
1. Osmanlıda ordu ………… ordusu ve ………… ordusu olmak üzere iki önemli koldan 

oluşur. 

2. Osmanlıda kapıkulu, yardımcı kuvvetler ve eyalet askerlerinden oluşan yapı ……… 

ordusunu oluşturur. 

3. Osmanlılarda ilk daimi ordu ……………. zamanında kurulmuştur. 

4. Kapıkulu askerleri ……………. adı verilen sistemle toplanırdı. 

5. Balkanlardan toplanan küçük yaştaki çocukların yetiştirilerek devlet adamı ve asker 

ihtiyacının karşılandığı yapıya …………..sistemi denir. 

6. Osmanlıda kapıkulu askerleri …………. ve ………… birlikleri olmak üzere iki koldan 

oluşurdu. 

7. I. Murat döneminde kurulan …………...... III. Murat döneminde disiplinini kaybetmiştir. 

8. Bölüklerine “orta” adı verilen yeniçerilerin üç ayda bir aldıkları maaşa ………….. denir. 

9. Yeniçerilerin silah, araç ve gereçlerini yapan ve tamir eden sınıfa …………. Ocağı 

denir. 

10. Osmanlı ordusunda havan topu, gülle ve bomba yapan sınıfa ……….. ocağı denir. 

11. Osmanlı ordusunda tünel açan ve düşman kalelerinin çökmesini sağlayan sınıfa 

………….. denir. 

12. Savaş ağırlıklarını koruyan kapıkulu süvarilerine …………………. denir. 

13. Osmanlı ordusunun önemli gücünü oluşturan eyalet askerlerinin en kalabalık 

bölümünü ………………… oluşturur. 

14. Osmanlı ordusunda su taşımakla görevli sınıfa ……… denir. 

15. Ordunun ihtiyaçları için devlet, halktan …………. denilen olağanüstü durum vergisi 

alırdı. 

16. Osmanlı …………… beyliğini ele geçirince ilk kez donanma sahibi olmuştur. 

17. Osmanlı tarihinde ilk tersane ………………. döneminde açılmıştır. 

18. Osmanlı tarihinde denizcilikte en büyük gelişme ………………. döneminde olmuştur. 

19. Osmanlıda donanma komutanına …………….. denilmiştir. 

20. Osmanlıda deniz askerlerine ………… denir. 

21. Osmanlı Devleti’nde sultan unvanını kullanan ilk padişah …………………………… ‘tır. 

22. Padişahların tahta geçiş törenlerine …………………………………. adı verilir. 

23. Ekber – erşed sistemi ………………………………………… Dönemi’nde 

uygulanmıştır. 

24. Osmanlı’da şehzadeleri yetiştiren kişiye …………………………………….. adı verilir. 

25. Topkapı sarayı ………………………. , ………………………………. ve 

……………………………….   ‘den oluşmaktadır. 

26. Osmanlıda Saray Okulu’na …………………………………………. adı verilirdi. 

27. Fatih Sultan Mehmet, divan başkanlığını ………………………………….. bırakmıştır. 

28. Osmanlı Devleti’ndeki her türlü yazışmalardan ……………………………………….. 

sorumludur. 

29. Yiğitliğin, cesaretin ve kahramanlığın karşılığı olan ...................... kavramını unvan 

olarak hükümdar ve milletin içinden gelen yiğit savaşçılar kullanmıştır. 

30. Yeniçeri Ocağı ............................. zamanında kurulmuştur. 

31. Türk – İslam devletlerinde uygulanan Gulam sistemi, Osmanlılarda 

................................ askerleri olarak devam etmiştir. 

32. Yetenekli ve zeki olan devşirme çocuklar ......................... mektebine alınır, diğerleri 

de ......................... ocaklarına gönderilirdi. 

33. Toprağa bağlı olan eyalet askerleri ............................ sistemiyle oluşurdu. 

34. Tımarlı sipahiler, gelirleri oranında ......................... denilen atlı asker beslemek 

zorundaydılar. 



35. ....................... sistemi sayesinde hazineden harcama yapılmadan bir ordu 

oluşturulmuştur. 

36. Osmanlılarda ilk düzenli ordu, Orhan Bey zamanında …………………………………… 

adıyla kurulmuştur. 

37. Kapıkulu Ordusu, tamamen …………………………… oluşurdu. 

38. Osmanlı ordusunun merkezdeki bölümünü …………………………, merkez 

dışındakilerini ise ………………………………………… oluştururdu. 

39. Osmanlı Devleti'nde yönetim ....................... hukukuna dayanırdı. 

40. Şehzadeler devlet ve askerlik işlerinde deneyim kazanmaları için sancaklara 

gönderilirler, yanlarında ...................... denilen eğiticiler bulunurdu. 

41. I. Ahmet ile birlikte .................... kuralı getirilerek, şehzadelerin sancaklarda 

görevlendirilmesi uygulaması kaldırılarak ..................... uygulaması başlatılmıştır. 

42. .................... merkezi otoriteyi güçlendirmek amacıyla kardeş katlini yasallaştırmıştır.  

43. Divan üyelerinden veziriazam, vezirler, yeniçeri ağası ve kaptan-ı derya .............. 

sınıfında yer almaktadır. 

44. Adalet ve eğitim sınıfına mensup olanlar ................. sınıfını meydana getirirdi. 

45. Kalemiye sınıfının divandaki temsilcileri .................... ve .................. idi. 

46. .................., devlet yazışmalarına ve fermanlara padişahın tuğrasını çekerdi. 


