
OSMANLI KÜLTÜR VE UYGARLIĞI-2 
 
1. Osmanlı Devleti birçok konuda kendinden önce kurulan 

Türk - İslam devletlerinin kültürel, askeri, ekonomik 
özelliklerini devam ettirmiştir. Fakat, daha önce kurulan 
Türk devletleri kadar kısa ömürlü olmamıştır. 
Bu durumun oluşmasındaki temel etken aşağıdaki-
lerden hangisidir? 
A) Yetki ve otoritenin padişahta toplanması 
B) Cihat politikasının uygulanması 
C) Sancağa çıkma sisteminin uygulanması 
D) Düzenli bir fetih politikası izlenmesi 
E) Adalete önem verilmesi 

2.   Osmanlı Devleti'nde şehzadeler küçük yaşlardan itibaren 
sancaklara vali olarak atanmışlardır. Böylece yönetim 
tecrübesi kazanmaları sağlanmıştır. Bu durum; 
I. yönetimde tecrübeye önem verildiği II. padişah 
seçiminde yaşa önem verildiği III. yönetimde halk 
iradesinin ön plana çıkarıldığı 
yargılarından hangilerinin göstergesidir? 
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 

D) II ve III E) I, II ve III 
3. Osmanlı Devleti, kervanların geçtiği yollara kervansa-

raylar inşa etmiş ve buralarda yaşayan halktan, yolların 
güvenliğini sağlaması karşılığında vergi almamıştır. 
Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak 
ileri sürülemez? 
A) Ticaretin geliştirilmeye çalışıldığı 
B) Yolların güvenliğine önem verildiği 
C) Toplumun bazı kesimlerinin vergiden muaf tutuldu 
ğu 

D) Tüccarlara kolaylıklar sağlandığı 
E) Tarımsal gelirlerin önemli bir yer tuttuğu 

4. Başlangıçta, padişahın başkanlığında "karar organı" 
niteliğinde olan Divan-ı Hümayun, aşağıdaki geliş-
melerden hangisiyle "Danışma Organı" haline dönüş-
müştür? 
A) Toplantı sayısının haftada iki güne indirilmesi 
B) Divan başkanlığının Sadrazam'a bırakılması 
C) Savaş zamanı toplanmaya başlaması 
D) Önemli davaların Divan'da gündeme gelmesi 
E) Şeyhülislam'm Divan'a doğal üye olarak alınması 

5.   Osmanlılarda; 
- Osman Bey döneminde, ülke hanedanın ortak malıdır, 
-1, Murat döneminde, ülke padişah ve oğullarınındır, 
- it. Mehmet jföneminde, ülke sadece padişahındır, 
anlayışlai'i geçerli olmuştur. 
Buftagöre; 
I, yönetimde merkezileşmeye doğru gidildiği 
II. hakimiyetin zamanla kutsallaştırıldığı 
III. Kuruluş Devri'nde, merkeziyetçiliğin Yükselme 

Devri'ne oranla zayıf olduğu 
yargılarından hangileri yanlıştır? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 

D) I ve II E) II ve III 
6.   Ülke meselelerinin görüşüldüğü, Padişahın danışma 

meclisi durumundaki Divan; 
- barış zamanında İstanbul'da kubbe altına toplanmış 
- savaş zamanında at üzerinde toplanmış ve "Ayak 
Divanı" adını almıştır. 

Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisine kanıttır? 
A) Padişahın danışmaya önem verdiğine 
B) Savaşlarda Divan toplantıları yapılmadığına 
C) Divan'ın sadece başkentte toplandığına 

D) Sadrazam'ın Divan'da etkili olmadığına 
E) Genellikle barış ortamının yaşandığına 

7.   Fatih devrinde; 
- yayımlanan Kanunname-i Al-i Osman ile kardeş 
katli yasallaştırılmıştır, 

- Divan başkanlığı sadrazama bırakılmıştır. 
Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin göstergesi 
olamaz? 
A) Padişahın kanun yapma yetkisi olduğunun 
B) Ülke bütünlüğüne önem verildiğinin 
C) Sadrazamın yürütme yetkisinin arttığının 
D) Taht kavgalarının önlenmek istendiğinin 
E) Fetih politikasında gelişmeler olduğunun 

8.   Osmanlı kültürünün kavranabilmesi, kendisinden önceki 
üç temel unsurun anlaşılmasından geçer. Bunlardan ilki 
Orta Asya göçebe geleneği, diğeri İslam kültür ve 
medeniyeti, üçüncüsü ise Doğu-Roma (Bizans) etkisidir. 
Bu açıklama dikkate alındığında; 

I. Osmanlı kültürünün coğrafi, dinsel ve geleneksel 
etkileşimlerle şekillendiği 

II. Osmanlı kültürünün temelini, Antik Çağ kültürünün 
oluşturduğu 

III. Osmanlı kültürünün, karma kültür özelliği gösterdiği 
yargılarından hangilerine ulaşılamaz? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 

D) I ve III E) II ve III 
9.   Osmanlı Devleti'nde padişahlar; 

- Divan toplantılarına önem vermişler 
- dönemin bilginlerine fikir danışmışlar 
- karar alırken çoğunluğun görüşüne önem vermişlerdir. 
Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisiyle açıklana-
bilir? 
A) Eğitim kurumlarının devletin ihtiyaçlarına cevap 

veremediği 
B) Padişahların, demokratik faaliyetlere önem verdikle 

ri 
C) Bilim adamlarının İstanbul'da toplandığı 
D) Divan'ın danışma organı olduğu 
E) Eşitlik anlayışının geliştirildiği 

10. Duraklama Dönemi'nden itibaren şehzadelerin 
"Sancağa Çıkma" uygulamasına son verilmiş ve 
sarayda "Kafes Hayatı" uygulamasına geçilmiştir. Bu 
durumun; I. şehzadelerin tecrübe kazanamaması 
II. Kut anlayışının kaldırılması 
III. yönetimde bozulmaların başlaması 
yargılarından hangilerine neden olduğu ileri sürü-
lebilir? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III 

D) II ve III E) I, II ve III 
11. XV. yüzyılın başlarında Anadolu'da Bizans ile Selçuklu 

Devleti'nin yıkıntıları arasında kurulan Osmanlı Devleti, 
sınırlarını kısa sürede genişletmiş ve Viyana'dan Hazar 
Denizi'ne, Afrika'nın kuzeyinden Rus steplerine kadar olan 
bölgeye yayılmıştır. Bu geniş coğrafyada şeriatın yanı 
sıra egemenlik altına alınmış halkların geleneklerine de 
saygılı olan bir siyasal sistem oluşturulmuştur. 
Bu bilgilere dayanılarak aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz? 
A) Fethedilen bölgede hoşgörü politikası uygulandığı 
B) Siyasal sistemin temelinde İslam hukuku ve yaşanı 

lan bölgenin kurallarının etkili olduğu 
C) Sınırların genişlemesiyle, ülke içinde kültürel birlik 

oluşturulduğu 
D) Devletin zamanla imparatorluk aşamasına geçtiği 



E) Üç kıtada birden hüküm sürüldüğü 
. Osmanlılarda, devlet kadrolarında görev alabilmenin ilk 

ve en önemli koşulu Müslüman olmaktır. 
Bu durum Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden 
hangisinin etkili olduğunu gösterir? 
A) Teokratik anlayışın 
B) Eşitlikçi düşüncenin 
C) Veraset yasasının 
D) Diplomatik ilişkilerin 
E) Milliyetçilik düşüncesinin 

13. Osmanlılarda savaşlardan elde edilen esirler ile Hristi-yan 
ailelerden gönüllü olarak alınan gençler, Türk kültürü 
ile yetiştirilerek Müslümanlaştırılmışlardır. Bunlardan 
asker olacaklar Acemioğlanlar Ocağı'na gönderilmiş, en 
yetenekli olanlar ise saray içerisinde özel eğitime tabi 
tutulmuşlardır. Saray içerisindeki e-ğitimi bitirenler 
önemli memurluklara atanmışlardır. 
Bu uygulama aşağidakilerden hangisinin göstergesi 
olamaz? 
A) Devşirme sistemiyle asker ihtiyacının karşılanmaya 

çalışıldığı 
B) Yönetimde Müslüman olmaya önem verildiği 
C) Hristiyan gençlerin devşirildiği 
D) Sarayda devlet kadrolarına dönük eğitim verildiği 
E) Devşirme sisteminin tımardan daha yaygın uygulan 

dığı 
14. Osmanlı Devleti'nde II. Mehmet (Fatih) döneminden 

itibaren, "Ülke padişahındır." anlayışı hakim olmuştur. 
Aşağıdaki uygulamalardan hangisi bu anlayışın en 
önemli sonucudur? 
A) Yönetimde devşirmelerin etkili olması 
B) Şeyhülislam'ın Divan'a üye olması 
C) Taht kavgalarının yaşanması 
D) Merkezi otoritenin güçlenmesi 
E) Ticaretten vergi alınması 

15. Osmanlı Devleti'nde toprakların önemli bir kısmı tımara 
ayrılmış ve bu toprakların vergi geliriyle asker 
yetiştirilmesi sağlanmıştır. Bu durum; 
I. devletin orduya çok önem verdiği II. toprak 
gelirleriyle asker yetiştirildiği III. ordu ihtiyaçlarının 
tamamen toprak gelirleriyle karşılandığı 
yargılarından hangilerinin göstergesidir? 
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 

D) II ve III E) I, II ve III 
16. Osmanlı Devleti'nde mimari ve sanat alanında İslami 

anlayış etkili olmuştur. Bunun sonucunda resim ve 
heykel sanatı Osmanlı Devleti'nde gelişmemiştir. Bu 
durum; I. hat ve minyatür sanatlarının gelişmesi 
II. cami yapımının önemli hale gelmesi 
III. farklı inanışlara hoşgörü ile yaklaşılması 
yargılarından hangilerine neden olmamıştır? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 

D) I ve II E) I ve III 
17. Osmanlı Devleti'nde; 

I. kapitülasyonların verilmesi 
II. halktan üretim vergisi alınması 

 
III. Asya ticaretinin yön değiştirmesi 
IV. ticaret yollarından gümrük vergisi alınması 
gelişmelerinden hangileri, ekonomik alanda Avru-
pa'nın gerisinde kalınmasına neden olmuştur? 
A) I ve III B) I ve IV C) I ve II 

D) II ve III E) II ve IV 
18. XVI.yüzyılda, Şeyhülislam'ın Divan'a doğal üye 

olarak alınmasıyla; 
I. tam bir teokratik yönetime geçilmesi 

II. İslamiyet'in doğru olarak yayılması 
III. çok uluslu yapının pekişmesi 
yargılarından hangileri arasında bir ilişkiden söz 
edilemez? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 

D) I ve II E) II ve III 
 


