
OSMANLI DURAKLAMA DEVRİ-1 
 
1. Osmanlı Devleti'nde şehzadeler küçük yaşlardan itibaren 

ülkenin değişik bölgelerine yönetici olarak a-
tanmışlardır. Bu uygulama ile, şehzadelerin küçük 
yaşlardan itibaren devlet ve ordu konularında tecrübe 
kazanmaları amaçlanmıştır. XVII. yüzyıl başlarından 
itibaren şehzadeler sancaklara gönderilmemiş, saray 
içerisinde gözetim altında tutulmuşlardır. Buna göre; 
I. Osmanlı Devleti'nde halkın eğitimine önem 

verildiği 
II. şehzadelerin sancaklara gönderilmelerinin bir 

nevi stajyerlik görevi olduğu 
 

III. XVII. yüzyıldan itibaren deneyimsiz padişahlar 
devrinin başlayacağı 

IV. eğitim politikasının yalnız Müslümanlar üzerinde 
uygulandığı 

yargılarından hangilerine ulaşılamaz? 
A) Yalnız IV B) II ve III C) III ve IV 

D) I ve III E) I ve IV 
2.   Osmanlı Devleti'nde Yükselme Dönemi, en ihtişamlı ve 

en güçlü olunan dönemdir. Bu dönemde doğuda ve 
batıda önemli savaşlar yapılmış ve devletin üstünlüğünün 
göstergesi olan antlaşmalar imzalanmıştır. Duraklama 
Dönemi'nde ise Yükselme Dönemi'ne oranla toprak 
kazanımlan azalmış ve iç politikada bazı isyanlarla 
uğraşılmak durumunda kalınmıştır. Bu açıklamaya 
göre aşağıdakilerden hangisi ileri sürülemez? 
A) Yükselme Dönemi, devletin siyasal üstünlüğü ala- 

nında zirvedir. 
B) Duraklama Dönemi'nde genişleme politikası sürdü 

rülmüştür. 
C) Duraklama Dönemi'nde birlik ve beraberlikte 

sorunlar yaşanmıştır. 
D) Duraklama Dönemi'nde ekonomik kaynaklı ayak 

lanmalar son bulmuştur. 
E) Duraklama Dönemi fetihleri Yükselme Dönemi'ne 

göre daha sönük kalmıştır. 
3. Osmanlı Devleti'nde, XVII. yüzyıldan itibaren şehzadelerin 

eğitim amacıyla sancaklara gönderilmesi uygulamasına 
son verilmiştir. Bunun yerine sarayda e-ğitilmeleri ve 
kapalı bir hayat yaşamaları ilkesi getirilmiştir. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu uygulamanın 
sonuçları arasında değerlendirilemez? 
A) İmparatorluk içinde azınlık isyanlarının artması 
B) Şehzadelerin yönetim tecrübesinden yoksun kalma 

ları 
C) Merkezi otoritenin zayıflamaya başlaması 
D) Padişah adaylarının halktan kopuk bir yaşantı içi 

ne girmeleri 
E) Şehzadelerin pratik eğitim alamamaları 

4.    Sultan I. Ahmet'in getirdiği "Ekber ve Erşed" yasası ile 
hanedanın en yaşlı ve en aklı başında, olgun olanının 
tahta geçmesi kuralı benimsenmiştir. Buna göre; I. 
tahta geçiş, belli bir kurala bağlanmıştır, 
II. veraset yasasında önemli değişiklikler yapılmıştır, 
III. toplumsal isyanlar kesin olarak bastırılmıştır, 
IV. tahta geçiş sistemindeki belirsizlikler ortadan kal 

dırılmıştır, 
yargılarından hangilerine ulaşılamaz? 
A) Yalnız III B) Yalnız IV C) I ve II 

D) I ve III E) III ve IV 
5.   Osmanlı Duraklama Dönemi'nde Yeniçeriler; 

- istemedikleri padişahı tahttan indirmişler, 
- kimi sadrazam ve devlet adamlarını idam etmişler, 
- sürekli ayaklanarak isteklerini yerine getirtmeye ça 
lışmışlardır. 

Bu durum Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden 
hangisinin oluşmaya başladığının bir kanıtıdır? 
A) Islahat hareketlerinde Avrupa Devletleri'nin örnek 

alındığının 
B) Yeniçeriler'in, toplumu yönlendiren tek otorite ol 

duğunun 
C) Yeniçeriler'in devlet otoritesini sarsmaya başladık 

larının 
D) Anadolu ayaklanmalarının tımar sistemini bozmaya 

başladığının 
E) Padişahların, devlet yönetiminde annelerinin etkisin 

de kaldıklarının 
6.   Osmanlı Devleti, XVII. yüzyıldan itibaren; 

- tımar sisteminin bozulması 
- tarımsal vergilerin toplanamaması 
- saray harcamalarının artması 
- İpek ve Baharat yollarının yön değiştirmesi gibi ne 
denlerden dolayı Duraklama Dönemi'ne girmiştir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A) Devletin duraklamasında en önemli etkenin ekono 

mik olumsuzluklar olduğu 
B) Ticaret yollarının yön değiştirmesinin tarımsal ver 

gileri etkilediği 
C) Kapitülasyonlarla birlikte Osmanlı dış satımının, 

dış alımından fazla olduğu 
D) Tımarlı Sipahilerin, yönetim üzerinde etkili olmaya 

başladığı 
E) Osmanlı sanayi mallarının yurt dışında satılmaya 

başlandığı 
7.   I. Durum: Osmanlı Devleti'nde bütün yetki ve otorite 

padişahta toplanmıştır. Bundan dolayı devlet; yetenekli 
padişahlar döneminde güçlü kuvvetli, tecrübesiz ve 
yetersiz padişahlar döneminde ise etkisiz politikalarla 
yönetilmiştir. 
II. Durum: Duraklama Dönemi padişahları, sancaklarda 
eğitim görmedikleri için tecrübesiz ve devlet işlerine 
yabancı kalmışlardır. 
Yukarıdaki I. ve II. Durum birlikte değerlendirildi-
ğinde aşağıdakilerden hangisi doğru olur? 
A) Devlet işlerinde etkili olabilmek için tecrübeli sad 

razamlar gerektiği anlaşılmıştır. 
B) Duraklama Dönemi, padişahların genel özelliklerin 

den dolayı yenilikçi bir dönem olmuştur. 
C) Duraklama Dönemi'nde merkezi otorite bozulmuş 

ve padişahlar etkisiz kalmıştır. 
D) Duraklama Dönemi'nde yapılan yenilikler, Gerile 

me Dönemi'ni olumlu etkilemiştir. 
E) Şehzade sancağı sisteminin kaldırılması devleti o- 

lumsuz etkilememiştir. 
8.   Osmanlı Duraklama Dönemi'nde Tımar sisteminin 

bozulmaya başlaması ile, köylüler köylerini ve topraklarını 
terkederek şehirlere göç etmişlerdir. Bu durumun; 
I. Osmanlı sanayi üretiminde artış meydana gelmesi 
II. Yeniçeri sayısında artış yaşanması 

 
III. şehirlerde yaşayan nüfusun artmaya başlaması 
IV. Tımarlı Sipahilerin sayıca azalması 
gelişmelerinden hangilerine doğrudan neden olduğu 
savunulamaz? 
A) Yalnız II B) Yalnız IV C) II ve III 



D) I ve III E) I ve II 
 
9.   Osmanlı Devleti'nin Duraklama Dönemi'ne girme-

sinde etkili olan; 
I. güçlü devletlere komşu olunması 
II. maliyenin bozulması 
III. ordu ve donanmanın bozulması 
IV. devletin doğal sınırlara ulaşması 
V. merkezi otoritenin bozulması 
VI. Avrupalı Devletler'in Haçlı anlayışı ile hareket 

etmeye başlaması 
gibi gelişmeler iç ve dış nedenler olarak sıralanırsa 
aşağidakilerden hangisi doğru olur? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. I. Durum: Osmanlı Kuruluş ve Yükselme dönemlerinde, 

padişahın ölümünden sonra tahta kimin geçeceği belli 
değildir. 
II. Durum: Duraklama Devri'nde I. Ahmet, tahta ailenin 
en olgun ve yaşlı olanının geçmesi kuralını getirmiştir. 
Yukarıdaki iki durum birlikte değerlendirildiğinde 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Duraklama Dönemi'nde tahta geçiş, belirli bir sis 

teme bağlanmıştır. 
B) Duraklama Devri'nde kut anlayışı ortadan kalkmış 

tır. 
C) Duraklama Dönemi'nde ilk ayrıntılı veraset yasası 

hazırlanmıştır. 
D) Yükselme Dönemi'nde tahta geçiş sisteminde be 

lirsizlik vardır. 
E) Duraklama Dönemi'nde taht kavgaları önlenmeye 

çalışılmıştır. 
11. Osmanlı Devleti'nin Duraklama Dönemi'ne girmesinde 

ekonomik bozulmaların önemi büyüktür. Son denk 
bütçe Sokullu Mehmet Paşa zamanında hazırlanmış 
olup, daha sonraki bütçeler hep açık vermiştir. 
Bu durumun oluşmasında aşağıdakilerden hangisi-
nin etkisinden söz edilemez? 
A) Savaşların yenilgiyle sonuçlanması ve savaş gani 

metlerinin azalması 
B) Tımar sisteminin bozulması ile ordu bulundurma 

nın daha masraflı hale gelmesi 
C) Yeniçerilerin sık sık ayaklanarak cülus bahşişi al 

maları 
D) Saray masraflarının zaman içerisinde önemli ölçüde 

artması 
E) Avarız vergisinin daha sık toplanmaya başlanması 

12. Osmanlı Duraklama Devri'nde "Beşik Ulemalığı" denilen 
bir uygulama başlamış ve bu uygulama ile Mü-derris'in 
oğlu Müderris, Müftü'nün oğlu Müftü yapılmıştır. Kişilerin 
herhangi bir göreve getirilmelerinde zeka ve beceri 
yerine iltimas etkili olmuştur. Bu duruma göre; 
I. eğitim sisteminde önemli aksamaların oluşması II. 
yetenekli kişilerin hak ettikleri yere gelememesi III. 
ulema sınıfına duyulan güvenin sarsılması 

yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız I B) II ve III C) I ve III 

D) I ve II E) I, II ve III 
13. Osmanlı Duraklama Dönemi'ndeki; 

- vergilerin düzenli olarak toplanamaması 
- halkın can ve mal güvenliğinin sağlanamaması 
- Yeniçeriler'in sürekli olarak ayaklanmaları 
- köyden kente göçün hızlanması 
gibi gelişmeler aşağıdakilerden hangisinde etkili 
olmamıştır? 
A) Toplumsal huzursuzluğun artmasında 
B) Şehirlerde nüfus artışı meydana gelmesinde 
C) Halkın devlete olan güveninin sarsılmasında 
D) Avrupa ile olan ilişkilerin gelişmeye başlamasında 

E) Ekonominin bozulmaya başlamasında 
 
 
 
14. Osmanlı Devleti'nde; 

- merkezdeki Yeniçeri ayaklanmalarında, Yeniçeriler'in 
tüm istekleri karşılanmış ve ayaklanmalar bu şekilde 
bastırılabilmiştir. 

- Celali Ayaklanmalarımda ise şiddete başvurularak 
yüzlerce Celali isyancısı öldürülmüş ve isyanlar 
bu şekilde bastırılmıştır. 

Bu açıklamalara göre aşağıdakilerden hangisi yan-
lıştır? 
A) İsyanların bastırılmasında farklı yöntemler izlendiği 
B) Celali ayaklanmalarında kesinlikle taviz verilmediği 
C) Islahat hareketlerinin başarılı sonuçlar verdiği 
D) Yeniçeriler'in, kendi güçlerinin farkına vardıkları 
E) Ayaklanmaların sadece Anadolu'da meydana gel 

mediği 
15. Yükselme Dönemi'nde sadrazam olan kişiler uzun süre 

görevlerini sürdürürken, Duraklama Dönemi'nde 
sadrazamlar sık sık değişmiştir. Bu durum; 
I. Duraklama Dönemi sadrazamlarının merkeziyetçiliği 

engellediği 
II. bozulmaların sebebi olarak sadrazamların görüldü 
ğü 

III. sadrazamların yürütme görevine son verildiği 
yargılarından hangilerine kanıttır? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III 

D) I ve III E) I, II ve III 
 
16. Duraklama Dönemi iç isyanlarında Safeviler etkili i-
ken, Dağılma Dönemi isyanlarında Rusya etkili olmuştur. 
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesi-
dir? 

A) Komşu ülkelerin Osmanlı üzerinde amaçlan olduğu 
nun 

B) Osmanlı Devleti'nin ayaklanmaları bastıramadığının 
C) Osmanlı Duraklama Dönemi'nin isyanlarla geçti 
ğinin 

D) Halkın isyanlara katılmadığının 
E) Adaletli yönetimin bozulduğunun 

 
17. Duraklama Dönemi'nde; 

- şehzadelerin sancaklara gönderilmesi uygulamasına 
son verilmiş, 

- şehzadelerin kafes hayatı yaşamaları sağlanmış, 
- saray kadınları devlet işlerine kanşabilmişlerdir. 
Bu gelişmeler; 
I. siyasi 



II. kültürel 
III. askeri 
gibi alanların hangilerinde doğrudan bozulmalara 
sebep olmuştur? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 

D) I ve III E) I, II ve III 
18. - Savaşların uzun sürmesi 

- Halktan ağır vergiler alınması 
- Anadolu'da can güvenliğinin sağlanamaması 
- Yerel yöneticilerin halka baskı yapması 
Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisine neden ol-
muştur? 
A) Islahatların amacına ulaşmasına 
B) Din adamlarının güçlenmesine 
C) Sınırların daralmasına 
D) Ekonominin canlanmasına 
E) İç huzursuzlukların artmasına 

 


