
 XVII.yüzyılda Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu 

güç duruma çare bulmak için ,ıslahatların yapılması 

gereği duyulmuştur. Islahatların amacı, devlete eski 

gücünü kazandırmak,yönetimi,orduyu ve maliyeyi 

düzeltmekti. Ancak ıslahatlar yüzeysel kalmış, geri 

kalmanın sebeplerine inilememiştir. Bu sebeple ıslahatlar 

kalıcı olmamıştır.





 Şeyhü’lislamın fetva vermek 

dışındaki yetkilerini elinden alarak 

ilmiye sınıfının devlet işlerine 

karışmasını önlemeye çalışmıştır.



 Disiplinsizlikleri ve devlet işlerine 

karışmaları ile ön plana çıkan Yeniçeri 

Ocağına kaldırmaya çalışmış, bu 

düşüncesi hayatına mal olmuştur.

 Fatih’ten sonra ilk defa dışardan

evlenerek sarayı halka açmıştır.



 1620 yılında Lehistan’ın Boğdan

işlerine karışması dolayısıyla çıkan 

savaş Hotin Antlaşması ile sona ermiş 

Boğdan’daki Osmanlı egemenliği 

güven altına alınmıştır.





 Önce Yeniçeri Ocağını disipline etti. 

Daha sonra Sipahi zorbalarını ortadan 

kaldırdı. Şiddete dayanan kuvvetli bir 

disiplin sağladı. İçki ve sigara ve gece 

sokağa çıkma yasağı ilan etti. 



 Devlet adamlarından gerilemenin 

sebeplerini öğrenmek için risaleler 

istedi. En meşhuru Koçi Bey 

Risalesi’dir. Fakat yaptığı ıslahatlar 

kendi dönemiyle sınırlı kalmıştır.





 1623 yılında İran Bağdat’ı ele geçirmiştir. Tahta 

geçişinin ilk yıllarında çocuk yaşta olması sebebiyle 

bu konuyla ilgilenemeyen IV.Murat 1635 yılında 

yaptığı seferiyle Revan’ı ele geçirmiştir.1638 

Bağdat seferiyle de Bağdat İranlılardan geri alın-

mıştır. Yapılan Kasr-ı Şirin Antlaşması bugünkü 

Türk-İran sınırını büyük oranda belirlemiştir. 

Zağros Dağları sınır oldu.







 Tımar sistemi, bir kısım asker ve devlet görevlilerine belirli 

bölgelerden vergi kaynaklarının tahsis edilmesi ve buna karşılık 

olarak onlardan devlet için hizmet beklenmesi usulü idi. Böylece 

çok işlevli bir uygulama gerçekleştirilmiş oluyordu. Devletin tahsis 

ettiği,miktarı belirlenmiş vergi kaynağına genel olarak dirlik 

denirdi.Devlet birçoğu ayni olarak alınmakta olan vergileri toplayıp 

merkezi hazineye aktarmak gibi ikinci bir işlemden kurtulmuş 

oluyor ve böylece vergileri kaynağında topla-ma işlemini 

görevlilere bırakıyordu. 



 Ayrıca bu görevliler,bir yandan kendilerine 

vergileri tahsis edilmiş bölgeyi,yani dirlik alanını 

yöneterek önemli bir örf görevini yerine getiriyor, 

diğer yandan da çağrıldığı anda besledikleri 

askerleriyle birlikte savaşa katılıyorlardı. Devlet 

böylece ordusunun asıl bölümünü bu eyalet atlı 

askerleriyle oluşturmuş oluyordu. Ayrıca hem 

yönetici hem de asker olan dirlik sahipleri 

üreticiyi koruyup kollama yoluyla üretime de 

katkıda bulunmuş oluyordu.



 Tımar usulü önemini kaybedince 

ayanlar iltizam topraklarını da almaya 

başlamışlar ve böylece hem yönetici 

,hem de vergi toplamaya yetkili kişiler 

konumuna gelmişlerdir.



 -Tımar sistemi zayıflayınca,eyalet ve sancaklarda 

yönetici konumundaki paşalar,işleri bu kez kendi 

kapılarında topladıkları ve adına sarıca sekban, levend

denilen askerlere gördürmeye başladılar. Savaş dışında 

boş kalan bu askerler problemler çıkarmaya başladılar. 

Celali isyanların çıkışında etkileri olmuştur.



 -Tımar sistemi bozulunca reaya da toprağını terk 

etmeye başlamıştır. Bunlara çiftbozan denmiştir.

 -Tımar sistemi önemini yitirince reayaya yeni vergiler 

konulmaya başlamıştır.





 Osmanlı Devleti’nde tımar sistemi içine yerleştirilemeyen 

faaliyetlerin gerektirdiği parayı hazineye intikal 

ettirebilmek için tımar sisteminin yanında bir de iltizam 

sistemini uygulanmıştır. İltizam usulü ,kanunların 

saptadığı vergileri ,yükümlülerden toplama ve devlet 

hazinesine intikal ettirme görevinin,açık artırma yoluyla ve 

belli şartlarla havale edilmesi sistemidir. Bu sistemde vergi 

kaynağı olan araziye mukataa bu görevi üzerine alan kişiye 

mültezim denirdi. 



 Mültezim üzerine aldığı görevi yerine 

getirirken,belli bir miktarı da geçimi için alıkordu.  

Mültezimde aynı tımar sahibi gibi,vergiye konu 

olan faaliyeti yapan zümreleri ve bölgeyi bu 

açıdan yöneten kişiydi ve dirlik sahibinin hakları 

ona da tanınmıştı. Bu bakımdan bu iki uygulama 

birbirini tamamlıyordu.





XVII.YÜZYILDA AVRUPA’DA 
SİYASİ DURUM





 Otuz Yıl Savaşı, 1618 ile 1648 yılları arasında yapılan 

ve Avrupa devletlerinin çoğunun katıldığı savaşlar 

dizisidir. Temelinde, bir Protestan-Katolik mücadelesi 

olsa da, savaşan devletlerin çoğu dinsel değil siyasi 

amaçlar için savaşmıştır. Kutsal Roma Cermen 

İmparatorluğu'na bağlı prensliklerin farklı taraflarda 

savaşması sebebiyle bir iç savaş niteliği de taşır.

http://tr.wikipedia.org/wiki/1618
http://tr.wikipedia.org/wiki/1648
http://tr.wikipedia.org/wiki/Protestan
http://tr.wikipedia.org/wiki/Katolik
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kutsal_Roma_Cermen_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0%C3%A7_sava%C5%9F


 Savaş, 1648 yılında Protestanların zaferiyle 

bitmiş ve Vestfalya Antlaşması ile savaş 

sonucunda Almanya’yı oluşturan Kutsal 

Roma-Cermen İmparatorluğu her biri 

hükümran olan birçok küçük devlete 

ayrılmıştır, İmparatorluk makamının yetkileri 

ise çok kısıtlanmıştır.

http://tr.wikipedia.org/wiki/1648
http://tr.wikipedia.org/wiki/Vestfalya_Antla%C5%9Fmas%C4%B1


 Otuz Yıl Savaşı'nı bitiren bir dizi antlaşma Vestfalya Barışı 

olarak bilinir. Vestfalya Barışı ile Augsburg Barışı hükümleri 

yenilendi ve Kalvenizm Roma Cermen İmparatorluğu’nda 

kabul edilen mezheplerden biri oldu. Vestfalya ile Kutsal 

Roma Cermen İmparatorluğu içindeki prenslikler, hemen 

hemen bağımsız siyasal birimler oldular. Üye devletlerin rızası 

olmadan İmparator vergi ve asker toplayamayacak, kanun 

koyamayacak ve savaş ilan edemeyecek olması, İmparator’un 

siyasal otoritesinin kalmadığını ortaya koyuyordu. 



 Daha sonra Fransız yazar Voltaire’in de söyleyeceği gibi 

Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu artık “ne kutsal, ne 

Romalı, ne de imparatorluktu”.

 Hollanda’nın bağımsızlığı resmen tanınarak Hollanda 

ile İspanya arasındaki Seksen Yıl Savaşları sona erdi. 

İsviçre'nin bağımsızlığı tüm taraflarca tanındı. Fransa 

Metz, Toul ve Verdun'u alarak Almanya'ya doğru 

genişledi. İsveç de Pomeranya'yı alarak Almanya'ya 

doğru genişlemiş oldu.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Voltaire
http://tr.wikipedia.org/wiki/Seksen_Y%C4%B1l_Sava%C5%9Flar%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Pomeranya


 İspanya sömürgelerinin büyük bir kısmını XVII.yüzyılda 

kaybetti. Hollanda Otuz Yıl Savaşları’nda İsviçre ile 

beraber bağımsızlığını ilan etti. Avusturya, XVII.yüzyılda 

gücünü korudu. Lehistan, taht kavgaları ve Rusya’nın 

genişlemesi sebebiyle gücünü koruyamadı. İsveç, Otuz Yıl 

Savaşları’nda galip geldi ve gücünü artırdı. Rusya, özellikle 

Çar I.Petro ile beraber güçlü bir devlet olma yolunda 

ilerlemeye başlamıştır.



VARŞOVA



VARŞOVA







 30 Yıl Savaşı, Avrupa’nın gördüğü son büyük 

din savaşıdır. Habsburglara karşı Protestanları 

destekleyen Katolik Fransa örneğinde olduğu 

gibi artık devletlerin çıkarları, dinsel 

bağlılıklarının önüne geçmiştir. Bu açıdan 

Vestfalya ile modern diplomasi ve uluslararası 

ilişkiler esaslarının temelleri atılmıştır.





 Artık Avrupa, kendi yasalarına göre davranan, kendi 

ekonomik ve siyasal çıkarlarını izleyen, istediği tarafta 

yer alan, ittifaklar kuran ve bozan modern bağımsız 

devletlerden oluşacaktır. Günümüz devletlerarası 

sistem Vestfalya ile kurulmuştur.



XVII.YÜZYILDA AVRUPA’DA 

BİLİM VE TEKNİK ALANDAKİ 

GELİŞMELER



 Avrupa’da Rönesans ve Reform ile modern düşünce 

ortamı oluşurken akıl ön plana çıkmaya başladı. Bu sayede 

modern bilimin temelleri atıldı. Teknik alanda önemli 

gelişmeler yaşanmaya başladı. Halk ve yöneticiler bilimsel 

faaliyetleri takip etmeye başladı. Bilim ve teknik alandaki 

gelişmeler sanat dallarını da etkiledi. Avrupa’daki skolastik 

felsefenin yerini özgür düşünce aldı. Bilimsel çalışmaların 

daha rahat yapılabilmesi için bilimsel akademiler açıldı.



 Yapılan bilimsel çalışmalar sonunda bu 

dönem,Akıl Çağı olarak nitelendirilmiştir. Bu 

dönemdeki çalışmalar Avrupa’da sanayinin hızla 

gelişmesini sağladı. Gelişen sanayi bir sonraki 

yüzyılda yaşanacak olan Sanayi İnkılabı’nın da 

zeminini hazırlamıştır. Sanayisi gelişen Avrupa 

devletleri, dünya siyasetinde daha sözü geçen 

bir güç haline geldi.



 Keşiflerin ve sömürgeciliğin sağladığı zenginlik, ilmi 

araştırmalar için daha çok para harcanması imkanını 

getirdi.

 Modern bilimim temeli atıldı.



 Keşiflerin ve sömürgeciliğin sağladığı 

zenginlik, ilmi araştırmalar için daha çok 

para harcanması imkanını getirdi.

 Modern bilimim temeli atıldı.



 Araştırmalar,daha çok pratik bilgiler 

çevresinde yoğunlaştı.

 Teknolojik uygulamalar, halkın günlük 

yaşayışını yakından ilgilendirmeye başladı. 

Bilimin milletlerarası boyutu genişledi. 



 Müspet bilimlerin gelişmesi hızlandı. 

Bacon ve Newton gibi bilim adamlarının 

bilim metodundaki çalışmaları bilim 

hayatının canlanmasında önemli rol 

oynadı.











 “Çok şey öğrendik”

Thomas Edison,elektrik ampulünü 

çalıştırmak için tam iki bin farklı madde 

denemiş , ama hiçbirisi işe yaramamıştı. 

Bilim adamının yardımcısı aylar süren bu 

çabaları sızlanarak şikayet etti.



“Bütün emeğimiz boşa gitti.Hiçbir şey elde  

edemedik. ”Edison, kendinden emin bir 

sesle cevapladı yardımcısını:

“Hayır!Çok uzun bir yol kat ettik ve çok 

şey öğrendik. İyi bir ampulün çalışması 

için iki bin maddenin kullanılamayacağını 

öğrendik!”



 7. Aşağıdakilerden hangisi, IV. Murat ve 

Köprülüler’in yaptığı yeniliklerin özelliği değildir? 

A) Kuvvete şiddete başvurma

B) Orduyu disiplin altına alma

C) Eyaletlerde güvenliği sağlama

D) Avrupa’daki gelişmelerden yararlanma

E) Yönetime canlılık getirme

1985-ÖYS



 Soru: Islahatlar niçin daha çok askeri alanda 
yapılmış olabilir? 



 Aşağıdakilerden hangisinin, XVII. Yüzyılda, 
Osmanlı ülkesinde idare, askeri ve mali 
bozuklukların ortaya çıkmasıyla doğrudan bir 
ilgisi yoktur?

 A-Ülkede iç isyanlar çıkması

 B-Gelir kaynaklarının giderek azalması

 C-Yetkisiz çevrelerin devlet işlerine karışması

 D-Yeniçerilerin yönetimde etkili hale gelmesi

 E-Yönetimde, dinsel ağırlığın artması



1986-ÖYS



 6. XVII. Yüzyılda, Osmanlı İmparatorluğu’nda;
I. Padişahların çoğu başarısız olmuştur.
II. Devlet dairelerinde rüşvet ve haksızlık 
yaygınlaşmıştır.
Uzun süren ve başarısızlıkla sonuçlanan savaşlara 
girişilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu sorunların XVII. 
Yüzyılda ortaya çıkan bir sonucu olarak kabul 
edilebilir?

 A) Islahat hareketlerinin hızlanması

 B) Anayasal yönetime geçilmesi

 C) İç ayaklanmaların artması

 D) Yeni ekonomik önlemler alınılması

 E) Batı ile diplomatik ilişkiler kurulması

 1985-ÖSS



 15. XVII. Yüzyılda Kuyucu Murat Paşa, IV. Murat 
ve Köprülü Mehmet Paşa’nın devlet otoritesini 
yeniden kurmak amacıyla izledikleri ortak yol 
aşağıdakilerden hangisidir?

 A-Maliyeyi düzeltmeye çalışma

 B-Kanun ve nizamları değiştirme

 C-İsyanları, korkutma ve şiddet yoluyla 
önlemeye çalışma

 D-Yeniçeri Ocağını kaldırmaya çalışma

 E-Saraydaki kadınların etkinliğini engelleme



1988-ÖYS



İki günü birbirine eşit olan

ziyandadır.


