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Bu antlaşma, Osmanlı Devleti’nin Batı’da ilk siyasi kaybı olarak kabul edilir.

NOT

	 Segedin	Antlaşması’ndan	sonra	II.	Murat’ın	tahttan	çekilmesi	ve	yerini	henüz	on	iki	yaşında	olan	oğlu	II.	Mehmet’in	
alması	üzerine,	Haçlılar	bu	durumdan	yararlanarak	Osmanlıları	Avrupa’dan	çıkarmak	amacıyla,	Segedin’i	unutup	yeni	
bir	 ordu	hazırladılar.	 II.	Murat	Haçlı	 ordularını	Varna	 (1444)	 ve	 II. Kosova Savaş›’nda	 (1448)	 yenilgiye	uğrattı.

Varna Zaferi’yle, Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda daha önce aldığı yenilgilerin etkisi ortadan kalkmış ve buradaki Osmanlı 
egemenliği daha da artmıştır.

NOT

II. Kosova Savaşı Türklerin Balkanlara kesin olarak yerleşmelerini sağlamıştır.

NOT

II. Kosova Savaş›’n› gösteren temsili resim

	 II.	Murat	 döneminde	 ayrıca	 “devşirme	 yasası”	 çıkarılarak,	 Kapıkulu	Ordusu’na	 alınacak	 askerlerin	Osmanlı	 top-
raklarında	yaşayan	Gayrimüslim	ailelerin	çocuklarından	oluşturulması	uygulaması	 yasal	hale	getirildi.	 II.	Murat	1451	
yılında	öldü.	Yerine	oğlu	 II.	Mehmet	 geçti.

 
NOT

*
*

I. Murat       I. Kosova Savaşı - Balkanlara Türklerin yerleşmesi
II. Murat     II. Kosova Savaşı - Balkanlardaki Türk hakimiyetinin kesinleşmesi

 

Kuruluş döneminde yap›lan örgütlenme çal›şmalar›n›n, ilgili olduğu alanla eşleştirilmesi aşağ›dakilerden 
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
 
                 Eğitim            Maliye            Ordu
A)  Divan   İlk Osmanlı parası  Devşirme yasası
B)  İlk Osmanlı parası  Acemioğlanlar Ocağı  Defterdarlık
C)  İlk Osmanlı medresesi  Defterdarlık   Devşirme yasası
D)  Kadılık   Devşirme yasası   Divan
E)  Divan   İlk Osmanlı medresesi  Acemioğlanlar Ocağı

Kendini Dene
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1. Aşağ›dakilerden hangisi, Osmanl› Beyliği'nin iz-
lediği bat›ya aç›lma politikas›n›n en önemli ne-
denidir?

	 A)	 Yöneticilerin	ileri	görüşlülüğü

	 B)	 Doğudan	gelen	Türkmen	göçleri

	 C)	 Bizans'ın	içinde	bulunduğu	otorite	boşluğu

	 D)	 Türk	devletlerinin	 izlediği	geleneksel	genişleme	

politikası

	 E)	 Uç	beyliği	olarak	kurulması

2. Osman	Bey,	izlediği	başarılı	siyasetle	kısa	zamanda	
güçlü	bir	beylik	kurmuştur.

 Aşağ›dakilerden hangisi, onun izlediği politika-
lardan biri değildir?

	 A)	 Komşu	beyliklerle	dostça	geçinmesi

	 B)	 Ahilerin	ve	alperenlerin	desteğini	alması

	 C)	 Egemenliği	 altına	 aldığı	 yerli	 halka	 hoşgörülü	

davranması

	 D)	 Doğudan	gelen	Türk	boylarını	Rumeli'ye	yerleş-

tirmesi

	 E)	 Anadolu	 Selçukluları	 ile	 vasallık	 ilişkilerini	 sür-

dürmesi

3. Osmanlılar	 tarih	 sahnesine	 çıktıkları	 sırada	Yakın-
doğu	 ve	 Balkanlarda;	 İlhanlılar,	 Altın	 Orda,	 Mem-
lükler	 ve	 Bizans	 bulunuyordu.	 Ayrıca	 Balkanlarda	
Eflak	 ve	 Boğdan	 Voyvodalıkları,	 Bosna	 ve	 Hırvat	
krallıkları	vardı.

 Buna göre;

	 I.	 Balkanlarda	siyasal	birlik	yoktur.

	 II.	 Yakındoğu	 ve	 Balkanlarda	 Bizans	 üstünlüğü	

azalmıştır.

	 III.	 Osmanlıların	karşısında	güçlü	bir	devlet	yoktur.

	 IV.	Osmanlılar	haçlı	 ittifakı	 ile	uzun	süre	mücadele	

etmiştir.

 yarg›lar›ndan hangilerine ulaş›lamaz?

	 A)	Yalnız	II	 B)	Yalnız	IV	 C)	I	ve	IV

	 	 	 D)	II	ve	III	 	 E)	I,	II	ve	III

4. Orhan Bey Dönemi'nde gerçekleşen aşağ›daki 
gelişmelerden hangisinin, Anadolu Türk birliği 
çal›şmalar›na başland›ğ›n› kesin olarak kan›tla-
d›ğ› savunulabilir?

	 A)	 Karesi	Beyliği'nin	alınması

	 B)	 Rumeli'ye	geçilmesi

	 C)	 İlk	devlet	örgütlerinin	oluşturulması

	 D)	 Bizans'la	savaşılması

	 E)	 Osmanlı	Beyliği'nin	tam	bağımsız	olması

5. I.	Murat	döneminde	Türklerin	Edirne'yi	ele	geçirerek	

burayı	üs	yapmaları	ve	sonra	da	Balkanlara	doğru	

hızla	ilerlemeleri,	Balkan	ülkelerini	telaşa	düşürdü.
 Aşağ›daki gelişmelerden hangisi, bu durumun 

yaratt›ğ› bir sonuçtur?

	 A)	 Haçlı	zihniyetinin	canlanması

	 B)	 Türklerin	Balkanlara	kesin	olarak	yerleşmesi

	 C)	 Edirne	-	Segedin	Antlaşması'nın	imzalanması

	 D)	 Anadolu	Türk	siyasi	birliğinin	sağlanması

	 E)	 İstanbul	kuşatmasının	kaldırılması

6. Osmanl› Devleti'nde aşağ›dakilerden hangisi 
daha çok padişah otoritesini güçlendirme ama-
c›na yöneliktir?

	 A)	 Defterdarlık	kurumunun	oluşturulması

	 B)	 Haçlılarla	savaşılması

	 C)	 Edirne'nin	başkent	olması

	 D)	 Kadı	atamalarının	yapılması

	 E)	 Kapıkulu	Ordusu'nun	kurulması
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7. Osmanl›lar›n kuruluş döneminde izlediği iskan 
politikas› ile, aşağ›dakilerden hangisini amaçla-
d›ğ› savunulamaz?

	 A)	 Göçebeleri	yerleşik	yaşama	geçirmeyi

	 B)	 Rumeli'de	egemenliğini	artırmayı

	 C)	 Anadolu'daki	aşiret	çatışmalarını	sona	erdirmeyi

	 D)	 Devlet	merkezini	Rumeli'ye	taşımayı

	 E)	 Rumeli'de	ele	geçirdiği	toprakların	savunulması-

nı	kolaylaştırmayı

8. Y›ld›r›m Bayezid'in Timur'la yapt›ğ› Ankara Sa-
vaş›'ndan sonra, Anadolu beyliklerinin yeniden 
kurulmas›nda;

	 I.	 Osmanlıların	Ankara	Savaşı'nda	yenilmesi

	 II.	 Timur'un	 Anadolu	 beylerine	 topraklarını	 geri	

vermesi

	 III.	 Osmanlı	Devleti'nin	merkezi	otoritesini	yitirmesi

 durumlar›ndan hangilerinin etkili olduğu ileri 

sürülebilir?

	 A)	 Yalnız	II										B)		Yalnız	III										C)		I	ve	II

D)	I	ve	III															E)	I,	II	ve	III

9. I. Mehmet (Çelebi) dönemiyle ilgili olarak, aşağ›-
da verilenlerden hangisinin iç düzeni sağlamak-
tan çok, d›ş politikada etkili olmaya yönelik ol-
duğu ileri sürülebilir?

	 A)	 Osmanlı	Devleti'nin	birliğinin	yeniden	sağlanma-

sı

	 B)	 Venediklilerle	ilk	deniz	savaşının	yapılması

	 C)	 Fetret	Devri'ne	son	verilmesi

	 D)	 Anadolu	Türk	birliği	çalışmalarında	bulunulması

	 E)	 Mustafa	 Çelebi	 ve	 Şeyh	 Bedrettin	 Ayaklan-

malarının	bastırılması

10. Çelebi Mehmet döneminde gerçekleşen aşağ›-
daki olaylardan hangisinin, Çelebi Mehmet'in 
Osmanl› Devleti'nin ikinci kurucusu unvan›n› al-
mas›nda etkili olduğu söylenebilir?

	 A)	 Anadolu	 Türk	 birliğini	 sağlama	 çalışmalarının	

yeniden	başlatılması

	 B)	 Şeyh	Bedrettin	Ayaklanması'nın	bastırılması

	 C)	 Osmanlı	Devleti'nin	parçalanmaktan	kurtarılma-

sı

	 D)	 Venediklilerle	ilk	deniz	savaşının	yapılması

	 E)	 Cami,	 türbe,	medrese	gibi	pek	çok	eser	yaptır-

ması

11. Aşağ›dakilerden hangisinde, Osmanl› Devleti'nin 
kuruluş döneminde oluşturulan devlet örgütleri 
ile oluşturan padişah doğru eşleştirilmemiştir?

  Devlet örgütü  Padişah

	 A)	 Divan	 	 	 Orhan	Bey

	 B)	 Kazaskerlik	 	 	 Osman	Bey

	 C)	 Anadolu	beylerbeyliği	 I.	Bayezid

	 D)	 Defterdarlık	 	 	 I.	Murat

	 E)	 Devşirme	yasası	 	 II.	Murat

12. Osmanl› Devleti'nin kuruluş döneminde gerçek-
leşen Haçl› Savaşlar› ile bu savaşlarla ilgili geliş-
melerin eşleştirilmesi, aşağ›dakilerden hangi-
sinde yanl›şt›r?

	 A)	 Piloşnik	 -	 Fetret	 devri	 sonrası	 Balkanlarda	 ilk	

başarı

	 B)	 I.	Kosova	-	Osmanlıların	ilk	kez	top	gücünü	kul-

lanması

	 C)	 Sırpsındığı	-	Osmanlıların	Haçlı	kuvvetleri	ile	ilk	

kez	karşılaşması

	 D)	 Niğbolu	 -	 Osmanlı	 padişahına	 sultan	 sanının	

verilmesi

	 E)	 II.	Kosova	-	Osmanlıların	Balkanlara	kesin	yer-

leşmesi
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1. Osmanlı	Devleti'nin	ilk	kurulduğu	yıllarda	özellikle	ba-

tıya	 yönelik	 bir	 fetih	 politikası	 izlemesinin	 en	 önemli	

nedeni	Bizans'ın	içinde	bulunduğu	otorite	boşluğudur.

YA NIT C

2. Osman	Bey'in	akıllıca	bir	politika	izleyerek	ilk	zaman-

larda	komşu	beyliklerle	dostça	geçinmesi,	ahilerin	ve	

alperenlerin	desteğini	alması,	egemenliği	altına	aldığı	

yerli	 halka	 hoşgörülü	 davranması	 ve	 Anadolu	

Selçukluları	 ile	 vasallık	 ilişkilerini	 sürdürmesi	 izlediği	

başarılı	siyasete	örnektir.	Ancak	doğudan	gelen	Türk	

boylarını	 Rumeli'ye	 yerleştirme,	 yani	 iskan	 politikası	

Osman	Bey	zamanında	uygulanmamış,	Osmanlıların	

Rumeli'ye	geçmesinden	sonra	özellikle	I.	Murat	döne-

minde	yoğunluk	kazanmıştır.

YA NIT D

3. Verilen	açıklamaya	bakılarak;	I.,	II.	ve	III.	öncüllere	ula-

şılabilir.	I.	Murat	döneminde	başlayacak	olan	Osmanlı	

-	Haçlı	savaşlarından	söz	edilmeyip	Osmanlılar	 tarih	

sahnesine	çıktıklarında	Yakındoğu	ve	Balkanların	du-

rumu	hakkında	bilgi	verilmektedir.

YA NIT B

4. Orhan	 Bey'in	 Karesioğulları	 Beyliği'ni	 alması	 ile	

Anadolu	Türk	siyasal	birliğine	ilk	adım	atılmıştır.

YA NIT A

5. I.	Murat'ın	Sazlıdere	Savaşı	ile	Edirne'yi	almasıyla	Av-

rupa'nın	yolu	Osmanlılara	açılmış	ve	Balkanlarda	hızlı	

bir	 Osmanlı	 ilerleyişi	 başlamıştır.	 Bu	 durum	 Balkan	

ülkelerini	telaşlandırmış	ve	Osmanlılara	yönelik	Haçlı	

Seferlerine	yol	açmıştır.

YA NIT A

6. Kapıkulu	Ordusu	devşirme	sistemiyle	oluşan,	padişa-

ha	bağlı	ve	sürekli	askerlerdir.	I.	Murat'ın	böyle	bir	ordu	

oluşturmasının	 amacı,	 padişahın	 mutlak	 otoritesini	

güçlendirmektir.

YA NIT E
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7. Osmanlı	Devleti	kuruluş	döneminde	izlediği	iskan	poli-

tikası	 ile	 göçebeleri	 yerleşik	 yaşama	 geçirmeyi,	 Ru-

meli'de	ele	geçirdiği	toprakların	savunulmasını	kolay-

laştırmayı	 ve	 egemenliğini	 artırmayı,	 Anadolu'daki	

aşiret	 çatışmalarını	 sona	 erdirmeyi	 amaçlamıştır.	

Ancak	 devlet	 merkezini	 Rumeli'ye	 taşımak	 gibi	 bir	

amaç	söz	konusu	değildir.

YA NIT D

8. Yıldırım	Bayezid'in	Timur'la	yaptığı	Ankara	Savaşı'ndan	

sonra	Anadolu	beyliklerinin	 tekrar	kurulmasında,	Os-

manlı	Devleti'nin	savaşı	kaybetmesi	ve	Fetret	Devri'ne	

girerek	 merkezi	 otoritesini	 yitirmesi,	 ayrıca	 Timur'un	

Anadolu	 beylerine	 topraklarını	 geri	 vermesi	 etkili	 ol-

muştur.

YA NIT E

9. I.	Mehmet	(Çelebi)'in	Fetret	Devri'ne	son	vererek	Os-

manlı	 birliğini	 tekrar	 sağlaması,	 Anadolu	 Türk	 birliği	

çalışmalarında	 bulunması,	 Mustafa	 Çelebi	 ve	 Şeyh	

Bedreddin	Ayaklanmalarını	bastırması	iç	düzeni	sağ-

lamaya	yönelik	çalışmalarıdır.	Fakat	Venediklilerle	ilk	

deniz	savaşının	yapılması	iç	düzeni	sağlamaktan	çok	

dış	politika	ile	ilgili	yaşanan	bir	gelişmedir.

YA NIT B

10. Çelebi	Mehmet'in	Fetret	Devri'ne	son	vererek	Osmanlı	

Devleti'ni	parçalanmaktan	kurtarması	ve	Osmanlı	birli-

ğini	 tekrar	 sağlaması,	 onun	 devletin	 ikinci	 kurusucu	

unvanını	almasında	etkili	olmuştur.

YA NIT C

11. Divan	 örgütü	 Orhan	 Bey,	 Anadolu	 Beylerbeyliği	 I.	

Bayezid	 (Yıldırım),	Defterdarlık	makamı	 I.	Murat	 za-

manında	oluşturulmuş,	devşirme	yasası	da	 II.	Murat	

tarafından	 çıkartılmıştır.	 Fakat	 Kazaskerlik	 makamı	

Osman	Bey	değil,	I.	Murat	tarafından	oluşturulmuştur.

YA NIT B

12. Osmanlı	Devleti	I.	Kosova	Savaşı'nda	ilk	kez	top	kul-

lanmış,	Niğbolu	Savaşı'nda	gösterdiği	başarıdan	dola-

yı	Yıldırım	Bayezid'e	Abbasi	halifesi	tarafından	sultan	

unvanı	verilmiş,	II.	Kosova	Savaşı	ile	Balkanlara	kesin	

olarak	yerleşmiş,	Sırpsındığı	Savaşı	ile	de	Haçlı	kuv-

vetleri	 ile	 ilk	 kez	 savaşmıştır.	Ancak	Piloşnik	Savaşı	

fetret	devrinden	daha	önce	I.	Murat	döneminde	yapıl-

mış	ve	Osmanlı	Devleti	Haçlılara	yenilmiştir.

YA NIT A
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1.	 Os	man	lı	 Bey	li	ği,	 Ko	yun	hi	sar	 Sa	va	şı	 so	nun	da	 Bi-

zans’tan	top	rak	al	mış;	mer	ke	zi	ni	Sö	ğüt’ten	Bi	le	cik’e	

ta	şı	mış	tır.

 Bu na gö re, aşa ğ› da ki ler den han gi si ne ula ş› la bi-

lir?

	 A)	 Yük	sel	me	dö	ne	mi	ne	gi	ril	di	ği	

	 B)	 Ana	do	lu	Sel	çuk	lu	Dev	le	ti’ne	bağ	lı	ka	lın	dı	ğı	

	 C)	 Ana	do	lu	bey	lik	le	riy	le	dost	ça	iliş	ki	ler	ku	rul	du	ğu	

	 D)	 İl	han	lı	bas	kı	sı	nın	art	tı	ğı	

	 E)	 Bey	li	ğin	Bi	zans	top	rak	la	rı	nı	ala	rak	ge	niş	le	di	ği	

2. Os	man	lı	 Dev	le	ti	 Ku	ru	luş	 Dö	ne	mi’nde,	 Ana	do	lu	 ve	

Ru	me	li’de	ki	top	rak	la	rı	nı	yö	ne	tir	ken,	Ru	me	li’ye	da	ha	

çok	önem	ver	miş,	sos	yal	ve	kül	tü	rel	ku	rum	la	rı	da	ha	

çok	Ru	me	li’de	kur	muş	tur.

 Os man l› Dev le ti’nin bu uy gu la ma lar la,

	 I.	 Ru	me	li	hal	kı	na	Os	man	lı	yö	ne	ti	mi	ni	be	nim	set	me,

	 II.	 Ru	me	li’de	ki	 sos	yal	 ve	 kül	tü	rel	 teş	ki	lat	lan	ma	yı	

güç	len	dir	me,

	 III.	 Bal	kan	lar	da	Hı	ris	ti	yan	bir	li	ği	ni	sağ	la	ma

 he def le rin den han gi le ri ne ulaş mak is te di ği söy-

le ne mez?

	 A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	III		 C)	I	ve	II

	 	 	 D)	II	ve	III	 	 E)	I	ve	III

3. Os man l› Ku ru luş Dö ne mi’nde;

	 •	 Ana	do	lu	ve	Ru	me	li	Bey	ler	bey	lik	le	ri	nin	ku	rul	ma-

sı,

	 •	 Dev	şir	me	sis	te	mi	nin	uy	gu	lan	ma	sı,

	 •	 Bal	kan	lar	da	Haç	lı	Se	fer	le	ri’nin	baş	la	ma	sı

 ge liş me le ri nin aşa ğ› da ki ler den han gi si nin doğ-

ru dan so nu cu ol du ğu söy le ne bi lir?

	 A)	 Os	man	lı	Dev	le	ti’nin	sı	nır	la	rı	nın	ge	niş	le	me	si	nin

	 B)	 Ye	ni	bir	or	du	ya	ih	ti	yaç	du	yul	ma	sı	nın

	 C)	 Ana	do	lu	Türk	si	ya	sal	bir	li	ği	nin	ku	rul	ma	ya	ça	lı	şıl-

ma	sı	nın

	 D)	 Mer	ke	zi	yö	ne	ti	min	uy	gu	lan	ma	sı	nın

	 E)	 İs	la	mi	yet’in	ya	yıl	mak	is	ten	me	si	nin

4. Os man Bey’in,

	 I.	 Ahi	Re	isi	Şeyh	Ede	ba	li’nin	kı	zıy	la	ev	len	me	si,

	 II.	 Alp-Eren	le	re	fet	het	ti	ği	yer	ler	den	top	rak	ver	me	si,

	 III.	 Bi	zans	 tek	fur	la	rıy	la	 Ko	yun	hi	sar	 Sa	va	şı’nı	 yap-

ma	sı

 ge liş me le rin den han gi le ri, Os man l› Bey li ği’nin 

Ana do lu’da ki Türk men bey le rin den des tek ala-

rak bü yü dü ğü ne ka n›t gös te ri le bi lir?

	 A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	 	 C)	I	ve	II

	 	 	 D)	II	ve	III	 	 E)	I,	II	ve	III

5. Os	man	 Bey	 dö	ne	min	de	 Ana	do	lu’da	ki	 Müs	lü	man	

Türk	men	bey	lik	le	ri	 ile	mü	ca	de	le	edil	me	miş,	ak	si	ne	

ba	tı	yö	nün	de	iler	le	ne	rek	gayrimüs	lim	ler	üze	ri	ne	se-

fer	ler	ya	pıl	mış	tır.

 Bu du rum aşa ğ› da ki ler den han gi si nin gös ter ge-

si ola maz?

	 A)	 Türk	men	bey	lik	le	ri	nin	Os	man	lı	Bey	li	ği’nden	da-

ha	güç	lü	ol	du	ğu	nun

	 B)	 Fe	tih	le	rin	ya	pıl	ma	ya	baş	lan	dı	ğı	nın

	 C)	 Ci	hat	po	li	ti	ka	sı	iz	len	di	ği	nin

	 D)	 Dev	le	tin	ku	rum	sal	ör	güt	len	me	si	nin	ta	mam	lan	dı-

ğı	nın

	 E)	 Türk	men	le	rin	des	te	ği	nin	alın	mak	is	te	di	ği	nin

6. Or	han	Bey	dö	ne	min	de	ya	ya	ve	mü	sel	lem	de	ni	len	ilk	

or	du	ile	ilk	di	van	teş	ki	la	tı	ku	rul	muş	ve	med	re	se	sis-

te	mi	oluş	tu	rul	muş	tur.

 Bu na gö re;

	 I.	 Dev	let	ol	ma	yo	lun	da	ilk	adım	atıl	mış	tır.

	 II.	 İda	ri	ya	pı	lan	ma	ya	önem	ve	ril	miş	tir.

	 III.	 Haç	lı	bir	li	ği	ku	rul	muş	tur.

 yar g› la r›n dan han gi le ri ne ula ş› la bi lir?

	 A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	 	 C)	I	ve	II

	 	 	 D)	II	ve	III	 	 E)	I,	II	ve	III
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7. Yıl	dı	rım	 Ba	ye	zid,	 hü	küm	dar	lı	ğı	 dö	ne	min	de	 İs	tan-

bul’u	iki	kez	ku	şat	mış;	an	cak	ku	şat	ma	la	rı	Niğ	bo	lu	ve	

An	ka	ra	Sa	vaş	la	rı	ne	de	niy	le	kal	dır	mak	zo	run	da	kal-

mış	tır.

 Bu na gö re,

	 I.	 Haçlı	saldırıları	sona	erdirilmiştir.

	 II.	 Ana	do	lu’da	ki	kar	ışık	lık	lar	so	na	er	miş	tir.

	 III.	 Ya	şa	nan	so	run	lar,	fetih	po	li	ti	ka	sı	nı	ke	sin	ti	ye	uğ-

rat	mış	tır.

 yar g› la r›n dan han gi le ri ne ula ş› la bi lir?

	 A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	III		 C)	Yalnız	II

	 	 	 D)	I	ve	II	 	 E)	II	ve	III

8. Os	man	lı	Dev	le	ti	 I.	Mu	rat	Dö	ne	mi’nde,	Ger	mi	ya	no-

ğul	la	rı	Bey	li	ği’nden	çe	yi	z	ola	rak	Kü	tah	ya	ve	çev	re	si-

ni	 al	mış;	 	 Ha	mi	to	ğul	la	rı	Bey	li	ği’nden	 pa	ra	 ile	 sa	tın	

aldığı	ba	zı	yer	le	re	Türk	men	leri	yer	leş	ti	r	miş	tir.

 Yal n›z ca bu bil gi ye da ya na rak, aşa ğ› da ki ler den 

han gi si ne ula ş› la maz?

	 A)	 Ana	do	lu	bey	lik	le	ri	ne	kar	şı	uz	laş	ma	cı	bir	po	li	ti	ka	

iz	len	di	ği	

	 B)	 Ana	do	lu	Türk	bir	li	ği	nin	sağ	lan	ma	ya	ça	lı	şıl	dı	ğı	

	 C)	 Sı	nır	la	rın	ge	niş	let	il	mek	is	ten	di	ği	

	 D)	 Türk	men	 göç	le	ri	ne	 yer	le	şim	 ala	nı	 bul	unma	ya	

ça	lış	ıl	dı	ğı	

	 E)	 Ana	do	lu	bey	lik	le	riy	le	si	lah	lı	mü	ca	de	le	edil	di	ği	

9. Or	han	Bey	dö	ne	minde,	aşi	ret	ten	dev	let	ör	güt	len	me-

si	ne	ge	çil	miş	tir.

 Bu yar g› ya ula ş›l ma s›n da aşa ğ› da ki ler den han-

gi si nin et ki li ol du ğu söy le ne mez?

	 A)	 Di	van	ör	gü	tü	nün	ku	rul	ma	sı	nın

	 B)	 Ve	zir	lik	ma	ka	mı	nın	oluş	tu	rul	ma	sı	nın

	 C)	 Dü	zen	li	or	du	nun	ku	rul	ma	sı	nın

	 D)	 Pa	ra	bas	tı	rıl	ma	sı	nın

	 E)	 Top	rak	la	rın	 ha	ne	dan	 üye	le	ri	 ara	sın	da	 pay	laş	tı-

rıl	ma	sı	nın

10. I.	Mu	rat	dö	ne	min	den	iti	ba	ren	şeh	za	de	ler	san	cak	la	ra	

san	cak	be	yi	ola	rak	gön	de	ril	me	ye	baş	lan	mış	tır.

 Bu uy gu la ma ile şeh za de le rin,

	 I.	 as	ke	ri	ve	dip	lo	ma	tik	tec	rü	be	ka	zan	ma	sı,

	 II.	 san	cak	la	rı	mer	kez	ka	bul	ede	rek	ayak	lan	ma	sı,

	 III.	 san	cak	lar	da	ki	dev	let	oto	ri	te	si	ni	güç	len	dir	me	si

 ge liş me le rin den han gi le ri nin amaç lan d› ğ› söy le-

ne bi lir?

 A)	I	ve	III	 B)	Yal	nız	III		 C)	Yal	nız	II

	 	 	 D)	II	ve	III	 	 E)	I,	II	ve	III	

11. Ba l› ke sir ve Ça nak ka le yö re sin de yer alan Ka re-

si Bey li ği 'nin Os man l› Bey li ği’ne bağ lan ma s›y la,

	 I.	 Ru	me	li’ye	ge	çi	şin	ko	lay	laş	ma	sı,

	 II.	 Os	man	lı	de	niz	ci	li	ği	nin	ge	liş	me	si,

	 III.	 Os	man	lı	top	rak	la	rı	nın	ge	niş	le	me	si

 ge liş me le rin den han gi le ri nin ya şan d› ğ› söy le ne-

bi lir?

	 A)	Yal	nız	I	 									B)	Yal	nız	III	 				C)	I	ve	II

	 	 									D)	I,	II	ve	III	 									E)	II	ve	III

12. Osmanl› kuruluş döneminde, do ğu dan ge len 

Türk men le re yurt bu lun ma s›, fet he di len böl ge le-

rin Türk leş ti ril me si ve İs lam laş t› r›l ma s›, fet he di-

len yer ler de ki ege men li ğin sü rek li k› l›n ma s› ge-

liş me le ri nin aşa ğ› da ki ler den han gi si ne te mel 

oluş tur du ğu sa vu nu la bi lir?

	 A)	 İs	kân	po	li	ti	ka	sı	na

	 B)	 Dev	şir	me	sis	te	mi	ne

	 C)	 Ci	had	an	la	yı	şı	na

	 D)	 Kul	sis	te	mi	ne

	 E)	 Ka	fes	sis	te	mi	ne
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1. –	 Orhan	Bey	döneminde	Karesioğulları	Beyliği'nin	
alınması

 – I.	Murat	döneminde	Germiyanoğulları	Beyliği'nin	
alınması		

 –	 I.	 Bayezid	 döneminde	 Aydınoğulları	 Beyliği'nin	
alınması	

 Yukar›daki gelişmelerin ortak amac› aşağ›daki-
lerden hangisidir?

 A)	 Federal	bir	yönetim	oluşturmak

	 B)	 Haçlı	Seferlerini	engellemek

	 C)	 Sınır	güvenliğini	artırmak

	 D)	 Anadolu	Türk	siyasi	birliğini	sağlamak

	 E)	 Doğu	 ve	 Batı	 olmak	 üzere	 ikili	 bir	 yönetim	
anlayışı	geliştirmek

2. Os man l› Dev le ti ku ru luş dö ne minde mey da na ge-
len aşa ğ› da ki ge liş me ler den han gi si, Ana do lu 
Türk si ya si bir li ği ni sağ la ma mü ca de le si nin bir 
gös ter ge si ola rak de ğer len di ri le mez?

	 A)	 Ka	re	si	oğul	la	rı	nın	yö	ne	tim	al	tı	na	alın	ma	sı

	 B)	 Bi	zans’a	 ya	pı	lan	 yar	dı	ma	 kar	şı	lık	 Çimpe	 Ka	le-
si’nin	alın	ma	sı

	 C)	 Karamanoğulları	ile	mücadele	edilmesi

	 D)	 Ha	mi	to	ğul	la	rı	na	ait	top	rak	la	rın	sa	tın	alın	ma	sı

	 E)	 Ger	mi	ya	no	ğul	la	rın	dan	çe	yiz	kar	şı	lı	ğın	da	 top	rak	
is	ten	me	si

3. Os man l›  Devleti’nin ku ru luş dö ne min de mey-
dana gelen aşa ğ› da ki sa vaş lar dan han gi si, ni te-
lik ba k› m›n dan di ğer le rin den fark l› d›r? 

  

	 A)	An	ka	ra	 B)	I.	Ko	so	va	 C)	II.	Ko	so	va

	 	 	 D)	Var	na	 	 E)	Sırp	sın	dı	ğı

4. Os man l› Dev le ti’nin kuruluş döneminde ele ge-
çir di ği böl ge ler ara s›n da aşa ğ› da ki ler den han gi-
si yok tur?

	 A)	Edir	ne	 B)	İz	nik	 	 C)	Bur	sa

	 	 	 D)	Ça	nak	ka	le	 E)	Trab	zon

5. Os	man	lı	ta	ri	hin	de	İs	tan	bul’un	fet	hi	ne	ka	dar	olan	dö-
nem,	“Ku	ru	luş	Dö	ne	mi”	ola	rak	ad	lan	dı	rı	lır.

 Aşa ğ› da ki ler den han gi si, bu dö ne me ait olay lar-
dan bi ri de ğil dir?

	 A)	 Di	van	ör	gü	tü	nün	ku	rul	ma	sı

	 B)	 Edir	ne’nin	baş	kent	ya	pıl	ma	sı

	 C)	 Dev	şir	me	sis	te	mi	nin	oluş	tu	rul	ma	sı

	 D)	 Var	na	Sa	va	şı’nın	ka	za	nıl	ma	sı

	 E)	 Kıb	rıs’ın	fet	he	dil	me	si

6. Aşa ğ› da ki bey lik ler den han gi si Os man l› Ku ru luş 
Dö ne mi’nde Os man l› top rak la r› na ka t› lan bey lik-
ler den bi ri de ğil dir? 

  

	 A)		Dul	ka	di	ro	ğul	la	rı

	 B)	 Menteşeoğulları

	 C)	 Ay	dı	no	ğul	la	rı

	 D)	 Ger	mi	ya	no	ğul	la	rı

	 E)	 Sa	ru	ha	no	ğul	la	rı

7.	 I.	 Niğbolu	Savaşı

	 II.	 Dandanakan	Savaşı

	 III.	 Sırpsındığı	Savaşı

 Yukar›daki savaşlardan hangilerinin “gaza”	nite-
liği taş›d›ğ› söylenebilir?

	 A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	II	 	 C)	Yalnız	III

	 	 	 D)	I	ve	III	 	 E)	II	ve	III

8. I.	 Bi	zans’tan	Çim	pe	Ka	le	si’nin	alın	ma	sı

	 II.	 Di	ni	ve	si	ya	si	içe	rik	li	Şeyh	Bed	ret	tin	Ayak	lan	ma-
sı’nın	çık	ma	sı

	 III.	 Pa	di	şah	la	rın	Di	va	n’a	baş	kan	lık	et	me		uy	gu	la	ma-
sı	na	son	ve	ril	me	si

 Yu ka r› da ki ler den han gi le ri, Os man l› Dev le ti’nin 
Ku ru luş Dö ne mi’ne ait ge liş me ler den  de ğil dir?

	 A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	 	 C)	Yal	nız	III

	 	 	 D)	I	ve	II	 	 E)	II	ve	III
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9. Os man l› Dev le ti ku ru luş dö ne mi ni ya şa d› ğ› s› ra-
da aşa ğ› da ki dev let ler den han gi si, Ana do lu’da 
var l›k gös ter me miş tir?

	 A)	 Trab	zon	Rum	Dev	le	ti

	 B)	 Da	niş	ment	li	ler	Bey	li	ği

	 C)	 Ka	ra	ma	noğ	lu	Bey	li	ği

	 D)	 Bi	zans	İm	pa	ra	tor	lu	ğu

	 E)	 Dul	ka	di	roğ	lu	Bey	li	ği

10. Aşa ğ› da ki pa di şah ve sa vaş eş leş tir me le rin den 
han gi si yan l›ş t›r?

      Pa	di	şah	  			Sa	vaş				

	 A)		Or	han	Bey	 	 Mal	te	pe

	 B)	 I.	Mu	rat		 	 I.	Ko	so	va

	 C)	 Yıl	dı	rım	Ba	ye	zid	 	 Niğ	bo	lu

	 D)	 Çe	le	bi	Meh	met		 	 Var	na

	 E)	 II.	Mu	rat		 	 II.	Ko	so	va

11. I.	 Bi	rin	ci	Se	lim

	 II.	 Bi	rin	ci	Sü	ley	man

	 III.	 İkin	ci	Mu	rat

 Yu ka r› da ki pa di şah lar dan han gi le ri, Edir ne’yi 
baş kent ola rak kul lan m›ş t›r?

	 A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	 	 C)	Yal	nız	III

	 	 	 D)	II	ve	III	 	 E)	I,	II	ve	III

12. Aşa ğ› da ki ler den han gi si I. Mu rat dö ne min de ya-
p› lan dev let ör güt len me le rin den bi ri de ğil dir?

	 A)	 Ye	ni	çe	ri	Oca	ğı’nın	ku	rul	ma	sı

	 B)	 Edir	ne’nin	baş	kent	ya	pıl	ma	sı

	 C)	 Tı	mar	sis	te	mi	nin	uy	gu	lan	ma	sı

	 D)	 Ru	me	li	Bey	ler	bey	li	ği’nin	ku	rul	ma	sı

	 E)	 Ve	zir	lik	ma	ka	mı	nın	oluş	tu	rul	ma	sı

13. I.	 Niğ	bo	lu

	 II.	 Var	na

	 III.	 Ba	fe	on

 Yu ka r› da ki sa vaş lar dan han gi le ri ni Os man l› 
Dev le ti, Bal kan lara ege men ol mak için yap m›ş-
t›r?

 

	 A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	 	 C)	Yal	nız	III

	 	 	 D)	I	ve	II	 	 E)	I,	II	ve	III

14. Aşağ›dakilerden hangisinde, I. Murat Döneminde 
yap›lan savaşlar birlikte verilmiştir?

 A)	 Sırpsındığı	-	Çirmen	-	I.	Kosova

	 B)	 Çimen	-	I.	Kosova	-	Niğbolu

	 C)	 Sırpsındığı	-	I.	Kosova	-	Varna

	 D)	 I.	Kosova	-	Varna	-	II.	Kosova

	 E)	 I.	Kosova	-	Niğbolu	-	II.	Kosova

15. I.	 Memlük

	 II.	 Bizans

	 III.	 Venedik

	 IV.	Rusya

 Yukar›daki devletlerden hangileri ile Osmanl› 
Devleti'nin kuruluş döneminde siyasi sorunu 
olmam›şt›r?

 

	 A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	II	 	 C)	Yalnız	IV

	 	 	 D)	I	ve	II	 	 E)	I	ve	IV

16. Aşağ›da verilen padişah ve savaş eşleştirme-

lerinden hangisi yanl›şt›r?

 A)	 Osman	Bey	-	Koyunhisar

	 B)	 Orhan	Bey	-	Palekanon

	 C)	 I.	Murat	-	Bafeon

	 D)	 Yıldırım	Bayezid	-	Ankara

	 E)	 II.	Murat	-	Varna 
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1. Osmanlı	Devleti	 kuruluştan	 itibaren	devlet	 teşkilat-

lanmasına	büyük	önem	vermiştir.	Devlet,	bir	yandan	

fetihlerle	 genişlerken	 bir	 yandan	 teşkilatlanma	 ve	

kurumsallaşmasını	 da	 yeni	 şartlara	 ve	 ihtiyaçlara	

göre	 biçimlendirmeye	 devam	 etmiştir.	 Bu	 amaçla	

fetihlerin	daha	sağlıklı	yapılabilmesi	için	Orhan	Gazi	

Dönemi'nde	daimi	bir	ordu	da	oluşturulmuştur.

 Bu dönemde kurulan ve Osmanl› Devleti'nin ilk 

düzenli ordu teşkilat›n›n temelini oluşturan birlik 

aşağ›dakilerden hangisidir?

	 A)	 Acemi	Ocağı	 	 B)	Kapıkulu	Ocağı

	 C)	Yaya	 ve	Müsellemler	 D)	Tımarlı	Sipahiler

	 	 	 	 E)	Akıncılar

(2017 - LYS)

2. I. Bayezit'in oğullar›ndan olup Ankara Savaş›'n›n 

ard›ndan Timur taraf›ndan Semarkant'a götürül-

mesi nedeniyle Osmanl› taht›nda kardeşlerinden 

daha sonra hak iddias›nda bulunan ve yürüttüğü 

taht mücadelesi II. Murat taraf›ndan sonland›r›-

lan kişi, aşağ›dakilerden hangisidir?

	 A)	Mustafa	Çelebi	 	 B)	İsa	Çelebi

	 C)	Musa	Çelebi		 	 D)	Mehmet	Çelebi

	 	 	 										E)	Süleyman	Çelebi

(2015 - LYS)

3. 1363 y›l›nda yap›lan S›rps›nd›ğ› Savaş›'n›n Os-

manl› tarihindeki önemi aşağ›dakilerden hangi-

sidir?

	 A)	 İzmit'in	Osmanlı	egemenliğine	alınması

	 B)	 Edirne'nin	fethine	ortam	hazırlaması

	 C)	 İlk	Osmanlı	-	Haçlı	savaşı	olması	

	 D)	 Osmanlı	Devleti'nin	Rumeli'ye	geçişini	hızlandır-

ması

	 E)	 Bizans	Devleti'nin	vergiye	bağlanması

(2013 - LYS)

4. Osmanl› Devleti'nin, Kuruluş Dönemi'nde aşağ›-

dakilerden hangisini amaçlad›ğ› savunulamaz?

	 A)	 Rumeli	fetihlerini	genişletmeyi

	 B)	 Memlûkların	 Orta	 Doğu'daki	 egemenliğine	 son	

vermeyi

	 C)	 Anadolu'da	siyasi	birliği	sağlamayı

	 D)	 Bizans'la	mücadeleyi	sürdürmeyi

	 E)	 İslamiyet'i	geniş	alanlara	yaymayı

(2013 - LYS)

5. Osmanl› Devleti'nde XV. ve XVI. yüzy›llarda Ana-

dolu'dan değişik usullerle en fazla nüfus nakle-

dilen bölge aşağ›dakilerden hangisidir?

	 A)	Balkanlar	 B)	Azerbaycan	 C)	İran

	 	 	 D)	Kırım	 	 E)	Mısır

(2013 - LYS)

6. Aşağ›dakilerden hangisi, Osmanl›lar›n Haçl› or-

dular›na karş› mücadele ettiği savaşlardan biri 

değildir?

	 A)	Sırpsındığı	 B)	Pelekanon	 C)	Niğbolu

	 	 	 D)	I.	Kosova	 E)	Varna

(2012 - LYS)

7. l Kösedağ	Savaşı

 l		 Ankara	Savaşı

 Yukar›daki savaşlar›n ortak sonuçlar›ndan biri 

aşağ›dakilerden hangisidir?

	 A)	 Anadolu'da	Selçuklu	sultanının	gücünün	zayıfla-

ması

	 B)	 Anadolu'daki	Türk	beylerinin	Timur'a	sığınması

	 C)	 Memlüklerin	 Anadolu	 işlerine	 karışma	 olanağı	

bulması

	 D)	 Osmanlı	 Devleti'nin	 Balkanlardaki	 fetihlerinin	

durması

	 E)	 Ülkede	egemenlik	mücadelesinin	ortaya	çıkması

(2010 - LYS)
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8. Yeniçeri	Ocağına	asker	yetiştirmek	için	........zama-

nında	......	kurulmuştur.

 Yukar›da boş b›rak›lan yerlere s›ras›yla aşağ›da-

kilerden hangisi getirilmelidir?

	 A)	 Osman	Bey	-	Kapıkulu	Süvari	Birliği

	 B)	 II.	Murat	-	Sekban-ı	Cedit

	 C)	 III.	Murat	-	Timar	sistemi

	 D)	 I.	Murat	-	Acemioğlanlar	Ocağı

	 E)	 II.	Mahmut	-	Asâkir-i	Mansûre-i	Muhammediye

(2010 - LYS)

9. Aşağ›daki politikalardan hangisi, Türklerin Bal-

kanlarda göçmen olarak yerleşip kalmas›n› sağ-

lamak amac›yla uygulanmam›şt›r?

	 A)	 Göçmenlerin	geçerli	neden	olmadan	yeni	yerle-

şim	yerlerini	terk	etmelerinin	yasaklanması

	 B)	 Anadolu'dan	 göçmen	 naklinde,	 özellikle	 anlaş-

mazlık	içinde	olan	ailelerin	seçilmesi

	 C)	 Yeni	yerleşim	yerlerine,	gerekli	olan	malzemenin	

sağlanması

	 D)	 Göçmenlerden	bir	süre	için	vergi	alınmaması

	 E)	 Hıristiyan	 ailelerden	 alınan	 çocukların,	 Müslü-	

man	çiftçilerin	yanına	gönderilmesi

(1998 - ÖYS)

10. Osmanlı	Devleti,

	 I.	 Koyunhisar

	 II.	 Birinci	Kosova

	 III.	 Çirmen

	 IV.	Palekanon

	 V.	 Varna

 savaşlar›ndan hangilerini, Bizans'a karş› yap-

m›şt›r?

	 A)	Yalnız	II	 B)	Yalnız	III		 C)	I	ve	II

	 	 	 D)	I	ve	IV	 	 E)	IV	ve	V	

(1998 - ÖYS)

11. Aşağ›dakilerden hangisi, Osmanl› Devleti'nin 

Kuruluş Dönemi'nde yer alan olaylardan biridir?

	 A)	 Kırım	Hanlığı'nın	Osmanlı	Devleti'ne	bağlanma-

sı

	 B)	 Mısır'ın	Osmanlı	topraklarına	katılması

	 C)	 Bulgar	 Krallığı	 topraklarının	 Osmanlı	 ülkesine	

katılması

	 D)	 Kıbrıs	Adası'nın	fethedilmesi

	 E)	 Şehzade	Cem'in	II.	Bayezid'e	başkaldırması

(1997 - ÖYS)

12. Aşağ›dakilerden hangisi, Osmanl›lar›n Balkan-

larda ilerlemesinin sonuçlar›ndan biri değildir?

 

	 A)	 Beylerbeyliği	sayısının	ikiye	çıkarılması

	 B)	 Teokratik	yönetime	geçilmesi

	 C)	 Yeniçeri	Ocağı'nın	kurulması

	 D)	 Haçlı	zihniyetinin	canlanması

	 E)	 Boğazların	denetiminin	Osmanlıların	eline	geç-

mesi

(1994 - ÖYS)

13. Osmanl› ülkesine kat›lm›ş olan Anadolu beylik-

lerinden Ayd›noğullar›, aşağ›daki savaşlar›n 

hangisinin sonunda bağ›ms›zl›ğ›n› yeniden ka-

zanm›şt›r?

	 A)	 Varna	Savaşı

	 B)	 Ankara	Savaşı

	 C)	 Kosova	Savaşı

	 D)	 Sırpsındığı	Savaşı

	 E)	 Niğbolu	Savaşı

(1991 - ÖYS)



TARİH
YKS - AYT
3 .  FASİKÜL

OSMANLI DEVLETİ’NİN
YÜKSELME DÖNEMİ
è II. MEHMET (FATİH)

è II. BAYEZİD

è I. SELİM (YAVUZ)

è I. SÜLEYMAN (KANUNİ)

è SOKOLLU DÖNEMİ

 –  II. Selim

 –  III. Murat
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 OSMANLI DEVLETİ YÜKSELME DÖNEMİ  (1453 - 1579)
	 Osmanl›	 tarihinde,	 Fatih’in	 ‹stanbul’u	 almas›yla	 bafllayan	 ve	 Sokollu	 Mehmet	 Pafla’n›n	 ölümüne	 kadar	 devam	

eden	döneme	Yükselme	Devri	 denir.	Bu	dönemde	Osmanl›	Devleti	 bir	 “Dünya	gücü”	 haline	gelmifltir.

 FATİH SULTAN MEHMET (II. MEHMET) DÖNEMİ  (1451 - 1481)

 İstanbul’un Alınmasını Zorunlu Kılan Koşullar:                                                        
❃	 Bizansl›lar,	 Osmanl›lardaki	 saltanat	 kavgalar›ndan	 medet	 umuyorlar,	 saltanat	 kavgalar›n›	

k›flk›rt›yorlard›.

❃	 Bizansl›lar,	Türkler	Anadolu’ya	geldiklerinden	bu	yana	düflmanca	bir	 tav›r	alm›fllar,	Avrupa	

H›ristiyan	toplumlar›n›	k›flk›rtm›fllar,	Haçl›	Seferleri’ne	neden	olmufllard›.

❃	 ‹stanbul,	 iki	 Osmanl›	 toprağ›	 aras›na	 s›k›flm›fl	 tampon	 durumda	 idi.	 Türklerin	 Rumeli’de	

sağl›kl›	ilerleyebilmeleri	için	‹stanbul’un	al›nmas›	gerekiyordu.	

❃	 Bizansl›lar	Anadolu’da	bulunan	beylikleri,	Osmanl›lara	karfl›	k›flk›rt›yorlar,	bu	da	Anadolu	

	 Türk	birliğinin	sağlanmas›n›	geciktiriyor	ve	güçlefltiriyordu.	Hatta	Bizansl›lar	Anadolu	

	 Türk	beylikleri	ile	gerektiğinde	aç›k	ya	da	gizli	iflbirliği	yap›yorlard›.

❃	 ‹stanbul,	Osmanl›lar	için	en	uygun	baflkent	olabilecek	bir	yerdi.

❃	 ‹stanbul,	Dünya	Ortodokslar›n›n	merkezi	durumunda	idi.	Buras›	al›n›rsa	Ortodokslar›n	din	merkezi	Türklerin	eline	

geçecek,	 böylece	 Avrupa	 Katoliklerine	 karfl›	 Ortodokslar›n	 koruyuculuğu	 üstlenilecek,	 Avrupa	 H›ristiyan	 birliği	

rahatl›kla	parçalan›p	bölünebilecekti.

❃	 ‹stanbul’un	al›nmas›	ile	Karadeniz	limanlar›nda	son	bulan	‹pek	Yolu’nun	denetimi	de	ister	 istemez	Türklerin	eline	

geçecekti.

❃	 Peygamber’in,	‹stanbul’un	al›nmas›	ile	ilgili	hadisinin	gereği	yerine	getirilecekti.

❃	 ‹stanbul’un	al›nmak	istenmesinin	en	etkili	nedeni	jeopolitik	konumudur.

 İstanbul’un Alınması İçin Yapılan Hazırlıklar:
❃	 ‹stanbul	 Boğaz›	 yoluyla	 Bizans’a	 gelebilecek	 yard›mlar›	 önlemek	 için	 Y›ld›r›m	 Bayezid’in	 yapt›rd›ğ›	 Anadolu	

Hisar›’n›n	karfl›s›na	Rumeli	(Boğazkesen)	Hisar›	yapt›r›lm›flt›r.

❃	 Gelibolu’da	dört	yüz	parçal›k	güçlü	bir	donanma	haz›rlanm›flt›r.

❃	 Edirne’de	flahi	ad›	verilen	çok	büyük	toplar	döktürülmüfltür.

❃	 Manc›n›ğ›	etkisiz	k›lmak,	surlar›n	içini	at›flla	etkilemek	için	havantopu	icad	edilmifltir.

II. Mehmet (Fatih)'i
gösteren temsili resim
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❃	 ‹stanbul’a	yak›n	Silivri	ve	Vize	Kaleleri	al›nm›flt›r.

❃	 Güçlü	bir	haber	alma	(casus)	örgütü	kurulmufltur.

❃	 Rumeli’ye,	Ak›nc›	Beyi	Turhan	Bey	yönetiminde	bir	ordu	gönderilmifl	ve	Rumeli’den	kuflatma	s›ras›nda	Bizans’a	

gelebilecek	Haçl›	yard›m›	için	önlem	al›nm›flt›r.

❃	 Yabanc›	ülkelerle	yap›lan	antlaflmalar	yeniden	gözden	geçirilmifl	ve	yenilenmifltir.

Rumeli Hisarı

 İstanbul’un Fethi
	 ‹stanbul’un	 Fethi,	 6	 Nisan	 1453’te	 bafllam›fl,	 22	 Nisan’›	 23	 Nisan’a	 bağlayan	 gece	 gemiler	 karadan	 denize	

indirilmifl,	 29	May›s	 1453’te	 fetih	 tamamlanm›flt›r.

	 Kuflatma	s›ras›nda	Ortodokslarla	Katolikler	aras›nda	derin	bir	ayr›l›k	vard›.	Bu	durum	‹stanbul’un	fethini	kolaylaflt›ran	

bir	 etken	 olmufltur.	 Patriğin	 flu	 sözü	 bu	 görüflü	 doğrular	 niteliktedir:	 “‹stanbul’da	 Kardinal	 külah›	 görmektense,	 Türk	

sar›ğ›	 görmeyi	 tercih	 ederim.”

                                                    

        
‹stanbul’un Fethi’ni gösteren temsili resim 

              

Gemilerin karadan Haliç’e kızaklarla indirilişini 
gösteren temsili tablo

 

 İstanbul’un Alınmasının Dünya Tarihi Bakımından Sonuçları:
❃	 Ortaçağ	kapan›p	Yeniçağ	başlamıştır.

❃	 İstanbul'dan	kaçan	Bizanslı	bilginler	batılılara	klasik	Yunanca'yı	öğreterek,	hümanizma	ve	dolayısıyla	Rönesans'a	

katkıda	bulunmuştur.	(Kültürel sonuç)

❃	 Surlar›n	 ne	 kadar	 güçlü	 olursa	 olsun,	 top	 gülleleri	 ile	 y›k›labileceği	 gerçeği	 ortaya	 ç›km›flt›r.	 Bu	 durum	Ortaçağ	

Avrupas›’na	egemen	olan	Feodalite	(Derebeylik)	rejiminin	y›k›lmas›n›	ve	mutlak	krall›klar›n	güçlenmesini	sağlam›flt›r.	

(Siyasal sonuç)

❃	 ‹pek	Yolu’nun	denetiminin	Türklerin	eline	geçmesi,	Avrupa’y›	yeni	yollar	bulmaya	sevketmifl;	bu	da	Coğrafi	Kefliflere	

neden	olmufltur.	(Ekonomik sonuç)
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 İstanbul’un Alınmasının Türk Tarihi Bakımından Sonuçları:
❃	 Osmanl›	Devleti’nde	toprak	bütünlüğü	sağlanarak	Kurulufl	Devri	sona	ermifl,	Yükselme	Devri	bafllam›flt›r.

❃	 Osmanl›	Devleti	imparatorluk	(çok	uluslu)	haline	gelmifltir.

❃	 ‹stanbul,	Osmanl›lar›n	son	baflkenti	olmufl,	y›k›lana	kadar	da	baflkent	kalm›flt›r.

❃	 Karadeniz	ticaret	yolunun	denetimi	(‹pek	Yolu)	Osmanl›lar›n	eline	geçmifltir.

❃	 Osmanl›	Devleti’nde,	merkezi	otorite	güçlenmifltir.

❃	 ‹stanbul’un	al›nmas›	padiflah›n	durumunda	ve	devlet	yap›s›nda	önemli	değiflmelere	neden	olmufl,	Fatih	Çandarl›	

ailesinden	gelen	Veziriazam	Halil	Pafla’y›	öldürtmüfl,	bundan	sonra	vezirler	bütünüyle	kul	sistemine	dayal›	olarak	

seçilmifltir.	Böylece	Osmanl›	Devleti’nin	yap›s›nda	oluflan,	Kurulufl	Devri’ndeki	Türk	soylular›n›n	egemenliğine	da-

yal›	aristokratik	bürokrasi	engellenmifltir.	Bunun	yerine	Enderun’dan	devflirme	sistemine	göre	yetiflmifl	kifliler	yöne-

timde	ağ›rl›k	kazanm›flt›r.

 İstanbul’un Alınmasından Sonra İzlenen Politika:
	 Fatih	Sultan	Mehmet	 ‹stanbul’un	al›nmas›ndan	sonra	bu	 fethin	Avrupa’da	yaratt›ğ›	 tepkiyi	ortadan	kald›rmak	 için	

bir	 dizi	 önlem	 alm›flt›r.	 Amac›,	 yeni	 bir	 Haçl›	 seferi	 bafllatmak	 için	 haz›rl›k	 yapan	 papan›n	 çal›flmalar›n›	 sonuçsuz	

b›rakmakt›r.

❃	 Fatih	‹stanbul’u	al›nca	Ortodoks	Kilisesi’nin	haklar›na	dokunmam›fl,	kilisenin	bağ›ms›zl›ğ›n›	ve	statüsünü	korumufltur.	

Böylece	hem	Katolik	Kilisesi’ne	karfl›	bir	güç	oluflturarak	Avrupa	H›ristiyan	birliğini	önlemeye	çal›flm›fl	hem	de	yö-

netimi	alt›ndaki	H›ristiyanlara	hoflgörü	ile	davrand›ğ›n›	ortaya	koymufltur.

❃	 Galata’daki	 Cenevizlilerle,	 Galata	 halk›na	 din	 ve	 ticaret	 özgürlüğü	 tan›m›flt›r.	 Onlar›n	 mal	 ve	 mülklerine	

dokunmam›flt›r.

❃	 ‹stanbul’un	imar	ve	onar›m	çal›flmalar›na	h›z	vermifltir.	fiehre	bir	Türk	Müslüman	kimliği	kazand›rmak	istemifltir.

❃	 ‹stanbul’un	al›nmas›ndan	sonra	Fatih,	kentin	Türk	nüfusunu	art›rmaya	yönelik	bir	dizi	önlemler	alm›flt›r.

 

 Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde Alınan Yerler:
	 Fatih’in	en	büyük	ideali,	doğuda	F›rat’tan,	bat›da	Adriyatik	Denizi’ne	ve	Tuna	ovalar›na	kadar,	Karadeniz	ve	Ege	

Denizi’ni	 de	 içine	alan	bir	 imparatorluk	 kurmak	 idi.	Bu	amaçla	 fetih	 hareketlerine	bafllanm›flt›r.

 Rumeli’de Alınan Yerler:
	 Belgrad	hariç	bütün	S›rbistan	al›nm›flt›r(1453-	1459).	Belgrad	kuflat›lm›fl;	fakat	al›namam›flt›r.	Mora	Despotluklar›	

ortadan	 kald›r›lm›flt›r	 (1460).

	 Eflak	 (1462)	 ve	Boğdan	 (1476)	Osmanl›	 yönetimine	bağlanm›flt›r.

	 Bosna	 ve	Hersek	al›nm›flt›r	 (1463-1464).	Zamanla	Bosnal›lar	Müslüman	olmufllard›r.

 Venediklilerle Savaş ve Arnavutluk’un Fethi (1479):
	 Osmanl›	-	Venedik	iliflkileri	Osmanl›lar›n	‹stanbul’u	almas›	ile	bozulmufltur.	Çünkü	o	zaman	Akdeniz	ve	Karadeniz’de	

deniz	 ticaretini	 elinde	 tutan	 Venedik	 ve	Cenevizliler	 ekonomik	 ç›karlar›n›	 yitirmifllerdir.	 Venediklilerle,	 karada	 ve	 de-

nizde	yap›lan	savafllar	 sonucunda	Arnavutluk	Osmanl›	 yönetimine	girmifltir.	 16	y›l	 süren	Osmanl›-Venedik	Savafllar›	

sonucunda	bar›fl	 yap›lm›flt›r.	Bu	bar›fl	 antlaflmas›	 ile	Venediklilere	 ayr›cal›k	 verilmifltir.	
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Fatih, İstanbul’un fethinden sonra 1454’te, Venediklilerin oluşturabileceği Haçlı birliğini önlemek ve 1479’da da İpek yolu ticareti-
nin canlılığını sürdürmek amacıyla Venediklilere ayrıcalıklar tanımıştır.

NOT

İlk ayrıcalık alan devlet Venedikliler olmuştur.

NOT

 Yapılan anlaşmaya göre:
v	 Venedikliler,	savafl	süresince	ald›klar›	yerleri	geri	verecekler,	ancak	Kroya	ve	‹flkodra	kaleleri	Osmanl›larda	kala-

cakt›.

v	 Osmanl›lar,	Mora,	Arnavutluk,	Dalmaçya	k›y›lar›nda	ald›klar›	yerleri	Venediklilere	geri	vereceklerdi.

v	 Venedikliler,	 ‹stanbul’da	 devaml›	 bir	 elçi	 bulunduracak,	 bu	 elçi	 ‹stanbul’daki	 Venediklilerin	 hukuksal	 iflleriyle	

uğraflacakt›.

v	 Denizlerde	Venedik	bayrağ›	çeken	herhangi	bir	gemi	Venedik	gemisi	say›lacak	ve	ona	dokunulmayacakt›.	Ayr›ca	

karada	da	bir	devlet	Osmanl›	sald›r›s›na	uğrar	da	Venedik	bayrağ›	çekerse	Venediklilerin	bağlafl›ğ›	say›lacağ›ndan	

ona	da	dokunulmayacakt›.

v	 Verilen	ayr›cal›klar	tek	tarafl›	olup	bunun	karfl›l›ğ›nda	Venedik,	Osmanl›	Devleti’ne	y›ll›k	vergi	ödeyecekti.

 

 Anadolu’da Alınan Yerler:
v	 Amasra	1459	y›l›nda	Cenevizlilerden	al›nm›flt›r.

v	 Candaroğullar›	Beyliği’nden	1460	y›l›nda	Sinop	al›nm›flt›r.

v	 Dördüncü	Haçl›	Seferi	sonucunda	kurulan	Trabzon	Rum	‹mparatorluğu’na	1461	y›l›nda	

	 son		verilmifltir.

v	 Trabzon	Rum	‹mparatorluğu’na	son	verilmesi	Osmanl›-Akkoyunlu	iliflkilerinin	bozulmas›na

	 neden	olmufltur.

v	 Karaman	ve	Konya	al›nm›flt›r	(1466).	Karamanoğlu	Beyliği’nin	küçük	bir	k›sm›	ise	Niğde	ve	

Larende	taraflar›nda	yaflamaya	devam	etmifltir.

v	 Akkoyunlu	 hükümdar›	 Uzun	 Hasan’la	 1473	 y›l›nda	 yap›lan	Otlukbeli Savaşı	 kazan›lm›flt›r.	 Bu	 savafl	 sonunda	

Akkoyunlular	zay›flam›fl	ve	bir	süre	sonra	Safeviler	taraf›ndan	y›k›lm›flt›r.

 Denizlerde Alınan Yerler:
v	 1456-1470	y›llar›	aras›nda	‹mroz,	Tafloz,	Bozcaada,	Semadirek,	Limni,	Midilli,	Eğriboz	gibi	Ege	Adalar›	al›nm›flt›r.

v	 1475	y›l›nda	K›r›m	Hanl›ğ›	Osmanl›lara	bağlanm›fl	ve	Kefe,	Mengüç	gibi	Cenevizlilere	ait	ticaret	kolonileri	al›nm›flt›r.	

Böylece	‹pek	Yolu	ve	Karadeniz	ticaretinin	denetimi	Osmanl›lar›n	eline	geçmifltir.

v	 1479	y›l›nda	Kefalonya,	Zanta	ve	Ayamavra	adalar›	al›nm›flt›r.

v	 1480	y›l›nda	Rodos	Adas›’na	sefer	yap›lm›fl;	ancak	Rodos	al›namam›flt›r.

v	 1480	y›l›nda	‹talya’da	bulunan	Otranto’ya	sefer	düzenlenmifl	ve	Otranto	al›nm›flt›r.	Ancak	Fatih’in	ölümü	üzerine	bir	

y›l	sonra	kaybedilmifltir.

Uzun Hasan
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 Fatih Devri’nin Osmanlı Tarihindeki Yeri ve Önemi:
v	 Fatih,	yapt›ğ›	yasa	ile	Osmanl›	Devleti’nde	egemenliği	tek	elde	toplam›flt›r.	Bu	yasa,	Fatih	Kanunnamesi	ya	da	Kanun-i	

Kadim’dir.	Bu	yasa	ile	şehzadelere	sancağa	ç›kma	zorunluluğu	getirilmifl,	bafla	geçen	padiflaha	da	kardefllerini	öl-

dürme	yetkisi	verilmifltir.	Bu	yetki	ile	merkezi	otorite	güçlenmifltir.

v	 Osmanl›	Devleti’nin	büyük	bir	imparatorluk	olmas›	için	tüm	düzenlemeleri	yapm›flt›r.

v	 ‹talya’daki	Rönesans	hareketlerini	izlemifl,	oradan	getirttiği	ressamlara	resmini	yapt›rm›flt›r.

v	 Sahn-›	Seman	medresesini	yapt›rm›fl,	eğitim	ve	öğretime	önem	vermifltir.

v	 Havan	topu	icad	edilmifltir.

v	 Topkap›	Saray›,	Çinili	Köflk,	Fatih	Külliyesi,	Eyüp	Sultan	Camii	bu	dönemde	yap›lm›flt›r.

v	 Bilginlere	önem	vermifl,	Molla	Hüsrev,	Molla	Gürani,	Akflemsettin,	Ali	Kuflçu	gibi	bilginleri	korumufl,	onlardan	ders	

alm›fl,	medreselerde	ders	verdirmifltir.

v	 Divana	baflkanl›k	etme	görevi	sadrazama	b›rak›lm›flt›r.

v	 Enderun’un	yönetimdeki	etkinliği	artt›r›lm›flt›r.

v	 “Avni”	rumuzu	ile	fliirler	yazm›flt›r.

v	 İlk	Osmanlı	altın	parası	bastırılmıştır.

Fatih Sultan Mehmet dönemiyle beraber Enderun’da yetişen devşirme kökenli devlet adamlarının ülke yönetimindeki etkinliği 
artmaya başlamıştır.

NOT

                                            
                      Sahn-ı Seman Medresesi                                Topkapı Sarayı

Fatih Sultan Mehmet’in
bastırdığı altın para
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Fatih Sultan Mehmet’in;
●  Enderun mektebini açması
●   Yönetimde kul kökenli devlet adamlarını etkin hale getirmesi
●   Kardeş katli yasasını çıkarması
çal›şmalar›n›n temel amac›n›n aşağ›dakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

A) Merkezi otoriteyi güçlü kılmak    B) Kültür birliğini sağlamak
C) Türk soyunu etkin kılmak    D) Saltanat sistemini değiştirmek
   E) Halkın yönetime katılmasını sağlamak

Kendini Dene

 

 II. BAYEZİD DÖNEMİ (1481 - 1512)                                                   
	 II.	Bayezid	Dönemi	her	ne	kadar	Yükselme	Devri	 içinde	yaflan›lan	bir	Duraklama	Devri	

olarak	 nitelendirilmişse	 de	 ekonomik	 ve	 toplumsal	 sorunlar›n	 halledildiği,	 imparatorluğun	

pekifltirildiği	 bir	 dönem	olmufltur.

	 Bayezid	Devri’nin	en	önemli	siyasi	geliflmesi	Cem Sultan Olayı’d›r.	Önceleri	 tamamen	

bir	 iç	 sorun	 iken	 Rodos	 fiövalyelerinin,	 Papal›ğ›n	 ve	 Fransa’n›n	 ifle	 kar›flmas›	 sonucu	 bir	

d›fl	 sorun	haline	gelmifltir.

Fatih, kendisinden sonra oğullar›ndan kimin padiflah olacağ›n› göstermemifl; hangisi saltanat› ele geçirirse ona diğer kardefllerini 
öldürme yetkisi vermifltir. II. Bayezid devflirme devlet adamlar›nca; Cem ise Türk as›ll› devlet adamlar›nca desteklenmifltir.

NOT

	 Cem	Sultan’›n	Papa’n›n	elinde	olması,	Osmanlıların	Avrupa	seferlerini	olumsuz	etkilemiştir.	Bu	dönemde	Avrupa’ya	

sefer	 açılmamıştır.

Cem Sultan’ın temsili resmi

	 II.	Bayezid	Devri’nin	 ikinci	önemli	siyasi	olay›	fiahkulu Ayaklanması’d›r.	 ‹ran’daki	Safevi	Devleti	hükümdar›	fiah	

‹smail’in,	 Anadolu’daki	 Türkmenleri	 kendi	 taraf›na	 çekmek	 ve	 Osmanl›	 Devleti’ni	 içten	 y›kmak	 için	 ç›kard›ğ›	 dini	 bir	

ayaklanmad›r.	fiahkulu	Ayaklanmas›,	1511’de	Antalya	çevresinde	Tekeli	Yar›madas›’nda	ç›km›fl	ve	güçlükle	bast›r›lm›flt›r.

	 Bu	dönemde	1485-1491	y›llar›	aras›nda,	güneyde	Memlüklerle	savafllar	yap›lm›fl,	sonuç	baflar›s›z	olmufl,	Toroslar	

ve	 çevresi	Memlüklere	b›rak›lm›flt›r.

II. Bayezid'i gösteren
temsili resim
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	 Fatih	döneminde	Venediklilerle	yap›lan	anlaflma	yeniden	bozulmufl,	Arnavutluk	ve	Dalmaçya	aras›nda	Venediklilerin	

elinde	bulunan	 kaleler	 ile	 ‹nebaht›,	Modon,	Koron,	Navarin	 limanlar›	 al›nm›fl,	Venediklilerle	 anlaflma	yap›lm›flt›r.

	 Boğdan	Seferi	 ile	Karadeniz	 k›y›s›nda	bulunan	Kili	 ve	Akkerman	 kaleleri	 al›nm›flt›r.

	 Karamanoğullar›	Beyliği’ne	 tamamen	son	 verilmifltir.

	 ‹spanya’daki	 Beni	 Ahmer	 Devleti’nde	 yaflayan	 Müslümanlara	 yap›lan	 bask›ya	 karfl›	 onlara	 yard›m	 edilmifl	 ve	

Müslümanlar›n	 Kuzey	 Afrika’ya	 tafl›nmalar›	 sağlanm›flt›r.	 Ayr›ca	 ‹spanya’daki	 Yahudilerin	 ‹stanbul’a	 yerleflmelerine	

izin	 verilmifltir.

	 II.	 Bayezid,	 fiah	 ‹smail’in	 Anadolu’daki	 çal›flmalar›na	 kay›ts›z	 kald›ğ›	 düflüncesi	 ile	 oğlu	 Yavuz	 Sultan	 Selim’e	

Yeniçerilerin	 verdiği	 destek	 sonucu	 tahttan	 indirilmifl	 ve	bir	müddet	 sonra	da	ölmüfltür.

 

 I. SELİM (YAVUZ) DÖNEMİ (1512 - 1520)
	 Yavuz	Sultan	Selim	Dönemi’nde	Osmanl›	Devleti	genellikle	Doğu	sorunu	ile	ilgilenmifltir.	

 Bu dönemdeki siyasi olayları üç bölümde incelemek mümkündür:
a)	 fiehzadeler	sorunu

b)	 Osmanl›-‹ran	iliflkileri	(Çald›ran	Savafl›)

c)	 Osmanl›-Memlük	‹liflkileri	(Mercidab›k	ve	Ridaniye	savafllar›)

a) Şehzadeler Sorunu: 
	 Yavuz,	 kardeflleri	 Ahmet	 ve	 Korkut’un	 kendisine	 olan	 güvenlerini	 anlamak	 amac›	 ile	

devlet	 adamlar›n›n	 ağz›ndan,	 onlar›	 saltanat	 için	 k›flk›rtmaya	 yönelik,	 sahte	 mektuplar	

yazd›rm›flt›r.	 Daha	 sonra	 her	 ikisinin	 de	 kendisine	 karfl›	 saltanat	 için	 ayaklanacağ›n›	 anlay›nca	 önce	 Korkut’u	 ve	

oğullar›n›,	 daha	 sonra	 Ahmet’i	 öldürtmüfltür.	 Ahmet’in	 oğullar›,	 ‹ran	 ve	M›s›r’a	 kaçm›fl,	 orada	 ölmüfllerdir.	 Yavuz’un	

yapt›ğ›	 bu	 saltanat	mücadelesi	 iki	 y›l	 sürmüfltür.

b) Osmanlı-İran İlişkileri: 
	 Yavuz	padiflah	olunca	fiah	‹smail	onu	tebrik	etmemifl,	yeğenleri	Ahmet’in	oğullar›n›	himaye	etmifl,	ayr›ca	babas›n›n	

döneminden	 beri	 Anadolu’da	 fiii	 mezhebini	 yayma	 çal›flmalar›	 yaparak	 Anadolu’yu	 ele	 geçirmeye	 çal›flm›flt›.	 Bu	

nedenlerle	zaman›n	müftüsü	Zenbilli	Ali	Cemal	Efendi’den	fetva	alarak	‹ran’a	sefer	açm›flt›r.	1514	y›l›nda	fiah	‹smail’i,	

Çaldıran Savaşı’nda	 yenmifltir.

	 Çald›ran	 Savafl›’n›n	 kazan›lmas›	 ile	 Doğu	 Anadolu	 Bölgesi,	 Osmanl›lar›n	 eline	 geçmifltir.	 Diyarbak›r,	 Kemah,	

Mardin	 gibi	 kaleler	 al›nm›fl,	 öteden	 beri	Osmanl›lara	 karfl›	 iki	 yüzlü	 bir	 siyaset	 izleyen	Dulkadiroğlu	 Beyliği’ne	 1515	

y›l›nda Turnadağ Savaşı	 ile	 son	 verilmifltir.	Böylece	Anadolu	Türk	 siyasi	 birliği	 sağlanm›flt›r.

Çaldıran Savaşı’nı 

gösteren temsili resim

I. Selim (Yavuz)'i 
gösteren temsili resim
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c) Osmanlı-Memlük İlişkileri
 Osmanlı-Memlük İlişkilerinin Bozulmasının Nedenleri:
❃	 Fatih	Dönemi’nden	beri	 süregelen	Hicaz	su	yollar›	 sorununun	çözülmemesi,	Fatih’in	yollar›n	 tamirat›	 için	yapt›ğ›	

öneriyi	Memlük	sultan›n›n	kabul	etmemesi

❃	 Memlüklerin,	Cem	Sultan’›	saltanat	için	k›flk›rt›p	ona	yard›m	etmesi

❃	 Memlüklerin,	Ramazanoğullar›	ve	Dulkadiroğullar›	topraklar›nda	gözü	olmas›

❃	 Memlüklerin,	‹ran’daki	Safevi	Devleti	ile	Osmanl›lara	karfl›	iflbirliği	yapmas›

❃	 Hindistan	 hükümdarlar›ndan	 II.	Mahmut	fiah	 taraf›ndan	Osmanl›	Devleti’ne	 gönderilen	 hediyelere	Memlüklerin	 el	

koymas›

❃	 Karamanoğullar›	Beyliği’ne	Memlüklerin	destek	vermesi

 Mercidabık ve Ridaniye Savaşları
	 Yavuz	 Sultan	 Selim	 1516	 y›l›nda	 Memlük	 hükümdar›	 Kansugavri’yi,	 Mercidab›k	 Savafl›’nda	 yenmifl	 ve	 Suriye’yi	

alm›flt›r.	K›fl›	orada	geçirmifl	ve	1517	y›l›nda	M›s›r’da,	Ridaniye	Savafl›’nda	yeni	Memlük	hükümdar›	Tomanbay’›	yene-

rek	Memlük	Devleti’ne	son	vermifltir.

 Mısır Seferinin Sonuçları:
❃	 Suriye,	Filistin,	Mısır	Osmanlılara	katıldı.

❃	 Halifelik	Osmanl›lara	geçti	ve	Osmanl›	padiflahlar›	halife	unvan›n›	kullanmaya	bafllad›.

❃	 Hicaz	 Emirliği,	 Osmanl›lara	 bağl›l›ğ›n›	 bildirdi.	 Böylece	 Mekke	 ve	 Medine	 gibi	 kutsal	 kentler	 ile	 kutsal	 emanetler	

Osmanl›lara	geçti.

❃	 Venedikliler	K›br›s	Adas›	için	ödedikleri	y›ll›k	vergiyi	bundan	böyle	Osmanl›lara	vereceklerdi.

❃	 Zengin	bir	ülke	olan	M›s›r,	Osmanl›lara	bağl›	saliyaneli	bir	eyalet	durumuna	geldi.	Osmanl›lar	zenginleflti.	Hazine	

ağz›na	kadar	alt›nla	doldu.

❃	 Baharat	 Yolu’nun	 denetimi	 tamamen	 Osmanl›lar›n	 eline	 geçti.	 Fakat	 Coğrafi	 Keflifler	 nedeni	 ile	 yeterince	

yararlan›lamad›.

	 Yavuz	Sultan	Selim	k›sa	süren	saltanat›	süresince	büyük	baflar›lar	kazanm›fl	ve	Osmanl›	Devleti’ni	genifl	s›n›rlara	

ulaflt›rm›flt›r.	 1520	 y›l›nda	ölen	Yavuz	Sultan	Selim’in	 yerine	oğlu	 I.	Süleyman	 (Kanuni)	 geçmifltir.

 

                                   

                           Kutsal emanetlerden                                                           ‹stanbul Sultan Selim Cami
                 Hz. Muhammed’in kılıç kabzası
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 I. SÜLEYMAN (KANUNİ) DÖNEMİ (1520 - 1566)
	 En	uzun	süre	(46	y›l)	tahtta	kalan	Osmanl›	padiflah›d›r.	Fatih	Dönemi’nde	yap›lan	yasay›	

geniflletip	 ona	 çeflitli	 eklemeler	 yapt›ğ›	 için	 kendisine	 Kanuni	 denilmifltir.	 Saltanatta	 hak	

iddia	edecek	flehzade	olmad›ğ›ndan	tahta	ç›kt›ğ›nda	saltanat	mücadelesi	olmam›flt›r.	Baba-

s›ndan	deneyimli	devlet	adamlar›,	düzenli	bir	ordu,	ağz›na	kadar	dolu	bir	hazine	devralm›flt›r.	

Muhteflem	Süleyman	ad›	 ile	 de	an›lm›flt›r.

 Kanuni Dönemi’nde İç ve Dış Olaylar:
a)	 ‹ç	‹syanlar

b)	 Bat›da	geliflmeler

c)	 Doğuda	geliflmeler

d)	 Denizlerde	geliflmeler

a) İç İsyanlar
 Canberdi Gazali Ayaklanması: 

	 Yavuz	Dönemi’nde	fiam	Beylerbeyi	olan	Canberdi,	padiflah	değiflikliğini	f›rsat	bilerek	ayaklanm›fl	ve	hükümdarl›ğ›n›	

ilan	etmifltir.	Yakalanarak	öldürülmüfltür.

 Ahmet Paşa Ayaklanması: 

	 Bafl	 vezir	 olamam›fl,	 M›s›r’a	 vali	 atanm›fl,orada	 ayaklanm›fl	 ve	 bağ›ms›zl›ğ›n›	 ilan	 etmifltir.	 Bu	 ayaklanma	 da	

bast›r›lm›flt›r.

 Kalenderoğlu Ayaklanması:

	 Nevflehir	 çevresinde	 ç›kan	dinsel	 bir	 ayaklanmad›r.	Ayaklanma	bast›r›lm›flt›r.

 Baba Zünnun Ayaklanması:

	 Yozgat	 ve	 çevresinde	 vergi	 yüzünden	 ç›kan	bir	 ayaklanmad›r.	Bu	ayaklanma	da	bast›r›lm›flt›r.

b) Batıda Gelişmeler
	 	 1521	y›l›nda,	Tuna	Nehri	yolu	ile	Belgrad’a	bir	donanma	gönderilmifl,	Kanuni	de	karadan	giderek	flehri	kuflatm›flt›r.	

Fatih	Dönemi’nde	al›namayan	Belgrat	al›nm›flt›r.	fiarlken,	Avrupa	birliğini	kurmak	amac›yla	Fransa	kral›n›	yenmifl	ve	

esir	 etmifltir.	 Fransa	 kral›n›n	 yard›m	 isteği	 üzerine	 Kanuni,	 fiarlken’in	 Papa’n›n	 desteği	 ile	 kurmak	 istediği	 Avrupa	

birliğini	önlemek	amac›yla	Macaristan	seferine	ç›km›flt›r.	1526	y›l›nda	Macar	Kral›	 II.	Lui	 (Layofl)	 ile	Mohaç Meydan 

Muharebesi	 yap›lm›flt›r.

	 Bu	savafl	iki	saat	gibi	k›sa	sürede	kazan›lm›flt›r.	Dünyan›n	en	k›sa	süreli	ve	kesin	sonuçlu	savafl›d›r.	Macar	Kral›	

ve	ordusu	 imha	edilmifltir.	Kanuni	Macaristan’›	 fethetmifl	ama	Osmanl›	 topraklar›na	katmam›flt›r.	Bu	bölgeyi	Osmanl›	

himayesinde	olan	Macar	Krall›ğ›	 haline	getirmifl	 ve	bafl›na	da	 Jan	Zapola’y›	 (Yanofl’u)	 atam›flt›r.	

	 Mohaç	 Savafl›,	 Fransa’y›	 Alman	 bask›s›ndan	 kurtarm›flt›r.	 Ayr›ca	 Osmanl›	 Devleti	 ile	 Kutsal	 Roma	 Germen	

‹mparatorluğu	aras›nda	 tampon	bir	 bölge	oluflturulmufltur.

Mohaç Meydan Muharebesi’ni 
gösteren temsili resim

    

I. Süleyman (Kanuni)'ı 
gösteren temsili resim
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 Osmanlı - Avusturya İlişkileri: 
	 Macaristan’›n	 fethi,	 Osmanl›larla	 Avusturyal›lar›	 yüz	 yüze	 getirmifltir.	 Avusturya	 Arflidükas›	 Ferdinand,	 ölen	Macar	

kralının	k›z	kardefli	 ile	evliydi.	Bu	nedenle	Macar	 taht›n›n	kendisine	ait	olduğunu	 ileri	sürüyordu.	Ağabeyi	Alman	 ‹mpa-

ratoru	fiarlken’e	de	güvenerek	ve	Macar	 soylular›n›n	da	 isteği	 ile	Ferdinand	Budin’e	girmifltir.

	 Kanuni	bunun	üzerine	sefere	ç›km›fl	ve	Ferdinand’›	bir	meydan	muharebesine	zorlamak	 için	Viyana’y›	kuflatm›fl;	

fakat	 alamam›flt›r	 (1529).

I. Viyana Kuşatması’na katılan 
askerlerin temsili resmi

 Viyana’nın alınamamasının nedenleri şunlardır:
❃	 Viyana’n›n	savunmaya	elveriflli	müstahkem	bir	kale	olmas›

❃	 Kuflatma	için	büyük	toplar›n	götürülmemesi

❃	 K›fl›n	erken	bast›rmas›

	 Viyana	 seferinden	 sonra	 Ferdinand,	 ‹stanbul’a	 iki	 elçi	 göndermifl	 ve	 kendisinin	 Macar	 kral›	 olarak	 tan›nmas›n›	

istemifl,	 bir	 taraftan	 da	 Budin’i	 kuflatm›flt›r.	 Bunun	 üzerine	 Kanuni	 yeni	 bir	 sefere	 ç›km›fl	 ve	 Almanya	 içlerine	 kadar	

gidilmifltir.	 Amaç,	 Ferdinand	 ya	 da	 fiarlken’le	 bir	 meydan	 muharebesi	 yapmakt›r.	 Fakat	 ikisi	 de	 Kanuni’nin	 karfl›s›na	

ç›kmam›fllard›r.	 1532	y›l›nda	yap›lan	bu	sefere	Almanya	seferi	 denir.

	 Bu	s›rada	fiarlken	Andrea	Dorya	arac›l›ğ›	ile	Mora’daki	Koron	Kalesi	üzerine	sefer	açm›fl	ama	bir	sonuç	alamam›flt›r.	

Bunun	üzerine	Ferdinand	Osmanl›lardan	bar›fl	 istemifltir.

 1533 yılında Avusturya ile İstanbul Antlaşması yapılmıştır. Bu antlaşmaya göre:
❃	 Ferdinand,	Kanuni’nin	üstünlüğünü	kabul	etti.	Avusturya	arflidükas›	protokol	bak›m›ndan	Osmanl›	sadrazam›na	eflit	

say›lacakt›.

❃	 Ferdinand	elinde	kalan	Macar	topraklar›	karfl›l›ğ›nda	vergi	verecekti.

❃	 Avusturya,	Kanuni’nin	atad›ğ›	Jan	Zapola’n›n	(Yanofl)	Macar	krall›ğ›n›	tan›yacakt›.

❃	 Bar›fl	 süresi	 Avusturya’n›n	 isteğine	 b›rak›ld›.	 Kanuni,	 Ferdinand	 bar›fl›	 bozmad›kça	 bu	 anlaflman›n	 yürürlükte	

kalacağ›n›	bildirdi.
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Bu antlaflman›n en önemli maddesi, Avusturya arşidükas›n›n protokol bak›m›ndan Osmanl› sadrazam›na eflit say›lmas›d›r. 
Böylece Avusturya, Kanuni’nin üstünlüğünü resmen kabul etmifltir. Bu üstünlük (1606) Zitvatorok Antlaflmas›’yla eflitliğe 
dönüflmüfltür.

NOT

	 Macar	 Kral›	 Jan	 Zapola	 (Yanofl)	 1540	 y›l›nda	 ölünce	 Ferdinand,	 Macaristan’›	 iflgal	 etmifl	 ve	 Kanuni	 yeni	 bir	

sefer	 düzenlemek	 zorunda	 kalm›flt›r.

 Bu seferden sonra Macaristan üç bölüme ayrılmıştır. 
I.	 Bir	k›sm›	Osmanl›lara	bağl›	Budin	eyaleti	oldu.	

II.	 Bir	k›sm›	Erdel	Beyliği	olarak	Zapola’n›n	oğluna	verildi.

III.	 Kuzey	Macaristan	Avusturya’ya	b›rak›ld›.

	 Ferdinand’›n	 yerine	 geçen	 oğlu	 Maksimilyan’›n	 Erdel	 ifllerine	 kar›flmas›	 sonucu	 1566	 y›l›nda	 Zigetvar	 Seferi	

düzenlenmifltir.Zigetvar	Kalesi	 al›nmadan	 önce	Kanuni	 ölmüfltür.	 Kale	 al›nd›ktan	 sonra	 ordu	 ‹stanbul’a	 geri	 dönmek	

zorunda	 kalm›flt›r.	Bu	 sefer	Kanuni’nin	 son	 seferi	 olmufltur.

	 Osmanl›-Avusturya	 iliflkileri	 1568	 y›l›nda	 Sokollu	 Mehmet	 Pafla	 Dönemi’nde	 yap›lan	 bir	 anlaflma	 ile	 Yükselme	

Devri	 için	 son	bulmufltur.

Kanuni Batı politikasına ağırlık vererek;
ð Kutsal Roma - Germen İmparatorluğu’nun tüm Avrupa’ya egemen olmasını önlemek,
ð Avrupa’da Osmanlılara karşı bir Hristiyan birliğinin oluşmasını engellemek istemiştir.

NOT

c) Doğuda Gelişmeler
	 Kanuni	 padiflah	 olunca	 fiah	 ‹smail	 onu	 tebrik	 etmemifl,	 Kanuni	 de	 fiah	 ‹smail’in	 yerine	 geçen	 fiah	 Tahmasp’›	

tebrik	etmemifltir.	O	s›rada	Doğu	Anadolu’daki	afliret	 reislerinin	k›flk›rtmas›	ve	Tahmasp’›n	Venedik	ve	Avusturya	 ile	

Osmanl›lara	 karfl›	 bir	 antlaflma	 yapmas›	 üzerine	 Safevilere	 savafl	 aç›lm›flt›r.	 1534’te	 bir	 ordu	 ‹ran’a,	 bir	 ordu	 Irak’a	

gönderilmifltir.	 Irakeyn Seferi	 denilen	bu	 sefer	 s›ras›nda	Bağdat	 al›nm›flt›r.

	 1548’de	 ‹ranl›lar›n	 Tebriz,	 Van,	 Erivan,	 Nahçivan’›	 almalar›	 üzerine	 yeniden	 sefer	 aç›lm›fl,	 Van	 ve	 Tebriz	 geri	

al›nm›flt›r.	Azerbaycan	da	Türk	 egemenliğini	 tan›m›flt›r.	Osmanl›	 ordusunun	 ‹stanbul’a	 dönmesinden	 sonra	Safeviler	

yeniden	Doğu	Anadolu’ya	 girince	 ‹ran’a	 üçüncü	 kez	 sefer	 düzenlenmifltir.	 ‹ran’a	 düzenlenen	 üçüncü	 sefer	 sonunda	

1555	 y›l›nda	 ‹ran’›n	 isteği	 üzerine,	 ‹ran	 ile	 ilk	 resmi	anlaflma	olan	Amasya Antlaşması yap›lm›flt›r.	Bu	antlaflma	 ile	

fiah	Tahmasp,	Erivan,	 Irak	 ve	Tebriz’i	Osmanl›lara	b›rakm›fl	 ve	Doğu	Anadolu’daki	 iddialar›ndan	 vazgeçmifltir.

d) Denizlerde Gelişmeler
	 1522’de	Rodos	Adas›	 al›nm›fl,	 buradaki	 flövalyeler	 ise	fiarlken	 taraf›ndan	Malta	Adas›’na	 yerlefltirilmifltir.

	 Kanuni	 ile	 karada	 bafla	 ç›kamayan	 fiarlken	 taraf›ndan	 bir	 Haçl›	 donanmas›	 oluflturulunca	 Barbaros	 Hayrettin	

1533	y›l›nda	Osmanl›	hizmetine	çağr›lm›fl	ve	Kaptan-›	Deryal›ğa	getirilmifltir.	1538	y›l›nda	Barbaros, Preveze Deniz 

Savaşı’nda	Andrea	Dorya	 yönetimindeki	Haçl›	 donanmas›n›	 yenmifltir.	

	 Osmanl›lar	 karalarda	 gösterdikleri	 baflar›y›	 Avrupa’ya	 karfl›	 denizlerde	 de	 göstermifllerdir.	 Bu	 zafer	 ile	 Orta	 ve	

Doğu	Akdeniz’in	 kesin	 egemenliği	 sağlanm›flt›r.
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                         Preveze Deniz Savaşı’nı              Barbaros Hayrettin Paşa
                           gösteren temsili resim

 fiarlken	 ile	mücadeleye	devam	eden	Frans›zlara,	 1543	 y›l›nda	deniz	 yolu	 ile	 yard›m	edilmifltir.

	 Malta	 flövalyelerinin	 elinde	bulunan	Trablusgarp	Turgut	Reis	 taraf›ndan	1551	 y›l›nda	al›nm›flt›r.

	 Bir	Haçl›	donanmas›,	Cerbe	Adas›	önlerinde	mağlup	edilmifltir.	Bu	savafltan	sonra	Bat›	Akdeniz	ve	Kuzey	Afrika’da	

Osmanl›	 üstünlüğü	 tart›fl›lmaz	hale	 gelmifltir.

	 fiövalyelerin	elinde	bulunan	Malta	Adas›	kuflat›lm›fl;	fakat	Turgut	Reis’in	flehit	düflmesi	sonucu	Malta	al›namayarak	

kuflatma	kald›r›lm›flt›r.

	 Hindistan’a	 1538’de	bafllayan	 ve	1553	 y›l›nda	biten	dört	 deniz	 seferi	 düzenlenmifltir.	

 Hint Deniz Seferlerinin Nedenleri:
❃	 Hindistan’daki	Gücerat	‹slam	Devleti’nin	Portekizlilerden	zarar	görmesi	sonucu	Osmanl›lardan	yard›m	istemesi

❃	 Osmanl›lar›n,	Hint	deniz	ticaret	yoluna	Portekizlilerin	egemen	olmalar›n›	engellemek	ve	bu	yolu	açmak	istemeleri

❃	 Portekizlilerin,	 Basra	 Körfezi	 ve	 K›z›ldeniz’in	 ağz›n›	 kapatmalar›,	 doğu	mallar›n›n	 Akdeniz	 Limanlar›na	 ulaflmas›n›	

engellemeleri

	 Birinci	 sefer	 1538’de	 Had›m	 Süleyman	 Pafla	 taraf›ndan	 yap›lm›flt›r.	 ‹kinci	 sefer	 1551’de	 Piri	 Reis	 taraf›ndan	

yap›lm›fl	 ve	Piri	Reis	 baflar›s›z	 olduğu	 için	 boğdurulmufltur.	Üçüncü	 sefer	 1552’de	Murat	Reis	 taraf›ndan,	 dördüncü	

sefer	1553’te	Seydi	Ali	Reis	 taraf›ndan	gerçeklefltirilmifltir.	Ancak	bu	seferlerden	beklenen	sonuç	elde	edilememifltir.

Piri Reis
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 Hint Deniz Seferlerindeki Başarısızlığın Nedenleri:
❃	 Osmanl›	donanmas›n›n	okyanus	dalgalar›na	dayan›kl›	olmamas›

❃	 Bu	seferlerde	ekonomik	ve	siyasal	bir	amaç	güdülmemesi

❃	 Hindistan’›n	 ve	 Hint	 deniz	 ticaret	 yolunun	 gelecekteki	 öneminin	 kavranamamas›	 ve	 güçlü	 bir	 donanma	

oluflturulamamas›

❃	 Osmanl›lar›n	bat›daki	(Avrupa’daki)	seferleri	daha	kazançl›	say›p,	doğuya	önem	vermemeleri

❃	 Hindistan’daki	‹slam	ülkesinin	önce	Osmanl›lardan	yard›m	istemesi,	sonra	Osmanl›lara	karfl›	Portekizlilerle	iflbirliği	

yapmas›

Bu seferler sonucunda Osmanl› maliyesi aç›k vermeye bafllam›flt›r. Yine bu seferler sonucunda Yemen ve  Aden al›nm›fl; Basra 
Körfezi, K›z›ldeniz ve Habeflistan Osmanl› denetimine girmifltir.

NOT

 KAPİTÜLASYON NEDİR?
	 1535	 y›l›nda	 Kanuni	 Sultan	 Süleyman	 taraf›ndan	 Frans›zlara	 tan›nan	 bir	 çeflit	 ticaret	 ve	 ikamet	 (yerleflme)	

anlaflmas›	 niteliğindedir.	Ayr›cal›k	 anlam›na	gelir.	

 Bu anlaşma ile:
❃	 Frans›zlar	Osmanl›	limanlar›ndan	serbestçe	yararlanabileceklerdi.

❃	 Frans›z	tüccarlar›	aras›ndaki	davalara	Fransa’dan	gönderilecek	bir	hakim	bakacakt›.

❃	 Frans›z	tüccarlarla	Türkler	aras›ndaki	davalara	Türk	mahkemeleri	bakacak,	ancak	mahkemede	bir	Frans›z	tercü-
man	bulunacakt›.

❃	 Türk	tüccarlar›	da	Frans›z	topraklar›	ve	limanlar›nda	bu	haklardan	aynen	yararlanabilecekti.

❃	 Bu	antlaflma	her	iki	hükümdar›n	hayatta	olduğu	sürece	geçerli	olacakt›.

Kanuni, Frans›zlara bu kapitülasyonlar› verirken ileri görüfllü davranm›fl ve antlaflmay› imzalayan hükümdarlar sağ kald›ğ› sürece 
geçerli olacağ› hükmünü koydurtmuştur.

NOT

 

Fransız Kralı Fransuva

 Osmanlı Devleti Fransa’ya bu kapitülasyonları vermekle:
❃	 Avrupa	H›ristiyan	birliğini	bozmay›,

❃	 Coğrafi	Kefliflerle	önemini	kaybeden	Akdeniz	limanlar›n›	yeniden	canland›rmay›	amaçlam›flt›r.

	 Böylece	Osmanl›	 Devleti’ne,	 Avrupa	 birliğini	 bozmak	 gibi	 önemli	 bir	 siyasi	 yarar	 sağlayan	 kapitülasyonlar,	 ayn›	
zamanda	özellikle	 sönmeye	bafllayan	Doğu	Akdeniz	 ticaretini	 de	 canland›rmay›	 amaçl›yordu.
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	 Ancak,	Coğrafi	Keflifler	 sonras›nda	özellikle	Atlas	Okyanusu’na	 k›y›s›	 olan	 ve	 sömürgecilik	 hareketlerine	giriflen	
Avrupa	 devletleri	 gibi	 Fransa	 da	 zenginleflmifl	 ve	 her	 padiflah	 değiflikliğinde,	 yeni	 padiflaha	 ve	 devlet	 adamlar›na	
hediyeler	 vererek	 bu	 kapitülasyonlar›n	 süresini	 uzatm›fllard›r.	Daha	 sonra	Osmanl›	Devleti	 taraf›ndan	 birçok	Avrupa	
devletine	 verilen	bu	 kapitülasyonlar,	 1740	 y›l›nda	 I.	Mahmut	Dönemi’nde	 sürekli	 hale	 getirilmifltir.

 Kapitülasyonların Olumsuz Etkileri
❃	 Osmanl›larda	yerli	endüstrinin	geliflmesini	engellemifl,	sanayi	devriminin	gerçekleflmesini	geciktirmifltir.

❃	 Osmanl›	paras›n›n	yurt	d›fl›na	gitmesine	ve	bütçenin	aç›k	vermesine	neden	olmufltur.

❃	 Osmanl›larda deniz	ticaretinin	geliflmesini	engellemifltir.

Yükselme döneminde ilk ayrıcalıklar Fatih tarafından Venediklilere hukuki ve ticari alanda verilmiştir (1479).

NOT

 
 Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nin Genel Değerlendirilmesi
❃	 Fatih	 Sultan	 Mehmet	 Dönemi’nde	 yap›lan	 Kanun-i	 Kadim’e	 (Osmanl›	 yasalar›)	 gerekli	 eklemeleri	 yaparak	

geniflletmifltir.

❃	 Döneminde,	Piri	Reis	gibi	bir	coğrafyac›,	Barbaros	Hayrettin	gibi	bir	denizci,	Mimar	Sinan,	fieyhülislam	Ebussuut	

Efendi,	fiair	Baki	gibi	birtak›m	ünlü	kifliler	yetiflmifltir.

❃	 ‹lk	kez	Osmanl›larda	Kanuni	 ile	birlikte	sarayda	cariyelerle	devaml›	evlilik	bafllam›fl,	bu	durum	Osmanl›	soyunun	

bozulmas›na,	saray›n	halka	kapanmas›na,	haremde	çok	say›da	cariye	beslenerek	saray	masraflar›n›n	artmas›na,	

harem	ağalar›n›n	padiflah	üzerindeki	etkinliğine	neden	olmufltur.

❃	 Osmanl›	maliyesi	ilk	kez	Kanuni’nin	son	döneminde	aç›k	vermeye	bafllam›flt›r.

❃	 Döneminde	Süleymaniye	Külliyesi	yap›lm›flt›r.

Mimar Sinan

                                                            
        Kanuni Sultan Süleyman’ın Tuğrası               Kanuni'nin genç yaşta ölen oğlu 
             fiehzade Mehmet adına Mimar Sinan'a
                                  yaptırdığı fiehzade Camii
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 SOKOLLU MEHMET PAŞA DÖNEMİ (1564 - 1579)                                      
	 Bosna	 yak›nlar›nda	 Sokoloviç	 Kasabas›’nda	 doğmufltur.	 H›rvat	 as›ll›	 bir	 devflirme	

olup	 çok	 zeki	 olduğu	 için	Acemi	Oğlanlar	 k›fllas›ndan,	Enderun’a	 transfer	 olmufltur.

	 1564-1566	 y›llar›	 aras›nda	 Kanuni’ye,	 1566-1574	 y›llar›	 aras›nda	 II.	 Selim’e,	 1574-

1579	 y›llar›	 aras›nda	 III.	Murat’a	 sadrazaml›k	 yapm›flt›r.

                                                            

                                          II. Selim                            III. Murat

	 Döneminde	 yap›lan	 ifllerden	birinci	 derecede	 sorumlu	olduğu	 için	 bu	döneme	Sokollu Dönemi	 denir.

Sokollu Dönemi

Kanuni Sultan Süleyman II. Selim III. Murat

1564 1566 1574 1579

 

Sokollu Mehmet Paşa devşirme olup Enderun’da yetişmiş, zeka ve kabiliyeti sayesinde sadrazamlığa kadar yükselmiştir. Kanuni, 
II. Selim ve III. Murat döneminde sadrazamlık yapmıştır.

NOT

 

 Sokollu Döneminin Siyasal Olayları:

 Sakız Adası’nın Alınması (1566): 

	 Bu	adada	bulunan	Cenevizliler	vergilerini	düzenli	ödemiyorlar	ve	korsanl›k	yap›yorlard›.	Bu	nedenle	ada	al›nm›flt›r.

 Avusturya ile Anlaşma (1568):	 Avusturya	 ile	 ‹stanbul	 Antlaflmas›	 (1533)	 esas	 al›narak	 yeni	 bir	 antlaflma	
yap›lm›flt›r.

 Yemen’in Alınması (1570): Yemen,	Had›m	Süleyman	Pafla’n›n	Hindistan	Seferi	 s›ras›nda	al›nm›flt›.	Yemen	
imamının	ayaklanmas›	üzerine	buraya	Özdemiroğlu	Osman	Pafla	yönetici	olarak	atanm›fl	ve	ayaklanma	bast›r›lm›flt›r.

Sokollu Mehmet Paşa'nın
temsili resmi
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 Kıbrıs Adası’nın Fethi(1571): Doğu	 Akdeniz’in	 güvenliği	 için	 buraya	 gönderilen	 Lala	 Mustafa	 Pafla,	 aday›	
Venediklilerden	alm›flt›r.

 İnebahtı (Lepant) Deniz Savaşı (1571): K›br›s’tan	dönen	Müezzinzade	Ali	Pafla	yönetimindeki	Osmanl›	do-

nanmas›,	Don	Juan	yönetimindeki	Haçl›	donanmas›na	yenilmifltir.	Bu	savaflta	kendi	filosunu	kurtaran	Uluç	Ali	Pafla,	

Kaptan-›	 Deryal›ğa	 getirilmifl	 ve	 ad›	 K›l›ç	 Ali	 olarak	 değifltirilmifltir.	 Bir	 y›l	 içinde	 yeni	 bir	 donanma	 kurulmufl	 ve	

Akdeniz’e	gönderilmifltir.	

 Tunus’un Fethi (1574): Kaptan-›	Derya	K›l›ç	Ali	Pafla	Tunus’u	alarak	Osmanl›	topraklar›na	katm›flt›r.
 

 Lehistan’ın Osmanlı Himayesi Altına Alınması (1575): Taht	kavgalar›	yüzünden	kar›fl›kl›k	içinde	bulunan	
Lehistan’a	Erdel	Beyi	kral	seçtirilmifl	ve	Lehistan	da	Osmanl›	himayesi	alt›na	girmifltir.	Bu	durum	1587	y›l›na	kadar	

sürmüfltür.

 Fas Sultanlığı"nın Osmanlı Himayesi Altına Alınması (1577): Cezayir	Beylerbeyi	Ramazan	Pafla,	Portekiz	
kral›n›	Vadiüsseyl	Savafl›’nda	yenmifl	ve	Fas,	Osmanl›	himayesine	girmifltir.

 Sokollu Mehmet Paşa’nın Projeleri
a) Don Volga Projesi: Alt›nordu	 Devleti’nin	 parçalanmas›ndan	 sonra	 ortaya	 ç›kan	 Astarhan	 Hanl›ğ›’n›n	 Ruslar	

taraf›ndan	y›k›lmas›	üzerine	Karadeniz’e	dökülen	Don	Nehri	ile	Hazar	Denizi’ne	dökülen	Volga	Nehri’ni	bir	kanalla	

birlefltirmek	istemifltir.	Ancak,	K›r›m	han›n›n	olumsuz	tutumu	ve	Rusya’n›n	engellemeleri	nedeniyle	bafllanm›fl	olan	

kanal	yap›m›	yar›m	b›rak›lm›flt›r.

 Don Volga Projesinin Amaçları:

❃	 Gelecekte	Osmanl›lar	 için	 bir	 tehlike	 teflkil	 edecek	olan	Rusya’n›n	geliflmesini	 engellemek

❃	 ‹ran	 savafllar›nda	orduya	donanma	desteği	 sağlamak

❃	 ‹ran’dan	al›nan	 topraklar›	 bu	 yolla	 elde	 tutmak

❃	 Hazar	Denizi	 ve	Aral	Gölü	 civar›ndaki	Türklerle	 bağ	 kurmak,	 onlar›	Osmanl›	 egemenliği	 alt›na	almak

❃	 ‹pek	Yolu’na	 yeniden	 ifllerlik	 kazand›rmak

b) Süveyş Kanalı Projesi: Portekizlilerin	 Hint	 deniz	 ticaret	 yolunu	 bulmas›	 nedeniyle	 önemini	 yitiren	 Akdeniz	
limanlar›na	ve	ticaretine	önem	kazand›rmak,	böylece	Baharat	Yolu’nu	canland›rmak,	bölgedeki	Müslüman	devlet-

lere	yard›m	etmek		amac›yla	Süveyfl	Kanal›’n›	açmak	istemifltir.	Ancak,	proje	gerçekleflmemifltir.

Süveyş Kanalı 1869 yılında açılmıştır. Süveyş Kanalı açıldıktan sonra Akdeniz limanları ve ticareti yeniden önem kazanmıştır.

NOT

	 Bu	projeler	 gerçekleşmemesine	 rağmen	Sokollu’nun	 ileri	 görüşlülüğünü	göstermesi	 bakımından	önemlidir.

	 Sokollu	Mehmet	Paşa’nın	1579	 yılında	ölmesiyle	Yükselme	Devri	 sona	ermiştir.	
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1

Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

1. ..................................	fethi	ile,	Avrupa'da	feodalitenin	yıkılma	süreci	hızlanmıştır.

2. Kırım'ın	alınması	ile,	doğudan	gelen	............................	Yolu'nun	denetimi	ele	geçirilmiştir.

3. ..................................	döneminde	divana	başkanlık	etme	yetkisi	sadrazama	bırakılmıştır.

4. Hicaz	su	yolları	sorunu	Osmanlı	Devleti'nin	..................................	ile	ilişkilerinin	bozulmasına	yol	açmıştır.

5. ..................................	Olayı,	devletin	bir	iç	sorunu	iken,	dış	sorun	haline	gelmiştir.

6. Halifeliğin	Osmanlılara	geçmesiyle	devletin	..................................	yapısı	pekişmiştir.

7. ..................................	Savaşı,	Anadolu	Türk	birliğinin	kesin	olarak	kurulmasını	sağlamıştır.

8. Kanuni	döneminde	..................................	1535	Kapitülasyonları	verilmiştir.

9. İran	ile	yapılan	ilk	resmi	antlaşma	..................................	Antlaşması'dır.

10. Kıbrıs'ın	alınması	..................................	Savaşı'na	neden	olmuştur.

11. ..................................	Kanal	Projesi	ile,	Akdeniz	ticaretini	tekrar	canlandırmak	amaçlanmıştır.

12. Yükselme	döneminde	ilk	kapitülasyonlar	Fatih	tarafından	..................................	verilmiştir.

13. Turnadağ	Savaşı	ile	..................................	Beyliği	alınmış	ve	Anadolu	Türk	siyasi	birliği	kesin	olarak	kurulmuştur.

14. Fatih,	Bizans'ın	 tekrar	 canlandırılması	 düşüncesini	 engellemek	 için	 ................................	 ve	 .................................	
son	vermiştir.

15. II.	Bayezid	döneminde	İran'ın	kışkırtmasıyla	Şii	kökenli	bir	ayaklanma	olan	..................................	İsyanı	çıkmıştır.

16. ..................................	Deniz	Zaferi	ile,	Akdeniz'de	Osmanlı	egemenliği	sağlanmıştır.
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1. ‹stanbul'un Türkler tarafından fethinin Avrupa 
kültür tarihi açısından en önemli sonucu olarak 
aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

	 A)	 Bizans	 İmparatorluğu'nun	 yıkılması

	 B)	 İpek	 Yolu	 denetiminin	 Osmanlıların	 eline	 geç-
mesi

	 C)	 Avrupalıların	 topun	gücünü	öğrenmeleri

	 D)	 Ortaçağın	 sona	ermesi,	 yeniçağın	başlaması

	 E)	 İstanbul'dan	 İtalya'ya	 giden	 Rum	 bilginlerin	
Rönesans'a	 katkıda	bulunması

2. Akkoyunlu hükümdarlarından;

 –	 Kara	 Yülük	 Osman	 Bey,	 Ankara	 Savaşı'nda	
Timur'un	yanında	yer	almıştır.

 – Uzun	Hasan	 da	Osmanlılar	 aleyhine	Venediklilerle	
anlaşmış	 ve	 Osmanlı	 -	 Karaman	 mücadelesinde,	
Karamanoğulları'nı	desteklemiştir.

 Bu durum aşağıdakilerden hangisinin gösterge-
sidir?

	 A)	 Türk	 devletleri	 arasında	 siyasi	 mücadelelerin	
yaşandığının

	 B)	 Cihat	 etkinliklerinin	 sürdüğünün

	 C)	 Osmanlı	Devleti'nin	sınır	güvenliğinin	sağlandı-
ğının

	 D)	 İslam	devletlerinin,	Osmanlı	yönetimi	altına	alın-
dığının

	 E)	 Osmanlı	 Devleti	 ile	 Venedik	 arasındaki	 ticari	
ilişkilerin	 arttığının

3.	 Osmanlı	Devleti'nde	Fatih	Sultan	Mehmet	Dönemi'ne	
gelinceye	kadar	devlet	işleri	Türk	ve	Müslümanların	
elindeydi.	 Fatih'ten	 itibaren	 sonradan	 Müslüman	
olanlar	da	devlet	hizmetine	girmeye	ve	yüksek	ma-
kamlara	gelmeye	başladılar.

 Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam 
hazırladığı savunulabilir?

	 A)	 Taht	 kavgalarının	 başlamasına

	 B)	 Anadolu	Türk	birliğinin	 parçalanmasına

	 C)	 Farklı	 gruplar	 arasında	 iktidar	 çatışmasına

	 D)	 İstanbul'un	 fethinin	 gecikmesine

	 E)	 Osmanlıların	batı	 seferlerinin	bir	 süre	durması-
na

4. II. Bayezid döneminde ortaya çıkan aşağıdaki 
gelişmelerden hangisi, bu dönemde fazla fetih 
yapılamaması ve bir duraklama döneminin ya-
şanmasında doğrudan etkili olmuştur?

	 A)	 Venedik	 ile	 savaşılması

	 B)	 İç	 sorunlarla	 uğraşılması

	 C)	 Rus	prensliklerinin	Karadeniz	kıyılarında	 ticaret	
yapmasına	 izin	 verilmesi

	 D)	 Memlüklerle	 ilk	 savaşın	 yapılması

	 E)	 Fatih	döneminde	sınırların	çok	genişlemiş	olma-
sı

5.	 Safevi	Devleti'ni	kuran	Şah	İsmail,	Şiiliğin	yayılma-
sını	 bir	 devlet	 siyaseti	 haline	 getirmiş,	 Anadolu'da	
Şiiliği	yaymak	için	propaganda	çalışmaları	başlata-
rak	Osmanlı	topraklarını	bu	yolla	ele	geçirmek	iste-
miştir.

 Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi, II Bayezid 
döneminde bu çalışmalara örnek olarak gösteri-
lebilir?

	 A)	 Baba	Zünnun	 B)	Şeyh	Bedrettin

	 C)	Canberdi	Gazali	 D)	Şahkulu

	 	 	 E)	Kalender	Çelebi

6. Osmanlı hükümdarlarından Yavuz Sultan Selim 
doğuda;

 –	 Safevileri	 ortadan	 kaldırıp	 Türkistan'a	 ulaşmak	
ve	İpek	Yolu'nu	denetim	altına	almak

	 –	 Mısır	seferi	ile	de	İslam	dünyasına	egemen	olup	
Baharat	Yolu'nu	kontrol	altına	almayı	planlıyor-
du.

 Buna göre Yavuz'un doğu seferleriyle aşağıdaki-
lerden hangisini amaçladığı ileri sürülemez?

	 A)	 Topraklarını	 genişletmek

	 B)	 Dinsel	 liderliği	 ele	 geçirmek

	 C)	 Ticaret	 yollarında	etkinliğini	 artırmak

	 D)	 Ekonomik	olanaklarını	 artırmak

	 E)	 Coğrafi	 keşiflere	engel	 olmak
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7. Osmalı Devleti'nin izlediği fetih politikasının so-

nucu olarak, siyasal varlığına son verdiği devlet-

ler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

	 A)	 Memlükler

	 B)	 Macar	Krallığı

	 C)	 Trabzon	Rum	 İmparatorluğu

	 D)	 Akkoyunlular

	 E)	 Bizans	 İmparatorluğu

8. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin 

ulaştığı gücüyle, Avrupa devletlerinin siyasal 

ilişkilerini etkilediğini gösterir?

	 A)	 Mısır'dan	halifeliğin	 devralınması

	 B)	 Mekke,	 Filistin,	 Kudüs	 gibi	 kutsal	 kentlerin	 ele	

geçirilmesi

	 C)	 Almanya	karşısında	zor	duruma	düşen	Fransa'nın	

Osmanlı	Devleti'nden	 yardım	 istemesi

	 D)	 Hint	 deniz	 seferlerinin	 yapılması

	 E)	 Çeşitli	 kanunnameler	 hazırlanması

9. Osmalı Devleti;

 I.	 Belgrat'ı	iki	defa	kuşatarak	almış,

	 II.	 Viyana'yı	iki	defa	kuşatıp	alamamıştır.

 Osmanlıların bu şehirlere sahip olmak istemele-

rinin ortak nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 

	 A)	 Avrupa'nın	 kilit	 noktalarını	 ele	 geçirmek

	 B)	 Sırbistan'ın	 fethini	 tamamlamak

	 C)	 Avusturya'nın	Macaristan'ın	 iç	 işlerine	karışma-

sını	 önlemek

	 D)	 Almanya	 içlerine	 kadar	 ilerlemek

	 E)	 Balkanların	 elden	 çıkmasını	 önlemek

10.	 Kanuni	 dönemi,	 Osmanlı	 İmparatorluğu'nun	 her	

açıdan	en	parlak	dönemidir.	Fetihlerle	birlikte,	kültür	

ve	uygarlıkta	da	büyük	bir	gelişme	sağlanmıştır.

 Aşağıdakilerden hangisinin, Kanuni döneminde 

izlenen bu politikanın olumlu sonuçlarından biri 

olduğu ileri sürülemez?

	 A)	 Seferlere	 yapılan	harcamaların	 artması

	 B)	 Akdeniz'de	Osmanlı	 üstünlüğünün	 sağlanması

	 C)	 Ülke	 sınırlarının	 genişlemesi

	 D)	 Dış	 ülkelerdeki	 saygınlığın	 artması

	 E)	 İmparatorluk	 içinde	 ikinci	 büyük	 kanunlaştırma	

hareketinin	 başlaması

11.	 Portekizliler,	Kızıldeniz	ve	Basra	Körfezi'ne	donanma-

lar	göndererek	Müslüman	tüccarların	ticaretini	engel-

lediler	ve	gemilerine	el	koydular.	Buradaki	Müslüman	

devletler	 üzerinde	 egemenlik	 kurmaya	 çalıştılar.	

Bunun	 üzerine	 Müslümanlar,	 Osmanlı	 Devleti'nden	

yardım	istediler.

 Bu durumun;

	 I.	 Preveze	Deniz	Savaşı'nın	yapılması

	 II.	 Don	-	Volga	Projesi'nin	hazırlanması

	 III.	 Hint	Deniz	Seferleri'nin	düzenlenmesi

 gelişmelerinden hangilerine yol açtığı ileri sürü-

lebilir?

	 A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	II	 	 C)	Yalnız	III

	 	 	 D)	I	ve	III	 	 E)	II	ve	III

12. Osmanlı Devleti'nin izlediği aşağıdaki politika-

lardan hangisi, kuruluş döneminde yoğun ola-

rak uygulanmaya çalışılıp, yükselme döneminde 

de devam etmiştir?

	 A)	 Dünya	 imparatorluğu	olma

	 B)	 Anadolu	Türk	birliğini	 kurma

	 C)	 İslam	dünyasının	 liderliğini	 üstlenme

	 D)	 Ticaret	 yollarına	egemen	olma

	 E)	 Avrupa	Hıristiyan	birliğini	 önleme



ÇÖZÜMLER

 3
TA

R
İH

42

  

1. İstanbul	kuşatıldığı	sırada	burada	yaşayan	Rum	bi-
lim	 adamlarının	 İtalya'ya	 kaçması	 ve	 klasik	 Yu-
nancayı	batılılara	öğreterek	hümanizma,	dolayısıyla	
rönesansa	 katkı	 bulunması,	 İstanbul'un	 fethinin	
Avrupa	 kültür	 tarihi	 açısından	 yarattığı	 en	 önemli	
sonuçtur.

YA NIT E

2. Akkoyunlu	 hükümdarlarından	 Kara	 Yülük	 Osman	
Bey'in	Yıldırım	Bayezid'e	 karşı	 Ankara	Savaşı'nda	
Timur'un	 yanında	 yer	 alması,	 diğer	 taraftan	 Uzun	
Hasan'ın	da	Osmanlılar	aleyhine	Venediklilerle	an-
laşması	 ve	 Osmanlı-Karaman	 mücadelesinde	
Karamanoğulları'nı	 desteklemesi;	 Türk	 devletleri	
arasında	siyasi	mücadelelerin	yaşandığının	göster-
gesidir.

YA NIT A

3. Fatih	 Sultan	Mehmet'in	 devlet	 yönetiminde	 Türk	 kö-
kenli	devlet	adamları	yerine,	daha	çok	enderun	çıkışlı-
lara	yer	vermesi,	Türklerle	devşirmeler	arasında	iktidar	
çatışmasına	yol	açmıştır.

YA NIT C

4. II.	Bayezid	döneminin	yükselme	döneminde	yaşanan	
bir	 duraklama	dönemi	diye	adlandırılması	 ve	bu	dö-
nemde	 fazla	 fetihlerde	 bulunulamamasının	 nedeni,	
Cem	Sultan	Olayı'dır.

YA NIT B

5. Şahkulu	 İsyanı;	 II.	 Bayezid	 döneminde	 İran	 (Safevi	
Devleti)'ın	kışkırtmasıyla	çıkan	Şii	kökenli	bir	ayaklan-
madır.	 Şeyh	 Bedrettin	 İsyanı	 kuruluş	 devrinde	 I.	
Mehmet	(Çelebi)	döneminde	yaşanmış,	diğer	taraftan	
Baba	 Zünnun,	 Canberdi	 Gazali	 ve	 Kalender	 Çelebi	
İsyanları	da	Kanuni	döneminde	gerçekleşmiştir.

YA NIT D

6. Verilen	açıklamaya	bakılarak;	Yavuz'un	doğu	seferle-
riyle	topraklarını	genişletmeyi,	dinsel	liderliği	ele	geçir-
meyi,	ticaret	yollarında	etkinliğini	ve	ekonomik	olanak-
larını	artırmayı	amaçladığı	söylenebilir.	Ancak	coğrafi	
keşiflere	engel	olmak	gibi	bir	amaç	söz	konusu	olma-
mıştır.

YA NIT E

7. Memlüklerin	varlığına	 I.	Selim	 (Yavuz),	Macar	Krallı-
ğı'na	I.	Süleyman	(Kanuni),	Trabzon	Rum	İmparator-
luğu	ile	Bizans	İmparatorluğu'na	da	II.	Mehmet	(Fatih)	
tarafından	son	verilmiştir.	Fakat	Akkoyunlular	Devleti,	
1502	yılında	Safevi	Devleti	hükümdarı	Şah	İsmail	tara-
fından	yıkılmıştır.

YA NIT D

8. Almanya	 karşısında	 zor	 duruma	 düşen	 Fransa	 kralı	
Fransuva'nın	 Kanuni'den	 yardım	 istemesi,	 Osmanlı	
Devleti'nin	ulaştığı	gücüyle,	Avrupa	devletlerinin	siya-
sal	ilişkilerini	etkilediğini	göstermektedir.

YA NIT C

9. Osmanlı	Devleti'nin	Belgrat	ve	Viyana'yı	iki	kez	kuşat-
masının	amacı,	Avrupa'nın	kilit	noktalarını	ele	geçer-
mektir.

YA NIT A

10. B,	C,	D	ve	E	seçeneklerinde	yer	alan	gelişmeler,	Os-
manlı	 İmparatorluğu'nun	 en	 parlak	 dönemi	 Kanuni	
zamanında	 fetihlerle	 birlikte,	 kültür	 ve	 uygarlıkta	 da	
büyük	 ilerleme	 sağlanmasının	 olumlu	 sonuçlarıdır.	
Fakat	seferlere	yapılan	harcamaların	artması,	devleti	
ekonomik	açıdan	olumsuz	yönde	etkilemiştir.

YA NIT A

11. Ümit	Burnu	yolunun	bulunması	ile	Hindistan	deniz	ti-
caretini	 eline	 alan	 Portekizlilerden	 zarar	 gören	 bazı	
İslam	 hükümdarlarının	 Osmanlı	 Devleti'nden	 yardım	
istemesi	Hint	Deniz	Seferleri'nin	düzenlenmesine	yol	
açmıştır.

YA NIT C

12. Dünya	İmparatorluğu	olma,	İslam	dünyasının	liderliğini	
üstlenme,	 ticaret	 yollarına	 egemen	 olma	 ve	 Avrupa	
Hristiyan	birliğini	 önleme	Osmanlı	Devleti'nin	 yüksel-
me	dönemi	politikalarıdır.	Ancak	Anadolu	Türk	birliğini	
kurma	politikası	kuruluş	döneminde	Orhan	Bey	 tara-
fından	 başlatılmış,	 yükselme	 döneminde	 de	 devam	
ederek	I.	Selim	(Yavuz)'e	kadar	sürmüştür.

YA NIT B
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1. II.	Meh	met,	Bal	kan	lar	dan	ge	le	bi	le	cek	teh	li	ke	le	ri	ön-

le	mek,	böl	ge	nin	gü	ven	li	ği	ni	sağ	la	mak,	Ba	tı’da	et	kin-

li	ği	ni	ar	tır	mak	ama	cıy	la	plan	lı	ve	prog	ram	lı	po	li	ti	ka-

la	ra	yö	nel	miş	tir.

 Bu na gö re; 

	 I.	 Ba	tı	da	fe	tih	le	rin	hız	lan	dı	rıl	ma	sı

	 II.	 Hı	ris	ti	yan	bir	li	ği	nin	pa	r	ça	lan	ma	sı

	 III.	 Ba	harat	Yo	lu	ti	ca	re	ti	nin	de	net	len	me	si

 po li ti ka la rın dan han gi le ri nin uy gu la ma ya ko nul-

du ğu sa vu nu la bi lir?

	 A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	 	 C)	I	ve	II

	 	 	 D)	II	ve	III	 	 E)	I,	II	ve	III

2. Os	man	lı	Dev	le	ti,	yük	sel	me	dö	ne	min	de	ha	li	fe	lik	ma-

ka	mı	nı	 kul	la	na	rak	Müs	lü	man	la	rı	 bir	leş	tir	me	ye	 ça	lı-

şır	ken,	ay	nı	dö	nem	ler	de	Or	to	doks	ki	li	se	si	ni	ko	ru	ya-

rak	Av	ru	pa	Hı	rıs	ti	yan	bir	li	ği	ni	boz	ma	ya	ça	lış	mış	tır.

 Os man lı Dev le ti’nin uy gu la dı ğı bu po li ti ka nın te-

mel ne de ni nin aşa ğı da ki ler den han gi si ol du ğu 

söy le ne bi lir?

	 A)	 Ana	do	lu’da	 Türk	 si	ya	si	 bir	li	ği	ni	 sağ	la	mak	 is	te-

me si 

	 B)	 Dev	let	bü	tün	lü	ğü	ve	oto	ri	te	si	nin	ko	run	mak	is	ten-

me si

	 C)	 Ta	ma	men	 di	ni	 un	sur	la	ra	 da	ya	nan	 bir	 dev	let	

oluş	tu	rul	ma	sı

	 D)	 Av	ru	pa	 dev	let	ler	 hu	ku	kun	dan	 ya	rar	lan	ma	 dü-

şün	ce	si

	 E)	 Top	rak	la	rın	da	ya	şa	yan	la	ra	hoş	gö	rü	lü	dav	ran	ma	

is	te	ği

3. Aşa ğı da ki ler den han gi si nin, Fa tih Sul tan Meh-

met’in Os man lı dev let yö ne ti min de Türk kö ken li 

dev let adam la rı nın ege men li ği ni kı rıp, dev şir me-

le re gö rev ver me si nin ne den le ri ara sın da yer 

al dı ğı söy le ne mez?

	 A)		Gay	ri	müs	lim	nü	fu	su	de	ne	tim	al	tı	na	al	mak

	 B)	 Pa	di	şa	hın	yö	ne	ti	m	de	ki	et	kin	li	ği	ni	ar	tır	mak

	 C)	 Mer	ke	zi	oto	ri	te	yi	güç	len	dir	mek

	 D)	 Hal	kın	yö	ne	ti	me	ka	tı	lı	mı	nı	ar	tır	mak

	 E)	 Dev	şir	me	sis	te	mi	ni	ca	zip	ha	le	ge	tir	mek

4. 1517’de	 Ri	da	ni	ye	 Sa	va	şı	 ile	 Ya	vuz	 Sul	tan	 Se	lim,	

Mı	sır’ı	Os	man	lı	yö	ne	ti	mi	ne	kat	mış	tır.

 Mı sır’ın fet hi son ra sın da gö rü len aşa ğı da ki ge-

liş me ler den han gi si nin, Mı sır hal kı nın des te ği-

nin ka za nıl ma sı ama cı na yö ne lik ol du ğu söy le-

ne bi lir?

	 A)	 Mı	sır’ın	yer	li	yö	ne	ti	ci	le	ri	ne	gö	rev	ve	ril	me	sinin

	 B)	 Ha	li	fe	li	ğin	Os	man	lı	yö	ne	ti	mi	ne	geç	me	sinin

	 C)	 Ba	ha	rat	Yo	lu’nun	ele	ge	çi	ril	me	sinin

	 D)	 Kut	sal	ema	net	le	rin	İs	tan	bul’a	ge	ti	ril	me	sinin

	 E)	 Mı	sır’ın	 özel	 yö	ne	tim	li	 eya	let	 ola	rak	 ka	bul	 edil-

me sinin

5. Os	man	lı	Dev	le	ti	Ka	nu	ni	Sultan	Süleyman	dönemin-

de	Fran	sa	ile	ya	kın	laş	ma	si	ya	se	ti	iz	lemiş	ve	iki	ül	ke	

ara	sın	da	ki	ti	ca	ri	iliş	ki	ler	artı	rıl	mış	tır.	

 Bu po li ti ka ya dayanarak;

	 I.	 Avrupa	Hı	ris	ti	yan	bir	li	ği	ni	par	ça	la	mak	amaç	lan-

mış	tır.

	 II.	 Av	ru	pa’dan	bir	müt	te	fik	ka	za	nıl	mış	tır.	

	 III.	 Os	man	lı	Dev	le	ti’nin	Av	ru	pa’da	ki	gü	cü	art	mış	tır.

 yar gı la rın dan han gi le ri ne ula şı la bi lir?

	 A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	 	 C)	Yal	nız	III

	 	 	 D)	I	ve	III	 	 E)	I,	II	ve	III

6. 1535 yı lın da Os man lı Dev le ti ile Fran sa ara sın da 

im za la nan ant laş ma da yer alan;

	 I.	 Fran	sız	 ti	ca	ret	 ge	mi	le	ri	Os	man	lı	 su	la	rın	da	 ser-

best	çe	ti	ca	ret	ya	pa	bi	le	cek

	 II.	 Fran	sız	 ta	cir	ler	den	da	ha	az	güm	rük	ver	gi	si	alı-

na	cak

	 III.	 An	laş	ma	 hü	küm	le	ri	 iki	 hü	küm	dar	 sağ	 kal	dı	ğı	

müd	det	çe	ge	çer	li	ola	cak

	 IV.	Os	man	lı	 ül	ke	sin	de	ki	 Fran	sız	ların	 da	va	la	rı	na	

Fran	sız	yar	gıç	lar	ba	ka	cak

 mad de le rin den han gi le ri nin, de ği şik li ğe uğ ra tıl-

ma sı nın da ha ile ri de ki dö nem ler de Os man lı eko-

no mi si ne doğ ru dan za rar ver di ği söy le ne bi lir?

	 A)	Yal	nız	III	 B)	Yal	nız	IV	 C)	I	ve	II

	 	 	 D)	II	ve	III	 	 E)	III	ve	IV
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7. Kanuni	 Dönemi’nde	 Fransızlara	 tanınan	 kapitülas-

yonlara	göre,	Osmanlı	tacirleri	de	Fransız	karasula-

rından	aynı	haklar	oranında	yararlanacaktı.

 Buna rağmen, Osmanlı tüccarlarının Fransızlar 

kadar bu imtiyazlardan yararlanamaması, aşağı-

dakilerden hangisi ile açıklanabilir?

	 A)	 Fransız	 halkının,	 Osmanlı	 tacirlerinin	 mallarını	

yağmalamasıyla

	 B)	 Osmanlı	 tacirlerinin,	 Fransa’da	 can	 güvenliği	

içinde	olmamasıyla

	 C)	 Akdeniz’de	Hıristiyan	korsanlarının	bulunmasıy-

la

	 D)	 Coğrafi	 Keşifler	 sonucunda	 Akdeniz	 ticaretinin	

yön	değiştirmesiyle

	 E)	 Osmanlı’da	tarımsal	faaliyetlerin	daha	ön	planda	

olmasıyla	

8. Yük	sel	me	 Dö	ne	mi’nde,	 Çal	dı	ran	 Sa	va	şı	 ile	 Do	ğu	

Ana	do	lu,	 Mer	ci	da	bık	 Sa	va	şı	 ile	 Su	ri	ye,	 Ri	da	ni	ye	

Sa	va	şı	 ile	Mı	sır	ve	Hi	caz,	Mo	haç	Sa	va	şı	 ile	Ma	ca-

ris	tan	ege	men	lik	al	tı	na	alın	mış	tır.

 Bu na gö re, aşa ğı da ki ler den han gi si nin, Os man lı 

Dev le ti’nin bü yü me si ne doğ ru dan et ki et ti ği 

söy le ne bi lir?

	 A)	Eko	no	minin	 B)	Göç	lerin

	 C)	As	ke	ri	ba	şa	rı	ların	 D)	Di	ni	ge	liş	me	lerin

	 	 	 	E)	Dip	lo	ma	tik	ba	şa	rı	ların

9. Os	man	lı	Dev	le	ti	So	kol	lu	Meh	met	Pa	şa	dö	ne	min	de,	

Le	his	tan’da	çı	kan	 taht	kav	ga	la	rın	dan	ya	rar	la	na	rak,	

Os	man	lı	yan	lı	sı	olan	Er	del	beyini	kral	seç	miş	tir.

 Bu na gö re, Os man lı Dev le ti ile ilgili,

	 I.	 Fe	tih	po	li	ti	ka	sın	dan	vaz	geç	miş	tir.

	 II.	 Et	ki	ala	nı	nı	ge	niş	let	mek	için	fark	lı	si	ya	set	ler	de-

ne	miş	tir.

	 III.	 Le	his	ta	n’ın	iç	iş	le	ri	ne	ka	rış	mış	tır.

 yar gı la rın dan han gi le ri ne ula şı la bi lir?

	 A)	Yal	nız	I	 B)	II	ve	III	 	 C)	Yal	nız	III

	 	 	 D)	Yal	nız	II		 E)	I,	II	ve	III

10. So	kol	lu	Meh	met	Pa	şa’nın	Don-Vol	ga	Ka	na	lı’nı	 aç-

ma	 pro	je	si	ne	 Rus	ya	 kar	şı	 çık	mış	 ve	 sal	dı	rı	la	rıy	la	

ka	nal	kaz	ma	ça	lış	ma	la	rı	nı	en	gel	le	miş	tir.

 Bu na gö re Rus ya’nın,

 I.	 eko	no	mik	et	kin	li	ği	ni	ko	ru	mak,

	 II.	 Os	man	lı	 Dev	le	ti’nin	 Or	ta	 As	ya	 ile	 bağ	lan	tı	sı	nı	

en	gel	le	mek,

	 III.	 Os	man	lı	 de	niz	 gü	cü	nün	 Ha	zar	 yö	nün	de	 ge	liş-

me	si	ni	ön	le	mek

 amaç la rın dan han gi le ri ne ulaş mak is te di ği sa-

vu nu la bi lir?

	 A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	 	 C)	I	ve	III

	 	 	 D)	II	ve	III	 	 E)	I,	II	ve	III

11. 1533 yı lın da im za la nan ‹s tan bul Ant laş ma sı’na 

gö re;

	 I.	 Avus	tur	ya	 ar	şi	dü	ka	sı	 pro	to	kol	 ba	kı	mın	dan	 Os-

man	lı	sad	ra	za	mı	na	eşit	sa	yı	la	cak	tır.

	 II.	 Fer	di	nand,	elin	de	ka	lan	Ma	car	top	rak	la	rı	kar	şı	lı-

ğın	da	 Os	man	lı	Devleti’ne	 30.000	 dü	ka	 al	tın	

ver	gi	ve	re	cek	tir.

	 III.	 Avus	tur	ya,	 Os	man	lı	 Dev	le	ti’nin	 de	 des	tek	le	di	ği	

Jan	Za	po	la’nın	Ma	car	kral	lı	ğı	nı	ta	nı	ya	cak	tır.

 mad de le rin den han gi le ri Avus tur ya’nın Os man lı 

Dev le ti’nin üs tün lü ğü nü ka bul et ti ği ni ka nıt la -

mak ta dır?

	 A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	III		 C)	I	ve	II

	 	 	 D)	I,	II	ve	III	 E)	I	ve	III

12. Os man lı Dev le ti’nin Yük sel me Dö ne mi’nde ya-

şa nan;

 I.	 II.	Meh	met’in	Fe	ner-Rum	Pat	rik	ha	ne	si’ni	des	tek-

le me si,

	 II.	 I.	 Sü	ley	man’ın	 Fran	sa’ya	 ka	pi	tü	las	yon	 hak	la	rı	

ta	nı	ma	sı,

	 III.	 I.	 Sü	ley	man’ın	 Al	man	ya’da	ki	 pro	tes	tan	la	rı	 des-

tek	le	me	si

 ge liş me le rin den han gi le ri nin, Hı ris ti yan bir li ği ni 

böl me ama cı na yö ne lik ol du ğu sa vu nu la bi lir?

	 A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	 		 C)	Yal	nız	III

	 	 	 D)	I	ve	II	 	 E)	I,	II	ve	III
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1. Kanuni Sultan Süleyman'ın;

	 I.	 Katolik	 Fransa'yı,	 yine	 Katolik	 bir	 devlet	 olan	

Avusturya'ya	karşı	siyasal	ve	ekonomik	yönden	

desteklemesi,

	 II.	 Macaristan'ı	Avusturya'ya	karşı	koruması,

	 III.	 Avusturya'nın	 karşısında	 ezilen	 Protestanları	

desteklemesi

 uygulamalarından hangilerinin Osmanlı Devle-

ti'nin batı yönündeki ilerleyişini kolaylaştırdığı 

söylenebilir?

	 A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	III		 C)	I	ve	II

	 	 	 D)	II	ve	III	 	 E)	I,	II	ve	III

2. Aşa ğı da ki ler den han gi si Os man lı Yük sel me Dö-

ne mi’nde Ak de niz ege men li ği ni güç len dir me 

ama cı na yö ne lik bir ge liş me dir?

	 A)	 K›	r›m	Han	l›	ğ›’n›n	Os	man	l›	hi	ma	ye	si	ne	al›n	ma	s›

	 B)	 Ot	luk	be	li	Sa	va	fl›’n›n	ya	p›l	ma	s›

	 C)	 Dul	ka	di	ro	ğul	la	r›	Bey	li	ği’nin	or	ta	dan	kal	d›	r›l	ma	s›

	 D)	 Ce	za	yir’in	Os	man	l›	ül	ke	si	ne	ka	t›l	ma	s›

	 E)	 Belg	rat’›n	fet	he	dil	me	si	

3.	 Fa	tih	Sul	tan	Meh	met	Dö	ne	mi'n	de	II.	Mu	rat’tan	ka	lan	

ba	z›	so	run	lar	çö	zü	me	ka	vufl	tu	rul	mufl	ve	im	pa	ra	tor-

lu	ğun	gü	cü	ar	t›	r›l	m›fl	t›r.

 Aşa ğı da ki ler den han gi si bu du ru ma ör nek gös-

te ri le mez?

	 A)	 Di	van’da	ki	 üye	 say›s›n›n	 art›r›lmas›

	 B)	 ‹s	tan	bul’un	al›nmas›

	 C)	 Topkapı	Sarayı'nın	 yaptırılması	

	 D)	 Ana	do	lu’da	ki	Türk	si	ya	sal	ege	men	li	ği	nin	güç	len-

di ril me si

	 E)	 Rumeli	 ha	ki	mi	ye	ti	nin	 sağ	lan	ma	s›

4. Fa tih Dö ne mi’nde ki,

	 I.	 Mo	ra	De	s	pot	luk	la	r›’n›n	 or	ta	dan	 kal	d›	r›l	ma	s›,

	 II.	 S›r	bis	tan’›n	 fet	he	dil	me	si,

	 III.	 Trab	zon	Rum	 ‹m	pa	ra	tor	lu	ğu’na	 son	 ve	ril	me	si

 ge liş me le rin den han gi le ri Bi zans ‹m pa ra tor lu-

ğu’nun ye ni den can lan dı rıl ma sı nı en gel le mek 

ama cıy la ger çek leş ti ril miş tir?

	 A)	Yal	n›z	I	 B)	I	ve	III	 	 C)	Yal	n›z	III

	 	 	 D)	I	ve	II	 	 E)	Yal	n›z	II

5. Os man lı Dev le ti’nin Ka ra de niz’de üs tün lük sağ-

la ma sın a aşa ğı da ki ler den han gi si nin fet hi kat kı 

sağ la ma mış tır?

	 A)	Mo	ra	 B)	Amas	ra	 	 	C)	Azak

	 	 	 D)	Ke	fe	 	 E)	K›	r›m

6. ‹s pan ya’dan ka çan Ya hu di le rin Os man lı Dev le ti 

top rak la rı na yer leş ti ril me si, aşa ğı da ki pa di şah-

la rın han gi si nin dö ne min de ger çek leş ti ril miş tir?

 

	 A)		Fa	tih	Sul	tan	Meh	met

	 B)	 Ya	vuz	Sul	tan	Se	lim

	 C)	 II.	Ba	ye	zid

	 D)	 Ka	nu	ni	Sul	tan	Sü	ley	man

	 E)	 II.	Se	lim

7. fiah ‹s ma il’in Do ğu Ana do lu’yu ele ge çir mek is-

te me si ve Ana do lu’da fiii pro pa gan da sı ya pa rak 

hal kı Os man lı ’ya kar şı kış kırt ma sı, Ya vuz Sul tan 

Se lim Dö ne mi'n de aşa ğı da ki ge liş me ler den han-

gi si ne or tam ha zır la mış tır?

	 A)	 	Ot	luk	be	li	Sa	va	fl›'na

	 B)	 Tur	na	dağ	Sa	va	fl›'na

	 C)	 Çal	d›	ran	Sa	va	fl›'na

	 D)	 Ri	da	ni	ye	Sa	va	fl›'na

	 E)	 fiah	ku	lu	 ‹s	ya	n›'na
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8. Ya vuz Sul tan Se lim’in ger çek leş tir miş ol du ğu 

aşa ğı da ki ge liş me ler den han gi si, “‹s lam ale mi ni 

Os man lı ha ki mi ye ti al tı na al ma” ama cı ile il gi li 

ola maz?

	 A)	 Sa	fe	vi	ler	le	mü	ca	de	le	 edil	me	si

	 B)	 Mem	lük		ler	 üze	ri	ne	 se	fe	re	 ç›	k›l	ma	s›

	 C)	 Dul	ka	di	ro	ğul	la	r›	 Bey	li	ği	’nin	 si	ya	si	 var	l›ğ	›na	 son	

ve	ril	me	si

	 D)	 II.	Ba	ye	zit’e	kar	fl›	Ka	r›fl	t›	ran	Sa	va	fl›’n›n	ya	p›l	ma	s›

	 E)	 	Ha	li	fe	li	ğin	Os	man	l›	 so	yu	na	geç	me	si

9. Ya vuz Sul tan Se lim, ‹s lam dün ya sı üze rin de ki 

si ya si et kin li ği ni ar tı ra bil mek için aşa ğı da ki ler-

den han gi si ni araç ola rak kul lan mış tır?

	 A)	 Ha	li	fe	lik	ma	ka	m›	n›

	 B)	 T›	mar	 sis	te	mi	ni

	 C)	 Dev	flir	me	 kanununu

	 D)	 Ve	ra	set	 ge	le	ne	ği	ni

	 E)	 Ka	fes	usu	lü	nü

10. Ana do lu’da Türk si ya si bir li ği ke sin ola rak aşa-

ğı da ki bey lik ler den han gi si nin Os man lı top rak-

la rı na ka tıl ma sı ile sağ lan mış tır?

 

	 A)	 	Ka	re	si	oğul	la	r›	 	

	 B)	 	Dul	ka	di	ro	ğul	la	r›

	 C)	 Ka	ra	ma	no	ğul	la	r›	 	

	 D)	 	Ha	mi	to	ğul	la	r›

	 E)	 	Ger	mi	ya	no	ğul	la	r›

11. I.	 Tur	na	dağ	Sa	va	fl›

	 II.	 Ot	luk	be	li	Sa	va	fl›

	 III.	 Mer	ci	da	b›k	Sa	va	fl›

 Yu ka rı da ki sa vaş lar dan han gi le ri, Ana do lu Türk 

si ya si bir li ği ni kur mak ama cıy la ya pıl mış tır?

	 A)	I	ve	II	 B)	Yal	n›z	II	 	 C)	Yal	n›z	I

	 	 	 D)	I	ve	III	 	 E)	II	ve	III

12. Os man lı Dev le ti’nin Avus tur ya kar şı sın da üs-

tün lük sağ la ma sı, aşa ğı da ki olay lar dan han gi si-

nin so nu cun da im za la nan ant laş may la gerçek-

leş miş tir?

	 A)	 	Belg	rat’›n	Fet	hi

	 B)	 Mo	haç	Sa	va	fl›

	 C)	 I.	Vi	ya	na	Ku	flat	ma	s›

	 D)	 Al	man	ya	Se	fe	ri

	 E)	 Zi	get	var	Se	fe	ri

13. Aşa ğı da ki böl ge ler den han gi si nin fet hi nin ‹pek 

Yo lu de ne ti mi için kat kı sağ la dı ğı söy le ne mez?

	 A)	M›	s›r		 B)	K›	r›m	 	 C)	Sinop

	 	 	 D)	Trab	zon	 E)	‹s	tan	bul

14.	 •	 Avus	tur	ya	 ar	fli	dü	kü	nün	 Os	man	l›	 sad	ra	za	m›	na	

eflit	 sa	y›l	ma	s›

	 •	 Fran	s›z	la	ra	 ka	pi	tü	las	yon	la	r›n	 ve	ril	me	si

	 •	 ‹ran	 ile	 ilk	 res	mi	 ant	lafl	ma	n›n	 im	za	lan	ma	s›

 Yu ka rı da ki ge liş me ler aşa ğı da ki pa di şah lar dan 

han gi si nin za ma nın da ger çek leş ti ril miş tir?

 

	 A)	II.	Meh	met	 B)	II.	Ba	ye	zit	

	 C)	 I.	Se	lim	 	 D)	I.	Sü	ley	man

	 	 	 E)	III.	Mu	rat

15. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde 

Yükselme Dönemi’nde çıkan ayaklanmalara 

örnek olarak gösterilemez?

	 A)	 fiahkulu

	 B)	 Canberdi	Gazali

	 C)	 Ahmet	Pafla

	 D)	 Baba	Zünnun

	 E)	 fieyh	Bedrettin
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1.	 Fatih	 Sultan	Mehmet	 İstanbul'u	 fethettiğinde	Orto-
doks	 tebaanın	 eğitim	 ve	 ibadet	 işlerinde	Ortodoks	
Patriği'ne	 yetkiler	 vermiş	 olmakla	 birlikte,	 seçilen	
patriğin	atama	yetkisini	kendisi	üstlenmiştir.

 Fatih Sultan Mehmet'in bu uygulamadaki amacı-
nın aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabi-
lir?

 A)	 Bütün	Hristiyanlar	arasında	birliği	sağlamak

	 B)	 Merkezî	otoriteyi	korumak

	 C)	 Ülke	içerisinde	hukuk	birliği	sağlamak

	 D)	 Patrik	seçiminde	baskıyı	engellemek

	 E)	 Papa	ile	iyi	ilişkiler	kurmak

(2016-LYS)

2. Aşağıdakilerden hangisi XVI. yüzyılda Osmanlı 
- Safevi ilişkilerinin bozulmasının nedenlerinden 
biri olarak gösterilebilir?

 A)	 Halifelik	makamı	üzerinde	hâkimiyet	kurma	iste-
ği

	 B)	 İslamın	kutsal	merkezlerinin	bulunduğu	Hicaz'a	
sahip	olma	çabası

	 C)	 Trabzon	Rum	İmparatorluğu	toprakları	üzerinde	
hâkimiyet	mücadelesi

	 D)	 İpek	 Yolu'nun	 Karadeniz'in	 kuzeyinden	 geçen	
kısmı	üzerinde	rekabet

	 E)	 Anadolu'nun	doğu	bölgelerini	nüfuzu	altına	alma	
politikası

(2016-LYS)

3.	 Tokat	civarında	Bozoklu	Celâl	adında	bir	sipahinin	
çıkardığı	 isyan	daha	sonra	Anadolu'daki	 isyanların	
genel	adı	hâline	gelerek	Celâli	İsyanları	olarak	anıl-
mıştır.

 Celâli ‹syanlarına başlangıç oluşturan Bozoklu 

Celâl'in isyanı aşağıdaki padişahlardan hangisi-

nin zamanında çıkmıştır?

 A)	 II.	Osman	(Genç)	 B)	II.	Mehmet	(Fatih)

	 C)	 II.	Mahmut	 D)	IV.	Murat

	 	 	 E)	I.	Selim	(Yavuz)

(2013-LYS)

4. Kanuni Dönemi'ndeki olayların ve sonuçlarının 

yer aldığı aşağıdaki seçeneklerden hangisi yan-

lıştır?

 

           Olay               	 											Sonuç													

	 A)	 Cerbe	Deniz		 Batı	Akdeniz	kıyılarının

	 	 Savaşı	 	 güvenliği	sağlandı.

	 B)	 Mohaç	Meydanı	 Macaristan	Osmanlılara

	 	 Savaşı	 	 bağlandı.

	 C)	 İstanbul	 	 Protokolde,	Avusturya

	 	 Antlaşması	 	 kralı	Osmanlı	sadrazamına

	 	 	 	 	 eşit	sayıldı.

	 D)	 Rodos'un	Fethi	 Suriye	ve	Mısır	deniz

	 	 	 	 	 yolunun	güvenliği	sağlandı.

	 E)	 Preveze	Deniz	 Mora	ve	Dalmaçya

	 	 Savaşı	 	 kıyılarının	fehi	tamamlandı.

(2013-LYS)

5. "Benim	altınla	doldurduğum	hazineyi,	torunlarımdan	
her	 kim	doldurabilirse	 kendi	mührü	 ile	mühürlesin,	
aksi	hâlde	Hazine-i	Hümayun	benim	mührümle	mü-

hürlensin."	diye vasiyette bulunan ve hiçbir Os-

manlı sultanı hazineyi tam dolduramadığı için 

hazinenin kapısında daima onun mührü kullanı-

lan padişah aşağıdakilerden hangisidir?

 A)	 II.	Bayezit	

	 B)		II.	Selim

	 C)		Fatih	Sultan	Mehmet	

	 D)		Kanuni	Sultan	Süleyman

	 E)		Yavuz	Sultan	Selim

(2012-LYS)

6. Günümüzde yıl dönümleri Donanma Günü olarak 

kutlanan, Barbaros Hayrettin Paşa komutasında-

ki Osmanlı donanmasının Haçlı donanmasına 

karşı kazandığı savaş aşağıdakilerden hangisi-

dir?

 A)	Preveze	 B)	Cerbe	 	 C)	Çeşme

	 	 	 D)	İnebahtı		 E)	Gelibolu

(2012-LYS)
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7. Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet'in 

‹stanbul'un fethi için yaptığı hazırlıklardan biri 

değildir?

 A)	 Büyük	bir	donanma	hazırlaması

	 B)	 Rumeli	Hisarı	(Boğazkesen	Hisarı)'nı	yaptırması

	 C)	 Anadolu	Hisarı	(Güzelcehisar)'nı	yaptırması

	 D)	 Havan	topları	döktürmesi	ve	tekerlekli	kule	yap-

tırması

	 E)	 Karamanoğulları	ile	barış	anlaşması	yapması

(2011-LYS)

8. Fatih Sultan Mehmet'in, Osmanlı Devleti'ni, ege-

menliği Tuna'dan Fırat'a yayılan bir imparatorlu-

ğa dönüştürmesinde,

 I.	 Avarların	Bizans'ı	kuşatması,

	 II.	 Anadolu	ve	Balkanlarda	siyasal	mücadelelerden	

yararlanan	bir	fetih	politikası	uygulaması,

	 III.	 merkezî	otoritesini	güçlendiren	kul	sistemini	ge-

liştirmesi

 durumlarından hangileri etkili olmuştur?

 A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	II	 	 C)	Yalnız	III

	 	 	 D)	I	ve	II	 	 E)	II	ve	III

(2010-LYS)

9. Aşağıdakilerden hangisi, Yavuz Sultan Selim 

Dönemi gelişmelerinden biridir?

 A)	 Veraset	sisteminin	değiştirilmesi

	 B)	 Yeniçeri	Ocağının	kaldırılması

	 C)	 İngilizlere	kapitülasyonların	verilmesi

	 D)	 Anadolu	Hisarı'nın	yapılması

	 E)	 Mısır'ın	Osmanlı	topraklarına	katılması

(2010-LYS)

10. Kanuni Sultan Süleyman Döneminde çıkan Can-

berdi Gazâli ve Ahmet Paşa ayaklanmalarının 

ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 A)	 Mısır'a	egemen	olmak

	 B)	 Toprak	düzenini	değiştirmek

	 C)	 Devlet	rejimini	değiştirmek

	 D)	 Hanedan	değişikliği	yapmak

	 E)	 Islahat	hareketlerine	karşı	çıkmak

(2010-LYS)

11.	 I.	 Tötö	Kanalı

	 II.	 Don	-	Volga	Kanalı

	 III.	 Korint	Kanalı

 Osmanlı Devleti, Rusya'nın Türk - ‹slam ülkeleri-

ne yayılmasını önlemek ve Türk dünyasıyla doğ-

rudan ilişki kurmak için yukarıdakilerden hangi-

leriyle ilgili proje yapmıştır?

 A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	II	 	 C)	Yalnız	III

	 	 	 D)	I	ve	II	 	 E)	I,	II	ve	III

(2009-ÖSS Sos-2)

12. Aşağıdakilerden hangisi, II. Mehmet (Fatih) dö-

neminde görülen gelişmelerden biri değildir?

 A)	 Kanunname	düzenlenmesi

	 B)	 Topkapı	Sarayı'nın	yapılması

	 C)	 Sahn-ı	Seman	Medresesi'nin	kurulması

	 D)	 Şehzadelerin	 "sancağa	 çıkma	 usulünün"	 kaldı-

rılması

	 E)	 Divan	üyelerinin	aldıkları	kararları,	arz	odasında	

padişaha	sunmaya	başlaması

(2008-ÖSS Sos-2)
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3 .  FASİKÜL

 è DEVLET YÖNETİMİ

 è MEMLEKET YÖNETİMİ

 è TOPRAK YÖNETİMİ

 è ORDU VE DONANMA

 è MALİYE

 è TOPLUMSAL VE EKONOMİK YAPI

 è HUKUK

 è EĞİTİM VE ÖĞRETİM

 è SANAT

OSMANLI DEVLETİ’NDE
KÜLTÜR VE UYGARLIK


