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XIX. Yüzyıl Başlarında Asya ve Avrupa

1. ASYA VE AVRUPA’DAKİ DEVLETLERİN GENEL DURUMU

İngiltere

 XIX. yüzyılın en güçlü                             devletiydi.

 Çok uluslu devletlerin parçalanması kendi sömür-
ge alanlarını genişletmeye                yarayacağı için 
milliyetçilik hareketlerini desteklemişti.

 1689’da İngiltere İnsan Hakları Beyannamesini 
kabul ederek demokrasiye katkı sağlamalarına 
rağmen sömürgecilik                      anlayışını da 
devam ettirmişlerdi.

Fransa

 İngiltere’den                                    sonra en geniş 
sömürgelere sahip devletti. 

 Osmanlı’nın topraklarından pay almak                  için 
çabalamıştı.

 1848 İhtilalleri’nden sonra cumhuriyet kurulmuş-
tu.

Rusya

 Boğazlar üzerinden Akdeniz’e inme        ve Orta 
Asya’da bulunan Türk-İslam devletlerinin toprak-
larında yayılma                   politikaları izlemiştir. 

 Panslavizm (Slav birliği) politikası ile Balkan         
milletlerini Osmanlı Devleti’ne                      karşı 
kışkırtmak Rusya’nın bir diğer politikasıydı.

 •	 Osmanlılar, Orta Asya'da yaşamaya de-
vam eden Türkmen topluluklarına Yaka   
Türkmenleri                  adını vermişlerdir.

•	 Rus yayılmacılığına karşı çıkan Türk-
menler mücadelelerini uzun süre devam 
ettirdi.

•	 Türkmenlerin        Ruslara karşı verdikleri 
önemli mücadelelerden biri Basmacılar     
hareketidir. 

•	 Direniş başarılı olamamış, Türkmenler 
1924 yılında SSCB‘ye bağlanmıştır.

Avusturya 

 Çok uluslu bir imparatorluk olduğu için milliyet-
çilik                                   akımlarından etkilendi.

 Balkanlar’da hâkimiyet kurmak                     için 
Rusya ile mücadele etti.

 Rus ilerlemesine                               karşı Osmanlı 
toprak bütünlüğünü destekledi.

 Prusya                         ile Alman birliği konusunda 
mücadele etti.

Almanya ve İtalya

 XIX. yüzyılın sonlarında   siyasi birliklerini sağla-
yan                        Almanya ve İtalya, Avrupa’da 
siyasi dengelerin değişmesine neden olmuştu.

 Özellikle Almanya güçlü sanayisi ve ordusuyla 
sömürge yarışına                        dahil oldu. 

Osmanlı Devleti

 Osmanlı Devleti iç ve dış meselelerini çözmek 
için çeşitli Avrupa devletleriyle ittifak kurma       
politikasını izlemekteydi (Denge Politikası).

 Üç kıtaya yayılan geniş topraklarıyla sömürgeci 
devletlerin                yakından takip ettiği bir 
devletti. 
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b. Askeri Islahatlar

 Sekban-ı Cedit birlikleri oluşturulmuştur. Ancak 
Yeniçerilerin isyanı nedeniyle  sonuçsuz kalmıştır.

 II. Mahmut tarafından kurulan Avrupa tarzında-
ki ikinci ordu Eşkinci Ocağı'dır.                              

 Yeniçerilerin bu girişime de karşı çıkması II. Mah-
mut'u harekete geçirmiş, 1826'da Yeniçeri Ocağı 
kapatılmıştır (Vakayı Hayriye).

 Yeniçeri Ocağı'nın yerine Asakir-i Mansure-i Mu-
hammediye adıyla Avrupa tarzında                       
yeni bir ordu oluşturulmuştur.

 Yeni ordunun eğitimi için Prusyalı subaylar          
getirilmiştir.

 Ordunun subay ihtiyacını karşılamak                     
için Mektebi Harbiye (Harp Okulu) kurulmuştur 
(1831).

 Eğitim almak üzere Avrupa’ya subaylar gönderil-
miştir.

 Zamanla ortadan kalkan eyalet askerlerinin 
yerine Redif Birlikleri             (yardımcı birlikler) 
kurulmuştur.

Piyade 
Eri

Binbaşı Kolağası Yüzbaşı Topçu 
Eri

Humbaracı
Eri

Asakîri Mansure-i Muhammediye
(Setre ve pantolonun kabulünden önce)

Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıyla;

• Padişahlar, devlet üzerindeki güçlerini yeniden   
artırmıştır.                                                                 

• Yenilik hareketlerinin önündeki en önemli engel 
kaldırılmıştır.                                                            

2. II. MAHMUT DÖNEMİ ISLAHATLARI

a. Senediittifak (1808)

 Osmanlı Devleti'nde zengin ve köklü ailelere 
mensup olan Ayanlar zamanla nüfuzlarını artır-
mıştır.                                                                    

 Osmanlı merkezi otoritesinin zayıflaması,           
devletin ayanlarla olan işbirliğinin artırılması 
ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

 Senediittifak, padişah ile ayanlar arasında imza-
lanmış bir belgedir ve imzalanmasında Rusçuk   
Ayanı Alemdar Mustafa Paşa'nın                          
önemli bir rolü vardır.

 II. Mahmut’un tahta çıkmasında rol sahibi olan 
Rusçuk Ayanı Alemdar Mustafa Paşa, taht deği-
şikliğinin ardından sadrazam olmuştur.

 Ayanların başlarına buyruk hareket etmelerin-
den                             rahatsız olan II. Mahmut, 
Alemdar Mustafa Paşa aracılığıyla ayanlarla 
görüşerek Senediittifak’ı imzalamıştır.

Senediittifak 'ın maddeleri şunlardır:

•	 Ayanlar padişahın emirlerine uyacaktır.                

•	 Sadrazamın Senediittifak’a uygun olan                 
emirleri ayanlar tarafından yerine getirilecektir.

•	 Devlet tarafından ağır vergiler konulmayacak,     
bu konuda eşit ve adaletli davranılmaya özen 
gösterilecektir.

•	 İstanbul'da isyan çıkması durumunda, ayanlar 
padişaha yardıma geleceklerdir.                           

Senediittifak’ın Önemi 

 Senediittifak ile ayanlar hukuki bir statü               
kazanmıştır.                                                             

 İlk defa padişahın yanında başka bir güç ortaya   
çıkmıştır.                                                                   

 Padişahın yetkileri ilk kez sınırlanmıştır.               

 Senediittifak, Osmanlı Devleti’nin ayanlara söz 
geçiremeyecek kadar zayıf durumda                      
olduğunu göstermektedir.

resim

resim
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c. Yönetim Alanında Yapılan Islahatlar

 Divan-ı Hümayun kaldırılmış,            yerine neza-
retler (bakanlıklar) kurulmuştur. 

 Devlet memurları hariciye                (dışişleri) ve  
dâhiliye                   (içişleri) şeklinde ayrılmıştır.

 Yönetim               işleriyle ilgili Dar-ı Şura-yı Bab-ı 
Ali, askerlik                       işleriyle ilgili Dar-ı Şura-
yı Askeri, hukuki işlerle ilgili de Meclis-i Vala-yı 
Ahkâm-ı Adliye kurulmuştur.

 Müsadere          (ölen ya da görevden alınan 
memurun mallarına el konulması)  uygulamasına 
son verilmiştir.

 Devlet memurlarına toprak yerine maaş verilme-
ye                       başlanmıştır.

 Memurlara rütbe ve nişan dağıtılmaya başlan-
mıştır.

 Ayanlık kaldırılmış, iller merkeze     bağlanmıştır.

 Muhtarlık               teşkilatları kurulmuştur.

 Posta                       teşkilatı kurulmuştur.

 Karantina uygulaması başlatılmıştır.

 Yurtdışına çıkışlarda pasaport             uygulaması 
başlatılmıştır.

 Askeri amaçlı                         olarak ilk kez nüfus 
sayımı yapılmıştır.

 Devlet memurlarının fes, pantolon ve ceket          
giymesi zorunlu hale getirilmiştir.

 Devlet dairelerine padişahın resmi asılmaya baş-
lanmıştır.

 Polis            teşkilatı kurulmuştur.

Mızıka
Eri

Deniz
Subayı

Piyade
Subayı

Piyade
Eri

Deniz
Silahandez 

Eri

Harp Okulu
Öğrencisi

Asakîri Mansure-i Muhammediye
(Setre ve pantolonun kabulünden sonra)

d. Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Islahatlar

 Klasik eğitim kurumu olan medreselerin yanında 
Avrupa tarzı                              okullar açılmıştır.

 İlköğretim zorunlu hale                    getirilmiştir.

 Yükseköğretime öğrenci yetiştirmek üzere Rüş-
tiye ve Mektebi ulumuedebiye gibi orta dereceli 
okullar                               açılmıştır.

 Devlet memuru yetiştirilmesi için Mekteb-i Maa-
rif-i Adliye kurulmuş, ayrıca Mekteb-i Tıbbiye ve 
Mekteb-i Harbiye açılmıştır.

 Avrupa'ya öğrenci gönderilmiştir.

 Takvim-i Vekayi                 
adıyla ilk gazete  
çıkarılmıştır.

 Mehter takımı kaldırılmış, 
yerine Mızıka-i Hümayun 
adında bir bando takımı 
oluşturulmuştur.

 

e. Ekonomi Alanında Yapılan Islahatlar

 Ticaret Nezareti kurularak tarım ve ticaret işleri-
nin düzenli işlemesi                         amaçlanmıştır.

 Ülke dışına para çıkışını engellemek                        
için yerli malı kullanımı teşvik edilmiş, yeni 
kurulan ordunun elbise ihtiyacını karşılamak için 
Bakırköy’de bez fabrikası, fes ihtiyacını karşıla-
mak için Feshane kurulmuştur.

 Yerli tüccarların, kapitülasyonlar nedeniyle  
az gümrük vergisi ödeyen yabancı tüccarlarla      
rekabet edebilmeleri                                         
için gümrük vergilerinde kolaylık (indirim) sağ-
lanmıştır.

 Düzenli yollar            
yapılarak malların 
ülke içinde kolay 
ulaşımı sağlanma-
ya çalışılmıştır.

Takvim-i Vekayi
Feshane

etkinlik
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1. MİLLİYETÇİLİK HAREKETLERİ ve İSYANLAR

XIX. yüzyılda azınlık isyanlarının nedenleri:

• Fransız İhtilali sonucu çıkan milliyetçilik akımının 
Osmanlı’daki azınlıklar arasında yaygınlaşması

• Rusya başta olmak üzere Avrupa devletlerinin 
azınlıkları kışkırtmaları                                           

• Yerel yöneticilerin halk üzerinde     baskı uygula-
ması                                                                                

• Merkezi otoritenin                                  sarsılması

• Sınır bölgelerindeki toprakların savaş alanı           
haline gelmesi

Rusya ve Panslavizm

 Balkanlarda nüfuz sağlamak                    isteyen 
Rusya, bölgedeki Slav milletlerini Osmanlı yöne-
timine karşı bağımsızlık için kışkırtıyordu.

 Bu şekilde   Slavları kendi egemenliği altına ala-
rak tek bir bayrak altında birleştirme                     
düşüncesine Panslavizm adı verilmiştir.

 Panslavizm,                           Avusturya ve Osman-
lı Devleti'nin Balkanlardan çekilmesini sağlama 
esasına dayalıdır.

a. Sırp İsyanı

Nedenleri:

 XVIII. yüzyıldaki Osmanlı - Avusturya        savaşla-
rında Sırp topraklarının savaş alanına dönüşmesi

 Milliyetçilik                       akımının etkisi

 Osmanlı merkezi otoritesinin               bozulması

 Bölgedeki yeniçerilerin halka kötü     davranması

 Rusya ve Avusturya’nın                    kışkırtması

Sırp İsyanı

Gelişimi: 

 İlk ayaklanma, 1804’te      Kara Yorgi önderliğin-
de çıktı ve aralıklarla 1878’e             kadar sürdü.

 1812 Bükreş Antlaşması                      ile Sırplar 
ayrıcalıklar kazandı. 

 1829 Edirne Antlaşması ile özerklik kazandılar.

 1878 Berlin Antlaşması ile tam bağımsız  oldular. 

1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı

 Rusya, Balkanlardaki etkinliğini artırmak için 
Osmanlı egemenliği altındaki Eflak ve Boğdan   
beyleri ile Sırpları               isyana teşvik etmiştir. 

 Osmanlı yönetiminin, Rus yanlısı Eflak ve Boğ-
dan beylerini görevden almak    istemesi üzerine 
Rusya, 1806'da Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti.

 Donanmanın yetersizliği, Kabakçı Mustafa           
İsyanı'nın doğurduğu kargaşa ve Sırp İsyanı,           
Osmanlı Devleti'ni barış istemek zorunda bıraktı. 

 1812‘de de Bükreş Antlaşması              imzalandı. 

Bükreş Antlaşması          ile ilk defa Osmanlı yö-
netimindeki bir azınlığa ayrıcalıklar verilmiştir. 
Bu gelişme diğer azınlıkları cesaretlendirmiştir.

Buna göre;

• Prut ve Tuna nehirleri sınır kabul edilmiştir.         

• Sırplara içişlerinde ayrıcalıklar verilmiştir.             

• Besarabya bölgesi Rusya'ya bırakılmıştır.                

Osmanlı-Rus Savaşı'nda 
Limni Muharebesi

II. Mahmut Dönemi Siyasi Olaylar

resim
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 Yeniçeri Ocağı'nın yerine henüz    bir ordu kuru-
lamamış olması                 ve Osmanlı donanma-
sının yakılması üzerine Ruslar Osmanlı Devleti'ne 
savaş ilan etmiştir.

 Osmanlı birlikleri Balkanlar ve Kafkasya'da Rus-
lar karşısında yenilgiye uğramış, Ruslar doğuda   
Erzurum ve batıda Edirne’ye                                    
kadar gelmiştir.

 Bu gelişme sonucunda 1829'da Edirne Antlaşma-
sı imzalanmıştır. 

Bu antlaşma ile;

• Osmanlı Devleti Yunanistan'ın bağımsızlığını      
kabul etmiştir.

• Sırbistan                 özerk hale getirilmiştir.

• Eflak ve Boğdan'a imtiyazlar verilmiştir.

• Rus ticaret gemileri Boğazlardan serbestçe geç-
me hakkına sahip                olmuştur.

Yunanistan’ın bağımsızlığı ile Doğu 
Akdeniz’deki dengelerin bozulduğunu 
ileri süren Fransa 1830’da Cezayir’i işgal 

etmiş ve sömürgesi haline getirmiştir.

 Milliyetçilik hareketi sonucunda Osmanlı 
Devleti’nden bağımsızlık kazanan  
 ilk azınlık                      Yunanlardır.

 Yunanistan’ın bağımsızlığı diğer Balkan 
uluslarına örnek olmuştur.

 Sırplardan daha sonra isyan etmelerine 
rağmen, onlardan önce bağımsız olma-
larında Avrupalı devletlerden gördükleri 
yoğun destek                          etkilidir.

b. Yunan İsyanı (Megalo İdea):

Nedenleri: 

 Rumlar arasında, milliyetçilik       akımının yay-
gınlık göstermesi

 Rusların ve Avrupalıların kışkırtmaları              

 Rumların, ticaret sayesinde zenginleşmeleri    

 1814'te Rusların yardımları ile kurulan Etnikie-
terya Cemiyeti’nin İstanbul Ortodoks Patriği'nin 
önderliğinde Bizansı yeniden diriltmek istemesi 
                              (Megalo İdea)

 Yanya valisi Tepedelenli Ali Paşa'nın        isyanı

 Avrupa devletlerinin Eski Yunan uygarlığının mi-
rasçıları                        olarak gördükleri Yunanlı-
lara karşı sempati duymaları

Gelişimi: 

 Yunan İsyanı ilk olarak 1820'de Eflak'ta               
yaşanmış, ancak başarısız olmuştu.

 1821 yılında Mora’da                     başlayan ikinci 
isyan kısa sürede genişledi. 

 Avrupa’dan her açıdan destek alan Yunan İsyanı 
bastırılamayınca II. Mahmut, Mısır Valisi Mehmet 
Ali Paşa’dan yardım istedi.                                      

 Mora ve Girit valiliklerini isteyen                            
Mehmet Ali Paşa’nın istekleri kabul edildi ve 
Mısır donanmasının yardımıyla isyan bastırıldı.

 Ancak İngiltere, Rusya ve Fransa yaptıkları ant-
laşma ile Osmanlı yönetimine ültimatom vererek 
Mora'dan çekilmesini istemiş, bu istek reddedi-
lince de birlikte hareket etme kararı almıştı.

 Üç devlet isteklerini kabul ettirmek        amacıyla 
harekete geçerek Navarin limanında bulunan 
Osmanlı ve Mısır donanmalarını yaktılar (1827).

 Mora’ya asker çıkaran Fransa’dan sonra Rusya da 
Osmanlı’ya savaş ilan etti.

 1828-1829 Osmanlı Rus Savaşı’nın ardından  
imzalanan Edirne Antlaşması                             ile 
Yunanistan bağımsızlığını kazandı.                      

resim

resim soru

Mora’nın kaybedilmesi, Mehmet Ali Paşa sorununun çıkmasında etkili olmuştur.
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I. Dünya Savaşı Öncesi Yayılma Faaliyetleri

 Doğu Karadeniz'e Rum ayrılıkçıların göçleri         
teşvik edildi.

 Etniketerya                        Cemiyeti'nin yanı sıra 
Mavri Mira     (Kara Kader) ve Pontus Cemiyetleri        
                       kuruldu.

 Rum din adamları ve okullardaki öğretim görev-
lileri Rumları yönlendirdi.

 Kiliseler silahlı mücadelenin üsleri haline geldi.

 Anadolu’da Rum cemiyetleri terör faaliyetleri 
                           gerçekleştirdi.

I. Dünya Savaşı Sırasında Yayılma Faaliyetleri

 Rusların Trabzon'u işgali,                            Pontus 
devleti kurma çabalarını daha da hızlandırdı.

 Bölgedeki Rumlar Rusya ve Yunanistan lehine 
casusluk                        yaptılar.

 Trabzon Metropoliti, Rusları desteklemek üzere 
12.000 kişilik gönüllü Rum birliği kurdu.

 Rumların Türk köylerine yaptıkları saldırıları 
"Türkler Rumları öldürüyor!"                                  
şeklinde Avrupa'ya duyurdular.

 Bölgedeki Rum nüfusunu abartarak                       
nüfus istatistikleri yayınladılar.

I. Dünya Savaşı Sonrasında Yayılma Faaliyetleri

 Kasım 1918'de Rumlar ilk saldırılarına Samsun’da 
başladılar.

 Yunanlılar 15 Mayıs 1919'da İzmir'i                işgal 
etti.

 Rumlar kurdukları çetelerle Türk köy ve kasaba-
larına saldırdılar.                                                       

 Samsun ve çevresindeki metropolit ve papazlar 
isyana katıldıkları için İstiklal Mahkemelerinde 
yargılandı.

 Millî mücadelede en uzun süren Pontus ayaklan-
ması 1923'te tamamen sona erdirildi.                   

 Bölgede kalan Rumların çoğu Yunanistan'a göç 
etti.

PONTUS MESELESİ

 Pontus, eski Grek ve Latin kaynaklarında Doğu 
Karadeniz'e                             verilen bir isimdir.

 Karadeniz kıyılarına ilk olarak Fenikeliler, daha 
sonra da İyon ve Grek kolonileri hâkim olmuşlar-
dır.

 Bölgeye Pontus Euxinos (Karanlık Deniz)           
denilmiştir.

 İran   uygarlıklarından Medler, MÖ 520'te bölge-
yi Pont Satraplığı olarak hâkimiyetlerine aldılar.

 Karadeniz kıyılarında kurulan ilk devlet,  Pontus 
Krallığı MÖ 298'de Pers soyundan gelen             
I. Mithridates tarafından kurulmuş ve MÖ 63'te 
Romalılarca yıkılmıştır.

 Trabzon, 1080 yılından itibaren    Kıpçak Türkle-
rinin ve daha sonra ise Moğolların baskısından   
kaçarak buraya gelen Türkmenlerin                     
sayesinde büyük ölçüde Türkleşmiştir.

 Dördüncü Haçlı Seferi sırasında Haçlılar İstan-
bul'u işgal edince                      buradan kaçarak 

Trabzon'a gelen Aleksios Komnenos Trabzon 
Rum Devleti'ni 1204'de kurdu.

 Bu devlet, 1461'de Fatih Sultan Mehmet                   
tarafından Osmanlı topraklarına katıldı.

 Bölgede yaşayan Ortodokslar, Osmanlı Devle-
ti'nde hoşgörü ve millet anlayışı içinde her türlü 
haklara sahip olarak yaşamaya devam ettiler.

 Yunanistan, 20. yüzyılın başlarında, Pers soyun-
dan gelen Pont Krallığı ile Trabzon Rum Devleti 
arasında bağ olduğunu                                          
öne sürerek bu toprakların Yunanistan'a ait 
olduğunu iddia etmeye başladı. 

Yunanistan’ın Anadoludaki Faaliyetleri

 Avrupa desteği ile Bizans’ı yeniden canlandırmak 
ve İstanbul, Batı Anadolu, Doğu Karadeniz, Ege 
ve Akdeniz Adaları’nı ele geçirmek isteyen Yuna-
nistan’ın bu düşüncesine Megali İdea (Büyük        
Hedef)                    adı verilir. 

resim

resim
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3. MISIR SORUNU ve MEHMET ALİ PAŞA İSYANI

 Napolyon’un Mısır’ı işgaline                     karşı 
Osmanlı’nın Mısır’a gönderdiği orduda görev 
yapan Kavalalı Mehmet Ali Paşa kısa zamanda 
komutanlığa ve valiliğe kadar yükseldi.

 Mehmet Ali Paşa, Mısır’ın kalkınması için çeşitli 
ıslahatlar      yaptı. Avrupa’dan getirttiği uzman-
larla kendine güçlü bir ordu ve donanma             
 kurdu.

 Mora İsyanındaki yardımı karşılığında Mora ve 
Girit valiliklerini              isteyen Mısır Valisi Meh-
met Ali Paşa, Mora'nın kaybedilmesi nedeniyle 
telafi olarak Suriye valiliğinin                kendisine 
verilmesini istedi.

 İstekleri reddedilen Mehmet Ali Paşa, oğlu İbra-
him Paşa komutasında bir orduyla Osmanlı üzeri-
ne sefer düzenledi.

 Kütahya’ya kadar gelen Mısır ordusuna karşı II. 
Mahmut, İngiltere ve Fransa’dan destek istedi 
fakat bu iki devlet Kavalalı’dan yana tavır aldı.       

 Osmanlı’da bu durum karşısında Rusya’dan des-
tek istedi.                                                                  

 Rusya destek için donanmasını İstanbul’a gön-
derince Rusya’nın bölgede hâkim olmasından       
endişelenen İngiltere ve Fransa araya girerek 
Mehmet Ali Paşa ile Osmanlı Devleti arasında 
Kütahya Antlaşması‘nın                                             
imzalanmasını sağladılar (1833).

 Antlaşmayla Mehmet Ali Paşa’nın istediği valilik-
ler verildi. 

Mehmet Ali Paşa ve Modern ordusu

2. DEĞİŞEN ŞARTLARA GÖRE AVRUPA DEVLETLERİNİN OSMANLI POLİTİKALARI

a. Viyana Kongresi

 Napolyon Savaşları ile bozulan Avrupa haritasını 
yeniden belirlemek                        üzere ‹ngiltere, 
Rusya, Prusya ve Avusturya Viyana Kongresi’nde 
Dörtlü İttifak’ı                      oluşturdular (1815).

 Kabul edilen Meternik Sistemi’ne            göre Av-
rupa’yı Fransız İhtilali’nin etkisinden koruyacak-
lar ve isyanlara karşı ortak hareket edeceklerdi.

 Kendi bölgelerinde çıkan isyanları şiddetle bas-
tıran                             Avrupalılar, Osmanlı’daki 
isyanları ise desteklediler.                         

 Sınırlar yeniden çizilirken ırk, dil ve din farkı          
gözetilmedi.                            

 Bu durum da istenen huzur ortamının oluşması-
nı                                                          engelledi.

 Rusya, Şark Sorununu ortaya atarak Osmanlı 
Devleti’nin paylaşılmasını                      istedi 
ancak aradığı desteği bulamadı.

b. Şark Meselesi (Doğu Sorunu)

 Şark Meselesi, Avrupalıların 1071-1923 arasında 
Türk-İslam devletlerine                      karşı uygula-
dıkları politikaları ifade eden bir terimdir.

 XIX. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı toprak bütün-
lüğünün korunması anlamında kullanılırken;

 İkinci yarısında Avrupa’da bulunan Osmanlı top-
raklarının paylaşılması      anlamında kullanılmış; 

 XX. yüzyılda ise Osmanlı Devleti’nin bütün top-
raklarının paylaşılması anlamında kullanılmıştır.

 Osmanlı için        “Hasta Adam”       sözünü ilk kez 
Rus Çarı I. Nikola kullanmıştır. Çar, İngiltere’ye Hasta 
Adam’ı  (Osmanlı'yı) parçalama teklifi yapmış ama  

kabul edilmemiştir.

Avrupa’da, Viyana Kongresi’nden (1815), Navarin 
Baskını’na (1827) kadar geçen dönem, yeniden 

düzenlemek anlamına gelen Restorasyon Dönemi  
                          olarak adlandırılmıştır.
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Londra Antlaşması ve Mısır Sorununun Çözümü

 Kütahya Antlaşması’ndan memnun olmayan          
Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa 1839 yılında Os-
manlı yönetimine yeniden isyan etti.

 Mısır ordusu Nizip yakınlarında Osmanlı ordusu-
nu yine mağlup etti.                                                

 Rusya’nın tekrar Boğazlara inmesini önlemek       
isteyen Avrupa devletleri bir konferans toplan-
masını sağladılar.

 Londra'da İngiltere, Osmanlı, Rusya, Prusya ve 
Avusturya'nın katılımıyla düzenlenen konferans-
ta Londra Antlaşması                 (1840) imzalandı.

Londra Antlaşması ile;

• Mısır'ın yönetimi Mehmet Ali Paşa ve ailesine bı-
rakılmış,              ancak Mısır hukuki              yön-
den Osmanlı yönetimine bağlı kabul edilmiştir.

• Suriye, Adana ve Girit valilikleri Osmanlı yöneti-
mine geri verilmiştir.                                                

• Mısır'da toplanan verginin bir bölümü Osmanlı 
Devleti'ne bırakılmıştır.

 Antlaşma Mehmet Ali Paşa tarafından kabul 
edilmeyince İngiltere, Osmanlı ve Avusturya         
Beyrut’a asker çıkardılar.

 Mısır kuvvetleri yenilince Mehmet Ali Paşa, 
Londra Antlaşmasını kabul etmek zorunda kaldı.

• Londra Antlaşması ile Mısır özerk     
bir statüye             sahip olmuştur. 

• Mısır’ın yönetimi hidiv                   
ünvanını alan Kavalalı ailesinden 
kişilere kalmıştır.

İngiltere, Mısır sorunundan en karlı 
çıkan ülkedir. Sömürge yollarının güven-
liği          için Mısır kritik bir ülkedir.

Hünkâr İskelesi Antlaşması

 Mısır sorununda İngiltere ve Fransa'dan istedi-
ği desteği bulamayan II. Mahmut, Mehmet Ali    
Paşa’nın yeni bir saldırı ihtimaline karşı,                 
Rusya ile Hünkâr İskelesi Antlaşması’nı imzaladı 
(1833).

Bu antlaşmaya göre;

• Osmanlı topraklarına bir saldırı durumunda Rus-
ya yardım gönderecek,                           masraflar 
Osmanlı Devleti tarafından karşılanacaktı.

• Rusya saldırıya uğradığı takdirde Osmanlı Devle-
ti Boğazları kapatacaktı.                                                

• Anlaşma 8 yıl geçerli olacaktı.

 Osmanlı Devleti, Boğazlar üzerindeki egemenlik 
hakkını son defa               tek başına kullanmıştır.

 Boğazlar sorunu                            ortaya çıkmıştır.

 Rusya Karadeniz’deki güvenliğini temin etmiş; 
buna karşılık Fransa ve İngiltere, Rusya’nın Akde-
niz’e inmesinden endişe ederek                               
tepki göstermişlerdir.

Balta Limanı Ticaret Antlaşması

 Rusya'nın desteğini alan Osmanlı yönetimi, bu 
arada İngiltere ve Fransa'dan da bütünüyle uzak-
laşmak istememiştir.                                                 

 1838‘de İngiltere'nin siyasi desteğini elde edebil-
mek amacıyla bu devlete bazı ekonomik ayrıca-
lıklar tanıyan                          Balta Limanı Ticaret 
Antlaşması imzalanmıştır.

 Bu antlaşma yabancı malların Osmanlı pazarla-
rına egemen olmasında ve devletin giderek dışa 
bağımlı hale gelmesinde önemli bir role sahiptir.

 Balta Limanı Antlaşması İngiliz tüccarlarını 
iç gümrük vergisinden kurtarmış,                            
yerli tüccarlar ise %8 iç gümrük vergisi ödemeye 
devam etmişlerdir.                                                  

Yabancı mallarla rekabet şansı olmayan Osmanlı 
Devleti’nin imalat sektörü çöktü ve yerli tüc-

carların rekabet gücü kalmadı. Böylece Osmanlı 
sanayileşmiş ülkelerin pazarı haline geldi.
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5. SANAYİ DEVRİMİ’NİN OSMANLI'YA ETKİSİ

 XIX. yüzyılda Sanayi Devrimi'nin etkisiyle Avrupa 
devletleri sanayileşmiş ekonomik güçler haline    
geldi.                                                                                         

 Hızlanan sömürgecilik yarışı ve büyük güçler        
arasındaki ekonomik                                  rekabet 
Osmanlı topraklarını devletler arası çıkar çatış-
malarının merkezi haline getirdi.

Sanayi Devrimi’nin Osmanlı’ya etkileri:

 Avrupa’dan gelen ucuz mallar karşısında reka-     
bet edemeyen küçük el tezgâhları ve atölyeler    
kapandı.                                                                     

 Yerli üretimin bitmesiyle ithalat arttı, dış ticaret-
te denge bozuldu. 

 İşsizlik arttı.                                                              

 Ekonomik alanda Avrupa’ya bağımlılık arttı.        

 Osmanlı toprakları sömürge ve pazar arayışları-
nın merkezi oldu.

Örnek 2
XIX. yüzyılda,

 •  Yunanlıların Megali İdea düşüncesiyle hareket etmesi,

 •  Fransız İhtilali’nin milliyetçilik akımını yayması,

 •  Sanayi Devrimi’nin ortaya çıkması,

 •  Mehmet Ali Paşa’nın isyan etmesi

gibi gelişmeler yaşanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda verilenlere bağlı 
olarak Osmanlı ülkesinde görülen gelişmelerden biri 
değildir?

A) Azınlıkların bağımsızlık amaçlı isyanlar çıkarması

B) Kaybedilen toprakların geri alınmasına yönelik  
 politikalar yapılması

C) Osmanlı topraklarının açık pazar haline gelmesi

D) Osmanlı topraklarında Rum isyancı ve çetelerin  
 karışıklıklar çıkartması

E) Osmanlı’nın Rusya’dan yardım istemesi

Çözüm 2
Yunanlıların Megali İdea düşüncesiyle hareket etmesi 
D'deki,

Fransız İhtilali’nin milliyetçilik akımını yayması A'daki,

Sanayi Devrimi’nin ortaya çıkması C'deki,

Mehmet Ali Paşa’nın isyan etmesi E'deki gelişmelerin 
yaşanmasına sebep olmuştur.

4. BOĞAZLAR SORUNU

 Hünkâr İskelesi Antlaşması, Boğazlar Sorununu      
ortaya çıkarmıştır.

 Rusya'yı öne çıkaran bu antlaşmanın süresi bitin-
ce İngiltere ve Fransa'nın girişimleriyle 1841’de   
Londra'da                                 boğazlarla ilgili bir 
konferans düzenlendi.

 İngiltere, Fransa, Avusturya, Rusya, Osmanlı ve 
Prusya'nın katıldığı konferans sonunda Londra   
Boğazlar Sözleşmesi           imzalandı. Buna göre,

• Boğazlar Osmanlı Devleti'ne ait olacak, ancak 
barış zamanı savaş gemilerine kapalı tutulacaktı. 
                                                                                         

• Ticaret gemileri Boğazlardan serbestçe                  
geçebilecekti.                                                                  

 Bu düzenleme ile Rusya'nın Boğazlardan Akde-
niz’e inmesi engellenmiştir.                                     

 Osmanlı Devleti Boğazlar üzerindeki mutlak        
egemenliğini kaybetmiştir.                                      

 Boğazlar uluslararası            bir statü kazanmıştır.

Örnek 1
Osmanlı Devleti’nin XIX. yüzyılda yaşadığı Mısır sorunu, 
önceleri bir iç meseleyken zamanla uluslararası bir hal 
almış; Osmanlı Devleti destek aramak ve sorunu çözmek 
için pek çok antlaşma imzalamak zorunda kalmıştır.

Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi Osmanlı Devleti’nin 
Mısır sorunu nedeniyle yapmak zorunda kaldığı antlaş-
malardan biri değildir?

A) Hünkâr İskelesi Antlaşması

B) Kütahya Antlaşması

C) Balta Limanı Antlaşması

D) Berlin Antlaşması

E) Londra Antlaşması

Çözüm 1
Mısır sorununun çözümü için Mehmet Ali Paşa ile 
Kütahya ve Londra Antlaşmaları imzalanmıştır. Hünkâr 
İskelesi Rusya ile; Balta Limanı ise İngiltere ile imza-
lanmış antlaşmalardır. Berlin Antlaşması ise 1877-1878 
Savaşı’ndan sonra imzalanmıştır.
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Tanzimat Fermanı'nın Bazı Maddeleri

• Din farkı gözetilmeksizin halkın can ve mal gü-    
venliği, devletin teminatı altında olacaktır.           

• Kanun önünde herkes eşit kabul edilecektir.

• Rüşvet ve iltimasın önüne geçilecektir.                    

• Vergiler adaletli şekilde ve gelirlere göre               
alınacaktır.                                                                    

• Mahkemeler halka açık olacak,                               
hiç kimse mahkemede suçu sabit görülmeden 
cezalandırılmayacaktır.

• Herkes mal ve mülk sahibi olacak, bu mallarını 
istediğinde satabilecek veya çocuklarına miras    
bırakabilecektir.                                                       

• Askerlik işleri yeniden düzenlenecek ve askerlik 
vatan görevi                    haline getirilecektir.

 Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesiyle başlayan 
ve I. Meşrutiyet'e kadar süren döneme Tanzimat 
Dönemi                           (1839-1876) denilmişti. 
Bu dönem yenilikler daha çok toplumsal ve hu-
kuksal alanda yoğunlaşmıştır.

 Tanzimat Fermanı gayrimüslimleri 
eşit kabul ettiği için Hicaz, Suriye gibi 
bölgelerde tepki ile karşılandı.

 Rumlar diğer azınlıklardan daha ayrı-
calıklı olduğu              için fermandan 
hoşlanmadılar.

 Rusya azınlıklara müdahale şansını       
kaybedeceği                     için ferman-
dan memnun olmamıştır.

Tanzimat Fermanı ile Osmanlı Devleti’nde,

• Kanun üstünlüğü                       

• Kanuni eşitlik                             

• Mülkiyet hakkı                           

• Zorunlu askerlik                         

• Adil yargılanma                         

• Vergi adaleti                              

gibi kavramlar siyasi hayata girmiştir. 

Tanzimattan Meşrutiyete

1. TANZİMAT FERMANI (3 Kasım 1839)

 Osmanlı Devleti XIX. yüzyılda askeri ve siyasi       
gücünü yeniden kazanmak                                              
amacıyla geniş çaplı reform politikaları izlemiştir.

 Bu politikaların en önemlilerinden biri olan 
Tanzimat Fermanı’nın hazırlıklarına II. Mahmut 
Dönemi’nde başlanmıştır.

 II. Mahmut’un ölümüyle Sultan I. Abdülmecid 
zamanında, dönemin sadrazamı Mustafa Reşit 
Paşa                           tarafından hazırlanmış ve 
Gülhane Parkı’nda duyurulmuştur. 

Fermanın Hazırlanma Nedenleri

 Milliyetçilik hareketi karşısında, Osmanlı ege-
menliğindeki tüm toplulukları din, dil, ırk farkı 
gözetmeksizin kaynaştırmak ve yeni bir Osmanlı 
toplumu                                    meydana getirmek

 Osmanlı toprak bütünlüğünü                 korumak

 Devletin modernleşmesini ve demokratikleşmesi-
ni                                       sağlamak 

 Avrupa devletlerinin azınlıkları bahane ederek  
iç işlerine karışmasını engellemek                              

 Mısır sorununda Avrupa’dan destek sağlamak

 Rusya’nın Balkanlar ve Boğazlarda yayılma           
politikalarını engellemek

Tanzimat hazırlıklarına başladığında Hariciye 
Nazırı (Dışişleri Bakanı) olan Mustafa Reşit Paşa, 
devletin kurtulmasının Avrupalı büyük devletle-
rin desteğinin sağlan-
masıyla mümkün ola-
cağını düşünüyordu.

Bu nedenle yapılacak 
yeniliklerin Avrupa’da 
geçerli olan uluslara-
rası hukuk, uygulama    
ve kanunların Osman-
lı’ya aktarılması            
                                      
şeklinde olması gerek-
tiği inancına sahipti. Mustafa Reşit Paşa
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Tanzimat Fermanı’nın Önemi

 Osmanlı Devleti’nde, anayasal düzene geçişin ilk    
aşaması Tanzimat Fermanı olmuştur.

 Kanun üstünlüğü                 ilkesi kabul edilmiştir. 

 Kişisel özgürlükler                         genişletilmiş ve 
yasalarla güvenceye alınmıştır.

 Fermanın ortaya çıkması bir halk hareketi sonu-
cu değil,               padişahın talebiyle olduğu için 
halk tarafından pek anlaşılamamıştır.                      
Bu nedenle Anadolu ve Rumeli’ye fermanın an-
latılması için memurlar gönderilmiştir.

 Osmanlı padişahı, ilk kez kendi gücünün üstün-
de kanun gücü               olduğunu kabul etmiştir.

 Avrupalıların etkisiyle Batılılaşma                        
hareketleri artmıştır.

 Özellikle edebiyat alanında makale, tiyatro, 
roman, hikâye, hatıra ve eleştiri gibi yeni türler 
görülmeye                          başlanmıştır.

 Dönemin yazar ve şairleri kalkınmaya, devletin 
bütünlüğüne, kişi haklarına, millî ve manevi 

değerlere vurgu yaparak toplumun çöküşünü      
engellemeye çalışmışlardır.                                       

 Osmanlı’da zorunlu askerliğin                                
başlangıcı olmuştur.

 Bu fermandan sonra da Avrupal›lar gayrimüs-
limlerin haklar›n› takip ediyor gibi görünerek 
Osmanl› içişlerine kar›şmaya devam etmişlerdir.          

 Fermanla birlikte Avrupa tipi yeni mahkemeler 
ve okullar›n aç›lmas›, eğitim ve hukuk alan›nda 
ikilik doğmas›na                          neden olmuştur.

Mustafa Reşit Paşa Tarafından Fermanın İlanı

Osmanlı Denge Politikası

 Osmanlı Devleti ilk kez Fransa’nın Mısır’ı işgal etmesiyle İngiltere ve Rusya’nın desteğini alarak                    
denge politikası izlemeye başlamıştır.

 Avrupa devletlerinin arasındaki çıkar çatışmalarını değerlendirerek varlığını devam ettiren                              
Osmanlı Devleti özellikle Mısır sorununun çözülmesinde ve Kırım Savaşı’nda bu politikadan faydalanmış-
tır.

etkinlik
Osmanlı Devleti’nde XVII. yüzyıldan itibaren yaşanan bazı gelişmeler aşağıda verilmiştir. Bu gelişmelerin 
doğurduğu sonuçlarla ilgi olarak aşağıdaki boşlukları doldurunuz. 

PRUT
ANTLAŞMASI (1711)

Kaybedilen toprakların 
       geri alınabileceği fikri 

 ortaya çıktı.

KIRIM SAVAŞI (1856)

Rusya’ya karşı 
     Avrupa devletleriyle hareket  
         ederek denge politikası         
          uygulandı.                 

KARLOFÇA
ANTLAŞMASI (1699)

Osmanlı Devleti Avrupa’da 
    ilk kez büyük toprak kaybı   
                    yaşadı.        

FRANSA’NIN MISIR 
İŞGALİ (1798)

Fransa’ya karşı 
İngiltere ve Rusya ile anlaşarak 
      denge politikası başladı.    

PASAROFÇA
ANTLAŞMASI (1718)

Elde kalan toprakların 
 korunması gerektiği 

 anlaşıldı.

KÜÇÜK KAYNARCA
ANTLAŞMASI (1774)

Kırım kaybedildi ve       
    yeni toprak kayıpları 

 başladı.
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2. KIRIM SAVAŞI (1853 - 1856)

Nedenleri

 Rusya’nın “Hasta Adam” olarak nitelediği Os-
manlı Devleti‘ni parçalamak istemesi                 

 Tanzimat’la azınlıklıklara verilen hakların           
Rusya’nın emellerini engelleyecek nitelikte ol-
ması

 Rusya’nın Avrupa’daki 1848 İhtilallerinin yarattı-
ğı karışıklıktan                     faydalanmak istemesi

 İngiltere’nin sömürge yolları üzerinde güçlü bir    
Rusya                          olmasını istememesi

 Rusya’nın Boğazlar üzerindeki ayrıcalıklarını 
Londra Sözleşmesiyle kaybetmesi                           

 Kutsal yerler                  sorununun ortaya çıkması

Gelişimi 

 Kutsal yerlerle ilgili teklifleri reddedilince          
Rusya Eflak ve Boğdan’ı işgale başladı (1853).

 Ruslar, 1841 Boğazlar Sözleşmesi’nin ihlal 

edildiğini söyleyerek Sinop’ta bulunan Osmanlı 
donanmasını yaktılar               ve Sinop’u tahrip 
ettiler (1853).

Sinop Baskını

 İngiltere ve Fransa                                   bir ittifak 
antlaşması yaparak Osmanlı Devleti’nin yanında 
savaşa girdiler (1854).

 İtalyan birliğini sağlamaya çalışan                      
Piyemonte de savaşa dahil oldu.

 Avusturya Rusya’dan Eflak-Boğdan bölgesini bo-
şaltmasını istedi ve çok fazla düşman istemeyen 
                                    Rusya bu teklifi kabul etti.

 İngiltere, Fransa, Piyemonte ve Osmanlı Kırım’a   
asker çıkardılar ve Sivastopol’u                       
 aldılar.

 Bu gelişme üzerine Rusya, barış isteğinde bulun-
du.

 Savaş sonunda Paris Barış Konferansı                     
toplandı (1856).

Kırım Savaşı

Kutsal Yerler Sorunu

• Hz. İsa'nın doğduğu yer olan Kudüs'teki 
kutsal yerlerin bakım, onarım ve ko-
runma işi Osmanlı tarafından Fransa'ya      
verilmişti.                                                       

• Bu durum Katolikler ve Ortodokslar            
arasında çekişmeye neden oluyordu.

• Rus elçisi Prens Mençikof İstanbul’a gele-
rek Rusya’nın Ortodoks Kilisesi’nin kutsal 
yerlerle ilgili taleplerinin onaylanmasını 
istedi.

• Rus istekleri Osmanlı'nın egemenlik hak-
larına ters düştüğünden dolayı Osmanlı     
Devleti, İngiltere ve Fransa’nın da onayını 
alarak bu teklifi reddetti.                            

• Bunun üzerine Rusya, Eflak ve Boğdan'ı 
işgal ederek Osmanlı'ya savaş ilan etti.
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Kırım Savaşı'nın Sonuçları

 Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü tek         
başına koruyamadığı                          bir kez daha 
ortaya çıkmıştır.

 Osmanlı Devleti'nin İngiltere ve Fransa'nın siyasi 
desteğine olan ihtiyacı artmıştır.

 Karadeniz’le ilgili maddelere                        göre 
Osmanlı Devleti galip tarafta yer almasına rağ-
men, yenik devlet muamelesi görmüştür.

 Rusya'nın Osmanlı Devleti ile ilgili planları bir 
süre için engellenmiştir.                                         

 Bunun üzerine Rusya, Orta Asya’da genişleme     
siyaseti                               izlemeye başlamıştır.

 İngiltere ve Fransa, Doğu Akdeniz'deki                   
konumlarını sağlamlaştırmıştır.

 Islahat Fermanı’nın, antlaşmada yer alması, Av-
rupa devletlerinin Osmanlı Devleti’nin içişlerine 
karışmasına ortam hazırlamıştır.                           

 Osmanlı Devleti’nde, ilk telgraf hattı                     
savaş sırasında kurulmuştur (1855). Ayrıca İzmir-
Turgutlu arasında demiryolu inşasına başlanmış-
tır.

 Kırım Savaşı sırasında yaşanan ekonomik sıkın-
tılardan dolayı ilk defa yabancı bir devletten      
(İngiltere) dış borç                                 alınmıştır.

Sivastopol kuşatması

Paris Antlaşması (1856)

 Kırım Savaşı’nı sona erdiren konferans Osmanlı, 
İngiltere, Fransa, Rusya, Prusya, Avusturya ve Pi-
yemonte’nin katılımıyla toplandı ve Paris Antlaş-
ması                                  imzalandı.

Paris Antlaşmasına göre;

• Osmanlı toprak bütünlüğü Avrupalı devletlerin 
garantisi                               altında bulunacaktır.

• Osmanlı Devleti bir Avrupa devleti sayılacak         
ve Avrupa hukukundan yararlanabilecektir.

• Osmanlı Devleti ve Rusya Karadeniz'de donanma 
bulunduramayacak ve tersane kuramayacaktır.    

• Her iki taraf savaşta işgal ettikleri                           
yerleri boşaltacaktır.

• Boğazlar konusunda, 1841 Londra Boğazlar Söz-
leşmesi hükümleri                       geçerli olacaktır.

• Eflak ve Boğdan'a içişlerinde ayrıcalıklar                
verilecektir.

• Osmanlı Devleti'nin ilan ettiği Islahat Fermanı,    
Avrupalı devletlerce göz önünde bulundurula-
caktır. 

Paris Konferansı

Osmanlı Devleti aldığı dış borçları ödeyemez hale 
gelince,  Avrupalı devletler alacaklarını tahsil et-
mek amacıyla 1881 yılında Düyunuumumiye İdare-
si’ni (Genel Borçlar İdaresi) kurmuşlar ve Osmanlı 
Devleti’nin bazı gelir kaynaklarına el koymuşlardır.                       
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3. ISLAHAT FERMANI (1856)

 Osmanlı yönetimi Kırım Savaşı sırasında Avru-        
palı devletlerin desteğini kaybetmemek ve iç              
işlerine müdahale edilmesini                            
önlemek amacıyla gayrimüslim unsurlara yeni 
haklar tanıyan Islahat Fermanı'nı ilan etmiştir.

Islahat Fermanı’nın İlanında Etkili Olan Nedenler:

 Balkan isyanlarını                           
sona erdirmek

 Osmanlı toplumsal bütünlüğünü             
sağlamak

 Avrupa devletlerinin, Osmanlı ülkesindeki azın-    
lıklara yeni haklar verilmesini istemeleri               

 Osmanlı iç işlerine Avrupalıların müdahale etme-
lerini önlenmek                                                       

 Osmanlı Devleti Paris Antlaşması imzalanmadan 
önce Islahat Fermanı'nı yayınlamış, bu sayede 
Avrupalıların Osmanlı işlerine karışmasını engel-
lemek istemiştir.

Fermanın Önemli Maddeleri:

• Din ve mezhep özgürlüğü sağlanacak,                
gayrimüslimler, sahip oldukları kilise, okul ve 
hastane gibi binaları tamir ve inşa edebilecek-
tir.

• Gayrimüslimleri küçük düşürücü deyimler ve   
sıfatlar                          kullanılamayacaktır.

• Gayrimüslimler devlet memuru olabilecektir. 

• Gayrimüslimler belirli bir bedel karşılığında 
askerlikten muaf tutulacaktır.                           

• İltizam usulü                      kaldırılacak, vergiler 
adaletli şekilde toplanacaktır.

• Vergisini ödemek koşuluyla yabancı uyruklular 
da mal mülk edinebileceklerdir.                        

• Mahkemeler herkese açık olacak, herkes kendi 
dinine göre yemin edecektir.                             

• Gayrimüslimler şirket, banka gibi ticari ku-
rumlar kurabilecek, il genel meclislerine üye 
olabilecektir.

ISLAHAT FERMANI’NIN ÖNEMİ

 Islahat Fermanı, Tanzimat Fermanı’nın  
 devamı niteliğindedir.                                                       

 Ferman özellikle gayrimüslim halka tanınan hak-
ları genişletmiş ve açıklığa kavuşturmuştur.          

 Avrupa devletlerinin baskıları                                  
sonucunda ilan edilmiştir.

 Islahat Fermanı tanıdığı yeni haklarla gayrimüs-
limlerin Müslümanlardan daha ayrıcalıklı bir         
konuma gelmelerine                        yol açmıştır.

 Bu durumdan yararlanan azınlıklar, ekonomik 
etkinliklerinin yanında siyasi alanda                 
da güç kazanmaya başlamıştır.

 Osmanlı Devleti, Islahat Fermanı ile Avrupa 
devletlerinin iç işlerine karışmasını engellemeye 
çalışsa da başarılı olamamıştır.                                

 Islahat Fermanı ile gayrimüslimlere verilen hak-
lar toplumsal huzuru ve bütünlüğü bozmuş,            
                           Osmanlı Devleti'nin parçalanma 
sürecini hızlandırmıştır. Sultan Abdülmecid ve Azınlık Temsilcileri

İngiltere ve Fransa kendi sömürgele-
rindeki Müslümanlara en basit insan 
haklarını bile sağlamazken, sürekli 
olarak Osmanlı’nın kendi vatandaşı 
olan azınlıkların haklarının yetersiz 

olduğunu ileri sürmüşlerdir.

soru
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SULTAN ABDÜLAZİZ DÖNEMİ ISLAHATLARI

 Tanzimat ve Islahat Fermanlarının mimarı   
I. Abdülmecid 1861 yılında ölünce yerine Sultan 
Abdülaziz geçmiştir.

 Abdülaziz Avrupa’ya seyahate çıkan                     
ilk Osmanlı padişahıdır. 

Seyahatin amaçları;

• Avrupa devletlerinden maddi destek almak,         

• Osmanlı’daki yenilikleri anlatmak,                                    

• Rusya’ya                    karşı uyarıda bulunmak,

• Müslümanlara Osmanlı saygınlığını                     
ispat etmektir.

 Abdülmecid döneminde başlayan Osmanlı - Av-
rupa dostluk ilişkileri,                       Abdülaziz’in 
1867’de yaptığı Avrupa seyahati ile doruk nokta-
sına çıkmıştır.

 Bu seyahat Osmanlı’da yapılacak yeniliklere          
öncülük etmiştir.

 Abdülaziz Dönemi’nde Osmanlı donanması dün-
yanın 3. büyük filosu               haline getirilmiştir.

 Kırım Savaşı sonrasında en büyük dış borçlanma 
Abdülaziz döneminde yapılmıştır.

 Ahmet Cevdet Paşa’nın başkanlığında İslam Me-
deni Hukuk Kanunu olan “Mecelle”                         
hazırlanmıştır (1868).

 Devletin hala güçlü olduğunu            ispat etmek 
için Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları yapılmıştır.

 Rusya’nın                etkisiyle Bosna, Hersek, Bul-
garistan ve Sırbistan-Karadağ’da isyanlar çıktı.

Abdülaziz Paris'te

Örnek 3
Osmanlı Devleti XIX. yüzyılda merkezi otoriteyi güçlen-
dirmek ve azınlık isyanlarını  sona erdirmek amacıyla 
politikalar geliştirmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu amaçlarla ortaya çıkan poli-
tikalardan biri değildir?

A) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması

B) Tanzimat Fermanı'nın ilanı

C) Islahat Fermanı'nın ilanı

D) Azınlıkların yönetime katılması

E) Karantina uygulamasının yapılması

Çözüm 3
Karantina uygulması merkezi otoritenin güçlenmesi 
veya azınlıklarla ilgili bir mesele değildir. Sağlıkla ilgili 
bir konudur.

etkinlik
Aşağıdaki gelişmeleri kişilerle eşleştiriniz.

Yeniçeri Ocağını kaldıran padişaha.

Tanzimat Fermanı'nı hazırlayan kişib.

Nizam-ı Cedit ordusunu kuran padişahc.

Avrupa seyahatine çıkan padişahd.

Mecelle'yi hazırlayan kişie.

Islahat Fermanı'nı ilan eden padişahf.

II. Mahmuta.

I. Abdülmecidf.

Sultan Abdülazizd.

III. Selimc.

Mustafa Reşit Paşab.

e. Ahmet Cevdet Paşa

etkinlik

resim
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Kanunuesasi

 II. Abdülhamit tahta çıktığında Balkanlar’da 
ayaklanmalar                       başlamıştı.

 Avrupa devletlerinin İstanbul (Tersane) Konfe-
ransı’nda Balkan sorununu tartıştıkları ve              
Osmanlı Devletinden reformlar yapmasını               
istedikleri sırada II. Abdülhamit siyasal bir ma-
nevrayla 23 Aralık 1876'da Kanunuesasi’yi ilan 
etti. 

 Böylece I. Meşrutiyet Dönemi                                 
başlamış oluyordu.

Meşrutiyet (Meşruti Monarşi)

Bir hükümdarın başkanlığı altında toplanan 
meclis sistemine meşrutiyet denir. Bu sistemde 
hükümdarın yanı sıra halkın oluşturduğu bir 

meclis ve anayasa                  yer alır.

Kanunuesasi’nin Önemli Maddeleri 

 Ayan Meclisi ve Mebusan Meclisi Yasama 
görevini                        üstlenecekti.

 Ayan Meclisi üyeleri padişah tarafından      
atanacak, Mebusan Meclisi üyeleri ise dört 
yılda bir yapılacak olan seçimle halk tara-
fından                                     belirlenecekti.

 Yürütme yetkisi Bakanlar Kurulu'na aitti. 
Bakanlar Kurulu'nun başı ise padişahtı.       

 Kanun teklifi Bakanlar Kurulu                       
tarafından yapılacaktı.

 Padişah, Meclis'i kapatma ve suçlu kişileri 
sürgüne gönderme yetkisine sahipti.

 Hükümet, padişaha                            hesap 
vermekle sorumluydu.

 Mülkiyet hakkı, kişilik hakları, eğitim ve öğ-
retim özgürlüğü, din ve inanç özgürlüğü, 
basın özgürlüğü gibi temel haklar anayasal 
garanti altına alınmıştı.

1. I. MEŞRUTİYETİN İLANI

 Osmanlı ülkesinde meşrutiyetin ilan edilmesinde, 
Genç Osmanlılar Cemiyeti'nin                                  
(Jön Türkler)çalışmaları etkili olmuştur.

 Genç Osmanlılara göre devletin çöküşünün tek 
sorumlusu kararları tek başına alan ve uygula-         
yan yönetim anlayışıydı.                                           

 Genç Osmanlılar, meşrutiyeti ilan etmeye yanaş-
mayan dönemin padişahı Abdülaziz’in  
(1861-1876) yerine veliaht Murat’ı                          
padişah yapmaya karar verdiler.

 Hüseyin Avni Paşa, Mütercim Rüştü Paşa ve 
Mithat Paşa liderliğinde yapılan saray darbesiyle      
Abdülaziz tahttan indirildi. 

 Ancak V. Murat’ın psikolojik sorunları nede-
niyle meşrutiyeti ilan edeceği sözünü veren                  
II. Abdülhamit’i tahta çıkardılar. 

 II. Abdülhamit, Genç Osmanlılara verdiği söze 
uygun olarak Mithat Paşa başkanlığındaki             
heyete Kanunuesasi'yi hazırlattı.

I. Meşrutiyet'in İlanını Hazırlayan Sebepler

İç Sebepler:

 Osmanlı'yı yıkılmaktan kurtarmak                  
                                                                         

 Azınlıkların devlete bağlılığını arttırmak        
                                                                         

 Genç Osmanlıların (Jön Türkler) çalışmaları  
                                                                         

Dış Sebepler:

 Tersane (İstanbul) Konferansı'nda azınlıklar 
konusunda Avrupalı devletlerin baskısını    
engellemek.                                                   

 Balkanlarda Panslavizm politikasının etki-
siyle çıkan isyanları engellemek                   

 Özgürlük, eşitlik, demokrasi, anayasal dü-
zen gibi düşüncelerin yayılması                    

Osmanlı Devleti'nde Anayasal 
Düzene Geçiş ve Siyasi Gelişmeler

resim

resim
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Genç Osmanlılar (Jön Türkler)

 Tanzimat Dönemi’nde Avrupa'da        eğitim 
görmüş ve oradaki gelişmeleri takip eden 
kimi aydınlar, kendilerini Genç Osmanlılar   
(Jön Türkler) olarak adlandırdılar.

 Avrupa tarzı yönetim şeklinin ve hukuk 
anlayışının benimsenmesi gerektiğini savu-
nan Jön Türklere göre; Osmanlı Devleti'ni 
dağılmaktan kurtarmak için bir anayasanın 
hazırlanması ve toplumun her kesimini tem-
sil eden bir meclisin açılması          gerekliydi.

 Bunun önündeki en büyük engel padişahtı.

Önde Gelen Genç Osmanlı Aydınları

 Namık Kemal               Ali Suavi             

 Ziya Paşa                      Mithat Paşa       

                       Şinasi                 

Örnek 4
Aşağıdaki gelişmelerinden hangisiyle Osmanlı Devle-
ti’nde halk ilk kez yönetime katılmıştır?

A) Senediittifak'ın imzalanmasıyla

B) Tanzimat Fermanı'nın ilanıyla

C) Islahat Fermanı’nın ilanıyla

D) Kanunuesasi'nin kabulüyle

E) Muharrem Kararnamesi’nin ilanıyla

Çözüm 4
Kanunuesasi ile Osmanlı Devleti'nde parlamenter siste-
me geçilmiş, halk ilk defa padişahın yanında yönetime 
katılarak, seçme ve seçilme hakkını kullanmıştır.

Kanunuesasi'nin İlan Edilmesinin Sonuçları

 Kanunuesasi ile Osmanlı Devleti'nde       parla-
menter sisteme             geçilmiş, halk ilk defa             
padişahın yanında yönetime katılarak, seçme ve 
seçilme hakkını kullanmıştır.

 Seçimlerin ardından 1877’de ilk Mebusan Meclisi 
açılmıştır.

 Meclis çatısı altında çok sayıda azınlık milletve-
kili de yer almış, ancak yabancı devletlerin etkisi 
altında                hareket etmeyi sürdürmüşlerdir.

 Etnik ve kültürel farklılıklar, bağımsızlık düşün-
cesinin etkinliğinin giderek artırması, meclisin 
uyumlu çalışmasını engellemiştir.                            

 Kanunuesasi ’de padişahın meclisi kapatma yet-
kisinin olması, hükümetin padişaha karşı sorum-
lu olması                           ve Ayan Meclisi üyeleri-
nin padişah tarafından atanması gibi maddeler, 
ulusal egemenlik ve demokrasiye tam olarak 
geçilmediğini göstermektedir.

Ayan Meclisi

Padişah tarafından atanırlar. Üyeler ömür boyu 
görevde kalırlar. İlk mecliste 26 üyesi vardır.

Mebusan Meclisi

Her 50 bin erkeğe bir üye düşecek şekilde oluş-
muştur. Seçimler 4 yılda bir yapılır. 

Meclisin Kapatılması

 İlk Mebusan Meclisi’nde 69 Müslüman, 46 
gayrimüslim milletvekili vardı. 

 Azınlık milletvekillerinin uzlaşmaz tutum-
ları         nedeniyle çeşitli zorluklar yaşandı.

 Bu sıkıntılar üzerine II. Abdülhamit, 
1878’de 93 Harbi’ni (1877-1878 Osmanlı 
Rus Savaşı) gerekçe göstererek meclisi 
kapattı.

 Böylece ilk meşrutiyet deneyimi sonuçsuz 
kaldı.
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Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşması (3 Mart 1878)

 Rus ilerleyişine karşı Osmanlı barış istemiş ve 
Ayastefanos Antlaşması            imzalanmıştır.

Bu antlaşmaya göre;

•	 Büyük Bulgaristan Krallığı kurulacak, Doğu Ru-
meli bu krallığa bağlanacaktı.

•	 Kars, Batum, Ardahan ve Doğu Beyazıt Rusya'ya    
verilecekti.                                                                 

•	 Karadağ, Sırbistan ve Romanya bağımsız                
olacaktı.                                                                       

•	 Bosna-Hersek'e özerklik tanınacaktı.

•	 Girit'te ve Ermenilerin yaşadığı bölgelerde ısla-
hatlar yapılacaktı.

•	 Osmanlı Devleti savaş tazminatı         ödeyecekti.

 Ayastefanos Antlaşması Rusya’ya önemli kazanç-
lar sağladığı                 için Avrupa devletlerinin 
tepkisini çekmiş ve uygulanmadan yeniden 
değerlendirilmesi için bir kongre düzenlenmiştir. 

Osmanlı Devleti’nde 
Ermeniler     ilk defa 
93 Harbi’nde isyan 

etmişlerdir. 93 Harbi sırasında Kafkas-
larda Rus ve Ermenilerin, 
Balkanlarda da Bulgar ve 
Rus askerlerinin saldırıları 
nedeniyle ilk kez Anadolu’ya 
doğru göçler         ortaya 

çıkmıştır.

Doğu Beyazıt Savunması

2. 1877-1878 OSMANLI-RUS SAVAŞI (93 HARBİ)

Nedenleri

 İstanbul (Tersane) Konferansı’nda alınan kararla-
rı                                       Osmanlı’nın reddetmesi

 Londra’da      Osmanlı’nın katılmadığı bir konfe-
ransta                     Balkanlarda reform yapılması 
kararının Osmanlı tarafından “onur kırıcı” bulu-
narak reddedilmesi

Gelişimi

 Osmanlı’nın alınan kararları reddetmesiyle        
Rusya savaş ilan etti. 

 Rus ordularının, batıda Besarabya, doğuda da 
Kafkaslardan saldırıya geçmesiyle Osmanlı Dev-
leti iki cephede birden   savaşmak zorunda kaldı.

 Gazi Osman Paşa,                   Rus ilerleyişini Plev-
ne’de durdursa da dört ay dayandıktan sonra 
teslim olmak zorunda kaldı.

 Doğu cephesinde de             Gazi Ahmet Muhtar 
Paşa’nın                                          komutasındaki 
ordu önceleri başarılar kazandı.

 Ancak Ruslar, Kars ve Ardahan’ı ele geçirip Erzu-
rum’da Aziziye tabyalarına kadar ilerlediler.

 Halkın direnişiyle (Aziziye kahramanı Nene Ha-
tun                gibi) Ruslar durduruldu.

 Rusların doğuda Erzurum, batıda Çatalca önleri-
ne kadar ilerlemesiyle Osmanlı barış istedi.

 İngiltere ve Fransa ilk kez 93 Harbi’nde 
“Rusya’ya karşı Osmanlı toprak bütünlü-
ğünü koruma” politikasından vazgeçtiler. 

 Osmanlı Devleti ile Almanya arasındaki 
yakınlaşmadan rahatsız olan İngiltere 
ve Fransa; Rusya’dan Süveyş Kanalı’na 
dokunmama ve Boğazlarla ilgili statüyü 
bozmama garantisi alarak savaşta tarafsız 
kalacaklarını bildirdiler.

resim
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b. Kıbrıs'ın İngiltere’ye Devredilmesi (1878)

 İngiltere, Berlin Konferansı sırasında Kıbrıs‘ın 
yönetiminin kendisine bırakılması              şartıy-
la Osmanlı Devleti'nin yanında yer almıştır.

 Osmanlı Devleti, İngiltere’nin Kıbrıs’ı tamamen 
işgal etmesinden endişe ederek İngiltere’nin bu 
isteğini onaylamış ve Kıbrıs’ın yönetimi geçici       
olarak devredilmiştir.                                               

 İngiltere Kıbrıs'ı alarak, Rusya'nın Akdeniz'e in-
mesine engel olmayı, Hint sömürgelerine giden 
yolu güvenlik altına almayı             amaçlamıştır.

c. Fransa'nın Tunus'u İşgali (1881)

 Berlin Kongresi’nde İngiltere, Fransa ve Almanya 
Tunus’un Fransa’ya verilmesini kararlaştırdı.

 1830’da Cezayir’i işgal eden                    Fransa 
bazı sınır çatışmalarını bahane ederek 1881'de 
Tunus'u işgal etti.

d. İngilizlerin Mısır'ı İşgali (1882)

 Hindistan sömürgelerine giden yol üzerinde           
bulunan Mısır, İngiltere için son derece önemli 
bir bölgeydi.

 1869’da Süveyş Kanalı'nın                        açılması 
Akdeniz limanlarının yeniden canlanmasına ve 
bölgenin öneminin artmasına neden olmuştu.

 Mısır'daki ekonomik sıkıntıları                                
değerlendiren İngiltere, alacaklarını ileri sürerek 
Mısır maliyesini kontrol altına almaya çalışmıştı.

 Bu çaba Mısır milliyetçilerinin tepkisine yol aç-
mış, tepkiler zamanla büyüyerek isyana dönüş-
müştü.

 Bölgede yaşanan iç karışıklıkları ve çatışmaları     
bahane eden İngiltere 1882'de Mısır'ı işgal etti.

 Osmanlı Devleti, Mısır’da İngiltere ile birlikte      
yüksek komiser bulundurma                                     
şartı ile mevcut durumu kabul etmek zorunda 
kaldı (1885).

a. Berlin Kongresi 

 Ayastefanos Antlaşması ile Rusya’nın önemli      
kazanımlar elde etmesi                             Avrupa 
devletlerini antlaşmayı yeniden değerlendirmek 
üzere bir kongre toplamaya itti.

 Yeni bir çatışmayı                          göze alamayan 
Rusya kongre teklifini kabul etti.

 Berlin Konferansı’na Osmanlı Devleti, İngilte-
re, Rusya, Avusturya, Fransa, İtalya ve Almanya 
katıldı.

 Görüşmeler sonunda Ayastefanos Antlaşması’nın 
yerine Berlin Antlaşması (13 Temmuz 1878) 
imzalandı.                                                                  

Osmanlı Devleti'nin 
bu antlaşmadaki tek 
kazancı Doğu Beyazıt 
olmuştur.                       

Ermeni sorunu, İlk kez  
uluslararası bir antlaş-
maya                           
girerek uluslararası po-
litika konusuna dönüştü.

Berlin Antlaşması’nın Bazı Maddeleri

 Bulgaristan              toprakları üçe ayrılacaktı.

 Bulgar Krallığı özerk olacaktı.

 Makedonya Osmanlı hâkimiyetinde  
kalacaktı.

 Doğu Rumeli Hıristiyan                          bir vali 
tarafından yönetilecekti.

 Bosna-Hersek Osmanlı'da kalacak fakat yöne-
timi geçici    olarak Avusturya'ya bırakılacaktı.

 Girit'te ve Ermenilerin yaşadığı bölgelerde 
ıslahatlar yapılacaktı.

 Karadağ, Romanya ve Sırbistan bağımsız        
olacaktı.                                                            

 Kars, Batum ve Ardahan Rusya'ya  bırakılacak, 
Doğu Beyazıt Osmanlı Devleti'ne ait olacaktı.

 Osmanlı Devleti savaş tazminatı ödeyecekti.

resim

resim
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e. Ermeni Meselesi

 Ermeniler, XIX. yüzyıla kadar “milletisadıka” 
olarak adlandırılmışlardır.

 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’na (93 Harbi) ka-
dar Ermenilerle ilgili bir problem yaşanmamıştır.

 Büyük şehirlerde yaşayan Ermeniler ticaret, 
sanat, sarraflık ve bankerlik gibi mesleklerle 
uğraşarak zenginleşmişlerdir.

 Ermeniler Türklerle aynı köy ve kasabalarda ya-
şayıp Türkçe konuşurlar                          ve devlet 
kademelerinde görev alabilmişlerdir.

 Yoğun olarak Doğu Karadeniz ve Çukurova böl-
gesinde yaşamakla birlikte Osmanlı topraklarına 
yayılmışlardır.                                                           

 Rusya, Kafkaslar üzerinden Akdeniz’e ulaşma          
politikası                        gereği Ermenileri Osman-
lı’ya karşı kışkırtmıştır.

 Ermeniler ilk kez 93 Harbi’nde            isyan ede-
rek Rus ordusu ile birlikte hareket etmişlerdir.

 Berlin Antlaşmasıyla                    Ermeni meselesi 
uluslararası antlaşmalara konu olmuştur.

 Ermeniler Doğu Anadolu’da nüfuslarının Türk-
lerden fazla olduğunu iddia ederek bağımsız ol-
mayı isteseler                   de İngiltere’nin etkisiyle 
başarılı olamadılar.

Ermeni Meselesinin İlk Kez Uluslararası 
Gündeme Taşındığı Berlin Kongresi

Ermenilerin Çıkardığı Olaylar

• 1890’da Erzurum ve Adana isyanları

• 1893’te Merzifon’da 23 güvenlik görevlisinin 
şehit edilmesi

• 1894’te İstanbul yürüyüşü ve Babıali Baskını 

• 1894’te Sason, Kayseri, Yozgat, Çorum ayaklan-
maları

• 1896’da Beyoğlu’ndaki Osmanlı Bankası’nın işgal 
edilmesi

• 1905’te II. Abdülhamid’e bombalı suikast düzen-
lenmesi

• 1909 Adana ve Dörtyol isyanları

• Ermeni meselesi I. Dünya Savaşı 
ve Kurtuluş Savaşı sırasında da 
devam etti.

• Doğu Cephesi’nde Kâzım Ka-
rabekir komutasındaki TBMM 
ordusu Ermenileri mağlup edip, 
3 Aralık 1920’de Gümrü Antlaş-
ması                            imzalana-
rak sorun çözüme kavuşturul-
muştur.

Ermeni Taşnak Cemiyeti Üyeleri

resim
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b. 31 Mart Olayı (13 Nisan 1909)

 II. Meşrutiyetin ilanından sonra Balkanlardaki         
sorunlar                    devam ederken ülke içindeki 
karışıklıklar                       da önlenememişti.

 Mebusan Meclisi’ndeki en güçlü parti İttihat ve 
Terakki Partisiydi.

 İttihat ve Terakki Partisi’ne                 
eleştiriler yazan gazeteci Hasan Fehmi’nin öldü-
rülmesiyle meşrutiyet rejimi karşıtları ve bir grup 
asker isyan etti. 

 ittihat ve Terakki Cemiyeti, isyanı bastırması için 
Hareket Ordusu’nu                          görevlendirdi.

 Komutanlığını Mahmut Şevket Paşa’nın, 
kurmay başkanlığını da Mustafa Kemal’in                     
yaptığı Hareket Ordusu,  Selanik’ten İstanbul’a 
gelerek isyanı bastırdı.

 İsyana destek verdiği gerekçesiyle II. Abdülha-
mit tahttan indirildi ve yerine V. Mehmet Reşat       
padişah ilan edildi.

31 Mart Olayı meşrutiyet rejimini de-
ğiştirmeye             yönelik bir isyandır. 
İsyanın bastırılmasıyla meşrutiyetin     
devamı          sağlamıştır.

Bu isyan Rumi takvime göre 31 Mart’ta 
başladığı için 31 Mart isyanı olarak  
adlandırılmıştır.

Hareket Ordusu İstanbul'da

3. II. MEŞRUTİYET VE SİYASİ GELİŞMELER

a. II. Meşrutiyet’in İlanı

 II. Abdülhamid, 1878'de meşrutiyet yönetimine 
son vererek mutlak yönetim biçimine                   
geri dönmüş, tüm yetkileri elinde toplamıştı.

 İttihat ve Terakki Cemiyeti,                        yıllarca 
süren bu yönetim anlayışına karşı, XIX. yüzyıl 
sonlarından başlayarak çalışmalar yapmıştır.

 Bu dönemde Rusya ve İngiltere                             
Estonya’nın Reval şehrinde Haziran 1908’de bir 
görüşme yaptılar.

 Bu görüşmede, Makedonya’da Osmanlı yöneti-
minin kaldırılması ve Osmanlı’daki diğer Hıristi-
yanlar için de ıslahat projeleri                                 
hazırlanması kararlaştırılırdı.

 İttihat ve Terakki Cemiyeti bu gelişme üzerine 
harekete geçti.

  Cemiyet, bir bildiri yayınlayarak Avrupa devlet-
lerinin Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmala-
rının temel nedeni                                  olarak II. 
Abdülhamid’i gösterdi. 

 İttihat ve Terakki Cemiyeti’ ne bağlı subayların 
askerleriyle birlikte ayaklanması ve gösterilerin 
tüm ülkeye yayılması                               üzerine 
II. Abdülhamit, Kanunuesasi’yi yeniden yürürlü-
ğe koyarak II. Meşrutiyeti ilan etti (24 Temmuz 
1908).

 II. Meşrutiyet ülkede büyük bir hürriyet         
ortamı oluşturdu. Ancak bu durum iç karışıklıkla-
rı engelleyemedi.

1889’da meşrutiyet taraftarı aydınlar tarafından 
İttihat ve Terakki                     (Birleşme ve 
İlerleme) Cemiyeti kuruldu.

Bu cemiyetin amacı anayasayı yürürlüğe koydura-
rak Mebusan Meclisi’ni açtırıp yeniden meşrutiyet  
                                yönetimine geçişi sağlamaktı.

resim

resim



EN UZUN YÜZYIL (1800 -1922)

149

353 355

Osmanlı’da Nüfuz Mücadelesi

 İngiltere'nin XIX. yüzyıl sonlarında Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü savunma politikasını                
değiştirmesi üzerine denge politikasına yönelen Osmanlı Devleti Almanya ile yakınlaştı.

 Osmanlı Devleti'nin stratejik konumundan faydalanmak isteyen Almanlar   İngiltere'nin Hindistan sömür-
gelerine giden yolu kontrollerine almak                                                                                       amacındaydı.

 Almanya bu politikanın bir sonucu olarak Berlin-Bağdat demir yolu                           ile Berlin’den başlayıp 
Boğazlardan geçerek Bağdat’a uzanmak ve Basra Körfezi’ne çıkmak istiyordu.

etkinlik

1876 ve 1908 Anayasaları ile ilgili aşağıdaki karşılaştırmada bulunan boşlukları doldurunuz.

1876 KANUNUESASİ

1. Hükümet padişaha karşı sorumludur.             

2. Bakanların atamasını padişah yapar.

3. Meclisi açma kapama yetkisi padişahındır.     

4. Uluslararası antlaşma kararı padişaha aittir.

5. Padişah yasaları mutlak veto hakkına sahiptir.

1908 KANUNUESASİ

1. Hükümet meclise karşı sorumludur.

2. Padişah sadece şeyhülislamı atar.                  

3. Padişahın Meclisi açma kapama yetkisi  
yoktur.

4. Uluslararası antlaşmalara meclis karar verir.

5. Padişah yasaları mutlak veto edemez.  
Ancak geciktirebilir.                                       

II. Meşrutiyet ve Kanunuesasi’nin
 Getirdiği Yenilikler

 Basındaki sansür                 kaldırılmıştır.

 Bakanlar Kurulu padişaha değil meclise 
karşı                    sorumlu hale gelmiştir.

 Meclise padişahı tahttan indirebilme 
yetkisi tanınmıştır.

 Padişah mecliste anayasaya bağlılık        
yemini etmiştir.

 Meclis padişahtan izin almadan              
yasa yapma hakkına sahip olmuştur.

 Uluslararası karar ve antlaşmalar mecli-
sin onayına                        bırakılmıştır.

 İttihat ve Terakki Partisi’ne karşı yeni 
partiler                       kurulmuş ve çok 
partili hayat başlamıştır

II. Meşrutiyet Dönemi’nde Yaşanan Siyasi 
Gelişmeler

 1878'de Berlin Antlaşması ile geçici ola-
rak Avusturya'ya bırakılan Bosna – Her-
sek, 1908 yılında Avusturya tarafından 
tamamen                       ele geçirilmiştir.

 Berlin Antlaşması ile ıslahatlar yapılmak 
şartıyla Osmanlı yönetiminde kalan 
Doğu Rumeli, 1885'de çıkarılan bir isyan 
ile Bulgar prensliğine bağlanmıştır.          

 Bulgaristan da Doğu Rumeli gibi 
1908'de yaşanan siyasi karışıklıklardan 
yararlanmış Osmanlı Devleti’nden ayrı-
larak bağımsızlığını ilan etmiştir.           

 1897’de İstanbul Antlaşması ile özerk 
hale gelen Girit, 1908 yılında Yunanis-
tan’a                       bağlanmıştır. 

resim
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4. DAĞILMAYI ÖNLEME ÇABALARI (Fikir Hareketleri)

Osmanlıcılık

 Osmanlı halkını oluşturan tüm unsurları din, dil, ırk 
farkı gözetmeksizin yasalar önünde eşit                      
kabul eden düşüncedir.

 Osmanlıcılık, milliyetçi düşüncenin Osmanlı azınlık-
ları       üzerindeki etkisini sona erdirme amacı taşır.

 Ziya Paşa, Namık Kemal gibi Genç Osmanlılar Cemi-
yeti üyeleri                         tarafından şekillendirilen 
Osmanlıcılık akımı Tanzimat Fermanı'nı takip eden 
dönemde etkinlik kazanmıştır.

 Osmanlıcılık Osmanlı topraklarında yaşayan farklı 
etnik unsurların kaynaştırılmasını              öngörür. 

  1876'da Kanun-i Esasi'nin ilanı, meşruti rejime ge-
çilerek Mebusan Meclisi’nin açılması, Osmanlıcılık 
düşüncesinin ürünüdür.

 Kanun-i Esasi'de, “Osmanlı Devleti sınırları içinde 
yaşayan herkes din, ırk ve mezhep ayrımı gözetil-
meksizin Osmanlı'dır.               ” ifadesi yer almıştır.

 Balkan Savaşları’ndan sonra önemini kaybetmiştir.

İslamcılık

 İslam inancından yararlanılarak                     
Osmanlı Devleti'nin ayakta tutulması çabasıdır.

 İslamcı aydınlara göre, tüm Müslümanlar halife et-
rafında                bir araya gelmelidir (Panislamizm).

 II. Abdülhamit'in tahta geçmesiyle birlikte XIX. 
yüzyılın sonlarında etkinlik kazanmış ve devlet 
politikası haline getirilmiştir.

 Mehmet Akif, Said Halim Paşa                               ve 
Ahmet Hamdi Akseki bu fikri desteklemişlerdir

 Arapların I. Dünya Savaşı'nda İngilizlerle birlikte    
hareket etmeleri                         nedeniyle başarısız 
olmuştur.

 İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin                    
yönetimi ele geçirmesiyle birlikte etkinliğini kay-
betmiştir.

Türkçülük

 Osmanlı Devleti'nde milliyetçilik akımından en son 
etkilenen unsur Türkler                           olmuştur. 

 Osmanlıcılık düşüncesinin başarısız olması ve Bal-
kan Savaşları'yla meydana gelen Türk göçlerinde 
yaşanan olaylar Türkçülük akımını beslemiştir.

 Bu akım Osmanlı Devleti'nin ancak Türkler tarafın-
dan ayakta tutulabileceğini                       savunmuş, 
aynı dili konuşan, aynı ideali paylaşan, milli bilince 
sahip bir millet oluşturmayı öngörmüştür.

 İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından bir devlet      
politikası                                    olarak kullanılmıştır.

 Temsilcileri Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, 
Yusuf Akçura ve Ömer Seyfettin gibi aydınlardır.

 Turancılık      düşüncesi ile bütün Türklerin bir siyasi 
çatı altında toplanması hedeflemiştir (Pantürkizm).

 Türkçülük, Batı’nın bilim ve teknikte örnek alınma-
sı, milli ve kültürel yapının korunması düşüncesiyle  
Atatürk’ün ortaya koyduğu milliyetçilik                       
ilkesinin oluşmasında etkili olmuştur. 

Batıcılık

 Batıdaki gelişmeler örnek alınarak               
yapılan yeniliklerdir.

 Batılılaşma düşüncesinin Osmanlı Devleti'ndeki 
varlığı XVIII. yüzyıla                            kadar dayanır.

 XIX. yüzyılda daha sistematik hale getirilmiş, devle-
tin Batılı yenilik hareketleri                        ile ayakta 
kalabileceği savunulmuştur.

 Tanzimat Dönemi’nde hukuk ve toplumsal alanda;                     
Meşrutiyet Dönemi’nde siyasal alanda                         
 bu akım etkili olmuştur.

 Batıcı düşünceye sahip devlet adamı ve aydınlar 
Avrupa'dan yararlanılarak yeni ve çağdaş bir yapı 
oluşturulması gerektiğini, Batı uygarlığının tek ölçü             
                                         olduğunu savunmuşlardır.

 Tevfik Fikret ve Celal Nuri bu görüşü savunan ay-
dınlardır.

 Batıcılık, Osmanlı'nın çöküşünü engelleyememiş, 
ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve yapılan 
inkılaplarda etkili olmuştur.

etkinlik
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2. OSMANLI DEVLETİ’NDE BASIN-YAYIN

 İlk resmi gazete Takvimivakayi                               
II. Mahmut Dönemi’nde Türkçe ve Fransızca ola-
rak yayınlandı.

 Şinasi ve Agâh Efendi tarafından 1860’da çıka-
rılan Tercümanıahval                             ilk özel 
gazetedir.

 İlk Türk dergisi                                1850 yılında 
yayımlanan Vekayıtıbbiye’dir

 1872’de ilk mizah dergisi                   olan Diyojen 
çıkmıştır.

 1862 yılında Tasviriefkar Gazetesi yine Şinasi 
tarafından çıkarıldı.

 1866’da  Ali Suavi tarafından                               
Muhbir Gazetesi çıkarıldı.

 II. Meşrutiyet’in ilanından sonra Tevfik Fikret ve 
arkadaşları Tanin Gazetesi’ni çıkardılar.

 I. Meşrutiyet’ten sonra Muhbir, Ulum, Hürriyet 
ve İttihat gibi gazetelerde hükümet aleyhine            
yazılar yazıldı.                                                              

 II. Meşrutiyet’in ilanından                             sonra 
basın ve yayın hayatında hareketlilik başlamış, 
Tanin ve Volkan gibi gazeteler çıkarılmıştır.

 İttihat ve Terakki karşıtları Volkan Gazetesi’ni       
çıkardılar.

 Osmanlı Devlet’inde ilk kadın dergisi                      
1869’da çıkan Terakkiimuhadderat (Kadınların 
Yükselişi) dergisidir. Sonrasında Şükufezar, Ha-
nımlara Mahsus Gazete, Demet gibi yayınlar da 
eklenmiştir.

 Kadın dergi ve gazetelerinde Batı’daki kadın          
hareketleri                            ile ilgili bilgi verilmiş, 
kadınların eğitim görmesinin önemi üzerinde 
durulmuş, kadın sorunları, kadınların çalışma ve 
toplumsal yaşama                                      katılımı 
gibi konular tartışılmıştır.

 Basının güçlenmesiyle 1864’te Matbuat Nizam-
namesi çıkarılarak gazete kapama, para ve hapis 
cezaları                             uygulaması başlamıştır.

1. OSMANLI TOPLUM YAPISINDAKİ DEĞİŞMELER

 Osmanlı’da XIX. yüzyılda kaybedilen topraklar 
nedeniyle genel nüfus azalmıştır.                        

 Ancak savaşlar ve isyanlar nedeniyle yaşanan 
göçler, Anadolu’daki Müslüman nüfusunun  
artmasına                                  neden olmuştur.

 Ulaşım imkânlarının                     artmasıyla şehir-
leşme hızlanmış; otel, rıhtım, istasyon, banka, iş 
hanı ve postane gibi yeni yapılar ortaya çıkmıştır.

 İstanbul’da elektrik şebekesi kurulmuş; elektrikli  
tramvay ve otomobil                        kullanılmaya 
başlanmıştır.

 Demir yolları yapılmasıyla İstanbul ile Anadolu 
arasında bağlantı                       sağlanmıştır.

 Din adamları dışında devlet memurlarının fes,     
pantolon ve ceket                      giymeleri zorunlu 
olmuştur. 

 Yabancı dil öğrenmek özellikle devlet memurlu-
ğu için önemli bir hal almıştır.

 Kırım Savaşı sırasında gelen İngiliz ve Fransız 
askerler sayesinde “alafrangalık           (batıcılık)” 
denen bir akım başlamıştır.

 Yapılan yeniliklerde Batı örnek alındığı için  
Avrupa yaşam tarzı da kendini göstermiş,  
Türk-İslam kültür yapısında                                    
değişimler görülmeye başlanmıştır. 

 Yönetici ve zenginlerin oluşturduğu üst kesimin 
eğlence anlayışında da Batı tarzı değişiklikler 
başlamıştır.

Beyoğlu'nda (Pera) Tramvay

XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti'ndeki 
Kültürel Gelişmeler

resim soru



152

362 363

4. AZINLIKLAR ve YABANCI OKULLAR

 Osmanlı Devleti her dini azınlığa kendi okulunu 
                                                 açma izni vermişti. 

 Dini cemaatler tarafından yönetilen bu okullar 
üzerinde devlet kontrolü                             yoktu.

 Avrupa ülkeleri ve azınlık cemaatleri Osmanlı’da 
özellikle XIX. yüzyılda çok sayıda okul açmıştır.

 Bu okullarda azınlıklar, kendi dillerini, milli ve 
dini kültürlerini canlı tutup yaymışlar, ayrılıkçı         
düşüncelerin ortaya çıkmasına                                 
neden olmuşlardır. 

 Ayrıca bu okullar Avrupa tarzı eğitim                       
anlayışının Osmanlı topraklarında yaygınlaşması-
na yol açmıştır. 

 Cizvit Fransızların açtığı Saint Benoit ilk yabancı 
okulu                                         olmuştur (1583).

 Amerikalıların açtığı Robert Koleji, Bulgar ve      
Ermenilerin örgütlenmesinde                                   
önemli rol üstlenmiştir.

 Rumlar, Heybeliada ruhban okuluyla Büyük Yu-
nan ideali                               için çalışmıştır.

 İngilizler daha çok Lübnan ve Suriye’de okul 
açmışlardır.

 Fransızların açtığı okullara Katolik,                         
Amerikan ve İngilizlere ait olanlara Protestan        
okullar denilmiştir.

 Bunların yanı sıra İtalya, Avusturya, İran, Alman-
ya ve Rusya da Osmanlı ülkesinde okullar açmış-
lardır

 Azınlık ve yabancı okulların çoğu İstan-
bul, Doğu Anadolu, Güneydoğu Ana-
dolu ve Filistin topraklarında açılmıştır.

 Bu durum Avrupa devletlerinin azın-        
lıkları kullanarak Osmanlı Devleti’ni         
parçalama ve sömürgeler elde etme         
                                                                   
amacı taşıdıklarının göstergesidir.

3. OSMANLI DEVLETİ’NDE EĞİTİM ALANINDAKİ DEĞİŞMELER

 Osmanlı Devleti'nde Avrupa tarzında eğitim 
veren okullar, askeri alanda nitelikli subay ihtiya-
cını karşılamak                  ve askeri etkinliği artır-
mak için XVIII. yüzyılda kurulmaya başlanmıştır. 

 XIX. yüzyılda Avrupa tarzında sivil ve mesleki 
eğitim veren okullar da açılmaya başlanmış ve 
Avrupa’ya öğrenci gönderilmiştir.                            

	II. Mahmut devrinde mecburi hale getirilen            
ilköğretim;                                  

• Sıbyan Mektebi (Anaokulu),

• İptidai (İlkokul),

• Rüştiye (Ortaokul) olmak üzere üçe ayrılmıştır.

 Tanzimat Dönemi’nde yurt dışına gönderilen          
öğrenciler döndüklerinde önemli görevler 
üstlenmişler ve devleti kötü gidişten kurtaracak 
önemli yollardan biri olarak eğitimin düzenlen-
mesine                                       önem vermişlerdir.

 1856’da günümüzde Milli Eğitim Bakanlığı             
olan Maarifiumumiye Nezareti kurulmuştur.

 Fen dersleriyle ilgili kitapların hazırlanması            
için Encümenidaniş kurulmuştur.

 1868’de Galatasaray Sultanisi, 1870’de Darülfü-
nun (İstanbul Üniversitesi)                      açılmıştır.

 II. Abdülhamid Devri’nde                       Veteriner 
Mektebi, Orman ve Maden Mektebi, Telgraf ve 
Kadastro Mektebi gibi meslek ve sanat okulları 
açılmıştır.

 Öğretmen okulları ile kız rüştiye ve sultanileri de 
açılan okullar arasındadır.

Darülfünun (İstanbul Üniversitesi)

resim

resim
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5. XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NDE KÜLTÜR, SANAT VE MİMARİ 
Resim 

 XVIII. yüzyılda ilk kez askeri okullarda                    
resim dersi programlarda yer almıştır. 

 II. Mahmut kendi resmini yaptırarak                       
devlet dairelerine astırmıştır. 

 Şeker Ahmet Paşa ilk resim sergisini açmıştır. 

 1883'te Osman Hamdi Bey’in açtığı Sanayi-i Nefi-
se Mektebi resim sanatının gelişmesinde önemli 
bir rol oynamıştır.

 Ayrıca Osman Hamdi Bey II. Abdülhamid’in 
emriyle İstanbul’daki Arkeoloji Müzesi’ni (Asarıa-
tika) kurdu. Onun çalışmaları ile Osmanlı arkeo-
lojisi uluslararası bilim dünyasındaki yerini aldı. 

Müzik

 Tanzimat'la beraber Batı müziği taklit edilmiş; 
askeri bandolar ve mızıka okulları kurulmuştur.

 I. Abdülmecid Dönemi’nde Osmanlı sarayında 
operalar                   seslendirilmiştir.

 Aynı dönemde Türk müziğinde de Hacı Arif Bey, 
Zekai Dede, Dede Efendi gibi isimler öne çıkmış-
tır. 

Mimari

 Osmanlı Devleti'nde XVIII. yüzyılda Lale Devri       
ile mimaride Batı etkisi başlamıştır.

 XIX. ve XX. yüzyıllarda ise, klasik Osmanlı mima-
risi önem kaybederken, Avrupa mimari üslubu 
yapılan eserlerde ağırlığını hissettirmiştir.

 Bu dönemde Batı üslubu ile Osmanlı mimari        
üslubunun aynı anda                                                     
kullanıldığı eserler yapılmıştır. 

 Yıldız Camisi, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları bu 
karma üslubun örnekleridir.

 XX. yüzyıl başlarından itibaren Avrupa’ya duyu-
lan tepki nedeniyle Avrupa seçmeciliğinin yerini 
milliyetçilik akımının mimariye yansıması                  
                                                                              ile 
millî tarz aldı.

Osmanlı'da Spor ve Eğlence

 Osmanlı’da kahvehaneler en önemli eğlence 
merkezleri olarak varlığını sürdürmüştür. Kahve-
ler           tiyatro mekânı olarak da kullanılmıştır.

 I. Abdülmecit döneminde Güllü Agop modern 
Osmanlı tiyatrosunu                              kurdu.

 Adana ve Bursa’da şehir tiyatroları kuruldu. 
 Şinasi, Şair Evlenmesi                                       adlı 
ilk Türk tiyatro eserini yazdı.

 XIX. yüzyılda görülen en önemli değişiklik kadın  
ve erkeğin bir arada eğlendiği                       parti 
ve baloların toplum hayatında görülmesidir.

 İstanbul'un dışında yaşayan Türk toplumunda ise 
eğlenceler geleneklere bağlı olarak                          
devam etmiştir.

 Osmanlılarda spor faaliyetleri genellikle, gele-
neksel olarak düzenlenen güreş, cirit ve kılıç-kal-
kan oyunları olarak görülmüştür. Ancak Avru-
pa'daki gelişmeler Türk toplumunu bu alanda da 
etkilemiştir.

 Jimnastik sporu ile ilgilenilmeye başlanmış,  
İngilizler aracılığıyla                                                 
Türk gençliği futbola ilgi göstermiştir.

 1903’te Beşiktaş, 1905’te Galatasaray, 1907’de 
Fenerbahçe kulüpleri kurulmuştur.

 Osmanlı ilk kez Olimpiyat Oyunlarına katılmıştır. 

Fenerbahçe'nin 
ilk logosu

Galatasaray'ın 
ilk logosu

Beşiktaş'ın 
ilk logosu

resim



154

366 367

Uşi Antlaşması

15 Ekim 1912’de imzalanan Uşi Antlaşması ile

• Trablusgarp ve Bingazi’nin yönetimi İtalya’ya       
bırakılacak,                                                                  

• On iki Ada Balkan Savaşları’nın sonunda   
Osmanlı Devleti’ne verilmek şartıyla geçici olarak 
İtalya’nın yönetiminde kalacak,                                                                  

• Trablusgarp halk›n›n dini yönden Osmanl› hali-      
fesine ba¤l› kalacak                                                          

kararları alınmıştır.

Trablusgarp Savaşı’nın Sonuçları

 Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’da toprağı                
kalmamıştır.

 On iki Ada 1947’ye        kadar İtalya’da kalmış, 
daha sonra da Yunanistan’a geçmiştir.

 İtalya Doğu Akdeniz ve Ege’de              önemli 
bir güç haline gelmiştir.

 Trablusgarp Savaşı’nda Dünya tarihin-
de ilk kez uçaklar savaş aracı olarak 
kullanılmıştır.

 İtalyan uçakları savaş sırasında bom-
balama ve bildiri dağıtma gibi görevler 
yaptılar.

Mustafa Kemal Trablus'ta

XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Savaşlar

1. TRABLUSGARP SAVAŞI

Nedenleri

 Siyasi birliğini geç kuran İtalya’nın sömürgecilik-
te                          diğer devletlerden geri kalması

 Bölgenin İtalya’ya yakın olması                         ve 
zengin yer altı kaynaklarının                bulunması

 Osmanlı Devleti’nin bu toprakları koruyacak 
gücünün olmaması                                                  

 İtalya’nın Habeşistan’ın bağımsızlığını telafi 
etmek istemesi

 İngiltere ve Fransa’nın İtalya’yı Almanlarla itti-
faktan                              uzaklaştırmak istemeleri

Gelişimi

 İtalyanlar Trablusgarp'ı    geri bıraktıkları ve tüc-
carlara kötü davranıldığı                                          
iddiasıyla Osmanlı Devleti'ne bir ültimatom 
vermiş, Trablusgarp'ın kendi yönetimine bırakıl-
masını resmen istemişlerdi.

 Osmanlı bu isteği reddedince İtalya savaş ilan 
etti (28 Eylül 1911).

 Mısır'ın İngiliz denetiminde olmasından dolayı 
Osmanlı bölgeye karadan asker gönderemedi.

 Ayrıca Osmanlı donanmasının yeterli olmaması 
işgale karşı ordunun kullanılamamasına                
yol açtı.

 Binbaşı Enver, Fethi Bey, Nuri Bey, Yüzbaşı Mus-
tafa Kemal gibi genç subaylar,      gizlice Trablus-
garp’a geçtiler.                                                         

 Bu subaylar dağınık olarak direnen   halkı örgüt-
leyerek                               İtalyanlara karşı büyük 
başarılar kazandı.

 İtalya direnişi kıramayınca Osmanlı’yı barışa zor-
lamak için On İki Ada’yı işgal etmiş, Çanakkale 
Boğazı’nı bombaladı.

 Aynı dönemde Balkan devletlerinin Osmanlı 
topraklarına saldırmaları üzerine 1912 yılında 
Uşi Antlaşması                                      imzalandı.

resim
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b. I. Balkan Savaşı

Nedenleri

 Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp Savaşı’nda zayıf-
ladığının açıkça                               ortaya çıkması

 Rusya’nın Panslavizm politikasıyla Balkan millet-
lerini kışkırtması                                                      

 İngiltere’nin Reval Görüşmelerinde Rusya’ya  
Osmanlı politikaları konusunda serbestlik verme-
si                                                                                

 Balkan devletlerinin topraklarını genişleterek 
Türkleri Balkanlardan çıkarmak             istemeleri

Gelişimi

 Osmanlı’ya karşı ittifak yapan Yunanistan, Bul-
garistan, Sırbistan ve Karadağ Makedonya’da 
Hıristiyanlar için ıslahat yapılmasını         istediler. 

 İstekleri kabul edilmeyince 8 Ekim 1912’de savaş 
başladı.

 Sırp, Bulgar ve Karadağlılar hızla Makedonya’yı  
işgal ettiler.                                                              

 Yunanlılar Selanik ve Ege Adaları’nı ele geçirdi.

 Bulgarlar Çatalca’ya kadar                        ilerledi.

 Savaş devam ederken İttihat ve Terakki Partisi 
Babıali Baskını                                 ile Osmanlı’da 
iktidarı ele geçirdi (23 Ocak 1913).

Savaşı bitirmek üzere toplanan Londra Konferan-
sı’nda imzalanan Londra Antlaşması                       ile;

• Midye - Enez hattının                              batısında 
kalan topraklar Balkan devletlerine bırakılmıştır.

• Makedonya'nın güneyi, Selanik ve Girit Yunanis-
tan'a                           verilmiştir.

• Doğu Trakya, Kavala ve Dedeağaç Bulgaristan'a   
bırakılmıştır.

• Orta ve Kuzey Makedonya Sırbistan'a                    
bağlanmıştır.

• Ege adalarının geleceğine yönelik kararı Avrupa-
lı devletlerin vermesi kararlaştırılmıştır.

 Savaşı fırsat bilen Arnavutluk, Osmanlı’dan ayrı-
lan son Balkan devleti olmuştur (1913).

2. BALKAN SAVAŞLARI

a. Dömeke Meydan Savaşı

 Bizans’ı yeniden kurmak                            isteyen 
Yunanistan, Girit Rumlarını isyana kışkırtıyordu.

 1896’da başlayan isyanla birlikte Yunanistan      
adaya asker çıkarınca                                              
Osmanlı-Yunan savaşı başladı. 

 Osmanlı Devleti, Dömeke Meydan Savaşı’nda 
Yunanlıları yenilgiye uğratıp Atina’ya yöneldi 
                                           (1897).

 Osmanlı’nın ilerleyişi üzerine                                 
Rusya ve Avrupalılar araya girerek İstanbul Ant-
laşması’nın imzalanması sağlandı.

İstanbul Antlaşması’na göre;

• Tarafların savaştan önceki sınırlarına                    
çekilmesi,

• Girit’e özerklik                                    tanınması,

• Girit’e Yunan bir vali atanması kabul edilmiştir.

Yunanistan savaşla ele geçiremediği 
Girit’i II. Meşrutiyet’in ilanından sonra 
Osmanlı Devleti’nde yaşanan karışıklık-
lar sırasında                                                   
 topraklarına kattı (1908).

Dömeke Meydan Savaşı
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c. II. Balkan Savaşı

Nedenleri

 Londra Antlaşması’ndan en büyük payı Bulgaris-
tan’ın alması                                                            

 Balkanlardan Osmanlı’nın çekilmesiyle yaşanan 
otorite boşluğu                                                       

Gelişimi

 Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ ile I. Balkan 
Savaşı’nda yer almayan Romanya ittifak kurarak   
                               Bulgaristan’a savaş açmışlardır 
(29 Haziran 1913). 

 Bu durumdan yararlanan Osmanlı Devleti, Mid-
ye-Enez hattını aşarak Kırklareli ve Edirne’yi       
                                  geri almıştır.

 Bulgaristan’ın barış istemesi üzerine Balkan 
devletleri arasında imzalanan  Bükreş Antlaşma-
sı                  ile Bulgarlar Sırbistan, Yunanistan ve 
Romanya’ya toprak verdi (10 Ağustos 1913).

II. Balkan Savaşı Sonrası Osmanlı’nın İmzaladığı 
Antlaşmalar

Bulgaristan ile İstanbul Antlaşması (1913)

 Meriç nehri                                 sınır kabul edildi.

 Edirne ve Kırklareli               Osmanlı'ya bırakıldı.

 Bulgar topraklarında kalan Türk azınlığın hakları 
garanti altına alındı.

Yunanistan ile Atina Antlaşması (1913)

 Yanya, Selanik ve Girit Yunanistan'a      bırakıldı.

 Yunanistan'da kalan Türklerin azınlık hakları 
garanti altına                                                alındı.

 Gökçeada ve Bozcaada dışındaki Ege adaları 
fiilen Yunan kontrolüne                                geçti.

Sırbistan ile İstanbul  Antlaşması (1914)

 Sırbistan'da kalan Türklerin azınlık hakları                  
garanti altına alınmaya çalışıldı.

I. Balkan Savaşı’nın Sonuçları

 Osmanlı Devleti Balkan topraklarını kaybetmiş-     
tir.                                                                             

 Ege Denizi'ndeki Osmanlı egemenliği sona  
ermiştir.                                                                            

 Bulgaristan          Osmanlı Devleti'nin batıdaki 
tek sınır komşusu haline gelmiştir.

 Kaybedilen topraklardaki Türklerin Anadolu'ya 
göçleri Osmanlıcılık akımının yerine Türkçülük 
akımının güçlenmesine yol açmıştır.

 Kayıplar nedeniyle Osmanlı genel nüfusu aza-
lırken, göçler nedeniyle Anadolu’nun nüfusu 
artmıştır.                 

 Balkanlar’da Türklerin azınlıkta kalmasıyla 
Balkan Türkleri                sorunu ortaya çıkmıştır.

 Kaybedilen yerlerden Anadolu’ya yapılan göçler 
                                      Osmanlı Devleti’nde yeni 
ekonomik ve sosyal sorunlara neden olmuştur.

Savaşın kaybedilmesinde, subay ve komutanla-
rın arasında siyasi çekişmeler              bulun-
ması, savaş öncesinde ordunun büyük kısmının 

terhis edilmesi       ve ordunun malzeme       
eksikliğinin            etkisi büyüktür.

Balkanlarda Göç

 I. Balkan Savaşı'ndan en karlı çıkan dev-
let Bulgaristan                 olmuştur.

 Bulgaristan Ege Denizi'ne kıyısı olan bir 
devlet haline gelmiştir.

etkinlikresim
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I. Dünya Savaşı'na Yol Açan Özel Nedenler

Almanya: Siyasi birliğini 1870'de kurabilen Almanya, 
sömürgecilik faaliyetlerine geç katılmış,                           
bu nedenle İngiltere ile yarış içine girmişti.

İngiltere: Almanya'nın silahlanma çabalarına hız ver-
mesi ve sömürgeci                          yapıda değişiklik-
ler talep eden yeni politikaları, en büyük sömürgeci 
devlet durumundaki İngiltere'yi rahatsız ediyordu.

Fransa: 1871 Sedan Savaşı'nda yer altı kaynaklarına 
sahip Alsas-Loren bölgesini            Almanya'ya kaptı-
ran Fransızlar, bu bölgeyi geri almak istiyordu.

Rusya: Balkanlar'daki Slav topluluklarını nüfuzu altı-
na almak isteyen Rusya, denizlere açılmak ve dünya 
ticaretinde                          söz sahibi olmak istiyordu.

İtalya: Akdeniz’e egemen                                   olarak 
sömürge sahibi olmayı planlıyordu

Avusturya - Macaristan: Milliyetçi akımlar ve Rus-
ya'nın Balkan ulusları üzerindeki kışkırtıcı politikala-
rına karşılık Balkanlara hâkim            olmak istiyordu.

Japonya: Asya ve Büyük Okyanus’ta                               
yayılma amacını taşıyordu. 

 28 Haziran 1914’te Avusturya-Macaristan             
İmparatorluğu veliahdının                               
Saraybosna gezisi sırasında bir Sırplı tarafından 
öldürülmesi üzerine Avusturya-Macaristan İmpa-
ratorluğu Sırbistan’a savaş açtı. 

 Savaş, İtilaf ve İttifak bloklarının                            
birbirlerine savaş ilan etmesiyle kısa zamanda  
I. Dünya Savaşı’na dönüştü.

Sırp Suikasti

 

3. I. DÜNYA SAVAŞI (1914-1918)

I. Dünya Savaşı'na Yol Açan Genel Nedenler

Sömürgecilik Yarışı ile Hammadde 
ve Pazar Arayışının Hız Kazanması: 

 XVIII. yüzyıl sonlarından itibaren 
yaşanan üretim artışı İngiltere 
ve Fransa olmak üzere Avrupa-
lı bazı ülkeleri hammadde ve    
pazar arayışlarına, dolayısıyla   
da sömürgecilik faaliyetlerine  
itmiştir.                                          

 İngiltere, Fransa gibi sanayi-
leşmiş ülkeler sömürgeleşme 
sürecini tamamlamışken, İtalya 
ve Almanya gibi siyasi birliğini     
geç kurmuş ülkeler sömürge          
paylaşımının yeniden yapılması-
nı                                   istemiştir.

Milliyetçilik Akımının Etkisi: 

 Fransız İhtilali'nin ardından güçlenen ve dünya genelin-
de yayılan milliyetçilik akımı, çok uluslu imparatorlukla-
rın dağılma                                        sürecini başlatmıştır.

 Bu süreç, özellikle Avusturya -Macaristan ve Osmanlı 
Devleti’ni zor durumda bırakmış, bu ülkelerde bağımsız-
lık isyanlarının                             çıkmasına yol açmıştır.

Avrupa Devletleri Arasında Bloklaşma: 

 Üçlü İttifak: Almanya, Avusturya-Macaristan ve İtalya          
tarafından 1882’de kuruldu. Daha sonra İtalya ayrıldı, 
Bulgaristan ve Osmanlı bu bloğa katıldı.

 Üçlü İtilaf: İngiltere, Fransa ve Rusya                     
tarafından 1907’de kuruldu. Daha sonra Sırbistan, Belçika, 
Japonya, İtalya, Romanya, ABD ve Yunanistan İtilaf devlet-
lerine katıldı.
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 Akdeniz’de bulunan Almanlara ait Goben ve 
Breslav adlı savaş gemileri,  İngiliz donanmasın-
dan kaçarak Osmanlı Devleti’nden sığınma hakkı 
istediler.                                                                                

 Gemilerin Almanya ile yapılan gizli antlaşma         
uyarınca Marmara’ya girmelerine izin verildi.

 İtilaf Devletleri’nin tepki göstermesi üzerine de 
gemilerin satın alındığı                              belirti-
lerek adları Yavuz ve Midilli olarak değiştirildi.

 Bu gemiler daha sonra Karadeniz'e açılarak 
 Rus limanlarını bombalayınca               Rusya, 1 
Kasım 1914'de Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti. 

Yavuz (Breslau)

Osmanlı Devleti'nin Savaşa Girmesinin 
Sonuçları;

 Yeni cepheler açılmış ve savaş daha geniş bir 
alana                        yayılmıştır.

 Savaşın süresi uzamış                                    ve 
İtilaf Devletleri’nin kaybı artmıştır.

 İngiltere, Kıbrıs’ı topraklarına                          
kattığını açıklamıştır.

 Müslümanların desteğini sağlayabilmek için 
halife sıfatıyla “Cihat” ilan edilmiştir. Ancak 
Müslüman toplumların çoğunun sömürge ol-
ması nedeniyle çağrı amacına ulaşamamıştır.

Midilli (Goben)

a. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na Girmesi

 Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasının hemen ardından tarafsız bir politika                           
izleyeceğini ilan etmiştir.

 Ancak, Alman ordusunun kazandığı                                             başarılar Osmanlı devlet adamları arasında 
bu devleti destekleme düşüncesinin güçlenmesine yol açmıştır.

Osmanlı Devleti'nin Savaşa Girme Nedenleri:

 Daha önce kaybedilen toprakların geri     
alınmak istenmesi                                        

 Kapitülasyonların kaldırılmak     istenmesi

 Kafkasya’daki Türklerle birleşmek             
istenmesi

 Almanya'nın desteğiyle uluslararası poli-
tik yalnızlıktan kurtulmak istenmesi

 Almanya'nın savaşı kazanacağına inanıl-     
ması                                                                                 

 Osmanlı devlet adamları arasında güçlü 
bir Almanya taraftarlığının            olması

Almanya’nın Osmanlı Devleti'ni Savaşa Sokmak 
İstemesinin Nedenleri

 Halifenin siyasi ve dini nüfuzundan yararla-
narak İngiltere ve Fransa'nın sömürgesi duru-   
mundaki Müslüman toplulukları ayaklandır-     
mak                                                                         

 Yeni cepheler açarak askeri yükünü azaltmak   

 Boğazlar yoluyla Rusya’ya yardım gitmesini        
engellemek                                                            

 Osmanlı Devleti'nin insan gücünden ve ham-
madde kaynaklarından                 yararlanmak

 İngiltere'nin sömürge yollarını tehdit ederek 
hammadde kaynaklarına ulaşmasını zorlaştır-
mak 

soru
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I. Dünya Savaşı Yıllarında Ermeni Sorunu

 I. Dünya Savaşı başlayınca Rusya tarafından silah-
landırılan                          Ermeniler, Türk köyleri-
ne baskınlar yaparak katliamlara başladılar.

 Ermeni örgütlerinin resmi gazetesi olan “Ara-
rat” Ermenilere yapacakları eylemleri açıklayan 
beyanname yayınladı                   (Ağustos 1914).

 Beyannameye göre hareket eden Ermeniler, 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da                           
birçok isyan çıkardılar. 

 Rus orduları Ermenilerin yardımıyla ilerleyerek 
Van’ı işgal etti ve buraya Ermeni bir vali atadı.

 İngiltere ve Fransa Ermeniler üzerinde tamamen 
Rusların hâkim olmaması                                  için 
Ermeni isyanlarına destek veriyordu.

 Amaçları Osmanlı’yı yıpratmak ve kendi kontrol-
lerinde bir Ermeni devleti                       kurmaktı.

 Ermeni komitelerinin desteği ile isyanların büyü-
düğünü gören Osmanlı Devleti 24 Nisan 1915’te 
bir genelge yayınladı.

 Bu genelgede, Ermeni komite merkezlerinin 
kapatılması, belgelerine el konulması ve komite 
elebaşlarının tutuklanması öngörülüyordu.

Ararat’ta yayınlanan beyannameden bazı 
maddeler:

 Rus Ordusu sınırı geçer geçmez Ermeni-
ler Rus ordusuna katılacaklardır.

 Cephe gerisinde, iki yaşına kadar olan 
bütün Müslümanlar görüldükleri yerde 
ve her fırsatta öldürüleceklerdir.

 Müslüman halkın yiyecek, mal ve mül-
künü ele geçirecek veya yakıp yıkacak-
lardır.

 İtilaf devletleri hesabına casusluk ve 
rehberlik yapacaklardır.

 Ermenilerin yaptıkları isyan ve katliamın 
faturasını Müslümanlara çıkararak bunu 
iç ve dış kamuoyunda duyuracaklardır.

b. Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler

Savunma Cepheleri

• Çanakkale Cephesi           
• Irak-Musul Cephesi 
• Hicaz-Yemen Cephesi       
• Suriye-Filistin Cephesi

Müttefiklere Yardım Cepheleri

• Makedonya Cephesi         
• Galiçya Cephesi 
• Romanya Cephesi

Taarruz (Hücum) Cepheleri

• Kafkas Cephesi          
• Kanal Cephesi 

Kafkasya Cephesi

 Bakü petrollerinin                                  ele geçiril-
mesi ve Orta Asya Türkleri ile irtibat sağlanarak                    
desteklerinin alınması amacıyla bu cephede 
mücadele edildi (Pantürkizm             politikası).

 Enver Paşa komutasındaki Sarıkamış Harekâtı 
şiddetli soğuk, açlık ve bulaşıcı hastalık nedeniy-
le                                    başarısızlıkla sonuçlandı.

 Ruslar Doğu Anadolu'ya girerek, 1916'da Bitlis, 
Muş, Van, Trabzon, Erzurum ve Erzincan'a kadar 
olan toprakları işgal ettiler.                                   

 Bu bölgedeki Ermeniler de Ruslarla birlikte hare-
ket edip işgal ettikleri yerlerde katliam yaptılar.

 Osmanlı, Ermenilerin Suriye'ye göç ettirilmesi        
(tehcir)                                   kararını aldı (1915).

 Kafkas Cephesi’deki savaşlar Rusya'daki Bolşevik 
İhtilali'nin                çıkmasına kadar devam etti.

 Rusya bu ihtilalden sonra savaştan çekilmiş, Os-
manlı Devleti ile Brest Litowsk Antlaşması'nı im-
zalamış ve bu cephe kapanmıştır (3 Mart 1918).

resim
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Ermeni Meselesinin Çözümü

 Ermeniler, Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan       
sonra yeniden harekete geçerek Doğu Anadolu’ 
yu işgal etmek istediler.

 TBMM açıldıktan sonra Doğu Cephesi Komutan-
lığına atanan Kazım Karabekir Paşa                      
 komutasındaki ordu Ermenileri mağlup etti.

 Barış isteyen Ermenilerle Gümrü Antlaşması        
imzalandı ve Ermeniler toprak iddialarından 
vazgeçtiler.

 Lozan Antlaşması ile Türkiye’de yaşayan Erme-
nilerin Türk vatandaşları                   olarak sahip 
oldukları haklar korundu.

 II. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan 
Soğuk Savaş Dönemi’nde Rusya tarafından        
desteklenen                                          Ermeniler, 
Türk topraklarında Ermeni devleti kurmak için 
ASALA                                 (Ermeni Gizli Örgütü)  
adlı silahlı örgütü kurdular.

 Dünya kamuoyunda sözde Ermeni Soykırımı 
iddialarını yaymak suretiyle Türkiye’yi zor du-
rumda bırakmak için çabalayan Ermenilere karşı 
Türkiye, 2001‘de Asılsız Soykırım iddialarıyla 
Mücadele Koordinasyon Kurulu’nu oluşturarak 
bilimsel çalışmalarla              mücadeleye başladı.

Ermeni Olayları Sonrası Yaşanan Göçler

Tehcir Kanunu

 Osmanlı Devleti’nin aldığı önlemlerin sonuç ver-
memesi üzerine 27 Mayıs 1915 tarihinde Tehcir 
(Göç) Kanunu                                          çıkarıldı.

 Bu kanun ile sadece isyan hareketlerine karı-
şan Ermeniler savaş alanı olan bölgeden alınıp 
ülkenin güvenli bölgelerine (Güneydoğu Anado-
lu’nun güneyi ve Kuzey Suriye) göç ve yerleşime 
tabi tutulmuşlardır.

 1912 nüfus sayımına göre Osmanlı topraklarında 
bulunan 1.300.000 Ermeni’nin 702 bin 900’ü          
                                            göçe tabi tutulmuştur.

 Tehcir 24 Ekim 1916’ya                      kadar devam 
etmiştir.

 Osmanlı Dâhiliye Nezareti (İçişleri Bakanlığı) 
yayımladığı yönetmeliklerle göçün nasıl yapıla-
cağını en ince ayrıntısına kadar planlamıştır.

 Yerleri değiştirilen Ermenilerin her türlü vergileri 
ertelenmiştir.

 Göç ettirilen Ermenilerin yerleştirilecekleri 
yerlerde tarım arazilerinin verimli olmasına              
dikkat edilmiş, güvenliklerini sağlamak için de 
karakollar kurulmuştur. 

 Ayrıca gittikleri yerlerde eski meslek ve işlerini    
yapmalarına                            imkân sağlanmıştır.

 Tehcir sırasında yaklaşık 10 bin kişi eşkıya sal-
dırıları sonucunda, 30 bine yakın kişi de salgın 
hastalıklar nedeniyle yaşamını kaybetmiştir.

 Tarafsız araştırmacıların verdiği rakamlara göre 
tehcir de dahil bütün bu isyanlar ve savaş sırasın-
da 300 bin Ermeni ölmüştür.                                  

 Buna karşılık Ermeniler yaklaşık 600 bin Türk’ü    
öldürmüş ve 500 binini de göçe zorlamışlardır.                              
                                                                                           

 Osmanlı I. Dünya Savaşı’ndan yenik ayrılınca 31 
Aralık 1918’de Geri Dönüş Kararnamesi çıkara-
rak göçe tabi tutulan Ermenilerin  geri dönmele-
rini sağlamıştır.                                                         
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Irak Cephesi

 İngiltere Orta Doğu petrollerini   ele geçirmek ve 
Ruslarla birleşmek üzere Irak cephesini açmıştır.

 Ayrıca Osmanlı’nın Hint sömürgelerine                    
ulaşmasını engellemek istiyorlardı.

 Kut’ül Amare Savaşı’nda Osmanlılar galip gelse 
de daha sonra gelen kuvvetlere karşı Osmanlı 
birlikleri başarılı olamadı.

 1917’de Bağdat’ı işgal eden                     İngilizler 
ilerleyerek Kerkük’ü                     de ele geçirdi.

Suriye-Filistin Cephesi

 Kanal harekâtının başarısızlıkla sonuçlanması 
üzerine İngilizler, Kudüs ve Filistin’i işgal ettiler.

 Devlet kurma vaadiyle kandırılan                          
Arapların da yardımıyla ilerleyen İngilizler Suri-
ye’ye girdiler(1918).

 Yıldırım Ordularına bağlı VII. Ordu, Mustafa Ke-
mal komutasında                         başarıyla savaşsa 
da daha sonra geri çekilmiştir.

 İngilizler Şam’ı ele geçirip Halep’in                        
kuzeyine kadar ilerlemişlerdir.

Yıldırım Orduları Grup 
Komutanı Mustafa 

Kemal

Romanya, Makedonya ve Galiçya Cepheleri

 Osmanlı yönetimi Bulgaristan ve Avusturya - Ma-
caristan'a                                     destek sağlamak 
için bu cephelere asker göndermiştir.

 Rusya'nın                    I. Dünya Savaşı'ndan çekil-
mesi ile kapanan bu cephelerde Rus, Sırp, Romen 
ve Fransız askerleri ile mücadele edilmiştir

Kanal Harekâtı

 Almanya'nın isteği ile     Süveyş Kanalı'nı ele ge-
çirmek,                             dolayısıyla İngiltere'nin 
Hint sömürgelerine giden yolların kontrolünü    
elde etmek                               amacıyla Osmanlı 
Devleti tarafından açılmıştır.

 Ocak 1915'te başlayan harekâtlar, Arapların İngi-
lizleri desteklemesi,                           Almanya'dan 
yeterli yardımın alınamaması              ve İngilizle-
rin silah üstünlüğü                                 nedeniyle 
başarısız olmuştur.

 İngilizler Sina Yarımadası’nı ele geçirerek  
Filistin’e                           ulaşmışlardır.

I. Dünya Savaşı'nda bazı Arap kabilelerinin 
bağımsızlık amacıyla Osmanlı yönetimine 
karşı İngilizlerle birlikte hareket etmesi 

İslamcılık                                 akımının 
geçerliliğini yitirdiğinin kanıtıdır.

Hicaz ve Yemen Cephesi

 İngiltere, tarafından açılan bu cephede Osmanlı 
Devleti kutsal yerleri korumak                      ama-
cıyla hem İngilizlerle                                      hem 
de onlara yardım eden Mekke emiri Şerif Hüse-
yin                                  ile savaşmıştır.

 Türk birliklerinin uzun süre bölgeyi savunmasına 
rağmen başarılı olunamadı.

 Bunun sonucunda Hicaz Bölgesi Osmanlı Devle-
ti’nin elinden çıktı.                                                

Lawrence ve Emir Faysal
resim

resim
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Çanakkale Savaşları’nın Sonuçları

• I. Dünya Savaşı uzamış                                         ve 
İtilaf Devletleri önemli kayıplar vermiştir.

• Rusya'da Bolşevik Devrimi ile komünist                   
bir rejim kurulmuştur.

• Çatışmalarda iki taraftan 400.000'e yakın insan 
ölmüştür.

• Bulgaristan, İttifak Devletleri                                      
yanında savaşa girmiştir.

• Mustafa Kemal’in bir komutan olarak öne çık-
masına ve tanınmasına                neden olmuştur.

• Kazanılan zafer Kurtuluş Savaşı’nda moral kay-
nağı                                                        olmuştur.

c. I. Dünya Savaşı Sırasında Yaşanan Önemli    
   Gelişmeler

 İtalya, savaşın başında Almanya taraftarı iken 
daha sonra İtilaf grubuna                   katılmıştır.

 Bulgaristan II. Balkan Savaşı ile kaybettiği Balkan 
topraklarını geri almak                                     için 
çaba sarf etmiş ve Almanya'nın yanında savaşa 
katılmıştır.

 Rusya, 1917 yılında Çarlık yönetiminin yıkılması-
nın ardından savaştan çekilmiştir.                          

 İngiltere'ye silah satan ABD'nin gemilerinin  
Almanlar tarafından batırılması,                             
ABD'nin 1917'de Almanya'ya savaş ilan etmesine 
yol açmıştır.

 İtilaf Devletleri I. Dünya Savaşı henüz devam 
ederken Osmanlı topraklarını paylaşmayı tasar-
lamış ve bu amaçla kendi aralarında gizli antlaş-
malar imzalamışlardır.                                           

 I. Dünya Savaşı'nın sonlarında ABD Başkanı Wil-
son tarafından, kurulacak yeni siyasi yapıya dair 
bazı tavsiyeleri içeren Wilson İlkeleri yayınlan-
mıştır.

 Wilson İlkeleri,                        Osmanlı Devleti'ni 
milliyetçilik esasına                      göre parçalayan 
maddeler içermiştir. 

Çanakkale Cephesi

Cephenin Açılma Nedenleri

 İtilaf Devletleri’nin Boğazları ve İstanbul’u ele 
geçirerek                                Osmanlı’yı savaş dışı 
bırakmak istemeleri

 Rusya’ya yardım götürmek                    istemeleri

 Balkan devletlerinin İtilaf devletlerinin yanında 
savaşa katılmasının istenmesi                                

Gelişimi

 İngiliz ve Fransız gemileri 19 Şubat 1915’ten 
itibaren Çanakkale Boğazı’nın iki tarafındaki 
savunma hatlarını bombalamaya başladılar.

 18 Mart 1915 tarihinde                                       de 
Boğazları yararak geçme girişimi büyük bir başa-
rısızlıkla sonuçlandı.

 Boğaz’a döşenen mayınlar                                      
sayesinde ağır kayıplar veren İngiliz ve Fransızlar 
karadan çıkarma yapmaya karar verdiler.

 25 Nisan 1915’te Gelibolu Yarımadası’na                 
yapılan çıkarma Anafartalar, Kireçtepe, Conkba-
yırı ve Arıburnu cephelerinde Osmanlı askerleri-
nin zaferiyle sonuçlandı.

 Çanakkale Boğazı’nı karadan da geçemeye-
ceklerini anlayan İtilaf Devletleri Ocak 1916’da    
Gelibolu’yu                                         boşalttılar.

İtilaf Devletleri Donanması Çanakkale açıklarında
resimvideo
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d. Savaşın Sona Ermesi ve Yapılan Antlaşmalar

 Rusya'nın Brest Litowsk Antlaşması ile savaştan 
çekilmesi ve Bulgarların İttifak Devletleri'nin 
yanında yer alması dengeleri İttifak Devletleri             
lehine bozmuştu.                                                     

 Ancak ABD’nin İtilaf Devletleri’nin yanında             
savaşa girmesi, savaşın kısa sürede itilaf Devletle-
ri’nin lehine sonuçlanmasına yol açmıştır.

 Temmuz 1918’de ABD ve İtilaf askerlerinden 
oluşan kuvvetler Almanya’yı Batı Cephesi’nde        
yenilgiye                                      uğrattılar.

 Bu gelişmeler üzerine Bulgaristan                           
ateşkes isteyerek savaştan ayrıldı.

 Almanya ile Avusturya-Macaristan İmparatorlu-     
ğu’nun               da yenilgiyi kabul etmesi üzerine 
Osmanlı İmparatorluğu da koşulları son derece 
ağır olan Mondros Ateşkes Antlaşması                       
ile savaştan çekildi (30 Ekim 1918).

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Bazı Maddeleri

 Boğazlar İtilaf Devletlerine açılacaktı.            

 Türk orduları terhis edilecek,                           
silah ve cephaneleri İtilaf Devletlerine  
teslim edilecekti.                                                             

 Limanlar, tüneller, telgraf ve diğer haberleş-
me araçları İtilaf Devletlerinin kontrolüne     
verilecekti.

 İtilaf Devletleri güvenlikleri için tehlikeli         
gördükleri yerleri ve stratejik noktaları           
işgal edebileceklerdi.

 Doğu Anadolu’da Vilayatısitte (Erzurum, 
Van, Harput, Diyarbakır, Bitlis ve Sivas)’de 
bir karışıklık çıkarsa bu iller işgal edilebile-
cekti (Ermeni Devleti kurulmak isteniyordu). 
                                                                           

Versailles (Versay) Antlaşması
                     Almanya ve İtilaf Devletleri                      

• Alsas Loren Fransa’ya verilmiştir.
• Alman Sömürgeleri İtilaf Devletlerince paylaşılmıştır.
• Polonya’ya (yeniden kurulan) toprak verilmiştir.
• Ekonomik ve askerî kısıtlamalara uğratılmıştır.
• Almanya’nın Avusturya ile birleşmesi yasaklanmıştır.

Trianon (Triyanon) Antlaşması
                   Macaristan ve İtilaf Devletleri                  
• Macaristan topraklarının büyük kısmını Çekoslovakya, 

Romanya ve Yugoslavya’ya bırakmıştır.
• Askerî ve ekonomik kısıtlamalara uğratılmıştır.
• Avusturya ile birleşmesi yasaklanmıştır.

St. Germain Antlaşması 
    Avusturya ve İtilaf Devletleri                 
• Avusturya - Macaristan İmparatorluğu ayrılarak 

iki yeni devlet hâline getirilmiştir.
• Yugoslavya ve Çekoslovakya bu devletin toprakla-

rı üzerinde kurulmuştur.
• Polonya’ya toprak verilmiştir.
• Ekonomik ve askerî kısıtlamalara uğratılmıştır.

Brest – Litowsk Antlaşması
                 Rusya ve İttifak Devletleri                       
• Sovyet Rusya İtilaf Devletlerinden ayrılarak savaş-

tan çekilmiştir.
• Kars, Ardahan ve Batum Osmanlı Devleti’ne    

geri verilmiştir.

Neuilly (Nöyyi) Antlaşması
                 Bulgaristan ve İtilaf Devletleri                  
• Makedonya’yı Yugoslavya’ya bırakmıştır.
• Batı Trakya’yı Yunanistan’a bırakmıştır.
• Askerî ve ekonomik kısıtlamalara uğratılmıştır.

I. DÜNYA SAVAŞI’NI BİTİREN ANTLAŞMALAR
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Sevr Antlaşması

 Bu antlaşma, Osmanlı topraklarının önemi ve 
İtilaf Devletleri’nin aralarında sorun yaşama ihti-
mali                                            nedeniyle en sona 
bırakılmıştır.

 Sevr Antlaşması, imzalanmasına rağmen  
Mebusan Meclisi tarafından onaylanmadığı              
için geçerlilik kazanamamıştır.

 Savaşı bitiren antlaşmalar arasında uygulanama-
yan tek barış                                     antlaşmasıdır.

 Sevr Antlaşması ile Osmanlı Devleti’ne Ana-
dolu’da küçük bir toprak parçası bırakılıyor ve 
bağımsızlığı elinden alınıyordu.                           

 Osmanlı Devleti’nde, savaş sonrası durum daha 
da zorlaştı.

 Mondros Ateşkes Antlaşması’na dayanan İtilaf 
Devletleri ülke topraklarını işgale başladılar. 

 28 Ocak 1920’de Misakı Milli’nin ilanı sonucu 16 
Mart 1920’de İstanbul işgal edildi.                        

    Sevres (Sevr) Antlaşması
   (10 Ağustos 1920)

     Osmanlı Devleti ve İtilaf Devletleri       

 Güneydoğu Anadolu, Çukurova ve Suriye 
Fransa’ya                               bırakılacaktı.

 Arabistan ve Irak İngiltere’ye  bırakılacaktı.
 Güneybatı Anadolu İtalyanların                     

egemenliğine bırakılacaktı.
 Doğu Trakya ve Batı Anadolu,       Yunanis-

tan’a                   bırakılacaktı.
 On İki Ada İtalya’ya, diğer Ege Adaları 

Yunanistan’a verilecekti.
 Kapitülasyonlar yeniden uygulamaya              

konacaktı.
 İstanbul ve Boğazlar İtilaf Devletlerinin        

yönetimine bırakılacaktı.
 Doğu ve Güneydoğuda iki devlet kurula-

caktı.
 Osmanlı Ordusu dağıtılarak sayısı sınırlan-

dırılacak ve silahlarına el konulacaktı.

etkinlik

e. I. Dünya Savaşı’nın Sonuçları

• Osmanlı Devleti ve Avusturya-Macaristan gibi 
çok uluslu imparatorluklar            parçalanmıştır.

• Yugoslavya, Macaristan, Türkiye, Polonya, Ukray-
na ve Macaristan gibi ulus devletler                         
 kurulmuştur.

• İngiltere        savaştan sömürgelerini korumuş bir 
şekilde çıkmış ve süper güç olmayı sürdürmüştür.

• Yenilen devletlere uygulanan yaptırımlar, Avru-
pa’daki huzursuzluğu artırmış,     II. Dünya Sava-
şı’na giden yolun başlangıcı                  olmuştur.

• ABD'nin                  uluslararası etkinliği artmıştır.

• Klasik sömürgeciliğin yerini, manda ve himaye     
(yeni sömürgecilik) sistemi almıştır.                         

• Yenilen devletler ağır ekonomik bunalımlar ya-
şamıştır.

• Komünizm, Faşizm ve Nazizm                                 
gibi akımlar etkinlik kazanmıştır.

• Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti)                        
kurulmuştur.

İtilaf Devletleri Boğazlar yönetimi

Yunan işgal alanı

İtalyan işgal alanı

Fransız işgal alanı

Wilson ilkelerine göre Ermeni işgal alanı

İngiliz işgal alanı

Osmanlı Devleti'ne bırakılan alan

KARADENİZ

AKDENİZ

EG
E 

D
EN

İZ
İ

İstanbul

SivasAfyon
İzmir

Ankara

Samsun

Konya
Antalya

Sevr Sonrası Osmanlı

Erzurum

Trabzon

Van

Edirne

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

  1.   II. Mahmut Senediittifak’ı Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmak üzere imzalamıştır.   Y

  2.  Osmanlı’dan bağımsızlığını kazanan ilk Balkan devleti Yunanistan’dır.    D

  3.  Osmanlı’ya karşı bağımsızlık için isyan eden ilk Balkan topluluğu Yunanlılardır.   Y

  4.  Cezayir Osmanlı Devleti’nden bağımsızlık için isyan ederek ayrılmıştır.    Y

  5.  Rusya Hünkâr İskelesi Antlaşması ile Boğazlarda imtiyaz elde etmiştir.    D

  6.  Osmanlı’da yayınlanan ilk resmi gazete Şinasi tarafından çıkarılmıştır.    Y

  7.  Kırım Savaşı’na katılan Piyemonte’nin amacı siyasi birliğini sağlamak için destek almaktır. D

  8.  Osmanlı Kuzey Afrika’daki son toprak parçasını Uşi Antlaşması ile kaybetmiştir.   D

  9. Tehcir Yasası ile Ermeniler Irak ve İran topraklarına göç ettirilmiştir.    Y

10.   II. Abdülhamid 93 Harbi’ni gerekçe göstererek Mebusan Meclisi’ni kapatmıştır.   D

11.   Atatürk Trablusgarp Savaşı’nda görev almıştır.       D

12.   Kanal Harekatı’nda Osmanlı istediği sonucu elde etmiştir.     Y

Mebusan 
Meclisi

Osmanlı’da 
Meşrutiyet 

Dönemi’nde 
açılan meclis

Nazırlık 

Osmanlı’da 
bakanlık 

Tanzimat

Osmanlı’da 
1839’da ilan 

edilen yenileşme 
içeren ferman 

vze dönem

Kanunuesasi

Osmanlı’da 1878 
ve 1908’de ilan 
edilen anayasa

Darülfünun

Osmanlı’da 
üniversite.  
İstanbul  

Üniversitesi

Sosyalizm

Toplumcu 
ekonomik 

sistem

Pantürkizm

Dünyadaki 
tüm Türklerin 

birliğini savunan 
görüş

Panislamizm

Dünyadaki tüm 
Müslümanların 

birliğini savunan 
görüş

EN UZUN
YÜZYIL

Kapitalizm

Sermayenin en 
temel üretim 
aracı olduğu 

ekonomik 
sistem

Komünizm

Kişisel mülkiyeti 
reddeden  
ekonomik 

sistem

Liberalizm

Kişisel hürriyet-
leri konu alan 
ekonomik ve 
siyasi görüş

Panslavizm

Dünyadaki tüm 
Slavların birliğini 

savunan görüş
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etkinlik
Aşağıdaki cümlelerde bulunan boşlukları doldurunuz. 

  1.  31 Mart Olayı, Selanik’ten gelen Hareket Ordusu                                             tarafından bastırılmıştır.

  2.  Kafkas                        ve Kanal Cephesi Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşındaki taarruz cepheleridir.

  3.  Osmanlı Devleti’nde Ermeniler için Milletisadıka                                  tabiri kullanılmıştır.

  4.  Panslavizm,                                         Rusların, Balkanlardaki Ortodoksları birleştirme politikasıdır.

  5.  Yeniçeri Ocağı II. Mahmut                                                          tarafından kaldırılmıştır.

  6.  1897 Dömeke Meydan Savaşı                                          Osmanlı ile Yunanistan arasında yapılmıştır.

  7.  Osmanlı Devleti’nde ilk telgraf hattı Kırım Savaşı                                              sırasında çekilmiştir.

  8.  XIX. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı Almanya                         ile yakınlaşma politikası izlemiştir.

  9.  31 Mart Olayı meşrutiyet                                           rejimine karşı gerçekleştirilmiştir.

10.  Rusya Brest Litovsk Antlaşması                ile Kars, Ardahan ve Batum Osmanlı Devleti’ne geri vermiştir.

11.  Çanakkale Cephesi,                I. Dünya Savaşı’nda Türk ordularının kesin zafer kazandıkları tek cephedir.

12.  Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na                        katılmasıyla İngiltere Kıbrıs’ı topraklarına kattığını  
       açıklamıştır.

etkinlik

Aşağıdaki antlaşmalar ve sonuçlarını eşleştiriniz.

1. Osmanlı’nın Boğazlar konusunda son kez 
tek başına karar verdiği antlaşma

 e 

2. Yunanistan’ın bağımsızlığını kazandığı  
antlaşma 

 b 

3. Ermeni Meselesinin ilk kez yer aldığı 
uluslararası antlaşma

 f 

4. Osmanlı Devleti’nin Avrupa’nın açık pazarı 
haline geldiği antlaşma

 c 

5. Kırım Savaşı sonrası imzalanan antlaşma  g 

6. Rusya’nın I. Dünya Savaşı’ndan sonra  
imzaladığı antlaşma

 a 

7. Almanya’nın I. Dünya Savaşı’ndan sonra 
imzaladığı antlaşma

 d 

a. Brest Litovsk Antlaşması

b. Edirne Antlaşması

c. Balta Limanı Antlaşması

d. Versay Antlaşması

e. Hünkar İskelesi Antlaşması

f. Berlin Antlaşması

g. Paris Antlaşması
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1. I. Dünya Savası İngiltere’nin müttefikleriyle, 
Almanya'nın müttefikleri arasında geçmiştir.

 Aşağıdakilerden hangisi, I. Dünya Savaşı’na gi-
ren devletlerin, bu savaşa katılma sebeplerinden 
biri değildir?

A) Almanya'nın İngiliz sömürgelerini ele geçir-
mek istemesi

B) Rusya'nın Akdeniz'e inme isteği

C) Fransa'nın Alsas-Loren bölgesini geri almak is-
temesi

D) Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun 
Panslavizm politikasını önlemek istemesi

E) ABD'nin Avrupa'da toprak elde etmek isteme-
si

2. XIX. yüzyıl sonlarında Sanayi Devrimi'ni ger-
çekleştiren Avrupa ülkelerinin, maden cevheri, 
pamuk, yün, kauçuk, şeker kamışı gibi hammad-
delere olan gereksinimleri artmıştır.

 Aşağıdakilerden hangisi, bu gereksinimin bir so-
nucu olarak ortaya çıkmıştır?

A) Demokrasi ve liberalizm hareketleri

B) Ulusal bağımsızlık savaşları

C) Sömürgecilik yarısının hız kazanması

D) Devletlerarası diplomatik ilişkiler

E) Tarımsal etkinliklerin azalması

3. I. Coğrafi Keşifler ve Akdeniz ticaretinin önemi-
ni kaybetmesi

 II. 1535, Fransa’ya kapitülasyonların verilmesi

 III. Kapitülasyonların daimî olması (1740) ve Av-
rupa’da Sanayi İnkılabının çıkışı

 IV. ...........................................................................  

 V. 1854’te Kırım Savaşı sırasında ilk kez dış borç-
lanma olması

 Yukarıda Osmanlı ekonomisini etkileyen önemli 
gelişmelerin kronolojik olarak verildiği dikkate 
alınarak boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-
gisi getirilmelidir?

A) Balta Limanı Antlaşması ile Osmanlı toprakla-
rının İngiltere'nin açık pazarı haline gelmesi

B) Duyunuumumiye idaresinin kurulması ve Os-
manlı gelirlerine el konulması 

C) Osmanlıların Akdeniz’de ticarete başlaması

D) Islahat Fermanı ile gayrimüslimlere ayrıcalık-
lar verilmesi

E) Osmanlı Devleti'nin askeri alanda ıslahatlara 
başlaması

4. Balkan Savası sırasında Osmanlı Bakanlar 
Kurulu'nu basan İttihat Terakki yanlıları, devlet 
yönetimini tamamen ele geçirmişlerdir.

 Buna göre,

 I. Siyasi karışıklıklar yaşanmıştır.

 II. Yönetim biçimi değişmiştir.

 III. Ekonomik çöküntü engellenmiştir.

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II  C) I ve II

  D) I ve III     E) II ve II

5. Osmanlı Devleti'nde, XVIII. ve XIX. yüzyıllarda 
ekonomik, askeri ve idari birçok sorun ortaya 
çıkmıştır.

 Bu durum, yönetici sınıfı öncelikle aşağıdakiler-
den hangisine yöneltmiştir?

A) Saltanat sistemini sorgulamaya

B) Savaşlardan daha çok ganimet almaya

C) Avrupa devletleriyle işbirliğine gitmeye

D) Avrupa tarzı ıslahatlar yapmaya

E) Saray geleneklerini değiştirmeye

6. 1839 Tanzimat Fermanı ile;

	 • Herkesin hak ve özgürlükleri kanun güvence-
sine alındı.

	 •	 Padişahın yetkileri kısıtlandı.

 Bu durum, Tanzimat Fermanı ile aşağıdakilerden 
hangisinin benimsendiğini göstermektedir?

A) Laik devlet anlayışı

B) Kanun üstünlüğü

C) Devletçilik ilkesi

D) Milliyetçilik ilkesi

E) Ulusal güvenlik anlayışı

7. Berlin Antlaşması’nın;

	 • Sırbistan, Romanya, Karadağ bağımsız ola-
cak,

	 • Girit'te ve Ermenilerin yasadığı yerlerde ısla-
hatlar yapılacak

 maddeleri dikkate alındığında aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Ermeni sorununun ortaya çıkarıldığı

B) Panslavizm politikasının sürdüğü

C) Çok uluslu yapının dağılmaya başladığı

D) Azınlıkların haklarının ellerinden alındığı

E) Osmanlı topraklarının daraldığı
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CEVAP ANAHTARI

1. Ünite

2. Ünite

3. Ünite

4. Ünite

5. Ünite
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