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XVIII.YÜZYIL ISLAHATLARI

Kültürel-Eğitimsel 
İktisadi

1727 yılında ilk Türk matbaası kuruldu.

Avrupa’dan kitaplar tercüme edildi ve 

kütüphaneler kuruldu.

Avrupaya öğrenci gönderildi.

Kumaş ve kağıt fabrikaları kuruldu.

Osmanlı’da çiçek aşısı yapıldı.

Mimaride  barok ve rokoko tarzı 

yaygınlaştı.

Esham adıyla devlet iç borçlanmaya gitti.

Askeri

Avrupa’dan askeri danışman 

getirildi.

Topçu ve istihkam ocağı 

düzenlendi.

Subay yetiştirmek amacıyla 

Kara ve Deniz 

Mühendishanesi kuruldu. 

(1773-Deniz, 1793-Kara)

İdari (Siyasi)

Divan-ı Hümayun ve Kubbealtı vezirliği kaldırıldı.

Vezirazamın konağı Bab-ı Ali adını alarak devlet 

yönetiminin merkezi haline geldi.

Avrupa’da geçici ve daimi elçilikler kuruldu.

Reisülküttab ve kalemiye yönetimde etkin hale 

geldi. (Devletlerarası ilişkilerde diplomasinin 

önem kazanması ile)

Taşra yönetiminde tımar sistemi bozuldu.

Ayanlık ve malikane sistemi önem kazandı.2
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ONSEKİZİNCİ YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ

III.AHMET 

(1703-1730)

1711 Osmanlı Rus Savaşı

Prut Antlaşması-Bu Antlaşma ile Azak kalesi ve çevresi geri alındı.(1711)

Osmanlı-Venedik ve Avusturya Savaşı

Pasarofça Antlaşması- Osmanlı Devleti’nin Avrupa’ya açılan kapısı konumundaki 

Belgrad’ın elden çıkmasıyla Balkanlar Avusturya tehlikesine karşı açık hale 

gelmiştir.(1718)

Lale Devri(1718-1730)

Osmanlı-İran Savaşı’nın başlaması (1723)

Patrona Halil İsyanı

I.MAHMUT 

(1730-1757))

Osmanlı-İran Savaşı’nın devamı

Ahmet Paşa Antlaşması (1732)

Kerden Antlaşması (1746)

Osmanlı-Rus ve Avusturya Savaşları(1736-

1739)

Belgrad Antlaşması-Osmanlı Devleti’nin 

kazançlı olarak yaptığı son 

antlaşmadır.(1739)

1740 Kapitülasyonları
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ONSEKİZİNCİ YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ

III.MUSTAFA 
(1757-1774)

1768-1774 
Osmanlı-Rusya 

Savaşı

I.ABDÜLHAMİT

(1774-1789)

Küçük Kaynarca Antlaşması-Bu antlaşmayla; Kırım Hanlığı 

bağımsız olacak, din işlerinde halife olan Osmanlı padişahına 

bağlı kalacak ;Azak kalesi ve Kabartay Bölgesi Rusya’ ya 

verilecek;İstanbul’da sürekli bir elçi bulun-duracak, bu elçi 

büyük devletlerin elçilerine tanınan ayrıcalıklardan 

yararlanacak,Kapitülasyonlardan Rusya’da yararlanacak 

,Rusya istediği yerde konsolosluk açabilecek ve İstanbul’da 

bir Ortodoks kilisesi kurabilecek; Karadeniz ve Akdeniz’de 

serbestçe ticaret yapabilecekti. Rusya’ya savaş tazminatı 

ödenecekti.(1774)

1787-1791 (1792) Osmanlı-Rus,Avusturya Savaşı’nın 

başlaması

III.SELİM 

(1789-1807)

1787-1791(1792)Osmanlı- Avusturya,Rusya Savaşı

Ziştovi Antlaşması (1791)-Bu sırada Fransız İhtilali çıktığı için 

Avusturya savaştan çekildi. Yapılan  Antlaşmayla eski sınırlar 

geçerli oldu. (1791)

Yaş Antlaşması (1792)-Yalnız kalan Rusya Osmanlı Devleti ile  

antlaşma imzalamıştır. Bu antlaşma ile sınır Dinyester nehri sınır 

olmuş, Kırım’ın Rusya’ya ait olduğu kabul edilmiştir. (1792) 

Osmanlı-Fransa Savaşı (1798-1802)-Akka Savunması

Paris Antlaşması-Yapılan Antlaşma ile Fransız kuvvetleri Mısır ve 

Suriye’yi boşalttı (1802).

1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı’nın başlaması

Kabakçı Mustafa İsyanı (1807) 5



ONSEKİZİNCİ YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ

III.SELİM 

(1789-1807)

ASKERİ

III.Selim dönemi ıslahatlarına genel anlamda Nizam-ı 

Cedit (Yeni düzen) adı verilmiştir. Nizam-ı Cedit aynı 

zaman bu dönemde oluşturulan ordunun adıdır. Bu 

ordu için irad- ı cedit adında bir hazine de 

oluşturulmuştur. Selimiye ve Levent kışlaları 

oluşturuldu.

Tersanecilik ve topçu ocağı geliştirildi.

Mühendishane-i Berr-i Hümayun (Kara 

Mühendishanesi) kuruldu.

DİĞER ALANLAR

Avrupa’da daimi elçilikler kuruldu.

Yerli malı kullanılması teşvik edildi.

Yabancı dil eğitimine önem verildi. Bazı 

eserler Türkçe’ye çevrildi.
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SİYASİ OLAYLAR

Kal’a-i Sultaniye (Çanakkale ) Antlaşması-Bu antlaşmayla Boğazlardan 

barış zamanında hiçbir savaş gemisi geçemeyecekti.(1809)

Bükreş Antlaşması-Bu antlaşma ile Prut nehri sınır oldu. Sırbistan’a bazı 

ayrıcalıklar tanındı. Besarabya Ruslara bırakıldı.(1812)

Sırp İsyanı (1804)

Yunan İsyanı (1821)

Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması (1826)

Navarin Olayı (1827)    

1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı-

Edirne Antlaşması-Bu antlaşma Prut nehri iki ülke arasında sınır kabul 

edilmiş,Rus ticaret gemilerine Boğazlardan geçiş hakkı verilmiş,Sırbistan 

özerk hale getirilmiş, Yunanistan’ın bağımsızlığı kabul edildi (1829)

Mısır Meselesi ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı

Kütahya Antlaşması-Bir Rus filosu Marmara’ya geldi. 

Telaşlanan İngiltere ve Fransa araya girerek Osmanlı Devleti 

ile Mehmet Ali Paşa arasında bu antlaşma imzalandı.(1833)

Hünkar İskelesi Antlaşması-Kütahya Antlaşmasına 

rağmen kendisini güvende hissetmeyen II.Mahmut Rusya ile 

bu antlaşmayı imzaladı.(1833)

Balta Limanı Sözleşmesi-Bu antlaşma ile kapitülasyonlar 

özellikle İngiltere lehine genişletilmiştir. (1838)

Nizip Savaşı (1839)-Kavalalı Mehmet Ali Paşa ve Osmanlı 

Devleti arasında.

II.MAHMUT  
DÖNEMİ

(1808-
1839)



II.MAHMUT DÖNEMİ (1808-1839)

II.MAMUT DÖNEMİ ISLAHATLARI

Yönetim Alanında

II.Mahmut döneminde sadrazam konağında 

(Bab-ı Ali) toplanan Divan-ı Hümayun’a son 

verilmiş ve Heyet-i Vükela (Bakanlar 

Kurulu)’ya geçilmiştir. Sadrazam yerine 

Başvekalet tabiri kullanılmıştır.

Yeniçeri Ocağının kaldırılmasından sonra 

askerlik işlerini düzenlemek amacıyla Dar-ı 

Şura-i Askeri, mülkiye işlerini planlamak için 

Dar-ı Şura-i Bab-ı Ali ,1838 yılında da Meclis-i 

Vala-i Ahkam-ı Adliye adıyla adli konularla 

ilgili meclisler düzenlenmiştir.Sadrazam ve 

Şeyhülislam'ın yetkileri sınırlandırıldı.

Müsadere sistemi kaldırıldı.

Taşra yönetiminde eyalet, liva ve kaza 

örgütlenmesine gidilerek, köy ve mahalle 

muhtarları atandı. Böylece ülke yönetiminin 

tek elden yürütülmesi amaçlandı.

Askeri Alanda

Alemdar Mustafa Paşa'nın 

Kabakçı Mustafa'yı ortadan 

kaldırmasıyla tahta geçti.

Osmanlı padişahları içinde askeri 

alanla birlikte diğer alanlarda da 

geniş boyutlu ıslahat yapan ilk 

Osmanlı padişahı oldu.

Alemdar Mustafa Paşa'nın 

yardımları ile Sekban-ı Cedid

ordusu yeniçerilerden tepki 

alınca, Eşkinci Ocağı'nı kurdu.

1826'da Vaka-yi Hayriye olayı ile 

Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdı.

Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması 

üzerine Asakir-i Mansure-i 

Muhammediye adında yeni bir 

ordu kurdu..

Toplumsal ve kültürel 

Alanda

İlk defa askeri amaçlı nüfus 

sayımı yapıldı.

İlk defa posta ve karantina 

teşkilatları kuruldu.

Sivil kılık kıyafet değişikliği 

yapıldı.

Memurlara fes ve pantolon 

giyme zorunluluğu getirildi, 

maaş bağlandı.

İlk resmi gazete olan 

Takvim-i Vakayi çıkarıldı.

Padişah resimlerinin devlet 

dairelerine asılması geleneği 

başlatıldı.

Eğitim Alanında

İlköğretim, zorunlu hale getirildi.

Avrupa'ya ilk defa öğrenci gönderildi.

Yüksek öğrenime öğrenci yetiştirmek 

amacıyla Rüştiye ve Mekteb-i Ulum-u 

Edebiye açıldı.

Devlet memuru yetiştirmek için 

Mekteb-i Harbiye, askeri doktor 

yetiştirmek için Mekteb-i Tıbbiye açıldı.

Bando okulu olarak Mızıka-yı Hümayun 

açıldı.

Mekteb-i Maarif-i Adliye'nin açılması ile 

sarayda bulunan ve devlet memuru 

yetiştiren Enderun dönemi sona erdi.
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I.ABDÜLMECİT

(1839-1861)

Tanzimat Fermanı (1839 )

Londra Antlaşması-Bu antlaşmaya  göre Mısır 

Valiliği babadan oğula geçmek şartıyla Mehmet Ali 

Paşa’ ya bırakılacak,toplanan vergilerin dörtte biri 

İstanbul’a gönderilecekti. (1840)

Londra Boğazlar Sözleşmesi- Bu antlaşmaya 

göre;Osmanlı Devleti barış halindeyken Boğazların 

bütün savaş gemilerine kapalı tutulması kabul 

edildi.Bu sözleşme ile boğazlar,  uluslar arası bir 

statü kazandı.(1841) 

TANZİMAT FERMANI 
(1839)

Osmanlı Devleti’nde birinci dönem ıslahatlarında kendi tarih ve kültürünün,ikinci 

dönem ıslahat hareketlerinde ise Avrupa kültürünün  etkisi görülür. Tanzimat ikinci 

dönem ıslahatları içerisinde yer alır.

Avrupa devletlerinin desteğini kazanmaya çalışan Osmanlı Devleti yeni 

düzenlemeler yapma gereği duydu. Tanzimat Fermanı bu düşüncelerle 

hazırlanmıştır(1839 ) Fermanla;din farkı gözetilmeden  herkese eşit hak,mal ve can 

güvencesi sağlanıyordu. Vergilerin adaletli şekilde toplanması ,askerlik işlerinin bir 

düzene konulması kabul edildi.

Bu ferman Avrupa Devletleri tarafından “Anayasa” fikrinin başlangıcı kabul 

edilmiştir. Bu olaydan sonra Avrupa devletleri Osmanlı Devleti’nin iç işlerine 

daha fazla karışma fırsatı yakaladılar. 9



I.ABDÜLMECİT

(1839-1861)
KIRIM SAVAŞI 

(1853-1856

Sebepleri

Rusya Osmanlı Devleti’nin paylaşılması teklifini İngiltere’ye götürmüş; 

fakat İngiltere Osmanlı Devleti’nden elde ettiği ekonomik çıkarları 

korumak istediği için ve Osmanlının toprak bütünlüğünden yana bir 

politika izlediği için bu teklifi kabul etmemişti. Bunun üzerine Rusya tek 

başına hareket etmeye başlamıştır. Kutsal yerler meselesini bahane ederek 

İstanbul’a bir elçi gönderdi ve Ortodoks kilisesi adına bazı isteklerde 

bulundu. Ortodoksların Rus Çarının himayesine verilmesini istedi. Büyük 

devletlerin görüşünü de alan Osmanlı Devleti bu istekleri kabul etmedi.

Savaşın Gelişimi

Yapılan savaşa Osmanlı Devleti’nin yanında;Osmanlı Devleti’nin 

Rus etkisi altına girmesini istemeyen İngiltere ve Fransa’da katıldı. 

Daha sonra İtalya’nın birliği için çalışan Piyemonte’da katıldı. 

Balkanlarda ilerleyen Ruslar Eflak ve Boğdan’ı ele geçirdiler.Bu 

durum Avusturya’yı rahatsız etti. Bu bölgeyi boşaltmasını istedi. 

Rusya bu isteği kabul etti. Osmanlı,İngiltere ve Fransız ortak 

donanması Kırım’a asker çıkardı. Rusya barış istedi.
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I. ABDÜLMECİT

(1839-1861)

Paris Antlaşması -
1856

Yapılan Paris Antlaşmasına göre;Osmanlı Devleti 

Avrupa devletler konseyine kabul edilecek ve 

devletler genel hukukundan yararlanacak; 

Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğü ve 

bağımsızlığı Avrupa devletleri tarafından 

korunacak;Boğazlar konusunda 1841 yılında 

imzalanan Londra antlaşması geçerli 

olacak;Karadeniz tarafsız hale 

getirilecek,Karadeniz’de hiçbir devletin 

donanması bulunmayacak, mevcut tersaneler 

yıkılacak. Avrupa devletleri Islahat Fermanı’nın 

yayınlanmasını dikkate alacaklar;fakat 

karışmayacaklardı.

Sonuçları

Bu antlaşma ile belli bir süre Rus tehlikesi 

önlenmiştir. Osmanlı Devleti Avrupa devletler 

hukukundan yararlanmaya başlamıştır. 

Topraklarının Avrupa devletlerinin kefilliği altına 

alınması olumlu görünse de Osmanlı  Devleti’nin 

kendisini koruyamayacak kadar zayıf olduğunu 

da gösterir. Antlaşmada Islahat Fermanı’ndan 

bahsedilmesi Avrupa devletlerinin Osmanlı 

Devleti’nin İç işlerine daha fazla karışmasına yol 

açmıştır. Karadeniz’in tarafsızlığı da her ne kadar 

Rusya’nın Karadeniz’e inmesine engel olmuşsa 

da Osmanlı Devleti’ni de olumsuz etkilemiştir.

Paris Antlaşması ve Avrupa 
Devletleri

( Rusya 1871 yılında Karadeniz’in 

tarafsızlığı ile ilgili olan maddeyi kabul 

etmediğini ilan etmiştir. Bu tarihte 

Almanya’ ya yenilen Fransa buna sesini 

çıkarmamış, İngiltere’ de yalnız 

kalmıştır).Kırım Savaşı’nda İngiltere’nin 

en büyük kazancı,Rusya’yı Karadeniz’ 

den uzaklaştırması olmuştur. 

Antlaşmanın Paris’te imzalanması 

Fransa’ ya devletlerarası ilişkilerde itibar 

kazandırmıştır.  İtalya birliğini kurma 

çalışmaları yapan Piyemonte devleti ise 

Fransa’nın desteğini almıştır.11



ISLAHAT FERMANI (1856)

Islahat Fermanı kaynağını 

ve orta-ya çıkış sebebini 

yabancı devletlerden 

almaktadır. Bu fermanın 

esasları Viyana’da yapılan 

toplantı sonunda 

Avusturya,İngiltere ve 

Fransa tarafından 

belirlenmiştir. Paris’te 

barış görüşmeleri devam 

ederken Islahat Fermanı 

ilan edildi(1856).

Müslüman olamayan halka din ve vicdan özgürlüğü 

sağlanacaktır. Kilise, okul ve hastane gibi binalar tamir 

edilecek veya yeniden inşa edilecektir.

Gayrimüslimlere küçük düşürücü deyimler kullanılmayacaktır.

Gayrimüslimler devlet memuru olabilecektir.

Vergiler herkesin gelirine göre toplanacak, cizye vergisi ile 

iltizam usulü kaldırılacaktır.

Gayrimüslimler belediye ve il meclislerine üye 

olabileceklerdir.Gayrimüslimler nakdi bedel ödeyerek 

askerlikten muaf olabilecektir.

Yabancılar Osmanlı toprakları üzerinde mülk 

edinebileceklerdir.

Tarım ve ticaret işleri düzenlenecek herkes şirket ve banka gibi 

ticari nitelikli kurumlar açabilecektir.

Gayrimüslimler kendi okul ve hastanelerini açabilecektir.

Bu fermanla ilgili bir madde,Paris 

Antlaşması’nda yer almıştır. Islahat 

Fermanı,Müslümanlarla Hıristiyanlar 

arasında eşitliği sağlamayı amaç edinen 

bir belgedir. Tanzimat Fermanı ile 

azınlıklara tanınan hakla genişletilmiştir. 

Azınlıklar dışında yabancılara da bazı 

haklar tanınmıştır. Osmanlı Devleti 

Islahat Fermanı ile azınlıklara yeni haklar 

vererek büyük devletlerin müdahalesini 

amaçladıysa da bu bilakis bu fermandan 

sonra azınlık hakları bahanesi ile iç 

işlerimize daha fazla müdahale etmeye 

başlamışlardır.
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I. ABDÜLAZİZ

(1861-1876)

İlk defa Osmanlı 
padişahının 

Avrupa seyahati

(1867)

Jön Türkler 
hareketi

Bosna-Hersek 
isyanı

(1875)

Bulgar isyanı

(1876)



II.ABDÜLHAMİT 
(1876-1909) 

I.Meşrutiyet ( 1876 )

I.Meşrutiyet’in ilanı ile ilk anayasa olan Kanun-ı Esasi’de kabul edildi. Kanun-ı 

Esasiye göre genel meclis Ayan ve Mebusan meclislerinden oluşuyordu.20 

Mart 1877’de Genel Meclis açıldı. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi)

Osmanlı Devleti’nin İstanbul ve akabinde Londra kararlarını kabul etmemesi 

üzerine, Avrupa devletlerinden gerekli izni de alan Rusya Osmanlı Devleti’ne 

savaş açtı.

Ayestefanos (Yeşilköy)Antlaşması- Bu antlaşma ile Büyük Bulgar krallığı 

kuruluyor ve Rusya Ege denizine çıkma fırsatı buluyordu.(1878) Bu antlaşmayı 

İngiltere ve Almanya kabul etmedi. Bu sebeple Berlin Antlaşması imzalandı.

Berlin Antlaşması (1878) - Bu antlaşmaya göre; 

Sırbistan, Karadağ, Romanya bağımsız oldu. 

Bulgaristan üç bölgeye ayrıldı. Osmanlı Devleti 

egemenliğinde muhtar Bulgar prensliği, 

Osmanlı yönetiminde Doğu Rumeli, ıslahat 

yapmak şartıyla Osmanlı yönetiminde 

Makedonya. Bu antlaşma Osmanlı Devleti’nin 

dağılmasını hızlandırmıştır. İngiltere politikasını 

değiştirmiş, onun yerini Almanya almıştır.  
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II.ABDÜLHAMİT 
(1876-1909) 

Tunus’un elden çıkması (1881)

- Mısır’ın elden çıkması (1882)

- Doğu Rumeli’nin kaybedilmesi (1885)

İttihat ve Terakki’nin kuruluşu (1889)

- 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı

Savaş kısa sürdü. Dömeke Meydan Savaşı’nda Yunanistan 

yenildi. Fakat olaya Rusya ve Avrupa devletleri müdahale 

edince savaş durdu. İstanbul’da bir konferans toplandı 

(1897).Bir antlaşma imzalandı. Buna göre, taraflar savaştan 

önceki sınırlarına geri döndüler. Avrupa devletleri Girit’ te

özerk bir yönetimin kurulmasını istediler. Ancak bir süre sonra 

da Yunan kralının oğlunu Girit valisi olarak atadılar. 

II.Meşrutiyet’in ilanı(1908) ve Sonuçları

a-Meşrutiyet’in ilanı karmaşasından yararlanan Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti.

Avusturya-Macaristan Bosna-Hersek’i topraklarına kattı. Girit, Yunanistan’a 

bağlanma kararı aldı.

b-Meclis(parlamento) oluşturulduğu için ilk siyasi partiler kuruldu.

c-İttihat ve Terakki Partisi yönetimde etkili olmaya başladı.

d-Meşrutiyet’e ve İttihat ve Terakki Partisine muhalif olanlar 31 Mart (13 

Nisan1909) Olayını meydana getirdiler.Özelikle Derviş Vahdeti ve sahibi olduğu 

Volkan gazetesinin faaliyetleri bu olayın çıkmasında etkili olmuştur.

31 Mart Vak’ası (1909)

Meşrutiyet’e ve İttihat ve Terakki Partisine muhalif olanlar 31 Mart(13 Nisan1909) 

Olayını meydana getirdiler. Özelikle Derviş Vahdeti ve sahibi olduğu Volkan 

gazetesinin faaliyetleri bu olayın çıkmasında etkili olmuştur. İsyan Makedonya’da 

İttihat ve Terakki ‘nin hazırlattığı Hareket Ordusu tarafından bastırıldı.  İsyanda etkisi 

olduğu gerekçesiyle II. Abdülhamit tahttan indirildi(1909)
15



DAĞILMAYI ÖNLEME ÇABALARI 

Osmanlı Devleti’nde XIX. Yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’nin dağılmasını önlemek isteyen aydınlar çeşitli 

fikir akımları geliştirdiler. Belli başlıcaları şunlardır: Batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük.

Batıcılık: Bu fikrin 

savunucuları, «Batı 

medeniyetinin sosyal, hukuki, 

ilmi, ve kültürel 

gelişmelerinden faydalanmak 

gereklidir» tezini savundular. 

Ancak bu şekilde Avrupa’nın 

seviyesine ulaşılabileceğini 

inandılar. Batıcılık fikrini 

savunanlar arasında Tevfik 

Fikret, Celal Nuri gibi isimler 

vardı.  

Osmanlıcılık: Bu fikri 

savunanlar, devleti oluşturan 

tüm milletlerin din, dil ve ırk 

farkı gözetilmeden adalet ve 

eşitlik prensipleri içinde 

Osmanlıcılık duygusu etrafında 

toplanılması düşüncesidir. 

Özellikle Genç Osmanlılar (Jön 

Türkler) tarafından savunuldu. 

Bu fikrin savunucuları arasında 

Mithat Paşa, Namık Kemal ve 

Ziya Paşa gibi isimler vardı. 

Tanzimat Fermanı, Islahat 

Fermanı ve Birinci Meşrutiyet 

bu fikir doğrultusunda 

gerçekleşti.

İslamcılık (Ümmetçilik): 

Bütün Müslümanları bir çatı 

altında birleştirme 

düşüncesidir. Özellikle II. 

Abdülhamit döneminde ( 

Osmanlı padişahlarının aynı 

zamanda müslümanların

halifesi olması sebebiyle) 

Batıya karşı bir İslam birliği 

kurma düşüncesi devlet 

politikası haline geldi. 

Mehmet Akif Ersoy, Sait 

Halim Paşa gibi isimler 

İslamcılık fikrinin başlıca 

savunucularıdır. 

Türkçülük: Türkleri dil, din, soy ve ülkü birliği 

altında birleştirme düşüncesidir. Türk 

milletini bağımsız, modern ve refah seviyesi 

yüksek bir toplum yapma esasına dayalıydı. 

Öncelikle Osmanlı ülkesindeki Türkleri bu 

çerçevede bir arada tutma düşüncesinden, 

diğer bölgelerde yaşayan Türk fikir 

adamlarının katılımı ile bütün Türkleri bir 

arada tutma düşüncesine yani Turancılık

fikrine dönüşmüştür. Bu fikrin savunucuları 

Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin, Yusuf Akçura, 

Mehmet Emin Yurdakul gibi isimlerdi. Ziya 

Gökalp Türkçülüğün Esasları adlı eseriyle bu 

fikri ilmi bir temele oturtmaya çalışmıştır. 
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V.MEHMET REŞAT (1909-1918)

Trablusgarb Savaşı (1911-12) 

Uşi Antlaşması (1912)- Buna antlaşmaya göre;  

1-Trablusgarp ve Bingazi İtalya’ ya bırakıldı.

2-Savaş anında işgal edilen Rodos ve On iki Ada 

geçici olarak İtalyanlara bırakıldı.(Bu adalar 1947 

yılında Yunanistan’  a bırakıldı) 

Balkan Savaşları (1912-1913)

Londra Antlaşması- Bu antlaşmaya göre; 

Osmanlı Devleti’nin batı sınırı Midye-Enez çizgisi 

olarak kabul edildi. Batısında kalan topraklar Balkan 

Devletleri’ne bırakıldı.(1913)

İstanbul Antlaşması- Bu antlaşma ile Meriç 

nehri olarak kabul edildi. Nehrin batısında kalan 

Dimetoka şehri de Osmanlı’ya bırakıldı. (1913)

Atina Antlaşması- Bu antlaşma ile Girit 

Yunanistan’a bırakılacak, Ege Adalarının durumu 

büyük devletlerin hakemliğine bırakılacak. 

(Büyük Devletler Bozcaada, Gökçeada, Meis ve 

Kaş dışındaki adaları Yunanistan’a 

bıraktılar).(1913)

I.Dünya Savaşı (1914-1918)



VI.VAHİDETTİN (1918-1922)

I.Dünya Savaşı (1914-1918)

Mondros Mütarekesi(30 Ekim 1918)- İtilaf 

Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum 

karşısında istedikleri bir stratejik noktayı işgal 

edebileceklerdir.(7.madde)

Vilayat-ı Sitte’de(altı ilde Erzurum,Van, Harput, 

Diyarbakır,Bitlis,Sivas) bir karışıklık çıktığında 

İtilaf Devletleri buraları işgal edebileceklerdir. 

(24.madde) maddelerinin yer aldığı antlaşma.

Anadolu’nun işgali-

Sevr Antlaşması( 10 Ağustos 1920)

Milli Mücadele’nin başlaması

Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922)



tariheglencesi

Kanalıma abone olup, destek olabilirsiniz.


