
OSMANLI DAĞILMA DÖNEMİ-2 
 
1. Fransız thtilali'nin yaymış olduğu "Milliyetçilik" dü-

şüncesinden en fazla etkilenen devlet, içinde en fazla 
ulusu barındıran Osmanlı Devleti'dir. Ancak, buna 
rağmen XIX. yüzyıl ortalarında Avusturya yönetiminden 
kaçan Macarlar, mülteci olarak Osmanlı Devleti 
tarafından kabul edilmiştir. Bu durum; 
I. siyasi çıkar elde etme isteği II. hoşgörü 

politikası III. çok uluslu yapının pekiştirilmek 
istenmesi 
yargılarından hangileriyle açıklanabilir? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 

D) I ve III E) I, II ve III 
2. Osmanlı Devleti'nde, kişilerin aşırı zenginleşerek güçlü bir 

aile olarak ortaya çıkmalarını engellemek amacıyla 
"Müsadere" sistemi uygulanmıştır. 
Bu sistemin aşağidakilerden hangisinin gelişimini 
engellediği savunulabilir? 
A) Özel mülkiyetin 
B) Yenileşme hareketlerinin 
C) Yeniçeri isyanlarının 
D) Monarşi anlayışının 
E) Teokratik anlayışın 

3. Osmanlı Devleti, XIX. yüzyılın başlarından itibaren artık 
toprak bütünlüğünü tek başına koruyamayacağını anlamış 
ve zaman içerisinde değişik ittifaklara dahil olmuştur. 
Bunda, jeopolitik öneme sahip olması ve bazı 
devletlerin Osmanlı toprak bütünlüğünü tehdit etmesi 
son derece etkili olmuştur. 
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesi-
dir? 
A) Devletin güç kazanmaya başladığının 
B) Batılılaşma çalışmalarına hız verildiğinin 
C) Devletlerarası denge siyaseti izlendiğinin 
D) Toplumsal dayanışma sağlandığının 
E) Ekonomik bağımsızlığın kaybedildiğinin 

4.   Osmanlı Devleti'nde XIX. yy'da ilan edilen; 
- Tanzimat Fermanı 
- Islahat Fermanı . 
- Kanun-i Esasi 
bildirilerinin ortak özellikleri olarak; 
I. Avrupa Devletleri'nin Osmanlı içişlerine kanşmalan- 

nı engellemek amacıyla ilan edilmişlerdir, 
II. padişah otoritesini sınırlar niteliktedirler, 

 
III. yalnız azınlık haklarına yönelik fermanlardır, 
IV. temsili demokrasiyle alakalı fermanlardır, 
gibi yargılarından hangilerine ulaşılamaz? 
A) I ve II B) I ve III C) II ve IV 

D) I ve IV E) III ve IV 
5.    1808 Sened-i İttifak'ta yer alan; 

- Ayanlar, bulundukları bölgelerde halka adil davrana 
caklar, 

- Ayanlar, gerektiğinde askeri yardımda bulunacaklar, 
- Padişah da Ayanlar'in varlığını kabul edecek 
maddelerine bakılarak; 
I. Ayanlar'ın varlığının meşrulaştığı 
II. Ayanlar'ın bağımsız hareket etmelerinin önlenmek 

istendiği 
III. padişah otoritesinin zayıfladığı 
yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 

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

6.   Tanzimat Fermani'nda yer alan; 
- Müslüman ve gayrimüslim tüm halkın can, mal ve 
namus güvenlikleri sağlanacak 

- herkes kanun önünde eşit sayılacak 
maddeleriyle, Osmanlı Devleti temel olarak aşağıda-
kilerden hangisini hedeflemiştir? 
A) Meşruti yönetim için zemin oluşturmayı 
B) Halkı devlet yönetimine sokmayı 
C) Devletin toprak bütünlüğünü korumayı 
D) Azınlıkları devlet yönetimine katmayı 
E) Kanun-i Esasi'yi bir an önce yürürlüğe koymayı 

7. XVII. yüzyıldan itibaren yozlaşmaya başlayan Yeniçeriler, 
ilerleyen dönemlerde devlet otoritesini tehdit eden en 
büyük güç haline gelmişler ve yapılmak istenen 
ıslahatların önündeki en büyük engel olmuşlardır. 
Yeniçeriler'in devlet otoritesini bu şekilde tehdit 
etmelerinde; 
I. Yeniçeri Ocağı'na devşirme dışı askerlerin alınması 
II. Yeniçeri maaşlarının zamanında ödenmemesi 

III. tımar sisteminin bozulması 
IV. kapitülasyonların yaygınlaşması 
gelişmelerinden hangileri doğrudan etkili olmuştur? 
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV 

D) II ve IV E) I ve III 
8. Üç kıtada birden hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu, 

çok uluslu yapıya sahip olmasına ve kalabalık bir nüfus 
barındırmasına rağmen, bu nüfusun tüketim ihtiyacını 
karşılayabilecek sanayi çalışmalarını gerçekleştire-
memiştir. 
Bu durum aşağidakilerden hangisine sebep olmuş-
tur? 
A) Ulusçuluk isyanlarının artmasına 
B) Denge politikasının izlenmesine 
C) Ham madde ithalatının artmasına 
D) Osmanlı ülkesinin açık pazar haline gelmesine 
E) Hızlı nüfus artışına 

9.    1839 Tanzimat Fermanı ile; 
- herkesin kanun önünde eşit olması, 
- mahkemelerin açık yapılması, 
- hiç kimsenin haksız ve muhakemesiz idam edilmeme 
si ilkeleri getirilmiştir. 

Sadece bu bilgiler dikkate alındığında aşağıdakiler-
den hangisine ulaşılabilir? 
A) Osmanlı hukuk kurallarının Avrupa'ya örnek oldu 
ğuna 

B) Toplumsal alanda eski ayrıcalıkların devam ettiğine 
C) Güçler ayrılığı prensibinin hakim olduğuna 
D) Hukuksal alanda önemli adımlar atıldığına 
E) Halkın yönetime katıldığına 



10. XIX. yy. boyunca Osmanlı Devleti'yle Rusya arasındaki 
sürtüşmede İngiltere, kişisel çıkarlarından ötürü 
Osmanlı Devleti'nin yanında yer almış, bu sayede Os-
manlı Devleti varlığını korumayı başarmıştır. Ancak bu 
yüzyılın sonlarına doğru Avrupa'da yeni ve güçlü 
devletlerin kurulması, bloklaşmalara sebep olmuş ve 
artık İngiltere de kendi sömürgelerini koruyabilmek 
amacıyla Osmanlı topraklarına göz dikmiştir. Bu durum 
Osmanlı Devleti'nin Almanya'yla yakınlaşma çabasına 
yönelmesine sebep olmuştur. Buna göre; I. Osmanlı 
topraklan stratejik öneme sahiptir, 
II. Osmanlı Devleti dış siyasette ittifak arama amacın 

dadır, 
III. Osmanlı Devleti denge politikasından vazgeçmiştir, 
yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III 

D) I ve II E) I, II ve III 
11. Tanzimat Fermanı; 

- Avrupalı Devletler'in Osmanlı içişlerine karışmalarını 
engellemek 

- devletin parçalanmasını önlemek 
- Avrupa'nın desteğini kazanmak amacıyla yayımlan- 

mıştır. Buna göre; 
I. bağımsız devlet anlayışının devam ettirilmek isten 

diği 
II. devletin siyasi varlığının korunmaya çalışıldığı 
III. Avrupa'daki bloklaşmaların engellenmeye çalışıldı 
ğı 
yargılarından hangilerine ulaşılamaz? 
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II 

D) I ve III E) II ve III 
12. XIX. yy.'m başlarında Osmanlı Devleti'nde meydana 

gelen; 
I. Padişahların Ayanlar'ı resmen tanıması 

II. 1829 Edirne Antlaşması'yla Yunanistan'ın bağımsız 
olması 

III. Sırbistan'a özerklik verilmesi 
IV. Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya Kütahya 

Antlaşması'yla, istediği yerlerin verilmesi 
gelişmelerinden hangileri Osmanlı ülkesinde çıkan 
milliyetçilik isyanlarının başardı olduğunu gösterir? 
A) I ve II B) I ve III C) III ve IV 

D) II ve III E) II, III ve IV 
13. XIX. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nde; 

- Osmanlı pazarlarının Avrupa Devletleri'nin eline 
geçmesi 

- Alman borçların ödenememesi 
- Dûyun-u Umumiye Teşkilatı'nın kurulması 
gelişmeleri aşağidakilerden hangisinin göstergesi-
dir? 
A) Osmanlı Devleti'nin sanayileşme sürecine girdiğinin 
B) Ulema sınıfının yönetimde etkili hale geldiğinin 
C) Ekonomik bağımsızlığın kaybedildiğinin 
D) Yeniçeri ayaklanmalarının arttığının 
E) Merkezileşme politikasına devam edildiğinin 

14. 1908 yılında Kanun-i Esasi'de yapılan bir değişiklikle, 
padişahın meclisi açma ve kapama yetkisi önemli o-
randa kısıtlanmıştır. Bu durum; I. monarşik düzenin 
etkisinin azaldığı 
II. millet iradesinin etkili hale geldiği 
III. ulus egemenliği önündeki engellerin kaldırıldığı 
yargılarından hangilerinin göstergesidir? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 

D) I ve III E) II ve III 

15. I. Durum: XIX. yüzyıla kadar Osmanlı Devleti Kuzey 
Afrika'daki egemenliğini sürdürmüştür. II. Durum: 
Fransa 1830'da Cezayir'i, 1881'de Tunus' u; İngiltere 
1882'de Mısır'ı; İtalya 1911'de Trablus-garp'ı işgal 
etmiştir. 
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olarak 
ileri sürülemez? 
A) Kuzey Afrika egemenliğinin sona erdiğinin 
B) İngiltere'nin, sömürge yollarını denetim altına aldı 
ğının 

.   C) İtalya'nın sömürgecilik politikasına başladığının 
D) Osmanlı Devleti'nin denge politikası uyguladığının 
E) Osmanlı Devleti'nin kendi topraklarını koruya- 

madığının 
16. Tanzimat Fermanı'nın getirdiği; 

I. herkesten gelirine oranla vergi alınacaktır, 
II. tüm tebanın mal, can, ırz ve namus güvenliği sağ 

lanacaktır, 
III. herkese mülkiyet ve miras hakkı sağlanacaktır, 
ilkelerinden hangileri, halkın devlete olan güveninin 
artmasını sağlayacak niteliktedir? 
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 

D) II ve III E) I, II ve III 
17. II. Mahmut döneminde; 

- ülke; il, sancak, kaza, nahiye, köy şeklinde idari bi 
rimlere ayrılmış 

- illerde "İl Meclisi" halkın seçimiyle oluşturulmuş 
- iltizam usulü kaldırılmıştır. 
Buna göre; 
I. yönetsel birimlerde düzenleme yapıldığı 
II. halk iradesinin yansımaya başladığı 

III. adaletsiz vergi sisteminin kaldırıldığı 
IV. anayasa hazırlandığı 
yargılarından hangilerine ulaşılamaz? 
A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve II 

D) II ve III E) III ve IV 
18. XIV. yüzyılın başlarında kurulan Osmanlı Devleti'nde 

halkın ülke yönetiminde söz sahibi olmaya başlaması 
XIX. yüzyılın sonlarında gerçekleşmiştir. Buna göre; 

I. demokrasi anlayışının gelişmemesi 
II. batılılaşma çalışmalarının gecikmesi 
III. monarşi rejiminin uzun yıllar devam etmesi 
yargılarından hangileri, bu durumun ortaya çıkar-
dığı sonuçlar arasında gösterilebilir? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 

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


