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Soru 1-) Murat: Toprak düzeninin bozulması 

Ali: Vergilerin toplanmasında adaletsizliklerin 

yaşanması 

Nihal: Kapıkulu askerlerinin maaşlarının düzenli 

olarak ödenmemesi 

Fatma: Tımarların dağıtılmasında haksızların 

yaşanması 

Ayşe: Bazı devlet adamlarının yeniçerileri kışkırtması 

A) Öğretmen öğrencilere celali isyanların nedenlerini 

sorduğuna göre soruya doğru cevap veren 

öğrenciler kimlerdir? 

B) Soruya yanlış cevap veren öğrencilere öğretmen 

hangi soruyu sorarsa öğrencilerin cevabı doğru 

olurdu? 

Soru 2-) Yunanistan / İran / İngiltere / Venedik / 

Fransa / Avusturya / Rusya / Lehistan 

A) Osmanlı devletinin 17. yüzyılda mücadele 

ettiği devletler hangileridir? 

 

B) Aşağıda 17. yüzyılda yapılan bazı antlaşmalar 

verilmiştir. Osmanlı devletinin bu 

antlaşmaları hangi devletlerle yaptığını 

karşılarına yazınız. 

a-Kasrı Şirin - 

b-Zitvatoruk - 

c-Serav Antlaşması - 

ç-Bahçesaray Antlaşması - 

d-Hotin Antlaşması - 

e-Vasvar Antlaşması - 

f-Bucaş Antlaşması - 

g-Karlofça Antlaşması -  

ı-İstanbul Antlaşması - 

Soru 3-)Aşağıdaki bilgileri ilişik olduğu kavramla 

eşleştiriniz. 

 

 

 

 

Soru 4-)Doğuda en geniş sınırlara ulaştığımız ve gü-

nümüz Türk - İran sınırını belirleyen antlaşmalar 

aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A) Ferhat Paşa - Kasr-ı Şirin 

B) Amasya - Ferhat Paşa               

C) Kasr-ı Şirin - Nasuh Paşa       

D) Nasuh Paşa - Serav 

E) Serav – Kasr-ı Şirin 

 

Soru 5-) Aşağıdakilerden hangisi 17.yüzyıl 

ıslahatlarının özelliklerinden birisi değildir? 

A)Köklü ve kalıcı olmamıştır 

B)Baskı ve şiddete dayalıdır 

C)Devlet politikasına dönüştürülememiştir 

D)Batı’dan etkilenilerek ıslahatlar yapılmıştır 

E)Kişilere bağlı kalmıştır 

 

Soru 6-) Osmanlı devletinde 17.yüzyılda ilk denk ve 

modern bütçeyi hazırlayan devlet adamı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A)Koçi Bey 

B) Merzifonlu Kara Mustafa Paşa 

C)Köprülü Mehmet Paşa 

D)Kâtip Çelebi 

E) Tarhuncu Ahmet Paşa  

Soru 7-) Osmanlı Devleti aşağıdaki yerlerden 

hangisini Karlofça Antlaşması ile kaybetmemiştir? 

A) Mora 

B) Podolya 

C) Kırım 

D) Macaristan 

E) Erdel 

 

1 Avrupa halkına mezhep 
seçmede özgürlük 
tanınan antlaşma 

 Tac Mahal 

2 Avusturya’ya karşı 
üstün olduğumuz son 
 antlaşma 

 II. Osman 

3 IV. Murat’a sunulan 
rapor  

 Vasvar Ant. 

4 Hotin kuşatması sonucu 
Yeniçeri Ocağını 
kaldırmayı düşünen 
padişah  

 Merkantalizm 

5 Batıda en geniş sınırlara 
ulaşılan antlaşma 

 Zitvatoruk Ant. 

6 Coğrafi keşiflerden 
sonra ortaya çıkan 
ekonomik model 

 Bucaş Ant. 

7 Osmanlı padişahı ile 
Avusturya kralının denk 
sayıldığı antlaşma 

 Koçi Bey 

8 Babür hükümdarı Şah 
Cihan’ın yaptırdığı eser 

 Vestfalya 

9 Tahta en yaşlı 
şehzadenin geçmesini 
öngören veraset 
anlayışı 

 Augsburg 

10 Protestanlık 
mezhebinin resmen 
tanındığı antlaşma 

 Ekber ve Erşed 
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Soru 8-)  BEN KİMİM 

 Saraya bazı şartlar sürerek sadrazam oldum söyle 

bakalım ben kimim? 

 

 IV. Murat’a devletin içinde bulunduğu durumun 

nedenlerini ve kötü gidişin durdurulması için 

alınması gereken önlemler ile ilgili rapor sundum. 

 

 Ben bir sadrazamım, II. Viyana kuşatması için IV. 

Mehmet’i ikna ettim.  

 

 24 yıldır kuşatmamız altında olan Girit’in fethini 

tamamladım. 

 

 Bizler Babür hükümdarı Şah Cihan’ın eşi Mümtaz 

Banu için yaptırdığı Tac Mahal’in mimarlarıyız. 

Aynı zamanda büyük mimar Mimar Sinan’ın 

öğrencileriyiz. 

 

 Kanije Kalesini kuşatan Avusturya’yı mağlup 

ettim. 1982’de Cüneyt Arkın’ın başrollerini 

oynadığı filmde Kanije Kalesindeki yaptığım 

savunmam anlatılmıştır. 

 

 Yeniçeriler tarafından öldürülen ilk ve tek 

padişahım.   

 

 IV. Murat döneminde füze ile uçan ilk Türküm. 

 

 Avrupalıların “Blue Mosque” dedikleri Sultan 

Ahmet Camiinin mimarıyım. 

 

Soru 9-)  DOĞRU/YANLIŞ 

 Osmanlı ile İran arasındaki ilk savaş IV. Murat 

döneminde olmuştur. [     ] 

 Karlofça Antlaşmasını imzalayan Osmanlı 

padişahı İkinci Mustafa’dır. [     ] 

 Kutsal İttifakta yer aldığı halde Karlofça 

Antlaşmasında imzası olmayan devlet 

Lehistan’dır. [     ] 

 III. Mehmet sancak eğitimi alan son Osmanlı 

padişahıdır. [     ] 

 17. yüzyılda saray dışından evlenme geleneği 

başlatan Osmanlı padişahı IV. Murat’tır. [     ] 

 İstanbul isyanları yönetim şeklini değiştirmek için 

çıkmıştır. [   ] 

 Osmanlı Devleti’nin Rusya ile yaptığı ilk antlaşma 

Bahçesaray’dır. [     ] 

 Ekber ve Erşed sisteminin getirilmesindeki amaç 

taht kavgalarını önlemektir. [     ] 

 17. Yüzyılda Beşik ulemalığı sistemi ile alimin 

çocuğu alim doğar anlayışı getirilmiştir. [     ] 

 Hükümdar çocuklarının illere gönderilmeyerek 

sarayda yetişmesine sancağa çıkma sistemi denir. 

[ ] 

 Eyalet isyanlarının en önemli nedeni tımar 

sisteminin bozulmasıdır. [ ] 

 Yeniçerilerin IV. Mehmet döneminde isyan 

etmeleri üzerine Çınar Vakası yaşanmıştır. [  ] 

 Bazı yerel beylerin devletten ayrılmak istemesi ile 

çıkmış isyanlara eyalet isyanları denir. [     ] 

 

Soru 10-) XVII. YÜZYILDA BİLİME YÖN VERENLER 

Kopernik, Galileo, Bacon, Kepler, Pascal, Newton 

 İngiliz fizikçi, matematikçi ve astronomdur. Yer 

çekimi kanununu bulmuştur.  

 İngiliz filozof ve devlet adamıdır. Büyük Yeni 

Düzen, Atlantis eserlerinden bazılarıdır. 

 Alman gök bilimcidir.  Rudolf’un cetvelleri adlı 

kitabında gezegenlerin temel tablolarını 

yayınlamıştır. 

 Polonyalı astronom ve gök bilimcidir. Dünya’nın 

güneş etrafında döndüğünü açıklamıştır. 

 Modern fiziğin ve teleskobik astronimin 

kurucularından biridir. En önemli icadı 

teleskoptur. 

Soru 11-) XVII. YÜZYILDA OSMANLI SANATÇILARI  

Evliya Çelebi, Katip Çelebi, Nabi, Naima, Nefi, Itri, 

Karacaoğlan 

 Osmanlı devletinin ilk resmi tarihçisidir. 

 Türk bestekârdır. Salâtı ümmiyeyi bestelemiştir. 

 Halk ozanıdır. 

 Tarih, coğrafya, felsefe alanında çalışmalar 

yapmıştır. Cihannuma en önemli eseridir. 

  Türk edebiyatın en önemli hiciv şairlerinden 

biridir. Siham-ı Kaza en önemli eseridir. 

 Toplumsal hayatla ilgili şiirler yazmıştır. 

Hayrabad en önemli eseridir. 
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