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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




