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XVIII. Yüzyıl'da Avrupa ve Osmanlı 
Devleti'nin Genel Durumu

1. AVRUPA'NIN GENEL DURUMU

 XVIII. yüzy›lda Avrupa’da merkezi krall›klar            
ve prenslikler                       hakimdir.

 Devletler arası politika ve çıkar çatışmalarında 
diplomasi              ve ittifaklar              ön plana 
çıkmıştır.

 Ülke çıkarları                    dönemin en belirleyici 
unsurudur.

 İtalyan düşünür Makyevel, iktidarın alınışı ve 
korunması konusunda dini veya ahlaki kaygıların 
önemli olmadığını,                        amaca ulaşmak 
için her şeyin mübah olduğunu ifade ediyordu 
(Makyavelizm).

 Makyavel'in bu düşüncesi XVIII. yüzyıl Avrupa-
sı'nın temel felsefesi                         oldu.

 Avrupalılar bu yüzyılda sık sık aralarında savaştı-
lar.                                                                            
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18. Yüzyıl Başında Avrupa

Avrupa'da ortaya çıkan savaşların nedenleri:

• Zenginlik kaynaklarına sahip olmak

• Birbirleri üzerinde hakimiyet kurmak

• Krallıklar arasındaki akrabalıkların ne-
den olduğu veraset iddiaları

2. DIŞ POLİTİKALAR

Osmanlı Devleti’nin Dış Politikası

 Avrupa devletleri karşısında ekonomik, askeri,          
sosyal ve siyasi yönlerden gerileme sürecine            
girdi.                                                                          

 Osmanlı Devleti; Rusya ve Avusturya ile yaptığı 
savaşlarda toprak kayıplarının                                    
yanısıra ekonomik ve siyasi kayıplara                         
da uğradı.

 Yüzyılın sonlarına doğru eski dost Fransa               
tarafından da saldırıya uğradı.

Bu gelişmeler sonucunda Osmanlı Devleti;

• kaybedilen toprakları geri alma,                              
                                                                                  

• Avrupa devletleri arasındaki rekabetlerden            
yararlanma,                                                              

• devlet kurumlarında, özellikle askeri alanda  
ıslahatlar yapma                             politikalarını 
izledi. 

Rusya'nın Dış Politikası

 Çar I. Petro                       ülkesini genişletmek ve 
ilerlemek için pek çok reform yaptı.

 Baltık Denizi, Karadeniz,                                    ile 
Boğazlar üzerinden Ege ve Akdeniz                      
öncelikle ulaşmak istedikleri bölgelerdir. 

 Dünya siyasetinde söz sahibi                       olmayı 
amaçlamışlardır. 

 Yüzyılın sonunda ortaya çıkan milliyetçilik akımı 
sayesinde Balkan Slavlarının koruyuculuğunu       
üstlenmiş, bölgede hakimiyetini güçlendirmeye 
çalışmıştır.

 Fransa ve İngiltere'nin Osmanlı topraklarında     
hakim olmasını                                                          
engellemeye çalışmıştır. 

 Kafkasya ve Orta Asya'da genişlemeye devam 
etmiştir.

resim
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Fransa'nın Dış Politikası

 Büyük bir imparatorluk kurmak hedefleri vardır.

 En büyük rakipleri İngiltere'dir. 

 İngiltere'ye karşı Akdeniz'de üstünlük kurmak 
ve Uzak Doğu'ya giden sömürge yollarına             
hakim olmak istemektedir.

 Osmanlı toprağı olan Mısır'ı               sömürgeleş-
tirmek istemektedir.

 Osmanlı aleyhine gizlice Ruslarla Tilsit Antlaşma-
sı yapmışlardır.

Napolyon Mısır'da

Örnek 1
Osmanlı Devleti XVIII. yüzyıldan itibaren Avrupa'daki 
gelişmeleri takip etmeye ve bu yönde yenilikler yapma-
ya başlamıştır.

Bu durum;

I. Avrupa'nın üstünlüğü kabul edilmiştir.

II. Avrupa devletleri Osmanlı Devleti'ni desteklemekte-
dir.

III. Osmanlı Reform hareketlerinden etkilenmiştir. 

yargılarından hangilerinin desteklemektedir?

A) Yalnız I  B) Yalnız II C) Yalnız III

    D) I ve II    E) II ve III

Çözüm 1
Osmanlı Devleti'nde yaşanan yeniliklerde Avrupa'nın 
izlenmeye başlanması Avrupa üstünlüğünün kabul 
edildiğini göstermektedir. Ancak bu yenilikler Avru-
palıların desteğiyle yaşanmaz. Reform hareketleri de 
Katolik Kilisesiyle alakalıdır.

İngiltere'nin Dış Politikası

 Güçlü donanması ve diplomatik başarılar          
sayesinde büyük bir imparatorluk haline geldi.

 Osmanlı Devleti'nin İngiliz sömürgelerine yakın-
lığı ve sahip olduğu zenginlikler nedeniyle İngiliz 
politikalarında önemli bir yeri vardı.

 Fransa'nın Mısır'a          ve Rusya'nın Akdeniz'e          
yönelik faaliyetlerine karşı İngilizlerin öncelikli 
hedefi Osmanlı toprak bütünlüğünü korumaktı.                           

Avusturya Devleti'nin Dış Politikası

 Çok uluslu bir yapıya sahip olduğundan milliyet-
çilik                         akımından endişe etmektedir.

 Osmanlı ile Balkan hakimiyeti                         için 
mücadele etmiştir fakat yüzyılın sonunda   
Rusların yayılmasına                     karşılık Osmanlı 
ile barış yapmıştır (Ziştovi Antlaşması).

 Prusya'nın Alman birliği,         Rusların da Slav      
birliği               fikirlerine karşı mücadele etmiştir.

İngiliz Dışişleri Bakanı Parlmerston, 
18. yüzyıl Avrupası'nı şu sözüyle özet-

ler: “Bizim ebedi düşmanlarımız ve 
dostlarımız yoktur, sadece ebedi ülke 

çıkarlarımız vardır.”

18. Yüzyıla Damgasını Vuran Yedi Yıl Savaşları
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III. Ahmet Dönemi

 Karlofça ve İstanbul Antlaşmalarının yeniçeriler  
ve ulemanın zaafı yüzünden                                    
imzalandığını düşünen II. Mustafa İstanbul'u 
terk edip Edirne'de yaşamaya başladı.

 Bu durum çıkarlarına uymayan yeniçeriler ve       
devlet adamları                     bir isyanla II. Musta-
fa'nın yerine III. Ahmet'i tahta çıkardılar (1703).

 III. Ahmet, öncelikle iç güvenliği sağlamaya          
önem vererek devletin ekonomik yapısını ve        
savunma sistemini             güçlendirmeye çalıştı.

 Kaybedilen toprakların geri alınması                    
temel dış politikaydı.

 Bu dönemde Rusya, Venedik, Avusturya ve 
İran'la mücadeleler yaşandı.

a. Osmanlı - Rus İlişkileri

 Rusya Baltık Denizi'ne ulaşmak                             
üzere İsveç ile mücadeleye girişmiştir.

 İsveç Kralı Demirbaş Şarl Poltova Savaşı’nda Rus 
Çarı I. Petro’ya yenilerek Osmanlı topraklarına    
sığındı.                                                                     

 Şarl’ı takip eden Ruslar’ın Osmanlı topraklarına  
girmesi ve tahribat yapmaları                                
 üzerine Osmanlı-Rus savaşı başladı

Yeniçerilere para dağıtan 
III. Ahmet

İsveç Kralı Şarl 
Yeniçerilerin Kontrolünde

Prut Savaşı

 Osmanlı topraklarına giren Ruslarla 1711'de 
yapılan savaşı Osmanlılar kazandı.

 Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa ‘nın yeniçerilerin  
disiplinsizlikleri ve güven vermemesi                         
üzerine Rusların barış teklifi kabul edildi ve Prut   
Antlaşması                                  imzalandı (1711).

Prut Antlaşmasına göre:

• Rusya İstanbul'da elçi bulundurmayacaktı.            

• Rusya Lehistan'ın iç işlerine karışmayacaktı.          

• Azak Kalesi                Osmanlılara geri verilecekti.

• Demirbaş Şarl ülkesine geri dönecekti.

Osmanlı'nın savaştaki başarısı antlaş-

maya tam olarak yansımamıştır. Ancak 

kaybedilen yerlerin geri alınabileceği  

                                                   

fikri güçlenmiştir.

b. Osmanlı-Venedik İlişkileri

 Karlofça ile Venedik yönetimine bırakılan Mora 
halkı, Venedik baskısına karşı   Osmanlı'dan yar-
dım istedi.                                                                  

 Ayrıca Venedikliler Osmanlı gemilerine sık sık 
saldırılar düzenliyordu.

 Kaybettiği toprakları geri alma                              
politikası izleyen Osmanlı, bu gelişmeler üzerine 
Venediklilere savaş açtı.

 Osmanlı ordusu Venedik ile yapılan mücadeleyi 
kazandı, Mora üzerinde yeniden egemenlik kur-
du                                           (1715). 

 Bu gelişme üzerine Karlofça Antlaşması'nın         
bozulduğunu                                         iddia eden 
Avusturya, Osmanlı Devleti'ne savaş açtı (1716).

resim

resim
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c. Osmanlı-Avusturya İlişkileri

 Osmanlı'nın Rusya ve Venedik karşısında aldığı   
galibiyetler                    Avusturya'yı tedirgin etti.

 Karlofça Antlaşması'nın ihlal edildiği                    
gerekçesiyle 1716'da Osmanlı'ya savaş açtı.

 Sadrazam Silahtar Ali Paşa komutasındaki 
Osmanlı ordusu Petervaradin’de Avusturya’ya 
yenildi.

 Avusturya’nın Belgrad'ı alıp ilerlemeye                 
başlaması üzerine Nevşehirli Damat İbrahim Paşa 
barış istedi.

 Savaş sonunda  Pasarofça Antlaşması imzalandı   
(1718).                                                                          

Pasarofça Antlaşması'na göre:

• Belgrad, Temeşvar, Banat yaylası Avusturya'ya         
bırakıldı.                                                                          

• Mora Yarımadası        Osmanlı Devleti'ne verildi.

• Dalmaçya kıyıları, Bosna Hersek'teki bazı kıyı 
kentleri Venedik'e                            verildi.

PASAROFÇA ANTLAŞMASI'NIN SONUÇLARI

 Kaybettiği toprakları geri alma politikası 
izleyen Osmanlı yönetimi, yeni ve daha        
önemli topraklar                              kaybetti. 

 Belgrad'ın kaybı, Balkan egemenliğini zayıf-
lattı.                                                                  

 Avusturya Osmanlı'nın Balkanlar'daki 
topraklarıyla daha yakından ilgilenmeye 
başlayınca Osmanlı bu duruma karşı merke-
zi otoriteyi güçlendirmeye çalıştı.                    

 Avrupa'yı daha yakından tanıma                   
                                              çabaları başladı.

Pasarofça Antlaşması’ndan sonra Osman-
lı Devleti, kaybettiği toprakları geri alma 

umutlarını yitirmiş, bu yüzden batıda barışçı 
bir yol izleme ve elindeki toprakları koruma 
politikası                                             gütmeye 

başlamıştır.

d. Osmanlı- İran İlişkileri

 XVIII. yüzyılın başlarında İran'da yaşanan mez-
hep kavgaları ve karışıklıklar, ayrıca İran'daki 
Sünnilerinin Osmanlı Devleti'nden yardım iste-
mesi Osmanlı yönetimini harekete geçirmiş ve 
Dağıstan Osmanlı'ya bağlanmıştır.                   

 Osmanlı - İran mücadelelerinden faydalanan 
Ruslar da Astrahan’ı ele geçirip Azerbaycan’a 
komşu oldular.                                                    

 Bu durum Osmanlı ile Rusya'yı karşı karşıya ge-
tirdi.

 I. Petro Prut'ta Osmanlı'ya yenilince yönünü 
İran'a çevirmişti.                                                     

 Rus ordusunun Kafkaslar'a inme                            
ihtimaline karşılık Osmanlılar İran seferine çıktı.

 Ruslar ve Osmanlı'nın çatışma noktasına gelmesi 
üzerine Fransa'nın arabuluculuğuyla İstanbul     
Antlaşması                                 imzalandı (1724).

İstanbul Antlaşması'na göre:

• İran’ın Kafkasya toprakları,                                    
Rusya ve Osmanlı Devleti arasında paylaşıldı.

• Rusya, Azerbaycan topraklarını              işgal etti.

 Bu antlaşmayı kabul etmeyen                                  
İran ile Osmanlı arasındaki çatışmalar 1779 yılına 
kadar devam etti.

 Bu çatışmalar süresince İran ve Osmanlı arasında 
Ahmet Paşa (1732), İstanbul (1743)  ve    son ola-
rak Kerden                  (1746) antlaşmaları yapıldı.

 Bu son antlaşmada Kasr-ı Şirin Antlaşması'nın      
maddeleri geçerliliğini korudu.

Safevi Hanedanına 
Son Veren Nadir Şah

resim
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e. III. Ahmet Dönemi Islahatları

 Osmanlı tarihinde Pasarofça Antlaşması'ndan      
Patrona Halil İsyanı'na                                              
kadar uzanan zaman dilimine (1718 -1730) Lale 
Devri adı verilir.

 Dönemin padişahı III. Ahmet, sadrazamı ise Nev-
şehirli Damat İbrahim Paşa'dır.                               

 Lale Devri’nde diplomasi, bilim, sanat ve eğitim     
alanında yaşanan gelişmelerin yanında başkent 
İstanbul merkezli olmak üzere eğlence hayatı       
yaygınlaşmıştır.

 Bu dönemde Viyana, Paris, Varşova, Moskova 
gibi önemli başkentlere ilk defa geçici elçiler       
gönderildi.                                                               

 Kağıt,             kumaş ve çini imâlathaneleri açıldı.

 Osmanlı'da ilk Türk matbaası                   kuruldu.

 İstanbul yangınları için yeniçerilerden bir itfaiye 
bölüğü                                                 oluşturuldu.

 İlk kez çiçek aşısı                                uygulandı.

 Tercüme büroları kurularak Doğu ve Batı'dan      
eserler                                             tercüme edildi. 

 Batı etkisiyle                     (Barok ve Rokoko tarzı) 
sivil mimari gelişti.

 Saray ve devlet erkanında Batılılaşmaya                
yönelik bir eğilim başladı.

Bu döneme “Lale Devri” adı 20. yüzyıl 
başında, tarihçi Ahmet Refik tarafın-

dan verilmiştir.

III. Ahmet Çeşmesi

 İran'da Safevi Hanedanı'nı sona erdi-
ren Afşar Türkleri'nden Nadir Şah Dö-
nemi'nde İran güçlendi ve Ruslar'dan 
Azerbaycan'ı geri aldı.

 Nadir Şah'ın ölümü üzerine parçala-
nan Azeri Türkleri Rus işgaline karşı 
Osmanlı'dan yardım istedi.

 Osmanlı ve İran Ruslara                         
karşı ortak hareket ettiler. 

 İngiltere de Rusya'nın güneye inme          
                                     tehlikesine karşı 
Osmanlı ve İran ile beraber hareket 
etti.

Van

Çaldıran

K A R A D E N İ Z

Kasr-ı Şirin Sınırları

resim
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Yirmi Sekiz Mehmet Çelebi

 Yirmi Sekiz Çelebi Mehmet Efendi Osmanlı 
Devleti’nin Fransa’ya gönderdiği ilk elçidir.            
1720 -1721  yıllarında Fransa’da kalmıştır.

 Yirmi Sekiz Mehmet Çelebi ve Osmanlı heyeti, 
Paris’te bulunduğu süre içerisinde birçok törene 
katılmış ve pek çok yer gezmiştir.

 Onun Paris’ten getirdiği kitaplar, elbise ve mobil-
yalar, İstanbul’da Fransız modasının yayılmasına     
                                                      neden olmuştur.

 “Sefaretname”                     adlı eseri ile gördük-
lerini padişaha sunmuştur.

Yirmi Sekiz 
Çelebi Mehmet 

Fransa'da

İbrahim Müteferrika

 Macar asıllı olan İbrahim Müteferrika, Sait Meh-
met ile beraber İstanbul'da ilk Türk matbaasını  
kurdu (1727).                                                          

 Yirmi Sekiz Çelebi Mehmet ile Fransa'da bulun-
du.

 Kaleme aldığı Usulül Hikem adlı eserinde Os-
manlı'ya Avrupa'daki akla dayalı gelişmeleri          
örnek olarak göstermekte                                      
                                     ve idari ve toplumsal ola-
rak yeniden yapılanma tavsiye etmekteydi.

 Matbaasında Katip Çelebi'nin Cihannuma, Nai-
ma Tarihi, Van Kulu Lügati gibi eserler basıldı.

İbrahim Müteferrika

Osmanlı'da Matbaa

 Osmanlı'da ilk matbaa XV. yüzyılın sonlarında 
gayrimüslimler tarafından kullanılmıştı. 

İbrahim Müteferrika sayesinde açılan ilk Türk mat-
baası ile,

• Kitaplar daha hatasız ve okunaklı hale geldi.

• Kitap ve gazeteler ucuzladı.                             

• Kültür hayatında canlanma yaşandı.

• Avrupa'daki siyasi ve askeri gelişmeler                  
takip edildi.

• Yenilik hareketleri                                       yayıldı.

• Osmanlı kültürü yagınlaştı.

Patrona Halil İsyanı

 Lale Devri'nde İran savaşlarında başarısızlıklar       
yaşanırken, halk savaşın ekonomik sıkıntılarını    
çekiyordu.                                                                

 Bu durum yeniçerilerin ve esnafın Patrona Halil    
önderliğinde isyan etmelerine neden oldu.

 İsyan'ın temel nedeni zevk ve eğlenceye duyulan 
tepkiler                                                     olmuştur.

 İsyan sonucunda Damat İbrahim Paşa öldürül-
müş, III. Ahmet tahttan indirilerek                               
yerine I. Mahmut tahta çıkarılmıştır (1730). 

etkinlik

resim

resim soru
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1. AVRUPA’DA DÜŞÜNCE ALANINDAKİ GELİŞMELER

 XV. Yüzyıldan itibaren başlayan Coğrafi Keşifler, 
Rönesans ve Reform                                                   
hareketleri sonucunda XVIII. yüzyıl Avrupası'na 
gelindiğinde ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel, 
bilimsel, sanatsal, dinsel ve düşünce alanlarında 
önemli değişimler görülmektedir.

 XVII. yüzyıl "Akıl Çağı"                olarak adlandı-
rılırken XVIII. yüzyıl "Aydınlanma Çağı"               
olarak adlandırılmıştır.

 Aydınlanma Çağı, akılcı düşüncenin önünde 
engel olan eski, geleneksel ve değişmez kabul 
edilen tüm düşünce ve görüşlerin kaldırılmasını 
öngören gelişmeleri kapsayan dönemdir.

 Aydınlanmacı düşünürler doğa, insan, akıl, din, 
tanrı, bilim gibi kavramları eski bilgilerden arın-
dırarak akıl, deney ve gözlem                                
yoluyla yeniden anlama yoluna gittiler.

 Aydınlanmacı düşünce, aklın doğru kullanılma-
sıyla yararlı bilgiye ulaşılabileceğini ve insanın 
mutluluğunun her türlü baskıdan uzak olmasıyla    
                         gerçekleşebileceğini savunuyordu.

 Aydınlanmacı düşünürler; akıllarıyla kavrayama-
dıkları, deney ve gözlem yoluyla kanıtlayama-
dıkları bilgileri reddetme                yoluna gittiler.

 Bazı Aydınlanmacı düşünürler Hristiyanlık öğre-
tisine bağlı kalırken, bazıları da evrendeki her 
şeyin maddeye dayalı olduğunu savunan mater-
yalizmi                     benimsediler.

 
John Locke (öl.1704)

Düşünce özgürlüğünü, 
insan eylemlerini akla 

göre düzenlemek 
anlayışını en geniş 
ölçüde yayan ilk 
düşünür olduğu 
için Avrupa'daki 

aydınlanma ve Akıl 
Çağı'nın gerçek kuru-
cusu olarak kabul edilir.

Coğrafi 
Keşifler

Feodalite-          
nin Yıkılışı       

Merkezi 
Krallıkların 
Güçlenmesi

Bilginin Hız-
la Yayılması  

Bilimsel ve 
Teknolojik 
gelişmeler

Rönesans 
Hareketleri Akıl Çağı

Reform  
Hareketleri

Aydınlanma 
Çağı

İslam biliminin gelişmesi ve 
Müslümanların      Eski Yu-
nan-Roma                   eser-

lerini tercüme etmeleri

     Haçlı Seferleri     ile 
Doğu'nun bilgi birikimi ve 
zenginliklerinin Avrupaya 

taşınması

Hümanizm ve Öz-
gür    Düşüncenin 

Ortaya Çıkması

        Skolastik           
     Düşüncenin  
       Yıkılması

 Pozitif Bilimlerin 
Değer Kazanması

     Ulus Devlet           
      Anlayışının 
  Ortaya Çıkması

Avrupa'da Düşünce ve Ekonomi
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XVIII. Yüzyılın Bazı Önemli Buluşları

 1705: Buhar makinesi yapıldı.

 1721: Çiçek aşısı bulundu.

 1732: Negatif ve pozitif akım keşfedildi.

 1759: Samanyolu galaksisi keşfedildi.

 1766: Hidrojen keşfedildi.

 1779: Çıkrık makinesi geliştirildi.

 1783: Buharlı gemi yapıldı.

 1800: Pil üretildi.

James Watt'ın buhar makinesi

Buharlı Gemi

Rene Descartes (öl.1650)

XVII ve XVIII. yüzyıl fel-
sefesinin çerçevesini 
ve niteliğini doğru-
dan belirleyen Des-
cartes'tır. Rönesansın 
bilimsel ve düşünsel 
gelişmelerini çalış-
malarında sistemli bir 
bütünlük haline geti-
rilmiştir. Rasyonalizmin 
(akılcılık) kurucusudur.

Sosyal, Ekonomik ve Bilimsel Alanlarda

 Akıl, deney ve gözlem       yöntemleri öne çıktı.

 Fizik, kimya, biyoloji, astronomi bilimleri  
gelişti.

 Sanayi İnkılabı                                  ortaya çıktı.

 Hammadde ve pazar arayışları sömürgeleşmeyi 
hızlandırdı.

 İşçi                         sınıfı ortaya çıktı.

 Bilimsel gelişmeler insan hayatını kolaylaştırdı.

 Nüfus artışı                    yaşandı.

 Sağlık alanında yeni buluşlar ortaya çıktı.

 Toplumda sınıflar ve sınıf çatışmaları                
ortaya çıktı.

 Din ve vicdan özgürlüğü yerleşti. 

 Günümüz düşünce dünyasının                  
temelleri atıldı.

Siyasi ve İdari Alanlarda

 Ulus devlet                            düşüncesi yayıldı.

 Özgürlük, eşitlik, insan hakları                          
kavramları ortaya çıktı.

 Mutlakiyet rejimleri yerini     parlamenter       
sistemlere                                bıraktı.

 Fransız İhtilali                          yaşandı.

 ABD kruldu.

 Laiklik ve demokrasi           kavramları yayıldı.

 Kapitalizm, materyalizm, liberalizm, sosya-
lizm, komünizm gibi düşünce akımları gelişti.

 Millliyetçilik hareketleri imparatorlukları      
yıktı.                                                                 

 İşçi sınıfı ihtilallere neden oldu.

 Devletler arasında rekabet ve Dünya         
 savaşları                                     yaşandı.

AYDINLAMA ÇAĞININ ETKİLERİ

resim soru



108

259 260

2. AVRUPA’DA SANAYİ İNKILABI

 Aydınlanma felsefesi ekonomik gelişmeleri 
önemli ölçüde etkilemişti.

 Avrupa toplumlarının ekonomik yapıları XVII. 
yüzyılın ortalarına kadar büyük ölçüde tarıma,     
küçük el sanatlarına ve ticarete        dayanıyordu

 Yeni buluşların üretime uygulanması ve buhar     
gücü ile çalışan makinelerin                                      
 kullanılması, makineleşmiş endüstriyi doğurdu.

 Her türlü üretim faaliyetinde kol gücünün yerini, 
makine gücünün alması               demek olan Sa-
nayi İnkılabı, XVIII. yüzyılda İngiltere'de başladı.

 Sanayi İnkılabı öncelikle örgü ve iplik makinesi-
nin yapılmasıyla dokuma üretiminde       yaşandı.

 Makineleşmede yaşanan gelişmeler XIX. yüzyılda 
dünya dengelerini etkilemeye başladı.

 Sanayileşen Avrupa devletleri dünya politikasın-
da                                                  ağırlık kazandı.

 Demir yolları kuruldu ve buharlı gemilerle          
ulaşım sistemi gelişti.

Fabrikalar

Sanayi İnkılabı'nın İngiltere'de Başlama 
Nedenleri

  Bilimsel çalışmaların yapılabileceği     
özgür ortamın olması                          

  Kömür ve demir gibi hammaddelere 
sahip olması                                         

  Sömürgeleri sayesinde pazar ve ham-
madde sıkıntısı yaşamaması                          

  Yönetiminde teknolojik gelişme-
leri önemseyen merkezi otoritenin              
bulunması

Sanayi İnkılabı'nın Sonuçları

 Üretilen mal miktarı arttı. Bu artış ülkeleri daha 
çok ve ucuz hammadde ile ihracat için pazar 
arayışına yöneltti.

 Böylece sömürgecilik yaygınlaştı ve ülkeler ara-
sında rekabete neden oldu.                                   

 Uluslararası ekonomik ilişkiler                               
eskisinden daha fazla önem kazandı.

 Geleneksel                üretim biçimleri ve bazı 
meslekler ortadan kalktı.

 El tezgâhları ve atölyeler kapanmaya, bunların 
yerini büyük fabrikalar                almaya başladı.

 Tarım toplumundan sanayi toplumuna              
geçiş süreci başladı.

 Köylerden kentlere göç arttı.                         

 Büyük işletmeler ve şirketler              ortaya çıktı.

 Biriken zenginlik Avrupa'da endüstri, sermaye-
dar, burjuva ve işçi                     sınıfını doğurdu.

 İşçi                    ve işveren               sorunları yeni 
düzenlemelere yol açtı.

 Demir            ve deniz         yolları önem kazandı.

 Haberleşme          alanında önemli adımlar atıldı.

 Posta hizmetleri önem kazandı.

Sanayi İnkılabı'nın Osmanlı'ya Etkileri

 Sanayi İnkılabı, Osmanlı ekonomisini 
olumsuz yönde etkilemiş, Osmanlı Dev-
leti’yle Avrupa devletleri arasındaki güç 
dengesi Osmanlılar aleyhine                      
 bozulmuştur.

 Osmanlı Devleti'nde el tezgahlarında 
üretilen mallar, Avrupa'dan ülkeye gelen 
bol miktardaki ucuz mal ile rekabet 
edememiş, üretim sisteminin çökmesiyle 
dışa bağımlı bir pazar durumuna                  
gelinmiştir.

 Artık Osmanlı elindeki hammadeyi            
dışarıya satıyor,              daha sonra bu 
hammaddeyi işlenmiş olarak çok daha       
pahalı bir fiyata satın alıyordu.                     

resim

video
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Sömürülen bölgelerden;

 Güney Amerika'dan, altın ve değerli madenler 
ile hayvancılık,

 Kuzey Amerika'dan kerestecilik ve hayvancı-
lık,

 Afrika değerli madenler ve köle ticareti,

 Hindistan ve Çin'den çay, baharat, şeker, pa-
muk,

 Avustralya'dan değerli madenler ve hayvancı-
lık,

 Akdeniz havzasından pamuk ve değerli ma-
denler,

 Sibirya'dan kerestecilik ve değerli madenler 

gibi kaynaklar elde edilmiş ve Avrupa'nın ihtiyaç-
ları karşılanmıştır.                                                     

Sömürgeci devletler

Kolonilerinde (sömürgelerinde) limanlar, demir 
yolları, telgraf sistemleri ve kentler inşa etti-
ler. Bütün bunlar, sömürge durumuna düşürü-
len milletlerin hayatları ve soyulan varlıkları                 

karşılığında gerçekleşiyordu.

Kamerun'da Avrupalılar

Avrupa’da Sömürgeciliğin Gelişimi

 Sömürgecilik, askeri ve ekonomik bakımdan 
güçlü bir devletin kendi sınırları dışındaki daha 
güçsüz başka toplumlar                                    ve 
topraklar üzerinde egemenlik kurmasıdır.

 Sömürgeci devletler egemenlik kurdukları bölge-
deki        yer altı ve yer üstü tüm kaynakları  
diledikleri                                       gibi kullanırlar.

 Avrupa'nın sömürgecilik girişimleri Coğrafi Keşif-
lerle                                                   başladı. 

 Bu dönemde yeni keşfedilen yerlerin tüm zen-
ginlikleri Avrupa'ya taşındı.                                

 Sanayi İnkılabı ile ekonomik olarak gelişen Avru-
pa devletleri, silah sanayilerini          geliştirdirler.

 Savaş gemileri ve makineli tüfekleri sayesinde 
önemli bir savaş gücüne ulaştılar.

 Bu savaş gücüyle mücadele edemeyen                 
Afrika ülkeleri, Güney Amerika ülkeleri, Hin-
distan ve Çin gibi bölgeler Avrupa devletlerinin 
denetimlerine girdiler.

 XX. yüzyılın başında dünyanın yüzde seksen beşe 
yakını                                       Avrupalı devletlerin 
sömürgesi haline geldi.

İngiltere'nin Sömürgeleri

Hindistan, K. Amerika, 
Afrika'nın büyük bir 
bölümü, Avustralya,  
Yeni Zellanda, Atlas  
Okyanusu ve Büyük  

Okyanus'ta sayısız adalar

Fransa'nın Sömürgeleri

Tunus, Fas, Suriye, Cezayir, 
Madagaskar, Hindistan ve 
Sudan’ın bir bölümü ile 

Çin'in doğu kıyıları

Rusya'nın 
Sömürgeleri

Sibirya, Turkistan ve 
Japon Denizi kıyıları

Almanya'nın 
Sömürgeleri

Uganda, Kenya, 
Kamerun, Marshall 

Takımadaları

İtalya'nın 
Sömürgeleri

Trablusgarp ve Eritre

resim
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a. Rus-Avusturya İttifakı ile Osmanlı Savaşları (1736-1739)

Nedenleri 

 Rusya ile Avusturya arasında, Kırım Rusya'ya, 
Sırbistan ve Bosna-Hersek Avusturya'ya kalmak 
şartıyla ittifak kurulması                                      

 Rusya'nın sınır sorunları bahanesiyle Kırım'a     
saldırması                                                              

 Rusya'nın Lehistan'ın içişlerine            karışması

Gelişimi

 Avusturya ve Rusya ile iki cephede savaşan 
Osmanlı aynı anda üçüncü cephe olan İran'la da 
mücadele ediyordu.

 Ruslar'ın Kırım kuvvetlerine yenilmesi                
ve İsveç'in, Osmanlı'nın yanında savaşa girmeye     
hazırlanması Rusya'yı barış istemeye zorladı. 

 Osmanlı'nın üstün olduğu bir dönemde    Fran-
sa'nın arabuluculuğu                                ile iki 
devletle Belgrad Antlaşması imzalandı (1739).

Belgrad Antlaşması'na göre;

• Avusturya Pasarofça Antlaşması'yla aldığı yerleri, 
Belgrad dahil olmak üzere geri vermiştir.

• Ruslar Karadeniz'de savaş ve ticaret gemisi bu-     
lundurma hakkını kaybetmiştir.                               

• Azak Kalesi yıkılarak Rus hakimiyetine bırakıl-       
mıştır.                                                                        

Sonuçları

 Belgrad Antlaşması Osmanlı Devleti'nin XVIII. 
yüzyılda imzaladığı son kazançlı antlaşmadır.      

 Karadeniz'de Türk hakimiyeti      yeniden sağlan-
mıştır.                                                                         

 Osmanlı ordusunda yapılan Avrupa tarzında        
ıslahat ve düzenlemeler                                              
bu savaşlarda olumlu sonuç vermiştir.

 Aracılık yapan Fransa'ya daha önce verilen kapi-
tülasyonlar genişletilmiş                                             
 ve sürekli hale                              getirilmiştir. 

Osmanlı-Rus İlişkileri

I. Petro

 Ülkesi Rusya'yı bir Avrupa devleti                   
haline getirmeye çalıştı.

 Kuzeyde Baltık, güneyde Karadeniz’e açıl-
mak istiyordu.

 Osmanlı aleyhine Hıristiyan ve Şiilerle ittifak 
yaptı.

 Bir Avrupa seyahatine çıktı                            
ve gelişmeleri yerinden izledi.

 Rus ordu ve donanmasını güçlendirdi.

 Daimi ordu sistemini kurdu                       ve 
asker sayısını artırdı.

 Topçuluk ve ateşli silahlara ağırlık verdi.

 Yeni tersaneler kurdu, gemi sayısını artırdı.

 Avrupa’dan teknik eleman                   ve 
uzmanlar                     getirtti.

 Avrupa'ya yakınlığı nedeniyle Petersburg         
şehrini kurdu ve başkent yaptı.

I. Petro'nun temel politikaları;

• Sıcak denizlere                 ulaşmak,

• Slav ve Ortodoksları                            birleştirerek 
Avrupa'da söz sahibi olmaktı. 

 Bu iki politikanın uygulanabilmesi için Rusya'nın 
karşısındaki en büyük rakip Osmanlı'dır.               

 Rusya, sıcak denizlere inmek için Kırım ve Lehis-
tan'a; Slav birlikteliği için de Balkanlara hakim 
olmak zorundaydı.

 Kırım ve Lehistan, 
Osmanlı'yı rakiplerine  
karşı güvende tutan      
birer tampon                  
vazifesi görüyordu.

 Bu bölgelere hakim 
olmak için verilen mü-
cadeleler              XVIII. 
yüzyıl Osmanlı-Rus 
ilişkilerinin temelini 
oluşturuyordu. I. Petro

resim
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Küçük Kaynarca Antlaşmasının Maddeleri

 Kırım bağımsız olmuş; fakat dini bakımdan         
Osmanlı Devleti’ne bağlı kalmştır.                         

 Eflak, Boğdan, Ege adaları ve Gürcistan Osmanlı 
Devleti'nde kalmıştır.                                                  

 Rusya, İstanbul'da sürekli bir elçilik, istediği yer-
de de konsolosluk kurma        hakkı elde etmiştir.

 Rus Hıristiyan ve din adamları kutsal yerleri dile-
diği gibi ziyaret etme hakkı kazanmıştır.

 Rusya'ya da kapitülasyonlar                 verilmiştir.

 Azak kalesi Rusya'ya bırakılmıştır.

 Osmanlı Devleti savaş tazminatı ödemiştir.             

 Ruslar Karadeniz'de donanma bulundurma          
ve serbestçe ticaret yapma hakkı elde etmiştir.

Rusların Balkan topraklarında ilerlemesi 
bölgede güçlü bir Rusya istemeyen Avusturya 
ve Prusya’yı endişelendirdi. İki ülke antlaşma 

yapılması için aracılık yaptı.

1768 - 1774 Osmanlı - Rus Savaşı sırasında 
Fransa ve İngiltere, Amerika'daki bağımsızlık 
mücadelesi nedeniyle savaşa girmişti. Bu du-
rum Rusya'nın Avrupa'da daha rahat hareket 
etmesine                                   neden omuştur.

Çeşme Baskını

b. Osmanlı - Rus Savaşı (1768-1774)

Nedenleri 

 Rusya'nın Balkanlar'da hakimiyet kurma                 
politikalarını devam ettirmesi

 Rusya'nın Lehistan'da Rus yanlısı bir kral seç-
tirmesi sonucu ayaklanan Leh milliyetçilerinin 
Rusya'ya karşı başarısız olması

 Ruslar'dan kaçan Lehlerin Osmanlı'ya sığınmaları

 Ruslar'ın Balkanlar'ı isyana teşvik         etmeleri

Gelişimi

 Rusların kaçan Lehlerle birlikte Türkleri de öldür-
mesi üzerine III. Mustafa savaş ilan etti (1768).

 Osmanlılar Rus ilerleyişine engel olmadılar.

 Kırım'ı          işgal eden Ruslar Eflak-Boğdan'ı               
ele geçirdi.

 Baltık Denizi'ndeki Rus donanması Akdeniz'den 
geçerek Mora'da Rum isyanını                başlattı.

 Rus donanması Çeşme Limanı'na yaptığı baskınla 
Osmanlı donanmasını yaktı                                      
(1770 Çeşme Baskını).

 Bu gelişmelere üzerine I. Abdülhamit barış iste-
mek zorunda kaldı ve    Küçük Kaynarca Antlaş-
ması                                             imzalandı (1774).

Karadeniz

Akdeniz

Ege

Azak
Denizi

Osmanlı Devleti

Batum

TrabzonSamsun
Zonguldak

İstanbul

Burgaz
Varna

Köstence

Odesa

Yalta

Atina

Rus ordusu

KIRIM

Rus 
ordusu

Rus 
donanması

Lehistan
Azak

1250 250 500

Kilometre
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Rusya ve Kırım

 Kırım'ın bağımsız                                           hale 
getirilmesi, Rusya'nın Akdeniz'e inme planları 
açısından son derece önemli bir adımdı.

 Ruslar, Kırım'ı tamamen ele geçirmek için faali-
yetlerine devam ettiler.

 Kırım yöneticileri Osmanlı ile Rusya arasında 
ikiye bölündü ve milli birlik bozuldu.                       

 Ruslar iç karışıklıkları                                                
bahane ederek Kırım'ı işgal ettiler ve Rus yanlısı 
Şahin Giray'ı Kırım hanı seçtirildiler (1777).

 Bu durum Osmanlı Devleti'ni savaş hazırlıkları 
yapmaya itti.

 Fransızların arabuluculuğu                                      
ile iki taraf arasında 1779'da Aynalıkavak Ten-
kihnamesi (düzenlemesi) imzalandı (1779).

 Aynalıkavak Tenkihnamesi ile Kırım'a girmiş Rus 
askerleri geri çekildi, Osmanlı Devleti de Şahin 
Giray'ı Kırım hanı olarak tanımak                            
 zorunda kaldı.

 Ancak bir süre sonra çıkan ayaklanmaları baha-
ne eden Rusya, Kırım'ı işgal ederek topraklarına 
kattığını ilan etti (1783).                                         

Aynalıkavak Kasrı

Rusya Aynalıkavak Tenkihnamesi’nden hemen 
sonra Avusturya ile Osmanlı topraklarını  

paylaşmak için antlaşma yapmıştı.

Küçük Kaynarca'nın Önemi

 İlk defa, halkı Müslüman olan bir toprak parçası 
kaybedilmiştir.                                                        

 Halifelik siyasi bir unsur olarak öne çıkarılmıştır. 
                                                                                                      

 Karadeniz'deki Osmanlı hakimiyeti sona ermiş-     
tir.                                                                                                      

 Ruslar Akdeniz'e ulaşma                                             
politikalarında başarılı bir adım atmışlardır.

 Osmanlı Devleti, Ortodoksları himayesi altında      
tutan bir güç olmaktan                            çıkmıştır.

 Rusya Osmanlı içişlerine karışma                             
imkanı elde etmiştir.

 Rusya ilk defa kapitülasyon elde etmiştir.

 Osmanlı ilk kez savaş tazminatı ödemek zorunda 
kalmıştır.                                                                                

 Osmanlı uluslararası alanda güç kaybederken, 
Rusya güçlenmiştir.

Antlaşmanın orijinal metinlerinde olma-
masına rağmen Ruslar Fransızca metinde 
“Ortodoks Hristiyanların himayesinin 
Ruslara verildiğini” yazmışlar, bu sayede 
dünya kamuoyunun Osmanlı üzerinde baskı 
yapmasına                                 çalışmışlardır.

III. Mustafa I. Abdulhamit

Ruslar savaş sırasında Osmanlı'yı yıkmak üzere Grek ve Dakya isimli projeleri yapmışlardır.
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Osmanlı ve ABD

 ABD, Osmanlı'ya bağlı olan Cezayir, Tunus ve 
Trablus'la ticari antlaşmalar                 yapmıştır.

 Amerikalılar Anadolu'ya da öncelikle ticari 
amaçlarla gelmişlerdir.

ABD'nin Kurulmasının Sonuçları

 İnsan hakları bildirgesi ile demokratik rejim        
kavramı ortaya çıkmıştır.                                       

 Demokrasi anlayışı        Avrupa'yı etkilemiştir.

 ABD, Avrupa'ya karşı bir denge unsuru olmuştur.

 ABD'ye yoğun göç yaşanmış, bu durum da Avru-
pada'ki işsizliği düşürmüştür.                               

Federal Devlet

Birden fazla devletin iç işlerinde bağımsız 
olmak koşuluyla birleşerek, tek bir devlet      

olarak örgütlenmeleridir.

İnsan Hakları Bildirisi (4 Temmuz 1776)

 Tüm insanlar özgür doğar ve yaşar.

 Devlet bu özgürlükleri korumak ve 
herkese eşit olmak zorundadır.

 İngiltere hükümeti Amerikan halkının 
özgürlüklerini çiğnediğinden Amerika-
lılar yeni bir hükümet kurmaya karar 
vermiştir.

 Bu bildiri ile yönetim şekli olarak de-
mokrasi besimsenmiştir.

Koloni

Bir ülkenin deniş aşırı bir ülkeyi ele  
geçirerek kendi vatandaşlarını           
 yerleştirdiği yeni yerleşim yeri.  

1. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NİN KURULMASI

 İngiltere'nin 1756'da Fransa topraklarına saldır-
masıyla başlayan Yedi Yıl Savaşları                           
iki devleti de ekonomik çöküntüye uğrattı.

 İngiltere, ekonomik çöküntüden kurtulabilmek 
için Amerika'nın doğu kıyısında kendisine bağlı 
13 koloniye yeni vergiler koyma                                
yoluna gitmişti.

 Amerika'da yaşayan halk bu girişime sert tepki 
göstermiş, koloni temsilcileri 1774'te I. Filedelfi-
ya Kongresi’ni                                       toplayarak 
İngiltere'nin bu yeni vergilerine karşı çıkmıştı.

 İngiltere'nin vergi ısrarı üzerine koloniler, II. File-
delfiya Kongresi’ni                     topladılar (1776).

 Koloniler II. Filedelfiya Kongresi’nde,    bağımsız-
lıklarını açıklayarak                    İngiltere’ye savaş 
ilan ettiler. Ordunun komutanlığına General 
George Washington getirildi.

 4 Temmuz 1776’da İnsan Hakları Bildirisi               
ilan edildi.

 Koloniler, İngiltere ile yaptıkları bağımsızlık 
savaşında Fransa, İspanya ve Hollanda’dan              
yardım alarak İngilizleri yendiler.                           

 İngiltere bu gelişmeler üzerine barış istemek 
zorunda kaldı ve taraflar arasında Versailles 
(Versay) Antlaşması imzalandı (1783).

 İngiltere bu antlaşma ile kolonilerin bağımsızlığı-
nı tanıdı.

 Koloniler, hazırladıkları federal anayasa 
ile 1786'da Amerika Birleşik Devletleri'ni              
kurdular.

 
Amerika'nın keşfinden sonra İngilizler Ameri-
ka'da topraklarını genişletip 13 koloniye sahip 
olmuşlardı. Çoğunlukla İngiltere ve Avrupa'dan 

göç eden bu kolonileri İngiliz bir  
vali yönetiyordu.

ABD'nin Kuruluşu ve 
Fransız İhtilali
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c. İhtilalin Sonuçları

 Fransa'da vatandaşlar arasında eşitlik ilkesi         
kabul edildi.                                                            

 Soyluların ve kilisenin malları yağmalandı.

 Ulus egemenliği                       fikri yaygınlaştı.

 Mutlak krallıkların yıkılabileceği             anlaşıldı.

 İnsan hakları, demokrasi, eşitlik ve milliyetçilik     
kavramları tüm dünyaya yayıldı.                                

 Yeni Çağ'ın sonu, Yakın Çağ'ın                               
başlangıcı oldu.

 Milliyetçilik akımı çok uluslu devletlerin yıkılma-
sına neden oldu.                                                     

Fransız Devrimi Sonrası Kutlamalar

  

Fransız İnsan ve Vatandaşlık Hakları
 Bildirgesi (1789)

 İnsanlar haklar bakımından özgür ve eşit       
doğarlar.                                           Özgürlük, 
başkasına zarar vermeden                  her şeyi 
yapabilmektir.

 Mülkiyet hakkı dokunulmazdır.                      
 Egemenlik ulusundur.                                      
 İnsan ve vatandaş hakkı kamu güvencesinde 

olmalıdır.
 Herkes din, inanç ve düşüncesinde özgürdür.

Yeni Anayasanın Kabulü

2. FRANSIZ İHTİLALİ

a. Fransız İhtilalini Hazırlayan Nedenler

 Kralların kendilerini kimseye karşı sorumlu his-     
setmemesi ve baskıcı yönetim                                

 Soyulular ve ruhban sınıfının ayrıcalıklara             
sahip olması                                                             

 Ekonomik gücü elinde tutan burjuva                      
ve üretici olan köylü                     sınıfın yönetim-
de haklarının bulunmaması                                                 

 Yedi Yıl savaşları ve ABD'nin bağımsızlık savaşına 
verilen desteğin getirdiği ekonomik sıkıntılar         

 Halkın yokluk                    içinde, kral ve yönetici-
lerin lüks                    içinde yaşamaları

 Aydınlanmacı düşünürlerin                    özgürlük, 
demokrasi ve eşitlik gibi görüşleri ileri sürmeleri

 Amerika kolonilerinin bağımsılık savaşını kaza-
narak örnek olması                                                  

 Yönetime karşı gelenlerin çok ağır şekilde ceza-
landırılmalarına duyulan tepkinin artması               

b. İhtilalin Gelişimi

 Fransa Kralı XVI. Louis'nin topladığı Etat Genara-
ux Meclisi'nde bulunan burjuva ve köylü vekiller 
                       kendilerinin çoğunlukta olduğunu 
söylerek bu meclisi Ulusal Meclis ilan ettiler.

 Kral bu durumu reddedip meclisi kapattı.             

 Halk isyan etti ve 14 Temmuz 1789'da Bastil          
Hapishanesi'ni                ele geçirip siyasi suçluları 
serbest bıraktılar.

 Halk temsilcileri kurucu bir meclis oluşturdular.

 Kurucu Meclis, Vatandaş Hakları Bildirisi'ni            
ilan etti.

 Kral XVI. Louis idam edildi.

Fransız İhtilali 1804 yılına kadar sürdü. Bu  
tarihte Napolyon Bonapart imparator seçildi ve 

 I. İmparatorluk devri başladı.

resim
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Viyana Kongresi (1815)

 İhtilal Savaşları Fransa’nın Waterlo Savaşı’nda      
yenilmesiyle                           son buldu ve Viyana 
Kongresi toplandı (1815).

 İhtilal Savaşları’nın bozduğu Avrupa siyasi güç   
dengesini yeniden kurmak                               ve 
ülke sınırlarının belirlenmesi için toplanan kong-
reye Avusturya Arşidükü Metternich (Meternik) 
başkanlık etti.

Viyana Kongresi ile;

• Avrupa'daki sınırlar            yeniden belirlenmiştir.

• Sınırlar belirlenirken milliyetçilik düşüncesi göz 
önüne alınmamıştır. Bu nedenle azınlık sorunları 
çözülememiştir.                                                        

• Yeni düzenin korunabilmesi için büyük devletler 
arasında ittifaklar                           kurulmuştur.

• Şark Meselesi                       ortaya çıkarılmıştır.

• Rusya'nın Osmanlı Devleti'ni paylaşma teklifi 
İngiltere tarafından reddedilmiştir.

• Mutlak krallık rejimi sürdürülmeye çalışılmıştır.

• Fransa'nın ihtilal öncesindeki sınırlarına geri 
çekilmesi sağlanmıştır.

 Kongrede ayrıca “Meternik Sistemi” adı verilen 
bir politika oluşturdular.

 Bu sisteme göre Avrupa’nın herhangi bir yerinde 
ayaklanma çıkması durumunda birlikte hareket 
edecekler                              ve Fransız İhtilali’nin 
etkisiyle çıkan ayaklanmaları bastıracaklardı.

 Ancak bu kararları Osmanlı Devleti’nde Yunan    
isyanı çıkınca uygulamadılar                   ve Yunan 
İsyanına destek verdiler. 

Viyana Kongresi

Fransız İhtilalinin Osmanlı 
Devletine Etkileri

 Osmanlılar Fransa'daki gelişmeleri bir 
iç sorun                        olarak görmüşler ve 
1795'te yeni yönetimi tanımışlardır.

	İhtilal, Osmanlı'da halkın temel hak ve öz-     
gürlüklerinin yasal güvenceye alınmasında             
etkili olmuştur.                                                 

	Tanzimat ve Islahat Fermanları                       
ile  I. Meşrutiyet'in                    ilanı Fransız 
İhtilali'nin getirdiği düşüncelerden etkilene-
rek ortaya çıkmıştır.

 Milliyetçilik akımı         ise Osmanlı için yıkıcı 
bir etki yapmış ve azınlıkların isyanları        
                                 tüm XIX. yüzyılın temel 
problemi olmuştur.

Fransız İhtilalinin Dünya'ya 
Etkileri

 Avrupa'nın çok uluslu devletleri Fransız        
İhtilali'nin milliyetçilik fikrini yaymasından          
endişe duydular.                                                                     
                                                                          

 Avusturya, Prusya, İngiltere ve İspanya Fran-
sa'ya karşı İhtilal Savaşları'na girdiler.             
                                                                          

 Napolyon, ihtilalin ortaya çıkardığı fikir 
akımlarını kullanarak diğer devletler üze-
rinde baskı kurmaya ve hakimiyet alanını      
geliştirmeye                      çalışmıştır.

 İhtilal, getirdiği evrensel ilkeler                        
sayesinde tüm dünya milletlerini etkilemiş-   
tir.                                                                        

etkinlik

resim soru
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Sonuçları

Ziştovi Antlaşması’na göre;

• Avusturya işgal ettiği toprakları boşaltmıştır.      

• Avusturya, Osmanlı - Rus savaşında tarafsız kal-
mıştır.                                                                     

 Ziştovi Antlaşması Avusturya ile Osmanlı arasın-
daki savaşlara son vermiştir.

 Osmanlı Devleti’yle Rusya arasındaki savaş ise 
1792 yılında imzalanan Yaş Antlaşması’yla         
sona ermiştir.                                                          

Yaş Antlaşması’na göre;

• Osmanlı Devleti, Kırım'ın bir Rus toprağı              
olduğunu kabul etmiştir.                                                          

• Dinyester Nehri, Osmanlı - Rus sınırı alarak kabul 
edilmiştir.                                                                   

GREK PROJESİ
Avusturya ile Rusya’nın Osmanlı devletine karşı 
bir savaşta birbirlerine yardım etmesini ve alı-

nan toprakların paylaşılarak Bizans’ın kurulma-
sını öngören projedir.

Osmanlı Devleti, Kırım üzerindeki hâkimiyetini 
tamamen kaybedince Ruslar, Karadeniz yoluy-
la İstanbul ve Boğazları          tehdit edebilecek 
imkânı                      bulabilmiştir.

 I. Abdülhamit’in felç geçirerek ölmesi sonucu 
tahta III. Selim çıktı (1789).

a. Osmanlı -Rus ve Osmanlı -Avusturya   
    Savaşları (1787-1792)

Nedenleri

 Rusların Kırım’ı işgal                          etmeleri ve 
Osmanlı topraklarına egemen olmak istemeleri

 Rusya ile Avusturya’nın    Osmanlı Devleti’ni yık-
mak            için planlar yapmaları (Grek Projesi)

 Rusların genişlemesinden kaygı duyan İngiltere 
ve Prusya’nın                            Osmanlı Devleti’ni 
savaşa kışkırtması

Gelişimi

 Kırım’ı geri almak isteyen Osmanlı Rusya’ya savaş 
açınca Avusturya’da savaşa dâhil oldu.

 İki cephede                         savaşan Osmanlı İsveç 
ve Prusya ile ittifak yapsa da pek faydası olmadı.

 Osmanlı Devleti her iki cephede de ağır yenilgi-
lere uğradı.

 Avusturya’nın Fransız İhtilali’nin etkilerinden         
çekinip savaştan çekilmesiyle Ziştovi Antlaşması 
imzalandı                         (1791). 

Osmanlı-Avusturya Savaşı

Osmanlı-Rus Savaşı

III. Selim Dönemi

resim
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c. Osmanlı - Fransız Savaşı (1798 -1801)

 Fransız İhtilali’nden sonra Fransa, yayılmacı bir 
politika izlemeye başladı, Venedik ve Arnavut-
luk'tan toprak kazanarak Osmanlı Devleti ile 
komşu oldu.                                                           

 Napolyon’un                       önderliğindeki Fransız 
donanması 1798 yılında Mısır’ı işgal etti.

İşgalin Nedenleri

• Akdeniz’de ve sömürge yolları                                
üzerinde hâkimiyetini güçlendirmek

• İngiltere’nin bölgedeki gücünü kırmak                  

• Yedi Yıl Savaşları'nın Fransa'ya verdiği ekonomik 
zararları                               telafi etmek 

 İngiltere ve Rusya ise çıkarlarını düşünerek            
bu olaya tepki gösterdiler. 

 İngiltere ve Rusya donanmalarını Akdeniz'e gön-
dererek                        Osmanlı'ya destek verdiler.

 İngiliz donanması Fransız donanmasını yaktı.

 Suriye'ye yönelerek Osmanlı Devleti'ni barışa 
zorlamak isteyen Napolyon, Cezzar Ahmet Paşa 
komutasındaki Nizam-ı Cedit ordusuna yenildi.    

 1801'de imzalanan El-Ariş Antlaşması ile Fransa, 
Mısır'dan çekildi.                                                     

 1802'de imzalanan Paris Antlaşması ile Osmanlı-
Fransız Savaşı sona erdi.                                          

İşgalin Sonuçları

• Fransa, Akdeniz'deki üstünlüğünü        yitirmiştir.

• Osmanlı Devleti, Fransa'ya verdiği kapitülasyon-
ları                                kaldırmıştır.

• İngiltere Akdeniz'deki çıkarlarını korumuş            
ve Akdeniz’de ticaret hakkı elde etmiştir. 

• Rus donanması ilk defa Boğazlardan     geçmiştir.

III. Selim'in kurduğu yeni ordu (Nizam-ı 
Cedid), Napolyon'un Fransız ordusunu, 

Mısır'ı işgali sırasında mağlup etti.

b. III. Selim Dönemi Islahatları

 III. Selim döneminde devletin siyasi, askeri ve 
ekonomik dengeleri bozulmuş durumdaydı.

 Gelişen dünya şartları doğrultusunda ıslahatlar 
yapmak                    zorunluydu.

 III. Selim yapacağı ıslahatlar için Türk ve yabancı 
uzmanlara raporlar (layiha) hazırlattı.

 Bir danışma meclisi                 (Meclis-i Meşveret) 
oluşturarak ıslahat yapma kararı aldı.

 Yeniliklerde daha çok Fransa            örnek alındı.

 III. Selim döneminde yapılan yeniliklere ve bu 
dönemde kurulan yeni orduya Nizam-ı Cedit          
adı verildi.

 Avrupa'nın önemli şehirlerine (Londra, Paris, 
Viyana ve Berlin) daimi elçilikler               açıldı.

 Avrupa'da yazılan eserler Türkçe’ye tercüme          
edildi.

 Devlet matbaası kuruldu.

 Nizam-ı Cedit ordusu                                kuruldu. 
Bu ordunun  masraflarını                     karşılamak 
için İrad-ı Cedit hazinesi oluşturuldu.

 Yeni ordu için Selimiye ve Levent kışlaları oluştu-
ruldu.

 Kara ve Deniz Mühendishaneleri,                           
tersanecilik ve hafif topçu ocağı geliştirildi.

 Yeni ordunun eğitimi için Avrupa'dan subaylar    
getirildi.

 Yeniçeri Ocağı aşamalı olarak kaldırılmak isten-
di.

III. Selim'in gerçekleştirmeye çalıştığı yenilikler 
Yeniçeriler tarafından tepkiyle karşılanmıştır. 

1807'de çıkan Kabakçı Mustafa İsyanı sonucunda 
III. Selim tahttan indirilmiştir.

etkinlik

resim

resim soru



118

279 281

etkinlik
Fransız İhtilali’nin etkileriyle ilgili boşlukları doldurunuz.

FRANSIZ İHTİLALİ

Olumlu

• Osmanlı’da demokratikleşmeye neden oldu.                         
• Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Meşrutiyet     

ilan edildi.                                                                       

Olumsuz

• Azınlık isyanları başladı.                                          

• İmparatorluk dağıldı.                                        

Getirdiği Fikir Akımları ve Kavramlar
                                  Demokrasi, Eşitlik, İnsan Hakları, Özgürlük, Kardeşlik, Milliyetçilik                          

• İnsan hakları kavramı yerleşti.                                    
• Toplumdaki sınıf farkları ortadan kalktı.                                 
• Milliyetçilik anlayışıyla milli bilinç gelişti.                               
• Feodal yapı ortadan kalktı.                                          
• Halk hareketleri yaşandı.                                              

• Demokratik yönetimler ortaya çıktı.                               
• Meşruti yönetimler kuruldu.                                            
• Halk hareketleri ve ihtilaller görüldü.                                       
• İmparatorluklar yıkıldı.                                              
• Ulus devletler kuruldu.                                            

Toplumsal Hayat Siyasi Hayat

Osmanlı Devleti’nde

Örnek 2
Osmanlı Devleti'nin Rusya ile imzaladığı Küçük Kaynarca 
Antlaşması'nda "Kırım bağımsız olacak ve Kırım halkı 
dini olarak Osmanlı halifesine bağlı kalacaktır." maddesi 
yer almıştır.

Antlaşmanın bu maddesi;

  I. Kırım'da gayrimüslimler bulunmamaktadır.

 II. Kırım'ın Osmanlı ile bir bağı kalmamıştır.

III. Halifelik siyasi konularda gündeme gelmiştir.

yargılarından hangilerini doğrular niteliktedir?

A) Yalnız I  B) Yalnız III           C) I ve II

  D) I ve III  E) II ve III

Çözüm 2
Kırım'ın dini yönden Osmanlı'ya bağlı olması II. öncü-
lün; dini yapısından hiç bahsedilmemesi birinci öncülün 
geçerli olmadığını gösterir. İki devlet arasındaki siyasi 
bir antlaşmada halifelik makamından bahsedilmesi ise 
III. öncülü doğrular. 

etkinlik
Aşağıdaki olayları kişiler ile eşleştiriniz.

Fransa'ya giden ilk elçi

İlk Türk matbaasını kuran kişi

Lale Devri'nde Osmanlı padişahı

Lale Devri'ni sona erdiren isyanı başlatan kişi

Küçük Kaynarca'yı imzalayan padişah

a.

b.

c.

d.

e.

 İbrahim Müteferrika 

Patrona Halil

III. Ahmet

I. Abdulhamid

b.

a.

d.

c.

e.

Yirmi Sekiz Çelebi Mehmet
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XVIII. Yüzyılda Osmanlı 
Devleti'ndeki Değişim ve Islahatlar

b. Taşra Teşkilatı

 18. yüzyılda timar sisteminin                 bozulması 
Osmanlı Devleti'nde pek çok aksaklığın yaşan-
masına neden oldu.

 18. yüzyıla kadar devlet vergilerin toplanması 
işini açık artıma ile mültezim                       denen 
kişilere kiralıyordu.

 Bu yüzyıldan itibaren bu uygulamadan vazgeçi-
lerek vergi kaynaklarının hayat boyu kiralandığı 
                               malikâne sistemine geçilmiştir. 

 İstanbul'da oturan malikâne sahipleri, malikâne-
lerini mültezimler yolu ile idare etmeye                
                                                                başladılar.

 Mültezimler, bu topraklara yerleşmiş olan   
ayanlardı.                                                                          

 Mültezimler, zamanla bu toprakları ellerine         
geçirdiler.                 Daha sonra çeşitli görevlerle 
yönetimde ve orduda etkili duruma geldiler.

ESHAM

 Osmanlı Devleti, XVIII. yüzyılda devlet bütçesin-
de oluşan açığı kapatmak amacıyla günümüz 
hazine bonosuna benzer bir şekilde esham       
adıyla iç borçlanmaya                            gitmiştir. 

 1775 yılında başlatılan esham uygulaması  
pay ve gelir ortaklığı senetleri                            
anlamına geliyordu.

AYAN

 Bir şehrin ileri gelenleri. Osmanlı taşra şehir-
lerinde çoğu eşraf ailelerinden oluşan varlıklı 
sınıf.

 Âyanlar vergilerin belirlenmesi ve toplanma-     
sında görevlilere                 yardımcı olurlardı. 

 XVIII. yüzyılda güçlenen âyanlar, İran ve Rusya 
ile yapılan savaşlarda devlete para ve asker 
yardımında bulunarak siyasi alanda da güç           
kazandılar.                                                         

1. OSMANLI DEVLETİ’NDEKİ DEĞİŞİM VE ISLAHATLAR

a. Osmanlı Devleti’nde Yönetim

 Divanıhümayun,              Osmanlı devlet meka-
nizmasının temeliydi.

 Divanıhümayun’daki toplantılar veziriazam, 
kubbealtı vezirleri, nişancı, defterdar             ve 
kazaskerlerin                katılımlarıyla yapılıyordu.

 Sokollu Mehmet Paşa'dan                       itibaren 
veziriazamlar devlet yönetiminde birinci derece 
etkili olmaya başladılar.

 18. yüzyıla gelindiğinde Divanıhümayun toplan-
tıları üç ayda bir yapılmaya başlandı ve önemini 
kaybetti.                               Kubbealtı vezirliği ve 
Divanıhümayun kaldırıldı. 

 Kubbealtı vezirleri yerine vekiller              heyeti 
oluşturuldu.

 Devlet işlerinin görüşüldüğü toplantılar,  veziria-
zamların oturduğu konaklarda                                
yapılmaya başlandı.

 Veziriazam konakları, Babıali                    (Yüksek 
kapı) adını alarak devlet yönetiminin merkezi 
haline geldi.

 Veziriazam başkanlığında Babıali'de yapılan top-
lantılara, toplantının konusuna göre              şey-
hülislam, yeniçeri ağası, kazasker, reisülküttap, 
defterdar, nişancı ve İstanbul kadısı katılırlardı.

 18. yüzyılda Babıali'nin yönetimde etkili hale 
gelmesiyle Nişancı'ya bağlı olarak                        
 çalışan reisülküttabın da önemi artmıştır. 

 Devletlerarası ilişkilerde diplomasinin öneminin 
artmış, reisülküttap devletin dış ilişkilerini yürüt-
meye                       başlamıştır. 

    

Osmanlı Devleti idari ıslahatlarda 
Fransa'yı örnek almıştır.
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2. XVIII. YÜZYIL ISLAHATLARININ AMACI VE ÖZELLİKLERİ

 XVIII. yüzyıldan itibaren gerçekleştirilen ıslahatlarda Avrupa'daki gelişmelerin                                      etkisi 
altında kalınmıştır. 

 Avrupa'daki bilimsel ve teknik gelişmeler takip edilerek Osmanlı devlet yapısında uygulanmaya ve bu 
şekilde gerilemenin önüne geçilmeye                                           çalışılmıştır.

İDARİ ALANDAKİ ISLAHATLAR

• Avrupa’da geçici ve daimi elçilikler kurul-    
du.                                                                   

• Divanıhümayun toplantıları Topkapı Sarayı 
yerine sadrazam konağında yapılmaya         
başlandı.                                                            

• Sadrazam konağı Babıali adıyla önem            
kazandı, şeyhülislam divana dahil edildi.

• Reisülküttab ve kalemiye sınıfı yönetimde  
etkin hale getirildi.                                       

• Ayanlık ve malikâne sistemi önem kazandı.

Babıali

ASKERİ ALANINDAKİ ISLAHATLAR

• Avrupa'dan askeri ve teknik alanda              
danışmanlar getirildi.                                   

• Subay yetiştirmek                         için Kara 
ve Deniz Mühendishanesi açıldı.

• Topçu ve İstihkam ocakları açıldı.

• Nizam-ı Cedit Ordusu kuruldu.                  

• Yeniçeri ulufelerinin satışı yasaklandı.

EKONOMİK ALANINDAKİ ISLAHATLAR

• Yabancı mallara karşı yerli malının kullanı-
mı teşvik edildi.                                             

• İlk kez iç borçlanma             (esham) yapıldı.

• Fabrikalar kuruldu.

• Malikâne                 sistemi benimsendi.

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDAKİ ISLAHATLAR

• 1727'de ilk Türk matbaası kuruldu.                

• Kütüphaneler açıldı.

• Avrupa'dan kitaplar tercüme edildi.               

• Avrupa'ya öğrenci gönderildi.

• Kumaş ve kağıt fabrikaları kuruldu.               

• İstanbul'da çiçek aşısı yapıldı.

• Askeri okullar açıldı.                                        

• Mimaride barok ve rokoko tarzı yaygınlaştı.

Kültürel alanda 
en önemli etkiyi 
matbaa yaptı.

resim
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a. XVIII. Yüzyıl Islahatlarının Osmanlı Toplumu ve Kültürüne Etkileri

 Batı kültürü Osmanlı yöneticileri arasında yay-
gınlaştı.

 Avrupa tarzında giyinmek,  eğlenceler düzenle-       
mek                                             ve yaşam tarzını 
benimsemek moda oldu.

 18. yüzyılda Avrupa'yla kurulan siyasi ve askeri     
ilişkiler                                   Osmanlı toplumunu 
etkilemeye başladı.

 Avrupa'dan getirilen danışmanlar                         
aracılığıyla Batı kültürü özellikle devlet yönetici-
leri arasında hızla yayıldı.

 Avrupa'ya gönderilen öğrenciler Batı kültürünü         
Osmanlı toplumuna taşıdılar.

 Aynı dönemde Avrupa'da özellikle Fransız kadın-
lar arasında Osmanlı modası yaygınlaştı.

 Minyatür ve şiir alanında önemli gelişmeler oldu.

 Levni                       minyatürleriyle, Şeyh Galip ve 
Nedim şiirleriyle tanındı.

Levni'ye Ait Bir Minyatür

XVIII. Yüzyıl Islahatlarının 
Genel Özellikleri

• Osmanlı devlet adamları Avrupa'nın geri-
sinde kaldıklarını fark etmiştir.                   

• Islahatlarda Avrupa'daki gelişmelerden             
yararlanılmıştır.                                              

• Islahat girişimlerinde halkın herhangi bir    
etkisi yoktur. 

• Yenilik projeleri Osmanlı devlet adamları           
tarafından gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.

• Islahat hareketleri askeri alanda                  
yoğunlaşmış, ancak eğitim, bilim ve 
teknik alanlarında da yeni düzenlemelere 
gidilmiştir.

• XVIII. yüzyıl ıslahatları XVII. yüzyıla göre 
daha kapsamlı olmasına rağmen kalıcı ve  
başarılı olamamıştır.                                       

XVIII. Yüzyıl Islahatlarının 
Başarısızlık Nedenleri

• Islahatların padişahlar ve bazı devlet 
adamları tarafından yapılmak istenmesin-
den dolayı ıslahatların gerekliliğinin halka 
yeterince anlatılamaması                              

• Yöneticilerin eğlence ve lükse düşkünlüğü-
nün halkta tepkiye neden olması                  

• Islahatlardan zarar göreceklerini düşünen 
çıkar gruplarının (ilmiye, yeniçeri, saray 
kadınları gibi) isyanlara neden olması          

Nizam-ı Cedid 
Ordusu

resim
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etkinlik

Aşağıdaki cümleleri doğru ise (D) ile yanlış ise (Y) ile kodlayınız.

  1.  18. yüzyılda daha çok Rusya ve Avusturya’yla savaşılmıştır.              D

  2.  1740 kapitülasyonlarıyla Fransa Devleti’ne verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiştir. D

  3.  Lale Devri ıslahatları Kabakçı Mustafa isyanıyla sona ermiştir     Y

  4.  Diplomasinin önem kazanmasıyla Nişancı’nın yetkileri ve önemi artmıştır.   Y

  5.  Amerikan kolonileri bağımsızlık mücadelesini İngiltere’ye karşı vermişlerdir.   D

  6.  Osmanlı Devleti’nde ilk kağıt fabrikası Lale Devri’nde kurulmuştur.    D

  7.  Nizam-ı Cedit Ordusu Fransızlara karşı yaptığı savaşta başarısız olmuştur.    Y

  8.  Mısır’ın işgalinden sonra Osmanlı Devleti’nin dış politikası değişmiştir.    D

  9.  Fransa Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Aynalıkavak Tenkihnamesi’nin    D  

  imzalanmasında arabuluculuk yapmıştır.   

10.  İlk devlet matbaası III. Selim Dönemi’nde kurulmuştur.      D

BABIALİ
XVIII. yüzyıldan 
itibaren Osmanlı 
hükûmetine ve 
bürokrasisine 
verilen isim.

MALİKANE
XVIII.yüzyılda 

iltizamdan vaz-
geçilerek, vergi 
kaynaklarının 

yaşam boyu ki-
ralandığı sistem

MEŞRUTİYET
Bir hanedanın başta 
bulunduğu ve mec-

lisinin   de görev 
yaptığı yönetim 

şekli.

İHTİLAL
Toplumun siyasi, 
kültürel ve eko-
nomik yapısını 
zor kullanarak 
değiştirme işi.

PARLAMENTO
Halkın seçtiği 
temsilcilerin 

devlet işlerini 
görüşmek üzere 
toplandığı yer.

EŞRAF
Şeref ve itibar 
sahibi kimse-

ler, şehrin ileri 
gelenleri.

KOLONİ
Sömürge. Bir 

devletin deniz 
aşırı bir başka 
yerde sahip 

olduğu toprak.

ROKOKO
XVIII. yüzyılın 

başında Fransa’da 
görülen, kavisli 
ve gösterişli bir 
sanat üslubu.

XVIII. YÜZYIL 

KAVRAM 

HARİTASI

AYAN
Bir şehrin ileri 
gelenleri. Os-

manlılarda çoğu 
eşraf ailelerinden 

oluşan sınıf.
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etkinlik

Aşağıdaki antlaşmalar ve özelliklerini  eşleştiriniz.

1.  Son Osmanlı - Avusturya antlaşmasıdır. c

2.
Osmanlı’nın Balkanlar’da imzaladığı son karlı 
antlaşmadır.

e

3. 
Amerikan kolonilerinin bağımsızlığını tanıyan 
antlaşmadır.

b

4.
Karadeniz’de Türk egemenliğini sona erdiren 
antlaşmadır.

a

5. Rusya ile ilk dostluk antlaşmasıdır. d

6.
Lale Devri’nin başlamasına neden olan antlaş-
madır.

g

7.
Osmanlı’da kaybedilen toprakların geri alına-
bileceği düşüncesini doğuran antlaşmadır.

f

a. Küçük Kaynarca Antlaşması  (1774)

b. Versay Antlaşması  (1783)

c. Ziştovi Antlaşması  (1791)

d. İstanbul Antlaşması  (1724)

e. Belgrad Antlaşması  (1739)

f. Prut Antlaşması  (1711)

g. Pasarofça Antlaşması  (1718)

etkinlik
Aşağıdaki padişahların dönemlerinde gerçekleştirilen askeri, kültürel ve idari ıslahatlardan birer tanesini 
yazınız. 

I. Abdulhamit
İdari: Yabancı mallara karşı yerli malları- 
 nın kullanımı teşvik edildi.              

Kültürel: Avrupa’dan subaylar getirildi.         
            

Askeri:  Yeniçeri ulufelerinin satışı yasak-    
 landı.                  

III. Selim

İdari: Avrupa’da daimi elçilikler açıldı.   
                       

Kültürel:  İlk resmi devlet matbaası kuruldu.
            

Askeri:  Nizam-ı Cedit Ordusu kuruldu.       

III. Ahmet

İdari: Avrupa’ya elçiler    
 yollandı.          

Kültürel: İlk Türk matbaası         
 açıldı.            

Askeri:  Yeniçeriler arasından  
 “itfaiye bölüğü” oluş- 
 turuldu.        

I. Mahmut

İdari: Askeri ıslahatlarla 
 ilgili rapor hazırlandı.  

Kültürel: Avrupa tarzı ilk okul 
 olan Hendesehane         
 açıldı.            

Askeri:  Humbaracı Ocağı 
 geliştirildi.  

III. Mustafa

İdari: İlk kez iç borçlanma 
 (esham) yapıldı.  

Kültürel: Fransızcadan eserler 
 çevrildi.           

Askeri:  Sürat Topçuları Ocağı 
 açıldı.   
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1. Osmanlı Devleti'nin değişik dönemlerinde görü-
len gelişmelerden bazıları şunlardır:

 I. Devamlı elçiliklerin kurulması

 II. Matbaanın kullanılması

 III. Kapitülasyonların devamlı hale gelmesi

 IV. Azınlık isyanlarının artması

 Bunlardan hangileri, Osmanlı Devleti'nin ulusla-
rarası alandaki saygınlığını ve gücünü azaltmış-
tır?

A) I ve II  B) II ve III  C) II ve IV

  D) III ve IV E) I, II ve III

2. Fransız İhtilali Avrupa'da ve dünyada geçerli olan 
bir çok anlayışın değişmesine neden olmuştur.

 Fransız İhtilali’nin getirdiği,

 I. milliyetçilik,

 II. laiklik,

 III. adalet

 anlayışlarından hangilerinin Osmanlı Devleti'ni 
olumsuz yönde etkilediği söylenemez?

A) Yalnız I B) Yalnız II  C) Yalnız III

  D) I ve II   E) II ve III

3. Osmanlı Devleti 1699 Karlofça Antlaşması’yla 
kaybetmiş olduğu toprakları geri alabilmek için 
birçok devletle mücadele etmiş, ancak mücade-
lelerde fazla başarı sağlayamadığından sınırları 
daralmaya devam etmiştir.

 Bu gelişmeler karşısında Osmanlı yönetiminin 
aşağıdakilerden hangisine başvurduğu söylene-
bilir?

A) Batı tarzı askeri ıslahatlar yapılmasına

B) Avrupalı devletlerle ittifak yapılmasına

C) Yeniçerilerin ortadan kaldırılmasına

D) Yeni ticaret yolları aranmasına

E) Kapitülasyonların kaldırılmasına

4. III. Selim, yayınladığı fermanla;

 – Halkın yerli malı kullanmasını,

 – devlet islerinde kullanılacak eşyaların yerli 
malı olmasına dikkat edilmesini istemiştir.

 III. Selim bu girişimle aşağıdakilerden hangisini 
gerçekleştirmeye çalışmıştır?

A) Kapitülasyonları ortadan kaldırmak

B) Osmanlı sanayisini güçlendirmek

C) Vergilerin azaltılmasını sağlamak

D) Ekonomide yabancıların egemen olmasını 
sağlamak

E) Askeri ıslahatların başarılı olmasını sağlamak

5. Osmanlı Devleti'nin Rusya ile imzaladığı Küçük 
Kaynarca Antlaşması’nda "Osmanlı topraklarında 
yasayan Ortodokslar Rusya'nın himayesine bırakı-
lacaktır." hükmü yer almıştır.

 Bu hükmün Osmanlı Devleti'ne olan olumsuz 
etkisi ile ilgili olarak,

 I. Karadeniz hâkimiyetini sınırlandırması,

 II. yenilik hareketlerine zarar vermesi,

 III. azınlıklara yönelik dış desteği azaltması,

 IV. Rusların müdahalelerine ortam hazırlaması

 sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III  C) Yalnız IV

  D) III ve IV    E) I, II ve III

6. Fransız İhtilalı ulusal egemenlik, milliyetçilik, eşit-
lik ilkelerini ortaya çıkarmıştır.

 Bu ilkelerin aşağıdakilerden hangisini etkilediği 
söylenemez?

A) Sınıf farklılıklarının ortadan kalkmasını

B) Merkezi krallıkların otoritelerinin güçlenmesi-
ni

C) İmparatorlukların parçalanma sürecine girme-
sini

D) Milli nitelikli devletlerin kurulmasını

E) Demokratik yönetim biçimlerinin kurulmasını



125

XVIII. YÜZYIL'DA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ

7. 1815 Viyana Kongresi, Koalisyon Savaşları’ndan 
sonra Avrupa’da bozulan siyasi dengenin yeni-
den sağlanması amacıyla düzenlenmiştir.

 Bu bilgiye göre,

 I. Avrupa yeniden yapılanma sürecine girmiştir.

 II. Diplomasi önem kazanmıştır.

 III. Avrupa’da ekonomik yönde birlik sağlanmış-
tır.

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II  C) I ve II

  D) II ve III   E) I, II ve III

8. 1740 yılında Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 
yapılan Belgrad Antlaşması’na göre;

 – Kırım Osmanlı Devleti'ne, Azak kalesi yıkılma-
sı şartıyla Rusya'ya bırakılacaktır.

 – Rus Çarı, Avusturya İmparatoru’na denk ka-
bul edilecektir.

 Antlaşma şartlarına dayanarak,

 I. Uluslararası politikada değişmeler görülmüş-
tür.

 II. Kuzey Karadeniz'de Türk hâkimiyeti güçlen-
miştir.

 III. Rusya Karadeniz'de güçlenmiştir.

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II  C) I ve II

  D) I ve III    E) I, II ve III

9. I. Ulusçuluk akımının yaygınlaşması

 II. Din özgürlüğünün sağlanması

 III. Laik devlet anlayışın ortaya çıkması

 Yukarıdakilerden hangileri, Osmanlı Devleti’nin 
toprak kayıplarının artmasına neden olmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız II  C) Yalnız III

  D) I ve III     E) II ve III

10. Sanayi İnkılabı’ndan sonra Avrupa’da

 I. Şehirlerin nüfusu artmıştır.

 II. Toprak önemini yitirmeye başlamıştır.

 III. Hammadde ve pazar gereksinimi artmıştır.

 Bunlardan hangileri, Avrupa’da devletler arasın-
daki rekabetin artmasında etkili olmuştur?

A) Yalnız II B) Yalnız III  C) I ve II

  D) I ve III    E) II ve III

11. XVIII. yüzyılın sonunda Avrupa'nın önemli mer-
kezlerinde Osmanlı elçiliklerinin açılmasının,

 I. Avrupa hakkındaki siyasi bilgilerin artırılması,

 II. Osmanlı Devleti'nin ekonomik gerilemesine 
son verilmesi,

 III. Yeni düşünce akımlarının Osmanlı ülkesinde 
yayılması

 hedeflerinden hangilerine yönelik olduğu savu-
nulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II  C) Yalnız

  D) I ve II      E) II ve III

12. Osmanlı devlet adamları, XVIII. yüzyıldan itibaren 
Avrupa'daki siyasi dengelerin ve diplomatik ça-
baların daha yakından takip edilmesi gerektiğini 
fark etmişlerdir.

 Buna göre,

 I. Artık askeri mücadelelerle sonuç alınamama-
ya başlanmıştır.

 II. Toplumsal dayanışma güçlendirilmiştir.

 III. Ekonomik gerileme sona erdirilmiştir.

 yargılarından hangileri bu gelişmeyi destekler 
niteliktedir?

A) Yalnız I B) Yalnız II  C) Yalnız III

  D) I ve II   E) I, II ve III
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Benim Sayfam




