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1. 

Osmanlı Devleti’nde 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yaşanan gelişmelerden biri de demir 
yollarının yapımı oldu. İzmir-Aydın, Selanik-İstanbul, Bağdat, Anadolu ve Hicaz demir yolu hattı 
bunlardan bazılarıdır. İşletmeye açılan demir yolları askerî birliklerin taşınmasını hızlandırarak 
isyanlarda ve savaşlarda Osmanlı yönetimine kolaylıklar sağlamıştır. Demir yollarının sağladığı 
ucuz ve kolay ulaşım imkânları Osmanlı topraklarında yeni ve geniş alanların tarıma açılmasını 
sağlamıştır. Anadolu buğdayı İstanbul’a ve Avrupa’ya taşınmaya başlanmıştır. Bir taraftan demir 
yolunun geçtiği bölgelerdeki işçi sayısı artarken diğer taraftan hükûmet Balkanlardan gelen göç-
menleri demir yolu yakınlarında açılan tarım alanlarında iskân etme imkânına kavuşmuştur.

Verilen bilgilerde demir yollarının Osmanlı Devleti üzerinde;

I. Toplumsal

II. Ekonomik

III. Askerî

alanların hangilerine yönelik etkisinden bahsedilmektedir?

A) Yalnız I B) I ve II C)   II ve III D) I, II ve III 

2. 
Osmanlı Devleti’nde, 16. yüzyılın son-
larından itibaren ticaret eski canlılığını 
yitirdi, vergi geliri azaldı. İsraf arttı, dev-
let hazinesi boşaldı. Anadolu’da çıkan 
ayaklanmalar üretimin azalmasına neden 
oldu. Kapıkulu askerleri ekonomik duru-
mu bahane ederek isyanlar çıkarırken 
padişah ve devlet görevlilerini değiştir-
meye başladılar. Böylece devlet otoritesi 
sarsıldı. Disiplini kaybolan ordu, özellikle 
Avrupa orduları karşısında yenilgiler al-
maya başladı ve fetihler durdu.

Paragrafa göre Osmanlı’nın eski gücünde 
olmaması;

I. Askerî

II. Siyasi

III. Ekonomik

IV. Kültürel

nedenlerin hangileri ile açıklanabilir?

A) Yalnız IV B) I ve II

C) II ve IV D) I, II ve III 

3. 
Avrupa’ya karşı askerî üstünlüğünü kaybe-
den Osmanlı Devleti yeni fetihler yapama-
yınca ekonomisi daha da bozuldu. Bu du-
ruma çözüm bulmak amacıyla 17. yüzyılda 
padişahlar ve bazı devlet adamları çareler 
aramaya başladı. Bu amaçla dönemin ay-
dınları devletin bozulan kurumlarıyla ilgili 
raporlar hazırladı. Bu raporlar doğrultusun-
da yenilikler yapılmaya çalışıldı.

Metne göre 17. yy.da Osmanlı Devleti’yle 
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?

A) Osmanlı Devleti bozulan kurumlarıyla ilgili 
raporlar hazırlatmıştır.

B)  Osmanlı Devleti’nin yaptığı ilk yenilik as-
kerî alana yönelik olmuştur.

C)  Osmanlı ekonomisinin bozulmasının nede-
ni askerî başarısızlıklardır.

D)  Osmanlı Devleti içinde bulunduğu duru-
mun nedenlerini araştırmaya başlamıştır.

Osmanlı tarihinde 1718 Pasa-
rofça Antlaşması ile başlayıp 
1730 Patrona Halil İsyanı ile 
sona eren döneme Lale Devri 
denilir.

Padişah III. Ahmet ve Sadra-
zam Nevşehirli Damat İbra-
him Paşa devrin önemli dev-
let adamlarıdır.

Fransa’ya elçi olarak gönderi-
len Yirmisekiz Çelebi Mehmet 
Efendi, Fransa’da gördüğü ve 
önemini anladığı matbaayı 
Osmanlı Devleti’ne getirmek 
için İstanbul’da İbrahim Müte-
ferrika ile iş birliği yapmış ve 
birlikte ilk devlet matbaasını 
kurmuşlardır.

Matbaada coğrafya, tarih, 
askerlik, bilim ve teknoloji 
alanlarıyla ilgili eserler basıl-
dı. Padişah III. Ahmet hattat-
ların işsiz kalmasını önlemek 
için ilk Türk matbasında dinî 
kitap basılmasını yasakladı. 
Bu matbaada basılan ilk eser 
“Vankulu Lügati” idi.
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4. 

Günümüzde de hizmet veren ve Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve 

Altyapı Bakanlığına bağlı bir kuruluş olan Posta ve Telgraf Teşki-

latı Anonim Şirketinin (PTT) temelleri II. Mahmut Dönemi’nde atıl-

dı. Teşkilat, faaliyete 1840 yılında Sultan Abdülmecit Dönemi’nde 

‘‘Posta Nezareti’’ adıyla başladı. Merkezi İstanbul’da olmak üzere 

çalışmalarına başlayan teşkilatın hızla farklı noktalarda şubeleri 

açıldı. Kurum, postaları önce kara yolu ile halka ulaştırmaya baş-

ladı. Postaların halka daha hızlı ulaşması ise demir ve deniz yol-

larının kullanımının yaygınlaşmasıyla mümkün oldu. Nezaret aracılığıyla devlete ait resmî 

evraklar, halkın gönderdiği mektup ve eşyalar, çıkan gazeteler, ayrıca tüccarların paraları 

taşınıyordu. Mektup ve eşyaların postanın hareket günlerinde teslim edilmesi zorunluydu 

fakat posta pulu ve kutusu kullanılmaya başlanınca bu zorunluluk da ortadan kalktı.

Verilen bilgilere göre Posta ve Telgraf Teşkilatı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Halkın toplumsal ihtiyaçlarını karşılamıştır.

B) Devlete ekonomik olarak katkı sağlamıştır.

C) Demir yolu ve deniz yolu ulaşımını başlatmıştır.

D) Haberleşme alanında hayatı kolaylaştırmıştır.

5. 
1831’de ilk Türkçe resmî gazete olan 
Takvim-i Vekayi yayımlanmaya başlandı. 
Yaklaşık bir asır boyunca Türkçenin yanın-
da Arapça, Farsça, Rumca, Ermenice ve 
Fransızca gibi farklı dillerde yayımlanmaya 
devam etti. Padişah II. Mahmut’un emriyle 
basılmaya başlanan gazetenin amacı; ha-
ber yayımlamak, halkı eğitmek ve devletin 
uygulamalarını duyurmaktı. Gazetede iç 
ve dış haber, askerlik işleri, bilim, tayin, ti-
caret ve fiyat bölümleri bulunmaktaydı.

Metne göre Takvim-i Vekayi ile ilgili aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?

A) Halkı eğitmeyi ve bilgilendirmeyi amaçla-
mıştır.

B) Yayın hayatına II. Mahmut Dönemi’nde 
başlamıştır.

C) Toplum hayatını ilgilendiren farklı konulara 
yer vermiştir.

D) Sadece ülkede yaşanan gelişmeleri duyur-
muştur.

6. Demir yollarının hizmete açılmasıyla ülkenin 
zengin yer altı ve yer üstü kaynaklarının işle-
tilmesi ve elde edilen ürünlerin ihtiyaç duyulan 
yerlere ulaştırılması kolaylaştı. Demir yolları, 
tarımsal üretimi ve dolayısıyla tarımdan alınan 
vergileri artırdı. Demir yollarının sağladığı ucuz 
ve kolay ulaşım sayesinde daha geniş alan-
larda tarım yapılmaya başlandı. Demir yolu-
nun yapımından önce buğday nakliyatı ancak 
50.000 ton olan Orta Anadolu’da, 1890’dan 
sonra bu miktar altı yılda sekiz katına çıktı.

Buna göre demir yolları Osmanlı Devleti’ne;

IV. EkonomiIII. Ulaşım

I. Ticaret II. İletişim

V. Haberleşme

alanlarının hangilerinde katkı sağlamıştır?

A) I ve II B) II ve III

C) I, III ve IV  D) III, IV ve V

Lale Devri Yenilikleri

• Avrupa’ya ilk kez geçici el-
çilikler açıldı.

• İstanbul’da çıkan yangınla-
rı söndürmek için Yeniçeri-
ler arasından Tulumbacılar 
Bölüğü adlı ilk itfaiye bölü-
ğü oluşturuldu.

• İstanbul’da çini ve kumaş 
imalathaneleri açıldı.

• İlk kez çiçek aşısı uygulan-
dı.

• Yalova’da kâğıt fabrikası 
açıldı.

• Bilgi kurulları oluşturularak 
Arapçadan Türkçeye kitap-
lar çevrildi, İstanbul’un çe-
şitli yerlerinde kütüphaneler 
açıldı.

• Sivil mimari gelişti. Avrupa 
mimarisi Osmanlı mimari-
sini etkiledi (Barok mima-
risi). Bu dönemde pek çok 
saray, kütüphane, köşk ve 
çeşme yapıldı.
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1. Osmanlı Devleti’ni ziyaret eden seyyahlardan İngiliz Seyyah Keppel şahit olduğu bir olayı şu şekilde 

anlatmıştır.

 

“1828 yılının kış mevsiminde bir Türk postacı, yanında yüklü miktar sikkeyle uzak bir bölgeye 
gönderildi. Postacı, parayı teslim etmesi gereken yere vardığında para çantasını kaybettiğini fark 
etti. Para çantasının sahibi Fransız, kendinden on beş bin kuruş istedi. Postacı, sakin şekilde dü-
şündükten sonra geri döndü ve parayı bir Müslüman’ın bulması hâlinde kendine geri vereceğinden 
emindi.

Neredeyse bütün yolu tekrar gitti ve çaresiz bir şekilde, yolculuğu esnasında birkaç dakika dinlen-
diğini hatırladığı bir kahvehaneye vardı. Kapıdaki kahveci ona şöyle bağırdı: ‘Geçen geldiğinde 
içinde galiba altın olan bir çanta unutmuşsun, koyduğun yerde duruyor.’ Postacı içeri girdi, bir Türk 
kahvehanesine gelen pek çok kişinin rahatlıkla alabileceği şekilde ortada durmasına rağmen doku-
nulmamış görünen çantasını buldu.’’

Yukarıda verilen alıntıda Türklerin hangi özelliğine vurgu yapılmıştır?

A) Savaşçılık B) Misafirperverlik C) Dürüstlük D) Çalışkanlık

2. 
“Türk evleri ve iç düzeni dikkate değer. 
Evlerin içi ve odalar genellikle gösterişli 
süslerle dolu, tavanları farklı renklere bo-
yanmış. Hepsinde bir kenarda yüksek bir 
sedir var. Yerden yüksekliği otuz santimet-
re dolayında, boyu da bir buçuk iki metre 
kadar. Bu sedirin üzerine kumaşla kaplı ya 
da saten kaplı şilteler konuyor, bir uçtan bir 
uca yastıklar diziliyor. Kesintisiz bir sedir 
havası yaratılmaya çalışılıyor. Yere güzel 
bir halı ya da kilim seriliyor. Pencereler ka-
fesli ama camsız. Mobilyalar arasında ne 
masa ne de sandalyeler var, aslında onla-
ra gerçekten ihtiyaç da yok.”

(William Wittman, İngiliz), Osmanlı’ya 
Yolculuk 1799-1800-1801, s. 9

Bir yabancı seyyahın sözlerine yer verilen 
yukarıdaki metinde Türk evlerinin aşağıdaki 
niteliklerinin hangisine yönelik bilgiler pay-
laşılmıştır?

A) İç düzeni ve eşyaları

B) Tarihçesi

C) Dayanıklılığı

D) Modernliği

3. 
Manuel Serrano Sanz adlı seyyah 
“Türkiye’nin Dört Yılı”  adlı eserinde 
”Bıraktıkları hayrat hangi çeşit olursa 
olsun bizdekinden fazladır. Dört sultan 
tarafından yapılan dört büyük caminin 
etrafı hayrat ile doludur. Kasabalar ve 
tenha yol kıyılarına yolcular için ker-
vansaraylar yaptırır, yollar açtırırlar. Su 
olmayan yerlere çeşmeler ve tuvaletler 
yaptırırlar. Halkın ücretsiz faydalandığı 
bu yapılar öyle muhteşemdir ki saraya 
benzerler.” demiştir.

Manuel Serrano Sanz, Türk kültürünün aşa-
ğıdaki özelliklerinden hangisini vurgulamış-
tır?

A) Temizlik

B) Misafirperverlik

C) Eşitlik

D) Hayırseverlik

Seyyah: Gezip görmeyi ken-
disine iş edinen kimse.

Seyahatname: Seyyahın 
gezip gördüğü yerleri metne 
döktüğü yazılar.

Seyahatnameler; bir yeri, bir 
kültürü, bir devleti, tanıtan 
önemli kaynaklardır.

Osmanlı topraklarını birçok 
yabancı seyyah ziyaret etmiş-
tir. Yabancı seyyahların seya-
hatnamelerine göre Türkler;

• Misafirperverdir. 

• Huzur ve barışa önem ve-
ren bir millettir. 

• Yardımlaşma ve dayanış-
maya önem verirler. 

• Hoşgörülüdür. 

• Sağlık konusunda örnek bir 
toplumdur. 

• Aile hayatına çok önem ve-
rirler. 

• Kahve kültürüne değer ve-
rirler. 
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4. 

“… Sohbet edenlerin ifadeleri veciz ve telaffuzları pek temizdir. Tebessümlerinde incelik, el ha-
reketlerinde ayrı bir zarafet ve sadelik vardır. Yabancıları en çok hayrette bırakan husus, birkaçı-
nın hep bir ağızdan konuşmayıp yalnız birinin söz söylemesidir. Konuşan genellikle sözünü pek 
kısa tutar. Dinleyen de söz bitene kadar güzel bir dikkat hâlindedir. Birbirlerine karşı fikirlerini 
hürmetle müdafaa ederler. Söylenen sözlerde herhangi bir fenalık, iftira gibi kötülük yoktur. Yaşlı 
ve büyüklere karşı hürmet ile onların hakkına riayet hayal edilemeyecek bir nezaket içindedir.”

Şafak Tunç, Şehristan Seyyahların Hayal Şehri İstanbul, s. 237

Yukarıdaki alıntıda Osmanlı kültüründe insanların; 

III. Büyüklerine saygıI. Birbirlerine saygı II. Aile üyelerine saygı

özelliklerinin hangilerine değinilmiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) I, II ve III 

5. 
“Bu büyük kasaba ağaçsızdı ve bir fersah-
lık (5 km) yerde iskân edilmemişti. Sokul-
lu Mehmet Paşa, bu kasabayı tamamen 
kendi çabasıyla kurdu. Şimdi burada bü-
yük bir kervansaray vardır. Kervansarayın 
karşısında çok güzel ve büyük bir cami yer 
alır ve mermer sütunlarla süslüdür. Kervan-
sarayda avlunun ortasında bir çeşme ve 
yanında kadınlar ve erkekler için hamam-
lar vardır. Kervansarayın, şifahanenin, ca-
minin, hamamların ve üzeri kurşunla kaplı 
dükkânların inşaat giderleri Mehmet Paşa 
tarafından karşılanmıştır. Kervansarayda 
yolculara üç gün boyunca yemek verilir ve 
bu gibi giderler üç yüz kasaba ve köyün ge-
lirleri üzerinden karşılanır.”

Gülgün Üçel Aybet, Avrupalı Seyyahların 
Gözünden Osmanlı Dünyası ve İnsanları 

(1530-1699), s. 353

Bir seyahatnameden alınan bu metinde 
Türk kültürünün aşağıdaki özelliklerinin 
hangisinden bahsedilmemiştir?

A) Türklerin yemek adabından
B) Türklerin hayırsever olduğundan
C) Kervansarayda verilen hizmetlerden
D) Cami, hamam, şifahane gibi yapılardan

6. Süleymaniye Camii’ni Evliya Çelebi Seyahat-
namesi’nde şu şekilde anlatır:

“... Bütün mühendisler: ‘Bu yeryüzün-
de Süleymaniye yapısı gibi sağlam yapı 
yapılmamıştır ve bu yuvarlak kubbe gibi 
parlak bir kubbe görülmemiştir.’ derler. 
Temel kuruluşunda olan sağlamlık, kö-
şesinde olan zarif eserler ve her sihirli 
sanatın en olgun şekli bu caminin içi ve 
dışında mevcuttur….”

Alıntıya göre Süleymaniye Camii’nin;

DayanıklılıkI

EstetikII

ZariflikIII

özelliklerinden hangilerine sahip olduğu 
söylenebilir?

A) Yalnız I B) I  ve II        

C) II ve III D) I, II ve III 

Osmanlı Devleti’nde dikkat 
çeken bir yardımlaşma gele-
neği vardır.

Ramazan aylarında hâli vakti 
yerinde olanlar hiç tanımadık-
ları, bilmedikleri mahalleleri 
dolaşmaya çıkarlarmış. Ora-
lardaki bakkal, manav gibi 
esnafa uğrar, dükkânın ıssız 
bir anını kollar ve dükkân sa-
hibiyle baş başa kalınca so-
rarlarmış:

“Zimem defteri var mı?”

Zimem defterinin olduğunu 
öğrenen kişi kimin ne kadar 
borcunu ödediğini öğrenme 
gereği duymadan “Baştan, 
ortadan ve sondan şu kadar 
sayfanın borcunu hesapla.” 
dermiş.

Zimem defteri: Borçlunun is-
mini ve ne kadar borcu oldu-
ğunu gösteren, günümüzdeki

veresiye defteri.
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