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5.5. DÜNYA GÜCÜ OSMANLI
OSMANLI’NIN GÜCÜ VE STRATEJİK RAKİPLERİ



Venedik ve Ceneviz cumhuriyetleri, İtalya’nın refaha 

kavuşmasını sağlayan devletlerin başında gelmektedir. 

Venedikliler, sahip olduğu gücü ve zenginliği Akdeniz 

ticaretinden sağlarken Cenevizliler ise Karadeniz 

ticaretinden sağlamıştır. Her iki devlet de Bizans’tan elde 

ettiği imtiyazlarla deniz ticaretlerini serbestçe 

sürdürmüştür. İstanbul’un Fethi’nden sonra ticari 

ayrıcalıklarını kaybetmek istemeyen Venedik ve 

Cenevizliler, Osmanlılarla anlaşmak zorunda kalmıştır.



 Avrupa ile ticaretin büyük yararını gören 

Osmanlılar gerek Venedik gerekse 

Ceneviz Cumhuriyeti’ne ticari imtiyazlar 

tanımıştır. Bu imtiyazlarla Osmanlı Devleti 

hem Batı’nın bu denizci tüccar 

devletlerini kendi tarafına çekmiş hem de 

ihtiyacı olan emtianın düzenli olarak 

ülkesine girmesini sağlamıştır. Hatta 

ekonomi işlerinde Venediklilerden 

yararlanılarak İstanbul, Bursa ve Edirne 

gibi şehirlere Venedikli tacirler 

yerleştirilmiştir.





 XIII. yüzyılın ortalarından itibaren Kutsal 

Roma-Germen İmparatorluğu’nda 

(Alman) iktidarı Habsburg Hanedanlığı 

ele geçirmiştir. Bu hanedana mensup 

Şarlken, 1516’da veraset yoluyla önce 

İspanya kralı olmuştur. 1519’da dedesinin 

ölümüyle boşalan Kutsal Roma-Germen 

İmparatorluğu’na seçilmiştir. Şarlken, 

tahtta bulunduğu sürede Hristiyan 

Avrupa birliğini amaçlamıştır. Buna karşı 

Kanuni de cihan hâkimiyeti idealini 

gerçekleştirmek istemiştir. 
Şarlken



Dolayısıyla bu iki büyük güç, geniş 

bir coğrafyada uzun yıllar sürecek 

mücadelelere girişmiştir. Biri İslam 

diğeri Hristiyan âlemini temsil eden 

bu iki büyük devlet, cihan hâkimiyeti 

için bütün güçleriyle birbirlerine karşı 

mücadele etmiştir. Böylece Şarlken, 

karşısında en büyük güç olarak 

Muhteşem Türk’ü yani Kanuni’yi 

bulmuştur



Osmanlılar, XVI. yüzyılda Habsburgların İspanya 

kanadıyla Akdeniz ve Kuzey Afrika; Avusturya 

kanadıyla ise Orta Avrupa hâkimiyeti için 

mücadele etmiştir. Osmanlılar, Habsburg

İmparatorluğu’na karşı İngiltere, Fransa ve 

Hollanda gibi millî monarşilere yardım etmiş ve 

bu ülkelere kapitülasyon vermiştir. Ayrıca dinî ve 

siyasi yönden Şarlken’i tehdit eden Protestanlık 

hareketlerini de desteklemiştir.



 Osmanlılar; Portekiz’e karşı Kızıldeniz, Basra Körfezi ve Hind

Okyanusu’na donanma göndermiştir. Çünkü ticaret mallarını, Ümit 

Burnu yoluyla Okyanus üzerinden taşımaya çalışan Portekizliler,  1514’te 

Hürmüz Boğazı’nı ele geçirerek Doğu mallarının Akdeniz'e girmesine 

engel olmuştur. Bu sırada Akdeniz hâkimiyeti için İspanya ile mücadele 

içinde olan Osmanlılar, Kızıldeniz'de faaliyetlerini artıran Portekizlileri de 

engellemeye çalışmıştır. Bu mücadele ile Doğu Akdeniz ticaretinin 

yeniden canlandırılması amaçlanmıştır.



 Şah İsmail liderliğinde XVI. Yüzyılda 

İran’da ortaya çıkan Safeviler hem 

Osmanlı hem de Memlûk Devleti’ni 

tehdit etmiştir. Buna karşın Avrupa 

Hristiyan dünyası, Osmanlıları 

Avrupa’dan atmak için Safevi

Devleti’nden yararlanabileceğini 

düşünmüştür. Yavuz, bu ciddi 

tehdit ve tehlikeyi askerî yollarla 

çözmek istemiş ve Çaldıran 

Savaşı’yla Safevilere büyük bir 

darbe vurmuştur. Bu zaferle 

Osmanlılar, üstünlüklerini bütün 

İslam dünyasına göstermiştir.



Yavuz’un Çaldıran Zaferi’nden sonra Doğu Anadolu’da 

Osmanlı hâkimiyetin tam olarak kurmak istemesi, Osmanlı-

Memlûk ilişkilerini daha da gerginleştirmiştir. Her iki devletin de 

İslam dünyasının lideri olma arzusu bu mücadelenin temel 

sebebini oluşturmuştur. Cihan devleti kurmak isteyen Yavuz’un 

Doğu Seferleri sonucunda Memlûk Devleti sona ermiş ve 

Osmanlılar, İslam dünyasında tek söz sahibi devlet olmuştur.



 XV ve XVI. yüzyıllarda dünya gücü olan 

Osmanlılar, uyguladığı uzun vadeli stratejiyle 

Avrupa siyasetini ve ekonomisini belirleyen 

başlıca devletlerden biri hâline gelmiştir. Bu 

nedenle Avrupalılar, XV. yüzyıldan itibaren 

Osmanlı Devleti’nden yardım istemeye 

başlamıştır.

Osmanlı Devleti’nin Dış Politikası





 Osmanlı Devleti’nin XV ve XVI. yüzyıllarda 

izlediği siyasetten birisi de Roma Katolik Kilisesi’ne 

karşı Ortodoksluğun ve Protestanlığın himaye 

edilmesidir. Balkanlarda Katolik ve Ortodoks 

mezhepleri arasındaki sorunlardan kaynaklanan 

siyasi belirsizlik, XIV ve XV. yüzyıllarda Osmanlıların 

Balkanlar’a yerleşmesinde etkili olmuştur.

İstanbul’da Ortodoks Patrikliği’ni ihya eden Fatih, 

kiliseler arasındaki ayrılığı devam ettirmek 

istemiştir. 



Böylece Doğu Hristiyanlarının İstanbul 

Patrikhanesi aracılığıyla Osmanlı egemenliğine 

alınması amaçlanmış ve patriklik vasıtasıyla 

Rumların Osmanlı'ya bağlanmaları sağlanmıştır. 

Örneğin 1453-1456’da İstanbul Boğazı’nı kontrol 

eden adalar, Papalık donanması tarafından 

işgal edildiğinde, Katoliklere karşı Osmanlı 

yönetimini destekleyen Rum halkı sayesinde 

adalar tekrar Osmanlı egemenliğine girmiştir.



Osmanlı Devleti, Katolik Kilisesi’yle yakın ilişki 

içinde bulunan Habsburglar üzerinde baskı 

kurarak Protestanlığın kuvvetlenmesinde ve 

resmen tanınmasında önemli bir rol oynamıştır. 

Osmanlılar, Protestanlık hareketine dolaylı şekilde 

yardımcı olmuş fakat Protestanlara hiçbir zaman 

doğrudan askerî destek vermemiştir. 



 Avrupa’da ilerleyerek Habsburgların Alman 

kanadını yıpratan Osmanlılar, Protestanlığın 

yayılması için uygun zemini oluşturmuştur. 

Protestanları bu şekilde teşvik etmek ve 

desteklemek Avrupa’da Osmanlı siyasetinin 

temel politikalarından biri olmuştur. Böylece

Hristiyan birliğini parçalanmış hâlde tutmak ve 

Habsburgları zayıflatmak amacı izlenmiştir.



Osmanlı Devleti’nin XV ve XVI. yüzyıllarda izlediği 

siyasetin bir diğeriyse Fransa, İngiltere ve Hollanda gibi 

millî monarşileri; Kutsal Roma İmparatorluğu’na karşı 

destekleme siyasetidir. Orta Çağ Hristiyanlarında, papa 

ve tek bir imparator buyruğu altında birleşme yani 

birleşmiş “Hristiyan Ülkesi” ideali vardı. Ancak Yeni Çağ 

ile birlikte Avrupa’da Fransa, İngiltere, İsveç ve Hollanda 

gibi millî monarşiler ortaya çıktı ve Hristiyan birliği 

çözülmeye başladı. 



Bu devletler, Kutsal Roma 

İmparatorluğu karşısında kendi 

bağımsızlığını savunma ihtiyacı 

duydu. Bu nedenle Alman 

prensleri, Fransa ve İngiltere; 

bağımsızlıklarını destekleyecek bir

devletle Kutsal Roma 

İmparatorluğuna karşı destek 

almakta sakınca görmedi. 

Böylece Avrupa politikasında, 

bağımsız devletlerarasında bir 

denge politikası ortaya çıktı. 



 Bir dünya gücü olarak yükselen 

Osmanlı Devleti, Avrupa’da bu 

devletler sisteminin güçlü bir 

üyesi olarak yer aldı. Kutsal 

Roma İmparatorluğu karşısında 

varlığını tehdit altında hisseden 

devletler, Osmanlılara 

başvurdu. Osmanlılar da 

Habsburgların Avrupa’da siyasi 

üstünlüğüne karşı başta Fransa 

olmak üzere bu devletleri 

destekledi.



Fransa Kralı I. François 

(Fransuva), Şarlken ile 

mücadelesinde Kanuni’nin 

askerî yardımı sayesinde 

ayakta kalabildi. Fransuva’ya

göre Şarlken’in tüm Avrupa 

üzerindeki hâkimiyetini 

engelleyebilecek tek güç 

Kanuni’ydi. Şarlken’in eline esir 

düşen Fransuva, Kanuni 

sayesinde krallığına geri 

dönebildi. 

I. François (Fransuva)



Fransuva’dan sonra gelen 

II. Hanri (Henri) de 

İmparator Şarlken’e karşı 

yapacağı savaşı finanse 

edebilmek için 

Osmanlılardan yüklü 

miktarlarda borç aldı. 

Neticede her iki devletin 

ortak hedefi, Şarlken’in 

Avrupa’da tek güç hâline 

gelmesini önlemekti.

II. Hanri (Henri) 



 Osmanlılar, Habsburglara karşı isyan eden Hollandalıları da 

desteklemiştir. Osmanlı Devleti; Hollandalılardan, İspanya’da zorla 

dinleri değiştirilmeye çalışıldığı için isyan eden Müslümanlarla işbirliği 

yapmalarını istemiştir. Ayrıca İngiliz Kraliçesi I. Elizabeth, İspanyol 

donanmasının İngiltere’yi istila etmesi tehdidiyle karşılaştığında, 

İspanya’ya karşı Osmanlıları ortak deniz harekâtına ikna etmeye 

çalışmıştır. 



Böylece Osmanlı Devleti, Habsburgların tüm Avrupa’yı 

kendi hâkimiyeti altında toplaması ve Haçlı Seferi 

düzenleme ihtimaline karşı zayıf devletleri destekleme 

siyasetini temel politika olarak seçmiştir.



Osmanlı Devleti’nin XV ve XVI. yüzyıllarda izlediği 

siyasetten bir diğeri ise Afrika’daki Müslümanların himaye 

edilmesidir. 1492’de İspanyol birliği gerçekleşmiş ve 

Endülüs'teki Beni Ahmer Devleti yıkıldığı için burada 

yaşayan insanlar korumasız kalmıştır. 



 İspanya Krallığı, Hristiyanlığı 

kabul etmeyen Müslüman ve 

Yahudilerin İspanya’yı terk 

etmeleri için işkence 

uygulamaya başlamıştır. Bu 

nedenle buradaki 

Müslümanlar, Kuzey Afrika’ya 

Osmanlı gemileriyle göç 

etmiştir. Ayrıca Osmanlılar, 

Yahudileri de İstanbul’a 

nakletmiştir.







 Kuzey Afrika kıyılarında Tunus, Cezayir ve Fas’taki küçük 

Müslüman devletler, kendi aralarında yaşadığı rekabet ve siyasi 

parçalanmalar nedeniyle İspanya’daki Müslümanlarla 

ilgilenememiştir. Mısır’daki Memlûklular ise XVI. yüzyılın başından 

itibaren Hint Okyanusu ve Kızıldeniz’de Portekiz donanmasıyla 

baş edemeyecek kadar zor durumdadır. 





Akdeniz'de Müslümanların yaşadığı 

bu sıkıntılı dönemde İspanyollar, 

1482’den 1510’lu yılların başına kadar 

Kuzey Afrika’da işgal hareketine 

girişmiştir.

 İspanyol saldırıları karşısında 

savunmasız kalan Kuzey Afrika 

Müslümanları, Osmanlılardan yardım 

istemiştir. Bu sırada Oruç ve Hızır Reis, 

Cezayir’de üs kurarak İspanyol 

istilasına karşı başarılı bir mücadeleye 

girişmiştir. 

Oruç Reis



 Akdeniz'de dolaşan Osmanlı 

donanması da Endülüslü ve Kuzey 

Afrikalı Müslümanlar için büyük bir 

ümit ışığı olmuştur. Kanuni 

Dönemi’nde, Barbaros Hayrettin 

Paşa’nın Kaptanıderyalığa

getirilmesiyle Osmanlı-İspanya 

mücadelesi, Batı Akdeniz ve Kuzey 

Afrika’da yoğunlaşmıştır. İki devlet 

arasındaki mücadele sonucunda 

Kuzey Afrika, İspanyol istilasından ve 

buna dayalı sömürgeleştirilme 

tehlikesinden kurtarılmıştır.

Barbaros Hayrettin Paşa

(Hızır Reis)



Portekizlilerin Batı Hint Okyanusu adaları ve Doğu 

Afrika kıyılarındaki Müslümanlara uyguladığı zulümlere 

Mısır’ın fethedilmesiyle son verilmiştir. Portekizlileri 

Kızıldeniz'den çıkaran Osmanlılar, onların müttefiki olan 

Habeşistan’daki Hristiyan krallığına karşı bölgedeki 

Müslüman emirliğini desteklemiştir.



“1300’lü yıllarda Gırnata (Granada)’da Yusuf 

Ebu’l Hallac tarafından yaptırılan, bir 

üniversitenin giriş kapılarından birinin nefis 

kitabesinde şunlar okunmaktadır;



“Dünya hayatı şu dört şey üzerinde 

dayanıp durur.”

1-Hikmet sahiplerinin taşıdığı ilim;  2-

Yetkili kimselerin göstereceği adalet;  3-

İyi ve salih kimselerin duası;

4-Yiğitlerin cesareti;



“Bir işin yapılmasını istiyorsanız, o işi meşgul bir insana

verin” Churchill
Ladik Gölü



tariheglencesi

Kanalıma abone olup, destek olabilirsiniz.


