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 İstanbul’u daha önce Osmanlı 

Devleti’nde kimler kuşattı?



1-Bizans’ın Osmanlı şehzadele-

rini kışkırtması ve isyan edenlere 

yardım etmesi

2-Bizans’ın Avrupalıları Os-

manlılara karşı kışkırtması



3-İstanbul’un önemli kara ve deniz 
ticaret yollarının üzerinde olması

4-İstanbul’un Osmanlıların Anadolu ve 
Rumeli topraklarının bağlantısını 
kesmesi

5-Bizans’ın Hristiyanlığın doğudaki son 
kalesi olması

6-Peygamberimizin İstanbul’u fetih 
müjdesi



Soru: İstanbul fethinin 

sebeplerini yazınız.

Cevap: İstanbul bir yarım 

elma gibi görünüyordu.



Ya ümitsizsiniz.

Ya da ümit sizsiniz.

Ya çaresizsiniz.

n Ya da çare sizsiniz.

n Behçet Necatigil



BİZANS 

BAYRAĞI
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1-Anadolu hisarının karşısına 

Rumeli Hisarı yapıldı.

2-Dört yüz parçalık bir donanma 

hazırlandı.

3-Edirne’de büyük toplar 

döktürüldü.



4-Avrupa’dan gelebilecek yardımlar 
için Balkanlara ordu gönderildi.

5-Macaristan,Sırbistan,Eflak, Venedik 
ve Karamanoğulları ile antlaşma 
yapıldı.

6-Bizans’ın elindeki Saray ve Vize 
kaleleri alındı.













 İstanbul fethi için Fatih’in yaptığı 

hazırlıkları yazınız.

 Cevap: Kutsal emanetler Topkapı 

sarayına  getirildi. Peygamberimizin 

hadis-i şerifine göre İstanbul’u alan 

komutan çok güçlüdür. Rumeli hisarı 

İstanbul’u kuşatmadan korumak için 

yapılmıştır.



Soru: Fatih’in İstanbul fethi için 

yaptığı hazırlıkları yazınız.

Cevap: Monolizanın karşısına 

Boğazkesen hisarı yaptırılmıştır.

Cevap: Üstü domuz derisiyle kaplı 

kuleler inşa edildi.

Boğazkesen köprüsü üzerine 

Rumeli Hisarı inşa edildi.



 Soru: Fatih’in İstanbul fethi için yaptığı 
hazırlıkları yazınız.

 Rumeli boğazını inşa etti.

 Denizler üzerine büyük toplar döktürdü.

 Surların önüne toplar döktürmüştür.

 Haliç boğazına dağlardan kayıklarla 
gemileri indirdi.



Soru: Fatih’in İstanbul fethi 

için yaptıkları hazırlıkları 

nelerdir?

Cevap: Başarılı mimarlar 

tutarak çay içinde bir kale 

yaptırmıştır.



1-Surlar onarıldı

2-Haliç’in ağzı zincirle kapatıldı.

3-Katolik ve Ortodoks kiliselerinin bir-

leştirilmesine çalışıldı.Böylece Papa’ dan destek 

sağlanmaya çalışıldı.

4-Cenevizliler askeri yardım yaptılar.

5-Grejuva(Rum ateşi)etkili şekilde kullanıldı.



 Grejuva:Rus ateşi.



Soru: Grejuva kelimesini 

bir cümle ile açılayınız

Cevap: Kurum ateşi

Cevap: Önden çekişli, 

arkadan itişli bir top çeşidi 

olabilir. Espriydi.



Soru: İstanbul kuşatmasına 

karşı Bizans’ın aldığı 

tedbirler nelerdir?

Cevap: Hariç denizini 

gemi ve zincirlerle 

kapatıldı.

Atlıcin’in ağzı zincirle 

kapatılmıştır.





 Soru: İstanbul Fethini anlatınız.

 Cevap: Fatih gemilerini karadan 

yürüterek Haliç’e indirdi ve Rumeli 

Hisarını yıkmak için büyük toplar 

döktürdü. Bu toplar sayesinde Rumeli 

Hisarına delikler açtı.

 Cevap: ...Daha sonra bir gece 

gemileri Üsküdar’dan iplerin üzerinden 

geçirerek Haliç’e geçirmiştir.
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6 Nisan’da başlayan kuşatmada, 

21-22 Nisan gecesi 72 parçalık 

donanma Haliç’ e indirilerek 

Bizans’ın maneviyatı sarsılmış ve 29 

Mayıs 1453’te yapılan genel 

hücumla İstanbul fethedilmiştir.









1-Osmanlı Devleti merkeziyetçi mutlak 

bir imparatorluk halini aldı.

2-Yükselme Devrine girildi.

3-Boğazlar Osmanlı egemenliğine 

alındı.



4-Anadolu ve Rumeli bağlantısı 

sağlandı.

5-Kuzey ve Doğu Avrupa’dan gelen 

ticaret yolları Osmanlıların eline 

geçti.



6-Başkent İstanbul’a taşındı.

7-Bizans imparatorluğu yıkıldı.

8-Ortaçağ’ın sonu, Yeniçağ’ın 

başlangıcı kabul edildi.



9-Avrupalılar yeni ticaret yolları aradılar. 
Bu da Coğrafi Keşiflere yol açtı.

10-İstanbul’dan İtalya’ya giden Bizanslı 
bilginler burada Rönesans hareketlerinin 
başlamasında etkili oldular.

11-Surların toplarla yıkılacağı anlaşıldı-
ğından Avrupa’da Feodalite’nin yıkılma-
sına yol açtı.



12-Osmanlı Devleti Ortodoksların 
koruyuculuğunu üstlendi.

Not: Osmanlı Devleti 1774 Küçük 
Kaynarca Antlaşması’yla Ortodoksların 
koruyuculuğunu Rusya’ya kaptırmıştır.

 BENİM DÜŞÜNDÜKLERİM, BENDEN ÖN-
CEKİLERİN HAYAL UFUKLARINA BİLE 
DEĞMEMİŞTİR. Fatih Sultan Mehmet 



İSTANBUL FETHİ (29 MAYIS 1453)

Sebepleri:

1-Bizans’ın Osmanlı 
şehzadelerini 

kışkırtması ve isyan 
edenle-re yardım 

etmesi

2-Bizans’ın 
Avrupalıları 

Osmanlılara karşı 
kışkırtması

3-İstanbul’un önemli 
kara ve deniz ticaret 

yollarının üzerinde 
olması

4-İstanbul’un 
Osmanlıların Ana-

dolu ve Rumeli 
topraklarının 

bağlantısını kesmesi

5-Bizans’ın 
Hıristiyanlığın 

doğuda-ki son 
kalesi olması

6-Peygamberimizin 
İstanbul’u fetih 

müjdesi

Hazırlıklar:

1-Anadolu hisarının 
karşısına Rumeli 

Hisarı yapıldı.

2-Dört yüz parçalık 
bir donanma 

hazırlandı.

3-Edirne’de büyük 
toplar döktürüldü.

4-Avrupa’dan 
gelebilecek 

yardımlar için 
Balkanlara ordu 

gönderildi.

5-
Macaristan,Sırbistan,

Eflak,Venedik ve 
Karamanoğulları ile 

antlaşma yapıldı.

6-Bizans’ın elindeki 
Saray ve Vize 
kaleleri alındı.

Bizans’ın 
önlemleri:

1-Surlar onarıldı

2-Haliç’in ağzı 
zincirle kapatıldı.

3-Katolik ve 
Ortodoks 

kiliselerinin 
birleştirilmesine 
çalışıldı.Böylece 

Papa’ dan 
destek 

sağlanmaya 
çalışıldı.

4-Cenevizliler 
askeri yardım 

yaptılar.

5-Grejuva(Rum 
ateşi)etkili 

şekilde kullanıldı.

Sonuçları:

6 Nisan’da başlayan kuşatmada, 21-22 
Nisan gecesi 72 parçalık donanma Haliç’ e 
indirilerek Bizans’ın maneviyatı sarsılmış ve 
29 Mayıs 1453’te yapılan genel hücumla 

İstanbul fethedilmiştir.

1-Osmanlı Devleti merkeziyetçi mutlak bir 
imparatorluk halini aldı.

2-Yükselme Devrine girildi.

3-Boğazlar Osmanlı egemenliğine alındı.

4-Anadolu ve Rumeli bağlantısı sağlandı.

5-Kuzey ve Doğu Avrupa’dan gelen ticaret 
yolları Osmanlıların eline geçti.

6-Başkent İstanbul’a taşındı.

7-Bizans imparatorluğu yıkıldı.

8-Ortaçağ’ın sonu,Yeniçağ’ın başlangıcı 
kabul edildi.

9-Avrupalılar yeni ticaret yolları aradılar.Bu 
da Coğrafi Keşiflere yol açtı.

10-İstanbul’dan İtalya’ya giden Bizanslı 
bilginler burada Rönesans hareketlerinin 

başlamasında etkili oldular.

11-Surların toplarla yıkılacağı 
anlaşıldığından Avrupa’da Feodalite’nin 

yıkılmasına yol açtı.

12-Osmanlı Devleti Ortodoksların 
koruyuculuğunu üstlendi.

Not:Osmanlı Devleti 1774 Küçük Kaynarca 
Antlaşması’yla Ortodoksların 

koruyuculuğunu Rusya’ya kaptırmıştır..

42



Soru: İstanbul fethinin 

sonuçlarını yazınız?

Cevap: Rum eli 8 yıllık bizans

yıkılmıştır. (1058 yıllık Bizans 

demek istiyor)

Cevap: Fatih’e 2.defa Fatih 

ünvanı verildi.



Soru: İstanbul fethinin 

sonuçları nelerdir?

Cevap: Peoderik rejimi 

ortadan kalkmıştır.







“Bir işin yapılmasını istiyorsanız, o 

işi meşgul bir insana 

verin”Churchill
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FATİH SULTAN MEHMET

(1453-1481)

BATIDA FETİHLER

Sırbistan’ın 
fethi 

(1459)

Mora’nın
fethi

(1460)

Eflak’ın 
seferi

(1462)

Bosna ve 
Hersek’in

fethi 

(1463-
1465)

Boğdan
seferi 

(1476)

Arnavutluk
’un fethi

(1479)



Burası Tuna nehri kenarında bir şehir.Sizce neresidir?



1-Sırbistan’ın fethi (1459-Bolu-Tekirdağ): 

1454’ten 1459’a kadar devam eden seferler sonucunda Belgrad

hariç Sırbistan fethedildi ve merkeze bağlı Semendire sancağı 

oluşturuldu.



Sparta nerededir?



2- Mora’nın Fethi (1460-Bolu-Tokat) :Bizans imparatorunun 

kardeşi tarafından idare edilen Mora Avrupalı devletlerle 

işbirliği içerisine girdiği için fethedildi.



Drakula kimdir? Hangi devletin hükümdarıdır?





3-Eflak’ın fethi (1462-Bolu-Tunceli): Yıldırım Beyazit’ten itibaren 

Osmanlılara vergi veren Eflak Beyliği’nin Macarlara güvenerek 

vergilerini kesmesi üzerine yapılan seferle Osmanlılara yeniden 

bağandı. 



Mavi Kelebeğin İzinde

Birazdan izleyeceğimiz bu fragman ne 

ile ilgilidir?



Bu köprünün adı nedir?Hangi ülkede bulunuyor?



Haçlı seferlerine katılması ve Venedik’e komşu olması 

Bosna’nın fethini gerekli kılıyordu. Bosna 1463  yılındaki 

seferle Osmanlılara bağ-landı. Bosna’nın ardından Hersek 

Dükalığı’da Osmanlı egemenliğini kabul etti.





Günümüz Türkçesiyle Ahidname

Ben Fatih Sultan Han, bütün dünyaya ilan ediyorum ki; kendilerine bu padişah 

fermanı verilen Bosnalı Fransiskenler himayem altındadır ve emrediyorum:

Hiç kimse ne bu adı geçen insanları, ne de onların kiliselerini rahatsız etmesin ve 

zarar vermesin. İmparatorluğumda huzur içinde yaşasınlar. Bu göçmen durumuna 

düşen insanlar özgür ve güvenlik içinde yaşasınlar. İmparatorluğumdaki tüm 

memleketlere dönüp korkusuzca kendi manastırlarına yerleşsinler.

Ne padişahlık eşrafından, ne vezirlerden veya memurlardan, ne 

hizmetkarlarımdan hiç kimse bu insanların onurunu kırmayacak ve onlara zarar 

vermeyecektir. Hiç kimse bu insanların hayatlarına, mallarına ve kiliselerine 

saldırmasın, hor görmesin veya tehlikeye atmasın. Hatta bu insanlar başka 

ülkelerden devletime birisini getirirse onlar da aynı haklara sahiptir.

Bu padişah fermanını ilan ederek burada, yerlerin, göklerin yaratıcısı ve efendisi 

Allah, Allah’ın elçisi aziz peygamberimiz Muhammed ve 124 bin peygamber ile 

kuşandığım kılıç adına yemin ediyorum ki; emrime uyarak bana sadık kaldıkları 

sürece tebaamdan hiç kimse bu fermanda yazılanların aksini yapmayacaktır.



Bu kişi kimdir?



5-Boğdan’ın fethi (1476-Bolu-Iğdır): Boğdan’ın da vergilerini 

ödememesi üzerine yapılan seferle Boğdan Osmanlılara bağlandı. 



Bu resmi hepimiz tanıdık değil mi? Peki ailesi 

Osmanlı Devleti’nin hangi bölgesindendir? 



6-Arnavutluk’un fethi(1479-Bolu-Kilis)

I.Murat döneminde Arnavutluk kıyılarına kadar ulaşmıştı. II.Murat 

döneminde Osmanlı sarayında yetişmiş olan İskender Bey isyan 

etti. Fatih Arnavutluk  üzerine üç sefer yaparak toprakları 

Osmanlılara kattı.



Kanuni Sultan Süleyman 

döneminde Belgrad’ın 

fethedebilmesi neyi 

gösterir? Fatih daha sonraki 

yıllarda Rodos adasını da 

kuşatmış alamamıştı. 

Bu fetihlerin 

gerçekleşmemesinde en 

önemli etken ne olabilir? 

Mora’nın fethinin 
Osmanlı açısından 
önemi ne olabilir?

Eflak’ın fethinin Osmanlı 
açısından önemi nedir?

Bosna’nın fethinin 
Venedik için tehdit 
olması hangi özelliği 
ile ilgilidir?

Boğdan’ın fethini 
Osmanlı açısından 
önemi nedir?

Arnavutluk’un fethi en 
fazla hangi devleti 
rahatsız etmiştir? Sebebi 
nedir?



Öğrenmenin de maliyeti var
Önceden öğrenen indirimli fiyattan öğrenir.

Otoriteden öğrenen özgürlük bedeliyle öğrenir

Deneyerek öğrenen etiket fiyatından öğrenir 

Hayattan öğrenen gecikme zammıyla öğrenir

Hayattan da öğrenemeyen boşa gitmiş 

hayatıyla öğrenir.

Arthur Miller



 HAYDİ SİZ GİDİNİZ BİZ GELİRİZ

Trabzon Rum İmparatoru David

Komnen, akrabası Uzun Hasan'a 

güvenerek Türklere verdiği vergiyi 

kestiği gibi,daha evvelce 

verdiklerini de geri istemeye 

başladı,Fatih, David' in elçilerine 

şöyle dedi:

 -"Haydi siz şimdi gidiniz, ben 

kendim gelir borcumu öderim."



FATİH SULTAN MEHMET 

(1453-1481) 

DENİZLERDEKİ GELİŞMELER

Ege 
adalarının 

fethi

Osmanlı-
Venedik 
Savaşı

(1463-1479)

Kırım seferi 
(1475)

Rodos 
Adasının 

kuşatılması

(1480)

Otranto

(İtalya) seferi

(1480)



Bu oyuna ne ad verilir?Hangi bölgemizde oynanır?



1-Ege Adalarının Fethi: Ceneviz ve Venediklilerden 
Ege adalarının fethiyle bu ülkelerin anılan bölgede        
siyasi ve ticari etkileri azalmıştır. 



Cervantes’in Don Kişot eserinin konusu nedir? 



2-Rodos Kuşatması (1480-Bolu-Osmaniye):Sen Jan
Şövalyelerinin elinde bulunan Rodos adası kuşatıldıysa 
da alınamadı.



Bu şehri tanıdınız mı?



Osmanlı-Venedik Savaşı 
(1463-1479)

Bolu-Şanlıurfa-Bolu-Kilis

Sebepleri

Ege adalarının 
Venedik’ten 

alınması 

Bosna’nın fethiyle 
Venedik’in hem 

ekonomik hem de 
askeri açıdan zor 
duruma düşmesi 



Venedik’in Mora’ya

saldırmasıyla başlayan 

savaşa Venedik’ in yanında 

Arnavutluk, Macaristan, 

Akkoyunlular ve 

Karamanoğulları

katılmıştır. Arnavutluk’ta 

İşkodra’nın fethiyle 

Venedik barış istedi.



Yapılan barışla Venedik 

vergiye bağlandı. Bunun 

karşılığında da Venedik’e 

bazı imtiyazlar tanınmıştır.





Sivastopol Marşı

Sivastopol önünde yatan gemiler 

Atar nizam topunu yer gök iniler 

Yardımcıdır bize kırklar, yediler 

Amanda padisahım izin ver bize 

İzinde vermez isen dök bizi denize 

Aman padişahım emir ver bize, 

Zafer haberini verelim size.

Sivastopol nerededir? 



4-Kırım’ın Fethi (1475-Bolu-
Ardahan): Cenevizlilere ait olan 
Kefe, Azak ve Menküp kaleleri 
alındı. Kırım Hanlığı Osmanlılara 
bağlandı.Böylece Karadeniz bir 
Türk gölü haline geldiği gibi Doğu 
ticaret yolu da Osmanlıların eline 
geçmiştir.



Akalar Miken Medeniyetini kurmuşlardı. 

Dorların kurduğu medeniyetin adı neydi?

Resimdeki Akropol hangi şehirdedir?



5-Yunan Adalarının Alınması (1479-Bolu-Kilis):  Osmanlı 
Devleti Napoli Krallığının elinden Zanta,Kefalonya ve Ayamavra
adalarını aldı.

ORMANLARIMDAN BİR DAL KESENİN BAŞINI KESERİM.



Bu kişi kimdir?

Futbol takımı 

hangi ülkenindir?



6-İtalya (Otranto)Seferi (1480-Bolu-Osmaniye):İtalya’daki 
Napoli Krallığı Osmanlılara karşı düşmanca bir siyaset izliyordu. 
Ayrıca bu bölge alındığında Venedik daha rahat kontrol 
edilebilecekti.1480 yılında ele geçirilen kale Fatih’in ölümüyle 
tekrar Napoli krallığına geçti.

ORMANLARIMDAN BİR DAL KESENİN BAŞINI KESERİM.



Ege adalarının fethinin Osmanlı 

açısından önemi nedir? Venedik 

açısından önemi nedir?

Ege adalarının fethinin Osmanlı 

açısından önemi nedir? Venedik 

açısından önemi nedir?

Osmanlı-Venedik Savaşı’nın 

sebebi nedir? Venedik’in barış 

istemesinin sebebi nedir?

Kırım seferi’nin sebebi 

nedir?Kırım’ın ticari açıdan 

önemi nedir?

Yunan adalarının stratejik 

önemi nedir? Fethin 

Osmanlı açısından önemi 

nedir?

Otranto seferinin sebepleri 

nelerdir? Fethin Osmanlı 

açısından önemi nedir?



FATİH SULTAN MEHMET

(1453-1481)

DOĞU’DAKİ FETİHLER

Amasra’nın 
alınması

(1459)

Sinop’un 
fethi

(1461)

Trabzon’un 
fethi

(1461)

Karamanoğu
lları

Beyliği’nin 
Osmanlılara 
bağlanması

(1466)

Osmanlı-
Akkoyunlu
ilişkileri ve 
Otlukbeli 

Savaşı

(1473)



1-Amasra’nın Fethi (1461):Denizden ve karadan 
kuşatılan Amasra Cenevizlilerden alınmıştır.
2-Candaroğulları(İsfendiyaroğulları) Beyliğine son 
verilmesi(1461): Karadan ve denizden kuşatılan 
Sinop’un fethiyle bu beylik sona erdi. Trabzon’ un da 
alınmasıyla Karadeniz kıyıları Osmanlı egemenliğine 
girdi.



 Lala! Çeşm-i cihan bu mu ola.





 HAYDİ SİZ GİDİNİZ BİZ GELİRİZ

Trabzon Rum İmparatoru David

Komnen, akrabası Uzun Hasan'a 

güvenerek Türklere verdiği vergiyi 

kestiği gibi,daha evvelce 

verdiklerini de geri istemeye 

başladı,Fatih, David' in elçilerine 

şöyle dedi:

 -"Haydi siz şimdi gidiniz, ben 

kendim gelir borcumu öderim."



3-Trabzon Rum İmparatorluğu’na Son verilmesi(1461)

Akkoyunlularla akrabalık bağı kuran Trabzon Rum imparatorunun 

vergisini ödememesi ve ödediği vergileri de geri istemesi üzerine 

,karadan ve denizden Trabzon ele geçirilerek imparatorluğa son verildi.





4-Karamanoğulları Beyliğine Son Verilmesi (1466) 
Karamanoğulları arasındaki taht kavgalarına karışan 
Fatih,yardım ettiği beyin Venedik’le anlaşması üzerine sefere 
çıkarak beyliğin büyük bir kısmını topraklarına kattı. 
Karamanoğulları II. Beyazid döneminde tamamen ortadan 
kaldırılmıştır (1487).Karamanoğulları ile mücadeleler 
Osmanlıları,Akkoyunlu ve Memluklerle karşı karşıya getirmiştir.





a- Akkoyunluların Karamanoğul
larını himaye etmesi  b- Uzun 
Hasan’ın Osmanlı topraklarına 
saldırması c- Akkoyunluların
Osmanlı aleyhine Venediklilerle 
anlaşması d- Akkoyunluların
Anadolu Türk birliğini tehdit etmesi. 



Erzincan yakınlarında 

Otlukbeli denilen mevkide 

yapılan savaşta toplarında 

kullanılmasıyla Osmanlı 

ordusu galip geldi.





 Bu yenilgiden sonra 

Akkoyunlular yıkılma sürecine 

girmişlerdir.Doğu Anadolu 

Osmanlı egemenliği altına 

girmiş,Anadolu’da Türk 

birliğinin sağlanması açısından 

önemli bir adım atılmıştır.
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