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 IV. MEHMET DÖNEMİ 
ISLAHATLARI



 Tarhuncu maliyeyi düzeltmek 

için miri mal kimde ise hazineye 

aldı. Yersiz verilmiş görevleri 

kaldırdı.İltizam ve dirlik 

sisteminde düzenlemelere gitti. 



 Bu çalışmalar bazı kişilerin 

çıkarlarına dokundu. “Şehzade 

Süleyman’ı padişah yapmak 

istiyor” diyerek, IV.Mehmet’e 

duyurunca , Tarhuncu Ahmet 

Paşa idam edildi.



 16. XVII. Yüzyılda, Osmanlı Devleti’nin bütçe 
açığını kapatmak için Tarhuncu Ahmet Paşa 
aşağıdakilerden hangisini yapmıştır?

 A-Saray masraflarını kısmıştır.

 B-Ayarı düşük paraları ortadan kaldırmıştır.

 C-Ulufeleri kısmıştır.

 D-Lüks inşaatları durdurmuştur.

 E-Dışarıdan borç para almıştır.

 1988-ÖYS



 Tarhuncu Ahmet Paşa’nın 

öldürülmesinden sonra, yine iç 

karışıklıklar çıkmış, Venedikliler Çanakkale 

Boğazı’nı kapatmışlardı. Devletin bu güç 

anında, sadrazamlık Köprülü Mehmet 

Paşa’ya önerildi. Köprülü bu görevi belirli 

şartlarla kabul etti. 



 Bu şartlar şunlardır:

 Sunacağı önerilerin kabul edilmesi

 Devlet memurlarının atanmasında ve 

görevden alınmasında,kendisine baskı 

yapılmaması

 Sadrazamlık görevine hiç kimsenin 

karışmaması

 Kendisi ile ilgili bir şikayet olursa, soruşturma 

yapılmadan cezalandırılmaması



 Soru: Köprülü Mehmet Paşa niçin göreve 
gelmek için bazı şartlar ileri sürmüş olabilir?



 3. Köprülü Mehmet Paşa sadrazamlığa getirilirken 
saraydan şunları istemiştir:

 I. Saray Devlet işlerine karışmayacaktır.
 II. Devlet işleriyle ilgili olarak saraya sunulan her şey 

kabul edilecektir.
 III. Devlet memurluklarına kendi istediği kişileri 

atayacaktır.
 IV. Kendisi hakkında bir şikayet olduğunda, savunması 

alındıktan sonra karar verilecektir.
 Reform amacıyla sadrazamlığa getirilen Köprülü 

Mehmet Paşa’nın bu istekleri onun nasıl bir amaç 
güttüğü anlaşılmaktadır?

 A-Yeni bir bağımsız devlet kurmak
 B-Halk iradesine dayanan bir hükümet kurmak
 C-İstediklerini yapabileceği bir ortam hazırlamak
 D-Yakınlarına devlet kapısında iş sağlamak
 E-Saltanatı eline geçirmek
 1982-

ÖYS



 5. Osmanlı İmparatorluğu’nda,

I. 1512 – 1520 yıllarına Yavuz 

II. 1520 – 1566 yıllarına Kanuni

III. 1564 – 1579 yıllarına Sokullu

IV. 1656 – 1691 yıllarına Köprülüler dönemi denilmiştir.

Bu durumlara bakarak Osmanlı tarihindeki dönemlerin 

adlandırılmasında nasıl bir rol izlendiği söylenebilir?

 A-Dönemlerin önemli olayları göz önüne alınmıştır.

 B-O yıllarda tarihin akışında rol oynayan kişilere bakılmıştır.

 C-Dönemler, devlet yönetiminde en uzun kalanlara göre adlandırılmıştır.

 D-Birbirine benzeyen padişah isimlerinin karıştırılmaması önemli 

sayılmıştır. 

 E-En yaşlı devlet adamlarının isimleri verilmiştir.

 1984- ÖSS



 İlkönce iç durumu düzeltti. 

Yönetim konusunda ihmalleri 

görülenleri cezalandırdı. 

Sipahilerin ayaklanmalarını 

Yeniçerilerin yardımıyla bastırdı.



 Devletten haksız yere alınan 

paraları keserek hazineye koydu. 

Bozcaada ve Limni’yi alarak 

,Çanakkale Boğazı’nı Venedik 

kuşatmasından kurtardı. 



 Girit’teki orduya yardım gönderdi. 

Erdel isyanını bastırdı. Halep Valisi 

Abaza Hasan Paşa isyanını bastırıp, 

isyancıları idam ettirdi.

 Köprülü Mehmet Paşa “Köprülüler 

Dönemi” diye anılan dönemi 

başlatmıştır.



 18. Duraklama döneminde, askerlikle ilgili 
olmayanların yeniçeri ocağına alınmasıyla devletin 
maaş alan yeniçeri sayısı artmış; ayrıca, tımar 
sisteminin bozulmasıyla da köylü toprağını 
bırakarak şehirlere göç etmek zorunda kalmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinde bu iki durumunda 
önemli rolü vardır?

 A-Ülke ekonomisinin bozulması

 B-Eğitime önem verilmesi

 C-Dış ülkelerle diplomatik ilişkiler kurulması

 D-Toprağın, elde edilen gelirlere göre gruplara 
ayrılması

 E-El sanatlarında gelişme olması



1992-ÖSS



 14. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun duraklamasına yol açan iç 
nedenlerden biridir?

 A-Ülkede, çeşitli milletlerden ve dinlerden 
kişiler bulunması

 B-Yeni ticaret yollarının keşfedilmesi

 C-Avrupa’nın bilim ve teknikte ilerlemesi

 D-Avrupa Hıristiyanlarının Osmanlılara 
birlikte karşı koyması

 E-İmparatorluğun doğal sınırlarına ulaşması



1988-ÖSS





 Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, orduyu 

düzenledi ve özellikle topçu sınıfına 

özel önem verdi.Bütçe açığını 

gidermeye çalıştı. 1664 Vasvar Ant-

laşması ile Avusturya Savaşlarına son 

verdi.



 Girit’e giderek Kandiye kalesini 

alarak Girit’in fethini 

tamamladı.Lehistan’la yapılan Bucaş

Antlaşması ile Podalya’yı Osmanlı 

topraklarına kattı.Osmanlı Devleti’ni 

hemen hemen XVI. Yüzyıldaki gücüne 

ulaştırdı.



 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



 Kişilere bağlı kalmıştır.

 Nedenleri araştırılmadan sorunlara çözüm 
arandığı için kalıcı çözümler bulunamamıştır.

 Avrupa’daki gelişmeler takip edilememiştir.

 Yapılan ıslahatlar daha çok askeri alanda 
yapılmıştır.

 Islahatlara yeniçeriler, devlet adamları, saray 
kadınları ve ulema engel olmaya çalışmıştır.

 Baskı ve şiddet yolu ile devlet otoritesi sağlanmak 
istenmiştir. Ancak bu yol, ıslahatların halk 
tarafından benimsenmesine engel olmuştur.



 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.



 IV. MEHMET DÖNEMİ 
SİYASİ OLAYLARI



 Venedik  ile İlişkiler: Osmanlı Devleti daha 

önceki yıllarda Ege adalarını Venedik’ten 

almıştı. Girit hala Venedik’in elinde idi. Ada 

stratejik konumu ile Akdeniz’deki Osmanlı 

hakimiyetini tehdit ediyor,korsanlara da 

sığınaklık teşkil ediyordu



 1645-1669 yılları arasında devam eden 

seferlerle ada ele geçirildi. Böylece Doğu 

Akdeniz’ deki Osmanlı hakimiyeti 

güçlendirildi. Ancak Osmanlı deniz 

gücünün, Avrupa denizciliğine göre geri 

kaldığı da anlaşılmıştır.



 Soru: Girit seferinin bu kadar uzun sürmesi 
neyi gösterir?



 Tarih Yazılısından İlginç Cevaplar

 Taht Kadısı : Çok yüksek kıdeme sahip olan ve 
taht davalarına bakan kadı

 Osmanlı’da yaşanan taht kavgalarını 
engellemek amacıyla seçilen bir görevlidir 

 Padişaha karşı yapılan isyanları bastırırdı.

 Ulufe: Burjuva sınıfı ile işbirliği yapan kişi.

 İşçilere verilen maaş

 Çiftbozan: Yeniçeri Ocağını kaldırma düşüncesi



 Erdel  Beyi Rakoçi’nin isyan etmesi, Avusturya’ya 

sığınması ve Avusturya’nın Erdel işlerine karışması

üzerine sefere çıkan Fazıl Ahmet Paşa Avusturya’yı 

yenilgiye uğrattı ve Uyvar kalesini ele geçirdi.1664 

yapılan Vasvar Antlaşması ile Uyvar ve Neograt kaleleri 

Osmanlılarda kalacak Avusturya Erdel işlerine 

karışmayacaktı. Bu seferle Türk gücü Avrupa’da 

yeniden hissedildi.





 1672 yılında Lehistan’ın Osmanlı himayesindeki 

Ukrayna Kazaklarına saldırması ile başlayan savaş 

Bucaş Antlaşması ile sona ermiştir. Podolya ve 

Ukrayna Osmanlı Devleti’ne bırakılmıştır.(1676). 

Bucaş Osmanlı Devleti’nin toprak kazandığı son 

antlaşmadır. Batıda en geniş topraklara 

ulaşılmıştır.



 Soru: Bucaş Antlaşması’nın önemi nedir?





 XVII.yüzyılda Osmanlı-Rusya ilişkileri, Dinyeper

(Özi) kazakları yüzünden başladı. Rusya tarafına 

geçmeleri üzerine Merzifonlu Kara Mustafa 

Paşa’nın çıktığı sefer sonucunda Çehrin kalesi 

alındı. Dinyeper nehrinin sağ tarafındaki yerler 

Osmanlılarda, Kiyev şehri Ruslarda kalacak şekilde 

antlaşma yapıldı (1681). Çehrin ya da Bahçesaray 

antlaşması Rusya ile yapılan ilk siyasi antlaşmadır.



Burası neresi olabilir?



 Orta Macaristan’da durumunu 

güçlendirmek isteyen Katolik Avusturya 

egemenliğinde bulunan Protestanlara 

baskı yapmaya başlamış; bunun üzerine 

Macarların lideri Tökeli İmre Osmanlılara 

sığınarak Osmanlılardan yardım istedi. 



 1683 yılında yapılan seferle Viyana 

kuşatıldı. Kuşatmanın uzaması, 

Lehistan’dan yardım gelmesi ve 

Kırım kuvvetlerinin bu yardıma engel 

olmamaları yenilgiyi hazırlamıştır. 



 Soru: II.Viyana Kuşatması’nda başarılı 
olunamamasının sebepleri nelerdir?



 21. Osmanlılar Viyana’yı 1683 yılında ikinci 
kez kuşatmışlar ama alamamışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu kuşatmanın 
sonuçlarından biri değildir?

 A-Sadrazamlık makamında değişiklik 
yapılması

 B-Podolya’nın elden çıkması

 C-Celali isyanlarının başlaması

 D-Kutsal ittifakın kurulması

 E-Rusya’nın Karadeniz’de üs kazanması

 1994-ÖYS



 22. Aşağıdakilerden hangisi XVII. Yüzyılda 
Osmanlı İmparatorluğunda tarımsal üretimin 
azalmasına yol açmıştır?

 A-Kapitülasyonların genişletilmesi

 B-Dışarıdan borç para alınması

 C-Düyun-u Umumiye’nin kurulması

 D-Tımar sisteminin bozulması

 E-Nüfusun artması

 1995-ÖYS



 24.. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı 
imparatorluğunun Duraklama Dönemine 
girmesinin nedenlerinden biridir?

 A-Ülkede tek söz sahibinin padişah olması

 B-Tımar sisteminin bozulması

 C-İltizam sisteminin kaldırılması

 D-Divan üyelerinin sayısının artması

 E-Şehzadelerin taşrada görevlendirilmesi

 1997-ÖYS







Tahta Geçme Yaşı:45.7 

Saltanat Süresi:3.7

Saltanat Sonundaki 

Yaşı:49.2

Ölüm Yaşı:49.2





Tahta Geçme Yaşı: 

48.4

Saltanat Süresi:3.7

Saltanat Sonundaki 

Yaşı:51.11

Ölüm Yaşı:51.11





Tahta Geçme Yaşı: 

30.8

Saltanat Süresi:8.7

Saltanat Sonundaki 

Yaşı:39.3

Ölüm Yaşı:39.7



 Viyana Bozgunu, Papa’nın da teşvikleriyle 

Rusya,Avusturya, Lehistan,Venedik ve Malta 

arasında Avrupa ittifakına (Kutsal İttifak ) yol 

açmıştır.16 yıl devam eden savaşlarda Osmanlı 

Devleti başarılı olamamış; Karlofça Antlaşması ile 

Avusturya’ya Banat ve Temeşvar dışında 

Macaristan ve Erdel’i,

Osmanlı –Avrupa ( Kutsal İttifak ) 
Savaşı



 Venedik’e Mora ve Dalmaçya kıyılarını,

Lehistan’a Podolya ve Ukrayna’ yı,Rusya’ya 

İstanbul Antlaşması ile Azak kalesi ve 

çevresini bırakmıştır. Rusya İstanbul’da elçi 

bulundurma hakkını da elde etti.



 Soru: Karlofça Antlaşması ile Avusturya’ya 
nereleri bıraktık?



 Soru: Karlofça Antlaşması ile Lehistan’a 
nereleri bıraktık?



 Soru: Karlofça Antlaşması ile Venedik’e 
nereleri bıraktık?



 Soru: İstanbul Antlaşması ile Rusya’ya 
nereleri bıraktık?



 Karlofça Antlaşması ile Osmanlı Devleti’nin Orta 

Avrupa’daki hakimiyeti sona ermiştir. Osmanlı 

Devleti Avrupa’dan geri çekilmeye başladı. İlk defa 

geniş miktarda toprak kaybetti. Bu olay tarihçiler 

tarafından Osmanlı Devleti’nde Gerileme Devri’nin 

başlangıcı kabul edilir.





 Soru: Karlofça Antlaşması’nın önemi nedir?





XVII.YÜZYILDA OSMANLI 

DEVLETİ’NDE 

KÜLTÜR,BİLİM,SANAT VE 

MİMARİ



İlim müslümanın yitik malıdır, 

nerede bulursa alsın.

Hz.Muhammed (S.A.V.)



 XVII.yüzyıl Avrupası’nda özellikle bilim 

ve sanat alanında önemli gelişme ve 

değişmeler yaşanırken Osmanlı 

Devleti’nde aynı paralellikte seyreden 

bir gelişim görülmemektedir. Yine de 

bilimsel faaliyetler devam etmektedir.   



 Evliya Çelebi, Katip Çelebi, Nabi, Naima, Nef’i, 

Itri, Karacaoğlan bu dönemde yetişmiş bilim 

adamı ve şairlerdir.







IV.MEHMET DEVRİ

OLAYLARI 

(1648-1687)

Çınar Vak’ası

1656

Kapıkulu 

Sipahilerin 

çıkardığı 

ayaklanmada otuza 

yakın devlet adamı 

çınar ağacında 

idam edilmiştir.

Girit’in fethi

1669

1645’te başlayan 

sefer 1669 yılında 

Kandiye’nin

Venediklilerden 

alınması ile sona 

ermiştir.

Osmanlı Avusturya 

Savaşı ve Vasvar

Antlaşması

1664

Bu seferle Türk 

gücü Avrupa’da 

yeniden 

hissedilmiştir.

Lehistan seferi ve 

Bucaş Antlaşması

1672

Lehistan’ın Ukrayna 

kazaklarına 

saldırısı dolayısıyla 

başlayan sefer 

Bucaş Antlaşması 

ile sona ermiştir.









 Fazıl Ahmet Paşa’nın kardeşi olan 

Köprülü Fazıl Mustafa Paşa,halka 

ağır gelen vergileri kaldırdı. 

Önemli görevlere dürüst ve 

yetenekli kişileri getirerek, devlet 

işlerine çabukluk kazandırdı.



 Ekonomiyi iyileştirmeye 

çalıştı.Vergileri herkesin ödeme 

gücüne göre belirledi.Yerli 

mallara önem verilerek, paranın 

değeri yükseltilmeye çalışıldı.



 Ordunun eğitimi ile ilgili okullar  

açtırdı.İstanbul’da Baruthane-i 

Amire ve bazı vilayetlerde barut 

imalathaneleri kurdurdu. Halkın 

sosyal durumu ile ilgilendi.



 Kanaat

 Filozof Diyojen çeşme başına 

oturmuş, çorba yapmak üzere 

mercimek ayıklıyordu. O esnada 

imparatora yakınlığıyla tanınan 

Aristippus adlı başka bir filozof 

kendisini fark edip yanına yaklaştı. 



 Aristippus da filozoftu, ama bilgisini 

etrafındakileri aydınlatmaktan çok , 

imparatora dalkavukluk etmek için 

kullanırdı. Bu şekilde keyif için kolay 

ve rahat bir hayat sürmenin yolunu 

bulmuştu. 



 Alaycı sesle Diyojen’e “Sen de 

imparatora yakın olmayı 

becerebilseydin, böyle çeşme

başlarında mercimek ayıklamaya 

mecbur kalmazdın” dedi. 



 Diyojen şu cevabı verdi. “Sen 

de böyle mercimek çorbasına 

kanaat etmeyi becerebilseydin, 

imparatora dalkavukluk etmek 

zorunda kalmazdın.”



Ağzını kötü sözlere alıştırma ,

yoksa önüne gelene havlayan

köpeklere dönersin.
Hz.Ali



Çocuklarınızın böcekleri öldürmesine

izin vermeyin. İnsan öldürmede

atılacak ilk adım odur. 

Pisagor



IV.MEHMET DEVRİ
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XVII.YÜZYILDA

AVRUPA

MERKANZTİLİZM

Bu yeni ekonomik 

anlayışa göre ülkeler 

ne kadar çok madene 

ve paraya hakimse o 

kadar zengindir. 

Zengin statüsünde 

olmak isteyen 

Avrupalılar iç ve dış 

ticarete önem verdiler. 

Bu durum hammadde 

ve Pazar arayışına yol 

açmış bu da 

sömürgeciliği 

doğurmuştur. 

OTUZ YIL 

SAVAŞLARI( 

1618-1648)

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.Otuz Yıl 

Savaşı'nı bitiren bir dizi 
antlaşma Vestfalya

Barışı olarak 
bilinir.Vestfalya ile 

modern diplomasi ve 
uluslararası ilişkiler 
esaslarının temelleri 

atılmıştır.

BİLİM VE TEKNİKTE 

GELİŞMELER

Avrupa’da Rönesans ve Reform ile 
modern düşünce ortamı oluşurken akıl 
ön plana çıkmaya başladı. Bu sayede 

modern bilimin temelleri 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.

http://tr.wikipedia.org/wiki/1618
http://tr.wikipedia.org/wiki/1648
http://tr.wikipedia.org/wiki/Protestan
http://tr.wikipedia.org/wiki/Katolik


XVII.YÜZYIL 

ISLAHATLARI

II.OSMAN 

ISLAHATLARI

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.

IV.MURAT 

ISLAHATLARI

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..

IV.MEHMET DÖNEMİ 

ISLAHATLARI

Tarhuncu Ahmet Paşa

-Tarhuncu maliyeyi düzeltmek için miri mal kimde ise hazineye 

aldı. Yersiz verilmiş görevleri kaldırdı.İltizam ve dirlik sisteminde 

düzenlemelere gitti. 

Köprülü Mehmet Paşa

Venedikliler Çanakkale Boğazını kapatmışlardı. Devletin bu güç anında, 

sadrazamlık Köprülü Mehmet Paşa’ya önerildi. Köprülü bu görevi belirli 

şartlarla kabul etti. B

Bu şartlar şunlardır:

Sunacağı önerilerin kabul edilmesi

Devlet memurlarının atanmasında ve görevden alınmasında,kendisine baskı 

yapılmaması

Sadrazamlık görevine hiç kimsenin karışmaması

Kendisi ile ilgili bir şikayet olursa, soruşturma yapılmadan 

cezalandırılmamasıİlkönce iç durumu düzeltti. Yönetim konusunda 

ihmalleri görülenleri cezalandırdı. Sipahilerin ayaklanmalarını Yeniçerilerin 

yardımıyla bastırdı.Devletten haksız yere alınan paraları keserek hazineye 

koydu. Bozcaada ve Limni’yi alarak ,Çanakkale Boğazı’nı Venedik 

kuşatmasından kurtardı. 

Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, orduyu düzenledi ve özellikle 

topçu sınıfına özel önem verdi.Bütçe açığını gidermeye çalıştı. 

1664 Vasvar Antlaşması ile Avusturya Savaşlarına son verdi.



DURAKLAMA DEVRİ 

OLAYLARI

(1569 – 1699)

BATI’DA GELİŞMELER

1593-1606 

Osmanlı-

Avusturya 

Savaşları ve 

Zitvatorok

Antlaşması

Hotin

Seferi ve 

Antlaşması 

(1620-

1621)

Girit’in 

fethi 

(1645-

1669)

1663-1664-

Osmanlı-

Avusturya 

Savaşı ve 

Vasvar

Antlaşması 

Lehistan 

Seferi ve 

Bucaş

Antlaşması 

(1672)

Osmanlı-

Rus İlişkileri 

ve Çehrin

Antlaşması 

(1678)

Viyana 

Kuşatması 

(1683)

, 16 yıl Savaşı 

ve Karlofça 

Antlaşması 

(1699)

1574-1595 
III.MURAT

1595-1603
III.MEHMET

1603-1617 
I.AHMET

1618-1622
II.OSMAN

1617-1618
1622-1623
I.MUSTAFA

1623-1640
IV.MEHMET

1640-1648
I.İBRAHİM

1648-1687 
IV.MEHMET

1687-1691
II.SÜLEYMAN

1691-1695
II.AHMET

1695-1703
II.MUSTAFA



DURAKLAMA DEVRİ 

ANTLAŞMALARI

(1569 – 1699)

BATIDAKİLER

Zitvatorok

Antlaşması

(1606)

Avusturya

Osmanlı Devleti 

Avusturya’ya 

karşı 

üstünlüğünü 

kaybetmiştir.

Hotin

Seferi

(1621)

Lehistan

Eski sınırlar 

geçerli olmak 

üzere 

antlaşma 

imzalandı. 

Vasvar

Antlaşması

(1664)

Avusturya 

Türk gücü 

Avrupa’da 

yeniden 

hissedilmiştir. 

Karlı olarak 

yapılan son 

antlaşmadır.

Bucaş

Antlaşması 

(1672)

Lehistan

Batıda toprak 

kazandığımız 

son 

antlaşmadır.

Çehrin

Antlaşması 

(1678)

Rusya

Rusya ile ilk 

antlaşma

Karlofça 

Antlaşması 

(1699)

Geniş miktarda 

toprak 

kaybettiğimiz , 

gerilemenin 

başlangıcı 

kabul edilen 

antlaşma 

İstanbul 

Antlaşması

1700

Rusya’nın 

Karadeniz’e 

inme fırsatı 

bulduğu ve 

İstanbul’da elçi 

bulundurma 

hakkı elde 

ettiği antlaşma



DURAKLAMA DEVRİ OLAYLARI

DOĞU’DA GELİŞMELER 

1577-1590 Osmanlı 

İran Savaşı ve Ferhat 

Paşa Antlaşması

1603-1612 Savaşı ve 

Nasuh Paşa Antlaşması

1615-1618 Osmanlı-

İran Savaşlarının 

başlaması 

1615-1618 Osmanlı-

İran Savaşları ve Serav

Antlaşması

1635 - Revan Seferi

1638 - Bağdat Seferi ve 

1639-Kasr-ı Şirin 

Antlaşması

1623-1640)
IV.MURAT

1618-1622)
II.OSMAN

1574-1595 
III.MURAT

1603-1617 
I.AHMET



DURAKLAMA DÖNEMİ 

ANTLAŞMALARI

DOĞUDAKİLER

Ferhat Paşa 

Antlaşması

1590

Doğu’da en geniş 

sınırlara ulaşılmıştır.

Nasuh Paşa 

Antlaşması

1612

Amasya 

Antlaşması’ndaki 

sınırlara geri 

dönülmüştür.

Serav Antlaşması

1618

Amasya 

Antlaşması’ndaki 

sınırlara geri 

dönülmüştür.

Kasr-ı Şirin 

Antlaşması

1639

Bugünkü Türk-İran 

sınırını belirleyen 

antlaşmadır.


