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1. Osmanlıların, fethettikleri bölgelerde halka din ay-

rımı gözetmeksizin toprak dağıtması ve hoşgörülü 
davranması aşağıdakilerden hangisinin oluşumuna 
zemin hazırlamamıştır? 
A) Adaletli bir yönetim anlayışının hakim olmasına 
B) Halkın devlete sadık kalmasına 
C) Üretimin artması ve ekonominin canlanmasına 
D) Azınlıkların devlete bağlanmasına 
E) Halka, yönetimde temsil hakkının verilmesine 

2.   Osmanlı Devleti 'nde ele geçirilen ve merkeze çok u-zak 
olmayan topraklar komutanlara ve devlet adamlarına maaş 
karşılığı dağıtılmış ve buralardan toplanan vergi ile asker 
yetiştirilmiştir. Buna göre; 
I. ordu ve toprak sisteminin içice olduğu II. 
devşirme sisteminin uygulandığı III. ticaret 
yollarının güvenliğinin sağlandığı 
yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III 

D) I ve II E) I, II ve III 
3. Fatih devrinden itibaren padişahlar divan toplantılarından 

çekilmiş ve divan başkanlığını sadrazamlara bırakmışlardır. 
Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? 
A) Divan üyelerine, düşüncelerini özgürce söyleyebilme 

hakkının verilmesiyle 
B) Devşirmelerin önem kaybettiğiyle 
C) Halkın devlete olan güveninin sarsılmasıyla 
D) Divan'in karar meclisine dönüşmesiyle 
E) Sadrazamların, en yetkili kişiler haline gelmeleriyle 

4.    Fatih Sultan Mehmet'e kadar, Osmanlılarda yüksek 
öğrenim seviyesine gelmiş öğrenciler Bağdat, Şam, 
Kahire gibi İslam şehirlerine giderek öğrenimlerini 
devam ettirmişlerdir. Fatih döneminde açılan Sahn-ı 
Seman Medresesi'yle birlikte dışarıya gönderilen öğren-
cilerin sayısında büyük oranda azalma gözlenmiştir. 
Buna göre; 
I. diğer İslam devletlerindeki medreseler Osmanlı 

medreselerine örnek teşkil etmiştir, 
II. Fatih devrine kadar Osmanlı medreseleri yüksek 

öğretim düzeyinde değildir, 
III. Osmanlı Devleti, Yükselme Devri'nden itibaren 

eğitime büyük önem vermiştir, 
gibi yargılardan hangilerine ulaşılamaz? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 

D) I ve III E) II ve III 
5.   Osmanlılarda esnaf arasında dayanışma amacıyla oluş-

turulan Ahilik ve Lonca Teşkilatı 'na Müslüman olmayanlar 
alınmamıştır. Bu durum; 
I. ekonomik hayatta dinsel ayırımlar yapıldığı II. halkın, 
devlet politikalarını desteklediği III. Hristiyanlarm ticari 
faaliyetlerinin engellenmeye çalışıldığı 
yargılarından hangilerinin göstergesidir? 
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II 

D) II ve III E) I, II ve III 
6. Osmanlı Devleti'nde Fatih'ten itibaren sadrazam atama-

sında Türkler'e çok fazla görev verilmemiş ve ağırlıklı 
olarak devşirmeler tercih edilmiştir. 
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangi-
sidir? 
A) Türkler'in yeterli eğitim alamaması 
B) Hristiyanlann daha yetenekli olması 
C) Türk ailelerinin güçlenmesinin önlenmek istenmesi 
D) Taht kavgalarının önlenmeye çalışılması 

E) Devşirmeler ile Türkler arasındaki rekabeti sona 
erdirme düşüncesi 

7.   Osmanlılarda, devlet adamı yetiştirmek amacıyla yerli 
Müslümanlar Medreseler'de, devşirme Müslümanlar ise 
Enderun'da eğitime tabi tutulmuşlardır. Buna göre; 
I. eğitimde laiklik ilkesinin benimsendiği 
II. devlet adamlığının Müslümanlar'a özgü olduğu 
III. Enderun'da devlet adamı yetiştirildiği 
yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 

D) II ve III E) I, II ve III 
8.   Osmanlı Devleti'nde mülkiyeti devlete ait olan topraklara 

"Miri Arazi" denirdi ve bu topraklar ekip biçmeleri 
karşılığında köylülere verilirdi. Toprağını üç yıl üst üste 
ekmeyen köylüden Çiftbozan denilen ağır miktardaki vergi 
alınırdı. Buna göre; I. üretim sürekliliğinin hedeflendiği 
II. azınlıkların devlete bağlılıklarının sağlandığı 
III. halk arasındaki sorunların çözüme kavuşturulduğu 
yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 
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 görüşüldüğü yer 

Divan-ı Hümayun adı verilen bir kuruldur. Bu kurul, 
Kuruluş Devri'nde padişahın başkanlığında toplanır, 
devlet meselelerini ele alırdı; fakat son söz padişaha 
bırakılırdı. 
Bu durum aşağıdakilerden hangisine bir kanıt ola-
rak değerlendirilebilir? 
A) Divan'ın danışma organı olduğuna 
B) Padişahların devlet yönetimi ile ilgilenmediklerine 
C) Yönetim yapısının teokrasi olduğuna 
D) Halkın haklarının kısıtlandığına 
E) Avrupa'dan etkilenildiğine 

10. Osmanlı Devleti'nde memurlar merkezden tayinle gö-
revlendirilirken, Kadılar'in tayini Kazaskerler tarafindan 
gerçekleştirilmiştir. Bu uygulamayla; 
I. medreselerin güçlendirilmesi 
II. yargı bağımsızlığının sağlanması 
III. rüşvet ve iltimasın önlenmesi 
gibi seçeneklerden hangilerinin amaçlandığı söylene-
bilir? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 

D) II ve III E) I ve III 
11. Osmanlı İmparatorluğu'nun geniş bir bölümünde uygu-

lanan Tımar Sistemi; devletin bir idarecisine, yapacağı 
hizmetlere karşılık bir bölgenin yönetiminin ve vergi 
gelirinin verilmesidir. Buna göre, Tımar Beyi merkezden 
atanmış olduğu bu bölgeye padişahın otoritesini taşır, 
vergilerin düzenli ve adaletli bir şekilde toplanması için 
uğraşırdı. Halktan topladığı bu vergilerle de belirli bir 
oranda asker yetiştirirdi. Buna göre tımar sisteminin 
bozulması; I. ekonomik II. idari 
III. askeri 
IV. dini 
gibi alanların hangilerinin bozulmasına sebep ola-
caktır? 
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV 

D) II ve IV E) I, II ve III 
12. Osmanlı Devleti'nde yüksek öğrenim görmek isteyenler, 

Kuruluş Dönemi'nde Mısır'a ve Suriye'ye giderken, 
Yükselme Dönemi'nde buralardaki öğrenciler eğitim 
görmek amacıyla İstanbul'a gelmişlerdir. 
Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisine kanıt olabilir? 
A) Kuruluş Dönemi'nde eğitimde ileri olunduğu 



B) Yükselme Dönemi'nde İstanbul'un bilim ve kültür 
merkezi olduğu 

C) Halkın eğitim ve bilimle ilgilenmediği 
D) Osmanlıların, Bizans kültürünü devam ettirdiği 
E) Osmanlı kültürünün, Orta Doğu kültürüne temel 

olduğu 
13. Osmanlı Devleti'nde vakfiyeler medeniyet belgesiydi. 

Toplumun neye ihtiyacı varsa vakıflar buna cevap ve 
rirdi. İbadet için camisi, kilisesi, havrası; yemek için 
imareti; barınmak ve dinlenmek için ise hanı, kervansara 
yı hep vakıf yolu ile kurulurdu. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Osmanlı Devleti sosyal içerikli bir devlettir. 
B) Vakıflar, halkın refah seviyesini yükseltmeye yönelik 

çalışmalarda bulunmuştur. 
C) Vakıflar, dini ayırım yapmadan halkın ihtiyaçlarına 

cevap vermeyi amaçlamıştır. 
D) Vakıflar, toplumsal ihtiyaçlara göre hareket etmişler 

dir. 
E) Vakıflar, Osmanlı Devleti'nin önemli gelir kaynaklan 

arasındadır. 
14. Osmanlı Devleti, Kuruluş Devri'nden itibaren fethettiği 

topraklarda hoşgörü politikası uygulamıştır. Dinsel 
inançta kimseyi zorlamamalan, topraksız köylüye top 
rak vermek ve üzerinde denetim kurmak suretiyle feo 
dal düzeni yıkmaları sonucunda üretken ve hür bir 
toplum yapısı ortaya çıkmıştır. Osmanlı Devleti'nin 
600 seneden fazla ayakta kalabilmiş olmasının sebebini 
merkezi yönetim dışında işte bu ayrıntılarda bulmak 
mümkündür. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Osmanlı Devleti, ülke içerisinde merkeziyetçi bir 

politika izlemiştir. 
B) Osmanlı Devleti, "Sosyal Devlet" niteliğindedir. 
C) Osmanlı Devleti, "Kut" anlayışını uygulamamıştır. 
D) Hoşgörü politikası Osmanlı Devleti'nin uzun ömürlü 

olmasında etkili olmuştur. 
E) Osmanlı padişahları, halkın devlete olan bağlılığını 

artırabilmek için birtakım uygulamalar yapmışlardır. 
15. Osmanlı hükümdarları, siyasi güçlerini dinsel güç ile 

desteklemek istemişlerdir. Buna göre; 
I. Osman Bey'in Ahi Şeyhi Edebali'nin kızıyla evlen- 

mesi 
II. Yavuz'un halifeliği devralması 
III. Fatih'in Ortodokslar'a ayrıcalık tanıması 
gelişmelerinden hangileri bu amaca yöneliktir? 
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 

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

16. - Padişahlara kardeşlerini öldürebilme yetkisi verilmesi 
- Devşirmelere yönetimde öncelik verilmesi 
- Sancak beylerinin yetkilerinin kısıtlanması 
Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisini gerçekleş-
tirmeye yöneliktir? 
A) Halkı yönetime katmayı 
B) Sınırları genişletmeyi 
C) Merkezi otoriteyi güçlendirmeyi 
D) Tarım ve ticaret politikalarını yeniden düzenlemeyi 
E) Şeriat'ı tam olarak uygulamayı 

17. Osmanlı Devleti'nde Örfi Hukuk ile Şer-i Hukuk birlikte 
uygulanmıştır. Bu bilgiler; 
I. devlette hukuk birliğinin sağlanamadığı 
II. dinsel hukuk kurallarının da geçerli olduğu 
III. töre hukukunun tam olarak terkedilmediği 
yargılarından hangilerine kanıttır? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 

D) I ve III E) I, II ve III 
18. Osmanlı Devleti'nde 1603-17 yıllan arasında hükümdarlık 

yapmış olan I. Ahmet'e kadar, diğer Türk devletlerinde 
olduğu gibi ayrıntılı bir veraset sistemi uygulanmamıştır; 
ancak bu tarihten itibaren Ekber-i Erşed Yasası çı-
kartılarak hanedanın en yaşlı ve akıllısının başa geçmesi 
uygun görülmüştür. Buna göre; 
I. hakimiyetin bir soya bağlı kalması sistemi değişti 

rilmiştir, 
II. taht kavgaları önlenmek istenmiştir, 
III. veliaht sayısında artış meydana gelecektir, 
yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 

D) I ve III E) II ve III 
 


