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TARİH YAZILISINDAN İLGİNÇ CEVAPLAR 

 

Soru: İstanbul fethinin sonuçları nelerdir? 

Cevap: Peoderik rejimi ortadan kalkmıştır. 

Soru: Ankara Savaşı’nın sonuçları nelerdir? 

Cevap: Eski hukuk beylikleri yeniden kuruldu. 

Soru: Mısır Seferinin sonuçlarını yazınız. 

Cevap: Memlüklerin Kıbrıs adası için Venediklilere ödediği 10 bin hokka altını artık Osmanlı devletine verile-

cektir. 

Soru: Mora seferinin sebeplerini yazınız. 

Cevap: 1-Mora halkı Rum despotlardan şikayetçiydi. 

2-Mora halkı fatihten yardım istedi. 

3-Bu yüzden sefer yaptı. 

Soru: Osmanlılar hangi savaştan sonra Anadoluya yerleşmişlerdir? 

Cevap: I.Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’ya yerleşmişlerdir. 

Soru: İç isyanların sebepleri nelerdir? 

Cevap: Maşra ve taşra teşkilatının bozulması 

Cevap: Vergi borcunu ödemeyen kişiler 

Soru: Fatih’in İstanbul fethi için yaptığı hazırlıkları yazınız. 

Cevap: Monolizanın karşısına Boğazkesen hisarı yaptırılmıştır. 

Cevap: Üstü domuz derisiyle kaplı kuleler inşa edildi. 

Boğazkesen köprüsü üzerine Rumeli Hisarı inşa edildi. 

Rumeli boğazını inşa etti. 

Denizler üzerine büyük toplar döktürdü. 

Cevap: Surların önüne toplar döktürmüştür. 

Haliç boğazına dağlardan kayıklarla gemileri indirdi. 

Soru: Kanuni Devri olaylarını yazınız. 

Cevap: Kanuni Fatih ünvanını almıştır. 

Soru: Kanuni döneminde denizlerdeki faaliyetler nelerdir? 

Cevap: 1-Denizler surlarla kapatılmıştır. 

2-Ticaret yolları denizler kapatılmıştır. 

Soru: İstanbul fethinin sonuçlarını yazınız? 

Cevap: Rum eli 8 yıllık bizans yıkılmıştır. (1058 yıllık Bizans demek istiyor) 

Cevap: Fatih’e 2.defa Fatih ünvanı verildi. 

Soru: Kanuni’nin Fransızlara kapitülasyonları vermesinin sebepleri nelerdir? 

Cevap: Fazla sinirli olmasından 

Soru: Nizam-ı Cedit nedir? 

Cevap: Ünlü ama, kötü bir liderdir. 
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Soldan Sağa : 1- Osmanlı Devleti’nin merkezi konumunda bulunan ve bugünkü bakanlar kurulu gibi görev 

yapan,seyfiye,ilmiye,kalemiye sınıfının temsilcilerini olduğu kurum 2- Sarayda yer alan devşirme kökenlilerin 

eğitim aldığı okul 3- Osmanlı Devleti’nde adalet işlerine bakan görevli 4- Osmanlı Devleti’nde bir kısım asker 

ve devlet görevlilerine belirli bölgelerden vergi kaynaklarının tahsis edilmesi ve buna karşılık olarak onlardan 

devlet için hizmet beklenmesi usulü 5-Osmanlı Devleti’nde yönetim ve askerlik görevlerini yürüyen sınıf  6- 

İslam hukuku 7- İlmiye sınıfının görevlerinden 8- Osmanlı Devleti’nde önemli kayıtların yer aldığı defterlerin 

saklandığı bölüm 9- Osmanlı Devleti’nde vergi veren, yönetilen halk 10- İfta,tedris ve kaza (adalet ) gibi gö-

revleri yürüten sınıf 11- İslam hukukuna göre,bir mü’min alınteri ile kazandığı malından bir bölümü-

nü,insanların hayrına olacak bir iş için ebediyyen tahsis ve tevkif etmesi 12- Osmanlı Devleti’de taşra yönetim 

birimlerinden 

 

Yukarıdan Aşağıya : 1- Nişancı’ya bağlı kalemlerden 2- Osmanlı Devleti’nde sarayın devlet işlerinin yürütül-

düğü, dış bölümü 3- Osmanlı Devleti’nde şehirleri yöneten, bugünkü belediye başkanı 4- İlmiye sınıfının gö-

revlerinden 5- İdari ve mali bürokrasiyi yürüten sınıf  6-Kadıların yönettiği yönetim birimi 7- Tımar ve iltizam 

sisteminin bozulması ile bazı bölgelerde ortaya çıkan nüfuzlu kimseler 8- Kalemiye sınıfında idari bürokrasiye 

bakan,tımar kayıtlarını tutan ve padişahın tuğrasını çeken görevli 9- Sarayda saray kadınlarının kaldığı ve padi-

Kanuni Sultan Süleyman zamanında İstanbul’a gelen Avusturya elçisi Busbek, hatıratında Osmanlılarda me-

mur tayininden şöyle bahseder: 

“-Hiç kimse , falanın neslinden gelmiş olmakla, diğerinden mümtaz bir mevkie çıkamaz. Sultan herkesin vazife 

ve mesuliyetini tevcih ederken ne servete önem verir, ne de boş ricalara kulak asar, yalnız ehliyete ve liyakata 

bakar. Türkler ehliyet ve liyakata son derece dikkat ediyorlar. Bir kimsede sağlam bir karakter ve seciye arı-

yorlar.” 

 

 

Osmanlı toplum yapısı üzerine uzman olan Erlanyen Üniversitesi profesörlerinden Hutterroht’a, “Osmanlı 

Devleti,geniş topraklarını ve üzerindeki çeşitli kavimleri, Topkapı Sarayı’ndan mükemmel bir şekilde idare 

ediyordu. O saray da Batı’daki en mütavazi bir derebeyin sarayı kadar bile büyük değildi. Bu nasıl oluyor-

du?” diye sorulduğunda, şu cevabı vermiştir. “Sırrını çözebilmiş değilim. 16. asır Filistin’in sosyal yapısı 

üzerine çalışırken öyle kayıtlar gördüm ki hayretler içinde kaldım. Osmanlı, üç yıl sonra bir köyden geçecek 

askeri birliğin öyle yemeğinden sonra yiyeceği üzümün nereden geleceğini planlamıştı. Herhalde Osmanlı, 

devlet olarak insanlığın en muhteşem harikasıdır.”  

 

OSMANLI DEVLET YÖNETİMİ 
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Soldan Sağa: 1- Askerlik ve yönetim görevini yürüten sınıf  2-Enderun Mektebi ve Harem’de eğitim görenle-

rin Birun’da ya da taşra da görev alması 3- İdari ve mali bürokrasiyi yürüten sınıf 4- Konar- Göçer topluluklar-

dan 5- Osmanlı Devleti’nde yönetilen, vergi veren sınıf  6- Medreselerde ders hoca 7- Lonca teşkilatında dev-

letle ilişkileri yürüten görevli 8- Osmanlı Devleti’nde Müslüman olmak ve Türkçe bilmek şartıyla herkes üst 

makamlara yükselebilirdi. Bu hareketliliğe verilen isim 9- Osmanlı Devleti’nde yönetenler sınıfına verilen ad 

 

Yukarıdan Aşağıya : 1- İfta(fetva),kaza (adalet), tedris (öğretim) gibi görevleri olan sınıf 2- Evlenen erkeğin 

İslam hukukuna göre kadına vermesi gereken güvence parası 3- Fethedilen bölgelerdeki vergi mükelleflerini 

tespit etmek için yapılan nüfus sayımı için tutulan defter 

 

BİLİNMEYEN LEVHALAR 

İngiliz Büyükelçisi eski Türk evlerinin dış duvarlarına asılan "Ya Hafız" (Muhafaza eden Allah (c.c.) )levhalarını 

görünce dayanamamış ve Keçecizade Fuad Paşaya bunların ne olduğunu sormuş.  

Fuad Paşa, İngilizin tam anlayacağı dille cevap vermiş : 

- O gördükleriniz, Osmanlı Sigorta Şirketinin levhalarıdır. 

 

 
İngiliz sefiri Sir James Porter ise, 1740’ların Türkiye’si için şunları söylüyor:"Gerek İstanbul’da, gerekse im-

paratorluğun diğer şehirlerinde hüküm süren emniyet ve asayiş, hiçbir tereddüde imkan bırakmayacak şekilde 

ispat etmektedir ki, Türkler çok medeni insanlardır." 

 

 
Fransız muellif Dr. Brayer, 1830’ların İstanbul’unu getiriyor önümüze: 

"Evlerin kapısının şöyle böyle kapatıldığı ve dükkanların çoğunlukla umumi ahlaka itimaden açık bırakıldığı 

İstanbul’da her sene azami beş-altı hırsızlık vakası görülür." 

Ubicini, Dr. Brayer’i şöyle doğruluyor: 

"Bu muazzam payitahtta dükkancılar, namaz saatlerinde dükkanlarını açık bırakıp camiye gittikleri ve geceleri 

evlerin kapısı basit bir mandalla kapatıldığı halde, senede dört hırsızlık vakası bile olmaz.  

Ahalisi sırf Hıristiyan olan Galata ile Beyoğlu’nda ise hırsızlık ve cinayet vakaları olmadan gün geçmez." 
 
Comte de Marsigli’yi tekrar dinleyelim: 

"Yazın İstanbul’dan Sofya’ya giderken dağlardan anayol üzerine inmiş köylülerin yolculara bedava ayran da-

ğıttıklarına şahit oldum." 

Aynı müellif, ceddimizin hayırseverlikte fazla ileri gittikleri kanaatindedir. Şöyle diyor: 

" İyiliklerini yalnız insan cinsine hasretmekle kalmayıp, hayvanlara ve hatta bitkilere bile teşmil ederler." 

 
 

OSMANLI TOPLUM YAPISI 
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Soldan Sağa : 1- Çarşı ve pazarlarda satılan mallara devlet tarafından belirlenen fiyat 2- Fethedilen bölgeler-

deki vergi mükelleflerini tespit etmek için yapılan nüfus sayımı için tutulan defter 3- Gerek kalemiye sınıfında 

gerekse esnaf teşkilatında işe ilk başlayan, çırak 4-Gayrimüslimlerden alınan toprak vergisi 5-Ticaret mallarını 

başka bölgelere taşıyan genellikle deve ve atlardan oluşan kervanları bulunan taife, sınıf 6- Önemli vadi ve 

geçitleri ticaret güvenliği açısından koruyan sınıf 7- Balta Limanı Sözleşmesi ile Osmanlı Devleti’nden büyük 

ekonomik ayrıcalıklar alan ülke 

 

Yukarıdan Aşağıya : 1- Çarşı ve pazarlardan alınan vergi 2- Esnaf teşkilatında çıraklardan sonra gelen çalışan 

3- Olağanüstü zamanlarda köy ve mahallerden alınan vergi ya da bu amaçla kurulan vakıf 4-Çarşı ve Pazar 

kontrollerini yapan sınıf 5- Çiftçilerin geçimini sağlayacak oranda ayrılan toprak parçası 6- Osmanlı Devle-

ti’nde bilhassa haberleşmeyi sağlamak için oluşturulan örgüt 7- Her sağlıklı gayrimüslimden alınan vergi 8-

Müslümanlardan alınan onda bir oranında toprak vergisi 9-Yöneticilerin yönetim sırasında reayadan aldıkları 

vergi 10-İhracatta alınan vergi 

Bir zamanlar 
 
Bir zamanlar Londra Ticaret Odası’nın en görünür yerinde şu mealde bir tavsiye levhası asılıydı: "Türklerle 

alışveriş et, yanılmazsın." 

 Bir zamanlar Hollanda Ticaret Odası’nın toplantılarında oylar eşit çıkınca Osmanlılarla alışverişi olan tüc-

carın oyu iki sayılır, onun dediği olurdu. 

 
Nükte 

Adamın biri köle pazarından kiralamak istediği hizmetçiye,”Ne kadar ücret istersin?” diye sorar.”Karın tok-

luğuna çalışırım.” Cevabını alınca da,kölenin iri cüssesine bakıp “Beni bağışla seni kiralayamayacağım.” 

der.  Bu sefer,adamın hizmetçi almak gibi bir niyetinin olmadığını anlayan köle “Pazartesi ve perşembeleri de 

oruç tutarım.”cevabını yapıştırır.  

 
Çalarken Neşelenmek  

 

-Neyzen Tevfik’e bir gün sorarlar: 

-Çalarken mi neşelenirsin,yoksa neşeli olduğun zaman mı çalar-sın? 

O günlerde Maliye Bakanı hak-kında yolsuzluk dedikoduları 

alıp yürümüştür.  

Neyzen Tevfik fırsatı kaçırmaz. 

-Maliye Bakanı değilim ki, çalarken neşeleneyim, cevabını verir. 

OSMANLI EKONOMİSİ 
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Soldan Sağa : 1- Ünlü matematik ve astronomi bilgini 2- Piri Reis’in yazdığı ünlü deniz coğrafyası kitabı 3- 

Ünlü matematikçi Sinan Paşa’nın eseri 4- Katip Çelebi’nin bibliyografya kitabı 5- Fuzuli’nin ünlü eseri 6- Sey-

di Ali Reis’in yazdığı ünlü eser 

 

Yukarıdan Aşağıya : 1- Bir süsleme sanatı 2-Kanuni devrinin ünlü şairi 3- Fatih Devrinin ünlü matematikçisi 

4- Hüsn-ü Aşk’ın şairi 5- Seydi Ali Reis’in eserlerinden 6- Arapça ey 7- Güzel yazı yazma sanatı 8- Ezmekten 

emir 

 

 

 

Şair Baki’nin Dostları 

Klasik şiirimizin büyük ustası Baki’ye sormuşlar,dostluk nedir diye.. 

Cevap vermiş: 

Dostlukları bilmem;ama dostlar üç çeşittir. Bir dost vardır;gıda gibidir,insan onu her gün arar.Bir dost var-

dır;ilaç gibidir gereğinde aranır.Bir dost vardır;hastalığa benzer o seni arar..   

 

 
İSABETLİ HATA 

Meşhur hainlerden Abdullah Cevdet'in yazdığı makalenin bir satırı,  

"Ben bu vatanın öksüzüyüm"  

yerine yanlışlıkla "Ben bu vatanın öküzüyüm" diye basılmış.  

Durumu Süleyman Nazife açarak "Bir mürettip hatası oldu" dediklerinde Nazif : 

- Mürettip hatası ne demek kardeşim, diye cevap vermiş. Buna düpedüz mürettip sevabı (doğrusu) derler. 
 
 
DÜŞÜNÜYORUM 
Bir sohbet sırasında Arif Nihat; "Düşünüyorum, o halde varım." sözünü biraz hatalı bulduğunu söylemiş.  

Doğrusunu sormuşlar, şöyle cevap vermiş : 

-Düşünülüyorum, o halde varım. 

Not : "Düşünüyorum, o halde varım." sözünü bir başka düşünür "Varım, o halde düşünmeliyim." şeklinde düzelt-

miştir. 
 
Gölge etme başka ihsan istemem 
Rusya sefiri meşhur İgnatiyef mezun olup memleketine giderken, veda için geldiği Yusuf Kamil Paşaya: 

“Efendimize Rusya’dan ne getireyim?” demesiyle paşa: 

- Bir mesele getirme de dedi, ben hiç bir şey istemem!  

OSMANLI DEVLETİ'NDE  KÜLTÜR VE SANAT  
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Soldan Sağa: 1- Devşirme olarak alınan gayrimüslim içoğlanların sarayda eğitim gördükleri uygulamalı okul 

2- Medreselerde ders veren hoca 3- Medreselerin bölümlerinden 4- Arapça’nın cümle yapısını inceleyen bilim 

dalı 5- Müslümanların kutsal kitabı  6- Medreselerin bölümlerinden 

 

Yukarıdan Aşağıya : 1- İstanbul’da 1870 yılında açılan yüksek fen okulu 2- Osmanlı Devleti’nde Sıbyan 

Mekteblerinden sonraki eğitim kurumu 3- Medrese eğitiminden sonra alınan diploma 4- İslam hukuku 5-

Müderris yardımcısı 6- Osmanlı Devleti’nde açılan ilk mühendislik okulu 7- Osmanlı Devleti’nde ilkokul eği-

timi veren okul 8- Devşirme sisteminde toplanan çocuklara verilen genel isim 
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Tarih biyografisi ve monografi sahalarında dünya çapında ünlü şahsiyet olan İbnülemin Mahmut Kemal 

İnal’a sormuşlar : “Sizdeki bilginin çok azına sahip olmalarına rağmen sizden çok daha fazla tanınanlar var. 

Bunun sebebi nedir?” İbnülemin şöyle cevap vermiş:”Ben bilmek için öğrendim,onlar ise bilinmek için.”    

 

Vur; fakat dinle  
 

M.Ö.480 yılında İran ve Yunan donanmaları Salamis limanında karşı karşıya gelmişlerdi. Savaştan evvel ya-

pılan bir toplantıda Atinal’lı Temistokles, körfezin içinde savaş yapılmasını ileri sürdü. Amirale göre İran ge-

mileri büyüktü,dar bir körfezde savaş yapamazlardı. Ancak Temistokles bu fikrini bağıra bağıra söyleyince, 

Baş Amiral Oribad buna kızmış ve bastonunu kaldırıp Temistokles’in üzerine yürümüştü. Temistokles  başını 

eğmiş ve şçyle demişti: 

-“Vur; fakat dinle.” 

 

Mehmed  Akif , I.Dünya Savaşı sırasında Berlin’e gitmiş. Dönüşünde sormuşlar: 

-Nasıl, savaşı kazanacak mıyız? 

Akif şu cevabı vermiş: 

-Hayır!Çünkü Berlin Büyükelçisi Kur’an-ı  tefsir etmekle , Ayosofya Camii imamı da siyasetle meşgul. Böyle 

millet galip gelmez. 
 

Hammad er-Ravi’ye sormuşlar: 

-Artık bu ilimlere doymayacakmısın? diye sorulmuştu. 

Şu cevabı verdi: 

-Ne yapalım, var kuvvetimizi harcadık, ilmin nihayetini bulamadık. 

 

 

Bir hikmet erbabı, ilmi sevmekle beraber yaşının büyük olmasından dolayı utanan bir ihtiyara,şu ikazı yapmış-

tı : 

-Ey kişi, ömrünün sonunda, ömrünün evvelinden daha faziletli bir halde olmaktan mı utanıyorsun ? 

 

 

OSMANLI DEVLETİ'NDE  EĞİTİM VE ÖĞRETİM 
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1- Osmanlı Devleti'nde devlet işlerinin görüşüldüğü kurul. ............................  
2-Osmanlı Devleti'nde kaza, ifta ve tedrisle görevli sınıf.---------------  

3-Hayırsever insanların mallarım kamu yararına bağışlaması,kullandırması, .....................  
4-Osmanlı Devleti'nde eklenenlerden alınan vergi.— 

5-Osmanlı Devleti'nde bürokratik işlerden sorumlu devlet görevlisi. ---------------  

6-Osmanlı Devleti'nde Avrupalı devletlerin baskısıyla azınlıklara yönelik hazırlanan ferman, --------------------  
7-Dirlik topraklarının en büyük dilimi. — 

8-Osmanlı Devleti'nde bilhassa sancak beyleri için kullanılan emirler anlamında unvan. -----------------  
9-Bilhassa ilmiye sınıfının yetiştiği eğitim kurumu. --------------  

10-Osmanlı Devleti'nde yönetenler sınıfı. --------------  

11-Kapıkulu ocaklarında önemli bir sınıf. ----------------  
12-Kapıkulu askerlerinin üç ayda bir aldıkları maaş. -----------  
13-Osmanlı Devleti'nin çarşı ve pazarlarda belirlediği fiyat. — 

HAYATI GÜZELLEŞTİRME KURALLARI 

-İnsanlara beklediklerinden fazlasını verin ve bunu gönülden yapın 

-Seni seviyorum dediğinizde, yüreğinizden gelsin. 
-'Özür dilerim' dediğinizde karşınızdakinin gözünün içine bakın. 

-Kimsenin  hayallerine gülmeyin. 
-Tartışma her zaman olur, yeter ki işi küfürlü kavgaya çevirmeyin. 
-Hızlı düşünüp yavaş konuşun. 
-İnsanlar cevabım vermek istemediğiniz bir soru sorduklarında gülümseyin ve "Neden bilmek istiyorsun?" diye siz sorun. 
-Annenizi ihmal etmeyin. 
-Kayıpları kazanılmış derslere dönüştürün. 

-Küçük kırgınlıkların büyük dostlukları bitirmesine izin vermeyin. 
-Hatayı hissettiğiniz anda durmasını bilin ve hemen düzeltmek için çaba gösterin. 

-Telefona cevap verirken gülümseyin, karşı taraf sesinizde mutluluğu duyacaktır. 
-Ara sıra yalnız kalın ve kendinize vakit ayırın 
-Değişime hep açık olun ancak değerlerinizi yitirmeyin. 

-Bazen en iyi cevap, cevap vermemektir unutmayın. 
-Daha çık kitap okuyup daha az televizyon seyredin. 
-İyi ve dürüst bir hayat yaşayın. Yaşlanıp geriye baktığınızda keyfiniz kaçamasın. 
-Allah'ın ipine sanlın ama arabayı da kilitlemeden bırakmayın. 
-Satır arası mesajları algılamayı öğrenin, 
-Dua edin muhteşem bir güç olduğunu göreceksiniz. 

-Yılda en az bir defa daha önce gitmediğiniz bir yeri görün. 
-Çok paranız varsa yoksullara yardım edin, zenginliğin en güzel tarafı budur. 
-Bazen istediğinizin olmaması ihtimali vardır, unutmayın. 
-Başarınızı ona ulaşmak için neler kaybettiğinizle ölçün. 

YAŞAMAK SANAT, BİRLİKTE YAŞAMAK BÜYÜK SANATTIR. 

Muhammcd Saîd 
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Soldan Sağa: 1-Osmanlı Devleti'nde Eyalet yöneticisi-Osmanlı Devleti'nde Sancakların yöneticisi-Tersi,Mersin'in bir ilçesi 
2-İspanya'da ayrılıkçı örgüt-Boru sesi-Eski bir ölçü birimi-Fenikelilerin Kuzey Afrika'da kurdukları koloni-Sodyumun simge-
si-Başlıca içeceğimiz 3-Osmanlı Devleti'nde iç ve dış yazışmaları yapan,padişahın tuğrasını çeken ve tımar sistemini uygula-
yan devlet adamı-Bir meyve-Utanma duygusu-İsim-Siyah 4-Not kelimesinin sessizleri-Aktif,çalışır halde-Osmanlı Devle-
ti'nde devşirilen çocukların eğitildiği saray mektebi-Nehir-Lezzet 5-Çocuk sahibi kadın-Aç olmayan-Duman kiri-Tersi,ata-
Hayvani bir içecek-Tersi,kahramanlıkları anlatan şiir türü 6-Yük treni-Bir rakam-Bir nota-Halk dilinde çok sarhoş olan-Eski 
dilde yer,mekan-Adale 7-Osmanlı Devleti'nde adalet teşkilatının en üst görevlisi-Osmanlı Devleti'nde donanma baş komutam-
Lityumun simgesi 8-Yer7çevre-Geniş olmayan-1774 yılında mukataaların(gelirleri direkt hazineye alınan topraklar) yıllık karla-
rının paylara ayrılarak satılması usulü-Alfabemizin ilk üç harfi 9-En büyük seviyede-Kur'an-ı Kerim'de de geçen bir kuş türü-
Aynı şekilde,bunun gibi-Allah(c.c) isimlerinden 10-Kendisine kitap gönderilen peygamber-Osmanlı Devleti'nde şehirlerdeki 
asayişi sağlayan askerler-Düzenleme,toplama-Bir hayvan 1l-Beyaz-Esas,ana-Fasıla-Bir harfin okunuşu-Kırmızı 12-
Tersi,olmaktan emir-Eski bir savaş aracı-Osmanlı Devleti'nde vergi mükelleflerini tespit etmek için yapılan sayım-Bir bağlaç-
Kısaca nöbetçi-Satrançta oyun sonu 13-Osmanlı Devleti'nde toprakların bir görev karşılığında dağıtıldığı sistem-Gelirleri 
askerlere bırakılan en küçük dirlik bolümü-îlave-Her sağlıklı gayrimüslimden alman vergi 14-Feshetme,,geçersiz kılma-
Anlaşıldıktan soma ödenen ilk para-Müslümanlardan alman onda bir oranındaki ürün vergisi-Bir parçanın kısa olan tarafı-İsim 15
-Hükümdarlık alametlerinden-Sadrazamlık makamı-Tersî asaca posta kutusu-Tersi,yüzyıl 16-Para çekme makinesi -Bir bağlaç-
Vücudun bir bölgesi-Kulağa takılır-Benekler şeklinde ortaya çıkan bir cilt hastalığı 17-Arapça'da önüne geldiği kelimeleri 
olumsuz, yapar-Sahip-Eski dilde su-Osmanlı Devleti'nde pazara satılmak üzere gelen yiyecek maddelerinin tartıldığı resmi 
kantar ve bu kantarın bulunduğu yer-Amerika Birleşik Devletleri 18-Güreşte bir oyun-Osmanlı Devleti'nde mali işlerinin en 
üst sorumlusu-Kötü-Siyah,mavi,yeşil gibi çeşitleri olan, hayatımızın bir parçası 19-Tersj, Osmanlı Devleti'nde satılacak mallara 
devlet tarafından konulan fiyat- Osmanlı Devleti'nde fetva makamı-Askeri amaçlı yerleşim yeri-Tersi.beyaz 20-Lale Devri'nin 
ünlü şairi-Arıza, sakatlık-Bir bitki-Kürklü bir hayvan 21-Basım evi-Değerli bir taş-Bay kelimesinin kısaltması-Bir nota 22-
Tersi,evin bir bölümü-Yar kelimesinin sessizleri-Sebat etme-Ur,tümör-E skiden hastane 23-Akis-Hayvan yemeği-Bir hayvan-
Eski değerli eşya-Duman kiri 24-Bir yiyeceğimiz-Bir nota-Yüz,çehre-Tamir amacıyla kullanılan küçük parça 25-Bir müzik 
eserinde tekrarlanan bölüm-Kapıkulu askerlerinin üç ayda bir aldıkları maaş-Kapıkulu askerlerinin yaya olan büyük bö-
lümü. 
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Yukarıdan Aşağıya: 1-Osmanlı Devleti'nde evli erkeklerden alman toprak vergisi-Kadı tarafından yöne-
tilen yönetim birimi-Osmanlı Devleti'nde devlet işlerinin görüşüldüğü kurul 2-Tersi,nicelik-Görüntülü müzik parçası-
Uzaklık ifade eder-Bir ilimiz 3-Yüksek Askeri Şura-Kazak başbuğu-Bulunulan yer, içinde bulunulan şartlar-İsviçre'de 
bir yönetim birimi 4-Bağışlama-Büyüklük-Bir çoğul eki-Tersi,beni olan-Tersi,su kanalı 5-İtalya'da bir yanardağ-Kadın 
Hıristiyan din görevlisi-Osmanlı yönetiminde kaza, ifta ve tedris işlerinden sorumlu sınıf-Osmanlı zamanında Cezayir 
yöneticisi 6-Geri çekiliş-Tersi,bir kürk hayvanı-Tersi,otel garsonu-Tersi,bir göz rengi-Karakter,vasıf~Bir nota 7-Dünya 
Çalışma Örgütü-Güreşte bir oyun-îlave-01gunlaşmaskıvama gelme-Lüks bir deniz aracı 8-îlave-Tersi,Et Balık Kurumu-
Tatlı bir yiyecek-Kralların başlarına takılır-Üflemeli bir çalgı-Baston 9-Bir kez daha-Tersi,bir erkek ismi-Bir bilim dalı-
Aşama-Tersi, bir işte uzmanlaşan kişi 10-Duyuru-Trakya'da bir hitap şekli Tersi, Manisa'nın ilçesi-Eski dilde toprak-
Vilayet 11-Bir erkek ismi-Tersi,hayvanların insanlarla beraber gösteri yaptıkları yer-Dağılmış,parçalanmış-Bir göz 
rengi-Tersi,Haçlılarla mücadele etmiş Aydınoğulları beyi 12-Bir bayan ismi-Eski bir kuşatma silahı-Bir ilimiz-
Bağışlama 13-Gelir getiren mülk-Eskrimde bir kategori-Büyükçe-Kırmızı-Dos kelimesinin sessizleri-Tersi,us 14-
Tersi,Türkleri bir bayrak altında toplama-Türk Silahlı Kuvvetleri-Utanma duygusu-Örmekten emir-Osmanlı Devleti'nde 
mali ve bürokratik işlerden sorumlu olan sınıf 15-Kromun simgesi-Hastalıktan soma dinlenme dönemi-Hayvanla çekilen 
bir araba çeşidi 16-Cet-Ölmüş insan vücudu-Eski dilde kitaplar-Kendinden geçme-Bir nota 17-Osmanlı Devleti'nde 
kazanın yöneticisi ve adalet işlerine bakan kişi-Çok yüz verilmiş-Temiz 18-Bac kelimesinin sessizleri-Tersi,silisyumun 
simgesi-Kan emici bir böcek-Tersi,kısaca normal şartlarda 19-Kısaca eşit ağırlık-Medresede ders veren hoca-Kıyafetlerde 
bir şey koymağa yarayan göz-Eski dilde 20-Yük treni-Avrupa'da bir yarımada-En kısa zaman dilimi-Osmanlıda yönetim 
ve askerlik işlerinden sorundu sınıf 21-Tersi,erkek ismi-Tersi,iyilik yapma-Esas,temel-İlave- Gelir getiren mülk 22-
Utanma duygusu-Tersi,ışık sağlayan bir alet-Tersi,dünyanın uydusu-Kutsal ışık-Bir erkek ismi 23-Atak olan-Bir Afrika 
ülkesi-Eski bir eğitim kurumu-Bir haber ajansı-Kırmızı 24-Akıl-Tersi sık yağan kar şekli-Bir haber ajansı-Efsanevi bir 
kuş-Nikelin simgesi 25-Çarşı ve pazarları kontrol eden görevli-Osmanlıda gelirleri direkt merkeze alman topraklarda 
uygulanan sistem-Adale-Tutsak 

SİLGİ KULLLANMADAN RESİM ÇİZME SANATINA HAYAT DİYORUZ. 
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TARİH YAZILISINDAN İLGİNÇ CEVAPLAR 

 

Soru: Ankara Savaşı’nın sonuçlarını yazınız. 

Cevap: Anadolu ve Rumeli Hisarı birbirine birleştirilmiştir? 

Cevap: Anadolu’daki Rumeli ilerleyişi durdu. 

Soru: Osmanlılar ilk defa Anadolu’nun hangi bölgelerine yerleşmişlerdir? 

Cevap: Anadolu’nun Suriye ve İran bölgelerine yerleşmişlerdir. 

Soru: İstanbul Fethini anlatınız. 

Cevap: Fatih gemilerini karadan yürüterek Haliç’e indirdi ve Rumeli Hisarını yıkmak için büyük toplar döktür-

dü. Bu toplar sayesinde Rumeli Hisarına delikler açtı. 

Cevap: ...Daha sonra bir gece gemileri Üsküdar’dan iplerin üzerinden geçirerek Haliç’e geçirmiştir. 

Soru: Tanzimat Fermanı ile Islahat Fermanı arasındaki farklar nelerdir? 

Cevap: Tanzimat Fermanında tazminatlar oluşturuldu. Islahatta ise ıslahatlar oluşturuldu. 

Cevap: Tanzimat Fermanı Avrupa ülkelerine yaranmak için, Islahat Fermanı ise Avrupa’nın baskısı ile yapıl-

mıştır. 

Soru: I.Meşrutiyetle oluşturulan anayasanın adı nedir? 

Cevap: Kuva-ı Milliye Anayasası 

Soru: İrad-ı Cedit nedir? 

Cevap: İradeli ordu 

Soru: Yunan isyanının sebepleri nelerdir? 

Cevap: Yunanistan’ın Avrupa’nın dedesi olduğu düşüncesi. 

Soru: Sırp isyanının sebepleri nelerdir? 

Cevap: Sırpların artı çok sinirlenmesi 

Soru: Vaka-yi Hayriye nedir? 

Cevap: Bir çeşit divandır. 

Soru: 1798’de Mısır’ı hangi devlet işgal etmiştir? Akka önlerinde bu devleti hangi ordu yenilgiye uğratmıştır? 

Cevap: Akka önünde Kuva-yı Milliye ordusu  yenilgiye uğratmıştır. 

Soru: II.Mahmut döneminde yapılan yenilikler nelerdir? 

Cevap: Alkol ve sigara kullananların kellesi vurulacaktı. 

  Soru: Voyvoda kelimesini bir cümle ile açıklayınız? 

Cevap: Bir hükümdarın lakabadır. Ele geçirdiği esirleri kazıklı voyvodaya atttığı için adı voyvoda olarak anıl-

mıştır. 

Soru: Grujuva kelimesini bir cümle ile açılayınız 

Cevap: Kurum ateşi 

Cevap: Önden çekişli, arkadan itişli bir top çeşidi olabilir. Espriydi. 

Soru: Papa ve safevi kelimelerini birer cümle ile açıklayınız. 

Cavap: Papa, Hıristiyanlığın lideri-  “Papa Batikan’da oturudu.” 

Safevi: Bir devlet. “Safevi devletini nasıl da yenmiştik.” 
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TARİH YAZILISINDAN İLGİNÇ CEVAPLAR 

 

Soru: II.Bayezit döneminde batıya karşı sessiz kalımasının en önemli sebebi nedir? 

Cevap: Kardeşi Mustafa Çelebi’nin elinde olması ve Haçlıların Mustafa Çelebi’yi ağır bir top gibi kullanması-

dır.  

Soru: Osmanlı Devleti kurulduğu sırada Anadolu’da siyasi durum nasıldı? 

Cevap: Siyasi durum göz açıcı değildi. 

Soru: Osmanlı Beyliği’nin kısa sürde büyümesinin sebepleri nelerdir? 

Cevap:  Osman Bey’in rüyasında gördüğü şeylerin sonucundadır. 

Soru: Mısır Seferi’ni sebep ve sonuçlarıyla birlikte anlatınız. 

Cevap: Yavuz Sulatan Selim bu savaşa giderken akrep ve yılan dolu Gobi çölünü yağmurla beraber geçmiştir. 

Soru: İstanbul fethinin sebeplerini yazınız. 

Cevap:İstanbul bir yarım elma gibi görünüyordu. 

Soru: Osmanlı Devleti’nin Hünkar İskelesi Antlaşması’nı imzalama sebebi nedir? 

Cevap: Ruslarla Hünkar İskelesi Antlaşmasının yapılma sebebi Moğolistan meselesidir. 

Soru: Tekfur kelimesini bir cümle ile açıklayınız. 

Cevap: Padişahın verdiği emir. 

Cevap: Bizans’ın bağımsız hali. 

Soru:Osmanlılar Oğuzların hangi boyundandır? 

Cevap: Oğuzların Külhan kayı  boyundandır. 

Soru: Orhan Bey’in Kocaeli yarımadasındaki faaliyetlerini yazınız. 

Cevap: Orhan Bey 1329 yılında Bizans Pelekanon’un Kocaeli yarımadasını kuşatması üzerine sefere çıktı.  

soru:Voyvoda nedir? 

Cevap:Bir idam aleti ismidir. 

İnsanların kazıklı bir kuyuya atılarak öldürülmesi. 

Turancılık:Turan isminde biri tarafından başaltılmştır. 

Soru: Belgrad fethi’nin Osmanlı açısından önemini yazınız. 

Cevap: Avrupa’nın üst geçidi haline geldi. 

Soru: II.Beyazıt Devri’nin sönük geçmesi’nin sebeplerini yazınız. 

Cevap: Çünkü Kanuni S. Süleyman döneminde devlet gidebileceği en geniş sınırlara ulaşmıştır. Bu yüzden 

II.Beyazıt sınırları artık korumak zorundadır ve bu yüzden II.Beyazıt dönemi sönük geçmiştir. 

Grejuva: Bizanslıların kullandığı suda yanabilen oklar 

Katolik: Kilise 

Ortodoks: Katolik kilisesine bağlı din adamları 

Soru: Kanuni Avrupa Hıristiyan birliğini parçalamak için hangi politikaları izlemiştir? 

Cevap: Hıristiyan birliğini parçalamak için başta Fransa olmak üzere Kapitülasyonlar göndermiştir. 
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TARİH YAZILISINDAN İLGİNÇ CEVAPLAR 

 

Soru: Don-Volga nehirlerini birleştirme projesinin amacı nedir? 

Cevap: Şehre içme suyu sağlamak için. 

II. Abdülhamit’in tahttan indirilme sebebi nedir? 

II.Abdülhamit’i tahttan indirdi ve V.Mehmet Reşat Paşayı tahta geçirdi. 

Hareket ordusu: Ordunun savaşa hazır birimi.Ülkede olağanüstü olaylara müdahale eder. 

Matba-i Amire: Matbaayı kullanan kişi 

Lale devrinde ilk matbaa geldi. Ve bunları çalıştırmak için başlarına Matbaa-ı Amire konuldu. 

Matbaayı çalıştıran kişi. 

  

KERAMET  

Devrinde hayli şöhrete ulaşan büyük mutasavvıf ve alim,(Aziz Mahmud Hudayi) zaman zaman saraya da 

misafir olurdu. 

Menkıbeye göre gene bir gün misafirliği sırasında, Hudayi abdest almakta iken padişah (I.Sultan Ahmet) 

eline su döker. Valide Sultanda elinde havlu tutmak için beklemektedir. Busırada Valide sultan'ın gönlün-

den şeyh hazretlerinin çok kerametli olduğu söylenir, bize de bir keramet gösterseler diye bir istek geçer. 

Bunu fark eden Hudayi : 

- Sultanım bundan büyük keramet mi olur? 

Benim gibi aciz bir kula yeryüzünün padişahı su döküyor, valide hazretleri de havlu tutuyor! der. 

 

III. Mustafa'nın Üzüntüsü 
 

Osmanlı tarihinde Rus düşmanı diye anılan III.Mustafa sadrazamı Koca Ragıp Paşa ile devamlı münaka-

şa ederdi. Bu münakaşaya sebep padişahın Ruslar ile savaş istemesi, Ragıp Paşa’nın ise buna mani ol-

masıydı. Bir gün gene huzuruna Ragıp Paşa’yı çağıran III.Mustafa kendisine: 

-Neden vezirim, daima savaştan kaçarsın. Şayet kastın akçe ise Edirnekapısı’ndan Rusçuk’a kadar iki 

keçeli akçe dizerim, dediğinde, 

Ragıp Paşa şu tarihi konuşmayı yaptı: 

-Padişahım ben savaştan kaçmıyorum. Osmanlı Devleti uzaktan kükremiş bir aslana benzemektedir. Bu 

heybeti ile bir çok Avrupa devletini korkutmaktadır. Şayet savaşa girecek olursak düşmanlarımız kükre-

miş aslanın ağzında dişi, pençelerinde tırnaklarının olmadığını göreceklerdir. Dişi ve tırnağı olmayan bir 

aslanın parçalama gücü var mıdır? 
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TARİH YAZILISINDAN İNCİLER - OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ 

 

Soru: Vakıf nedir? 

Cevap: Osmanlı döneminde manavları,bakkalları v.b kontrol etmek,cezalandırmak, korumak için kurulmuştur. 

Soru: İmaret nedir? 

Cevap: Tuvalet 

Cevap: İri yapılı 

Soru:Öşür nedir? 

Cevap: Öksüren kişilere öşür denir. 

Soru: Osmanlılarda ordu teşkilatını yazınız. 

Cevap: Kapıkulu Sipahileri: a-Sol yetimler                       c-Sol ögadalar (Sol tüfekçiler) 

                                              b-Sağ yetimler                      d-Sağ üflemeyiciler (Sağ tüfekçiler) 

Soru: Kadı kimdir? 

Cevap: Çocuk bakıcısı 

Soru: Tuğ nedir? 

Cevap: Padişah’ın başına taktığı tüy biçimindeki şey. 

 “Ulufe: Korkulan şeyler.Denizlerdeki korkulan şeyler gibi. 

Ulufe: Yalan sözler,batıl inanç, örneğin coğrafi keşiflerden önceki zamanlarda, denizlerdeki canavar inancı. 

Soru: Tersane 

Cevap: Kağıt ve kitapların basıldığı yer.   

Soru: Darüşşifa nedir? 

Cevap: İbadet yeri,tekke, zaviye  

Soru: I.Meşrutiyetle oluşturulan anayasanın adı nedir? 

Cevap: Kuva-ı Milliye Anayasası 

Soru: Cebelü nedir? 

Cevap: Başlık parası 

Soru : Islahat kelimesini bir cümle ile açıklayınız? 

Cevap: Yasaklar 

Soru: İrad-ı Cedit nedir? 

Cevap: İradeli ordu 

Soru: Çıkma kelimesini bir cümle ile açıklayınız. 

Cevap: Saraydaki bekar erkekler. 

Soru : Devşirme sistemi nedir? 

Cevap:Osmanlı Devleti’ nde her hristiyanın oğlunun çocuğu alınmak şartıyla saraya alınırdı. 
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Kadının görevleri nelerdir? 

Cevap:İki kişi arasındaki anlaşmazlıkları düzeltir.Buna fabl denir. 

soru:Voyvoda nedir? 

Cevap:Bir idam aleti ismidir. 

İnsanların kazıklı bir kuyuya atılarak öldürülmesi. 

Çiftbozan:Bir durum esnasında iki tarafın arasını açan kişi veya ülke. 

Ulufe: Kazaklara verilen ad. 

Burjuva sınıfı ile işbirliği yapan kişi. 

İşçilere verilen maaş 

Çiftbozan:Tarlayı süren alet. (Çiftçileri kışkırtan fikir topluluğu) 

Yeniçeri Ocağını kaldırma düşüncesi 

Soru: Taht kadısı kimdir?Açıklayınız. 

Cevap: Çok yüksek kıdeme sahip olan ve taht davalarına bakan kadı. 

Cevap: Osmanlı’da yaşanan taht kavgalarını engellemek amacıyla seçilen bir görevlidir. 

Cevap: Padişaha karşı yapılan isyanları bastırırdı.  

  
Değirmen taşı 
 

Hasırcızade Mehmet ağa bir gün, Keçeci Zade Fuat Paşa'nın parmağındaki yüzüğe dikkatli dikkatli bakı-

yordu. Paşa sordu: 
- Taşıma mı bakıyorsun? 

- Evet Paşam, ne taşı diye bakıyorum. 

- Elmas! 

- Affedesiniz ama, bir şey soracağım: Sana kaç para getiriyor? 

- Hiç! 

Hasırcızade gülümseyerek: 

- Benim de dedi, dede yadigarı bir çift taşım var ama, her sene bana elli altın getirir! 

- Ne taşı bu? 

- Değirmen taşı, Paşam! 
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OSMANLILARDA DEVLET YÖNETİMİ 

Anlamlarını yanlarına yazınız.  

Padişah ölünce oğullarından hangisinin tahta geçeceği konusunda,devlet yönetiminde etkili grupların 

(ümera,ulema vb.) tercihleri önemli rol oynuyordu. Buna ...................................denirdi. 

Toplanan oğlanlar, acemi ocağına gönderilmeden önce,içlerinden seçilenler,çeşitli saray okullarına gönderilir-

di. Bunlara .....................................denirdi. 

...............................................,eyaletin en yüksek rütbeli komutanıydı. 

Anlamlarını yazınız.  

Seyfiye, Kalemiye, İlmiye, Şehremini, Kadı, Mühime Enderun, Muhtesip, Katip, Muhzır 

Bu kolun görevi yönetim ve askerlikti................................................ 

Padişahın özel hayatını geçirdiği bölümdü............................................. 

Bu kolun görevi idari ve mali bürokrasi idi ..................................................... 

Davalara bakarlar ve aynı zamanda kazaları yönetirlerdi.......................................... 

Belediye işlerinden sorumlu idi ................................................................. 

 

Yukarıdaki bilgilerin yanına olayları yazınız. 

Muhzır, İlmiye, Seyfiye, Sadaret Kaymakamı, Arz odası, Amedi kalemi, Kazasker,                               

Naib, Ferman, Eşkinci 
Sadrazam sefere gittiği zaman İstanbul’da vekil olarak kalan kişi........................................ 

Bu kolun görevi ifta,kaza ve tedris idi....................................................... 

Padişah’ın divan üyelerini kabul ettiği oda.................................................... 

Osmanlı Devleti’nde kadıya bağlı olarak çalışan ve suçluların mahkemeye getirilmelerini sağlayan görev-

li......................................................... 

Şeyhü’l islam ve ilmiye mensuplarının özlük işlerini yürüten görevliler................................................... 

 

Birun,Enderun,Harem,Defterhane-i Amire,Şikayet Defteri.Mühimme Defteri,Arz odası,Küçük 

oda,Beylikçi kalemi.  

Eşleştiriniz. 

Sarayda padişahın özel hayatının geçtiği iç bölüm................................. 

Sarayın kadınların kaldığı bölümü...................................... 

Sarayın devlet işlerinin yürütüldüğü bölümü.................................... 

Tımar uygulamalarına ait kayıtların tutulduğu bölüm....................................... 

Divan’a yapılan şikayetlerin kayıtlarının tutulduğu defter........................................ 

 

Eşleştiriniz. 

Kalemiye                                 Kaptan-ı Derya 

Seyfiye                                    Kadı 

İlmiye                                      Beylikçi       

Donanma                                 Cariye 

Harem                                      Cebelü 

Reaya, Mültezim, ütesellim, Mehir,  Malikhane sistemi , Şer’iye sicilleri , Hahambaşı", Zatü’l Hareke 

 

İltizam usulünün yerini alan bu usulde  vergi kaynağı ömür boyu kiralanabiliyordu............... 

Osmanlı Devleti’nde,askeri sınıf dışında kalan,dolayısıyla yönetime katılmayan,geçimini tarım ve sanayi ala-

nında üretim yapmak ve ticaretle uğraşmak suretiyle temin eden ve devlete vergi veren kesim,toplumun ikinci 

sınıfını oluşturuyordu..................................... . 

Erkek evlenirken kadına bir nikah bedeli veriyordu......................................................... 

Evlenme kadı huzurunda yapılır ve kayıtlara geçirilirdi. Bunlara denirdi.................................. 

Kadıasker, Muhtesip, Cebeciler, İç hazine, İlmiye, Kalemiye, Muhzır, Levend 

Denizdeki muharip askerlere denirdi.................................................. 

Silahların tamiri,taşınması ve dağıtılmasında görev alırlardı...................................... 

Padişahın özel serveti ve değerli eşyaları saklanırdı........................ 

Bu sınıf, Osmanlı idari ve mali bürokrasisini oluşturuyordu. Divan’daki temsilcileri Nişancı ve Defterdar-

dı............................................ 

Mahkemelerde kadıya bağlı olarak çalışan bu görevliler davalıları mahkemeye getirmek ve hüküm sonrasında 

davacının hakkının alınmasında kendisine yardımcı olmak gibi önemli bir görevi yerine getirirler-

di ..................... 
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Karşılarına anlamlarını yazınız. 

Özellikle kale muhasaralarında toprak altında lağım denilen tüneller açarak,buralara yerleştirdiklerin patlayıcı 

maddelerle kale fetihlerini kolaylaştıran bir sınıftır......................... 

Kendilerine “sahib-i arz” da denilen tımar sahipleri,tasarruf ettikleri yerin yıllık gelirine göre yeme,içme,silah 

ve at gibi her türlü ihtiyaçları kendilerine ait olmak üzere atlı askerler yetiştirmek zorundaydılar.Bu atlı askerin 

adı................................................. 

Defterhane bu  görevlinin denetiminde idi........................ 

İslam hukukuna göre,bir mü’min alınteri ile kazandığı malından bir bölümünü,insanların hayrına olacak bir iş 

için ebediyyen tahsis ve tevkif etmesidir........................................... 

Nehirler içinde donanma oluşturulmuştur. Bu donanmaya verilen isim. ................................... 

 

Kelimeleri eşleştiriniz. 

Kalemiye                                   Reisü’lküttab                  

Seyfiye                                      Levend                 

İlmiye                                        Baş Kadın Kalfa               

Donanma                                   Şeyhülislam                

Harem                                       Tımarlı Sipahi      

     

 

Görevler Seyfiye İlmiye Kalemiye 

İdari yazışmalar       

Eğitim işleri       

Adalet işleri       

Yönetim işleri       

Askerlik işleri       

Mali işler       

Din işleri       

Görevliler Seyfiye İlmiye Kalemiye 

Sadrazam       

Yeniçeri ağası       

Kazasker       

Defterdar       

Nişancı       

Müderris       

Şeyhülislam       
Reüsülküttap       

Vezirler       

Divan-ı Hümayun  üyesi olan görevlileri  yazınız. 
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  Kazasker Defterdar Nişancı Yeniçeri ağası Sadrazam Reisül 
küttap 

Mali işler             

Hukuk işleri             

Eğitim işleri             

Yazışmalar             

Padişahın mutlak 

vekili 
            

Güvenlik işleri             

Dış işleri             

Tımar dağıtımı             

Tuğra çekmek             

17-Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. 

.................................. yılında ilan edilen.........................’le Anayasalı yönetime geçilmiş, temsilcilerini halkın 

seçtiği.........................,temsilcilerini padişahın seçtiği Meclis-i Ayan oluşturulmuştur. Böylece padişahın yetki-

leri kısıtlanmış, halk yönetime katılmıştır. 

18- K,E,D harfleriyle başlayan Devlet yönetimiyle ilgili 

kavramları yazınız. 
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13-Aşağıda verilenler arasında uygun bir karşılaştırma yapınız. 

Seyfiye, Kalemiye, İlmiye, Kubbealtı, Kadı, Mühime, Kazasker, Muhtesip, Şer’i siciliye, Muhzır, Birun,   Ha-

rem,Tahrir defteri , Şikayet defteri , Enderun 

-Bu kolun görevi yönetim ve askerlikti…………………….. 

-Divan görüşmelerinin yapıldığı yer…………………….  

-Bu kolun görevi idari ve mali bürokrasi idi………………………. 

-Davalara bakarlar ve aynı zamanda kazaları yönetirlerdi………………………. 

-Divan-ı Hümayun kararlarının tutulduğu defter………………………….. 

-Divanda büyük davalara bakardı……………………….. 

-Bu  kolun görevi tedris,ifta ve kaza idi.............................. 

-Mahkemeye davalıları getirmekle görevli idi...................................................... 

-Çarşı ve pazarı denetlerdi.................................................. 

-Mahkeme kayıtlarının tutulurdu..................................... 

-Sarayda yönetici yetiştiren bölüm..................................... 

-Sarayın kadınların kaldığı bölümü.................................... 

-Sarayın devlet işlerinin yürütüldüğü bölümü........................................................... 

-Tımar uygulamalarına ait kayıtların tutulduğu bölüm.................................................................  

-Divan’a yapılan şikayetlerin kayıtlarının tutulduğu defter..................................................................  

14- Osmanlılarda Devlet Yönetiminde 18.yüzyılda merkez teşkilatında ne gibi değişiklikler meydana 

gelmiştir? 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

15- Osmanlılarda Devlet Yönetiminde 18.yüzyılda 

Taşra Teşkilatında meydana gelen değişmeleri yazınız. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................... 
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   OSMANLI DEVLET YÖNETİMİ METİN DÜZELTME 

 

Osmanlı Devleti’nde bütün teşkilat, padişahın mutlak ve ortak olunmaz egemenliğini gerçekleştirmek üzere kurulmuş-

tu.Hükümet,eyaletlerin yönetimi,ordu doğrudan padişahın şahsına bağlı bir bütün olarak teşkilatlandırılmıştı. Bu bütünün 

merkezinde padişah ve saray teşkilatı bulunuyor ve ülkenin her tarafındaki bütün birimler bu merkezden yönetiliyordu. 

     Devlet sınırlarının genişlemesiyle I.Mehmet  zamanında Rumeli Beylerbeyliği kurularak ülke yönetim birimlerine ayrıl-

dı. Böylece ülke eyaletlere, eyaletler sancaklara, sancaklar kazalara kazalar ise köylere ayrıldı. Yıldırım Bayezit zamanında 

da Anadolu Beylerbeyliği kuruldu. Osman Bey zamanında Yaya ve Müsellemler adıyla ilk ordu teşkilatı oluşturuldu. 

I.Murat zamanında da Cebeci Ocağı kuruldu. Karamanoğullarının Osmanlı Devletine katılması ile de ilk denizcilik faaliyet-

leri başlamıştır.  

     İlk tersane Karamürsel ve Edincik’te daha sonra da Yıldırım Bayezit tarafından Gelibolu’da açıldı.İlk Osmanlı parası 

Osman Bey zamanında basılmıştır. Daha sonra Orhan Bey döneminde de akçe denilen akçe denilen bu paradan bastırılmaya 

devam edilmiştir. Ekonomisinin temeli tarıma dayalı Osmanlı Devleti’nde I.Murat zamanında dirlik sistemi kurularak ülke 

toprakları has,zeamet ve iltizam olarak bölümlere ayrılmaya başladı. 

     Bu dönmede hukuk ve eğitim alanında da eyalet, sancak, kaza ve köylere davalara bakması için kadılar görevlendirildi. 

İznik’in alınmasıyla birlikte burada ilk Osmanlı medresesi kurudu ve başına dönemin en önemli müderrislerinden Kayserili 

Davut atandı. Daha sonra Bursa ve Edirne’de de medreseler yapılarak eğitimin geliştirilmesine çalışıldı. 

    Orhan Bey zamanında yaya ve mültezimler adıyla ilk ordu teşkilatı oluşturuldu. I.Murat zamanında pençik oğlanı denilen 

harp esirlerinin sayısı artınca, bu insanlardan daimi ve düzenli ordunun kurulmasında yararlanmak düşüncesi doğmuştur. 

Kapıkulu Ocakları oluşturulduktan sonra,bu ocaklara sürekli bir kaynak olmak üzere, devşirme usulü ihdas edildi. Böylelik-

le kapıkulu ocakları hem bir askeri birliğin hem de genelde yönetim mekanizmasının önemli bir kolu olan sistemin kaynağı 

haline geldi. Kapıkulu askerlerinin bölümleri şunlardı: Yaya Kapıkulu Ocakları, Acemi Ocağı, Yeniçeriler (Kapıkulu aske-

rinin esas unsuruydu. Savaşta ve barışta padişahı korumakla görevliydiler. Üç ayda bir ulufe denen maaş alırlardı.) Cebeci 

Ocağı, Topçu Ocağı 

     Atlı Kapıkulu Ocakları: Atlı idiler.II.Murat zamanında  iki bölük olarak  Sipah, Silahtar olmak üzere oluşturulmuş yük-

selme döneminde dört bölük daha eklenmiştir. Seferde padişahın yanında bulunur, onun tuğ ve silahlarını taşır, güvenliğini 

sağlarlardı. Derece olarak Yeniçerilerden daha yüksektiler ve maaşları daha fazlaydı. 

     Eyalet kuvvetlerinin en kalabalık sınıfını tımarlı sipahi denilen topraklı süvariler teşkil ederdi. Osmanlılardan önceki 

İslam-Türk devletlerinde bulunan “ikta”nın devamı olan ve I.Murad zamanında teşkilatlandırılan tımar sisteminin iki yönü 

vardı. Sistem bir yönüyle toprağın işlenmesini sağlarken diğer yönüyle de devletin atlı ihtiyacının teminine hizmet ederdi. 

Tımar sistemine göre, sipahilere devlete karşı görev üstlenmek koşuluyla tahsis edilen ve adına dirlik denilen gelirler, aslın-

da devlete ait çeşitli vergilerden oluşuyordu.Sipahi,aldığı dirlikle hem geçimini sağlar hem de devlete karşı görevini yerine 

getirirdi. Tımarlı sipahiler eyaletlere göre tertiplenirdi. Beylerbeyi, eyaletin en yüksek rütbeli komutanıydı. Onun emri altın-

da sancak beyleri, subaşılar,alaybeyleri vardı.Sefer için toplanmak gerektiğinde çeri sürücü denilen görevlilerin denetiminde 

eyalet bayrağı altında toplanılırdı. 

b-Yardımcı Kuvvetler: 1-Öncü Kuvvetler: Bunlar akıncı,deli gibi hafif süvari ve azep gibi hafif piyade birliklerden oluşu-

yordu. Akıncılar genç, güçlü ve yiğit kişilerden seçilirdi. Akıncılar her türlü ihtiyaçlarını kendileri temin ederler,genellikle 

düşmandan aldıkları ganimetlerle geçinirler,buna mukabil vergi ödemezlerdi.  

       DONANMA: Osmanlı Devleti’nde denizcilik faaliyetleri Karesioğularının Osmanlı Devleti’ne katılması ile başlamıştır. 

1350’lerde Marmara Aydıncık (Edincik) üssünün kurulması ilk adımdır. I.Mehmet zamanında Gelibolu’da ilk tersane açıl-

mıştır.  

   Osmanlı donanmasının ilk ciddi çatışması Mehmet Çelebi zamanında oldu. Çalı Bey kumandasındaki Osmanlı donanması 

1415’te Venediklilere yenildi. Donanma II.Murat zamanında Karadeniz’de Trabzon İmparatorluğunu tehdit edecek bir du-

ruma ulaşmıştır. 
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OSMANLI EKONOMİSİ 

 

OSMANLILARDA TOPRAK SİSTEMİ 

 

A)- Dirlik Arazi: Mülkiyeti devlete ait olan topraklardır. Mirî toprakların başlıcaları şunlardır: 1)- Havass-ı Hümayun Top-

rakları: Gelirleri doğrudan doğruya devlet hazinesine giren topraklar olup, mukataa ve iltizam yoluyla yönetilirdi. 

2)- Paşmaklık toprakları: Gelirleri padişah kızlarına ve ailelerin bırakılan topraklardı. 3)- Malikâne toprakları: Devlet adam-

larına hizmetleri karşılığı mülk olarak verilen topraklardı. 4)- Yurtluk ve Ocaklık Toprakları: Fetih sırasında bazı kuman-

danlara, hizmetlerine karşılık olmak üzere verilen topraklardır. 5)- Dirlik (Tımar)Toprakları: Vergi geliri, devlet adamlarına 

ve askerlere hizmet veya maaş karşılığı verilen topraklardır. Dirlik sahibi, toplanan verginin maaş olarak ayrılan "Kılıç hak-

kı" olarak ayrılan bölümünden geriye kalanla CEBELÜ denilen tam teçhizatlı asker  yetiştirirdi. Dirlik topraklar üçe ayrılır-

dı: a)-Has b)-Zeamet   c)- Tımar  B)- MÜLK ARAZİ: Mülkiyeti kişilere ait topraklardır. İki bölümde incelenebilir: 

1)- Öşriyye (öşür topraklar): Bu topraklar, fethedildiği zaman MÜSLÜMANLARA verilmiş veya fethedildiğinde müslü-

manlara ait olan topraklardır. Bu gibi topraklar sahiplerinin malı olup, dilediği gibi kullanırlar, sata-bilirler, vakfedebilirler 

yada çocuklarına miras  olarak bırakabilirlerdi. Bu toprakların sahipleri arazi vergisi olarak ÇİFT RESMİ, ürün vergisi ola-

rak da "ÖŞÜR" vergisini verirlerdi. 

2)- Haraciye (Haracî topraklar): Bu topraklar bir yerin fethinden sonra GAYRî MÜSLİM halkın   elinde   bırakılan,onlara 

mülk olarak verilen topraklardır.  Sahipleri, dilediği gibi kullanırlar, satabilirler,    vakfedebilirler yada çocuklarına miras 

olarak bırakabilirlerdi. Bu toprakların sahipleri arazi vergisi olarak   HARAC-I MUVAZZAF, ürün vergisi olarak da  HA-

RAC-I MUKASSEM vergisini verirlerdi. C)- VAKIF ARAZİ: Gelirleri kişiler ya da devlet tarafından hayır kurumlarına 

bırakılan topraklardı. 

Topkapı Sarayı,genel planı itibariyle iki bölümden oluşuyordu: Enderun  denilen iç saray ve etrafı odalardan meydana gel-

miş bir galeriyle çevrili avlu olan Birun. 

a-Enderun 

1-Enderun Mektebi 

   Saray,padişahın güvenilir ve yetenekli kullarının yetiştiği, gerekli bilgi ve deneyimleri kazandıktan sonra,yönetim ör-

gütü içinde önemli görevlere getirilecek insanların seçiminin yapıldığı bir merkez,diğer önemli bir özelliğiyle bir okuldu. 

Kapıkulu sistemi,Osmanlı Devleti’nde yönetim ve askerlik görevlerinin birbiriyle bütünleşmiş biçimde gerçekleştirilmesini 

sağlayan ve uygulayıcı kadroları yetiştiren bir organizasyondu. Bunun çalışması kısaca şöyleydi: 

    Devşirme usulüyle (Osmanlı Devleti I.Murat’tan itibaren Anadolu ve Rumeli’deki Hıristiyan ailelerden,her aile-

den bir çocuk olmak üzere alınır.Müslüman ailelerin yanında bir süre kaldıktan sonra Acemi ocağına ya da Dış oğ-

lanı olarak saray okullarına gönderilirdi.Devşirme ihtiyaç duyuldukça yapılırdı.) Toplanan oğlanlar ,acemi ocağına 

gönderilmeden önce,içlerinden seçilenler,çeşitli saray okullarına gönderilirdi. Bunlara dış oğlanı denirdi.Buralarda sıkı bir 

eğitimden geçirilen içoğlanları içinden ikinci bir elemeyle belirlenen en seçkinleri Topkapı Sarayı’ndaki Büyük oda ve Kü-

çük odaya alınırlardı.Bu odalar,yaparak ve yaşayarak verilen eğitimin en önemli basamaklarıydı.Amaç,saraya alınanları 

gerçek bir dindar, devlet adamı,asker ve seçkin nitelikli bir kişi olarak yetiştirmekti. Büyük ve Küçük Oda’da yetişen içoğ-

lanları,yeniden bir seçim sonucu elenerek, Enderun’da padişahın şahsi hizmetine ait odalara alınırlardı. Kalanlar da askeri 

bölüklerden Silahdarlar Bölüğü’ne verilirdi. Enderun’da hizmet ve eğitim odaları şunlardı:Seferli odası,Kiler odası,Hazine 

odası ve Has oda. 
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2-Harem: Enderun’da kadınlar  yönünden aynı fonksiyonlar ı yüklenen bölüm haremdi. Topkapı Sarayı’nda ikinci 

avlunun solunda Divan-ı Hümayun’un arka kısmında yer alan Harem-i Hümayun genellikle Haliç’e nazır çeşitli sofa-

lar,koridorlar, daireler,odalar,çeşmeler ve hizmet binalarından oluşmakta idi.  

b-Birun: Birun, sarayın iç bölümüydü.Padişah bu bölüme açılan Babü’s-saade’de devlet işler ine bakardı.Fatih Sul-

tan Mehmet bu kapının gerisinde Arz Odası yaptırmıştı. Birun’da padişah’ın taşra hizmetine ilişkin teşkilatı yer alıyordu. 

Bunlar şunlardı: 

Yeniçeriler, Altı Bölük Halkı (Kapıkulu Sipahileri), Topçular,Cebeciler,Mehterler, Müteferrikalar, çaşnigirler, çavuşlar, 

Kapıcılar ,seyisler,çakırcılar,  darphane eminliği,şehreminliği,Hassa mimarları vb. 

        Divan’ın başlıca iki özelliği en üst yönetim örgütü ve en yüksek mahkeme olmasıdır. Divan, Enderun’da Babü’s-

saade önünde Divanhane denilen yerde toplanırdı.Fatih kanunnamesine göre ”Divan’da oturmak vezirle-

rin,kadıaskerlerin,defterdarların ve nişancıların yolu”ydu.Sonradan Divan’a yeni üyeler  eklenmiştir . Divan-ı Hüma

-yun’da padişaha ait yetkileri kullanmak üzere görevlendirilmiş üç kolun temsilcileri vardı. Bu kollar keyfiye, ilmiye, kale-

miye kollar ıydı.Bu kollar  arasında yetki bakımından ince bir  denge vardı ve bu kollar ın üyesi olan görevli-

ler ,merkezden taş-raya uzanan yönetim,yargı ve maliye kurumlarının yetkilisi olarak işlem yaparlar.  

      Seyfiye, padişah örfünün uygulayıcısı olan bir  koldu. Diğer  bir  deyişle yürütme gücünü temsil ediyordu. Divan -ı 

Hümayun’daki temsilcileri vezirlerdi. Seyfiyenin iki temel görevi denetim ve askerlikti. 

   Osmanlı Devleti’nde ikinci önemli kol ilmiye sınıfıydı. İlmiye sınıfı, medreselerden yetişen bilgili kişilerden oluşuyordu. 

İlmiyenin devlet yönetiminde ve toplum toplum içinde üç önemli görevi vardı: Tedris,kaza ve ifta. Divandaki temsilcileri 

kazasker ve şeyhülislamdı. 

    Kalemiye, Osmanlı idari ve mali bürokrasisini oluşturuyordu. Divan’daki temsilcileri Kadı ve Defterdardı. 

    Tımar sistemi,bir kısım asker ve devlet görevlilerine belirli bölgelerden vergi kaynaklarının tahsis edilmesi ve buna kar-

şılık olarak onlardan devlet için hizmet beklenmesi usulü idi. Böylece çok işlevli bir uygulama gerçekleştirilmiş oluyordu. 

Devletin tahsis ettiği,miktarı belirlenmiş vergi kaynağına genel olarak dirlik denirdi.Devlet birçoğu ayni olarak alınmakta 

olan vergileri toplayıp merkezi hazineye aktarmak gibi ikinci bir işlemden kurtulmuş oluyor ve böylece vergileri kaynağın-

da toplama işlemini görevlilere bırakıyordu. Ayrıca bu görevliler, bir yandan kendilerine vergileri tahsis edilmiş bölge-

yi,yani dirlik alanını yöneterek önemli bir örf görevini yerine getiriyor, diğer yandan da çağrıldığı anda besledikleri asker-

leriyle birlikte savaşa katılıyorlardı. Devlet böylece ordusunun asıl bölümünü bu eyalet atlı askerleriyle oluşturmuş oluyor-

du. Ayrıca hem yönetici hem de asker olan dirlik sahipleri üreticiyi koruyup kollama yoluyla üretime de katkıda bulunmuş 

oluyordu. 

    Osmanlı Devleti’nde tımar sistemi içine yerleştirilemeyen faaliyetlerin gerektirdiği parayı hazineye intikal ettirebilmek 

için tımar sisteminin yanında bir de iltizam sistemini uygulanmıştır. İltizam usulü , kanunların saptadığı vergile-

ri ,yükümlülerden toplama ve devlet hazinesine intikal ettirme görevinin,açık artırma yoluyla ve belli şartlarla havale edil-

mesi sistemidir.Bu görevi üzerine alan kişiye nizamiye denirdi. 
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   Osmanlı Devleti’nde bütün teşkilat, padişahın mutlak ve ortak olunmaz egemenliğini gerçekleştirmek üzere kurulmuş-

tu.Hükümet,eyaletlerin yönetimi,ordu doğrudan padişahın şahsına bağlı bir bütün olarak teşkilatlandırılmıştı. Bu bütünün 

merkezinde padişah ve saray teşkilatı bulunuyor ve ülkenin her tarafındaki bütün birimler bu merkezden yönetiliyordu. 

     Devlet sınırlarının genişlemesiyle I.Murat zamanında Rumeli Beylerbeyliği kurularak ülke yönetim birimlerine ayrıldı. 

Böylece ülke eyaletlere, eyaletler sancaklara, sancaklar kazalara kazalar ise köylere ayrıldı. Yıldırım Bayazıt zamanında da 

Anadolu Beylerbeyliği kuruldu. Orhan Bey zamanında Yaya ve Müsellemler adıyla ilk ordu teşkilatı oluşturuldu. I.Murat 

zamanında da Yeniçeri  Ocağı kuruldu. Karesioğullarının Osmanlı Devletine katılması ile de ilk denizcilik faaliyetleri baş-

lamıştır.  

     İlk tersane Karamürsel ve Edincik’te daha sonra da Yıldırım Bayazıt tarafından Gelibolu’da açıldı. İlk Osmanlı parası 

Osman Bey zamanında basılmıştır. Daha sonra Orhan Bey döneminde de akçe denilen akçe denilen bu paradan bastırılmaya 

devam edilmiştir. Ekonomisinin temeli tarıma dayalı Osmanlı Devleti’nde I.Murat zamanında dirlik sistemi kurularak ülke 

toprakları has,zeamet ve tımar olarak bölümlere ayrılmaya başladı. 

     Bu dönmede hukuk ve eğitim alanında da eyalet,sancak,kaza ve köylere davalara bakması için kadılar görevlendirildi. 

İznik’in alınmasıyla birlikte burada ilk Osmanlı medresesi kurudu ve başına dönemin en önemli müderrislerinden Kayserili 

Davut atandı. Daha sonra Bursa ve Edirne’de de medreseler yapılarak eğitimin geliştirilmesine çalışıldı. 

    Orhan Bey zamanında Yaya ve Müsellemler adıyla ilk ordu teşkilatı oluşturuldu. I.Murat zamanında pençik oğlanı deni-

len harp esirlerinin sayısı artınca, bu insanlardan daimi ve düzenli ordunun kurulmasında yararlanmak düşüncesi doğmuş-

tur. Kapıkulu Ocakları oluşturulduktan sonra,bu ocaklara sürekli bir kaynak olmak üzere, devşirme usulü ihdas edildi. Böy-

lelikle kapıkulu ocakları hem bir askeri birliğin hem de genelde yönetim mekanizmasının önemli bir kolu olan sistemin 

kaynağı haline geldi. Kapıkulu askerlerinin bölümleri şunlardı: Yaya Kapıkulu Ocakları, Acemi Ocağı, Yeniçeri-

ler:Kapıkulu askerinin esas unsuruydu. Savaşta ve barışta padişahı korumakla görevliydiler. Üç ayda bir ulufe denen maaş 

alırlardı. Cebeci Ocağı, Topçu Ocağı 

     Atlı Kapıkulu Ocakları: Atlı idiler. I.Murat zamanında  iki bölük olarak Sipah, Silahtar olmak üzere oluşturulmuş yük-

selme döneminde dört bölük daha eklenmiştir.Seferde padişahın yanında bulunur, onun tuğ ve silahlarını taşır, güvenliğini 

sağlarlardı. Derece olarak Yeniçerilerden daha yüksektiler ve maaşları daha fazlaydı. 

     Eyalet kuvvetlerinin en kalabalık sınıfını tımarlı sipahi denilen topraklı süvariler teşkil ederdi. Osmanlılardan önceki 

İslam-Türk devletlerinde bulunan “ikta”nın devamı olan ve I.Murad zamanında teşkilatlandırılan tımar sisteminin iki yönü 

vardı. Sistem bir yönüyle toprağın işlenmesini sağlarken diğer yönüyle de devletin atlı ihtiyacının teminine hizmet ederdi. 

Tımar sistemine göre, sipahilere devlete karşı görev üstlenmek koşuluyla tahsis edilen ve adına dirlik denilen gelirler, aslın-

da devlete ait çeşitli vergilerden oluşuyordu.Sipahi,aldığı dirlikle hem geçimini sağlar hem de devlete karşı görevini yerine 

getirirdi. Tımarlı sipahiler eyaletlere göre tertiplenirdi. Beylerbeyi, eyaletin en yüksek rütbeli komutanıydı. Onun emri altın-

da sancak beyleri, subaşılar,alaybeyleri vardı.Sefer için toplanmak gerektiğinde çeri sürücü denilen görevlilerin denetimin-

de eyalet bayrağı altında toplanılırdı. 

b-Yardımcı Kuvvetler: 1-Öncü Kuvvetler: Bunlar akıncı,deli gibi hafif süvari ve azep gibi hafif piyade birliklerden oluşu-

yordu. Akıncılar genç, güçlü ve yiğit kişilerden seçilirdi. Akıncılar her türlü ihtiyaçlarını kendileri temin ederler,genellikle 

düşmandan aldıkları ganimetlerle geçinirler,buna mukabil vergi ödemezlerdi.  

       DONANMA: Osmanlı Devleti’nde denizcilik faaliyetleri Karesioğularının Osmanlı Devleti’ne katılması ile başlamış-

tır. 1350’lerde Marmara Aydıncık (Edincik) üssünün kurulması ilk adımdır. I.Bayezit zamanında Gelibolu’da ilk tersane 

açılmıştır.  

   Osmanlı donanmasının ilk ciddi çatışması Mehmet Çelebi zamanında oldu. Çalı Bey kumandasındaki Osmanlı donanması 

1415’te Venediklilere yenildi. Donanma II.Murat zamanında Karadeniz’de Trabzon İmparatorluğunu tehdit edecek bir du-

ruma ulaşmıştır. 
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OSMANLILARDA TOPRAK SİSTEMİ 

A)- MİRî ARAZİ: Mülkiyeti devlete ait olan topraklardır. Mirî toprakların başlıcaları şunlardır:1)- Havass-ı Hümayun Top-

rakları: Gelirleri doğrudan doğruya devlet hazinesine giren topraklar olup, mukataa ve iltizam yoluyla yönetilirdi. 

2)- Paşmaklık toprakları: Gelirleri padişah kızlarına ve ailelerin bırakılan topraklardı. 3)- Malikâne toprakları: Devlet adam-

larına hizmetleri karşılığı mülk olarak verilen topraklardı. 4)- Yurtluk ve Ocaklık Toprakları: Fetih sırasında bazı kuman-

danlara, hizmetlerine karşılık olmak üzere verilen topraklardır. 5)- Dirlik (Tımar)Toprakları: Vergi geliri, devlet adamlarına 

ve askerlere hizmet veya maaş karşılığı verilen topraklardır. Dirlik sahibi, toplanan verginin maaş olarak ayrılan "Kılıç hak-

kı" olarak ayrılan bölümünden geriye kalanla CEBELÜ denilen tam teçhizatlı asker  yetiştirirdi. Dirlik topraklar üçe ayrılır-

dı: a)-Has b)-Zeamet   c)- Tımar  B)- MÜLK ARAZİ: Mülkiyeti kişilere ait topraklardır. İki bölümde incelenebilir: 

1)- Öşriyye (öşür topraklar): Bu topraklar, fethedildiği zaman MÜSLÜMANLARA verilmiş veya fethedildiğinde müslü-

manlara ait olan topraklardır. Bu gibi topraklar sahiplerinin malı olup, dilediği gibi kullanırlar, sata-bilirler, vakfedebilirler 

yada çocuklarına miras  olarak bırakabilirlerdi. Bu toprakların sahipleri arazi vergisi olarak ÇİFT RESMİ, ürün vergisi ola-

rak da "ÖŞÜR" vergisini verirlerdi. 

2)- Haraciye (Haracî topraklar): Bu topraklar bir yerin fethinden sonra GAYRî MÜSLİM halkın   elinde   bırakılan, onlara 

mülk olarak verilen topraklardır.  Sahipleri, dilediği gibi kullanırlar, satabilirler,    vakfedebilirler yada çocuklarına miras 

olarak bırakabilirlerdi. Bu toprakların sahipleri arazi vergisi olarak   HARAC-I MUVAZZAF, ürün vergisi olarak da  HA-

RAC-I MUKASSEM vergisini verirlerdi. C)- VAKIF ARAZİ: Gelirleri kişiler ya da devlet tarafından hayır kurumlarına 

bırakılan topraklardı. 

Topkapı Sarayı,genel planı itibariyle iki bölümden oluşuyordu:Enderun  denilen iç saray ve etrafı odalardan meydana gel-

miş bir galeriyle çevrili avlu olan Birun. 

a-Enderun 

1-Enderun Mektebi 

   Saray, padişahın güvenilir ve yetenekli kullarının yetiştiği, gerekli bilgi ve deneyimleri kazandıktan sonra, yönetim 

örgütü içinde önemli görevlere getirilecek insanların seçiminin yapıldığı bir merkez, diğer önemli bir özelliğiyle bir okul-

du. 

Kapıkulu sistemi, Osmanlı Devleti’nde yönetim ve askerlik görevlerinin birbiriyle bütünleşmiş biçimde gerçekleştirilmesini 

sağlayan ve uygulayıcı kadroları yetiştiren bir organizasyondu. Bunun çalışması kısaca şöyleydi: 

    Devşirme usulüyle (Osmanlı Devleti I.Murat’tan itibaren Anadolu ve Rumeli’deki Hıristiyan ailelerden, her aile-

den bir çocuk olmak üzere alınır. Müslüman ailelerin yanında bir süre kaldıktan sonra Acemi ocağına ya da İç oğla-

nı olarak saray okullarına gönderilirdi. Devşirme ihtiyaç duyuldukça yapılırdı.) Toplanan oğlanlar , acemi ocağına 

gönderilmeden önce, içlerinden seçilenler, çeşitli saray okullarına gönderilirdi. Bunlara iç oğlanı denirdi. Buralarda sıkı bir 

eğitimden geçirilen içoğlanları içinden ikinci bir elemeyle belirlenen en seçkinleri Topkapı Sarayı’ndaki Büyük oda ve Kü-

çük odaya alınırlardı. Bu odalar, yaparak ve yaşayarak verilen eğitimin en önemli basamaklarıydı. Amaç, saraya alınanları 

gerçek bir dindar, devlet adamı, asker ve seçkin nitelikli bir kişi olarak yetiştirmekti. Büyük ve Küçük Oda’da yetişen içoğ-

lanları, yeniden bir seçim sonucu elenerek, Enderun’da padişahın şahsi hizmetine ait odalara alınırlardı. Kalanlar da askeri 

bölüklerden Silahdarlar Bölüğü’ne verilirdi. Enderun’da hizmet ve eğitim odaları şunlardı: Seferli odası, Kiler odası, Hazine 

odası ve Has oda. 
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2-Harem: Enderun’da kadınlar  yönünden aynı fonksiyonlar ı yüklenen bölüm haremdi. Topkapı Sarayı’nda ikinci 

avlunun solunda Divan-ı Hümayun’un arka kısmında yer alan Harem-i Hümayun genellikle Haliç’e nazır çeşitli sofalar, 

koridorlar, daireler, odalar, çeşmeler ve hizmet binalarından oluşmakta idi.  

b-Birun: Birun, sarayın dış bölümüydü. Padişah bu bölüme açılan Babü’s-saade’de devlet işler ine bakardı. Fatih 

Sultan Mehmet bu kapının gerisinde Arz Odası yaptırmıştı. Birun’da padişah’ın taşra hizmetine ilişkin teşkilatı yer alıyor-

du. Bunlar şunlardı: 

Yeniçeriler, Altı Bölük Halkı (KapıkuluSipahileri), Topçular, Cebeciler, Mehterler, Müteferrikalar, çaşnigirler, çavuşlar, 

Kapıcılar ,seyisler, çakırcılar,  darphane eminliği, şehreminliği, Hassa mimarları vb. 

        Divan’ın başlıca iki özelliği en üst yönetim örgütü ve en yüksek mahkeme olmasıdır. Divan, Birun’da Babü’s-saade 

önünde Divanhane denilen yerde toplanırdı.Fatih kanunnamesine göre ”Divan’da oturmak vezirle-

rin,kadıaskerlerin,defterdarların ve nişancıların yolu”ydu. Sonradan Divan’a yeni üyeler  eklenmiştir . Divan-ı Hüma

-yun’da padişaha ait yetkileri kullanmak üzere görevlendirilmiş üç kolun temsilcileri vardı. Bu kolar seyfiye, ilmiye, kale-

miye kollar ıydı. Bu kollar  arasında yetki bakımından ince bir  denge vardı ve bu kollar ın üyesi olan görevli-

ler ,merkezden taş-raya uzanan yönetim, yargı ve maliye kurumlarının yetkilisi olarak işlem yaparlar.  

      Seyfiye, padişah örfünün uygulayıcısı olan bir  koldu. Diğer  bir  deyişle yürütme gücünü temsil ediyordu. Divan -ı 

Hümayun’daki temsilcileri vezirlerdi. Seyfiyenin iki temel görevi yönetim ve askerlikti. 

   Osmanlı Devleti’nde ikinci önemli kol ilmiye sınıfıydı. İlmiye sınıfı, medreselerden yetişen bilgili kişilerden oluşuyordu. 

İlmiyenin devlet yönetiminde ve toplum toplum içinde üç önemli görevi vardı: Tedris,kaza ve ifta. Divandaki temsilcileri 

kazasker ve şeyhülislamdı. 

    Kalemiye, Osmanlı idari ve mali bürokrasisini oluşturuyordu. Divan’daki temsilcileri Nişancı ve Defterdardı. 

Tımar sistemi,bir kısım asker ve devlet görevlilerine belirli bölgelerden vergi kaynaklarının tahsis edilmesi ve buna karşılık 

olarak onlardan devlet için hizmet beklenmesi usulü idi. Böylece çok işlevli bir uygulama gerçekleştirilmiş oluyordu. Dev-

letin tahsis ettiği, miktarı belirlenmiş vergi kaynağına genel olarak dirlik denirdi. Devlet birçoğu ayni olarak alınmakta olan 

vergileri toplayıp merkezi hazineye aktarmak gibi ikinci bir işlemden kurtulmuş oluyor ve böylece vergileri kaynağında 

topla-ma işlemini görevlilere bırakıyordu. Ayrıca bu görevliler, bir yandan kendilerine vergileri tahsis edilmiş bölgeyi,yani 

dirlik alanını yöneterek önemli bir örf görevini yerine getiriyor, diğer yandan da çağrıldığı anda besledikleri askerleriyle 

birlikte savaşa katılıyorlardı. Devlet böylece ordusunun asıl bölümünü bu eyalet atlı askerleriyle oluşturmuş oluyordu. Ay-

rıca hem yönetici hem de asker olan dirlik sahipleri üreticiyi koruyup kollama yoluyla üretime de katkıda bulunmuş oluyor-

du. 

    Osmanlı Devleti’nde tımar sistemi içine yerleştirilemeyen faaliyetlerin gerektirdiği parayı hazineye intikal ettirebilmek 

için tımar sisteminin yanında bir de iltizam sistemini uygulanmıştır. İltizam usulü , kanunların saptadığı vergile-

ri ,yükümlülerden toplama ve devlet hazinesine intikal ettirme görevinin, açık artırma yoluyla ve belli şartlarla havale edil-

mesi sistemidir. Bu görevi üzerine alan kişiye mültezim denirdi. 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 B E Y L E R B E Y İ   S A N C A K B E Y İ   T U M 

2 E T A   T İ   K İ L E   K A R T A C A   N A   S U 

3 N İ Ş A N C I   N A R   A R   A D     K A R A   H 

4 N T   F A A L   E N D E R U N   I R M A K   T A T 

5 A N A     T O K     İ S   T E C   S Ü T   K İ P E 

6 K A T A R     B İ N   R E   K E Ş   D A R   K A S 

7   K A Z A S K E R   K A P T A N I D E R Y A   L İ 

8 K   M A H A L   D A R   E S H A M   R   A B C   B 

9 A Z A M İ   E B A B İ L   K E Z A   R A H M A N   

10 Z   N E B İ   A S E S   İ   T E R T İ P   A T   İ 

11 A K   T E M E L       A R A     I   S E   L   A L 

12   L O     O K   T A H R İ R     K İ   N Ö   M A T 

13 D İ R L İ K   T I M A R     E K     C İ Z Y E   İ 

14 İ P T A L   K A P O R A   Ö Ş Ü R   E N   A D   Z 

15 V   A R M A   C   S A D A R E T   K P   E   R S A 

16 A T M   İ L E   S   B E L   K Ü P E   A K N E   M 

17 N A   İ Y E   M A         K A P A N   N   U S A   

18 I   K L E   D E F T E R D A R   K E M     R E N K 

19 H R A N   Ş E Y H Ü L İ S L A M     Ü S       K A 

20 Ü   N E D İ M   A R A Z   E B E G Ü M E C İ   A S 

21 M A T B A A   A   A   E L M A S     B Y   L A     

22 A D O   Y R   S A B R   K İ S T   Ş İ F A H A N E 

23 Y A N K I   Y A T   U   A Y I   A N T İ K A   İ S 

24 U N   R   L A   S İ M A   E   R       Y A M A   İ 

25 N A K A R A T   U L U F E   Y E N İ Ç E R İ L E R 
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