
OSMANLI KÜLTÜR VE UYGARLIĞI-1 
 
1. Yargı: Devletlerin kurulma ve güçlenme aşamalarında, 

siyasi egemenliğin konumu ve ekonomik etkinlik be-
lirleyicidir. 
Durum; Osmanlı Devleti, daha Kuruluş Dönemi'nden 
itibaren tüm yetki ve otoriteyi tek elde toplamaya 
başlaması ve ticaret yollarına hakim olması ile kendi 
farkını ortaya koymuştur. Buna göre; 
I. Osmanlı Devleti'nin uzun süre varlığını koruyabil- 

mesinde merkeziyetçilik politikası belirleyicidir, 
II. Osmanlı ekonomisinin güçlenmesinde ticari faali 

yetler etkilidir, 
III. Osmanlı Kuruluş Dönemi, Yükselme Dönemi'ne 

göre daha gelişmiştir, 
yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 

D) II ve III E) I, II ve III 
2. Osmanlı Devleti'nde hukuk, iki temel etkene bağlıydı. 

İslama dayalı kurallara Şer-i Hukuk, geleneklere dayalı 
kurallara ise Örfi Hukuk denilmekteydi. 
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesi-
dir? 
A) Toplumun kendine göre hukuk kuralı oluşturduğu 

nun 
B) Hukukta birlik sağlanamadığının 
C) Şer-i Hukuk'un toplumu yönlendirmede kullanıl 

madığının 
D) Azınlıklara Şer-i Hukuk kuralları uygulandığının 
E) Örfi Hukuk kurallarının zaman içerisinde uygulana 

maz hale geldiğinin 
3. İlk kez Orhan Bey zamanında oluşturulan Divan ku-

rulunda her konunun ayrı uzmanı bulunur ve devlet 
meseleleri görüşülürdü. Fakat tüm görüşmelerden 
sonra karar verme yetkisi sadece padişaha aitti. 
Buna göre; 
I. Divan'ın sadece Kuruluş Dönemi'nde toplandığı 
II. Divan'ın esas görevinin padişaha danışmanlık 

yapmak olduğu 
 

III. Divan'ın padişahları seçmek gibi bir yetkisinin 
olduğu 

IV. devlette esas yetkinin padişaha ait olduğu 
yargılarından hangilerine ulaşılır? 
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV 

D) II ve IV E) I ve III 
4. XIV. yüzyıldan itibaren bir uç beyliği olarak tarih 

sahnesine çıkan Osmanlılarda yönetim, ilk zamanlar 
beylik geleneklerine göre düzenleniyordu. Fakat, ele 
geçirilen toprakların artması ile birlikte birçok yeni 
kurum ortaya çıkmış ve yönetim anlayışı da değişmeye 
başlamıştır. 
Buna göre yönetim anlayışının zaman içerisinde 
değişmesindeki esas etken aşağıdakilerden hangisi-
dir? 
A) Yeni ihtiyaçların ortaya çıkması 
B) Hristiyan toplumlar ile iyi geçinme düşüncesi 
C) Uçbeyliği geleneklerinin İslam gelenekleriyle ör- 

tüşmemesi 
D) Haçlı Seferleri'nin meydana getirdiği olumsuz et 

ki 
E) İç ayaklanmalar sonucu devlet otoritesinin bozul 

ması 
5.   Osmanlı Devleti'nde; 

- Merkeze Bağlı Eyaletler ve Bağlı Hükümetler genel 
likle tımara ayrılmış ve buralarda Tımarlı Sipahi as 
kerleri oluşturulmuştur. 

- uzak eyaletlerdeki topraklar ise tımara ayrılmayıp a- 
çık artırma yöntemi olan iltizam sistemine göre yö 
netilmiştir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak 
söylenebilir? 
A) Anadolu topraklarından daha fazla verim alındığı 
B) Tımarlı Sipahiler'in, ordular içerisindeki en modern 

ordu olduğu 
C) Yıllık vergi uygulamasının devlet ekonomisine 

katkı sağlamadığı 
D) Uzak eyaletlerde devlet otoritesinin zamanla zayıf 

ladığı 
E) Toprakların her yerde aynı şekilde yönetilmediği 

6.   I. Durum: Selçuklularda şehzadeler sancaklara vali olarak 
atanmış, yanlarına da eğitmen olarak Atabeyler verilmiştir. 
Atabeyler ve şehzadeler bulundukları bölgede içişlerinde 
bağımsız olmuşlardır. II Durum: Osmanlı Devleti'nde 
sancaklara gönderilen şehzade ve eğitmenleri Lalalar'a 
içişlerinde serbest olma hakkı verilmemiştir. Bu iki durum 
karşılaştırıldığında; I. Osmanlı şehzadelerinin daha 
tecrübeli oldukları II. Osmanlılarda merkeziyetçilik anlayışının 
kuvvetli 

olduğu 
III. Selçuklu Atabeyleri'nin bağımsız olma ihtimali olduğu 
yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 

D) I ve III E) II ve III 
7. Osmanlı Devleti'nin ilk yıllarında Balkanlar'da ele geçirilen 

bölgelerde, bölgenin eski yöneticisi bölgeye yönetici olarak 
yeniden atanırdı. Bu uygulamada, yöneticiden devlete bağlılık 
istenirdi. 
Bu uygulama ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmiş 
olabilir? 
A) Doğudan gelen Müslüman Türkler'e yeni yurt bul 

ma isteği 
B) Ele geçirilen bölge halkının devlete güveninin 

sağlanmak istenmesi 
C) Katolik - Ortodoks Dünyası'nm Osmanlı Devleti'ne 

karşı birleşmesinin engellenmek istenmesi 
D) Bölgeye yerleştirilen Türkmenlerin Hristiyanlar'a 

karışmasının engellenmek istenmesi 
E) Toprakların verimli bir şekilde kullanılmasının sağ 

lanmak istenmesi 
8.   Osmanlı Devleti'nde; 

- esnaflar arasındaki dayanışmayı sağlamak 
- kaliteli mal ve hizmet üretilmesini sağlamak 
- devlet ile esnaf arasındaki ilişkiyi düzenlemek 
- çırak yetiştirilmesini sağlamak 
- yoksul halka yardım etmek amacıyla Lonca Teşkilatı 
kurulmuştur. 
Buna göre; I. mesleki eğitime önem verildiği 
II. merkezi otoritenin güçlenmesine katkı sağlandığı 
III. toplumsal dayanışmaya katkıda bulunulduğu 
IV. meslek ahlakının oluşmasına çalışıldığı 
V. toprağın verimli bir şekilde kullanılmasının sağlan- 

dığı 
VI. ordu ve donanmanın güçlendirildiği 
yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 
A) I, II ve III         B) IV, V ve VI      C) II, III ve VI D) I, 

III ve IV        E) II, IV ve V 
9.   Osmanlı Devleti'nde; 



- toprağını bir yıl ekmeyen çiftçiden çiftbozan adlı 
vergi alınırdı, 

- çiftçi toprağını ekmemeye devam ederse toprağı e- 
linden alınırdı. 

Buna göre bu uygulamaların amacı aşağidakilerden 
hangisi olamaz? 
A) Ekonomik canlılığın kaybolmasının önlenmesi 
B) Toprağın amacına uygun bir şekilde kullanılmasının 

sağlanması 
C) Üretimde sürekliliğin sağlanması 
D) Tarımsal vergilerde düşüş yaşanmamasına çalışılma 

sı 
E) Osmanlı gümrük gelirlerinin artırılmaya çalışılması 

10. I. Durum: Osmanlı Devleti'nde zengin ve güçlü ailelerin 
ortaya çıkmasını engellemek amacıyla aşın zenginleşen 
kişilerin mallarına devletçe el konulmuştur. II. Durum: 
II. Mahmut döneminde, kişilerin mallarına devletçe el 
konulması sistemi olan Müsadere Sistemi kaldırılmıştır. 
Buna göre; 
I. azınlıklarla Müslümanlar arasındaki eşitsizliklerin 

giderildiği 
II. toplumun tüm kesiminin yönetime katılabildiği 
III. özel mülkiyetin gelişmesinin önündeki engellerin 

ortadan kaldırıldığı 
yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 

D) I ve II E) II ve III 
11. I. Durum: Selçuklu hükümdarı Alparslan, Malazgirt 

Savaşı'ndan sonra Anadolu'yu fethe gönderdiği komu-
tanlara, fethettikleri yerlerde beylik kurma izni vermiştir. 
II. Durum: Osmanlı padişahları ele geçirilen bölgelerde 
beylik kurulmasına müsaade etmemiş ve çoğunlukla 
buralara merkezden yönetici tayin etmişlerdir. 
Bu iki durum karşılaştırıldığında aşağıdakilerden 
hangisinin doğruluğu savunulamaz? 
A) Osmanlı devlet yönetiminde demokratik öğeler 

bulunduğunun 
B) Büyük Selçuklularda fetih hareketlerinin özendirildi 
ğinin 

C) Büyük Selçuklu Devleti'nin feodal bir anlayışa sa 
hip olduğunun 

D) Osmanlı Devleti'nde yönetimin merkezileştirilmeye 
çalışıldığının 

E) Selçuklu devlet yapısının Osmanlılara göre parçalan 
maya daha müsait olduğunun 

12. Osmanlı Devleti'nde savaşlarda elde edilen ganimetlerin 
büyük bir kısmı savaşa katılan askerlere dağıtılmıştır. 
Bu durumun amaçları arasında; I. 
savaşlara katılımı artırmak 

II. askerlerin maddi açıdan rahatlamasını sağlamak 
III. savaşlardaki başarıyı artırmak 
IV. halkın devlete karşı ayaklanmasını önlemek 
V. sınırların güvenliğini sağlamak 
yargılarından hangileri yer almaz? 
A) IV ve V B) I, II ve III        C) III, IV ve V 

D) II, III ve V         E) I, IV ve V 
13. Yükselme Dönemi'nin sonlanna doğru Yeniçeri Ocağı'na, 

devşirme sisteminden gelmeyen ve askerlikle ilgisi 
olmayan kişiler alınmaya başlanmıştır. Bu durum, kısa 
sürede Yeniçeri Ocağı'nın bozulmasına yol açmış ve bu 
bozulma da İstanbul İsyanları şeklinde kendini 
göstermiştir. 
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun ortaya çıkar-
dığı önemli bir sonuçtur? 

A) Tımarlı Sipahi ordusunun bozulmaya başlaması 
B) Tımar vergilerinin toplanamaması 
C) Osmanlı devlet otoritesinin bozulması 
D) Medrese sisteminin eski önemini kaybetmesi 
E) Merkeze uzak eyaletlerde devlete karşı başkaldırıla 

rın başlaması 
14.   I. Divan toplantılarına padişahın başkanlık etmesi 

II. Divan kararlarının padişah olmadan uygulanama- 
ması / 

III. Meclis-i Mebusan kararlarının padişah onayı olma 
dan yürürlüğe girememesi 

IV. Padişahın ordunun başında sefere çıkması ■ 
V. Padişah çocuklarının sancaklara vali olarak gönde 

rilmesi 
VI. Yenilik yapmak isteyen kimi padişahların tahttan 

indirilmesi 
Bu gelişmelerden hangileri Osmanlı padişahlarının 
devlette en etkili kişiler olduklarının göstergesidir? 
A) II ve III B) III ve IV C) II ve V 

D) V ve VI E) I, III ve VI 
15. Osmanlı Devleti'nde Divan; 

- devletin önemli meselelerinin görüşüldüğü, 
- büyük davaların karara bağlandığı, 
- askeri ve siyasal planların yapıldığı bir kuruldur. 
Buna göre Divan'ın; 

 
I. yürütme organı olduğu 
II. devlet sorunlarını çözmeye çalıştığı 
III. yargı gücüne sahip olduğu 
özelliklerinden hangileri doğrudur? 
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 

D) II ve III E) I, II ve III 
16. Fatih döneminden itibaren devşirmeler, devlet yöneti-

minde daha etkili duruma gelmişlerdir. Bu durumun 
oluşmasında; I. padişaha sadık olmaları, II. Türk 
ailelerden gelmemeleri, III. sonradan Müslüman 
olmaları 
yargılarından hangileri etkilidir? 
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 

D) II ve III E) I, II ve III 
17. Eski Türk devletlerindeki geleneği sürdüren Osmanlı 

Devleti, orduya Kuruluş Devri 'nden itibaren önem 
vermiştir. Bu durum Osmanlı Devleti'nde askeri, eko-
nomik ve yönetim sistemlerinin içice girmesine sebep 
olmuştur. Bu durum; 
I. bu sistemlerin birbirini tamamlaması 
II. ordunun, otoriteyi sağlamada gerekli olması 
III. yönetimin zamanla bozulması 
yargılarından hangileri ile ilgilidir? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 

D) I ve III E) II ve III 
18. Osmanlı Devleti'nde şehzadelerin sancak valiliğine 

gönderilmeleriyle; 
I. yönetim tecrübesi kazandırmak, 
II. devlet yönetiminde bozulmaları engellemek, 
III. taht kavgalarını azaltmak, 
özelliklerinden hangileri arasında bir ilişki vardır? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 

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


