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10. 1. Mahmut yerli malı kullanımını teşvik 
eden padişahlardan biri değildir. I. Mahmut 
OsmanlI Devleti’nin Gerileme Dönemi’nde 
hükümdarlık yapmıştır. Döneminde ilk kez 
Batı’dan askerî uzman getirilerek (Comte 
de Bonneval) Batı tarzında askerî ıslahat
lar yapılmıştır.

Yerli malı kullanımını ilk teşvik eden Os
manlI hükümdarı III. Selim’dir. Gerileme 
Dönemi hükümdarı olan III. Selim’den 
sonra Dağılma Dönemi’nde de II. Mahmut 
yerli malı kullanılması konusunda ferman
lar çıkararak dışa bağımlılığı engellemeye 
çalışmıştır.

11. 1792’de Yaş Antlaşması’nın imzalanması 
ile başladığı kabul edilen Osmanlı Devle
ti’nin Dağılma Dönemi’nin siyasi gelişme
leri arasında,

•  İlk kez Batı tarzında eğitimin uygulandı
ğı modern askerî okulların açılması yer 
almaz. Osmanlı Devleti’nde Batı tarzın
da eğitim veren ilk askerî okullar Geri
leme Dönemi’nde açılmıştır. İlk açılan 
okul da I. Mahmut Dönemi’nde, askerî 
teknik okul olarak hizmet veren Hende- 
sehanedir.

Fakat Osmanlı Devleti Dağılma Döne
mi’nde,

•  Devletler arasındaki çıkar çatışmala
rından faydalanmış, denge politikası 
uygulayarak varlığını devam ettirmeye 
çalışmıştır.

•  Dış destek alabilmek için ticari imtiyazlar 
vermiştir. Örneğin Mısır Isyam’nda İngi
liz desteğini alabilmek amacı ile 1838’de 
Balta Limanı Ticaret Antlaşması ile İngil
tere’ye gümrük indirimleri yapmıştır.

•  Bu dönemde siyasi, askerî adımlar atıla
rak ülke sınırlarının korunmasına yöne
lik tedbirlere başvurulmuştur.

•  Tanzimat ve Islahat fermanlarını yayım
layıp meşrutiyet yönetimine geçerek hu
kuksal düzenlemeler yapmıştır.

12. OsmanlI Devleti’nde XX. yüzyıl başlannda 
(1900 -1925) yaşanan gelişmeler arasında 
Mora’daki ayaklanmalann bastırılması ge
lişmesi yoktur. Mora Yarımadası Yunanis
tan’ın bağımsızlığını kazanması ile birlikte
XIX. yüzyılda kaybedilen bir bölgedir. (1829 
^ r n e  Antlaşması ile kaybedilmiştir.)

•  1909’da yaşanan 31 Mart İsyanı rejime 
karşı çıkarılan bir isyandır.

•  1912 - 1913 yıllarında Balkan Savaş- 
lan yaşanmış, Osmanlı Devleti Balkan 
topraklarının önemli bir kısmını kaybet
miştir.

•  Ege’deki adalar kaybedilmiştir. Onikiada 
ve Rodos Trablusgarp Savaşı’nda Ege 
adaları ise (Gökçeada ve Bozcaada 
hariç) Balkan Savaşlan’nda elden çık
mıştır.

•  I. Dünya Savaşı sırasında (1914 -1918) 
Araplar arasında milliyetçilik akımı güç
lenmiş ve birçok Arap lider savaş sıra
sında Osmanlı Devleti’ne karşı İngiliz
lerle birlikte hareket etmiştir.

13. 1789’da yaşanan Fransız İhtilali tüm dün
yayı derinden etkilediğinden Yakın Çağ’ın 
başlangıcı olarak kabul edilen evrensel bir 
gelişmedir.

İhtilal sonucunda,

•  Demokrasi anlayışının yaygınlık kazan
ması mutlakiyet yönetimlerinin (I),

•  Laik devlet anlayışının yaygınlaşması 
teokratik yönetim anlayışlarının (II),

•  Eşitlik, adalet, insan hakları gibi kavram
ların gelişmesi toplumsal eşitsizliklerin 
zayıflamasına ortam hazırlamıştır.

Fakat feodalite (derebeylik) yönetimleri 
Orta Çağ Avrupa’sına özgü bir yönetim bi
çimidir. Ve bu yönetim biçimi Yeni Çağ’da 
barutun ateşli silah olarak kullanılması ile 
birlikte çökmüştür. Yine ticaret ve sanayinin 
gelişmesi feodalitenin zayıflaması ile ilişki
lidir. Fransız Ihtilali’nin yaşandığı dönemde 
Avrupa’da feodal yönetim anlayışı zaten 
yıkılmış durumdadır.

14. Birinci Dünya Savaşı sır-asında ABD Baş
kanı VVilson’un, ABD savaşa girmeden 
önce yayımladığı Wilson İlkeleri olarak 
adlandırılan kararlann temelinde banşın 
korunması yer almaktaydı. Bu ilkelerden 
biri de “Barışın sürekliliğini sağlamak ama
cı ile uluslararası bir örgütün kurulması” 
kararıydı. Birinci Dünya Savaşı’ndan son
ra Milletler Cemiyetinin (Cemiyet-i Akvam) 
kurulması Wilson llkeleri’nin uygulandığına 
kanıt gösterilebilir.

Fakat Wilson llkeleri'nde “yenen devletle
rin yenilen devletlerden toprak ve tazminat 
almaması” ve “her ulusun kendi kaderini 
kendisinin belirleyebilmesi” yönünde ana 
ilkelerde bulunmaktaydı. Ingiltere ve Fran
sa’nın çıkarlarına aykırı olan bu kararlar 
bu devletler tarafından uygulanmamıştır. 
İşgaller, alınan savaş tazminatları ve sö
mürgeciliğin yeni yöntemi olan manda ve 
himayeciliğin uygulanması bu durumun ka
nıtları olarak gösterilebilir.

15. Millî Mücadele Hazırlık Dönemi’nde İstan
bul Hükümeti temsilcisi Salih Paşa ve Tem
sil Heyeti Başkanı Mustafa Kemal arasında 
gerçekleşen Amasya Görüşmeleri'nden bir 
süre sonra 27 Aralık 1919’da Heyet-i Tem- 
siliye Sivas’tan Ankara’ya gelerek bu şehri 
merkez yapmıştır. Heyet-i Temsiliyenin An
kara’yı merkez olarak seçmesinde,

•  Ankara’nın İstanbul’a yakın olması,

•  20. Kolordunun burada bulunması,

•  Batı Cephesi’nin yakından takip edilmek 
istenmesi,

•  Ankara’nın güvenli bir şehir olması,

•  Ankara’nın ulaşım ve haberleşme yö
nünden uygun bir bölge olması

gibi durumlar etkili olmuştur.

11 Diğer sayfaya geçiniz.
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