılmıştır. 
➜➜ Vahdettin’in yerine TBMM tarafından Abdülmecit 18 Kasım 1922’de halife seçil-
miştir. 
➜➜ Siyasi otorite ile dinî otorite birbirinden ayrılmış ve bu nedenle bu gelişme laik-
liğin ilk aşaması kabul edilmiştir.



Örnek:



➜➜ Lozan Konferansı’na Türkiye, İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, Japonya, Ro-
manya, Yugoslavya, Bulgaristan; Boğazlarla ilgili konular üzerine Sovyetler Bir-
liği katılmıştır. 

➜➜ Konferansta Türkiye’nin isteklerine karşı en çok İngiltere, Fransa ve İtalya di-
renmiştir. İtilaf devletleri kendi çıkarları ve Osmanlı’dan kalan imtiyazlarını 
sürdürmeyi amaçlamışlardır. 

➜➜ Konferansta Türkiye’yi 
Mudanya’da olduğu gibi 
İsmet Paşa başkanlığındaki 
kurul temsil etmiştir.

LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI (24 TEMMUZ 1923)



! NOT

! NOT

➜➜ Birinci görüşmeler 20 Kasım 1922’de başlamıştır. İtilaf devletleri hiçbir konuda 
uzlaşmaya ve Türk tarafının haklılığını gözetmeye yanaşmadıklarından görüş-
meler 4 Şubat 1923’te kesilmiştir.

➜➜ II. Dönem Lozan Görüşmeleri 23 Nisan 1923’te başlamış ve 24 Temmuz 1923’te 
Lozan Antlaşması’na Türk Heyeti imza atmıştır. 

➜➜ 11 Ağustos 1923’te çalışmalarını başlatan II. Dönem TBMM, 23 Ağustos 1923’te 
Lozan Antlaşması’nı onaylamış ve Lozan Antlaşması resmen yürürlüğe girmiştir.

➜➜ Birinci Dönem Lozan görüşmeleri sonrası İzmir’de, farklı meslek gruplarından 
1135 delegenin katılımıyla 1. İzmir İktisat Kongresi 17 Şubat 1923’te toplan-
mıştır. İzmir İktisat Kongresinde,  “sömürü amaçlı olmayan ve Türk Devleti’nin 
bağımsızlığına zarar vermeyen yabancı yatırımların Türkiye’de yapılacağı” ka-
rarlılığı vurgulanmıştır.



SINIRLAR

Türkiye ile Yunanistan arasında Meriç Nehri sınır kabul edil-
miştir.Türkiye Suriye sınırı 20 Ekim 1921 tarihli Ankara Antlaş-
ması’nda belirlenen şekliyle kabul edilmiştir.Türkiye Irak sınırı, 
Türkiye ve İngiltere arasındaki görüşmelerle çözümlenmesi ka-
rara bağlanmış ve 5 Haziran 1926 tarihli Ankara Antlaşması ile 

sınır sorunu İngiltere’nin istekleri doğrultusunda belirlendi.

ADALAR Gökçeada ve  Bozcaada dışındaki Ege Adaları Yunanistan’a bıra-
kıldı. On İki Ada İtalya’da, Kıbrıs ise İngiltere’ye bırakıldı.

BOĞAZLAR Başkanlığını Türkiye’nin yaptığı Boğazlar Komisyonu tarafından 
yönetilecektir.

AZINLIKLAR Türk vatandaşı kabul edilmiştir.
KAPİTÜLASYON-

LAR Tüm sonuçları ile kaldırılmıştır.

SAVAŞ TAZMİ-
NATI Yunanistan Karaağaç’ı savaş tazminatı olarak vermiştir.



OSMANLI BORÇLARI

1854 yılından başlayarak alınan Osmanlı borçları Osmanlı 
Devleti’nden ayrılan diğer devletlerle Türkiye Devleti ara-
sında bölüştürülmüş ve Türkiye Devleti’nin hissesine düşen 
miktarın, kağıt para esasına göre Fransız Frangı ile öden-

mesi karara bağlanmıştır.

İSTANBUL’UN BO-
ŞALTILMASI

Lozan Antlaşması imzalandıktan 6 hafta sonra İstanbul’un 
boşaltılması kararlaştırılmıştır. 6 Ekim 1923’te İtilaf devlet-

leri İstanbul’u tamamen boşaltmıştır.
ERMENİ YURDU İD-

DİALARI Reddedilmiştir.

RUM PATRİKHANESİ İstanbul dışına çıkarılmadı, siyasi yetkileri alındı.

NÜFUS MÜBADELESİ
Mondros Ateşkesi’nden önce İstanbul’daki Rumlar ile Batı 
Trakya’daki Türkler haricinde karşılıklı olarak Türkiye’deki 

Rumlar ile Yunanistan’daki Türkler yer değiştirecektir.

YABANCI OKULLAR Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır.



➜➜ İngiltere’nin Ortadoğu ile ilgili planları bozulmuştur. 

➜➜ Ermeni yurdu iddiaları kabul edilmemiştir.

➜➜ Lozan Antlaşması’yla Türkiye’nin bağımsızlığını ve egemenliğini kısıtlayan engel-
ler ortadan kaldırılmıştır. 

➜➜ Bu antlaşma ile İtilaf devletleri Misak-ı Milli’yi ve Türkiye Devleti’nin bağımsız-
lığını kabul etmiştir. 

➜➜ Bu antlaşma Birinci Dünya Savaşı’nı Türkler açısından sonlandıran Kurtuluş Sa-
vaşı’nın siyasi zaferidir.

➜➜ Sevr Antlaşması’nda Türk ordularına konan sınırlamalar kaldırılmıştır. 

Lozan Antlaşmasının Önemi



Örnek:



Örnek:



Örnek:





TYT Orta ve İleri Düzey
Tarih Soru Bankası

Ataürçü Düşüne Sti 

ve Aür İler
ORTA ve İLERİ

DÜZEY

20

BEGÜM ÜNLÜ



ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ VE ATATÜRK İLKELERİ

Laiklik

İnkılapçılık

Cumhuriyetçilik

Milliyetçilik

Halkçılık

Devletçilik



➜➜ Devlet ve toplum hayatına ilişkin gerçekçi fikir ve ilkelerden oluşan Atatürkçü 
düşünce sistemi, Türk milletinin ihtiyaçlarından ve gerçeklerinden ortaya çık-
mıştır.

➜➜  Atatürkçülük Türkiye Cumhuriyeti için tam bağımsızlığı amaçlar.

➜➜ Atatürkçülük Türk milletinin huzur ve refah içinde yaşamasını amaçlar.

➜➜ Atatürkçülük millî egemenlik esasına dayanır.

➜➜ Atatürkçülük, akılcılığı, bilimselliği ve gerçekçiliği esas alan düşünce sistemidir.

➜➜ Atatürkçülük Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmayı amaç-
lamaktadır.

➜➜ Atatürkçülük, Türk toplumu için çağın gereklerine uygun kurumları tesis etme-
yi hedefleyen bir düşünce sistemidir.

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ



➜➜ Irkçılığa karşıdır. 

➜➜ Barışçıdır. 

➜➜ Millî kültürünü yüceltmeyi hedefler. 

➜➜ Kadın-erkek eşitliğini savunur. 

➜➜ Yeniliğe açıktır. 

➜➜ İç ve dış sömürüye karşıdır. 

➜➜ Halkçı anlayışa sahiptir. 

➜➜ Millet egemenliğine dayanır. 

➜➜ Emperyalizme karşıdır. 

➜➜ Din ve vicdan hürriyetini önemser.

Atatürkçü Düşünce Sisteminin Özellikleri 



Örnek:



“Türk milletinin tabiat ve adetlerine en uygun olan idare Cumhuriyet İdaresi’dir.”  
Mustafa Kemal
➜➜ Millet egemenliğini esas alan ilkedir. 
➜➜ 1 Kasım 1922’de saltanatın kaldırılması ile millet iradesi üzerinde yönetme ve-
sayeti olan Osmanoğulları hanedanının iktidarına son verilmesi 
➜➜ “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” anlayışını güçlendirmek için 29 Ekim 
1923’te Cumhuriyet’in ilan edilmesi 
➜➜ Cumhuriyet rejiminin gelişmesi ve önündeki engellerin kaldırılarak demokra-
si yönetiminin yerleşmesi için 3 Mart 1924’te Halifeliğin kaldırılması gelişmeleri 
“Cumhuriyetçilik ilkesinin” gereğidir.

Cumhuriyetçilik

Atatürk İlkeleri 



➜➜ Kişi hakları ve hürriyetleri ile demokratik esasları önemseyen bir ilkedir. 
➜➜ Reşit olan her bireye özgürce oy hakkının tanınması 
➜➜ Farklı görüş ve isteklerin yönetime yansıması amacıyla Atatürk’ün çok partili 
hayata geçiş çabaları
➜➜ Kadınlara 1930’da Belediye, 1933’te muhtarlık ve 1934’te milletvekili seçme ve 
seçilme haklarının tanınması 
➜➜ Hakların doğrudan kullanılmasına yönelik, 1945’te “İki dereceli seçim sistemi-
ne” son verilerek “tek dereceli seçim sistemine” geçilmesi tutumları, demokrasi-
nin en iyi hükümet şekli olan Cumhuriyet idaresinin ve Cumhuriyetçilik ilkesinin 
gereğidir.



Örnek:



Örnek:



“Bize milliyetçi derler. Ama biz öyle milliyetçileriz ki, bizimle işbirliği eden bütün 
milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onların milliyetlerinin bütün icaplarını tanı-
rız. Bizim milliyetçiliğimiz herhalde hodbince ve mağrurca bir milliyetçilik değildir.” 
Mustafa Kemal
Atatürk, milleti; “dil, kültür ve ülkü birliği ile birbirine bağlı vatandaşların oluştur-
duğu siyasi ve sosyal toplum” olarak tanımlamıştır.

➜➜ Dış tehditlere karşı, vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı için millete var 
olma arzusu katan değerdir.

➜➜ Mondros Mütarekesi sonrası Anadolu’nun yer yer işgale uğraması sonucu “bu-
lunduğu yörelerin Türklüğünü kanıtlamaya çalışan” direniş derneklerinin kurul-
ması

➜➜ Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda “Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı” amacıy-
la Misak-ı Milli’nin ilke olarak kabul edilmesi 

Milliyetçilik 



➜➜ Lozan Antlaşması’nda “İmtiyazlı devletlerin imtiyazlarına son vererek” sömürge 
amaçlı faaliyetlerin kabul edilmemesi 

➜➜ İzmir İktisat Kongresi’nde “Misak-ı İktisadi’nin” kabul edilmesi 

➜➜ Türk karasularında yabancı ticaret gemilerinin serbest dolaşımına 1 Temmuz 
1926’da çıkarılan kabotaj Kanunu ile son verilmesi 

➜➜ “Siyasi varlıkta birlik” esasını sağlamaya yönelik millî birlik ve beraberlik anla-
yışını güçlendiren değerler bütünüdür. 

➜➜ İnsani ve ulusal değerleri kaynaştırmaya yönelik toplumu din, ırk ve mezhep 
yönünden ayrıştırmama esasının kabul edilmesi 

➜➜ “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir.” anlayışıyla 
birlik ve beraberlik çatısı altında siyasal güç olmanın önemsenmesi 

➜➜ Toplumu ağa, hoca, bey, paşa, molla gibi ayrıcalık belirtisi unvanlarla tanımla-
mama esasının gözetilmesi



➜➜ Milleti, çıkarları birbirinden farklı sınıflar olarak görmek yerine, varlıkları ve 
çalışmalarının sonuçları birbirine lazım olan sınıflar olarak görmeyi esas alması

➜➜ Millete kimlik kazandıran, diğer milletlerle arasındaki farkı ortaya koyan maddi 
ve manevi değerlerin tamamı olan “ortak değerler” bütünüdür. 

➜➜ Coğrafi ve siyasal birlik ile kültür, tarih, ülkü, dil birliği esaslarının millet olma 
ölçütünde milletin fertlerinde kabul görmesi 

➜➜ Milletin fertleri arasındaki sımsıkı ilişkilerin “ortak değerler” ile yerleşmesi ve 
milletin fertlerinin bu değerleri içselleştirmesi 

➜➜ Millet olmanın gereği olan dil ve tarih alanında çalışmaların esas alınması 

➜➜ Türk dilinin öz güzelliği ve zenginliğinin ortaya çıkarılması için Türk Dil Kuru-
mu’nun kurulması 

➜➜ Türk tarihinin derinliğine araştırılabilmesi için Türk Tarih Kurumu’nun kurulma-
sı



! NOT

Milliyetçiliği destekleyen ve tamamlayan ilkeler; 

➜➜ Sınıf ayrımını reddettiği için Halkçılık 

➜➜ Mezhep kavgalarını reddettiği için Laiklik 

➜➜ Ülkeyi ekonomik açıdan kalkındırmayı amaçladığı için Devletçilik 

➜➜ Türk milletini medeni milletler seviyesine yükseltmek istediği için İnkılapçılık 

➜➜ Millî iradeyi egemen kıldığı için Cumhuriyetçilik
ilkeleriyle ilişkilidir.



Örnek:



➜➜ Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik ilkelerinin zorunlu sonucudur.

➜➜ Halkçılık yönetimde kişi ve zümre ayrımcılığını reddeden ilkedir. 

➜➜ 1 Kasım 1922’de saltanatı kaldırarak demokrasiyi gerçekleştirmeye ortam ha-
zırlaması

➜➜ Tekke ve zaviyeler kaldırılarak toplum üzerinde nüfuz kuran şeyhler ve derviş-
lerin nüfuzlarının kırılması 

➜➜ Kanunlar karşısında herkesi eşit tutarak ayrımcılığı reddetmesi 

➜➜ Sınıf farklılıklarını ve ayrımcılığı reddeden, eşitliği amaçlayan ilkedir. 

➜➜ 17 Şubat 1926’da Medeni Kanun kabul edilerek kadın-erkek arasındaki sosyal, 
ekonomik, hukuk alanındaki eşitsizliklerin giderilmesi

Halkçılık



➜➜ Soyadı Kanunu ile ağa, hoca, bey, paşa, molla gibi ayrıcalık belirtisi olan unvan-
ların yasaklanması 

➜➜ Kalkınmada, ülke ve ulus olanaklarının kullanımında halk yararını amaçlar.

➜➜ Milletin refah ve ekonomik zenginliği için halk yararına yatırımların önemsen-
mesi 

➜➜ Köylüden alınan Aşar Vergisi’nin kaldırılması 

➜➜ Tarım Kredi Kooperatiflerinin kurulması, sağlık ocaklarının açılması gibi



Örnek:



➜➜ Atatürkçü düşünce sisteminde devletçilik, yalnızca ekonomik alanla ilgili değil-
dir. 
➜➜ Ekonomik işlerin yanı sıra siyasi, askeri, kültürel, toplumsal ve diğer alanlarda 
da devletin düzenlemelerini içerir. 
➜➜ Atatürk’e göre devletçilik, güçlü ve çağdaş bir devlet meydana getirmenin te-
mel bir aracı olduğu kadar, halkçılık ilkesinin de tamamlayıcısıdır.

Devletçilik 

! NOT
Devletçilik İlkesi; 

➜➜ sınıf farklılıklarının önlenmesi

➜➜ sosyal barışın sağlanması

➜➜ sosyal adalet ve sosyal güvenliğin gerçekleştirilmesi durumlarıyla, “halkçılık il-
kesinin tamamlayıcı olarak” hayatın her alanında devletin etkinliğini sağlar.



➜➜ Savaştan yeni çıkmış olan Türkiye’nin harap olması, Türk Devleti’nin ekonomik 
ve toplumsal sıkıntılar yaşaması 

➜➜ 1927’de çıkarılan Teşvik-i Sanayi Kanunu’na rağmen istenilen hedeflere ulaşıla-
maması 

➜➜ Türk milletinin geleneksel anlayışının sonucu olarak birçok şeyi devletten bekle-
yen psikolojiye sahip olması 

➜➜ Ülke ve ulus olanaklarının kullanımında ve ekonomik faaliyetlerde ülkenin her 
köşesine adaletli yatırımların ancak devlet eliyle yapılabilmesi 

➜➜ 1929’da ABD’de çıkan ekonomik krizin etkileri

Devletçilik İlkesini Zorunlu Kılan Gelişmeler



➜➜ Türkiye Cumhuriyeti, planlı ekonomiye geçerek devletçilik ilkesini işler hale ge-
tirmiştir.

➜➜ İlk Beş Yıllık Sanayi Planı’nda “kimya, toprak, demir, kağıt ve selüloz, kükürt, 
pamuk ve mensucat” ile kendi sanayisine öncelik verilmiştir. 

➜➜ Türkiye Devleti, bu tutumu ile “hammaddesi ülke içindeki yatırım alanlarına” 
öncelik vererek dış ticaret açığını kapatma, dışarıya döviz çıkmasını engelleme, 
yerli üretimin ekonomideki payını artırma amaçlarını önemsemiştir. 

➜➜ Atatürk döneminde planlı ekonomi ile sürdürülen yatırımlar toplumun refah dü-
zeyini yükseltmiş, ekonomi canlanmıştır. 

➜➜ Bankalara yatırılan tasarruf amaçlı para miktarı artmış, merkez bankasında 36 
milyon liralık döviz ve 26 ton altın birikmiştir.

➜➜ Öz kaynaklara dayanarak kurulan birçok sanayi işletmesi, Türkiye’nin sanayi-
leşme hareketine her bakımdan yön veren temel kuruluşlar olmuştur.



Örnek:



Örnek:



“Benim manevi mirasım akıl ve bilimdir.” Mustafa Kemal

➜➜ Laiklik, “Devlet işleriyle din işlerinin birbirinden ayrılması ve devletin siyasi, ik-
tisadi ve hukuki düzende sadece aklın egemenliğini kabul etmesidir. Hukuki dü-
zende ayrım yapmaksızın kişilerin vicdan hürriyetine sahip olmalarını sağlama-
sıdır.” 

➜➜ Bu tanıma göre laiklik iki temel unsura dayanır. 

➜➜ Laik anlayışta devletin dinî yoktur; bütün din ve inançlara eşit mesafededir. 

➜➜ Bireyler din, inanç ve ibadet hürriyetine sahiptir. 

➜➜ Türkiye’de, Osmanlı Devleti’nde 1839’da ilan edilen Tanzimat Fermanı’yla laik 
anlayış belirmiş, Kanuni Esasi’nin on birinci maddesinde laikliğe vurgu yapılmış-
tır.

Laiklik 



➜➜ 1 Kasım 1922’de saltanat kaldırılarak, siyasi otorite ile dinî otorite ayrışmıştır. 
➜➜ 3 Mart 1924’te halifelik kaldırılarak, din ve vicdan hürriyeti güvence altına 
alınmıştır. 
➜➜ 20 Nisan 1924 Anayasası’nın 24. maddesinde yer alan “Herkes vicdan, dinî 
inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir ve 14. maddenin hükümlerine aykırı olma-
mak şartıyla ibadet, dinî ayin ve törenler yapmakta serbesttir.” hükmüyle laik 
anlayış anayasal güvence altına alınmıştır. 
➜➜ 1924 Anayasası’nda yer alan “Türkiye Devleti’nin dinî İslam’dır.” hükmü, 10 Ni-
san 1928’de kaldırılmış ve 5 Şubat 1937’de laiklik, anayasanın değiştirilemez 
hükmü olarak anayasada yer almıştır.

Laiklik;
➜➜ Millî birlik ve bütünleşmeyi çabuklaştıran, ulus devlet anlayışını güçlendiren bir 
ilkedir. 
➜➜ Kardeş kavgalarına neden olan mezhep ve tarikat ayrılıklarına Tekke, Zaviye ve  
   türbeler kapatılarak son verilmeye çalışılmıştır. 

Türkiye Devletinde Laikliğin Yerleşmesi 



➜➜ Din ve mezhep ayrımcılığını reddederek insani ve ulusal değerlerin yerleşmesi 
amaçlanmış, “Ulus Devlet” ve “Türk Milleti” anlayışlarının yerleşmesini kolaylaş-
tırmıştır. 
➜➜ Din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması, din ve vicdan hürriyetinin sağlan-
masına ortam hazırlanan bir ilkedir. 
➜➜ Kişilerin inanç, ibadet ve ayinlerini özgürce yapmalarına olanak tanındığı gibi, 
inanmayanların da inanmama hakları yasalarla güvence altına alınmıştır. 
➜➜ Müslümanların dinî lideri ve din konusunda “Son söz hakkına sahip” olan halife-
liğin kaldırılmasıyla inanç hürriyetinin sağlanması 
➜➜ Akılcı ve bilimsel anlayışın yerleşmesini ve geliştirilmesini amaçlayan ilkedir. 
➜➜ En son bilimsel ve teknik gelişmelerden yararlanılması amacıyla Tevhid-i Tedri-
sat Yasası “ulusal ve çağdaş” esaslar üzerine çıkarılmıştır. 
➜➜ Bağnaz, dogmatik düşünce ve fikirler yerine aklı, bilimi, deney ve gözlemi esas 
alan pozitif bilimlerin önünün açılması amaçlanmıştır.



Örnek:



Örnek:



“Biz büyük bir inkılap yaptık. Memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük...” 
Mustafa Kemal 

➜➜ Yenileşmeyi sürekli kılmak, dogmatik ve durağan anlayışlardan kurtulmak, “dur-
maksızın daha çağdaşa, daha ileriye yönelmek” anlayışlarının sonucu olarak 
Atatürk’ün altı ilkesinden biridir. 

➜➜ Türk milletinin, çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarılması amacıyla; düne, 
geçmişe bağlı kalmak yerine temelleri içimizden çıkmak kaydıyla çağın gerek-
lerine göre ömrünü tamamlamış, köhne kurumları yıkarak yerlerine medeni 
icaplara uygun yeni kurumlar getirilmesi amaçlanmıştır.

➜➜ “Benim yaptığım şeyler, biri ötekine bağlı, gerekli şeylerdir.” sözüyle Atatürk, 
milletin gereksinimlerini zaman içinde, aşama aşama inkılapçılık ilkesine dayalı 
çıkardığı inkılaplarla gerçekleştirmiştir.

İnkılapçılık 



Örnek:



Örnek:



TYT Orta ve İleri Düzey
Tarih Soru Bankası

Eğit, Külür, Sos v Eom 

Alar Yaıla İnılar
ORTA ve İLERİ

DÜZEY

20

BEGÜM ÜNLÜ



SİYASİ ,  HUKUK,  EĞİTİM,  KÜLTÜR,  SOSYAL VE EKONO -
MİK ALANLARDA YAPILAN İNKILAPLAR

Sosyal Alandaki İnkılaplar

Ekonomik Alandaki İnkılaplar

Türk İnkılabı

Siyasi İnkılaplar

Hukuksal İnkılaplar

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar



Islahat: Tamir etme, düzenleme anlamı içerir. Terminolojik olarak bozulan kurum-
larda düzenleme yapılması anlamı taşır. Osmanlı’da görülen yenileşme hareketleri 
ıslahattır. 

İhtilal: Bir anda olup biten, siyasal, sosyal, ekonomik ve toplumsal düzeni kökten 
değiştirmek yerine karşı olma anlayışı taşıyan girişimlerdir. 

İnkılap: Bir devletin dayandığı temel ilkelerin ve toplumun yaşam düzeninin hızla 
ve ileriye dönük değişimine denir.

TÜRK İNKILABI VE SİYASİ ALANDA 
YAPILAN İNKILAPLAR



➜➜ “Bu İnkılap, ilk anda akla gelen ihtilal anlamından ileride ondan daha geniş bir 
değişmeyi dile getirmektedir.” sözüyle Mustafa Kemal, Türk İnkılabı’na “köklü 
değişiklikler getirme” anlamı yüklemiştir.

➜➜ İnkılaplar, “zamanın koşulları gözetilerek aşama aşama, birbirini tamamlar nite-
likte” yapılmıştır.

➜➜ Türk İnkılapları, “Türk milletinin gereksinimlerini karşılama ve bir ihtiyaca ce-
vap verme” anlayışıyla gerçekleştirilmiştir.

TÜRK İNKILABININ ÖZELLİKLERİ



➜➜ Cumhuriyet yönetiminin ilk işareti Amasya Genelgesi’nde yer alan “milletin ba-
ğımsızlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır.” kararı ile belirtilmiştir.

➜➜ - Büyük Millet Meclisi’nde “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” kararına yer 
verilmiştir.

➜➜ 20 Ocak 1921’de kabul edilen Teşkilat-ı Esasi’de (1921 Anayasası) “Türkiye 
Devleti TBMM’ce idare olunur...” kararı kabul edilmiştir.

➜➜ 1 Kasım 1922’de saltanat kaldırılarak monarşi yerine millet iradesine geçilmiştir. 

➜➜ 1920 – 1923 arası Saltanat taraftarları ile ulusal devlet tarafları arasında ya-
şanan tartışmalar; 1 Kasım 1922’de Saltanatın kaldırılması sonrası “rejim tartış-
maları” biçiminde devam etmiştir.

Cumhuriyet’in İlan Edilmesi

Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar 



➜➜ Bu sebeple 23 Nisan 1920’de kurulan Yeni Türk Devleti’nin “rejim sorunu, hü-
kümet kurma zorlukları ve hükümet üyeleri arasında yaşanan uyumsuzluk” gibi 
sorunlar Cumhuriyet’in ilanı ile giderilmeye çalışılmıştır. 



Bu doğrultuda, 
➜➜ 1 Nisan 1923’te seçimlerin yenilenmesine karar verilmiştir. 
➜➜ 11 Ağustos 1923’te II. TBMM açılmış ve 1 Ekim 1927’ye kadar çalışan bu mec-
lis Cumhuriyete geçişi sağlamış, birçok inkılabın yasaları bu meclis tarafından 
çıkarılmıştır. 
➜➜ 9 Eylül 1923’te Mustafa Kemal önderliğinde, Türkiye’nin ilk siyasi partisi olan 
Halk Fırkası kurulmuş ve 11 Eylül 1923’te Mustafa Kemal, Halk Fırkası başkan-
lığına seçilmiştir. 
➜➜ 13 Ekim 1923’te Ankara başkent İlan edilmiştir. 
➜➜ 27 Ekim 1923’te Ali Fethi Okyar başkanlığındaki hükümet istifa etmiş ve 29 
Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edilmiştir.



➜➜ Yeni Türk Devleti’nin rejimi kesinlik kazanmıştır. 
➜➜ Devlet başkanlığı sorunu çözülmüştür.
➜➜ Meclis Hükümeti Sistemi’nden Kabine Sistemine geçilmiştir. 
➜➜ Hükümet bunalımı çözüldüğünden yürütme işleri hızlanmıştır.
➜➜ Özellikle siyasi alanda ve laik devlet düzenine yönelik yapılacak inkılaplara or-
tam hazırlanmıştır. 
➜➜ Hilafet taraftarlarının muhalefetlerinin artmasına neden olmuştur.

Cumhuriyetin İlanının Sonuçları 



! NOT

Cumhuriyet’in ilanı ile, 

➜➜ Mustafa Kemal Cumhurbaşkanlığına getirilmiş, 

➜➜ İlk kabine Hükümet Başkanı İsmet Bey olmuş

➜➜ Ali Fethi Okyar Meclis Başkanı olarak göreve başlamıştır.



Örnek:



➜➜ 1 Kasım 1922’de Saltanat kaldırılmış, 17 Kasım 1922’de son padişah Vahdettin 
ülkeyi terk etmiş ve TBMM, II. Abdülmecid’i Halife tayin etmiştir.

Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)



Halifeliğin kaldırılmasında, 

➜➜ Halife’nin tüm Müslümanları temsil etmesi yönüyle Türkiye’nin “ulus devlet” 
olma anlayışıyla örtüşmemesi, 

➜➜ Türkiye Devleti’nin iç politikasını millî egemenlik, dış politikasını da başka dev-
letlerin iç işlerine karışmama ve başka devletlerin de iç işlerine karışmasına 
karşı olması anlayışına dayandırması,

➜➜ Abdülmecid’in siyasi otorite gibi davranması ve devleti temsil anlamına gelen 
törenler düzenlemesi, 

➜➜ inanç özgürlüğünün sağlanması, 

➜➜ laik devlet düzenine geçilmek istemesi, 
durumları belirleyici olmuştur.



Örnek:



Örnek:



1) Tevhid-i Tedrisat Kanunu (3 Mart 1924)

➜➜ Ülkedeki tüm azınlık ve yabancı okulların MEB’e (Maarif Vekaleti’ne) bağlanma-
sına,

➜➜ Yabancı ve azınlık okullarında Türkçe, Tarih, Coğrafya derslerinin Türk öğret-
menlerce Türkçe okutulmasına, 

➜➜ Tüm eğitim kurumlarının devletin denetimi altına alınmasına, 

➜➜ Millî Eğitim Bakanlığı’nın bilimsel ve mesleki eğitim ihtiyacına cevap verecek ni-
telikte yapılandırılmasına, 

➜➜ Eğitimin ulusal ve çağdaş nitelik kazanmasına, 

➜➜ Düşünce ve duyguda birleşen bir toplumun oluşturulmasına
Ortam hazırlamıştır.

Halifeliğin Kaldırıldığı Gün 
Çıkarılan Diğer Kanunlar:



2) Şeriye ve Evkaf Vekaleti kaldırılmış, bu kurum yerine Diyanet İşleri Başkanlığı 
ve Vakıflar Genel Müdürlüğü açılmıştır.
3) Erkanıharbiye Vekaleti kaldırılmış ve en yüksek askeri makam olarak Erkanıhar-
biye Umumiye Reisliği (Genelkurmay Başkanlığı) kurulmuştur.

➜➜ Türkiye Cumhuriyeti bu yasayla “orduyu siyasetin dışında tutma” amacını gö-
zetmiştir. 

➜➜ Amaç orduda birlik beraberliği korumak ve demokratikleşmeyi sağlamaktır.



Cumhuriyet Halk Fırkası 

➜➜ Genel başkanı Mustafa Kemal’dir. 9 Eylül 1923’te kurulmuştur. 

➜➜ Halkın istek ve görüşlerinin meclise daha kolay yansımasını sağlama, inkılapla-
rı yapacak ve halka benimsetecek kadroları yetiştirme, demokrasiyi tüm kurum 
ve kuruluşlarıyla işletme gibi düşüncelerle kurulmuştur.

➜➜ Halk Fırkası; 1924’te Cumhuriyet Halk Fırkası, 1935’te Cumhuriyet Halk Partisi 
adını almıştır. 

Türkiye Cumhuriyetinde İlk Siyasi Partiler 

Çok Partili Siyasi Hayata 
Geçiş Çalışmaları



Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 

➜➜ Genel başkanı Kâzım Karabekir’dir. 17 Kasım 1924’te kurulan parti 5 Haziran 
1925’e kadar faaliyet göstermiştir. 

➜➜ Bu partinin kurulmasında Mustafa Kemal Paşa ile arkadaşları arasında meydana 
gelen görüş ayrılıkları etkili olmuştur. 

➜➜ Şeyh Sait Ayaklanması’yla ilgisi olduğu gerekçesiyle 5 Haziran 1925’te kapatıl-
mıştır. 



Serbest Cumhuriyet Fırkası 

➜➜ Genel başkanı Fethi Okyar’dır. 

➜➜ 1929’da dünya ekonomik krizi sırasında mevcut hükümetin uygulamalarına se-
çenek olacak yeni görüşler üretmek, mevcut hükümeti denetlemek, halkın istek 
ve görüşlerini yönetimde yansıtmak amacıyla kurulmuştur (1930). 

➜➜ Fetih Bey, Cumhuriyet yönetimi karşıtlarının katılmasından endişe ettiği partisi-
ni 18 Aralık 1930’da kapatmıştır.



➜➜ 17 Kasım 1924’te kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın, “Halkın dinine 
saygılı olma” paralelinde parti programına yer vermesini fırsat bilen çevrelerin, 
“dini duyarlılık” üzerinden halkın galeyana getirilmesini amaçladıkları isyandır. 
➜➜ Misak-ı Millî sınırları içinde yer alan Musul üzerinde çıkarları olan İngilte-
re’nin, halkın dinî duygularını casusluk faaliyetleri ile kışkırtması ve dinî duyar-
lılığı yüksek olan halkın kışkırtılması sonucu çıkan isyandır.
➜➜ Fethi Bey Hükümeti istifa etmiştir.

 I. Şeyh Sait İsyanı (13 Şubat 1925)

Laik Devlet Düzenine ve 
Rejime Karşı Tepkiler



İsmet Paşa tarafından yeni kurulan hükümet; 
➜➜ Ordu unsurlarını isyancılar üzerine gönderme,
➜➜ Sıkıyönetim ilan etme, 
➜➜ 4 Mart 1925’te “Takrir-i Sükun Yasası’nı” çıkarma 
➜➜ Tutumlarıyla huzuru sağlamaya çalışmıştır. 
➜➜ 15 Nisan 1925’te isyan bastırılmış, isyanla ilişkili olduğu düşünülen Terakkiper-
ver Partisi 5 Haziran 1925’te kapatılmış, Terakkiperver Fırkası üyelerinden ba-
zıları ömür boyu siyasetten men edilmiştir.

! NOT

➜➜ Şeyh Sait İsyanı, Musul’un Misak-ı Millî doğrultusunda çözülememesine neden 
olmuştur.



Örnek:



➜➜ Ziya Hurşit, Laz İsmail, Gürcü Yusuf ve Çopur Hilmi gibi bir grubun yapacağı 
suikast sonrası Giritli Şevki de onları motorla Sakız Adası’na kaçırmayı planlan-
mıştır. 

➜➜ Mustafa Kemal’in İzmir’e geliş gününün bir gün gecikmesi ve Giritli Şevki’nin 
vazgeçmesi suikast girişimini sonuçsuz bırakmıştır. 

➜➜ İstiklâl Mahkemelerinde suçlu görülenler cezalandırılmıştır.

II. Mustafa Kemal Paşaya Suikast 
Teşebbüsü (16 Haziran 1926) 



➜➜ 23 Aralık 1930’da Derviş Mehmet öncülüğünde, halkın dinî duygularını kullanı-
larak laik düzene ve yapılan inkılaplara tepki olarak çıkan isyandır. 

➜➜ Öğretmen Asteğmen Kubilay ve iki bekçi Menemen’de isyancılar tarafından öl-
dürülmüştür. 

➜➜ Devlet isyanı kısa sürede bastırmıştır.

III. Kubilay (Menemen) Olayı (23 Aralık 1930) 

! NOT

Şeyh Sait İsyanı ve Kubilay Olayı’nın ortak yönleri arasında, 

➜➜ Rejim karşıtı isyanlar olmaları, 

➜➜ Laik devlet düzenine ve inkılaplara karşı olmaları, 

➜➜ Çok partili yaşama geçiş çabalarına engel olmaları yönleri önemlidir.



➜➜ Osmanlı Medeni Kanunu, Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında oluşturulan Mecelle 
denen kanun ile geliştirilmiş ve sistemli hale getirilmiştir.

➜➜ 17 Şubat 1926’da İsviçre Medeni Kanunu Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre 
düzenlenerek mecliste kabul edilmiştir. 

➜➜ İsviçre Medeni Kan unu’nun, Türk Medeni Kanunu’na temel olarak alınmasında, 
Avrupa Medeni Kanunları içerisinde en yenisi olması, kadın - erkek eşitliği ve 
demokratik esaslar çerçevesinde düzenlenmiş olması etkili olmuştur. 

➜➜ Türk Medeni Kanunu 4 Ekim 1926’da yürürlüğe girmiştir.

Türk Medeni Kanunu’nun Kabul Edilmesi:

Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar



➜➜ Tek eşli evlilik 

➜➜ Resmi nikah zorunluluğu 

➜➜ Evlilikte yaş sınırı 

➜➜ Boşanmanın şartlara bağlanması 

➜➜ Kadın - erkek için eşitlik ilkesi 

➜➜ Mirasta kadın - erkek eşitliği 

➜➜ Çocuğun velayetinin kadınlara da verilmesi 

Medeni Kanunun Türk kadınına 
sağladığı bazı haklar şunlardır: 



➜➜ Evlenmede eşlerin isteğinin esas alınması 

➜➜ Medeni Kanun’un kabulü ile birlikte Türk toplumunda ve aile yaşamında kadın- 
erkek eşitliği sağlama yoluna gidilmiştir. 

➜➜ Türk Hukuk sistemindeki inkılap süreci sadece Medeni Kanun’un kabulü ile sı-
nırlı kalmamıştır. 

➜➜ Hukuk sisteminin tüm alanları, Avrupa devletlerinin uygulamış olduğu hukuk sis-
temleri esas alınarak çağdaş Türk Hukuk Sistemi oluşturulmuştur.



Örnek:



➜➜ Çeşitli kurumlara bağlı devlet okulları, medreseler, kilise teşkilatlarına bağlı 
azınlık okulları ve yabancı okulların tamamı Maarif Vekaleti’ne (Millî Eğitim Ba-
kanlığı) bağlanmıştır. 

Tevhid-i Tedrisat Kanunu (3 Mart 1924) 

Maarif Teşkilatı Kanunu (2 Mart 1926) 

Eğitim Alanında Yapılan İnkılaplar

➜➜ Eğitim sistemi millî olacak şekilde ilk ve orta öğretim programları belirlenmiş, 
eğitim hizmetleri çağdaş esaslara dayandırılmıştır. 

➜➜  Okul açma izni ve eğitim kurumlarındaki öğretim programları devlet kontrolü-
ne alınmıştır.



➜➜ Türk toplumunun eğitim seviyesini yükseltmek, 

➜➜ Türk halkının okur – yazar oranını artırmak, 

➜➜ En son bilimsel ve teknik gelişmeleri, kültürel faaliyetleri takip etmek amaç-
larıyla latin esaslı harflerden Türk diline uygun olanlardan 29 harfli Yeni Türk 
harfleri çıkarılan kanunla yürürlüğe girmiştir.

Yeni Türk Harflerinin Kabulü (1 Kasım 1928)



➜➜ Halkın okuma yazma seviyesini yükseltmek ve halka yeni harfleri tanıtmak için 
Millet Mektepleri açılarak “Türk toplumunu çağdaş medeniyet seviyesinin üze-
rine çıkarma” hedefi doğrultusunda önemli bir adım daha atılmıştır.

Millet Mekteplerinin Açılması (1928) 



Üniversite Reformu (1933) 
➜➜ Modern ve çağdaş bir eğitim ile bilimsel gelişme ve kalkınma için gerekli gö-
rülen düzenlemeler üniversite eğitimi için de önemsenmiş ve 1933’te Üniversite 
Reformu yapılmıştır. 

➜➜  1934 çıkarılan bir kanunla İstanbul’daki Mülkiye Mektebi, Siyasal Bilgiler Fa-
kültesi’ne dönüştürülerek Ankara’ya taşınmış, 

➜➜  1925’te kurulan Ankara Hukuk Mektebi, Hukuk Fakültesi adını almış, 

➜➜  İstanbul Üniversitesi’nde çok sayıda enstitü kurulmuş, Tıp Fakültesi’nde birçok 
klinik açılmıştır.



➜➜ Türk milleti aleyhindeki görüşlere cevap vermek, 

➜➜ Millî bilinç ve ulusal kültürü geliştirmek, 

➜➜ Türk tarihini araştırmak, elde edilen sonuçları yayımlamak, 

➜➜ Türklerin eski ve köklü bir geçmişe sahip olduklarını belge ve bulgularla gün 
ışığına çıkarmak, 

➜➜ Asya uygarlığını yaratanların arasında Türklerin de olduğunu kanıtlamak gibi 
amaçlarla 1930’da Türk Ocağı çatısı altında yapılanan kurum, 1931’de Türk Ta-
rihî Tetkik Cemiyeti adıyla kurulmuş ve daha 
sonra Türk Tarih Kurumu adını almıştır.

Türk Tarih Kurumunun Açılması (1931) 



➜➜ Türk dilinin korunmasına Atatürk Türk Dil Kurumu toplantısında ve geliştiril-
mesine büyük önem veren Atatürk, milletimizin birbiriyle iyi iletişim kurmasının 
Türk dilinin korunmasına ve geliştirilmesine bağlı olarak mümkün olacağı inancı 
ile 12 Temmuz 1932’de Türk Dil Tetkik Cemiyeti kurulmuştur.

➜➜ Dönemin önemli edebiyatçıları ve milletvekilleri olan Semih Rifat, Ruşen Eşref, 
Celal Sahir ve Yakup Kadri kurucuları olup kurumun ilk başkanı Semih Rifat’tır. 

➜➜  Türk Dil Tetkik Cemiyeti’nin amacı, “Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliği-
ni meydana çıkarmak, onun yeryü-
zü dilleri arasında değerine yaraşır 
yüksekliğe eriştirmek” olarak tespit 
edilmiştir. 1936’da Türk Dil Kurumu 
adını almıştır.

Türk Dil Kurumunun Açılması (1932) 



Örnek:



Atatürk Döneminde;

Sanatsal Gelişmeler

➜➜ Osmanlı döneminden kalma Sanayiinefise Mektebi “Güzel Sanatlar Akademisi” 
haline getirmiştir. 

➜➜ Burada yetişen birçok sanatçıyı, kendilerini geliştirmeleri için Avrupa’nın sanat 
merkezlerine göndermiştir. 

➜➜ Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin, Adnan Saygun gibi kompozitörler ile Çallı 
İbrahim, Namık İsmail gibi ressamlar Almanya, Avusturya ve Fransa gibi Avrupa 
ülkelerine gönderilmiştir.



➜➜ İlk Türk operasının hazırlanması için ünlü müzisyen Adnan Saygun’u görevlen-
diren Atatürk, Cemal Reşit Rey’e de ilk konservatuvarı kurdurmuştur.

➜➜ 1937’de Resim ve Heykel Müzesi’ni açarak Cumhuriyet öncesi ve sonrası döne-
min sanatsal ürünlerini aynı çatı altında bir araya getiren Atatürk olmuştur.

➜➜ 1925’te Ankara’da müzik öğretmeni yetiştirilmesi amacıyla Musiki Muallim 
Mektebi açılmıştır. 

➜➜ Ünlü besteci Prof. Paul Hindemith’ten yardım alınarak Türkiye’deki müzik ku-
rumlarının durumları hakkında hazırladığı rapor doğrultusunda 1 Kasım 1936’da 
Musiki Muallim Mektebi eğitimine başlanmıştır.

➜➜ Genellikle Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet temaları içerikli Cumhuriyet dönemi-
nin ilk on yılına ilişkin İnkılap Sergisi Ekim 1933’te Ankara’da açılmıştır. 



Örnek:



Şapka Kanunu 

Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar 

➜➜ Bu kanun, 25 Kasım 1925’te kabul edildi. 

➜➜ 3 Aralık 1934’te din adamlarının ibadet yerleri dışında dinî kıyafetlerle gezme-
leri yasaklandı. 

➜➜ Diyanet İşleri Başkanı ve diğer dinlerin en yetkili kişilerinin özel kıyafetleriyle 
dolaşabilmelerine izin verildi. 

➜➜ Çağdaş Avrupa ülkelerinin kullanmış olduğu kıyafetler kabul edilerek farklı kı-
yafet uygulanmasına son verildi. 



Takvimde Değişiklik 
➜➜ 26 Aralık 1925’te Hicri ve Rumi takvimlerin yerine Miladi takvim kabul edildi. 

➜➜ 1 Ocak 1926’dan itibaren de kullanılmaya başlandı.

➜➜ Çağdaş Avrupa ülkeleriyle takvim birliğine gidilerek takvim alanındaki farklı 
uygulamalar ortadan kaldırıldı. 

➜➜ 30 Kasım 1925’de kabul edilen bir yasayla tekke, zaviye ve türbeler kapatıldı. 

➜➜ Türbedarlıklar ile şeyhlik, dervişlik, çelebilik vb. birtakım unvanlar kaldırıldı. 

➜➜ Böylece toplumsal alanda farklılıklar giderilmiş oldu. Vatandaşlar arasında eşit-
lik sağlandı. 

Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması



Saatte Değişiklik 
➜➜ 26 Aralık 1925’te alaturka saat kaldırıldı. 

➜➜ Batıdan alınan zaman ölçüsü kabul edilerek bir gün 24 saate bölündü. 

➜➜ Böylece günlük hayat düzene sokuldu. 

Ölçü Birimlerinde Değişiklik 

➜➜ 1931’de kabul edilen bir kanunla eski ağırlık ve uzunluk ölçüleri değiştirildi. 

➜➜ Eskiden kullanılan arşın, endaze, okka gibi ölçü birimleri kaldırıldı. 

➜➜ Bunların yerine uzunluk ölçüsü olarak metre, ağırlık ölçüsü olarak kilo kabul 
edildi. Farklı ağırlık ve uzunluk uygulamasına son verildi.

➜➜ Böylece ticaret alanında yaşanan zorluklar ortadan kaldırılmış oldu.



➜➜ Millî bayramlar ve tatil günleri de yeniden düzenlendi. 

➜➜ 1935 yılında çıkarılan bir kanunla, cuma günü olan hafta tatili değiştirildi. 

➜➜ Cumartesi öğleden sonra ve pazar günü hafta tatili olarak kabul edildi. 

➜➜ Avrupa ülkeleri ile tatil günlerinde birliğe gidildi. Böylece devletler arası ilişki-
lerde yaşanan zorluklar ortadan kaldırıldı.

Tatil Günlerinde Değişiklik 



Soyadı Kanunu

➜➜ 21 Haziran 1934’te çıkarılan Soyadı Kanunu ile bahsedilen güçlükler ortadan 
kaldırıldı.

➜➜  Bu düzenlemeye göre her Türk vatandaşının, kendi adından başka, ailesinin or-
tak olarak kullanacağı bir soyadı alacaktı. 

➜➜ Bu soyadları Türkçe olacaktı. 

➜➜ Ahlaka aykırı ve gülünç adlar soyadı olarak kullanılmayacaktı. 

➜➜ Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesinden sonra 24 Kasım 1934’ te TBMM tarafın-
dan, Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya Atatürk soyadı verildi.



Örnek:



Örnek:



Ekonomik Alandaki İnkılaplar

➜➜ “Siyasal zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taç-
landırılamazsa, meydana gelen zaferler kalıcı olmaz, az zamanda söner...” Ata-
türk

İzmir İktisat Kongresi (17 Şubat 1923)
➜➜ Türkiye’nin ekonomi, sosyal ve siyasi problemlerinin tartışıldığı ve başkanlığını 
Kazım Karabekir’in yaptığı İzmir İktisat Kongresi’ne, Türkiye’de bulunan ziraat-
çı, sanayici, tüccar ve işçi temsilcilerinden 1135 delege katılmıştır. 



➜➜ Hammaddesi ülkemizde olan sanayi dalları kurulmalıdır. 

➜➜ Yabancı tekellerden kaçınılmalıdır. 

➜➜ Sanayi özendirilmeli ve ulusal bankalar kurulmalıdır. 

➜➜ Büyük işletmeler ve fabrikalar kurulmalıdır. 

➜➜ Özel teşebbüse kredi sağlayan bir devlet bankası kurulmalıdır. 

➜➜ Devlet, ekonomik görevleri üstlenmelidir.

Kongrede kararlaştırılan 
kalkınma hedefleri ve yöntemler: 



Örnek:



➜➜ Türk köylüsünün maddi bakımdan rahatlamasına yönelik 17 Şubat 1925’te Aşar 
Vergisi kaldırılmıştır. 

➜➜ 1927 – Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarılmış ancak istenilen başarı sağlanamamış-
tır. Özel sektör sadece Uşak Şeker Fabrikası’nı kurabilmiştir. 

➜➜ 1933’te I. Beş Yıllık Kalkınma Planı kabul edilmiş; sanayileşmenin ve halkın te-
mel tüketim mallarının üretilmesinin devlet eliyle gerçekleşmesi ve yürütülme-
si amaçlanmıştır. 

➜➜ Sümerbank, İzmit Kağıt Sanayi, Karabük Demir – Çelik, Paşabahçe Cam, Bey-
koz Deri, Merinos fabrikaları bu kalkınma planının kapsamına göre açılmıştır. 

➜➜ I. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın uygulanmasıyla devletçilik ilkesi resmen yürürlü-
ğe girmiştir. 



Örnek:



➜➜ 1924 – Özel bir Türk Bankası olan İş Bankası kurulmuştur.

➜➜ 1 Temmuz 1926 – Kabotaj Denizcilik Bayramı Kanunu yürürlüğe girmiştir.

➜➜ Kabotaj Kanunu ile Türk karasularında yabancı gemilerin serbest ticaret ve do-
laşımına son verilmiştir. 

➜➜ Bu yönüyle Kabotaj Kanunu bağımsızlık ve ulusçuluk ilkesi paralelinde bir dü-
zenlemedir.

➜➜ Sağlık alanlarında; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Hıfzı Sıhha Enstitüsü, Kı-
zılay, Yeşilay ve Verem Savaş Derneği gibi sağlık ve sosyal kuruluşlar oluşturul-
muştur.





Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



TYT Orta ve İleri Düzey
Tarih Soru Bankası

Ataür Döne 

Tür Dış Polası (1923-1938)
ORTA ve İLERİ

DÜZEY
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BEGÜM ÜNLÜ



İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA

1932 - 1939 Arası Türkiyenin Dış Politikası 

ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI (1923-1938)

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasının Esasları 

1923 - 1932 Arası Türk 
Dış Politikası ile İlgili Gelişmeler



Atatürk Dönemi Türk Dış 
Politikasının Esasları 

➜➜ Bağımsızlık Esasını Gözetmek

➜➜ Akılcılık ve Gerçekçilik Esasını Gözetmek

➜➜ Uluslararası İlişkilerde Eşitlik Esasını Gözetme

➜➜ Barışı ve Millî Menfaatleri Esas Almak

➜➜ Türk Kamuoyunu ve Dünyadaki Konjonktürel Değişmeleri Esas Almak

➜➜ İç İşlerine Karışılmasına Karşı Olma ve Başka Devletlerin İçişlerine Karışmama



Örnek:



Örnek:



➜➜ Bu dönemde Türkiye; Lozan Antlaşması’nda çözülememiş sorunlar ile uğraşmış, 
komşu devletlerle ilişkilerini geliştirmeyi önemsemiştir.

1923 - 1932 Arası Türk Dış 
Politikası ile İlgili Gelişmeler



➜➜ 1923 Lozan Konferansı’nda, Türkiye ile Yunanistan arasında karşılıklı nüfus de-
ğişimi konusu prensipte uzlaşılan bir konu iken; Yunanistan’ın “Etabli” yani “yer-
leşik” kelimesinden hareketle İstanbul’daki Rumları mübadele dışında tutma ça-
bası taraflar arasındaki ilişkileri çıkmaza sokmuştur. 

➜➜ Mondros Mütarekesi öncesi İstanbul’daki her Rum’u yerleşik görmek isteyen 
Yunan Hükümeti’ne karşılık Türk Hükümeti, “İstanbul’da yerleşmenin kanunlarla 
belirlendiğini, İstanbul için yerleşik 
tabirinin sürekli oturanlar için ge-
çerli olacağını, Mondros Mütarekesi 
öncesi geçici olarak gelenlerin bu 
kategoride sayılamayacağını” be-
lirtmiştir. 

Türk - Yunan İlişkileri ve Nüfus Mübadelesi



➜➜ Taraflar arasında anlaşmazlık derinleşince Yunan Hükümeti Batı Trakya’daki 
Türklerin mallarına el koymuştur. Buna karşılık Türk Hükümeti de İstanbul’daki 
Rumların mallarına el koymuştur.
➜➜ Taraflar arasındaki anlaşmazlık 1926’da yapılan mübadele antlaşmasıyla gide-
rilmeye çalışılsa da ancak 10 Haziran 1930’da Ankara’da imzalanan Nüfus Mü-
badelesi Anlaşmasında “Batı Trakya’da Türklerin, İstanbul’da Rumların” yerleşme 
tarihlerine bakılmaksızın “Yerleşik” sayılmasıyla sorun çözülmüştür.



Örnek:



1) Suriye Sınırı 

Türk-Fransız İlişkileri

➜➜ Lozan Antlaşması’nda, Ankara Antlaşması (1921) şartları taraflar arasında kabul 
edilirken sorunlu alanların çözümü için planlanan “Sınır Tespit Komisyonu” ancak 
1925’te kurulabilmiştir. 
➜➜ 30 Mayıs’ta Fransa ile Dostluk ve İyi Komşuluk Sözleşmesi imzalanmış ve sorun-
ların barışçıl yollarla halline karar verilmiştir. 
➜➜ 1930’da Türkiye ile Fransa arasında “Hatay hariç” Suriye-Türkiye sınırı kesin 
olarak çizilmiştir.



Örnek:



2) Yabancı Okullar

➜➜ Mustafa Kemal “Türkiye’de bizim okullarımızın bile sahip olmadıkları ayrıcalıkla-
ra yabancı okulların sahip olmaları kabul edilemez.”  demiştir.

➜➜ 3 Mart 1924 Tevhid-i Tedrisat Yasası’yla “Ülkedeki tüm okulların Maarif Veka-
leti çatısı altında faaliyet göstermelerine” karar verilmiştir.

➜➜ 26 Eylül 1925’te Türk Hükümeti, “Yabancı okullarda Türk dili, tarih ve coğrafya 
gibi derslerin Türk öğretmenlerce Türkçe okutulması ve Türk müfettişlerince 
okulların denetlenmesi” esaslarını ilgili okullara duyurmuştur. 

➜➜ Bunun üzerine Fransa ve Papalık başta olmak üzere Türkiye’de okulları olan 
devletler tepki göstermişlerdir. 

➜➜ Türkiye Devleti ise “bu konunun iç sorunu” olduğunu bildirerek tartışmaların 
önünü kesmiş ve bazı yabancı okullar kapanırken, kurallara uyan okullar faali-
yetlerini sürdürmüştür.



Örnek:



➜➜ Osmanlı Devleti’nden en çok alacaklı olan Fransa ile Türkiye arasında Lozan 
Konferansı’nda sorun ele alınsa da ancak 1928’de sonuçlanmıştır. 

➜➜ “Ödenecek borcun miktarı ve eşit taksitlerle ödenmesi belli bir kurala” bağlan-
mış ancak 1929’da “Dünya Ekonomik Krizi” Türkiye’yi sıkıntıya düşürmüştür. 

➜➜ Türkiye Devleti, borçların ertelenmesini talep etmiş; alacaklıların itirazı üzerine 
yapılan görüşmelerle 1933’te Paris’te uzlaşmaya varılmıştır. 

➜➜ Türkiye, üzerine düşen borçları 1954’e kadar ödemiştir. 

3) Dış Borçlar



4) Adana - Mersin Demir Yolu 

➜➜ Bir Fransız şirketi tarafından işletilen demir yolunu Türkiye’nin satın alma giri-
şimi Fransa’nın itirazına neden oldu.
➜➜ Fransa’nın karşı çıkmasına rağmen Haziran 1929’da Adana - Mersin Demir Yolu, 
Türkiye tarafından satın alındı.
➜➜ 1929’da Milletlerarası Daimi Adalet Divanı’nda Türkiye lehine sonuçlanmıştır.

5) Bozkurt - Lotus Davası 

➜➜ Türk bayrağı taşıyan “Bozkurt” adlı gemiyle Fransız bayrağı taşıyan “Lotus” adlı 
geminin Midilli açıklarında Ağustos 1926’da çarpışmasıyla ortaya çıkan hukuki 
sorunlar iki ülke arasında gerginliğe neden olmuştur. 

➜➜ “Bozkurt - Lotus Davası” 1927’de Milletlerarası Daimi Adalet Divanı’nda Türkiye 
lehine sonuçlanmıştır.



➜➜  1923’te Lozan Konferansı’nda, Türkiye - Irak sınırının çizilmesinin Türkiye ile 
İngiltere arasındaki görüşmelerle çözülmesi karara bağlanmıştır. 

➜➜ Türkiye’nin, “halkının çoğunluğu Türk olan bölgelerin Türkiye’ye bırakılması” is-
teğine karşın İngiltere, “Irak’ta manda yönetimi kurduğu için” bu isteği reddet-
miştir. 

➜➜ Musul Eyaleti için sorunu Milletler Cemiyeti’ne taşıyan İngiltere, Milletler Ce-
miyeti adına çalışan Komisyonun “Musul Irak’ta kalmalıdır.” kararını almasında 
etkili olmuştur. 

Türk - İngiliz İlişkileri ve Musul Sorunu



➜➜ 13 Şubat 1925’te çıkan Şeyh Sait İsyanı’nın etkisiyle Türkiye, İngiltere’ye karşı 
Musul için etkin dış politika izleyememiştir. 

➜➜ 5 Haziran 1926’da yapılan Ankara Antlaşması’yla Musul’un, Irak’ın bir parçası 
olduğunu Türkiye kabul etmiştir. 

Ankara Antlaşması’na göre, 

➜➜ Musul, Kerkük ve Süleymaniye, İngiliz mandası altında olan Irak’a bırakılacak 

➜➜ Hakkâri Türkiye’ye bırakılacak Türkiye - Irak sınırı çizilecek 

➜➜ Irak, Musul’dan elde edeceği petrol gelirlerinden %10’unu 25 yıllığına Türki-
ye’ye verecek.



Örnek:



Türk - Sovyet İlişkileri 

➜➜ 1920’li yılların sonlarına doğru Türkiye’nin uluslararası alanda daha aktif olması 
ve batılı devletlerle ilişkilerini geliştirmesi ;

➜➜ “Akdeniz yolu üzerinde engel bırakmamak ve Karadeniz üzerinden Sovyet Rus-
ya’ya yönelebilecek tehditleri önlemek” amacıyla Türkiye ile Sovyet Rusya ara-
sında 1925’te Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşması yapılmıştır. 

➜➜ Kendi rejimini yayma çabasıyla Türkiye ile yakın ilişkileri önemseyen Sovyet 
Rusya’nın tutumuna karşın Türkiye’nin, “yabancı ideolojilerden etkilenmeme ve 
Rus yayılmacılığına fırsat vermeme” amacıyla Sovyet - Türk ilişkileri istenilen 
boyutta gelişmemiştir.



➜➜ 1923 Lozan Konferansı’nda, “Boğazlar Komisyonu İdaresi’nin” kurulmasına karşı 
Türk tezini destekleyen Sovyet Rusya; 1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nde 
“Boğazlar Komisyonu İdaresi’nin” kaldırılması kararına karşı olarak Türk tezine 
karşı çıkmıştır.

➜➜ 1936’da bozulmaya başlayan Türk - Sovyet ilişkileri, II. Dünya savaşı sonlarına 
doğru Sovyetlerin “Boğazlarda üs ve Kars dolaylarını Türkiye’den istemesi” so-
nucu bozulmuş ve bu durum Türkiye’yi batılı devletlere ve özellikle ABD ile sıkı 
ilişkiler kurmaya yöneltmiştir.



Örnek:



1932 - 1939 arası Türk 
Dış Politikasının şekillenmesinde,

1932 - 1939 Arası Türkiyenin 
Dış Politikası 

➜➜ Almanya ve İtalya’nın saldırgan tutumları, 
➜➜ Türkiye’nin konjonktürel değişme ve gelişmelere duyarlılığı, 
➜➜ Türkiye’nin batılı devletlerle ilişkilerini geliştirme çabası durumları belirleyici 
olmuştur.



➜➜ İspanya’nın önerisiyle Milletler Cemiyeti’nin Türkiye’ye üyelik çağrısına Türkiye 
olumlu cevap vermiştir. 

➜➜ 18 Temmuz 1932’de Türkiye, Milletler Cemiyeti’ne üye olmuştur.

1) Türkiyenin Milletler 
Cemiyetine Üye Olması



Örnek:



2) Balkan Antantı (9 Şubat 1934)

➜➜ Türkiye, Yunanistan,  Yugoslavya ve Romanya arasında yapılan antant ile üye 
devletleri sınırlarını karşılıklı olarak garanti etmiş, birbirlerine danışmadan her-
hangi bir Balkan devletiyle siyasi antlaşma yapmamayı taahhüt etmişlerdir. 
➜➜  İtalya’nın etkisinde kalan Arnavutluk ile yayılmacı tutum izleyen Bulgaristan 
Balkan Antantı’na katılmamıştır.



! NOT

➜➜ Türkiye ile Yunanistan arasında nüfus değişimi sorununun barışçıl yollarla çö-
zülmesi Balkan Antantı’nın yapılmasına ortam hazırlamıştır.



3) Sadabat Paktı

➜➜ Ortadoğu’nun güvenliğini sağlama amacıyla 1935’te Türkiye, İran ve Irak’ın gi-
rişimleriyle Cenevre’de Sadabad Paktı’nın genel çerçevesi belirlenmiştir.

➜➜ Afganistan ve Suudi Arabistan’ın katılıp katılmayacağı konusundaki uzlaşmazlık 
sonrasında 1937’de pakta Afganistan’ın da katılımıyla 1937’de Cenevre’de imza-
lanmıştır.



Örnek:



4) Montrö Boğazlar Sözleşmesi 
(20 Temmuz 1936)



➜➜ Lozan Barış Antlaşması’ndaki Türk Boğazları “Ayrı bir bütçesi olan Boğazlar Ko-
misyonu İdaresi’nin kurulması ve boğazların iki yakasında Türklerin askeri tah-
kimat kurmaması” şartları, Türkiye Devleti’nin egemenlik haklarını zedeleyici 
durumlardır. 

➜➜ Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne başvurarak “Kollektif garantinin işlemez oldu-
ğu ve Türk Devleti’nin topraklarının tehdit altında olduğu” içerikli girişimleri so-
nucu 1936’da Montrö Boğazlar Sözleşmesi yapılmıştır.

➜➜ Boğazlar Komisyonu kaldırılmış, 

➜➜ Boğazların savunması Türkiye’ye bırakılmış, 

➜➜ Yabancı ticaret gemilerinin Boğazlardan geçişi serbest bırakılmış,

➜➜ Savaş gemilerinin geçişi için bazı sınırlamalar getirilmiştir.



! NOT

Montrö Boğazlar sözleşmesi ile ilgili devletler; 

➜➜ Türkiye’nin boğazlarda asker bulundurma isteğini kabul etmiş,

➜➜ Boğazlar Komisyonu İdaresi kaldırılarak tüm yetkiler Türk Hükümeti’ne bırakıl-
mış, 

➜➜ Türkiye Devleti’nin egemenlik hakları güçlendirilmiştir.



Örnek:



5) Hatayın Türkiyeye Katılışı 

➜➜ 1936’da Fransa’nın Suriye mandasını terk etmesi sonrası Türkiye’nin girişimleri 
ile Hatay’da Milletler Cemiyeti aracılığıyla referandum yapılmıştır.
➜➜ 2 Eylül 1938’de Hatay Cumhuriyeti kurulmuştur. 
➜➜ Hatay Cumhuriyeti parlamentosu 30 Haziran 1939’da oylamayla kendini feshet-
miş ve Türkiye Devleti’ne katılma kararı almıştır. 
➜➜ Türkiye Devleti, 2 Temmuz 1939’da Hatay’ın, Türkiye’nin bir ili olduğunu kabul 
etmiştir.



Örnek:



Atatürkün Ölümü ve İsmet İnönünün 
Cumhurbaşkanı Seçilmesi

➜➜ Sağlık durumu her geçen gün kötüye giden Mustafa Kemal rahatsızlığından 
dolayı 29 Ekim’de Ankara’ya gidişini iptal etmiştir. 

➜➜ Atatürk, sonraki günlerde sivil ve askerî bürokratlarla görüşmelere devam et-
miştir.

➜➜ 16 Ekim akşamı komaya girmiş ve dört gün komada kalmıştır. 

➜➜ 1 Kasım 1938’de TBMM toplantısının açış 
konuşmasını bizzat kendi yapmak istemiş 
fakat hastalığı ilerlediği için onun yerine 
konuşma metnini Başbakan Celal Bayar 
okumuştur.



➜➜ 8 Kasım’da Atatürk rahatsızlanmış, 10 Kasım Perşembe günü büyük önder Ata-
türk, saat 09.05’te hayata veda etmiştir.

➜➜ Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatından bir gün sonra 11 Kasım 1938 Cuma günü 
Meclis toplanmış ve Meclis Başkanı M. Abdülhalik Renda anayasa gereğince 
cumhurbaşkanı seçimi yapılacağını duyurmuştur. 

➜➜ Gizli oyla yapılan seçimde 348 oyla Malatya Milletvekili İsmet İnönü, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin İkinci Cumhurbaşkanı olmuştur. 

➜➜ Atatürk’ün Türk bayrağına sarılı tabutu Dolmabahçe Sarayı’nda Türk halkının 
ziyaretine açılmıştır. 

➜➜ Atatürk’ün naaşı 20 Kasım’da Türkiye Büyük 
Millet Meclisine getirilmiş ve 21 Kasım’da Et-
nografya Müzesi’ne götürülerek katafalka 
konmuştur. 

➜➜ 1953’e kadar kaldığı Etnografya Müzesi’nden 
10 Kasım 1953’te Anıtkabir’e nakledilmiştir.
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İKİ SAVAŞ ARASI DÜNYADA GÖRÜLEN SİYASİ VE 
EKONOMİK GELİŞMELER

I. Dünya Savaşından Sonra Dünya Ekonomik Bunalımı

Locarno Antlaşması

Kara Perşembe (24 Ekim 1929) 

Briand - Kellogg Paktı 

I. Dünya Savaşı Sonrası Avrupada Barışı 
Korumaya Yönelik Girişimler ve Türkiye  

İki Savaş Arası Dönemde Dünyaya 
Hakim Siyasi Düşünceler ve Rejimler



I. Dünya Savaşı Sonrası Avrupada Barışı
 Korumaya Yönelik Girişimler ve Türkiye 

İki Dünya Savaşı Arasındaki 
Dönemde Dünyada Meydana Gelen 
Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler

 Locarno Antlaşması 
➜➜ I. Dünya Savaşı sonrasında Fransa’nın Almanya’ya güvensizliği sonucu, Fransa, 
Almanya, İngiltere, İtalya, Belçika, Polonya ve Çekoslovakya arasında 1 Aralık 
1925’te imzalanmıştır. 
➜➜ Antlaşmaya göre Almanya batı sınırı için Fransa’ya güvence verirken anlaşmaz-
lıkların barış yoluyla çözümünü kabul etmiştir. 



Örnek:



Örnek:



Briand - Kellogg Paktı 
➜➜ Locarno Antlaşması’na rağmen Almanya’dan çekinen Fransa, ABD ile karşılıklı 
ilişkilerinde savaşa başvurulmaması ilkesine dayalı bir barış paktı yapmayı iste-
miştir. 
➜➜ Bunu reddeden ABD, bütün büyük devletlerin, muhtemel bir savaşı lanetleme 
paktı imzalamalarını önermiştir. 
➜➜ Öneri Almanya, İngiltere, İtalya, Japonya, Belçika, Polonya, Fransa, Çekoslo-
vakya tarafından kabul edilmiştir. 
➜➜ 27 Ağustos 1928’de imzalanan Briand- Kellogg Paktı ile, “ülkelerin topraklarına 
yapılacak saldırılara karşı yapacakları savunma savaşı dışındaki savaşlar kanun 
dışı” sayılmıştır.



Örnek:



Örnek:



Örnek:



➜➜ Dar anlamda New York borsasının çökmesi geniş anlamda kredi sistemi ile ve 
spekülatif borsa işlemleriyle varlığını sürdüren ekonomide fazla üretimden kay-
naklanan üretim - tüketim dengesizliği sonucunda görülen ekonomik krizdir. 

➜➜ I. Dünya Savaşı sonrası yaşanan 
ekonomik sıkıntılar Amerika’da 
küçük şirketlerin birleşmesine ve 
tekelleşmesine ortam hazırlamış-
tır. 

Kara Perşembe (24 Ekim 1929) 

I. Dünya Savaşından Sonra 
Dünya Ekonomik Bunalımı



➜➜ Amerika ekonomisinin %50’sini 200 kadar holding kontrol eder hale gelmiştir. 
Bu şirketler spekülatif borsa aracılığı ile ekonomik sistemi yönlendirmişler ve 
borsadaki hisse fiyatları 4 kat artarken üretimdeki mamüller 2 kat fiyat artışı-
na çıkamamıştır. 

➜➜ I. Dünya Savaşı öncesinde ve sırasında Avrupalı devletlere büyük ölçekte kre-
dili borçlar verilmiş, Amerika ekonomisi sıkıntıya girince alacaklarını Avrupalı 
devletlerden alamamıştır. 

➜➜ 1929 yazında kredilerde kısıtlama gündeme gelmiş ve New York Borsası düş-
meye başlamıştır. 

➜➜ 24 Ekim 1929 Perşembe günü 12 milyon hissenin satışa sunulmasıyla New York 
Borsası çökmüştür.



! NOT

New York Borsası’nın çöküşüyle yüzlerce şirket iflas etmiş, 
fabrikalar kapanmış, 
milyonlarca insan işsiz kalmış, 
üretim faaliyetleri durmuş, ticaret zarar görmüş, 
köylerde topraklar terk edilmiş, 
pek çok insan mal varlığını kaybetmiş ve insanların yaşam koşulları kötüleşmiştir.



Örnek:



➜➜ Almanya’da iktidarı ele geçiren Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisinin (NAZİ) 
başına geçen Adolf Hitler 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’nın Alman ekonomisi-
nin üzerindeki olumsuz etkisini de kullanarak Alman ırkının üstünlüğüne, Yahu-
dilerin zenginliğine el konulmasına ve devletin kutsallaştırılmasına dayalı totoli-
ter bir rejim kurmuştur. 

Almanyada Nazizm 

İki Savaş Arası Dönemde Dünyaya Hakim 
Siyasi Düşünceler ve Rejimler



Örnek:



İtalyada Faşizm 

➜➜ 1922 de Kral Emanuel tarafından başbakan seçilen Benitto Mussolini, Akdeniz’de 
eski Roma İmparatorluğu’nu yeniden kurmak istemiş ve Akdeniz’i bizim denizo-
larak görmüştür. 
➜➜ Benito Mussolini’nin liderliğindeki Ulusal Faşist Parti’nin iktidara gelmesinde et-
kili oldu. 
➜➜ Mussolini 1926’daki ünlü Scala (Sıkala) nutkunda: “Her şey devlet içinde ve 
devlet için, hiçbir şey devlet dışında ve başka bir şey için değildir.” diyordu. 
➜➜ İtalya’yı 1922’den 1943’e kadar diktatörlükle yöneten Mussolini, totaliter bir 
rejim kurmuştur. 



Örnek:



➜➜ Serbestlik, bireysel ve toplumsal özgürlük savunuculuğu anlamına gelen bir 
kavramdır. Devletin ekonomiye müdahale etmemesi, arz-talep mekanizması ya 
da fiyat mekanizmasıyla piyasanın iktisadi ve sosyal açıdan en yararlı sonuçları 
üreteceğini, özel sektörün önünü açmak gerektiğini savunan ilkeye iktisadi li-
beralizm denir. 

Liberalizm 

➜➜ Batı dünyasında XV. ve XVI. yüzyıldan itibaren feodalizmin çözülmesiyle onun 
yerine geçmeye başlayan, XVIII. ve XIX. yüzyılda ise hâkim iktisadi örgütlen-
me haline gelen, sermaye egemenliğine dayalı toplumsal aşamadır. 

Kapitalizm 



Komünizm 

Sosyalizm 

➜➜ Bütün malların ortaklaşa kullanıldığı ve özel mülkiyetin olmadığı toplumsal dü-
zen. 

➜➜ Üretim araçlarının mülkiyetinin devlete ait olması, üretim ve bölüşümün toplum 
adına merkezi bir örgütlenmeyle devlet tarafından planlanması, özel teşebbüs 
ve mülkiyet hakkının olmaması yahut çok sınırlı tutulmasının öngörüldüğü top-
lumsal sistemdir. Sosyalizmin ulaşacağı düşünülen son aşama ise Komünizm ola-
caktır. 

➜➜ Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi içerisinde 1903’ten itibaren meyda-
na gelen gruplaşmada, çoğunluğu oluşturan ve kendilerini Komünist Parti 
olarak adlandıran, 1917 Devrimi’ni gerçekleştiren Vladimir İlyiç Lenin’in 
ve arkadaşlarının, Karl Marks’ın görüşlerinden yola çıkarak geliştirdikleri 
anlayıştır. 

Bolşevizm 



Örnek:
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İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA
II .DÜNYA SAVAŞI ’NIN SEBEPLERİ ,  YAYILMASI ,  DÜNYAYA VE 

TÜRKİYE ’YE ETKİLERİ

Savaş Yıllarında Türkiyede Genel Durum 

Savaş Yılları

Savaş Yıllarında Sosyal - Kültürel ve Eğitim 
Alanındaki Gelişmeler 

II.Dünya Savaşında Türkiye

II.Dünya Savaşının Sonuçları

II.Dünya Savaşının Nedenleri

Türkiyede İç Politikadaki Gelişmeler



I. Dünya Savaşı sonrasında görülen,
➜➜  I. Galip devletlerin barışı sağlamak ve korumak yerine kurdukları düzen içinde 
kendi çıkarlarını gerçekleştirme yollarını aramaları,
➜➜  II. Yenilen devletlerle siyasi, ekonomik ve askeri kısıtlamalar ve ağır yükümlü-
lükler getiren antlaşmaların imzalanması, 
➜➜ III. Osmanlı, Rus Çarlığı, Avusturya - Macaristan ve Alman İmparatorluklarının 
yıkılması ile Avrupa güçler dengesinin bozulması,
➜➜  IV. Ulusçuluk temelinde devletler kurma amacıyla toplanan Paris Barış Konfe-
ransı’nda Yugoslavya ve Çekoslavakya gibi farklı millî unsurlardan oluşturulan 
devletler kurulması

gelişmeleri II.Dünya Savaşı’na neden olmuştur.

II.Dünya Savaşının Nedenleri



Örnek:





➜➜ 1931’de Mançurya’yı işgal ederek Çin’e karşı politikalarını yoğunlaştıran Japon-
ya, 1933’te Milletler Cemiyeti’nden ve Washington Antlaşması’ndan ayrılmıştır.

➜➜ 1934’te “Asya, Asyalılarındır.” politikasına dayalı olarak Uzakdoğu’daki güçler 
dengesini bozmuş, Uzakdoğu’da çıkarları olan ABD ve İngiltere bu duruma ses-
siz kalmıştır.

➜➜ 1937’de Japonya’nın Çin’e saldırması sonucu ABD ve İngiltere, Çin’e yardım yap-
maya başlamıştır. 

➜➜ Batılıların Doğu Asya’dan atılmasını ön gören ve “Yeni Düzen” olarak adlandırı-
lan Japonya’nın politikaları sonucu İkinci Dünya Savaşı’nın cephelerinden biri de 
Uzakdoğu olmuştur.

Japonya 



Örnek:



➜➜ Mussolini’nin, Roma İmparatorluğu’nun yeniden kuruluşu ve Roma’nın egemenlik 
alanlarının İtalyanlara ait olduğu doğrultusundaki politikaları ile Mussolini Akde-
niz’i “Bizim Deniz” olarak tanımlamış ve yayılmacı politikalara yönelmiştir.

➜➜ Mussolini’nin bu tutumları sonucunda,

➜➜ “Serbest şehir” olarak bağımsızlık statüsüne kavuşturulan “Fiume” konusunda 
Yugoslavya’ya baskı kurmuş ve Fiume 1924’te İtalya’ya katılmıştır. 

➜➜ İtalya temsilcisinin Yunanistan’da öldürülmesini bahane ederek Yunanistan’ın 
Korfu Adası’nı işgal etmiştir. 

➜➜ Arnavutluk’taki iç sorunlardan yararlanarak 1924’te Arnavutluk’u nüfuzu altına 
almayı başarmıştır. 

➜➜ 1936’da Habeşistan’ı işgal etmiştir.

İtalya 



! NOT
Hayat Sahası :I. Dünya Savaşı sırasında Almanya’nın üzerinde bulunduğu toprakla-
rın Alman ırkına yeterli gelmeyeceğine ilişkin mevcut olan fikrin, Hitler tarafından 
Almanya’nın Avrupa’da yayılma politikasının bir gerekçesi olarak kabul edilmesi so-
nucunda ortaya çıkan kavramdır. Benzer iddialar Japon ve İtalyanlar tarafından da 
ileri sürülmüştür.

➜➜ 1 Mart 1935’te Versay Antlaşması’yla Fransa’ya bırakılan “Saar Bölgesi”, halk 
oylamasıyla Almanya yönetimine geçmiştir. 
➜➜ Silahsızlanma Konferansı ve Milletler Cemiyeti’nden 1933’te çekilen Almanya, 
silahlanmayı her alanda önemsemiş ve asker sayısını 300.000’e çıkarmıştır. 
➜➜ 7 Mart 1936’da “askerden arındırılan” Ren bölgesine asker sevk eden Almanya, 
13 Mart 1938’de Avusturya’yı ilhak ederek Avusturya ile birleştiğini ilan et-
miştir.

Almanya



➜➜ Almanya 1933 sonrası girişimleri ile Fransa ve Sovyet Rusya arasında kalmıştır.

➜➜ 1931’de Mançurya’yı işgal eden Japonya, Çin-Japon Savaşı’nın başlaması sonucu 
Japonya; Sovyetler ile ABD baskıları karşısında sıkışmıştır. 

➜➜ Bu gelişmeler Almanya ile Japonya’nın yakınlaşmasına ve 25 Kasım 1936’da  
Anti - Komintern Paktı’nın oluşmasına neden olmuştur. 

Japonya Anti-Komintern Paktı 
(25 Kasım 1936) 



➜➜ Habeşistan’ın işgaliyle İtalya, Akdeniz’de tehdit oluşturmaya başlamış ve İngilte-
re’nin tepkisiyle karşılaşmıştır. Her ne kadar Almanya’ya karşı Fransa’nın deste-
ğini alsa da Avrupa’da dengelerin değişmesi engellenememiş, İngiltere’nin “Ya-
tıştırma Politikası” işe yaramamıştır.

➜➜ - Almanya - Japonya İttifakından sonra İtalya, 5 Kasım 1937’de Roma’da imza-
lanan Anti - Komintern Paktı ile Berlin - RomaTokyo Mihveri kurulmuştur. (Al-
manya, İtalya ve Japonya)

Berlin-Roma-Tokyo Mihveri (5 Kasım 1937)



MÜTTEFİK DEVLETLER MİHVER DEVLETLER

İNGİLTERE ALMANYA

FRANSA İTALYA

ABD JAPONYA

SOVYET RUSYA



Avrupa’da Savaş 

Savaş Yılları (1939 - 1945)

➜➜ Almanya’nın SSCB ile birlikte 1 Eylül 1939’da Polonya’yı işgali ile başlamıştır. 
➜➜ İngiltere ve Fransa’nın 3 Eylül 1939’da Almanya’ya savaş ilanı ile savaş Avru-
pa’da başlamış ve kısa sürede Avrupa’nın geneline yayılmıştır. 
➜➜ “Yıldırım Harbi” yapan Almanya Haziran 1940’ta Paris’in düşmesi ve Hitler’e 
bağlı Fransa’da Vichy Hükümeti’nin iktidarı ile İngiltere ve İspanya hariç nere-
deyse tüm Avrupa’da Almanya egemen güç olmuştur. 
➜➜ Avrupa’da Türkiye, İngiltere ve SSCB dışındaki ülkeler işgale uğramıştır. 
➜➜ SSCB’ye saldırmadan önce Romanya ve Bulgaristan ile ittifak antlaşmaları ya-
pan Almanya, Yugoslavya ve Yunanistan’ı işgale başlamıştır.



➜➜ 18 Haziran 1941’de Türkiye ile Saldırmazlık Antlaşması yapmış ve 22 Haziran 
1941’de Barbarossa Harekâtı ile SSCB’ye savaş ilan etmiştir. 
➜➜ 1942’de yeniden SSCB’ye saldırsa da Almanya, Moskova’yı düşürememiştir. 
➜➜ Stalingrad’da üç ay direnen Sovyet orduları Almanlara karşı büyük zafer ka-
zanmış ve “Stalingrad Zaferi”, komünizmin yayılmasının en büyük propagandası 
olmuştur.



Örnek:



Örnek:



! NOT

Normandiya Çıkarması 
6 Haziran 1944’te ABD ve İngiliz kuvvetleri; yüz elli altı bin asker, beş bin gemi 
ve on bin uçakla Manş Denizi’ni geçerek Fransa’nın Normandiya sahiline çıkarma 
yapmıştır.
Çıkarma harekâtından sonra Müttefik orduları hızla ilerleyerek Fransa, Belçika ve 
Hollanda’yı Alman işgalinden kurtarmıştır.



Örnek:



➜➜ 1940’ta Fransa saf dışı kalmış ve İtalya II. Dünya Savaşı’na girerek “Akdeniz ve 
Doğu Afrika’da” İngiltere’yi zor duruma düşürmüştür.

➜➜ Savaşın Kuzey Afrika’ya yayılmasında, İngiltere’nin nüfuz alanlarında tehlike 
doğuran İtalya’nın Cebelitarık, Malta, İskenderiye ve Süveyş’i bombalaması et-
kili olmuştur. 

➜➜ İngilizler, İtalyanlara karşı harekât başlatarak İtalya işgalindeki Bingazi’yi ele 
geçirmiştir. 

➜➜ 1941 yılı içinde Alman - İtalyan kuvvetlerinin saldırılarına, karşı saldırılarla İn-
giltere cevap vermiş; 1942’de ABD, Fransa’nın Atlas Okyanusu kıyıları ile Akde-
niz kıyılarına asker çıkarmıştır. 

➜➜ 1943 Mayısında 250.000 kadar Mihver askeri teslim olmuş ve Afrika’da savaşı 
Müttefikler kazanmıştır.

Kuzey Afrikada Savaş 



➜➜ 7 Aralık 1941’de Japonların Pearl Harbour Baskını ile 2900’ün üzerinde ABD 
askerinin ölmesine ve onlarca donanma gemisinin batırılmasına neden olan bas-
kınları ile ABD savaşa girmiş ve Pasifik’te savaş başlamıştır. 

➜➜ ABD donanmasının gücünü fark eden ve güçlenmesini istemeyen Japonya, 
ABD’nin Midway üssüne saldırı planlamış ancak başarılı olamamıştır. 

➜➜ ABD’nin Japonya’ya karşı kullandığı atom bombalarıyla II. Dünya Savaşı sona 
ermiştir.

Asya ve Pasifikte Savaş 



Örnek:



! NOT

6 Ağustos 1945’te Enola Gay (gay) isimli savaş uçağı ile Hiroşima’ya, üzerinde Litt-
le (lidıl) Boy (Küçük Çocuk) yazan, ilk atom bombası atılmış ve ilk anda 70.000 kişi 
hayatını kaybetmiştir. 3 gün sonra da Nagazaki’ye, Fat (fet) Boy (Şişman Çocuk) 
adını verdikleri bir atom bombası daha atıldı. Bombaların ortaya çıkardığı radyas-
yonun da etkisiyle kısa süre içinde iki kentte ölenlerin sayısının 500.000’i geçtiği 
tahmin edilmektedir.



Birleşmiş Milletler Teşkilatının Kurulması 



➜➜ 14 Ağustos 1941 de İngiltere ile ABD arasında yapılan Atlantik Bildirisinde yer 
alan hükümler Birleşmiş Milletler Antlaşması’na temel oluşturmuştur. ABD ve 
İngiltere’nin öncüllüğünde yapılan görüşmelerde Almanya’ya karşı savaşa katı-
lan 26 devletin imzasıyla 1 Ocak 1942 de Birleşmiş Milletler Bildirisi yayınlan-
mıştır. Böylece BM’nin temelleri atılmıştır. 
➜➜ Şubat 1945 de toplanan Yalta Konferansı’nda ABD, İngiltere, SSCB, Çin ve Fran-
sa’ya BM kararlarını veto hakkı tanınması karara bağlanmış ve 1 Mart 1945 e 
kadar Mihver gruba savaş ilan eden devletlerin üyeliğe alınması kabul edilmiş-
tir. 
➜➜ Aynı yıl toplanan San Fransisco Konferansı’nda genel kurulda devletlerin eşitliği 
esası, 5 büyüklerin veto hakkı ve güvenlik konseyindeki üyeliklerinin sürekliliği 
kabul edilmiştir. 
➜➜ 19 Nisan 1946 da Milletler Cemiyeti yetkilerini BM teşkilatına bırakmıştır.



Örnek:



➜➜ Türkiye Devleti, II. Dünya Savaşı’nın dışında kalmaya ve savaşın değişen koşul-
ları içinde politika geliştirmeye yönelik tutumları önemsemiştir. Bu doğrultuda 
müttefikler ve Mihver Grubu ile ilişkiler şekillenmiştir.

II. Dünya Savaşı Sırasında Türkiye 



Mihver 

Türkiyenin II. Dünya Savaşında Savaşan 
Taraflarla İlişkileri 

➜➜ 18 Haziran 1941’de Türkiye ile Almanya arasında Türk - Alman Dostluk Antlaş-
ması yapılmıştır. 
➜➜ 23 Şubat 1945’te, Yalta Konferansı kararı, doğrultusunda Türkiye, II. Dünya Sa-
vaşı sonrası batılı devletlerle iş birliğini güçlü tutmak amacıyla Almanya’ya sa-
vaş ilan etmiştir. 



➜➜ İngiltere ve Fransa ile 1939’da “Dostluk ve Yardım Paktı”nı imzalayan Türkiye, 

➜➜ 1943’te müttefik devletlerle Adana ve Kahire görüşmelerini yapmış, 

➜➜ ABD Başkanı Roosevelt ile İngiltere Başkanı Churchil Kahire de Türkiye’yi kendi 
yanlarında savaşın içine çekmeye çalışmışlardır.

Müttefikler 



Örnek:



➜➜ Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile büyüme hızını %10’ların üzerine çıkaran 
Türkiye, II. Dünya Savaşı sebebiyle İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nı uygulaya-
mamıştır. 

➜➜ Kurulmuş sanayi alanları, savaş yıllarında ithalat yapılamadığı için savaş bitti-
ğinde, 1934 öncesi durumdan daha kötü duruma düşmüştür. 

➜➜ Savaş yıllarında özellikle tarım faaliyetleri ağır darbe almıştır. (Bu durumun te-
mel nedeni ise ilkel ve el emeğine dayalı tarım alanlarının işlenmesi ve savaş 
sebebiyle bir milyon yetişkin erkek askere alınmasıdır.)

➜➜ 1941 itibariyle un kıtlığı şehirlerde sorunları derinleştirmiş ve 1942’de büyük 
kentlerde karne uygulamasına geçilmiştir. 

➜➜ Ülkede karaborsa gibi düzen dışı anlayış temel tüketim mallarında yüksek fiyat 
artışlarına neden olmuştur. 

Savaş Yıllarında Türkiyede Genel Durum 



➜➜ Enflasyon olasılığına karşı tedbir amaçlı olarak para basmayan iktidar, nakit 
para ihtiyacını karşılamak için iç borçlanmaya gitmiştir. 

➜➜ 1941 Haziranı’nda çıkarılan tasarruf bonoları ihtiyacı karşılamamıştır. 

➜➜ II. Dünya Savaşı şartlarında fırsatçılığı önlemek adına 1942 Kasım’ında Varlık 
Vergisi Kanunu çıkarılmıştır.

Türkiye’de,

➜➜ Gereksiz fiyat anlayışına engel olmak amacıyla fiyatları yükseltilen maddelere 
“Narh koyma” yani devlet eliyle fiyat belirleme, 

➜➜ 18 Ocak 1940’ta çıkan ve 1942’de değişikliğe uğrayan “Millî Korunma Kanunu” 
ile hükümete ekonomik hayatı düzenleyici geniş imkanlar sağlama, 

➜➜ Millî Korunma Kanunu’nun 6. maddesine dayanarak Petrol Ofisi, Et ve Balık Ku-
rumu gibi bazı kurumlar oluşturma, 

➜➜ Ticaret ofisi ve İaşe Müsteşarlığı kurumları oluşturma, 

➜➜ Temel tüketim mallarının karne ile dağıtım kontrolünün yanı sıra iç ve dış tica-
rette fiyatları tespit etme tutumları önemsenmiştir.



! NOT

➜➜ Türkiye’de yaşanan ekonomik sıkıntılar sonucunda 1940 ve 1945 yıllarında nü-
fus artışında azalma görülmüştür. 

➜➜ Savaş yıllarında (1942 yılı hariç) millî gelirde sanayi ve tarımsal üretim sürekli 
olarak düşüş göstermiştir. 

➜➜ Yıllık Sanayi üretimi 1940-1945 döneminde ortalama % 5,6, tarımsal gelir % 
7,2, millî gelir ise % 6,3 gerilemiştir.



Örnek:



Örnek:



Savaş Yıllarında Sosyal - Kültürel ve 
Eğitim Alanındaki Gelişmeler 

➜➜ 1939 - 1945 arası eğitim alanında yapılan yatırımlar 1923 - 1939 arası yatı-
rımlardan daha fazla olmuştur. 
➜➜ 17 Nisan 1940 tarihli bir düzenleme ile Köy Enstitüleri kurulmuştur. 
➜➜ Mesleki ve teknik eğitim veren okulların sayısı üç katına, bu okullardaki öğren-
ci sayısı da dört katına çıkmıştır.
➜➜ II. Dünya Savaşı’nın olumsuz etkileri Türk edebiyatına da yansımıştır. Türk ya-
zar ve şairleri daha çok sosyal gerçeklik akımının etkisinde kalarak ülkenin 
içinde bulunduğu sosyal değişim ve gelişmeyi bütün yönleriyle eserlerinde işle-
mişlerdir. 
➜➜ Şiirde serbest nazımı savunan Orhan Veli Kanık, Oktay Rıfat Horozcu, Melih 
Cevdet Anday’ın öncülüğünü yaptığı “Garip Akımı” bu dönemde ortaya çıkmıştır. 



➜➜ Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Behçet Necatigil ve 
Sait Faik Abasıyanık bu dönemin önemli şair ve yazarları arasında yer almıştır. 
➜➜ Savaş yıllarında Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri takip etme arzusuyla radyo 
kullanımı yaygınlaşmış, Ankara Radyosu’nun yanı sıra İstanbul Radyosu deneme 
yayınlarından sonra 1943’te sürekli yayına başlamıştır.



➜➜ 1923’ten beri iktidarda olan CHP, II. Dünya Savaşı sürecinde bir takın demok-
ratik açılımlara öncülük etmiştir.

➜➜ Türkiye, ABD ve İngiltere’nin başını çektiği demokratik bloktan yana tutum be-
nimsenmiştir. 

➜➜ SSCB’nin Kars ve Ardahan’ı Türkiye’den istemesi ve Boğazlarda askeri üs kurma 
isteğini belirtmesi Türkiye’nin ABD ve İngiltere’ye yakınlaşmasında etkili olmuş-
tur.

➜➜ CHP’nin yanında Nuri Demirağ öncülüğünde Millî Kalkınma Partisi, Dörtlü Tak-
rir’de imzası olan Adnan Menderes, Refik Koraltan, Celal Bayar,  Fuat Köprülü 
öncülüğünde 7 Ocak 1946’da Demokrat Parti kurulmuştur. Böylece Türkiye’de 
çok partlili demokratik hayat başlamıştır.

Türkiyede İç Politikadaki Gelişmeler 



➜➜ Müttefikler kazanmış, mihver grubu kaybetmiştir.

➜➜ Almanya ve İtalya’nın toprakları işgal edilmiş, Berlin ve Viyana müttefikler ara-
sında paylaşılmıştır.

➜➜ Almanya Federal Almanya ve Demokratik Almanya olarak ikiye ayrıldı.

➜➜ Dünya Sovyetlerin başını çektiği Doğu Bloku ve ABD’nin başını çektiği Batı Blo-
ku olarak ayrıldı.

➜➜ Emperyalist devletlerin zayıflığından yararlanarak Asya, Afrika ve Ortadoğu’da-
ki halklar millî kurtuluş hareketleri başlatmış ve 1955’te Endonezya’nın baş-
kenti Bandung’ta Asya ve Afrika ülkelerinden oluşan Bağlantısızlar Bloku kurul-
muştur. 

➜➜ ABD orduları tarafından Japonya işgal edilmiş, ABD tarafından Japonya’ya or-
duyu kaldırma, eğitim reformu gibi birçok alanda yenilikler yapması doğrultu-
sunda baskı kurulmuştur. 

II. Dünya Savaşının Sonuçları



➜➜ 51 ülke, 1945 yılının Nisan ve Haziran ayları arasında Atlantik Sözleşmesi’nin 
bir uzantısı olan San Francisco Konferansı’na katılmış ve BM örgütünün kurulu-
şuna imza atmışlardır. 

➜➜ 1948’de ise İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kabul edilmiştir. 

➜➜ II. Dünya Savaşı’nda (Almanya’da Nazilerin, Japonların, Balkanlar’da Sırplar ve 
Hırvatların telafisi imkansız insanlık suçları) yaşananlardan dolayı “Soykırım Su-
çunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme” 9 Aralık 1948’de Bir-
leşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilmiştir. Savaş sırasında işlenen suçlar 
“Soykırım - Jenosid” olarak adlandırılmıştır. Bu kapsama giren suçlar ve suçlu-
ların cezalandırılması ile ilgili kararlar alınmıştır.

➜➜ Nazizm ve Faşizm gibi rejimler tasfiye edilmiş, savaş suçluları Nürnberg ve Tok-
yo Mahkemelerinde yargılanmıştır. 



➜➜ 1939 - 1945 yılları arasında cereyan eden II. Dünya Savaşı kısa sürede yayıla-
rak topyekün bir savaşa dönüşmüştür. Milyonlarca insan hayatını kaybederken 
savaşın siyasi, ekonomik ve toplumsal sonuçları ağır olmuştur. 

➜➜ Dünya altın rezervinin %75’ini, dünya sanayi üretiminin % 50’sini ve uluslarara-
sı ticaretin % 25’ini kontrol eden ABD, New York’ta Birleşmiş Milletler ile Ulus-
lararası Para Fonu’nu (İMF) Washington’da kurarak dünya siyasetinin merkezi 
haline gelmiştir.

➜➜ İsrail kurulmuştur.



Örnek:



Örnek:



➜➜ II. Dünya Savaşı’ndan sonra İngiltere 2 Nisan 1948’de Araplar ve Yahudiler 
arasındaki anlaşmazlığı BM’ye götürmüştür. 

➜➜ BM Genel Kurulu’nda 27 Kasım 1947’de yapılan görüşmede Araplar ve Yahudiler 
arasında Filistin’in taksimine karar verilmiştir. 

➜➜ ABD, SSCB ve Fransa lehte oy verirken. İngiltere çekimser kalmış, Türkiye ise 
Arap ülkeleriyle beraber aleyhte oy kullanmıştır. 

➜➜ 14 Mayıs 1948’de Tel Aviv’de bulunan Yahudi Millî Konseyi İsrail Devleti’nin ku-
ruluşunu ilan etmiş ve İngiltere 15 Mayıs 1948’de Filistin’deki bütün kuvvetleri-
ni çekme kararı almıştır.

 II.Dünya Savaşından Sonra Orta Doğu



➜➜ Bu gelişmeler günümüze kadar süre gelen Arap - İsrail savaşlarına neden ol-
muştur. (1948 - 1949 Arap - İsrail Savaşı, 1967 ve 1973 Arap - İsrail Savaşla-
rı) 

➜➜ Arap - İsrail savaşları Filistinlileri yurdundan etmiş ve mülteci durumuna dü-
şürmüş, SSCB’nin Arap dünyasıyla yakınlaşmasına ortam hazırlamış ve Arap 
dünyasında Sosyalist - Cumhuriyetçi rejimler ortaya çıkmıştır.

➜➜ Günümüze kadar büyük güçlerin Orta Doğu’ya müdahalelerine de ortam ha-
zırlayan bir konu olmuştur.



Örnek:



TYT Orta ve İleri Düzey
Tarih Soru Bankası

I. Düna Sşı Sonına 

(1945-1950) Araı Türi,

1950 Sonı Türi’de 

Görüle Gşme
ORTA ve İLERİ

DÜZEY

23

BEGÜM ÜNLÜ



İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA
II .DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA 1945-1950 ARASI TÜRKİYE, 

1950 SONRASI TÜRKİYE ’DE GÖRÜLEN GELİŞMELER

İki Kutuplu Dünya ve Türkiye 

Demokrat Parti

Soğuk Savaş Döneminde Türkiyede Sos-
yal ve Kültürel Hayat 

Soğuk Savaş Döneminde 
Türkiyede Ekonomi 

Doğu Blokundaki Gelişmeler

Batı Blokundaki Gelişmeler

Türkiyedeki Çok Partili Sistemin Kurulması 

Soğuk Savaş 

Kore Savaşı



➜➜ II. Dünya Savaşı’nın bitiş yıllarında ülke içindeki toplumsal huzursuzlukların 
yeni dünya düzeninin demokratik eğilimleri ile birleşmesiyle Türkiye’de çok par-
tili hayata geçişin zemini oluşmuştur. 
➜➜ Millî Kalkınma Partisi (MKP); Cumhuriyet tarihinin Terakkiperver Cumhuriyet 
Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası’ndan sonra kurulan üçüncü muhalif par-
tisi olarak işadamı Nuri Demirağ tarafından kurulmuştur.
➜➜ Millî Kalkınma Partisi’nin; partinin temel ilkelerinin savaş sonrası oluşan “yeni 
dünya dönemi” ve CHP’nin temel ilkeleri ile çelişmesi ile popüler üyelerden 
oluşmaması toplumda taban bulmasını zorlaştırmıştır.

1945 yılında kurulan Millî Kalkınma Partisi;
➜➜ Ekonomide liberalizmi, 
➜➜ İslamcı bir anlayışla kaynaşmış milliyetçiliği savunmuştur.

Türkiyedeki Çok Partili Sistemin Kurulması 



Örnek:



➜➜ CHP milletvekilleri olan Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuad 
Köprülü parti programlarında ve kanunlarındaki bazı değişiklik tekliflerinin 
(dörtlü takrir) CHP grup toplantısında reddedilmesi üzerine CHP’den ayrılarak 
7 Ocak 1946’da ayrılarak Demokrat Parti’yi kurmuşlardır. 

➜➜ Aynı yıl içinde İç İşleri Bakanlığı’ndan izin alarak on üç parti kurulmuştur.

Dörtlü Takrir 



Örnek:



1946 ve 1950 Arasında Kurulan Partiler
Millî Kalkınma Partisi

Demokrat Parti

Liberal Demokrat Parti

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi

Çiftçi ve Köylü Partisi

İslam Koruma Partisi

Yalnız Vatan İçin Partisi

Türk Muhafazakâr Partisi

Serbest Demokrat Partisi

Millet Partisi

Toprak Emlak ve Serbest Teşebbüs Partisi

Türkiye İşçi ve Çiftçi Partisi



Örnek:



➜➜ Ekonomide devletçiliğe karşı ve anti-demokratik uygulamaları benimsemeyen, 
demokrasi, özgürlük ve liberalizm kavramlarını yücelten bir parti programını 
benimsemiştir. 

➜➜ DP tek parti yönetiminin 23 yıllık rejimini, 4 yıllık muhalefeti döneminde çok 
iyi değerlendirmiş ve 1950 yılında iktidarı CHP’den devralmıştır. 

➜➜ Birden fazla parti ile 1946 yılında seçimlere gidilmiştir. 

➜➜ “Açık oy, gizli sayım” esası ile yapılan bu seçimde CHP 397, DP 69, bağımsızlar 
da 7 milletvekilliği kazanmıştır. 

➜➜ 1948 yılında DP’nin iktidara karşı muhale-
fetini yetersiz gören bir grup milletveki-
li DP’den istifa ederek Millet Partisi (MP)’ni 
kurdular. 

Demokrat Parti 



➜➜ Böylece Mecliste üç parti yer aldı (CHP, DP, MP). 

➜➜ -  14 Mayıs 1950’de yapılan seçimlerden Demokrat Parti aldığı % 55,2 oy oranı 
ile birinci parti olarak çıkmıştır. 

➜➜ - Seçimlere katılım % 89 ile yüksek bir orana ulaşmıştır. 

➜➜ Böylece 27 yıl süren CHP iktidarı sona ermiş ve DP iktidarı başlamıştır.

➜➜ DP, 1950 seçimlerinin ardından 1954 ve 1957 seçimlerinden de birinci parti 
olarak çıkmıştır. 

➜➜ Ancak 1953 sonrası başlayan ekonomik yavaşlama, durgunluk ve kriz beklenti-
leri oy oranının düşmesine neden olmuştur.

➜➜ 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından ordu yönetime el koymuş ve parti 
kapatılarak üst düzey yöneticileri Yassıada Davaları olarak adlandırılan mahke-
mede yargılanmıştır. 

➜➜ Yassıada Davaları sonunda DP’nin üç önemli ismi Başbakan Adnan Menderes, Dı-
şişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edilmiş-
lerdir.



! NOT

➜➜ Çoğunluk Sistemi: Bu sistemde, her seçim çevresinde geçerli oyların çoğunluğu-
nu kazanan partili veya bağımsız aday milletvekili seçilir. 

➜➜ Nisbi Temsil Sistem: Nisbi temsil veya orantılı temsil, siyasal partilerin seçimde 
aldıkları oy oranında parlamentoda temsil edilmelerine olanak veren sistemdir.



Örnek:



➜➜ II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’de her alanda etkisini gösteren sorunlar 
özellikle ekonomide hissedilmiş; hükümet tarafında çıkarılan Toprak Mahsülleri 
Vergisi tarım kesimini, Varlık Vergisi ise iş ve sanayi çevrelerini olumsuz etkile-
miştir. 
➜➜ 1946 Seçimlerinden sonra kurulan hükümet ekonomik problemlerin çözümü 
için yeni kararlar alınmasına ve ekonomide liberalleşme çabalarına önem ver-
miştir. 
➜➜ 1947’de çıkarılan ve “7 Eylül 1947 Kararları” olarak bilinen ekonomi kararların-
da develüasyon yapılmış;
➜➜ Türk lirasının değeri düşürülmüş, 
➜➜ ithalatın kolaylaştırılması amaçlanmış, 
➜➜ bankaların altın satmasına izin verilmiştir.
➜➜ Türkiye’de devletçi ekonomiden liberal serbest pazar ekonomisine geçiş için    
 önemli bir adım bu kararlarla işlerlik kazanmıştır.

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’de Ekonomi 



Demokratik Parti’nin iktidarının ilk yıllarında, 
➜➜ Marshall yardımları ve alınan dış kredilerle ithal makinelerin alınması, 
➜➜ Ekilip biçilen toprak miktarının traktörlerin etkisiyle artması, 
➜➜ Hava koşullarının iyi gitmesi 
➜➜ Gibi durumlar özellikle tarım alanında önemli gelişmelere neden olmuş ve tarım 
öncülüğündeki büyük ekonomide bir bütün olarak % 11 - 13 oranında büyü-
meye de ortam hazırlamıştır.
➜➜ 1951’de yabancı yatırımları ülkeye çekme amacıyla çıkarılan kanuna rağmen 
hükümet, liberalizme ilişkin beklentilerine karşılık bulamamış, yatırımların % 
50’sine yakınını devlet eliyle yapmış, 1950 - 1960 arası on yedi kamu iktisadi 
teşekkülü (KİT) kurulmuştur. 
➜➜ 1950 - 1954 arası hükümet; karayolu ve inşaat yapımına, sanayi ve tarım alan-
larına ağırlık vermiştir. 
➜➜ Karayolu alanındaki yatırımlar ülkede ithal edilen otomobil ve kamyonet sayısı-
nın artmasına, ulaşım ve pazarlamada daha etkin ekonomi faaliyetlerine zemin 
hazırlamıştır.



➜➜ 1953’ün Eylül ayında hükümetin, ithalatı ve dövizi denetim altına almaya yö-
nelik ekonomik tedbirleri; Türkiye’nin dışa açılma ve dünya ekonomisiyle hızlı 
bütünleşme çabasını sona erdirmiştir. 
➜➜ 1950 - 1953 arası tarımdaki büyüme; modern tarım imkanlarından yararlanmak 
yerine tarım arazilerinin genişletilmesiyle sağlanmış ve 1954 itibariyle ülkede 
yaşanan kuraklık ve tarımı olumsuz etkileyen unsurların sonucu Türkiye buğday 
ithal etmek zorunda kalmıştır. 
➜➜ 1954 sonrası büyüme % 4’e düşerken dış ticaret açığı artmış; hükümet yatı-
rımları ve ithalatı bu kötü gidişe rağmen sürdürmüş ve 1958’de IMF’den borç 
almak zorunda kalmıştır.



Örnek:



➜➜ Gerek dış yardımlar ile ülkedeki ekonomik faaliyetlerin, gerekse kara yolu gibi 
imkânlarla ulaşım ve pazarlama olanaklarının artması sonucu Türkiye’de halkın 
imkanları artmış, ülkenin refah düzeyi yükselmiştir. 

➜➜ 1950’lerde köyden kente yönelik yaşanan göçler ve şehirleşme beraberinde 
halk tabanına kadar tüketim kültürü yayılma alanı bulmuştur. 
➜➜ Ankara Radyosu’nun ardından 1943’te sürekli yayına başlayan İstanbul Radyo-
su’nun etkisi ile Rock and Roll ve diğer müzik türleri Türkiye’de gençler ara-
sında ilgi görmüş; Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Neşet Ertaş gibi önemli ses 
sanatçıları ön plana çıkmıştır. 

Soğuk Savaş Döneminde Türkiyede 
Sosyal ve Kültürel Hayat 



➜➜ 1949 - 1959 arasında Türkiye’de çoğu edebiyat eserleri ve yabancı filmlerden 
uyarlanmış 553 film çekilmiş, Hollywood Türkiye’de de etkisini göstermiştir. 

➜➜ Ömer Lütfi Akad’ın “Vurun Kahpeye” filminde Batı sinemasının izleri görülmüş-
tür.

➜➜ 1940’tan sonraki yazar ve şairler daha çok sosyal gerçeklik akımına bağlı kal-
mışlardır. 

➜➜ Roman ve hikâye yazarları, II. Dünya Savaşı’nın Türk toplumundaki etkilerini, 
çevrelerindeki yoksulluğu, geri kalmışlığı, köyden kente göçler ile bu göçlerin 
getirdiği sorunları, tarım-sanayi ilişkilerini ve gelir dağılı-
mındaki dengesizlikleri sıkça eserlerinde işlemişlerdir. 

➜➜ Dilde özleşmenin yaşandığı bu dönemde sanatçılar eserle-
rine kendi siyasi düşüncelerini de yansıtmışlardır. 



➜➜ 1940’lı yılların ilk edebî hareketi şiir alanında Garip Akımı ile başlamıştır. 

➜➜ Garipçiler akımına karşı oluşan “İkinci Yeniler” ise; şiirde edebî sanatı bolca 
kullanmayı benimsemişlerdir. 

➜➜ 1950’de ortaya çıkan Hisarcılar Grubu ise; sanatçı bağımsızlığı, yaşayan dil, 
millî sanat gibi kavramlarla toplumsal değerleri korumayı benimsemişlerdir. 

Genel sağlık politikalarına öncelik verilen Demokrat Partili yıllarda; 

➜➜ Başta verem olmak üzere salgın hastalıklarla mücadele, 

➜➜ Kırsal kesimdeki halkın sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlama, 

➜➜ Sağlık personeli sayısını artırma ve çağdaş eğitim alabilmek için sağlık perso-
nelini yurt dışına gönderme 

➜➜ gibi amaçlarla birçok sağlık merkezi, Verem Savaş Dispanserleri ile Verem Has-
taneleri, Ankara Ebe ve Hemşire Okulu açılmış, bütçeden sağlık alanına ayrılan 
pay 1950 - 1957 arası on iki kat artmıştır.



Soğuk Savaş 

İki Kutuplu Dünya ve Türkiye 

➜➜ Soğuk Savaş kavramını ilk kez ABD li devlet adamı Bernard Baruch 17 Nisan 
1947 de yaptığı bir konuşmada kullanmıştır.
➜➜ İkinci Dünya Savaşı sonrası ABD ile SSCB arasında her alanda yaşanan rekabet, 
gerginlik politikasına dönüşmüş; karşılıklı savaşmak yerine her alanda güçlerini 
kullanarak bölgesel sorunlar üzerinden birbirleriyle mücadele etmişlerdir. 
➜➜ 1947 sonrası açıkça beliren siyasi, ekonomik, politik, askeri vs. gerginlik alan-
ları daha çok savaşmadan sürdürüldüğü için bu dönem “Soğuk Savaş Dönemi” 
olarak tanımlanmıştır.



Örnek:



➜➜ 1945 Yalta ve Potsdam Konferansları sırasında Sovyetler Birliği’nin Boğazlarda 
üs, Kars ve Ardahan üzerindeki istekleri ile Türkiye üzerindeki emelleri; Türki-
ye’nin İngiltere, Fransa ve ABD’den yardım istemesi sürecine neden olmuştur. 
➜➜ Sovyetler Birliği, Yunanistan’da çıkan iç savaşta Komünist yanlısı olanları destek-
lemiştir. 
➜➜ Sovyetlerin; İran, Türkiye ve Yunanistan üzerinden Doğu Akdeniz ile Ortado-
ğu bölgesine yayılma, Doğu Avrupa’da işgali altında bulunan ülkelerde komünist 
rejimleri yerleştirerek Sovyet Bloku- Peykler Bloku oluşturma çabaları; 1948’de 
Polonya, Romanya, Macaristan, Bulgaristan, Çekoslovakya ve Doğu Almanya’ya 
nüfuz alanını genişletmiştir. 

Doğu Blokunun Kurulması 



➜➜ Savaş sırasında Yugoslavya ve Arnavutluk’ta komünist yanlılar iktidara gelmiştir.
➜➜ 1947 yılına gelindiğinde, Komünist rejim altındaki ülkeler Moskova’dan yönetilen 
bir blok haline gelmiş ve Winston Churchill’in kullandığı deyimle “Demir Perde” 
ülkeleri oluşmuştur.
➜➜ 1945’te Mançurya ve Kuzey Kore’yi işgali ile Kore, Çin, Çinhindi, Malezya, Bir-
manya ve Filipinler’deki komünist hareketleriyle tüm Doğu ve Güneydoğu As-
ya’da Sovyet etkisi artmıştır.



➜➜ Alman işgaline karşı Yugoslavya ve Arnavutluk’ta komünist partilerin direnişleri 
Almanlara karşı başarıyla sonuçlanmış ve halk hareketi ile bu iki ülkede komü-
nist yönetimler kurulmuştur. (SSCB’nin, bu gelişmelerde hiçbir etkisi ve katkısı 
olmadığı için Yugoslavya ve Arnavutluk, Moskova’ya (SSCB) karşı daha bağımsız 
hareket etmişler ve Moskova’nın etkisinde kalmamışlardır.) 

➜➜ BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinden biri olan Çin Devleti adına Forma-
za Hükümeti olmuştur. Bu ise yeni sorunlara ortam hazırlamıştır.

➜➜ 4 - 11 Şubat 1945’teki Yalta Konferansı’nda Kore’nin iki işgal bölgesine ayrıl-
masına karar verilmiş ve Potsdam Konferansı’nda 38. enlem, iki bölgeyi ayıran 
sınır olmuştur. 

➜➜ 1945’te Moskova’da bir araya gelen ABD, Çin, SSCB ve İngiltere Kore için “de-
mokratik bir hükümet tasarısı” hazırlama kararı almalarına rağmen Kore’nin 
birleşmesi sağlanamamıştır.

Doğu Bloku İçindeki Gelişmeler



ABD, 10 Mayıs 1948’de Güney Kore’de seçimlerin yapılmasını sağlamış ve Güney 
Kore Cumhuriyeti’ni kurmuştur.

SSCB, 1948 Ağustosu’nda Kuzey Kore’de seçimler düzenlemiş ve Kore’nin kuzeyin-
de, 9 Eylül 1948’de komünist yönetime sahip Kore Halk Cumhuriyeti’ni kurmuştur.

Kore;

➜➜ Batista yönetimine karşı başlattığı mücadelede başarılı olan Fidel Castro (hâlâ 
yaşıyor) Küba’da kendi hükümetini kurarak başbakan olmuştur. 

➜➜ ABD’nin Castro’ya karşı olması sonucu Küba ile SSCB yakınlaşmış ve ülkedeki 
özel işletmeleri kamulaştıran Castro, Küba’da sosyalist bir yönetim kurmuştur.



Sovyet Modeline Göre Ekonomik ve Sosyal Düzenin Kurulması

Cominform: SSCB’nin öncülüğünde ilk olarak 5 Ekim 1947’de kurulmuştur. Comin-
form ile SSCB ve komünist rejimler arasında siyasi ve ideolojik bağ sağlanmıştır.  

Comecon: Marshall Planı çerçevesinde Nisan 1948’de OEEC’nin (Avrupa Ekonomik 
İş Birliği Örgütü) kurulması üzerine 5 - 8 Ocak 1949’da Moskova’da, Sovyetler 
Birliği ve uydu ülkeler arasında yapılan toplantıda Comecon (Ekonomik Yardımlaş-
ma Konseyi) kurulmuştur. 
Bu kuruluşa Ocak 1949’da Arnavutluk, 1950’de Demokratik Alman Cumhuriyeti, 
1962’de Moğolistan, 1972’de Küba da katılmıştır. 

Varşova Paktı (14 Mayıs 1955): NATO’ya karşılık “bölgesel, kollektif bir savunma 
ve yardımlaşma örgütü” olarak kurulan Varşova Paktı’na, SSCB, Arnavutluk, De-
mokratik Alman Cumhuriyeti, Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Romanya ve Çe-
koslovakya katılmıştır.



Batı Blokunun Oluşması 

➜➜ Kendisini SSCB karşısında “Hür Dünya” olarak adlandıran batı bloku ülkeleri 
ABD öncülüğünde belli alanlarda iş birliğine gitmişlerdir. 
➜➜ Askeri, ekonomik ve siyasi alanlarda gerçekleşen bu oluşumlar Batı Bloku teşki-
latları olarak şekillenmiştir.



➜➜ Truman’ın bu programda öncelikli amacı “Doğu Bloku’nu çevreleme politikasını” 
işler hale getirmektir. 

➜➜ Truman Doktrini adını alan bu program gereği ABD Başkanı Truman, Türkiye ve 
Yunanistan’a yardım için kongreden onay istemiştir. 

➜➜ Truman Doktrini dünyanın iki bloğa ayrıldığını gös-
teren ve Sovyet-ABD mücadelesi ile “Soğuk Sa-
vaş”ın ilk adımlarını belirleyici bir gelişme olmuştur.

Truman Doktrini 



Örnek:



Örnek:



➜➜ Sovyet tehdidini önlemenin ilk yolu “Avrupa’yı ekonomik yönden kalkındırmak-
tan geçeceği inancı” üzerine Avrupalıların isteklerine karşı ABD Dışişleri Bakanı 
George Marshall, “ABD’nin yapacağı ekonomik yardımdan önce Avrupa’nın kendi 
içinde ekonomik işbirliği kurması gerektiğini” söylemiştir. 

➜➜ İçinde Türkiye’nin de yer aldığı 16 ülke Ha-
ziran-Eylül 1947’de Avrupa devletlerinin 
kalkınmasıyla ilgili konferans yapmışlardır. 

Marshall Planı (5 Haziran 1947)



➜➜ Avrupa’nın kalkınması amaçlı dört yıl süreli “Avrupa Ekonomik Kalkınma Prog-
ramı” hazırlanmıştır. 

➜➜ Bunun üzerine ABD, 3 Nisan 1948’de Dış Yardım Kanunu’nu çıkararak Avrupa’ya 
yardıma başlamıştır. 

➜➜ ABD, “Dış Yardım Kanunu’na” dayanarak (İngiltere, Fransa, Belçika, İtalya, Por-
tekiz, İrlanda, Yunanistan, Türkiye, Hollanda, Lüksemburg, İsviçre, İzlanda, 
Avusturya, Norveç, Danimarka ve İsveç) 16 ülkeye 6 milyar dolarlık yardım 
yapmış ve sonraki yıllarda bu yardım 12 milyar doları bulmuştur.

! NOT

➜➜ Dış Yardım Kanunu’nun ardından 16 Avrupa ülkesi 16 Nisan 1948’de Avrupa 
Ekonomik İş Birliği Örgütü - OEEC” nü kurmuşlardır.



Avrupa Konseyi (5 Mayıs 1949) 

➜➜ Berlin krizi ve Rusların üç koldan Batı Almanya’yı ablukası sonucu 10 Avrupa 
devleti (İngiltere, Fransa, Hollanda, Belçika, İtalya, Lüksemburg, Danimarka, İs-
veç, Norveç, İrlanda) Avrupa Konseyi’ni kurmuşlardır. 
➜➜ Örgütün kuruluş amacı “üyeleri arasında ortak mirasları olan, ülkü ve ilkeleri 
korumak, yaymak ve onların siyasal, ekonomik gelişmelerini sağlamak için daha 
sıkı birliktelikler oluşturmak” şeklinde açıklanmıştır.



➜➜ Batı Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi’nin oluşturulması Sovyet tehdidinin ön-
lenmesi ve yayılması tehlikesine karşı yeterli görülmemiş ve ABD’nin öncülü-
ğünde İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Norveç, Danimarka, 
İzlanda, Portekiz, İtalya ve Kanada’nın yer aldığı Kuzey Atlantik Antlaşması 
Örgütü 4 Nisan 1949’da Washington’da kurulmuştur. 

➜➜ 12 devlet tarafından imzalanan antlaşma 14 maddeden oluşur. 

➜➜ Saldırıyı önleme veya saldırı olursa onu püskürtmeyi amaç edinen antlaşma bir 
askeri ittifakı esas almıştır. 

➜➜ Aynı zamanda siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda ortak ve sürekli iş birliğini 
esas almıştır. 

Kuzey Atlantik Antlaşması 
Örgütü - NATO (4 Nisan 1949) 



➜➜ Sovyet yayılmasına karşı etkili bir set kurulmuş, 

➜➜ Doğu Bloku’na karşı denge sağlanmış, 

➜➜ Batı Bloku ortaya çıkmıştır. 

➜➜ Türkiye ve Yunanistan NATO’ya 1952’de üye olmuştur. 

➜➜ Batı Almanya 1955’te ve İspanya 1982’de NATO’ya katılmıştır. 

➜➜ Türkiye’nin Kore Savaşı’na katılması NATO’ya alınmasını sağlamıştır. 

NATO’nun kurulmasıyla; 



Türkiye - SSCB İlişkileri

Doğu ve Batı Arasındaki Türkiye

➜➜ SSCB’nin boğazların statüsüne ilişkin yaklaşımları Türkiye’nin Batı Bloku ülkele-
riyle yakınlaşmasında etkili olmuştur. 
➜➜ II. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye, SSCB’nin tehditlerine karşılık ABD ile ya-
kın ilişkiler kurmuştur. 
➜➜ SSCB’nin 1953’te Türkiye üzerindeki isteklerinden vazgeçtiği açıklamasıyla 
Türkiye - SSCB ilişkileri yumuşamaya başlamıştır. 



➜➜ SSCB’nin yayılmacılık politikası karşısında ABD’nin Türkiye ve Yunanistan’a yar-
dımlarını içeren programdır. Bu program gereği (22 Mayıs 1947) Yunanistan’a 
300 milyon, Türkiye’ye de 100 milyon dolarlık yardım paketi sunulmuştur.  

 Türkiye ve Truman Doktrini 

➜➜ Avrupa Konseyi’nin; Türkiye, Yunanistan ve İzlanda’yı da katılım çağrısına Tür-
kiye olumlu yanıt vermiştir. 

➜➜ 8 Ağustos 1949’da fiilen Avrupa Konseyi’ne Türkiye’nin katılımı, 12 Aralık 
1949’da TBMM tarafından da onaylanmıştır.

Türkiyenin Avrupa Konseyine Üyeliği



Türkiyenin NATOya Üye Olması (18 Şubat 1952) 

➜➜ Türkiye’nin Kore Harbi’ne 4500 kişilik bir askeri güç ile Pusân Limanı’ndan Ko-
re’ye ayak basması ve Kore Harbi’nde başarılı mücadelelerde bulunması NA-
TO’ya Türkiye’nin üyeliğine karşı olanları biraz rahatlatmıştır. 
➜➜ İngiltere’nin Ortadoğu’daki çıkarlarını Türkiye ile birlikte koruyabileceği inan-
cı ve Türkiye’nin Ortadoğu’da kurulacak bir Pakt’ta aktif rol üstlenmesi girişimi 
İngiltere’nin de itirazlarını sonlandırmıştır. 
➜➜ 24 - 28 Kasım 1951’de Roma’da toplanan NATO Bakanlar Konseyi; üye ülke 
parlamentolarının Türkiye ile Yunanistan’ın NATO’ya katılmasına davet edilme-
si hakkındaki kararlarını onaylamış 
ve TBMM, 18 Şubat 1952’de Ku-
zey Atlantik Antlaşması’nı ve Pro-
tokolü’nü kabul etmiştir.



Örnek:



➜➜ II. Dünya Savaşı sonrası yaşanan Soğuk Savaş Dönemi’nde SSCB ile ABD’nin 
doğrudan karşı karşıya geldikleri Kore’deki egemenlik mücadelesi sonucu, 
SSCB’nin talimatı ile Kuzey Kore’nin Güney Kore’ye 25 Haziran 1950’de saldırı-
sıyla Kore Savaşı başlamıştır. 

➜➜ ABD’nin başını çektiği Birleşmiş Milletler Kuvveti 
oluşturulmuştur. 

➜➜ Türkiye de, 4500 askerle Kore Savaşı’nda yer al-
mıştır. 

➜➜ 1953 Panmunjon Antlaşması’yla Kore Savaşı sona 
ermiştir.

Kore Savaşı (1950 - 1953) 



! NOT

➜➜ II. Dünya Savaşı sonrasında işgal bölgelerine ayrılan yerler arasında Berlin, 
Avusturya, Vietnam, Kore gibi bölgeler önemlidir.

➜➜ 25 Haziran 1950’de Kuzey Kore kuvvetlerinin Güney Kore’ye saldırması üzerine 
ABD öncülüğünde BM Güvenlik Konseyi toplanmış ve Kuzey Kore’nin bu girişi-
mine son vermesi kararı kabul edilmiştir. 

➜➜ Kuzey Kore’nin bu kararı kabul etmemesine karşılık askeri müdahale amaçlı 7 
Temmuz 1950’de BM Güvenlik Konseyi Komutanlığı kurulmuştur.

Türkiyenin Kore Savaşına Katılması (1950) 



Örnek:



TYT Orta ve İleri Düzey
Tarih Soru Bankası

1960 Sonı Düna Ssed 

Ora Çıka Gşme, 1960 

Sonına Tür Dış Polasını 

Etiy Geşme ORTA ve İLERİ
DÜZEY

24

BEGÜM ÜNLÜ



TOPLUMSAL DEVRİM ÇAĞINDA TÜRKİYE VE DÜNYA
1960 SONRASI DÜNYA SİYASETİNDE ORTAYA 

ÇIKAN GELİŞMELER

Nükleer Silahları Sınırlandırma 

Antlaşmaları (1963 - 1970) 

Küba Bunalımı

Helsinki Konferansı

Bağlantısızlar Bloğu

İran-Irak Savaşı

Ermenilerin Faaliyetleri

Arap-İsrail Savaşları

Türk-Yunan İlişkileri

Türkiyedeki Siyasi, 

Sosyal, Ekonomik Hayat

Nükleer Silah Yarışı ve Soğuk Savaşa Son Verme Çabaları



Doğu ve Batı Bloku’nda Yaşanan Gelişmeler

BATI BLOKU (ABD) DOĞU BLOKU (SSCB)

1947 Marshall Planı ve OEEC’ye karşılık 1948’de Kominform ve COMECON kurul-
muştur.

1945’te Hiroşima ve Nagazaki’de kullanı-
lan atom bombasına karşılık 1949’da Atom bombasını yapmıştır

Bağdat Paktı, NATO ve Seato’ya karşılık Varşova Paktı (1955) ve Hindistan ile 
yakınlaşma olmuştur.

Batılıların işgal ettiği Almanya toprakla-
rında Federal Almanya’nın kurulmasına 

(8 Mayıs 1949) karşılık

7 Ekim 1949’da SSCB işgal ettiği Alman 
topraklarını Demokratik Almanya Cum-

huriyeti’ne dönüştürmüştür.
ABD’nin işgali altındaki Kore toprakla-
rında Güney Kore Devleti kurulmasına 

(1948)  karşılık 

SSCB, işgali altındaki Kore topraklarında 
Komünist Kuzey Kore Devleti (1948)’ni 

kurmuştur.



➜➜ ABD Başkanı’nın daveti üzerine 1959’da SSCB lideri Kruşçev ABD’yi ziyaret et-
miş ve Camp David’de görüşmüşlerdir. Eisenhower ile Kruşçev görüşmesinde 
“anlaşmazlıkların müzakereler yoluyla çözümü” kararlaştırılmıştır. 
➜➜ Berlin Buhranının çözümü için 1960’da Paris’te ABD, SSCB, İngiltere, Fransa li-
deri bir araya gelmişler ancak sorunun çözümünde uzlaşamamışlardır.
➜➜ 1961’de ABD Başkanı Kennedy ile SSCB lideri Kruşçev Berlin konusu için Viya-
na’da bir araya gelmişlerdir. NATO’nun kararlı tutumları sonucu SSCB, Berlin 
konusundaki ısrarcı tutumundan uzaklaşmış ve ABD-SSBC arasındaki uzlaşma 
yolu açılmıştır. 
➜➜ 1963’te Moskova’da “ABD-SSCB Zirvesi” yapılmıştır.

ABD ile SSCB Arasındaki Görüşmeler



➜➜ 1945-75 arası Bolluk Yılları aynı zamanda Soğuk Savaş Dönemi içindeki iki bü-
yüklerin (SSCB-ABD) her alanda birbiriyle rekabete giriştikleri yıllardır. 
➜➜ Kruşçev ve Kennedy’nin çabaları ile Küba-Süveyş-Berlin Krizlerine rağmen 
“Atom Bombası” gibi yıkıcı etkileri yüksek nükleer silahların da etkisiyle iki bü-
yükler arasında öncelikle silahlanma alanında “silahlanma yarışının sınırlandırıl-
masına yönelik” çabalar detant - yumuşama dönemini başlatmıştır.



➜➜ Soğuk Savaş Dönemi’nde nükleer silah yarışı, tarafların (ABDSSCB) bir savaş 
halinde karşı tarafın füze rampalarını ve topraklarını hasara uğratma çabaları 
zamanla uzay yarışı haline gelmiştir.

➜➜ 1945-1952 arası nükleer güç olan ABD’ye karşılık; 1949’da Atom bombası ve 
nükleer güç ile SSCB’de yarışa katılmıştır. 

➜➜ Nükleer silahlanma tehdidi üzerine 16 Mayıs 1960’da ABD, SSCB, İngiltere, 
Fransa ve Federal Almanya, Zirve Konferansı’nı yapmışlardır. 

➜➜ “Dünya uluslarının sürekli barışı için” toplanması planlanan Konferans, 5 Mayıs 
1960’da Sovyet lideri Kruşçev’in ABD’ye ait bir casus uçağını (U2) düşürdükle-
rini açıklaması ve uçağın Türkiye’den havalandığını söylemesi, ABD-SSCB ger-
ginliğini yeniden derinleştirmiştir. 

➜➜  Sovyetler, ABD’den özür dilemesini istemiş, ABD Başkanı Eisenhower red cevabı      
   vermiştir.

Nükleer Silah Yarışı ve Soğuk Savaşa 
Son Verme Çabaları



➜➜ 1959’da Fidel Castro’nun Küba’da, ABD’ye 90 mil uzaklıkta komünist bir rejim 
kurmaya çalışması, ABD-SSCB gerginliğine U2 krizinden sonra yenisini eklemiş-
tir.  

Küba Bunalımı (1962) 



➜➜ Washington, 1961 Nisan’ında Castro karşıtlarını “Domuzlar Körfezi Çıkartması” 
ile desteklemiş ancak başarılı olamamıştır. 

➜➜ Sovyetlerin, Küba’ya Amerikan topraklarını tehdit eden füze yerleştirmesi ABD 
ile SSCB arasında savaş öncesi şartları doğurmuştur. 

➜➜ ABD Başkanı Kennedy, Sovyet lider Kruşçev’den Küba’daki füzeleri sökmesini is-
temiş, buna karşılık Kruşçev ABD’den sınır komşusu olan Türkiye topraklarındaki 
füzelerini sökmesini istemiştir.

➜➜ 28 Ekim 1962’de Kruşçev, Küba’daki füzelerin sökülerek ülkesine taşınması-
nı kararlaştırırken; ABD de, Türkiye’deki 15 Jüpiter Füzesini “eski, yetersiz ve 
modası geçmiş” gerekçeleriyle Mart 1963’te sökerek ülkesine taşıtmıştır.

! NOT

➜➜ Küba Krizi; ABD ile SSCB’nin birbirlerinin askeri, siyasi, politik alanda güçle-
rinin farkına varmaları, dünyayı bir nükleer savaş tehdidini önlediği gibi güç 
dengeleri arasında yumuşamaya (detant) da ortam hazırlamıştır.



Örnek:



➜➜ 1968’de ABD, SSCB ve İngiltere’nin yer aldığı 97 ülke arasında “Nükleer Silah-
ların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması” yapılmıştır. 

Nükleer Silahları Sınırlandırma 
Antlaşmaları (1963 - 1970) 

➜➜ ABD ile SSCB arasında stratejik silahları sınırlandırma Görüşmeleri 1 - 17 Ka-
sım 1969’da Helsinki’de başlamış ve 26 Mayıs 1972’de Moskova’da imzalanmıştır. 

➜➜ İki Süper Güç, bu antlaşmayla sahip olacakları silahlara nitelik ve nicelik ba-
kımlarından sınırlandırmalar getirmişlerdir. 

SALT - I (26 Mayıs 1972)



➜➜ Salt-I Antlaşması’nın getirdiği olumlu hava ABD ile SSCB arasında Salt-II gö-
rüşmelerine ortam hazırlamış ve 21 Kasım 1972’de Cenevre’de görüşmeler baş-
lamıştır. 

➜➜ 21 Haziran 1973’te Washington’da ABD Başkanı ile SSCB lideri ve 24 Kasım 
1974’te Vladivostoka’da iki ülke liderleri arasındaki görüşmelerde yapılacak 
antlaşma taslağında uzlaşma sağlanmıştır. 

➜➜ “İki ülkeden her biri en fazla 2400 nükleer silah taşıyıcısına sahip olabilecek-
lerdir.” kararı ile ilk kez taraflar sahip olabilecekleri nükleer füze sayısına sı-
nırlama getirmişlerdir.

SALT-II (18 Haziran 1979) 

! NOT
➜➜ SALT – II Antlaşması, 18 Haziran 1979’da taraflar arasında imzalanmasına rağ-
men SSCB’nin Afganistan’ı işgal etmesi üzerine ABD Kongresi tarafından onay-
lanmadığı için uygulanamamıştır.



➜➜ Doğu ile Batı Bloklarının birbirlerinin varlıklarına saygı göstereceklerini taahhüt 
ettikleri en önemli gelişmedir. 

Helsinki Sonuç Belgesi veya Helsinki Antlaşması’nda, 

➜➜ Avrupa ülkelerinin egemenlik yönünden birbirlerine eşitliği esas alma, 

➜➜ Birbirlerinin sınırlarını ihlâl etmeme ve toprak bütünlüklerine saygılı olma,

➜➜ Anlaşmazlıklarını barışçıl yollarla çözümleme, 

➜➜ Ülkelerin iç işlerine karışmama,

➜➜ İnsan haklarına ve temel haklara saygılı olma, 

➜➜ Avrupa ülkeleri arasında iş birliği kurma ve askeri alanda güvenlik önlemleri 
alma konularında uzlaşılmıştır.

Helsinki Konferansı (1 Ağustos 1975)



! NOT

➜➜ 1975 Helsinki Konferansı ve buna bağlı olarak 1977 - Belgrad, 1979 - Madrid 
toplantıları ve AGİK İzleme Toplantısı gibi konferanslarla, bloklar ve devletler 
arasında sürekli diyalog sağlanmış, uluslararası ilişkilere ve yumuşama (detant) 
politikasına yeni boyutlar kazandırılmıştır.



Örnek:



➜➜ Batılı emperyalist güçlere karşı II. Dünya Savaşı sonrası özellikle Asya ve Afri-
ka’daki sömürgelerde başlayan bağımsızlık hareketleri, Afrika ve Asya’daki ül-
kelerin bağımsız birer devlet haline gelmelerine fırsat vermiştir. 
➜➜ Bağımsız kalan bu devletler Batı - Doğu Blokları dışında kalarak öncelikle eko-
nomik kalkınmayı amaçlamışlardır. 
➜➜ Ekonomik kalkınma için paraya ihtiyaç duyan bu devletler, sömürgeciliğin an-
lamını bildikleri için Batı Bloku’na, komünizme taraf olmadıkları için Doğu Blo-
ku’na mesafeli olmak ve iki Blok’a da uzak durarak Üçüncü Blokla yumuşama 
sürecine de katkı sağlayabileceklerini düşünmüşlerdir. 
➜➜ Bu anlayışla, öncülüğünü Hindistan ve Mısır’ın yaptığı ülkeler Üçüncü Blok an-
layışında ve tarafsızlık esasında örgütlenmeyi benimsemişlerdir.
➜➜ Bandung Konferansı 
➜➜ 18 - 24 Nisan 1955’te Bandung Konferansı (Asya - Afrika Devletleri Konferan-
sı)’na Türkiye dahil 24 ülke katılmıştır.  

Üçüncü Blok - Bağlantısızlar (Bloksuzlar) 



➜➜ Tam bir örgütlenme olmasa da Asya - Afrika ülkeleri BM’de önemli rol oynama-
ya başlamışlardır. 
➜➜ II. Dünya Savaşı sonrası iki bloklu yapıya karşılık “Tarafsızlık”, “Bloksuzluk” 
veya “Bağlantısızlar” gibi uluslararası politikaya yeni ve değişik politik bir bakış 
kazandırmışlardır. 
➜➜ Bağlantısızlar Hareketi’nin ilk teşkilatlı toplantısı Yugoslavya lideri Tito ile Mısır 
lideri Nasır’ın öncülüğünde 1961’de 25 bağlantısız ülkenin katılımıyla Belgrat’ta 
yapılmıştır.

24 maddelik deklarasyon ile Bağlantısızlar, ABD ve SSCB’ye hitaben;
barış çağrısında bulunmuşlar, 
her türlü kolonicilik ve sömürgeciliğe karşı olduklarını ilan etmişler, 
sömürgelerdeki bağımsızlık hareketlerinin desteklenmesini istemişlerdir. 
İkinci toplantısını Kahire’de 1964’te yapan Bağlantısızlar, toplantı sonunda “Barış 
ve Milletlerarası İş Birliği Programı” yayımlamışlardır.



Arap - İsrail Savaşlarının 
Sebep ve Sonuçları 

Orta Doğu’daki Arap - İsrail Savaşları İsrail’in; 

➜➜ Tevrat’a dayalı iddialar ve Batı desteği ile Kudüs-Filistin’e nüfuz çalışmaları, 

➜➜ Filistinlilere ve Arap dünyasına karşı işgalci tutumları, 

➜➜ BM kararlarını tanımaz yaklaşımları sonucu çıkmıştır. 

➜➜ 1956’da İngiltere ve Fransa’nın istek ve beklentisi sonucu Mısır’a İsrail’in sal-
dırıda bulunması, bir yandan “Süveyş Krizi” adı altında İngiltere ve Fransa’nın 
Mısır’ı bombardıman altında tutmasına ve bir yandan da Mısır topraklarının İs-
rail tarafından işgali amaçlanmıştır. 



➜➜ 5 Haziran 1967’de İsrail; Mısır, Suriye ve Ürdün’e savaş ilan etmiş, Arap-İsra-
il Savaşları sonucu İsrail Batı Şeria, Gazze, Golon Tepeleri ve Süveyş Kanalı’na 
kadar Sina Yarımadası’nı işgal etmiştir. 

➜➜ 5 - 10 Haziran 1967’de yaşanan “Altı Gün Savaşı” altındaki çatışmalarda Ku-
düs’ün batısı ile doğusunda da denetim kurmuş, kentin belediye sınırlarını ku-
zey ve güneye doğru genişleterek Kudüs’ü kuzey ve güneyden kuşatacak yeni 
Yahudi yerleşimleri açmıştır. 

➜➜ İsrail’in Kudüs için izlediği bu strateji Kudüslü Filistinliler ile Batı Şerialı Filis-
tinliler arasında fiziki engel olmuştur. İsrail’in bu tutumu 1973-Arap-İsrail Sa-
vaşı’na neden olmuştur.



Örnek:



➜➜ ABD ve Orta Doğu’da sorunların derinleşmesini engellemek adına Mısır ile İsrail 
arasında 5 - 7 Eylül 1978’de Camp David görüşmeleri yapılmış, ABD - İsrail - 
Mısır arasında 17 Eylül 1978’de bir çerçeve anlaşması yapılmıştır.

➜➜ Camp David Antlaşması’nın arkasından da 26 Mart 1979’da Washington’da Mısır 
ile İsrail arasında ikili Barış Antlaşması imzalanmıştır. 

➜➜ Bu antlaşmayla İsrail’i resmen tanıyan ilk Arap devleti Mısır’dır. Mısır’ın bu tu-
tumuna karşın İsrail, 1967’de işgal ettiği Sina Yarımadası’nı, 26 Nisan 1982’de 
Mısır’a iade etmiştir. Bu ise Arap - İsrail ilişkilerinde bir dönüm noktası olmuş-
tur.

Camp David Görüşmeleri ve Antlaşması 



Örnek:



➜➜ İngiltere’nin girişimiyle 1920’de “Manda Yönetimi” kurulan Irak’ta 1921’de Meş-
ruti Krallık kurulmuştur.
➜➜ 1932’de Milletler Cemiyeti’ne bağımsız bir devlet olarak katılmıştır.
➜➜ 1937’de Sadabad Paktı ve 1955 Bağdat Paktı’nda yer almıştır.
➜➜ 1958’de ülkede askeri müdahale sonucu monarşiden cumhuriyet idaresine ge-
çilmiştir.
➜➜ 1963’te iktidara gelen Baas Partisi, 1968’de Irak’ta yönetimde söz sahibi olmuş 
ve SSCB ile yakın ilişkiler sürecine başlamıştır. 

Irakta Rejim Değişikliği 



➜➜ 1924 - 1979 arası 54 yıllık İran’daki Pehlevi Hanedanlığı’nın iktidarına; 1978’de 
bölgesel nitelikli başlayan ve 1979’da ülke geneline yayılan ayaklanma İmam 
Humeyni önderliğinde İran İslam Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla sonlanmıştır. 

➜➜ İran, dış politikada bağlantısızlık ilkesini benimserken ABD öncülüğünde kuru-
lan CENTO’dan ayrılmıştır.

İranda Rejim Değişikliği



! NOT

➜➜  II. Dünya Savaşı sonrası Batılı ülkeler ve ABD ile yakın ilişkiler kuran Irak, 
1968’de Baas Partisi’nin iktidarı ile SSCB ile yakın ilişkiler kurmuş, 1972’de 
SSCB ile Irak arasında Dostluk Antlaşması imzalanmıştır. 

➜➜ Batılı ülkelerle sıcak ilişkilerde olan İran ile Irak arasında gerginlik İngilte-
re’nin Basra Körfezi’nden çekilmesinden sonra derinleşmiş ve Cezayir’in arabu-
luculuğu ile 1975’te imzalanan Cezayir Antlaşması sonucu İran-Irak gerginliği 
azalmıştır.



➜➜ İran ile Irak arasındaki Basra Körfezi ve Şattu’l -Arap Su Yolu üzerinde yaşa-
nan egemenlik mücadelesi savaşa ortam hazırlamıştır.

➜➜ 1979’da İran’ın rejim değişikliği sebebiyle yaşadığı iç sorunlardan yararlanmak 
isteyen Irak, 1975’teki Cezayir Antlaşması’nı feshetmiş, 22 Eylül 1980’de İran 
topraklarına saldırı başlatmış ve Basra Körfezi’ne kadar ilerlemiştir. 

➜➜ İran, Irak’ın işgal ettiği yerlerin bir kısmını geri almıştır. 

➜➜ Petrol rezervi açısından önemli bir bölge olan Basra Körfezi’ndeki bu savaş, 
Batılı devletlerin petrol ihtiyaçlarını engelleyici gelişme olduğu için derhâl ha-
rekete geçmişler, ABD başta olmak üzere İngiltere, Fransa, Basra Körfezi’ne 
savaş gemileri göndermişlerdir. 

Şattul - Arap Savaşları (1979 - 1988) 



➜➜ 8 yıl süren savaş taraflara insan kaybı, ekonomik ve siyasal güç kaybı, ulusla-
rarası prestij kaybı, bölge ve dünya barışında huzursuzluktan başka bir kazanç 
sağlamamıştır.

➜➜ BM’nin 17 Temmuz 1988’deki ateşkes önerisine önce Irak, bir gün sonra da 
İran rıza göstererek barış sürecine girilmiş ve 20 Ağustos 1988’de savaş sona 
ermiştir.

➜➜ İran-Irak Savaşı’nda Suriye ve Libya Iran’ı; diğer Arap devletleri ise Irak’ı des-
teklemiştir. 
➜➜ ABD, taraflar arasında mesafeli iken; SSCB, Afganistan işgalinin de etkisiyle 
İran’ı desteklemiştir. 
➜➜ Avrupa ülkeleri, İran rejimi sonrası Irak yanlısı tutum izlemiştir.

Kim Kimi Destekledi?



Örnek:



Örnek:



 Türk - Yunan İlişkileri ve Kıbrıs Sorunu 

1960 Sonrası Türk Dış Politikasını 
Etkileyen Gelişmeler

1954 sonrası ise Kıbrıs Sorunu başta olmak üzere Türkiye ile Yunanistan arasında; 

➜➜ Ege Adaları, Kıta Sahanlığı, Karasuları konuları, 

➜➜ Yunanistan’ın, Türkiye’ye karşı terör örgütleri ile işbirliği içinde olması (PKK ve 
Ermeni ASALA) sorunlarına ortam hazırlamıştır. 

➜➜ 1953 Balkan Paktı sonucu Yunanistan, 1954 itibariyle Kıbrıs konusunu Türk - 
Yunan gerginliğine dönüştürmüş, Birleşmiş Milletlere taşımıştır.



Örnek:



➜➜ 21 Nisan 1966 tarihli Patris Gazetesi’nde yayınlanan bu plana göre Türk halkı 
ani bir saldırı ile yok edilecek ve Ada Yunanistan’a bağlanacaktı. 

➜➜ Bu planın hazırlayıcıları arasında AKRİTAS kod adlı İçişleri Bakanı Yorgacis, 
Cumhurbaşkanı Makarios, Meclis Başkanı Klerides gibi isimler de bulunmaktaydı. 

➜➜ Planın ana hatları şöyleydi: “Makarios’un verdiği demeçler millî davanın alacağı 
yönü göstermiştir. Amaca ulaşmak için iç ve dış tahrikler izlenecektir.”

Akritas Planı 



➜➜ Yunanistan’ın 1954’te Kıbrıs sorununu BM’ye taşıması ile Kıbrıs uluslararası bir 
konu ve sorun haline gelmiştir. 
➜➜ Yunanistan’ın self - determinasyon talebini BM reddetmiş ve Türkiye, Kıbrıs ko-
nusunu daha önemli görmeye başlamıştır. 
➜➜ Kıbrıslı Rumların kurduğu EOKA (Kıbrıs Mücadelesi Rum Örgütü) Kıbrıs’ta İngi-
lizlere ve Türklere yönelik tehdiş hareketlerine başlamıştır. 

Kıbrıs Sorunu 



Kıbrıs’ta;

➜➜ Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi (28 Aralık 1967)

➜➜ Kıbrıs Türk Federe Devleti (13 Şubat 1975)

➜➜ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (15 Kasım 1983)
kurulmuştur.

! NOT
➜➜  Enosis, Megola İdea hedefi çerçevesinde Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanmasını 
ifade etmektedir.

➜➜ EOKA (Kıbrıs Mücadele Rum Örgütü), Kıbrıs Rumlarının Enosis amacını gerçek-
leştirmeyi hızlandırmak için İngiliz sömürge idaresine karşı olarak kurulmuştur. 

➜➜ EOKA 1950’li yılların başlarında Kıbrıs Adası’nın Yunanistan’a bağlanması hedefi-
ne ulaşmak amacı ile Yorgo Grivas liderliğinde “gerilla savaşı” yapmak amacı ile 
kurulmuş bir gizli örgüttür.



Örnek:



EOKA 

➜➜ Kıbrıs’tan Türkleri ve İngilizleri atma, 

➜➜ Kıbrıs’ta ENOSİS’i (Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlama) gerçekleştirme amacıyla teh-
diş hareketlerini yoğunlaştırmıştır. 

➜➜ Bu gelişmeler üzerine 1959’da Zürih’te Türk ve Yunan Başbakanları görüşmele-
re başlamış ve Kıbrıs’ta, bağımsız bir devlet kurulması görüşünde uzlaşmışlardır.

➜➜ Zürih Konferansı kararları paralelinde 23 Şubat 1959’da imzalanan Londra Ant-
laşması ile Kıbrıs Devleti’nin kurulması kararı onaylanmıştır.

➜➜ Londra Antlaşması’na rağmen EOKA’nın tedhiş hareketleri sürmüş, 1963’te Rum 
lider Makarios’un Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’ye “Anayasa değişikliği” tale-
bini Türkiye reddetmiştir. 

➜➜ Türkiye’nin bu tutumu sonucu 25.000 Türk köylerinden göçe zorlanmış, 24 
Aralık 1963’te “Kanlı Noel” olarak bilinen ve 24 Türk’ün şehit edildiği gelişme 
üzerine Türk savaş uçakları Lefkoşe üzerinde uçmaya başlamıştır.



➜➜ BM’nin Kıbrıs’a “Barış Gücü” kararına rağmen Rum örgütlerinin tedhiş hareket-
leri sürmüş, Türkiye’nin Kıbrıs’a yönelik askeri müdahale seçeneğine ABD Baş-
kanı Johnson, yazdığı mektupla engel olmuştur.

➜➜ 16 Ağustos 1960’ta bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti ilan edilmiştir. Cumhurbaşkanlı-
ğı’na Rum lider Makarios, yardımcılığına da Türk lider Fazıl Küçük getirilmiştir.

➜➜ Kıbrıs’ta EOKA terör eylemlerine karşı 1955’te kurulan Türk Mukavemet Teş-
kilatı (TMT), 1967’e kadar barışçıl tutum izlese de Türklere yönelik olayların 
artarak devam etmesi sonucu Kıbrıs Türkleri, 28 Aralık 1967’de, “Kıbrıs Geçici 
Türk Yönetimi’ni” kurarak, “Kıbrıs Anayasası” hükümleri saklı kalmak kaydıyla 
bu yönetimin başına Dr. Fazıl Küçük ve başkan yardımcılığına Rauf Denktaş se-
çimle gelmiştir.

➜➜ Kıbrıs Cumhuriyeti Rum yönetiminin Türklere yönelik ekonomik ve sosyal baskı-
larını da yetersiz gören EOKA, Enosis’i hemen gerçekleştirmek için 15 Temmuz 
1974’te Makarios’a karşı bir darbe gerçekleştirmiş; EOKA üyeleri Nikos Samp-
son’u Cumhurbaşkanlığı’na getirerek “Kıbrıs Elen Cumhuriyeti’nin” kurulduğunu 
ilan etmişlerdir.



Rauf Denktaş Fazıl Küçük



➜➜ Başbakan Bülent Ecevit’in ve Başbakan Yardımcısı olan Necmettin Erbakan’ın 
kurduğu CHP - MSP koalisyon hükümeti 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs’a askeri çı-
karma yapmış ve Bülent Ecevit, “Kıbrıs’a savaşmak için değil, Ada’ya barış gö-
türmek için geliyoruz. Türkler için değil Rumlar için de barışı amaçlıyoruz...” 
demiştir.

➜➜ Lefkoşa’ya kadar ilerleyen Türk kuvvetleri, BM’nin ateşkes çağrısına uyarak 
ilerlememiştir.

➜➜ 25 Temmuz 1974’te Türkiye, Yunanistan ve İngiltere, Kıbrıs Sorunu’nun görü-
şülmesi için Cenevre’de görüşmelerde sonuç çıkmamış ve Türkiye, 14 Ağustos 
1974’te “İkinci Barış Harekâtı’nı” başlatmıştır. 

➜➜ Ada’nın üçte birine sahip olan Türkiye, BM’nin ateşkes çağrısına uymuş ve 16 
Ağustos 1974’te harekâtı durdurmuştur.

TARİHİ PAROLA: AYŞE TATİLE ÇIKTI.



! NOT

➜➜ ABD; Türkiye’nin Kıbrıs Barış Harekâtı’na karşılık Türkiye’ye yaptığı yardımla-
rı kesmiş, silah ambargosu uygulamıştır. Buna karşılık Türkiye, 1969 “Savunma 
ve İş Birliği Antlaşması’nı” yürürlükten kaldırmış, ABD’nin Türkiye’deki üslerine 
1975’ten itibaren el koymuştur.



Örnek:



Ege Adaları 

Türkiye ile Yunanistan 
Arasındaki Diğer Sorunlar 

➜➜ 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması’nda Gökçeada 
ve Bozcaada dışındaki Ege kıyısındaki Türkiye’ye 
yakın adalar dahi “silahsızlandırılması” şartıyla Yu-
nanistan’a bırakılmıştır. 

➜➜ 1947’de Paris Antlaşması’yla Meis ve On İki Adayı 
da ele geçiren Yunanistan, Ege Adalarını silahlan-
dırmış ve NATO tatbikatlarını adalarda yaptırmak 
için uğraşan Yunanistan adaları silahlandırma giri-
şimine meşruiyet kazandırmak istemiştir.



➜➜ Lozan Antlaşması’nda tarafların 3 mil olarak kabul ettikleri karasuları ile ilgi-
li durum 1936’da Yunanistan’ın, 1964’te Türkiye’nin 6 mile çıkarması ile ilişkiler 
gerginleşmiştir. 
➜➜ Yunanistan’ın, karasularını 12 mile çıkarma girişimi ve çabası Türkiye tarafından 
“savaş sebebi” olarak ilan edilmiştir. 
➜➜ Karasuları 6 mil ise; Ege Denizi’nin % 49’u uluslararası sular, % 43,6’sı Yunan 
karasuları, % 7,4’ü Türk karasuları biçimindedir. 
➜➜ Karasuları 12 mil’e çıkarsa; Ege Denizi’nin uluslararası suları % 27,3, Yunan ka-
rasuları % 64, Türk karasuları ise % 8,5 biçiminde değişecektir.

Kara Suları 



➜➜ 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’na kadar sorun olmayan Ege Hava Sahası Sorunu, 
Kıbrıs Barış Harekâtı’nda Türkiye’nin güvenliğini tehdit eder bir durum olarak 
görülmüştür. 

➜➜ Türkiye 6 Ağustos 1974’te yayınladığı, NOTAM (Notice to Airmen Havacılara İh-
ter Bildirimi)’a “Yeni bir FIR Hattı” oluşturmuştur.

➜➜ Bu hatta göre; Türkiye yönünde uçuş yapan her uçak Türk kıyılarına 50 mil 
kala durumunu ve uçuş planını Türk taraflara bildirecektir. 

➜➜  Yunanistan ise tüm Ege Denizi için “tehlikeli bölge” ilanında bulmuş ve FIR hiz-
metlerini durdurarak Ege semalarını uluslararası hava trafiğine dolayısıyla da 
Türk sivil ve askeri uçaklarına kapatmıştır. 

➜➜ 1977’de ancak “tarafların Ege Denizi ile ilgili kararları yürürlükten kaldırmala-
rı” ile Ege Hava Sahası trafiğe açılabilmiştir.

Ege Hava Sahası (FIR Hattı) Sorunu 



Batı Trakya Türk Azınlık Sorunu 

➜➜ Türkiye ile Yunanistan arasında Balkan Savaşlarından günümüze kadar gelen 
konulardan biri de Batı Trakya Türkleri’nin durumu sorunudur.

➜➜ Lozan Barış Antlaşması ile Yunanistan sınırları içerisinde kalan Batı Trakya 
Türkleri’nin “Azınlık statüsü” ile hakları güvence altına alınmasına rağmen Yu-
nanistan, Türk azınlığın haklarını gözetmemiştir.



➜➜ Ermenistan’ın Kurtuluşu İçin Ermeni Gizli Ordusu isim-
li terör örgütüdür. Bu terör örgütünün adının kısaltılmış 
şekli “ASALA”dır.
➜➜ Soğuk Savaş yıllarından itibaren Türkiye ile stratejik or-
tak olan ABD ise hem Türkiye’nin müttefikliğini hem de 
Ermeni lobisinin desteğini kaybetmekten kaçınmaktadır. 
Bu yüzden her yıl 24 Nisan yıl dönümlerinde “soykırım” 
kelimesi yerine “katliam, trajedi” gibi kelimeler kullana-
rak Türk ve Ermeni taraflarını dengeleme yoluna gitmiş-
tir. Bu durum her 24 Nisan’da Türkiye-ABD ilişkilerinin 
gerginleşmesine yol açmaktadır.

Ermenilerin Faaliyetleri ve ASALA 
Terör Örgütü



Örnek:



➜➜ 14 Mayıs 1950’de CHP’den iktidarı devralan DP iktidarı 27 Mayıs 1960 Askeri 
darbesi ile sona ermiş ve Yassıada Davalarında Başbakan Adnan Menderes, Dı-
şişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan 1961’de idam 
edilmiştir.

➜➜ Millî Birlik Komitesi tarafından gerçekleştirilen darbe sonrası anayasayı oluş-
turmak için Kurucu Meclis Kanunu çıkarılmıştır. 

Türkiye’de Yaşanan Siyasal Gelişmeler



➜➜ Siyasi partiler, barolar, basın, ticaret odaları temsilcileri, sendikalar ve gençlik 
kuruluşlarından seçilerek oluşturan Kurucu Meclis’in hazırladığı anayasa % 60,5 
EVET oyu ile halkoylaması sonucu 1961 Anayasası olarak yürürlüğe girmiştir. 

➜➜ 15 Ekim 1961’de yapılan seçimlere CHP, Adalet Partisi (AP), Cumhuriyetçi Köy-
lü Millet Partisi (CMKP) ve Yeni Türkiye Partisi (YTP) katılmıştır. 

➜➜ Seçimlerden sonra Meclis, Cemal Gürsel’i Cumhurbaşkanlığı’na seçmiş ve 1965 
sonuna kadar koalisyon hükümetleri ile istikrarsız bir siyasi süreç yaşanmıştır. 

➜➜ 10 Ekim 1965 seçimlerini AP kazanmış ve Süleyman Demirel’in başkanlığında 
AP iktidarı, 12 Mart 1971 Muhtırası’na kadar sürmüştür. 



➜➜ Askeri muhtıra sonucu istifa eden Süleyman Demirel’in yerine meclis dışından 
ve farklı partilerin milletvekillerinden oluşan geniş tabanlı ve hiçbir siyasi par-
tiyle ilişkili olmayan hükümete başbakan olarak partisinden istifa ederek ba-
ğımsız milletvekili olan Nihat Erim getirilmiştir. 

➜➜ Nisan 1973’teki seçimlerde CHP ile MSP koalisyonu kurulmuştur. Ömrü uzun 
olmayan bu hükümet sonrası 1980’e kadar koalisyon hükümetleri ülkede her 
alanda sorunları derinleştirmiştir. 

➜➜ Fahri Korutürk’ün Cumhurbaşkanlığı süresi dolmuş ve mecliste yeni cumhurbaş-
kanlığı için 115 tur seçim yapılmış, sonuç alınamamıştır. 

➜➜ 1977 1 Mayıs (Kanlı 1 Mayıs)’ında yaşananlar ve arkasından tırmanan terör 
olayları 12 Eylül 1980’de Kenan Evren liderliğinde askeri darbeyi hazırlamıştır. 

➜➜ 24 Kasım 1983’e kadar “12 Eylül Dönemi” olarak bilinen bu üç yıllık süreç Tür-
kiye için hâlâ kanayan yara olarak hafızalardan silinememiştir.



➜➜ 12 Eylül 1980 darbesi sonrası 1961 Anayasası yürürlükten kaldırılmış, parla-
mento ve siyasi partiler ile dernek, sendika vb. pek çok sivil toplum kuruluşu 
kapatılmış, demokratik süreç kesintiye uğramıştır. 

➜➜ Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren Başkanlığında kuvvet komutan-
larından oluşan Millî Güvenlik Konseyi oluşturulmuş ve Kenan Evren devlet baş-
kanlığına getirilmiştir. Yine asker kökenli olan Bülent Ulusu başkanlığında Ba-
kanlar Kurulu oluşturulmuştur. 

➜➜ Prof. Orhan Aldıkaçtı başkanlığındaki heyet tarafından hazırlanan 1982 Anaya-
sası, 7 Kasım 1982’de halkoyunun büyük oranda EVET kararı ile yürürlüğe gir-
miştir. 

➜➜ 6 Kasım 1983 seçimleri, ANAP (Anavatan Partisi)’ın zaferi ile sonuçlanmış, Tur-
gut Özal başkanlığında 23 yıl sonra bir parti tek başına ve güçlü bir halk des-
teğiyle iktidara gelmiştir.



Kenan Evren Turgut Özal



Örnek:



Göçler ve Sosyal Hayat 

➜➜ 1960 sonrası Türkiye’de sosyal hayattaki değişimin en önemli göstergesi iç göç-
lerdir. 

Genel olarak köyden kentlere görülen bu göçlerin yaşanmasında; 

➜➜ Hızlı nüfus artışı, 

➜➜ Tarım alanlarının yetersizliği, 

➜➜ Modern tarıma bağlı olarak köylerde iş gücüne duyulan ihtiyacın azalması, 

➜➜ Kentlerdeki gelişmiş eğitim, sağlık ve kamu hizmetlerinden köylülerinde yarar-
lanmak istemesi, 

➜➜ Ulaşım imkânlarının köyden kentlere göçü kolaylaştırması durumları belirleyici 
olmuştur. 

➜➜ 1960 - 1980 yılları arasında Türkiye’de köyden kentlere göç;  gecekondulaşma 
(çarpık kentleşme),  şehirlerde işsizlik ve konut gereksinimi, durumlarına         
   neden olmuştur.



Örnek:



➜➜ Garipçiler akımına karşı ortaya çıkan “İkinci Yeni Akımı” 1960’lıların ortasına 
kadar etkisini göstermiştir. Edip Cansever, İlhan Berk, Cemal Süreyya, Sezai 
Karakoç gibi önemli temsilcileri görülmüştür.

➜➜ 1960’tan önce kurulmalarına rağmen Dormen Tiyatrosu ve Kent oyuncuların 
oluşturduğu Birleşik Sanatçılar Topluluğu 1960’lı yıllarda batı modelindeki özel 
topluluklara öncülük etmiştir. Gülriz Sururi - Engin Cezzar, Nisa Serezli - Tol-
ga Aşkıner toplulukları bazılarıdır. 

➜➜ Zeki Alasya ve Metin Akpınar tarafından kurulan Devekuşu Kabere Tiyatrosu 
günlük konuların eleştirel bir biçimde ele alındığı müzikli güldürülerle ön plana 
çıkmıştır. 

➜➜ Türk sinemasının toplumsal sorunlara ağırlık vererek sosyal içerikli konuları 
güldürü yolu ile işleyen Metin Akpınar, Zeki Alasya, Münir Özkul, Kemal Sunal, 
Adile Naşit, Şener Şen gibi sanatçılar ön plana çıkmıştır. 



➜➜ Başrölünü Orhan Gencebay’ın oynadığı “Bir Teselli Ver” ile birlikte başlayan 
arabesk filmi tarzı seyircinin beğenisini kazanmıştır. Aynı zamanda Orhan Gen-
cebay’ın “Batsın Bu Dünya” şarkısı bu dönemin sosyo-ekonomik buhranlı yılları-
na tepkinin ürünüdür. 

➜➜ 1963’te Metin Erksan’ın “Susuz Yaz” filmi Berlin Film Festivali’nde “Altın Ayı” 
ödülünü kazanmıştır. 

➜➜ 1964’te Türk Sineması ilk kez Antalya Film Festivali’ni düzenlemeye başlamıştır.



➜➜ Devletin ekonomik, sosyal, kültürel amaçlarının belirlenmesinde hükümete da-
nışmanlık yapmak ve belirlenen amaçlar için kalkınma planları hazırlamak için 
1960’da Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) kurulmuştur. 

Ekonomide Yaşanan Gelişmeler 



➜➜ 1960-1970 yılları arasında uygulanan “İthal ikameci sanayileşme” ile daha önce 
ithal edilen tüketim mallarının ülkede üretimi amaçlanmıştır. 
➜➜ Türkiye ekonomisi 1970’lerde enflasyon ve dış ödeme güçlükleri dolayısıyla 
buhranlı geçmiştir. 

Bu dönemde; 

➜➜ İstikrarsız koalisyon hükümetleri, 

➜➜ 1973 petrol krizi, 

➜➜ 1974 Amerikan ambargosu, 

➜➜ İşçi dövizlerindeki azalma 
gibi gelişmeler ekonomik sorunlara neden olmuş Türkiye’nin dış ticaret dengesi bo-
zulmuştur. 
➜➜ Ülkede temel mallarda kuyruklar, kara borsa ve fiyat artışları görülürken Türk 
Lirası diğer paralar karşısında değer (develüasyon) kaybetmiştir. 
➜➜ 24 Ocak 1980 kararlarıyla karma ekonomiden serbest piyasa ekonomisine geçiş 
amaçlanmıştır.



Örnek:



TYT Orta ve İleri Düzey
Tarih Soru Bankası

1990 Sonına Türi’de Görüle 

Ekok, Siy, Sos v 

Külüre Gşim ORTA ve İLERİ
DÜZEY

25

BEGÜM ÜNLÜ



XXI .  YÜZYIL EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA
1990 SONRASINDA TÜRKİYE ’DE GÖRÜLEN EKONOMİK,  SİYA -

Sİ ,  SOSYAL VE KÜLTÜREL GELİŞMELER

Ekonomik Krizler

Türkiye’de Bilim, Spor ve Sanattaki Gelişmeler

Orta Asya Cumhuriyetleri ve Türkiye 

SSCB’nin Dağılması ve Türk Cumhuriyetlerinin 

Bağımsızlıklarına Kavuşması



➜➜ 1987-2001 arası kısa süreli görev yapan hükümetler, kısa vadede ekonomik ve 
siyasi hedeflere yönelmiş, ekonominin sorunlarını kökten çözmek yerine kısa 
vadede bütçe dengesizliklerini giderme yolunu tercih etmişlerdir.
➜➜ Bu süreç Türkiye’de ekonomik ve siyasi istikrarsızlıkların birbirini etkilediği dö-
nem olarak karşımıza çıkmıştır.

Ekonomik Krizler 

1994 Krizi ve 5 Nisan Kararları 
➜➜ Vergi gelirlerinin iç borcu ödeyememesi ve iç borç açığını kapatmak amacıyla 
dış borçlanmaya yönelmesi ve Merkez Bankası’nın birikimlerini kullanmak zo-
runda kalması Türkiye’de, yüksek enflasyonun ve cari açığın büyümesine, faiz 
oranlarının %400 ü aşarken enflasyonun %121 e çıkmasına neden olmuştur.
➜➜ Hükümet ekonomiyi istikrara kavuşturmak, kamu açıklarını kapatmak, ekonomi-
de bir büyüme sağlamak amaçlarıyla IMF’den borçlanma yoluna gitmiş ve 5    
  Nisan Kararları ile süreç başlamıştır.



Örnek:



! NOT

➜➜ 5 Nisan Kararları (Kara Çarşamba)
 • Döviz kurunun hedeflenen enflasyon oranı ile uyumlu bir şekilde gelişme sağ-
laması
 • Hazine ve diğer kamu kuruluşlarının Merkez Bankasından kredi kullanımlarına 
sınırlama getirilmesi
 • Kamu açıklarının denetim altına alınması
 • Bütçe açıklarının süratle kapatılması amacıyla akaryakıt vergisinden bütçeye 
aktarılan payın %50’den %70’e çıkarılması
 • Kamuda personel alımlarının durdurulması öngörüldü.



➜➜ Dönemin başbakanı Bülent Ecevit ile Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ara-
sındaki Millî Güvenlik Kurulu’ndaki anlaşmazlık Türkiye’de siyasi ve ekonomik 
krizi derinleştirmiştir. 

➜➜ Faiz oranları gecelik %7500 e çıkarken borsa %15 oranında düşmüş, kamu ban-
kaları açık verirken birçok banka batmıştır. 

➜➜ Bu gelişmeler üzerine Türkiye’de dalgalı kur sistemine geçilmiş, ABD doları 695 
bin liradan 900 bin liraya çıkmıştır. 

➜➜ Krizle baş edemeyen hükümet IMF’ye gitmiş ve dünya bankası başkan yardım-
cılarından Kemal Derviş kurtarıcı olarak görülmüştür.

2001 Krizi



Örnek:



➜➜ ABD’de başlayan ve giderek dünya ülkelerine yayılan ekonomik kriz konut sa-
hiplerinin ipotekli konut kredilerini ödeyememeleri üzerine bankalar ve finans 
kuruluşlarında başlayan sorunların derinleşmesiyle ortaya çıkmıştır.

➜➜ AB ülkeleri bu krizden etkilenirken kriz Türkiye’yi çok fazla etkilememiştir. 
Bunun sebebi ise Türkiye’de yatırım bankacılığının olmaması ve bankacılık siste-
minin ABD ve AB bankaları gibi krizden doğrudan etkilenmemesidir. 

➜➜ Merkez bankası faizleri düşürerek krizin etkilerini azaltma yoluna gitmiş buna 
rağmen Türk ekonomisi 2009 da % 4.8 küçülmüştür.

2008 Krizi 



Örnek:



Örnek:



➜➜ 1960 sonrası Türkiye’de giderek hareketlenen Ermeni diyasporasının faaliyetleri 
1970’lerde Ermeni Asala örgütü tarafından Türk diplomatlarının ve Türk vatan-
daşlarının öldürülmelerine neden olmuştur. 
➜➜ Türkiye, Ermeni terörü ile uğraşırken 1978’de Beyrut’ta Ermeni Asala örgütü-
nün toplantısına katılan ve Ağustos 1984’te Eruh saldırısı ile Türkiye’yi yeni bir 
belanın içine çeken Öcalan’ın liderliğindeki PKK terör örgütü gündeme otur-
muştur.

➜➜ İç tehditler “Devletin bağımsızlığını, millet ve ülke bütünlüğünü, huzur ve gü-
ven ortamını bozmaya yönelik” fikir ve eylemlerdir. 

➜➜ Devlet düzenini değiştirme çabaları iç tehditler arasındadır.

İç Tehditler 

Terörizm 



➜➜ 1978 de Ermeni Asala örgütünün uzantısı olarak Beyrut’ta kurulan PKK, ilk ey-
lemini Eruh’ta 1984 de yapmış ve günümüze kadar da onbinlerce masum sivil 
ve devlet görevlilerinin ölümüne neden olmuştur. 

➜➜ Son yıllarda konjonktürel gelişmelerin de etkisiyle Türkiye’nin en uzun sınırı 
olan Suriye sınır hattında “terör koridoru” kurma amacıyla PYD/YPG gibi PKK 
uzantısı terör örgütleri Türkiye’nin ulusal güvenliğini tehdit etmiştir. 

➜➜ Türkiye ulusal güvenliğini korumak ve terörün oluşturduğu tehdit ve tedhiş ha-
reketlerini önlemek için Suriye’nin El-Bab, Cerablus ve Afrin gibi bölgelerine 
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları düzenleyerek gerek Suriye halkının 
huzur ve güven içerisinde evlerine dönmesi gerekse de Türkiye’nin egemenlik 
haklarını koruması amacına hizmet etmektedir.

Dış Tehditler 
➜➜ Türkiye jeopolitik konumundan dolayı birçok devletin tehdidi altındadır. Yuna-
nistan ile karasuları, Suriye ile Hatay Sorunu dış tehditlere verilebilecek örnek-
lerdir. 



➜➜ Türkiye aleyhine yürütülen propagandalar dış tehdidin var olduğunun göster-
gesidir. 

➜➜ 1915 olayları üzerinden Ermeni Diasporası’nın sürdürdüğü “sözde soykırım id-
diaları” paralelinde faaliyet gösteren Ermeni Asala Örgütü ile bu örgüt üyeleri 
ile faaliyetleri kesişen PKK terör örgütünün, ülkenin varlığına, toprak bütün-
lüğüne ve bağımsızlığına zarar verecek nitelikteki eylem ve faaliyetlerinde dış 
ülkelerden destek bulabilmeleri de dış tehditlerdendir. 

➜➜ Türkiye Devleti’nin AB ile müzakere sürecinde özellikle “Kıbrıs Sorunu’nun” bü-
yük bir koz olarak kullanılması, “Büyük Türkiye’nin” güçlenmesini engellemeye 
yönelik dış tehdit unsurları arasında sayılabilir. 

➜➜ Son zamanlarda gelişen teknolojiye bağlı olarak görsel ve yazılı basın ile ileti-
şim amaçlı kurulan siteler üzerinden yapılan faaliyetler de yeni yeni dış tehdit 
kategorileri içine girmeye başlamıştır.



➜➜ 1990’lı yıllarda Türk sinemasını olumsuz etkileyen en önem-
li gelişme özel medya sektörünün gelişmesi ve ekonomik 
krizlerin etkisiyle film çekiminin azalmasıdır. 
➜➜ Yavuz Turgul’un yönettiği ve senaryosunu yazdığı Eşkıya 
filmi, 1996-1997 sezonunda 2 milyon 568 bin 339 kişi ta-
rafından izlenmiştir.
➜➜ Liberalleşme ve medyanın gelişimiyle pop müzik tarzı 1980 
li yıllarda yaygın olan arabesk müziğin yerini almaya başla-
mıştır. 
➜➜ Naim Süleymanoğlu 1993 Dünya Şampiyo-
nası’nda 3 altın madalya almış ve 2 dünya 
rekoru kırmıştır. Halter kariyeri boyunca 
46 dünya rekoruna imza atan sporcudur. 

Bilim, Sanat ve Spordaki Gelişmeler 



➜➜ 1999-2000 Futbol Sezonunda Türkiye’yi ilk kez Avrupa kupasına taşıyan Ga-
latasaray futbol kulübüdür. Türkiye, Güney Kore ve Japonya’nın ortaklaşa dü-
zenlediği Dünya Kupası’na 2002’de 48 yıl aradan sonra 2. kez katılma başarısı 
göstermiş ve Dünya 3.lüğü ile de tarihî başarıya imza atmıştır. 
➜➜ 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü’nü kazanan Prof. Dr. Aziz Sancar, kanser has-
talığı konusunda yaptığı çalışmalar ile ön plana çıkmıştır.



Örnek:



SSCB’nin Dağılması ve Türk Cumhuriyetlerinin Bağımsızlıklarına Kavuşması 

➜➜ Mart 1985’te Brejnev’in ölümü ile Parti Genel Sekreteri Gorbaçov, Perestroyka 
(Yeniden yapılanma) adı verilen geniş bir reform politikası başlatmıştır.

➜➜ Gorbaçov, Kruşçev’den farklı olarak politikalarında global ve radikal kararlılığı 
sergilemeye çalışmıştır.

1990 Sonrası Dünyadaki Gelişmeler



➜➜ Yeniden yapılandırma anlamına gelir.

➜➜ SSCB’de gerek ekonomik gerekse siyasi merkeziyetçiliğin ortadan kaldırılmasına 
dönük faaliyetleri kapsar. 

➜➜ Kamuda verimliliği artırmayı, ekonomik ve toplumsal ilerlemeyi ve idari yapıyı 
yenilemeyi amaçlayan politikalardır. 

➜➜ Bir tür modernleşme hareketi olan Perestroika ile gereksiz kadroların tasfiyesi, 
verimli işletim ve yönetim anlayışları önemsenmiştir. 

➜➜ Perestroika; Sovyet modeli ile komünizmi değil, yalnızca hatalarını sorgulayan 
bir reformist yaklaşımdır.

Perestroika - Glastnost Süreci 

Perestroika 



➜➜ Siyasi merkeziyetçiliğin ortadan kaldırılmasına yönelik ön plana çıkan ve “şef-
faflık / açıklık” olarak bilinmektedir.

➜➜ Parti içi seçimlerde gizli oy sisteminin getirilmesi

➜➜ Parti politikalarını eleştirmeyi engelleyen bir dizi yasal engelin yürürlükten 
kaldırılması

➜➜ Yönetilenlerin siyasi elitlere karşı dava açılabilmelerini olanaklı kılan düzenle-
melerin yapılması

➜➜ Bürokrasiyi aşmayı ve bürokratik ayrıcalıkları ortadan kaldırmayı amaçlayan 
düzenlemelerin yapılması

➜➜ Rüşvet ve iltimasın önlenmesine yönelik düzenlemelerin yapılması

➜➜ Kamu hizmetinde parti yandaşı olmayanlara da yer verilmesi ve sivil toplum 
örgütlerinin özgürce faaliyet gösterebilmesine olanak tanınması

➜➜ Basına sansür uygulamasına son verilmesi ve liberal demokrasinin tesis edilmesi  
  için gerekli idari ve siyasi altyapının hazırlanması amaçlanmıştır.

 Glastnost



Örnek:



Gorbaçov’un bu politikaları doğrultusunda; 

➜➜ Çoğunluğu halk tarafında seçilen üyelerden oluşan “Halk Temsilcileri Kongresi” 
kurulmuş ve SSCB tarihinde ilk defa halk devlet yönetimine doğrudan katılma 
olanağı bulmuştur.

➜➜ Glastnost ve perestroikaya uygun olarak verimliliği ve ürün kalitesini yükselten, 
sanayi ve araştırmada çalışanlara maddi ve manevi teşvikler getiren kararları 
alınmıştır. 

➜➜ Sanayi işletmelerine, üretim hedeflerini ve ürün fiyatlarını belirlemede ser-
bestlik tanınmıştır.

➜➜ 1987 itibariyle Baltık, Kafkas, Orta Asya’da milliyetçi hareketlenmeler başlamış-
tır. 

➜➜ 1940’larda silah zoruyla Sovyetler Birliği’ne bağlanan Baltık Cumhuriyetleri ile 
1917-1920 arası zorla komünistleştirilmeye çalışılan Kafkas ve Orta Asya top-
lumları bağımsızlık ilan etmeye başlamışlardır (1990-1991). 



➜➜ Gorbaçov, Baltık Cumhuriyetlerinin (Estonya, Letonya, Litvanya) bağımsızlık gi-
rişimlerine ve milletler sorununa çözüm adına Aralık 1990’da “Egemen Devletler 
Birliği Antlaşması” fikrini ortaya atarak “SSCB içindeki cumhuriyetler arasında 
daha sıkı bir ekonomik iş birliğini” amaçlamıştır. 

➜➜ 19 Ağustos 1991’de tanklar Rusya Federasyonu Parlamentosunu kuşatırken Bo-
ris Yeltsin, darbecilere karşı herkesi gösteri ve grev yapmaya çağırmış, darbe-
ciler çekilirken Yeltsin, halkın gözünde kahramanlaşmıştır. 

➜➜ 25 Aralık 1991’de devlet başkanlığı görevinden istifa eden Gorbaçov’un yerine 
Yeltsin geçmiştir. 

➜➜ Bu süreçte SSCB’ye bağlı cumhuriyetler bağımsızlık ilan etmiştir.

! NOT
SSCB’nin dağılmasıyla  Gürcistan, Estonya, Letonya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Moldo-
va, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Litvanya, Tacikistan, Ermenistan, Türkme-
nistan, Kazakistan, Rusya Federasyonu bağımsızlık elde etmiştir.



Örnek:



➜➜ 25 Aralık 1991 tarihinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılmasıyla 
birlikte Orta Asya ve Kafkasya’da birçok devlet bağımsızlığını kazandı. 

➜➜ Türkiye, bu süreçte bağımsızlığına kavuşan Türk Cumhuriyetleri’ni tanıyan ilk 
ülke oldu. 

➜➜ Bağımsızlığını kazanan Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan ve 
Kırgızistan ile Türkiye’nin ortak bir dile, ortak bir hafıza ve ortak bir kültüre 
sahip olması bu devletlerle olan ikili ve bölgesel ilişkilerin güçlenmesine zemin 
hazırlamıştır.

Orta Asya Cumhuriyetleri ve Türkiye 



Örnek:



➜➜ Bakanlar Kurulu’nun 24 Ocak 1992 tarihli kararıyla 2124 Sayı ve 27 Ocak 
1992 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 480 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Dışişleri Bakanlığı’na bağlı bir teşkilat olarak kurulan 
TİKA, 28 Mayıs 1999 tarihinde Başbakanlığa bağlanmıştır.

TİKAnın Kuruluşu ve Amacı 



➜➜ Gelişme yolundaki ülkelerle ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim 
işbirliğini, bu ülkelerin kalkınmalarına katkıda bulunacak projelerle geliştirmek 

➜➜ Gelişme yolundaki ülkelerin kalkınma hedefleri ve ihtiyaçlarını da göz önü-
ne alarak, ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim işbirliği ve yar-
dım konularını belirlemek ve bu amaçla gerekli proje ve programları hazırlamak 
veya özel kuruluşlara hazırlatmak 

➜➜ Ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları ile 
gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak 

TİKAnın Görevleri 



Yurtdışı Türkler ve Akraba
 Topluluklar Başkanlığı 

➜➜ 6 Nisan 2010 da başbakanlığa bağlı müsteşarlık düzeyinde kurulmuştur. 

➜➜ Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının, kardeş toplulukların ve Türkiye’de öğrenim 
gören uluslararası burslu öğrencilerin çalışmalarını koordine etmek; bu alanlar-
da verilen hizmetleri ve yapılan faaliyetleri geliştirmek olarak tanımlanmıştır.

➜➜ 1993’te Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tür-
kiye’nin Kültür Bakanlarının imzalamış olduğu antlaşma ile kurulmuştur. 

➜➜ 6 kurucu üyesi ve 8 gözlemci üyesi bulunmak-
tadır.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRkSOY)



Örnek:



➜➜ Türkiye’nin diğer ülkeler ile kültürel alışverişini artırıp dostluğunu geliştirmek 
amacıyla 2007’de kurulmuş bir kamu vakfıdır. 
➜➜ Türkiye’yi, Türk dilini, tarihini, kültürünü ve sanatını dünyaya tanıtmak
➜➜ Bununla ilgili bilgi ve belgeleri dünyanın istifadesine sunmak
➜➜ Türk dili, kültürü ve sanatı alanlarında eğitim almak isteyenlere yurt dışında 
hizmet vermek amaçlarıyla faaliyet göstermektedir. 

Yunus Emre Enstitüsü 



➜➜ Kırım Türk’ü düşünür İsmail Gaspıralı’nın “Dilde, fikirde, işte birlik” ilkesini ya-
şama geçirmek için Prof. Dr. Turan Yazgan tarafından kurulmuştur. 

➜➜ Vakıf, çalışmalarıyla Türk dünyasını kültürel anlamda iş birliğine kavuşturmayı 
hedeflemektedir. 

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı 



Örnek:



TYT Orta ve İleri Düzey
Tarih Soru Bankası

1990 Sonına Görüle Ssi 

Gelşme v
Türi’ye Eli ORTA ve İLERİ

DÜZEY

25

BEGÜM ÜNLÜ



1990 SONRASINDA GÖRÜLEN SİYASİ GELİŞMELER VE 
TÜRKİYE ’YE ETKİLERİ

Milli İradeye Yönelik Darbeler

Körfez Savaşları 11 Eylül Saldırıları ve 

Küresel Terör 

Türkiye’nin AB’ye Üyelik Süreci 

Siyonizm Sorunu ve Filistin Arap Baharı

Irak ve Suriye’de Yaşananlar 

Bosna Savaşı ve Balkanlardaki Gelişmeler



➜➜ Türkiye’de 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980 askerî darbelerinden 
sonra da demokrasiye karşı hukuk dışı müdahaleler yapılmıştır. 

➜➜ 28 Şubat 1997, 27 Nisan 2007 ve 15 Temmuz 2016 tarihlerinde yapılan askerî 
darbeler Türk demokrasisinin gelişimine zarar vermiştir.

Milli İradeye Yönelik Darbeler 



28 Şubat Darbesi

➜➜ Dönemin başbakanı ve Refah Partisi lideri Necmettin Erbakan’ın, 
➜➜ Başbakanlık resmi konutunda kamuoyunda tartışılan bir iftar yemeği vermesi, 
➜➜ G-7’ye karşılık İslam ülkeleriyle yakınlaşıldığını gösteren G-8’ler grubunu kur-
ma projesi,
➜➜ Sincan Belediye başkanının Filistin dayanışma gecesi düzenlemesi ve sergilenen 
tiyatronun içeriğinden rahatsız olunması gibi gelişmeler Genelkurmay İkinci 
Başkanı Orgeneral Çevik Bir’in “demokrasiye balans ayarı yaptık” ifadesine ne-
den olan 20 tank ve 15 zırhlı aracın Sincan’da sokaklara inmesiyle süreç başla-
mıştır. 
➜➜ 28 Şubat 1997 de “İrtica” gündemi 
ile toplanan Millî Güvenlik Kurulu dö-
nemin başkanı Necmettin Erbakan ve 
Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller hü-
kümetini istifaya zorlamış ve ilk kez     
   Türkiye’de “Postmodern Darbe”   
   yaşanmıştır.



! NOT

➜➜ 28 Şubat Kararları
 • 8 yıllık kesintisiz eğitim tüm yurtta uygulanmalıdır. 
 • Kur’an kursları MEB’in sorumluluğu ve kontrolünde olmalıdır. 
 • Tarikatların faaliyetlerine son verilmelidir. 677 sayılı kanunla Tekke ve Zavi-
yelerin açılması yasaklanmıştır. Bu kanunun uygulanması için ilgililer uyarılmalıdır. 
 • Aşırı dinci kesimlerin kamu kurum ve kuruluşları, özellikle üniversite, eğitim 
kurumları, bürokrasi ve yargı kuruluşlarına sızması önlenmelidir. 
 • Kıyafet Kanunu’na aykırı uygulamalar önlenmelidir. 
 • Kurban derileri kanunda belirtilen kuruluşlarca toplanmalıdır.



! NOT

➜➜ Yargıtay Başsavcısı Vural Savaş, iktidardaki Refah Partisi hakkında, “Laik cum-
huriyet ilkesine aykırı eylemlerin odağı olduğu” iddiasıyla kapatma davası aç-
mıştır. 

➜➜ Dava 16 Ocak 1998’de sonuçlanmış ve Refah Partisi kapatılmıştır. 

➜➜ Necmettin Erbakan ve parti yöneticilerine 5 yıl siyaset yasağı getirilmiştir.

➜➜ Refah Partisinin kapatılma gerekçesi olarak parti görevlilerinin laiklik karşıtı 
eylemlerde bulunduğu gösterilmiştir.



Örnek:



➜➜ Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in görev süresinin dolması Cumhurbaşkan-
lığı seçiminde gündeme gelen

➜➜ 2002’den beri iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Abdullah Gül’ün 
seçilmesi sürecinde 

➜➜ Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu’nun “Cumhurbaşkanlığı se-
çimi için Mecliste 367 milletvekili olma” şartını gündeme getirmesiyle 

➜➜ Genelkurmay Başkanlığının sitesinde saat 23:17’de yapılan bildiriyle gündeme 
gelen durumdur.

27 Nisan E-Muhtırası 



➜➜ E-Muhtıra olarak bilinen bu gelişme ile Türk Silahlı Kuvvetleri, laiklik konusun-
daki hassasiyetini ve kutlu doğum haftası faaliyetleri sırasında ortaya çıkan ba-
şörtülü kızların görüntülerinden duyduğu rahatsızlığı “Dini duyguların istismar 
edildiği” ve “Devletin temel değerlerini aşındırmak için bitmez tükenmez çaba 
içinde olan bir kısım çevrelerin” gayretlerinin önlenmesi üzerinde durmuştur.

➜➜ Yaşanan gelişmelerin “Sözde değil, özde rejime bağlılık” ilkesiyle ancak Cum-
hurbaşkanlığı seçiminin gerçekleşeceğine yer verilmiştir.



Örnek:



➜➜ Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) olarak bilinen demokrasiye ve millî iradeye 
karşı başlatılan darbe girişimi yaklaşık 22 saat süren bir mücadele ile bertaraf 
edilmiştir. 

➜➜ Darbe girişimi Boğaziçi Köprüsü’nün ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün bir 
grup asker tarafından trafiğe kapatılmasıyla başlamış, Ankara Gölbaşı’ndaki Po-
lis Özel Harekât Merkezine ve TBMM’ye yönelik saldırılarla büyük can kayıpla-
rına neden olmuştur. 

➜➜ Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar’ı rehin alan darbeciler Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele saldırı planlamışlardır.

➜➜ Özel Kuvvetlerde Astsubay olan Ömer Halisdemir’in darbeci orgeneral Semih 
Terzi’yi vurarak öldürmesiyle darbecilerin planları bozulmuştur.

15 Temmuz Darbe Girişimi 



➜➜ FETÖ Darbe girişimi ile 251 vatandaşımız şehit düşmüş ve 2196 vatandaş yara-
lanmıştır. 

➜➜ Darbeciler ve onları destekleyenlerle etkin mücadele için TBMM, hükûmete 
anayasa gereği Olağanüstü Hâl (OHAL) uygulama yetkisi vermiş ve Türkiye’de 
OHAL uygulaması başlamıştır. 

➜➜ Sadece darbeye karışanlar değil TSK başta olmak üzere tüm kamu kuruluşla-
rına sızmış bulunan FETÖ mensupları ve FETÖ yapılanmasında yer alanlar için 
yargı süreci başlatılmıştır.



➜➜ 1963’ten beri AB’ye üyelik yolunda Türkiye; 14 Nisan 1987’de AET’yi kuran 
Roma Antlaşması’nın 237, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Antlaşma-
sı’nın 98, AET Antlaşması’nın 205. maddelerine dayanarak Avrupa Topluluğu’na 
“tam üyelik” başvurusunu yapmıştır.

Türkiyenin ABye Üyelik Süreci
(Uzun İnce Bir Yol)



Türkiye - AB İlişkileri 

➜➜ 1994’ten itibaren Türkiye’nin AB üyeliği ile ilgili girişimleri İngiltere, Fransa, 
Almanya gibi devletlerce destekleniyor görünse de Yunanistan’ın “Ege Adaları, 
Kıbrıs vs.” sorunlarından kaynaklanan vetoları sebebiyle sonuç alınamamıştır.

➜➜ Türkiye 6 Mart 1995’te Brüksel’de düzenlenen ve Dış İşleri Bakanları nezdinde 
toplanan AB Ortaklık Konseyi, Türkiye’nin Gümrük Birliği’ne katılması kararını 
almış ve Türkiye 13 Aralık 1995’te; 1 Ocak 1996’da resmen yürürlüğe girecek 
Gümrük Birliği’ne katılım belgesini imzalamıştır. 

➜➜ Lüksemburg Zirvesi’nde en çok konuşulan konulardan biri Türkiye konusu ol-
muştur. Zirve’nin sonuç bildirgesinde Türkiye ile üyelik müzakerelerinin baş-
latılması için siyasi ve ekonomik koşullar oluşmadığından, AB Konseyi Türkiye’yi 
üyeliğe hazırlama ve her alanda Avrupa’ya yaklaştırmak için bir strateji belir-
ler...” denilerek, Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği belirsiz ve ucu açık bir tarihe    
  bırakılmıştır. 



➜➜ ABD’nin girişimlerine rağmen Türkiye, 25 Mayıs 1998’de Ortaklık Konseyi’ne 
katılmayı “siyasi koşullar dayatması” sebebiyle reddetmiştir. 

➜➜ 26 Mayıs 1998’de Fransa Parlamentosu’nun Dış İlişkiler Komisyonu’nda Fran-
sa’nın “1915’te Türklerin Ermenilere soykırım-jenocid” uyguladığını resmen ta-
nıması anlamına gelen “Fransa 1915 Ermeni Soykırımını resmen tanır.” içerik-
li öneriyi kabul etmesi, Türkiye-Fransa ilişkilerini gerginleştirmiştir. 29 Mayıs 
1998’de öneri Fransız Meclisi’nde kabul edilmiştir. 

➜➜ Lüksemburg Zirvesi’nden sonra Türkiye, AB’ye girmeye “ısrarcı” olmak yerine 
“mesafeli” tutum ve yol izlemeye başlamıştır.

! NOT
➜➜ 17 Aralık 2004 tarihli Brüksel Zirvesi’nde, AB-Türkiye ilişkilerinde bir 
dönüm noktası daha yaşanmış ve zirvede Türkiye’nin siyasi kriterleri ye-
terli ölçüde karşıladığı belirtilerek 3 Ekim 2005’te üyelik müzakerelerine 
başlanması kararı alınmıştır. 

➜➜ Günümüzde de müzakereler hâlâ devam etmektedir. Bu amaçla Türkiye 
Cumhuriyeti siyasi sisteminde Avrupa Birliği Bakanlığı da kurulmuştur.



Örnek:

! NOT



➜➜ Yugoslavya’yı oluşturan altı federe devletten dördü 1991 (Slovenya, Hırvatistan, 
Makedonya ve Bosna-Hersek) Yugoslavya’dan ayrılmıştır. 

➜➜ 27 Nisan 1992’de Sırbistan ve Karadağ Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’ni; Tem-
muz 1992’de Hırvatistan’ın desteği ile Bosnalı Hırvatlar “Hersek-Bosna Cumhuri-
yeti’ni” kurmuşlardır. 

➜➜ 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırvatistan, Yugoslavya Federasyonu’ndan ay-
rıldıklarını ilan etmişlerdir. 

➜➜ Makedonya ve Bosna-Hersek de 1991’de bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. 

➜➜ Sırpların istediği iç savaşın tüm şartları oluşmuş ve Sırplar etnik temizliğe 
başlamışlardır. Sırp katliamından kaçan çoğunluğu kadın ve çocukların olduğu 
500.000 kişi Avrupa ülkelerine sığınmaya çalışmış ancak Avusturya, İtalya, Ma-
caristan, Hırvatistan ve Almanya sığınmacılara sınırlarını kapatmıştır. 

➜➜ 12 Ağustos 1992’de BM Yüksek Mülteciler Komisyonu, 28.000 Boşnak mülteciyi  
   kabul etmeyerek Sırpların insafına terk etmiştir. 

Bosna Savaşı ve Balkanlardaki Gelişmeler



➜➜ Bosna-Hersek’in bağımsızlık kararı ve Sırpların 
karşı çıkmasına rağmen referandumdan bağımsız-
lık ilanının çıkması (29 Şubat 1992) sonucu Av-
rupa Topluluğu, 6 Nisan 1992’de Bosna Hersek’in 
bağımsızlığını tanımıştır. 
➜➜ Bosna-Hersek’in bağımsızlık ilanı üzerine “Büyük 
Sırbistan” hayalinde olan Sırplar, Bosna toprak-
larının üçte ikisini iki ay gibi kısa bir sürede ele 
geçirmişler ve binlerce Bosnalı’yı şehit etmişler-
dir. 
➜➜ 1993’te Müslüman Boşnaklar ile Hıristiyan Bosnalı Hırvatlar birbirleriyle çatış-
maya başlamış ve bu gelişme Sırpların işini kolaylaştırmıştır.

Bosna - Hersek 



➜➜ ABD ve Rusya, Bosna sorununda Mart 1994’te Washington’da düzenlenen bir 
törenle Bosna-Hersek topraklarında “Boşnak-Hırvat Federasyonu’nun” kurulma-
sına ilişkin anlaşmayı imzalayarak Ocak 1993’ten beri süren Hırvat-Boşnak sa-
vaşını bitirmişlerdir. 

➜➜ Temmuz 1995’te, BM’nin “güvenli bölge” ilan ettiği Serebrenika’yı Sırplar işgal 
etmiş; genç, çocuk, kadın, yaşlı demeden binlerce Müslümanı şehit etmiştir.

➜➜ Sırpların katliama devam etmesi üzerine 30 Ağustos-14 Eylül 1995 arasında 
NATO Hava Kuvvetleri, havadan Sırp hedeflerine taarruzda bulunarak Sırpların 
Saray Bosna’nın 20 km. gerisine çekilmesi sağlanmıştır. 

➜➜ Üç hafta sonra Sırplar ateşkes istemişlerdir.



Dayton Antlaşması 

➜➜ 14 Aralık 1995’te Yugoslavya Federal Cumhu-
riyeti Cumhurbaşkanı Slobodan Milosoviç, Hır-
vatistan Cumhurbaşkanı Franyo Tucman ve eski 
Bosna - Hersek Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbe-
govic arasında imzalanarak Bosna Savaşı sona 
erdirilmiş ve Bosna - Hersek Devleti’nin yapısı 
bu antlaşma ile belirlenmiştir. 

➜➜ İzzetbegoviç, 1992-1995 Bosna Savaşı ve son-
rasında Bosna - Hersek’in Yugoslavya’dan ba-
ğımsızlığını kazanmasında büyük bir rol üstlen-
miştir. 

➜➜ 19 Ekim 2003’te Saraybosna’da vefat etmiştir. 



➜➜ 1992 - 1995 yılları arasındaki bu olaylarda uluslararası Kızılhaç örgütünün ve-
rilerine göre 35.000’ni çocuk olmak üzere 312.000 kişi hayatını kaybetmiş ve 
2 milyon Boşnak evini terk etmiştir. Hâlâ 28.000 Bosnalı’nın izine ulaşılamamış-
tır. 
➜➜ Yugoslavya’nın parçalanması sonrası kurulan devletlerden Hırvatistan AB’ye üye 
olurken; NATO’nun genişleme sürecinde 2004’te Slovanya, 2009’da Hırvatistan 
NATO’ya üye olmuştur. Makedonya ise Yunanistan’ın vetosundan dolayı NATO’ya 
girememiştir.



Örnek:



Örnek:



Örnek:



➜➜ XIX. yüzyıl sonlarında çeşitli ülkelerde Yahudiler tarafından ortaya atılan, Filis-
tin’de bağımsız bir Yahudi devleti kurmayı amaçlayan akımdır. 

➜➜ 1948 Arap - İsrail 1956 Mısır - İsrail 1967 Arap - İsrail 1973 Arap - İsrail 

Siyonizm Sorunu ve Filistin 

Siyonizm

Arap - İsrail Savaşları 



➜➜ İsrail zulmüne karşı Filistin halkının başkaldırısı anlamına gelen kavramdır. 
➜➜ Birinci İntifada 1987 de başlamış ve ikinci intifada 2000 den 2005 e kadar 
sürmüştür. 
➜➜ İsrail’in 2002 de Batı Şeria da 8 metre yüksekliğinde ve 730 km uzunluğunda 
ördüğü bir duvarla Batı Şeria’yı tamamen dünyadan soyutlamış iki yüz bin Fi-
listinli mağdur olmuş ve Batı Şeria’nın %45 i İsrail’in kontrolüne geçmiştir. 
➜➜ Gazze’den İsrail’e atılan füzeleri bahane eden İsrail, 2007 - 2009 arası Gaz-
ze’ye sert saldırılarda bulunmuş ve Türkiye, Gazze’deki katliama seyirci kalma-
mıştır. 
➜➜ Davos görüşmelerinde Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Pe-
res’e Gazze konusundaki “One Minute” çıkışı ile Türkiye’nin, Filistinlilerin yanın-
da olduğunu göstermiştir.

İntifada



Örnek:



➜➜ Şattü’l Arap Savaşları sürecinde ekonomik çöküntü ve borçlanma içine dü-
şen Irak, “Kuveyt’in günlük limitten fazla petrol çıkararak kendisini zarara uğ-
rattığı” iddiası ile Kuveyt’ten 24 milyar dolar istemiş, alamayınca da 2 Ağustos 
1990’da Kuveyt topraklarına girmiştir.

➜➜ Dünya petrol rezervinin yüzde 60’ından fazlasının bulunduğu hesaplanan Orta 
Doğu’daki bu statü değişimi, özellikle başta ABD olmak üzere Batılı devletlerin 
çıkarlarıyla da yakından ilgili bir sorunu başlatmıştır. 

➜➜ Irak’ın Kuveyt’i işgalini kendileri için 
bir tehdit unsuru olarak gören İran, 
Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emir-
likleri başta olmak üzere bölge ülke-
lerinin politikalarıyla da uyuşmamıştır.  

Körfez Savaşları 

Körfez Krizi



➜➜ Bu nedenlerle Irak’ın Kuveyt’i işgaliyle başlayan “Körfez Krizi”, aynı zamanda 
bir dünya sorunu hâline gelmiştir. 

➜➜ 17 Ocak 1991’da başlayan koalisyon güçlerinin hava saldırısının yanında 24 Şu-
bat’ta kara harekatı başlatılmış ve 28 Şubat 1991’da Irak’ın ateşkes çağırısı so-
nucu harekat durdurulmuştur. 

➜➜ BM’nin 19 Nisan 1991’da aldığı 688 sayılı kararla Irak hükümetinin 36. enle-
min kuzeyinde etkinliği sonlandırılmış ve buranın kontrolü için uluslararası Çekiç 
Güç oluşturulmuştur. 

➜➜ 1991-2003 arası ambargolarla ekonomik ve siyasi sorunlar yaşayan Irak’ta, 
ABD’nin ve batılı ülkelerin Nükleer silah iddiaları, 11 Eylül 2001 terör olayla-
rın bahanesi sonucu Mart 2003’te Irak ikinci kez işgale uğramıştır. 

➜➜ 20 Mart 2003’te başlayan saldırı sonucu ABD ve İngiliz kuvvetleri 9 - 10 Nisan 
2003’te Bağdat’ı ele geçirmişler ve Bağdat hükümeti mukavemet göstereme-
miştir. 

➜➜ Saddam Hüseyin, 2006 Kurban Bayramı’nın 1. günü idam edilmiştir.



Örnek:



➜➜ Tunuslu Muhammed Buazizi adlı gencin zabıta görevlisince tokatlanması ve 
tezgâhı ile mallarına el konulması sonucu kendini yakarak intihar etmesiyle hü-
kümet karşıtı gösterilen başlamış, Tunus Devlet Başkanı Zeynel Abidin Bin Ali 
görevinden istifa etmiştir. 

➜➜ Bu süreç “Yasemin Devrimi” olarak anılmış ve Tunus’ta demokratik bir yönetim 
kurulmuştur. 

➜➜ Arap ülkeleri arasında yayılan olaylar Mısır’da Hüsnü Mübarek’in devrilmesine, 
Libya’da Kaddafi’nin katledilmesine, Yemen’de hâlâ iç savaşın sürmesine ortam 
hazırlamıştır.

Arap Baharı 



Örnek:



11 Eylül Saldırıları ve Küresel Terör 

➜➜ ABD  11 Eylül 2001’de İkiz Kulelere yapılan terör eyleminden El Kaide Örgü-
tü’nü sorumlu ilan etmiştir. 
➜➜ El Kaide’nin saklandığı Afganistan’ı, teröristleri vermediği gerekçesiyle 7 Ekim 
2001’de hava taarruzu ile işgale başlamıştır. 
➜➜ 1992’den beri iktidarda olan Taliban hükümeti yok sayılarak Özbek lider Raşit 
Dostum’un da yer aldığı Kuzey İttifak’ı da kara harekatı başlatmıştır. 
➜➜ Kasım 2001’de yönetimden uzaklaştırılan Taliban yerine hâlâ Afganistan devlet 
başkanı olan Hamid Karzei 22 Aralık 2001’de göreve başlamıştır. 



➜➜ Afganistan’da güvenlik Destek Gücü (ISAF) kurulmuş ve Türkiye, 2002’de komu-
tayı devralmıştır. 

➜➜ Almanya ve Hollanda’nın teklifi ile ISAF’ın komutası 2003’te NATO’ya geçmiştir. 

➜➜ 2007’de ABD Başkanı olan Obama Afganistan’dan Amerikan askerlerini çekmeyi 
planlamaktadır.

➜➜ 2021 yılı Ocak ayında Afganistan’daki ABD askerlerinin sayısı 2 bin 500’e indi-
rilmiştir.



Örnek:



➜➜ ABD’nin 2003’te Irak’ı işgali sonrası ABD tarafından Irak’ın başına getirilen Ge-
çici Hükümet Konseyi (Irak Hükümeti)’nde 13’ü Şii ve 5’i sünni Kürt, 1’i Türk-
men ve 1’i Asuri olan 25 bakan yer almıştır.

➜➜ ABD ile Irak Hükümeti arasında yapılan görüşmelerde ABD, 2009’dan itibaren 
askerlerini Irak’tan çekmeye başlamış; görevi devralan Irak’lı askerler ve polis-
ler güvenliği sağlamada zorlanmıştır. 

➜➜ Irak Hükümeti’nin ülkede otoriteyi kuramaması sosyo-ekonomik ve siyasi karı-
şıklıkların derinleşmesine, silahlı grupların faaliyet göstermesine neden olmuş-
tur. 

➜➜ 2003 - 2011 arası Irak’ta resmi olmayan verilere göre bir milyonun üzerinde 
sivil katledilmiştir. ABD kontrolündeki Ebu Gureyb Hapishanesi’nde ise Iraklılara 
işkenceler yapılmıştır.

Irak ve Suriye’de Yaşananlar 

Irak’taki Gelişmeler 



! NOT

➜➜ Irak’ın istikrarsızlığını fırsat bilen terör örgütü PKK, Irak’ın kuzeyinde Kandil 
ve Sincar’da üsler kurmuş, Mahmur Kampı’nda faaliyetlerini yoğunlaştırmış ve 
Türkiye’ye yönelik tehditlerini artırmıştır.

➜➜ Arap Baharı’nın etkisiyle Baas rejimine karşı başlayan protestolar Beşar Esed 
yönetiminin sert tepkileriyle karşılaşmıştır. 

➜➜ Baasçı Esed’in sert müdahaleleri ile demokrasi isteyen radikal grupların da da-
hil olmasıyla Suriye, teröristler üzerinden büyük güçlerin “Vekalet Savaşları” 
yaptıkları arenaya dönmüştür. 

Suriye’deki Gelişmeler



➜➜ Irak - Şam İslam Devleti (İŞİD) adıyla kurulan DAEŞ, PKK’nın Suriye uzantı-
sı ve başta ABD olmak üzere bölgede çıkarı olan büyük güçlerin taşeron terör 
örgütü olan PYD unsurları özellikle Türkiye - Suriye sınırında Türkiye için teh-
dit haline gelmiştir. 

➜➜ Türkiye güney sınırında kurgulanan “terör koridoru” projesine karşı, ÖSO (Öz-
gür Suriye Ordusu) güçleriyle birlikte Fırat Kalkanı Harekâtı’nı, Zeytin Dalı 
Harekâtı’nı yaparak ulusal güvenliğini korumaya çalışmıştır.

➜➜ 911 km sınırı ile Türkiye, Suriye topraklarında görülen terörist faaliyetlerine 
karşı düzenlediği Fırat Kalkanı Harekâtı ile Azez, Cerablus ve el-Bab’ı DAEŞ’tan 
temizlemiştir.

➜➜ 2011’den itibaren Beşar Esed’in sert saldırılarına karşı Suriyeliler Türkiye sını-
rına akın etmiş ve 2016 yılı verilerine göre sayıları 3 milyonu aşmıştır. 

➜➜ Türkiye, Savaştan kaçan Suriye halkını etnik köken ve inanç gözetmeden “açık 
kapı” ilkesi ve “geçici koruma” politikası çerçevesinde kabul edeceğini duyur-
muş ve bu politikaya da sadık kalmıştır.



Örnek:
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