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1. BÖLÜM

TARİH VE ZAMAN

BASAMAK
Basamaklı Eğitim Setimizin 1. bölümünde; tarihin tanımı ve konusu, tarih biliminin yöntemi, tarihî olayların yorumlanması, tarih yazıcılığı, tarihe yardımcı bilimler, Türklerin tarih boyunca kullandıkları takvimler konuları işlenecektir. Başlarken bütün adaylara kolaylıklar ve
başarılar diliyoruz.

TARİHİN TANIMI, KONUSU, YÖNTEMİ
Tarih, insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını (boy, klan,
beylik, devlet, inançları, kültürleri, sanat anlayışları), birbirleriyle
ilişkilerini (savaş, barış, kültürel etkileşim, ticari etkinlikler), neden - sonuç ilişkisi içerisinde (olayların birbiri üzerindeki etkileri) yer ve zaman göstererek, belgeler ışığında objektif (yansız) olarak inceleyen sosyal bir bilimdir.
Tarihin konusu insan ve insanın meydana getirdiği olaylar ve olgulardır. Olay tarihte insanlığı etkileyen siyasi, sosyal, kültürel,
ekonomik dinî gibi konularda kısa sürede meydana gelen gelişmelerdir. Olgu ise tarihte insanlığı etkileyen olayların ortaya çıkardığı sonuçlara göre uzun sürede meydana gelen değişimlerdir.

Olay (Vaka)

Olay ve Olgu Arasındaki Farklar
Olay

Olgu

Kendine özgü özelliklere
sahiptir, biriciktir. Tekrarlanamaz.

Geneldir, çok sayıda örneği vardır. Tekrar edebilir.

Somut bilgiler içerir, yer ve
zaman bildirir.

Soyuttur, belirli bir yer ve
zaman söz konusu değildir.

Başlangıç ve bitiş süreleri bellidir.

Uzun sürede meydana gelir, süreklilik gösterir.

Olgu (Vakıa)

Malazgirt Savaşı

Anadolu’nun Türkleşmesi

İstanbul’un Fethi

İstanbul’un Türk İslam şehri olması

Kurtuluş Savaşı

Türk İnkılabının gerçekleştirilmesi

Tarihin Kaynakları
(Geçmişten günümüze kalan ve tarih hakkında bilgi veren, her türlü malzemeye kaynak ya da belge adı verilir.)

Bilgilerin Değerine Göre Kaynaklar

Birinci El
Kaynaklar
Olayı yaşamış kişilerin hatıraları ve yazdığı
eserler, olayın geçtiği
döneme ait arkeolojik buluntular, kitabeler, paralar, resmî evraklar vb.

2

İkinci El
Kaynaklar
Birinci el kaynaklardan yararlanılarak meydana getirilen eserlerdir.
Ansiklopediler, makaleler vb.

Bilgilerin Cinslerine Göre Kaynaklar

Yazılı Kaynaklar
Ferman, arşiv malzemeleri, kitabeler,
şecereler, hatıralar,
yıllıklar, takvimler,
seyahatnameler,
paralar, armalar,
gazeteler vb.

Yazısız Kaynaklar
Arkeolojik bulgular,
mağara resimleri,
heykeller, kabartmalar, mezarlar,
anıtlar, silahlar, süs
eşyaları vb.

Sözlü Kaynaklar
Kaynağı belli olan
veya olmayan, ağızdan ağıza söylenerek aktarılan şiirler,
hikâyeler, efsaneler,
destanlar, menkıbeler vb.

Görsel ve İşitsel
Kaynaklar
Haritalar, planlar,
taş plaklar, ses kasetleri, fotoğraflar,
CD’ler, VCD’ler,
DVD’ler, filmler. vb.

TARİH

1. BÖLÜM - TARİH VE ZAMAN

BEST
BİLGİ

Tarihî olaylar, gerçekleştiği dönemin siyasal, sosyal, kültürel, dinî ve ekonomik özelliklerini yansıtır. Bu nedenle araştırmacılar, araştırdıkları olayın meydana geldiği dönemin şartlarını dikkate
almalıdır.

Tarihî olayların günümüzün değer yargıları ve
bakış açısıyla değerlendirilmesi geçmişin doğru analiz edilmesine engel olur. İnsanlık günümüzdeki uygarlık düzeyine
geçmişin bilgi ve tecrübesiyle ulaşmıştır.
Teknolojik gelişmeler, insan hakları, ekonomi vs. alanlarda
geçmişte olduğundan çok daha ileri aşamaya geçilmiştir.
Günümüzdeki gelişmişlik düzeyini ölçü alarak geçmişi de
ğerlendirmek şüphesiz haksızlık olur.

1. BASAMAK

TARİHE YARDIMCI BİLİM DALLARI
Tarihi diğer beşeri ve sosyal bilim dallarından ayıran en önemli
fark; diğer bilimler insanı veya doğayı bir yönüyle ele alırken tarih, insanı her yönüyle ve bütün yaptıklarıyla anlamaya ve anlatmaya çalışmasıdır. Bu yüzden tarihçilerin çalışma yaptıkları alanlarla ilgili farklı bilim dallarından faydalanması bir zorunluluktur.
Bu uygulama,

b Araştırmaların bilimsel değerinin artmasını
b Çalışmaların kolaylaşmasını ve zenginleşmesini
b	Olayların doğru bir şekilde yorumlanmasını ve aydınlatılmasını
sağlamıştır.

TARİH ÖĞRENMENİN YARARLARI

Tarihe Yardımcı Bilim Dalları

Coğrafya

Yer bilimidir. Yeryüzünün fiziksel ve sosyal
özelliklerini, insan topluluklarının yeryüzü ile
olan ilişkilerini ortaya koyarak bunların tarihsel olay ve olgular üzerindeki etkilerini açıklayıp tarih bilimine yardımcı olur.

Arkeoloji

Kazı bilimidir. Toprak ve su altındaki kalıntıları
ortaya çıkararak özellikle tarih öncesi dönemlerin aydınlatılmasında tarihe yardımcı olur.

Paleografya

Yazıların tür ve şekillerini inceleyerek eski metinlerin, fermanların, yıllıkların okunması ve anlaşılmasında tarihe yardımcı olur.

Etnografya

Toplumların sosyal ve kültürel yapılarını inceleyerek tarihe yardımcı olur.

Antropoloji

İnsan ırklarını inceler. İnsanların iskelet gibi fiziki özelliklerini inceleyerek eski dönemlerin
aydınlatılmasında tarihe yardımcı olur.

Nümizmatik

Eski paraları inceleyerek toplumların siyasi,
ekonomik ve sosyal yapısının anlaşılmasında tarihçilere yol gösterir.

Filoloji

Diller arasındaki ilişkilerden yola çıkarak topluluklar arasındaki soy birliğini, kültürel etkileşimi aydınlatarak tarihe yardımcı olur.

Epigrafi

Anıtlar üzerindeki yazıları ve kitabeleri inceleyerek tarihe yardımcı olur.

Diplomatik

Ferman, antlaşma metinleri, şeriye sicilleri
vb. belgeleri inceleyerek tarihe yardımcı olur.

Sosyoloji

Toplumların yaşayışlarını idari ve sosyal yapılarını inceleyerek tarihçilere yardımcı olur.

b Tarih, milletin ortak hafızasıdır. Bu nedenle millî ve toplumsal kimliğin inşasında önemli rol oynar. Tarih bireylere yaşadığı toplumun geçmişini öğreterek kişinin kendi milletine
aidiyet duygusuyla bağlanmasını sağlar.

b Tarih millî değerlerin aktarılmasını sağlayarak bireylerin özgüven sahibi olmalarına katkı yapar. Atatürk bu durumu,
“Türk çocuğu, ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak
için kendinde kuvvet bulacaktır.” sözüyle vurgulamıştır.

b Tarih toplumlarda millî bilinci uyandırarak millî birlik ve beraberliğin güçlenmesini, toplumdaki manevi değerlerin gelişmesini sağlar.

b Tarih aynı zamanda insanlığın da ortak hafızasıdır. Tarih eğitimi sayesinde farklı ulusların deneyimleri ve toplumlar arasındaki etkileşim öğrenilir.

b Tarih bilimi uyguladığı yöntem gereği bireylerde araştırma
ve kanıt kullanma becerisini artırır. Olay ve olgular arasında
neden-sonuç ilişkilerini ortaya koyarak bireylerde çok yönlü
düşünme yeteneğini geliştirir ve bireyler tarihî süreçte meydana gelen değişimleri ve süreklilikleri algılar.

b Tarih uygarlığın farklı toplumların katkılarıyla geliştiğini ve insanlığın ortak mirası olduğunun anlaşılmasını sağlar. Böylece milletler arasında sevgi ve barış hislerini güçlendirir.

b Tarih; geçmişin ışığında bugünün ve yarının aydınlatmasını sağlar. Böylelikle geçmişteki hataları tekrar etmeyen toplumlar, gelecekle ilgili doğru planlama ve analizlerle daha
iyi bir yaşam düzeyine ulaşır.
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TARİH

2. BÖLÜM - İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ

1. BASAMAK

DOĞA, İNSAN VE GÖÇ
Geçmişten Günümüze İnsanoğlunun Birikimi
b Toplumların sosyal ve ekonomik alandaki evrimleşme süreci; avcılık-toplayıcılık-balıkçılık, çobanlık, tarım ve uygarlık
şeklinde sıralanabilir.

b Tarımın başlaması ile insanlar doğal çevrelerinden daha fazla yararlanabilecekleri bilgi ve tecrübeye ulaşmışlardır.

b Nüfusun artması insanların toprağı işlemeyi keşfetmelerinde ve hayvanları evcilleştirmelerinde etkili olmuştur.
İlk Çağ Medeniyetleri

Tarım ve hayvancılığın başlamasına rağmen bazı toplumlar konar-göçer yaşamı devam ettirmiştir. Ancak yerleşik toplumlar
karşısında giderek sayıları azalmıştır.

MÖ 3200

Sümerler yazıyı buldu.

MÖ 2375

Sümer kralı Urkagina ilk yazılı kanunları yaptı.

Göçebeler ve Yerleşikler

MÖ 1900

Anadolu’da yazı kullanılmaya başlandı.

b Yerleşik yaşamın başlaması ile birlikte göçebe - yerleşik ça-

MÖ 1700

Hammurabi Kanunları yapıldı.

MÖ 1296

Hitit - Mısır Savaşı (Kadeş) başladı.

MÖ 1280

Kadeş Antlaşması imzalandı.

MÖ 1260-1250
MÖ 1230

Truva Savaşları yapıldı.
Ege Göçleri başladı.

MÖ 776

Yunanistan’da ilk olimpiyatlar düzenlendi.

MÖ 753

Roma İmparatorluğu kuruldu.

MÖ 680

Lidyalılar parayı kullanmaya başladı.

MÖ 550

Pers İmparatorluğu kuruldu.

MÖ 359

İskender İmparatorluğu kuruldu.

MÖ 330

Pers İmparatorluğu yıkıldı.

MÖ 323

İskender İmparatorluğu parçalandı.

tışması da başlamıştır.

b Çiftçiler için önemli olan güvenli bir barınak, verimli topraklar ve bol kazanç sağlayan ürünlerdi. Göçebeler içinse özgürlük sağlayan geniş diyarlar ve sürülerdi.

b Göçebelerin yerleşik köy ve kasabalara ani baskınlar yaparak her şeyi yağmalaması göçebe yerleşik çatışmasının başlıca nedeni olmuştur. Göçebelerin hayvanlarının yerleşiklerin ürünlerine verdiği zararlar da çatışmalara yol açmıştır.

Göçler
Toplumların göç etmelerinin başlıca nedenleri şunlardır:

b Yerleşim yerleri ve iklimdeki değişiklikler (Coğrafi)
b Geçim kaynaklarının daralması (Ekonomik)
b Savaş, istila ve politik değişiklikler (Siyasi)
b İnanç gruplarının baskı altına alınması (Dinî)
b Salgın hastalıklar ve nüfus artışı (Sosyal)

0

Hz. İsa doğdu.

313

Milano Fermanı ile Hristiyanlık serbest oldu.

330

Roma’da Hristiyanlık resmî din ilan edildi.

MÖ XIII. yüzyıl sonları ile MÖ XII. yüzyıl başlarında yaşanmıştır. “Deniz Kavimleri Hareketi” olarak da ifade edilen göçlerin
başlıca nedenleri şunlardır:

325

İznik Konsülü toplandı.

b Yunanistan’ın dağlık bir coğrafyaya sahip olması ve tarım

375

Kavimler Göçü başladı.

395

Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldı.

476

Batı Roma İmparatorluğu yıkıldı.

İlk Çağ’da Başlıca Önemli Gelişmeler

12

Ege Göçleri

alanlarının yetersizliği, nüfus artışı ve kıtlık yaşanması

b Doğu Avrupa ve Balkanlardan gelen Dorlar ve Akaların Yunanistan’daki kavimleri doğuya sürüklemesi
Ege Göçleri özellikle Mısır ve Anadolu’da etkili olmuştur. Mısır
Devleti verdiği güçlü mücadele ile Ege Göçleri’nden kendisini
korumuştur. Anadolu’daki Hitit Devleti ise yıkılmıştır.

TARİH

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI

2. BASAMAK

b Germen krallarının güçleri azalmış, bu durum feodalite reji-

Batı Roma

minin doğmasına zemin hazırlamıştır.

b Avrupa’da kilise önem kazanmış, Hristiyanlık yayılmış ve
skolastik düşünce egemen olmuştur.

b Kavimler Göçü İlk Çağın sonu, Orta Çağın başlangıcı kabul
edilmiştir.

b Türkler, Avrupa Hun Devleti’ni kurarak Türk kültürünün Avrupa’ya yayılmasını sağlamışlardır.

Galya (Fransa) Seferi
(451)

İtalya Seferi
(452)

Katolon Ovası’nda yapılan
savaşta Batı Roma ordusu
yıpratılmasına karşın kesin
bir sonuç alınamadı.

Alpleri aşarak İtalya’ya giren Attila’nın karşısına çıkamayan Romalılar, Papa
I. Leo’dan yardım istemişlerdir. Attila, Papa’nın Roma’nın bağışlanması isteğini kabul etmiştir.

b

Avrupa Hun Devleti (378 - 469)
Batı yönünde ilerleyen Hunların liderliğini Balamir’den sonra Uldız üstlendi. Uldız döneminde Avrupa Hun Devleti’nin geleneksel politikasının temelleri atıldı.

b Avrupa Hun Devleti, Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu’nu
siyasi, askerî ve ekonomik yönlerden baskı altında tutmak,
iki büyük güçle savaş durumunda olmamak için Batı Roma
ile barış yaparak ilişkileri geliştirme politikası izlemiştir.

b Avrupa Hunları, en parlak dönemlerini Attila’nın hükümdarlığı sırasında yaşamıştır. Attila’nın faaliyetleri şunlardır:

Attila, İtalya Seferi dönüşünde ölmüş (453), oğulları İlek, İrnek ve Dengizik arasında taht kavgaları başlamıştır. Avrupa
Hun Devleti kendisine bağlı toplulukların ve Bizans’ın saldırılarıyla yıkılmıştır (469).

Avrupa Hun Devleti’nin Avrupa’ya Etkisi

b Attila, Avrupa kaynaklarında “Tanrının kırbacı” olarak anılmıştır. Bu da Avrupalıların Attila ve Hunlardan etkilendiğini gösterir.

BEST
BİLGİ

b Almanların Nibelungen Destanı, Hun - Germen mücadelelerinden meydana gelmiştir.

b Hunlar siyasi, kültürel ve askerî alanlarda Avrupa’yı etkilemiştir.

I. Kök Türk Devleti (552 - 582)
b Bumin Kağan tarafından Avar hakimiyetine son verilerek

Doğu Roma (Bizans) İle İlişkiler
Margus
Antlaşması
(434)
Bizans ile imzalanmıştır.
Hunlar, siyasi ve
ekonomik kazanımlar elde etmişlerdir.

I. Balkan Seferi
(441 - 442)

II. Balkan Seferi
(447)

Attila, Bizans’ın
Margus Antlaşması’na uymaması üzerine sefere çıktı. Bizans’ın
isteği ile barış yapıldı.

Bizans’ın antlaşmada öngörülen
vergiyi ödememesi üzerine yeniden
sefere çıkılmış, Bizans’ın isteği ile
Anatolyos Antlaşması imzalanmıştır. Antlaşma ile
Bizans’ın ödediği
vergi miktarı artırılmıştır.

Bizans’ın ödediği
vergi artırıldı.
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Ötüken’de kurulmuştur (552).

b Türk adını devlet adı olarak ilk kez Kök Türkler kullanmıştır.
b Bumin Kağan, kardeşi İstemi’yi yabgu unvanıyla ülkenin
batı bölümünü yönetmekle görevlendirmiştir. Bu uygulama
ile ülke yönetiminin kolaylaştırılması amaçlanmıştır.

b İstemi Yabgu, İpek Yolu’nu denetimi altında tutan Ak Hunlara karşı Sasaniler ile iş birliği yapmış, Ak Hun Devleti’ne
son vererek topraklarını Sasanilerle paylaşmıştır (557). İpek
Yolu üzerinde hâkimiyet mücadelesi yüzünden Sasanilerle
arası açılınca Bizans ile ittifak kurmuştur.

b Mukan Kağan zamanında Kök Türk Devleti her yönüyle parlak bir dönem yaşamış, Kore’den Karadeniz’e kadar uzanan
sahada yaşayan bütün Töles ve diğer Türk boylarını kendine bağlamıştır.

b Taht kavgaları I. Kök Türk Devleti’nin merkezî otoritesinin
zayıflamasına ve devletin parçalanmasına neden olmuştur
(582). Doğu Kök Türk Devleti 630’da, Batı Kök Türk Devleti 659’da Çin hakimiyetine girmiştir.

TARİH

3. BASAMAK

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU

Abbasi ailesinden kurtulanlar Mısır’a giderek Memlük Devleti’ne
sığındılar. Memlük hükümdarı Baybars, Moğolları yenilgiye uğrattıktan sonra Abbasi ailesinden Mustansır’ı halife ilan etti. Memlüklü himayesindeki Abbasi halifeliği, Yavuz Sultan Selim’in Mısır’ı fethine kadar devam etti (1517).

Sosyal ve Ekonomik Alanlardaki Gelişmeler

Abbasi Kültür ve Uygarlığı

b Şehirleri imar ederek Bağdat ve Samarra gibi yeni yerleşim

Yönetim Alanındaki Gelişmeler
b Devlet işlerinde halifeye yardımcı olması için vezirlik makamı kuruldu.

b Hz. Ömer döneminde kurulan Divanda, mali ve askerî işler
görüşülüp karara bağlanırdı. Emeviler Dönemi’nde Divanü’l
Haraç ve Divanü’l Hatem kurulmuş, Abbasiler Dönemi’nde
ise Divanlara yenileri eklenmiştir.

b Emevilerin uyguladığı Arap milliyetçiliği politikasını terk ederek bütün Müslümanlara eşit davrandılar. Bu durum mevali
(azatlı köle) kavramının ortadan kalkmasını sağladı.

birimleri kurdular.

b Tarım ve hayvancılığın yanında ticari faaliyetlere önem verdiler. Çin, Hindistan, Bizans, Frank Krallığı, Hazarlar ve İtil
Bulgarları ile ticari ilişkiler kurdular.

Bilim, Kültür ve Sanat Alanlarındaki Gelişmeler
b Talas Savaşı sırasında Çinlilerden öğrendikleri kağıt yapımını geliştirmek için atölyeler kurdular.

BEST
BİLGİ

Abbasiler Dönemi’nde:

b Divan-ı İnşa, yönetim işlerine bakardı.
b Divan-ı Adl, adalet işerini yerine getirirdi.
b	Divan-ı Mezalim, halkın şikayetlerini dinler, sorunlarına çözüm getirirdi.

b Divan-ı Tevki, valilerin hesap işlerini takip ederdi.
b Divanü’l Ceyş, askerlik işleriyle ilgilenirdi.
b Divan-ı Beytü’l Mâl, devletin gelir ve giderleriyle ilgilenirdi.
KONU ANLATIM

b Hintlilerden matematikte onlu sistemi alarak Hint rakamlarını yeniden düzenlediler.

b Yunan kültüründen felsefe alanında, Hint kültüründen matematik ve astronomi alanlarında, İran kültüründen güzel sanatlar, edebiyat ve yönetim alanlarında etkilendiler.

b Fetihler sırasında eski Yunan kültürüyle karşılaşan Müslümanlar Urfa, Antakya, İskenderiye gibi kültür merkezlerinde eski Yunan uygarlığına ait yazma eserler buldular.
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İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU

b Çok sayıda yazma eser, Yunanca ve Latinceden Süryaniceye, Farsçaya ve Arapçaya çevrilerek bilimsel çalışmalar geliştirildi. Bilim ve sanat alanındaki çalışmalara büyük önem
veren Abbasi halifeleri, bilim insanlarını ve sanatçıları koruyup desteklediler.

b Abbasiler Dönemi’nde Bağdat’ta kurulan Beytül Hikme’de
dönemin en zengin kütüphanesi oluşturulmuş ve rasathane
açılmıştır. Dönemin önde gelen Müslüman, Hristiyan ve Musevi bilim insanları Beytül Hikme’de toplanarak başka dillerden çeviriler yapmış, eski çevirileri düzeltmiş ve çeşitli alanlarda bilimsel araştırmalarda bulunmuşlardır.

b İslam dünyasında yaygınlık kazanan bilimsel çalışmalar, bazı tarihçiler tarafından Rönesans’tan önce bir İslam Rönesansı’nın doğuşu olarak kabul edilmektedir.

MISIR’DA KURULAN TÜRK DEVLETLERİ
Tolunoğulları (868 - 905)
Mısır’da kurulan ilk Müslüman Türk devleti Tolunoğullarıdır. Devletin kurucusu Tolunoğlu Ahmet, Mısır’ı başarıyla yönetmiş ve kuvvetli bir ordu kurmuştu. Fustat şehrini başkent yapan Tolunoğlu
Ahmet, Suriye, Lübnan, Filistin ve Bingazi’yi kendine bağladı.
Tolunoğlu Ahmet’in ölümünden sonraki dönemde iç karışıklıklar ve taht kavgaları yüzünden devlet zayıfladı. Bu kavgalardan
yararlanan Abbasiler, 905 yılında Mısır’a girerek Tolunoğullarına
son verdiler. Tolunoğlu Ahmet, ülkesinde din ayrımı yapmadan
herkese eşit davranmıştır. Maristan adı verilen hastanede her
dinden ve ırktan hastalar ücretsiz tedavi edilmiştir.

İhşidiler (Akşitler) (935 - 969)
Mısır’da kurulan ikinci Türk İslam devletidir. Kurucusu Muhammed bin Toğaç Fergana Türklerindendir. İhşidiler Suriye, Filistin
ve Lübnan’ı ele geçirmiş, Mekke ve Medine’yi de kendisine bağlamıştır. Muhammed bin Toğaç’ın ölümünden sonra ülkede iç
karışıklıklar çıktı. Devlet eski kuvvetini kaybedince Fatimîler 969
yılında Mısır ve Suriye’yi ele geçirerek İhşidiler Devleti’ni yıktılar.

Eyyubiler (1171 - 1250)
Nureddin Mahmut’un kumandanı Selahattin Mısır’daki Fatımi
Devleti’ni yıkarak Eyyûbi Devleti’ni bağımsız konuma getirmiştir (1171). Selahattin Eyyûbi I. Haçlı Seferi sonrasında Hristiyanların eline geçen Kudüs’ü almak için mücadele etmiş, 1187’de
Kudüs Krallığı ile yaptığı Hıttin Savaşı’nı kazanarak şehri ele geçirmiştir. Bu olay İslam dünyasında büyük bir itibar kazanmasına diğer yandan da Hristiyanların III. Haçlı Seferi’ni yapmalarına neden olmuştur.
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3. BASAMAK
Selahattin Eyyûbi Avrupa krallarının da katıldığı bu seferde Haçlıları Suriye civarında ağır bir yenilgiye uğratmış, İslam dünyasının Haçlı istilasından korunması için mücadele vermiştir. Ayrıca
hükümdarlığı boyunca sanatçıları ve bilim insanlarını korumuş,
Şam medreselerinde altı yüzden fazla bilim insanını görevlendirmiştir. Yemen’den Elcezire’ye kadar uzanan devleti, ölümünden
(1193) sonra kardeşleri ve oğulları arasında bölüşülerek ayrı devletler halinde devam etmiştir.

Memlükler (1250 - 1517)
Eyyubi komutanlarından Aybek tarafından Mısır’da kurulmuştur. Hicaz, Filistin, Lübnan, Suriye ve Güney Anadolu’ya kadar
sınırlarını genişletmişlerdir. Baharat Yolu’nun Memlük topraklarından geçmesi sonucunda ekonomik alanda güçlenmişlerdir.
Memlükler, Moğolların Bağdat’ı işgal etmesinden sonra Abbasi halifesini himaye ederek saygınlıklarını artırmışlardır. Memlük
hükümdarlarından Baybars, Moğolları Anadolu’dan atmak için
sefere çıkmış Elbistan’da Moğolları yenmiş, ancak Anadolu beylerinden destek göremeyince geri çekilmiştir. Memlükler, Moğolların batıya ilerleyişini durdurmuşlar, Suriye ve Lübnan’daki son
Haçlı prensliklerine son vermişlerdir.
TÜRK VE İSLAM BİLGİNLERİ,
ÇALIŞTIKLARI ALANLAR VE ESERLERİ
İbn-i Sina
(980 - 1037)

Felsefe ve tıp alanlarında eserler vermiştir. Batıda “Avicenna” (Tıbbın hükümdarı)
olarak adlandırılmıştır. El Kanun Fi’t Tıp en
önemli eseridir.

Gazali
(1058 - 1111)

İslam felsefesi, tasavvuf, mantık konularında eserler vermiştir. En önemli eseri İhyaü
Ulumi’d Din’dir.

Farabi
(850 - 970)

İlk İslam filozofudur. Aristo’dan sonra “İkinci Öğretmen” unvanıyla tanınır.

Taberi
(838 - 923)

Tarih, fıkıh, tefsir alanlarında çalışmalar yapmıştır. Tarihu’l Ümem ve’l Mülûk adlı eseri
tarihçilere kaynak olmuştur.

İbnü’l Heysem
(960 - 1039)

Optik biliminin kurucusudur. Fotoğraf makinesinin mucidi kabul edilir.

El İdrisi
(1100 - 1165)

Dünyanın önde gelen coğrafya bilimcilerindendir.

İbn-i Fadlan
(X. yüzyıl)

Ünlü bir seyyah ve diplomattır. Çalışmaları Türk, Arap ve Rus tarihine ışık tutmuştur.

İbn-i Rüşd
(1126 - 1198)

Endülüslü filozoftur. Felsefenin temeli üzerine çalışmalar yapmıştır.

Muhyiddin-i Arabi Tasavvuf, hadis, fıkıh, felsefe konularında
(1165 - 1240)
önemli eserler vermiştir.

TARİH

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302 - 1453)

6. BASAMAK

Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Gelişmesini Etkileyen Faktörler
Coğrafi Konum

İskan Politikası

b Bizans sınırında kurulması

b Balkanlara Türk nüfusun

siyasi, sosyal ve ekonomik
açıdan devletin güçlenmesini sağlamış, Batı’ya geçişi kolaylaştırmıştır.

yerleştirilmesi demek olan
iskan sayesinde fethedilen
bölgelerde uzun süreli hakimiyet kurulmuştur.

Padişahların Durumu
b Kuruluş Dönemi padişahlarının iyi yetişmiş olmaları
devletin güçlenmesini sağlamıştır.

Gaza Politikası
b Türkmenlerin Osmanlılara
katılması askerî gücün artmasına imkan sağlamıştır.

b Balkanların karışıklık içinde
bulunması, güçlü bir direnişle karşılaşılmaması bölgede hakimiyet kurulmasını kolaylaştırmıştır.

Merkezî Otoritenin
Sağlanmasına
Önem Verilmesi
b Taht kavgalarını sınırlandırmaya yönelik düzenlemeler yapılarak devletin uzun
süre yaşaması sağlanmıştır.

Anadolu’nun Siyasi
Durumu

Bizans’ın Durumu
b Bizans’ın taht kavgaları ve iç karışıklıklar nedeniyle zayıflaması, Anadolu ve Balkanlardaki topraklarının çoğunu kaybetmesi, halktan ağır vergiler alması ve baskıyı
artırması, tekfur denilen valilerin İstanbul’u dinlememesi Osmanlıların öncelikli hedef olarak seçtiği Bizans topraklarında ilerleyişini kolaylaştırmıştır.

Örnek .. 2

Balkanların Siyasi
Durumu

ÖSYM sorusu

Osmanlı Beyliği’nin kısa sürede gelişmesinde Bizans İmparatorluğu’nun aşağıdaki durumlarından hangisinin etkili olduğu savunulamaz?

b Anadolu’da güçlü bir devletin bulunmaması, siyasi
birliğin sağlanamaması,
Bizans’ın etkisinin azalması Osmanlı hakimiyetini kolaylaştırmıştır.

Ahilerin Desteği
b Ahiler; Osmanlıların teşkilatlanmasında, sosyal
hayatın düzenlenmesinde ve beylere danışmanlık yapılmasında önemli
destek sağlamıştır.

Tımar Sistemi
b Bu sistemin uygulanması
askerî, idari ve ekonomik
alanda önemli yararlar sağlamıştır. Merkezî otorite ülke genelinde etkili olmuştur.

İstimalet Politikası
b Osmanlı Devleti, fethedilen bölge halkına iyi
davranarak onları himaye etmiş, inanç ve kültürlerinde serbest bırakmış,
can ve mal güvenliklerini
sağlamış, vergilerde kolaylık göstermiştir.

B, C, D ve E seçeneklerinde verilenler Bizans’ı zor durumda bırakan, Osmanlılara avantaj sağlayan etkenlerdir. A seçeneğindeki durum Bizans’ı olumsuz etkileyen dolayısıyla Osmanlıların
yararlanabileceği bir durum değildir.
Cevap A

A) Sanatçıların din ve imparatorluk için çalışması
B) Din ve mezhep anlaşmazlıklarının sık yaşanması
C) Tekfurların kendi başlarına hareket etmesi
D) Halka ağır vergiler yüklenmesi
E) Taht kavgalarının yaşanması
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Bizans, Osmanlı Devleti’ni zor durumda bırakarak kendine avantaj sağlamak amacıyla Osmanlı şehzadelerini isyana teşvik etmiş, isyan edenleri de korumuştur.

BEST
BİLGİ

Çözüm

Saltanat mücadelesini kaybeden bazı şehzadeler Bizans’a sığınmış, Bizans bu durumu Osmanlı’ya karşı tehdit unsuru olarak kullanmıştır.

Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesinde etkili olan nedenlerden biri de coğrafi konumunun sağladığı avantajlardır. Bizans
sınırındaki Osmanlı Beyliği, Bizans’ın içinde bulunduğu durumdan, iç ve dış tehditlerin oluşturduğu olumsuzluklardan yararlanma yoluna gitmiştir.

Osmanlı Devleti kimi zaman Bizans ile antlaşma yaparak bu
şehzadeleri bir süreliğine de olsa tehdit olmaktan çıkarmaya çalışmış, kimi zamanda İstanbul’u kuşatarak Bizans’ı cezalandırma yoluna gitmiştir.

TARİH

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302 - 1453)

6. BASAMAK

Ankara Savaşı’ndan önce Osmanlı Devleti





    

 

   

   











  





 



   










 










 


  









 

















 


 
  






 




 














 







 













 

 












    






 
 





Ankara Savaşı sonrası Osmanlı Devleti
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TARİH

 

 



 

 

    








 




    

 

     

    





 

  




















   





 



 


 

 



  

    








  

  














 

 



 



 







 
















    



 



  







 



 



 





 



 





    
 
 
 
 




 

 


 













 

 

 




 





























 


 





 






 

 




















 









KONU ANLATIM








 









 







 









7. BASAMAK
dünya gücü osmanlı (1453 - 1595)


 
 







7

8.

BÖLÜM

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ
KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ

BASAMAK

(1595-1774)
XVII. Yüzyılda Yaşanan Önemli Gelişmeler

Sevgili Adaylar,
1596

Haçova Muharebesi

1606

Zitvatorok Antlaşması

1612

Nasuh Paşa Antlaşması

Bu bölümde;

1618

Serav Antlaşması

b XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı

1621

Hotin Antlaşması

1639

Kasr-ı Şirin Antlaşması

1664

Vasvar Antlaşması

1669

Girit’in Fethi

1676

Bucaş Antlaşması

1681

Bahçesaray Antlaşması

1683

II. Viyana Kuşatması

1699

Karlofça Antlaşması

1700

İstanbul Antlaşması

Basamaklı Eğitim Setimizin bu bölümünde Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)
anlatılacaktır.

Devleti’nin ittifak girişimleri

b Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı’nın rolü

b Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkileri

b 1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeler
üzerinde durulacaktır.

XVII. Yüzyılda Avrupa Devletleri

2

TARİH

1. BÖLÜM - OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI VE TOPLUM YAPISI

12. BASAMAK

Divanıhümayun
Bakanlar Kuruluna benzer bir işleve sahip olan Divanıhümayun, Osmanlı Devleti’nin en üst yönetim kurumuydu. Orhan Bey döneminde kurulan Divana padişah başkanlık yaparken Fatih döneminde bu görev sadrazama bırakılmıştır. Bu uygulama, Divanın karar alma organı olmaktan çıkararak danışma kuruluna dönüşmesini sağlamış, sadrazamın yönetimdeki etkinliğini artırmıştır.
Osmanlı Devleti’nde Yönetim

Padişah

Divanıhümayun
Divan, padişaha ait olan yasama, yürütme ve yargı güçlerini padişah
adına kullanmakla görevlendirilmiş üç kolun temsilcilerinden oluşurdu.

İlmiye (Din, Eğitim, Hukuk Bürokrasisi)
Eğitim, yargı, fetva çıkarma ve yönetimi
denetlemekle görevli sınıftır. Divandaki
temsilcileri kazaskerlerdir. Fatih Kanunnamesi ile ilmiye sınıfının başı hâline getirilen şeyhülislam, Divanın doğal üyesi
değildi. Divan kararlarının İslamiyet’e uygun olup olmadığıyla ilgili fetva verirdi.

Seyfiye (Askerî Bürokrasi)
Yönetim ve askerlik görevi olan sınıftır.
Divandaki temsilcileri sadrazam, vezirler
ve kaptanıderyadır.

Kalemiye (Sivil Bürokrasi)
Mali ve idari işlerden sorumlu olan sınıftır. Divandaki temsilcileri defterdarlar ve
nişancıdır.

Klasik Dönem Divanıhümayun Üyeleri

Padişah

Sadrazam (Veziriazam)
Padişah adına devletin iç ve dış siyasetini yürütür ve
politikalar geliştirirdi.

Kubbealtı
Vezirleri
Devlet işlerinde
sadrazama yardımcı olurdu. İlk
vezir tayini Orhan
Bey döneminde
gerçekleştirildi.
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Nişancı

Defterdar

Kazasker

Kaptanıderya

Yeniçeri Ağası

Padişah fermanlarına tuğra çekmek, arazi kayıtlarını (tahrir) tutmak,
Divanda örfi hukuk
hakkında bilgi vermek görevleri arasındaydı.

Mali işlerle ilgilenirdi. Sınırların genişlemesiyle Anadolu ve Rumeli
defterdarı olmak
üzere sayıları ikiye
çıkmıştır.

Divandaki şeri davalar ile kadı ve
müderrislerin tayin ve terfi işlerine
bakmakla görevliydi. Anadolu ve
Rumeli olarak sayıları iki taneydi.

Donanmadan sorumluydu. XVI.
yüzyılda Divan
üyesi olmuştur.

Vezir rütbesine sahip olan yeniçeri ağası, Divan toplantılarına katılarak
yeniçeriler hakkında bilgi verirdi.

TARİH

12. BASAMAK

1. BÖLÜM - OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI VE TOPLUM YAPISI

XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLET
TEŞKİLATI
II. Mahmut Dönemi
II. Mahmut otoritesini güçlendirmek için âyanlarla Sened-i İttifak’ı imzaladı. Yeniçeri Ocağını kaldırarak Asakir-i Mansure-yi
Muhammediye adıyla yeni bir ordu kurdu.

1842’de devlet tarafından atanan görevlilerin yanında, Müslüman ve gayrimüslim halktan temsilcilerin yer aldığı “büyük meclis” (eyaletlerde) ve “küçük meclis” (sancaklarda) kuruldu. Böylece taşradaki meclislere gayrimüslimler de dahil olmak üzere
halktan belli bir kontenjan ayrılarak halkın yerel yönetime katılımı sağlanmaya çalışıldı.
OSMANLI TAŞRA TEŞKİLATI (1840)

Sadrazamlık makamı “Başvekillik” konumuna getirilerek idari
yetkileri nazırlar arasında paylaştırıldı. Divanıhümayunun yerine
“Heyeti Vükela” (Bakanlar Kurulu) kuruldu.

Yönetim
Birimleri

Yöneticiler

Meclisler

Hükûmet işlerinin düzenli yürütülmesi için meclisler ve komisyonlar oluşturuldu. Bu düzenlemeler “kuvvetler ayrılığı” yolunda atılan adımların ilki oldu.

Eyalet

Müşir

Eyalet Meclisi

Sancak

Kaymakam

Sancak Meclisi

Kaza

Kaza Müdürü

Köy

Muhtar

II. Mahmut Dönemi Meclisleri

1867 VİLAYET NİZAMNAMESİNE GÖRE
OSMANLI TAŞRA TEŞKİLATI

Görev Alanları

Adları

Askerlik

Dar-ı Şura-yı Askerî

Adalet

Meclis-i Ahkâm-ı Adliye

Yönetim
Birimleri

Yöneticiler

Meclisler

Yönetim

Dar-ı Şura-yı Babıali

Vilayet

Vali

Vilayet İdare Meclisi

Sancak (liva)

Liva kaymakamı

Liva İdare Meclisi

Kaza

Kaza Müdürü

Kaza İdare Meclisi

Köy

Muhtar

İhtiyar Heyeti

Tımar sistemi kaldırıldı. Valilere maaş bağlanarak memur statüsüne getirildi. Valiler “redif” adı verilen asker yetiştirmekle görevlendirildi. Âyanların görevini üstlenmesi için mahalle ve köylerde muhtarlıklar kuruldu.

1871 VİLAYET NİZAMNAMESİNE GÖRE
OSMANLI TAŞRA TEŞKİLATI

Tanzimat Dönemi (1839 - 1876)
Başvekâlete çevrilen sadrazamlık eski durumuna getirildi. Şeyhülislamın siyasi danışmanlık niteliğinin azaltılması laik sisteme
geçiş için önemli bir adım oldu.
Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye yeniden düzenlenerek, kanun
ve yönetmelik hazırlamanın yanı sıra yüksek mahkeme görevini üstlendi. Kanun hazırlama görevini 1854’te Meclis-i Âli-i Tanzimat’a devretti.
1868’de Danıştayın görevlerini üstlenen Şura-yı Devlet ve Yargıtayın görevlerini üstlenen Divan-ı Ahkâm-ı Adliye kurularak
yargının bağımsızlığı tanınmış oldu.
Tanzimat Dönemi Meclisleri
Meclis-i Vâlâ-yı Meclis-i Âli-i Divan-ı Ahkâm-ı Şura-yı Devlet
Ahkâm-ı Adliye Tanzimat Adliye (Yargıtay) (Danıştay)
Tanzimat Fermanı’nın herkesten eşit vergi alınması kararı gereğince iltizam usulü kaldırılarak merkezden gönderilen memurlar aracılığıyla vergilerin toplanması kararlaştırıldı. Ancak yaşanan bazı usulsüzlükler nedeniyle iltizama geri dönüldü.

KONU ANLATIM

Yönetim
Birimleri

Yöneticiler

Meclisler

Vilayet

Vali

Vilayet İdare Meclisi

Liva

Mutasarrıf

Liva İdare Meclisi

Kaza

Kaymakam

Kaza İdare Meclisi

Nahiye

Nahiye Müdürü

Nahiye Meclisi

Köy

Muhtar

İhtiyar Heyeti

1867 ve 1871 Vilayet Nizamnamelerinde “Vilayet
Umum Meclisleri”nin kurulması öngörülmüştür.
Bu yolla halk, sorunlarını yönetime ulaştırarak çözüme ortak olma imkânı elde etmiştir.

BEST
BİLGİ

1871 Nizamnamesi ile vali ve mutasarrıfların bulunduğu yerlerde belediye örgütünün kurulması kararlaştırılmıştır. Belediye işlerinin belediye idare meclisi
reisi tarafından yürütülmesi kararlaştırılmıştır.
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BASAMAK KONTROL TESTİ
770B3B18

1.

4.

Temsil Heyeti ile ilgili,

I. Topyekûn savaş

I. kurulması,

II. Soğuk savaş

II. ulusal nitelik kazanması,

III. Psikolojik savaş

III. görevinin sona ermesi

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın Sakarya Savaşı
sırasında, “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O
satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın
kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez... Bulunduğu mevzide
sonuna kadar dayanmaya mecburdur.” emri yukarıdakilerden hangilerini benimsediğini gösterir?

gelişmeleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen
gelişmelerle doğru gruplanmıştır?

I.

II.

III.

A)

Amasya
Genelgesi

Erzurum
Kongresi

TBMM’nin
açılışı

B)

Erzurum
Kongresi

Amasya
Görüşmesi

Mebusan
Meclisinin açılışı

C)

Amasya
Genelgesi

Amasya
Görüşmesi

Cumhuriyetin
ilanı

D)

Erzurum
Kongresi

Sivas Kongresi

TBMM’nin açılışı

E)

Amasya
Genelgesi

Sivas Kongresi

Mebusan
Meclisinin açılışı

A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) II ve III

5.

C) I ve II

E) I, II ve III

Aşağıdakilerden hangisi, Millî Mücadele’ye katılımı artırıcı sonuçlar doğurmamıştır?
A) Erzurum Kongresi’nin toplanması
B) Hürriyet ve İtilaf Fırkasının kurulması
C) İstanbul Hükûmetinin, Temsil Heyetini hukuken tanıması
D) Millî cemiyetlerin birleştirilmesi

2.

E) Misakımillî’nin ilan edilmesi

Aşağıdakilerden hangisi, I. TBMM’nin faaliyetlerinden
biri değildir?
A) Anadolu Ajansı’nın kurulması
B) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması
C) Saltanatın kaldırılması

6.

D) İstiklal Mahkemelerinin ilk kez oluşturulması
E) Kuvayımilliye’nin kaldırılıp düzenli orduya geçilmesi

Sevr Antlaşması’na göre aşağıdaki devletlerden hangisine Anadolu’da bir nüfuz bölgesi bırakılmamıştır?
A) İngiltere				

B) Fransa

C) Sovyet Rusya				

D) Yunanistan

E) İtalya

3.

I. TBMM’nin,
I. İstiklal Mahkemelerini kurma,
II. Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nu çıkarma,

7.

III. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nu kabul etme
faaliyetlerinden hangileri öncelikle iç güvenliği sağlamaya yöneliktir?
A) Yalnız I

B) Yalnız III
D) I ve III

30

C) I ve II
E) II ve III

Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasası’nın dayandığı esaslardan biri değildir?
A) Güçler birliği			

B) Tek meclis

C) Millî egemenlik			

D) Meclis üstünlüğü

E) Laik devlet

TARİH
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8.

9.

Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’un resmen işgalinin ardından Anlaşma Devletleri tarafından dağıtılan Osmanlı Mebusan Meclisi üyelerini de Ankara’da açılan TBMM’ye davet etmiştir.

11. I. İnönü Savaşı’ndan sonra TBMM, bağımsızlık sembolü
olarak kabul edilen İstiklal Marşı’nı kabul etmiş, 1921 Anayasası (Teşkilatıesasiye)’nı ilan etmiştir.

Mustafa Kemal Paşa’nın bu tutumu aşağıdakilerden
hangisine verdiği önemi gösterir?

TBMM’nin İstiklal Marşı’nın kabulü ve Teşkilatıesasiye’nin ilanı için I. İnönü Zaferi’nin sonucunu beklemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Padişahın yetkilerinin genişletilmesine

A) TBMM’ye halk desteğinin artması

B) Halkın kültür düzeyinin yükseltilmesine

B) Düzenli ordunun kurulması

C) Ulusal birlik ve beraberliğin sağlanmasına

C) Çerkez Ethem’in tepkisinden çekinilmesi

D) Yenilik hareketlerinin gerçekleştirilmesine

D) İstanbul Hükûmetinin tepkisinden çekinilmesi

E) Anlaşma Devletlerinin, Millî Mücadele hareketine tepkilerinin azaltılmasına

E) Çağdaşlaşma yolunda inkılapların başlatılması

12. Amasya Görüşmeleri’nde Osmanlı Devleti ile Anlaşma DevI. İnönü Savaşı’ndan sonra düzenli orduya katılım artmış,
askere alım işleri hızlanmış, askerden kaçmalar azalmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

letleri arasındaki barış görüşmeleri için toplanacak konferansa, Temsil Heyetinin uygun göreceği kişilerin katılması
kararı alınmıştır.
Bu kararın alınması ile Temsil Heyeti,

A) TBMM’nin mali sorunlarının çözüldüğünün
B) Millî egemenliğin tam olarak gerçekleştiğinin
C) Sevr Antlaşması’nın yürürlükten kalktığının

I. Damat Ferit Paşa Hükûmetinin düşürülmesi,
II. Anlaşma Devletleri ile barış antlaşması imzalanması,

D) Osmanlı Devleti’nin fiilen sona erdiğinin

III. İstanbul Hükûmetinin Anadolu hareketinden bağımsız
bir dış politika izlemesi

E) Millî Mücadele’nin başarıya ulaşacağına olan inancın
arttığının

durumlarından hangilerini engellemek istemiştir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve II

C) Yalnız III
E) II ve III

10. Atatürk Lozan Barış Görüşmeleri’ni, “Lozan Konferansı basit bir sorunu çözmekle uğraşmıyor. Yeni Türkiye Devleti’nin ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 3,5 yıllık sorunlarını çözmekle uğraşmıyor. Lozan Konferansı başlangıcı pek
eski olan bir mücadelenin derin safhalarını çözümleyerek
bunu halletmeye çalışıyor... Karşımızdakiler yalnız bizimle
ilgili hesapları sormak gibi iyi, hakçı ve insancıl bir düşünceye sahip olsalardı, sorun iki günde biterdi. Ama öyle işe
başladılar ki yüzyılların birikimi olan sorunları bizden soruyorlar.” sözleriyle değerlendirmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk’ün sözlerindeki konulara örnek gösterilemez?
A) Osmanlı borçları
B) Kutsal yerler sorunu
C) Kapitülasyonlar

13. Eskişehir - Kütahya Savaşı’ndaki mağlubiyetten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi kabul ettiği bir yasa ile kendisine
ait yetkileri ve başkomutanlık görevini üç ay süreyle Mustafa Kemal Paşa’ya devretmiştir.
Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Mustafa Kemal Paşa’nın vereceği emirlerin yasa hükmünde olacağı
B) Meclisin çoğunluğunun Mustafa Kemal’e güven duyduğu
C) İşgal kuvvetleri ile daha etkin ve güçlü mücadele yolları arandığı

D) Boğazlar meselesi

D) Mustafa Kemal Paşa’nın ülkenin içine düştüğü durumdan faydalandığı

E) Azınlıklar sorunu

E) Türkiye’nin olağanüstü şartlar yaşadığı

KONU ANLATIM
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