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1. FAZ
1. 

Eyyûbîler devri, ilmî hayat bakımından İslâm târihinin en 
canlı ve hareketli dönemlerinden biriydi. Bozuk îtikâtlara 
karşı, Ehl-i Sünnet îtikâdını yaymak gâyesiyle, Kâhire ve 
Dımaşk’ta birçok medreseler açıldı. Burada tefsir, hadis, 
fıkıh ilimleri yanında, fen ilimleri de öğretiliyordu. Ayrı-
ca Kur’ân ilimlerini öğretmek için Dâr-ul-Kurrâlar, hadîs 
ilimlerini öğretmek için Dâr-ul-Hadîsler ve fen ilimlerini 
öğretmek için Dâr-ül-Hendeseler açıldı. Medreselerin 
yanında câmiler de önemli ilim merkezleriydi. Câmilerde 
çeşitli ilimlerin okutulduğu halkalar ve köşeler vardı.
Târihte çok önemli bir rol oynayan Eyyûbîler, Büyük 
Selçuklu Devletinin geleneklerini yeniden kurarken, Şiî 
Fâtımî Devleti’ne en büyük darbeyi vurmuş ve İslâm’ın 
yeniden ihyâsın için canla başla çalışmışlardır. Haçlılara 
karşı büyük bir devlet ve güç meydana getirmişler, nite-
kim muvakkat bir zaman için de olsa Kudüs’ü ele geçi-
rebilmişlerdir. Eyyûbîlerin devlet teşkilâtının izleri daha 
sonra Memlûklu ve Osmanlı devlet teşkilâtında tesirli 
olmuştur. 

Kaynak: www.seu.edu.tr

	 Yukarıda	verilen	bilgilere	göre	aşağıdaki	soruları	cevap-
layınız.

 a. Eyyubiler	zamanında	Kur’ân-ı	Kerim,	hadis	ve	fen	bilim-
leri	öğrenmek	gayesiyle	açılan	medreselere	hangi	isim	
verilmiştir?

  Dârul - Kurra, dâru’l - Hadis, dâru’l - Hendese.

 b. Eyyubiler	hangi	itikadı	yaymaya	çalışmış	ve	bu	gayeyle	
hangi	şehirlerde	okullar	(medreseler)	açmışlardır?

  Ehl-i sünnet itikadını yaymak için Dımaşk ve Kahire’de

  Medrese açmışlardır.

 c. Eyyubiler	devlet	teşkilatlanmalarıyla	hangi	devletleri	et-
kilemişlerdir?

  Memluklu ve Osmanlı devletlerini

2.	 1243	Kösedağ	Savaşı’yla	ilgili	aşağıda	verilen	bilgilerden	
doğru	olanları	“D”,	yanlış	olanları	“Y”	şeklinde	değerlen-
diriniz.

 
D/Y

a. Anadolu Moğolların egemenliği altına girdi. D

b. Anadolu Selçukluları Moğollara her yıl vergi 
vermeyi kabul ettiler. 

D

c. Anadolu Selçukluları bu savaştan sonra yıkıl-
ma sürecine girdi.

D

d. Moğollar bu dönemden sonra Anadolu’ya 
egemen oldular.

D

e. Moğollar istedikleri Selçuklu şehzadesini başa 
geçirdiler, istemediklerini tahttan indirdiler.

D

3. 
Sinop Yassıçemen Savaşı

Samsun Antalya

Hıttin Savaşı Kösedağ Savaşı

Baba İshak Ayaklanması Alâeddin Keykubad

	 Yukarıda	verilen	kavramları	kullanarak	aşağıdaki	ifadele-
rin	boşluklarını	doldurunuz.

 a. Alâeddin Keykubad, Antalya yakınlarındaki Alanya Ka-
lesi’ni almıştır.

 b. İzzettin Keykâvus döneminde Sinop, şehrini ithalat ve 
ihracat limanı hâline getirilmiştir.

 c. II. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde çıkan Baba İshak 
Ayaklanması güçlükle bastırılmıştır.

 d. Kösedağ Savaşı sonrası Anadolu Türk Siyasal Birliği 
bozulmuş, Türk beylikleri bağımsızlıklarını ilan etmişler-
dir.
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 e. I. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde, Samsun ve An-
talya’yı alınarak Akdeniz ve Karadeniz ticaretinde söz 
sahibi olunmuştur.

 f. Harzemşahlar Yassıçemen Savaşı sonrası yıkılış süreci-
ne girmişlerdir.

 g. Haçlılara karşı Selahattin Eyyubi tarafından başlatılmış 
olan savaş mukaddes şehir Kudüs’ün Hittin Savaşı’yla 
alınmasıyla sonuçlanmıştır.

4.	 ETKİNLİK	4

  → Moğollar Ortadoğu’da ilk kez yenildi.
  → Memluklerin İslâm dünyası’ndaki saygınlığı arttı.

5.	 ETKİNLİK	5

 
1.  J Caber	Kalesi A.  Haçlı Seferleri sonrası önemi artan 

limanlar

2.  A Akdeniz
Limanları

B.  Türkiye Selçukluları ile Suriye Sel-
çuklularının arasının bozulmasına 
neden olan şehir

3.  I Melikşah C.  Haçlı Seferleri sonrası güç kaybe-
den kurum

4.  C Papalık D.  Haçlı Seferleri sonrası doğu- batı ti-
caretinden büyük kazanç elde eden 
devlet

5.  E Artuklular E.  Diyarbakır ve Mardin bölgesinde ku-
rulan Türk beyliği

6.  G İznik F.  İlk denizci Türk beyliği

7.  H Bizans G.  Türkiye Selçuklu Devleti’nin ilk baş-
kenti

8.  F Çaka	Beyliği H.  Türkiye Selçukluları’nın Pasinler ve 
Malazgirt savaşlarını yaptığı devlet

9. D İtalya İ.  I. Kılıçaslan’ın Türkiye Selçuklu tahtı-
na geçmesini geciktiren Büyük Sel-
çuklu sultanı

10. B Halep J.  Süleyman Şah’ın mezarının bulun-
duğu kale

6.	 ETKİNLİK	6

  → Bizans’ın savunmaya geçmesi
  → Anadolu’nun Türk yurdu oluşunun kesinleşmesi
  → Anadolu’nun “Türkiye” adıyla anılmaya başlanması

7. ETKİNLİK	7

  → Eyyubi ve Abbasilerle işbirliği

  → Sınır ve kalelerin sağlamlaştırılması

8.	 ETKİNLİK	8

 


a. Ticarette kullanılmak üzere yollar yapılması 

b. Ticaret yolları üzerinde kervansarayların yapıl-
ması



c. Tüccarların korsan, eşkıya ve tabiî âfetlerden 
dolayı uğrayacağı zararları karşılamak üzere 
bir çeşit devlet sigortası uygulamasının baş-
latılması



d. Büyük ticaret merkezlerinde hanlar ve kapalı 
çarşılar yapılması



e. Karadeniz ve Akdeniz’deki önemli limanların 
fethedilmesi
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9.	 ETKİNLİK	9

 
Sivas

Konya

Kayseri

Sivas Ulu Cami, Gök Medrese, Buruciye Medresesi

İnce Minareli Medrese, Karatay Medresesi

Çifte Minareli Medrese

10. ETKİNLİK	10

Türkiye Selçukluları’ndan Siyasal Yapı

Divanlar

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

Devlet Görevlileri Yöneticiler

Tuğra
Arz
Mezalim
Niyabet
Pervane
Berid

Tuğrai
Müşrif
Naip

Sultan
Vezirler
Arzü’l Ceyş

2. FAZ

1.	 ETKİNLİK	1

 
a. Türkiye (Anadolu) Selçuklu Devleti Kösedağ 

Savaşı sonrası güç kaybetmiştir.
D

b. Türkiye Selçuklularının Moğollara bağımlı hâle 
gelmesi, Anadolu’da Türk beylikleri dönemini 
başlatmıştır.

D

c. Anadolu Türk Beylikleri, Moğollardan kaçan 
Türkmenlerin de katkısıyla Anadolu’yu siyasi, 
sosyal ve kültürel alanlarda tam anlamıyla 
Türk yurduna dönüştürmüşlerdir.

D

d. Yarı göçebelerden bazıları hayvancılığa de-
vam ederken bir kısmı yerleşik hayat tarzlarını 
benimsemiş ve Anadolu’daki yerli halkla ileti-
şim ve etkileşim yaşamıştır.

D

e. Türkiye Selçuklu sultanı Alaaddin Keyku-
bâd’dan yurt edinme müsaadesi alan Ertuğrul 
Bey’e, Karacadağ yöresi yurtluk olarak veril-
miştir.

D

f. Tarihçi Paul Wittek, Osmanlı Devleti’nin kuruluş 
sürecinde gazâ kavramının Türk savaşçılarının 
temel motivasyonu olduğunu savunmuştur.

D

2.	 ETKİNLİK	2

Devlet-i Âliye

Saltanat-ı Adalet-i
Unvan

Saltanat-ı Âlem
Penah

Devlet-i Ebed
Müddet

Devlet-i Muazzam

Memâlik-i
Osmaniye
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3. ETKİNLİK	3
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	 Yukarıda	verilen	bulmacanın	sorularını	verilen	sorularla	
eşleştiriniz.

 

6
Anadolu’nun fethinde rol oynayan derviş- düşü-
nür grubu (……….Rum)

3
Osmanlı kuruluş süreciyle ilgili nazariyeleri bu-
lunan ünlü edebiyatçı- tarihçi

5
Kayıları Karacadağ bölgesine yerleştiren Türki-
ye Selçuklu hükümdarı (Alaaddin………….)

4
Osmanlı Devleti’nin isimlerinden biri  (…………… 
Âliyye)

2
Türkmen grupları arsında yerleşik hayata geç-
memiş konargöçerlere verilen isim

1 Osmanlıların temelini oluşturan Oğuz boyu

4.	 ETKİNLİK	4

  → Anadolu’daki toplulukların etkileşimi

  → Gaza ve cihat anlayışı

  → Türkmen göçü ve yurt bulma motivasyonu

5. ETKİNLİK	5
 a.  Bizans’ın otoritesini kaybetmesi ve tekfurların (vali) ba-

şına buyruk hareket etmesi

 b.  Osmanlıların güçlü Anadolu beylikleri yerine zayıf Bi-
zans üzerine harekâtlar düzenlemesi

 c. Osmanlı merkezi otoritesinin sağlam olması

 d. Gaza ve cihat anlayışının benimsenmesi

 e. Ahi ve abdalların halkın birlik ve beraberliğini sağlaması

 f.  Toy ve şölenlerle içtimaî dayanışmanın sağlanması

 Osmanlıların	 kısa	 sürede	 gelişmesinde	 etkili	 olan	 yuka-
rıdaki	 durumların	 siyasî-idarî	 ve	 sosyo-kültürel	 alanlarla	
öncelikli	ilişkisini	aşağıdaki	şemaya	yazınız.

Siyasi
idari

Sosyal
kültürel

a

b

c

d

e

f

Siyasi
idari

Sosyal
kültürel

a

b

c

d

e

f

Siyasi
idari

Sosyo-
kültürel

a

b

c

d

e

f

 

6. ETKİNLİK	6
 

a. Osman Bey aşiretini beylik düzeyine taşımıştır. D

b. Osman Bey’in fethettiği yerler arasında Edirne 
ve Bursa yer alır.

Y

c. Osmanlılarla Bizans arasındaki ilk savaş Ko-
yunhisar Savaşı’dır.

D

d. Osman Bey’in uyguladığı politikalar arasında 
iskân, istimâlet ve hoşgörü politikaları yer alır.

D

e. Osman Bey oğlu Orhan Bey’e âdil, yardımse-
ver ve cesur olmayı tavsiye etmiştir

D

f. Koyunhisar Savaşı Osmanlı- Bizans uzlaşma 
dinamiğine örnek verilebilir.

Y
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7.	 ETKİNLİK	7

Gruplar

Ahiyân

Bacıyân

GaziyânAbdalân

 Osman Gazi’nin silah arkadaşları, Köse Mihal, Turgut Alp, 
Konur Alp, Samsa Çavuş, Akça Koca’nın faaliyetlerinden Os-
manlı arşiv vesikaları ve saha araştırmalarında bahsedilmiş, 
bu tarihî şahsiyetlerin folklorik olduğu ve yaşamadığını iddia 
eden Imber gibi tarihçilerin tezi Halil İnalcık tarafından çürü-
tülmüştür.

8.	 ETKİNLİK	8

a. Osman Gazi’nin silah arkadaşları kimlerdir?

 Köse Mihal, Turgut Alp, Konur Alp, Samsa Çavuş, Akça Koca

b. Colin Imber’in tezlerini Halil İnalcık hangi kaynakları kullana-
rak çürütmüştür?

 Arşiv vesikaları ve saha çalışma raporlarını

c. “Arşiv vesikası” ve “saha çalışması” kavramlarını kısaca açık-
layınız.

 Arşiv vesikası, resmi belgelerdir. Saha çalışması tarihi olayın 
yaşandığı yerdeki araştırmalarıdır.

3. FAZ
1. ETKİNLİK	1

a.
Palekanon (Eskihisar) Savaşı sonrası Ko-
caeli Yarımadası’nın yolu Türklere açılmış-
tır.

D

b.
Karesioğulları’ndaki taht mücadelesini fır-
sat bilen Orhan Bey bu beyliği egemenlik 
altına almıştır.

D

c.
Sırpsındığı Savaşı, Bizans İmparatorlu-
ğu’na karşı kazanılan ilk zaferdir.

Y

d.
Osman Bey döneminde Rumeli Yarımada-
sı’nın tamamı fethedilmiştir.

Y

e.
Karesioğulları beyliğinin Osmanlılara katıl-
masıyla Anadolu Türk birliği sağlanmıştır.

Y

f.
I. Murat zamanında gerçekleşen Ploşnik 
Savaşı’ndan Osmanlı ordusu bozgunla 
ayrılmıştır.

D

g.

I. Murat ayaklanma hazırlığı içindeki kar-
deşleri Şehzade İbrahim ve Şehzade Halil’i 
öldürterek kardeş katli uygulamasını res-
men başlatmıştır.

D

2. ETKİNLİK	2

 
Ankara

İznik Çanakkale

BursaBolu
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3. ETKİNLİK	3

Osman
Gazi

Orhan
Gazi

I.	Murat

Pençik Sistemi’nin 
uygulanmaya başlan-
ması



Söğüt ve Domaniç 
bölgesinin yurtluk ve 
yaylak- kışlak olarak 
kullanılması



Haçlılara karşı I. Ko-
sova Zaferi’nin kaza-
nılması



Bursa, Balıkesir, İznik 
ve İzmit’in fethedil-
mesi



Davud-ı Kayserî’ye 
İznik Medresesi’nin 
kurdurulması



Bakır paranın bastırı-
lıp bağımsızlığın ilan 
edilmesi



4. ETKİNLİK	4

 Sırpsındığı Ploşnik Çirmen I. Kosova

5. ETKİNLİK	5

A. Pençik 1.
Osmanlı Devleti’nde başkent 
olan şehir

B. Tımar 2.
Padişahtan sonra en çok yet-
kiye sahip olan idareci

C. Vakıf 3.
Sosyal hizmetlerin yürütül-
mesi için açılan hayır mües-
sesesi

D. Veziriâzam 4.
Savaşlarda esir edilen as-
kerlerin beşte birinin devlet 
hizmetine alınması

E. Payitaht 5.
Devlet görevlilerinin kontrolü 
altındaki topraklara verilen 
isim

 

A B C D E

4 5 3 2 1

6. ETKİNLİK	6

I. Yerleşiklerin konargöçer hayata
geçmesi hedeflenmiştir.

II. Devletin asker ve vergi toplama
işleri kolaylaştırılmaya çalışılmıştır.

III. Göçebelerin şehirlilere verdiği
zarar azaltılmaya çalışılmıştır.

IV. Yörüklerin yeni fethedilen yörelere
yerleştirilmesiyle devletin hâkimiyeti
pekiştirilmeye çalışılmıştır.

	 İskân	 sisteminin	 hedefleriyle	 ilgili	 yukarıda	 verilenlerden	
doğru	ve	yanlış	olanları	açıklayarak	belirtiniz.

 Doğru olanlar;

 II, III ve IV. İskân siyaseti, üretimi ve devlet otoritesini arttırır.

 Yanlış olanlar;

 Yalnız I. İskân siyasetiyle konargöçlerin yerleşiklere zararı 

engellenir.



15
 A

d
ım

d
a 

T
ar

ih

7

CEVAP ANAHTARLARI

7. ETKİNLİK	7

a.
Kapıkulu Ocakları’nın ve Yeniçeri Ocağı’nın te-
melleri Orhan Gazi zamanında atılmıştır.

D

b.
I. Murat, kut anlayışında değişiklik yapıp “Ülke 
padişah ve oğullarının mülküdür.” prensibini 
getirmiştir.

D

c.
Osmanlı Devleti’nin kuruluş süreci ve yüksel-
menin başlarında en çok mücadeleyi Karesio-
ğulları’yla yapmıştır.

Y

d.
I. Murat, Şehzade Bayezid ile Germiyan beyinin 
kızını evlendirip çeyiz olarak Kütahya ve çev-
resini almıştır.

D

e.
Osmanlılar ilk kez savaş topunu Koyunhisar 
Savaşı’nda kullanmışlardır.

Y

f.
Eskihisar Savaşı sonrası, Edirne’nin güvenliği 
sağlanmış ve bu şehir başkent yapılmıştır.

Y

8. ETKİNLİK	8

 I. Murat

II. Murat

Yıldırım Bayezid

Orhan Gazi

Veziriâzamlık

Divan

Enderun

Anadolu
Beylerbeyliği

4. FAZ
1. ETKİNLİK	1

a.
Yıldırım Bayezid, Anadolu Türk Siyasi birliğini 
büyük oranda sağlamıştır.

D

b.
Karesioğulları Osmanlı egemenliğine Yıldırım 
Bayezid döneminde girmiştir.

Y

c.
Niğbolu Savaşı, Karamanoğullarına karşı kaza-
nılan bir zaferdir.

Y

d.
Yıldırım Bayezid döneminde Bulgaristan’ın ta-
mamı fethedilmiştir.

D

e.
Yıldırım Bayezid zamanında Sakız Adası’nın 
fethiyle Akdeniz’in tamamı Osmanlıların kont-
rolüne geçmiştir.

Y

f.
Yıldırım Bayezid, Sultan II. Murat’tan sonra taht-
ta geçmiştir.

Y

g.
Osmanlı tarihinde ilk kez cülus bahşişi veren 
padişah Yıldırım Bayezid’dir.

D

2. ETKİNLİK	2

 
Aydın

Menteşe Saruhan

GermiyanHamid
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3. ETKİNLİK	3

a.
Kadı Burhaneddin’in kontrolündeki Orta ve 
Doğu Anadolu’daki toprakların kontrolünün ele 
geçirilmesi.



b. Rumeli Hisarı’nın inşa edilmesi n

c.
Yunanistan’ın tamamının egemenlik altına alın-
ması n

d.
Birleşik Haçlı kuvvetlerinin Niğbolu’da mağlup 
edilmesi 

e.
Aydın, Saruhan, Hamid, Menteşe, Germiyan ve 
Teke beyliklerinin Osmanlı topraklarına katıl-
ması



f. Altın paranın bastırılıp tedavüle konulması n

4. ETKİNLİK	4

 I. İstanbul
Kuşatması

(1391)

Niğbolu
Savaşı
(1396)

Ankara
Savaşı
(1402)

II. İstanbul
Kuşatması

(1395)

5. ETKİNLİK	5

A. Çelebi 1.
Devlet yönetiminde hüküm-
darsız bir süreç yaşanması

B. İskân 2.
Osmanlı şehzadelerine veri-
len isim

C. Fetih 3.
Gayrimüslimlere hoşgörülü 
davranılması

D. Fetret 4.
Türkmenlerin yeni yerlere 
yerleştirilmesi

E. İstimâlet 5.
Yeni bölgelerin egemenlik al-
tına alınması

 

A B C D E

2 4 5 1 3

6. ETKİNLİK	6

I. Osmanlı Devleti'nin dağılma
ihtimali ortaya çıkmıştır.

II. Yıldırım Bayezid’in oğulları
isyan etmişlerdir.

III. Anadolu Türk birliği sağlanmıştır.

IV. İstanbul’un fethi gecikmiştir.

	 Fetret	Devri’yle	ilgili	yukarıda	verilenlerden	doğru	ve	yanlış	
olanları	açıklayarak	belirtiniz.

 Doğru olanlar şunlardır; 
 I - II ve IV çünkü devletin parçalanması tehlikesi ortaya çık-

mış, sağlanan Türk Birliği bozulmuş, taht kavgaları sebebiyle 
fetihler gecikmiştir.

 Yanlış olanlar şunlardır; 
 III çünkü, Türk siyasal birliği bozulmuş, itaat altına alınan bey-

likler tekrar bağımsızlık ilan etmiştir.
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7. ETKİNLİK	7

a.
Kara Tatar ve bazı Anadolu beylik askerleri Ti-
murluları bırakıp Osmanlılara katılmışlardır.

Y

b.
Timur, Çin Seferi’ne gitmeden önce batı sınırın-
da bulunan Osmanlıları kuvvetten düşürmek 
istemiştir.

D

c.
Timur’un Sivas’ı yağmalaması, Osmanlı – Ti-
murlu arasının bozulmasına neden olmuştur.

D

d.
Emir Timur, Semerkant merkezli büyük bir dev-
let kurmuş, Türkistan bölgesinde güçlenmiştir.

D

e.

Yıldırım Bayezid’in Anadolu Türk birliğini sağla-
ması üzerine bazı beyler Timur’a sığınmış, Ti-
mur’un Ortadoğu’ya gelişiyle bazı hükümdarlar 
da Yıldırım’a sığınmıştır.

D

8. ETKİNLİK	8
 

Şeyh Bedrettin Çalıbey İskân Venedikliler

İstimâlet Mustafa Mehmet Timurlular

 Yukarıda	verilen	kavramları	kullanarak	aşağıdaki	ifadelerin	
boşluklarını	doldurunuz.

a.
Mustafa Çelebi, daha sonra çıkacak Düzmece adıyla bili-
nen isyana karışıp âsi olmuştur.

b.
Çelebi Mehmet zamanında Venedikliler ile yapılan 

1416’daki Çalıbey Deniz Savaşı, Osmanlıların ilk deniz 
savaşıdır.

c.
İslâm itikadına aykırı fikirler yayan ve kamu düzenini bo-

zan Şeyh Bedrettin Osmanlılardaki ilk sosyal içerikli  is-
yan hareketidir.

d.
Mehmet Çelebi, Osmanlı kaynaklarında Fetret Devri’ni 
sona erdirdiğinden “Devletin İkinci Kurucusu” olarak ad-
landırılmıştır.

e.
Fetret Devri sürecinde Osmanlıların, Balkanlar’da ciddi bir 

toprak kaybı yaşamamasında İskân ve İstimâlet politika-
ları etkili olmuştur.

f.
Osmanlıların Timurlular ile yaptıkları Ankara Savaşı ye-
nilgiyle sonuçlanmıştır.

5. FAZ
1. ETKİNLİK	1

a.

Azaplar, savaşlarda Yeniçerilerin ön safında 
savaşan, sağa ve sola çekilerek Yeniçerilerin 
manevra kabiliyetlerini artıran öncü ve gönüllü 
birliklerdir.

D

b.
Mirî arazilerin, vergi geliri hizmet karşılığı asker-
lere ve devlet adamlarına verilirdi.

D

c.
Sipahiler barış döneminde taşrada güvenliği 
sağlamışlardır.

D

d.
Zeamet sahipleri, yüz bin akçeden fazla geliri 
olan toprakların yöneticisi olup yüksek devlet 
görevlileriydiler.

Y

e.
I. Murad zamanında gayrimüslim çocukların alı-
nıp yetiştirilmesiyle oluşturulan Tımarlı Sipahi 
denilen bir ordu kurulmuştur.

Y

f.
Kapıkulu askerlerinin tamamı Türklerden oluş-
muştur.

Y

g.
Orhan Bey zamanında Yaya ve Müsellem adın-
da düzenli bir ordu oluşturulmuştur.

D

2. ETKİNLİK	2
 

Has

Zeamet Tımar
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3. ETKİNLİK	3

1

4

5

32
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E

M
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E

Ç

İ
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	 Yukarıda	verilen	bulmacayla	açıklamalarını	eşleştiriniz.

5
Tımar topraklarında maaş karşılığı verilen toprakların 
genel adı

1
Gayrimüslimlere hoşgörülü ve adaletli davranma 

siyaseti

4
Toplumun bir kısmının ülkenin başka bir yerine yerleş-

tirilmesi siyaseti

1 Genç, bekâr ve savaşlarda öncü olan cesur savaşçı

3
Savaşlarda esir edilen askerlerin beşte birinin ordu 

hizmetine alınması

2 20.000-100.000 akçelik dirlik topraklara verilen isim

4. ETKİNLİK	4

  
eyalet zeâmet tımarlı

müsellem mirî cihat

	 Yukarıda	verilen	kavramları	kullanarak	aşağıdaki	ifadelerin	
boşluklarını	doldurunuz.

a. Mülkiyeti devlete ait olan topraklara miri arazi denilir.

b.
Zeâmet sahiplerinin yıllık geliri 20000 ile 100000 akçe 

arasındadır.

c.
Eyalet ordusunun askerlerinin tamamı Türklerden oluş-

muştur.

d.
Orhan Bey zamanında Yaya ve Müsellem adında dü-

zenli ordular oluşturulmuştur.

e.
Tımarlı sipahiler Osmanlı ordusunun klasik dönemde en 

kalabalık ordusunu oluştururlardı.

f.
Cihat  İslâm dinini yaymak için gayret etmek anlamına 

gelmektedir.

5. ETKİNLİK	5

A.
İnce 
donanma

1.
Donanmalarda tayfalık ve as-
kerlik yapan kişiler

B. Levent 2.
Gulam (devşirme) sistemiyle 
devlet hizmetine alınmış ki-
şiler

C. Ulufe 3.
Nehir ulaşımında kullanılan 
deniz kuvvetine verilen isim

D. Reis 4.
Yeniçerilere üç ayda bir veri-
len maaş

E. Kapıkulu 5.
Gemi komutanlarına verilen 
isim

 

A B C D E

3 1 4 5 2
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6. ETKİNLİK	6

	 Yukarıdaki	 haritada	 kuruluş	 sürecinde	 Osmanlı	 Beyliği	
ve	komşularını	görmektesiniz.	Haritayı	yorumlayarak	Os-
manlı	askerî	yayılışını	açıklayınız.

 → Genişleme siyaseti zayıf Bizans ile birlik içinde olmayan 
Balkanlara doğru olmuştu.

7. ETKİNLİK	7

a.
Kapıkulu Sipahileri, devşirme askerlerin atlı bir-
likleridir.  

D

b.
Kapıkulu askerlerin hiçbir şekilde evlenmesine 
veya ticaretle uğraşmasına izin verilmezdi.

D

c.
Kapıkulu süvarileri rütbece yeniçerilerden ön-
dedir.

D

d.
Kapıkulu süvarileri hazineyi, padişahı, devletin 
sancak ve bayraklarını korumaktan sorumludur.

D

e.
Kapıkulu askerleri Bursa, Edirne ve İstanbul gibi 
şehirlerde yaşarlardı.

Y

8. ETKİNLİK	8
 

Özellik
Tımarlı	
Sipahiler Kapıkulları

Askerlerinin tamamı Türkler-
den oluşmuştur.



Hıristiyan çocuklarının devşiril-
mesiyle meydana getirilmiştir.



Mirî arazilerde “Dirlik” toprak-
larının üretim ve denetim işle-
rini yapmışlardır.



Toprak sistemi ile askerî siste-
mini birleştiği yapıdır.



Başkentin ve savaşta Otağ-ı 
Hümâyun’un korunmasıyla so-
rumludurlar.



Pisa Tarzı
1. Vergi ödemeyemez hale gelen halk, Bizans’ın baskıcı siyase-

tinin de bir sonucu olarak Osmanlı Devleti’ni kurtarıcı bir çare 
olarak görmeye başlamıştır. Bu yüzden Osmanlı yönetmini 
hoşgörü ile karşılamış, Türklere direnmemişlerdir.

2. İran, Türk Arap akınları halkın daha batıya göç etmesine yol 
açmış, Doğu Anadolu’nun nüfusu aralıklarla süren savaşlar, 
yönetim baskısı ve salgın hastalıklar nedeniyle oldukça azal-
mıştır.

3. C
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7. FAZ
1. ETKİNLİK	1

a.
Süleyman Çelebi’nin “Mevlid” adıyla tanınan 
Vesîletü’n-Necât isimli eserine kaynaklık eden 
Garibnâme’yi Aşık Paşa yazmıştır.

D

b.
Osmanlıların kuruluşunda Şeyh Edebalî tekke-
nin, Dursun Fakih medresenin devletteki nüfu-
zunu temsil etmektedirler. 

D

c.
Muhyiddin İbn Arabî tasavvufî fikirlerini Fü-
tuhât-ı Mekkiye ve Fususu’l-Hikem isimli eser-
lerinde ortaya koymuştur.

D

d.
Molla Güranî’nin medrese-tekke sentezinin en 
mühim şahsiyetlerinden biri olduğu kabul edil-
mektedir.

Y

e.
Şeyh Bedreddin mülkün ortak olduğu telakki-
siyle II. Murad döneminde dinî - içtimaî içerikli 
isyan çıkarmıştır.

Y

2. ETKİNLİK	2

İbnü’l	Arabi
Mevlânâ

Celaleddin

Evhadeddin

Kirmani

Sadrettin	Konevi
Şihabeddin

Sûhreverdî

Necmeddin

Dâye

Ahi	Evran Yunus	Emre Şems-i	Tebrizî

3. ETKİNLİK	3

 
Mesnevî, Avârif ve Mirsâd dergâhlarda okunan eserler 
olma özelliği taşımaktadır. Hikâyeleri ve toplumdan verdiği 
örnekleriyle Mesnevî, ayet ve hadislerle tasavvufî düşün-
ceyi birbirinden ayrılmaz bir tarzda ele alan ve tekke âda-
bını sistemleştiren Avârif ile tasavvuf kültürünün yaygınlaş-
masına yardımcı olan Mirsâd, Türkçeye tercüme edilmiştir. 
Biri Sühreverdiye, diğeri Kübreviye kültürünü Anadolu’ya 
nakşeden bu son iki eser yüzyıllarca tekkelerde okunarak 
Anadolu’nun manevî arka planındaki yeri almıştır. Mesnevî 
için Dâru’l-Mesnevî denen özel bir eğitim kurumu açılmış, 
buralarda hem Farsça öğretilmiş, hem de bu eser okunmak 
suretiyle tasavvuf eğitimi yapılmıştır. Dâru’l-Mesnevîlerin 
müdavimlerinin yalnızca Mevlevîlerden ibaret olmayıp, 
mesnevîhan sıfatıyla anılan Mehmed Murad Buharî gibi 
Nakşî şeyhlerinin varlığı da göstermektedir ki bu eser tari-
katlar arasında bir köprü olmayı başarmıştır.

Dr.	Zafer	Erginli,	Osmanlı	Devleti’nin
Kuruluşunda	Türk	Dervişlerinin	İzleri	

 Metinde	verilen	bilgilere	göre	aşağıdaki	soruları	cevaplayı-
nız.

 Osmanlılar zamanında dergâhlarda okunan eserleri yazınız.

 Mesneviy-i Şerif, Avârif, Mirsad.

 Metinde verilen eserlerden hangisi tekke âdabının hangisi ta-
savvuf kültürünün yayılmasına katkıda bulunmuştur?

 Tekke âdabını Avârif, Tasavvuf kültürü Mirsad sistemleştir-
miştir.

 Avârif ve Mirsad isimli eserler hangi tasavvuf yol ve kültürü-
nün Anadolu’da tanınmasına katkıda bulunmuş eserlerdir?

 Avârif ve Mirsad, Sühreverdiye ve Kübreviye’nin tanınmasına 
katkıda bulunmuştur.

 Dâru’l–Mesnevî hangi anlama gelmektedir?
 Mesnevi okunan ve Farsça öğretilen eğitim kurumlarıdır.

 Nakşi – Mevlevî tarikatları arasında köprü olan Şeyh Meh-
med Murad Buharî hangi okumalara katılmış ve hangi lakabı 
almıştır?

 Seyh Mehmed Murad Buharî, Dâru’l - Mesnevilerde Mesneviyi 
Şerif okumalarına katılmış ve mesnevihan lakabını almıştır.
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4. ETKİNLİK	4

a.
Davud-ı Kayserî, Vahdet-i Vücutçu anlayışı fel-
sefî kanıta ve matematiğe dayanan çıkarımlar-
la yeniden inşa etmiştir.

D

b.
İbnü’l- Arabî’nin Fusûsü’l Hikem isimli eserine 
şerh yazan Yunus Emre’dir.

Y

c.
Sadreddin Konevî’nin ruh ve fikir dünyasını şe-
killendiren ilk hocası¸ ilk şeyhi büyük sufî Muh-
yiddin-i Arabî’dir.

D

d.
Mevlânâ, Anadolu’da ahiliğin kurulup gelişmesi 
ve değişik yörelerde örgütlenmesinde etkin bir 
rol oynamıştır.

Y

e.
Anadolu’da İslâmiyet’in yayılması hizmet eden 
Hacı Bektaşı Veli’nin eseri Makâlât’tır.

D

5. ETKİNLİK	5

A. Mutasavvıf 1.
Müslümanlar arasında daya-
nışma sağlayan meslek ör-
gütü

B.
Erguvan 
Bayramı

2.
Tasavvufla meşgul olan ve 
manevî ilerleme kaydeden 
kimse

C. Ahilik 3.
Allah’ın kulluğunun gerekle-
rini yerine getirmeye çalışan 
kişi

D. Takva 4.
İnsanın Allah’ın emirleri çer-
çevesinde hareket etmesi hâli

E. Abdal 5.
Farklı sufi gruplarının bir ara-
ya geldiği manevî şölen

 

A B C D E

2 5 1 4 3

6. ETKİNLİK	6

	 •	Siyasî-	Askerî	Hizmetler

 • Gaza ve cihat faaliyetlerine katılınması
 • Orduya lojistik destek sağlanması

	 •	Dinî-	İlmî-	Kültürel	Hizmetler

 • Tasavvuf, tekke, âdab ve erkânının öğretilmesi
 • İslâmiyet’in yayılması

	 •	Toplumsal	Hizmetler

 • İmaret, konak ve kervansaraylarda insanlara hizmet edilmesi
 • İhtiyaç sahiplerinin gereksinimlerinin giderilmesi

7. ETKİNLİK	7

 → Yunus Emre

 → Hacı Bayram Veli

 → Taptuk Emre

 → Hacı Bektaş-ı Veli

 → İmam-ı Rabbani

 → Abdülkadir-i Geylani

 → Ahi Evran

 → Sadreddin-i Konevi

 → Hoca Ahmet Yesevi

 → Beyazıt-ı Bestamî
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8. FAZ
1. ETKİNLİK	1

a.
Osmanlılarda, Tasavvuf Edebiyatı’nın en önemli 
temsilcileri arasında, Hacı Bayram-ı Veli, Kay-
gusuz Abdal, Akşemseddin yer alır.

D

b.
Osmanlılarda, Halk Edebiyatı’nın en önemli 
temsilcileri arasında Eşrefoğlu Rumî ve Ümmî 
Kemal yer alır.

Y

c.
Âşıklar halk hikâyelerini,aşk veya aşk- kahra-
manlık konulu manzum ve mensur karışık an-
latmalarla halka nakletmişlerdir.

D

d.
Menkıbeler yazılı gelenekten teşekkül etmiş 
eserlerdir.

Y

e.
Türk Halk Edebiyatı’nda; Âşık Garip ile Şahse-
nem, Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre, Ferhat ile 
Şirin, Arzu ile Kamber gibi halk hikâyeleri vardır. 

D

f.
Osmanlıların uçlardaki hayat serüveni içeri-
sinde en dikkati çeken motif  “gazâ ve cihad” 
motifidir.

D

2. ETKİNLİK	2

İnanç

Âdet

GelenekÖrf

3. ETKİNLİK	3

 
Aşıkpaşazâde’nin yaygın olarak “Tevârih-i Âl-i Osman” 
veya “Menâkıb-ı Âli Osman” adıyla da bilinen çalışması 
sagu özelliği gösterir. Destanî ve tarihsel malzemeyi, 
yazılı kültür ürünü olmasına rağmen sözlü kültür ürünü 
bir halk anlatısı planı, üslubu ve yapısı içinde ele al-
dığını söyleyebiliriz. Kanaatimizce, bugüne kadar Türk 
halkbilimciler tarafından yeterince değerlendirilme-
miş olan erken dönem Osmanlı tarihlerinin taşıdıkları 
“tarih” hüviyetlerinin yanı sıra epik destan veya sagu 
türüyle olan ilişkileri de göz önüne alınarak topluca 
değerlendirilmelidir. Söz konusu anlatıların incelene-
rek içerdikleri sözlü kültürel elementlere, oluşturulacak 
olan Türk kültür çevrebilim motif-indeksinde mutlaka 
yer verilmelidir.

Doç. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU,	Sözlü	Kültürden	Yazılı	
Kültür	Ortamına	Geçiş	Bağlamında	Erken	Dönem	

Osmanlı	Tarihlerinden	Aşıkpaşazade’nin	Epik 
Karakteri	Üzerine	Tespitler	

 Metinde	verilen	bilgilere	göre	aşağıdaki	soruları	cevaplayınız.

 Aşıkpaşazâde’nin menâkıbı hangi tür bir edebi eserdir?

 Sagu tarzı bir menkıbedir.

 Menâkıb-ı Âli Osman yazılı bir eser olmasına karşın hangi 
özellikleri barındırmaktadır?

 Sözlü kültür ürünü bir halk anlatısı özelliğini barındırır.

 Erken dönem Osmanlı tarih ürünlerinin epik destan örneği ol-
ması hangi anlama gelmektedir?

 Tarihsel bir metin özelliği taşıyıp sagu ve destan niteliğinde 
olma anlamına gelir.

 Araştırmacılar erken dönem menkıbelerinin hangi tür motif 
ve indekslerini vermelidirler?

 Türk kültür çevrebilim motif - indeksi verilmelidir.

4. ETKİNLİK	4

Halk Edebiyat Divan Edebiyatı Tasavvuf
Edebiyatı
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5. ETKİNLİK	5

a.
Türk kültürü, Türklerin devlet kurduğu coğraf-
yanın etkisiyle  “Bozkır Medeniyeti” olarak ad-
landırılmaktadır.

D

b.
Selçuklu sanatı, başlangıçta Osmanlı mimarisi-
nin genel özelliklerini taşımıştır.

Y

c.
Klasik dönemde Osmanlıların en ünlü tezhip 
sanatçısı Matrakçı Nasuh olmuştur.

Y

d.
Tac Mahal’in mimarlığını Mimar Koca Sinan 
yapmıştır.

Y

e.
Ünlü minyatür sanatçıları arasında Amasyalı 
Şeyh Hamdullah ve Ahmet Karahisarî yer alır.

Y

f.
Yeşil Cami, Topkapı Sarayı ve Yeşil Türbe Os-
manlı çini sanatının en güzel örneklerini barın-
dırır.

D

g.
Perspektif olmadan yapılan resme minyatür 
denir.

D

6. ETKİNLİK	6

A. Tasvir 1. Minyatür yapan sanatçı

B. Hüsnühat 2. Güzel yazı sanatı

C. Tezhip 3. El yazması süsleme sanatı

D. Nakkaş 4.
Güzel yazı sanatıyla uğraşan 
kimse

E. Hattat 5. Minyatür yapım işi

 

A B C D E

5 2 3 1 4

7. ETKİNLİK	7

	 •	Çıraklık

 Şehzadebaşı Camii

	 •	Kalfalık

 Süleymaniye Camii

	 •	Ustalık

 Selimiye Camii

8. ETKİNLİK	8

 

Hüsnûhat

Çini

Tezhip

Kakmacılık

Ebru

Oymacılık
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9. FAZ
1. ETKİNLİK	1

a.
İstanbul’un Bizans Devleti’nin topraklarını Ana-
dolu ve Rumeli diye ikiye ayırması

Y

b.
Bizans’ın, Osmanlıların Anadolu’dan Rumeli’ye, 
asker geçişini engellemesi

D

c.
Bizans Devleti’nin Anadolu beyliklerini siyasî 
hedeflerle Osmanlılara karşı kışkırtması

D

d.
Osmanlı Devleti’nin  Avrupa devletlerini Bi-
zans’a karşı Haçlı ittifakına davet etmesi

Y

e.
İstanbul’un jeopolitik ve jeostratejik öneme sa-
hip olması

D

f.
Baharat Ticaret Yolu’nun kontrolünün ele geçi-
rilmek istenmesi 

Y

2. ETKİNLİK	2

Batı Trakya

SelanikMakedonya

Güney Romanya Doğu Arnavutluk

3. ETKİNLİK	3
 

Haçlı Aydınoğulları Düzmece

Menteşeoğulları Mustafa II. Kosova

Bizans Ankara II. Murat

	 Yukarıda	verilen	kavramları	kullanarak	aşağıdaki	ifadelerin	
boşluklarını	doldurunuz.

a.

II. Murat tahta çıkınca Bizans İmparatorluğu amcası 

Mustafa Bey’i serbest bırakmış, Düzmece Mustafa İs-

yanı yeniden başlamıştır.

b.
II. Murat 1451 senesinde vefat etmiş, yerine oğlu II. Meh-

met hükümdar olmuştur.

c.

İstanbul’un alınmak istenmesinde Bizans’ın Avrupa dev-

letlerini Osmanlılara karşı Haçlı ittifakına davet etmesi 

etkili olmuştur.

d.

II. Murat, Ankara Savaşı’ndan sonra yeniden kurulan 

Anadolu beyliklerinden Aydınoğulları Hamitoğulları ve 

Menteşeoğulları beyliklerine kesin olarak son vermiştir.

e.
II. Kosova Savaşı’nın sonrası Osmanlıların Rumeli’deki 

egemenliği kesinleşmiştir.

4. ETKİNLİK	4
 

a.
Osmanlıların Balkanlardaki egemenliği kesin-
leşmiştir.

D

b.
Haçlılarla yükselme döneminde yapılan son 
savaş olmuştur.

Y

c.
Haçlılar Osmanlıları Balkanlardan atma ümitle-
rini kaybetmiştir.

D

d.
II. Viyana Kuşatması’na kadar Osmanlılar sa-
vunma durumuna geçmişlerdir.

Y
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5.	 ETKİNLİK	5

   Haçlıların Osmanlıları Balkanlaran çıkarmak istemesi

   Bizans’ın Hristiyan dünyasınından yardım istemesi

6.	 ETKİNLİK	6

 Toprak bütünlüğünü sağlamak

 Bizans’ı yıkıp siyasi entrikalara son vermek

 Ticaret yollarına egemen olmak

 Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) müjdesine mazhar olmak

 İstanbul’un tarihi ve stratejik önemi

7.	 ETKİNLİK	7

 Tuna Nehri sınır kabul edilecektir.

 Sırp Krallığı yeniden kurulacaktır.

 Barış on yıl süreli olacaktır.

8.	 ETKİNLİK	8

 Aydın, Hamit, Menteşe beylikleri Osmanlı egemenliğine gir-
miştir.

 Germiyan beyinin vasiyetiyle beylik Osmanlılara katılmıştır.

9. ETKİNLİK	9

A. Kanunnâme 1.
Sosyal ihtiyaçları karşılamak 
gayesiyle oluşturulan mü-
essese

B. Vakıf 2.
Fatih’in balistik hesaplama-
larını yaptığı top

C. Şahî 3.
Osmanlılarda lise ve üni-
versite düzeyi eğitim veren 
eğitim kurumu

D. Medrese 4.
Yasaların bir araya getirildiği 
mecmua

E. Feodalite 5.
Toprağa ve soyluluğa dayalı 
idarî- sosyal düzen

 

A B C D E

4 1 2 3 5

10. ETKİNLİK	10
 

Fatih Sultan Mehmet, Karadeniz’de etkili olan İtalyan devleti 
Cenevizlilerin koloni merkezi olan Amasra’yı ele geçirmiştir. 
1461 senesinde Sinop’ta bulunan İsfendiyaroğulları Beyliği’ne 
son vermiştir. II. Mehmet, Trabzon merkezli Trabzon Rum 
İmparatorluğu’nu da ortadan kaldırmıştır. Karamanoğulları 
Beyliği’nin merkezi Konya 1466 yılında Osmanlı egemenliğine 
alınmış, bunun üzerine bazı Karaman beyleri Toroslara (Silif-
ke-Mut) taraflarında beyliğin varlığını sürdürmüşlerdir.

	 Yukarıda	verilen	bilgilerden	yola	çıkarak	aşağıdaki	soruları	
cevaplayınız.

 a. Osmanlıların Avrupa’da rekabet ettiği devlet ve beylikler 
hangileridir?

  İtalya, Venedik ve Cenevizliler, İsfendiyaroğulları, Trab-
zon Rum Krallığı

 b. Karadeniz havalisinde fethedilen yerleri yazınız.

  Amasra, Sinop, Trabzon, Rize

 c. Karamanoğulları ile yapılan mücadelenin sonuçları ne-
lerdir?

  Beylik merkezi Konya alınmış, Karaman beyleri Silifke - 
Mut taraflarına kaçmıştır.
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10. FAZ
1. ETKİNLİK	1
 II. Bayezid’in Cem Sultan’ın ülkeyi paylaşma teklifini kabul et-

meyince iki kardeş Yenişehir’de karşı karşıya geldi. Cem Sultan 
yenildi ve Memluk Devleti’ne sığınıp Kahire’ye gitti. Bu olay 
Osmanlı Memluk ilişkilerini bozdu. Cem, Kahraman oğlu Ka-
sım Bey’in destek vaadine güvenerek tekrar Anadolu’ya gel-
di. Ancak taraftar bulamadı. Rodos şövalyelerinden kiraladığı 
gemiyle Rumeli’ye gitmek istedi. Ancak şövalyeler Bayezid ile 
anlaşarak Cemi tutukladılar. Rodos’tan Fransa’ya götürdüler. 
II. Bayezid Cem’in serbest bırakılmaması için şövalyelere bol 
para verdi. Cem Sultan’ı şövalyelerin elinden almak için, Fran-
sa, Macaristan ve Papa rekabete girdi. Sonunda Cem Papa’ya 
teslim edildi. Cem 1595 tarihinde Fransa kralı tarafından Pa-
pa’dan alınıp Fransa’ya götürülürken vefat etti. 

 Cem	Sultan	Olayı’yla	 ilgili	 yukarıda	 verilen	bilgilere	göre	
aşağıdaki	soruları	cevaplayınız.

 a. Cem Sultan ile II. Bayezid’in savaşmasına neden olan du-
rum ve ilk harp hangisidir?

 Taht mücadelesi olup ilk harp Yenişehir’de yapılmıştır.

 b. Cem Sultan’ın sığındığı ülke ve şehir hangisiydi?

 Memluk Devleti’ne (Mısır) sığınmıştır.

 c. Cem Sultan’ın II. Bayezid ile ikinci karşılaşması sonucu ne 
olmuştur?

 İkinci karşılaşma Anadolu’da olmuş ve Cem, Rodos şöval-
yelerine sığınmıştır.

 d. Cem Sultan’ın Avrupa’da kaldığı yerler hangileri  ve serü-
veninin sonu ne olmuştur?

 Fransa ve Papalık’ta kalmış ve neticede gurbette vefat et-

miştir.

2.	 ETKİNLİK	2

 

Şi tehlikesini engellemek

Baharat Yolunu almak Doğu Anadolu’da etkili olmak

Safevileri yıkmak
Orta Asya Türkleri’yle

irtibat kurmak

3. ETKİNLİK	3
 

Memluklular Haçlı Safevilerin

Çaldıran Şiî Memlüklu

Dulkadiroğulları Sinan Şah İsmail

	 Yukarıda	verilen	kavramları	kullanarak	aşağıdaki	ifadelerin	
boşluklarını	doldurunuz.

a.
Yavuz Sultan Selim Türk-İslâm dünyasını Osmanlı bayra-

ğı altında toplamak gayesiyle Safeviler ve Memluklular 
savaşlarını yapmıştır.

b.
Yavuz Sultan Selim İran Seferi’ne giderken ordusunun bir 
bölümünü Sivas’ta bırakmış, böylelikle  Anadolu’da çıkma-

sı muhtemel bir Şiî isyanını önlemek istemiştir.

c.
İstanbul’un alınmak istenmesinde Bizans’ın Avrupa dev-

letlerini Osmanlılara karşı Haçlı ittifakına davet etmesi 
etkili olmuştur.

d.

Şah İsmail ile Yavuz Sultan Selim, Van Gölü’nün doğu-

sundaki Çaldıran Ovası’nda karşılaşmış,
Dulkadiroğulları Beyliği, Fatih devrinden beri Osmanlılarla 

Memluklu arasında anlaşmazlıklara sebep olmuştur.

e.

Dulkadiroğulları Beyliği, Yavuz Sultan Selim’in İran Se-
feri sırasında Osmanlı ordusunun topraklarından geçişine 
izin vermemiş, Çaldıran Savaşı dönüşünde Osmanlılar 

Sinan Paşa komutasında bu beylik  üzerine ordu sevk 
etmişlerdir.

4.	 ETKİNLİK	4

a.

Osmanlılar İslam dünyasınıda egemenliğini 
güçlendirmek amacıyla Toros Dağları’nı aşıp 
Çukurova’ya girince Memlüklülerle aralarında 
savaş başlamıştır.

D

b.
On altı yıl süren Osmanlı - Venedik savaşları 
Osmanlıların yenilgisi ile sonuçlanmıştır. 

Y

c.
Venedik, Fatih Sultan Mehmet’in vefatından 
sonra imzalanan anlaşmaya uymamış, Os-
manlı ticaret gemilerine saldırmıştır.

D

d.
Venedik Akdeniz’deki Osmanlı adalarına sal-
dırmış ancak başarılı olamamıştır. 

D
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5.	 ETKİNLİK	5

	 II.	Bayezid’in	Boğdan	Seferi’nin	sonuçlarını	yazınız.

    →  Kili ve Akkerman kaleleri alınmıştır

    →  Boğdan Beyi Osmanlıların şartlarını kabul etmiştir.

6.	 ETKİNLİK	6

      →  Batı yönlü genişleme siyasetinin zayıflaması

    →  Cem Sultan için Papalık’a ödenek verilmesi

7.	 ETKİNLİK	7

  Safevilerin Doğu Anadolu’da etkinliklerini artırmak iste-
mişlerdir.

  Şiî propagandası etkisiyle Şahkulu isyan çıkmış ayaklan-
ma zorlukla bastırılmıştır.

8. ETKİNLİK	8

A. Turnadağ 1. Safeviler

B. Çaldıran 2. Dulkadiroğulları

C. Ridaniye 3. Memluklar

 

A B C

2 1 3

9. ETKİNLİK	9
 

Baharat Abbasi Mısır

Yavuz Sultan 
Selim

Portekiz Kıbrıs

Memlüklere Suriye Ümit

	 Yukarıda	verilen	kavramları	kullanarak	aşağıdaki	ifadelerin	
boşluklarını	doldurunuz.

a.

Mısır’ın fethiyle Baharat Yolu Osmanlıların eline geçmiş-

se de, Portekiz devletinin Coğrafi Keşifler sonucu Ümit 
Burnu keşfedip Hindistan’a ulaşmasıyla beklenen kazanım 
elde edilememiştir.

b.
Mısır Seferi sonunda Doğu Akdeniz Osmanlı egemenliği 
altına girmiştir.

c.
Abbası halifesi Mısır Seferi sonrası hilafeti Yavuz Sultan 
Selim hana devretmiş, Osmanlı sultanları halife unvanını 
almaya başladılar. 

d.
Venedik Kıbrıs Adası için Memlüklere ödedikleri vergiyi 
Mısır Seferi sonrası Osmanlılara ödemeye başladılar.

e.
Yavuz 1516 senesinde Suriye’ye girmiş, Memluk Sultanı 
Kansu Gavri ile Mercidâbık Ovası’nda karşılaşmıştır.
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Pisa Tarzı
1. Sultanın kılıcını kuşanarak saltanatın başladığını resmen ilan 

etmesidir. Böylece devletin ricali ve halk sultana biat ederdi.

2. Farklı dillerde dilekçelerin olması devlet bünyesinde farklı 
etnik gruplarının olduğunu gösterir. Bu yüzden her millete 
kendi dilinde nida edilirdi.

3. Halkın bazı şikayetleri Rıbak-ı Hümayun’a sunulurdu. Tarihçi-
ler bu dilekçeleri okuyarak dönemin sosyo-ekonomik yapısını 
değerlendirirdi.

12. FAZ

1.	 ETKİNLİK	-	1

a.
II. Murad Selanik şehrini fethedince Venedikliler 
tekrar Gelibolu’ya saldırmışlardır.

D

b.
İlk önemli Osmanlı-Venedik deniz savaşı 1416 
senesinde Gelibolu’da meydana gelen Çalıbey 
Deniz Savaşı’dır.

D

c.
Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Paşa Gelibo-
lu’yu fethederek Osmanlı donanmasının üssü 
haline getirmiştir.

D

d.
İlk Osmanlı donanması Ertuğrul ve Osman ga-
ziler zamanında kurulmuştur.

Y

e.
II. Murat döneminde Venedikliler donanmala-
rıyla Çanakkale Boğazı’nın istihkâmlarını ele 
geçirmişlerdir.

D

f.
Akçakoca’nın komutanlarından Karamürsel 
Bey, İzmit Körfezi’nin güney kıyılarını fethet-
miştir.

D

2.	 ETKİNLİK	-	2

 

Donanma Kurulması

• Orhan Bey

Tersane yapılması
• Yıldırım Bayezid

İlk deniz savaşının yapılması

• Çelebi Mehmet



15
 A

d
ım

d
a 

T
ar

ih

21

CEVAP ANAHTARLARI

3.	 ETKİNLİK	-	3
 

Çalıbey Venedikliler donanma

Fatih Sultan 
Mehmet

leventler Portekiz

Hollanda Cenevizliler İngiltere

	 Yukarıda	verilen	kavramları	kullanarak	aşağıdaki	ifadelerin	
boşluklarını	doldurunuz.

a.

Osmanlılarda denizciliğin geliştiği iki koldan; İlki kendi gay-

retleriyle denize açılan leventler olup karada akıncıların 
yaptığı hizmetleri denizlerde yapmışlardır. Denizciliğin 

ikinci kolu ise, devletin teşkil ettiği donanma kuvvetleridir.

b.
Kiklad Adaları’nın valisi Türk gemilerine saldırınca Vene-

diklilerle ilişkiler bozulmuş ve Çalıbey Deniz savaşı ya-
şanmıştır.

c.
Kuruluş sürecinde Venedikler ve Cenevizler gibi İtalyan 
Cumhuriyetleri Osmanlı Devleti’ne karşı bütün Haçlı birlik-
lerine donanma göndermişlerdir.

d.
Düzenli kara ordusunun I. Murad zamanında teşkil edil-
mesine rağmen, gerçek manada düzenli bir donanma an-

cak Fatih Sultan Mehmet döneminde oluşturulabilmiştir.

e.
Dünyanın en önemli denizci devletleri arasında İspanya,   

İngiltere İtalya, Hollanda ve Portekiz devletleri yer alır.

4.	 ETKİNLİK	-	4

a.
Orta Asya’da kurulan Türk devletleri kara dev-
letleri olduğundan, denizcilik gelişmemiştir. 

D

b.
Eski Türk devletleri karşılarında denizden ge-
len bir tehlike bulunmadığından denizciliğe ge-
reken önem verilmemiştir.

D

c.
Türkler ancak Anadolu’ya geldikten sonra de-
nizciliğin önemini anlamışlardır.

D

d. Turgut Reis ilk Türk denizci beyidir. Y

e.
Selçuklular döneminde Adalar Denizi’nin kont-
rolü Türklerin eline geçmiştir.

D

5.	 ETKİNLİK	-	5

 →  Kaptan-ı Derya (Kaptan Paşa) donanma komutanlarına,

 →  Reis, gemi komutanlarına

 →  Levent, denizci askerlere verilen isimdir.

6.	 ETKİNLİK	-	6

 
Kara Ordusuyla Ön Plana Çıkanlar

• Roma

• Habsburg

• Rusya

• Fransa

Deniz Kuvvetleriyle Ön Plana Çıkanlar

• Hollanda

• İtalya

• İngiltere

• Portekiz

7.	 ETKİNLİK	-	7

 → Donanmanın oluşturulması: Orhan Bey

 → Tersanenin kurulması: I. Beyazid

 → İlk deniz savaşı: I. Mehmet
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8. ETKİNLİK	-	8

 →  Karadeniz’de Cenevizliler ile,

 →  Akdeniz’de Vevedikliler ile

9. ETKİNLİK	-	9

A.
Turgut 
Reis

1. Balear

B.
Piyale 
Paşa

2. Trablusgarp

C.
Barba ros 
Paşa

3. Sakız Adası

 

A B C

2 3 1

10. ETKİNLİK	-	10

 Preveze Deniz Savaşı’nda Osmanlı Donanması’nda 162’si Ka-
dırga, 140’ı Barça olmak üzere 302 gemiden oluşuyordu. Bu ge-
miler hem rüzgârla hem kürekle kullanılabiliyordu ve oldukça 
seriydi. Gemilerde toplam 2500 top ve 60.000 asker bulunuyor-
du. Kıyaslayacak olursak Haçlı Donanması asker sayısı olarak 
3 kat, gemi sayısı olarak 2,5 kat, top sayısı olarak 15 kat daha 
güçlüydü. 

 En azından 120.000 insanın deniz üzerinde karşı karşıya gel-
diği bu çok büyük açık deniz vuruşmasında Barbaros Hay-
rettin Paşa askerî taktik manevralarla (denizde hilal taktiği) 
birleşik Avrupa donanmasını perişan etti. Şarlken, intikam 
almak üzere Andrea Doria idaresindeki armadası ile Cezayir 
şehrine çıkarma yaptı. Barbaros oğlu Hasan Bey, Şarlken’in 
ordusunu yenilgiye uğrattı. Andrea Doria’nın armadası, Pre-
veze’deki kadar ağır bir zayiat verdi.

	 Yılmaz	Öztuna’nın	Osmanlı	 Tarihi	 isimli	 eserinde	 verilen	
bu	bilgilerden	yola	çıkarak	aşağıdaki	soruları	cevaplayınız.

 a. Preveze Deniz Savaşı’nda Osmanlı ve Birleşik Haçlı do-
nanmalarının askerî gücü ne düzeydi?

  Birleşik Haçlı donanması asker, gemi ve silah açısından 
daha güçlüydü

	 b.	 Preveze’de Türk donanmasının başında kim vardı ve 
hangi askerî stratejiyi uyguladı?

  Barbaros Hayreddin Paşa bulunmakta olup denizde hi-
lal taktiğini uygulamıştır.

	 c.	 Preveze Deniz Savaşı’nın sonuçlarını yazınız.
  Bu savaş sonrası Doğu Akdeniz Türk iç denizi olmuştur.

13. FAZ
1. ETKİNLİK	-	1

a.
Osmanlı Devleti fetih temeli üzerine kurulan bir 
devlettir.

D

b.
Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığını uzun süre 
sürdürmesinde merkeziyetçi bir idari sistem 
uygulaması etkili olmuştur.

D

c.
Osmanlılarda padişahlık makamı mutlak otori-
teyi temsil etmiş, egemenliği elinde bulundur-
muştur.

D

d.
Padişah yetkilerini kullanırken, şeriata, töreye 
divan kararlarına uygun hareket etmeye çalış-
mıştır.

D

e.
Osmanlı nasihatname ve siyasetname ede-
biyatının temel işlevi hükümdarlara rehberlik 
etmektir.

D

f.
Divan-ı Hümâyûn toplantılarına Fatih devrine 
kadar padişahların başkanlık etmesi divanın 
danışma organı olduğunu gösterir.

Y
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2. ETKİNLİK	-	2

Adaletli

Kararlı

İstişareciSabırlı

Liyâkatlı

3.	 ETKİNLİK	-	3
 

kut hanedanı ümerâ

kafes III. Mehmet sancağa

ulemâ II. Mehmet kural

	 Yukarıda	verilen	kavramları	kullanarak	aşağıdaki	ifadelerin	
boşluklarını	doldurunuz.

a.
Osmanlı Devletinde kimin padişah olacağı konusunda ke-

sin bir kural olmayıp Osmanlı hanedanı mensubu bütün 
erkekleri taht üzerinde hak sahibi idiler. 

b.

Padişahlar vefat edince oğullarının hangisinin tahta geçe-

ceği konusunda devlet yönetimindeki etkili olan ümerâ ve  

ulemâ gruplarının tercihleri önemli rol oynamıştır.

c.
Eski Türk Devlet geleneğinden kaynaklanan kut anlayışı 
taht kavgalarına neden oluyordu.

d.
III. Mehmet ’ten sonra şehzadelerin sancağa çıkma usu-

lü kaldırılmış, şehzadeler sarayda kafes hayatı yaşamış-
lardır.

e.
II. Mehmet döneminden itibaren padişahlar divan top-
lantılarına başkanlık etmemiş, toplantı idaresi sadrazama 
bırakılmıştır.

4.	 ETKİNLİK	-	4

a.
Şehzadeler sancaklarda Lala denilen tecrübeli 
devlet adamlarının yanında yöneticilik öğren-
mişlerdir.

D

b.
Fatih dağınık kanun, tüzük ve gelenekleri topla-
tarak Kanunnâme-i Âl-i Osman’ı hazırlatmıştır. 

D

c.
Fatih devrinden itibaren divan toplantılarına 
sadrazamın başkanlık etmesi, bu kurumun ka-
rar organı olduğunun göstergesidir.

Y

d.
Fatih Kanunnâmesi’nde şehzadelerin devletin 
bekası için katledilmelerine cevaz verilmiştir.

D

5. ETKİNLİK	-	5

A.
Eşkinci 
Tımarı

1.
Saray görevlilerine verilen tı-
mardır.

B.
Mustahfaz 
Tımarı

2.
Savaşta yararlılık gösteren 
askerlere verilen tımardır.

C. Has 3.
Eyalet merkezlerinde görev 
alan orta düzey yöneticilere 
verilen tımardır.

D. Zeamet 4.
Geliri yüz bin akçeden fazla 
olan ve üst düzey görevlilere 
verilen tımardır.

E.
Hizmet
Tımarı

5.
İmamlara ve müderrislere ve-
rilen tımardır.

 

A B C D E

2 5 4 3 1
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6. ETKİNLİK	-	6

 Osmanlı Devleti’nde sınırların genişlemesi üzerine eya-
let sistemine geçilmiş, Rumeli ve Anadolu Beylerbeylik-
leri kurulmuştur.

Ülkenin idari bölünüşü vergi sistemine göre,

 Saliyanesiz (Dirlik Sistemi uygulanan)

 Saliyaneli (İltizam Sistemi uygulanan)

   (Yöneticisi bölgeden seçilen bağlı beylik ve devlet-
ler

şeklinde düzenlenmiştir.

Merkeze bağlı eyaletlerde gelirler dirlik yöntemiyle, sal-
yaneli eyaletlerde iltizam sitemiyle toplanmıştır. İltizam, 
salyaneli eyaletlerde toplanacak verginin önceden 
devlet hazinesine yatırılması demektir. Mültezim (iltizam 
alan kişi) devlete verdiği peşin vergiyi bu eyaletlerden 
toplardı. 

	 Yukarıda	verilen	bilgilerden	yola	çıkarak	aşağıdaki	soruları	
cevaplayınız.

 a. Osmanlı idari teşkilatlanması hangi sisteme göre şekil-
lendirilmiştir?

Salyaneli Salyanesiz Özel Yönetimli

 b. Salyaneli ve salyanesiz eyaletlerde hangi sistemler uy-
gulanmıştır?

  Salyaneli → İltizam Usulü

  Salyanesiz → Tımar (Dirlik)

7.	 ETKİNLİK	-	7

a.

Osmanlı Devleti’nde âyanlar, iltizam alarak 
servet sahibi olan, dirlik sisteminin bozulmasıy-
la genişleyen iltizama verilmiş vergi alanların-
da zenginleşen yerel eşraflardır. 

D

b.
Mülkiyeti Müslümanlara ait olan topraklara Ha-
racî Toprak denilmiştir.

Y

c.
Gelirleri doğrudan hazineye aktarılan toprakla-
ra Mukataa arazi denilmiştir.

D

d.
Gelirleri kale muhafızlarına ve tersane gider-
lerine ayrılan topraklara Yurtluk Arazi denilir.

Y

e.
Devlete önemli hizmetleri olan kişilere verilen 
topraklara Malikâne toprağı denilir

D

8. ETKİNLİK	-	8

Vergi	Türü Şer’î	Vergi Örfî	Vergi

Çift Resmi (Vergisi) 

Öşür Vergisi 

Müsadere Vergisi 

Haraç Vergisi 

Bennak Resmi (vergisi) 

Cizye Vergisi 

İspençe Vergisi 

Avarız Vergisi 

Derbent Resmi (Vergisi) 

14. FAZ
1. ETKİNLİK	-	1

a.
Osmanlılarda tekkeler ve arifler bilgi üretimi ve 
eğitim alanında önemli görevler üstlenmişler-
dir.

D

b.
Osmanlıda kurulan medreseler ve Enderun’da 
yetenekli ve başarılı devlet adamları yetiştiril-
miştir.

D

c.
Osmanlı devlet idaresinde seyfiye, kalemiye ve 
ilmiye zümreleri yer almıştır.

D

d.
Osmanlı Devleti’ne yön veren münevverler 
(aydınlar) çoğunlukla medreselerden yetişmiş-
tir.

D

e.
Ehl-i şeriat, Osmanlı Devleti’nde adalet hizmet-
leri, eğitim ve yargı görevlerini yürüten züm-
redir.

D

f.
İç ve dış yazışmaları yürüten sınıf ilmiye sını-
fıdır.

Y
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2. ETKİNLİK	-	2

Hatiplik Yargıçlık

Müderrislik Hekimlik

3. ETKİNLİK	-	3

 • Ulema sınıfı yetiştirerek

 • Sıbyan mektebi hocası yetiştirerek

 • İmam, vaiz yetiştirerek

 • Devlet memurlarını yetiştirerek

 • Cer yolu ile

 • Huzur dersleri ile 

 • Padişahın bir tür siyasal denetimi ile

 • Bazı yöntemlerin etkisi ile

 Medreselerin	yukarıda	verilen	etkilerinden	yola	çıkarak	et-
kili	oldukları	hayat	sahalarını	aşağıya	yazınız.

 a. Bilim - Kültür

 b. Siyaset - İdare

 c. Din - Diyanet

 d. Teftiş - Denetim

 e. Yaygın Eğitim

4. ETKİNLİK	-	4

 
 Dine göre yargılama ve karar verme
    görevidir

 Bütün Eğitim işlerine bakan görevlilerdir.

 Bir konunun Şeriat'a uygunluğu konusunda
    fetva verme görevidir.

Kadı

Tedris

İfta

5.	 ETKİNLİK	-	5

 

Adalet Eğitim Bilim Yaygın
Eğitim

6.	 ETKİNLİK	-	6

 Medrese müderrisleri (âlimler) ve tekke mensupları (ârifler)
dır.

7.	 ETKİNLİK	-	7

 

Aklî Dinî - (Nakli) Felsefi
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8. ETKİNLİK	-	8
 

Seyfiye
(Ehl-i Örf)

İlmiye
(Ehl-i Şer’)

Kalemiye
(Ehl-i Kalem)

9. ETKİNLİK	-	9

 
Önemli olan sadece düşünmek değil, bir de düşünüleni ha-
yata geçirmektir. Kabul edilmeli ki, bir şeyi hayata geçirmek 
için önce onu anlamak gerek. Osmanlı, sadece kendisinden 
ibaret değildi, bir İslâm toplumuydu ve bu toplumun düşünce 
geleneğini de almış ve onu yeniden üretmiştir. Yani Osmanlı’da 
tevarüs edilmiş köklü bir düşünce geleneği vardı.

Fatih	M.	Şeker,	Osmanlı	Entelektüel	Geleneği

 Yukarıda	verilen	alıntıdan	yola	çıkarak	aşağıdaki	soruları	
cevaplayınız.

 a. Osmanlı’da bilgi teori düzeyinde kalmış mıdır?
  Teoriden uygulamaya geçirilmiştir.

 b. Düşünülenin hayata geçirilmesi hangi durumun göster-
gesidir?

  Köklü bir düşünce geleceğinin göstergesidir.

 c. Osmanlı ilim ve hikmet geleneğinin temelinde yalnız 
Türk millî kültür altyapısı mı vardır?

  Osmanlı İslami - milli geleneği tevarüs ettirmiştir.

10. ETKİNLİK	-	10
 

 Osmanlı ilmiye sisteminde çok katı ideolojik çerçeve söz 
konusu değildir.

 Eğitim kurumları şunlardır:

 1. Sıbyan mektepleri

 2. Medreseler

 3. Tekke ve zaviyeler, camiler, aile

 4. Azınlık ve yabancı mektepleri, kiliseler

 5. Enderun mektebi

 Osmanlı	 ilmiye	 sınıfıyla	 ilgili	 yukarıda	 verilen	 bilgilerden	
yola	çıkarak	aşağıdaki	soruları	cevaplayınız.

 a. Osmanlı ilmiyesinde eğitim tekel altında mıydı?
  İlmiye sınıfı ideolojik tekel altında değildi.

 b. Osmanlılarda eğitim kurumları hangileridir?
  Sıbyan mektepleri medreseler tekkeler, zaviyeler, ya-

bancı mektepler enderun.

 c. Osmanlı ilmiyesinde katı bir fikri taassup ve baskı ortamı 
var mıydı?

  Katı bir fikri taassup ve baskı ortamı olmamıştır.

15. FAZ
1. ETKİNLİK	-	1

a.
Osmanlı Devleti’nde yaşayan gayrimüslim mil-
letler arasında  Ortodokslar, Ermeniler ve Ya-
hudiler yer alırdı.

D

b.
Gayrimüslim üç milletin başında doğrudan 
doğruya Osmanlı padişahına bağlı din adamları 
bulunuyordu. 

D

c.
İlmiye sınıfı mensupları eğitimin ücretsiz oldu-
ğu medreselerde yetişiyordu.

D

d.
Seyfiye sınıfı zorunlu tüketim maddelerini 
alma, taşıma, depolama ve üretim için gerekli 
malzemeyi teminle ilgilenmiştir.

Y

e.
Devlet dairelerinde çalışan her seviyedeki ida-
ri memurların oluşturduğu üst seviye bürokrat 
zümre, kalemiye sınıfını oluşturmuştur.

D

f.
Kadı sicilleri içindeki tereke defterlerinde aile-
lerin çocuk sayısı, mirasçıların durumu ve bir-
den fazla evlilik yapıldıysa nedeni yazılmıştır.

D

2. ETKİNLİK	-	2

Halk

Servet

Kanun Hükümdar

Devlet
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3.	 ETKİNLİK	-	3

Saray Halkı

Seyfiye

İlmiye

Kalemiye

Tüccar ve Esnaf 

Köylüler 

Göçebeler 

4. ETKİNLİK	-	4

a.
Vakıf müessesi, Osmanlı toplum hayatında is-
kân, istikrar, şehircilik, eğitim, kültür alanlarında 
rol oynamıştır.

D

b.
Osmanlı kadınları evlenen erkeğe mehir deni-
len bir nikâh bedeli verirler.

Y

c.
Din, adalet ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde 
bulunanlar ve bilginler kalemiye sınıfında yer 
alırdı.

Y

d.
Osmanlı Devletinde toplumu oluşturan sınıf 
ve zümreler arasında geçişler yaşanmış olup 
buna dikey hareketlilik denilmiştir.

D

e.
Osmanlı Devleti’nde millet sistemi, Müslüman 
olsun gayrimüslim olsun tüm halkın “Osmanlı” 
sayılması esasına dayanmıştır.

D

f.
Köylülerin büyük bir bölümü “çifthane sistemi” 
ile devletin kendilerine tahsis ettiği raiyyet çift-
liklerini işleten ailelerden oluşmuştur.

D

5. ETKİNLİK	-	5
 Evlilik kadı huzurunda resmileşir.
 Temeli din (Şeriat) ve töreye dayanır.
 Tek eşlilik yaygındır.
 Evlenen kıza mehir verilir.

6. ETKİNLİK	-	6
 Sosyal kurumlara, ahilik ve vakıflar örnek verilebilir.
 İskân, eğitim, kültür, şehircilik, sosyal hizmet sahalarında faa-

liyet göstremişlerdir.

7.	 ETKİNLİK	-	7

 

 Saray Halkı         Seyfiye              İlmiye               Kalemiye

8.	 ETKİNLİK	-	8

 Osmanlılarda ülke içerisinde yaşayan dinî toplukların kendi 
hukuklarına göre yönetilmesi ve herkesin “Osmanlı” sayıl-
masıdır.
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9. ETKİNLİK	-	9

a.
Teşkilatı meydana getiren ticari üyeleri denetlemektedir.

Doğru

b.
Ticareti düzenli hale getirmektedir.

Doğru

c.
Üretim, verim ve tüketimi denetim altında tutmaktadır.

Doğru

d.

Esnafların birbiriyle olan anlaşmaları sağlamak ve anlaş-
mazlıkları gidermektedir.

Doğru

e.

Teşkilat, merkezi idare ile halk arasında bir köprü oluş-
turmaktadır.

Doğru

f.
Esnaf - tükeci ilişkilerini düzenlemektedir.

Doğru

g.
Zanaatkara ham madde dağıtır.

Doğru

h.
Üretim ve pazarlamayı koordine eder.

Doğru

i.
Vergilendirme ve ticari istikrara yönelik görüş belirtir.

Doğru

ı.
Evkaf Nezareti’ne bağlı çalışır.

Yanlış

Pisa Tarzı
1. Devlet yönetiminde bazı istikrarsızlıkların zuhur etmesine ne-

den olur. Devletin güç ve ihtişam noktasında sıkıntılara maruz 
kalmasını da sağlar.

2. Devletin sınırlarının daralmasına ve sosyo-ekonomik sıkıntı-
ların meydana gelmesine yol açar.

3. •  Üç kıtada toprağı vardır.

 •  Bünyesinde birden çok etnik grubu barındırır.

 •  Birçok devlet ile sınır komşuluğu vardır.

 •  Doğal sınırlara ulaşmıştır.


