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7) Os man lı Dev le ti’nin Bal kan lar da ki; 

	 I.	 Hı	ris	ti	yan	la	rın	 can	 ve	mal	 gü	ven	li	ği	ni	 sağ	la-
ma

	 II.	 Dinsel	hoşgörü	ve	adalet	politikasını	uygulama

	 III.	 Böl	ge	ye	 Ana	do	lu’dan	 ge	tir	di	ği	 gö	çe	be	 Türk-
men	le	ri	yer	leş	tir	me	

 uy gu la ma la rın dan han gi le ri nin, böl ge de ki ha
ki mi ye ti ni güç len dir me ama cı na yö ne lik ol du
ğu sa vu nu la bi lir?

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

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

8) Aşa ğı da ki ler den han gi si Os man lı Dev le ti’nin 
kı sa sü re de ge liş me si ni sağ la yan et ken ler ara
sın da gös te ri le mez?

	 A)	 Komşularının	siyasi	kargaşa	içinde	olması

	 B)	 Mer	ke	zi	yet	çi	bir	dev	let	an	la	yı	şı	na	sa	hip	ol	ma-
sı

	 C)	 Do	ğu	dan	 ge	len	 Türk	men	 göç	le	riy	le	 nü	fu	su-
nun	art	ma	sı

	 D)	 Halkının	bir	bölümünün	Hıristiyan	olması

	 E)	 Dü	zen	li	ve	güç	lü	bir	or	du	kur	ma	sı

9) Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi'ndeki,

 I.	 Türkmenlere	yurt	bulmak,

	 II.	 toprak	gelirlerini	artırmak

	 III.	 Anadolu	Türk	siyasi	birliğini	sağlamak

 hedeflerinden hangilerinin, sınırlarının batı 
yönünde genişlemesine ortam hazırladığı sa
vunulamaz?

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

	 	 	 D)	I	ve	II		 E)	II	ve	III

10) Aşağıdakilerin hangisi Osmanlı Devleti'nin 
bağımsız bir devlet haline geldiğinin en belir
gin göstergesidir?

 A)	 Medreselerin	yapılması

	 B)	 Ordunun	kurulması

	 C)	 Hükümdar	adına	para	bastırılması

	 D)	 Dış	ilişkilerin	yoğunlaşması

	 E)	 Divan	kurumunun	oluşturulması

11) Aşa ğı da ki ler den han gi si, Os man lı Dev le ti’nin 
XIV. yüz yıl da iz le di ği po li ti ka lar dan bi ri ola
maz?

	 A)	 Ru	me	li’de	ege	men	lik	kur	mak

	 B)	 Hı	ris	ti	yan	halk	tan	or	du	da	ya	rar	lan	mak

	 C)	 Ha	li	fe	li	ği	n	mer	ke	zi	ni	Bur	sa’ya	ta	şı	mak

	 D)	 Bi	zans	Dev	le	ti’ne	son	ver	mek

	 E)	 Tı	mar	sis	te	mi	ile	üre	tim	de	ar	tış	sağ	la	mak

12) Gay	ri	müs	lim	le	rin	ya	şa	dı	ğı	 top	rak	lar	üze	rin	de	 İs-
lam	inan	cı	nın	ya	yıl	ma	sı	ve	güç	len	di	ril	me	si	ama-
cıy	la	ya	pı	lan	se	fer	le	re	“ci	hat”	adı	ve	ril	miş	tir.

 Bu na gö re, Os man lı Dev le ti ku ru luş dö ne
miyle il gi li ola rak ve ri len aşa ğı da ki olay lar dan 
han gi si nin ci hat an la yı şıy la il gi si yok tur?

	 A)	 Bur	sa’nın	fet	he	dil	me	si

	 B)	 İs	tan	bul’un	ku	şat	ma	al	tı	na	alın	ma	sı

	 C)	 Haç	lı	bir	lik	le	riy	le	mü	ca	de	le	edil	me	si	

	 D)	 Bal	kan	top	rak	la	rı	nın	ele	ge	çi	ril	me	si

	 E)	 Ti	mur’la	mü	ca	de	le	edil	me	si

13) Karesi Beyliği'nin Osmanlı Devleti'ne bağlan
masıyla,

 I.	 Rumeli'ye	geçişin	kolaylaşması

	 II.	 Osmanlı	denizciliğinin	gelişmesi

	 III.	 Osmanlı	sınırlarının	genişlemesi

 gelişmelerinden hangilerinin yaşandığı söyle
nebilir?

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

	 	 	 D)	II	ve	III	 E)	Yalnız	III

14) Osmanlı kuruluş döneminde, aşağıdaki yer
lerden hangisinin alınması sonucunda Haçlı 
birlikleriyle mücadele yoğunlaşmıştır?

	 A)	Edirne	 B)	Ankara	 C)	Bursa

	 	 	 D)	İznik	 	 E)	Bilecik
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TEST 5

1) Osmanlı	 Devleti'nin	 doğusunda	 güçlü	 bir	 devlet	
kuran	 Timur,	 güçlü	 bir	 Osmanlı	 Devleti	 yerine,	
parçalanmış	ve	kendi	egemenliğini	tanıyan	devlet-
ler	istiyordu.	Bu	doğrultuda,	Anadolu'ya	girmiş	ve	
Osmanlı	Devleti	ile	Ankara	Savaşı'nı	yapmıştır.

 Buna göre Ankara Savaşı'nın;

	 I.	 Anadolu	Türk	beyliklerinin	yeniden	kurulması
	 II.	 Osmanlı	ülkesinin	Yıldırım	Bayezid'in	oğulları	

arasında	paylaştırılması
	 III.	 Osmanlıların,	İstanbul'u	fetihlerinin	gecikmesi	

ve	batıya	yönelik	seferlerinin	durması
 sonuçlarından hangileri, Timur'un yukarıdaki 

amacına ulaştığının kanıtı olarak gösterilebilir?

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

2) Os	man	lı	 Dev	le	ti	 Ku	ru	luş	 Dö	ne	mi’nde,	 Ana	do	lu	
ve	 Ru	me	li’de	ki	 top	rak	la	rı	nı	 yö	ne	tir	ken,	 Ru	me-
li’nin	 ba	yın	dır	lı	ğı	na	 da	ha	 çok	 önem	 ver	miş;	 bu	
böl	ge	ye	çok	sa	yı	da	eser	ka	zan	dır	mış	tır.

 Os man lı Dev le ti’nin bu yolla;

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

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

	 III.	 Bal	kan	lar	da	Hı	ris	ti	yan	bir	li	ği	ni	sağ	la	mak
 he def le rin den han gi le ri ne ulaş mak is te di ği 

söy le ne bi lir?

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

3) Or	han	Bey	Dö	ne	mi'n	de,	Os	man	lı	Dev	le	ti’nin	 en	
önem	li	yö	ne	tim	or	ga	nı	olan	di	va	nın	te	mel	le	ri	atıl-
mış	ve	ilk	ve	zir	ta	yi	ni	ya	pıl	mış	tır.	Ya	ya	ve	mü	sel-
lem	adıy	la	ilk	dü	zen	li	or	du	la	rın		da	oluş	tur	ulduğu	
bu	 dö	nem	de	 şe	hirlerde	 ve	 ka	za	lar	da,	 halk	 ara-
sın	da	ki	da	va	la	rın	gö	rül	me	si	için	ka	dı	lar	gö	rev	len-
di	ril	miş	tir.

 Bu ge liş me le re da ya na rak;

	 I.	 Hu	kuk	sal	dü	zen	le	me	le	re	gi	dil	miş	tir.
	 II.	 Dev	let	leş	me	sü	re	ci	baş	la	tıl	mış	tır.
	 III.	 İm	pa	ra	tor	luk	özel	li	ği	ne	sa	hip	olun	muş	tur.
 yar gı la rın dan han gi le ri ne ula şı la bi lir?

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

	 	 	 D)	I	ve	II		 E)	II	ve	III

4) Kuruluş	döneminde,	Osmanlı	Devleti'ne	karşı	Bal-
kan	devletlerinin	bir	araya	gelerek	Haçlı	Seferleri	
düzenledikleri	görülür.

 Balkan devletlerini Osmanlı'ya karşı harekete 
geçiren en önemli etken, aşağıdakilerden 
hangisidir?

	 A)	 Osmanlı	Devleti'nin	Müslüman	olması

	 B)	 Bizans'ın	kışkırtması

	 C)	 Kilise	ve	papanın	çağrısı

	 D)	 Osmanlı	Devleti'nin	Edirne'yi	alarak	Balkanları	
fethe	başlaması

	 E)	 Osmanlıların	Çimpe'yi	alarak	Rumeli'ye	geç-
mesi

5) Bizans,	Osmanlı	Devleti	ile	olan	ilişkilerinde	deği-
şik	dönemlerde,	çeşitli	yöntemlere	başvurmuştur.

 Aşağıdakilerden hangisi, bu yöntemlerden 
biri değildir?

	 A)	 Zor	 durumlarda	 Osmanlılardan	 yardım	 iste-
mek

	 B)	 Bazı	Osmanlı	şehzadelerini	taht	mücadelele-
rinde	desteklemek

	 C)	 Anadolu	beyliklerini	Osmanlılara	karşı	kışkırt-
mak

	 D)	 Osmanlılara	karşı	Avrupa'dan	yardım	istemek

	 E)	 Osmanlı	halkını	yönetime	karşı	kışkırtmak

6) Osmanlılarda Orhan Bey Dönemi'nin "beylik	
aşamasından	 devlet	 aşamasına	 geçiş	 dönemi" 
olarak nitelendirilmesi hangi özelliğinden 
kaynaklanmaktadır?

	 A)	 İlk	devlet	örgütlerinin	kurulması

	 B)	 Bursa'nın	alınarak	başkent	yapılması

	 C)	 Anadolu	siyasal	birliği	yolunda	ilk	adımın	atıl-
ması

	 D)	 Rumeli'ye	geçişin	gerçekleştirilmesi

	 E)	 Devletin	yönetimi	altında	değişik	din	ve	ulus-
lardan	insanların	toplanması
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7) XIV. yüz yıl da, Bal kan larda güç lü dev let le rin 
ol ma ma sı nın ve Bi zan s’ın yı kıl ma sü re ci ne 
gir me si nin, Os man lı Bey li ği’nde ön ce lik le 
aşa ğı da ki ler den han gi sin e or tam ha zır la dı ğı 
söy le ne bi lir?

	 A)	 Taht	kavgalarının	azalmasına

	 B)	 Ana	do	lu	Türk	bir	li	ği	nin	ku	rul	ma	sı	na

	 C)	 Ye	ni	ku	rum	la	rın	oluş	tu	rul	ma	sı	na

	 D)	 Sınırların	genişlemesine

	 E)	 Donanmanın	güçlendirilmesine

8) 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	miş,	 bu-
nun	ye	ri	ne	gayrimüs	lim	ler	üze	ri	ne	se	fer	ler	ya	pıl-
mış	tır.

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

	 A)	 Türk	men	 bey	lik	le	ri	nin	 Os	man	lı	 Bey	li	ği’nden	
da	ha	güç	lü	ol	du	ğu	nun

	 B)	 Dev	le	tin	 ida	ri	ör	güt	len	me	si	nin	ta	mam	lan	dı	ğı-
nın

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

	 D)	 Sı	nır	la	rın	ba	tı	yö	nün	de	ge	niş	le	til	me	ye	ça	lı	şıl-
dı	ğı	nın

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

9) Osmanlı Beyliği kurulduğu sırada Anadolu'nun 
siyasal yapısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

	 A)	 Anadolu'da	Moğol	egemenliği	sürmektedir.

	 B)	 Bizans'a	ait	topraklarda	otorite	boşluğu	görül-
mektedir.

	 C)	 Doğu	Karadeniz	Bölgesi,	Trabzon	Rum	İmpa-
ratorluğu'nun	egemenliği	altındadır.

	 D)	 Bizans,	Anadolu'daki	bütün	beyliklerle	müca-
dele	halindedir.

	 E)	 Anadolu	Selçuklu	Devleti'nin	siyasi	gücü	azal-
mıştır.

10) Aşağıdakilerden hangisi kuruluş döneminde 
padişahların kullandığı yetkiler arasında yer 
almaz?

	 A)	 Savaş	kararı	alması

	 B)	 Divana	başkanlık	yapması

	 C)	 Son	sözün	kendisine	ait	olması

	 D)	 Orduya	komutanlık	yapması

	 E)	 Müslümanların	dini	lideri	olması

11) Aşağıdakilerden hangisi Osman Bey Dönemi 
olaylarından biridir?

	 A)	 Bizans'la	Koyunhisar	Savaşı'nın	yapılması

	 B)	 Başkentin	Bursa'ya	taşınması

	 C)	 I.	Kosova	Savaşı'nın	yapılması

	 D)	 Düzenli	ordunun	kurulması

	 E)	 İstanbul'un	kuşatılması

12) Os man lı Dev le ti’nin ikin ci ku ru cu su ola rak 
ka bul edi len hü küm dar aşa ğı da ki ler den han
gi si dir?

 

	 A)	Or	han	Bey	 	 B)	I.	Mu	rat

	 C)	I.	Meh	met		 	 D)	II.	Mu	rat

	 	 	 E)	II.	Meh	met

13) Osmanlı	Devleti	1402	Ankara	Savaşı'nda	alınan	
yenilgi	sonrasında,	uzun	bir	süre	batı	yönündeki	
ilerleyişinde	duraklama	yaşamıştır.

 Aşağıdakilerden hangisi bu durumun son bul
duğunun ilk göstergesidir?

 A)	 Edirne	–	Segedin	Antlaşması

	 B)	 Varna	Savaşı

	 C)	 II.	Kosova	Savaşı

	 D)	 İstanbul	Antlaşması

	 E)	 Mohaç	Meydan	Savaşı
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TEST 6

1) Türklerin	İslamiyeti	kabulü	ile	İslamın	gaza	inancı	
ve	Türklerin	Alplik	 ruhu	cihat	yolunda	birleşerek	
kaynaşmıştır.	 Niketim	 bundan	 sonra	 cihat	 eden	
Müslüman	Türklere	Alp	Gazi	ve	Alperenler	denil-
meye	başlanmıştır.

 Bu bilgiye bakılarak,

 I.	 Türklerdeki	kahramanlık	ve	savaşçılık	özellik-
lerinin,	İslamlardaki	cihat	ve	gaza	anlayışıyla	
bütünleştiği

	 II.	 Türkler	ile	Müslümanlar	arasında	kültürel	etki-
leşim	gerçekleştiği

	 III.	 Türklerin	İslamiyetle	beraber	askerlik	mesleği	
ile	tanıştığı

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

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

2) Kapıkulu	 askerleri	 doğrudan	 doğruya	 padişaha	
bağlıydılar.	Bunlar,	daimi	merkez	kuvvetini	mey-
dana	getirirler	ve	hazineden	maaş	alırlardı.

 Buna göre, Kapıkulu Ordusu'nun oluşturul
masının;

	 I.	 Padişah	otoritesinin	güçlendirilmesi

	 II.	 İmparatorluğun	bütünlüğünün	korunması

	 III.	 Savaşlardaki	başarıların	artırılması

 amaçlarından hangilerine yönelik olduğu ileri 
sürülebilir?

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

	 	 	 D)	II	ve	III	 E)	I	ve	III

3) Osmanlı	maliyesinin	önemli	ceza	yöntemlerinden	
biri	olan	"çiftbozan"	ile	arazisini	üç	yıl	üst	üste	boş	
bırakan	köylünün	toprağı	elinden	alınmıştır.

 Bu durum;

 I.	 Kentleşmeyi	teşvik	etmek

	 II.	 Üretim	düşüşlerini	engellemek

	 III.	 İşsiz	insan	sayısını	azaltmak

 amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye 
yöneliktir?

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

	 	 	 D)	Yalnız	II	 E)	I,	II	ve	III

4) Osmanlı	Devleti'nde	savaşlar	nedeni	ile	boş	bıra-
kılan	sınır	boylarındaki	araziler	yurtluk	sayılmış;	
yerleşmeleri	için	Türkmen	beylerine	bırakılmıştır.

 Aşağıdakilerden hangisi yurtluk arazi uygula
masının sağladığı yararlardan biri değildir?

	 A)	 Sınır	güvenliğini	sağlamak

	 B)	 Akınlar	sonucu	toprak	kazanmak

	 C)	 Ekonomik	gelir	elde	etmek

	 D)	 Savunma	gücünü	artırmak

	 E)	 Sosyal	kurumların	giderlerini	karşılamak

5) Osmanlı	Devleti'nde	 toprakların	 büyük	bir	 kısmı	
devletin	elinde	olmasına	rağmen,	bazı	özel	uygu-
lamalarda	kişinin	mülkiyetine	bırakılan	topraklara	
da	 rastlanmıştır.	 Bu	 topraklar,	Müslümanlar	 için	
öşriyye,	gayrimüslimler	için	haraciye	adını	almış-
tır.

 Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine 
ulaşılamaz?

	 A)	 Mülk	toprakları	satılabilir	veya	miras	bırakıla-
bilirdi.

	 B)	 Gayrimüslimler	de	mülk	 toprağına	sahip	ola-
bilirdi.

	 C)	 Devlet,	 halkın	 tüm	 toprakları	 kullanımını	 ya-
saklamıştır.	

	 D)	 Öşriyye	topraklarda	müslüman	halka	mülkiyet	
hakkı	tanınırdı.

	 E)	 Özel	mülkiyet	hakkı	bazı	durumlarda	tanınır-
dı.

6) I.	 Ticaretin	gelişmesi

	 II.	 Hazine	giderlerinin	azalması

	 III.	 Gümrük	vergi	oranlarının	artması

 Osmanlılarda, toprağın maaş karşılığı olarak 
memurlara verilmesi uygulamasının, yukarı
dakilerden hangilerine etki ettiği savunulabi
lir?

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

	 	 	 D)	I	ve	III	 E)	II	ve	III
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7) Dirlik	(Tımar)	sisteminde	dirlik	dağıtma	yöntemi-
nin	 farklı	 işlevleri	 vardı.	Dirlik	 toprakları	 savaşçı	
ve	komutanlara	verilirdi.	Dirliği	alan	kişi	bölgenin	
vergisini	topladığı	gibi	halkın	yönetimine	de	karı-
şırdı.

 Bu bilgilere göre dirlik sistemi;

	 I.	 Mali

 II. Askeri

	 III.	 İdari

 alanlarından hangileri ile ilgilidir?

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

	 	 	 D)	Yalnız	III	 E)	II	ve	III

8) Dev	lete	ait	 top	rak	la	rı	n	bir	kıs	mı	nın	ge	li	ri	ne	gö	re	
bö	lüm	le	re	ay	rıl	ma	sı	ve	bu	ay	rı	lan	bö	lüm	le	rin	iş	le-
tim	hak	kı	nın,	gö	rev	le	ri	ne	gö	re	dev	let	me	mur	la	rı-
na	ma	aş	kar	şı	lı	ğı	ola	rak	bı	ra	kıl	ma	sı	na	dir	lik	sis-
te	mi	de	ni	lir.

 Aşa ğı da ki ler den han gi si dir lik sis te mi nin fay
da la rın dan bi ri de ğil dir?

	 A)		Üre	tim	de	sü	rek	li	li	ğin	sağ	lan	ma	sı

	 B)	 Top	rak	la	rın	ba	yın	dır	ha	le	ge	ti	ril	me	si

	 C)	 Ha	zi	ne	den	pa	ra	çık	ma	dan	dev	let	me	mur	la	rı-
nın	ma	aş	la	rı	nın	öden	me	si

	 D)	 Top	rak	la	rın	gü	ven	li	ği	nin	sağ	lan	ma	sı

	 E)	 Or	du	-	mil	let	an	la	yı	şı	nın	ortaya	çıkması

9) Osmanlı Devleti'nde Kapıkulu askerleri ile 
Tımarlı sipahilerin özellikleri karşılaştırıldığın
da, aşağıdakilerden hangisi bu karşılaştırma
ya uygunluk göstermez?

 
Kapıkulları Tımarlı	sipahiler

A) Genellikle 
devşirmelerden	
oluşurlar.

Genellikle 
Türklerden 
oluşurlar.

B) Ulefe	adı	verilen	
maaş	alırlar.

Maaş	almazlar.

C) Merkezi	kuvvetler-
dir.

Eyalet	askerleri-
dir.

D) Her	an	savaşa	
hazırdırlar.

Savaştan	savaşa	
toplanırlar.

E) Bayındırlık	ve	imar	
işlerini	düzenlerler.

Padişahın	şahsi	
güvenliğinden	
sorumludurlar.

10) Osmanlı Devleti'nde;

	 I.	 geliri	hazineye	ayrılan	mukataa	 topraklarının	
iltizam	sistemi	ile	yönetilmesi,

	 II.	 geliri	maaş	 karşılığı	 olarak	 verilen,	 bir	 kısmı	
ile	asker	beslenen	toprakların	olması,

	 III.	 gelirleri	hayır	kurumlarına	bırakılan	topraklar-
da	vakıf	sistemi	uygulanması

 gelişmelerinden hangilerinin dirlik sistemi ile 
ilişkili olduğu söylenemez?

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

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

11) Aşa ğı da ki ler den han gi si, Os man lı İm pa ra tor
lu ğu’nda mi ri top rak la rın bir kıs mı nın ka mu 
gö rev li le ri ne dir lik ola rak ve ril me si nin amaç
la rın dan bi ri dir?

	 A)		Dev	let	için	ya	pı	lan	hiz	met	le	ri	kar	şı	la	mak

	 B)	 Eya	let	ler	de	is	yan	çık	ma	sı	nı	ön	le	mek

	 C)	 Top	rak	sa	hip	le	ri	ni	ko	ru	mak

	 D)	 İm	pa	ra	tor	lu	ğun	çok	ulus	lu	ya	pı	sı	nı	ko	ru	mak

	 E)	 Ga	ni	met	le	ri	art	tır	mak

12) Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde 
dirlik sistemiyle ulaşılmak istenen amaçlar
dan biridir?

	 A)	 Özel	mülkiyeti	özendirme

	 B)	 Dış	ticarette	dengeyi	sağlama

	 C)	 Ayaklanmaları	bastırma

	 D)	 Topraktan	daha	iyi	yararlanma

	 E)	 Güçlü	bir	ticaret	filosuna	sahip	olma

13) I.	 Ayan	la	rın	or	ta	ya	çık	ma	sı

	 II.	 Ka	pı	ku	lu	or	du	su	nun	as	ker	sa	yı	sı	nın	azal	ma	sı

	 III.	 Üre	ti	min	düş	me	si

 ge liş me le rin den han gi le ri Os man lı Dev le
ti’nde tı mar sis te mi nin bo zul ma sı nın so nuç la
rı ara sın da yer almaz?

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

	 	 	 				D)	I	ve	II	 				E)	II	ve	III
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TEST 7

1) Tımar	sisteminin,

	 •	 topraktaki	üretim	miktarının	artışını	sağlama-
sında,

	 •	 ülkenin	bayındırlık	giderlerinin	karşılanmasın-
da,

	 •	 devlete,	hazineden	harcama	yapılmadan	as-
ker	yetiştirilmesinde,

	 •	 devletin	topraktaki	denetiminin	güçlendirilme-
sinde

	 büyük	katkısı	olmuştur.

 Buna göre, Osmanlı Devleti'nde tımar sistemi
nin bozulmasının doğrudan etkilemeyeceği 
alanın aşağıdakilerden hangisi olduğu söyle
nebilir?

	 A)	Eğitim	 B)	Tarım	 C)	Ordu

	 	 	 D)	Bayındırlık	 E)	Ekonomi

2) Osmanlı	 dönemi	 dahil	 Türk	 toplumlarında	 hiçbir	
zaman	doğuştan	gelen	ve	birbirine	geçişi	kabul	et-
meyen	katı	bir	sınıf	 sistemi	görülmemiştir.	Türkler	
Hindistan'daki	 kast	 sistemine	 ve	Ortaçağ	Avrupa-
sı'ndaki	sınıf	ayrımına	tamamen	yabancıdır.

 Buna göre,

	 I.	 Türk	 toplumunda	doğuştan	gelen	asillik	yok-
tur.

	 II.	 Türk	 toplumunda	özel	mülkiyet	anlayışı	yay-
gındır.

	 III.	 Türk	 toplumlarında	belli	bir	sınıf	veya	zümre	
üstünlüğü	görülmemiştir.

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

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

3) Osmanlı Devleti’nde askeri, idari, ekonomik, 
mali ve toplumsal alanlarda etkili olan tımar 
sisteminin bozulmasının, aşağıdakilerden 
hangisi üzerinde etkili olduğu savunulamaz?

	 A)	 Tarımsal	üretimin	azalması

	 B)	 Anadolu’da	güvenliğin	sarsılması

	 C)	 Merkezi	otoritenin	güçlenmesi

	 D)	 Ayanlığın	ortaya	çıkması

	 E)	 Eyalet	askerlerinin	sayısının	azalması

4) Osmanlı Devleti’nde;

	 –	 Dirlikler	 şahsi	 mülk	 değildi	 ve	 miras	 yoluyla	
babadan	oğula	geçemezdi.

	 –	 Boşalan	dirliğe	devlet	el	koyardı.
	 –	 Ölen	 sipahinin	 yerine	 varsa,	 öncelikle	 oğlu	

tayin	edilirdi.
	 –	 Dirlikler	görevin	önemine	göre	dağıtılırdı.
 Yukarıdaki uygulamalara bakılarak, aşağıdaki 

yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 A)	 Sipahiler	 dirlik	 karşılığı	 devlete	 peşin	 vergi	
ödemiştir.	

	 B)	 Dirlik	topraklarının	sahibi	devlettir.
	 C)	 Sipahilerin	ailesi	ve	çocukları	korunmaya	ça-

lışılmıştır.
	 D)	 Dirlikler	şahsa	değil,	yapılan	göreve	göre	da-

ğıtılmıştır.
	 E)	 Dirliklerde	özel	mülkiyet	hakkı	yoktur.

5) Osmanlı	Devleti'nde	miras	yoluyla	geçmeyen	 tı-
mar,	 sahibine	 hiçbir	 zaman	 gerçek	 bir	 otorite	
sağlamıyordu;	 çünkü	 devlet	 güçlü	 bir	 merkezi	
otorite	anlayışına	sahipti.

 Bu bilgiye dayanarak, aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılamaz?

 A) Tımar	sahibinin	yetkileri	devlet	 tarafından	dü-
zenlenmiştir.

	 B)	 Yönetim	güçlü	bir	merkezi	yapıdan	oluşmuş-
tur.

	 C)	 Özel	mülkiyet	hakkı	sınırlandırılmıştır.
	 D)	 Feodal	yapılanmalar	önlenmiştir.
	 E)	 Tarımda	verimi	artırıcı	usuller	geliştirilmiştir.

6) –	 Üretimin	sürekliliğini	sağlamak
	 –	 Devleti	vergi	toplama	ve	maaş	dağıtma	külfet-

lerinden	kurtarmak
	 –	 Harcama	 yapmadan	 büyük	 bir	 ordu	 oluştur-

mak
 Osmanlı Devleti’nde yukarıdaki amaçları ger

çekleştirmek için, aşağıdakilerden hangisi 
uygulamaya konulmuştur?

 A)	 Devşirme	sistemi
	 B)	 Tımar	sistemi
	 C)	 Vakıflar
	 D)	 İltizam	sistemi

	 E)	 Kapıkulu	ordusu
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7) I.	 Ga	za	po	li	ti	ka	sı	nın	uy	gu	lan	ma	sı

	 II.	 Yeniçeri	Ocağı'nın	kurulması

	 III.	 Taht	kavgalarının	yaşanması

 Yu ka rı da ki ler den han gi le ri Os man lı Dev le
ti’nin sı nır la rı nın ge niş le me sin de et ki li ol muş
tur?

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

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

8) Os man lı Dev le ti’nde Ka pı ku lu as ker le ri,

	 I.	 Üç	ay	da	bir	ulu	fe	de	ni	len	ma	aş	alırdı.

	 II.	 Dev	şir	me	kö	ken	li	ki	şi	ler	den	se	çi	lirdi.

	 III.	 Askeri	eğitim	görürdü.

 Yu ka rı da ki ler den han gi le ri nin Ka pı ku lu as ker
le riy le Eya let as ker le ri nin or tak özel lik le ri ara
sın da yer al dı ğı söy le ne bi lir?

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

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

9) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'ndeki 
askeri gruplardan biri değildir?

	 A)	Akıncı	 	 B)	Yeniçeri

	 C)	Azap	 	 D)	Tımarlı	Sipahi	
	 	 E)	Ulema

10) Osmanlı askeri teşkilatında yer alan aşağıdaki 
birliklerden hangisinin, Kapıkulu Ordusu için
de yer aldığı söylenemez?

	 A)	 Akıncılar			 B)	Yeniçeriler	

	 C)	 Cebeciler		 D)	Lağımcılar	

	 	 	 E)	Humbaracılar

11) I.	 üç	ayda	bir	ulufe	denilen	maaş	alırlardı.

	 II.	 devşirme	kökenli	kişilerden	seçilirlerdi.

	 III.	 her	an	savaşa	hazırlıklı	olurlardı.

 Yukarıdakilerden hangilerinin Kapıkulu asker
lerinin özellikleri arasında yer aldığı söylene
bilir?

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

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

12) Osmanlı Devleti'nin en güvenilir gücü olan Tı
marlı sihapilerin,

	 I.	 toprağa	bağlı	olması,

	 II.	 giderlerinin	dirlik	sahiplerince	karşılanması

	 III.	 devletten	maaş	ve	cülus	bahşişi	alması

 özelliklerinden hangilerine sahip oldukları 
söylenebilir?

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

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

13) Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki topraklardan 
hangisinin işleyişinde diğerlerinden farklı bir 
anlayışın bulunduğu söylenebilir?

	 A)	Paşmaklık	 B)	Yurtluk	 C)	Vakıf

	 	 	 D)	Tımar		 E)	Ocaklık

14) Atlı birliklerden oluşan, giderleri dirlik sahip
leri tarafından sağlanan ve devletten maaş 
almayan Osmanlı ordu birliği aşağıdakilerden 
hangisidir?

 A) Yeniçeriler

	 B)	 Tımarlı	Sihapiler

	 C)	 Akıncılar

	 D)	 Beşliler

	 E)	 Azaplar
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1) İslamiyet	 resim	 yapmayı	 yasakladığı	 için	Osman-
lılarda	resim	sanatı	yerine	minyatür	sanatı	gelişmiş-
ti.	 Minyatür	 sanatının	 gelişmesi	 için	 II.	 Bayezid,	
Yavuz	 Sultan	 Selim	 ve	 Kanuni	 Sultan	 Süleyman	
saray	atölyelerine	birçok	bölgelerden	minyatür	sa-
natçısı	 getirtmişlerdi.	 Yavuz	 Sultan	 Selim	 iyi	 bir	
minyatür	ustasıydı.

 Buna göre, Osmanlı Devleti ile ilgili;
	 I.	 Dini	 inanışlarının	 sanat	 anlayışları	 üzerinde	

etkili	olduğu
	 II.	 Sanatsal	 çalışmaların	 padişahlar	 tarafından	

desteklendiği
	 III.	 Sanatçıların	 işleyecekleri	 konuları	 özgürce	

seçemediği
 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

2) İlk	 Türk	 mutasavvıfı	 olan	 Ahmet	 Yesevi	 "Kemale	
erebilmek	için	inanmayanlar	dahil	hiçbir	insanı	incit-
memek	 gerekir."	 demiştir.	 Mevlana	 ise	 insanlara	
hoşgörü,	neşe	ve	umut	telkin	etmiş,	Yunus	Emre	de	
soy,	din,	millet,	renk	ve	mevki	farkı	gözetmeksizin	
insanları	sevmek	gerektiğini	söylemiştir.	

 Her üç mutasavvıfın bu görüşlerinin, aşağıda
kilerden hangisine ortam hazırladığı savunu
labilir?

	 A)	 Toplumun	daha	hızlı	bir	şekilde	İslamlaşması
	 B)	 Siyasi	kargaşaların	yaşanması
	 C)	 Anadolu'nun	kültür	yaşamının	gerilemesi
	 D)	 Sosyal	devlet	anlayışının	zayıflaması
	 E)	 Toplumsal	kaynaşmanın	gecikmesi

3) Osmanlı Devleti'nin ümmetçi ve çok uluslu bir 
yapıya sahip olmasının;

 I.	 Laik	ve	ulusal	eğitim	anlayışına	geçilememesi
	 II.	 Eğitim-öğretimde	birlik	sağlanması
	 III.	 Kültür	çatışmalarının	ortaya	çıkması
 durumlarından hangilerine yol açtığı söylene

bilir?

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

4) Os	man	lı	Dev	le	ti’nde	halk	ara	sın	da	ko	nu	şu	lan	dil	
Türk	çe’dir.	Dev	let,	res	mi	ya	zış	ma	lar	da	Türk	çe	’yi,	
din	ve	bi	lim	di	li	ola	rak	Arap	ça’	yı,	ede	bi	dil	ola	rak	
da	Fars	ça	’yı	kul	lan	mış	tır.

 Bu du ru mun aşa ğı da ki ler den han gi si ne yol 
aç tı ğı söy le ne mez?

	 A)	 Türk	di	li	nin	kul	la	nım	ala	nı	nın	da	ral	ma	sı	na

	 B)	 Arapça’nın	kullanım	alanının	genişlemesine

	 C)	 Fark	lı	dil	le	rin	et	ki	sinin	artmasına

	 D)	 Halk	di	li	ile	bilim	di	li	nin	ay	rıl	ma	sı	na

	 E)	 Her	di	le	uy	gun	fark	lı	al	fa	be	le	rin	ge	liş	ti	ril	me	si-
ne

5) I.	 İlk	Türk	devletlerinden	gelen	Türk	töresi

	 II.	 X.	 yüzyıldan	 itibaren	 Türk	 kültürüne	 giren	
İslam	inancı

	 III.	 Hakim	olunan	coğrafyanın	var	olan	kültür	ya-
pısı

 Yukarıdakilerden hangilerinin, Osmanlı Türk 
kültürünü oluşturan temel etkenler arasında 
yer aldığı söylenebilir?

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

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

6) Osmanlı Devleti'nde yaşanan bilimsel çalış
malarla ilgili olarak, aşağıda verilen bilgiler
den hangisi yanlıştır?

	 A)	 Lâgari	Hasan	Çelebi,	 insanlık	 tarihindeki	 ro-
ketle	ilk	uçuş	denemesini	gerçekleştirmiştir.

	 B)	 Hezarfen	Ahmet	Çelebi,	kanat	 takıp	uçan	 ilk	
insan	olmuştur.

	 C)	 Takiyüddin	Mehmet,	Osmanlının	 ilk	 rasatha-
nesini	kurmuştur.

	 D)	 Uluğ	Bey,	denizcilere	rehber	kitap	niteliğinde	
olan	Kitab-ı	Bahriye	adlı	eseri	yazmıştır.

	 E)	 Ali	Kuşçu,	Osmanlılarda	matematik	öğretimi-
nin	kurucusu	olarak	kabul	edilmektedir.
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7) Osmanlı	 Devleti'nde	 sanatın	 şekillenmesinde	
İslamiyetin	etkileri	görülmektedir.

 Aşağıdakilerden hangisinin gelişmesinde İs
lamiyetin kabul edilmesinin etkisi olduğu ileri 
sürülemez?

	 A)	Resim	 B)	Medrese	 C)	Kümbet
	 	 	 D)	Türbe		 E)	Cami

8) Osmanlılarda eğitim ve öğretim anlayışında 
ve bunun uygulanmasının temelinde aşağıda
kilerden hangisi yer almaktadır?

	 A)	 Ahilik	kurumu
	 B)	 İslam	dini
	 C)	 Tımar	sistemi
	 D)	 Vakıf	uygulaması
	 E)	 Vesaret	anlayışı

9) Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlılarda kültür 
ve sanatla ilgili doğru bir bilgi değildir?

	 A)	 Mimari	 eserlerde	 XVIII.	 yüzyıldan	 itibaren	
batının	etkisi	görülmüştür.

	 B)	 İslam	 dininin	 etkisiyle	 resim	 ve	 heykelcilik	
gelişmemiştir.

	 C)	 İznik	ve	Kütahya'da	çinicilik	sanatı	gelişmiştir.

	 D)	 Türk	hat	sanatının	en	güzel	örnekleri	bu	dö-
nemde	verilmiştir.

	 E)	 Sultan	 Ahmet	 Camii,	 Mimar	 Sinan'ın	 en	
önemli eseridir.

10) Osmanlılarda	din,	adalet	ve	eğitim-öğretim	faali-
yetlerinde	 bulunanlar	 ve	 bilginler	 ilmiye	 sınıfını	
oluşturur,	eğitimin	ücretsiz	olduğu	medreselerde	
yetişirlerdi.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisinin ilmiye 
sınıfına mensup görevlilerden biri olduğu 
söylenemez?

 A)	Şeyhülislam	 B)	Kazasker
	 C)	Reis-ül	küttap	 D)	Müderris
	 	 	 E)	Kadı

11) Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlılar dönemin
de sosyal amaçlarla oluşturulan kurumlardan 
biri değildir?

 A)	Medrese	 	 B)	Darüşşifa

	 C)	İmaret	 	 D)	Külliye

	 	 	 					E)	Bedesten

12) Os	man	lı	Dev	le	ti’nde	gü	zel	ya	zı	yaz	ma	sa	na	tı	na	
bü	yük	önem	ve	ril	miş	tir.	Arap	harf	le	ri	fark	lı	ya	zım	
tek	nik	le	riy	le	fi	gü	ra	tif	öge	ler	ha	li	ne	ge	ti	ri	le	rek	kul-
la	nıl	mış	tır.

 Bu sa nat da lı aşa ğı da ki ler den han gi siy le ad
lan dı rıl mış tır?

	 A)	Hat	 	 B)	Eb	ru		 C)	Tez	hip

	 	 	 D)	Çi	ni	 	 E)	Min	ya	tür	

13) I.	 Bursa	Ulu	Camii

	 II.	 Selimiye	Camii

	 III.	 Süleymaniye	Camii

 Osmanlı Devleti'ne ait yukarıdaki yapılardan 
hangileri Mimar Sinan'ın eserleridir?

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

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

14) Osmanlı Devleti'nde resmi dilin Türkçe oldu
ğu ilk kez aşağıdakilerden hangisinde belirtil
miştir?

	 A)	 Fatih	Kanunnamesi

	 B)	 Sened-i	İttifak

	 C)	 Tanzimat	Fermanı

	 D)	 Islahat	Fermanı

	 E)	 Kanun-i	Esasi
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TEST 9

1) Osmanlı	 siyasi	 tarihinin	 XV.	 ve	 XVII.	 yüzyıllar	
arasındaki	 bölümüne	 "Yükselme	 Dönemi"	 ismi	
verilmiştir.

 Bu yüzyılların aşağıdaki özelliklerinden han
gisinin bu durumun ortaya çıkmasında etkili 
olduğu söylenemez?

 A)	 Sınırların	büyük	bir	hızla	genişlemesi
	 B)	 Hazine	gelirlerinin	artması
	 C)	 Birçok	isyan	hareketinin	yaşanması
	 D)	 Hakimiyet	altına	alınan	ulus	sayısının	çoğal-

ması
	 E)	 Doğu	 ve	 batı	 dünyasına	 karşı	 üstünlük	 elde	

edilmesi

2) İstanbul'un	 fethi	 sonrasında	 Galata'da	 yaşayan	
Cenevizli	tüccarlara	din	ve	ticaret	özgürlüğü	tanı-
narak,	 şehri	 terk	 etmeleri	 engellenmeye	 çalışıl-
mıştır.

 Yalnız bu bilgiye dayanarak, Osmanlı Devleti'yle 
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebi
lir?

	 A)	 Akdeniz	ticaretini	canlandırmaya	çalıştığı
	 B)	 İstanbul'un	 ekonomik	 yapısını	 korumaya	 ça-

lıştığı
	 C)	 Türk	–	İslam	kütürünü	yayma	siyaseti	izlediği
	 D)	 Başkentin	askeri	savunmasına	önem	verdiği
	 E)	 Anadolu'da	güvenliği	sağlamaya	çalıştığı

3) İstanbul'un	fethi,	padişahın	durumunda	ve	devlet	
yapısında	önemli	değişikliklere	yol	açmış;	sadra-
zamlık	devşirmeler	arasından	seçilen	ve	yetiştiri-
len	kişilere	verilmiş,	Türk	beylerinin	vezirlik	yap-
maları	engellenmiştir.

 Bu uygulamalarla,
 I.	 Merkezi	otoriteyi	güçlendirmek
	 II.	 Osmanlı	hanedanına	rakip	olan	aileleri	etkisiz	

kılmak
	 III.	 Devletin	 yönetimini	 dini	 kurallara	 dayandır-

mak
 amaçlarından hangilerinin hedeflendiği söyle

nebilir?

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

4) II. Mehmet'in,
	 –	 İstanbul'un	 alınmasından	 sonra	 Ortodoks	

Kilisesi'nin	varlığını	sürdürmesine	izin	verme-
si,

	 –	 Ortodoks	 Kilisesi'nin	 başına	 patrik,	 Musevi	
cemaatinin	başına	hahambaşı	ataması,

	 –	 Ermeni	Kilisesi'nin	kurulmasını	sağlaması
 uygulamaları ile aşağıdakilerden hangisini 

amaçladığı söylenemez?

	 A)	 Ortodoks	Kilisesi'ni	denetim	altında	tutmak
	 B)	 Dinsel	hoşgörüye	dayalı	bir	yönetim	oluştur-

mak
	 C)	 Hristiyan	birliğini	bozmak
	 D)	 Gayrimüslimlerin	ekonomik	gücünü	azaltmak
	 E)	 Gayrimüslim	 halkın	 devlete	 bağlılığını	 artır-

mak

5) •	 Fatih'in	Venediklilere	imtiyaz	vermesi	ve	Orto-
doksları	koruması

	 •	 Kanuni'nin	Fransızlarla	iyi	geçinmesi	ve	kapi-
tülasyon	hakkı	vermesi

 uygulamalarına bakılarak,
	 I.	 Ekonomik	ilişkilerin	geliştirilmeye	çalışıldığı
	 II.	 Hristiyan	 dünyasında	 müttefik	 kazanılmaya	

çalışıldığı
	 III.	 İslam	dinini	yaygınlaştırmanın	amaçlandığı
 durumlarından hangilerinin geçerli olduğu 

savunulamaz?

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

6) Kanuni	 Sultan	 Süleyman,	 Kutsal	 Roma	Germen	
İmparatorluğu'na	karşı	Fransa'yı	desteklemiş;	bu-
nun	yanında	Fransızlarla	kapitülasyon	antlaşması	
imzalayarak,	 onlara	 ticari	 ve	 hukuki	 ayrıcalıklar	
tanımıştır.

 Bu duruma göre, Kanuni Dönemi ile ilgili;
 I.	 İslam	dünyasının	lideri	olmak	istemiştir.
	 II.	 Avrupa	Hristiyan	birliğini	parçalamak	istemiş-

tir.
	 III.	 Avrupa'daki	 güçler	 dengesini	 kendi	 lehine	

değiştirmeye	çalışmıştır.
 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

	 A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	II	 C)	Yalnız	III
	 	 	 D)	I	ve	III	 E)	II	ve	III
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7) I. Bel	grat'ın	alınmasıyla	Ma	ca	ris	tan’ın	 fet	hi	ko-
lay	laş	mış	tır.

	 II.	 Edir	ne’	nin	alın	ma	sıy	la	Bal	kan	fe	tih	le	ri	hız	ka-
zan	mış	tır.

	 III.	 Ro	dos	Ada	sı’	nın	fet	hiy	le	Ak	de	niz	egemenliği	
kolaylaşmıştır.

 Yu ka rı da ki ler den han gi le ri “stra	te	jik	 böl	ge	le	rin	
ele	ge	çi	ril	me	si	nin	Os	man	lı	 fe	tih	si	ya	se	ti	ni	et	ki	le-
di	ği	ne” ör nek gös te ri le bi lir?

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

8) Os	man	lı	Dev	le	ti’nin	Yük	sel	me	Dö	ne	mi’nde,	Can-
da	ro	ğul	la	rı’ndan	 Si	nop,	 Ce	ne	viz	li	lerden	 Amas	ra	
alın	mış;	Kı	rım	Os	man	lı	Dev	le	ti’ne	bağ	lan	mış	tır.

 Buna göre;
	 I.	 Os	man	lı	 Dev	le	ti’nin	 İpek	 Yo	lu	 ha	ki	mi	ye	ti	nin	

güç	len	di	ği
	 II.	 Ve	ne	dik	 ve	Ce	ne	viz	lilerin	 çı	kar	la	rı	nın	 bo	zul-

du	ğu
	 III.	 Ana	do	lu	si	ya	si	bir	li	ği	nin	sağ	lan	ma	ya	ça	lı	şıl	dı	ğı
 du rum la rın dan han gi le ri nin ge çer li ol du ğu sa

vu nu la bi lir?

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

9) XV. yüzyıl ortalarında Osmanlı Devleti'nin,
	 I.	 farklı	din	ve	milletlerden	çok	sayıda	kişiyi	ba-

rındırma,
	 II.	 Anadolu	ve	Rumeli	toprakları	arasında	bütün-

lüğü	sağlamış	olma
	 III.	 stratejik	öneme	sahip	Boğazlar	üzerinde	tam	

egemenlik kurma
 özelliklerinden hangileri, İstanbul'un fethin

den sonra kazanılmıştır?

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

10) 1533 yılında Avusturya ile imzalanan İstanbul 
Antlaşması'nın;

	 I.	 Avusturya,	Macar	topraklarına	saldırmayacak
	 II.	 Avusturya	 arşidükü,	 protokol	 bakımından	

Osmanlı	sadrazamına	denk	sayılacak
	 III.	 Antlaşma,	Avusturya'nın	garantörlüğü	altında	

bulunacak
 maddelerinden hangileri, Avusturya'ya karşı 

siyasi üstünlüğün sağlandığının doğrudan 
göstergesidir?

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

11) Kanuni Sultan Süleyman Dönemi'nde;

 I.	 Roma	 Germen	 İmparatorluğu'nun	 tehdidine	
karşı	Fransa'nın	yardım	istemesi,

	 II.	 Avusturya'nın	Osmanlı	hakimiyetini	tanıması,

	 III.	 İran	ile	Amasya	Antlaşması'nın	yapılması

 gelişmelerinden hangileri, Osmanlı Devleti'nin 
Avrupa'ya siyasi ve askeri üstünlüğünü kabul 
ettirdiğine kanıt gösterilebilir?

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

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

12) I. II.	Ba	ye	zid’i,	dev	şir	me	dev	let	adam	la	rı;	Şeh-
za	de	Cem’i,	Tük	men	bey	le	ri	des	tek	le	miş	tir.

	 II.	 Şeh	za	de	 Cem	 ba	şa	rı	lı	 ola	ma	yın	ca	 Mem	lük	
Dev	le	ti’ne	sı	ğın	mış	tır.

	 III.	 Şeh	za	de	Cem,	Ro	dos	Şö	val	ye	le	ri	ta	ra	fın	dan	
pa	paya	tes	lim	edil	miş	tir.

 Yu ka rı da ki ler den han gi le ri, Cem Sul tan Ola
yı’nın iç so run ol mak tan çı kıp dış so run ha li
ne dö nüş tü ğü ne ka nıt gös te ri le bi lir?

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

	 	 	 D)	I	ve	II		 E)	II	ve	III

13) Yavuz	Sultan	Selim	döneminde	Mısır'ın	alınma-
sıyla	halifelik	Osmanlı	padişahına	geçmiş	ve	yö-
netimde	din	kurallarının	etkisi	artmıştır.

 Bu gelişmenin,

 I.	 Törenin	uygulamadan	kalkması

	 II.	 Siyasi	ve	dini	gücün	tek	elde	toplanması

	 III.	 Teokratik	yönetimin	güç	kazanması

 durumlarından hangilerinin yaşanmasına or
tam hazırladığı söylenebilir?

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

	 	 	 D)	II	ve	III	 E)	I,	II	ve	III
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TEST 10

1) Osmanlı	 Devleti'nin	 yükselme	 döneminin	 sonla-
rında,	padişahlar	ordunun	başında	sefere	çıkma-
mış,	 divanın	 yetkileri	 azalmış,	 devlet	 gelenekle-
rinden	uzaklaşılmıştır.

 Bu durumun,

 I.	 Merkezi	otoritenin	zayıflaması

	 II.	 Fetih	hareketlerinin	yavaşlaması

	 III.	 Eski	güç	ve	otoritenin	kaybedilmesi

 sonuçlarından hangilerinin ortaya çıkmasın
da etkili olduğu savunulabilir?

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

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

2) Sokollu	Mehmet	Paşa,	Osmanlı	tarihinde	ilk	defa	
devletin	 bir	 dönemine	 sadrazam	 olarak	 adını	
vermiştir.

 Bu durumun yaşanmasında,

	 I.	 Sokollu'nun	 sadrazamlığı	 sırasında	 önemli	
başarıların	kazanılması

	 II.	 Osmanlı	hanedanının	egemenliğini	başka	bir	
soya	devretmesi

	 III.	 Sokollu'nun	devşirme	kökenli	olması

 gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu 
söylenebilir?

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

	 	 	 D)	I	ve	III	 E)	II	ve	III

3) Kanuni'nin	Fransa	ile	yapmış	olduğu	Kapitülasyon	
Antlaşması'nda,	"Fransız	tacirleri	arasındaki	tica-
ri	ve	hukuki	davalara,	Osmanlı	Devleti'ne	gönde-
rilecek	olan	bir	Fransız		hakimin	bakması"	hükmü	
yer	almıştır.

 Bu durumun, Fransa'ya;

	 I.	 Osmanlı	Devleti'nin	iç	işlerine	müdahale	etme,

	 II.	 İktisadi	ayrıcalıkların	yanı	sıra	hukuki	ayrıca-
lıklar	elde	etme,

	 III.	 azınlıkları	Osmanlı	Devleti'ne	karşı	kışkırtma

 olanaklarından hangilerini elde etme fırsatı 
verdiği söylenebilir?

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

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

4) Yavuz	Sultan	Selim'in,	 İran'a	 sefere	 çıkmasının	
nedenlerinden	biri	de	Şiilerin	Anadolu'da	uygula-
dıkları	 politikaya	 son	 vermek	 olmuş;	 ancak	
Çaldıran	 Savaşı'nı	 kazandığı	 halde,	 bu	 sorunu	
tam	olarak	çözümleyememiştir.

 Bu durumun Kanuni Sultan Süleyman döne
minde de devam etmesi, aşağıdakilerden han
gisine kanıt gösterilebilir?

	 A)	 Dış	siyasette	başarısız	olunduğuna

	 B)	 Hazinenin	açık	verdiğine

	 C)	 Siyasi	ve	sosyal	sorunların	yaşandığına

	 D)	 Dini	baskıların	arttığına

	 E)	 Mezhep	birliğinin	bozulduğuna

5) II.	Bayezid	zamanında,	Cem	Sultan	Olayı	yaşan-
mış	ve	Şahkulu	Ayaklanması	çıkmıştır.

 Bu durumun aşağıdakilerden hangisine yol 
açtığı söylenebilir?

	 A)	 Yönetim	biçiminin	değişmesine	

	 B)	 Fetihlerin	yavaşlamasına

	 C)	 İnanç	özgürlüğünün	kısıtlanmasına

	 D)	 Veraset	sisteminin	değişmesine

	 E)	 Ülke	içinde	barışın	sağlanmasına

6) Fransa'nın	Osmanlı	Devleti'nden	yardım	isteme-
siyle	başlayan	Osmanlı	–	Fransız	 ilişkileri,	1535	
yılında	imzalanan	dostluk	ve	ticaret	antlaşmasıy-
la	güçlendirilmiştir.

 Bu duruma,

 I.	 Kutsal	 Roma	 –	 Germen	 İmparatorluğu'nun	
yayılmacı	bir	politika	izlemesi

	 II.	 Osmanlı	 Devleti	 ile	 Fransa'nın	 çıkarlarının	
örtüşmesi

	 III.	 Rusya'nın	 Balkanlara	 yönelik	 saldırılarının	
durdurulmaya	çalışılması

 gelişmelerinden hangilerinin ortam hazırladı
ğı savunulabilir?

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

	 	 	 D)	I	ve	II		 E)	I,	II	ve	III
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7) Ka nu ni Sul tan Sü ley man Dö ne mi'n de;

	 I.	 Fran	sa’ya	ka	pi	tü	las	yon	la	rın	ve	ril	me	si

	 II.	 Hin	dis	tan’da	ki	Müs	lü	man	la	ra	yar	dım	gön	de	ril-
me si

	 III.	 Vi	ya	na	üze	ri	ne	se	fe	re	çı	kıl	ma	sı

 ge liş me le rin den han gi le ri, İs lam dün ya sı nın 
koruyuculuğunun Os man lı Dev le ti’nde ol du
ğu nun gös ter ge si dir?

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

	 	 	 D)	I	ve	II		 E)	II	ve	III

8) Fatih	 Sultan	 Mehmet,	 başvezirlik	 makamına	
Türkmen	 beyleri	 yerine,	 Endurun'dan	 yetişen	
devşirme	kökenli	 kişileri	getirmeye	özen	göster-
miştir.

 Bu durum, Fatih Sultan Mehmet'in aşağıdaki
lerden hangisine önem verdiğinin kanıtıdır?

	 A)	 Ümmetçiliğe

	 B)	 Laikliğe

	 C)	 Merkeziyetçiliğe

	 D)	 Türkçülüğe

	 E)	 Devletçiliğe

9) Fatih	Sultan	Mehmet,	İstanbul'u	fethedince	bura-
daki	 Ortodoks	 tebanın	 koruyuculuğunu	 üstlen-
miş;	onlara	inanç	ve	vicdan	özgürlüğü	tanımıştır.

 Aşağıdakilerden hangisi, bu uygulama ile 
amaçlanan hedeflerden biri değildir?

	 A)	 Din	temelli	bir	huzursuzluğun	çıkmasını	önle-
mek

	 B)	 Halkın	devlete	bağlılığını	sağlamak

	 C)	 Devletin	imparatorluk	yapısını	korumak

	 D)	 Devlete	karşı	oluşması	muhtemel	bir	Katolik	
Ortodoks	birliğini	engellemek

	 E)	 Doğu	Roma	kültürünün	İstanbul'daki	tüm	etki-
lerini silmek

10) Osmanlı Devleti'nin Yükselme Dönemi'nde; 

	 I.	 Avrupa	Hristiyan	birliğini	parçalama

	 II.	 İpek	Yolu	ticaretinin	denetimini	ele	geçirme

	 III.	 İslam	dünyasındaki	saygınlığı	artırma

 amaçlarından hangilerinin, sadece batı sınır
larını genişletme politikasıyla ilgili olduğu 
savunulabilir?

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

	 	 	 D)	I	ve	III	 E)	II	ve	III

11) Ka nu ni Sul tan Sü ley man’ın Fran sa’ya ka pi tü
las yon ver me sin de aşa ğı da ki  düşüncelerden 
han gi si et ki li ol muş tur?

	 A)	 Sa	fe	vi	le	re	kar	şı	Fran	sa’nın	des	te	ği	ni	al	mak	

	 B)	 Fran	sa’nın	askeri	gücünden	ya	rar	lan	mak

	 C)	 Av	ru	pa	Hris	ti	yan	birliğini	en	gellemek

	 D)	 İn	gil	te	re’nin	Ak	de	niz’e	ege	men	ol	ma	sı	nı	ön	le-
mek

	 E)	 Re	form	ha	re	ket	le	rinin		Os	man	lı	ül	ke	sin	de	ya	yıl-
ma	sı	nı	engellemek

12) Osmanlı	Devleti'nde	en	elverişli	koşullarda	tahta	
çıkan	padişahlardan	biri	de	I.	Süleyman'dır.

 Aşağıdakilerden hangisi bu duruma neden 
olarak gösterilemez?

 A)	 Şehzade	sorununun	olmaması

	 B)	 Güçlü	ve	disiplinli	bir	ordunun	bulunması

	 C)	 Doğu'daki	sorunların	çözülmüş	olması

	 D)	 Akdeniz'in	Türk	gölü	haline	gelmiş	olması

	 E)	 Devlet	hazinesinin	dolu	olması
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TEST 11

1)	 Os	man	lı	Dev	le	ti,	İs	tan	bul’un	fet	hin	den	son	ra	im-
pa	ra	tor	luk	özel	li	ği	ne	ka	vuş	muş	tur.

 Bu ni te li ğin oluş ma sı nın en önem li ne de ni 
aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

	 A)	 Başkentin	yerinin	değiştirilmesi
	 B)	 De	ği	şik	 inanç	 ve	 kül	tür	de	ki	 halk	 kit	le	le	ri	nin	

ege	men	lik	al	tı	na	al	ın	ma	sı
	 C)	 İpek	Yolu’nun	denetim	altına	alınması
	 D)	 Bizans	İmparatorluğu'nun	yıkılması
	 E)	 Dev	let	yö	ne	ti	min	de	dev	şir	me	le	re	ön	ce	lik	ve-

ril me si

2) I.	 Kut	sal	yer		le	rin	Os	man	lı	Dev	le	ti’ne	bağ	lan	ma	sı
	 II.	 Os	man	lı	 İm	pa	ra	tor	lu	ğu’nun	 Müs	lü	man	la	rın	

ko	ru	yu	cu	lu	ğu	nu	üst	len	me	si
	 III.	 Ba	ha	rat	 Yo	lu’nun	 Os	man	lı	 ha	ki	mi	ye	ti	ne	 gir-

me si
 Yu ka rı da ki ler den han gi le ri, Ya vuz Sul tan Se

lim Dö ne mi'n de ger çek le şen Mı sır Se fe ri’nin 
di ni so nuç la rı ara sın da gös te ri le mez?

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

	 	 	 D)	I	ve	II		 E)	II	ve	III

3) Os man lı Dev le ti’nin Yük sel me Dö ne mi’yle il
gi li ola rak, aşa ğı da ki le rin han gi sin de I.'de ve
ri len in II.’ye or tam ha zır la dı ğı sa vu nu la maz?

             I.                              II.              

A) Devletin	
sürekliliğinin	
sağlanmak	isten-
mesi

Kardeş	katli	
yasasının	geti-	
rilmesi

B) Fener-Rum	
Patrikhanesi'nin	
korunması

Ortodoksların	
devlete	olan	
bağlılığının	
azalması

C) Merkezi	otoritenin	
güçlendirilmesinin 
amaçlanması

Devlet	yöneti-
minde	daha	çok	
devşirmelerden	
yararlanılması

D) Akdeniz	ticaretinin	
önemini	yitirmesi

Fransızlara	
kapitülasyon	hakkı	
tanınması

E) Toprak	
bütünlüğünün	
sağlanmak	isten-
mesi

İstanbul'un	
fethedilmesi

4) Os man lı Dev le ti’nde Ya vuz Sul tan Se lim Dö
ne mi’nde fe tih po li ti kası nın do ğu ya yö ne lik 
be lir len me sin de aşa ğı da ki amaç lar dan han gi
si nin et ki li ol du ğu sa vu nu la maz?

 

	 A)	 Ana	do	lu’da	 Şi	ilik	 pro	pa	gan	da	sı	 ya	pıl	ma	sı	nı	
en gel le mek

	 B)	 Ba	ha	rat	Yo	lu’nun	de	ne	ti	mi	ni	ele	ge	çir	mek

	 C)	 İs	lam	dün	ya	sı	nın	li	de	ri	ol	mak

	 D)	 Ana	do	lu’nun	ta	ma	mı	nı	ha	ki	mi	yet	al	tı	na	al	mak

	 E)	 Hris	ti	yan	dün	ya	sı	ara	sın	da	ki	bir	li	ği	ön	le	mek

5) Aşa ğı da ki ler den han gi si Os man lı Dev le ti’nin 
Av ru pa lı dev let ler ile si ya si ve as ke ri mü ca de
leler ya şa dı ğı na ka nıt ola rak gös te ri le mez?

	 A)	 Trab	zon	Rum	İm	pa	ra	tor	lu	ğu’na	son	ve	ril	me	si

	 B)	 Sır	bis	tan	se	fe	ri	ne	çı	kıl	ma	sı

	 C)	 Belg	rat'ın	ve	Ma	ca	ris	tan’ın	fet	he	dil	me	si

	 D)	 İne	bah	tı	De	niz	Sa	va	şı’n	da	yenilmesi

	 E)	 Al	man	ya’ya	kar	şı	Fran	sa’nın	des	tek	len	me	si

6) I.	 Şahkulu	Ayaklanması

	 II.	 Cem	Sultan	Olayı

	 III.	 Ana	do	lu’ya	yö	ne	lik	ya	pı	lan	Şi	ilik	pro	pa	gan	da-
sı

 II. Ba yezid Dö ne mi'n de ya şa nan yu ka rı da ki 
olay lar dan han gi le ri nin Os man lı Dev le ti’ni 
olum suz yön de et ki le di ği sa vu nu la bi lir?

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

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

7) Fa tih Sul tan Meh met’in Ve ne dik’e ti ca ri ay rı
ca lık lar ver me si nin ama cı aşa ğı da ki ler den 
han gi si dir?

	 A)	 Ve	ne	dik	donanmasından	yararlanmak

	 B)	 Venedik	ile	kültürel	ilişkiler	kurmak

	 C)	 Ve	ne	dik’in	Ak	de	niz	ege	men	li	ği	ni	güç	len	dir	mek

	 D)	 Av	ru	pa’da	Os	man	lı	Dev	le	ti’ne	kar	şı	olu	şa	bi	le-
cek	it	ti	fak	lar	da	Ve	ne	dik’in	yer	al	ma	sı	nı	en	gel-
le mek

	 E)	 İs	la	mi	yet’in	Ve	ne	dik	'te	 ya	yıl	ma	sı	nı	 hız	lan	dır-
mak
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8) I. Sü ley man’ın Fran sız la ra 1535 ka pi tü las yon
la rı nı ta nı ma sın da;

	 I.	 Av	ru	pa	Hris	ti	yan	bir	li	ği	ni	boz	mak

	 II.	 Kut	sal	Ro	ma	–	Ger	men	İm	pa	ra	tor	lu	ğu’na	kar-
şı	Av	ru	pa'da	müt	te	fik	kazanmak

	 III.	 Do	ğu	Ak	de	niz	 li	man	la	rı	nı	ye	ni	den	can	lan	dır-
mak

 amaç la rın dan han gi le ri et ki li ol muş tur?

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

	 	 						 D)	I	ve	III	 E)	Yal	nız	II

9) I.	 Mora	despotluklarının	ortadan	kaldırılması

	 II.	 İstanbul'un	alınması

	 III.	 Trabzon	 –	 Rum	 İmparatorluğu'na	 son	 veril-
mesi

	 IV.	Kırım	Hanlığı'nın	Osmanlı	Devleti'ne	bağlan-
ması

 Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin, İpek 
Yolu'nun denetimini sağlamak amacına yöne
lik olduğu söylenebilir?

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

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

10) II. Bayezid döneminde Memlükler, Papalık, Ro
dos Şövalyeleri ve Fransa, Osmanlı Devleti'nin 
gücünü kırmak için aşağıdakilerin hangisinden 
yararlanmak istemişlerdir?

	 A)	 Mısır	Sorunu	 B)		Şahkulu	İsyanı
	 C)	 Cem	Sultan	Olayı	 D)		Kapitülasyonlar
	 	 	 E)	Navarin	Olayı

11) Aşa ğı da ki ler den han gi si Ka nu ni Sul tan Sü ley
man’ın Ba tı po li ti ka la rın dan bi ri de ğil dir?

 

	 A)	 Kut	sal	Ro	ma	Ger	men	İm	pa	ra	tor	lu	ğu’na	kar	şı	
ön lem al mak

	 B)	 Ma	ca	ris	tan’ı	ala	rak	Or	ta	Av	ru	pa	ha	ki	mi	ye	ti	ni	
güç len dir mek

	 C)	 Fran	sız	la	ra	eko	no	mik	ay	rı	ca	lıklar	ver	mek

	 D)	 Or	to	doks	Ki	li	se	si	'nin	yet	ki	le	ri	ni	kı	sıt	la	mak	

	 E)	 Ka	to	lik	le	re	kar	şı	Pro	tes	tan	la	rı	des	tek	le	mek

12) Os man lı Dev le ti’nin DonVol ga Ka na lı’nı aç
mak is te me sin de aşa ğı daki düşüncelerden 
han gi si et ki li ol ma mış tır?

	 A)	 İpek	Yo	lu’na	iş	ler	lik	ka	zan	dır	mak

	 B)	 Or	ta	As	ya’da	ki	Türk	top	lu	luk	la	rıy	la	ir	ti	bat	kur-
mak

	 C)	 Rus	ya’nın	gü	ne	ye	in	me	si	ne	en	gel	ol	mak

	 D)	 İran	 ile	 ya	pı	lan	sa	vaş	lar	da	do	nan	ma	gü	cün-
den ya rar lan mak

	 E)	 Yeni	yerler	keşfetmek

13) • Hi	caz	su	yol	la	rı	me	se	le	si

 •	 Şeh	za	de	ler	 ara	sın	da	ki	 taht	 kav	ga	la	rı	na	mü-
da	ha	le	edil	me	si

 •	 Ana	do	lu	Türk	men	bey	lik	le	ri	nin	kış	kır	tıl	ma	sı

 Yu ka rı da ki ge liş me ler Os man lı Dev le ti’ni aşa
ğı da ki dev let ler den han gi siy le kar şı kar şı ya 
ge tir miş tir?

 

	 A)	Sa	fe	vi	 B)	Mem	lük	 C)	Avus	tur	ya

	 	 	 D)	Ve	ne	dik	 E)	Fran	sa

14) Osmanlı Devleti XV. ve XVI. yüzyıllarda aşağı
dakilerin hangisinde verilen devletlere ticari 
ayrıcalıklar tanımıştır?

	 A)	 Venedik	–	Fransa

	 B)	 Avusturya	–	Rusya

	 C)	 Ceneviz	–	Avusturya

	 D)	 Rusya	–	Fransa

	 E)	 Fransa	–	Avusturya

15) Aşağıdakilerden hangisi II. Mehmet Dönemi'nde 
alınan yerlerden biri değildir?

	 A)	Belgrad	 B)	Bosna	 C)	Trabzon

	 	 	 D)	Midilli		 E)	Kırım
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TEST 12

1) Fatih	Sultan	Mehmet,	devleti	imparatorluk	haline	
getirmek	için	merkezi	yapıyı	güçlendirme	gereği-
ni	 duymuş	 ve	 bu	 amaç	 doğrultusunda	 bir	 dizi	
önlem	almıştır.

 Aşağıdakilerden hangisinin bu önlemlerden 
biri olduğu söylenemez?

	 A)	 Devşirmelerin	yönetime	getirilmesi

	 B)	 Cenevizlilerden	Amasra'nın	alınması

	 C)	 Türkmen	topraklarının	devlet	malı	haline	geti-
rilmesi

	 D)	 Kardeş	katlinin	yasal	hale	getirilmesi

	 E)	 Divan	 toplantılarında	 alınan	 kararlarda	 padi-
şahın	onayının	zorunlu	kılınması

2) Ya	vuz	Sul	tan	Se	lim	Dö	ne	mi'n	de;	Sa	fe	vi	ler,	Dul-
ka	di	ro	ğul	la	rı	ve	Mem	lük	ler	üze	ri	ne	önem	li	se	fer-
ler	ya	pıl	mış	tır.

 Bu se fer le rin or tak ama cı aşa ğı da ki ler den 
han gi si dir?

	 A)	 Ana	do	lu	Türk	si	ya	si	bir	li	ği	ni	kur	mak

	 B)	 Te	ok	ra	tik	dev	let	an	la	yı	şı	nı	güç	len	dir	mek

	 C)	 İs	lam	dün	ya	sın	da	si	ya	si	bir	li	ği	sağ	la	mak	

	 D)	 Ci	hat	an	la	yı	şı	nı	ba	şa	rı	lı	kıl	mak

	 E)	 De	niz	ler	de	üs	tün	lük	kur	mak

3) I.	Se	lim	Dö	ne	mi'n	de,	Mı	sır’ın	fet	hin	den	son	ra	ha-
li	fe	lik	ma	ka	mı	Os	man	lı	Dev	le	ti’ne	geç	miş	tir.

 Bu du rumun aşa ğı da ki ler den han gi si ne ne
den olduğu söylenebilir?

	 A)	 Dev	le	tin	te	ok	ra	tik	ni	te	li	ği	nin	güç	len	me	si	ne

	 B)	 Ba	ha	rat	Yo	lu’nun	es	ki	öne	mi	ni	yi	tir	me	si	ne

	 C)	 Ku	zey	Af	ri	ka	fe	tih	le	ri	nin	ta	mam	lan	ma	sı	na

	 D)	 Hi	caz	eya	le	tinin	di	ni	öne	mi	nin	azal	ma	sı	na	

	 E)	 Mı	sır’ın	stra	te	jik	öne	mi	nin	azal	ma	sı	na

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

	 I.	 Or	to	doks	Kilisesi'nin	ko	ru	ma	al	tı	na	alın	ma	sı

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

	 III.	 Venedik’e	imtiyazlar	verilmesi

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

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

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

5) •	 Fatih	 Sultan	 Mehmet,	 İstanbul'un	 fethinden	
sonra	 Ortodoks	 Kilisesi'nin	 etkinliklerini	 sür-
dürmesine	izin	vermiştir.

	 •	 Kanuni	 Sultan	 Süleyman,	 Fransa'ya	 kapitü-
lasyon	adı	altında	ticari	imtiyazlar	tanımıştır.

 Bu iki uygulamadaki ortak amacın aşağıdaki
lerden hangisi olduğu söylenebilir?

	 A)	 Türk	siyasi	birliğini	sağlamak

	 B)	 Avrupa	Hristiyan	birliğini	bölmek

	 C)	 Ticarette	Hristiyanların	etkinliğini	artırmak

	 D)	 Padişahların	siyasi	gücünü	artırmak

	 E)	 Diplomatik	ilişkileri	geliştirmek

6) Osmanlı Devleti'nin XVI. yüzyılda ticaret yolları
nın denetimini sağlamasına rağmen bu yollar
dan yeterince yararlanamamasının temel nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir?

	 A)	 İnebahtı	Deniz	Savaşı'nın	kaybedilmesi

	 B)	 Şehzade	Cem'in	taht	mücadelesine	girişmesi

	 C)	 Venediklilere	ticari	imtiyazların	verilmesi

	 D)	 Merkezi	otoritenin	zayıflaması

	 E)	 Coğrafi	keşiflerle	yeni	ticaret	yollarının	bulun-
ması
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7) Os	man	lı	Dev	le	ti’nde	II.	Ba	ye	zid,	I.	Se	lim	ve	I.	Sü-
ley	man	dö	nem	le	rin	de	 fark	lı	ne	den	ler	le	çe	şit	li	 is-
yan	la	rın	çık	tı	ğı	gö	rül	müş	tür.

 Aşa ğı da ki ler den han gi si nin bu is yan la rın çık
ma sın da et ki li olan ne den ler den bi ri ol du ğu 
söy le ne mez?

	 A)		Şeh	za	de	ler	ara	sın	da	taht	mü	ca	de	le	le	ri	nin	ya-
şan	ma	sı

	 B)	 Sa	fe	vi	le	rin	 Ana	do	lu’da	 Şi	ilik	 pro	pa	gan	da	sı	
yap	ma	sı

	 C)	 Ba	zı	de	vlet	adam	la	rı	nın	gö	rev	li	ol	duk	la	rı	böl-
ge	ler	de	ba	ğım	sız	lığını	ilan	et	me	si

	 D)	 Ye	ni	çe	ri	le	rin	ma	aş	la	rı	nın	 za	ma	nın	da	öde	ne-
me me si

	 E)	 Dev	let	ta	ra	fın	dan	ko	nu	lan	ba	zı	ver	gi	le	rin	hal-
kın	tep	ki	si	ne	yol	aç	ma	sı

8) Aşa ğı da ki ler den han gi si Os man lı Dev le ti’nin 
yük sel me dö ne mi olay la rın dan bi ri de ğil dir?

	 A)	 Ba	ha	rat	Yo	lu’na	ege	men	olun	ma	sı
	 B)	 İne	bah	tı	De	niz	Sa	va	şı’nın	ya	pıl	ma	sı
	 C)	 Sü	veyş	Ka	na	lı’nın	açıl	ma	sı
	 D)	 Ve	ne	dik	li	le	re	ti	ca	ri	ay	rı	ca	lık	ların	ve	ril	me	si
	 E)	 İran	ile	ilk	res	mi	ant	laş	manın	im	zalan	ması

9) Aşa ğı da ki ler den han gi si, Ka nu ni Sul tan Sü
ley man Dö ne mi'n de ger çek leş ti ri len olay lar
dan bi ri de ğil dir?

 

	 A)		Ak	de	niz	ha	ki	mi	ye	ti	nin	sağ	lan	ma	sı

	 B)	 Avus	tur	ya	ile	uzun	dö	nem	mü	ca	de	le	edil	me	si

	 C)	 Ka	ra	de	niz’in	bir	Türk	gö	lü	ha	li	ne	gel	me	si

	 D)	 Ro	dos'un	ve	Belg	rat’ın	alın	ma	sı

	 E)	 Fran	sa’ya	ka	pi	tü	las	yon	la	rın	ve	ril	me	si

10) Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptığı askeri ha
rekatlardan hangisi başarısızlıkla sonuçlan
mıştır?

 A)	 Viyana	kuşatması

	 B)	 Rodos	kuşatması

	 C)	 Macaristan	seferi

	 D)	 Belgrat	seferi

	 E)	 Trablusgarp	kuşatması

11) Yük sel me Dö ne mi'n de;
	 I.	 II.	Ba	ye	zid
	 II.	 Ka	nu	ni
	 III.	 Fa	tih
 gi bi pa di şah lar dan han gi le ri ha li fe un va nı nı 

al ma mış tır?

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

12) Osmanlı Devleti yükselme döneminde aşağı
daki devletlerden hangisi ile dış politikada 
yakınlaşma siyaseti izlemiştir?

	 A)	Avusturya	 B)	Akkoyunlu	 C)	Memlük
	 	 	 D)	Safevi	 E)	Fransa

13) Aşağıdaki padişahlardan hangisinin döne
minde Osmanlı fetih politikası durma noktası
na gelmiştir?

 A)	II.	Mehmet	 			B)	II.	Selim							C)	II.	Bayezid
	 	 	 D)	I.	Selim	 E)	I.	Süleyman

14) II. Mehmet'in Hicaz su yollarını onarma öneri
si Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki devletlerden 
hangisi ile ilişkilerinin bozulmasına neden ol
muştur?

	 A)	Memlük	 	 B)	Safevi
	 C)	Akkoyunlu	 	 D)	Karakoyunlu
	 	 	 	 E)	Babür

15) Aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde 
Afrika kıtasında fetih hareketlerine başlan
mıştır?

	 A)	II.	Selim	 	 B)	I.	Selim	(Yavuz)
	 C)	II.	Murat	 	 D)	II.	Mehmet	(Fatih)
	 	 	 E)	I.	Süleyman	(Kanuni)

16) I.	 II.	Bayezid
	 II.	 Yavuz	Sultan	Selim
	 III.	 Kanuni	Sultan	Süleyman
 Yu ka rı da ki pa di şah lar dan han gi le ri dö ne min

de Mem lük Dev le ti ile mü ca de le edil 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
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1) I.	 Ahmet	 döneminden	 başlayarak	 şehzadelerin	
sancağa	çıkarılması	uygulaması	kaldırılmış,	böy-
lece	geleceğin	devlet	başkanlarının	ülke	yöneti-
minde	 deneyim	 kazanması	 olanağı	 ellerinden	
alınmıştır.

 Bu durumun;

	 I.	 Padişahların	yetersiz	kalması

	 II.	 Devletin	güç	yitirmesi

	 III.	 Merkezi	otoritenin	denetim	gücünün	azalması

 gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı 
ileri sürülebilir?

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

	 	 	 D)	II	ve	III	 E)	I	ve	III

2) Osmanlı	Devleti,	“sonsuza	kadar	yaşayacak	olan	
devlet”	ve	“cihanın	sığınacağı	saltanat”	gibi	sıfat-
larla	nitelendirilmiştir.

 Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir gös
tergesidir?

	 A)	 Hanedan	yönetiminin	sona	erdiğinin

	 B)	 Devletin	varlığının	sürekli	olacağı	ve	evrensel	
bir	egemenliğe	ulaşacağı	düşüncesinin

	 C)	 Devletin	dini	temellere	dayalı	olduğunun

	 D)	 Halk	egemenliğinin	ön	planda	tutulacağının

	 E)	 Yöneticilerin	seçim	yoluyla	 iş	başına	geldiği-
nin

3) I. Murat döneminden itibaren şehzadelerin san
caklara, sancakbeyi olarak gönderilmeye baş
lanmasının,

	 I.	 Şehzadelere	 askeri	 ve	 diplomatik	 tecrübe	
kazandırmak

	 II.	 Taht	kavgalarını	engellemek

	 III.	 Sancaklardaki	devlet	otoritesini	güçlendirmek

 amaçlarından hangilerine yönelik olduğu söy
lenebilir?

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

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

4) Osmanlı	padişahlarına	yükselme	dönemi	ile	birlikte	
Sultan-ül	 Berreyn	 ve	Hakenül	 Bahreyn	 (Karaların	
ve	denizlerin	sultanı)	gibi	ünvanlar	verilmeye	baş-
lanmıştır.

 Bu durum Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki
lerden hangisinin bir göstergesidir?

	 A)	 Divanın	yetkilerinin	artırıldığının

	 B)	 Devletin	sınırlarının	daraldığının

	 C)	 Kardeş	katlinin	yasallaştırıldığının

	 D)	 Padişahların	yetkilerinin	kısıtlandığının

	 E)	 Sultanın	egemenlik	alanının	genişlediğinin

5) Osmanlı	yönetiminde,	mutlak	ve	devredilmez	hak-
lara	sahip	olan	padişah	Osmanlı	hanedanına	men-
suptu.	Osman	Gazi'nin	soyundan	gelen	ailenin	er-
kek	 bireyleri,	 saltanat	 makamına	 geçebiliyordu.	
Türk	 töresinde,	 halkın	 adaletli	 yönetiminin	 ülkeye	
refah	getireceği	düşüncesi	egemendi.

 Bu bilgilere dayanarak,

 I.	 Yönetimde	monarşi	anlayışı	egemendir.

	 II.	 Yönetimde	kadınların	da	etkisi	vardır.

	 III.	 Beyliğin	 devlet	 haline	 gelmesi	 Osman	 Bey	
tarafından	sağlanmıştır.

	 IV.	Hukukta	 sosyal	 devlet	 anlayışının	 gerekleri	
göz	önünde	tutulmuştur.

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

	 	 	 D)	I	ve	IV	 E)	III	ve	IV

6) Osmanlı	Devleti'nde	üst	düzey	bir	yönetici	öldü-
ğünde	mal	varlığının	önemli	bir	bölümüne	el	ko-
nulabiliyordu.

 Bu uygulama aşağıdakilerden hangisinin bir 
göstergesidir?

	 A)	 Devletin	ekonomik	gücünün	zayıfladığının

	 B)	 Özel	mülkiyet	kavramının	henüz	yerleşmedi-
ğinin

	 C)	 Ticari	ilişkilerin	yoğunlaştığının

	 D)	 İhracat	gelirlerinin	azaldığının

	 E)	 Vergi	oranlarının	artırıldığının



 106 

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI

7) Osmanlı	Devleti'nde	Divan'da	alınan	kararlardan	
padişahın	 haberdar	 edilmesi,	 son	 karar	 olarak	
onayının	 alınması	 önemli	 bir	 unsurdu.	 Çünkü	
zaman	 zaman	padişahların	 alınan	 kararları	 geri	
çevirdiği	görülmüştür.

 Buna göre,

 I. Padişahın	onayı	 olmadan	Divan'da	alınan	 ka-
rarların	uygulanmadığı

	 II.	 Divan'da	alınan	her	kararda	padişahın	onayı-
na	gerek	duyulmadığı

	 III.	 Osmanlı	Devleti'nin	mutlak	monarşik	bir	anla-
yışa	sahip	olduğu

 durumlarından hangilerine ulaşılamaz? 

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

	 	 	 D)	I	ve	II		 E)	Yalnız	II

8) Osmanlı	Devleti'nde	şeriat	ilkeleri	tüm	uygulama-
ların	 en	 genel	 çerçevesini	 oluşturmaktaydı.	 Bu	
ilkelerin	dışına	çıkmak	mümküm	değildi.	Padişah	
bile	 önemli	 bir	 karar	 verdiği	 zaman	 bu	 kararın	
şeriata	 uygun	 olup	 olmadığına	 dair	 şehülislam-
dan	fetva	alırdı.

 Buna göre, Osmanlı Devleti'nde;

	 I.	 Teokratik	devlet

	 II.	 Laik	devlet

	 III.	 Meşruti	devlet

 yönetim anlayışlarından hangilerinin görüldü
ğü savunulabilir?

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

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

9) Osmanlı	Devleti'nde,	devlet	 işlerinin	yürütülmesin-
de	padişahtan	sonra	gelen	en	yetkili	kişi	sadrazam-
dı.

 Sadrazamın,

 I.	 hükümdar	yerine	ordulara	komuta	etmesi,

	 II.	 devşirmelerden	seçilmesi,

	 III.	 padişahın	mührünü	taşıması

 özelliklerinden hangileri, padişahı temsil etme 
yetkisinin olduğunu gösterir?

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

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

10) Osmanlı	Devleti'nde	 yönetim	 İslam	hukukuna	da-
yanmaktaydı.	 Ayrıca	 padişah	 kendinden	 önceki	
uygulamaları	ve	bölgesel	özellikleri	de	dikkate	ala-
rak	toplum,	ekonomi	ve	yönetim	hayatının	her	ala-
nıyla	ilgili	kural	koyabilirdi.

 Buna göre Osmanlı devlet anlayışı;

 I.	 Eski	Türk	gelenekleri

	 II.	 Fethedilen	yerlerin	daha	önceki	uygulamaları	

	 III.	 İslam	dininin	koyduğu	kurallar

 gibi unsurlardan hangilerine dayalı olarak or
taya çıkmıştır?

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

	 	 	 D)	I	ve	II		 E)	Yalnız	II

11) I.	 En	büyük	adalet	görevlisidir.	Kadı	ve	müderris-
lerin	atamasını	yapar.

	 II.	 En	üst	maliye	görevlisidir.

	 III.	 Tapu	ve	kadastro	işleri	ile	uğraşır	ve	padişahın	
tuğrasını	taşır.

 Yukarıda görevleri verilen divan üyeleri, aşa
ğıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiş
tir?

   		Kazasker			      			Nişancı 		Defterdar

 A)  I  II  III

 B)  II  III  I
	 C)		 III	 	 II	 	 I
 D)  I  III  II

	 E)		 II	 	 I	 	 III

12) Orhan Bey döneminde oluşturulan Divanı 
Hümayun'un görevi, bugün aşağıdakilerden 
hangisi tarafından yerine getirilmektedir?

	 A)	 Cumhurbaşkanlığı

	 B)	 Diyanet	İşleri	Başkanlığı

	 C)	 Genel	Kurmay	Başkanlığı

	 D)	 Milli	Güvenlik	Kurulu

	 E)	 Bakanlar	Kurulu
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1) Osmanlı Devleti'nde;

	 –	 I.	 Fatih	 döneminde,başa	 geçen	 hükümdarın	
kardeşlerini	öldürme	hakkı	yasallaştırılmış,

	 –	 I.	Ahmet	döneminde,	en	yaşlı	ve	olgun	(Ekber	
ve	Erşet)	Osmanlı	temsilcisinin	tahta	geçmesi	
kuralı	getirilmiştir.

 Bu çalışmalara bakılarak;

	 I.	 Şehzadeler	arası	rekabeti	ortadan	kaldırmak

	 II.	 Merkezi	otoriteyi	güçlendirmek

	 III.	 Ülkenin	parçalanmasını	engellemek

 gelişmelerinden hangilerinin amaçlandığı ileri 
sürülebilir?

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

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

2) Fatih	 döneminde	 padişahın	 divana	 başkanlık	
etme	 geleneği	 kaldırılarak	 bu	 görev	 sadrazama	
bırakıldı.

 Bu duruma bakılarak;

 I.	 Divanın	karar	organı	olmaktan	çıkıp,	danışma	
organı	haline	geldiği

	 II.	 Sadrazamın	devlet	işlerinde	etkinliğinin	arttığı

	 III.	 Divanda	büyük	davalara	bakıldığı

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

	 	 	 D)	I	ve	III	 E)	Yalnız	III

3) Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren 
sürekli yeni idari birimlere ihtiyaç duymasının 
temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

	 A)	 Devlet	gelirlerinin	artması

	 B)	 Ülke	topraklarının	genişlemesi	nedeni	 ile	yö-
netimin	kolaylaştırılmak	istenmesi

	 C)	 Ordu	ihtiyaçlarının	karşılanmak	istenmesi

	 D)	 Dış	müdahalelerin	engellenmek	istenmesi

	 E)	 Veraset	sisteminde	yeni	düzenlemelere	gidil-
mesi

4) Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılan aşa
ğıdaki düzenlemelerden hangisinin amacının 
öncelikle Osmanoğulları ailesinin siyasi ikti
darını korumak olduğu savunulabilir?

	 A)	 Kul	sistemiyle	devlet	yöneticilerinin	devşirme-
ler	arasından	seçilmesi

	 B)	 Kapıkulu	Ocağı'na	yeni	sınıfların	eklenmesi

	 C)	 Sahn-ı	Seman	Medresesi'nin	açılması

	 D)	 Divan'daki	vezir	sayısının	artırılması

	 E)	 Şehzadelere	sancağa	çıkma	zorunluluğunun	
getirilmesi

5) Osmanlı Devleti'nde şehzadelerin padişahlığa 
hazırlanmasında en etkili uygulama aşağıda
kilerden hangisidir?

	 A)	 Ağırlıklı	olarak	askeri	alanda	eğitilmeleri

	 B)	 Lalalar	tarafından	eğitilmeleri

	 C)	 Küçük	yaşta	eğitilmeye	başlatılmaları

	 D)	 Sıkı	bir	disiplinle	yetiştirilmeleri

	 E)	 Sancaklarda	yöneticilik	yapmaları	

6) Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'ndeki 
kanunnamelerle ilgili doğru bir anlatım değil
dir?

	 A)	 Şeyhülislam	da	uymak	zorundadır.

	 B)	 Fermanların	toplandığı	derlemelerdir.

	 C)	 Sadece	şeriat	kurallarına	dayanır.

	 D)	 Halkın	ve	ülkenin	düzen	içinde	olmasını	sağ-
lamaya	yöneliktir.

	 E)	 Kamu	yararını	gözetir.	

7) Divan kararları hakkında son sözün padişaha 
ait olması bu kurumun nasıl bir niteliğe sahip 
olduğunu gösterir?

	 A)	 Yasama	organı

	 B)	 Danışma	organı

	 C)	 Yürütme	organı

	 D)	 Yargı	organı

	 E)	 Karar	organı
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8) Divan	devlet	işlerinin	görüşülüp	karara	bağlandı-
ğı	üst	düzeydeki	yönetim	kurumudur.	İdari	sorun-
lar,	maliye	işleri,	fethedilen	yerlerde	toprağın	ge-
lirlerine	 göre	 ayrılması,	 dış	 ilişkiler	 gibi	 sorunlar	
divan	çalışmalarının	bazılarıdır.

 Buna göre divan örgütü;

 I.	 Yürütme	organıdır.

	 II.	 Yasama	gücüdür.

	 III.	 Diplomatik	ilişkilerde	etkilidir.

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

	 	 	 D)	II	ve	III	 E)	I	ve	III

9) Osmanlı Devleti'nde,

	 I.	 hukuk	 sisteminde	 İslam	 kaynaklarından	 da	
yararlanılması

	 II.	 padişahın	yapacağı	işler	için	şeyhülislamdan	
fetva	alması

	 III.	 Divanda	görüşülen	konularda	son	sözün	pa-
dişaha	ait	olması

 uygulamalarından hangileri teokratik devlet 
yapısının varlığına kanıt gösterilebilir?

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

	 	 	 D)	I	ve	II		 E)	II	ve	III

10) Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin 
Kuruluş Dönemi'nde divan üyeleri arasında 
yer almaz?

	 A)	Kaptan-ı	Derya	 B)	Vezir-i	Azam

	 C)	Defterdar	 	 D)	Nişancı

	 	 	 E)	Kazasker

11) Osmanlı Devleti'nde şehzadelerin sancağa 
çıkması aşağıdaki padişahlardan hangisi dö
neminde zorunlu hale getirilmiştir?

	 A)	Orhan	Bey	 B)	I.	Murat

	 C)	II.	Mehmet	 D)	II.	Murat

	 	 	 E)	Yıldırım	Bayezid

12) Osmanlı Devleti'nde;

	 I.	 Kazasker

	 II.	 Nişancı

	 III.	 Yeniçeri	Ağası

	 IV.	Kaptan-ı	Derya

	 V.	 Defterdar

 gibi devlet adamlarından hangileri, Divanı 
Hümayun'da ordunun temsilcileri olarak bu
lunmuştur?

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

	 	 	 D)	III	ve	IV	 E)	II	ve	III

13) Osmanlı İmparatorluğu'nda, aşağıdaki divan 
üyelerinden hangisinin toprak sisteminin uy
gulanmasından sorumlu olduğu söylenebilir?

	 A)	 Defterdar

	 B)	 Nişancı

	 C)	 Vezir-i	Azam

	 D)	 Kazasker

	 E)	 Reis-ül	Küttap

14) Osmanlı İmparatorluğu'nda büyük davalara 
bakan, kadı ve müderrislerin atamalarını ya
pan divan üyesi aşağıdakilerden hangisidir?

	 A)	Kazasker	 	 B)	Reis-ül	küttap

	 C)	Nişancı	 	 D)	Vezir

	 	 	 E)	Defterdar

15) Osmanlı	Devleti'nde	bazı	eyaletlerin	vergileri	açık	
artırma	usulüyle	peşin	olarak	toplanmıştır.

 Bu uygulamaya verilen isim aşağıdakilerden 
hangisidir?

	 A)	Avarız	 B)	Dirlik		 C)	Çiftbozan

	 	 	 D)	Vakıf		 E)	İltizam
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TEST 15

1) XVI.	yüzyılda,	Osmanlı	Devleti'nde	fetihlerin	art-
masıyla	sınırlar	genişlemiştir.

 Bu durumun;

	 I.	 Osmanlı	kültürünün	 farklı	ulusların	katkısıyla	
daha	da	zenginleşmesi

	 II.	 Topraktan	alınan	vergi	gelirlerinin	artması

	 III.	 Devlet	yönetiminde	etkili	olan	sadrazam	sayı-
sının	artması

 gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı 
savunulamaz?

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

	 	 	 D)	I	ve	II		 E)	II	ve	III

2) Osmanlı	 Devleti,	 Kuruluş	 Dönemi'nden	 itibaren	
ulus	ve	din	farkı	gözetmeksizin	herkese	hoşgörü-
lü	davranmıştır.

 Aşağıdakilerden hangisi, bu politikanın so
nuçlarından biri olarak gösterilemez?

	 A)	 Toplumsal	barışın	sağlanması

	 B)	 Mezhep	farklılıklarının	sona	ermesi

	 C)	 Fetih	hareketlerinin	kolaylaşması

	 D)	 Azınlıkların	devlete	bağlanması

	 E)	 Çok	uluslu	devlet	yapısının	korunması

3) Os	man	lı	 Dev	le	ti’nde	 Müs	lü	man	 ol	ma	yan	 hal	ka	
ken	di	 di	ni	 ku	ral	la	rı	na	 gö	re	 yar	gı	lan	ma	 hak	kı						
ta	nın	mış	tı.

 Bu du ru mun aşa ğı da ki ler den han gi si ne ne
den ol du ğu sa vu nu la maz?

	 A)		Hukuk	kurallarının	yazılı	hale	gelmesine

	 B)	 Gay	ri	müs	lim	hal	kın	dev	le	te	bağ	lan	ma	sı	na

	 C)	 Hu	kuk	ta	dev	let	de	ne	ti	mi	nin	azal	ma	sı	na

	 D)	 Hu	ku	kun	din	esa	sı	na	da	yan	ma	sı	na

	 E)	 Fark	lı	uy	gu	la	ma	la	rın	or	ta	ya	çık	ma	sına

4) Osmanlı	 Devleti'nde	 I.	Murat	 zamanından	 itiba-
ren	elde	edilen	topraklar	ölçülüp,	her	köy	halkının	
insanları,	 evleri,	 ormanları,	 yaylaları,	 kışlakları	
belirlenip,	defterlere	yazılmıştır.	Topraklar	genel-
likle	devletin	mülkiyetine	alınmıştır.

 Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin kanı
tı olduğu söylenemez?

	 A)	 Halkın	gelir	durumunun	saptandığının

	 B)	 Tımar	sisteminin	kurallarının	belirlendiğinin	

	 C)	 Vergi	gücünün	araştırıldığının

	 D)	 En	 verimli	 toprakların	 başarılı	 komutanlara	
verildiğinin

	 E)	 Özel	mülkiyet	anlayışının	çok	fazla	gelişmedi-
ğinin

5) Osmanlı	 Devleti'nde	 reaya	 Müslüman	 ve	 Gayri-
müslim	olarak	iki	büyük	gruba	ayrılırdı.

 Aşağıdakilerden hangisi, Müslüman halkın 
hak ve görevleri arasında yer almaz?

	 A)	 Daha	az	vergi	vermek

	 B)	 Medresede	eğitim	görmek																																		

	 C)	 Devlet	memuru	olabilmek

	 D)	 Savaşa	katılmak

	 E)	 Din	değiştirmek

6) Osmanlı Devleti'nin çok uluslu bir devlet ol
ması, aşağıdakilerden hangisinin nedeni ola
maz?

	 A)	 Türkçe'ye	yabancı	sözcüklerin	girmesinin

	 B)	 Ekonomisinin	tarıma	dayalı	olmasının

	 C)	 Topraklarının	parçalanmasının

	 D)	 Hukuksal	birliğin	sağlanamamasının

	 E)	 Yabancı	devletlerin	iç	işlerine	karışmasının
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7) Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nde 
özel mülkiyet anlayışının olduğuna kanıt gös
terilebilir?

	 A)	 Müsadere	(mal	zaptetme)	usulünün	uygulan-
ması

	 B)	 Toprakların	mülkiyetinin	devlete	ait	olması

	 C)	 Kişilerin	miras	hakkının	olmaması

	 D)	 Dirlik	sisteminin	uygulanması

	 E)	 Öşriyye	 toprağı	 kullananların	 devlete	 öşür	
vergisi	ödemesi

8) Anadolu Selçukluları ile Osmanlı Devleti'nin 
sosyal hayatında etkili olan lonca örgütünün 
kuruluşunun en önemli amacı aşağıdakiler
den hangisidir?

	 A)	 Fiyat	denetimi	sağlamak

	 B)	 Halk	ile	esnaf	arasında	köprü	görevi	görmek

	 C)	 Devletle	esnaf	arasında	ilişkiyi	sağlamak

	 D)	 Esnaf	ve	zanaatkarların	çıkarlarını	korumak

	 E)	 Halkın	daha	kaliteli	ürün	almasını	sağlamak

9) Os man lı Dev le ti’nde ha yır ku rum la rı nın gi der
le ri için ay rı lan va kıf sis te mi aşa ğı da ki dev let 
an la yış la rın dan han gi si ne sa hip olun du ğu
nun gös ter ge si dir?

	 A)		Sos	yal	dev	let

	 B)	 Te	ok	ra	tik	dev	let

	 C)	 De	mok	ra	tik	dev	let

	 D)	 Mo	nar	şik	dev	let

	 E)	 Fe	odal	dev	let

10) Osmanlı Devleti'nde uzun süre ulus olma bi
lincinin oluşumunu engelleyen en önemli et
ken aşağıdakilerden hangisidir?

	 A)	 Çok	ulusluluk

	 B)	 Kültürel	farklılık

	 C)	 Dinsel	ayrılık

	 D)	 Çok	hukukluluk

	 E)	 Milliyetçilik

11) •	 Çiftçinin	elinde	bulunan	toprakların	karşılığın-
da	alınan	bir	vergidir.

	 •	 Vergi	miktarı	arazinin	büyüklüğüne	göre	belir-
lenir.

 Yukarıda özellikleri belirtilen vergi aşağıdaki
lerden hangisidir?

	 A)	Haraç	 	 B)	Çiftbozan

	 C)	Resm-i	Çift	 D)	Avarız

	 	 	 					E)	Ağnam

12) I.	 Öşriyye	toprakları

	 II.	 Haraciyye	toprakları

	 III.	 Miri	topraklar

 Osmanlı Devleti'nin yukarıda belirtilen arazi 
türlerinden hangilerinin mülkiyeti doğrudan 
devlete aittir?

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

	 	 	 D)	I	ve	II		 E)	II	ve	III

13) Osmanlılarda, meslek erbapları arasında da
yanışmayı sağlayan ve mesleki eğitimin geliş
mesini sağlayan kurum aşağıdakilerden han
gisidir?

	 A)	Endurun	 	 B)	Vakıf

	 C)	Külliye	 	 D)	İmarethane

	 	 	 E)	Lonca

14) Osmanlı Devleti'nde kendileri ve gelirleri din
sel, sosyal özellikler taşıdığından el konula
mayan, alınıp satılamayan ve miras olarak bı
rakılamayan toprak aşağıdakilerden hangisidir?

	 A)	Dirlik	 	 B)	Yurtluk

	 C)	Mülk	 	 D)	Vakıf

	 	 	 E)	Paşmaklık
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TEST 16

1) Osmanlı	 Devleti'nde	 taşra	 teşkilatında	 görev	 ya-
pan	"muhtesipler",	çarşı	ve	pazar	yerlerinde	düze-
nin	 sağlanmasıyla	 görevliydiler.	 Esnaf	 gruplarını	
sürekli	 denetleyerek,	 kanunda	 belirtilen	 nitelikte	
üretim	 yapmalarını	 sağlarlar	 ve	 fiyatları	 kontrol	
ederlerdi.

 Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin göster
gesidir?

	 A)	 Yerli	 malların	 üretimi	 ve	 fiyatları	 üzerinde	
devlet	denetiminin	olduğunun

	 B)	 Devletin	zanaatkârları	desteklediğinin
	 C)	 Halkın	çoğunluğunun	zanaatkâr	olduğunun
	 D)	 Zanaatkârlar	arasında	dayanışma	olduğunun
	 E)	 Osmanlı	pazarlarına	yabancı	tüccarların	ege-

men	olmasının	engellendiğinin

2) Bir	toplumda	sınıflar	arası	geçişe	dikey	hareketlilik	
denir.	Osmanlı	Devleti'nde	bu	tür	geçişlere	hiçbir	
zaman	 engel	 olunmazdı.	 Hatta	 devlete	 yararlı	
olacağı	düşünülen	kişiler	belirli	görevlere	getirile-
rek	devlet	eliyle	de	dikey	hareketlilik	sağlanırdı.

 Buna göre Osmanlı Devleti'nin halk arasında;
	 I.	 Eşitlik
	 II.	 Din	birliği
	 III.	 Hoşgörü
	 IV.	Devlete	bağlılığı	artırma
 özelliklerinden hangilerini gerçekleştirmeye 

yöneldiği ileri sürülebilir?

	 A)	I,	II	ve	III	 B)	I	ve	III	 C)	Yalnız	II
	 	 	 D)	II	ve	IV	 E)	I,	III	ve	IV

3) Osmanlı	 Devleti'nde	mülkiyeti	 devlete	 ait	 olan	 ve	
ekip	biçmek	üzere	şahıslara	dağıtılan	arazilere	"miri	
arazi"	denirdi.	Bu	toprakları	işleyen	çiftçiler,	devletin	
tayin	ettiği	görevlilere	her	yıl	vergilerini	öderler,	top-
raklarını	kaybetmemek	için	büyük	çaba	harcarlardı.	
Dirlik	sahipleri	ise,	gelirlerinin	azalmaması	için,	de-
vamlı	olarak	ekip	–	biçme	işlerini	denetler,	bölgele-
rinin	 asayişini	 korurlardı.	 Ayrıca,	 bu	 toprakların	
parçalanmasına	da	izin	verilmezdi.

 Buna göre;
	 I.	 Üretimin	artması
	 II.	 Köylünün	refah	ve	huzur	içinde	yaşaması
	 III.	 Toprağa	dayalı	bir	feodalitenin	ortaya	çıkma-

sının	engellenmesi
 gelişmelerinden hangilerinin, Osmanlı toprak 

düzeninin sağlamış olduğu yararlar arasında 
yer aldığı ileri sürülebilir?

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

4) Osmanlı	 toplumunda	Müslümanlardan	başka	üç	
temel	unsur	daha	vardı:

	 –	 Siyasi	bakımdan	en	kalabalık	olan	Ortodoks	
milleti	 idi.	 Dini	 ve	 idari	 merkezleri	 Fener	
Patrikhanesiydi.

	 –	 Hristiyan	 bir	 millet	 olan	 Ermeniler	 için	 de	
Ortodokslardan	ayrı	bir	kilise,	Ermeni	Patriği	
bulunurdu.

	 –	 Yahudilerin	 devletle	 olan	 ilişkilerinden	 de	
Hahambaşı	sorumluydu.

 Aşağıdakilerden hangisi bu bilgilerden ulaşı
labilecek en kapsamlı yargıdır?

	 A)	 Osmanlı	toplumunda	azınlıklar	bulunmaktadır.

 B) Gayrimüslimlerin	dini,	kültürel,	 idari	hakları	bu-
lunmaktadır.

	 C)	 Nüfus	bakımından	Müslümanlardan	sonra	en	
kalabalık	Ortodokslardır.

	 D)	 Yahudiler	 diğer	 azınlıklardan	 daha	 ayrıcalıklı	
bir	konuma	sahiptir.

	 E)	 Hristiyanlar	arasında	farklı	gruplar	vardır.

5) Osmanlı	Devleti'nde	konar	–	göçerlerin	asıl	işleri	
hayvancılıktı.	 Kanunnameler	 çerçevesinde	 hay-
van	 vergisi	 olarak	 ağıl	 resmi,	 kışlak	 ve	 yaylak	
resmi	öderlerdi.	Bazı	oymaklar	da	devlet	 için	ok	
ve	yay	imal	ederler	ve	vergilerini	bu	şekilde	öde-
miş	olurlardı.	Aşiretlerden	ayrıca	yol	 kavşakları-
nın,	dağ	geçitlerinin	korunmasında,	yol	yapım	ve	
onarımında,	 kervanların	 korunmasında,	 donan-
ma	yapımında	yararlanılırdı.

 Bu bilgilere bakılarak,

 I.	 Ülke	ekonomisi	için	konar	–	göçer	verimli	kulla-
nılmıştır.

	 II.	 Devletin	temel	gelir	kaynağı	olmuşlardır.

	 III.	 Tarımsal	üretimi	artırmışlardır.

	 IV.	Göçebeler	devletin	kontrolü	altında	yaşamış-
lardır.

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

	 	 	 D)	II	ve	III	 E)	III	ve	IV



	112	

KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ

6) Osmanlı	 Devleti'nde	 Müslüman	 olmayan	 halk,	
din	ve	inanç	konuları	dışında,	meslek	seçiminde	
de	serbestti.	Genellikle	zanaat	ve	ticaretle	uğra-
şırlardı.	Kendi	dillerinde	eğitim	ve	öğretim	yapan	
okulları	vardı.	Müslüman	olmayan	halk	arasında	
İslam	dinini	kabul	ederek,	büyük	devlet	görevle-
rinde	hizmet	alan	vali,	paşa,	vezir	ve	sadrazam	
olanlar	bulunmaktaydı.

 Bu bilgilere bakılarak Osmanlı Devleti ile ilgili;
	 I.	 Ülke	bütünlüğü	korunmaya	çalışılmıştır.
	 II.	 Halkın	yönetime	bağlılığının	sürmesi	sağlan-

mıştır.
	 III.	 Merkezi	yapı	zayıflamıştır.
 yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

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

7) Osmanlı	Devleti'nin	 toprak	 sistemi	 idari,	 sosyal,	
askeri	ve	ekonomik	özellik	göstermiştir.	Dirlikler;	
padişah,	şehzade,	vezir,	beylerbeyi,	sancak	bey-
leri	ve	sipahiler	arasında	paylaştırılmıştır.	Ancak	
bunlar	 (padişah	 dışında)	 toprağın	 mülkiyetine	
sahip	olmamıştır.

 Yukarıdaki bilgiye göre, aşağıdakilerden han
gisi söylenemez?

	 A)	 Dirlik	sahipleri,	dirliklerin	her	 türlü	yönetimin-
den sorumludur.

	 B)	 Toprağın	gerçek	sahibi	devlettir.
	 C)	 Dirlik	sahipleri	üretimi	korurlar.
	 D)	 Dirlik	 sahiplerinin	 toprak	 üzerinde	 sınırsız	

yetkileri	vardır.
	 E)	 Dirlik	sahipleri	asker	besler.

8) Osmanlılar	 toplum	 içinde	 yardımlaşmayı	 ve	 da-
yanışmayı	sağlayan	kurum	ve	kuruluşlar	oluştur-
muşlardır.

 Aşağıdakilerden hangisinin bu amaçla oluştu
rulduğu söylenemez?

	 A)	İmarethaneler	 B)	Darüşşifalar
	 C)	Külliyeler	 	 D)	Medreseler
	 	 	 E)	Kümbetler

9) Kervansaraylar,	Osmanlı	saltanatının	gücünü	ve	
yönetim	anlayışını	gösteren	önemli	kuruluşlardan	
biridir.

 Osmanlıların kervansaray yaptırmalarının en 
önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

	 A)	 Ticareti	geliştirmek

	 B)	 Ticaret	yollarının	güvenliğini	sağlamak

	 C)	 Tüccarların	ihtiyaçlarını	karşılayabilmek

	 D)	 İnsanların	 daha	 rahat	 yolculuk	 yapmalarını	
sağlamak

	 E)	 Ülkeyi	imar	hale	getirmek

10) Osmanlı Devleti'nde uygulanan tımar sistemi
nin amaçları arasında aşağıdakilerden hangi
si yoktur?

	 A)	 Tarımsal	üretimin	sürekliliğini	sağlamak

	 B)	 Toprakların	devlet	denetiminde	olmasını	sağ-
lamak

	 C)	 Merkezi	otoriteyi	korumak

	 D)	 El	sanatlarını	geliştirmek

	 E)	 Askeri	güç	oluşturmak

11) I.	 Lonca

	 II.	 Darüşşifa

	 III.	 Kapan	hanı

	 IV.	Kervansaray

	 V.	 Medrese

 Osmanlı Devleti'nde görülen yukarıdaki ku
rumların, ekonomik amaca yönelik olanları, 
aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiş
tir?

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

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


