OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞ DÖNEMİ

Osmanoğulları, Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyun
dandır. Kayı boyu, Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’ya
akınlar düzenleyen Oğuz boylarının içinde yer aldılar.
Daha sonra Türkiye Selçuklu hükümdarı I. Alâeddin Key
kubat tarafından Ankara’nın batısındaki Karacadağ yöre
sine yerleştirildiler.

ANADOLU’NUN DURUMU

Kayılar daha sonra Ertuğrul Bey’in başkanlığında ba
tıya doğru ilerleyerek Bizanslılardan aldıkları Söğüt ve
Domaniç’i yurt edindiler. Böylece Osmanlılar, Bizans sı
nırlarında bir uç beyliği olarak kuruldu.

Moğolların Anadolu toprakları üzerindeki siyasî baskıları
nı artırmalarının sonucunda Türkiye Selçuklu Devleti yıkı
lış dönemine girdi.

Türkiye Selçuklu Devleti ile Moğollar arasında 1243’te ya
pılan Kösedağ Savaşı’ndan sonra Anadolu’daki Türk siyasi
birliği bozuldu. Türkiye Selçuklu Devleti’ne bağlı olan bey
ler, bulundukları bölgelerde bağımsız beylikler kurdular.

Ertuğrul Gazi’nin 1281’de hayatını kaybetmesi üzeri
ne Kayı boyunun başına Osman Bey geçti. Türkiye Sel
çuklu Devleti’nin zayıflaması, Moğolların Anadolu’daki
hâkimiyetinin azalması ve Osman Bey’in Bizans Devleti’ne
karşı başarılı olması, Kayı boyunun Anadolu’daki siyasî
otoritesini güçlendirdi.

Türkiye Selçuklu Devleti’nden sonra Anadolu’da kuru
lan beylikler siyasi birliğini kurmak için aralarında sürekli
mücadele ettiler. Anadolu’da kurulan beyliklerden birço
ğu Osmanlı Beyliği’nden daha güçlüydü. Ancak Osmanlı
lar, güçlü beyliklerle savaşmak yerine Bizans Devleti üze
rine seferler düzenlemeyi kendi politikalarına daha uygun
buldu.

Bu durumdan yararlanan Osman Bey kendi adına hutbe
okutarak bağımsızlığını ilan etti (1299). Böylece Osman
lı Beyliği kuruldu.

Bu dönemde Doğu Karadeniz’de Trabzon Rum İmpara
torluğu vardı. Marmara Bölgesi ve Trakya ise Bizans İm
paratorluğu hâkimiyeti altındaydı.
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OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞ DÖNEMİ

OSMAN BEY DÖNEMİ

ORHAN BEY DÖNEMİ

Osman Bey, babası Ertuğrul Bey’in
vefatından sonra Kayı boyunun ba
şına geçti. Türkiye Selçuklu Dev
leti’nin zayıflamasıyla 1299’da Sö
ğüt merkez olmak üzere bağımsız
lığını ilan etti.

Osman Bey’in fetih politikasını sür
düren Orhan Bey, 1326’da Bizans’a
ait olan Bursa’yı ele geçirdi ve baş
kent yaptı.
Orhan Bey’in İznik şehrini kuşat
ması üzerine Osmanlı ordusu ile
Bizans ordusu arasında 1329’da
yapılan Palekanon (Maltepe)
Savaşı’nda Bizans Devleti yenildi.
1324 1362
Bu savaştan sonra İznik ve İzmit
Türkler tarafından ele geçirildi; İznik başkent yapıldı. Mal
tepe zaferiyle, Bizans Devleti’nin Anadolu’daki toprakları
nın tamamı Osmanlı Devleti’nin eline geçti.

Osman Bey, komşusu olduğu Ana
dolu Türk beylikleri ile iyi geçinme
ye çalıştı. Ahilerin lideri olan Şeyh
1281 1324
Edebali’nin kızıyla evlenerek dinî ve
siyasi yönden Anadolu’da güçlü olan bu teşkilatın da des
teğini aldı. Osman Bey, beyliğin sınırlarını genişletmek için
askerî ve siyasi yönden zayıflamış olan Bizans Devleti üze
rine seferler düzenledi.

Osmanlı Devleti, Bizans’tan aldığı topraklarla güçlendi ve
sınırlarını Marmara Denizi’ne kadar genişletti. Orhan Bey,
denizlerde de aynı başarıyı gösterebilmek için Anadolu’da
da faaliyetlere başladı. Bu dönemde denizcilik alanın
da ilerlemiş beyliklerden biri olan Karesioğulları Beyli
ği içerisinde karışıklık yaşanıyordu. Orhan Bey, Çanakkale
Boğazı’na ulaşmak ve Marmara Denizi’ne egemen olabil
mek için 1345’te Karesioğulları Beyliği’ndeki taht kavgala
rından yararlanarak bu beyliği topraklarına kattı. Karesioğul
ları Beyliği’nin alınmasıyla Anadolu’da Türk siyasi birliğini
sağlama yolunda ilk adım atılmış oldu.

Bizans tekfurlarının yönetiminde bulunan Karacahisar,
Yarhisar, İnegöl, Bilecik ve Yenişehir’i ele geçirdi. Osman
Bey’in İzmit’e ilerlemesi üzerine tekfurlar kendi aralarında
anlaşarak Bizans kuvvetleri ile birlikte Osmanlıların üze
rine hareket ettiler.
Bunun üzerine 1302’de yapılan Koyunhisar Savaşı’nda
Osmanlı Devleti ile Bizans Devleti ilk kez karşılaştı. Yapı
lan savaşta Osmanlılar zafer kazandı. Bu savaştan son
ra Bursa, İznik ve İzmit’in alınması kolaylaştı. Osman Bey
1324’te Bursa kuşatmasının sürdüğü günlerde vefat etti.
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FETRET DEVRİ (1402 - 1413)

Osmanlı şehzadeleri arasındaki taht mücadelesini ka
zanan Çelebi Mehmet devletin bütünlüğünü sağlaya
rak Osmanlı tahtına geçti. Böylece Fetret Devri sona
erdi (1413).

Ankara Savaşı’ndan, Çelebi Mehmet’in tahta geçmesine
kadar olan döneme Fetret (Bunalım) Devri denir. Bu dö
nemde Yıldırım Bayezid’in dört oğlu (İsa, Musa, Süley
man, Mehmet) arasında on bir yıl süren taht mücade
lesi yaşandı. Osmanlı şehzadeleri Osmanlı Devleti’nin
farklı yerlerinde hükümdarlığını ilan etti.

Fetret Devri’nde Balkan
larda devlete karşı isyan
çıkmamasının nedenleri
şunlarıdır;

On bir yıl devam eden Fetret Devri’nde devlet otoritesi
zayıfladı, disiplin bozuldu. Fetihler durdu, ancak Balkan
larda Selânik hariç toprak kaybedilmedi ve devlete kar
şı hiçbir ayaklanma çıkmadı.
İsa Çelebi

Balıkesir

Süleyman Çelebi

Edirne

Musa Çelebi

Bursa

Mehmet Çelebi

Amasya

1

2

3

Osmanlıların Balkanları
fethettikten sonra yer
li halka hoşgörülü ve adil
davranması

Balkan ulusları arasında
mezhep çatışmalarının
olması

Avrupa’da Yüzyıl Savaş
larının sürmesi
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Kültür ve Miras

PATLAMASI

ORHAN BEY

ERTUĞRUL GAZİ

KOYUNHİSAR

ÇİRMEN

• Orhan Bey’in başa geçmesi / 1324
• Bursa’nın fethi / 1326
• Maltepe (Palekanon) Savaşı / 1329
• Türklerin Rumeli’ye ilk defa geçişi / 1353

• Söğüt ve Domaniç’in alınması / 1281
• Ertuğrul Gazi’nin vefat etmesi

OSMAN BEY

• Osman Bey’in başa geçmesi / 1281
• Osman Bey’in bağımsızlığını
ilân etmesi / 1299

• Koyunhisar Savaşı / 1302

I. MURAT (Hüdavendigâr)

• Sazlıdere Savaşı / 1363
• Sırp Sındığı Savaşı / 1364
• Edirne’nin başkent olması / 1365
• Çirmen Savaşı / 1371
• I. Kosova Savaşı ve
I. Murat’ın ölümü / 1389

---- - 1281

1281 - 1324

1324 - 1362

1362 - 1389

1389 - 1402

1402 - 1413

1413 - 1421

1421 - 1451

YILDIRIM BAYEZİD (I. BAYEZİD)

ÇELEBİ MEHMET (I. MEHMET)

• Çelebi Mehmet’in Osmanlı Devleti’ni yeniden
bir yönetim altına toplaması / 1413

VARNA

çıkılması ve Selânik’in alınması / 1393
• Niğbolu Savaşı / 1396
• Karamanoğulları Beyliği’nin alınması / 1397
• Anadolu Türk birliğinin sağlanması
ve Anadolu Hisarı’nın yapılması / 1399
• Timur’un Sivas’ı alması / 1400
• Ankara Savaşı / 1402

NİĞBOLU

• Bulgar Krallığı üzerine sefere

• Venediklilerle ilk deniz savaşının
yapılması / 1416

II. MURAT
FETRET DEVRİ

• Yıldırım Bayezid’in oğulları arasındaki
taht mücadelesinin başlaması / 1402
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• II. Murat’ın padişah olması / 1421
• Edirne - Segedin Antlaşması / 1444
• Varna Savaşı / 1444
• II. Kosova Savaşı / 1448

Kültür ve Miras

PATLAMASI

Fetih için Türklerin Yaptığı Hazırlıklar

İSTANBUL’UN FETHİ

1. Anadolu Hisarı’nın karşısına Bizans’a Karadeniz’den
gelebilecek yardımı önlemek amacıyla Rumeli Hisarı
(Boğazkesen Hisarı) yaptırıldı.

II. Mehmet bütün hazırlıkları tamamladıktan sonra 23
Mart 1453’te başkent Edirne’den hareket etti. 6 Nisan
1453 Cuma günü, İstanbul karadan ve denizden kuşatıldı.

2. Surları yıkabilecek büyüklükte toplar döktürüldü.
Ancak ilk Osmanlı hücumları başarısız oldu. Osmanlı

3. Venedikliler ile saldırmazlık antlaşması imzalandı.

lar Venediklilerin gönderdiği yardım gemilerine de en

4. 400 parçalık güçlü bir donanma hazırlandı.

gel olamadı.

5. Bizans’a ait olan Silivri ve Vize kaleleri alındı.

Bunun üzerine II. Mehmet, Bizans’ın zayıf noktası olan

6. Osmanlı Devleti’ne karşı faaliyette bulunan Karaman
oğulları Beyliği kontrol altına alındı.

Haliç’e gemi indirmeye karar verdi. Karadan hazırlıkların
tamamlanmasıyla birlikte 72 gemi bir gecede kızaklardan

7. Surlara çıkabilmek için tekerlekli kuleler yaptırıldı.

kaydırılarak Haliç’e indirildi.

8. Balkan devletleriyle saldırmazlık anlaşması yapıldı.

Osmanlı gemilerinin Haliç’e indirilmesi, Bizans’ın savun

Bizans Devleti’nin Yaptığı Hazırlıklar

ma planlarını bozdu. II. Mehmet Bizans Devleti’ne bir elçi

1. Avrupa devletlerinden yardım istendi.

göndererek teslim olmasını istedi. Ancak Bizans hüküm

2. İstanbul’u kuşatan surlar ve kaleler onarılarak bu böl
gelere askerler yerleştirildi.

darı bu teklifi kabul etmedi.

3. Haliç’in ağzı, eski gemilerle ve zincirlerle kapatıldı.

günlük bir kuşatmadan sonra 29 Mayıs 1453 günü şehri

4. Grejuva denilen silahların sayısı artırıldı.

fethetti ve İstanbul, Türk şehri hâline geldi.

Bunun üzerine büyük hücumu başlatan II. Mehmet, 53

EYÜP
OSMANLI ORDUGÂHI

KASIMPAŞA
HALİÇ
EDİRNEKAPI
GALATA

TOPHANE

BİZANS

SARAYBURNU

TOPKAPI
İSTANBUL
BELGRAD KAPISI

YEDİKULE
KAPISI
0

MARMARA DENİZİ

Osmanlı donanmasının karadan yürütüldüğü yol

İç ve dış surlar

Haliç’i kapayan zincir

Harita: Fatih Dönemi’nde İstanbul’un Kuşatılması
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OSMANLI DEVLETİ’NİN YÜKSELME DÖNEMİ

YÜKSELME DÖNEMİ KRONOLOJİSİ
FATİH SULTAN MEHMET

1451-1481

• II.Mehmet’in padişah olması
• İstanbul’un fethi, Yeni Çağ’ın başlaması
• Sırbistan’ın fethi
• Mora’nın fethi
• Eflâk’ın alınması
• Bosna ve Hersek’in fethi
• Otlukbeli Savaşı
• Kırım Hanlığı’nın Osmanlılara bağlanması
• Arnavutluk’un fethi
• II. Mehmet’in (Fatih) ölümü
II. BAYEZİD

• Cem Sultan Olayı
• Osmanlı - Memlûk Savaşları
• Şahkulu İsyanı

1451
1453
1459
1460
1462
1466
1473
1477
1479
1481

1481-1512
1481 - 1495
1485-1491
1511
II. Mehmet
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YAVUZ SULTAN SELİM

PATLAMASI

1512-1520

• Yavuz’un padişah olması ve kardeşleriyle mücadelesi 1512
1514
• Çaldıran Savaşı
1515
• Turnadağ Savaşı
1516
• Mercidabık Savaşı
1517
Ridaniye
Savaşı
•
• Mısır’ın fethi ve halifeliğin Osmanlılara geçmesi 1517
KANUNÎ SULTAN SÜLEYMAN

• Kanunî Sultan Süleyman’ın padişah olması
• Belgrad’ın fethi
• Mohaç Savaşı
• I. Viyana Kuşatması
• Alman Seferi
• İstanbul Antlaşması
• Fransa’ya kapitülâsyonların verilmesi
• Preveze Deniz Savaşı
• Macaristan’ın Osmanlı Devleti’ne katılması
• Amasya Antlaşması
• Kanunî’nin Zigetvar seferi ve ölümü

I. Selim

1520-1566
1520
1521
1526
1529
1532
1533
1535
1538
1541
1555
1566

SADRAZAM SOKULLU MEHMET PAŞA 1564-1579

• Sakız Adası’nın fethi
• Kıbrıs’ın fethi
• İnebahtı Deniz Savaşı
• Tunus’un fethi
• Lehistan’ın Osmanlı himayesine alınması
• Fas Sultanlığı’nın Osmanlı himayesine alınması
• Sokullu Mehmet Paşa’nın ölümü

1568
1571
1571
1574
1575
1577
1579
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I. Süleyman

AVRUPA’DAKİ GELİŞMELER

COĞRAFİ KEŞİFLER

KEŞİFLER

15. yüzyılın sonunda, Dünya’nın bilinmeyen yerlerine
ulaşmak amacıyla Avrupalılar tarafından başlatılan ge
zilere Coğrafi Keşifler denir. Başlangıçta merak düşün
cesiyle başlayan keşifler, daha sonraki yıllarda ekonomik
amaçlarla düzenlendi.

Pusulanın geliştirilmesi, gemicilik sanatının ilerlemesi ve
coğrafya bilgisinin artması Coğrafi Keşifleri kolaylaştırdı.
Bu keşifler, İspanyollar ve Portekizliler tarafından başla
tıldı.
Bartolomeus Dias (Bartelmi Diyaz) - 1487: 15. yüzyılın or
talarından itibaren Portekizliler, Afrika’ya keşif heyetle
ri gönderiyorlardı.

Coğrafi Keşiflerin Sebepleri
1. Avrupalıların pusulayı öğrenmeleri, gemicilik ve coğ
rafya bilgilerini artırmaları,

Bunlardan biri olan Bartelmi Diyaz yönetimindeki bir he
yet de Portekiz’den yola çıkıp Afrika’nın güney ucuna
ulaştı. Buraya Ümit Burnu adı verildi.

2. Avrupalıların Doğu ülkelerinin zenginliklerine ulaşabil
mek amacıyla kendilerine yeni ticaret yolları aramaları,

Kristof Kolomb - 1492: Cenevizli bir gemici olan Kolomb,
sürekli batıya giderek Doğu uygarlıklarına varılabileceği
ni ileri sürüyordu.

3. Müslümanların, Doğu’ya giden ticaret yollarına hâkim
olmaları ve Avrupalıların açık denizlere çıkma ihtiyacı
hissetmeleri,

Düşüncesini gerçekleştirmek için İspanya kralının deste
ğiyle Atlas Okyanusu’na açıldı. Uzun bir yolculuktan son
ra, Orta Amerika’da Bahama’ya vardı. Ancak yeni bir kıta
keşfettiğini anlayamadı, buranın Hindistan’ın batısı oldu
ğunu sandı.

4. Avrupalıların Hristiyanlık dinini geniş kitlelere yaymak
istemeleri,
5. Avrupa’da değerli madenlerin az bulunmasından dola
yı kralların gemicileri desteklemesidir.

KUZEY
AMERİKA

BÜYÜK
OKYANUS

AVRUPA

ATLAS
OKYANUSU

ASYA

BÜYÜK
OKYANUS

AFRİKA

GÜNEY
AMERİKA

HİNT
OKYANUSU
AVUSTRALYA

0

Kristof Kolomb (1492 - 93)
Macellan-Del Kano (1519 - 22)

Vasko do Gama (1497 - 99)
Bartelmi Diyaz (1487 - 88)

Harita: Coğrafi Keşifler ve ilk sömürge bölgeleri
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İspanya
Portekiz

3000 km

İngiltere
Fransa

GÖÇ HAREKETLERİ

TÜRKİYE’DE GÖÇLER

İnsanların bir yerden başka bir yere ekonomik,
sosyal, siyasi ve doğal nedenlerle yer değiştirmesi olayına göç denir. Bu yer değiştirme
hareketi bireysel ya da toplu halde, gönüllü
veya zorunlu olarak gerçekleşebilir.

Türkiye’de göçler, II. Dünya Savaşı’ndan sonra
yoğunluk kazanmıştır. Kırsal kesimden kentlere doğru yönelen iç göçler, ülkemizdeki nüfus
hareketlerinin önemli bir bölümünü oluşturur.
İç göçlerin yanı sıra 1960’lara kadar dışarıdan
ülkemize; 1960’lardan sonra ise ülkemizden
başka ülkelere yönelen dış göçler de ağırlık
kazanmıştır.

Göçlerin başlıca nedeni ekonomik faktörlerdir.
İnsanlar, geçimlerini sağlamak amacıyla daha
uygun şartlar gösteren yerlere gitmekte ve
buralara yerleşmektedirler.

Yerleşme ve seyahat özgürlüğü Anayasamızın 23. maddesinde;
“Herkes, yerleşme ve
seyahat hürriyetine
sahiptir... Vatandaşın yurt
dışına çıkma
hürriyeti
ülkenin
ekonomik
durumu,
vatandaşlık
ödevi
ya da
ceza
soruşturması
veya kovuşturması sebebiyle sınırlanabilir...” ifadeleriyle belirtilmiştir.
Ülkemizde gerçekleşen
göç hareketleri iç göç ve dış
göç olmak üzere ikiye ayrılır.

Göçlerde etkili olan sosyal ve siyasal
olayların başında savaşlar, iç
karışıklıklar, ihtilaller ve
sınır değişiklikleri
gelmektedir. Bu
durumda
insanlar can
güvenliklerini
sağlamak
üzere başka
ülkelere
sığınmaktadır. Aşırı
kuraklık,
erozyon,
deprem, sel,
heyelan, çığ
gibi doğal
afetler de
insanların zorunlu olarak daha
uygun yerlere göç
etmesine neden olmaktadır.
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İnsanlar, Yerler ve Çevreler

PATLAMASI

İÇ GÖÇLER

• Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği,

Ülke sınırları içinde yapılan göçlere iç göç denir. Bu
göçler kalıcı ya da geçici olabilir. Dünya genelinde
ve ülkemizde iç göçler genellikle köylerden kentlere
doğru gerçekleşir.

• Kan davalarının ve terör olaylarının yaşanması,

KALICI GÖÇLER
Ülke içinde yer değiştiren insanların göç ettikleri yerlere sürekli olarak yerleşmesiyle oluşan göçlerdir. Ülkemizde cumhuriyetin başlangıcından günümüze kadar, özellikle kırsal alanlardan kentlere doğru hızlı bir
göç hareketi görülmektedir.

Ülkemizde iç göçlerin 1950’lerden günümüze kadar artmasında hızlı nüfus artışının önemli payı vardır.
Hızlı artan nüfus, farklı amaç ve beklentilerle kırdan
kente doğru göç etmektedir. Kırsal alanlardan kentlere doğru yapılan göçler birçok soruna da neden olmaktadır. Kentlerdeki nüfusun artması ekonomi, çevre, eğitim, sağlık gibi alanlarda çeşitli sorunlara neden
olmaktadır.

Kırsal alanlardan kentlere yapılan göçlerin nedenlerinden bazıları şunlardır:

Kırsal alanlardan kentlere yapılan göçlerin sonuçlarından bazıları şunlardır:

• Doğal afetlerin yaşanması

• Kırsal kesimdeki verimli toprakların boş kalması
• Kırsal alandaki hızlı nüfus artışı,

• Nüfusun ülke geneline düzensiz dağılması,

• Miras yoluyla tarım alanlarının daralması,

• Yatırımların dengesiz yapılması,

• Tarım alanlarının, ailelerin geçimini karşılayamaması,

• Gecekondulaşma ya da çarpık kentleşme sonucu
düzensiz kentleşmenin oluşması,

• Tarım alanlarının erozyon nedeniyle verimsizleşmesi,

• Sanayi tesislerinin şehirlerin içinde kalması,

• Tarımda makineleşmenin artmasıyla iş gücüne duyulan ihtiyacın azalması,

• Eğitim, sağlık, trafik ve toplu taşıma gibi hizmetlerin yetersiz kalmasıdır.

• Kent nüfusunun hızla artması,

• Kentlerdeki iş olanaklarının fazla olması,
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Tarih boyunca insanlar, duygu ve düşüncelerini çeşitli yollarla birbirlerine aktardılar. İlk insanlar iletişim kurarken önce el kol hareketlerini, jest ve mimikleri ve farklı sesleri kullandılar.
Daha sonra ise gelişmiş bir iletişim aracı olan dili

oluşturdular. Böylelikle insanlar, sözlü olarak ifade
ettiklerini, çeşitli şekil ve semboller kullanarak yazılı
hâle getirdiler. Bu sembol ve şekillerin geliştirilmesi
sonucunda da yazı icat edildi.

İlk yazı birbirinden kolaylıkla ayırt edilebilecek
yüzlerce resimden oluşan ve nesneleri şekillerle gösteren hiyeroglif adı verilen resim yazısıdır. Mısırlılar tarafından geliştirilen hiyeroglif yazısı, ilk dönemlerde resimler şeklinde
kullanılırken zamanla 24 harflik bir yazı sistemine dönüştü. Mısırlılar yazılarını Nil Irmağı
çevresinde yetişen kamıştan yaptıkları papirüsler üzerine yazdılar.

SÖZ UÇAR, YAZI KALIR!
Çivi yazısını MÖ 3500’de Sümerler icat etti. Sümerlerin yazıyı
kullanmaları sonucunda; tarih çağları başladı, tarih kayıt
altına alındı, bilgi birikimi ve aktarımı kolaylaştı, eğitim ve
öğretim etkinliği yaygınlaştı, yönetim, ticaret ve hukuk
alanlarında bazı işler kolaylaştı. Çivi yazısı, Asurlu tüccarlar
aracılığıyla Mezopotamya’dan Anadolu’ya taşındı. Böylece
yazı, ticari ilişkiler sayesinde geniş alanlara yayıldı.

Güney Amerika’da medeniyet kuran İnkalar Khipu (Kipu) adı verilen düğüm yazısını kullandılar. Bilim
insanları İnkaların ip demetlerini birtakım sayısal kayıtları tutmak için kullandığını düşünmektedir. Khipu
demetlerindeki her ip, farklı renkte olduğu gibi düğümler de birbirinden farklıdır.
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Önemli yazı türlerinden biri de Arapçadır.
Arap alfabesi 28 harften oluşur. Arap
yazısı sağdan sola doğru yazılır. Harflerin tamamı
sessizdir. Harflerin seslenmesini sağlayan işaretler
hareke ismini alır. Arap harfleri kelimenin başında,
ortasında ve sonunda bulunmalarına göre farklı
şekilde yazılabilir.

Günümüzde bazı ülkelerde simgelerden oluşan yazı
kullanılmaktadır. Bu yazılardan biri de Çin alfabesidir.
Çin yazısında 40 bin harf ya da şekil kullanılmaktadır.
Bu yazının ilk örnekleri MÖ 1600’lü yıllara dayanan
Fal Yazıtları’dır.

Arap alfabesi, Araplar dışında İslamiyet’i kabul
eden Türkler, İranlılar ve Pakistanlılar gibi Arap olmayan milletler tarafından da kullanıldı.
Arap harfleri sanat alanında da kullanıldı. Güzel
yazı anlamına gelen hat sanatı, süslemede kullanıldı. Bu sanat dalıyla uğraşan pek çok hattat ortaya çıktı. Hat sanatı, Osmanlı Devleti zamanında
en parlak dönemini yaşadı.

Latin alfabesi dahil günümüzde kullanılan birçok alfabe Fenikelilere dayanmaktadır. Yunanlılar, Fenike alfabesini geliştirerek 26 harfli
alfabeyi oluşturdular. Romalılar da bu alfabeyi sonraki yüzyıllarda
Latin alfabesine dönüştürmüşlerdir.
Türkler, İslamiyet’i kabul ettikten sonra Arap alfabesini kullanmaya
başladı. Osmanlı Devleti Dönemi’nde de Arap harfleri kullanılıyordu. Ancak Arap harfleri şekil ve ses uyumu bakımından Türkçeye
uygun değildi. Osmanlı
Devleti’nin siyasi varlığının sona ermesinden
sonra, yeni Türk Devleti
1928’de Arap harfleri yerine Latin alfabesini kabul etti.
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