
 
SORULAR 

 
S–1-  Lale Devri Islahatlarından beşini yazınız. 
(10 puan) 
 
 Yeniçerilerden itfaiye bölüğü (tulumbacılar) 

oluşturuldu. 

 Kumaş, Kâğıt, Çini fabrikaları açıldı. 

 İlk kez çiçek aşısı uygulandı. 
 Avrupa’dan alınan Barok ve Rokoko tarzı 

mimarı örnek alındı. En çok sivil mimari gelişti. 
(III. Ahmet Çeşmesi, Nuru Osmaniye Camii) 

 Doğu ve Batı’nın eserlerinin tercümesini 
sağlamak için “Tercüme 
Encümenliği” kuruldu. 

 Kütüphaneler açıldı. 

 Avrupa’nın Paris, Moskova, Viyana ve Varşova 
gibi önemli merkezlerine ilk kez geçici 
elçiler gönderildi. (ilk geçici Elçilik Paris’te 
açıldı. İlk elçi 28 Çelebi Mehmet’tir.) Avrupa’yı 
tanıma ve keşfetme çalışmaları var. 

 İlk kez özel Türk Matbaası açıldı. (İbrahim 
Müteferrika ve Sait Efendi tarafından) 

 
 
 
S–2- Fransız İhtilali’nin sonuçlarını yazınız.  
(10 puan) 
 
 Fransa’da feodalite yıkıldı. 

 Vatandaşlar arasında eşitlik ilkesi kabul edildi. 

 Millet egemenliği fikri yaygınlaştı. 

 Yakın Çağ başladı. 

 Eşitlik, adalet, demokrasi, insan hakları, 
milliyetçilik, hürriyet gibi fikirler yayıldı. 

 İmparatorluklar olumsuz yönde etkilendi. 
Osmanlı Devleti’nin de dağılması hızlandı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

S-3- Küçük Kaynarca Antlaşmasının önemini 
yazınız. (10 puan) 
 
 İlk defa halkı Türk ve Müslüman olan bir bölge 

elden çıkmıştır. 
 İlk defa halifeliğinin siyasi gücünden 

faydalanılmıştır. 
 Rusya’nın istediği yerde konsolosluk açabilmesi, 

Balkanları Rus tehlikesine karşı açık hale 
getirmiştir. Ortodoksların himayesini alması 
Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışma fırsatı 
vermiştir. 

 Osmanlı Devleti tarihinde ilk kez savaş tazminatı 
ödemiştir. 

 Bu antlaşma 18. Yüzyılda imzalanan en ağır 
şartlı antlaşmadır. 

 
 
 
S–4- Sanayi İnkılâbının sonuçlarını yazınız.(10 
puan) 
 
 Sanayileşen Avrupa devletleri dünya 

politikasında ağırlık kazandılar. 

 Üretim arttı. Seri üretim başladı. 

 Demir yolları kuruldu, buharlı gemilerle ulaşım 
sistemi gelişti. 

 Pazar ve hammadde sorunu ortaya çıktı. 
Sömürgecilik hız kazandı. 

 İşçi sınıfı oluştu, işçi hakları gündeme geldi. 
Çalışma saati kavramı oluştu. 

 Köyden kente göç arttı, şehirlerde sorunlar 
ortaya çıktı. (Sağlık, barınma vb.) 

 Fazla üretim sonucu ticaret gelişti. 

 İmalathanelerin yerini fabrikalar aldı. 
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S–5- III. Selim Dönemi ıslahatlarından dördünü 
yazınız. (10 puan) 
 
 Selim ıslahatlarına başlamadan önce Meşveret 

Meclislerini (danışma meclisi) toplayıp devlet 
adamlarından Lahiyalar (Rapor) almıştır. 

 İlk kez devlet Matbaası (Matbaayı Amire) 
kuruldu. 

 Askeri teknik okullarda Fransızca zorunlu oldu. 
 Avrupa’da ilk kez daimi elçilikler açıldı. (Paris, 

Berlin, Viyana, Londra) 
 Deniz Mühendishanesi genişletildi. 

 Kara Mühendishanesi kuruldu. 
(Mühendishaneyi Berri Hümayun) 

 Yeniçerilerin yanında Nizamı Cedid adı verilen 
yeni bir ordu kuruldu. 

 Bu ordunun masraflarını karşılamak 
amacıyla İradı Cedid hazinesi hazırlandı. 

 Yurt dışından mal alımına sınırlandırmalar 
getirildi. 

S–6-Osmanlı’nın 18. yy’daki politikasını yazınız. 
 
Bu dönemde devletimiz, Avrupa’ya karşı kendini 
üstün görme politikasından vazgeçmiştir. 
Avrupa’ya karşı barış politikası izlenmeye 
başlanmıştır. 
Dış politikamız: XVII. Yüzyılda Karlofça ve İstanbul 
Antlaşması ile “kaybettiğimiz toprakları geri 
almak.” 1718 Pasarofça Antlaşmasından sonra 
ise eldeki toprakları korumaya çalıştık. Bunu 
sağlamak içinde Avrupalı Devletlerin 
rekabetlerinden faydalanarak “denge 
siyaseti” izledik. Yine bu dönemde Avrupa’yı örnek 
alarak ıslahat çalışmalarına hız verdik. 
 
 
 
 
 

 
 
S-9- Aşağıda verilen eşleştirmeleri parantez içine doğru numarayı yazarak yapınız . (30 puan) 

5 FRANSA 1 Ücretli asker 

12 IV. MURAT 2 Yabancı ülkelere verilen ayrıcalıklar 

8 NEWTON 3 Osmanlının batıya açılan penceresi. 

13 I.AHMET 4 Kutsal İttifak savaşları sonunda imzalanan antlaşma 

6 TARHUNCU AHMET PAŞA 5 1740’da kapitülasyonların sürekli hale getirildiği devlet 

4 KARLOFÇA 6 İlk denk bütçe 

2 KAPİTÜLASYON 7 Osmanlı Donanmasını Çeşme’de yakan devlet 

 ZİTVATORUK 8 Yer çekimi kanununu keşfeden bilim adamı. 

10 BAHÇESARAY 9 Paraya ve madene dayalı zenginlik. 

3 SEFARETNAME 10 Rusya ile yapılan ilk antlaşma 

15 KASR-I ŞİRİN 11 Osmanlı’da saray dışından evlenme geleneğini başlatan padişah 

7 RUSYA 12 Gece sokağa çıkmayı yasaklayan padişah 

11 II. OSMAN(GENÇ) 13 Ekber ve Erşad sisteminin ilk kez uygulandığı dönem(padişah) 

1 SEKBAN 14 Avusturya Kralı ile Osmanlı sultanının denk sayıldığı antlaşma 

9 MERKANTALİZM 15 Bugünkü Türkiye İran sınırının belirlendiği antlaşma 

 


