
 ABD’NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ



1215 yılında Magna Carta ile Kral 

,halkın onayını almadan vergi 

toplamayacağını, hiç kimseyi 

kanunsuz olarak hapse veya 

sürgüne mahkum etmeyeceğini 

bildirdi.



 17.yüzyıla kadar süren bu yönetim,bazı 

kralların mutlakiyeti yeniden oluşturmaları 

üzerine sona erdi.

 1689 yılında İnsan Hakları Bildirisi’nin 

yayınlanması ve parlamentonun açılması 

ile meşruti idareye yeniden geçildi.



 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.





Sebepleri

Çeşitli sosyal sınıfların olması 

,vergilerin ağırlığı, Amerika bağımsızlık 

savaşlarının etkisi,Aydınların etkisi gibi 

sebepler bu olayın çıkmasına yol 

açmıştır.



 Fransa Kralı XVI. Lui Yedi Yıl 

Savaşları sonucunda boşalan 

hazineyi doldurabilmek için 

Etajenero (Fransız Milli Meclisi)’yu

toplamış halka yeni vergiler koymak 

istemiştir. 















 Toplanan Mecliste görüş ayrılığı 

çıkmış,halk temsilcileri tarafından yeni 

bir meclis oluşturulmuştur. Kral bu 

Meclisi dağıtmak isteyince halk 

ayaklanarak siyasi suçluların 

bulunduğu Bastil Hapishanesi’ni 

basarak siyasi suçluları serbest bıraktı.











 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. 





 Napolyon katıldığı savaşı kazan-

mış ve düşman ordusunun ko-

mutanı esir olmuştur. Ancak 

komutan olmasından dolayı 

ona esir değil, misafir muamelesi 

yapmış ve onu akşam 

yemeğinde kendi masasına 

kabul etmiştir. 



 Düşman ordusunun komutanı olan adamda 

yenilgiden kaynaklanan hazımsızlık söz 

konusudur. Hiç durmadan konuşmakta ve 

yenilgiye kılıf aramaktadır. Bunun karşısında 

Napolyon’un tavrı gayet sakindir. 

Napolyon’un bu tavrıyla iyice çileden çıkan 

adam ;



”Biz şerefimiz için savaştık, siz para 

için savaştınız!” deyince 

Napolyon’un cevabı gayet 

etkileyicidir. “Elbette... Çünkü 

herkes kendisinde olmayan şey 

için savaşır!” 



 -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.



 Ne öğrenmek ama...

Çocuk babasına sordu :

-Baba, XIII.Lui kimdir?

-Bilmiyorum oğlum.

-Hangi savaşları yaptı.

-Bilmem...

-Peki hangi savaşları kazandı?

-Bilmem ki...

Anne :

-Sus artık oğlum, dedi babanı yorma... Baba :

-Bırak canım,sorsun,dedi. Öğrenmek çocuğun

hakkıdır.



 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.



1815-1827 yılları arasına Avrupa’da 

Restorasyon Dönemi denir. Napolyon 

tarafından bozulan Avrupa’ya 

yeniden düzen verildiği için bu isim 

verilmiştir. 1827 yılında Navarin’de

Osmanlı donanmasının yıkılması ile 

bu dönem sona ermiştir. 



Yunan isyanını destekleyen İngiltere 

ve Rusya Navarin’de Osmanlı 

donanmasını yakarken Avusturya ve 

Prusya bu isyanı desteklememişlerdir. 

Bu da Restorasyon Döneminin 

sonunu getirmiştir.



Fransa’da krallık rejimine 

yeniden dönülmesi 

hoşnutsuzluk yaratmıştır.

 Kral Meclisi iki defa 

dağıtmıştır.



Viyana Kongresi ile oluşturulan 

düzene karşı Avrupa’da bir tepki  

oluştu.

Parlamento sistemine geçiş 

hızlandı.

Demokrasi ve liberalizm güçlendi.



Milliyetçilik ve liberalizm hareketi 

bağımsızlık hareketlerine 

dönüşmesi,

 İşçi sınıfının oluşması ve yeni haklar 

talep etmesi, bu olaya yol açmıştır.



 Sonuçta işçiler yeni haklar kazandılar,

bazı milletler bağımsızlıklarını 

kazandılar, liberalizm ve demokrasi 

gelişti,yeni anayasalar hazırlandı,esir 

ticareti yasaklandı,sosyalist fikirler 

yayıldı,İmparatorluklar iyice sarsıldı.



Viyana Kongresi’nin aldığı kararlar 

arasında monar-şilerin korunması 

ve güçlendirilmesi de vardı. Bunu 

sağlamak için 1822,1830,1848 

ihtilalleri zor kullanılarak bastırılmıştır.





 Osmanlı Devleti’nde yaşayan  

gayrimüslimlerde Fransız İhtilali’nden

etkilenerek isyan etmişlerdir. Fakat büyük 

devletler kendileri için dikkate aldıkları 

ilkeleri Osmanlı Devleti için uygulamadılar 

ve Osmanlı Devleti’ndeki ayaklanmaları 

desteklediler.


