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SANAYİ İNKILABI

Sanayi İnkılabı ve  Sonuçları

İnsan ve hayvan gücünün yerini makine gücü 

aldı. İlk defa İngiltere’de başladı. Üretim 

arttı,pazar ve hammadde sorunu ortaya çıktı. 

Sömürgecilik hız kazandı. İşçi sınıfı oluştu, 

şehirleşme arttı,ticaret gelişti. 

İmalathanelerin yerini fabrikalar aldı. Osmanlı 

Devleti kapitülasyonların da etkisiyle açık 

Pazar haline geldi.

1-Sanayi İnkılabının Osmanlı Ekonomisi Üzerindeki Etkileri

- Coğrafi keşiflerle zenginleşen Avrupalılar; artan tüketim eğilimlerini, elde 

ettikleri altın ve gümüşle Osmanlı pazarlarından karşılayınca  esnaf 

hammadde bulmakta zorlandı.

- Sanayii inkılâbı sonucu bol ve ucuz, üstelik kapitülasyonlar nedeniyle 

düşük gümrüklü Avrupa mallarıyla Osmanlı esnafı rekabet edemedi.

-Lonca teşkilatı olumsuz etkilendi. Üretimdeki payları azaldı,zamanla 

teşkilat dağıldı.

-Daha önceleri dışarıya mamül madde satan Osmanlı Devleti zamanla yarı 

mamül, bir süre sonra da hammadde satmaya başlamıştır. Dolayısıyla kar 

hadleri düşmüştür.
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ONSEKİZİNCİ YÜZYILDA 
AVRUPA VE AMERİKA

ABD’nin Kurulması

(1787)

Yedi Yıl Savaşları’ndan galip 

çıkmasına rağmen büyük 

kayıplara uğrayan İngiltere, yeni 

vergiler koydu. Koloniler buna 

tepki gösterdiler. Birinci ve İkinci 

Filadelfiya Kongresi ile koloniler 

vergileri kabul etmediler ve 

bağımsızlıklarını ilan ettiler. 

İnsan Hakları Bildirisi yayınlandı.

Yapılan savaşta İngiltere yenildi 

ve Versay Antlaşması ile 

kolonilerin bağımsızlığını tanıdı.

FRANSIZ İHTİLALİ

(1789)

Sebepleri

Çeşitli sosyal 

sınıfların olması 

,vergilerin ağırlığı, 

Amerika bağımsızlık 

savaşlarının 

etkisi,Aydınların 

etkisi

Osmanlı Devleti’ne Etkisi

-Osmanlı Devleti’nde 

milliyetçilik isyanları 

başladı. Osmanlı Devleti 

dağılma sürecine girdi.

-Türkçülük denen fikir 

akımı gelişti.

-Osmanlı Devleti’nde 

demokrasi hareketleri ve 

meşruti yönetime geçiş 

çalışmaları başladı.

Sonuçları

Bu olay sonucunda İnsan 

ve Vatandaş Hakları 

Bildirisi yayınlandı. Eşitlik,

adalet, demokrasi, insan 

hakları, 

milliyetçilik,hürriyet gibi 

fikirler yayıldı. 

İmparatorluklar olumsuz 

yönde etkilendi. Osmanlı 

Devleti’nin de dağılması 

hızlandı. 

Viyana Kongresi 
(1815)

Mutlakiyet rejimlerini 

korumak, milliyetçilik ve 

bağımsızlık hareketlerine 

engel olmak için toplanmıştır. 

Napolyon Savaşları ile bozulan 

Avrupa sınırlarını yeniden 

düzenlemiştir.

İngiltere’de meşruti yönetim 

olmasına rağmen Fransa’nın 

güçlenmesini istemediği için 

bu kongreye katılmıştır.

.
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FRANSIZ İHTİLALİ

(1789)

Sebepleri

Çeşitli sosyal sınıfların olması , 

vergilerin ağırlığı, Amerika 

bağımsızlık savaşlarının etkisi, 

Aydınların etkisi

Osmanlı Devleti’ne Etkisi

-Osmanlı Devleti’nde milliyetçilik 

isyanları başladı. Osmanlı Devleti 

dağılma sürecine girdi.

-Türkçülük denen fikir akımı gelişti.

-Osmanlı Devleti’nde demokrasi 

hareketleri ve meşruti yönetime 

geçiş çalışmaları başladı.

Sonuçları

Bu olay sonucunda İnsan ve Vatandaş 

Hakları Bildirisi yayın-landı. Eşitlik,

adalet, demokrasi, insan hakları, 

milliyetçilik,hürriyet gibi fikirler 

yayıldı. İmparatorluklar olumsuz 

yönde etkilendi. Osmanlı Devleti’nin 

de dağılması hızlandı. 
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