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Soldan Sağa 

 
1. Yeniden doğuş. XVI. yüzyılda İtalya’da başlayan, Yunan ve Roma sanatına dönüş 
6. Belli bir konuya ayrılmış hacimce küçük kitap, mektup, broşür. 
10. Medresede ders veren hoca. 
11. III. Selim'in hazırladığı yeni ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için kurduğu hazine 
12. Rusya'nın bütün Slav toplulukları birleştirmek için uyguladığı tarihi politikası 
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15. Osmanlı Devleti’nin para birimi. 
16. Güzel yazı yazma sanatı. 
17. III.Selim'in tarafından hazırlanan ordu. Ayrıca yaptığı yeniliklere de bu isim verilir. 
20. Osmanlı'da ilk kez şartla sadrazam olan kişi 
22. Osmanlı Devletinin ilk kez halkı Müslüman ve Türk olan bir toprak parçasını 

kaybettiği anlaşma 
24. Osmanlı Devleti’nde kanunların uygulanması ve tebaanın haksızlığa düşmemesi için 

zaman zaman çıkarılan buyruk. 
25. Osmanlı'da ilk denk bütçeyi hazırlayan kişi 
27. Amerika’da altın ve gümüş madenlerinin bulunmasının ardından,devletlerin esas 

veya asıl zenginliklerini değerli madenlerden meydana geldiğini savunan ve 
korumacı bir politikadan yana olan iktisadi öğreti. 

28. Yerleştirme, yurt sahibi yapma. 
29. Osmanlı Devleti'nde ilk kez Avrupa tarzı yeniliklerin yapıldığı çiçekleriyle ünlü 

dönem 
 
Yukarıdan Aşağıya 

 
2. III. Selim'in hazırladığı ordu.  
3. İnsancılık, insanları sevme ülküsü. Orta Çağ’ın skolastik düşünüşüne karşı XVI. 

yüzyıl 
4. Ayrıcalık, kayırma, kollama. 
5. Tımar sisteminin kalkmasından sonra ürün vergilerinin toplanması için kurulan 

sistem. 
7. Sağlık yurdu, hastane. 
8. Düzeltme veya iyileştirme işleri. 
9. Kumaş, mücevher ve benzeri kıymetli şeylerin alınıp satıldığı kapalı çarşı. 
13. Büyükelçilerin gezi notları. 
14. Osmanlı tarihinde 1402’den 1413 yılına kadar süren ve taht kavgaları ile geçen 

dönem. 
18. Padişahın yazılı buyruğu. 
19. Geliri doğrudan hazineye bağlı olan vergi ve gelir kaynakları. 
21. Hükümdarlık hakkına sahip aile. 
22. Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese, imaret, sebil, kitaplık ve 

hastane gibi çeşitli yapıların bütünü. 
23. 18. yüzyılda Grek projesini uygulamaya çalışan devlet 
26. Müslüman olmayanlardan askerlik hizmetine karşılık alınan vergi. 
 


