
OSMANLI DURAKLAMA DEVRİ-2 
 
1. Osmanlı Devleti, kültür-medeniyet açısından en parlak 

dönemini Yükselme Devri'nde yaşamış olmasına rağmen, 
en geniş sınırlarına bu dönemde ulaşamamıştır. 1590 
Ferhat Paşa Antlaşması 'yla doğuda, 1672 Bucaş 
Antlaşması'yla batıda en geniş sınırlara ulaşıldığında, 
Osmanlı Devleti çoktan Duraklama Dönemi'ne girmiştir. 
Buna göre; 
I. sanayileşememenin olumsuz sonuçlarının bu dö-

nemde ortaya çıkmış olması 
II. genişlemenin kısa süreli olması ve devletin hemen 

her alanında bozukluklar görülmesi 
III. Osmanlı tahtına, hanedanın en yaşlısının geçeceği 

nin belirtilmesi 
yargılarından hangileri bu döneme Duraklama 
Dönemi denilmesinin sebebidir? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 

D) I ve III E) II ve III 
2. Osmanlı Devleti XVII. yüzyılda birçok iç ve dış etkenle 

uğraşmak durumunda kalmış ve bu etkenlerden dolayı 
Duraklama Dönemi'ne girmiştir. 
Aşağıdakilerden hangisi devletin duraklamaya gir-
mesinde etkili olan bir olay değildir? 
A) Toprak gelirlerinden vergi alınması 
B) Tımar sisteminin bozulması 
C) İlmiye sınıfının bozulması 
D) Doğal sınırlara ulaşılması 
E) Coğrafi Keşifler sonucunda ticaret yollarının yön 

değiştirmesi 
3. Yükselme Dönemi'nin en önemli eğitim kurumlarından 

olan medreseler, XVII.yüzyıldan itibaren sadece dini 
konuların öğretildiği bir okul haline gelmiştir. 
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun ortaya çıkar-
dığı sonuçlar arasında yer almaz? 
A) Ulemanın kendi çıkarlarım ön planda tutması 
B) Pozitif bilimlerin gerileme göstermesi 
C) Medreselere olan ilginin azalması 
D) Devletin eğitim ve bilim politikalarının geçersizleş 

mesi 
E) Devşirme sisteminin bozulması 

4.   Osmanlı Devleti'nde "Sancağa Çıkma" uygulaması-
nın kaldırılması ile; 
I. şehzadelerin yönetim tecrübesi kazanamaması 
II. devlet otoritesinin bozulması 
III. gümrük gelirlerinin azalması 
yargılarından hangileri arasında bir ilişki yoktur? 
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II 

D) I ve III E) II ve III 
5.   Osmanlı Devleti, Duraklama Dönemi'nde Avrupa'daki 

gelişmelere kayıtsız kalmış ve sorunların çözümünde 
genellikle şiddete başvurmuştur. Bu durumun 
göstergesi olarak; I. Batı'dan yararlanma yoluna 
gidilmemesi 
II. ıslahatlarda, Yükselme Dönemi'nin örnek alınması 
III. isyanların sert şekilde bastırılması 
yargılarından hangileri ileri sürülebilir? 
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 

D) II ve III E) I, II ve III 
6. Osmanlı Devleti'nde, devletin gidişatı padişahlara göre 

değişiklik göstermiştir. Güçlü padişahlar döneminde birçok 
sorunun çözümlendiği görülürken, zayıf yönetimli 
padişahlar döneminde sorunların arttığı gözlenmektedir. 
Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? 

A) Yetki ve otoritenin kullanılış tarzıyla 
B) Divan toplantılarının toplanış şıklığıyla 
C) İsyanların çokluğuyla 
D) Halktan toplanan vergilerle 
E) Ekonomik ıslahatlarla 

7.   Osmanlı Devleti'nde XVII. yy'da savaşların uzun sürmesi 
ve istenilen başarının yakalanamaması ekonominin 
bozulmasına, huzursuzluğa ve birçok insanın toprağını 
terketmesine sebep olmuştur. Buna göre; 
I. toprak bütünlüğü bozulmuştur, II. 
sosyo-ekonomik yapı değişmiştir, III. 
devletin saygınlığı azalmıştır, 
yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 

D) II ve III E) I, II ve III 
8. Duraklama Dönemi'nde Ekber ve Erşed Yasası'yla 

birlikte, hanedanın en yaşlı ve en olgun olanının başa 
geçmesi gerektiği sistemi benimsendiği halde IV. 
Murat ve IV. Mehmet çocuk yaşta padişah olmuşlardır. 
Bu durum; 
I.  Ekber ve Erşed sisteminin aksaklıklar doğurduğu II. 
Divan'ın etkili olmaya başladığı III. deneyimsiz 
kişilerin padişah olduğu 
yargılarından hangilerinin göstergesidir? 
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 

D) II ve III E) 1, II ve III 
9.   - Devşirme sisteminin bozulması 

- Tımarların haketmeyen kişilere rüşvet karşılığı veril 
mesi 

- Askerlikle ilgisi olmayan kişilerin Yeniçeri Ocağı'na 
alınması 

Duraklama Dönemi'nde görülen bu gelişmeler aşa-
ğıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır? 
A) Devlete olan güvenin sarsılmasında 
B) Eğitim kurumlarının bozulmasında 
C) Askeri alanda ıslahatlar yapılmasında 
D) Yeniçeriler'in işlevini kaybetmesinde 
E) Tımarlı Sipahi ordusunun bozulmasında 

10. Osmanlı Devleti'nde Duraklama Dönemi'nden itibaren 
saray kadınları ve padişah anneleri yönetimde etkili 
olmaya başlamışlardır. Bu durumun oluşmasında; I. 
padişahların çocuk yaşta tahta geçmeleri 
II. başa geçen padişahların, devlet yönetiminde tecrü 

besiz olmaları 
III. başa geçecek hükümdarın ayrıntılı şekilde belirtil 

mesi 
yargılarından hangileri etkilidir? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 

D) I ve III E) I, II ve III 
11. Osmanlı Devleti'nde Sokullu Mehmet Paşa'nın 1579' 

daki ölümüyle 1699 Karlofça Antlaşması arasındaki 
dönem Duraklama Dönemi'dir. 
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Duraklama Döne-
mi'nin genel özellikleri arasında yer almaz? 
A) Tecrübesiz ve yeteneksiz padişahların tahta çıkması 
B) Otoriteyi sağlamak ve ayaklanmaları bastırmak 

amacıyla şiddete başvurulması 
C) Duraklamaya neden olan sorunların tam olarak a- 

raştırılmaması 
D) Avrupa uygarlığının örnek alınarak devlet kurumla 

rında ıslahat yapılması 
E) Ordu ve donanmanın eski gücünü korumaktan uzak 

olması 
12. Osmanlı tarihindeki Yeniçeri ayaklanmaları incelendiğinde 



genellikle kişilerin hedef alındığı, istenmeyen kişi ya da 
padişah değişikliğinde ayaklanmaların sona erdiği 
görülmüştür. Buna göre; 
I. ayaklanmaların rejimi hedef almadığı II. yeni bir 
toplumsal düzen hedeflendiği III. halkın sorunlarının 
çözümlenmeye çalışıldığı 
yargılarından hangileri ileri sürülebilir? 
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II 

D) I ve III E) I, II ve III 
13. Duraklama Dönemi'nde, IV. Murat ve Köprülüler Dönemleri 

"Duraklama içinde bir Yükselme Devri" olarak adlandırılmaktadır. 
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Var olan gidişattan farklı bir politika izlenmesi 
B) Bazı topraklar kazanılması 
C) Sorunlara baskıcı çözüm önerileri getirilmesi 
D) Yeniçeri isyanlarının bastırılarak ordunun düzenlen- 

mesi 
E) Devlet hazinesinin güçlendirilmesi 

14. - Avusturya'nın her yıl ödediği vergi kalkacak; ancak 
bir defaya mahsus savaş tazminatı ödeyecek - Avusturya 
Arşidükü, protokol bakımından Osmanlı padişahına denk 
sayılacak 
1606'da Osmanlı Devleti'yle Avusturya arasında 
imzalanmış olan Zitvatoruk Antlaşmasının bu 
maddelerine dayanılarak aşağıdaki sonuçlardan 
hangisine ulaşılabilir? 
A) Osmanlı Devleti, ekonomik üstünlüğünü ispat et 

miştir. 
B) Osmanlı Devleti, Avrupa'nın üstünlüğünü kabul 

etmiştir. 
C) Osmanlı Devleti, askeri ıslahatlara başlayacaktır. 
D) Osmanlı Devleti, Avusturya'yla eşit hale gelmiştir. 
E) Osmanlı ülkesinde iç isyanlar başlayacaktır. 

15. Osmanlı Devleti, Duraklama Devri'nde; 
- 1590 Ferhat Paşa Antlaşması ile doğuda 
-1672 Bucaş Antlaşması ile batıda en geniş sınırlarına 
ulaşmıştır. Buna 

göre; 
I. Gerileme Dönemi'nde bu sınırların aşılamadığı 

II. yeni toprak kazanımmın son antlaşmalarla gerçek 
leştiği 

III. kalıcı barış dönemine girildiği 
yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 

D) II ve III E) I, II ve III 
16. - Tımar sisteminin bozulması 

- Üretimin düşmesi 
- Vergilerin artırılması 
- Anadolu'da güvenliğin bozulması 
Bu gelişmelerin ortaya çıkardığı sonuç aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Yeniçeri isyanları 
B) Uzun süren savaşlar 
C) Celali ayaklanmaları 
D) Ulema sınıfının bozulması 
E) Azınlık ayaklanmaları 

17. XVII. yy'da Osmanlı devlet adamları siyasi, askeri, ekonomik 
ve sosyal alanda birtakım yenilikler yapmaya çalışmışlardır. 
Osmanlı yönetimini böyle bir uygulamaya iten te; mel 
sebep aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Çöküntüyü durdurup, devleti Yükselme Devri'ndeki 

güçlü konumuna getirmek 
B) Avrupa ülkelerine bu alanlarda yetişmek 
C) Avrupa Devletleri'nin Osmanlı içişlerine karışma 

larına engel olmak 
D) İçeride huzur ve güvenliği sağlamak 
E) Savaşlarda uğranılan yenilgilere son vermek 

18. XVII. yy'da Osmanlı Devleti'nde; 
- İdari 
-Mali 
- Askeri 
alanlarda bozukluklar gözümüze çarpmaktadır. 
Aşağıdakilerden hangisinin bu alanlardaki bozulmalara 
doğrudan neden olduğu söylenemez? 
A) Ticaret yollarının yön değiştirmesi 
B) Tımar sisteminin bozulması 
C) Saray kadınlarının yönetime karışması 
D) Avrupa'daki Reform Savaşları'nm son bulması 
E) Islahatların başarıya ulaşamaması 

 
 


