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3.3. MEHMET ALI PAŞA’NIN GÜÇ KAZANMASI



 Yunan İsyanı’nın bastırılmasında etkili olan 

Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa, Navarin’ de 

donanması yakıldığı için bu durumdan pek 

memnun olmadı. 



 Bu sebepten 1828-

1829 Osmanlı –Rus 

Savaşı’nda yardım 

isteyen  II.Mahmut’

a gerekli yardımı 

yapmayan Mehmet 

Ali Paşa’ya vaad

ettiği toprakları 

vermedi.



 Bunun üzerine Mehmet Ali Paşa oğlu 

komutasındaki bir orduyu Suriye’ye gönderdi.

Oradan Anadolu’ya geçen İbrahim Paşa 

Osmanlı ordusunu iki defa yenilgiye uğrattı.



 44. Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi, Mısır 

sorununun ortaya çıkmasına neden olmuştur?

 A-Kabakçı Mustafa Paşa

 B-Tepedelenli Ali Paşa

 C-Vardar Ali Paşa

 D-Abaza Mehmet Paşa

 E-Kavalalı Mehmet Ali Paşa

1994-ÖYS



Bu arada II.Mahmut bu 

gelişmeler üzerine 

İngiltere ve Fransa’dan 

yardım istedi;fakat 

gerekli yardımı alamadı. 

Bunun üzerine “Denize 

düşen yılana sarılır “ 

diyerek Rusya’ dan 

yardım istedi. 

II. Mahmut



 Bir Rus filosu 

Marmara’ya geldi. 

Telaşlanan İngiltere 

ve Fransa araya 

girerek Osmanlı 

Devleti ile Mehmet 

Ali Paşa arasında 

Kütahya Antlaşması 

yapıldı.



 Buna göre; Mehmed Ali Paşa’ya, Mısır ve Girit 

valiliklerine ek olarak Şam,İbrahim Paşa’ya da 

Cidde valiliğine ek olarak Adana Muhassıllığı (o 

bölgenin vergilerini toplama hakkı ) verildi. 



 Kütahya Antlaşmasına rağmen kendisini güvende 

hissetmeyen II.Mahmut Rusya ile Hünkar İskelesi 

Antlaşması’nı imzaladı. Buna göre; devletlerden biri 

saldırıya uğrarsa diğeri kara ve deniz kuvvetleri ile 

ona yardım edecek,antlaşma 8 yıl süreli olacaktı.



 Yapılan Kütahya antlaşmasın-dan her iki tarafta memnun 

olmadığı için 1839’da Nizip Savaşı meydana geldi. 

Osmanlı kuvvetleri yenildi. Rusya’nın müdahale etmesini 

istemeyen İngiltere iki taraf arasında Londra Antlaşması’nın 

yapılmasını sağladı. 



 Buna göre Mısır Valiliği babadan oğula

geçmek şartıyla Mehmet Ali Paşa’ ya 

bırakılacak,toplanan vergilerin dörtte biri 

İstanbul’a gönderilecekti.



2012-LYS



2010-LYS



Boğazlar Meselesi

 Osmanlı Devleti’nin Mısır 

meselesi yüzünden 

Rusya’ dan yardım 

istemesi ve Hünkar İskelesi 

Antlaşması’nı imzalaması 

ortaya bir “Boğazlar 

Meselesi” çıkarmıştır. 



 Hünkar İskelesi 

antlaşmasının 8 yıllık 

bitiminde Londra’da 

İngiltere’nin 

öncülüğünde 

toplanan Londra 

konferansında 

Boğazlar Sözleşmesi

imzalandı. 



Buna göre;Osmanlı Devleti barış 

halindeyken Boğazların bütün savaş 

gemilerine kapalı tutulması kabul edildi.

Bu sözleşme ile boğazlar, uluslararası bir 

statü kazandı.   



 22. Hünkar İskelesi Antlaşması'nda Osmanlı Devleti, 

Rusya bir saldırıya uğrarsa Boğazlan kapatmayı 

kabul etmiştir.



 Bu durumdan büyük ölçüde rahatsız olan 
devletlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Prusya B) İngiltere C) Avusturya

 D) Piyemonte E) ispanya

 (1989-ÖSS)



 61. XIX. yüzyılın ortalarına doğru Boğazların sorun 

haline gelmesinde etkili olan antlaşma 

aşağıdakilerden hangisidir?

 A-Bükreş Antlaşması

 B-Hünkar İskelesi Antlaşması

 C-Edirne Antlaşması

 D-Yaş Antlaşması

 E-Küçük Kaynarca Antlaşması

1997-ÖYS



 65. Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi, uluslararası 

bir boyut kazanmıştır?

 A-Vardar Ali Paşa ayaklanması

 B-Karayazıcı ayaklanması

 C-Mehmet Ali Paşa Ayaklanması

 D-Patrona Halil ayaklanması

 E-Kalenderoğlu ayaklanması

 1998-ÖYS



 71. Baltalimanı Antlaşması'ndan önce, yerli ve yabancı tüccarlar 
mallarını ülke içinde bir bölgeden diğerine taşırlarken iç gümrük 
vergisi ödemek zorundaydılar. Yabancı tüccarlar Baltalimanı
Antlaşması'yla bu yükümlülükten kurtulmuşlar; fakat yerli 
tüccarlar iç gümrük vergisini ödemeyi sürdürmüşlerdir.



 Aşağıdakilerden hangisi, Baltalimanı Antlaşması'yla ortaya 
çıkan bu durumun sonuçlarından biri değildir?



 A) Osmanlı pazarlarına, yabancı tüccarların egemen olması

 B) Yerli tüccarların yabancı tüccarlarla rekabet etmesinin 
zorlaşması

 C) Bazı yerli tüccarların ticaret hayatından çekilmek zorunda 
kalması

 D) Ticaret gelirlerinin daha çoğunun yabancılara gitmesi

 E)   Yerli mallarda kalitenin artması

 (1999-ÖSS)
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