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XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa

1. XVII. YÜZYILDA AVRUPA, ASYA VE OSMANLI DEVLETİ’NİN DURUMU

a. Avrupa’nın Genel Durumu

 Haçlı Seferleri'nden itibaren güç kaybeden 
feodal düzen                         Almanya dışında 
etkisini yitirmiştir.

 Avrupa'da krallar siyasi etkinliklerini artırmış, 
milli monarşiye                    dayalı devletler öne 
çıkmıştır.

 Özellikle İngiltere         ve Fransa         'da milli 
monarşiler çok güçlü hale gelmiştir.

 İspanya          ve Portekiz              öncülüğünde 
başlayan Coğrafi Keşifler ve sömürge faaliyetleri, 
İngiltere, Fransa ve Hollanda              'nın güçlen-
mesi sonucu devletler arası bir yarışa dönüşmüş-
tür.

 Avrupalılar, Osmanlı kontrolünde bulunan İpek 
ve Baharat Yollarına alternatif güzergahlar bul-
muşlar, Osmanlı'ya bağımlılıktan               kurtul-
muşlardır.

 Uzak Doğu, Hindistan        ve Atlas Okyanusu         
kıyıları Avrupalılar tarafından paylaşılmıştır.

 Sömürge yarışı zaman zaman Avrupa devletleri 
arasında savaşlara neden olmuştur.

Sömürgecilik (Kolonyalizm)

 Bir devletin başka devletleri, 
toplulukları veya ulusları siyasi 

ve ekonomik anlamda ege-
menliği altına almasıdır.

Sömürgeciler genelde sömür-
dükleri bölgenin kaynakları-

na, iş gücüne ve pazarlarına el 
koyar, halka baskı uygularlar.

b. Asya’nın Genel Durumu

 Altın Orda Devleti’nin                      yıkılmasıyla 
Rusya, güçlü bir devlet olma yoluna girmiştir.

 Altın Orda'dan sonra bu devletin topraklarında 
Hive, Buhara ve Hokand gibi Özbek hanlıkları     
kurulmuştur.

 Kazak          Hanlığı, Kırgız         ve Kaşgar          
devletleri de Orta Asya'da önemli güçlerdir.

 Hindistan’da Babür tarafından 1526’da kurulan 
Babürlüler Devleti 1858 yılına kadar varlığını 
sürdürmüştür.

 Bu devletler Türk kültürünün                   bölgede 
günümüze kadar yaşamasında önemli katkıları 
olmuştur.

1600 Yılında Avrupa

1600 Yılında Asya
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resim

resim

•	 Babürler,	Hindistan’da	çok	sayıda	mimari	eser	yapmışlar,		Türk	kültürünün	Hindistan’da	yayılmasını	ve	
günümüze	kadar	korunmasını	sağlamışlardır.

•	 Babür	Şah’ın	yazdığı	otobiyografik	seyahat	kitabı	olan	Babürname	önemli	bir	eserdir.
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İDARİ
• Deneyimsiz             ve yaşı küçük 

padişahlar

• Yönetime saray ahalisinin           
karışması

• Sık sık padişah ve sadrazam 
değişikliği yaşanması

• Taşra yöneticilerinin adaletsiz-
likleri                        

• Rüşvet ve kayırmaların artması

DIŞ NEDENLER
• Avrupa devletlerinin askeri 

teknolojisinin           artması

• Sınırlarda yeni güçlü devlet-
lerin               ortaya çıkması

• Avrupa'da yaşanan ekono-
mik gelişmenin Osmanlı'yı 
olumsuz etkilemesi

ASKERİ
• Yeniçeri Ocağına usülsüz as-

ker alınması             ve ocak 
disiplinin bozulması

• Timar sisteminin bozulmaya 
başlaması

• Donanmaya yeterince ilgi 
gösterilmemesi

• Savaşların uzun sürmesi        

EKONOMİK
• Uluslararası ticarette Coğrafi Ke-

şiflerin       yarattığı olumsuz etki

• Uzun süren masraflı savaşlar

• Saray masraflarının artması

• Kapitülasyonların         kalıcı hale 
getirilmesi

• Timar sisteminin          bozulması

• Vergilerin artması

SOSYAL
• Anadolu'dan İstanbul'a 

yoğun bir göç                 
yaşanması

• İşsizlik sonucu Anadolu 
ve Rumeli'de eşkıyalığın       
artması

EĞİTİM SİSTEMİ

• Müderrislik ve kadılık gibi 
makamların rüşvetle veril-
mesi                       

• Medrese eğitiminden pozitif 
bilimlerin               çıkarılması

• Eğitim ve adalet kurumla-
rındaki görevlerin babadan 
oğula geçer hale gelmesi

OSMANLI'DA YAŞANAN 
BOZULMALARIN NEDENLERİ

c. Osmanlı Devleti’nin Genel Durumu

 XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde iç karışık-
lıklar            ortaya çıkmış, devlet düzeninde  
bozulmalar                  görülmeye başlanmıştır.

 Merkezi otoritenin zayıflaması                          
yaşanan bu olumsuzlukların temel nedenidir.

 I. Ahmet Dönemi'nde taht kavgalarını önlemek 
üzere "ekber ve erşed sistemi"              denilen, 
en olgun ve yaşlı şehzadenin tahta çıkmasını 
öngören uygulama yürürlüğe girdi.

 Bu dönemde sistemi ile şehzadelerin sancağa 
çıkma uygulamasına                  da son verilmiş, 
şehzadeler Topkapı Sarayı'nda yaşamaya başla-
mışlardır.

 Kafes Usulü                    adı verilen bu yeni anla-
yış uyarınca sarayda e¤itim gören şehzadeler, 
halktan kopmuş, yönetim deneyimi elde ede-
memişler                         ve saray çevreleri tara-
fından                    kolayca yönlendirilmişlerdir.

17. Yüzyılda Osmanlı Sınırları
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b. 1555 Sonrası Osmanlı-İran İlişkileri

1577-1590 Savaşları: 

 Osmanlı yönetimi III. Murat Dönemi'nde İran'ın 
iç karışıklıklarla uğraşmasını                     fırsat 
bilerek harekete geçmiş ve İran'a savaş ilan et-
miştir.

 Osmanlıların Hazar Denizi'ne kadar uzanan top-
rakları ele geçirmesi karşısında İran barış istemiş 
ve 1590'da Ferhat Paşa Antlaşması                        
imzalanmıştır.

 Bu antlaşmayla, Azerbaycan, Gürcistan ve Da-
ğıstan alınarak Osmanlı egemenliği Kafkasya'ya     
uzanmıştır.

1603-1611 Savaşları: 

 I. Ahmet Dönemi'nde Osmanlıların Avusturya 
ile savaşması ve iç isyanları değerlendiren İran 
kaybettiği toprakları geri almak                   için 
Osmanlı Devleti'ne savaş açmıştır. 

 Savaş Nasuh Paşa Antlaşması                                
(1611) ile sonuçlanmış, daha önce kazanılan yer-
ler İran'a geri verilmiştir.

 Bu arada İran'ın Osmanlı Devleti'ne her yıl 200 
deve yükü ipek vergi vermesi                                 
 kararlaştırılmıştır.

1617-1618 Savaşları: 

 İran'ın ödemesi gereken vergiyi ödememesi ne-
deniyle savaş başlamış, mücadele sonunda 1618 
Serav Antlaşması                             imzalanmıştır.

 İran'ın vergisi 100 deve yükü ipeğe indirilmiştir.

 

 Ferhat Paşa Antlaşması ile 
Osmanlı Devleti doğudaki 
en geniş sınırlara ulaştı.

    
Vergi olarak ipek istenmesi 
Osmanlı Devleti'nde saray 

kadınlarının etkisini  
göstermektedir.

2. XVII. YÜZYILDA OSMANLI-AVUSTURYA VE OSMANLI- İRAN İLİŞKİLERİ

a. Osmanlı-Avusturya Mücadeleleri

1593-1606 Savaşları

Nedenleri

 Macaristan'a egemen olma isteği                         

 Karşılıklı sınır ihlalleri                                             

 Avusturya'nın vergilerini ödememesi                   

Gelişimi

 1593 yılına kadar barış ortamı devam etmiştir.

 III. Murat'tan sonra tahta geçen III. Mehmet, 
son iki padişahın aksine ordunun başında sefere 
katılmıştır.                                                             

 Padişahın sefere katılması orduda olumlu etkiye 
neden oldu.

 1596 yılında Osmanlı ordusu Avusturya'yı Haçova 
Meydan Savaşı'nda                  mağlup etti.

 Zafer sonrasındaki süreçte Eğri, Kanije ve Ester-
gon kaleleri ele geçirildi.

 1606 yılında Zitvatorok Barış Antlaşması               
imzalandı.

Antlaşma'ya göre:

 Avusturya kralının Osmanlı padişahına denk          
olduğu kabul edilmiştir.                                            

 Avusturya yıllık vergi yerine savaş tazminatı          
ödeyecektir.                                                              

 
Osmanlı	Devleti'ni	Avusturya	ile	
anlaşmaya	iten	sebepler	doğuda	

İran	tehlikesi	ve	iç	isyanların		
başgöstermesidir.

Zitvatorok	ile	Osmanlı	Devleti	
Avusturya	üzerindeki		

yaptırım	gücünü	kaybetti.

etkinlik

resim
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a. İstanbul Ayaklanmaları

Nedenleri

 Saray kadınları, saray ağaları ve vezirlerin çekiş-
melerinin devlet yönetimini olumsuz etkilemesi

 Kanunlara aykırı olarak Kapıkulu Ocağı’na asker   
alınması ve orduda disiplinin bozulması           

 Kapıkulu askerlerinin, üç aylık maaşları olan ulu-
felerin zamanında ödenememesi                  veya 
ayarı düşük paralarla                                  (kırpık 
akçe, zuyuf akçe) ödenmesi

 Yeniçerilerin sık sık padişah değiştirerek cülus 
bahşişi                                      almak istemeleri

 Devlet yönetiminde etkin olmak isteyen devlet 
adamlarının yeniçerileri kışkırtmaları                  

Gelişmeler

 III. Murat Dönemi'nde, ulufelerin (yeniçeri maa-
şı) ayarı düşük akçe ile ödenmesi                             
nedeniyle isyan çıktı. İsyan Yeniçerilerin istekleri-
nin kabulüyle sonuçlandı (1592).

 II. Osman'ın disiplinsiz Yeniçeri Ocağı'nı kaldır-          
mak istemesi                                 nedeniyle çıkan 
isyan padişahın ölümüyle sonuçlandı (1622).

 IV. Murat'ın tahta çıkmasıyla padişaha gözdağı    
vermek isteyen                         Kapıkulu askerleri 
sadrazamı öldürdüler. İstekleri kabul edildi ve 
isyan bastırıldı (1622).

 IV. Mehmet Dönemi’nde Yeniçeriler ekonominin 
bozulmasından                         sorumlu tuttukları 
otuz kadar devlet adamının idamını istediler. 
Listedeki isimlerin idamıyla sonuçlanan bu ayak-
lanmaya Vaka-i Vakvakiye (Çınar Vakası) denildi.

IV. MuratIII. Murat

3. İÇ İSYANLAR

 XVII. yüzyılda merkezi otoritenin zayıflamasına bağlı olarak ortaya çıkan idari ve ekonomik sorunlar, top-
lumsal huzuru bozmuş ve isyanlar başgöstermiştir.

İç İsyanların Genel Nedenleri

Devlet Kadroların-
da Rüşvet ve Adam        
Kayırmanın               
Artması

Ekber-Erşed Sistemi ile 
Sancağa Çıkma Uygu-
lamasının                       
kalkması

Uzun Süreli            
Savaşlar                    
                                 

Vergilerin Artması 
ve Halkın Toprakla-
rı Terk Etmesi               
                                 

       Yönetimde  
Saray Görevlilerinin 
Etkili Olması                
                                 

 Yeniçeri Ocağı'na 
Usülsüz Asker         
alınması ve Ocağın  
Bozulması                

   Timar Sisteminin     
                                   
         Bozulması

  Coğrafi Keşiflerin  
Ekonomiye Olumsuz            
           Etkileri            
                                 

MERKEZİ OTORİTENİN 
SARSILMASI

EKONOMİNİN 
BOZULMASI

İÇ 
İSYANLAR
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Celali İsyanlarının Gelişimi

 İsyanlar Osmanlı'nın İran ve Avusturya                   
savaşları nedeniyle Anadolu'nun büyük bölü-
münde etkili olmuştur.

 En ünlü isyanlar Tavil Ahmet, Karayazıcı, Ka-
tırcıoğlu, Abaza Mehmet, Hasan Paşalar, Deli 
Hasan ve Kalenderoğlu gibi kişiler tarafından 
çıkarılanlardır.

Celali İsyanlarının sonuçları

 Anadolu’da can ve mal güvenliği bozulmuştur.

 Vergiler düzenli olarak toplanamadığı için devlet 
gelirleri azalmıştır.                                                    

 Halkın, devlete güveni sarsılmış devlet de kendi 
halkına şüpheyle bakar hale gelmiştir.

 Toprak terk edildiği için üretim düşmüştür.              

 Şehirlerde işsizlik ve yoğun nüfus                            
artışı yaşanmıştır.

 Osmanlı, Avusturya ve İran savaşlarında taviz        
vermek zorunda                                       kalmıştır.

c. Eyalet Ayaklanmaları

 Merkezi yönetimin otoritesinin zayıflamasına       
                                                                                   
bağlı olarak merkezden uzak bazı eyaletlerde 
ayaklanmalar çıkmıştır.

 Bağımsızlık kazanma ya da daha fazla özerklik 
elde etme gibi amaçlar taşımayan bu ayaklan-
malar, milliyetçi akımların güçlü olmamasının         
                               da etkisiyle başarısız olmuştur.

 İsyanlar bazen taviz verilerek, bazen de şiddet 
kullanılarak bastırılmıştır.

 Avrupalı devletler bu isyanları destekleyerek 
Osmanlı Devleti’nin siyasal gücünün azalmasına   
çalışmışlardır.                                                              

Celali	isyanları	devlet	düzenini	
değiştirmeyi	hedef	almamıştır.	
Ekonomik	nedenlerle																
ortaya	çıkmıştır.

İstanbul Ayaklanmalarının Sonuçları

 İstanbul’da asayiş ve güven bozulmuştur.

 Devlet otoritesi sarsılmıştır.                                   

 Ordunun gücü azalmış, disiplin       bozulmuştur.

 Yeniçerilerin, yönetim üzerinde etkinliği artmış-
tır.                                                                            

II.	Osman,	isyancıların	
öldürdüğü	ilk	Osmanlı	

padişahıdır.

İstanbul	isyanları	
devlet	düzeni-

ni	değiştirmeyi							
değil,	kişileri	

hedef	almıştır.

Yeniçeriler Kuruluş ve Yükselme dönemlerinde 
“Ocak devlet içindir.” anlayışını benimserken 
bu durum 17. yüzyılda “Devlet ocak içindir.”           

anlayışına dönüşmüştür.

b. Celali Ayaklanmaları

Nedenleri

 Ekonominin bozulması                                           

 Uzun savaşların ağır maliyetler getirmesi              

 Vergilerini ödeyemeyen köylülerin topraklarını    
terk etmesi                                                               

 Toprağını terk eden köylünün çift bozan               
vergisi ödemek zorunda kalması

 İltizam                             sisteminin yaygınlaşması

 Kadı ve sancakbeylerinin baskı ve şiddet uygula-
ması                                                                          

 Timar sisteminin                                     bozulması

İltizam Sistemi: Devlete ait gelirlerin (vergilerin) 
bir bölümünün peşin bir bedel karşılığında            
                                         kişilere devredilmesidir.

Çift Bozan Vergisi: Mazeretsiz olarak üç yıl üst      
üste toprağını ekmeyen köylüden alınan vergi. 

resim
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4. AVRUPA’DAKİ GELİŞMELER VE OSMANLI

a. Coğrafi Keşiflerin Osmanlı'ya Etkileri

 İpek ve Baharat Yollarının önemini kaybetme-
si üzerine Akdeniz limanlarından elde edilen          
gelir azaldı.                                                              

 Avrupalı bazı devletler XVI. yüzyılda Ameri-
ka'dan taşınan kıymetli madenlerle                         
ekonomik yönden oldukça güçlendi.

 Yeni keşfedilen yerlerden getirilen yeni tür 
bitkiler Avrupa'daki tarım kesimine yeni üretim 
kaynakları                                                   sağladı.

 Osmanlı parası değer kaybetmeye                     ve 
ülkede fiyatlar artmaya                              başladı.

b. Avrupa'ya verilen Tavizler-Kapitülasyonlar

 Ekonomik piyasayı ele geçiren İngiltere ve Fran-
sa’ya                                                   karşı Osmanlı 
Devleti yeni arayışlar içerisine girdi.

 Osmanlı Devleti deniz ticaretini canlandırmak ve 
ekonomik kayıpları                            önlemek için 
Hollanda                                             ile ekonomik 
ayrıcalıklar içeren bir antlaşma imzaladı.

 Aynı şekilde Fransa'ya                                 verilen 
kapitülasyonlar yenilendi.

 İngiltere'yle                                yapılan antlaşma-
larla pek çok ticari ayrıcalık tanındı.

 Bu kapitülasyonlar yabancılara, Osmanlı Devle-
ti’nde yerleşmek, dolaşmak ve ticaret yapmak         
haklarını tanıyordu.

 Ancak kapitülasyonlar beklenen etkiyi yapmadı.

 Osmanlı Devleti’nin vergi gelirlerinin azalmasına              
ve Osmanlı iç pazarının Avrupa mallarıyla            
                                          dolmasına sebep oldu.

 Yerli üretici                              zor durumda kaldı.

 Ekonomilerini düzelten Avrupalı devletler   
teknolojik                                       alanda da yeni 
atılımlara girdiler. Osmanlı Devleti bu gelişmele-
re ayak uyduramadı.

c. Merkantilizm

 Merkantilizm, ithalatı (dış alım) kısıtlayıp,             
ihracatı (dış satım) teşvik ederek güçlü ve zengin 
bir devlet inşa etmeyi amaçlayan milliyetçi bir         
ekonomik yaklaşımdır.                                              
                                                                                           

 Merkantilizme göre, zenginlik ve güç için ihracat 
artırılmalıdır.                                                             

 Merkantilist devletlerin amacı, ticaret yoluyla      
altın ve gümüş elde etmek olmuştur.                    

 Osmanlı'da ise temel amaç halkın ihtiyaçlarını     
karşılamaktır.                       Gerekirse ihracat 
kısıtlanmış, ithalat artırılmıştır.

 Bu nedenle Avrupalıların ucuz mallarını ülkeye   
sokmalarına                                  izin vermişlerdir. 

 XVII. yüzyıldan itibaren merkantilist bir politika 
güden Avrupa'ya kıymetli maden (altın, gümüş) 
akışı hızlanmıştır.                                                    

 Aynı tarihte Osmanlı ise kıymetli maden darlığı 
içine girmiştir.

 Osmanlı akçesinin istikrarını yitirmesi de bu dö-
nemde başlamıştır.

 Takip eden dönemlerde Osmanlı parası, Batı 
Avrupa'daki maden akışına bağlı olarak sık sık    
değer yitirmiştir.                                                       

İstiflenen Paralar

resim
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Örnek 1
Devlete ekonomik, siyasi ve askerî anlamda önemli kat-
kılar sağlayan timar sisteminde XVII. yüzyıl ile beraber 
bozulmalar yaşanmaya başladı. Timarların hak eden ki-
şilere değil de rüşvet karşılığında başkalarına verilmesi 
sistemin bozulmasında temel etkendir. 

Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılda Osmanlı'da gö-
rülen bu durumun sonuçlarından biri değildir?

A) Celali isyanlarının çıkması

B) İlk dış borcun alınması 

C) Üretimin halkın ihtiyacına yetmemesi

D) Ordunun asker ihtiyacının artması

E) Şehirlere göçlerin yaşanması

Çözüm 1
Osmanlı Devleti'nde ilk dış borç Kırım Savaşı nedeniyle 
1854 yılında alınmıştır. Timar sisteminin bozulması B 
seçeneği dışındaki tüm seçeneklerde verilen gelişmele-
rin temel nedenidir. 

Örnek 2
Osmanlı Devleti’nde XVII. yüzyıldan itibaren görülen 
isyanları üç grupta incelemek mümkündür. Bunlar 
İstanbul ayaklanmaları, Celali ayaklanmaları ve eyalet 
ayaklanmalarıdır. 

Osmanlı Devleti'nde bu isyanların görülmesinde, 

  I. Merkezi otoritenin zayıflaması

 II. Taht kavgaları 

III. Yönetim şeklinin değiştirilmek istenmesi

IV. Düşük ayarlı paralar

V. Savaşların uzaması

gelişmelerinden hangilerinin etkisi olduğu söylenemez?

A) I ve III   B) I ve V  C) II ve III

  D) II ve IV  E) II, IV ve V

Çözüm 2
17. yüzyıl isyanlarının temel nedenleri merkezi otoritede 
yaşanan bozulmalar ve ekonomik sıkıntılardır. Bu isyan-
larda taht kavgalarından veya yönetimin değiştirilmek 
istenmesinden söz edilemez.

etkinlik

Aşağıdaki gelişmeler ile sonuçlarını eşleştiriniz.

  1.  Ümit Burnu'nun Keşfedilmesi  f

  2.  Altın Orda Devleti'nin yıkılması d

  3.  Kafes Usulünün benimsenmesi e

  4.  Babür Devleti'nin kurulması b

  5.  Ekber ve erşed sisteminin kabul edilmesi a

  6.  Ferhat Paşa Antlaşması g

  7.  Zitvatorok Antlaşması c

  8.  II. Osman'ın Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak
       istemesi

i

  9.  Köylünün toprağını mazeretsiz terk etmesi h

10.  Kapitülasyonların artırılması ı

a. En yaşlı ve olgun şehzadenin tahta geçmesi

b. Hindistan'da Türk kültürünün varlığını  
koruması

c. Avusturya kralı ile Osmanlı padişahının  
protokolde denk sayılması

d. Rusların güçlenmesi

e. Şehzadelerin deneyimsiz kalması

f. Deniz yoluyla Hindistan'a ulaşılması

g. Osmanlı'nın doğuda en geniş sınırlara  
ulaşması

h. Çift bozan vergisi ödemek zorunda olmaları

ı. Osmanlı iç pazarının Avrupa mallarıyla  
dolması

i. Padişahın öldürülmesi
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2. IV. MURAT DÖNEMİ VE ISLAHATLARI

 Genç Osman'ın öldürülmesinden sonra tahta  
I. Mustafa çıkarılsa da kısa süren saltanatından 
sonra IV. Murat, 12 yaşındayken Osmanlı tahtına 
oturdu (1623). 

 1632'den itibaren bütün yönetim yetkilerini 
eline alarak saray halkının devlet yönetimine 
karışmasını                                            önledi.

IV. Murat Dönemi'nde;

 İsyan eden yeniçeri ele başıları ortadan kaldırıl-
mış, gereğinden fazla olan yeniçeri sayısı azaltıl-
mıştır.                                                                      

 Başkentte güvenlik ve asayiş sağlanmıştır.

 İsyanlara teşvik ettiği için kahvehaneler kapatıl-
mış, içki ve tütün yasağı getirilmiştir.                    

 İstanbul'da gece sokağa çıkma yasağı                    
uygulanmıştır.

 Anadolu'daki Celali ‹syanları bastırılmıştır.

 Maliye düzeltilmiş, timarlar hak etmeyenlerden  
alınarak layık olanlara                           verilmiştir.

1635-1639 Osmanlı İran Savaşları

 İran'ın Bağdat'ı işgali üzerine IV. Murat iki sefer 
düzenlemiştir.

 Bu seferler sonucunda Doğu Anadolu, Revan ve   
Bağdat alındı.                                                                              

 İran'ın barış istemesi üzerine Kasr-ı Şirin Antlaş-   
ması imzalandı.                                                                                 

Bu Antlaşmaya göre,

• Bağdat Osmanlı'da, Azerbaycan İran'da kalacak-
tı.                                                                               

• Zağros Dağları sınır olacaktı.                                      
                                                                                 

 Kasr-ı Şirin Antlaşması fazla değişmeden bugün-
kü İran-Türkiye sınırını oluşturmuştur.                     

XVII. Yüzyıl Islahatları

1. II. OSMAN (GENÇ OSMAN) DÖNEMİ VE ISLAHATLARI

 II Osman, Şeyhülislamın fetva verme                     
dışındaki yetkilerini kaldırmış, ilmiye sınıfının 
yetkilerini sınırlandırmıştır.

 II. Osman, yerleşik geleneklerin dışına çıkarak  
saray dışından evlenmiş,                                       
saray halkının yönetimdeki etkinliğini sona            
erdirmeyi                                           hedeflemiştir.

 Bu evlilikle halkla saray arasındaki kopukluğu      
                                   gidermeyi de hedeflemiştir.

 Genç Osman İstanbul çevrelerinin baskısından       
uzaklaşmak                          için başkenti ‹stanbul 
dışına (Anadolu’ya) taşımayı dahi düşünmüştür.

 1621'de Lehistan'a düzenlenen seferde (Hotin 
Seferi) Lehistan ordusu mağlup edilmiş, ancak 
Yeniçeriler disiplinsiz davranışlar sergilemiştir.

 Yeniçeri Ocağı'nı kapatmayı                                      
planlayan II. Osman, bu düşüncesinin öğrenil-
mesi üzerine bir Yeniçeri isyanı ile önce tahttan 
indirilmiş, sonra da öldürülmüştür (1622).

Islahat: 
Bozulan devlet  

kurumlarında yapı-
lan düzenleme ve 

yeniliklerdir.

Genç Osman

 Osmanlı ıslahatlarının temel amacı Osmanlı Devleti’ni Yükselme Dönemi’ndeki gücüne yeniden ulaştır-      
mak, bozulan düzeni yeniden sağlamaktır.                                                                                                                          

etkinlikresim

resim
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İltizam ve Mukataa

 Önceleri timar sistemi dışında kalan bölgelerin  
vergilerini                                     toplamak üzere 
geliştirilen iltizam sitemi, 17. yüzyıldan itibaren 
timar topraklarında da uygulanmaya başlamıştır.

 İltizam, devlet gelirlerinin bir bölümünün peşin 
bir bedel karşılığında kişilere devredilerek top-
lanması                                               yöntemidir.

 Bu işi yapan kişilere mültezim,                   vergisi 
toplanacak toprağa ise mukataa adı verilirdi.

 Mültezimler, peşin para ödeyerek vergi toplama 
hakkını aldıkları toprağın (mukataa)     işlenmesi-
nin                         yanında, köylünün                      
ve bölgenin  yönetimiyle de                                     
ilgilenmeye başladılar.

 Devlet bu sistemle hazineye peşin para girmesini  
                                              sağlamasına rağmen, 
zaman içinde mültezimler köylüye baskı yapma-
ya başlayınca köylüler toprakları terk etmeye              
                                                                     başladı.

Koçi Bey

• IV. Murat Devri'nin önemli dev-
let adamlarından olan Koçi Bey, 
padişaha sunduğu raporda alınması 
gereken önlemlerden bahsetmiştir.

• Koçi Bey Risalesi olarak bilinen 
rapor duraklamanın nedenleri ve 
çözümleri                                  üze-
rine kaleme alınmış ilk rapordur.

• IV. Murat'ın 1640'ta genç yaşta 
ölmesiyle rapor uygulanamamıştır.

 Timar dağıtımındaki adaletsizlikler               
nedeni ile birçok timar sahibinin dirliğini 
kaybetmesi

 Celali isyanlarının                             etkisiyle 
üretimin durması

 Fetihlerin yavaşlamasıyla toprakların  geniş-
letilememesi                                                    

 Devletin nakit para ihtiyacından dolayı  
timar topraklarını iltizama vermesi                  
(gelirin doğrudan hazineye girmesi)

 Seferlerin uzayarak tarımsal faaliyetlerin     
yoğun olduğu                                    zamana 
denk gelmesi

 Vergilerini karşılayamayan köylülerin top-
raklarını terk etmesi                                    

Timar Sisteminin Bozulmasının Nedenleri

Siyasi Sonuçlar

 Devlet otoritesi 
zayıflamıştır.             

 Ülkede güvenllik    
problemi                     
ortaya çıkmıştır.

Ekonomik Sonuçlar

 Üretim azalmıştır.        

 Ücretli asker alımı         
artmış, savaş maliyet-
leri yükselmiştir.

 Vergi gelirleri düş-
müştür.

Askeri Sonuçlar

 Timarlı sipahi sayısı      
azalmıştır.                     

 Herkes Yeniçeri Oca-    
ğı'na girmek                   
için uğraşmıştır.

 Yeniçerilerin sayısının 
artmasıyla etkinlikleri        
de artmıştır.

Toplumsal Sonuçlar

 İsyanlar başlamıştır.

 Şehirlere göç           
başlamıştır.

 Eşkıyalık artmıştır.

 İşsizlik ve göç          
problemleri ortaya 
çıkmıştır.

Timar Sisteminin Bozulmasının Sonuçları

soru
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3. XVII. YÜZYILDA AVRUPA’DA SİYASİ DURUM

Otuz Yıl Savaşları (1618-1648)

 Avrupa'da Hıristiyan birliğini gerçekleştirmek        
                                 isteyen Kutsal Roma-Germen 
İmparatorluğu'nun Protestan Alman prenslerine                     
                              saldırmasıyla 1618 - 1648 yılları 
arasında Otuz Yıl Savaşları yaşanmıştır.

 Papa'nın egemenliği altına girmek                        
istemeyen Danimarka, İsveç gibi devletler Alman 
prensliklerini desteklemiştir.

 Katolik olmasına rağmen Fransa                       da 
Alman prenslerinin yanında yer almıştır.

 Otuz Yıl Savaşları, Roma Germen İmparatorlu-
ğu'nun mağlubiyeti ile sona ermiş ve Westfalia    
Antlaşması                           (1648) imzalanmıştır.

Westfalia Antlaşması ile;

• Kutsal Roma-Germen imparatoru Alman prensle-
rinin siyasi ve dini özgürlüklerini           tanımıştır.

• İsveç ve Hollanda bağımsız hale gelmiştir.

• Fransa, Kutsal Roma-Germen İmparatorlu-
ğu'ndan toprak kazanmış ve gücünü artırmıştır.     

• Almanya'da yeni bazı prenslikler kurulmuştur.

Otuz Yıl Savaşları 
Osmanlı'nın doğuda 

rahat hareket etmesini 
sağlamıştır.

Otuz Yıl Savaşları

İngiltere'de Meşrutiyet

 İngiltere, Otuz Yıl Savaşları’na katılmamıştı.     

 Kraliçe Elizabeth’in merkezi otoriteyi artırma     
girişimleri isyanlara neden oldu (1640)

 Bu isyanlar sonucunda İngiltere parlamenter 
sisteme geçişi kabul etmek zorunda kaldı.

 Parlamenter sistemde yaşanan kesintiler,  
III. William döneminde kabul edilen  "İnsan Hak-
ları Bildirisi"              ne kadar devam etti (1689).

 Bildiriye göre; parlamentonun onayı olmadan     
yasalar yürürlükten kaldırılamayacak,                     
vergi toplanamayacak ve seçimler       serbest       
olarak                                                   yapılacaktı.

 Böylece İngiltere'de meşrutiyet rejimi kurulmuş    
                               oldu.

Rusya

 Özellikle Çar I. Petro’nun               önderliğinde 
güçlü bir devlet olma yolunda önemli adımlar 
atan bir devlet oldu.

Fransa'da Mutlak Yönetim

 Fransa'da yasama, yürütme ve yargı gücü  
hükümdarda                        toplanmıştı.

 1643 yılında Fransa'da iktidara gelen Kral XIV. 
Louis "Devlet demek ben demek"            sözüyle 
milli monaşiyi                           doruğa çıkardı.

 Onun bu yönetim anlayışı XVII. yüzyıl sonuna 
kadar tüm Avrupa'da uygulandı.

III. William

XIV. Louis

resim

resim
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4. XVII. AVRUPADA BİLİM TEKNİK

 Rönesans ve Reform sonrası akıl                            
ön plana çıkmıştır.

 Bu dönemde bilimsel çalışmalar                        hız 
kazanmış, özgür düşünce ortamları oluşmuştur.

 Bilimsel çalışmalar Sanayi İnkılabının                    
oluşmasına zemin hazırlamıştır.

Kepler: 

Gezegenlerin hareketlerini                            inceleyen 
Alman gök bilimcidir.

Galileo:

 Gezegenler ve diğer gök cisimleri ile ilgili çalış-
malar yaptı. Modern fiziğin ve teleskopik astro-
nominin kurucularındandır.

 Kopernik gibi Dünya'nın Güneş etrafında dön-
düğünü                                        iddia ettiği için 
Kilise tarafından yargılanmıştır.

Kopernik:

 Dünya'nın ve diğer gezegenlerin Güneş etrafın-
da döndükleri                                                             
 kuralını açıklayan Kopernik aynı zamanda bir 
rahip olmasına rağmen o günkü inanışa ters 
olan düşünceleriyle ön plana çıkmıştır.

Paskal: 

 1642 yılında bir hesap makinesi                                   
icat eden Paskal, Paskal Üçgeni                                        
olarak bilinen karakteristik üçgeni buldu.

 Basınç Kanunu’nu da açıklayan Paskal bir üç-
genin iç açılarının toplamının iki dik açıya eşit 
olduğunu buldu.

Newton:

 Diferansiyel ve integral hesabını buldu.

 Bilime en büyük katkısı Yer Çekimi Kanunu'dur.    
                                                                                    

Örnek W
XVII. yüzyılda, yeniçeriler ulufeleri zamanında verilme-
diği veya ayarı düşük akçeyle verildiği için  isyan ederek 
sorumlu gördükleri devlet adamlarını öldürmüşlerdir.

Bu durum, Yeniçeriler ile ilgili;

  I. Osmanlı ekonomisini düzeltmeye çalışmışlardır

 II. Yönetim şeklini değiştirmeye çalışmışlardır.

III. Sorunlarının temeli ekonomiktir. 

yargılarından hangileri doğrular niteliktedir?

A) Yalnız I  B) Yalnız II C) Yalnız III

  D) I ve III  E) II ve III

Çözüm W
Yeniçerilerin isyanlarının temeli alacakları maaşlarıyla 
ilgilidir. Bu durum III. öncülü destekler. İsyanlar ekono-
miyi düzeltmekten çok yeniçerilerin kendi çıkarlarını 
düşünmeleriyle ilgilidir. Ayrıca yönetim şekli ile bir 
problemleri de yoktur, kişileri hedef almışlardır. 

etkinlik

Aşağıdaki kişi ve gelişmeleri eşleştiriniz.

IV. Murata.

Genç Osmanb.

I. Ahmedc.

XIV. Loisd.

Koçi Beye.

Devletteki bozulmaları ilk kez rapor haline 
getirmiştir.

Tütün ve içki yasağı getirmiştir.

Ekber-erşed sistemini getirmiştir.

"Devlet demek ben demek" sözünü söylemiştir.

Saray dışından evlilik yapmıştır.

a.

e.

c.

b.

d.

resim
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IV. Mehmet Dönemi (1648-1687)

Köprülü Mehmet Paşa 

 IV. Mehmet döneminde kendisine sadrazamlık 
teklif edilmiş, görevi kabul etmek için,

• saray halkının devlet işlerine                                      
karışmaması,

• görevlendirmelerde tek yetkili olmasına izin 
verilmesi,

• sunacağı tekliflerin kabul edilmesi,                        

• hakkında şikayet olursa, savunması alınmadan 
cezalandırılmaması, şartlarını ileri sürmüştür.

 Şartları kabul edilen Mehmet Paşa 1656 yılında 
sadrazamlığa atandı.

 Böylece Köprülüler Dönemi başlamış oldu.

 İstanbul’da, ulema arasındaki dini tartışmalara     
son vererek devlet otoritesini yeniden sağladı.

 Orduyu disiplin altına aldı.                                        

 Görevlerini yerine getirmeyen asker ve memurla-
rın maaşlarını keserek                                               
hazineden gereksiz yere para çıkmasını önledi.

 Venediklilerden Limni ve Bozcaada’yı geri aldı.

 Erdel isyanını bastırdı.

Köprülü Fazıl Ahmet Paşa

 Babası Köprülü Mehmet Paşa’nın ölümü üzerine 
1661 yılında sadrazamlığa getirildi.

 Topçu sınıfını                                    güçlendirerek 
orduyu yeniden düzene soktu.

 Devlet giderlerini yakın takibe alarak bütçe         
açığını azalttı.                                                               

 Askeri düzenlemer sayesinde Kandiye Girit, Uy-
var, Podolya ve Ukrayna ele geçti.

Köprülü Mehmet Paşa Köprülü Fazıl Ahmet Paşa

 IV. Murat'tan sonra Sultan İbrahim padişah oldu 
(1640).

 İktidar çekişmelerinin yoğun olarak yaşandığı bir 
dönemde tahtta bulundu.

 1648’de yeniçerilerin bir isyanı sonunda Sultan 
İbrahim tahttan indirilmiş ve yerine çocuk yaşta 
olan IV. Mehmet padişah olmuştur.

IV. Mehmet

Sultan İbrahim

1. IV. MEHMET DÖNEMİ ISLAHAT ÇALIŞMALARI:

 IV. Mehmet 6 yaşında tahta geçtiği için devleti 
annesi (Hatice Turhan Sultan) ve vezirler yönetti.

 İlerleyen yıllarda kontrolü eline aldı ve güvendi-
ği devlet adamlarını                                  göreve 
getirdi.

Sadrazam Tarhuncu Ahmet Paşa

 Savaşlar nedeniyle zor duruma düşen mali yapıyı 
düzeltmeye                                 çalıştı, ekonomik 
sorunlarla uğraştı.

 Osmanlı tarihinde bilinen ilk bütçeyi hazırladı.     
                                                                                       

 Gelirler 24 milyon akçe iken giderler 25,5 milyon 
akçe olarak çıktı.

 Bütçe açığını kapatmak için saray masraflarını      
kıstı.                                                                             

 Saray masraflarını kısması çıkarı zedelenen           
insanları rahatsız etmiş                                 ve bu 
kişiler sadrazamın idam edilmesine neden oldu.



92

221 222

b. Osmanlı-Avusturya İlişkileri

1662-1664 Savaşları: 

 Avusturya'nın Erdel Beyliği‘ne müdahale etmesi   
                               üzerine Avusturya'ya sefer dü-
zenlenmiş, Avusturya'nın isteği ile 1664 yılında 
Vasvar Antlaşması                       imzalanmıştır.

Vasvar Antlaşmasına göre,

• Erdel Beyliği Osmanlı Devleti'ne bağlı olacak,       
Avusturya Erdel beyini tanıyacaktı.                          

• Uyvar ve Novigrad Osmanlı'da, Zerinvar ise Avus-
turya'da kalacaktır.

c. Osmanlı-Lehistan İlişkileri

 IV. Mehmet zamanında Osmanlı Devleti’nin         
himayesinde                                bulunan Ukrayna 
Kazakları, Lehlilerin saldırısına uğradı.

 Bunun üzerine Fazıl Ahmet Paşa yönetimindeki 
Osmanlı ordusu Lehistan içlerine kadar girdi.         

 Leh Kralı’nın barış istemesi üzerine Osmanlı Dev-
leti ile Lehistan arasında Bucaş Antlaşması              
imzalandı (1672).

 Podolya, Osmanlı’ya bırakıldı. Ukrayna, Osmanlı 
egemenliğindeki Kazaklara bırakıldı.

 Bucaş Antlaşması ile batıda en geniş sınırlara         
ulaşılmıştır.                                            Bu yüzyılın 
 son toprak kazanımı                 olan antlaşmadır.

Podolya'da Kamaniçe Kalesi

XVII. Yüzyıl Islahatlarının Genel Özellikleri

 Islahatlar amacı bozulan düzeni yeniden   
sağlamaktır.                                                  

 Islahatların öncülüğünü padişah ve devlet 
adamları yapmış ve ıslahatlar şahıslara 
bağlı kalmıştır.

 Islahatların uygulanmasında baskı ve şid-          
det esas alınmıştır.                                                  

 Islahatlarda Avrupa örnek alınmamıştır.

 Islahatlar halka karşılık bulmamıştır.

 Islahatların ağırlık noktasını ordu ve eko-    
nomi oluşturur.                                                

 Yeniçeriler, ulema ve saray çevresi ıslahat-
lara sert tepkiler göstermiştir.

2. IV. MEHMET DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARI

a. Osmanlı-Venedik Mücadeleleri
Nedenleri

 Akdeniz’de üstünlük kurma mücadelesi              

 Venedikli korsanların Osmanlı gemilerine saldır-
ması                                                                         

Gelişimi

 Osmanlı Devleti’nin tamamen Akdeniz’e hâkim  
olabilmesi             için Girit'in alınması gerekliydi.

 1645'te         Girit Adası kuşatıldı.

 Venedikliler Çanakkale Boğazı'nı kuşattı ama 
Köprülü Mehmet Paşa kuşatmayı kaldırdı.

 24 yıl süren        Girit kuşatması 1669'da Köprülü 
Fazıl Ahmet Paşa Dönemi'nde fetihle sonuçlandı.

Sonuçları

 Osmanlı'nın Akdeniz hakimiyeti güçlendi.            

 Kuşatmanın uzun sürmesi Osmanlı maliyesini     
olumsuz yönde etkiledi.                                        

 Osmanlı donanmasının gerilediği de görüldü.     
resim

resim

soru



ARAYIŞ YILLARI (XVII. YÜZYIL)

93

223 224

g. Karlofça Antlaşması (1699)

 Osmanlı, Avusturya ve Lehistan arasında imza-
landı.

Karlofça Antlaşması ile,

• Macaristan                  toprakları Avusturya'ya,

• Podolya                   Lehistan'a,

• Mora ve Dalmaçya                    kıyıları Venedik'e 
bırakılmıştır.

• Antlaşmanın 25 yıl geçerli olması ve Avustur-
ya'nın garantisi altında bulunması kararlaştırıl-
mıştır.

 Ruslarla da bir yıl sonra Karlofça Antlaşmasını 
tamamlayan İstanbul Antlaşması                          
imzalandı (1700).

İstanbul Antlaşması ile,

• Azak Kalesi               Ruslar’a verilecekti.

• Rusya İstanbul’da sürekli elçi                     bulun-
durabilecekti.

• Rus Ortodoksları kutsal yerleri ziyaret                   
edebilecektir.

Karlofça ve İstanbul Antlaşmalarının Sonuçları

 Osmanlı Devleti’nin Orta Avrupa’daki  hakimiye-
ti sona erdi.                                                                    

 Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki ilerleyişi dur-       
muş, geri çekilme başlamıştır.                                

 Avrupalılar Osmanlılara karşı savunmadan saldı-
rıya                                                      geçmişlerdir.

 Osmanlı'da batıya doğru ilerleme fikri yerine 
kaybettiği toprakları geri alma düşüncesi hakim 
oldu.

 Rusya, Karadeniz’e çıkma ve Osmanlı politikala-
rını yakından izleme olanağı elde etmiştir.

 Osmanlı ordusunun yetersizliği görüldü. Askeri 
alanda                          reform yapma fikri gelişti.

d. Osmanlı-Rusya İlişkileri

 Osmanlı ve Rusya arasında ilk antlaşma Çehrin 
(Bahçesaray)           Antlaşmasıdır (1678).

 Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın Ruslardan 
Çehrin Kalesi’ni almasıyla gerçekleşen antlaşma-
ya göre,

• Dinyeper (Özi) Nehri iki devlet arasında sınır           
olacaktır.                                                                   

e. II. Viyana Kuşatması (1683)

 Avusturya'nın Macaristan içişlerine karışması            
                                   nedeniyle Macarlar Osmanlı 
yönetiminden yardım istemişlerdi.

 Dönemin sadrazamı Fazıl Ahmet Paşa antlaşma-
lar gereği bu isteği geri çevirdi.

• Fazıl Ahmet Paşa’nın ölümünden sonra sadra-
zam olan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa                
                    Macarların yardım isteğini kabul etti.

 1683 yılında Avusturya seferine çıkılarak Viyana 
kuşatıldı.

 Avrupa'dan gelen yardımlar                                               
engellenemeyince kuşatma bir bozguna dönüştü 
ve ordu Belgrad'a çekildi.

 Bu seferden sonra Merzifonlu idam edildi.

Kutsal İttifak

 Avrupa’daki Osmanlı ilerlemesi Viyana yenilgisi   
ile son buldu.                                                                                            

 II. Viyana yenilgisi Avrupalıların Türkler’i Avru-
pa’dan atma umutlarını yeniden canlardırdı.        

 Papa'nın                                                   teşvikiyle 
Avusturya, Lehistan, Rusya, Venedik ve Malta 
Osmanlı Devleti’ne karşı Kutsal İttifak’ı kurdular.

 II. Süleyman, II. Ahmet, II. Mustafa Dönemlerin-
de Avrupalılar’ın oluşturduğu Kutsal İttifak’a 
karşı Osmanlı Devleti dört cephede birden             
savaşmak zorunda kaldı.                                           

 Zenta ve Salankamen'de Osmanlılar ağır yenilgi-
ler aldı.

 16 yıl süren savaşlar Osmanlı'yı oldukça yıprattı 
ve 1699 yılında Karlofça Antlaşması imzalandı.     

etkinlik

resim

resim
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XVII. YÜZYILDA OSMANLI KÜLTÜR VE UYGARLIĞI

 XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde bazı alanlar-
da aksaklıklar ve sorunlar ile karşılaşılsa da güzel 
sanatlar da gelişme sürmüştür.

 Özellikle minyatür, seramik, çinicilik, ciltçilik, hat 
sanatı, müzik gibi dallarda önemli eserler veril-
miştir.

 Sedefkar Mehmet Ağa, Osmanlı mimarisinin 
XVII. yüzyıldaki şaheserlerinden biri olan Sulta-
nahmet Camii'ni                                inşa etmiştir.

 Nef'i, Nabi, Karacoaoğlan, Itri gibi büyük edebi-
yatçı ve müzisyenler                             yetişmiştir.

 Katip Çelebi                                             Osmanlı 
Devleti'nde Batı bilimleriyle ciddi şekilde ilgile-
nen ve Doğu bilimleriyle karşılaştırıp sentezini 
yapan ilk Türk bilim adamlarından biridir. Tarih, 
coğrafya ve felsefe alanlarında eserler vermiştir. 

 Seyahatname adındaki eserinde gezip gördüğü 
yerlerin coğrafyası, gelenek ve görenekleri hak-
kında bilgi veren Evliya Çelebi                      döne-

min önemli figürlerindendir. Elli yıllık gezisinde 
Osmanlı'nın tüm coğrafyasını kaydetmiştir. 

 Lagari Hasan Çelebi,               1633'de yardımcı-
ları tarafından ateşlenen ve kendi icadı olan bir 
fişekle gökyüzüne yükselmiş ve bir süre uçma 
becerisi göstermiştir. Fişeğin barutu bitince ön-
ceden hazırladığı kanatları açıp denize yumuşak 
bir iniş yapmıştır. Lagari Hasan Çelebi bugünkü 
füzeciliğin             babasıdır.

Lagari Hasan Çelebi'nin 
uçuşunu gösteren gravür

Evliya Çelebi

etkinliksoru

XVII. YÜZYIL
KAVRAM
HARİTASI

EKBER-ERŞED

Osmanlı'da tahta 
en yaşlı şehzadenin 

geçme geleneği

ÇAR

Rus krallarına 
verilen ad

MÜLTEZİM

       İltizam         
topraklarının   
    vergisini  
toplayan kişi

MERKANTİLİZM

Devletlerin esas 
zenginliklerinin de-
ğerli madenlerden 
meydana geldiğini 

savunan görüş 

MUKATAA

İltizama verilmiş, 
geliri hazineye 
giden toprak

İLTİZAM

Topraktan  
gelecek vergilerin 

peşin olarak   
şahıslara  
satılması

MUTLAKİYET

Tek bir       kişinin ya 
da zümrenin idare-
sine dayalı yönetim 

sistemi

ARŞİDÜK

Avusturya 
imparator ailesi 

prenslerine  
verilen ad

ISLAHAT

       Bozulan               
    kurumlarda        
  düzeltme veya   
iyileştirmeler     

KAPİTÜLASYON

Osmanlı'da 
yabancı devlet 

ve tüccarlara ve-
rilen imtiyazlar

MEŞRUTİYET

Bir hanedanın 
başta bulunduğu 

ve meclisin de 
görev yaptığı 

rejim
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etkinlik

Aşağıdaki cümleleri doğru ise (D) ile yanlış ise (Y) ile kodlayınız.

  1.  Osmanlı Devleti 1606 Zitvatorok Antlaması ile Avusturya karşısındaki üstünlüğünü kaybetmiştir. D

  2.  Ulufe ve cülus bahşişleri XVII. yüzyılda isyanlara neden olmuştur.     D

  3.  Ferhat Paşa Antlaşması Osmanlı'nın doğuda en geniş sınırlara ulaşmasını sağlamıştır.  D

  4.  Genç Osman Revan Seferi'nde problem olan Yeniçeri Ocağını kaldırmak istemiştir.   Y

  5.  Ekber-Erşed sistemi ile taht mücadelelerinin önlenmesi amaçlanmıştır.    D

  6.  Otuz Yıl Savaşları Westfalia Antlaşması ile sona ermiştir.      D

  7.  XVII. yüzyıl Osmanlı ıslahatları daha çok ekonomik alanda yapılmıştır.    Y

  8.  Altın Orda Devleti’nin yıkılmasıyla Ruslar bölgede hakim olmaya başlamıştır.   D

  9.  Erdel, Eflak, Boğdan, Kırım gibi beyliklerde çıkan ayaklanmalara “Celali İsyanları” denir.  Y

10.  İstanbul isyanları, kişileri değil yönetim sistemini değiştirmeye yöneliktir.    Y

11.  Sancağa çıkma usulünden I. Ahmet Dönemi'nde vazgeçilmiştir.     D

12. XVII. Yüzyıl ıslahatlarında Avrupa örnek alınmıştır.        Y

etkinlik

Aşağıdaki gelişmeler ile sonuçlarını eşleştiriniz.

  1.  İstanbul Antlaşması b

  2.  Bucaş Antlaşması d

  3.  II. Viyana Kuşatması a

  4.  Kasr-ı Şirin Antlaşması e

  5.  Celali Ayaklanmaları c

  6.  Amasya Antlaşması g

  7.  Bahçesaray Antlaşması ı

  8.  Karlofça Antlaşması h

  9.  İstanbul Ayaklanmaları i

10.  IV. Murat'ın saltanatı f

a. Osmanlılara karşı Kutsal İttifak'ın oluşması

b. Ruslar'ın Karadeniz'e inmelerinin önünün 
açılması

c. Anadolu'da asayişin bozulması

d. Osmanlıların batıda en geniş sınırlara  
ulaşması

e. Osmanlı-İran sınırarının hemen hemen  
günümüzdeki halini alması

f. İstanbul'da tütün ve içkinin yasaklanması

g. İran'la yapılan ilk antlaşma

h. Avrupa'da toprak kaybedilen ilk antlaşma

ı. Rusya ile imzalanan ilk antlaşma

i. Yeniçerilerin yönetimde etkinlik kazanmaları
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1. Osmanlı padişahları XVII. yüzyıl boyunca yeniçeri-
lerin sayısını azaltmaya çalışmışlardır.

 Bu girişimlerle ilgili olarak,

 I. Devletin ekonomik yükü hafifletilmek isten-
miştir.

 II. Yeniçerilerin önemi artmıştır.

 III. Yeniçeriler denetim altına alınmıştır.

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

  D) II ve III  E) I, II ve III

2. I. I. Mehmet

 II. II. Mehmet

 III. IV. Mehmet

 Yukarıdaki padişahlar tahtta kaldıkları dönemler 
açısından değerlendirildiğinde aşağıdakilerden-
hangisi doğrudur?

       Kuruluş     Yükselme     Duraklama

A)  I  II III

B)  I III II

C)  II III I

D)  II I III

E)  III II I

3. XVI. ve XVII. yüzyıllarda yaşanan mücadeleler so-
nunda Protestanlar Katolik Kilisesi'ne kendilerini 
kabul ettirmişlerdir.

 Bu gelişme,

 I. krallıkların güçlenmesi,

 II. mezhep birligi sağlanması,

 III. milliyetçilik ilkesinin güçlenmesi

 süreçlerinden hangilerini olumsuz etkilemiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

  D) I ve III E) I, II ve III

4.	 •	 Kutsal	İttifak'ın	oluşması

	 •	 Osmanlı	 Devleti'nin	 Avusturya	 karşısındaki	
üstünlüğünün sona ermesi

	 •	 Osmanlı	Devleti'nin	doğuda	en	geniş	sınırlara	
ulaşması

	 •	 Rusya'nın	 Karadeniz'e	 çıkma	 imkanına	 eriş-
mesi

 Aşağıdaki olaylardan hangisinin yukarıdaki ge-
lişmelerle bir bağlantısı yoktur?

A) İkinci Viyana Kuşatması

B) Zitvatorok Antlaşması

C) Ferhat Paşa Antlaşması

D) İstanbul Antlaşması

E) Kasr-ı Şirin Antlaşması

5. Birinci Ahmet döneminde "ekber ve erşed" kuralı 
uygulamaya konmuştur.

 Aşağıdakilerden hangisi, bu uygulamayla ulaşıl-
mak istenen amaçlardan biri değildir?

A) Egemenlik anlayışında değişiklik yapılması

B) Veraset sisteminin kesin bir kurala bağlanması

C) Merkezi otorite sorunlarının aşılması

D) Taht kavgalarının önlenmek istenmesi

E) Şehzade öldürülmesine son verilmesi

6. Sultan İbrahim döneminde başlayan Girit kuşat-
ması, 24 yıl sonra Dördüncü Mehmet döneminde 
Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa tarafından fetihle 
sonuçlandırılmıştır.

 Kuşatmanın bu kadar uzun sürmesinde, 

 I. donanmanın zayıf olması,

 II. Girit'e karadan Avrupa yardımının gelmesi,

 III. Girit'in güçlü bir savunmaya sahip olması

 durumlarından hangilerinin etkili olduğu savu-
nulamaz?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

  D) I ve II E) II ve III
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7. XVII. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’nde gö-
rülen,

 I. tahta çıkan padişahların devlet işlerine ilgisiz 
kalmaları ve ordunun basında sefere çıkma-
maları,

 II. şehzadelerin sancak beyi olarak sancaklara 
gönderilmesi geleneğinin kaldırılması,

 III. saray kadınları ve saray ağalarının devlet yö-
netiminde etkili olmaları

 uygulamalarından hangileri, merkezi yönetimde 
görülen bozulmaların nedenleri arasında gösteri-
lebilir?

A) Yalnız I       B) Yalnız II  C) I ve II

  D) I ve III       E) I, II ve III

8. Osmanlı Devleti'nde genel uygulama padişahla-
rın saraydaki cariyelerle evlenmesi idi. Fakat II. 
Osman bu geleneğin dışına çıkmış, saray dışından 
Şeyhülislam'ın kızı ile evlenmiştir.

 Bu gelişme dikkate alındığında,

 I. Yeniçeriler otorite altına alınmışlardır.

 II. Saray geleneklerinin bazıları değiştirilmeye 
çalışılmıştır.

 III. Saray kadınlarının yönetime karışması engel-
lenmeye çalışılmıştır.

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız II      B) I ve II  C) I ve IV

  D) II ve III   E) I, II ve III

9. XVII. yüzyılda Yeniçerilerin;

	 •	 Genç	Osman'ı	öldürmeleri,

	 •	 Tarhuncu	 Ahmet	 Paşa	 ile	 birlikte	 çok	 sayıda	
devlet adamını öldürmeleri

 gelismeleri dikkate alındığında aşağıdaki yargı-
lardan hangisi söylenemez?

A) Yeniçeri Ocagı güç odağı haline gelmiştir.

B) Padişahın otoritesi sarsılmıştır.

C) Merkezi otorite zayıflamıştır.

D) Yeniçeriler devlet adamlarını hedef almıştır. 

E) Avrupa'nın üstünlüğü kabul edilmiştir.

10. Köprülü Mehmet Paşa'nın sadrazamlığı kabul 
edebilmesi için ileri sürdüğü koşullar arasında 
"savunması alınmadan kendisi hakkında herhan-
gi bir kararın verilmemesi" hükmü yer alır.

 Köprülü'nün bu koşulu öne sürmesinde,

 I. siyasi ortama güvenmemesi,

 II. halkın yönetime karşı harekete geçmesi,

 III. padişahın çıkar çevrelerinin etkisinde kalabil-
mesi

 durumlarından hangileriyle ilişkili olduğu ileri 
sürülebilir?

A) Yalnız I     B)  Yalnız II  C) Yalnız III

    D) I ve III        E) II ve III

11. Avrupa'da görülen aşağıdaki gelişmelerden han-
gisi, siyasi yapının değiştiğine kanıt olarak gös-
terilebilir?

A) Otuz Yıl Savaşları'nın yaşanması

B) Mutlak monarşilerin güçlenmesi

C) Skolastik düşüncenin zayıflaması

D) Mesen sınıfının sanatçıları desteklemesi

E) Protestanlık mezhebinin ortaya çıkması

12.	 •	 Protestanlık	resmen	tanınmış,	Alman	prensle-
ri mezhep özgürlüğü elde etmiştir.

	 •	 Fransa	Alses	bölgesine	hakim	olmuştur.	

	 •	 Hollanda	 ve	 İsviçre'nin	 bağımsızlıkları	 onay-
lanmıştır.

 Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki olaylardan han-
gisinin sonucunda gerçekleşmiştir?

A) Rönesans hareketleri

B) Kutsal İttifak'ın oluşması

C) Otuz Yıl Savaşları

D) İnsan Hakları Beyannamesi

E) Yüz Yıl Savaşları
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