
C) AŞAĞIDAKİ SORULARI YANITLAYINIZ.

1) Osmanlı Devleti'nin kısa zamanda büyüyüp gelişmesi- 
ni sağlayan özelliklerini belirtiniz.

 

       

    

2) Osmanlı Devleti kurulduğu yıllarda Anadolu ve Bal-
kanların genel durumunu değerlendiriniz.

 

       

    

 
3) Bizans'ın şehzadeleri Osmanlı Devleti'ne karşı isyan 

ettirmesinin nedenleri neler olabilir? Yazınız.

 

       

    

4) Osmanlı Devleti'nin Türk siyasal birliğini sağlamak 
amacıyla izlediği yöntemleri belirtiniz.

 

       

    

 
5) Orhan Bey döneminde gerçekleştirilen örgütlenme 

çalışmaları nelerdir? Belirtiniz.

 

6) İlhanlıların Anadolu'nun siyasi ve sosyal yapısına etki-
lerini açıklayınız.

 

 

7) Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde Haçlı birlikle-
riyle yaptığı savaşları belirtiniz.

 

8) Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde çıkan ayak-
lanmalar nelerdir? Yazınız.

 

9) II. Kosova Savaşı'nın önemini belirtiniz.

 

10) Fetret Devri, devşirme sistemi, tekfur, iskan, voyvoda, 
gaza kelimelerinin anlamlarını açıklayınız.
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TARİH

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302 – 1453) – II

A)  BULMACA

 Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

 1

3

32

5

4

1

2

4

5

 SOLDAN SAĞA

1) Sazlıdere Savaşı ile Bizans'tan alınarak Osmanlı 
Devleti'ne başkent yapılan şehir

2) İlk Osmanlı  Bizans savaşı

3) Yıldırım Bayezid döneminde Timur ile yapılan savaş

4) Ankara Savaşı'ndan sonra Yıldırım Bayezid'in oğulları 
arasında başlayan taht kavgalarının yaşandığı dönem

5) Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda etkili olan Türk boyu

 YUKARIDAN AŞAĞI

1) Yıldırım Bayezid döneminde Haçlılarla yapılan savaş

2) Bizans valilerine verilen isim

3) İlk devlet örgütlenmesini gerçekleştiren Osmanlı padişa-
hı

4) Osmanlıların Balkanlarda kalıcılığını ve varlığının güç-
lenmesini sağlayan politika

5) II. Murat zamanında Haçlı ordularıyla yapılan savaşlar-
dan biri

B)  EŞLEŞTİRME

 Aşağıda Osmanlı kuruluş dönemi padişahları ile bu 
dönemde yapılan bazı savaşlar verilmiştir. Padişah-
ların başındaki harfi, ait olduğu savaşın bulunduğu 
kutunun içine yazarak doğru eşleştirmeyi yapınız.

 (Not: Bir padişah birden çok savaşa ait olabilir.)

 A) Osman Bey

 B) Orhan Bey

 C) I. Murat

 D) I. Bayezid (Yıldırım)

 E) I. Mehmet (Çelebi)

 F) II. Murat

Koyunhisar Savaşı

II. Kosova Savaşı

Sırpsındığı Savaşı

Pelekanon Savaşı

Sazlıdere Savaşı

Niğbolu Savaşı

Varna Savaşı

I. Kosova Savaşı
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C) AŞAĞIDAKİ SORULARI YANITLAYINIZ.

1) XIV. yüzyıl başlarından itibaren Avrupa'daki siyasi ve 
dini çatışmalar Osmanlı Devleti'nin kurulup gelişme-
sini nasıl etkilemiştir? Açıklayınız.

 

2) Osmanlı Beyliği diğer beyliklerle kıyaslandığında, 
kurulduğu bölgenin coğrafi konumunun avantajları 
neler olabilir? Belirtiniz.

 

3) Ahilerin Osmanlı Devleti'nin kuruluşundaki katkıları 
neler olabilir? Belirtiniz.

 

4) Bizans'ın içinde bulunduğu hangi durumlar Osmanlı 
Devleti'nin gelişmesini nasıl kolaylaştırmıştır? Açık-
layınız.

 

5) Osmanlı Devleti'nin Çimpe Kalesi'ni alarak Rumeli'ye 
yerleşmeye başlaması Balkanlar ve Avrupa'yı nasıl 
etkilemiştir? Belirtiniz.

 

6) Osmanlı Devleti'nin başkenti Bursa'dan Edirne'ye ta-
şımasının amaçları neler olabilir? Yazınız.

 

7) Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda uyguladığı iskan si-
yasetinin amacını, gerekçesini ve yöntemlerini yazı-
nız.

 

8) Timur'un Osmanlı topraklarını Yıldırım Bayezid'in 
oğulları arasında paylaştırmasındaki amacı neler ola-
bilir? Belirtiniz.

 

9) Fetret devrinde Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda 
önemli bir toprak kaybı yaşamamasının nedenleri 
neler olabilir? Açıklayınız.

 

10) Edirne - Segedin Antlaşması'nın Osmanlı Devleti açı-
sından önemini belirtiniz.
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TARİH

1) Os man l› Dev le ti bir uç bey li ğin den bafl la ya rak bü yü müfl, 
ak›n c› l› ğ› ga zi li ğe dö nüfl tü re rek ge lifl mifl, Bal kan lar da 
fet het ti ği böl ge ler de ken di ne öz gü bir ya y›l ma si ya se ti 
iz le mifl, do ğu dan göç le ge len fle hir li, köy lü ya da gö çe be 
Türk men le ri bu böl ge ye yer lefl ti r mifl tir.

 Bu  bilgilere gö re,

 I. Bal kan lar da ki Türk nü fu su art m›fl t›r.

 II. Dev le tin et kin lik ala n› za man la ge nifl le mifl tir.

 III. Al› nan böl ge le rin el de tu tul ma s› ve sa vu nul ma s› 
sağ lan m›fl t›r.

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

2) Sö ğüt ve Do ma niç bölgelerinde ya fla yan Ka y› la r›n ba fl›
na Er tuğ rul Ga zi’nin ölü mün den son ra, afli re tin ile ri ge
len le ri ta ra f›n dan Os man Bey ge ti ril mifl tir.

 Bu bil gi ye da ya na rak,

 I. As ker lik mes lek ha li ne gel mifl tir.

 II. Afli re tin ile ri ge len le ri bey li ğin yö ne ti min de et ki li ol  
 mufl tur.

 III. Yer le flik ya flam un sur la r› be lir gin lefl mifl tir.

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

3) Os man Bey Dö ne mi'n de Ana do lu’da ki Müs lü man Türk
men Bey lik le ri ile mü ca de le edil me mifl, ak si ne ba t› yö
nün de iler le ye rek gay ri müs lim ler üze ri ne se fer ler 
ya p›l m›fl t›r.

 Bu na gö re,

 I. Türk men bey lik le ri nin Os man l›’dan da ha za y›f ol du
ğu 

 II. dev le tin ku rum sal ör güt len me si nin ta mam lan d› ğ› 

 III. Türk men le rin des te ği nin al›n mak is ten di ği 

 du rum la rın dan han gi le ri nin ge çer li ol du ğu sa vu nu-
la maz?

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

      D) I ve II E) II ve III

4) Os man Bey’in,

 • Kar de fli Gün düz Bey’e Es ki fle hir,

 • Tur gut Alp’e ‹ne göl,

 • Ha san Alp’e Yar hi sar,

 • Or han Bey’e Ka ra ca hi sar,

 yö re le ri ni dir lik ola rak ver me si, aşa ğı da ki ler den 
han gi si ni ka nıt la mak ta dır?

 A) Türk‹s lam dev let le ri dö ne min de ki ge le nek le rin uy
gu lan d› ğ› n›

 B) Ka p› ku lu or du su nun ku rul ma ya ça l› fl›l d› ğ› n›

 C) Mer ke zi dev let sis te mi nin be nim sen di ği ni

 D) Ana do lu’da si ya si bir li ğin sağ lan d› ğ› n›

 E) Ru me li ’de is kan po li ti ka s› n›n bafl la d› ğ› n›

5) Os man l› Dev le ti, Ku ru lufl Dö ne mi’nde Ana do lu ve Ru
me li’de ki top rak la r› n› yö ne tir ken Ru me li’ye da ha çok 
önem ver mifl, sos yal ve kül tü rel tefl ki lat la r› n› da ha çok 
bu ra da kur mufl tur.

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

 I. Ru me li hal k› na Os man l› yö ne ti mi ni be nim set me

 II. Ru me li’de ki sos yal ve kül tü rel tefl ki lat lan ma y› güç
len dir me

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

 he def ler in den han gi le ri ne ulaş mak is te di ği söy le ne-
mez?

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

6) Os man l› Dev le ti, Bal kan lar da fet het ti ği yer le re Ana do
lu’dan ge tirt ti ği Türk boy la r› n› yer lefl tir mifl ve bu top rak
lar da t› mar sis te mi ni uy gu la m›fl t›r.

 Bu bil gi ye da ya na rak,

 I. Bal kan ulus la r› n›n mil li ben lik le ri  yok edil mifl tir. 

 II. Bal kan la rda ki Türk nü fu su art › r›l ma ya ça l› fl›l m›fl t›r. 

 III. Fe tih le rin ka l› c› ol ma s› sağ la nmak is ten mifl tir. 

 yargılarından han gi le rine ulaşılabilir?

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

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

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302 – 1453) – III
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7) Ti mur, güç lü bir Os man l› Dev le ti ye ri ne par ça lan m›fl ve 
ken di ege men li ği ni ta n› yan dev let ler is te di ğin den, ele ge
çir di ği top rak la r› Y›l d› r›m Ba ye zit’in dört oğ lu ara s›n da 
pay lafl t› ra rak Os man l› Dev le ti’ni Fet ret Dev ri de ni len dö
ne me sü rük le mifl tir.

 Bu bil gi ye da ya na rak, Ti mur ile il gi li,

 I. Os man l› Dev le ti’nin içifl le ri ne ka r›fl m›fl t›r.

 II. Os man l› siyasi birliğinin bozulmasına yol açmıştır.

 III. An ka ra Sa va fl›’ndan son ra Bi zans top rak la r› n› ele ge
çir mifl tir.

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

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

   D) I ve III  E) II ve III

8) Ku ru lufl Dö ne mi’nde ger çek lefl ti ri len ‹s tan bul ku flat ma la
r› n› Haç l› lar la ya p› lan Niğ bo lu Sa va fl› ve Mo ğol lar la ya p›
lan An ka ra Sa va fl› en gel le mifl tir.

 Bu bil gi ye da ya na rak,

 I. Ba z› si ya si ge lifl me ler Os man l› Dev le ti’nin d›fl po li ti
ka s› n› et ki le mifl tir.

 II. Bi zans, as ke ri aç› dan Os man l› Dev le ti’nden güç lü dür. 

 III. An ka ra Sa va fl›, Os man l› Dev le ti’nin ba t› da ki iler le yi fli
ni h›z lan d›r m›fl t›r. 

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

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

      D) I ve II    E) II ve III

9) Fet ret Dö ne mi’ni bi ti re rek tah ta ge çen I. Meh met’in pa di
flah l› ğ› sü re cin de Ef lak ver gi ye bağ lan m›fl, Ay d› no ğul la
r›’n dan ‹z mir, Can da ro ğul la r›’n dan Sam sun ve Ca nik 
al›n m›fl; an cak Ve ne dik ile ya p› lan de niz sa va fl› ba fla r›
s›z l›k la so nuç lan m›fl t›r.

 Bu bil gi ye da ya na rak,

 I. Os man l› Dev le ti he nüz et kin bir de niz gü cü olufl tu ra
ma m›fl t›r.

 II. Dev let, es ki gü cü ne ka vufl tu rul ma ya ça l› fl›l m›fl t›r. 

 III. Dev let, im pa ra tor luk özel li ği ka zan m›fl t›r.

 yargılarından han gi le rine ulaşılamaz?

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

   D) I ve III  E) II ve III

10) II. Mu rat, Ma car kra l› n›n ölü mün den son ra ç› kan iç ka r›
fl›k l›k lar dan ya rar la na rak, Bal kan lar da ba z› ka le le ri ele 
ge çir mifl tir. Bos na kra l› n›n ölü mün den son ra da ba ğ›m s›z 
olan Her sek’i ver gi ye bağ la m›fl t›r.

 Bu na gö re, 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) Bos na Kral l› ğ›’n› ele ge çir mifl tir. 

 B) Ma ca ris tan’› top rak la r› na ka tm›fl t›r.

 C) Bal kan dev let le ri ile an lafl ma ya pm›fl t›r.

 D) Ra kip dev let le rin için de bu lun du ğu du rum dan ya rar
lanm›fl t›r.

 E) Sa vun ma po li ti ka s› iz le me ye bafl la m›fl t›r.

11) Or han Bey Dö ne mi'n de afli ret ten dev let ör güt len me si ne 
ge çil mifl tir.

 Bu yar gı ya ula şıl ma sın da,

 I. di van ör gü tü nün ku rul ma s›,

 II. ve zir lik ma ka m› n›n olufl tu rul ma s›,

 III. dü zen li or du nun ku rul ma s› 

 ge liş me 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)  I, II ve III

       D) II ve III E) I ve II

12) Ma car Kra l› La dis las’›n ölü müy le ye ri ne ge çen Hün ya di 
Ya nofl, Av ru pa l› dev let ler den al d› ğ› yar d›m la Ko so va’ya 
gel mifl; an cak II. Mu rat’›n Haç l› bir lik le ri ne kar fl› za fer ka
zan ma s› Av ru pa’da Os man l› ha ki mi ye ti ni tar t›fl ma s›z ha
le ge tir mifl tir.

 Bu bil gilere da ya na rak,

 I. Ma car kra l› bafl kan l› ğ›n da Haç l› it ti fa k› olufl tu rul mufl
tur.

 II. Os man l› or du su bu dö nem de Bal kan lar da hiç ye nil gi 
al ma m›fl t›r.

 III. II. Mu rat’›n ga li bi ye ti ile Bal kan lar da ke sin yer le flim 
sağ lan m›fl t›r.

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

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

       D) I ve II E) II ve III



TARİH

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302 – 1453) – IV
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1) Os man Bey’in,

 I. Ahi Re isi fieyh Ede ba li’nin k› z›y la ev len me si,

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

 III. Bi zans tek fur la r›y la Ko yun hi sar Sa va fl›’n› yap ma s›

 uy gu la ma la rın dan han gi le ri, Os man lı Bey li ği’nin 
Ana do lu’da ki Türk men bey le rin den des tek ala rak 
bü yü dü ğü ne ka nıt gös te ri le 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

2) Os man lı Dev le ti’nin ku ru luş sü re cin de,

 I. Bi zans’›n es ki gü cü nü yi tir mifl ol ma s›,

 II. Av ru pa’da Yüz y›l Sa vafl la r›’n›n ya flan ma s›,

 III. An ka ra Sa va fl›’n›n kay be dil me si

 ge liş me le rin den han gi le ri nin, dev le tin sı nır la rı nın 
ge niş le me sin de et ki li ol du ğu sa vu nu la maz?

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

3) Os man lı Dev le ti’nde,

 I. bafl ken tin Bur sa’dan Edir ne’ye ta fl›n ma s›,

 II. Çim pe Ka le si’nin ele ge çi ril me si,

 III. Bi zans Dev le ti’yle sa va fl›l ma s›

 ge liş me le rin den han gi le ri ba tı yö nün de iler lend iği ne 
ka nıt ola rak gös te ri le bi lir?

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

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

4) I. Bi zans ‹m pa ra tor lu ğu’nda taht kav ga la r› ya flan mak
ta d›r.

 II. Bal kan lar da si ya si bir lik yok tur.

 III. Ana do lu Sel çuk lu la r› en güç lü dö ne mi ni ya fla mak ta
d›r.

 Yu ka rı da ki ler den han gi le ri, Os man lı Dev le ti’nin Ku-
ru luş Dö ne mi’nde Ana do lu ve Bal kan lar için doğ ru 
bir bil gi ola maz?

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

   D) I ve II  E) II ve III

5) Os man lı Bey li ği’nin kı sa sü re de bü yü me sin de et ki li 
olan,

 I. ege men li ğin tek el de top lan ma s›,

 II. do ğu dan ge len Türk men göç le riy le bes len me si,

 III. ti ca ret yol la r› üze rin de bu lun ma s›

 fak tör le rin den han gi le ri nin, Os man lı Dev le ti’nin si-
ya si var lı ğı nı bö lün me den ve uzun sü re de vam et tir-
me sin 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

6) Or han Bey Dö ne mi’n de Bi zans’tan,

  • Bur sa’n›n al›n ma s›,

  • ‹z nik’in ele ge çi ril me si,

  • Ko ca eli Ya r› ma da s›’n›n al›n ma s› 

 ge liş me le ri bir lik te de ğer len di ril di ğin de bu fe tih ha-
re ket le ri nin te mel ama cı nın aşa ğı da ki ler den han gi si 
ol du ğu sa vu nu la bi lir?

 A) Bi zans’›n Ana do lu’da ki ha ki mi ye ti ne son ver mek

 B) Ana do lu Türk men bey lik le riy le iyi ge çin mek

 C) Av ru pa’n›n düfl man l› ğ› n› çek me mek

 D) Os man l›’n›n Bal kan lar da ki iler le yi fli ni ko lay lafl t›r mak

 E) Türk si ya si bir li ği ni sağ la mak

7) Os man l› Dev le ti’nin Ku ru lufl Dö ne mi’nde Mo ğol bas k› s›
n›n art ma s› üze ri ne bir çok Türk men, Or ta As ya’dan 
Ana do lu’ya göç et mek zo run da kal m›fl t›r.

 Bu du rum kar şı sın da Os man lı Dev le ti, aşa ğı da ki ler-
den han gi si ne baş vur ma mış tır?

 A) Gö çe be Türk men le ri yer le flik ya fla ma ge çir me ye

 B) Ba t›’n›n bi lim ve tek ni ğin den ya rar lan ma ya 

 C) S› n›r la r›n gü ven li ği ni sağ la ma ya

 D) Top rak sis te mi ni Türk men le re gö re ya p› lan d›r ma ya

 E) Bal kan la ra yö ne lik is kan po li ti ka s› iz le me ye
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8) Or han Bey Dö ne mi'n de ilk kez Ru me li’ye ge çil mifl ve 
Çimpe Ka le si’ne as ker b› ra k›l m›fl t›r.

 Aşa ğı da ki ler den han gi si nin, Ku ru luş Dö ne mi’n de uy-
gu la nan is kan po li ti ka sı nın özel lik le rin den bi ri ol du-
ğu söy le ne mez?

 A) Göç men le rin ge rek ti ğin de or du ya gön der il mek üze re 
as ker ola rak ye tifl ti ril me si nin

 B) ‹s kan ya p› lan böl ge den bir müd det ver gi al›n ma ma s›
na dik kat edil me si nin

 C) Göç men le rin al›n d› ğ› ye rin eko no mik ve sos yal ya p›
s› n›n bo zul ma ma s› na önem ve ril me si nin

 D) An lafl maz l› ğ› olan ai le ler den bi ri nin özel lik le göç men 
ola rak se çil me si nin

 E) ‹s ka n›n uyum sağ lan s›n di ye ya k›n yer le flim yer le rin
den ge ti ri len göç men ler le ya p›l ma s› n›n

9) Or han Bey Dö ne mi'n de ya ya ve mü sel lem de ni len ilk or
du ile ilk di van tefl ki la t› ku rul mufl ve med re se sis te mi 
olufl tu rul mufl tur.

 Bu na gö re,

 I. Dev let ol ma yo lun da önem li bir ad›m at›l m›fl t›r.

 II. ‹da ri ya p› lan ma ya önem ve ril mifl tir.

 III. Ti ca ri fa ali yet le rin ge lifl ti ril me si  amaç lan m›fl t›r.

 yo rum la rın dan han gi le ri ya pı 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

10) I. Mu rat Dö ne mi'n den iti ba ren fleh za de ler san cak la ra 
san cak be yi ola rak gön de ril me ye bafl lan m›fl t›r.

 Bu uy gu la ma ile,

 I. fleh za de le re as ke ri ve dip lo ma tik tec rü be ka zan d›r
ma,

 II. san cak lar da eği tim fa ali yet le ri ni de net le me,

 III. san cak lar da mer ke ze bağ l›  bir yö ne ti m olufl tur ma

 he def le rin den han gi le ri ne ula şıl mak is ten di ği 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 

11) Or han Ga zi Dö ne mi'n de,

 • do ğu dan ge len Türk men le re yurt bu lun ma s›, 

 • fet he di len böl ge le rin Türk lefl ti ril me si ve ‹s lam lafl t› r›l
ma s›, 

 • fet he di len yer ler de ki ege men li ğin sü rek li k› l›n ma s›

 ge liş me le ri nin, aşa ğı da ki ler den han gi si ne te mel 
oluş tur du ğu sa vu nu la bi lir?

 A) ‹s kân po li ti ka s› na     B) Dev flir me sis te mi ne

 C) Ci had an la y› fl› na   D) Kul sis te mi ne 

     E) Ka fes sis te mi ne

12) An ka ra Sa va şı’ndan son ra,

 I. Bal kan lar da fe tih le rin dur ma s›,

 II. ‹s tan bul’un fet hi nin ge cik me si,

 III. Taht kav ga la r› n›n ya flan ma s›

 du rum la rın dan han gi le ri, ci hat po li ti ka sı nın uy gu la-
na ma dı ğı na ka nıt gös te ri le bi lir? 

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

   D) I ve III  E) II ve III

13) Yar gı : Os man l› Dev le ti’nde “Ül ke, pa di flah ve oğul la r›
n›n d›r.” an la y› fl› et ki li ol mufl tur.

 Du rum : Fet ret Dev ri de ni len on  bir y›l l›k sü reç te Y›l d› r›m 
Ba ye zit’in oğul la r› bir bir le ri ile mü ca de le et mifl tir.

 Yar gı ve du rum ara sın da ki iliş ki dik ka te alın dı ğın da, 
aşa ğı da ki yargılardan han gi sine ulaşılamaz?

 A) Ve ra set an la y› fl› sür dü rül müfl tür.

 B) Özel mül ki yet an la y› fl› güç len mifl tir. 

 C) Mer ke zi oto ri te za y›f la m›fl t›r.

 D) Taht kav ga la r› ya flan m›fl t›r.

 E) ‹k ti dar mü ca de le si ya flan m›fl t›r.

14) Aşa ğı da ki ler den han gi si, Os man lı Dev le ti’nin Ku ru-
luş Dö ne mi olay la rın dan bi ri de ğil dir?

 A)  fieyh Bed ret tin ‹s ya n›

 B)  Düz me ce Mus ta fa ‹s ya n›

 C)  Fet ret Dev ri

 D)  Türk le rin ilk kez Ru me li’ye geç me si

 E)  Ka ra de niz ti ca ret yo lu nun de ne tim al t› na al›n ma s›



TARİH

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER – I
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A)  BOŞLUK DOLDURMA

 Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

1) Yiğitliğin, cesaretin ve kahramanlığın karşılığı olan 
...................... kavramını unvan olarak hükümdar ve 
milletin içinden gelen yiğit savaşçılar kullanmıştır.

2) Yeniçeri Ocağı ............................. zamanında kurulmuş-
tur.

3) Türk – İslam devletlerinde uygulanan Gulam sistemi, 
Osmanlılarda ................................ askerleri olarak de-
vam etmiştir.

4) Yetenekli ve zeki olan devşirme çocuklar ......................... 
mektebine alınır, diğerleri de ......................... ocaklarına 
gönderilirdi.

5) Toprağa bağlı olan eyalet askerleri ............................ 
sistemiyle oluşurdu.

6) Tımarlı sipahiler, gelirleri oranında ......................... deni-
len atlı asker beslemek zorundaydılar.

7) Osmanlı Devleti'nde yönetime katılmayan, yaptığı işe 
veya mülkiyetine göre devlete vergi ödeyen sınıfa 
....................... denirdi.

8) ....................... sistemi sayesinde hazineden harcama 
yapılmadan bir ordu oluşturulmuştur.

9) Tımar sistemi devleti ........................., ......................... 
ve ........................... alanlarda güçlendirmiştir.

10) Osmanlılarda toprak mülkiyeti .......................... ait olup 
kullanma hakkı reayanındı.

B) DOĞ RU MU? YAN LIŞ MI?

 Aşağıdaki açıklamaları okuyup karşılarındaki kutu-
cuğa "D" ya da "Y" yazarak doğru veya yanlış oldu-
ğunu belirtiniz. Verilen bilgiler yanlışsa altındaki 
boşluğa doğrusunu yazınız.

1) İslamiyetteki cihat anlayışıyla, Türklerin cen-
gaverlik özelliklerinin birleşip kaynaşmasıyla 
ortaya çıkan Alperenler, Anadolu'nun Türk-
leştirilmesi ve İslamlaşmasında önemli rol 
üstlenmişlerdir.

…………………………………………………

2) Osmanlılarda ilk düzenli ordu Orhan Bey 
zamanında yaya ve müsellemler (Atlı asker-
ler) adı altında kurulmuştur.

…………………………………………………

3) Kapıkulu Ordusu, tamamen Türklerden olu-
şurdu.
…………………………………………………

4) Osmanlı ordusunun merkezdeki bölümünü 
kapıkulu ocakları, merkez dışındakilerini ise 
eyalet askerleri (tımarlı sipahiler) oluşturur-
du.

…………………………………………………

5) Eyalet askerleri, devletten üç ayda bir ulufe

denilen maaş alırlar ve onlara cülus bahşişi 
dağıtılırdı.

…………………………………………………

6) Tımar sistemi sayesinde tarımsal üretimin 
sürekliliği sağlanmıştır.

…………………………………………………

7) Mülk topraklar, gelirleri devlet memurları ve 
askerlere maaş olarak dağıtılan topraklardır.

…………………………………………………

8) Osmanlılarda ekilebilen toprakların çoğu 
devletin malıydı.

…………………………………………………

9) Dirlik topraklar sayesinde eğitim, sağlık ve 
bayındırlık işlerinin giderleri karşılanmış, 
devletin bu alanlardaki yükü azalmıştır.

…………………………………………………
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C) AŞAĞIDAKİ SORULARI YANITLAYINIZ.

1) Alplik ve gazilik kavramlarını açıklayınız.

 

2) Devşirme sistemi nedir? Ordu ve devşirme sistemi 
arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

 

3) Osmanlı Devleti'nde askeri ile reaya arasında siyasi 
ve ekonomik yönden ne gibi farklar vardır? Belirtiniz.

  

4) Osmanlı tımar sisteminin Selçuklu ikta sistemi ile 
benzerliklerini açıklayınız.

  

5) Osmanlı tımar sisteminin devlete sağladığı faydalar 
nelerdir? Belirtiniz.

 

6) Eyalet askerlerini yazınız.

  

7) Kapıkulu Ordusu içindeki askeri birimleri yazınız.

  

8) Osmanlı Devleti'nin köylüden çiftbozan vergisini ni-
çin aldığını açıklayınız.

  

9) Dirlik sahibinin görev ve yetkilerini yazınız.

  

10) Abbasi ve Selçukluların daha önce uyguladıkları Gu-
lam sistemi ile Osmanlılarda uygulanan Devşirme 
sistemini karşılaştırarak değerlendiriniz.

 



TARİH

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER – II
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A)  BULMACA

 Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

2 

2 

1

1

3

3

5

4

4

 SOLDAN SAĞA

1) Mülkiyeti devlete ait olan topraklar

2) Tımar sistemiyle oluşan eyalet askerleri

3) Devşirme çocukların ilk eğitimlerini gördükleri ocak

4) Türklerde cesaret ve kahramanlık gibi anlamlar içeren 
kavram

5) Osmanlı toplumunda halk

 YUKARIDAN AŞAĞI

1) Kale kuşatmalarında tünel kazan, fitil döşeyen askeri 
sınıf

2) Toprak gelirlerinin devlet memurları ve askerlere maaş 
ve hizmet karşılığı bırakıldığı sistem

3) Savaş sırasında padişahın çadırını koruyan askeri sınıf

4) Müsellemler

B)  EŞLEŞTİRME

 Aşağıda Osmanlı ordu teşkilatı içerisinde yer alan 
askeri birimler verilmiştir. Her bir askeri birimin 
önündeki harfi, ilgili olduğu ordunun bulunduğu 
kutucuğa yazarak doğru eşleştirmeyi yapınız.

 A) Akıncılar

 B) Yeniçeriler

 C) Humbaracılar

 D) Tımarlı Sipahiler

 E) Topçular

 F) Lağımcılar

 G) Azaplar

 H) Cebeciler

 I) Garipler

 İ) Acemioğlanlar

 J) Yayalar

 K) Müsellemler 

 L) Yörükler

 M) Sakalar 

 

Kapıkulu Ordusu Eyalet Ordusu
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C) AŞAĞIDAKİ SORULARI YANITLAYINIZ.

1) Alp Gazi ve Alperenlerin Anadolu'nun Türkleştirilme-
si ve İslamlaşmasına katkılarını açıklayınız.

 

       

    

2) Kapıkulu Ordusu'nun özelliklerini yazınız.

 

3) Eyalet Askerlerinin özelliklerini yazınız.

 

4) Yeniçerilerin askerlikten başka bir işle uğraşmamala-
rının nedenleri neler olabilir? Açıklayınız.

 

5) Pençik sistemini açıklayınız.

 

6) Kapıkulu Ocaklarının en temel ve en kalabalık grubu-
nu belirtiniz.

 

7) Osmanlı toprak sisteminin özelliklerini açıklayınız.

 

8) Tımar sisteminin Osmanlı ekonomisine etkileri neler-
dir? Açıklayınız.

 

9) Ordu- millet kavramını açıklayınız.

 

10) Osmanlı ordu teşkilatı ve bölümlerini açıklayınız.

 



TARİH

1) I. Anadolu'nun fethi

 II. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu

 III. Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması

 Cihat yapan Müslüman Türkler olan Alp Gazi ve Al-
perenlerin, yukarıdakilerden hangileri üzerinde etkili 
olduğu söylenebilir?

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

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

2) Ka p› ku lu Or du su, dev flir me yo luy la olufl tu rul mufl tur.

 Bu uy gu la may la;

 I. Gay ri müs lim nü fu su de ne tim al t› na al ma

 II. Mer ke zi oto ri te yi güç len di rme

 III. Or du nun mas raf la r› n› azalt ma

 he def le rin den han gi le ri ne ula şıl mak is ten di ği 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

3) Osmanlı ordusunun aşağıdaki bölümlerinden hangi-
sinin asker ihtiyacı devşirme yöntemi ile karşılan-
maktadır?

 A) Akıncılar  B) Azaplar

 C) Topçular  D) Tımarlı Sipahiler

   E) Yaya ve müsellemler

4) I. Ta ma m› n›n at l› ol ma s›

 II. Ta ma men Türk ler den olufl tu rul ma s›

 III. Mas raf la r› n›n dir lik sa hip le rin ce kar fl› lan ma s›

 IV. Dev let ten ulu fe de nen ma afl al ma la r›

 Yu ka rı da ki ler den han gi le ri, Os man lı Dev le ti’nin en 
gü ve ni lir gü cü olan eya let as ker le ri nin özel lik le ri 
ara sın da sa yı la maz?

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

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

5) Os man lı Dev le ti’nde top rak yö ne ti mi nin oluş tu rul-
ma sın da;

 I. ta r›m da sü rek li li ği sağ la ma,

 II. as ker sa y› s› n› ar t› rma ,

 III. dev şir me sis te mi ni ge liş ti rme ,

 IV. ha zi ne gi der le ri ni  azal tma 

 amaç la rın dan han gi le ri nin et ki li ol du ğu söy le ne-
mez?

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

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

6) Os man lı Dev le ti’nde ki;  

 I. Mer ke ze bağ l› Ana do lu ve Ru me li eya let le rin de dir lik 
sis te mi nin uy gu lan ma s›,

 II. M› s›r, Bağ dat, Bas ra, Trab lus garp gi bi sa li ya ne li 
eya let ler de va li le re ma aş öden me si

 III. Mer ke ze bağ l› eya let le rin san cak, ka za ve köy le re 
ay r›l ma s›

 uy gu la ma la r ından han gi le ri nin doğ ru dan as ke ri ya-
pıy la il gi 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 II E) II ve III

7) Os man lı Dev le ti’nde;

 • Köy lü top ra ğ› n› terk eder se çift bo zan ver gi si al›n m›fl
t›r.

 • Top rak la r›n bir k›s m› t› mar l› si pa hi le re b› ra k›l m›fl t›r.

 • Uzak eya let le rin ver gi le ri il ti zam usu lü ile top lan m›fl
t›r.

 Bu uy gu la ma la ra da ya na rak, aşa ğı da ki ler den han gi-
si ne ula şı la maz?

 A) Ta r›m üre ti min de sü rek li li ğin sağ lan d› ğ› na

 B) As ker li ğin özen di ril di ği ne 

 C) Ver gi le rin de ği flik yön tem ler le top lan d› ğ› na

 D) Ha zi ne nin güç len di ril me ye ça l› fl›l d› ğ› na

 E) Özerk eya let le rin sa y› s› n›n art › r›l d› ğ› na

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER – III
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8) Os man lı top rak sis te mi ne gö re,

 •	 top ra ğ› n› üst üs te ek me yen,

 • y›l l›k ver gi si ni öde me yen,

 • Ce be lü ola rak as ker lik gö re vi ni ye ri ne ge tir me yen

 re aya dan, top ra ğın alı na rak baş ka sı na ve ril me si aşa-
ğı da ki ler den han gi siy le açık la na maz?

 A) Üre ti min de sü rek li li ğin sağ lan ma s›y la

 B) Eya let as ker le ri nin sa y› s› n›n ko ru na bil me siy le

 C) Ge lir  gi der den ge si nin ko ru nmak is ten me siy le

 D) Re aya n›n ti ca re te yön len di ril me siy le

 E) Ha zi ne nin aç›k ver me si nin en gel len me siy le

9) I. Dev flir me sis te mi

 II. Dir lik sis te mi

 III. Lon ca ör gü tü

 IV. En de run mek te bi

 Yu ka rı da ki ku rum lar dan han gi le ri nin Os man lı Dev le-
ti’nde as ke ri ni te lik  de ta şı dı ğı söy le ne bi lir?

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

   D) II ve III  E) III ve IV

10) Os man lı Dev le ti’nde;

 I. ge li ri top rak ha zi ne si ne ay r› lan mu ka taa top rak la r› n›n 
il ti zam sis te mi ile yö ne til me si,

 II. ge li ri ma afl kar fl› l› ğ› ola rak ve ri len ve bir k›s m› ile as
ker bes le nen top rak la r›n ol ma s›,

 III. ge lir le ri ha y›r ku rum la r› na b› ra k› lan top rak lar da va k›f 
sis te mi nin uy gu lan ma s›

 ge liş me le rin den han gi le ri dir lik dü ze ni nin uy gu lan dı-
ğı na ka nıt gös te ri le mez?

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

   D) I ve III  E) II ve III

11) Aşağıdakilerden hangisi, Kapıkulu Ordusu'nun kı-
sımlarından biri değildir?

 A) Acemioğlanlar B) Yeniçeriler

 C) Humbaracılar D) Tımarlı sipahiler

   E) Cebeciler

12) I. Ta r›m sal üre ti mi ar t›r ma y› amaç la ma s›

 II. Hiz met kar ş› l› ğ› top rak ve ril me si

 III. Dev let ha zi ne si ne yük ge tir me den or du oluş tu rul ma s›

 IV. Pa di şa h›n top rak sa hip le ri nin tü mü ne özel mül ki yet 
hak k› ta n› ma s›

 Yu ka rı da ki ler den han gi le ri nin Tı mar sis te mi ile il gi li 
ol du ğu söy le ne mez?

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

      D) II ve III E) II, III ve IV

13) Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin tımar 
sistemi ile sağladığı yararlar arasında yer almaz?

 A) Üretimin sürekliliğinin sağlanması

 B) Devletin harcama yapmadan asker yetiştirmesi

 C) Merkez dışında yerel güçler oluşmasının önlenmesi

 D) Ülkede dirlik ve düzenin sağlanmasına katkıda bulu-
nulması

 E) Toprak üzerinde özel mülkiyetin gelişmesi

14) Dir lik top rak la rı nın;

 I. ge li ri ne gö re has, ze amet ve t› mar ola rak ay r›l ma s›,

 II. dev le te ya rar l› l›k gös te ren le re ve ril me si,

 III. ge li riy le as ker bes len me si

 özel lik le rin den han gi le ri rüt be ve de re ce le re gö re da-
ğı tıl dı ğı nın gös ter ge si dir?

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

   D) I ve III  E) II ve III

15) I. Gay ri müs lim le rin mül ki ye tin e b› ra k› lan top rak lar

 II. Ge li ri ka le mu ha f›z la r› na b› ra k› lan top rak lar

 III. Mül ki ye ti Müs lü man la r›n elin de bu lu nan top rak lar

 Yu ka rı da ve ri len ler den han gi le ri, top rak yö ne ti mi nin 
İs lam hu ku kuna gö re dü zen len di ği nin ka nı tı dır?

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

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

A)  BOŞLUK DOLDURMA

 Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

1) Osmanlı Devleti'nin daha kuruluş yıllarında, çeşitli din 

adamları ve düşünürler halkın aydınlatılmasına büyük 

önem vermişlerdir. ........................, ........................... ve 

......................... bu düşünürlerden bazılarıdır.

2) Osmanlı kültürünün temelini .................... ve ............... 

oluşturmuştur.

3) Osmanlılarda ilk medrese .......................... tarafından 

İznik'te açılmıştır.

4) Bayramilik tarikatının şemsiye kolundan olan ................... 

Fatih'in hocasıdır.

5) Osmanlılarda bilim ........... bilimler ve .................... bilim-

ler olarak ikiye ayrılmıştır.

6) Kitabı Bahriye adlı eser Kanuni döneminde ünlü coğraf-

yacı .................... tarafından yazılmıştır.

7) Sabuncuoğlu Şerafettin .......................... alanında yetiş-

miş büyük bilim adamlarından biridir.

8) İslam dininin etkisiyle Osmanlılarda resim sanatı yerine 

......................... sanatı gelişmiştir.

9) Osmanlılarda mimari alanda en doruk noktaya ................ 

ile ulaşılmıştır.

10) Hat sanatı ile uğraşanlara ................................. denirdi.

11) Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde resmi dili 

........................., bilim dili ........................., edebiyat dili 

ise ......................... idi.

B) DOĞ RU MU? YAN LIŞ MI?

 Aşağıdaki açıklamaları okuyup karşılarındaki kutu-
cuğa "D" ya da "Y" yazarak doğru veya yanlış oldu-
ğunu belirtiniz. Verilen bilgiler yanlışsa altındaki 
boşluğa doğrusunu yazınız.

1) Ahi ve Babai tarikatları, Osmanlı Devleti'nin 
kuruluşunda önemli rol oynamışlardır.

…………………………………………………

2) Matematikçi ve astronomcu Ali Kuşçu, İstan
bul'da ilk rasathaneyi kurmuştur.

…………………………………………………

3) Coğrafya ve astronomi alanlarında Piri Reis, 
Ali Kuşçu ve Seydi Ali Reis çalışmalarıyla ön 
plana çıkmış önemli bilim insanlarıdır.
…………………………………………………

4) Tezhip, güzel yazı yazma sanatıdır.

…………………………………………………

5) Şehzade Cami, Mimar Sinan'ın çıraklık dö-
nemi eseridir.

…………………………………………………

6) Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı Rumeli Hi-
sarı ve Topkapı Sarayı surları askeri mimari-
ye örnektir.

…………………………………………………

7) Osmanlılarda el yazmalarını süsleyen resim-
lere minyatür, bu sanat ile uğraşanlara da 
nakkaş denirdi.

…………………………………………………

8) Nakli bilimler; hadis, fıkıh, kelam, tefsir gibi 
İslam dini ile ilgili çalışmaları içine almakta-
dır.

…………………………………………………

9)

10)

Kanuni'nin bilim ile yakından ilgilenmesi 
Sahnı Seman Medreseleri'ni kurmasına ne-
den olmuştur.

…………………………………………………

Hezarfen Ahmet Çelebi'nin Galata Kulesi'nden 
Üsküdar'a kadar kanat takarak uçması, Os-
manlı Devleti'ndeki teknolojik gelişmelere ve-
rilecek örneklerdendir.

…………………………………………………

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ - I
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C) AŞAĞIDAKİ SORULARI YANITLAYINIZ.

1) Osmanlı dönemi Türk kültürü, hangi kültürlerin bir 
sentezi olarak ortaya çıkmıştır? Bu kültürün gelişme 
göstermesinde kimlerin etkisi olmuştur? Açıklayınız.

 

       

    

2) Anadolu'da düşünce hayatının gelişmesinde etkili 
olan temel kurumları belirtiniz.

 

3) XIII. yüzyılda Anadolu halkının eğiticisi ve umudu 
olan şeyh ve dervişler kimlerdir? Yazınız.

 

4) Osmanlılarda tekke (tasavvuf) edebiyatının özellikleri 
nelerdir? Belirtiniz.

 

5) Osmanlı Devleti'nde Piri Reis ve Seydi Ali Reis hangi 
alanlarda ne gibi çalışmalar yapmışlardır? Belirtiniz.

 

6) Tezhip nedir? Hangi kitaplarda nasıl uygulandığını 
açıklayınız?

 

7) Klasik dönem Osmanlı mimarisinin özellikleri neler-
dir? Açıklayınız.

 

8) Osmanlı dönemi sivil, dini ve askeri mimari yapılarına 
örnekler veriniz.

 

9) Osmanlılarda bilimin gelişmesini etkileyen unsurlar 
nelerdir? Belirtiniz.

 

10) İlk Osmanlı mimari eserlerinin İznik, Bursa ve 
Edirne'de yoğunlaşmasının sebepleri nelerdir? Belir-
tiniz.

 



TARİH

A)  BULMACA

 Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

2 

2 

1

3

3

5

5

4

4

 SOLDAN SAĞA

1) Fatih Sultan Mehmet'in hocası

2) Osmanlılarda İstanbul'da ilk rasathaneyi kuran matema-
tikçi ve astronomcu

3) Osmanlı Devleti'nde İslam dininin de etkisiyle en az ge-
lişen sanat dalı

4) Osmanlılarda dini mimari örneklerinden biri

5) Kanuni döneminde yaşamış ve Kitabı Bahriye adlı kita-
bı yazmış olan ünlü coğrafyacı

 YUKARIDAN AŞAĞI

1) Hz. Muhammed'in söz ve davranışlarını inceleyen İslam 
bilimi

2) Yoksul kimselere yiyecek dağıtan hayır kurumu

3) Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasına katkı sağ-
layan düşünürlerden biri

4) Mimar Sinan'ın ustalık dönemi eseri olan cami 

5) Osmanlılarda gelişen sanat dallarından biri

B)  EŞLEŞTİRME

 Aşağıda Osmanlı döneminde yetişmiş bazı bilim 
adamları ve çalıştıkları alanlar verilmiştir. Bilim 
adamlarının önünde bulunan harfi, ilgili olduğu ala-
nın bulunduğu kutucuğa yazarak doğru eşleştirmeyi 
yapınız. (Not: Bir bilim adamı, birden fazla bilimle 
uğraşmış olabilir.)

 A) Ali Kuşçu

 B) Sabuncuoğlu Şerafeddin

 C) Piri Reis

 D) Takiyüddin Mehmet

 E) Hoca Saadettin

 F) Matrakçı Nasuh

 G) Enveri

 H) Âşık Paşazade

 I) Seydi Ali Reis

 İ) Taşköprülüzade Ahmet Efendi

 

 
Tıp Matematik

Coğrafya Astronomi

Tarih

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ - II
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C) AŞAĞIDAKİ SORULARI YANITLAYINIZ.

1) Osmanlı Devleti'nin kurulduğu yıllarda hâlâ İslamiyet 
öncesi Türk töresinin sürmesinin nedenlerini belirti-
niz.

 

       

    

2) Tasavvuf düşüncesinin Türk kültür hayatına etkilerini 
açıklayınız.

 

3) Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında, toplumun ay-
dınlatılmasına önem veren ünlü düşünürler kimler-
dir? Yazınız.

 

4) Osmanlı Devleti'nde resmi dil nedir? Yazınız.

 

5) Takiyüddin Mehmet'in Osmanlı bilim tarihindeki öne-
mi nedir? Belirtiniz.

 

6) Mimar Sinan kimdir? Osmanlı mimarisine katkıları 
nelerdir? Belirtiniz.

 

7) Osmanlılarda minyatür sanatının gelişmesinin se-
bepleri nelerdir? Açıklayınız.

 

8) XV. ve XVI. yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde gelişme 
gösteren bilimler hangileridir? Bu bilim dallarına 
mensup bilim adamları kimlerdir? Belirtiniz.

 

9) Osmanlılarda gelişme gösteren başlıca güzel sanat-
lar hangileridir? Yazınız.

 

10) Osmanlı mimarisi daha çok hangi alanlarda gelişme 
göstermiştir? Belirtiniz.
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TARİH

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ - III
SNF10-14

1) Anadolu'da düşünce hayatının geliştiği kurumların ba-
şında tekke ve medreseler geliyordu. Tekke ve medre-
seler, Türk milletinin düşünce ve yaşayışında önemli bir 
yere sahiptiler. Tekkelerde gelişen düşünceler, kişiden 
kişiye, gönülden gönüle aktarılırken, medreselerde geli-
şen düşünceler ise yazıya dönüştürülmüş olarak sonraki 
nesillere aktarılıyordu. Tekke ve medreselerde gelişen 
ve buralardan çevreye yayılan düşüncelerin temeli, hoş-
görüye, insan sevgisine, kardeşliğe dayanıyordu.

 Buna göre tekke ve zaviyelerin, Anadolu'da;

 I. Sosyal barış

 II. Milli birlik

 III. Toplumsal dayanışma

 durumlarından hangilerinin sağlanmasında etkili ol-
duğu ileri sürülebilir?

 A) Yalnız I  B) I ve II  C) I ve III

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

2) Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun ilk yıllarında ortaya çıkan 
Osmanlı mimari eserleri; saray, medrese, kervansaray, 
kapalıçarşı, su yolları, hisar, köprü, hamam, bedesten, 
türbe, bent gibi yapılardan oluşmaktaydı.

 Bu bilgiye bakılarak, Osmanlı mimari eserleri ile ilgi-
li olarak;

 I. Kamu yararı göz önünde tutularak yapıldığı

 II. Sivil, askeri ve dini mimari şeklinde gelişme göster-
diği 

 III. Süsleme sanatının çeşitli motifleriyle güzelleştirildiği

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

   D) I ve III  E) II ve III

3) Osmanlı Devleti'nin düşünce, kültür ve bilgi temeli-
nin oluşmasında;

 I. İslamiyet öncesi Türk devletlerinin gelenekleri

 II. İslam dini

 III. Yaşadıkları yerlerin özellikleri

 gibi unsurlardan hangilerinin etkili olduğu savunu-
labilir?

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

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

4) Osmanlı bilim adamlarından;

 – Piri Reis, Kitabı Bahriye adlı eserinde dünyanın yu-
varlaklığı, gelgit olayı, pusulanın kullanımı, Amerika 
kıtasının varlığı gibi konulara değinmiştir.

 – Sabuncuoğlu Şerafettin, Cerrâhiyetü'l Hâniyye isimli 
eserinde cerrahi müdahale tekniklerini göstermiştir.

 – Takiyüddin Mehmet, İstanbul'da bir rasathane kur-
muştur.

 – Hezarfen Ahmet Çelebi, Galata Kulesi'nden Üskü
dar'a kadar kanat takarak uçmuştur.

 Bu gelişmeler, Osmanlı Devleti'nde hangi alanda 
yapılan çalışmalara kanıt olarak gösterilemez?

 A) Astronomi  B) Tıp

 C) Felsefe  D) Teknoloji

   E) Coğrafya

5) – Osmanlı Devleti'nde İslam dini toplum hayatında, 
yönetimden insan ilişkilerine kadar bütün alanlarda 
etkili olmuştur.

 – Üç kıtaya uzanan büyük bir devlet kuran Osmanlı 
Devleti, sınırları içerisinde değişik kültürlerin var ol-
masına da izin vermiş; Hristiyanlık, Musevilik gibi 
değişik din kökenli kültürlerin gelişmesine engel ol-
mamıştır.

 Bu iki duruma bakılarak, Osmanlı Devleti'nin;

 I. Teokratik

 II. Hoşgörülü

 III. Çok uluslu

 özelliklerinden hangilerine sahip olduğu ileri sürüle-
bilir?

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

   D) II ve III E) Yalnız II

6) İslami anlayış gereği Osmanlılarda resim sanatı ye-
rine, aşağıdaki sanat dallarından daha çok hangisi 
gelişmiştir?

 A) Nakkaşlık  B) Ciltçilik

 C) Hattatlık  D) Tezhip

   E) Minyatür
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7) Os man l› Dev le ti’nde med re se, nak lî ve ak lî ilim le rin öğ re
til di ği öğ re tim ku ru mu dur. Nak lî ilim ler, ‹s lam di ni ne iliş kin 
ilim ler dir. Ak lî ilim ler ise, bir yö nü ile Al lah’›n var l› ğ› n› ve 
yü ce li ği ni de li llen di ren, di ğer yö nüy le dün ya n›n dü ze ni ni 
ve özü nü ak›l yo luy la aç›k la yan bi lim da l› d›r.

 Bu du rum, Os man lı eği tim an la yı şı nın aşa ğı da ki ler-
den han gi siy le il gi li ol du ğu nun bir gös ter ge si dir?

 A) Av ru pa’ da ki bi lim sel ge liş me le rle

 B) fie r’i sis te min hü küm le riy le 

 C) Rö ne sans ve Re for m’un et ki le riy le

 D) Din ile bi li min iç içe li ğiy le

 E) Eği ti me önem ve ril me me siy le

8) Divanı Hümayun padişaha ait yetkileri kullanmak üzere 
görevlendirilmiş üç kolun temsilcilerinden oluşurdu. Bu kol-
ların üyesi olan görevliler, merkezden taşraya uzanan yöne-
tim, yargı ve maliye kurumlarının yetkilisi olarak işlem yapar-
lardı. Bu kollar Seyfiye, İlmiye ve Kalemiye kollarıdır.

 Bu kolların ilgili olduğu alanlarla eşleştirilmesi, aşa-
ğıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

 Seyfiye İlmiye Kalemiye

A) Maliye Yönetim Yargı

B) Yönetim Yargı Maliye

C) Maliye Yargı Yönetim

D) Yönetim Maliye Yargı

E) Yargı Yönetim Maliye

9) Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde, adli ve idari 
işlerde görev alanların yetiştirilmesini üstlenen ku-
rum aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Enderun  B) Babı Ali

 C) Lonca  D) Divanı Hümayun

   E) Medrese

10) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarda kültür ve sa-
natla ilgili doğru bir bilgi değildir?

 A) İslam dininin etkisiyle resim ve heykelcilik gelişme-
miştir.

 B) Türk hat sanatının en güzel örnekleri bu dönemde 
verilmiştir.

 C) İznik ve Kütahya'da çinicilik sanatı gelişmiştir.

 D) Sultan Ahmet Cami, Mimar Sinan'ın en önemli eseri-
dir.

 E) Dini, askeri ve sivil alanlarda çok sayıda mimari eser 
meydana getirilmiştir.

11) Osmanlı fetih politikasına göre fethedilen yerlerde ilk 
önce cami ve yanında medrese açılması bir gelenek ha-
lini almıştı. Medreseler ile topluma ve devlete gerekli din, 
ilim ve eğitim hizmetleri yanında devlet idaresinde ihtiyaç 
duyulan idari ve adli personelin yetiştirilmesi de sağlan-
mıştı. Böylece Osmanlılar devlet işlerinde bilgili ve aynı 
zamanda yapılan işlerin  kanunlara uygun olması husus-
larına riayet eden yetişkin insan gücüne sahip olmuşlar-
dır.

 Osmanlı Devleti'nin bu uygulamayla aşağıdakilerden 
hangisini amaçladığı ileri sürülebilir?

 A) Fetih gücünü artırmak

 B) Taht kavgalarını önlemek

 C) Merkezi idareyi sağlam ve güçlü kılmak

 D) Halkı yönetime ortak etmek

 E) Devletin teokratik yönünü güçlendirmek

12) Osmanlı mimarisi en çok aşağıdakilerden hangileri-
nin etkisinde kalmıştır?

 A) Memlük –Abbasi

 B) Selçuklu – Bizans

 C) İran – Abbasi

 D) Selçuklu – İran

 E) Memlük – Bizans



TARİH

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453 –1595) – I
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A) BOŞLUK DOLDURMA

 Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

1) Fatih Sultan Mehmet, Bizans'ın yeniden canlandırılması 
düşüncesini önlemek amacıyla ............... ve ...............  
son vermiştir. 

2) .............. olayı, bir iç sorun iken, dış sorun haline gelmiş-
tir

3) Fatih Sultan Mehmet Dönemi'nde ............................ 
alınmasıyla, Karadeniz bir Osmanlı denizi haline gelmiş-
tir.

4) Kutsal emanetler …………………………… Dönemi'nde 
İstanbul'a getirilmiştir.

 

5) Kanuni Sultan Süleyman Dönemi'nde Avusturya ile im-
zalanan ..............................  ile Avustarya'ya karşı siyasi 
üstünlük sağlanmıştır.

6) .................. Savaşı, Anadolu Türk birliğinin kesin olarak 
kurulmasını sağlamıştır.

7) Yavuz'un ..................... seferi sonucunda Baharat Yolu 
Osmanlıların eline geçmiştir.

8) ................ Antlaşması, İran ile imzalanan ilk resmi ant-
laşmadır.

9) Yükselme döneminde ilk kapitülasyonlar Fatih tarafın-
dan ..................... verilmiştir.

10) ............................. Deniz Savaşı'nın kazanılmasıyla 
Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğü sağlanmıştır.

11) Sokollu Mehmet Paşa'nın, DonVolga ve Süveyş Kanal 
Projesi'ni hazırlamasının temel amacı .......................... 
....................... Osmanlı Devleti üzerinde yarattığı olum-
suz sonuçları ortadan kaldırmaktır.

B) DOĞ RU MU? YAN LIŞ MI?

 Aşağıdaki cümleleri okuyup karşılarındaki kutucuğa 
"D" ya da "Y" yazarak doğru veya yanlış olduğunu 
belirtiniz. Verilen bilgiler yanlışsa altındaki boşluğa 
doğrusunu yazınız.

1) Fatih Sultan Mehmet, İstanbul kuşatması 
öncesi, Bizans'a Karadeniz'den gelebilecek 
yardımı kesmek için Anadolu Hisarı'nı yaptır-
mıştır.

…………………………………………………

2) Fatih Sultan Mehmet, devlet yönetiminde 
Türk kökenli devlet adamları yerine, 
Enderun'da yetişenlere yer vermiştir.

…………………………………………………

3) Şahkulu İsyanı, II. Bayezid döneminde İran'ın 
kışkırtmasıyla çıkan Şii kökenli bir ayaklan-
madır.
…………………………………………………

4) Halifelik, Yavuz'un İran seferi sonunda Os-
manlı Devleti'ne geçmiştir.

…………………………………………………

5) Osmanlı Devleti'ne katılan son beylik Dulka-
diroğulları Beyliği'dir.

…………………………………………………

6) Kırım'ın alınmasıyla Osmanlı Devleti İpek 
Yolu'nun denetimini ele geçirmiştir.

…………………………………………………

7) Kanuni döneminde düzenlenen Hint Deniz 
Seferleri amacına ulaşmıştır.

…………………………………………………

8) İnebahtı Savaşı (1571) ile Akdeniz bir Türk 
gölü haline gelmiştir.

…………………………………………………

9) DonVolga Projesi ile Akdeniz ile Kızıldeniz'i 
bir kanal ile birleştirmek amaçlanmıştır.

…………………………………………………

10) Sokollu döneminde Kuzey Afrika'nın tamamı 
Osmanlıların eline geçmiştir.

…………………………………………………
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C) AŞAĞIDAKİ SORULARI YANITLAYINIZ.

1) İstanbul'un fethinin siyasi, kültürel ve ekonomik so-
nuçlarının Avrupa'ya etkilerini değerlendiriniz.

 

       

    

2) Fatih'in Bizans ile akrabalık bağı olan Mora ve 
Trabzon'u fethetmesinin önemi ve sonuçları neler-
dir? Açıklayınız.

 

3) Kırım'ın Osmanlı Devleti'ne bağlanmasının yararları 
neler olabilir? Belirtiniz.

 

4) Cem olayı nedir? Açıklayınız.

 

5) Turnadağ Savaşı'nın önemini belirtiniz.

 

6) Yavuz'un Mısır Seferi'nin nedenlerini, sonuçları ile 
birlikte değerlendiriniz.

 

7) 1533 İstanbul Antlaşması'nın Osmanlı Devleti için 
önemi nedir? Belirtiniz.

 

8) Osmanlı Devleti'nin Fransa'ya 1535 Kapitülasyonları-
nı vermesinin nedenleri nelerdir? Belirtiniz.

 

9) Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminde Karadeniz 
ve Akdeniz hakimiyeti için yapılan fetihleri değerlen-
diriniz.

 

10) Sokollu Mehmet Paşa'nın Don - Volga Kanal 
Projesi'nin amaçları nelerdir? Açıklayınız.

 



TARİH

A)  BULMACA

 Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

2 
1

2

3

3

5

1

4

45

 SOLDAN SAĞA

1) Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı ele geçirerek Memlük 
Devleti'ne son verdiği savaş

2) II. Bayezid ile kardeşi Cem arasındaki saltanat mücade-
lesi

3) II. Bayezid döneminde İran'ın kışkırtmasıyla çıkan Şii 
kökenli dinsel içerikli ayaklanma

4) Fatih döneminde alınamayıp Kanuni tarafından ele geçi-
rilen ada

5) Kanuni döneminde Macaristan ile yapılan meydan mu-
harebesi

 YUKARIDAN AŞAĞI

1) Fatih zamanında ele geçirilen İpek ticaret yolu üzerinde-
ki liman kenti

2) İstanbul kuşatması öncesi Fatih tarafından, Bizans'a 
Karadeniz'den yardım gelmesini engellemek için yapılan 
hisar 

3) İran ile imzalanan ilk resmi antlaşma 

4) Kanuni zamanında Haçlı donanması ile yapılan ve 
Akdeniz üstünlüğünün ele geçirilmesini sağlayan savaş

5) Yavuz Sultan Selim döneminde Anadolu Türk siyasal 
birliğinin sağlanmasına yol açan savaş

B)  EŞLEŞTİRME

 Aşağıda Osmanlı yükselme dönemi padişahları ile 
bu dönemde yapılan bazı savaşlar verilmiştir. Padi-
şahların başındaki harfi, ait olduğu savaşın bulun-
duğu kutunun içine yazarak doğru eşleştirmeyi 
yapınız. (Not: Bir padişah birden çok savaşa ait ola-
bilir.)

 A) II. Mehmet (Fatih)

 B) II. Bayezid

 C) I. Selim (Yavuz)

 D) I. Süleyman (Kanuni)

 E) II. Selim

 F) III. Murat

 

Çaldıran Savaşı Mercidabık Savaşı

Preveze Savaşı Mohaç Savaşı

Otlukbeli Savaşı Ridaniye Savaşı

Turnadağ Savaşı İnebahtı Savaşı

SNF10-16
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453 –1595)  – II
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C) AŞAĞIDAKİ SORULARI YANITLAYINIZ.

1) İstanbul'un fethedilmesinin ekonomik ve jeopolitik 
nedenleri neler olabilir? Açıklayınız.

 

2) Fatih'in merkezi otoriteyi güçlendirmek amacıyla 
yaptığı çalışmaları belirtiniz.

  

3) Osmanlı Devleti'nin Venedik'e ayrıcalıklar vermesinin 
nedenleri nelerdir? Belirtiniz.

 

4) Fatih döneminin önemini belirtiniz.

 

5) Şahkulu İsyanı nedir? Açıklayınız.

 

6) Yavuz Sultan Selim döneminde sadece doğuya sefer 
düzenlenmesinin nedenleri neler olabilir? Açıklayı-
nız.

 

7) Preveze Deniz Zaferi'nin Türk tarihindeki önemini 
açıklayınız.

 

8) Kanuni'nin Hint Deniz Seferleri'ni değerlendiriniz.

 

9) Sokollu Mehmet Paşa'nın Süveyş Kanal Projesi'nin 
amaçları nelerdir? Açıklayınız.

 

10) Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminde izlediği 
politikaları belirtiniz.

 



TARİH

1) ‹s tan bul’un fet hin den son ra Ga la ta’da ya fla yan Ce ne viz
li tüc car la ra din ve ti ca ret öz gür lü ğü ta n› na rak fleh ri terk 
et me le ri en gel len me ye ça l› fl›l m›fl t›r.

 Yal nız bu bil gi ye da ya na rak, Os man lı Dev le ti’yle il gi-
li ola rak aşa ğı da ki ler den han gi si söy le ne bi lir?

 A) ‹s tan bul’un eko no mik ya p› s› n› ko ru ma ya ça l›fl t› ğ›  
B) Türk‹s lam kül tü rü nü ko ru ma si ya se ti iz le di ği

 C) Mer ke zi oto ri te si ni güç len dir me yi amaç la d› ğ›

 D) Bafl ken tin as ke ri sa vun ma s› na önem ver di ği

 E) Ana do lu’da gü ven li ği sağ la ma ya ça l›fl t› ğ›

2) II. Meh met, Bal kan lar dan ge le bi le cek teh li ke le ri ön le
mek, böl ge nin gü ven li ği ni sağ la mak, Ba t›’da et kin li ği ni 
ar t›r mak ama c›y la plan l› ve prog ram l› bir dev let po li ti ka s› 
iz le mifl tir.

 Bu bil gi ye da ya na rak;

 I. Ba t› da fe tih le ri n ar t› r›l ma s›

 II. H› ris ti yan bir li ği ni par ça la ma si ya se ti  iz len me si

 III. Ba ha rat Yo lu ti ca re ti nin de net le nme si

 po li ti ka la rın dan han gi le ri nin uy gu la ma ya ko nul du ğu 
sa vu nu la bi lir?

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

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

3) ‹s tan bul’un fet hin den son ra Hel lenBi zans kül tü rü nü ‹tal
ya’ya ta fl› yan bi lim adam la r›, Rö ne sans Ha re ket le ri nin 
bafl la ma s› na or tam ha z›r la m›fl t›r.

 Bu na gö re,

 I. Rö ne sans Ha re ket le ri ‹tal ya’da bafl la m›fl t›r.

 II. Os man l› Dev le ti Rö ne sans’›n ön der li ği ni yap m›fl t›r.

 III. Bi zans’›n al›n ma s›  Rö ne sans ha re ke tle ri ne ze min 
ha z›r la m›fl t›r.

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

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

      D) I ve III E) II ve III

4) Fa tih, ‹s tan bul’u al d›k tan son ra iz le mifl ol du ğu po li ti kay la 
Amas ra’y›, Si nop’u, Tra bzon’u ve K› r›m’› Os man l› top
rak la r› na kat m›fl t›r.

 Aşa ğı da ki ler den han gi si  bu uy gu la ma la rla ula şıl mak 
is te nen te mel amaç tır? 

 A) Ana do lu Türk si ya sal bir li ği ni sağ la mak

 B) Te ok ra tik ya p› y› güç len dir mek

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

 D) Ve ne dik ve Ce ne viz ti ca re ti ni en gel le mek

 E) Ka ra de niz bağ lan t› l› ‹pek Yo lu’ nu ele ge çir mek

5) Os man lı Dev le ti’nin 1479’da Ve ne dik ile yap tı ğı ba rış 
ant laş ma sı nın;

 I. Ve ne dik li ler ‹s tan bul’da sü rek li el çi bu lun du ra bi le cek,

 II. ‹s tan bul’da ki el çi Ve ne dik li le rin da va la r› na ba ka bi le
cek,

 III. Ve ne dik li ler al d›k la r› yer le ri ge ri ve re cek ler, Kro ya ve 
‹fl kod ra Os man l› lar da ka la cak,

 IV. Ve ne dik ge mi le ri Os man l› li man la r› n› kul la na bi le cek 

 ka rar la rın dan han gi le ri nin doğ ru dan hu kuk sal alan-
la il gi li ol du ğu söy le ne bi lir?

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

   D) II ve IV E) III ve IV

6) • Ka ra ma no ğul la r› ve Mem lük ler fieh za de Cem’i des
tek le mifl, as ke ri yar d›m da bu lun mufl tur.

 • fieh za de Cem’i ele ge çi ren Pa pa, Os man l› la ra kar fl› 
bir Haç l› or du su kur ma ya ça l›fl m›fl t›r.

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

 A) Bal kan lar da ayak lan ma lar gö rül müfl tür.

 B) Ana do lu’nun gü ven li ği teh li ke ye gir mifl tir.

 C) Os man l›  Dev le ti top rak kay bet mifl tir.

 D) Os man l› Dev le ti’ne kar fl› olan dev let ler ç› kar la r› için 
fieh za de Cem’den ya rar lan mak is te mifl tir.

 E) Cem Sul tan is ya n› ba fla r› ya ulafl m›fl t›r.

SNF10-17
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7) Os man lı Dev le ti’nde;

 • Çal d› ran Sa va fl› ile Do ğu Ana do lu,

 • Mer ci da b›k Sa va fl› ile Su ri ye,

 • Ri da ni ye Sa va fl› ile M› s›r ve Hi caz,

 • Mo haç Sa va fl› ile Ma ca ris tan ege men lik al t› na al›n
m›fl t›r.

 Bu na gö re, aşa ğı da ki ler den han gi si nin Os man lı Dev-
le ti’nin bü yü me si ne doğ ru dan et ki et ti ği söy le ne bi lir?

 A) Eko no mi nin   B) Göç le rin

 C) As ke ri ba fla r› la r›n  D) Di ni ge lifl me le rin

      E) Dip lo ma tik ba fla r› la r›n

8) Ya vuz Sul tan Se lim’in M› s›r Se fe ri so nu cun da, Ba ha rat 
Yo lu’nun de ne ti mi Os man l› Dev le ti’nin eli ne geç mifl; an
cak Ba ha rat Yo lu’ndan bek le nen eko no mik ka zanç sağ
la na ma m›fl t›r.

 Bu du ru mun te mel ne de ni olarak aşa ğı da ki ler den 
han gi si  söylenebilir?

 A) Ba t› l› ül ke ler le ilifl ki le rin bo zul ma s›

 B) Do ğuba t› ti ca re ti nin es ki öne mi ni kay bet me si

 C) Ti ca re te ge re ken öne min ve ril me me si

 D) Rus ya’n›n bu ti ca ret yo lu nu ka pat ma s›

 E) Ye ni ticaret yol la r›n bu lun ma s›

9) Os man lı Dev le ti’nin Yük sel me Dö ne mi’n de Fransa'ya 
ve ri len ka pi tü las yon la rın;

 I. Os man l› mal la r› n› ka pi tü las yon ve ri len dev let ara c› l›
ğ›y la Av ru pa’ya ta fl› ma

 II. H› ris ti yan bir li ği ni par ça la ma

 III. Do ğu Ak de niz li man la r› n›n ti ca ret te ki pa y› n› ar t›r ma

 amaç la rın dan han gi le ri nin Os man lı eko no mi si nin ge-
lir kay nak la rı nın ar tı rıl ma sı na yö ne lik 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

10) Yük sel me Dö ne mi’nde;

 I. Hint De niz Se fer le ri’nden is te ni len ka zan c›n sağ la na
ma ma s›

 II. K› r›m’›n ele ge çi ril me si

 III. Ana do lu’nun iç böl ge le ri nin ele ge çi ril me si

 ge liş me le rin den han gi le ri nin son ra ki dö nem ler de Os-
man lı eko no mi si nin bo zul ma sın a ne den 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 II  E) II ve III

11) Os man lı Dev le ti’nin Yük sel me Dö ne mi’nde gö rü len;

 I. Bal kan Or to doks la r› n›n ko ru ma al t› na al›n ma s›

 II. Fran sa’ya ka pi tü las yon ve ril me si

 III. Bi zans’›n y› k›l ma s›

 ge liş me le rin den han gi le ri nin, Av ru pa Hı ris ti yan bir li-
ği ni böl me ama cı na yö ne lik ol du ğu söy le ne mez?

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

      D) I ve III        E) II ve III

12) So kol lu Meh met Pa fla ile Os man l› ta ri hin de bir sad ra zam 
ilk de fa dev le tin bir dö ne mi ne ad› n› ver mifl tir.

 Bu na gö re,

 I. Pa di fla h›n yet ki le ri k› s›t lan m›fl t›r.

 II. Os man l› ha ne da n› ege men li ği ni bafl ka bir so ya dev
ret mifl tir.

 III. So kol lu Meh met Pa fla dö ne me dam ga s› n› vur mufl tur.

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

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

13) Os man l› Dev le ti So kol lu Meh met Pa fla Dö ne mi'n de, Le
his tan’da ç› kan taht kav ga la r›n dan ya rar la na rak, Os man l› 
yan l› s› olan Er del Be yi’ni kral seç mifl tir.

 Bu na gö re, Os man lı Dev le ti için,

 I. Fe tih po li ti ka s›n dan vaz geç mifl tir.

 II. Et ki ala n› n› ge nifl let mek is te mifl tir.

 III. Le his ta n’›n içifl le ri ne ka r›fl m›fl t›r.

 yar gı la rın dan han gi le ri ne ula şı 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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1) ‹s tan bul’un fet hi, pa di fla h›n du ru mun da ve dev let ya p›
s›n da önem li de ği flik lik le re yol aç m›fl, ve ziri azam l›k 
dev flir me ler ara s›n dan se çi len ve ye tifl ti ri len ki fli le re ve
ril mifl, Türk bey le ri nin ve zir lik yap ma la r› en gel len mifl tir.

 Bu uy gu la ma lar la;

 I. Mer ke zi yö ne tim an la y› fl› n› güç len dir me

 II. Os man l› ha ne da n› na ra kip olan ai le le ri et ki siz k›l ma

 III. Dev le tin yö ne ti mi ni di ni ku ral la ra da yan d›r ma

 durumlarından han gi le ri nin amaç lan dı ğı 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

2) Fa tih Sul tan Meh met Dö ne mi’n de;

 • ‹s tan bul, Bi zans l› lardan,

 • K› r›m, Ve ne dik ve Ce ne viz li lerden,

 • Si nop, ‹s fen di ya ro ğul la r›’ndan al›n m›fl t›r.

 Bu ge liş me le rin,

 I. Av ru pa l› la r›n ye ni ti ca ret yo lu bul ma ara y›fl la r› na yö
nel me si,

 II. Ana do lu si ya si bir li ği ni kur ma ça l›fl ma la r› n›n de vam 
et me si ,

 III. ‹pek Yo lu’nun Os man l› Dev le ti ’nin kont ro lü ne geç me
si

 so nuç la rın dan han gi le ri ne or tam ha zır la dı ğı sa vu nu-
la bi lir? 

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

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

3) Os man l› ‹m pa ra tor lu ğu Yük sel me Dö ne mi’nde bo ğaz la r› 
ala rak Ka ra de niz’e ege men ol mufl ve Ak de niz’de önem
li ti ca ret mer kez le rini ele ge çir me ye ça l›fl m›fl t›r.

 Bu du ru mun Av ru pa’da ya şa nan;

 I. Rö ne sans Ha re ket le ri

 II. Haç l› Se fer le ri

 III. Coğ raf i Ke flif le r

 ge liş me ler in den han gi le ri ne doğ ru dan et ki et ti 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

4) So kol lu Meh met Pa fla’n›n DonVol ga Ka na l›’n› aç ma 
pro je si ne Rus ya kar fl› ç›k m›fl, sal d› r› lar la ka nal aç ma 
ça l›fl ma la r› n› en gel le mifl tir.

 Bu na gö re, Rus ya’nın;

 I. Böl ge de ki eko no mik et kin li ği ni ko ru ma, 

 II. Os man l› Dev le ti’nin Or ta As ya ile bağ lan t› s› n› en gel
le me,

 III. Os man l› de niz gü cü nün Ha zar yö nün de ge lifl me si ni 
ön le me

 amaç la rın dan han gi le ri ne ulaş mak is te di ği sa vu nu-
la bi lir?

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

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

5) Ya vuz Sul tan Se lim’in dü zen le di ği Mı sır Se fe ri’nin 
so nu cun da,

 I. Ha li fe lik Os man l› so yu na geç mifl,

 II. Hi caz Emir li ği, sa vafl ya p›l ma dan de ne tim al t› na 
al›n m›fl,

 III. M› s›r, sa li ya ne li bir eya let ola rak mer ke ze bağ lan
m›fl t›r.

 Bu ge liş me ler den han gi le ri nin dev le tin te ok ra tik ya-
pı sı nın pe kiş me sin de doğ ru dan et ki li ol du ğu sa vu-
nu la bi lir? 

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

      D) Yal n›z I E) II ve III

6) II. Ba ye zid Dö ne mi, Os man l› Dev le ti’nin Yük sel me Dö
ne mi için de bir “du rak la ma” dev ri ola rak ni te len di ri lir.

 Aşa ğı da ki ler den han gi si, bu dö nem de Os man lı Dev le-
ti’nin Av ru pa’da iler le me si ni dur du ran en et ki li ne den 
ola rak gös te ri le bi lir?

 A) Cem Sul tan Ola y›’n›n ya flan ma s› 

 B) Ve ne dik li le rin de niz ler de güç lü ol ma s›

 C) Pa di flah II. Ba ye zit’in ül ke so run la r› n› dik ka te al ma
ma s›

 D) Ana do lu’da din içe rik li is yan la r›n ç›k ma s›

 E) Mem lük Dev le ti’nin Os man l› la r› teh dit et me si
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7) Os man lı Dev le ti’nin Hint De niz Se fer le ri’n de is te ni len 
ba şa rı ya ula şı la ma ma sın da et ki li olan tek nik ne den 
aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

 A) Hint Müs lü man la r› n›n Por te kiz’le ifl bir li ği yap ma s›

 B) Do nan ma n›n ok ya nus la ra da ya n›k s›z ol ma s›

 C) Se fer le re ge re ken öne min ve ril me me si

 D) Hint ti ca ret yo lu nun öne mi nin kav ra n› la ma ma s›

 E)  Sey di Ali Re is’in ba fla r› s›z ol ma s›

8) Os man lı Dev le ti’nin Yük sel me Dö ne mi’nde,

 I. Bi rin ci Sü ley man’›n Fran sa’ya ka pi tü las yon hak la r› 
ta n› ma s›,

 II. ‹kin ci Meh met’in Or to doks Ki li se si' ni ko ru ma al t› na 
al ma s›,

 III. So kol lu Meh met Pa fla’n›n Sü veyfl Ka na l› Pro je si ’ni 
ha z›r la ma s›

 ge liş me le rin den han gi le ri nin, Av ru pa-Ka to lik bir li ği ni 
böl me ama cı na yö ne lik ol du ğu sa vu nu la maz?

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

      D) I ve II E) II ve III

9) Os man l› Dev le ti, I. Sü ley man (Ka nu ni) Dö ne mi'n de Fran
sa ile ya k›n lafl ma si ya se ti iz le mifl tir.

 Bu po li ti ka  ile;

 I. H› ris ti yan bir li ği ni par ça la ma

 II. Rus ya’n›n ge lifl me si ni ön le me

 III. Os man l› Dev le ti’nin de niz gü cü nü ar t›r ma

 he def le rin den han gi le ri ne ula şıl mak is ten di ği sa vu-
nu la bi lir?

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

       D) Yal n›z I  E) I, II ve III

10) • Fa tih, ‹s tan bul’un fe t hin den son ra Or to doks Ki li se si
nin ça l›fl ma la r› n› sür dür me si ne ve Or to doks la r›n iba
det le ri ni öz gür ce yap ma s› na izin ver mifl tir.

 • Ka nu ni, Fran sa’ya ka pi tü las yon lar ver mifl tir.

 Bu uy gu la ma la rın or tak ama cı nın aşa ğı da ki ler den han-
gi si ol du ğu sa vu nu la bi lir?

 A) Haç l› bir li ği ni böl mek

 B) Ül ke için de ba r› fl› sağ la mak

 C) Ti ca re ti can lan d›r mak

 D) Fe oda li te ye son ver mek

 E) La ik bir yö ne tim uy gu la mak

11) I. Ru me li Hi sa r›’n›n ya p›l ma s›

 II. ‹s tan bul sur la r› n›n ta mir edil me si

 III. Ha liç’in zin cir ler le ka pa t›l ma s›

 Yu ka rı da ki ler den han gi le ri  Fa tih  Sul tan Meh met’in 
İs tan bul’un fet hi ni ko lay laş tır mak için yap tı ğı ha zır-
lık lar ara sın da gös te ri le mez?

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

   D) I ve II  E) Yal n›z I

12) I. K› r›m Han l› ğ›’ n›n al›n ma s›

 II. Ot luk be li Sa va fl›’n›n ya p›l ma s›

 III. Ege Ada la r› ’n›n ele ge çi ril me si

 Yu ka rı da ki ge liş me le rden han gi le ri nin Os man lı Dev-
le ti’nin Ak de niz’de ki ege men li ği ni güç len dir di ği 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

13) Os man lı Dev le ti’nin Yük sel me Dö ne mi’nde;

 I. Mi dil li,

 II. Mo ra,

 III Belg rat

 fe tih le rin den han gi le ri nin, Ege ve Ak de niz’de üs tün-
lü ğün Türk le rin eli ne geç me sin de et ki li ol du ğu sa vu-
nu la bi lir?

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

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

 

14) Ya vuz Sul tan Se lim ba t› ya se fer yap ma m›fl, ön ce lik le do
ğu yö nün de se fer le re yö nel mifl tir.

 Bu du rum;

 I. Do ğu da sö mür ge dev let le ri kur ma

 II. Do ğu ti ca ret yol la r› n› ele ge çir me

 III. ‹s lam dün ya s› na ege men ol ma 

 po li ti ka la rın dan han gi le riy le açık la na bi lir?

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

   D) I, II ve III E) II ve III
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A) BOŞLUK DOLDURMA

 Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

1) Osmanlı Devleti'nde yönetim ....................... hukukuna 
dayanırdı.

2) Şehzadeler devlet ve askerlik işlerinde deneyim kazanma-
ları için sancaklara gönderilirler, yanlarında ...................... 
denilen eğiticiler bulunurdu.

3) Devlet adamlarının padişaha bağlılık bildirmesine 
......................  denirdi. 

4) Padişahların tahta geçiş törenlerine ....................... denirdi.

5) I. Ahmet ile birlikte .................... kuralı getirilerek, şehzade-
lerin sancaklarda görevlendirilmesi uygulaması kaldırılarak 
..................... uygulaması başlatılmıştır.

6) .................... merkezi otoriteyi güçlendirmek amacıyla kar-
deş katlini yasallaştırmıştır.

7) Osmanlı Devleti'nin yönetildiği Topkapı Sarayı, ................., 
........................ ve ......................... olarak üç bölüme ayrıl-
mıştır.

8) ..................., devlet memuru yetiştirmek amacıyla sarayda 
açılmış okuldur.

9) Divan üyelerinden veziriazam, vezirler, yeniçeri ağası ve 
kaptanı derya .............. sınıfında yer almaktadır.

10) Adalet ve eğitim sınıfına mensup olanlar ................. sı-
nıfını meydana getirirdi.

11) Kalemiye sınıfının divandaki temsilcileri .................... ve 
.................. idi.

11) .................., devlet yazışmalarına ve fermanlara padişa-
hın tuğrasını çekerdi.

B) EŞLEŞTİRME

 Aşağıda Osmanlı Devleti'ndeki bazı görevliler ile 
onlara ait görevler verilmiştir. Her bir görevlinin so-
lundaki noktalı bölüme, sağ sütunda yer alan ona ait 
görevin önündeki harfi yazarak doğru eşleştirmeyi 
yapınız.

Görevli Görevi

.......... 1. Sadrazam
A.  Fethedilen toprakların 

kaydını tutmak

.......... 2. Defterdar B. Eyaletleri yönetmek

.......... 3. Kazasker C.    Diplomatik faaliyetleri 

yürütmek

.......... 4. Nişancı D.   Kanun ve uygulama
ların dine uygunluğunu 
denetlemek

.......... 5. Reisülküttap E. Hukuki davalara bak 
     mak

.......... 6. Kaptanı Derya F. Yüksek devlet memur 
   larının atamalarını ve    
     tayinlerini yapmak

.......... 7. Şeyhülislam G. Devletin gelir ve gider
     lerini kontrol etmek

.......... 8. Kadı H.    Sancakları yönetmek

.......... 9. Yeniçeri Ağası I.    Donanmayı yönetmek

.......... 10. Beylerbeyi J. İstanbul'un güvenliğini  
     sağlamak

.......... 11. Sancakbeyi K. Kadıları ve müderris    
     leri atamak

.......... 12. Şehir Emini L. İstanbul'da belediye iş 
    lerine bakmak
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C) AŞAĞIDAKİ SORULARI YANITLAYINIZ.

1) Osmanlı Devleti'nin sınırlarının genişlemesi devlet 
yönetimini nasıl etkilemiş olabilir? Açıklayınız.

 

2) XV. ve XIX. yüzyıllar arasında Osmanlı Devleti'nin 
yönetim merkezi neresidir? Belirtiniz.

  

3) Osmanlı devlet anlayışının dayandığı unsurlar neler-
dir? Açıklayınız.

 

4) Seyfiye sınıfının görevini ve divandaki temsilcilerini 
yazınız.

 

5) İlmiye sınıfının görevini ve divandaki temsilcilerini 
yazınız.

 

6) Kalemiye sınıfı kimlerden oluşurdu? Görevleri neler-
dir? Belirtiniz.

 

7) Divan-ı Hümayun ve üyeleri (Seyfiye, İlmiye, Kalemi-
ye) günümüz devlet yapılanmasında hangi kurum ve 
kuruluşlarla benzerlik gösterir? Belirtiniz.

 

8) Divan-ı Hümayun nedir? Divan-ı Hümayun'un üyeleri 
kimlerdir? Açıklayınız.

 

9) Fatih Sultan Mehmet'in merkezi otoriteyi güçlendir-
mek amacıyla yaptığı çalışmaları yazınız.

 

10) Osmanlı Devleti'nin yönetildiği Topkapı Sarayı'nın 
hangi bölümlerden oluştuğunu belirtiniz.

 



TARİH

1) Os man lı Dev le ti, ken di sin den ön ce ki Türk dev let le ri nin 
ak si ne ül ke yi ha ne dan men sup la rı ara sın da pay laş tır
ma mış tır.

 Bu davranışın;

 I. Mer ke zi oto ri te yi sağ la ma

 II. Ül ke bü tün lü ğü nü ko ru ma

 III. Hukuk birliğini sağlama

 amaç lar ın dan han gi le ri ne yö ne lik ol du ğu söy le ne bi-
lir?

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

   D) II ve III  E) I ve II

2) Osmanlı Devleti'nde padişah tarafından yayınlanan fer-
man ve beratlara divan üyeleri dahil tüm yöneticiler ve halk 
uymak zorundaydı.

 Bu bilgilere dayanarak,

 I. Fermanlar tartışmasız hükümler içermektedir.

 II. Egemenlik hakları padişaha aittir.

 III. Yöneticiler ferman hükümlerini uygulamak zorunda 
değildir.

 yorumlarından hangileri yapılamaz?

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

   D) I ve III  E) II ve III

3) I. Ah met Dö ne mi'n den baş la ya rak şeh za de le rin san ca
ğa çık ma uy gu la ma sı na son ve ril miş; yaş ça bü yük ve 
akıl lı olan şeh za de nin tah ta çık ma sı uy gu la ma sı ge ti ril
miş tir.

 Bu uy gu la ma ile, 

 I. şeh za de ler ara sı taht kav ga la rı nı ön le me 

 II. saltanat sistemine son verme

 III. dev let adam la rı nın şeh za de le ri kış kırt ma sı nı en gel
le me

 amaçlarından han gi le ri ne ula şıl mak is ten di ği söy le-
ne mez?

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

               D) I ve III       E) II ve III

4) Os man lı Dev le ti’nde şeh za de ler kü çük yaş ta san ca ğa 
gön de ri lip bu ra da özel eğit men ler ta ra fın dan eği ti lir ler di. 
Ancak I. Ah met ile be ra ber san ca ğa çık ma de ni len bu 
yön tem ter k e dil miş ve ka fes usu lü uy gu lan ma ya baş la
na rak şeh za de le re sa ray için de eği tim ve ril miş tir.

 Bu du ru mun ön ce lik le aşa ğı da ki ler den han gi si nin 
oluş ma sı na ne den ol du ğu söy le ne bi lir?

 A) Tec rü be siz ki şi le rin tah ta çık ma sı na

 B) Yö ne tim de dev şir me le rin et ki li ol ma sı na

 C) Ha ne da nın de vam lı lı ğı nın sağ lan ma sı na

 D) Ka dın la rın dev let yö ne ti min de et ki li ol ma sı na

 E) Yö ne ti ci le rin se çim le be lir len me si ne

5) II. Mehmet döneminden itibaren padişahlar Divan top-
lantılarına katımamış, bir kafesin arkasından toplantıyı 
dışardan takip etmişlerdir. Ayrıca bu dönemde Divan'ın 
başkanlığı da sadrazama bırakılmıştır.

 Yukarıda verilen bilgiye göre,

 I. Sadrazamlık makamı önem kazanmıştır.

 II. Padişahın yönetimdeki otoritesi artırılmak istenmiş-
tir.

 III. Ulus devlet anlayışı güçlenmiştir.

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

 A) Yalnız I  B) Yalnız II C) I ve II

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

6) Aşa ğı da ki ler den han gi si nin Os man lı Dev le ti’nin sı-
nır la rı nın ge niş le me siy le bir lik te or ta ya çı kan ge liş-
me ler den bi ri ol du ğu söy le ne mez?

 A) Bey ler bey li klerin ku rul ma sı nın

 B) Ve zir sa yı sı nın ar tma sı nın

 C) Devletin as ker ihtiyacının art ma sı nın

 D) Divanın etkinliğinin azalmasının

 E) Vergi ge lir le ri nin ço ğal ma sı nın

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI - II
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7) Osmanlı Devleti'nde önceleri, eski Türk devlet geleneği-
nin de etkisiyle ülke, hanedan üyelerinin ortak malı sayıl-
mıştır. I. Murat'tan itibaren ülke, padişah ve oğullarının 
malı olarak görülmeye başlanmış; ancak kimin başa ge-
çeceği belirtilmemiştir.

 Bu değişikliğin;

 I. hanedan üyeleri arasındaki taht kavgalarını önleme,

 II. kişisel egemenliğe son verme,

 III. siyasi kargaşaların yaşanmasına engel olma

 hedeflerinden hangilerine yönelik olduğu söylene-
mez?

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

   D) I ve II  E) II ve III

8) Osmanlı Devleti'nde;

 I. ülke yönetimiyle ilgili kanunların çıkarıldığı Divanı 
Hümayun,

 II. halkın isteklerinin dinlendiği Ayak Divanı,

 III. elçilerin kabul edildiği Galebe Divanı

 kurumlarından hangilerinin, "sosyal devlet" anlayışı 
doğrultusunda oluşturulduğu söylenebilir?

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

   D) I ve II  E) II ve III

9) Osmanlı Devleti'nin XV. ve XVI. yüzyıllarda dünyanın 
en büyük imparatorluğu haline gelmesinde, padişah-
ların hangi özelliklerinin etkili olduğu söylenemez?

 A) Bilimsel gelişmelere açık olmaları

 B) Ülke yönetiminde yetenekli devlet adamlarına görev 
vermeleri

 C) Batıyı örnek almaları

 D) Fetihçi bir politika izlemeleri

 E) Teşkilatlanmaya önem vermeleri

10) Os man l› Dev le ti’nde, ör fi, şe ri, ad li, ma li gi bi ko nu lar ile 
şi ka yet ve da va la r›n gö rü şü le rek ka ra ra bağ lan d› ğ› yer 
ege men lik yet ki si bu lun ma yan Di van idi. Al› nan ka rar lar
da son söz yet ki si ken di si ne ait ol du ğu için pa di şa h›n 
Di van ka rar la r› na uy mak gi bi bir zo run lu lu ğu yok tu.

 Bu na gö re, Os man lı Dev le ti’nde ki yö ne tim hak kın da 
aşa ğı da ki ler den han gi si söy le ne mez?

 A) Ül ke de mut lak ha ki min Os man l› hü küm da r› ol du ğu

 B) Di van da al› nan ka rar la r›n pa di şah ta ra f›n dan bo zu la
bil di ği

 C) So run la r›n ile til di ği en üst ku ru mun Os man l› pa di şa h› 
ol du ğu

 D) Ka rar la r›n ta ma m› n›n şe ri at ku ral la r› na gö re al›n d› ğ›

 E) Di va n›n ege men lik yet ki si ni tek ba ş› na kul la na ma d› ğ›

11) Es ki Türk tö re sin de yer alan Kut an la y› ş› ge re ği Os man l› 
pa di şah la r›, yö net me gü cü nü Tan r›’ dan al m›ş, kut sal sa
y›l m›ş ve bu güç le dev re di le mez, pay la ş› la maz hak la ra 
sa hip ol muş lar d›r.

 Bu bil gi ye da ya na rak,

 I. Os man l› dev let yö ne ti mi mo nar şik  ya p› ya sa hip tir.
 II. Os man l› Dev le ti’nde te ok ra tik yö ne tim an la y› ş› ege

men dir.
 III. Os man l› Dev le ti’nde tö re ler et kin li ği ni de vam et tir

mek te dir.

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

12) Os man lı Dev le ti’nin hi ma ye si al tın da bu lu nan Ef lak, Boğ
dan ve Er del sa vaş za ma nın da dev le te as ker gön der miş 
ve ver gi öde miş tir. Hi caz Emirliği ise bun la rın hiç bi rin den 
so rum lu tu tul ma mış tır.

 Bu uy gu la ma ya da ya na rak;

 I. Eya let ler de gü ven lik so ru nu ya şan mış tır.

 II. Dev le tin as ke ri ve eko no mik ih ti ya çla rı kar şı lan ma ya 
ça lı şıl mış tır.

 III. Kut sal top rak la ra ay rı ca lık ta nın mış tır.

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

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

       D) I ve II     E) II ve III
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SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI - III

1) Os man lı Dev le ti’nde mer ke zi ko ru yan as ker ler ile sad ra
zam lar ge nel lik le dev şir me kö ken li ki şi ler den se çil miş tir.

 Os man lı Dev le ti’nin bu uy gu la ma ile ulaş mak is te di-
ği ön ce lik li ama cın aşa ğı da ki ler den han gi si ol du ğu 
söy le ne bi lir?

 A) Pa di şah la rın ül ke yö ne ti min de ki et kin li ği ni ar tır mak 

 B) Dev let yö ne ti min de Hı ris ti yan la rın et ki li ol ma sı nı 
sağ la mak

 C) Şer’i hü küm le rin öne mi ni kay bet me si ni en gel le mek

 D) Fet he di len top rak la rın el den çık ma sı nı ön le mek

 E) Bal kan lar da ki Hı ris ti yan hal kı de ne tim al tı na al mak

2) Os man l› Dev le ti’nde XVII. yüz y›l la bir lik te şeh za de ler, 
ye te nek le ri ni ge liş ti re me miş, dev let yö ne ti min de de ne
yim ka za na ma m›ş, hal k› ya k›n dan ta n› ma f›r sa t› bu la
ma m›ş t›r.

 Bu du ru mun aşa ğı da ki ler den han gi si nin so nu cun da 
mey da na gel di ği söy le ne bi lir?

 A) Fa tih Ka nun na me si’nin uy gu lan ma s› n›n

 B) San ca ğa ç›k ma usu lü ne son ve ril me si nin

 C) Taht kav ga la r› n›n ya şan ma s› n›n

 D) Sa ray da ka d›n ege men li ği nin baş la ma s› n›n

 E) Es ki Türk ge le nek le ri ne bağ l› ka l›n ma s› n›n

3) Osmanlı İmparatorluğu'nda,

 I. toprakların mülkiyetinin devlete ait olması,

 II. padişahların, şehzadelerin ve sultanların saray dışı 
evlilik yapmalarının yasak olması

 III. ülke topraklarının eyaletlere bölünmesi

 uygulamalarından hangileri "ayrıcalıklı bir sınıfın" olu-
şumunu engeleme amacına yöneliktir?

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

   D) I ve II  E) II ve III

4) Fa tih Sul tan Meh met’in, hü küm dar ola na kar deş le ri-
ni öl dür me yet ki sini vermesi;

 I. Monarşik yapıyı güç len dir mek

 II. Te ok ra tik ya pı yı pe kiş tir mek

 III. Taht kav ga la rı nı ön le mek

 amaç la rın dan han gi le ri ni sağ la ma ya yö ne lik tir?

 A) Yal nız I B) I ve II C) I ve III

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

5) Osmanlı İmparatorluğu'nda, devlet işleri divanda görü-
şülürdü; ancak alınan kararlarda son sözü söyleme 
yetkisi padişaha aitti.

 Bu durum aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olabi-
lir?

 A) Divanın belli zamanlarda toplandığına

 B) Divana sadrazamın başkanlık ettiğine

 C) Divan üyelerinin belirli bir süre için görevlendirildiği-
ne

 D) Divanda toplumsal gelişmelerin nadiren görüşüldü-
ğüne

 E) Divanın danışma meclisi niteliğine sahip olduğuna

6) Fatih Sultan Mehmet döneminde Topkapı Sarayı 
içinde açılan Enderun Mektebi'nin kuruluş amacı 
öncelikle aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Bilim adamı yetiştirmek

 B) Devlet adamı yetiştirmek

 C) Din adamı yetiştirmek 

 D) Halkın sarayla iletişimini sağlamak

 E) Kapıkulu ocaklarına öğrenci hazırlamak
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7) • Ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır.

 • Ülke hükümdar ve oğullarının ortak malıdır.

 • Yönetim, hanedanın en yaşlı erkek üyesinin hakkıdır.

 Osmanlı devlet yönetiminde, belli dönemlerde geçer-
li olmuş olan bu ilkelerin, aşağıdaki amaçlardan han-
gisine yönelik olduğu savunulabilir?

 A) İslami kuralları uygulamak

 B) Fetih politikasını kolaylaştırmak

 C) Adaletli bir yönetim oluşturmak

 D) Veraset sistemindeki aksaklıkları gidermek

 E) Devşirme sistemini güçlendirmek

8) Osmanlı Devleti'nde Divanı Hümayun, devlet işleyişiyle 
ilgili kararların alınmasından ve uygulanmasından sorum-
lu olduğu gibi üst mahkeme görevi de görmekteydi.

 Buna göre Divan-ı Hümayun'un,

 I. yasama

 II. yürütme

 III. yargı

 yetkilerinden hangilerine sahip olduğu söylenebilir?

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

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

9) Osmanlı Devleti'nde divan üyeleri ve görevlerinin 
eşleştirilmesi, aşağıdakilerden hangisinde yanlıştır?

 A) Yeniçeri Ağası – Hükümdarın mührünü taşımakla 
yükümlüdür.

 B) Reisül Küttap – Dış işlerinden sorumludur.

 C) Kaptanı Derya – Deniz gücünden sorumludur.

 D) Nişancı – Tapu ve kadastro işlerinden sorumludur.

 E) Kazasker –Eğitim, yargı ve adalet işlerinden sorumlu-
dur.

10) Osmanlı Devleti'nde ilmiye sınıfı; hukuk, eğitim,dini hiz-
metler ve merkezi bürokrasinin önemli bazı makamlarını 
dolduran Müslüman ve çoğunlukla Türklerden oluşan bir 
meslek grubudur.

 Aşağıdakilerden hangisinin, bu gruba dahil olduğu 
söylenemez?

 A) Müftü  B) Defterdar

 C) Kazasker  D) Müderris

   E) Kadı

11) Osmanlı sadrazamlarının;

 I. Padişahın mührünü taşımaları

 II. Divana başkanlık etmeleri

 III. Gerektiğinde orduya komuta etmeleri

 görevlerinden hangileri siyasi yetkilere sahip olduk-
larının kanıtıdır?

 A) Yalnız I  B) Yalnız II C) I ve II

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

12) Aşağıdakilerden hangisi Defterdarın görevleri arasın-
da yer almaz?

 A) Devlet memurlarının maaşlarının dağıtımı

 B) Vergilerin düzenli olarak toplanması

 C) Para basımının yapılması

 D) Devlet bütçesinin yapılması

 E) Adalet işlerinin yürütülmesi

13) I. Müslümanlardan öşür, gayrimüslimlerden haraç adı 
altında ürün vergisi alınması

 II. Gayrimüslimlere din ve ibadet özgürlüğünün tanınma-
sı

 III. Devlet işlerinin şer'i hükümlere uygunluğu konusunda 
şeyhülislamın fetva vermesi

 Yukarıdakilerden hangileri, Osmanlı devlet düzeninin 
"teokratik" nitelik taşıdığına kanıt olamaz?

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

   D) I ve II  E) II ve III



TARİH

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ - I
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A) BOŞLUK DOLDURMA

 Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

1) Osmanlı Devleti'nde toplum, ..................... ve .................. 
olmak üzere ikiye ayrılırdı.

2) Saray halkı, seyfiye, .................... ve .................... Os-
manlılarda yönetenler (askeriler) sınıfını oluştururdu.

3) Osmanlı Devleti'nde ........................., her türlü vergi yü-
kümlülüğünün dışında bırakılan görevlilerdi.

4) Osmanlı Devleti'nde yönetime katılmayan, geçimini ta-
rım, ticaret ve sanayi ile sağlayan, devlete vergi veren 
kesime .......................... denirdi.

5) Günümüzde de kullanılan ..................., İstanbul'da 
önemli bir ticaret merkezi olmuştu. Şehirlerde ticaretin 
yapıldığı bu gibi yerlere ........................... denirdi.

6) Tek bir cins ticaret maddesinin toptan satışının ya da 
dağıtımının yapıldığı kapalı pazar yerine ....................... 
denirdi.

7) .................., esnaf ve zanaatkârların dayanışma örgütü-
dür.

8) Osmanlı Devleti'nde sosyal yardımlaşmayı sağlamak 
amacıyla ......................... kurulmuştur.

9) Osmanlı Devleti'nde toplumların din ve mezhep esasına 
göre yönetilmesine ...................................... sistemi de-
nilmektedir.

10) Osmanlı Devleti'nde iskan, şehircilik, eğitim ve kültür 
faaliyetleri ........................... aracılığıyla yapılırdı.

11) Osmanlı Devleti'ndeki ......................., Fütüvvet ve Ahi-
likgeleneklerinin devamı durumundaydı.

12) Osmanlı Devleti'nde ....................... sayesinde sosyal 
hayat, kentlerin imarı ve ticaret yolları ile ilgili işler yapıl-
mıştır.

B) DOĞRU MU? YANLIŞ MI?

 Aşağıdaki açıklamaları okuyup karşılarındaki kutu-
cuğa "D" ya da "Y" yazarak doğru veya yanlış oldu-
ğunu belirtiniz. Verilen bilgiler yanlışsa altındaki 
boşluğa doğrusunu yazınız.

1) İlmiye, Osmanlı toplumunda yönetim göre-
vinde bulunan askeri zümreydi.

…………………………………………………

2) Osmanlı Devleti'nde reaya; tacirler (tüccar), 
esnaf, köylüler ve göçebeler şeklinde alt 
gruplardan oluşmaktaydı.

…………………………………………………

3) Osmanlı Devleti sınırları içinde çeşitli etnik 
gruplar uzun yıllar barış içinde yaşamıştır.
…………………………………………………

4) Osmanlı Devleti'nin toplumsal, hukuki, siyasi 
ve idari yapısı ırk esasına göre değil, millet 
sistemi denen inanç temeline göre şekillen-
miştir.

…………………………………………………

5) Osmanlı Devleti'nda reaya, vergi yükümlülü-
ğünün dışında bırakılan sınıftı.

…………………………………………………

6) Osmanlı Devleti'nde ticaretin geliştirilmesi 
amacıyla kervansaray, bedesten ve kapan 
hanı gibi yapılar oluşturulmuştur.

…………………………………………………

7) Loncalar, Osmanlı ekonomisinde rekabet 
ortamı oluşturarak, esnaflar arasındaki reka-
beti hızlandırırdı.

…………………………………………………

8) Osmanlılarda devlete ait olan tarım toprakla-
rı, çiftlik denilen bölümlere ayrılarak işleme-
leri için köylüye dağıtılırdı.

…………………………………………………

9) Osmanlıların hayatına ilk kez 1854'te 
İstanbul'da giren kahvehaneler, daha sonra 
diğer şehirlerde de açılarak, sohbet yerleri 
olarak toplum hayatındaki yerlerini almışlar-
dır.

…………………………………………………
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C) AŞAĞIDAKİ SORULARI YANITLAYINIZ.

1) Osmanlı toplum yapısının özellikleri nelerdir? Belirti-
niz.

 

2) Osmanlı ülkesinde yönetenler sınıfının kimlerden 
oluştuğunu belirtiniz.

  

3) Reayanın (halkın) devlete karşı görev ve sorumluluk-
ları nelerdir? Açıklayınız.

 

4) Osmanlı şehirlerinde hangi gruptan insanların yaşa-
dığını açıklayınız.

 

5) Lonca teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve top-
lum yapısındaki yerini belirtiniz.

 

6) Osmanlı toplumunda şehirliler, köylüler ve göçebele-
rin günlük hayatlarındaki benzer ve farklı özelliklerini 
belirtiniz.

 

7) Klasik dönemde Osmanlı toplumunda ailenin yeri ve 
önemi nedir? Açıklayınız.

 

8) Osmanlı Devleti'nin hangi sebeplerden dolayı, göçebe 
aşiretleri, yerleşik hayata geçmeye zorladığını açıkla-
yınız.

 

9) Osmanlı Devleti'nin sosyal devlet anlayışında vakıfla-
rın rolü neler olabilir? Belirtiniz.

 

10) Askeri, reaya, bedesten, kervansaray, kapan hanı, 
çiftbozan ve lonca kavramlarını açıklayınız.

 



TARİH

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ - II

A)  BULMACA

 Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

3

1

1

2

2

3

4

5

5

4 

  

SOLDAN SAĞA

1) Kentlerde esnaf ve zanaatkârların oluşturduğu dayanış-
ma örgütü

2) İçinde birden fazla hayır kurumu bulunduran yapılar 
topluluğu

3) Osmanlılarda tarımla uğraşan Müslümanlardan alınan 
toprak vergisi

4) Osmanlı Devleti'nde şehirlerde yaşayan halkın bir bölümü

5) Osmanlılarda toprağını boş bırakan veya terk edenler-
den alınan vergi

 YUKARIDAN AŞAĞI

1) Yoksul kimselere yiyecek dağıtan hayır kurumu

2) Osmanlı Devleti'nde halkın ırk esasına göre değil, inanç 
temeline göre şekillendiği sistem

3) Osmanlılarda yönetici grup içerisinde yer alan eğitim, 
fetva ve yargı işleriyle görevli olan sınıf 

4) Osmanlı Devleti'nde devlete ait olan topraklar

5) Osmanlı Devleti'nde halk

B)  EŞLEŞTİRME

 Aşağıda Osmanlı Devleti'ndeki bazı uygulamalar ile, 
onlara ait açıklamalar verilmiştir. Açıklamaların 
önünde bulunan harfi, ilgili olduğu kutucuğa yaza-
rak doğru eşleştirmeyi yapınız.

 

 

Lonca Teşkilatı Vakıf Sistemi

Çifthane Sistemi Millet Sistemi

A) Varlıklı Müslümanların hayır için, mal ve mülklerini top-
lum yararına bağışlamasıdır.

B) Esnaf ve zanaatkârların dayanışma örgütüdür.

C) Osmanlı Devleti'nin ülkede yaşayan toplulukları din ya 
da mezhep esasına göre örgütleyerek yönetme biçimi-
dir.

D) Devlete ait olan tarım topraklarının, çiftlik denilen bölüm-
lere ayrılarak köylüye dağıtılmasıdır.

E) Tarımsal üretimin sürdürülmesi amaçlanmıştır.

F) Eğitim, sağlık, bayındırlık işlerinin giderleri karşılanmış-
tır.

G) Osmanlı'da ticaretin geliştirilmesi, üretimin artırılması, 
kalitenin korunması ve verimin üst seviyeye çıkarılması 
gibi amaçlarla kurulmuştur.

SNF10-23
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C) AŞAĞIDAKİ SORULARI YANITLAYINIZ.

1) Osmanlı devlet anlayışına göre toplumun temel daya-
nakları nelerdir? Açıklayınız.

 

2) Devletin resmi tasnifine göre Osmanlı toplumu kaça 
ayrılıyordu? Belirtiniz.

  

3) Askeri ve reaya nedir? İkisi arasındaki en belirgin 
farkı açıklayınız.

 

4) Osmanlı toplumunda yönetilenler, etnik ve dini yön-
den, kimlerden meydana geliyordu? Belirtiniz.

 

5) Yerleşim durumuna göre Osmanlı toplumu kaça ayrı-
lıyordu? Belirtiniz.

 

6) Lonca teşkilatının mesleki eğitim fonksiyonu hakkın-
da neler söylenebilir? Açıklayınız.

 

7) Osmanlı Devleti'nde devletin toprak üzerindeki mül-
kiyeti ve çifthane sisteminin, zirai üretimin sürdürül-
mesindeki rolünü belirtiniz.

 

8) Osmanlı Devleti'nin köylüden çiftbozan vergisini niçin 
aldığını açıklayınız.

 

9) Osmanlı Devleti'nde vakıfların sosyal hayattaki yerini 
ve önemini belirtiniz.

 

10) Osmanlı Devleti'nde uygulanan vakıf sisteminin, dev-
lete sağladığı faydaları belirtiniz.

 



TARİH

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ - III

1) Os man l› Dev le ti, fark l› top lum lar dan mey da na ge len bir 
ya p› olufl tur mufl, bu de ği flik et nik grup la r› hofl gö rü içe ri
sin de bi r a ra da tut ma y› ba flar m›fl t›r.

 Bu na gö re, Os man lı Dev le ti için aşa ğı da ki ler den 
han gi si söy le ne mez?

 A) ‹m pa ra tor luk özel li ği ta fl› d› ğ›

 B) Fark l› top lum la ra inanç öz gür lü ğü ta n›n d› ğ›

 C) Fark l› ya p› da ki in san la r› ve top lu luk la r› kay nafl t› rd› ğ›

 D) Fark l› l›k la r›n, kül tü rel bir zen gin lik olufl tur du ğu

 E) Müs lü man ol ma yan grup la r›n gö z ar d› edil di ği

2) Osmanlı Devleti’nin hoşgörü ve adalet politikası izlemesi 
devletin kısa sürede güçlenmesinde önemli etkenlerden 
biri olmuştur.

 Devletin bu politikayı izlemesinde;

 I. Farklı etnik ve dini unsurları bir arada tutma

 II. Eski Türk devlet ve yönetim anlayışını sürdürme

 III. İslamiyet’in “dinde zorlama yoktur” ilkesine bağlı 
olma

 durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebi-
lir?

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

   D) I ve II  E) II ve III

3) Os man lı Dev le ti’nde ül ke yö ne ti mi, hu kuk ku ral la rı, 
top lum sal ya pı vb. ko nu lar da di nin be lir le yi ci bir un-
sur ol du ğu na aşa ğı da ki ler den han gi si ka nıt ola rak 
gös te ri le mez?

 A)  Va tan dafl la r›n di ni inanç la r› na mü da ha le edil me me si

 B) Müs lü man ol ma yan la r›n as ker lik mes leği ni se çe me
me si

 C) Dev let me mu ru ol ma n›n ön ko flu lu nun Müs lü man 
ol mak ol ma s›

 D) Müslümanlardan öşür, gayrimüslimlerden haraç ver-
gisinin alınması

 E) fiey hü lis la m›n di van ›n üye le rin den bi ri ol ma s›

4) K› sa sü re içeri sin de bü yü yüp ol duk ça ge nifl s› n›r la ra sa
hip olan Os man l› Dev le ti, fark l› ulus lar dan olu flan sos yal 
ya p› s› na rağ men, uzun dö nem ayak ta kal ma y› ba flar
m›fl t›r.

 Os man lı Dev le ti’nin çok ulus lu ya pı sı nı ko ru ma sın-
da;

 I. güç lü mer ke zi oto ri te,

 II. din ve inanç ser best li ği,

 III. teokratik yapının korunması

 po li ti ka la rın dan 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) I ve II  E) II ve III

5) Os man l› Dev le ti Ku ru lufl Dö ne mi'n den iti ba ren ulus ve 
din far k› gö zet mek si zin her ke se hofl gö rü lü dav ran m›fl t›r.

 Aşa ğı da ki ler den han gi si bu po li ti ka nın so nuç la rın-
dan bi ri ola rak gös te ri le mez?

 A) Top lum sal ba r› fl›n sağ lan ma s›

 B) Mil li yet çi lik ha re ket le ri nin yay g›n lafl ma s›

 C) Fe tih ha re ket le ri nin ko lay lafl ma s›

 D) Az›n l›k la r›n dev le te bağ lan ma s›

 E) ‹m pa ra tor luk ya p› s› n›n ko run ma s›

6) Os man lı İm pa ra tor luğu Bal kan lara uzun sü re ege-
men ol ma sı na rağ men, bu böl ge nin Hris ti yan ol ma 
özel li ği ni bü yük öl çü de ko ru ma sın da ve Bal kan larda 
ya şa yan la rın uzun sü re Os man lı Dev le ti’ne bağ lı kal-
ma sın da,

 I. ada let li bir ver gi po li ti ka s› iz len me si,

 II. böl ge yö ne ti ci le ri nin bü yük öl çü de böl ge hal k› ara
s›n dan se çil me si,

 III. fark l› din den olan la ra kar fl› hofl gö rü lü dav ra n›l ma s›

 du rum la rın dan han gi le ri nin et ki li ol duğu söy le ne bi-
lir? 

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

   D) I ve II  E) I, II ve II I
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7) Çe flit li din ler den in san la r› içi nde ba r›n d› ran bir im pa ra tor
luk ta, her kes ken di inan c› na gö re ya fla ma hak k› na sa hip
tir.

 Bu na gö re, aşa ğı da ki ler den han gi si nin Os man lı 
İm pa ra tor lu ğu’yla il gi li ol du ğu söy le ne mez?

 A) Sa de ce fler’i hu kuk sis te mi ni uy gu la d› ğ› 

 B) Hu ku kun olu flu mun da hal k›n et nik ya p› s› n› dik ka te 
al d› ğ› 

 C) Hal k›n inanç la r› na gö re yar g› lan ma hak k› na sa hip ol
du ğu 

 D) Halkın yaşam tarzına müdahale edilmediği

 E) Re aya n›n, di ni inanç la r›n da ser best b› ra k›l d› ğ› 

8) Osmanlı Devleti kuruluş yıllarından itibaren fetih ve cihat 
politikası izleyerek sınırlarını hızla genişletmiş ve üç kıta-
da egemenlik kurmuştur.

 Bu durumun;

 I. Devletin çok uluslu bir imparatorluk haline gelmesi

 II. Yönetim ve egemenlik hakkının Osmanlı soyuna ait 
olması

 III. Değişik etnik ve dini unsurlara hoşgörü politikasının 
uygulanması zorunluluğunun ortaya çıkması

 IV. Ulema sınıfının etkisinin artması

 gelişmelerinden hangilerine yol açtığı söylenebilir?

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

   D) I, II ve IV E) Yalnız II

9) ‹s la m inan c› na gö re va k›f, Al lah mül kü sa y› l›r d›. Va kf›n 
ku ru cu la r› n›n ölü mün den son ra vak f›n mülk ve ge lir le ri, 
vak f›n ku ru cu la r› n›n ak ra ba la r› ta ra f›n dan mi ras ma l› gi bi 
pay la fl›l maz d›. Ay r› ca bu mülk ve gelirlere dev let ta ra f›n
dan da el ko nu la maz d›.

 Bu bil gi ye da ya na rak,

 I. Sos yal dev let an la y› fl› be nim sen mifl tir.

 II. Va k›f lar, ‹s lam hu ku ku na gö re dü zen len mifl tir.

 III. Di nin et ki le ri gün lük ya flam da da gö rül müfl tür.

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

10) Osmanlı Devleti'nde raiyyet (yönetilen) statüsünden as-
keri (yöneten) statüsüne geçmenin üç şartı vardı.

 Bunlar;

 – Devlete ve dine hizmet etmek

 – Osmanlı adabını bilmek

 – Devlet görevini en iyi şekilde yapmaktı.

 Osmanlı Devleti bu statü anlayışı ile aşağıdakilerden 
hangisini amaçlamıştır?

 A) Topraktan elde edilen gelirleri artırmayı

 B) Yapılan yeniliklerin devamını

 C) Halkın yaşam biçimini değiştirmeyi

 D) Yönetimi güçlendirmeyi

 E) Mülkiyet anlayışını değiştirmeyi

11) Osmanlılarda dikey hareketlilik, bir kişinin yönetenlerden  
yönetilenlere veya yönetilenlerden yönetenler sınıfına 
geçebilmesidir.

 Aşağıdakilerden hangisi, dikey hareketliliğe örnek 
olarak gösterilemez?

 A) Devşirmelerin Enderun Mektebi'ni bitirip devlet me-
muru olmaları

 B) Reayanın padişah fermanı ile askeri sınıfa geçmesi

 C) İlmiyeden emekli olanların reaya durumuna gelmesi

 D) Medreseden yetişenlerin kadı, kazasker olabilmesi

 E) Halkın bir bölgeden diğerine veya köyden kente göç 
edebilmesi

12) Osmanlı Devleti, üretimin tarım ile olan kısmında denetim 
ve bağlantıyı Tımarlı Sihapiler, zanaat kolunda ise lonca-
larla sağlamıştır.

 Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine varıla-
maz?

 A) Tarım ve imalata dayalı ekonomi vardır.

 B) Loncalar denetim mekanizmasıdır.

 C) Üretim kontrol altında tutulmuştur.

 D) İltizam sistemi başlamıştır.

 E) Tarımsal üretim tımar sistemine göre düzenlenir.
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