
XIX.YY. VE XX.YY.LARDA OSMANLI DEVLETİ-2 
 
1.     XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde görülen; 

- Tanzimat Fermanı 
- Islahat Fermanı 
- Kanun-i Esasi 
üçünün de aşağıdaki amaçlardan hangisine hizmet ettiği 
söylenebilir? 
A) Halkın yönetime katılımını gerçekleştirmek 
B) Özel mülkiyeti devlet garantisi altına almak 
C) Askeri ıslahatları hızlandırmak 
D) Batı tarzı eğitim kurumları açılmasını sağlamak 
E) Osmanlı toprak bütünlüğünü korumak 

2. Balkan Savaşları sonucunda Bulgaristan ile imzalanan 1913 
İstanbul Antlaşmasında, Bulgaristan sınırları i-çerisinde 
kalan Türlerin, 
- Mülk edinmesi 
- Müftülerini kendilerinin seçmesi 
- Türkçe öğretim görmeleri 
karşılaştırılmıştır. 
Bu durum Bulgaristan açısından aşağıdakilerden 
hangisinin kanıtıdır? 
A) Milliyetçilik anlayışının önemini kaybettiğinin 
B) Azınlıklar arasında dini duyguların zayıfladığının 
C) Balkan devletleriyle ekonomik işbirliğme gidilece 

ğinin 
D) Azınlık haklarının korunacağına güvence verildiği 

nin 
E) Komşu ülkelerle olan sınır anlaşmazlıklarının sona 

erdiğinin 
3. Osmanlı'daki ilk demokratikleşme hareketleri XIX. yüzyılın 

başlarında başlar. Bu doğrultuda XIX. yüzyılda halk ile 
padişah arasında uzlaşma yapılmaya çalışılarak bir takım 
demokratikleşme faaliyetlerine gidilmiştir. 
Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdakiierden hangisi 
Osmanlı demokratikleşme hareketlerinden biri O; lam az? 
A) I. Meşrutiyetin ilanı 
B) Tanzimat Fermanı 
C) Sened-i ittifak 
D) Islahat Fermanı 
E) Kanunname-i Âli Osman 

4.      -    Uşi Antlaşması  ile Osmanlı  Devleti  Kuzey Afrika'deki 
Trablusgarp'i kaybetmiştir. 

-   I. Balkan Savaşı devam ederken Balkanlarda Ar-
navutluk bağımsızlığını ilan etmiştir. 

Bu bilgilere göre, çıkarılabilecek en doğru ortak vargı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Osmanlı Devleti., geçici toprak kaybına uğramıştır. 
B) Her iki gelişme de Balkan Savaşları'nın patlak 

vermesiyle ortaya çıkmıştır. 
C) Bu toprak parçalarının bulunduğu coğrafyalarda 

Osmanlı varlığı sona ermiştir. 
D) Osmanlı aydınlarının yanlış siyasi manevraları so 

nucu kaybedilmiştir. 
E) Her iki gelişmede de halk milliyetçilik akımından 

etkilenerek bağımsızlık mücadelesi vermiştir. 
5.      Fransız ihtilali'nin Osmanlı Devleti'ne yansıması hem 

öTüniiu îıemde olumsuz olmuştur. 
Fransız İhtilali'nin Osmanlı Devleti açısından meydana 
getirdiği aşağıdaki sonuçlardan hangisi bu yönüyle 
diğerlerinden ayrılmaktadır? 
A) Sened-i İttifakla padişahın yetkilerinin kısıtlanması 
B) Tanzimat Fermanı'yla kanun üstünlüğünün ön pla 

na çıkması 

C) Milletlere istiklâl düşüncesi sonucunda bağımsız 
 

D) devletlerin kurulması 
E) Kanun-i Esasi'nin ilanı ile anayasal yönetime ge 

çilmesi 
E) Meşrutiyetin ilanıyla meclisin açılması 

6. Balkan Savaşları sırasında Avrupalı büyük devletlerin 
takındıkları tavır gözününde bulundurulduğunda, Osmanlı 
Devleti'nin Baikan Savaşları sonrasında devietin dış 
politikasında aşağidakilerden hangisine öncelik tanıdığı 
söylenebilir? 
A) Rusya ile yakınlaşmaya 
B) Yenilik çalışmalarını hızlandırmaya 
C) Ümmetçi politikayı etkin kılmaya 
D) Almanya ile yakınlaşmaya 
E) Demokratikleşme 

7. Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşları sonucunda Meriç 
Nehri'nin batısındaki topraklarını kaybetmesiyle, bölgedeki 
Türk nüfusu, Doğu Trakya ve Anadolu'ya yerleşmek zorunda 
kalmıştır. 
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir? 
A) Osmanlı Devleti'nin ekonomik gücü zayıflamıştır. 
B) Osmanlı yönetimi Türk nüfusu Balkan Devletleri'ne 

karşı kullanmıştır. 
C) Osmanlı Devleti'nin sınırlarının daralmasına rağ 

men nüfusu gittikçe artmıştır. 
D) Osmanlı Devleti, bilinçli bir göç programı uygula 

mıştır. 
E) Osmanlı ordusunun askeri ve teknik gücü karşı 

lanmıştır. 
8. Fransız İhtilali'nin yaydığı evrensel değer ve fikirler çok 

uluslu tüm ülkelerde XX. yüzyıla kadar etkisini göstermiştir. 
Osmanlı Devleti'nde gerçekleşen aşağıdaki olayların 
hangisinde Fransız İhtilali'nin etkisi yoktur? 
A) Balkan Savaşları 
B) I. Dünya Savaşı 
C) Osmanlıcılık fikrinin doğması 
D) Trablusgarp Savaşı 
E) Sırp ve Yunan isyanları 

9. Dünya Tarihi, XV. yüzyıla kadar Doğu eksenli iken XV. yüzyıl 
sonrasında Coğrafi Keşifler, Rönesans, Sanayi İnkılabı, 
Fransız İhtilali ve Sömürgecilik faaliyetleri gibi gelişmelerle 
Batı eksenli yeni bir dünya oluşmaya başlamıştır. Bu 
gelişmeler zincirleme olarak birbirini etkilemelerinin ötesinde 
hep Osmanlı Devleti'ni olumsuz bir şekilde yıkılana dek 
etkilemiştir. 
Bu gelişmeler sonucunda, Osmanlı Devletinin; 
I. Birden fazla etnik unsuru bünyesinde barındırması 
II. Ülke topraklarının bulunduğu coğrafi konumu 
III. Kendini yenilemekte geç kalması ve yetersiz ol 

ması 
özelliklerinden hangileri etkilenmesine neden ol-
muştur? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 
D) I ve II E) I, II ve III 

10. "Denize düşen yılana sarılır" misali Osmanlı Devleti de son 
dönemlerde mücadelede bulunduğu devletlerle zor 
durumda kaldığı zamanlarda işbirliği yapmak zorunda 
kalmıştır. 
Bu açıklamaya göre, Uşi Antlaşması'nın aşağıdaki 
maddelerinden hangisi Osmanlı Devleti'nin dış politikada 
zor durumda kaldığını kanıtlamaktadır? 
A) Trablusgarp ve Bingazi İtalya'ya bırakılacak 
B) On iki Ada Osmanlı'ya verilecek ancak Balkan Sa 



vaşların da Yunanistan tehdidi bitinceye kadar İ- 
talya'da kalacak. 

C) Duyun-u        Umumiye'ye        ait        borçlardan 
Trablusgarb'ın hissesine düşeni italya ödeyecek. 

D) Trablusgarp halkı dini açıdan halifeye bağlı kala 
cak. 

E) İtalya,   kapitülasyonların  kaldırılmasına  yardımcı 
olacak. 

11. Trablgsgarp Savaşı'yla Kuzey Afrika'daki son toprak parçası 
kaybedilmekle kalınmamış aynı zamanda Osmanlı 
Devleti'nin güçsüzlüğü de ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine 
aralarında ittifak oluşturan Balkan u-lusları Osmanlı 
Devleti'ne karşı savaş başlatmışlardır. Buna göre, Balkan 
Savaşları'nın aşağıdaki nedenlerinden hangisi bu 
yönüyle diğerlerinden ayrılmaktadır? 
A) Milliyetçilik akımının etkisi 
B) Panislavist politikaların etkisi 
C) Türklerin Balkanlardan atılmak istenmesi 
D) Balkan uluslarının sınırlarını genişletmek istemesi 
E) Osmanlı Devleti'nin karşı koyamayacak durumda 

olması 
12. Trablusgarb'ın İtalya tarafından işgalinin asıl amacı kendisine 

yeni sömürge elde etmek olsa da işgali "geri kalmış bu 
ülkeye medeniyet götürmek" bahanesiyle gerçekleştirmiştir. 
Bu durumun sebebi olarak aşağıdakilerden hangisi 
gösterilebilir? 
A) Osmanlı Devleti'nin kendini yenileyememesi 
B) Avrupalı devletlerin Osmanlı üzerindeki çıkar he 

saplaşmalarında uzlaşmaya varmaları 
C) Osmanlı Devleti'nin siyasal birliklerini yeni kuran 

devletlerle iyi ilişkiler kuramaması 
D) italya'nın Osmanlı Devleti'nden çekinmesi 
E) Osmanlı Devleti'nin Almanya ile yakınlık kurması 

 


