
OSMANLI DAĞILMA DÖNEMİ-1 
 
1.   Fransa, İngiltere'nin sömürgelerine giden yolu kesmek 
amacıyla 1798 yılında Osmanlı Devleti'nin Mısır e-yaletini 
işgal etmiştir. Bunun üzerine İngiltere ve Rusya duruma 
müdahale ederek, Fransızlar'ı Mısır' dan çıkarmışlardır. 
Buna göre; I. Osmanlı toprakları jeopolitik öneme sahiptir, 

II. Avrupa Devletleri arasında çıkar çatışması devam 
etmektedir, 

III. Osmanlı Devleti "Denge Politikası" uygulamıştır. 
IV. Osmanlı Devleti çok uluslu olma özelliğini yitire 

cektir, 
yargılarından hangilerine ulaşılamaz? 
A) Yalnız II B) Yalnız IV C) I ve II 

D) II ve III E) III ve IV 
2.   Osmanlı Devleti'nde; 

- III. Selim ve II. Osman yenilik taraftarı oldukları 
için 

- II. Abdülhamit yeniliklere karşı olduğu için tahttan 
indirilmişlerdir. 

Bu durum aşağidakilerden hangisinin göstergesi-
dir? 
A) Tüm padişahların yenilik taraftarı olduğunun 
B) Tüm padişahların aynı yönde hareket etmediğinin 
C) Yenilik taraftarlarının zamanla etkisiz kaldığının 
D) Ekonomik bozulmanın toplumun tüm kesimlerini 

etkilemediğinin 
E) Sanayileşme yolunda önemli adımlar atıldığının 

3.   Osmanlı Devleti, XVIII. yüzyıldan itibaren ham madde 
ihraç eden ve mamul madde ithal eden bir ülke haline 
gelmiştir. Sadece bu bilgiler dikkate alındığında; 
I. lonca sisteminin giderek daha önemli hale geldiği 
II. ekonomide dışa bağımlılık döneminin başladığı 

 
III. toplumsal sınıflaşmada önemli farklılıklar oluştuğu 
IV. Osmanlı Devleti'nin, sanayileşmiş ülkelerin paza 

rı haline geldiği 
yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 
A) Yalnız IV B) II ve III C) II ve IV 

D) I ve II E) I, III ve IV 
5.   Fransız İhtilali ile birlikte Avrupa'dan tüm dünyaya 

yayılan ulusçuluk düşüncesinin; 
I. Osmanlı sınırlarının daralması II. Osmanlı teokratik 
yönetiminin güç kaybetmesi 

III. Avrupa'daki devlet sayısının artması 
IV. imparatorlukların toprak bütünlüğünün tehlikeye 

girmesi 
yargılarından hangilerine neden olduğu söylene-
mez? 
A) Yalnız II B) I ve II C) II ve III 

D) I ve IV E) II ve IV 
4.    1808 yılında Padişah II. Mahmut ile Ayanlar arasında 
imzalanan Sened-i İttifak'a göre; "Padişah, Ayanlar'm 
varlığını ve gücünü kabul edecek ve onları ortadan 
kaldırmaya çalışmayacak" tır. 
Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? 
    A)  Sınırsız olan mutlak otoritenin sınırlandırılmasına 
    B)  Yönetimde yeni arayışların sonuçsuz kalmasına 
    C)  Celali isyanlarının yaygınlaşmasına 
    D)  Ulusçuluk isyanlarının artmasına 
    E)  Ülkede bağımsızlık isyanlarının bastırılmasına 

Osmanlı Devleti'nin XVIII.yüzyıl sonlarından itibaren "denge 
politikası" uygulaması aşağıdakilerden hangisine kanıt 
olarak gösterilemez? 

A) Osmanlı ordu ve donanmasının eski gücünü koru 
yamadığına 

B) Avrupa Devletleri'nin askeri ve teknik gücü karşısın 
da aciz kalındığına 

C) Yargı bağımsızlığının ve adaletin sağlanamadığına 
D) Bazı devletlerin Osmanlı Devleti üzerinde sömür 

geci amaçları olduğuna 
E) Osmanlı Devleti'nin eskiye oranla giderek güçsüz 

leştiğine 
7. Duraklama Dönemi'nden itibaren Osmanlı devlet a-damlan 

çeşitli ıslahatlar yaparak devletteki bozulmayı, gerilemeyi ve 
çöküntüyü durdurmaya çalışmışlardır. Yapılan ıslahat 
hareketleri amacına ulaşamamışsa da, devletin ömrünü az da 
olsa uzatmayı başarmıştır. Bu bilgilere göre; I. yapılan 
ıslahatların kısmen faydalı olduğu, 
II. ıslahatların uzun vadede yeterli olmadığı, 
III. zaman içerisinde ıslahatlara karşı çıkan grubun 

güçlendiği 
yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 
A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III 

D) I ve III E) I, II ve III 
8.   Osmanlı Devleti'nde; 

- III. Selim tarafından açılan Nizam-ı Cedit Ocağı, 
Yeniçerilerce desteklenen Kabakçı Mustafa Ayaklan- 
ması'yla 

- Alemdar Mustafa Paşa'nın açtığı Sekban-ı Cedit O- 
cağı, yine Yeniçerilerce kapatılmıştır. 

Buna göre; 
I. Yeniçeriler'in, askeri ıslahatlara karşı çıktığı II. padişahın 
Yeniçeriler'i desteklediği III. Yeniçeri Ocağı'nın gelenekçi 
yapıda olduğu 
yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 

D) II ve III E) I, II ve III 
9.   Osmanlı Devleti'nde Dağılma Dönemi'ne kadar farklı dil ve ırka 

mensup topluluklar başarıyla birarada tutulmuş ve 
yönetilmiştir. Fakat, Dağılma Dönemi'nden itibaren Osmanlı 
Devleti bu birleştirici özelliğini kaybetmiştir. 
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma neden olarak 
gösterilemez? 
A) Birtakım fermanlar ilan edilerek azınlıkların gönül 

lerinin hoş tutulmaya çalışılması 
B) Fransız İhtilali'yle birlikte ulusçuluk düşüncesinin 

yayılmaya başlaması 
C) Taşradaki yöneticilerin azınlık halka baskı uygula 

ması 
D) Merkezi otoritenin bozulmasıyla ülkede başıbozuk 

luklar meydana gelmesi 
E) Ekonominin bozulmasına paralel olarak, halktan 

yeni ve ağır vergiler toplanması 
10. Yunan İsyanı'nm başlamasıyla birlikte, Osmanlı Devleti bu isyanı 

bastıramamış ve Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan 
yardım istemiştir. Kavalalı ise Mora ve Girit valiliklerinin de 
kendisine verilmesi şartıyla yardım etmeyi kabul etmiştir. 
Bu durum Osmanlı Devleti'nin, geçmişte var olan 
özelliklerinden hangisinin devam etmediğinin gös-
tergesidir? 
A) Çok uluslu devlet yapısı 
B) Devletin padişah tarafından yönetilmesi 
C) Ülkenin eyaletler halinde yönetilmesi 
D) Afrika kıtasında topraklarının bulunması 
E) Devlet otoritesinin ülkenin her tarafında hissedilmesi 

11. Tanzimat Fermanı ile; 
- bütün vatandaşların mal, can ve namus güvenliğinin 



devletin garantisinde olduğu 
- mahkemelerin herkese açık olduğu ve adil yargılama 
yapılacağı 

- kişilerin, özgürce mülk sahibi olacağı ve miras bıra 
kabileceği 

belirtilmiştir. 
Buna göre aşağidakilerden hangisinin meydana 
geldiğine dair bir gelişme yoktur? 
A) Yargı güvencesi sağlandığının 
B) Mülkiyet hakkının güvence altına alındığının 
C) Mahkemelerin herkesçe izlenebileceğinin 
D) Hukukun üstünlüğü anlayışının benimsendiğinin 
E) Halka temsil yetkisinin verildiğinin 

12. Osmanlı Devleti'nde; 
-1839 yılında Tanzimat Fermanı 
-1856 yılında Islahat Fermanı 
- 1876 yılında I. Meşrutiyet ilan edilmiştir. 
Bu gelişmelerin oluşumundaki ortak etken aşağıda-
kilerden hangisidir? 
A) Halkın yönetime katılımını sağlamak 
B) Ekonomik kalkınmayı sağlamak 
C) Avrupa Devletleri'nin Osmanlı içişlerine karışmala 

rını engellemek 
D) Azınlık haklarını Müslümanlar'la eşit olacak şekilde 

iyileştirmek 
E) Ordu ve donanmayı güçlendirmek 

13. l.Durum: 1856 Paris Antlaşması'nda "Osmanlı Dev-
leti'nin bir Avrupa Devleti sayılacağı ve toprak bütün-
lüğünün Avrupalı Devletler'in garantisinde olacağı" 
hükmü yer almıştır. 
II.Durum: 1878 Berlin Antlaşması ile Osmanlı Devleti 
birçok toprağını kaybetmiş ve Avrupalı Devletler' den 
herhangi bir destek görmemiştir. 
Yukarıdaki iki durum karşılaştırıldığında aşağıda-
kilerden hangisi söylenebilir? 
A) Avrupalı Devletler'in Osmanlı içişlerine karıştığı 
B) Paris Antlaşması'mn geçerliliğini yitirdiği 
C) Osmanlı toprak bütünlüğünün korunmaya çalışıldığı 
D) Osmanlı Devleti'nin, Avrupa Devletleri'nden yardım 

istemediği 
E) Osmanlı merkezi otoritesinin bozulduğu 
 

14. - Taşradaki yöneticilerin halka baskı uygulaması 
- Halktan sık sık ve ağır vergiler toplanması 

- Milliyetçilik ayaklanmalarının imparatorluğun çoğu 
bölgesinde etkili olmaya başlaması 
       XVIII. ve XIX. yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde    
       meydana gelen bu gelişmelerin aşağidakilerden    
       hangisine neden olduğu söylenemez? 

A) Tımar arazilerinin artırılmasına 
B) Halkın devlete olan güveninin sarsılmasına 
C) Sınırların daralmaya başlamasına 
D) Merkezi otoritenin bozulmasına 

     E)Halkın ekonomik durumunun gittikçe kötüleşmesine 
15. Osmanlı Devleti'nde Fatih devrinde yayımlanan "Ka-

nunname-i Ali Osman" adlı kanunname merkezi otoriteyi 
artırırken, Abdülmecid döneminde yayımlanan 
"Tanzimat Fermanı" padişah otoritesini sınırlandırmıştır. 
Buna göre; 
I. yayımlanan fermanın niteliği 

II. fermanın yayımlanmasına etki eden faktörler 
III. fermanın kimin tarafından yayımlandığı 
özelliklerinden hangisi bu durumda belirleyici ol-
muştur? 

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

 
16. -Ulusçuluk düşüncesinin yayılması 

- Rusya'nın kışkırtmaları 
- Taşra yöneticilerinin halka baskı yapması 
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde göze çarpan bu 
gelişmeler aşağidakilerden hangisinde etkili olmuştur? 
A) Ekonomik ıslahatlarda 
B) Denge politikasının uygulanmasında 
C) Azınlık isyanlarının çıkmasında 
D) Dış politikada üstünlüğün kaybedilmesinde 
E) Yönetim yapısının merkezileşmesinde 

17. Mısır Valisi Kavaklı Mehmet Ali Paşa isyanında, Rusya 
Osmanlı Devleti'ne yardım teklif ederken, İngiltere ve Fransa 
başlangıçta çekimser kalmışlardır. Bu duruma bakılarak; I. 
Osmanlıya karşı ortak tavır geliştirilmediği 
II. devletlerin çıkarlarının farklı olabildiği 
III. Rusya'nın, Doğu Akdeniz'de planlarının olduğu 
yargılarından hangileri ileri sürülebilir? 
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 

D) II ve III E) I, II ve III 
18. - Devletin toprak bütünlüğünü sağlamak 

- Avrupa Devletleri'nin baskısından kurtulmak 
- Dağılmayı engellemek 
- Avrupa Devletleri'nin Osmanlı içişlerine karışmalarım 
önlemek 

Osmanlı yöneticilerinin bu amaçlarla gerçekleştirdiği 
girişimler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 
A) I. Meşrutiyet'in ilanı 
B) II. Meşrutiyet'in ilanı 
C) Tanzimat Fermanı'nın ilanı 
D) Islahat Fermanı'nın ilanı 

        E) Ayanlar'la Sened-i İttifak'm imzalanması 
 


