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AVRUPA TARİHİ-I (1300-1600)

A-Feodalitenin Çözülüşü ve 
Merkezi Krallıkların Kurulması



FEODALİTE 
REJİMİ

Soylular 
Din 

Adamları 
(Rahipler)

Burjuvaziler 
(Esnaf ve 
Tüccarlar)

Köylüler

Serbest 
Köylüler

Serfler

Köleler





FEODALİTE’NİN 
ÇÖZÜLMESİ

HAÇLI 
SEFERLERİ

COĞRAFİ 
KEŞİFLER

İNGİLTERE VE 
FRANSA’DAKİ 
İÇ SAVAŞLAR

ATEŞLİ 
SİLAHLARIN 

KULLANILMASI







soru: serf nedir?

cevap:Bir köylü 

türü.



Soru: Skolastik dü-

şünce nedir?

Cevap: Özgür 

düşünceye denir.



Soru: Feodalite’de halk 

hangi sınıflardan 

oluşmuştur?

Cevap: Karavel, Enterdi,

Tekfur gruplara ayrıl-

mıştır.



Fiziki Eksikliklerini Dert Etmeden 

Çalış

Kör ve sağır olmasına rağmen, 

Bayan Keller, ünlü bir yazar ve 

hatip olmuştu.     



Hayatı acı ve ıstıraplar içinde 

geçmesine rağmen o yılma-dan 

çalışmıştı.Hatta Redcliffe Koleji’ni 

en üstün derece ile bitirmişti.

Bayan Keller,derin bir mizah 

kabiliyetine de sahipti.



Bir gün Harvard Üniversitesi’nde 

gençlere hitabına şu sözlerle 

başlamıştı:

-Siz gençler, benden çok daha 

talihli insanlarsınız. Zira bendeki bir 

eksiklik hiç birinizde yok.



Harvardlı gençler,hatip kadı-nın

körlük ve sağırlığını kastettiğini 

zannederek son derece 

üzülmüşlerdi ki, Bayan Keller 

sözlerine şu cümle ile devam 

etmişti:



-Çünkü benim dişlerim 

takma...

Ve gençler, Bayan Keller’i

çılgınca alkışlamışlardı. 



TEKNOLOJİK 
GELİŞMELER

Kağıt ve 
Matbaanın 

geliştirilmesi

Pusulanın 
icadı 

Gemicilik 
sanatının 
ilerlemesi

Barutun ateşli 
silahlarda 

kullanılması



B-Avrupa’nın Yayılması(Coğrafi 

Keşifler)

Sebepleri

Avrupa’da  pusulanın tanınması, gemicilik 

sanatının ilerlemesi, coğrafi bilgisinde 

ilerlemeler ve hurafelere  inanmayan cesur 

gemicilerin yetişmesi keşifler için uygun bir 

ortam hazırlamıştır. Aşağıdaki sebeplerle 

Avrupalılar keşif hareketlerine başladılar.



COĞRAFİ 

KEŞİFLERİN
SEBEPLERİ

Türklerin İpek Yoluna 
hakim olmaları 

Avrupalıları yeni yollar 
aramaya itmesi

Doğu ülkelerinin 
zenginliği ve 
Avrupalıların 

buralara ulaşmak 
istemeleri

Doğudan Avrupa’ya 
gelen malların 
pahalıya mal 

olması

Avrupa’da bazı 
kralların gemicileri 

desteklemesi

Avrupa’da değerli 
madenler sıkıntısı 

çekilmesi

Hıristiyanlığı yayma 
düşüncesi



MACELLAN VE KRİSTOF KOLOMB’UN YOLA 

ÇIKTIĞI NEHİR- QUADAL QUVİR



BÜYÜK KAŞİFLER

BARTELMİ 
DİAZ

Ümit Burnu 
Yolu

AMERİGO 
VESPUÇİ

Amerika’nın 
yeni bir kıta 
olduğunu 

anladı.

MACELLAN 
VE DEL 
KANO

Dünyanın 
dolaşılması

VASCO DA  
GAMA

Ümit 
Burnu’nun 
geçilerek 

Hindistan’a 
ulaşılması

JOHN 
CABOT

Kuzey 
Amerika

JACK 
CARTİER

Kuzey 
Amerika

KRİSTOF 
KOLOMB

Amerika’nın 
keşfi













2012-LYS





Soru: Ümit Burnu 

yolunu kim bulmuştur?

Cevap: Ceneviz kralı





Machu İnkalar



İnkalar



İnkalar



Mayalar







21. Ortaçağda Venediklerle Cenevizliler uzak doğu ile 

Avrupa arasında ticari ilişkileri sağlamaları sonucu 

ekonomik üstünlük elde etmişlerdir.

Venediklilerle Cenevizlilerin bu ekonomik 

üstünlükleri aşağıdakilerden hangisi ile sona 

ermiştir?

A)Barutun ateşli silahlarda kullanılmasıyla

B)Avrupa’dan Amerika’ya göçün başlamasıyla

C)Baharat yolunun Müslümanların eline geçmesiyle

D)Atlas okyanusundaki limanların önem kazanmasıyla

E)Esir ticaretinin yasaklanmasıyla

1997-ÖYS



Soru: Coğrafi 
Keşiflerin sonuçlarını 
yazınız.

Cevap: İçki içilen 
yerler kapatıldı. İçki 
içmek yasaklandı.



Keşifler Türk ve İslam dünyası 

açısından pek hayırlı olmamıştır . Akdeniz 

limanlarının önemini kaybetmesi Osmanlı 

Devleti’nin ticari gelirlerinin azalmasına 

yol açmıştır. 



Soru: Ümit Burnu Yolu’nun 

bulunması üzerine Osmanlı 

Devleti’nin tavrı ne olmuştur?

Cevap: Buna karşılık Osmanlı 

Devleti Basra Körfezi ile 

Akdeniz arasında nehir açmaya 

çalışmıştır.



Soru: Coğrafi Keşiflerin 

Osmanlıya etkilerini 

yazınız.

Cevap: Önemli eserler 

Avrupa’ya satıldı.



Osmanlı Devleti kapitülasyonlar vererek 

bu zararı azaltmaya çalıştıysa da başarılı 

olamadı. İslam ülkeleri Avrupa devletlerinin 

tehdidi altına girdiler. Osmanlı Devleti 

Baharat yolunun kontrolü için Portekizlilerle 

mücadeleye girdiyse de başarılı olamadı.



DÜNYADA DEĞİŞİKLİK YAPMAK 

İSTEYENLER, İLK DEĞİŞİKLİĞİ 
ÖNCE KENDİNİZDE YAPIN.  



C-RÖNESANS

Kelime anlamı yeniden doğuş 

demek olan Rönesans,geniş 

anlamıyla,XV. ve XVI. Yüzyıllar-da 

Batı Avrupa’da edebiyat, sanat ve 

bilim alanında meydana gelen 

gelişmeleri ifade eder.



Soru:Rönesans nedir?

Cevap:Reform hareketleri 

akımına rönesans denir.



Rönesans’ın 
Sebepleri

Ortaçağ 
sonlarına 

doğru kültür 
ve sanatta bir 

birikimin 
mevcudiyeti

Avrupa’nın 
İspanya’da 

Endülüs 
Emevi

Devleti ve 
Sicilya 

aracılığıyla 
İslam 

Medeniyeti-
ni tanıması

Matbaa-
nın geniş 
kullanım 
alanına 

girmesiyle 
yeni buluş 

ve 
düşünce-

lerin
yayılması

Avrupa’da 
kültür ve 

sanat 
faaliyetlerini 
destekleyen,

bilim adamları 
ve 

sanatkarları 
himaye eden 

varlıklı 
kişilerin 
ortaya 

çıkması.

İstanbul’un 
fethinden 

sonra 

Bizans’ta 
bulunan bazı 

bilginlerin 
İtalya’ya göç 

ederek,

eski Yunan-
cayı

öğretmeleri ve 
eski eserleri 
tanıtmaları

Büyük 
sanatkarların 

yetişmesi

Edebiyat 
ve 

sanattan 
zevk
alan,

bunlarla 
uğraşan 

bir sınıfın 
meydana 
gelmesi



Rönesans’ın 
yayılma 
yolları

İtalya’nın dini 
merkez  olması  

ve yapılan 
ziyaretler

Ticaretİtalyan 
Savaşları



Monoliza

(La Jakond)











Rönesans hareketleri İtalya’ da 

başlamıştır. Bunda İtalya’nın coğrafi 

konumu dolayısıyla değişik kültür ve 

medeniyetlerle ve bilhassa İslam 

medeniyetiyle ilişki kurmasını 

sağlamıştır. 



İtalya’nın siyasi birlikten yoksun 

olması dolayısıyla geniş bir hürriyet 

ortamının bulunması tarihinin eski 

olması,ekonomik durumunun iyi 

olması,dini bir merkez olması da 

Rönesans’ın İtalya’da başlamasında 

etkili olmuştur.



Rönesans,Hümanizma ile başlamıştır .

Hümanizma, Eski Yunan ve Latin kültürünü en 

yüksek kültür örneği olarak alan ve Ortaçağ’ın 

skolastik düşüncesine karşı Avrupa’da doğup 

gelişen felsefe,bilim ve sanat görüşü, insanlık 

sevgisini en yüce amaç ve olgunluk sayan bir 

doktrindir.



Soru: Hümanizma nedir?

Cevap: Edebiyat profesörleri.

Cevap: Hüman dininden 

olanlara denir.

Cevap:Rönesansın etkisiyle 

ortaya çıkan skolastik 

düşünce.





1411-1415 Aziz Yuhanna, 

mermer. 

1415'e doğru-1417 Aziz 

Georgius'un Ejderhayı Öldürmesi, 

mermer. 

1425-1427 Herodes'in Şöleni, 

yaldızlı tunç. 

1427'ye doğru-1436 Habakuk

(Zuccone), mermer. 

1435'e doğru Meryem'e müjde, 

kireçtaşı. 

1438 Aziz Yuhanna, ahşap. 

1445'e doğru-1453' 

Condottiereyi at üzerinde 

gösteren Gattamelata, tunç. 

1446'ya doğru-1460 Davud, tunç. 

<<Yudit ve Holofernos>>, tunç. 

1454'e doğru Azize Maria-

Magdalena, ahşap. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Uffizi_Donatello.jpg
http://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Uffizi_Donatello.jpg


Leonardo da Vinci 10-c



KÖLN KATEDRALİ



Musa Heykeli



Rönesans’ın 
Sonuçları

Kilise zayıfladı. 
Bu durum 

Reform 
hareketlerini 

başlattı.

Skolastik 
düşünce yıkıldı. 

Düşüncede 
serbest bir 

ortam meydana 
geldi.

Avrupa 
ülkelerinde 
bilim, sanat,

edebiyat 
alanlarında 

yeni bir dünya 
görüşü ortaya 

çıktı.

İlimdeki 
gelişmeler 

teknik 
gelişmeye 

ortam 
hazırladı.

Deney ve 
gözleme 

dayanan pozitif 
düşünce ortaya 

çıktı.



Bir Kese İnci

Basra mücevhercileri bir araya 

toplanmıştı. İçlerinden biri başından 

geçen bir olayı şöyle anlattı:



“Bir zaman çölde yolumu kaybetmiştim. 

Yanımda yiyecek ve içecek hiçbir şey 

kalmamıştı. Tam hayattan ümidimi kestiğim 

sırada içi dolu bir kese buldum. Bunu 

kavrulmuş buğday sandığım andaki zevki ve 

sevinci , inci olduğunu öğrenince de 

duyduğum acıyı ve hüznü hiçbir zaman 

unutamam..”



“Kuru  çöllerde, kumların 

ortasında susuzun ağzında inci 

olmuş, sedef olmuş, ne çıkar? 

Azıksız adamda ha altın olmuş ha 

saksı kırığı!” 


