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7) I.Ahmetyürürlüktekisaltanatyasas›n›değifltire
rekOsmanl›sülalesininenbüyükveak›ll›üyesi
nintahtaç›kmas›kural›n›getirmifltir.

 Bu de ği şik li ğin ne de ni,

 I. tahtkavgalar›n›sonaerdirme,

 II. yönetimfleklinideğifltirme,

 III. merkeziotoriteyigüçlendirme

 dü şün ce le ri nin han gi le riy le açık la na bi lir?

 A)Yaln›zI B)Yaln›zII C)Yaln›zIII

   D)IveIII E)I,IIveIII

8) Osmanl›Devleti,kendisinekarfl›1683’teolufltu
rulanKutsal‹ttifak’akarfl›yapt›ğ›savafllardaağ›r
yenilgileralm›flt›r.Onalt›y›lsürensavafllars›ra
s›ndadörtpadiflahvebirçokveziriazamdeğifl
mifl,orduy›pranm›fl,malidurumdahadabozul
mufltur.

 Bu na gö re, aşa ğı da ki ler den han gi si ne ula şı la
maz?

 A) D›fl politikadaki baflar›s›zl›klar›n iç politikay›
daetkilediğine

 B) Bat›yakarfl›doğudayeni ittifaklar›nkuruldu
ğuna

 C) Siyasiistikrars›zl›ğ›nyafland›ğ›na

 D) Avrupal›devletlerinOsmanl›Devleti’nekarfl›
iflbirliğiyapt›ğ›na

 E) Askeri baflar›s›zl›klar›n ekonomiyi olumsuz
etkilediğine

9) XVII.yüzyıldan itibarenOsmanlıDevleti’ninkar
şısındayeralanvesıcakdenizlereinmepolitika
sı izleyen Rusya, İran’ı paylaşma konusunda
OsmanlıDevletiileanlaşmıştır.

 Bu du rum aşa ğı da ki ler den han gi si nin gös ter
ge si dir?

 A) OsmanlıDevleti ileRusyaarasındakisavaş
larınsonaerdiğinin

 B) Rusya’nın sıcak denizlere inme amacından
vazgeçtiğinin

 C) Herikiülkenindeçıkarlarıdoğrultusundaha
reketettiğinin

 D) Rusya’nın, OsmanlıDevleti’nin Ortadoğu’ya
inmesiniönlemekistediğinin

 E) Rusya’nınOsmanlıDevleti’niyenebileceğine
olaninancınıyitirdiğinin

10) OsmanlıDevletiXVIII.yüzyılboyuncakaybettiği
topraklarıgerialmakiçinsavaşlaryapmış;ancak
dahafazlatoprakkaybetmiştir.

 Bu na gö re;

 I. Hakimiyetalanıdaralmıştır.

 II. Askeriyenilgileralmıştır.

 III. Nüfusuazalmıştır.

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

 A)YalnızI B)YalnızII C)YalnızIII

   D)IIveIII E)I,IIveIII

11) Du rak la ma Dö ne mi’n de İran’ la ya pı lan sa vaş
lar ın,

 I. OsmanlıDevleti’ninİran’dakitahtkavgalarına
karışması,

 II. İran’ın Osmanlı topraklarında yaşayan bazı
gruplarüzerindeetkinlikkurmayaçalışması,

 III. İran’ın, Anadolu’da çıkan ayaklanmalara ka
rışması

 ne den le rin den han gi le ri, iki dev le tin bir bir le ri
nin iç so run la rın dan ken di men fa at le ri için 
ya rar lan dı ğı nın gös ter ge si dir?

 A)YalnızI B)IveII C)IveIII

   D)IIveIII E)I,IIveIII

12) Osmanlı Devleti, Pasarofça Antlaşması’ndan
sonra Paris, Viyana, Moskova ve Varşova gibi
Avrupakentlerineelçilergöndermiştir.Buelçiler
denyalnızcadiplomasiiledeğil,gittikleriülkelerin
toplumsal ve kültürel yapılarıyla da ilgilenmeleri
istenmiştir.

 Aşa ğı da ki ler den han gi si bu du rum dan çı ka rı
la bi le cek so nuç lar dan bi ri de ğil dir?

 A) OsmanlıDevletiileAvrupalıdevletlerinsaldır
mazlıkantlaşmasıyaptığı

 B) Osmanlı Devleti’nin Avrupa’nın teknik geliş
melerindenhaberdarolduğu

 C) Avrupa’nınüstünlüğününOsmanlıDevletita
rafındankabuledildiği

 D) Osmanlı ülkesinde anlayış değişikliğinin gö
rüldüğü

 E) Osmanlıyönetimininkötügidişiönlemeyeça
lıştığı
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11.
Sınıf

TEST 3

1) Osmanl›‹mparatorluğu’nunKuruluflveYükselme

Dönemleri’ndekisiyasalolaylardapadiflahlaret

kiliolurken,DuraklamaDönemi’ndesadrazamlar

önplanaç›km›flt›r.

 Bu du ru mun or ta ya çık ma sın da,

 I. padiflahlar›nseferlerekat›lmamas›,

 II. sadrazamlar›n tahta ç›kma hakk›n› elde et

mesi,

 III. çocuk yafltaki flehzadelerin padiflah olarak

tahtaç›kmas›

 ge liş me le rin den han gi le ri nin et ki li ol du ğu sa

vu nu la maz?

 A)Yaln›zI B)Yaln›zII C)Yaln›zIII

   D)IveII E)IIveIII

2) Os man lı İm pa ra tor lu ğu’nun XVII. yüz yıl da 

mer ke zi oto ri te si ni hız la kay bet me ye baş la

ma sı nın aşağ ıda ki ler den han gi si ne yol aç tı ğı 

söy le ne mez?

 A) Ordu üzerindeki denetleme gücünün kaybe

dilmesine

 B) Halk›ndevleteolanbağl›l›ğ›n›nazalmas›na

 C) Sancak ve eyalet yöneticilerinin bafllar›na

buyrukhareketetmesine

 D) Siyasiveekonomikaksakl›klar›nyaflanmas›

na

 E) Uluslararas› iliflkilerde sayg›nl›ğ›n›n artmas›

na

3) XVII. yüz yıl da Os man lı İm pa ra tor lu ğu’nda,

 I. sadrazamdeğiflikliklerininartmas›,

 II. fetihhareketlerinindevametmesi,

 III. padiflah annelerinin yönetimde etkili olmaya

bafllamas›

 du rum la rın dan han gi le ri si ya si alan da ya şa

nan ak sak lık la rı ar tır mış tır?

 A)Yaln›zI B)Yaln›zII C)Yaln›zIII

   D)IveIII E)IIveIII

4) Osmanl› Devleti’nin Duraklama Dönemi’ne gir
mesininenönemlinedenimalidurumununbozul
mas›d›r. Mali durum bozuldukça paran›n ayar›
düflmüfl; halktan daha çok vergi talep edilmifl;
bunlar ise ayaklanmalar›n ç›kmas›na neden ol
mufltur.

 Bu du ru mun ya şan ma sın da aşa ğı da ki ler den 
han gi si nin bir et ki si ol du ğu söy le ne mez?

 A)Sosyalkurumlar›nihtiyaçlar›n›nçoğalmas›n›n

 B)Kapitülasyonlar›ngeniflletilmesinin

 C)Sarayharcamalar›n›nartmas›n›n

 D)Avrupa’dadeğerlimadenstoklar›n›nartmas›
n›n

 E)Savafllar›nuzunsürmesivebaflar›s›zl›klaso
nuçlanmas›n›n

5) Osmanl›Devleti’ndeXVII.yüzy›ldaflehzadelerin
sancağaç›kmas›usulükald›r›lm›flvedevletkad
rolar›nda rüflvet ve iltimas yayg›nlaflm›flt›r. Bu
dönemdeyap›lansavafllaruzunsürdüğüveke
sinsonuçal›namad›ğ›gibi,padiflahlar,seferlere
ordular›n›nbafl›ndakat›lmamayabafllam›flt›r.

 Bu du ru mun Os man lı Dev le ti’nde,

 I. merkeziotoriteninbozulmas›,

 II. ülkeyönetimindeaksakl›klar›ngörülmesi,

 III. savaflgelirlerininazalmas›

 ge liş me le rin den han gi le ri nin ya şan ma sın da 
et ki li ol du ğu sa vu nu la bi lir?

 A)Yaln›zI B)Yaln›zII C)Yaln›zIII

   D)IveIII E)I,IIveIII

6) 1700İstanbulAntlaşmasıileAzakKalesiRuslara
bırakılmıştır.

 Bu bil gi ye da ya na rak, ön ce lik le aşa ğı da ki ler
den  han gi si ne ula şı la bi lir?

 A) KaradenizdekiRustehlikesininsonaerdiğine

 B) OsmanlıDevleti’ninOrtaAvrupa’dagüçkay
bettiğine

 C) Rusya’nınKaradeniz’einmefırsatıeldeettiğine

 D) Rusya’nınkutsalittifakdevletlerinekatıldığına

 E) BalkanlardaRusetkinliğininarttığına
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7) Osmanl›DevletiXVII.yüzy›lbaşlarındafetihpoli

tikas›nadevametmifltir.

 Bu na gö re,

 I. savaflmasraflar›n›nartmas›,

 II. doğudavebat›daengenifls›n›rlaraulaflılmas›,

 III. bazıtopraklarelegeçirilmesi

 du rum la rın dan han gi le ri nin iz le nen fe tih po li

ti ka sıy la il gi li ol du ğu söy le ne bi lir?

 A)Yaln›zI B)IveII C)IveIII

   D)IIveIII E)I,IIveIII

8) XVII. yüz yıl Os man lı Dev le ti’nde,

 • Denizlerde24y›lsürenbirmücadeledenson

raGiritelegeçirilmifltir.

 • Osmanl›padiflah›Avusturyakral›ylaeflitko

numadüflmüfltür.

 • Papan›nçabalar›sonucundaOsmanl›’yakar

fl›kutsalittifakkurulmufltur.

 Bu bil gi ye da ya na rak, aşa ğı da ki ler den han gi

si ne ula şı la maz?

 A) Denizlerdebaflar›sağland›ğ›na

 B) Osmanl›Devleti’nin güçsüzleflmeye bafllad›

ğ›na

 C) Osmanl› Devleti’nde yükselme devrinin de

vamettiğine

 D) Osmanl› Devleti’nin H›ristiyan dünyas› için

tehlikeoluflturduğuna

 E) Fetihpolitikas›n›nsürdüğüne

9) İkinciOsman,1621HotinSeferisırasındasıksık

yeniçeriyoklamasıyaptırmıştır.

 Bu  uy gu la ma ile,

 I. Yeniçerilerinseferekatılımınıartırma,

 II. Yenibirordukurma,

 III. Seferinsüresiniuzatma

 he def le rin den han gi le ri nin ger çek leş tir ilme ye 

ça lı şıl dı ğı sa vu nu la bi lir?

 A)YalnızI B)YalnızII C)YalnızIII

   D)IveII E)I,IIveIII

10) 1699Karlofçave1700İstanbulAntlaşmaları'yla,
Macaristan Avusturya’ya; Podolya Lehistan’a;
AzakKalesiRusya’yaverilmiş;RusOrtodokslara
Kudüs’üziyaretetmeserbestliğitanınmıştır.

 Bu ge liş me le re da ya na rak aşa ğı da ki yar gı lar
dan han gi si ne ula şı la bi lir?

 A) BoğazlarOsmanlıhakimiyetindençıkmıştır.
 B) Osmanlı Devleti, Orta Avrupa egemenliğini

kaybetmiştir.
 C) Ruslarasiyasiveekonomikayrıcalıklartanın

mıştır.
 D) Rusya’nın Karadeniz’e ulaşması engellen

miştir.
 E) Osmanlı Devleti’nin çok uluslu yapısı sona

ermiştir.

11) Karlofça Antlaşması ile Venedik’e verilen Mo
ra’dakiRumlardahasonraVenediklilerinbaskısı
nadayanamayarak,OsmanlıDevletiyönetimine
tekrar dönmek için yardım istemişlerdir. Bu du
rumOsmanlıVenedik Savaşı’nın başlamasında
etkiliolmuştur.

 Bu na gö re,

 I. OsmanlıyönetimiMora’dahoşgörülübirsiya
setizlemiştir.

 II. Venedik yönetimi Mora’da başarısız olmuş
tur.

 III. AvusturyaMacaristanİmparatorluğuOsmanlı
Devleti’ninyanındayeralmıştır.

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

 A)YalnızI B)YalnızII C)YalnızIII
   D)IveII E)IIveIII

12) Os man lı Dev le ti'nin Avus tur ya ve Rus ya ile 
yap tı ğı Belg rad Ant laş ma sı'nda yer alan,

 I. AzakKalesiRusya'yab›rak›lacakt›r.
 II. Belgrad,Osmanl›Devleti'negeriverilecektir.
 III. Rusya Karadeniz'de ticaret gemisi bulundu

ramayacakt›r.
 mad de le rin den han gi le ri, Ka ra de niz ege men

li ği nin Os man lı Dev le ti'ne ait ol du ğu nun doğ
ru dan gös ter ge si dir?

 A)Yaln›zI B)Yaln›zII C)Yaln›zIII

   D)IveII E)IIveIII
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TEST 4

1) XVII.yüzyıldaOsmanlıDevleti’ndeşehzadelerin

sancağaçıkmausulükaldırılmış,kafesusulüge

tirilmiştir.

 Bu du rum;

 I. Tecrübesizpadişahlarınyetişmesi

 II. Devletinekonomikveaskeriyöndengüçlen

mesi

 III. Saltanatsistemininsonaermesi

 so nuç la rın dan han gi le ri ne ne den ol muş tur?

 A)YalnızI B)YalnızII C)IveII

   D)IveIII E)IIveIII

2) Osmanl›DevletihazinesiXVI.yüzy›ldaaç›kver

meyebafllam›flvebuaç›kXVII.yüzy›lagelindi

ğindegiderekartm›flt›r.

 Yal nız bu bil gi ye da ya na rak, 

 I. Devletingelirvegiderdengesibozulmufltur.

 II. Toprakkay›plar›yaflanm›flt›r.

 III. Askeriharcamalarçoğalm›flt›r.

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

 A)Yaln›zII B)Yaln›zI C)Yaln›zIII

   D)IveIII E)IIveIII

3) Osmanl› ‹mparatorluğu’nunklasikeğitimkurum

lar›ndan biri olan medreselerde din bilimleri ve

fenbilimleriolmaküzereikialandaeğitimyap›l›r

ken, duraklama devrinde sadece dini bilimler

okutulmayabafllanm›flt›r.

 Bu du ru mun aşa ğı da ki ler den han gi si ni en gel

le di ği sa vu nu la bi lir?

 A) Uleman›n sosyal hayattaki etkinliğinin art

mas›n›

 B) ‹yi yetiflmifl devlet adam› say›s›n›n azalma

s›n›

 C) Pozitifbilimleringeliflmesini

 D) Din adamlar›n›n yönetim üzerinde etkinlik

kurmas›n›

 E) Dinineğitimüzerindekietkisini

4) XVII. yüzyılda,

 I. İstanbul'da, Anadolu'da ve uzak eyaletlerde

ayaklanmalarınçıkması,

 II. İranveLehistanilesavaşlaryapılması,

 III. ıslahathareketlerininbaşlaması

 durumlarından hangileri Osmanlı Devleti'nin 

duraklama dönemine girdiğini gösterir?

  

 A)YalnızI B)YalnızII C)YalnızIII

   D)IveIII E)IIveIII

5) XVI.yüzyıldaaltınçağınıyaşayanOsmanlıeği

timanlayışı,devletinDuraklamaDönemi’negirdi

ğiXVII.yüzyılilebirliktebozulmayabaşlamıştır.

 Aşa ğı da ki ler den han gi si nin eği tim sis te min de 

ya şa nan bu bo zul ma nın or ta ya çık ma sın da 

et ki li ol du ğu sa vu nu la maz?

 A) Bilim adamları sınıfına yeteneksiz kişilerin

alınmasının

 B) Pozitifbilimlerineğitimdekiönemininazalma

sının

 C) Bilim adamlarının siyasi ve ekonomik çıkar

ları doğrultusundahareket etmesinin

 D) Eğitimveöğretimişlerininprogramlanmasın

daaksaklıkların yaşanmasının

 E) Vakıf hizmeti veren kuruluşların sayısının

artmasının

6) II. Viyana Kuflatmas›’nda Osmanl› Devleti’nin

bozgunauğramas›,Avrupadevletleriniharekete

geçirmiflvePapa’n›nönderliğindeKutsal‹ttifak’›n

kurulmas›nanedenolmufltur.

 Bu na gö re, II. Vi ya na Ku şat ma sı,

 I. uzunsüredirOsmanl›Devleti’nekarfl›birlikte

hareket etmeyenAvrupadevletlerininbirlefl

mesi,

 II. Osmanl› Devleti’nin Avrupa’daki üstünlüğü

nündevametmesi,

 III. Papan›neskisiyasigücünükaybetmesi

 ge liş me le rin den han gi le ri nin ya şan ma sın da 

et ki li ol muş tur?

 A)Yaln›zI B)IveII C)IveIII

   D)IIveIII E)I,IIveIII
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7) Rusya XVIII. yüzy›l sonlar›nda Osmanl› Devleti
s›n›rlar› içerisindeistediğiyerdekonsoloslukaç
mahakk›nasahipolmufltur.

 Bu bil gi ye da ya na rak, aşa ğı da ki ler den han gi
si ne ula şı la maz?

 A) Osmanl›Devleti’ninRusyakarfl›s›ndagüçsüz
durumadüfltüğüne

 B) Osmanl›ülkesininRusetkisineaç›khalegel
diğine

 C) Rusya’n›n Osmanl› Devleti’nin içifllerine ka
r›flmaf›rsat›eldeettiğine

 D) Osmanl›Devleti’ninRusya’n›nsiyasiüstünlü
ğünükabullendiğine

 E) Rusya’n›nOsmanl›Devleti’ninekonomikgeli
fliminekatk›sağlad›ğ›na

8) Papalık, II. Viyana kuşatmasını bütün Hıristiyan
dünyasınayöneltilmişbir savaşsaymış;Avrupa
devletlerineOsmanlı Devleti’ne karşı birleşmesi
içinçağrıdabulunmuştur.

 Bu bil gi ye da ya na rak aşa ğı da ki ler den han gi
si ne ula şı la bi lir?

 A) OsmanlıDevleti ileAvusturyaarasındaişbir
liği yapıldığına

 B) OsmanlıDevleti’nin,Avrupadevletleri ileyo
ğun kültürel ilişkiler içinegirdiğine

 C) Osmanlı Devleti’ne karşı AvrupaHıristiyan
birliğinin kurulmaya çalışıldığına

 D) Avrupa’damezhep savaşları yaşandığına
 E) BatılıdevletlerleOsmanlıDevleti’nindiploma

tik ilişkilerinin geliştirildiğine

9) OsmanlıDevleti,Avusturya ile imzaladığıPasa
rofçaAntlaşması ilebüyükmiktarda toprakkay
bedince devlet adamlarının batıya bakış açısı
değişmiştir.Budönemdensonrasavaşpolitikası
terkedilerekbatıyıanlamave takipetmeyolları
aranmayabaşlanmıştır.

 Bu na gö re,
 I. Meşrutidüzenegeçilmekistenmiştir.
 II. Avrupa’nıngerisindekalındığıkabuledilmiş

tir.
 III. Halk,yönetimeortakedilmekistenmiştir.
 yar gı la rın dan han gi le ri ne ula şı la maz?
 
 A)YalnızI B)YalnızII C)YalnızIII
   D)IveIII E)IIveIII

10) Baltık Denizi kıyılarına ulaşmak isteyen Rusya,

İsveç’esaldırmış,Poltovadenilenyerdeyapılan

savaşta Rusya'ya yenilen İsveç Kralı Demirbaş

ŞarlOsmanlıDevleti'nesığınmıştır.

 Bu du rum aşa ğı da ki ler den han gi si ne ka nıt 

gös te ri le bi lir?

 A) Osmanlı Devleti'nin Rusya’nın politikalarına

karşıolduğuna

 B) AzakKalesi’ninRusya'yabırakıldığına

 C) Rusya'nınAkdeniz'einmepolitikasındanvaz

geçtiğine

 D) Karlofça Antlaşması ile kaybedilen yerlerin

gerialındığına

 E) İsveçDevleti'nin,Baltıkkıyılarındakitoprakla

rınıOsmanlıDevleti’nebıraktığına

11) Os man lı Dev le ti’nin Ba tı lı dev let le re ta nı dı ğı 

ka pi tü las yon lar da yer alan,

 I. Yabancıtüccarlaragümrükindirimiyapılması,

 II. Yabancılarındavalarınınelçiliklerdegörülmesi,

 III. YabancılarınAkdeniz’deticaretyapabilmesi

 mad de le rin den han gi le ri, Os man lı Dev le ti’nin 

hu ku ki alan da ki ege men lik hak la rı nı kı sıt la

mak ta dır?

 A)YalnızI B)YalnızII C)YalnızIII

   D)IveIII E)IIveIII

12) KüçükKaynarcaAntlaflmas›’ylaRusya,Osmanl›

Devleti’ninhimayesialt›ndaolanOrtodokslar›ko

ruyabilmeveistediğiyerdekonsoloslukaçabilme

hakk›nasahipolmufltur.

 Bu du ru mun, 

 I. Balkanlardamilliyetçilikayaklanmalar›n›nç›k

mas›,

 II. Balkanlardaki gayrimüslim halk›n Rusya’n›n

korumas›alt›nagirmesi,

 III. Osmanl›Devleti’niniçifllerinekar›fl›lmas›

 ge liş me le rin den han gi le ri ne ne den ol du ğu 

söy le ne bi lir?

 A)Yaln›zI B)Yaln›zII C)IveII

   D)IveIII E)I,IIveIII
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TEST 5

1) KuruluşveYükselmedönemleri içerisindeAvru

padevletlerinibilim,kültür,siyasiveaskerialan

lardageridebırakanOsmanlıDevleti,Yeniçağ’da

Avrupa’dayaşanangelişmeleritakipetmemişve

uzunsürenbir“DuraklamaDönemi”negirmiştir.

 Bu na gö re,

 I. ulemasınıfınınkendiçıkarlarınıkorumayaça

lışması,

 II. Rönesans ilebirlikteAvrupa’dabaşlayanbi

limselvekültürelgelişmelerinOsmanlıDevle

ti’ndegörülmemesi,

 III. yenikıtalarınveticaretyollarınınbulunması

 du rum la rın dan han gi le ri nin dev le tin du rak la

ma ya gir me si nin dış ne den le rin den ol du ğu 

söy le ne bi lir?

 A)YalnızII B)YalnızIII C)IveII

   D)IIveIII E)I,IIveIII

2) I. Devşirmelerin devlet yönetimindeki etkinliği

ninartırılması

 II. Ticariimtiyazlarınyaygınlaştırılması

 III. Tarımsalüretiminteşvikedilmesi

 Yu ka rı da ki ler den han gi le ri nin, za man la Os

man lı eko no mi si ne za rar ve re cek du ru ma gel

di ği söy le ne bi lir?

 A)YalnızI B)YalnızII C)IveII

   D)IveIII E)IIveIII

3) XVII.yüzy›ldadirliksistemibozulmufl,haketme

yenleret›marvedirliklerverilmeyebafllanm›flt›r.

 Bu du rum aşa ğı da ki ler den han gi si üze rin de 

doğ ru dan olum suz bir et ki ya rat mış tır?

 A)Medrese B)Vak›f C)Ordu

   D)Enderun E)Lonca

4) Kü çük Kay nar ca Ant laş ma sı’na gö re Rus

ya’nın,

 • Gerekligördüğüyerlerdekonsoloslukaçabil

mesiveİstanbul’dasüreklielçibulundurabil

mesi,

 • Hıristiyanlar için kutsal olan yerlerin rahatça

ziyaret edilebilmesini kendi güvencesine al

ması,

 • Kapitülasyonlardanyararlanabilmesi

 mad de le ri ne da ya na rak,

 I. RusyaOsmanlıDevleti’niniçişlerinemüdaha

leolanağıbulmuştur.

 II. Rusyaekonomikayrıcalıklareldeetmiştir.

 III. Osmanlı Devleti eski gücünü kaybetmeye

başlamıştır.

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

 A)YalnızI B)YalnızII C)IveII

   D)IIveIII E)I,IIveIII

5) RusyaveAvusturya’n›nOsmanl›Devleti’nipay

laflmakiçinhaz›rlad›klar›GrekProjesiad›verilen

gizliplanagöre,Osmanl› topraklar›n›nbirk›sm›

Avusturya’yaverilecek,Bizans‹mparatorluğuye

nidenkurulacakvebafl›naII.Katerina’n›ntorunu

getirilecekti. Ancak bu plan ‹ngiltere’yi rahats›z

etmiflve‹ngiltereOsmanl›yanl›s›birpolitikaizle

mifltir.

 İn gil te re’nin bu po li ti ka sı nın,

 I. Osmanl›toprakbütünlüğünükendilehinekul

lanmakistemesi,

 II. Rusya’n›nAvrupaveAkdeniz’degüçlenmesi

niç›karlar›naayk›r›bulmas›,

 III.ulusal devletlerin kurulmas›n› engellemeye

çal›flmas›

 du rum la rın dan han gi le ri ile il gi li ol du ğu söy

le ne bi lir?

 A)Yaln›zIII B)IveII C)IveIII

   D)IIveIII E)I,IIveIII
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6) OsmanlıDevleti,1711PrutAntlaşması’ylaAzak

Kalesi’niRusya’dangerialarak1700’de imzala

mış olduğu İstanbul Antlaşması’nı yürürlükten

kaldırmıştır.Bugelişme,KarlofçaAntlaşması’yla

kaybedilen toprakların da geri alınabileceği dü

şüncesinigündemegetirmiştir.

 Bu bil gi ye da ya na rak,

 I. Rusya,açıkvesıcakdenizlere inmesiyase

tindenvazgeçmiştir.

 II. XVIII.yüzyılbaşlarındaOsmanlıDevleti,kay

bettiğitopraklarıgerialmasiyasetiizlemiştir.

 III. Kazanılanbaşarı, kaybedilendiğer toprakla

rındaalınabileceğiumudunuartırmıştır.

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

 A)YalnızI B)YalnızII C)YalnızIII

   D)IveII E)IveIII

7) Osmanl›Devleti,XVIII.yüzy›lda,KarlofçaAntlafl

mas› ile kaybettiği topraklar› geri alabilmek için

Rusya,AvusturyaveVenedik ile savaflm›fl;an

cakkaybettiğitopraklar›kazanamad›ğ›gibi,yeni

topraklardakaybetmifltir.

 Bu du ru mun aşa ğı da ki ler den han gi si ni zo run

lu kıl dı ğı söy le ne bi lir?

 A) Halk›nekonomikgücününyükseltilmesini

 B) Egemenlikanlay›fl›n›ndeğifltirilmesini

 C) Bat›n›nüstünlüğününkabuledilmesini

 D) Askeri›slahatlarasonverilmesini

 E) Fetihpolitikas›n›ndevamettirilmesini

8) Osmanl›Devleti’ndeduraklamadönemininsonla

r›ndayaflanantoprakkay›plar›,gerilemedönemi

nin temel siyasi politikalar›n›n belirlenmesinde

etkiliolmufltur.

 Aşa ğı da ki ler den han gi si ge ri le me dö ne min de 

bu doğ rul tu da olu şan bir po li ti ka dır?

 A) Vergigelirleriniart›rmak

 B) Kaybedilentopraklar›gerialmak

 C) Diplomatikiliflkilerigelifltirmek

 D) Bask›vefliddetedayal››slahatlaryapmak

 E) Çokulusludevletyap›s›n›korumak

9) Ruslar›n,Osmanl›egemenliğindekiLehistan’›niç

ifllerinekar›flmas›ve1736’daK›r›m’›iflgaletmesi

üzerineOsmanl›Devleti ileRusyaaras›ndasa

vaflbafllam›flt›r.Busavafl›nsonucundaOsmanl›

Devleti galip gelmifl ve Fransa’n›n arabulucu

luğuylaBelgratAntlaflmas›’n›imzalam›flt›r.

 Bu  bil gi ye da ya na rak, 

 I. Rusya,Osmanl›Devleti’nintoprakbütünlüğü

nüzedeleyenbirpolitikaizlemifltir.

 II. Osmanl›Devleti,askerialandakazand›ğ›ba

flar›y›diplomasialan›ndadadevamettirmek

için güçlü devletlerle olan dostluk iliflkilerin

denyararlanm›flt›r.

 III. Osmanl›Devleti,s›n›rlar›n›geniflletmeyede

vametmifltir.

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

 A)Yaln›zII B)IveII C)IveIII

   D)IIveIII E)I,IIveIII

10) 1699Karlofça ve1718PasarofçaAntlaflmalar›

n›nOsmanl›Devletisiyasitarihiaç›s›ndanönem

leri incelendiğinde; Karlofça ile Osmanl› Devle

ti’ninart›kBat› içinciddibir tehlikeolmad›ğ›n›n,

Pasarofça ile isebudevletinAvrupa’da insiyatif

alamayacakbirgüçolduğununanlafl›ld›ğ›görül

mektedir.

 Bu bil gi ye da ya na rak, ula şı la bi le cek te mel 

yar gı aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

 A) Avrupal› devletler Osmanl› Devleti’ne karfl›

birliktehareketetmekarar›alm›flt›r.

 B) XVIII. yüzy›lda Osmanl› Devleti’nin Avrupal›

devletlerüzerindekibask›s›giderekartm›flt›r.

 C) KarlofçavePasarofçaAntlaflmalar›,Osmanl›

Devleti’nindiplomatikbaflar›lar›aras›ndayer

alm›flt›r.

 D) Osmanl›Devleti’ninAvrupal›devletlerüzerin

deeldeettiğiüstünlüksonbulmufltur.

 E) Osmanl›Devleti h›zl› bir restorasyon süreci

niniçinegirmifltir.



DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ 
KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ

(1595 - 1774)

17

11.
Sınıf

TEST 6

1) I. Ah met’in, Os man lı ai le si nin en yaş lı ve ol

gun üye si nin tah ta geç me ku ra lı nı ge tir me siy

le,

 I. tahtageçmekonusundakibelirsizliğiortadan

kaldırmak,

 II. tahtkavgalarınıönlemek,

 III. saltanatdüzeninesonvermek

 amaç la rın dan han gi le ri ne ula ş mak is te di ği 

söy le ne bi lir?

 A)YalnızII B)YalnızIII C)IveII

   D)IveIII E)I,IIveIII

2) XVII. yüz yıl da Os man lı Dev le ti’nde,

 I. t›marlar›nrüflvetveiltimasladağ›t›lmas›,

 II. YeniçeriOcağ›’naaskerlikleilgisiolmayanki

flilerinal›nmas›,

 III. flehzadelerin sancaklarda görevlendirilmesi

uygulamas›n›nterkedilmesi

 ge liş me le ri nden han gi le ri nin, as ke ri ba şa rı

sız lık la rın ya şan ma sın da doğ ru dan et ki li ol

du ğu sa vu nu la bi lir?

 A)Yaln›zI B)Yaln›zII C)Yaln›zIII

   D)IveII E)IIveIII

3) Osmanl› Devleti, Duraklama Dönemi’nde fetih

politikas›izlemeyedevametmifl;ancakuzunsü

rensavafllar›nçoğundayenilgialm›flt›r.

 Bu du ru mun,

 I. iççalkant›lar›nartmas›,

 II. maliyeninbozulmas›,

 III. Avrupa karfl›s›nda kazan›lan siyasi üstünlü

ğünkaybedilmesi

 so nuç la rın dan han gi le ri ne or tam ha zır la dı ğı 

söy le ne bi lir?

 A)Yaln›zI B)IveII C)IveIII

   D)IIveIII E)I,IIveIII

4) XVII. yüz yıl da ya şa nan aşa ğı da ki ge liş me ler

den han gi si nin, Os man lı Dev le ti’nin Du rak la

ma Dö ne mi ’ne gir me si ne ne den ol du ğu sa vu

nu la maz?

 A)YeniçeriOcağ›’n›nsiyasiaç›dangüçlenmesi

 B)T›marlar›nrüflvetveiltimasladağ›t›lmas›

 C)Tar›msalüretiminazalmas›

 D)Devflirmelerintaht›elegeçirmesi

 E)Ganimetlerinazalmas›

5) Osmanl›Devleti’ndeAvusturyaileyap›lanPeter

veradin Savafl›’n›n ard›ndan bat›n›n üstünlüğü

kabul edilerekbu yönde ›slahat yap›lma yoluna

gidilmifltir.

 Bu bil gi ye da ya na rak, Os man lı Dev le ti ile il gi

li aşa ğı da ki yar gı lar dan han gi si ne ula şı la bi

lir?

 A) Gelenekselpolitikas›n›değifltirmifltir.

 B) Askersay›s›n›art›rmay›amaçlam›flt›r.

 C) Avusturyailemüttefikolmakistemifltir.

 D) Doğuileolansiyasiiliflkilerinikesmifltir.

 E) Yapt›ğ›yeniliklerdebaflar›l›olmufltur.

6) Prut Ant laş ma sı'nın;

 I. ‹stanbul Antlaflmas› (1700) ile Rusya'ya b›

rak›lanAzakKalesi,Osmanl›Devleti'negeri

verilecektir.

 II. Ruslar ‹stanbul'daelçi bulunduramayacakt›r.

 III. ‹sveçKral›DemirbaflŞarlserbestçeülkesine

geri dönecektir.

 mad de ler inden han gi le ri, Os man lı'nın iç po li

ti ka sı nı dış mü da ha le ler den ko ru ma ya ça lış tı

ğı nın doğ ru dan gös ter ge si dir?

 A)Yaln›zII B)Yaln›zIII C)IveII

   D)IveIII E)IIveIII
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7) XVIII.yüzy›ldaOsmanl›Devleti,KarlofçaAntlafl

mas›ilekaybettiğitopraklar›nbirk›sm›n›gerial

m›fl;ancakbirsüresonraelegeçirdiğitopraklar

dandahafazlas›n›kaybetmeyebafllam›flt›r.

 Bu na gö re,
 I. Osmanlı sınırları daralmıştır.
 II. Osmanl›Devleti eski gücünü yitirmifltir.
 III. Osmanl› yönetimi hoflgörü politikas› yürüt

müfltür.

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

 A)Yaln›zI B)Yaln›zII C)IveII

   D)IveIII E)IIveIII

8) 1774 Kü çük  Kay nar ca Ant laş ma sı’nın,

 I. Rusya’nın istediği yerde konsolosluk açabil

mesi,

 II. Rusya’nınKaradeniz’dedonanmabulundura

bilmesi,

 III. İngiltereveFransa’yatanınankapitülasyonla

rınRusya’yadatanınması

 özel lik le rin den han gi le ri, Os man lı Dev le ti’nin 

eko no mik açı dan zor du ru ma düş me sin de da

ha etkili ol muş tur?

 

 A)YalnızI B)YalnızIII C)IveII

   D)IveIII E)IIveIII

9) Rusya,K›r›m’›nOsmanl›Devleti’ndenayr›lmas›

n›nard›ndanK›r›m’›iflgaletmifltir.Osmanl›Dev

leti’ninRusyaüzerinesavaflhaz›rl›klar›nabaflla

mas› üzerine Fransa’n›n arabuluculuğu ile

Osmanl›DevletiileRusyaaras›ndaAynal›kavak

Tenkihnamesiimzalanm›flt›r.

 Fran sa’nın bu tu tu mu, aşa ğı da ki ler den han gi

si nin bir gös ter ge si dir?

 A) K›r›m’›elegeçirmekistediğinin

 B) Osmanl›Devletiileaskeriiflbirliğiniamaçlad›

ğ›n›n

 C) Rustopraklar›ndahakiddiaettiğinin

 D) Doğusiyasetindesözsahibiolmay›hedefle

diğinin

 E) Bağ›ms›zl›kmücadelelerinidesteklediğinin

10) XVI II. yüz yıl da Os man lı İm pa ra tor lu ğu’nda, 
 I. topraklar›n korunmas› ve savunulmas› siya

setinedönülmesi,
 II. toprak kay›plar›n›n artarakdevametmesi,
 III. ‹stanbul ve Karlofça Antlaflmalar›’yla kaybe

dilen yerlerin geri al›nmaya çal›fl›lmas›

 du rum la rı aşa ğı da ki le rden han gi sin de ve ri len 

sı ra ya gö re ger çek leş miş tir?

 A)I,II,III B)I,III,II C)II,I,III

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

11) Osmanl›DevletiileRusyaaras›ndayap›lan1739

Belgrat Antlaflmas›’ndaRusya’n›n Karadeniz’de

donanma ve ticaret gemisi bulunduramayacağ›

hükmüyeralm›flt›r.

 Bu hük me da ya na rak, aşa ğı da ki ler den han gi

si nin ge çer li ol du ğu söy le ne mez?

 A) Karadeniz’intarafs›zhalegetirildiğinin

 B) Rusya’n›nyenilgiyikabulettiğinin

 C) Rusya’n›nKaradeniz’e inmesininengellendi

ğinin

 D) Karadeniz’dekiOsmanl›egemenliğininkorun

duğunun

 E) Rusya’n›n Osmanl› Devleti’nin üstünlüğünü

kabulettiğinin

12) OsmanlıDevleti1740yılındaFransa’yaönceden
vermişolduğukapitülasyonlarısüreklihalegetir
miştir.

 Bu du rum, Os man lı Dev le ti’nde aşa ğı da ki ler
den han gi si ne yol aç mış tır?

 A) Yerliüretiminartmasına

 B) Ülkesanayisiningelişmesine

 C) Ülkeninaçıkpazarhalinegelmesine

 D) Ekonomikyapınıngüçlenmesine

 E) Eğitimfaaliyetlerininhızlanmasına
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TEST 7

1) Gerileme dönemi padiflahlar›ndan III. Selim bir

hatt›hümayununda“...alemharaboldu,reayada

takatkalmam›flt›r.Kad›lar,voyvodalarveayanla

r›netmediklerimezalimyok...”demifltir. 

 III. Se lim’in bu sö zü ne da ya na rak, 

 I. Devletletoplumaras›ndakibar›flzedelenmifl

tir.

 II. ‹darialandabozulmalaryaflanm›flt›r.

 III. Halk üzerinde bask›c› bir yönetim uygulan

m›flt›r.

 yo rum la rın dan han gi le ri  ya pı la bi lir?

 A)Yaln›zI B)Yaln›zII C)IveII

  D)IIveIII E)I,IIveIII

2) Os man lı Dev le ti’nin Du rak la ma Dö ne mi’n de 

ya şa nan,

 I. iç güvenliğin bozulmas›,

 II. eğitim sisteminin dini ağ›rl›kl› olmas›,

 III. ticaret yollar›n›n yöndeğifltirmesi

 du rum la rın dan han gi le ri, eko no mik ha ya tın 

bo zul ma sı na yol aç mış tır?

 A)Yaln›zII B)Yaln›zIII C)IveII

   D)IveIII E)I,IIveIII

3) Os man lı Dev le ti’nde XVI II. yüz yıl da,

 I. yerlimal›kullan›m›n›nteflvikedilmesi,

 II. Avrupa ile kal›c› diplomatik iliflkilerin kurul

mas›,

 III. ilkdefaiçborçlanmayagidilmesi,

 IV.kapitülasyonlar›nsüreklihalegetirilmesi

 uy gu la ma la rın dan han gi le ri nin bir bir le riy le 

çe liş ti ği söy le ne bi lir?

 A)IveIV B)IveIII C)IIveIII

   D)IIveIV E)IIIveIV

4) XVII.yüzy›ldaOsmanl›Devletiekonomikbozuk

luğugiderebilmekiçiniltizamsisteminiyayg›nlafl

t›rarakpeflinparaihtiyac›n›karfl›lamakistemifltir.

Busistemt›martopraklar›n›nazalmas›naveköy

lülerin vergilerin ağ›rl›ğ›ndan ötürü bulunduklar›

yerlerdenkentleregöçetmesinenedenolmufltur.

 Bu du ru mun aşa ğı da ki ler den han gi si ne ne

den ol du ğu söy le ne mez?

 A) Üretiminazalmas›na

 B) ‹flsizliksorununundoğmas›na

 C) Gelirgiderdengesininsağlanmas›na

 D) Halk›ndevleteolangüvenininazalmas›na

 E) Toprakyönetimindedeğiflikliklerinyaflanma

s›na

5) Aşa ğı da ki ler den han gi si Os man lı Dev le ti’nin 

du rak la ma dö ne min de or du nun bo zul ma sın

da et ki li olan ge liş me ler den bi ri de ğil dir?

 A) Yeniçeri Ocağ›’na asker al›nma usüllerinin

değiflmesi

 B) Padişahlarınordununbaşındasefereçıkma

ması

 C) Ulufelerinayar›düflükakçeileödenmesi

 D) T›marsahiplerininbeslemekzorundaolduğu

askersay›s›n›nartmas›

 E) Yeniçerilerin askerlik d›fl›nda ifllerle uğrafl

mas›

6) Os man lı İm pa ra tor lu ğu’nda,

 I. beflikulemal›ğ›ndangelmiflkiflilerinilmiyes›

n›f›ndagörevlendirilmesi,

 II. medreselerde okutulan pozitif bilimlere ait

derslerinkald›r›lmas›,

 III. müderrislerin,kifliselç›karlar›n›korumayaça

l›flmas›

 du rum la rın dan han gi le ri, eği ti m sis te mi nin  

bo zul ma sı na or tam ha zır la mış tır?

 A)Yaln›zI B)Yaln›zII C)Yaln›zIII

   D)IveIII E)I,IIveIII
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7) XVIII. yüzy›ldaOsmanl›Devleti’ninAvrupadev
letleri ile iliflkilerindesavafl›nyerinidiplomasial
maya bafllam›flt›r. Avrupa’da yeni müttefiklere
ihtiyac›olduğunuanlayanOsmanl›yönetimiçok
yönlübirdiplomasihareketibafllatm›flt›r.

 Os man lı Dev le ti si ya si po li ti ka sın da mey da na 
ge len bu de ği şim,

 I. Avrupal›ülkelerinaskerivesiyasiüstünlüğü
nünkabuledildiği,

 II. tekbafl›nahareketetmedüflüncesininXVIII.
yüzy›ldaetkinliğinikaybettiği,

 III. devletin sürekliliğinin sağlanmas› hedefine
ulafl›lmakistendiği

 du rum la rın dan han gi le ri nin ya şan dı ğı na ka nıt 
gös te ri le bi lir?

 A)Yaln›zI B)Yaln›zII C)Yaln›zIII

   D)IveII E)I,IIveIII

8) OsmanlıDevletiveRusyaarasındayapılan1739
BelgratAntlaşması’ndaAzakKalesi’ninyıkılması
veAzaktopraklarınınikidevletarasındatampon
bölgeolmasınakararverilmiştir.

 Bu du ru ma da ya na rak,

 I. OsmanlıDevleti,Karadeniz’deRusaskerigü
cünüengellemekistemiştir.

 II. Rusya,Karadeniz’deönemlibirüssünükay
betmiştir.

 III. Karadenizticaretieskiöneminiyitirmiştir.

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

 

 A)YalnızI B)YalnızII C)YalnızIII

   D)IveII E)IIveIII

9) OsmanlıDevleti,XVll.yüzyıldaİran’layapılansa
vaşlar sonucunda Ferhat Paşa Antlaşması’nı
imzalayarakdoğudaengenişsınırlaraulaşmıştır.

 Bu na gö re, aşa ğı da ki ler den han gi si ne ula şı la
maz?

 A) Maliyeninbozulduğuna

 B) Yenitopraklarınkazanıldığına

 C) Askeribaşarıların,siyasibaşarılaraortamha
zırladığına

 D) Sınırlarıngenişlediğine

 E) İranileyapılansavaşlardabaşarısağlandığına

10) Os man lıDevleti,Avusturyaüzerinegerçekleştir
diğiHaçovaMeydanSavaşı’ndabaşarılıolmuş;
ancakAnadolu’da celali isyanlarının çıkması ve
İran’ın Osmanlı topraklarına saldırması üzerine
Zitvatorok Antlaşması’nı imzalayarak Avusturya
karşısındakisiyasiüstünlüğünükaybetmiştir.

 Bu na gö re, Os man lı Dev le ti’yle il gi li,
 l. Aynıandabirdenfazladevletlemücadeleet

miştir.
 ll. Askeribaşarısını,diplomasialanındadagös

termiştir.
 lll. Merkeziotoritesisarsılmıştır.
 yar gı la rın dan han gi le ri ne ula şı la bi lir?

 A)YalnızI B)Yalnızll C)lvell
   D)IveIll E)llveIII

11) OsmanlıDevleti,1739BelgratAntlaşmasıileKa
radeniz’de gemi bulundurmama kararını Rus
ya’yakabulettirmiştir.

 Bu bil gi ye da ya na rak,
 I. Rusyakarşısındasiyasiüstünlüksağlanmıştır.
 II. Karadeniz,Osmanlıhakimiyetindekalmıştır.
 III. RusyaileOsmanlıDevletiarasındakirekabet

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

 A)YalnızII B)IveII C)IveIII
   D)IIveIII E)I,IIveIII

12) XVIII.yüzy›ldaOsmanl›ekonomisibat›ticaretinin
lehinezay›flamayabafllad›.Savafllardanganimet
eldeedilemiyordu.XVI.yüzy›ldanberidünyapa
raak›mlar›ndaortayaç›kandeğifliklikleredebağ
l›olarakticaretdengesininaç›kvermesi,devletin
gereksinimlerinin artmas›n›n bir sonucu olarak
Osmanl›paras›n›ndeğerkaybetmesineyolaçt›.
T›marsistemindebozulmalargörüldü.

 Bu bil gi den ha re ket le Os man lı eko no mi si nin 
bo zul ma sın da aşa ğı da ki ler den han gi si nin et
ki li ol du ğu söy le ne mez?

 A) Osmanl› ülkesinin sanayileflmeye uygun ol
mamas›n›n

 B) Savafllardayenilgileral›nmas›n›n
 C) Bat›dakigeliflmelerintakipedilememesinin
 D) Devletin ihtiyaçlar› karfl›layacak güçte olma

mas›n›n
 E) Tar›msalüretiminyavafllamas›n›n
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TEST 8

1) OsmanlıDevleti’ndebaşlayanduraklama,gerile

meveyıkılmadönemlerininenbelirgingösterge

siAvrupa’dafetihlerindurmuşolmasıdır.

 Aşa ğı da ki ler den han gi si nin bu du ru mun yol 

aç tı ğı so nuç lar ara sın da yer al dı ğı söy le ne

mez?

 A) Ganimetgelirlerininazalması

 B) Ekonomikdurumunbozulması

 C) Gelirkaynaklarınınartması

 D) Siyasiotoriteningüçsüzleşmesi

 E) Yeniçeri Ocağı’nın masraflarının karşılana

maması

2) Aşa ğı da ki ler den han gi si, Os man lı Dev le ti'nin 

Du rak la ma Dö ne mi’ne gi rme sin de ki iç ne den

ler den bi ri ola rak gös te ri le mez?

 A) Şehzadelerin sancak görevlerine son veril

mesi

 B) Saraydaki kişilerin yönetimdeki etkinliğinin

artması

 C) Merkeziyönetiminzayıflaması

 D) Yeniticaretyollarınınbulunması

 E) Kapıkulusistemininişleyişininbozulması

3) • Osmanlı hanedanından en büyük ve akıllı

olanın(ekberveerşed)padişaholmasıkura

lınıgetirmiştir.

 • Kafesusulünügetirerekşehzadelerinsanca

ğaçıkmasınıyasaklamıştır.

 Yu ka rı da ki ge liş me le ri ger çek leş ti ren Os man

lı pa di şa hı aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

 

 A)I.Ahmet  B)II.Osman

 C)I.Mustafa D)III.Murat

   E)IV.Murat

4) Aşa ğı da ki ler den han gi si nin Os man lı Dev le

ti’nin Du rak la ma Dö ne mi’nde gö rül dü ğü söy

le ne mez?

 A) Engenişsınırlaraulaşılması

 B) Batınınüstünlüğününkabuledilmesi

 C) Beşikulemalığınınyaygınlaşması

 D) Ayaklanmalarınsıklaşması

 E) Gümrükgelirlerininazalması

5) Os man lı Dev le ti’nin Du rak la ma Dö ne mi’n de 

aşa ğı da kilerin han gi sin de bü yük bir ar tı şın 

ol du ğu söy le ne mez?

 A) Saraymasraflarında

 B) YeniçeriOcağı’ndakiaskersayısında

 C) Kapıkuluordusununmasraflarında

 D) İçisyanlarında

 E) Savaşganimetlerinde

6) Yükselme döneminde Avrupa ile ilişkilerinde

Osmanlı Devleti sorunların büyük bir bölümünü

kendiçıkarlarıdoğrultusundaçözerken,durakla

madönemindebüyük devletler üzerindeki haki

miyetiniyitirmiştir.

 Bu yargıyı,

 I. Zitvatorok,

 II. Karlofça,

 III. Bucaş

 antlaşmalarından hangilerinin desteklediği 

savunulabilir?

 A)YalnızI B)YalnızIII C)IveII

  D)IIveIII E)I,IIveIII
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7) Os man lı Dev le ti’nin XVII. yüz yıl da ya şa dı ğı 

ge nel du rum ile il gi li, aşa ğı da ki ler in han gi sin

de I.’de ve ri le nin II.’ye or tam ha zır la dı ğı söy le

ne mez?

     I.        II.

 A) T›marsisteminin Eyaletaskerlerinin

  bozulmas›  say›s›n›nartmas›

 B) Beflikulemal›ğ›n›n Bilimveeğitimhayat›

  yayg›nlaflmas› n›nbozulmas›

 C) Vergioranlar›n›n Eyaletlerdehalkisyan

  art›r›lmas›  lar›n›nç›kmas›

 D) fiehzadeeğitim Tecrübesiz

  sisteminin  padiflahlar›ntahta

  değiflmesi  ç›kmas›

 E) Savafllardakaza Askeriharcamalar›n

  n›lanbaflar›lar›n artmas›

  azalmas›

8) XVII.yüzyıldaOsmanlıDevleti'ndesiyasi,iktisadi,

veaskerialanlardabozulmalarbaşlamıştır.

 Bu bozulmaların sebepleri arasında,

 I. CoğrafiKeşifler,

 II. Sanayiİnkılabı,

 III. Tımarsistemininbozulması

 gelişmelerinden hangileri gösterilebilir? 

 A)YalnızI B)YalnızII C)IveII

   D)IveIII E)IIveIII

9) I. FerhatPaşa

 II. Bucaş

 III. KasrıŞirin

 Yu ka rı da ki ler den han gi le ri, Os man lı Dev le

ti’nin do ğu sı nır la rı nı be lir le mek ama cıy la im

za la dı ğı ant laş ma lardan dır?

 A)YalnızI B)YalnızII C)YalnızIII

   D)IIveIII E)IveIII

10) Os man lı Du rak la ma Dö ne minde, do ğu da ve 

ba tı da en ge niş sı nır la ra ulaşılmasını sağla

yan ant laş ma lar aşa ğı da ki ler den han gi sin de 

doğ ru eş leş ti ril miş tir?

 A) Karlofça–Serav

 B) Ferhatpaşa–Bucaş

 C) Hotin–Bucaş

 D) Ferhatpaşa–Nasuhpaşa

 E) Amasya–KasrıŞirin

11) Osmanlı Devleti'nin, Avusturya'ya üstünlüğü

nü kabul ettirdiği ve Avusturya'ya karşı üs

tünlüğünü kaybettiği antlaşmalar, aşağıdaki

lerden hangisinde birlikte verilmiştir? 

 A) İstanbul(1533)–Zitvatorok

 B) Bucaş–Vasvar

 C) Hotin–Zitvatorok

 D) Karlofça–İstanbul(1700)

 E) Bucaş–FerhatPaşa

12) Kar lof ça Ant laş ma sı’nın ga ran tör lü ğü nü üst

le nen dev let aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

 A)Lehistan B)RusyaC)Avusturya

   D)Venedik E)Malta

13) I. KarlofçaAntlaflmas›’n›nimzalanmas›

 II. AzakKalesi’ninRuslarab›rak›lmas›

 III. Doğu’daengenifls›n›rlaraulafl›lmas›

 Du rak la ma Dö ne mi’ne ait yu ka rı da ki ge liş me

le rin kro no lo jik sı ra la ma sı aşa ğı da ki le rden 

han gi sin de doğ ru ola rak ve ril miş tir?

 

 A)IIIIII B)IIIIII C)IIIIII

   D)IIIIII E)IIIIII
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TEST 9

1) I. Halkınödeyemeyeceğivergiyükününaltında

ezilmesi

 II. CoğrafiKeşiflerlebirlikteticaretyollarınınyer

değiştirmesi

 III. Doğalsınırlaraulaşılması

 Os man lı İm pa ra tor lu ğu’nda yu ka rı da gö rü len 

du rum la r dan han gi le ri nin, du rak la ma dö ne

mi ne gi ril me sin de et ki li olan dış ne den ler ara

sın da ol du ğu söy le ne bi lir?

 A)YalnızI B)YalnızII C)IveIII

  D)IIveIII E)I,IIveIII

2) Aşa ğı da ki ler den han gi si nin, Os man lı ma li ye

si nin bo zul ma sı na ne den ol du ğu sa vu nu la

maz?

 

 A) Birçokdevletekapitülasyonverilmesi

 B) Saraymasraflarınınartması

 C) Ticaretyollarınındeğişmesi

 D) Savaşganimetlerininazalması

 E) Tımardağıtımınındevleteliyleyapılması

3) Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılda, 

Osmanlı devlet yönetiminde aksaklıklara yol 

açarak merkezi otoritenin zayıflamasında et

kili olan gelişmeler arasında gösterilemez?

 A) Önemli makamlara devşirme kökenli devlet

adamlarınıngetirilmesi

 B) Padişahlarınçocukyaştatahtaçıkması

 C) Niteliksizyöneticilerinişbaşınageçmesi

 D) Saray kadınlarının yönetimdeki etkisinin

artması

 E) Ordudakidisiplininbozulması

4) XVII. yüz yıl da Os man lı İm pa ra tor lu ğu’nda tı

mar sis te mi nin bo zul ma sı aşa ğı da ki ler den 

han gi si ne ne den ol muş tur?

 A) Ülkeninstratejikönemininazalmasına

 B) Tarımsalüretiminazalmasına

 C) Beşikulemalığınınyaygınlaşmasına

 D) Ticaretgelirlerininazalmasına

 E) Ülkenüfusununartmasına

5) Os man lı Dev le ti’nin Du rak la ma Dö ne mi ile il

gi li aşa ğı da ki ler den han gi si nin ge çer li ol du ğu 

söy le ne mez?

 A) Devletinengenişsınırlaraulaşması

 B) Askerivemalidisiplininbozulması

 C) Fransızİhtilali'ninetkisiylemilliyetçiisyanların

yaşanması

 D) OsmanlıDevleti’ninOrtaAvrupa’dakiüstünlü

ğünüyitirmesi

 E) Eğitimvebilimkurumlarınınbozulması

6) XVII. yüz yıl da Ve ne dik’in Gi rit Ada sı’nı, Le his

tan’ın Po dol ya’yı Os man lı Dev le ti’nden ge ri 

al mak; Avus tur ya’nın ise Os man lı Dev le ti’ni 

Av ru pa’dan uzak laş tır mak is te me si nin aşa ğı

da ki ler den han gi si ne ne den ol du ğu söy le ne

bi lir?

 A) Venedik’eyeniayrıcalıklarınverilmesine

 B) Osmanlı Devleti’nin Avusturya ile anlaşma

yapmasına

 C) Osmanlı Devleti’nde ıslahat çalışmalarının

hızlanmasına  

 D) Lehistan’ın Osmanlı Devleti’ne yıllık vergi

ödemeyikabuletmesine

 E) OsmanlıDevleti’nekarşıAvrupa’dakutsalitti

fakkurulmasına
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7) Os man lı Dev le ti’nde,

 I. yeniçerilerinII.Osman’ıöldürmesi,

 II. savaşlarınuzunsürmesi,

 III. padişahlarınseferlereçıkmaması

 durumlarından han gi le ri nin dev le tin es ki say

gın lı ğı nı ve gü cü nü kay bet ti ği ne ka nıt ola rak 

gös te ri le bi lir?

 A)YalnızI B)YalnızII C)IveII

   D)IIveIII E)I,IIveIII

8) Gi rit’in,

 I. önemligeçiflyollar›üzerindebulunmas›,

 II. Akdenizticaretinehakimbirkonumdaolmas›,

 III. Venediklilertaraf›ndanaskeriüsolarakkulla

n›lmas›

 özel lik le rin den han gi le ri nin, bu ada nın alın

mak is ten me sin de et ki li ol du ğu söy le ne bi lir?

 A)Yaln›zI B)Yaln›zII C)Yaln›zIII

   D)IveII E)I,IIveIII

9) Aşağıdakilerden hangisinde I.'de verilen ola

yın II.'ye neden olduğu söylenemez?

          I.Olay                           II.Olay          

 A) II.Viyanabozgu Avrupakarşısında

 nununyaşanması savunmakonumuna

   geçilmesi

 B) Osmanlıİmparatorlu Tımarsisteminin

 ğu'ndatarımsalüreti uygulamayakonma

 minazalması sı

 C) İranile1639Kasrı Osmanlıİran sınırı

 ŞirinAntlaşması'nın nınbelirlenmesi

 imzalanması

 D) 16831699yılları KarlofçaAntlaşma

 arasındaKutsal sı'nınimzalanması

 İttifakdevletleriile

  savaşılması

 E) 1672BucaşAnt Batı'daengenişsı

 laşması'nın nırlaraulaşılması

  imzalanması

10) Aşa ğı da ki ler den han gi si, Os man lı Dev le ti’nin 

Ge ri le me Dö ne mi’nde iz le di ği bir po li ti ka de

ğil dir?

 A)Karlofça Antlaflmas› ile kaybedilen yerlerin
geri al›nmak istenmesi

 B) Bat›danaskeriveteknikgeliflmelerinal›nmas›
 C) Fransa’ya tan›nan kapitülasyonlar›n sürekli

hale getirilmesi
 D) Fetihpolitikas›n›n sürdürülerek s›n›rlar›nge

niflletilmesi
 E) IslahatlardaBat›’n›nüstünlüğününkabuledil

mesi

11) XVI.veXVII.yüzyıllardaOsmanlıDevletiileİran

arasındabirçoksavaşyaşanmışvebusavaşların

sonuçları, imzalanan antlaşmalar ile belirginlik

kazanmıştır.

 Bu dö nem de Os man lı Dev le ti’nin İran ile im

za la dı ğı en ka zanç lı ant laş ma aşa ğı da ki ler den 

han gi si dir?

 A) FerhatPaşaAntlaşması

 B) Kasr–ıŞirinAntlaşması

 C) NasuhPaşaAntlaşması

 D) SeravAntlaşması

 E) AmasyaAntlaşması

12) Osmanl› Devleti, XVIII. yüzy›lda Karlofça ve

‹stanbulantlaflmalar›ylakaybettiğitopraklar›geri

almapolitikas›izlemifltir.

 Aşa ğı da ki ler den han gi si, bu amaç la ya pı lan 

ça lış ma la rı hız lan dır mış tır?

 A) III.Ahmet’inpadiflaholmas›

 B) Belgrat’›ngerial›nmas›

 C) AzakKalesi’ningerial›nmas›

 D) LaleDevri’ninbafllamas›

 E) LehistanVerasetSavafllar›’n›nbafllamas›
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TEST 10

1) Aşa ğı da ki ler den han gi si, Os man lı Dev le ti’nin 

ge ri le me si nin ne den le ri ara sın da gös te ri le

mez? 

 A) Ülkeiçindeyaşanangöçler

 B) Avrupa’dayaşanangelişmeler

 C) Yönetimdeyaşananbozulmalar

 D) Savaşlardaalınanbaşarısızlıklar

 E) Yabancıülkelereverilenayrıcalıklar

2) 17. yüzyıldaOsmanlıDevleti’ninhazinegelirleri

azalırken harcamaları artmış; ekonomik sistemi

bozulmuştur.

 Bu du ru ma, aşa ğı da ki ler den han gi si nin yol 

aç tı ğı söy le ne mez?

 A) Uzunsürensavaşlarınyenilgiylesonaerme

sinin

 B) Balkanlarda bağımsızlık kazanan devletlerin

vergigöndermemesinin

 C) Kapitülasyonlarıngiderek sömürüaracı hali

negelmesinin

 D) Ticaretgelirlerininazalmasının

 E) Saraymasraflarınınartmasının

3) OsmanlıDevleti’ninsınırlarıduraklamadönemin

debatıdaAvusturya’ya,doğudaİrandağlarınave

güneydeAfrikaçöllerinekadargenişlemiştir.

 Bu du ru mun aşa ğı da ki ler den han gi si ne ka nıt 

oluş tur du ğu sa vu nu la bi lir? 

 A) Savaşlarınsonaerdiğine

 B) Cülûsbahşişlerininarttığına

 C) YeniçeriOcağı’nınkaldırıldığına

 D) Egemenlikanlayışınındeğiştiğine

 E) Doğalsınırlaraulaşıldığına

4) Aşa ğı da ki top rak lar dan han gi si Du rak la ma 

Dö ne mi’n de Os man lı sı nır la rı na da hil ol muş

tur?

 A)Belgrad B)Mora C)Girit

   D)Bosna E)Eflak

5) Os man lı İm pa ra tor lu ğu XVI II. yüz yıl da tüm ça

ba sı nı ön ce lik li ola rak aşa ğı da ki ler den han gi

si ne yö nelt miş tir? 

 A) Kaybettiğitopraklarıgerialmaya

 B) Sanayisinigüçlendirmeye

 C) Bütçesinidenkleştirmeye

 D) Diplomatikilişkilerinigeliştirmeye

 E) Yönetiminidemokratikleştirmeye

6) Rus ya’nın, İs veç kra lı nı ta kip ba ha ne siy le Os

man lı top rak la rı na gir me si, aşa ğı da ki sa vaş

lar dan han gi si ne yol aç mış tır? 

 A) MohaçSavaşı

 B) KırımSavaşı

 C) 93Harbi

 D) PrutSavaşı

 E) DömekeSavaşı

7) I. MoraveDalmaçyakıyılarınınVenedik’ebıra

kılması

 II. İran’la Kasrı Şirin Antlaşması’nın imzalan

ması

 III. Ruslarınİstanbul’daelçibulundurmahakkına

sahipolması

 XVII. yüz yıl da ya şa nan yu ka rı da ki ge liş me le

rin kro no lo jik sı ra la ma sı aşa ğı da ki le rin han gi

sin de doğ ru ola rak ve ril miş tir?

 A)IIIIII B)IIIIII C)IIIIII

   D)IIIIII E)IIIIII
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8) Os man lı Dev le ti ile Rus Çar lı ğı ara sın da im za
la nan 1774 ta rih li Kü çük Kay nar ca Ant laş ma
sı’nın aşa ğı da ki mad de le rin den han gi si, Os
man lı Dev le ti’nin Kı rım’la kül tü rel bağ la rı nı 
ko ru ma ya ça lış tı ğı bi çi min de yo rum la na bi lir?

 
 A) KırımhanlarıdinibakımdanOsmanlıhalifesi

nebağlıkalacak
 B) Rusya Karadeniz’de donanma bulun

durabilecek
 C) Rusya İstanbul’da sürekli elçi bulun

durabilecek
 D) OsmanlıOrtodokslarınınhaklarınıRusyako

ruyacak
 E) Osmanlı Devleti, Rusya’ya savaş tazminatı

ödeyecek

9) 1736–1739Osmanlı–RusveAvusturyasavaş
larınınsonaermesindeFransa’nınarabuluculuk
yapmasıetkiliolmuştur.

 Bu du rum Fran sa’ya aşa ğı da ki ler den han gi si
ni ka zan dır mış tır?

 

 A) Avrupa’dasözsahibiolmasını
 B) Osmanlıekonomisiüzerindekietkinliğiniartır

masını
 C) Doğuülkelerinisömürgeleştirmesini
 D) Osmanlıtopraklarındaegemenlikkurmasını
 E) Fransızİhtilali’ninetkileriniyoketmesini

10) Os ma nlı Dev le ti’nin Du rak la ma Dö ne mi ile il
gi li ola rak, aşa ğı da ki le rden han gi sin de I.’de 
ve ri len ola yın II.’ye yol aç tı ğı sa vu nu la maz?

 

  I.      II.    

 A) FerhatPafla  ‹lktoprakkayb›n›n

  Antlaflmas›’n›n  gerçekleflmesi

  imzalanmas›

 B) Savafllardaal›nan Maliyeninaç›k

  yenilgilerinartmas› vermeyebafllamas›

 C) T›marsisteminin Toprakgelirlerinin

  bozulmas›  azalmas›

 D)BucaflAntlaflmas›’n›n Bat›dakiengenifl

  imzalanmas›  s›n›rlaraulafl›lmas›

 E) Vergilerinart›r›lmas› Celaliveeyalet

     isyanlar›n›n

     yaflanmas›

11) Avus tur ya a şa ğı da ki ant laş ma la rın ha ngi sin

den son ra Bal kan lara ege men ol ma ümi di ne 

ka pıl mış tır? 

 A) ZitvatorokAntlaşması

 B) KarlofçaAntlaşması

 C) VasvarAntlaşması

 D) BelgratAntlaşması

 E) ZiştoviAntlaşması

12) Os man lı Dev le ti 1718 Pa sa rof ça Ant laş ma

sı’nda uğ ra dı ğı za ra rı aşa ğı da ki ül ke ler den 

han gi si üze ri ne se fer ler dü zen le ye rek kar şı la

mak is te miş tir?

 

 A) Lehistan   B)Avusturya

 C) İran   D)Rusya

   E)Venedik

13) 1746 yı lın da ya pı lan ba rış ant laş ma sı ile gü

nü mü ze ka dar sa va şıl ma yan ül ke aşa ğı da ki

ler den han gi si dir?

 A) Rusya   B)İtalya

 C) Bulgaristan  D)Yunanistan

   E)İran

14) Os man lı Dev le ti’nin,  XVI II. yüz yıl da çı kar la rı nı 

ko ru mak ve top rak ka yıp la rı nı ön le mek ama

cıy la aşa ğı da ki dev let ler den han gi siy le sa

vaş tı ğı söy le ne mez? 

 A) Avusturya  B)İran

 C) Rusya   D)İngiltere

   E)Venedik
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TEST 11

1) Aşa ğı da ki ler den han gi si, Os man lı Dev le ti’nin 

Du rak la ma Dev ri 'ne gir me si nin iç ne den le rin

den bi ri de ğil dir?

 A) Askerisisteminbozulması

 B) Hazinegiderlerininartması

 C) Avrupalıdevletleringüçlenmesi

 D) Rüşvetveiltimasınyaygınlaşması

 E) Beşikulemalığısistemininyaygınlaşması

2) Aşa ğı da ki ler den han gi si, XVII. yüz yıl da Os

man lı ma li ye si nin bo zul ma sı nın ne den le ri 

ara sın da gös te ri le mez?

 A) Kapıkuluaskerlerininsayısınınartması

 B) Tarımsalüretiminazalması

 C) Ganimetlerinazalması

 D) Gümrükgelirlerininazalması

 E) Eyaletaskerlerininsayısınınartması

3) 1699 Karlofça Antlaşması’nın şartlarının yerine

getirilmesininyirmibeşyılsüreyleAvusturya’nın

koruyuculuğuna bırakılmış olması, daha sonra

Avusturya’nınOsmanlıDevleti’ne savaş ilan et

mesinenedenolmuştur.

 Avus tur ya’nın Os man lı Dev le ti’ne sa vaş aç

ma sı nın te mel ne de ni aşa ğı da ki ler den han gi

si dir?

 A) OsmanlıDevleti’ninyenitopraklarkazanması

 B) Osmanlı Devleti’nin Karlofça Antlaşması’nı

ihlaletmesi

 C) Ulusalcıayaklanmalarınbaşlaması

 D) Rusya’nınsıcakdenizlereinmeyeçalışması

 E) OsmanlıDevleti’ninViyana’yasaldırması

4) Aşa ğı da ki ler den han gi si, Du rak la ma Dev

ri’nde Os man lı or du sun un bo zul ma ne den le ri 

ara sın da gös te ri le mez?

 A) YeniçeriOcağı’nınkaldırılması

 B) Tımarsistemininbozulması

 C) Orduyakanunaaykırıaskeralınması

 D) Savaştekniklerinindeğişmesi

 E) Avrupa'nınaskerialandaizlenememesi

5) Os man lı İm pa ra tor lu ğu’nun Du rak la ma Dö ne

mi’nde İran (Sa fe vi Dev le ti) ile im za la ndığı 

aşa ğı da ki ant laş ma lar dan han gi si, da ha son

ra ki dö nem ler de de ba zı so run lar ya şan ma sı

na rağ men de ğiş ik li ğe uğ ra ma mış tır?

 A)AmasyaAntlaşması

 B)FerhatPaşaAntlaşması

 C)NasuhPaşaAntlaşması

 D)KasrıŞirinAntlaşması

 E)SeravAntlaşması

6) Ge niş le me si ya se ti gü den ve ül ke si ni de niz le

re aç ma yı amaç la yan Rus Ça rı I. Pet ro, ön ce

lik le aşağıdaki han gi iki dev let ile mü ca de le 

et miş tir? 

 A) İngiltereFransa

 B) FransaOsmanlıDevleti

 C) Avusturyaİngiltere

 D) İsveçOsmanlıDevleti

 E) İngiltereİtalya
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7) XVI II. yüz yıl da;

 I. KüçükKaynarcaAntlaşması’ylaOsmanlıDev

leti’ninRusya’yasavaştazminatıödemesi

 II. Yaş Antlaşması'yla Kırım’ın Rusya’ya veril

mesi

 III. BelgradAntlaşması’ylaKaradeniz’inbirTürk

gölüolduğununkabuledilmesi

 ge liş me le rin den han gi le ri, Os man lı Dev le

ti’nin güç kay bet ti ği nin gös ter ge si dir?

 A)YalnızI B)YalnızII C)IveII

   D)IveIII E)IIveIII

8) 1740 yı lın da, I. Mah mut Dö ne mi'n de Fran sa ile 

im za la nan ka pi tü las yon ant laş ma sı nın öne mi 

aşa ğı da ki ler den han gi si dir? 

 A) Fransızlara verilen ticari ayrıcalıkları sürekli

halegetirmesi

 B) TürkmallarınınAvrupapazarlarındakipayını

artırması

 C) Fransızlaraverilenkapitülasyonlarıkaldırma

sı

 D) OsmanlıRus savaşlarının başlamasına ne

denolması

 E) Osmanlı   Fransız ilişkilerinin bozulmasına

yolaçması

9) OsmanlıDevleti’ninXVIII.yüzyıldaizlediğigenel

politikaKarlofçaveİstanbulAntlaşmalarıilekay

bedilen toprakların geri alınması şeklinde belir

lenmiş;ancakbuhedefeulaşılamamıştır.

 Aşa ğı da ki ler den han gi si  bu duruma ka nıt 

gös te ri le bi lir?

 

 A) Sınırlarındaralması

 B) Ülkenüfusununhızlaartması

 C) Uluslararasıanlaşmazlıklarınçözümekavuş

turulması

 D) Çokulusludevletyapısınınortadankalkması

 E) Devletadamısayısınınartması

10) I. NasuhPaşaAntlaşması

 II. KarlofçaAntlaşması

 III. ZitvatorokAntlaşması

 Yu ka rı da ki ant laş ma lar dan han gi le riy le Os

man lı Dev le ti top rak kay bı na uğ ra mış tır?

 A)YalnızIB)YalnızIIC)YalnızIII

 D)IveIIE)I,IIveIII

11) Rus ya, XVI II. yüz yıl da Os man lı Dev le ti üze rin

de ki emel le ri ne ula şa bil mek için Bal kan larda

ki fa ali yet le rin de aşa ğı da ki dev let ler den han

gi si ile iş bir li ği yap mış tır? 

 A) İngiltere  B)Avusturya

 C) Fransa  D)Almanya

   E)İtalya

12) Os man lı Dev le ti’nin XVI II. yüz yıl da yaptığı sa

va şı ka za na rak im za la dı ğı son ka zanç lı ant

laş ma aşa ğı da ki ler den han gi si dir? 

 A) PasarofçaAntlaşması

 B) KarlofçaAntlaşması

 C) YaşAntlaşması

 D) KasrıŞirinAntlaşması

 E) BelgratAntlaşması

 

13) I. İngiltere

 II. Fransa

 III. Prusya

 IV.Rusya

 Os man lı Dev le ti’nin yu ka rı da verilen dev let

ler den han gi le riy le kom şu ol ma sı, sı nır la rı nın 

da ral ma sın da et ki li ol muş tur?

 A)YalnızI B)YalnızII C)YalnızIV

   D)IIveIV E)I,IIIveIV
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TEST 12

1) Osmanlı Duraklama Dönemi’nin özellikleri 

arasında aşağıdakilerden hangisi gösterile

mez?

 A) Ülkesınırlarıgenişlemiştir.

 B) Fetihleryavaşlamıştır.

 C) Islahatlarbaşlamıştır.

 D) Ekonomikvesosyalsorunlaryaşanmıştır.

 E) Dengepolitikasıizlenmiştir.

2) Aşa ğı da ki ler den han gi si Os man lı Dev le ti'nin 

Du rak la ma Dö ne mi’ne gir me si nin dış ne den

le rin den bi ri de ğil dir?

 A) Doğalsınırlaraulaşılması

 B) Batı'nınOsmanlıDevleti’nekarşıhaçlıbirlik

lerikurması

 C) Çokulusludevletözelliğininbulunması

 D) Rönesansın Batı'da bilimsel gelişme sağla

ması

 E) CoğrafiKeşiflerleBatı'nınzenginleşmesi

3) OsmanlıDevleti'ndeXVII.yüzyıldatımarlısipahi

lerinsayısıazalırkenkapıkuluaskerlerininsayısı

artmıştır.

 Bu durum,

 I. fetihhareketlerininhızlanması,

 II. hazinegiderlerininartması,

 III. EyaletOrdusu'nungüçlenmesi

 sonuçlarından hangilerine yol açmıştır?

 A)YalnızI B)YalnızII C)YalnızIII

   D)IveII E)IIveIII

4) XVll. yüz yıl da Os man lı Dev le ti’ne bağ lı eya let

le rin bü yük bir kıs mı nın ver gi si nin il ti zam sis

te mi ile top lan ma sı nın,

 l. peşinparaihtiyacınıkarşılama,

 ll. tarımsalüretimiartırma,

 lll. vakıfhizmetleriniyaygınlaştırma

 amaç la rın dan han gi le ri ne yö ne lik ol du ğu söy

le ne bi lir?

 A)YalnızI B)Yalnızll C)Yalnızlll

   D)IveIIl E)llveIII

5) Osmanlı Devleti’nin II. Viyana Kuşatması’ndaki

başarısızlığıüzerine,Papa’nınetkisiileoluşturu

lanKutsalİttifak’aAvusturya,Venedik,Lehistan,

MaltavedahasonradaRusyakatılmıştır.

 Bu du rum Av ru pa Dev let le ri’nin,

 I. Osmanlı topraklarına yönelik çıkarların sağ

lanması,

 II. Baharatyoluüzerindedenetiminkurulması,

 III. AvrupaHıristiyanbirliğininsağlanması

 po li ti ka la rın dan han gi le ri ni ger çek leş tir me ye 

yö ne lik gi ri şim de bu lun duk la rı nın gös ter ge si

dir?

 A)YalnızI B)YalnızII C)YalnızIII

   D)IveIII E)IIveIII

6) Padişahların sancağa çıkma uygulamasına 

son veren padişah ve dönemi aşağıdakiler

den hangisinde doğru verilmiştir?

 A) II.Mehmed–YükselmeDönemi

 B) I.Murad– KuruluşDönemi

 C) III.Selim– GerilemeDönemi

 D) I.Ahmed–DuraklamaDönemi

 E) III.Ahmed– GerilemeDönemi
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7) 17361739y›llar›aras›ndayap›lanOsmanl›Rus
 Avusturya savafllar›nda, Osmanl› ordular›nda
yap›lan düzenlemelerle hemAvusturya hem de
Rus cephelerinde baflar› sağlanm›fl ve önce
AvusturyasonradaRusyaBelgratAntlaflmas›’n›
imzalayaraksavafltançekilmifltir.

 Bu du ru m XVI II. yüz yıl da aşa ğı da ki ge liş me
ler den han gi si nin bir gös ter ge si ola bi lir?

 A) Avusturya ve Rusya’n›n güçlerini kaybettiği
nin

 B) AvrupaDevletlerininOsmanl›Devleti’nin ya
n›ndasavaflagirdiğinin

 C) Islahat hareketlerinin Osmanl› ordusunda
olumlusonuçlarverdiğinin

 D) MilliyetçilikhareketlerininAvusturya’y›etkile
diğinin

 E) Cihadanlay›fl›n›norduyamanevidesteksağ
lad›ğ›n›n

8) Rus ya’nın,

 I. Panislavizm politikas› ile Balkanlarda yafla
yanSlavveOrtodokshalküzerindeetkinliğini
art›rmakistemesi,

 II. Boğazlar›n hakimiyetini ele geçirerek Akde
niz’eaç›lmakistemesi,

 III.Balt›kDenizik›y›lar›naulaflmakistemesi

 po li ti ka la rın dan han gi le ri nin, Os man lı Dev le
ti’nin top rak bü tün lü ğü nü teh dit et ti ği söy le
ne bi lir?

 A)Yaln›zI B)Yaln›zII C)Yaln›zIII

   D)IveII E)I,IIveIII

9) Osmanl› Devleti, Pasarofça Antlaflmas›’ndan
sonraBat›’n›nüstünlüğünükabulederekilkdefa
Bat›tarz›yenilikhareketlerinegiriflmifltir.

 Aşa ğı da ki ler den han gi si bu du ru ma ka nıt 
gös te ri le bi lir?

 A)Nizam›CedidOrdusu'nunkurulmas›

 B) LaleDevriyeniliklerininyap›lmas›

 C) Kafesusulünegeçilmesi

 D) Eğitimdelaikleflmeninbafllamas›

 E) Yenimahkemelerinkurulmas›

10) XVIII. yüzy›ldaAvusturyaBelgrat ve civar›ndaki
topraklar› ele geçirerek Balkanlar üzerinden;
RusyaiseK›r›m’›elegeçirerekBoğazlarüzerin
dens›cakdenizlereinmeamac›gütmüfllerdir.

 Rus ya ve Avus tur ya’nın bu he def le ri,

 I. Osmanl› Devleti’ne ait topraklar›n stratejik
önemesahipolduğu,

 II. K›r›mveBelgrat’›ns›cakdenizlereinmesiya
setininönemlibirerbasamağ›n›oluflturduğu,

 III. Osmanl›Devleti’nekarfl›birliktehareketetme
zorunluluğununortayaç›kt›ğ›

 du rum la rın dan han gi le ri nin ge çer li ol du ğu na 
ka nıt gös te ri le bi lir?

 A)Yaln›zI B)Yaln›zII C)Yaln›zIII
   D)IveII E)I,IIveIII

11) 1711 yı lın da im za la nan Prut An laş ma sı’nın 
ba zı mad de le ri şun lar dır:

 I. Rusya,AzakKalesi’niOsmanl›Devleti’neve
recek

 II. Osmanl›Devleti’nes›ğ›nan‹sveçKral›Demir
baflfiarlülkesineserbestçedönebilecek

 III. Rusya, İstanbul'dasüreklibirelçibulundura
mayacak

 Bu mad de ler den han gi le ri, Os man lı Dev le ti’nin 
Ka ra de niz’de gü cü nü ar tır dı ğı nı gös te rir?

 A)Yaln›zI B)Yaln›zII C)IveII
   D)IveIII E)IIveIII

12) Osmanl› Devleti’nin Kanuni Dönemi’nde Fran
sa’yaverdiğikapitülasyonlar,XVIII.yüzy›ldakap
sam›geniflletilerekbaflkadevletleredetan›nm›fl
t›r.

 Bu du rum,

 I. Osmanl› Devleti’nin ekonomideki denetimini
kaybetmesi,

 II. ithal mallar›n Osmanl› pazar›nda yayg›nlafl
mas›,

 III. Osmanl› Devleti’nde hammadde ithalat›n›n
artmas›

 ge liş me le rin den han gi le ri ne or tam ha zır la
mış tır?

 
 A)Yaln›zI B)Yaln›zII C)Yaln›zIII
   D)IveII E)IIveIII
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1) Os man lı Dev le ti’nin Du rak la ma Dö ne mi 'ne 

gir me sin de aşa ğı da ki ler den han gi si nin et ki li 

ol du ğu söy le ne mez?

 A) Ordununbozulmasının

 B) Maliyeninbozulmasının

 C) Devletindoğalsınırlarınakavuşmasının

 D) Tımarsistemininbozulmasının

 E) Ülkenüfusununartmasının

2) Aşa ğı da ki ler den han gi si, XVII. yüz yıl da Os

man lı dev let yö ne ti min de gö rü len bo zul ma la

rın ne de ni ola rak gös te ri le mez?

 A) Padişahlarındeneyimsizolaraktahtaçıkması

 B) YönetiminOsmanlısoyundakalması

 C) Kadınlarındevletyönetiminekarışması

 D) Devletotoritesininzayıflaması

 E) Padişahdeğişikliklerininsıklaşması

3) Os man lı İm pa ra tor lu ğu’nun Du rak la ma Dö ne

mi’nde,

 I. Kapıkulu Ordusu’na asker alma usullerinin

değişmesi

 II. Tımarsistemininbozulması

 III. Yeniçerilerinaskerlikdışındaişlerleuğraşma

mayasağınıçiğnemesi

 ge liş me le rin den han gi le ri nin, or du nun bo zul

ma sın da et ki li ol du ğu söy le ne bi lir?

 A)YalnızI B)YalnızII C)YalnızIII

   D)IveIII E)I,IIveIII

4) XVII. yüzyılda,OsmanlıDevleti’ndeverasetsis

temi değiştirilerek, hanedanın en yaşlı ve akıllı

üyesinintahtaçıkmasıesasıgetirilmiştir. 

 Bu uy gu la ma nın en önem li so nu cu ola rak 

aşa ğı da ki ler den han gi si gös te ri le bi lir?

 A) Tahtkavgalarınınazalması

 B) Toprakkayıplarınındurması

 C) Saltanatsistemininsonaermesi

 D) Devletotoritesiningüçlenmesi

 E) Hazinegiderlerininazalması

5) Osmanlı Duraklama Dönemi’ndeki,

 I. köylününtoprağınıterketmesi,

 II. vergilerinartması,

 III. üretiminazalması,

 gelişmelerinin kronolojik sıralaması aşağıda

kilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

 A)I,II,III B)I,III,I C)II,I,III

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

6) Os man lı Dev le ti’nin Du rak la ma Dö ne mi’ne 

gir me sin de,

 I. Coğrafi Keşifler sonucunda Avrupa’nın güç

lenmesi

 II. Milliyetçilikdüşüncesininyayılması

 III. OsmanlıDevleti’ninaskeriveidariyapısında

bozulmalarıngörülmesi

 ge liş me le rin den han gi le ri nin et ki li ol du ğu 

söy le ne bi lir?

 A)YalnızI B)YalnızII C)YalnızIII

   D)IveIII E)IIveIII
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7) Os man lı Dev le ti’nin II. Vi ya na Ku şat ma sı son

ra sın da Ka to lik Ki li se si’nin li de ri Pa pa’nın gi

ri şi miy le ku ru lan “Kut sal it ti fak” dev let le ri 

ara sın da aşa ğı da ki ler den han gi si yer al ma

mış tır?

 A)Venedik B)Rusya C)Fransa

  D)Lehistan E)Avusturya

8) Rus ya’nın  İs tan bul Ant laş ma sı’yla Azak Ka

le si’ni al ma sı nın;

 I. Sıcakdenizlereinme

 II. OsmanlıülkesindekiOrtodokslarıhimayealtı

na al ma

 III. Slavbirliğinikurma

 amaçlarından han gi le ri ne yö ne lik ol du ğu söy

le ne bi lir?

 A)YalnızI B)YalnızII C)YalnızIII

   D)IveII E)IveIII

9) Kut sal İt ti fak Sa vaş la rı' nın ar dın dan kay be di

len aşa ğı da ki top rak lar dan han gi si Os man lı 

Dev le ti’nin Ka ra de niz ha ki mi ye ti ne za rar ver

miş tir?

 A)Mora   B)Dalmaçya

 C)Macaristan  D)Azak

   E)Podolya

10) Os man lı İm pa ra tor lu ğu;

 I. Amasya

 II. FerhatPaşa

 III. KasrıŞirin

 ant laş ma la rın dan han gi le ri ni do ğu sı nır la rı nı 

be lir le mek ama cıy la yap mış tır?

 A)YalnızI B)YalnızII C)YalnızIII

   D)IveII E)I,IIveIII

11) Kanuni Sultan Süleyman döneminde Avusturya
ile yapılan 1533 İstanbul Antlaşması’nda Avus
turya arşidükü protokol bakımından Osmanlı
sadrazamınaeşitsayılmıştır.

 Bu  du rum aşa ğı da ki ant laş ma lar dan han gi si
nin im za lan ma sıy la so na er miş tir?

 A) PasarofçaAntlaşması

 B) ZitvatorokAntlaşması

 C) ZiştoviAntlaşması

 D) BucaşAntlaşması

 E) KarlofçaAntlaşması

12) Pa sa rof ça Ant laş ma sı’nın aşa ğı da ki so nuç la
rın dan han gi si nin Os man lı Dev le ti’nin eko no
mi si ni doğ ru dan et ki le di ği söy le ne bi lir?

 A)Antlaflman›nyap›lmas›ndaetkiliolan‹ngilizle
redahaöncedenverilenkapitülasyonlarge
niflletilmifltir.

 B)Avrupaileiliflkilerartm›flveOsmanl›Devleti,
buy›llardaAvrupa’n›ngerisindekald›ğ›n›ka
buletmifltir.

 C)Osmanl›Devleti,Avrupa’dakiolaylardanuzak
kal›pbar›flç›birsiyasetizlemifltir.

 D)RusyaveAvusturyaOsmanl›Devleti’nekarfl›
gizlibirittifakantlaflmas›yapm›fllard›r.

 E)Fenerli Rumlar, Eflak ve Boğdan’a yönetici
olarakgönderilmifltir.

13) XVIII.yüzyılınbaşlarındanitibarenOsmanlıDev
letikaybedilentopraklarıngerialınabileceğiümi
diyle savaşmış; ancak bu durumun gerçekleşe
meyeceğibazıantlaşmalarlagörülmüştür.

 Bu  bilgilere göre;

 I. Yaş

 II. Prut

 III. Pasarofça

 ant laş ma la rın dan han gi le ri top rak la rı ge ri al
ma po li ti ka sı nın ba şa rı sız ol du ğu na ka nıt 
gös te ri le bi lir?

 A)YalnızI B)YalnızIII C)IveIII

   D)IIveIII E)I,IIveIII
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TEST 14

1) I. Osmanlıeyaletyönetimininbozulması

 II. Avrupa’dakimerkezikrallıklarıngüçlenmesi

 III. Ticaretyollarınınyöndeğiştirmesi

 Yu ka rı da ki ler den han gi le ri, Os man lı Dev le

ti’nin du rak la ma sı na et ki eden dış ne den ler  

ara sın da yer alır?

 A)YalnızI B)YalnızIII C)IveII

   D)IveIII E)IIveIII

2) XVII.yüzyıldaOsmanlıDevleti’ndetoprakkaza

nımlarısürdüğüiçinyöneticizümre,devletiAvru

pa’danüstüngörmeyedevametmiştir.

 Bu du ru mun, aşa ğı da ki so nuç lar dan han gi si

ne yol aç tı ğı söy le ne bi lir?

 A) Bütçeaçığınınkapatılmasına

 B) Batıdakigelişmeleringerisindekalınmasına

 C) Yeniittifaklarınkurulmasına

 D) Avrupailediplomatikilişkileringüçlenmesine

 E) Dirliksistemininbozulmasına

3) Osmanlı Duraklama Dönemi’nde görülen,

 I. şehzadelerindevlet işlerindeyetersizkalma

sı,

 II. saray ağalarının ve ulemanın devlet yöneti

mindeetkiliolmaları,

 III. köylülerin topraklarını terkederekşehregöç

etmeleri

 gelişmelerinden hangileri, sancağa çıkma 

usulünün kaldırılması sonucunda meydana 

gelmiştir?

 

 A)YalnızI B)YalnızII C)IveII

   D)IveIII E)IIveIII

4) I. YeniçeriOcağı’naaskeralımlarındausulsüz

lükyapılması

 II. Avrupalıdevletlerinteknikgücününartması

 III. Tımarsahiplerinincebelüyetiştirmegörevleri

niihmaletmeleri

 Yu ka rı da ve ri len ge liş me ler den han gi le ri, Os

man lı or du su nun es ki gü cü nü kay bet me si nin 

ne den le rin den dir?

 

 A)YalnızI B)YalnızII C)IveII

   D)IIveIII E)I,IIveIII

5) Os man lı Dev le ti’nin Du rak la ma Dö ne mi’n de 

se fer le rin uza ma sı, sa vaş lar da ye nil gi le rin 

art ma sı ve ga ni met le rin azal ma sı aşa ğı da ki

ler den han gi si ne yol aç mış tır?

 A) Batılılaşmasürecininhızlanmasına

 B) Merkeziotoriteningüçlenmesine

 C) Verasetsisteminindeğişmesine

 D) Gelirvegiderdengesininbozulmasına

 E) Tahtkavgalarınınyaşanmasına

6) XVII. yüz yıl da eya let as ker le ri nin sa yı sı nın 

azal ma sı nın, ta rım ve hay van cı lık tan el de edi

len ge lir le rin düş me si nin te mel ne de ni aşa ğı

da ki ler den han gi si dir?

 A) Tımarlarınrüşvetveiltimasladağıtılması

 B) Kapitülasyonlarınverilmesi

 C) İçticarettegümrükvergilerininartırılması

 D) Yerlimalıkullanımınınyaygınlaşması

 E) Padişahlarınsıksıkdeğişmesi
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7) Osmanlı Devleti’ninDuraklamaDönemi’nde ya

pılan savaşların en önemli özelliği, uzun yıllar

sürmesiveçabuksonuçalınamamasıdır.

 Bu du ru mun da ha çok aşa ğı da ki alan lar dan 

han gi lerinin bo zul ma sın da et ki li ol du ğu söy

le ne bi lir?

 A) Siyaset–Bilim

 B) Ordu–Ekonomi

 C) Bilim–Eğitim

 D) Ordu–Kültür

 E) Ekonomi–Bilim

8) Duraklama Dönemi’nde,

 I. İran’ınAnadolu’dakiisyanlarıdesteklemesi,

 II. İslam dünyasının liderliği konusunda anlaş

mazlıklarınyaşanması,

 III. İran’ınBağdattopraklarınasaldırması

 durumlarından hangileri, Osmanlı–İran savaş

larının yaşanmasında etkili olmuştur?

 

 A)YalnızI B)YalnızII C)YalnızIII

   D)IIveIII E)I,IIveIII

9) Aşa ğı da ki ler den han gi si, Kar lof ça Ant laş ma

sı’nın özel lik le rin den bi ri de ğil dir?

 A) OsmanlıDevleti’ninilkdefabüyükçaptatop

rakkaybınauğraması

 B) LehistanveVenediklileretoprakverilmesi

 C) Osmanlı Devleti’nin Avrupa topraklarından

geriçekilmeyebaşlaması

 D) Antlaşmanın garantörlüğünün Avusturya’ya

verilmesi

 E) Rusya’nınilkdefaKaradeniz’eçıkması

10) Aşa ğı da ki ler den han gi si, Os man lı Dev le ti’nin 

Du rak la ma Dö ne mi’nde sa vaş tı ğı dev let ler

den bi ri de ğil dir?

 A)İngiltere  B)Avusturya

 C)Lehistan  D)Venedik

   E)İran

11) Rus Çarı I. Pet ro’dan iti ba ren Rusya’nın iz le

di ği te mel po li ti ka aşa ğı da ki ler den han gi si 

ol muş tur? 

 A) BaharatYolu'nuelegeçirmek

 B) Kırım’ıtopraklarınakatmak

 C) Avrupa’datoprakkazanmak

 D) Sıcakdenizlereaçılmak

 E) OrtaAsya’yaegemenolmak

12) Os man lı Dev le ti’nin Avus tur ya ve Rus ya ile 

ay rı ay rı im za la dı ğı Belg ra t Ant laş mal arı nda 

aşa ğı da ki dev let ler den han gi si ara bu lu cu luk 

yap mış tır?

 A) İngiltere   B)İtalya

 C) Almanya   D)Fransa

    E)İsveç

13) Aşa ğı da ki yer ler den han gi si nin kay be dil me si 

ne de niy le Ka ra de niz’de ki Os man lı ege men li ği 

za rar gör müş tür?

 A)Lehistan B)Girit C) Kırım

  D)Mora E)Rodos
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Sınıf

TEST 15

1) Ye ni çağ bafl la r›n da Av ru pa’da,

 I. gü zel sa nat lar da ve bi lim sel ko nu lar da eser

ler ve ril me si,

 II. mat ba ada ba s› lan eser sa y› s› n›n art ma s›,

	 III.	 ba	ru	tun	atefl	li	si	lah	ya	p›	m›n	da	kul	la	n›l	ma	s›

 ge lifl me le rin den han gi le ri nin, kül tü rel değifli

mi ar t›r d› ğ› sa vu nu la bi lir?

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

   D) I ve II  E) II ve III

2) ‹n	cil’in	 La	tin	ce’den	 di	ğer	 Av	ru	pa	 dil	le	ri	ne	 çev	ril

me	si,	din	adam	la	r›	n›n	hal	ka	söy	le	dik	le	ri	nin	kut	sal	

ki	tap	ile	çe	lifl	ti	ği	ni	or	ta	ya	ç›	kar	m›fl	t›r.	Bu	nun	üze

ri	ne	 Ye	ni	çağ’da	 Av	ru	pa’da	 halk,	 ki	li	se	yi	 elefl	tir

me	ye	bafl	la	m›fl	t›r.

 Bu du rum afla ğ› da ki ler den han gi si nin bir gös

ter ge si dir?

	 A)	 La	tin	ce’nin	kul	la	n›m	ala	n›	n›n	ge	nifl	le	di	ği	nin

	 B)	 Di	n	a	dam	la	r›	n›n	halk	üze	rin	de	ki	et	ki	si	nin	art

t›	ğ›	n›n

	 C)	 Hal	k›n	de	ğifl	mez	de	ni	len	bil	gi	le	ri	 sor	gu	la	ma

ya	bafl	la	d›	ğ›	n›n

	 D)	 Hal	k›n	yö	ne	tim	de	söz	sa	hi	bi	ol	mak	is	te	di	ği	nin

	 E)	 Av	ru	pa’da	dü	flün	ce	bir	li	ği	nin	sağ	lan	d›	ğ›	n›n

3) Ye ni çağ Av ru pa s›’nda pu su la n›n ge lifl ti ril me

si ve ce sur ge mi ci le rin ye tifl me si nin,

	 I.	 sö	mür	ge	im	pa	ra	tor	luk	la	r›	n›n	ku	rul	ma	s›,

	 II.	 ti	ca	re	tin	ge	lifl	me	si,

 III. ye ni k› ta la r›n bu lun ma s›

 ge lifl me le rin den han gi le ri nin ya flan ma s› na or

tam ha z›r la d› ğ› sa vu nu la bi lir?

 A) Yal n›z I B) I ve II C) I ve III

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

4) Ye	ni	çağ	 bafl	la	r›n	da	 ya	fla	nan	 coğ	ra	fi	 ke	flif	le	rin	

önem	li	eko	no	mik	so	nuç	la	r›n	dan	bi	ri	de	dün	ya	ti

ca	ret	ala	n›	n›n	ge	nifl	le	me	si	dir.

 Bu du ru mun or ta ya ç›k ma s›n da,

	 I.	 Do	ğu	ve	Ba	t›’y›	bir	bi	ri	ne	bağ	la	yan	ye	ni	ti	ca	ret	

yol	la	r›	n›n	önem	li	bir	ala	n›	kap	sa	ma	s›,

	 II.	 ti	ca	ret	le	uğ	ra	flan	dev	let	le	rin	bir	çok	dün	ya	ül

ke	siy	le	ya	k›n	eko	no	mik	ilifl	ki	ler	kur	ma	ya	bafl

la ma s›, 

	 III.	 kral	l›k	lar	ara	s›n	da	ya	fla	nan	eko	no	mik	re	ka	be

tin	 ye	ni	 pa	zar	 alan	la	r›	n›n	 bu	lun	ma	s›	na	 yol	

aç	ma	s›

 ge lifl me le rin den han gi le ri nin et ki li ol du ğu sa

vu nu la bi lir?

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

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

5) Coğ	ra	fi	 Ke	flif	ler	 so	nun	da,	 ye	ni	 k›	ta	la	r›n,	 ye	ni	

ürün	le	rin,	hay	van	ve	bit	ki	tür	le	ri	nin	ta	n›n	ma	s›	me

rak	ve	arafl	t›r	ma	duy	gu	su	nu	ar	t›r	m›fl	t›r.

 Bu du ru mun, afla ğ› da ki ler den han gi si ne yol 

aç t› ğ› söy le ne bi lir?

	 A)	 Bi	lim	sel	ça	l›fl	ma	la	r›n	h›z	lan	ma	s›	na

 B) Ta r›m sal üre ti min azal ma s› na

 C) Mer ke zi kral l›k la r›n gü cü nün art ma s› na

	 D)	 Sö	mür	ge	ci	li	ğin	öne	mi	ni	yi	tir	me	si	ne

 E) Ga ni met ge lir le ri nin azal ma s› na

6) I.	 Ka	to	lik	Ki	li	se	si’nin	 li	de	ri	 olan	Pa	pa’nın	Av	ru

pa	lı	 ka	to	lik	ler	 ta	ra	fın	dan	 sık	 sık	 zi	ya	ret	 edil

me si

	 II.	 Ti	ca	ret	 fa	ali	yet	le	ri	 sa	ye	sin	de	 İtal	ya’nın	 tüm	

Av	ru	pa	ile	et	ki	le	şim	için	de	ol	ma	sı

	 III.	 İtal	ya’nın	Ak	de	niz’e	ha	kim	ve	mer	ke	zi	bir	ko

num	da	yer	al	ma	sı

 İtal ya’da bafl la yan Rö ne sans ha re ket le ri nin 

k› sa sü re de bü tün Av ru pa’ya ya y›l ma s›n da et

ki li olan   yu ka r› da ki özel lik le r den han gi le ri nin, 

İtal ya’n›n je opo li tik ko nu muy la doğ ru dan il gi li 

ol du ğu söy le ne bi lir?

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

   D) I ve III E) II ve III
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7)	 Os	man	lı	 Dev	le	ti’nin	 Du	rak	la	ma	 Dö	ne	mi’nde	 tı

mar sis te mi	nin	bo	zul	ma	sı	eya	let	as	ker	le	ri	nin	sa
yı	sı	nın	azal	ma	sı	na	ne	den	olur	ken,	dev	şir	me	sis
te	mi	nin	bo	zul	ma	sı	so	nu	cun	da	ka	pı	ku	lu	as	ker	le	ri	nin	
sa	yı	sı	hız	la	ar	tış	gös	ter	miş	tir.

 Bu na gö re, afla ğ› da ki yar g› lar dan han gi si ne 

ula fl› la bi lir?

	 A)	 Or	du,	Av	ru	pa	or	du	la	rı	kar	şı	sın	da	güç	len	miş

tir.

	 B)	 Ha	zi	ne	den	 as	ke	ri	 har	ca	ma	la	ra	 ay	rı	lan	 pay	

art	mış	tır.

	 C)	 Baş	kent	te	gü	ven	or	ta	mı	sağ	lan	mış	tır.

	 D)	 Os	man	lı	or	du	su	na	gay	ri	müs	lim	ler	de	alın	ma

ya	baş	lan	mış	tır.

	 E)	 Sa	vaş	mas	raf	la	rı	azal	mış	tır.	

8) Du rak la ma Dö ne mi’nde ka p› ku lu as ker le ri nin 

dev let ten is te dik le ri ni ayak lan ma yo luy la pa

di flah la ra ka bul et tir me si nin afla ğ› da ki ler den 

han gi si ne or tam ha z›r la d› ğ› söy le ne mez?

	 A)	 Ben	zer	ni	te	lik	ler	 ta	şı	yan	ayak	lan	ma	la	rın	çık
masına

	 B)	 Baş	kent	te	 gü	ven	 ve	 hu	zur	 or	ta	mı	nın	 bo	zul
ma	sı	na

	 C)	 Or	du	da	kök	lü	ıs	la	hat	lar	ya	pıl	ma	sı	ge	rek	ti	ği	nin	
an	la	şıl	ma	sı	na

	 D)	 Yö	ne	tim	de	ki	 hi	ye	rar	şi	nin	 de	ğiş	me	si	ne

	 E)	 As	ke	rin	dev	le	te	kar	şı	bağ	lı	lı	ğı	nın	azal	ma	sı	na

9) Osmanlı	Devleti	duraklama	döneminde	yönetimin	

bozulmasıyla	halkın	devlete	olan	güveni	azalmış	

ve	bazı	iç	isyanlar	çıkmıştır.

 Buna göre Osmanl› Devleti ile ilgili aflağ›daki

lerden hangisi savunulabilir?

 A)	 Azınlık	sorunları	yaşanmıştır.

	 B)	 Yönetimde	azınlıkların	etkisi	artmıştır.

	 C)	 Hakimiyet	anlayışı	değişmiştir.

	 D)	 Merkezi	otorite	zayıflamıştır.	

	 E)	 Denge	politikası	izlenmiştir.

10) La	le	Dev	ri’nde	Av	ru	pa’ya	 el	çi	 ola	rak	 gön	de	ri	len	

28.	Meh	met	Çe	le	bi’ye	“ka	le	le	ri,	fab	ri	ka	la	rı	zi	ya	ret	

et	me	si	 ve	 Fran	sız	 uy	gar	lı	ğı	nın	 ürün	le	ri	ni	 ge	nel	

ola	rak	gör	me	ye	ça	lı	şma	sı”	em	re	dil	miş	tir.

 Bu na gö re,

 I.	 Os	man	lı	Dev	le	ti	ken	di	si	ni	ba	tı	dan	üs	tün	gör

me	an	la	yı	şını	terk	etmiştir.

	 II.	 Avrupa’daki	gelişmelerin	ta	kip	edil	me	si	amaç

lan	mış	tır.

	 III.	 Os	man	lı	 Dev	le	ti	 de	 Sa	na	yi	 Dev	ri	mi	’ne	 ka	tıl

mış	tır.

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

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

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

11) La le Dev ri’nde ger çek lefl ti ri len afla ğ› da ki ye

ni lik ler den han gi si, “dip lo ma si ve dev let le ra

ra s› ilifl ki ler” ko nu sun da Os man l› Dev le ti’nin 

ad›m at t› ğ› n›n ka n› t› d›r?

	 A)		Avrupa’ya	 ilk	 el	çi	le	rin	 gön	de	ril	me	si	
	 B)	 Av	ru	pa	 tar	z›	mi	ma	ri	 eser	le	rin	 ya	p›l	ma	s›
	 C)	 Do	ğu	 kla	sik	le	ri	nin	 ter	cü	me	edil	me	si
 D) Mat baan›n kul la n›l ma s›
	 E)	 ‹t	fa	ye	bö	lü	ğü	nün	 ku	rul	ma	s›

12)	 Osmanlı	 Devleti'nin	 Gerileme	 Dönemi,	 Batı'nın	

üstünlüğünün	kabul	edildiği	ve	Batı	tarzı	yenilikle

rin	başladığı	bir	süreçtir.

 Buna göre, Osmanl› Devleti ile ilgili olarak 

aflağ›daki yorumlardan hangisi yap›lamaz?

	 A)		Geleneksel	 yönetim	anlayışı	 değişmiştir.
	 B)	 Avrupa	 ile	 etkileşimi	 yoğunlaşmıştır.
	 C)	 Siyasi	 ve	 sosyal	 yapıda	değişim	artmıştır.
	 D)	 Avrupa	 karşısında	güç	 kaybedilmiştir.
	 E)	 Ekonomide	 köklü	 değişimler	 yaşanmıştır.
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Sınıf

TEST 16

1) Coğ ra fi Ke flif le rin bafl la ma s› na or tam ha z›r la

yan,

	 I.	 pa	ra	ve	ma	den	ih	ti	ya	c›	n›n	art	ma	s›,

	 II.	 coğ	raf	ya	bil	gi	si	nin	ge	lifl	me	si,

	 III.	 H›	ris	ti	yan	l›	ğ›	yay	ma	dü	flün	ce	si

 ne den le rin den han gi le ri dini alanla ilgilidir?

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

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

2) ‹tal	ya,	‹lk	çağ’dan	be	ri	bü	yük	bir	kül	tür	ve	uy	gar	l›k	

mer	ke	zi	 ol	mufl,	 ko	nu	mu	 sa	ye	sin	de	 es	ki	 Yu	nan	

ve	He	len	uy	gar	l›k	la	r›	 ile	 ‹s	lam	uy	gar	l›	ğ›	n›n	et	ki	li	

ol	du	ğu	böl	ge	ler	le	ile	ti	flim	kur	mufl	tur.

 İtal ya’n›n bu özel li ği nin afla ğ› da ki ler den han

gi si nin ge li fli mi ne kat k› sağ la d› ğ› söy le ne

mez?

 A) Gü zel sa nat la r›n

	 B)	 Öz	gür	dü	flün	ce	or	ta	m›	n›n

	 C)	 Po	zi	tif	bi	lim	le	rin

	 D)	 Si	ya	sal	bir	li	ğin	ku	rul	ma	s›	n›n

	 E)	 Mi	ma	ri	an	la	y›	fl›n

3) XVI.	yüz	y›l	da	Ka	to	lik	Ki	li	se	si’nin	ül	ke	yö	ne	ti	min

de	ki	et	kin	li	ği	ne	kar	fl›	Av	ru	pa’da	yay	g›n	la	flan	Re

form	Ha	re	ket	le	ri,	 dev	le	tin	 gü	ven	ce	si	 al	t›n	da	 ya

fla	yan	Os	man	l›	ül	ke	sin	de	ki	H›	ris	ti	yan	lar	ara	s›n	da	

et	ki	li	ol	ma	m›fl	t›r.

 Bu na gö re, Os man l› Dev le ti’nde Re form Ha re

ket le ri nin ya flan ma ma s› n›n afla ğ› da ki ler den 

han gi si nin bir so nu cu ol du ğu sa vu nu la bi lir?

	 A)	 Mer	ke	zi	yö	ne	ti	minin	güç	lü	ol	ma	s›	n›n

	 B)	 H›	ris	ti	yan	nü	fu	su	nun	az	ol	ma	s›	n›n

	 C)	 Stra	te	jik	öne	mi	nin	art	ma	s›	n›n

	 D)	 Av	ru	pa	ile	ilifl	ki	le	rinin	ger	gin	lefl	me	si	nin

	 E)	 Or	to	doks	te	ba	an›n	dev	fli	ril	me	si	nin

4)	 “Ye	ni	den	Do	ğufl”	an	la	m›	na	ge	len	ve	özel	lik	le	sa

nat	 ve	 dü	flün	ce	 ala	n›n	da	 ya	fla	nan	 Rö	ne	sans;	

Fran	sa,	Al	man	‹m	pa	ra	tor	lu	ğu,	Rus	Çar	l›	ğ›	ve	Os

man	l›	Dev	le	ti	gi	bi	bü	yük	ve	des	po	tik	dev	let	ler	de	

de	ğil,	 Flo	ran	sa,	 Ve	ne	dik,	 Por	te	kiz	 ve	 Hol	lan	da	

gi	bi	kent	dev	let	le	rin	de	ya	da	met	ro	pol	ler	de	doğ

mufl	tur.

 Bu fark l› l› ğ›n ya flan ma s›n da sö zü ge çen kent 

dev let le ri nin,

	 I.	 bas	k›	 re	ji	min	den	 uzak	 ve	 öz	gür	 dü	flün	ce	ye	

uy	gun	bir	yö	ne	ti	me	sa	hip	ol	ma	s›,

	 II.	 uy	gun	coğ	ra	fi	ko	num	la	r›	sa	ye	sin	de	zen	gin	le

flen	tüc	car	s›	n›	f›	n›n	ser	ma	ye	si	ni	sa	nat	ve	en

düst ri ye ya t›r ma s›,

	 III.	 Es	ki	Ro	ma	ve	Grek	kül	tür	le	ri	nin	mi	ra	s›	n›n	ye

ni den in ce len me si ne uy gun or ta m›n bu lun

ma s›

 özel lik le rin den han gi le ri nin et ki li ol du ğu söy

le ne bi lir?

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

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

5)	 ‹n	gi	liz	Kra	l›	VI	II.	Hen	ri,	eflin	den	ay	r›	l›p	bafl	ka	bir	

ka	d›n	la	ev	len	mek	 is	te	yin	ce	Pa	pa	bu	na	 izin	 ver

me	di.	Bu	nun	üze	ri	ne	kral,	‹n	gi	liz	Ki	li	se	si’nin	ver

di	ği	bo	flan	ma	ka	ra	r›	n›	ka	bul	ede	rek	Pa	pa	ile	di	ni	

ilifl	ki	si	ni	kes	ti	ve	‹n	gi	liz	Ki	li	se	si’ni	ken	di	si	ne	bağ	la

ya	rak	Ang	li	ka	nizm	mez	he	bi	nin	or	ta	ya	ç›k	ma	s›n

da	ön	cü	ol	du.

 Bu bil gi ye da ya na rak, afla ğ› da ki ler den han gi

si ne ula fl› la maz?

	 A)	 ‹n	gil	te	re’de	 mez	hep	 bir	li	ği	nin	 bo	zul	ma	s›n	da	

kra	l›n	et	ki	li	ol	du	ğu	na

	 B)	 ‹n	gi	liz	kra	l›	n›n	din	sel	ku	ral	la	r›	ki	fli	sel	ç›	kar	la	r›

na	gö	re	yo	rum	la	d›	ğ›	na

	 C)	 Ka	to	lik	Ki	li	se	si	 ile	 ‹n	gil	te	re	ara	s›n	da	so	run	la

r›n	ya	flan	d›	ğ›	na

	 D)	 Av	ru	pa’da	si	ya	si	ve	di	ni	çal	kan	t›	la	r›n	gö	rül	dü

ğü	ne

	 E)	 ‹n	gil	te	re’de	hal	ka	di	ni	ser	best	li	ğin	ta	n›n	d›	ğ›	na
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6) Os	man	lı	Dev	le	ti’nin	Du	rak	la	ma	Dö	ne	mi’n	de	pa
di	şah	 ya	 da	 sad	ra	zam	la	rın	 uy	gu	la	ma	la	rın	dan	
mem	nun	ol	ma	yan	sa	ray	ve	çev	re	sin	de	ki	bir	ta	kım	
güç	ler,	 Ye	ni	çe	ri	 Or	du	su’nu	 kul	la	na	rak	 İs	tan	bul	
Ayak	lan	ma	la	rı	ola	rak	ad	lan	dı	rı	lan	is	yan	la	rın	çık
ma	sı	na	ne	den	ol	muş	lar	dır.

 Bu  bilgilere gö re İs tan bul İs yan la r› için;

  I.	 Çı	kar	 grup	la	rı	 ta	ra	fın	dan	desteklenmiştir.

  II.	 Or	du	nun	ül	ke	yö	ne	ti	min	de	et	ki	li	ol	ma	sı	amaç
lanmıştır.

	 III.	 De	mok	ra	tik	bir	yö	ne	ti	min	oluş	tu	rul	ma	sı	ama
cıy	la	 ha	re	ket	 edil	miş	tir.

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

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

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

7) XVII. yüz y›l da Os man l› Dev le ti’nde;

	 •	 rüş	vet	 ve	 il	ti	ma	sın	 yay	gın	laş	ma	sı,

	 •	 ma	aş	la	rın	 aya	rı	 dü	şük	ak	çe	 ile	 öden	me	si,

	 •	 pa	di	şah	la	rın	 or	du	nun	 ba	şın	da	 sa	va	şa	 git	me
me si

 du rum la r› n›n afla ğ› da ki ler den han gi si ne ne

den ol du ğu söy le ne bi lir?

	 A)	 Av	ru	pa	 dev	let	le	riy	le	 dip	lo	ma	tik	 iliş	ki	le	rin	 ku
rul	ma	sı	na	 	

	 B)	 İs	yan	la	rın	 çık	ma	sı	na

	 C)	 Yö	ne	ti	ci	le	re	 bağ	lı	lı	ğın	 art	ma	sı	na

	 D)	 Eko	no	mik	 fa	ali	yet	le	rin	 ço	ğal	ma	sı	na	

	 E)	 Eği	ti	me	önem	ve	ril	me	si	ne

8) Osmanl› Devleti'nde XVIII. yüzy›lda,

 	 I.	 kapitülasyonların	 yaygınlaştırılması,

	 II.	 Avrupa	 tarzı	 askeri	 okulların	 açılması,

	 III.	 doğu	 klasiklerinin	Türkçe'ye	 çevrilmesi

 geliflmelerinden hangileri, devletin eski gücü

ne kavuflturulmak istendiğine kan›t gösterile

bilir?

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

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

9) Os	manlılarda	I.	Ahmet	döneminde	sadrazamlığa	
getirilerek,	 Anadolu'daki	 Celali	 ayaklanmalarını	
bastırmakla	görevlendirilen	Kuyucu	Murat	Paşa,	
korku	ve	şiddet	uygulayarak,	pek	çok	insanı	hak
lı	ya	da	haksız	bakmaksızın	öldürtmüştür.

 Osmanl› Devleti'nde yaflanan bu geliflmenin 
temel amac› aflağ›dakilerden hangisidir?

	 A)	 Kaybedilen	toprakları	geri	almak	

	 B)	 Yeniçeri	Ocağı'nı	kaldırmak

	 C)	 Ayanların	gücünü	kırmak

	 D)	 Bozulan	merkezi	otoriteyi	eski	gücüne	ulaştır
mak

 E) Askeri temelleri olan bir devlet olmak

10)	 III.	Se	lim’in	yap	t›	ğ›	ye	ni	lik	ler	den	ra	hat	s›z	olan	ye
ni	çe	ri	ler	pa	di	fla	h›	taht	tan	in	dir	mifl	tir.

 Bu na gö re,

	 I.	 Is	la	hat	lar	or	du	ta	ra	f›n	dan	en	gel	len	mifl	tir.

	 II.	 Dev	let	oto	ri	te	si	sar	s›l	m›fl	t›r.

	 III.	 Sal	ta	nat	sis	te	mi	ne	son	ve	ril	mifl	tir.

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

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

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

11)	 Os	man	lı	Dev	le	ti’nin	Du	rak	la	ma	Dönemi’nde	ye	ni
lik	yap	mak	is	te	yen	bir	çok	dev	let	ada	mı,	bu	ye	ni
lik	ler	den	 ra	hat	sız	lık	 du	yan	 ye	ni	çe	ri	le	rin	 ve	 ule
ma	nın	iş	bir	li	ği	so	nu	cun	da	öl	dü	rül	müş	tür.

 Bu du rum Os man l› Dev le ti’nde afla ğ› da ki
lerden han gi si nin gös ter ge si ola maz?

	 A)	 Ya	pıl	mak	 is	te	nen	 ıs	la	hat	la	rın	 tep	ki	le	re	 yol	
aç	tı	ğı	nın

	 B)	 Ye	ni	çe	ri	le	rin	 ve	 ule	ma	 sı	nı	fı	nın	 ya	pı	lan	 ıs
lahat	la	ra	 kar	şı	 çık	tı	ğı	nın

	 C)	 Çı	kar	la	rı	 el	den	 gi	den	 çev	re	le	rin	 ye	ni	 dü	zen
leme	le	ri	 en	gel	le	di	ği	nin

	 D)	 Ye	ni	lik	 gi	ri	şim	le	ri	nin	 ki	şi	le	rin	 ha	yat	la	rıy	la	 sı
nır	lı	 ça	ba	lar	 ola	rak	 kal	dı	ğı	nın

	 E)	 Is	la	hat	çı	la	rın	Av	ru	pa’yı	ör	nek	alan	dü	zen	leme
le	re	 yö	nel	di	ği	nin
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Sınıf

TEST 17

1) Ame	ri	ka	K›	ta	s›	’n›n	 kefl	fi	 son	ra	s›n	da	 ‹s	pan	ya	 bu	
k›	ta	y›	 al	t›n	 ve	 gü	müfl	do	lu	 bir	 ha	zi	ne	ye	 ben	zet
mifl	tir.	Bu	ha	zi	ne	ye	sa	hip	ol	mak	is	te	yen	‹s	pan	yol
lar;	Mek	si	ka’da	ki	Az	tek	ve	Pe	ru’da	ki	‹n	ka	uy	gar
l›k	la	r›	na	son	ver	mifl	ler	dir.

 Bu bil gi ye da ya na rak, afla ğ› da ki yar g› lar dan 
han gi si ne ula fl› la maz?

	 A)	 Ame	ri	ka’n›n	kefl	fi	sö	mür	ge	ci	lik	an	la	y›	fl›	na	et
kin	lik	ka	zan	d›r	m›fl	t›r.

	 B)	 Sö	mür	ge	ci	 fa	ali	yet	ler	 yer	li	 uy	gar	l›k	la	r›n	 yok	
ol	ma	s›	na	yol	aç	m›fl	t›r.

	 C)	 Ame	ri	ka	K›	ta	s›	de	ğer	li	ma	den	ya	tak	la	r›	na	sa
hip	ol	mufl	tur.

	 D)	 ‹s	pan	ya	 Kral	l›	ğ›’n›n	mer	ke	zi	 oto	ri	te	si	 za	man	
içe	ri	sin	de	za	y›f	la	m›fl	t›r.

	 E)	 ‹s	pan	ya,	Ame	ri	ka	K›	ta	s›’nda	ya	y›l	ma	alan	la	r›	
el	de	et	mifl	tir.

2) Kut	sal	Ro	ma	Ger	men	‹m	pa	ra	to	ru	fiarl	ken’in	yar
d›	m›	 ile	dün	ya	yol	cu	lu	ğu	na	ç›	kan	Ma	cel	lan,	Fi	li
pin	lerde	yer	li	ler	ta	ra	f›n	dan	öl	dü	rü	lün	ce	Del	Ka	no,	
bu	se	ya	ha	ti	sür	dü	rüp	dün	ya	n›n	yu	var	lak	ol	du	ğu
nu	ka	n›t	la	m›fl	t›r.	

 Yal n›z bu bil gi ye da ya na rak, Coğ ra fi Ke flif le
rin,

	 I.	 k›	sa	za	man	için	de	ger	çek	lefl	me,

	 II.	 ye	ni	bil	gi	ler	or	ta	ya	ç›	kar	ma,

	 III.	 si	ya	si	des	te	ğe	da	yan	ma	

 özel lik le rin den han gi le ri ne sa hip ol du ğu söy
le ne bi lir?

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

   D) I ve III E) II ve III

3) Av ru pa’da XV. ve XVI. yüz y›l da ya fla nan,

	 I.	 an	tik	çağ	 Yu	nan,	 He	len	 ve	Ro	ma	 eser	le	ri	nin	
in ce len me si,

	 II.	 ser	best	dü	flün	ce	or	ta	m›	n›n	olufl	ma	s›,

 III. ‹s lam dün ya s› na ait bi lim sel eser le rin ba t› dil
le	ri	ne	çev	ril	me	si

 ge lifl me le rin den han gi le ri, ay d›n lan ma ça ğ›
n›n ya flan ma s›n da sa de ce Av ru pa’da ya fla nan 
ge lifl me le rin et ki li ol ma d› ğ› na ka n›t gös te ri le
bi lir?

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

   D) I ve II  E) II ve III

4) Ye	ni	çağ'da	 ya	fla	nan	 Coğ	ra	fi	 Ke	flif	ler'den son ra 
ti	ca	ret	le	 uğ	ra	flan	 bur	ju	va	 s›	n›	f›	 zen	gin	lefl	mifl	 ve	
top	lum	da	ki	et	kin	li	ği	ni	ar	t›r	m›fl	t›r.	Bur	ju	va	ların	Or
ta	çağ	 Av	ru	pa	s›'nda	 da	 yer	 alan	 s›	n›f	lar	dan	 bi	ri	
ol	ma	s›	na	 rağ	men	 top	lum	da	 et	ki	li	 ola	ma	d›	ğ›	 gö
rül	müfl	tür.

 Afla ğ› da ki ler den han gi si nin, bu du ru ma ne
den  ol du ğu sa vu nu la maz?

	 A)	 Top	rak	la	r›n	 de	re	bey	le	rin	 elin	de	ol	ma	s›
	 B)	 Or	ta	çağ	'da	top	rak	sa	hip	le	ri	nin	si	ya	si	gü	cü	nün	

ol ma s›
	 C)	 Or	ta	çağ	'da	ki	li	se	nin	bur	ju	va	la	r›	des	tek	le	me	si
 D) Ti ca ret yol la r› n›n Müs lü man la r›n elin de ol ma s›
	 E)	 Zen	gin	lik	 gös	ter	ge	si	nin	 top	rak	ol	ma	s›

5) XV.	 yüz	y›l	da	 Fran	sa	 kral	l›	ğ›,	 ba	ğ›m	s›z	 fe	odal	
bey	ler	ara	s›n	da	pay	la	fl›l	ma	teh	li	ke	siy	le	kar	fl›	kar
fl›	ya	ka	l›n	ca,	Kral	XI.	Lui	bey	le	rin	üze	ri	ne	yü	rü	ye
rek	on	la	r›	or	ta	dan	kal	d›	r›p	 top	rak	la	r›	na	sa	hip	ol
mufl	tur.

 Bu du ru mun Fran sa'da afla ğ› da ki ler den han
gi si ne or tam ha z›r la d› ğ› sa vu nu la maz?

 A)	 Kral	la	r›n	mut	lak	 güç	le	ri	ni	 ar	t›r	ma	la	r›	na
	 B)	 Mer	ke	zi	 oto	ri	te	nin	 sağ	lan	ma	s›	na
	 C)	 S›	n›f	l›	 top	lum	ya	p›	s›	n›n	 or	ta	dan	 kalk	ma	s›	na
	 D)	 Fe	odal	 ya	p›	n›n	 so	na	er	me	si	ne
	 E)	 Kral	l›k	 top	rak	la	r›	n›n	 ge	nifl	le	me	si	ne

6) Re	form	 Ha	re	ket	le	ri	 sı	ra	sın	da	 Al	man	 Kra	lı	 Şarl
ken	 ile	 Pro	tes	tan	 prens	ler	 ara	sın	da	 mey	da	na	
ge	len	mez	hep	sa	vaş	la	rı	sı	ra	sın	da	Fran	sa,		ken	di		
ül	ke	sin	de		Pro	tes	tanl	ığa	kar	şı	ol	ma	sı	na	rağ	men	
Al	man	ya’da	ki	Pro	tes	tan	 	prens	le	ri	 	des	tek	le	miş
tir.

 Bu bil gi ye da ya na rak, afla ğ› da ki  yar g› lar dan 
han gi si ne ula fl› la maz?

	 A)		Dev	let	le	ra	ra	sı	iliş	ki	ler	de	çı	kar	lar	be	lir	le	yi	ci	ol
muş	tur.

	 B)	 Fran	sa,	Pro	tes	tan	lık	mez	he	bi	nin	ya	yıl	ma	sı	nı	
amaç	la	mış	tır.

	 C)	 Al	man	ya	 ile	 Fran	sa	 si	ya	si	 çe	kiş	me	 içe	ri	si	ne	
gir	miş	tir.

	 D)	 Re	form	Ha	re	ket	le	ri	Av	ru	pa’da	mez	hep	bir	li	ği
ni	boz	muş	tur.

	 E)	 Al	man	 Kra	lı	 Şarl	ken,	 ül	ke	 için	de	 oto	ri	te	si	ni	
ar	tır	ma	ya	ça	lış	mış	tır.



40

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI

7) XVII.	yüzyılda	Osmanlı	merkezi	otoritesinin	zayıf
laması	 nedeniyle	 Yemen,	 Eflak,	 Boğdan,	 Erdel	
ve	Bağdat	gibi	eyaletlerde	 isyanlar	çıktı.	Avrupa	
devletlerinin,	Osmanlıların	siyasi	gücünün	azala
cağını	 düşünerek	 destekledikleri	 bu	 isyanların	
amacı,	bağımsızlıklarını	kazanmaktı.

 Buna göre, eyalet isyanlar›n›n bafllamas› ve 
giderek yayg›nlaflt›r›lmas›nda, aflağ›dakiler
den hangisinin etkili olduğu ileri sürülemez?

 A) Devlet otoritesinin eski gücünü yitirmesi

	 B)	 Sınırların	 genişlemesiyle	 merkezden	 yöneti
min	zorlaşması

	 C)	 Bu	 dönemde	 İstanbul	 ve	Anadolu'da	 da	 bir
çok	isyanın	yaşanması

	 D)	 Avrupa	 devletlerinin,	 Osmanlı	 Devleti'nin	 iç	
işlerine	karışması

	 E)	 Osmanlı	Devleti'nin	toprak	bütünlüğünün	bü
yük	devletlerce	tanınması

8) Av	ru	pa	lı	la	rın	sö	mür	ge	yo	luy	la	el	de	et	tik	le	ri	ge	lir
ler	son	ra	sın	da	Av	ru	pa’da	al	tın	ve	gü	müş	mik	ta	rı
nın	art	ma	sıy	la	Os	man	lı	pa	ra	sı	nın	de	ğe	ri	nin	düş
tü	ğü	gö	rül	müş	tür.

 Bu du ru mun Os man l› Dev le ti’nde,

 I. ye	ni	çe	ri		is	yan	la	rı	nın	çık	ma	sı,

	 II.	 ma	li	ye	nin	bo	zul	ma	sı,

	 III.	 yer	li	üre	ti	min	art	ma	sı

 so nuç la r›n dan han gi le ri ne yol aç t› ğ› söy le ne
bi lir?

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

   D) I ve II  E) II ve III

9) l.	 Sa	vaş	lar	 ne	de	niy	le	 halk	tan	 alı	nan	 ver	gi	le	rin	
ar	tı	rıl	ma	sı

	 ll.	 San	cak	bey	le	ri	ve	tı	mar	sa	hip	le	ri	nin	uzun	yıl
lar	sü	ren	sa	vaş	la	ra	ka	tıl	ma	sı

	 lll.	 Hal	kın	eko	no	mik	du	ru	mu	nun	kö	tü	leş	me	si

 Yu ka r› da ki ler den han gi le ri nin, XVll. yüz y›l da 
Os man l› Dev le ti’nde iç gü ven li ğin bo zul ma s›
na ve is yan la r› n ç›k ma s› na yol aç t› ğ› sa vu nu
la bi lir?

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

   D) Il ve IIl E) l, ll ve III

10)	 La	le	Dev	ri’n	de	 köşk	ler,	 çeş	me	ler,	 la	le	 bah	çe	le	ri	

ya	pıl	mış,	dev	let	adam	la	rı	ve	 İs	tan	bul	zen	gin	le	ri,	

köşk	le	rin	de	 ve	 bah	çe	le	rin	de	 eğ	le	ne	rek	 za	man	

ge	çir	miş	ler	dir.	Pat	ro	na	Ha	lil	İs	ya	nı	sı	ra	sın	da	halk	

köşk	ve	bah	çe	le	ri	ha	rap	et	miş,	mat	baa	ve	di	ğer	

ye	ni	lik	le	re	do	kun	ma	mış	lar	dır.

 Os man l› Dev le ti’n de hal k›n bu dav ra n› fl› afla

ğ› da ki ler den han gi siy le aç›k la na bi lir?

	 A)	 Ül	ke	nin	ge	liş	me	si	ne	kar	şı	ol	ma	la	rıy	la

	 B)	 Ye	ni	lik	le	re	kar	şı	çık	ma	la	rıy	la	

	 C)	 Hal	kın	eko	no	mik	du	ru	mu	nun	kö	tü	ol	ma	sıy	la

	 D)	 Mil	li	yet	çi	lik	dü	şün	ce	si	nin	yay	gın	laş	ma	sıy	la

	 E)	 Yö	ne	tim	bi	çi	mi	ni	de	ğiş	tir	mek	is	te	me	le	riy	le

11) Os man l› Dev le ti’nde XVI II. yüz y›l da,

	 –		 Av	ru	pa’dan	mat	baa	al›n	m›fl	t›r.

	 –		 I.	Mah	mut	dö	ne	min	de	ilk	tek	nik	okul	olan	Ka

ra	Mü	hen	dis	ha	ne	si	aç›l	m›fl	t›r.

	 –		 III.	Se	lim	dö	ne	min	de	ilk	kez	ya	ban	c›	dil	ola	rak	

Fran	s›z	ca	öğ	re	til	me	ye	bafl	lan	m›fl	t›r.

 Bu na gö re, Os man l› Dev le ti’yle il gi li afla ğ› da

ki ler den han gi si ne ula fl› la maz?

 

	 A)		Av	ru	pa’da	ki	 ge	lifl	me	ler	den	 ya	rar	lan	ma	ya	

bafl	la	m›fl	t›r.

	 B)		‹lk	›s	la	hat	ha	re	ket	le	ri	bafl	la	m›fl	t›r.

	 C)		Kül	tür	ha	ya	t›n	da	Fran	sa’n›n	et	ki	si	art	m›fl	t›r.

	 D)		Eği	tim	ala	n›n	da	›s	la	hat	lar	ya	p›l	m›fl	t›r.

	 E)	 Tek	nik	alan	da	ge	lifl	me	ler	mey	da	na	gel	mifl	tir.

12) Sul	tan	III.	Se	lim	dö	ne	min	de,	Ni	zam›	Ce	dit	Or	du

su	ku	rul	mufl	ve	bu	or	du	ya	bağ	l›	Se	li	mi	ye	ve	Le

vent	k›fl	la	la	r›	aç›l	arak	mev	cut	ka	ra	ve	de	niz	mü

hen	dis	ha	ne	le	ri	ge	lifl	ti	ril	mifl	tir.

 Bu uy gu la ma lar la ula fl›l mak is te nen te mel 

amaç afla ğ› da ki ler den han gi si dir?

	 A)	 Çağ	dafl	bir	or	du	ya	sa	hip	ol	mak

	 B)	 Dev	le	tin	s›	n›r	la	r›	n›	ge	nifl	let	mek

	 C)	 Eği	tim	sis	te	mi	ni	güç	len	dir	mek

	 D)	 Ki	fli	sel	hak	ve	hür	ri	yet	le	ri	ar	t›r	mak

	 E)	 Ge	lir		gi	der	den	ge	si	ni	sağ	la	mak
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11.
Sınıf

TEST 18

1)	 –		 1492’de	Kristof	Colomb,	İspanya	hükümetinin	
desteğiyle	 denize	açılmıştır.

	 –	 1519’da	 Macellan	 ise	 Alman	 imparatoru	 ta
rafından	desteklenmiştir.

 Buna göre, Coğrafi Keflifler için;

	 I.	 	 Kralların	 desteğiyle	 gelişmiştir.

	 II.	 	Krallar	 arasında	 rekabet	 yaşanmıştır.

	 III.	 İspanya	 ve	 Almanya’da	 sanayileşme	 süreci	
başlamıştır.

 yarg›lar›ndan hangilerine ulafl›labilir?

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

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

2) Haç	l›	Se	fer	le	ri	s›	ra	s›n	da	Müs	lü	man	lar	dan	öğ	re	ni
len	ba	ru	tun	Av	ru	pa’da	kral	lar	ta	ra	f›n	dan	kul	la	n›l
ma	s›	 fe	odal	bey	le	rin	 top	rak	la	r›	n›n	ele	ge	çi	ril	me
sin	de	et	ki	li	ol	mufl	tur.

 Bu du ru mun,

	 I.	 top	rak	mül	ki	ye	ti	nin	son	bul	ma	s›,

	 II.	 sa	na	yi	nin	ge	lifl	me	si,

	 III.	 mo	nar	flik	sis	tem	le	rin	güç	ka	zan	ma	s›

 ge lifl me le rin den han gi le ri ne or tam ha z›r la d› ğ› 
sa vu nu la bi lir?

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

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

3) Os	man	lı	 İm	pa	ra	tor	lu	ğu	 XVI.	 yüz	yı	lın	 en	 güç	lü	
dev	le	ti	 ol	du	ğu	 hal	de,	 coğ	ra	fi	 ke	şif	lere	 katılma
mıştır.

 Afla ğ› da ki ler den han gi si nin bu du ru mun ne
den le ri ara s›n da yer al d› ğ› söy le ne mez?

 A) Do	ğu	ya	 gi	den	 ti	ca	ret	 yol	la	rı	nın	Os	man	lı	 de
ne	ti	min	de	ol	ma	sı

	 B)	 Os	man	lı	 eko	no	mi	si	nin	 ol	duk	ça	 iyi	 du	rum	da	
ol	ma	sı

	 C)	 Os	man	lı	 de	niz	ci	li	ği	nin	 açık	 de	niz	ler	den	 çok	
ka	pa	lı	iç	de	niz	ler	de	ger	çek	leş	me	si

	 D)	 Os	man	lı	kül	tü	rü	nün	ko	run	mak	is	ten	me	si

	 E)	 Os	man	lı	yö	ne	ti	mi	nin	sö	mür	ge	ci	lik	ye	ri	ne	 fet
he	di	len	böl	ge	ler	de	ver	gi	len	dir	me	usu	lü	nü	be
nim se me si

4) Ye ni çağ’da Av ru pa’da,

	 I.	 Re	form	ha	re	ket	le	ri	so	nu	cun	da	Av	ru	pa’da	din	
bir li	ği	nin	par	ça	lan	ma	sı,

	 II.	 Rö	ne	sans	la	bir	lik	te	kül	tü	rel	can	lan	ma	nın	ya
şan	ma	sı,

	 III.	 Bi	lim	sel	ve	tek	nik	ge	liş	me	le	rin	art	ma	sı

 gi bi ge lifl me ler den han gi le ri nin Os man l› Dev
le ti’ni olum lu et ki le di ği söy le ne bi lir?

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

   D) I ve II  E) II ve III

5) Rö	ne	sans	 ha	re	ket	le	ri,	 İtal	ya’da	 re	sim,	 ede	bi	yat	

ve	 mi	mar	lık,	 Fran	sa’da	 eği	tim,	 Al	man	ya’da	 ise	

din	ala	nın	da	et	ki	li	ol	muş	tur.

 Bu bil gi le re gö re ula fl› la bi le cek or tak yar g› 

afla ğ› da ki ler den han gi si dir?

 A) Av	ru	pa	lı	dev	let	le	rin	ara	la	rın	da	ya	şa	dık	la	rı	so

run	lar	çö	zül	müş	tür.

	 B)	 Av	ru	pa	birliğinin	te	mel	le	ri	atıl	mış	tır.

	 C)	 Av	ru	pa	ül	ke	le	rin	de	fark	lı	alan	lar	da	ge	liş	me	ler	

ya	şan	mış	tır.

	 D)	 Eği	tim	an	la	yı	şın	da	de	ği	şik	lik	ler	gö	rül	müş	tür.

	 E)	 Ye	ni	mi	ma	ri	tarz	lar	oluş	muş	tur.

6)  I.  Burjuvalar
	 II.	 	Mesen	 sınıfı
	 III.	Katolik	Kilisesi	 ve	Papalık

 Yukar›dakilerden hangilerinin zay›flamas›n›n 

Avrupa’da özgür düflünceyi ve bilimsel gelifl

meleri artt›rd›ğ› söylenebilir?

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

   D) I ve II  E) II ve III
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7) ‹s	tan	bul	 is	yan	la	r›	n›n	 en	 önem	li	si,	 Sul	tan	 II.	 Os

man	za	ma	n›n	da	ya	flan	m›fl	t›r.	Le	his	tan	se	fe	rin	de	

ba	fla	r›	s›z	l›k	 ve	 di	sip	lin	siz	lik	 gös	te	ren	 Ye	ni	çe	ri		

Oca	ğ›’	n›	 or	ta	dan	 kal	d›r	ma	ya	 kal	kan	 II.	Os	man,	

Ye	ni	çe	ri	le	rin	 ayak	lan	ma	s›y	la	 taht	tan	 in	di	ri	le	rek	

öl	dü	rül	müfl	tür.

 Bu du rum afla ğ› da ki ler den han gi si nin so na 

er di ği ni ka n›t la mak ta d›r?

	 A)	 As	ke	ri	ba	fla	r›	s›z	l›k	la	r›n

 B) Os man l› sal ta na t› n›n

	 C)	 Eko	no	mik	is	tik	rar	s›z	l›	ğ›n

 D) ‹s tan bul is yan la r› n›n

	 E)	 Pa	di	flah	la	r›n	do	ku	nul	maz	l›k	la	r›	n›n

8) Os man l› Dev le ti’nde XVI I. yüz y›l da ayak lan ma

la r› bas t›r mak ve bo zu lan dev let oto ri te si ni ye ni

den	sağ	lam	lafl	t›r	mak	ama	c›y	la	bir	ta	k›m	ye	ni	lik	ler	

ger	çek	lefl	ti	ril	mifl;	an	cak	XVI	II.	yüz	y›l	da	bu	ye	ni	lik

le	rin	ye	ter	siz	ol	du	ğu	an	la	fl›l	m›fl	t›r.

 Bu du ru mun afla ğ› da ki ler den han gi si ni zo run

lu k›l d› ğ› söy le ne bi lir?

	 A)	 Kök	lü	›s	la	hat	la	r›n	ya	p›l	ma	s›	n›

	 B)	 Hal	k›n	yö	ne	ti	me	da	hil	edil	me	si	ni

	 C)	 Pa	di	fla	h›n	yet	ki	le	ri	nin	k›	s›t	lan	ma	s›	n›

	 D)	 ‹s	yan	c›	lar	la	an	lafl	ma	yo	lu	na	gi	dil	me	si	ni

	 E)	 Dev	le	tin	d›fl	so	run	la	ra	ön	ce	lik	ver	me	si	ni

9) III.	 Mu	rat	 Dö	ne	mi'n	de	 ye	ni	çe	ri	le	re	 a	ya	rı	 dü	şük	

akçeyle	ma	aş	da	ğı	tıl	ma	sı,	İs	tan	bul	ayak	lan	ma	la

rı	na	 ne	den	 ol	muş	tur.	 Ye	ni	çe	ri	le	rin	 is	te	ği	 ye	ri	ne	

ge	ti	ri	lin	ce	de	ayak	lan	ma	lar	 bu	dö	nem	 için	 so	na	

er	miş	tir.

 Bu du rum, Os man l› Dev le ti’nde afla ğ› da ki 

alan lar dan han gi sin de bo zul ma   ol du ğu na ka

n›t gös te ri le mez?

 

	 A)	Eko	no	mi	 	 B)	Yö	ne	tim

 C) Or du  D) Hu kuk

   E) Gü ven lik

10) Va ka i Vak va ki ye (Ç› nar Va ka s›)’nin, 

	 I.	 ka	p›	ku	lu	as	ker	le	ri	ne	de	ğe	ri	dü	flük	ak	çe	ve	ril

me	si	nin	so	nu	cun	da	ç›k	ma	s›,

	 II.	 ka	p›	ku	lu	as	ker	le	ri	nin,	pa	di	flah	tan	önem	li	dev

let adam la r› n›n ida m› n› is te me si,

 III. dev let adam la r› n›n ida m›n dan son ra, is ya n›n 

so	nuç	lan	ma	s›

 özel lik le rin den han gi le ri, Os man l› Dev le ti’ nin 

du rak la ma dö ne mi ya fla d› ğ› na ka n›t ola rak 

gös te ri le bi lir?

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

   D) I ve III E) I ve II

11) III.	Se	lim	dö	ne	min	de	iz	le	nen	ıs	la	hat	çı	po	li	ti	ka	ge

re	ği,	 eya	let	 yö	ne	ti	mi	 ye	ni	den	dü	zen	len	miş,	 yer	li	

ma	lı	kul	la	nıl	ma	ya	özen	gös	te	ril	miş	ve	Av	ru	pa’nın	

bü	yük	baş	kent	le	rin	de	de	vam	lı	el	çi	lik	ler	ku	rul	muş

tur.

 Buna göre,

	 I.	 Mem	le	ket	yö	ne	ti	min	deki	so	run	lar	gi	de	ril	me	ye	

ça	lı	şıl	mış	tır.

	 II.	 Os	man	lı	pa	ra	sı	nın	yurt	dı	şı	na	çık	ma	sı	en	gel

len	me	k	istenmiştir.

	 III.	 Fran	sız	İh	ti	la	li	ile	or	ta	ya	çı	kan	dü	şün	ce	ler	Os

man	lı	Devleti’nde	uy	gu	lan	mış	tır.

 yarg›lar›ndan hangilerine ulafl›lamaz?

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

      D) I ve III E) II ve III

12) Osmanlı	 Devleti'nde	 XVI.	 yüzyılın	 ortalarından	

itibaren	 başlayan	 duraklamanın	 ve	 kötü	 gidişin	

durdurulması	amacıyla	ıslahat	çalışmalarına	giri

şilmiştir.

 XVII. yüzy›lda bafllayan bu çal›flmalarda ilk 

olarak, aflağ›dakilerin hangisindeki bozulma 

önlenmeye çal›fl›lm›flt›r?

 A) Merkezi otorite  B) Ordu

	 C)	 Hukuk	 	 	 D)	Eğitim	

  E) Maliye
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11.
Sınıf

TEST 19

1) Coğ	ra	fi	Ke	şif	ler	ön	ce,	bir	mis	yo	ner	lik	ha	re	ke	ti	gi

bi	baş	la	mış;	an	cak	ya	pı	lan	ke	şif	le	rin	so	nu	cun	da	

bu	lu	nan	bil	gi	ler,	ki	li	se	nin	dog	ma	tik	dü	şün	ce	le	riy

le	çe	li	şin	ce,	ki	li	se	bu	olay	dan	za	rar	gör	me	ye	baş

la	mış	tır.

 Bu na gö re,

 I. Ka	to	lik	ki	li	se	si,	 keş	fe	di	len	yer	ler	de	et	kin	li	ği	ni	

ar	tır	mak	is	te	miş	tir.

	 II.	 Ki	li	se,	 coğ	ra	fi	 bil	gi	le	ri	 ön	gör	dü	ğü	 için	 bi	lim	le	

ça	tış	ma	mış	tır.

	 III.	 Coğ	ra	fi	Ke	şif	ler	le	ki	li	se	ye	du	yu	lan	gü	ve	n	sar

sıl	mış	tır.

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

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

   D) II ve III E) I ve II

2) Coğ ra fi Ke flif ler le,

 I.	 Vas	co		 de	 Ga	ma'n›n	 Hint	 de	niz	 yo	lu	nu	 bul

ma s›,

	 II.	 Cor	tez'in	Mek	si	ka	'y›	 kefl	fet	me	si,

	 III.	 Ak	de	niz	 li	man	la	r›	n›n	 öne	mi	ni	 kay	bet	me	si

 ge lifl me le rin den han gi le ri, Türk  İs lam dün ya

s› n›n eko no mik aç› dan güç kay bet me sin de 

et ki li ol mufl tur?

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

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

3) Ye ni çağ Av ru pa s›’nda ya fla nan,

	 I.	 hü	ma	nizm	ve	ras	yo	na	liz	min	or	ta	ya	ç›k	ma	s›,

	 II.	 sö	mür	ge	ci	lik	an	la	y›	fl›	n›n	önem	ka	zan	ma	s›,

	 III.	 ye	ni	mez	hep	le	rin	or	ta	ya	ç›k	ma	s›

 ge lifl me le rin den han gi le ri nin, kral l›k lar ara

s›n da ki eko no mik re ka be ti ar t›r d› ğ› söy le ne bi

lir?

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

   D) I ve II  E) II ve III

4) Ye	ni	çağ	 Av	ru	pa	sı’n	da	 Al	man	ya	 ve	 Fran	sa	 ara
sın	da	 ya	pı	lan	 Otuz	 Yıl	 Sa	vaş	la	rı	 Al	man	ya’nın	
mağ	lu	bi	ye	ti	 ile	 so	nuç	lan	mış	tır.	 Bu	 mağ	lu	bi	yet	
Al	man	ya’da	iç	ka	rı	şık	lık	la	ra	yol	aç	mış	ve	im	za	la
nan	 bir	 ant	laş	ma	 ile	 Al	man	 im	pa	ra	to	ru,	 Al	man	
prens	li	ği	nin	si	ya	sal	ve	din	sel	öz	gür	lük	le	ri	ni	ka	bul	
et	miş	tir.

 Yal n›z bu bil gi ye da ya na rak,
	 I.	 Al	man	ya’nın	si	ya	sal	bir	li	ği	ni	ger	çek	leş	tir	me	si	

ge	cik	miş	tir.
	 II.	 Almanya’da	din	sel	bir	lik	bo	zul	muş	tur.
	 III.	 Prus	ya	Prens	li	ği	güç	ka	zan	mış	tır.
 yar g› la r›n dan han gi le ri ne ula fl› la bi lir?
 
	 A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	 C)	Yal	nız	III

   D) I ve II  E) I ve III

5)  Yeniçağ Avrupas›'nda aç›k ekonomiyi baflla

tan olay›n aflağ›dakilerden hangisi olduğu 

savunulabilir?

	 A)	Yeni	ticaret	yollarının	bulunması

	 B)	Derebeylik	rejiminin	zayıflaması

	 C)	Rönesans	hareketlerinin	başlaması

	 D)	Kilisenin	mezhep	birliğini	sağlaması

	 E)	Merkezi	krallıkların	güçlenmesi

6) I.	 Dev	let	oto	ri	te	si	nin	sar	sıl	ma	sı

	 II.	 Celali	is	yan	la	rı	nın	art	ma	sı

	 III.	 Üre	ti	min	dü	şüp,	ver	gi	ge	lir	le	ri	nin	azal	ma	sı

 Yu ka r› da ki ler den han gi le ri, dir lik sis te mi nin 

bo zul ma s› na pa ra lel ola rak Os man l› Dev le ti’n

de or ta ya ç› kan olum suz luk lar ara s›n da d›r?

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

  D) II ve III E) I, II ve III
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7) Osmanl› Duraklama Dönemi’nde Anadolu’da 

ayaklanmalar›n ç›kmas›nda,

	 I.	 savaşların	uzun	sürmesi,

	 II.	 beylerbeylerinin,	 sancakbeylerinin	 ve	 tımarlı	

sipahilerin	savaşta	olması,

	 III.	 merkezi	otoritenin	zayıflaması

 durumlar›ndan han gi le ri nin et ki li ol du ğu söy

le nebi lir?

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

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

8) Os man l› Dev le ti’nde XVII. yüzy›lda;

	 –	 Toprağını	boş	bırakanlardan	çiftbozan	adı	ile	

vergi	alınması

	 –	 Halka	 iyi	 davranılması	 için	 yerel	 yöneticilere	

adaletnameler	yayınlanması

	 –	 Anadolu'da	dirlik	ve	düzenin	bozulması

 aflağ›dakilerden hangisi ile bağlant›l›d›r?

 

 A)	 Celali	isyanları

	 B)	 Senedi	İttifak

 C) Vakai vakvakiye

	 D)	 Milliyetçilik	akımları

	 E)	 Panslavizm	politikası

9) Os	man	lı	Dev	le	ti	ta	ra	fın	dan	Av	ru	pa’ya	gön	de	ri	len	

Yir	mi	se	kiz	Meh	met	 Sa	id	 Efen	di	’ye,	 git	ti	ği	 şe	hir

ler	de		uy	gar	lık	ve	eği	ti	min	araç	la	rı	hak	kın	da	in	ce

le	me	 yap	ma	 ve	 im	pa	ra	tor	luk	ta	 uy	gu	la	na	bi	le	cek	

dü	zen	le	me	ler	üze	ri	ne	bir	ra	por	ha	zır	la	ma	gö	re	vi	

ve	ril	miş	tir.	

 Bu du rum, Os man l› Dev le ti’nin afla ğ› da ki po

li ti ka lar dan han gi si ni iz le di ği nin gös ter ge si

dir?

	 A)	 Ye	ni	lik	ça	lış	ma	la	rın	da	Av	ru	pa’nın	de	ne	yi	min

den ya rar lan ma

	 B)	 Do	ğuba	tı	sen	te	zi	ya	pa	rak	kül	tü	rel	ge	liş	me	yi	

hız	lan	dır	ma

	 C)	 Av	ru	pa’	da	ye	ni	fe	tih	böl	ge	le	ri		keş	fet	me

	 D)	 Av	ru	pa	Hı	ris	ti	yan	bir	li	ği	ni	böl	me	

	 E)	 Hı	ris	ti	yan	 ül	ke	le	re	 kar	şı	 üs	tün	lük	 po	li	ti	ka	sı	nı	

sür dür me 

10) XVII. yüz y›l da Os man l› Dev le ti’nde ba z› dev let 
adam	la	r›	kö	tü	gi	di	fli	ön	le	mek	için	bir	ta	k›m	ye	ni	lik
ler	yap	m›fl	lar;	an	cak	bu	ye	ni	lik	ler	ku	rum	sal	ol	ma
m›fl	ve	ki	fli	le	rin	 flah	si	 ça	ba	la	r›	 ve	ye	te	nek	le	ri	 ile	
s›	n›r	l›	kal	m›fl	t›r.

 Bu du ru mun ne de ni ola rak afla ğ› da ki ler den 
han gi si gös te ri le bi lir?

	 A)	 Ül	ke	yi	 kur	ta	ra	cak	 yön	tem	ler	 ko	nu	sun	da	 fi	kir	
bir	li	ği	nin	olufl	ma	ma	s›

	 B)	 Dev	le	tin	 ku	rum	sal	lafl	ma	s›	n›	 ta	mam	la	ya	ma
ma s›

	 C)		Ba	z›	 Av	ru	pa	l›	 dev	let	le	rin	 ye	ni	lik	le	ri	 en	gel	le
me	ye	ça	l›fl	ma	s›

	 D)	 Pa	di	flah	la	r›n	olum	suz	tu	tum	ta	k›n	ma	s›

	 E)	 Sos	yal	s›	n›f	lar	ara	s›n	da	ki	den	ge	nin	bo	zul	ma	s›

11) IV. Mu rat’›n,

	 .	 or	du	nun	ba	fl›n	da	se	fe	re	ç›k	ma	s›,

	 .	 dev	le	tin	du	ru	mu	hak	k›n	da	ra	por	ha	z›r	lat	ma	s›,

	 .	 ka	p›	ku	lu	as	ker	le	ri	ni	di	sip	lin	al	t›	na	al	ma	ya	ça
l›fl	ma	s›

 gi ri flim le ri ne da ya na rak, afla ğ› da ki yar g› lar
dan han gi si ne ula fl› la maz?

	 A)	 As	ke	ri	ya	p›	dü	zel	til	me	ye	ça	l›	fl›l	m›fl	t›r.

	 B)	 Dev	le	tin	 es	ki	 gü	cü	ne	 ka	vufl	ma	s›	 amaç	lan
m›fl	t›r.

	 C)	 De	mok	ra	si	an	la	y›	fl›	n›n	ge	lifl	me	si	sağ	lan	m›fl	t›r.

	 D)	 Ka	p›	kul	la	r›	n›n	 is	yan	ha	re	ket	le	ri	 en	gel	len	mek	
is	ten	mifl	tir.

	 E)	 Si	ya	si	oto	ri	te	nin	güç	len	di	ril	me	si	he	def	len	mifl	tir.

12) Osmanl›	 Du	rak	la	ma	 Dö	ne	mi	 ›s	la	hat	la	r›	n›n	 ge	nel	
he	de	fi,	dev	le	tin	say	g›n	l›	ğ›	n›	ve	oto	ri	te	si	ni	Yük	sel
me	Dev	ri’n	de	ki	dü	ze	ye	ulafl	t›r	mak	t›r.	Bu	amaç	için	
de	ba	z›	to	ta	li	ter	uy	gu	la	ma	la	ra	bafl	vu	rul	mufl	tur.

 Bu na gö re, ›s la hat lar la il gi li,

	 I.	 Ba	fla	r›	l›	ol	unmufl	tur.

	 II.	 Dev	le	tin	gü	cü	nün	ar	t›	r›l	ma	s›	amaç	lan	m›fl	t›r.

	 III.	 Bas	k›	ve	flid	det	uy	gu	lan	m›fl	t›r.

 yo rum la r›n dan han gi le ri ya p› la bi lir?

  

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

   D) II ve III E) I, II ve III
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11.
Sınıf

TEST 20

1) Or	ta	çağ’dan	Ye	ni	ça	ğ’a	ge	çen	Av	ru	pa	top	lum	la	rı

nın	 te	mel	 özel	lik	le	rin	den	 bi	ri	 de	 dün	ya	yı	 keş	fe	

çık	ma	la	rı	dır.	Av	ru	pa	lı	lar	ye	ni	ge	li	şen	bi	lim	ve	tek

no	lo	ji,	ok	ya	nus	la	rı	aşan	ge	mi	ler	sa	ye	sin	de	dün

ya	nın	çe	şit	li	yer	le	ri	ni	si	ya	sal	ege	men	lik	le	ri	al	tı	na	

al	mış	lar	ve	bu	böl	ge	ler	le	ti	ca	ri	iliş	ki	le	ri	ge	liş	tir	miş

ler dir.

 Bu du ru ma gö re, afla ğ› da ki ler den han gi si ne 

ula fl› la bi lir?

	 A)	 Av	ru	pa	 top	lum	la	rı	nın	 dün	ya	nın	 çe	şit	li	 böl	ge

le	ri	 ile	 ye	ni	 iliş	ki	ler	 ge	liş	ti	re	rek	 si	ya	si	 oto	ri	te	

kur	duk	la	rı	na

	 B)	 Ke	şif	le	rin	ev	ren	sel	ni	te	lik	le	ri	nin	ol	ma	dı	ğı	na

	 C)	 Sö	mür	ge	ci	lik	le	 be	ra	ber	 kül	tü	rel	 et	ki	le	şi	min	

ger	çek	leş	me	di	ği	ne

	 D)	 Bi	lim	ve	tek	no	lo	ji	nin	sö	mür	ge	ci	li	ğe	hiz	met	et

me	yi	amaç	la	dı	ğı	na

	 E)	 Ti	ca	re	tin	top	lum	ha	ya	tı	üze	rin	de	ki	et	kin	li	ği	nin	

azal	dı	ğı	na

2) Av	ru	pa	l›	dev	let	ler	ta	ra	f›n	dan	ger	çek	lefl	ti	ri	len	Coğ

ra	fi	Ke	flif	ler	den	son	ra;	kefl	fe	di	len	yer	ler	de	ko	lo	ni

ler	ku	rul	mufl	ve	bu	ra	lar	da	ki	de	ğer	li	ma	den	ler	Av

ru	pa’ya	ta	fl›n	m›fl	t›r.	Bu	nun	ya	n›n	da	ti	ca	ri	fa	ali	yet	ler	

sa	ye	sin	de	 zen	gin	le	flen	Or	ta	çağ’›n	 fa	kir	 top	lu	lu	ğu	

bur	ju	va	lar	 asil	le	rin	 top	rak	la	r›	n›	 sa	t›n	 al	m›fl	lar	 ve	

soy	lu	lar	kar	fl›	s›n	da	güç	ka	zan	m›fl	lar	d›r.

 Bu de ği fli min,

	 I.	 sö	mür	ge	ci	lik	an	la	y›	fl›	n›n	güç	ka	zan	ma	s›,

	 II.	 sos	yal	 s›	n›f	lar	 ara	s›n	da	ki	 den	ge	le	rin	 de	ğifl

me si,

	 III.	 ulu	sal	dev	let	an	la	y›fl	›	n›n	or	ta	ya	ç›k	ma	s›

 so nuç la r›n dan han gi le ri nin ya flan ma s› na yol 

aç t› ğ› sa vu nu la bi lir?

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

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

3) Coğ	ra	fi	 Ke	şif	le	rin	 so	nu	cun	da	 Ön	 As	ya	 ve	 Or	ta	

As	ya	ül	ke	le	ri	yok	sul	laş	mış	tır.

 Bu du rum,

 I.	 Ame	ri	ka’da	ki	 kıy	met	li	 ma	den	le	rin	 Av	ru	pa’ya	

ta	şın	ma	sı,

	 II.	 Ba	tı	Av	ru	pa	Dev	let	le	ri’nin	As	ya’da	sö	mür	ge

ler el de et me si,

	 III.	 Av	ru	pa	lı	la	rın	do	ğu	mal	la	rı	nı	ok	ya	nus	yo	lu	ile	

ül	ke	le	ri	ne	ta	şı	ma	sı

 ge lifl me le rin den han gi le riy le aç›k la na bi lir?

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

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

4)	 Rö	ne	sans	ha	re	ket	le	ri	 so	nu	cun	da	Av	ru	pa’da	 sa
nat,	 ede	bi	yat	 ve	bi	lim	ala	nın	da	gö	rü	len	ye	ni	leş
me	ha	re	ket	le	ri	öz	gür	dü	şün	ce	nin	doğ	ma	sı	na	ne
den	 ol	muş	tur.	 Bu	 du	rum	 sko	las	tik	 fel	se	fe	nin	
gü	cü	nü	yi	tir	me	sin	de	et	ki	li	ol	muş	tur.

 Bu na gö re, afla ğ› da ki ler den han gi si ne ula fl› la
bi lir?

 A) Mez	hep	ça	tış	ma	la	rı	nın	so	na	er	di	ği	ne

	 B)	 Ki	li	se	nin	say	gın	lı	ğı	nın	art	tı	ğı	na

	 C)	 Bi	lim	sel	fa	ali	yet	le	rin	güç	ka	zan	dı	ğı	na

	 D)	 Kül	tü	rel	iliş	ki	le	rin	za	yıf	la	dı	ğı	na

	 E)	 Sa	nat	çı	la	rın	sko	las	tik	fel	se	fe	yi	des	tek	le	di	ği	ne

5) Ye	ni	çağ	bafl	la	r›n	da	Av	ru	pa’da	kral	lar	atefl	li	si	lah

la	r›	kul	la	na	rak	fla	to	la	r›n	sa	vun	ma	s›	n›	et	ki	siz	ha	le	

ge	ti	rmifl	ler	ve	de	re	bey	le	rin	si	ya	si	ve	as	ke	ri	güç	le

ri	ni	yok	et	mifl	ler	dir.

 Bu du rum, afla ğ› da ki ler den han gi si ne ne den 

ol mufl tur?

	 A)	 Hü	ma	niz	ma	n›n	ge	lifl	me	si	ne

	 B)	 Mut	lak	mo	nar	fli	le	rin	güç	len	me	si	ne

	 C)	 Ye	ni	eko	no	mik	sis	tem	le	rin	or	ta	ya	ç›k	ma	s›	na

	 D)	 Ti	ca	re	tin	ge	lifl	me	si	ne

	 E)	 Bur	ju	va	s›	n›	f›	n›n	güç	len	me	si	ne
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6) XVII. yüz y›l da Os man l› ül ke sin de ida ri ve as

ke ri ak sak l›k la r›n or ta ya ç›k ma s›n ›n;

	 I.	 İs	yan	la	rın	art	ma	sı

	 II.	 Askeri	hiyerarşinin	bozulması

	 III.	 Halkın	devlete	olan	bağlılığının	azalması

 geliflmelerinden hangilerine ortam haz›rlad›ğ› 

söylenebilir?

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

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

7) Os man l› İm pa ra tor lu ğu’nda,
	 I.	 Ana	do	lu’da	Ce	la	li	 is	yan	la	r›	n›n	 ç›k	ma	s›,
	 II.	 kor	ku	ve	flid	de	te	da	ya	l›	›s	la	hat	la	r›n	ya	p›l	ma	s›,
	 III.	 eği	tim	öğ	re	tim	de	ak›l	ve	man	t›k	yo	lu	nun	terk	

edil me si

 du rum la r›n dan han gi le ri, dev le tin du rak la ma 

dö ne min de ol du ğu nun gös ter ge si dir?

 

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

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

8) XVII. yüz y›l da ya fla nan Ce la li is yan la r› n›n,

 I. ta r›m sal üre ti min azal ma s›,

	 II.	 köy	den	ken	te	göç	ha	re	ket	le	ri	nin	ya	flan	ma	s›,

	 III.	 top	ra	ğa	bağ	l›	as	ker	sa	y›	s›	n›n	azal	ma	s›

 so nuç la r›n dan han gi le ri nin, sos yal de ği flim le

rin ya flan ma s›n da doğ ru dan et ki li ol du ğu sa

vu nu la bi lir?

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

   D) I ve III E) II ve III

9) I. Mat ba ada ba s› lan eser sa y› s› n›n art ma s›
	 II.	 Bi	lim	ve	tek	nik	alan	da	ki	bu	lufl	la	r›n	ta	kip	edil

me si
	 III.	 Yen	içe	ri	le	rin	 s›k	 s›k	 ayak	lan	ma	s›

 Yu ka r› da ki ler den han gi le ri nin, XVI II. yüz y›l da 

Os man l› Dev le ti’nde ya p› lan ›s la hat ha re ket le

ri nin ba fla r› l› ol ma s› n› en gel le di ği söy le ne bi

lir?

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

   D) I ve II  E) II ve III

10) La le Dev ri’nde ger çek le flen,

	 I.	 do	ğu	kla	sik	le	ri	nin	Os	man	l›	ca	’ya	ter	cü	me	edil

me si,

 II. mat ba an›n ku rul ma s›,

	 III.	 ya	ban	c›	 dev	let	lere	el	çi		le	rin	 gönderilmesi

 ye ni lik le rin den han gi le ri nin, si ya si amaç l› ol

du ğu söy le ne bi lir?

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

    D) I ve II  E) II ve III

11) Os man l› Dev le ti’nin Ge ri le me Dö ne mi’nde as

ke ri alanda ›s la hat lar ya p›l ma s›n da;

	 I.	 sa	vaş	lar	da	ki	top	rak	kay	bı	nın	art	ma	sı

	 II.	 as	ke	ri	alan	da	ba	tı	nın	ge	ri	sin	de	ka	lın	ma	sı

	 III.	 Ka	pı	ku	lu	 Or	du	su’nun	 es	ki	 di	sip	li	ni	ni	 kay	bet

me si 

 ge lifl me le rin den han gi le ri nin et ki li ol du ğu sa

vu nu la bi lir?

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

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

TEST 21

1) Ye ni çağ’da ya p› lan Coğ ra fi Ke flif ler so nu cun
da,

 •	 ye	ni	ül	ke	le	rin	ve	kı	ta	la	rın	bu	lun	ma	sı,

	 •	 de	ği	şik	top	lum	lar	la	iliş	ki	ler	ku	rul	ma	sı,

	 •	 bi	lim	sel	ge	liş	me	le	rin	art	ma	sı

 ge lifl me le ri nin afla ğ› da ki ler den han gi si nin 
öne mi ni kay bet me sin de et ki li ol du ğu sa vu nu
la bi lir?

 A) Ti ca re tin  B)	Bur	ju	va	sı	nı	fı	nın

	 C)	 Ki	li	se	nin	 	 D)	Sö	mür	ge	ci	li	ğin

	 	 	 E)	Kral	la	rın

2) Ye ni çağ bafl la r›n da baz› Av ru pa  dev let le rin de,

	 I.	 te	mel	 ih	ti	yaç	mad	de	le	ri	nin	 d›fl	 sa	t›	m›	n›n	 ya

sak lan ma s›,

 II. ya ban c› mal la r dan al› nan güm rük ver gi le ri nin 

ar t› r›l ma s›,

	 III.	 ül	ke	 içe	ri	sin	de	ki	 üre	ti	len	 mal	la	r›n,	 ku	ru	lan	

yer	li	ti	ca	ret	fi	lo	la		r›	ile	sa	t›l	ma	s›

 uy gu la ma la r›n dan han gi le ri nin, yer li eko no

mi yi ko ru ma ama c› na yö ne lik ted bir ler ara s›n

da yer al d› ğ› söy le ne bi lir?

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

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

3) Coğ ra fi Ke flif le r so nu cun da,

	 •	 bur	ju	va	s›	n›	f›	n›n	zen	gin	lefl	me	si,

	 •	 kefl	fe	di	len	 böl	ge	le	re	 Av	ru	pa	 ül	ke	le	rin	den	

göç	le	rin	bafl	la	ma	s›,

	 •	 Av	ru	pa	uy	gar	l›	ğ›	n›n	ya	y›l	ma	ala	n›	bul	ma	s›

 ge lifl me le ri dik ka te al›n d› ğ›n da afla ğ› da ki yar

g› lar dan han gi si ne ula fl› la maz?

	 A)	 Din	adam	la	r›	güç	ka	zan	m›fl	t›r.

	 B)	 H›	ris	ti	yan	l›k	ya	y›l	m›fl	t›r.

	 C)	 Zen	gin	li	ğin	kay	na	ğ›	de	ğifl	mifl	tir.	

	 D)	 Bur	ju	va	s›	n›	f›	n›n	eko	no	mik	gü	cü	art	m›fl	t›r.

	 E)	 Av	ru	pa	 dev	let	le	ri	nin	 kont	rol	 et	tik	le	ri	 alan	lar	

ge	nifl	le	mifl	tir.

4) Or	ta	çağ	Av	ru	pa	s›’n›n	ka	ran	l›k	yü	zü,	XV.	yüz	y›l	da	

dü	flün	ce	ala	n›n	da	ya	fla	nan	h›z	l›	de	ği	flim	sü	re	ciy

le	 ay	d›n	lan	ma	ya	 bafl	la	m›fl	 ve	 te	me	li	 in	san	 olan	

hü	ma	nizm	gö	rü	flü	or	ta	ya	ç›k	m›fl	t›r.

 Hü ma nizm ak› m› n›n,

	 I.	 ak›l	c›	l›	ğ›	ve	bi	lim	sel	li	ği	ön	pla	na	ç›	kar	ma	s›,

	 II.	 ha	ya	t›n	mer	ke	zi	ne	in	sa	ni	de	ğer	le	ri	al	ma	s›,

	 III.	 dog	ma	tiz	me	ve	bas	k›	ya	kar	fl›	ç›k	ma	s›

 özel lik le rin den han gi le rin in, ay d›n lan ma sü re

cin de et ki li ol du ğu sa vu nu la bi lir?

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

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

5) Av	ru	pa’da	ya	fla	nan	Re	form	Ha	re	ket	le	ri	son	ra	s›n

da	eği	tim	ki	li	se	nin	te	ke	lin	den	kur	tul	mufl	ve	po	zi	tif	

bi	lim	le	rin	önün	den	önem	li	bir	en	gel	kal	d›	r›l	m›fl	t›r.

 Bu bil gi ye da ya na rak, afla ğ› da ki yar g› lar dan 

han gi si ne ula fl› la maz?

	 A)	 Di	nin	eği	tim	üze	rin	de	ki	bas	k›	s›	azal	m›fl	t›r.

	 B)	 La	ik	eği	tim	an	la	y›	fl›	n›n	te	mel	le	ri	at›l	m›fl	t›r.

	 C)	 Po	zi	tif	 bi	lim	le	rin	 ge	li	fli	mi	ne	 ze	min	 ha	z›r	lan

m›fl	t›r.	

	 D)	 Eko	no	mik	kal	k›n	ma	sağ	lan	m›fl	t›r.	

	 E)	 Ki	li	se	nin	et	kin	lik	ala	n›	da	ral	m›fl	t›r.

6) Yeniçağ bafllar›nda Avrupa'da görülen;

	 I.	 Coğrafya	bilgisinin	gelişmesi

	 II.	 Yeni	ticaret	yollarının	bulunması

	 III.	 Sömürge	imparatorluklarının	kurulması

	 IV.	Açık	denizlere	çıkılması

 geliflmelerinin kronolojik s›ras› aflağ›dakilerin 

hangisinde doğru olarak verilmifltir?

 A) I, II, III, IV B) I, IV, II, III C) II, III, IV, I

   D) III, IV, I, II E) IV, III, II, I
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7) XV. ve XVI. yüz y›l lar da Av ru	pa	in	sa	n›	n›n	din	ala
n›n	da	ki	dü	flün	ce	le	rin	de	or	ta	ya	ç›	kan	de	ği	flik	lik	ler	
(Re	for	mas	yon),	bir	yan	da	gü	nü	mü	ze	ka	dar	sü	re	
ge	len	 Ba	t›’n›n	 üs	tün	lü	ğü	 gö	rü	flü	nün	 te	mel	 ne
den	le	rin	den	 bi	ri	 ol	mufl;	 öte	 yan	da	 dün	ya	 si	ya	si	
ta	ri	hi	 üze	rin	de	 çok	önem	li	 et	ki	le	re	 sa	hip	 ol	mufl
tur.

 Bu du ru mun,

	 I.	 di	nin,	 ser	best	 dü	flün	ce	 üze	rin	de	ki	 bas	k›	la	r›
n›n son bul ma s›,

	 II.	 kral	la	r›n,	ka	to	lik	ki	li	se	si	nin	yö	ne	tim	üze	rin	de	ki	
et	ki	le	ri	ne	son	ver	me	yi	ba	flar	ma	s›,

	 III.	 Av	ru	pa	 ül	ke	le	ri	nin	 do	ğu	 im	pa	ra	tor	luk	la	r›	na	
kar	fl›	 si	ya	si,	 eko	no	mik	 ve	 tek	nik	 alan	da	 üs
tün	lük	kur	ma	ya	bafl	la	ma	s›  

 ge lifl me le rin den han gi le ri nin ya flan ma s› na or
tam ha z›r la d› ğ› söy le ne bi lir?

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

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

8)	 I.	 Ulu	fe	le	rin	 aya	r›	 dü	flük	ak	çe	 ile	 öden	me	si

	 II.	 Ma	afl	la	r›	n›n	 za	ma	n›n	da	öde	ne	me	me	si

	 III.	 Yö	ne	tim	de	ule	ma	ve	sa	ray	ka	d›n	la	r›	n›n	et	ki
li	 ol	ma	ya	bafl	la	ma	s›

 Ye ni çe ri ayak lan ma la r› na ne den olan yu ka r›
da ki so run lar dan han gi le ri nin, eko no mi ile il
gili ol du ğu sa vu nu la bi lir?

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

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

9) XVII.	 yüzyılda	 savaşların	 uzun	 sürmesi	 ve	
çoğunlukla	 kaybedilmesi	 nedeniyle	 tımarlı	 sipa
hiler	ve	sancakbeyleri	görevli	oldukları	bölgelere	
uzun	süre	gidememişlerdir.

 Bu durumun aflağ›dakilerden hangisine yol 
açt›ğ› söylenemez?

 A)	 Eşkiyalık	faaliyetlerinin	yaygınlaşmasına

	 B)	 Asayişin	bozulmasına

	 C)	 Celali	isyanlarının	çıkmasına

	 D)	 Ticaret	yollarının	değişmesine

	 E)	 Tarım	gelirlerinin	azalmasına

10)	 •	 Ho	tin	 Se	fe	ri	 sı	ra	sın	da	 ye	ni	çe	ri	le	rin	 di	sip	lin
siz	lik	le	ri	ni	 fark	 eden	 II.	 Os	man,	 Ye	ni	çe	ri	
Ocağı’nı	 kal	dır	mak	 is	te	di	ği	 için	 ye	ni	çe	ri	ler		
tarafından	öl	dü	rül	müş	tür.

	 •	 IV.	 Meh	met	 Dö	ne	mi’n	de	 ha	re	m	 a	ğa	la	rı	nın	
yö	ne	tim	de	ki	et	kin	li	ği	ne	kı	zan	ye	ni	çe	ri	ler,	ayak
la	na	rak	dev	let	 adam	la	rı	nı	 öl	dür	müş	ler	dir.

 Bu bil gi le re da ya na rak afla ğ› da ki ler den han gi

si ne ula fl› la maz?

	 A)	 Mer	ke	zi	 oto	ri	te	nin	 za	yıf	la	dı	ğı	na	
	 B)	 Ayak	lan	ma	la	rın	yal	nız	ca	eko	no	mik	se	bep	ler

den	 çık	tı	ğı	na
	 C)	 İs	yan	la	rın	 pa	di	şah	de	ği	şik	li	ği	ne	 yol	 aç	tı	ğı	na
	 D)	 Ye	ni	çe	ri	le	rin,	çı	kar	la	rı	doğ	rul	tu	sun	da	ha	re	ket	

et	ti	ği	ne
	 E)	 Ye	ni	çe	ri	le	rin,	 dev	let	 için	de	 önem	li	 bir	 si	ya	si	

güç	ha	li	ne	gel	di	ği	ne	

11) Lale	Devri’nde	yurt	d›fl›na	geçici	elçiler	gönderil

mifltir.

 Buna göre, Osmanl› Devleti ile ilgili olarak,

	 I.	 Diplomasiye	önem	verilmifltir.

	 II.	 Dünyada	yaflanan	geliflmeler	 takip	edilmeye	

çal›fl›lm›flt›r.

	 III.	 Ülke	içinde	yeni	okullar	aç›lm›flt›r.

 yorumlar›ndan hangileri yap›lamaz?

 A) Yaln›z I B) Yaln›z II C) Yaln›z III

   D) I ve III E) II ve III

12)	 Os	man	l›	Dev	le	ti’nde	XVI	II.	yüz	y›l	da	ya	p›	lan	›s	la

hat	ha	re	ket	le	ri	XVII.	yüz	y›l	da	ya	p›	lan	›s	la	hat	ha

re	ket	le	rin	den	da	ha	et	ki	li	ol	mufl	tur.

 Bu du ru mun ne de ni ola rak afla ğ› da ki ler den 

han gi si gös te ri le mez?

	 A)		Ye	ni	çe	ri	Oca	ğ›’	n›n	des	te	ği	nin	sağ	lan	ma	s›

	 B)		So	run	la	r›n	te	mel	le	ri	nin	arafl	t›	r›l	ma	s›	

	 C)		Av	ru	pa’n›n	bi	lim	ve	tek	ni	ğin	den	et	ki	le	nil	me	si

	 D)		Is	la	hat	la	r›n	kap	sa	m›	n›n	ge	nifl	le	til	me	si

	 E)		Av	ru	pa’dan	ge	ri	 kal	ma	n›n	ne	den	le	ri	nin	an	la

fl›l	ma	s›
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DEĞİŞİM ÇAĞINDA
AVRUPA VE OSMANLI

11.
Sınıf

TEST 22

1) XVI. yüzy›lda Avrupa'da görülen,

 I.	 derebeyliklerin	yıkılması

	 II.	 Ümit	Burnu'nun	bulunması

	 III.	 merkezi	krallıkların	güçlenmesi

 geliflmelerinden hangileri siyasi alanla ilgili
dir?

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

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

2) I.	 Eği	ti	min	ki	li	se	te	ke	lin	den	kur	tul	ma	sı

	 II.	 Mat	ba	anın	ge	liş	ti	ri	le	rek	yay	gın	laş	ma	sı

	 III.	 Hü	ma	niz	ma	ha	re	ke	ti	nin	baş	la	ma	sı

 Yu ka r› da ki ge lifl me ler den han gi le ri nin, Ye ni
çağ Av ru pa s›’nda dü flün ce öz gür lü ğü nü olum
lu yön de et ki le di ği söy le ne bi lir?

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

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

3) Coğ ra fi Ke flif le r s› ra s›n da de niz ci lik ve ti ca

ret le uğ ra fl›p zen gin le flen, bu ara da si ya si et

kin li ği ar tan s› n›f afla ğ› da ki ler den han gi si dir?

	 A)	Köy	lü	ler	 B)	Bur	ju	va	lar	 C)	Ra	hip	ler

	 	 	 D)	Soy	lu	lar	 E)	Kö	le	ler

4)	 	 I.	 	 Reform	Hareketleri
	 II.	 	Coğrafi	Keşifler
	 III.	Rönesans	Hareketleri

 Yeniçağ’da gerçekleflen yukar›daki olaylar

dan hangileri Osmanl› Devleti’ni olumsuz 

yönde etkilememifltir?

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

   D) I ve II  E) II ve III

5) •	 Or	ta	çağ’›n	 sko	las	tik	 dü	flün	ce	 bi	çi	mi	 öne	mi	ni	

yi	tir	me	ye	 bafl	la	d›,	 öz	gür	 ve	 po	zi	tif	 dü	flün	ce	

doğ	du.

 •	 Av	ru	pa’da	ede	bi	yat,	 sa	nat	 ve	 bi	lim	ala	n›n	da	

ge	lifl	me	ol	du.

 •	 Ki	li	se	nin	top	lum	ha	ya	t›	üze	rin	de	ki	bas	k›	s›	or

ta	dan	kalk	ma	ya	bafl	la	d›.

 Yu ka r› da ki ge lifl me ler, afla ğ› da ki ler den han gi

si nin so nu cu dur?

	 A)	 Rö	ne	sans	Ha	re	ket	le	ri’nin

	 B)	 Coğ	ra	fi	Ke	flif	le	rin

	 C)	 Haç	l›	Se	fer	le	ri’nin

	 D)	 Fran	s›z	‹h	ti	la	li’nin

 E) Sa na yi Dev ri mi’nin

6) Rö ne sans Ha re ket le ri’nin afla ğ› da ki so nuç la

r›n dan han gi si Re form Ha re ket le ri' nin doğ ma

s› nda et ki li ol ma m›fl t›r?

	 A)	 Es	ki	eser	ler	ve	‹n	cil’in	La	tin	ce’den	Av	ru	pa	dil

le	ri	ne	çev	ril	me	si	

	 B)	 Bi	lim	ala	n›n	da	ye	ni	bu	lufl	la	r›n	or	ta	ya	ç›k	ma	s›

	 C)	 Re	sim	de	ve	mi	ma	ri	de	üst	dü	zey	de	ge	li	fli	min	

or	ta	ya	ç›k	ma	s›

	 D)	 Po	zi	tif	 bi	lim	ler	 ve	 öz	gür	 dü	flün	ce	nin	 güç	len

me si

	 E)	 Ki	li	se	ve	din	adam	la	r›	na	du	yu	lan	gü	ve	nin	sar

s›l ma s›

7) Re form Ha re ket le ri’nin Al man ya’da bafl la ma s›n

da,

  I.	 İn	cil’in	 ilk	 kez	Al	man	ca’ya	 çev	ril	miş	 ol	ma	sı

  II.	 En	dülü	jans	sa	tı	şı	nın	yay	gın	ola	rak	gö	rül	me	si

	 III.	 Mar	tin	 Lut	her’in	 fi	kir	le	ri	nin	 Al	man	 hal	kı	 ara

sın	da	hız	la	 ya	yıl	ma	sı

 un sur la r›n dan han gi le ri nin et ki li ol du ğu söy

le ne bi lir?

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

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


