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7) XVII. yüz yıl da Os man lı Dev le ti’nde,

	 •	 De	niz	ler	de	24	y›l	sü	ren	bir	mü	ca	de	le	den	son	ra	Gi	rit	

ele	ge	çi	ril	mifl	tir.

	 •	 Os	man	l›	pa	di	fla	h›	Avus	tur	ya	kra	l›y	la	eflit	ko	nu	ma	gel-

mifl	tir.	

	 •	 Pa	pa	n›n	ça	ba	la	r›	so	nu	cun	da	Os	man	l›	Dev	le	ti’ne	kar-

fl›	Kut	sal	‹t	ti	fak	ku	rul	mufl	tur.

 Bu na gö re, Os man lı Dev le ti ile il gi li olarak;

	 I.	 De	niz	ler	de	bü	yük	ba	fla	r›	lar	el	de	et	mifl	tir.

	 II.	 Yük	sel	me	Dev	ri	’ni	ya	fla	mak	ta	d›r.

	 III.	 H›	ris	ti	yan	dün	ya	s›	ile	mü	ca	de	le	ye	de	vam	et	mifl	tir.

 yar gı la rın dan han gi le ri ne ula şı la bi lir?

	 A)	Yal	n›z	I		 B)	Yal	n›z	II	 C)	Yal	n›z	III

	 	 	 D)	I	ve	II	 	 E)	II	ve	III

8) Os	man	l›-Avus	tur	ya	 sa	vafl	la	r›	nda	 Avus	tur	ya	l›	lar	 ha	fif	

atefl	li	si	lah	lar	kul	lan	d›	ğ›	için	Os	man	l›	or	du	su	ol	duk	ça	zor-

la	nm›fl	t›r.

 Bu du ru mun, Os man lı Dev le ti’nin du rak la ma ne den-

le rin den han gi si ile il gi li ol du ğu söy le ne bi lir?

	 A)	 Dev	le	tin	çok	ulus	lu	ya	p›	ya	sa	hip	ol	ma	s›y	la

	 B)	 Av	ru	pa	ulus	la	r›	n›n	bi	lim	ve	tek	nik	te	ile	ri	de	ol	ma	s›y	la

	 C)	 T›	mar	la	r›n	ada	let	siz	da	ğ›	t›l	ma	s›y	la

	 D)	 Ye	ni	ti	ca	ret	yol	la	r›	n›n	bu	lun	ma	s›y	la

	 E)	 Güm	rük	ge	lir	le	ri	nin	azal	ma	s›y	la

9) Du rak la ma Dö ne mi’nde;

	 I.	 Os	man	l›	Dev	le	ti’nin	ba	t›	da	ilk	kez	bü	yük	top	rak	kay	b›-

na	uğ	ra	ma	s›,

	 II.	 Av	ru	pa’n›n	 sal	d›	r›		 du	ru	mu	na	 kar	fl›,	 Os	man	l›	 Dev	le-

ti’nin	sa	vun	ma	ya	geç	me	si,

	 III.	 Ka	ra	de	niz’de	Türk	ege	men	li	ği	nin	so	na	er	me	si

 du rum la rın dan han gi le ri nin, Kar lof ça Ant laş ma sı’nın 

so nuç la rı ara sın da yer al dı ğı söy le ne bi lir?

	 A)	Yal	n›z	I		 B)	Yal	n›z	III	 C)	I	ve	II

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

10) Osmanlı	Devleti'nin	II.	Viyana	kuşatmasında	aldığı	yenil-
giden	 sonra,	 Avrupa'da	 papanın	 kışkırtmasıyla	 "Kutsal	
İttifak"	adıyla	haçlı	saldırıları	yeniden	başlamıştır.

 Aşağıdakilerden hangisi Kutsal İttifak'ta yer alan dev-

letlerden biri değildir?

	 A)	 Rusya		 B)	Lehistan	 C)	Venedik

	 	 	 D)	Avusturya	 E)	İngiltere

11) 1739	 Belgrat	 Antlaşmaları'nda	 Fransa'nın	 arabuluculuk	

yapması	 ve	 Osmanlı	 Devleti	 lehine	 çaba	 harcaması,	

Fransa'nın	Osmanlı	Devleti	üzerindeki	etkisini	arttırdı.

 Aşağıdakilerden hangisi, bunun sonucunda ortaya 

çıkan bir gelişmedir?
 

	 A)		Kapitülasyonların	genişletilmesi	ve	sürekli	hale	getiril-

mesi

	 B)	 Milliyetçilik	akımının	ortaya	çıkması

	 C)	 Osmanlıların	Fransa'ya	ihracatının	artması

	 D)	 Rusya'nın	sıcak	denizlere	inme	politikasını	başlatma-

sı

	 E)	 Fransa'nın	Mısır'ı	işgal	girişiminde	bulunması

12) Osmanlı	 İmparatorluğu	 XVIII.	 yüzyılda	 batının	 askeri	

alanda	üstünlüğünü	kabul	etmiş,	onların	gücüne	erişmek	

için	ıslahat	hareketlerine	girişmiştir.

 Osmanlılar aşağıdaki antlaşmaların hangisinden son-

ra, Batı'nın kendisinden üstün olduğunu kabul etmiş-

tir?

	 A)		Belgrat	 B)	Prut	 	 C)	Yaş

	 	 	 D)	Pasarofça	 E)	Küçük	Kaynarca
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DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI - I

A)  BULMACA

 Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.
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 SOLDAN SAĞA

1)	 Fransa'da	 Kalvenistlere	 inanç	 özgürlüğü	 sağlayan	 fer-

man

2) İnanç	ve	bilgiyi,	özellikle	Aristo'nun	bilimsel	sistemini	ki-

liseyle	uyumlu	bir	biçimde	birleştirmeye	çalışan	Ortaçağ	

felsefesi

3)	 Coğrafi	 Keşifler	 sonunda	 Avrupa'nın	 zenginleşmesiyle	

oluşan,	sanat	ve	bilime	değer	veren	sınıf

4)	 XVI.	 yüzyılda	 Avrupa'da	 yaşanan	 dinsel	 eylemler	 ve	

Hristiyanlık	dinindeki	düzenlemeler

5) Dünyanın	yuvarlak	olduğunu	ispatlayan	kişi

 YUKARIDAN AŞAĞI

1)	 Rönesans	ve	Reformun	başlamasında	etkili	olan	teknik	

buluş

2)	 Reform	 hareketleri	 sonunda	 Almanya'da	 ortaya	 çıkan	

mezhep

3)	 XVI.	 yüzyılda	 Avrupa'da	 bilim,	 edebiyat	 ve	 sanat	 gibi	

alanlarda	yaşanan	gelişmeler

4)	 Ortaçağda	Hristiyan	dünyasında	farklı	 inanç	taşıyanları	

cezalandırmak	amacıyla	kurulan	mahkeme

5) Reform	hareketlerinin	başladığı	ülke

B) EŞLEŞTİRME

 Aşağıda Yeniçağ Avrupası'nda yaşanan gelişmeler 

ile onlara ait bazı özellikler verilmiştir. Özelliklerin 

başındaki harfi, ait olduğu gelişmenin bulunduğu 

kutunun içine yazarak doğru eşleştirmeyi yapınız. 

 (Not: Bir özellik birden çok gelişmeye ait olabilir.)

 
Coğrafi Keşifler

Reform

Rönesans

Bilim Rönesansı

A)	 Avrupa'da	mezhep	savaşlarına	yol	açmıştır.

B)	 Skolastik	 düşünce	 yıkılarak	 yerini	 deney	 ve	 gözleme	

dayalı	pozitif	düşünceye	bırakmıştır.

C)	 Papaların	ve	din	adamlarının	saygınlığı	azalmıştır.

D)	 Sömürge	imparatorlukları	kurulmuştur.

E)	 Merkantilizm	politikası	ortaya	çıkmıştır.

F)	 Ticaret	yolları	yön	değiştirmiştir.

G)	 Rönesans	ve	Reform'un	getirdiği	özgür	düşünce	sonu-

cunda	gerçekleşmiştir.

H)	 Ticaretle	uğraşan	burjuva	sınıfı	zenginleşmiştir.

I)	 Avrupa'da	resim,	heykel,	edebiyat	ve	mimari	en	üst	dü-

zeyde	gelişme	göstermiştir.

J)	 Eğitim	 ve	 öğretim	 kilisenin	 elinden	 alınarak	 laik	 eğitim	

sistemi	kurulmuştur.
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C) AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

1) Teknolojik gelişmelerin Coğrafi Keşiflere etkileri ne-
lerdir? Belirtiniz.

 

2) Coğrafi Keşiflerin Avrupa'ya siyasi, dini, ekonomik, 
sosyal ve kültürel etkisini değerlendiriniz.

 

3) Merkantilizm nedir? Açıklayınız.

 

4) Matbaanın Rönesans'ın yayılma sürecine etkileri ne-
ler olmuştur? Açıklayınız.

 

5) Yeniçağ Avrupası'nda meydana gelen gelişmelerin, 
Osmanlı devlet ve toplum hayatına etkilerini değer-
lendiriniz.

 

6) Rönesans hareketlerinin sonuçlarını yazınız.

 

7) Engizisyon nedir? Açıklayınız.

 

8) Reform hareketlerinin sonuçlarını yazınız.

 

9) Otuz Yıl Savaşları'nın Avrupa tarihindeki önemini 

açıklayınız.

 

10) Reform'un Osmanlı Devleti'ne etkilerini değerlendiri-

niz.

 



TARİH

SNF11-07
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI - II

A) BOŞLUK DOLDURMA

	 Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

1)	 I.	Ahmet	döneminde	……………	sistemi	getirilerek,	aile-

nin	yaşça	en	büyük	ve	en	akıllısının	tahta	geçmesi	uy-

gulaması	başlatılmıştır.

2)	 Osmanlı	Devleti'nde	sancağa	çıkma	geleneğinin	kaldırıl-

ması	……………	bozulmasındaki	temel	etken	olmuştur.

3)	 Beşik	ulemalığı	sisteminin	oluşması	……………	örgütü-

nün	bozulmasına	neden	olmuştur.

4)	 Celali	 isyanlarının	 temel	 nedeni	……………	sisteminin	

yaygınlaşmasıdır.

5)	 Dirik	sisteminin	bozulması	devlete	…….....…,	…..…….…	

ve	……………	alanlarda	büyük	zarar	vermiştir.

6) Avarız	vergisinin	sürekli	hale	getirilmesi	……………	is-

yanlarına	neden	olmuştur.

7)	 ……………	sistemi,	iltizamın	ömür	boyu	aynı	kişiye	bıra-

kılmasıdır.

8)	 Gerileme	dönemi	 ıslahatları	 daha	 çok	……………	ala-

nında	gerçekleşmiştir.

9)	 III.	Selim	zamanında	batı	tarzı	……………	Ordusu	kurul-

muştur.

10)	 İstanbul	İsyanları	……………	tarafından	çıkartılmıştır.

B) DOĞRU MU? YANLIŞ MI?

 Aşağıdaki açıklamaları okuyup karşılarındaki kutu-

cuğa "D" ya da "Y" yazarak doğru veya yanlış oldu-

ğunu belirtiniz. Verilen bilgiler yanlışsa altındaki 

boşluğa doğrusunu yazınız.

1) Sancaklarda	hizmet	görerek	tahta	çıkan	son	
Osmanlı	şehzadesi	I.	Ahmet'tir.	

......................................................................

2) I.	Ahmet	yürürlükteki	saltanat	yasasını	değiş-
tirmiştir.

......................................................................

3) Kafes	 usulünün	 getirilmesi,	merkezi	 otorite-
nin	güçlenmesine	neden	olmuştur.

......................................................................

4) İltizam,	bir	bölgenin	vergi	gelirlerini	 toplama	
hakkının	peşin	para	karşılığı	özel	kişilere	bı-
rakılmasıdır.

......................................................................

5) Celali	 İsyanlarına,	 suhte	 denilen	 medrese	
öğrencileri	de	katılmıştır.

......................................................................

6) Coğrafi	Keşifler,	Osmanlı	ekonomisinin	can-
lanmasına	yol	açmıştır.

......................................................................

7) Fransa'ya	 verilen	 kapitülasyonların	 sürekli	
hale	getirilmesi,	Osmanlı	ekonomik	yaşamını	
canlandırmıştır.

......................................................................

8) Vaka-i	 Vakvakiye,	 IV.	 Mehmet	 Dönemi'nde	
çıkan	bir	İstanbul	ayaklanmasıdır.

......................................................................

9) Duraklama	Dönemi	ıslahatları	baskı	ve	şiddet	
içerikli	olup	kurumsal	bir	nitelik	kazanamamış-
tır.

......................................................................
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C) AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

1) Ekber ve erşet sisteminin Osmanlı yönetim sistemine 

etkileri neler olabilir? Açıklayınız.

 

2) İstanbul isyanlarının nedenlerini belirtiniz.

 

3) Vaka-i Vakvakiye (Çınar Vakası) nedir? Açıklayınız.

 

4) Celali İsyanlarının nedenlerini belirtiniz.

 

5) Osmanlı Devleti'nin gerileme devri ıslahatlarını, du-

raklama devri ıslahatlarından ayıran yönünü belirti-

niz.

 

6) Osmanlı Devleti'ni XVIII. yüzyılda askeri alanda ısla-

hatlar yapmaya yönelten etkenler nelerdir? Açıkla-

yınız.

 

7) Lale Devri yeniliklerini yazınız.

 

8) Nizam-ı Cedit nedir? Bu dönemde yapılan ıslahatları 

belirtiniz. 

9) Osmanlı Devleti'nin XVII. ve XVIII. yüzyıl politikalarını 

belirterek bu devirlerin genel özelliklerini açıklayınız.

 

10) Ekber ve erşet, suhte, kafes usulü, iltizam, malikane 

ve avarız kavramlarını açıklayınız.

 



TARİH
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DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI - III

1)	 Fatih	Sultan	Mehmet'in	 İstanbul'u	 fethi	 ile	Karadeniz	 ile	
Akdeniz	arasındaki	su	yolları	Osmanlıların	eline	geçmiş-
tir.	 Özellikle	 Kuzey	 ve	 Doğu	 Avrupa'dan	 gelen	 ticaret	
yolu,	bütünüyle	Osmanlıların	denetimine	girmiştir.

 Bu gelişmeler XV. ve XVI. yüzyılda Avrupalıları, aşa-
ğıdakilerden hangisine yöneltmiştir?

	 A)	 Açık	denizlere	açılarak	yeni	ticaret	yolları	bulmaya

	 B)	 Monarşik	yönetimleri	güçlendirmeye

	 C)	 Pozitif	bilimleri	üretime	uygulamaya

	 D)	 Ucuz	emek	arayışına

	 E)	 Misyonerlik	faaliyetlerini	sona	erdirmeye

2) XVII.	yüz	y›l	Av	ru	pa	s›’n	da	Re	form	Ha	re	ket	le	ri	Katolik	Ki-
li	sesi	üze	rin	de	et	ki	si	ni	gös	ter	miş	ve	eği	tim	-	öğ	re	tim	ki	li-
se	nin	elin	den	al›n	m›ş	t›r.

 Bu du ru mun;

	 I.	 la	ik	eği	ti	min	baş	la	ma	s›

	 II.	 Av	ru	pa	’da	bi	lim	sel	ge	liş	me	nin	dur	ma	s›

	 III.	 sko	las	tik	fel	se	fe	nin	güç	len	me	si

 ge liş me le rin den han gi le ri ne et ki et ti ği söy le ne bi lir?

	 A)	Yal	n›z	I		 B)	Yal	n›z	II	 C)	Yal	n›z	III

	 	 	 D)	I	ve	II	 	 E)	II	ve	III

3)	 XVI.	yüz	y›l	da	Al	man	ya’da	baş	la	yan	Re	form	Ha	re	ket	le	ri	
k›	sa	 sü	re	de	 Av	ru	pa’n›n	 di	ğer	 ül	ke	le	ri	ne	 ya	y›l	m›ş	 ve	
uzun	bir	sü	re	H›	ris	ti	yan	lar	ara	s›n	da	din	sa	vaş	la	r›	ya	şan-
m›ş	t›r.	Av	ru	pa’da	bu	olay	lar	ya	şa	n›r	ken	hal	k›	n	önem	li	bir	
ke	si	mi	H›	ris	ti	yan	olan	Os	man	l›	‹m	pa	ra	tor	lu	ğu’nda	bu	tür	
olay	lar	ya	şan	ma	m›ş	t›r.

 Bu du ru mun te mel ne de ni nin, aşa ğı da ki ler den han-
gi si  ol du ğu söy le ne bi lir?

	 A)	 ‹m	pa	ra	tor	luk	sis	te	mi	nin	uy	gu	lan	ma	s›

	 B)	 Din	sel	kav	ga	la	r›n	da	ha	çok	Ka	to	lik	ler	ara	s›n	da	ol	ma	s›

	 C)	 Os	man	l›	Dev	le	ti’nin	olay	la	ra	uzak	ol	ma	s›

	 D)	 Dev	let	için	de	ki	H›	ris	ti	yan	la	ra	di	ni	ser	best	lik	ta	n›n	ma	s›

	 E)	 Ka	to	lik	le	re	kar	ş›	Or	to	doks	la	r›n	des	tek	len	me	si

4) Av ru pa’da;

	 I.	 Haç	l›	Se	fer	le	ri	ile	baş	la	yan	do	ğu-ba	t›	iliş	ki	le	ri	nin	art-
ma	s›

	 II.	 Av	ru	pa	l›	la	r›n	An	tik	kül	tü	rü	ta	n›	ma	la	r›

	 III.	 Mat	ba	an›n	ge	liş	ti	ril	me	siy	le	ye	ni	bu	luş	ve	dü	şün	ce	le-
rin	da	ha	ko	lay	ya	y›l	ma	s›

 ge liş me le rin den han gi le ri nin Rö ne sans’ın olu şu mu-
na ze min ha zır la dı ğı söy le ne bi lir?

	 A)	Yal	n›z	I		 B)	Yal	n›z	II	 C)	Yal	n›z	III

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

5)	 –	 Halkın	dinsel	inançlarının	sömürülmesi

	 –	 Din	adamlarının	lüks	bir	yaşam	sürmeye	başlaması

	 –	 Rönesans'ın	özgür	düşünceyi	getirmesi

 Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisine neden ol-
muştur?

	 A)	 Reform	Hareketleri

	 B)	 Haçlı	Seferleri

	 C)	 Bilim	Rönesansı

	 D)	 Coğrafya	Keşifleri

	 E)	 Endüstri	Devrimi

6) Coğrafi Keşiflerin sonuçları ile ilgili olarak, aşağıda-
kilerin hangisinde I. de verilenin II. ye ortam hazırla-

dığı savunulamaz?

 
                I.               
   
A)	 Ticaret	yollarının	yön	

değiştirmesi

B)	 Dünyanın	yuvarlak	
olduğunun	anlaşıl-
ması

C)	 Avrupa'ya	bol	miktar-
da	altın	ve	gümüş	
getirilmesi

D)	 Burjuva	sınıfının	zen-
ginleşmesi

E)	 Portekizlilerin	Hint	
ticaret	yollarını	dene-
tim	altına	almaları

                II.             
 
Akdeniz	limanlarının	
öneminin	azalması

Kiliseye	olan	güven	ve	
inancın	azalması

Osmanlı	parasının	değer	
kazanması

Rönesans	hareketlerinin	
başlaması

Osmanlıların	Hint	Seferle-
ri'ni	düzenlemesi
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7) Coğrafi Keşiflerin;

	 I.	 İpek	ve	Baharat	Yollarının	yön	değiştirmesi

	 II.	 Osmanlı	 Devleti'nin	 Don-Volga	 ve	 Süveyş	 Kanalı	
Projelerini	hazırlaması

	 III.	 Osmanlı	Devleti'nin	ekonomik	zarara	uğraması

 gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olduğu ileri 
sürülebilir?

	 A)	Yalnız	I		 B)	Yalnız	II	 C)	Yalnız	III

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

8) Aşağıdakilerden hangisi, Yeniçağ Avrupası'nın özel-
liklerinden biri değildir?

	 A)	 Merkezi	krallıkların	güçlenmesi

	 B)	 Milliyetçilik	akımı	ve	liberalizmin	güç	kazanması

	 C)	 Laik	eğitimin	başlaması

	 D)	 Ticaretin	canlanması

	 E)	 Özgür		düşünce	ortamının	doğması

9) Aşağıdakilerden hangisi, XVII. yüzyıldan itibaren 
Osmanlı İmparatorluğu'nda artan iç isyanların neden-

lerinden biri olamaz?

	 A)	 Merkezi	otoritenin	zayıflaması

	 B)	 Dirlik	sisteminin	bozulması

	 C)	 Fatih'in	getirdiği	saltanat	yasasının	uygulanması

	 D)	 Toplumda	adaletsizliğin	yaygınlaşması

	 E)	 Halktan	gücünün	üzerinde	vergi	alınması

10) Duraklama	döneminde	Anadolu,	İstanbul	ve	bağlı	beylik-
ler	 ile	 hükümet	 statüsündeki	 eyaletlerde	 ayaklanmalar	
çıkmıştır.

 Aşağıdakilerden hangisi, bu ayaklanmaların ortak 
nedenidir?

	 A)	 Merkezi	otoritenin	zayıflaması

	 B)	 Ekonomik	durumun	bozulması

	 C)	 Cülus	bahşişinin	ödenmemesi

	 D)	 Bağımsız	devlet	kurulmaya	çalışılması	

	 E)	 Vergilerin	artırılması

11) XVI	II.	yüz	yıl	dan	son	ra	Os	man	lı	Dev	le	ti	Av	ru	pa	ku	rum	la-
rı	nı	ör	nek	al	ma	ya	baş	la	mış	tır.

 Aşa ğı da ki ler den han gi si bu du ru ma ka nıt gös te ri le-

mez?

 

	 A)	 Po	zi	tif	bi	lim	le	rin	oku	tul	du	ğu	eği	tim	ku	rum	la	rı	nın	açıl-
ma	sı

	 B)	 Av	ru	pa’ya	el	çi	le	rin	gön	de	ril	me	si	

	 C)	 Dev	let	mat	baa	sı	nın	ku	rul	ma	sı

	 D)	 Top	çu	ocak	la	rı	nın	ye	ni	len	me	si

	 E)	 Med	re	se	sa	yı	sı	nın	ar	tı	rıl	ma	sı

12)	 Os	man	l›	Dev	le	ti’nin	Ge	ri	le	me	Dö	ne	mi’n	de,	Ka	ra	ve	De-
niz	Mü	hen	dis	ha	ne	le	ri	aç›l	m›fl;	Sü	rat	Top	çu	la	r›	Oca	ğ›	ku-
rul	mufl	tur.

 Bu ge liş me le re da ya na rak, Os man lı Dev le ti’nin Ba-

tı’dan ön ce lik le aşa ğı da ki alan lar dan han gi sin de ge ri 
kal dı ğı sa vu nu la bi lir? 

	 A)		Dip	lo	ma	si	 		 	 B)	Askeri

	 C)	 Eko	no	mi	 	 	 D)	Top	lum	sal

	 	 	 E)	Gü	zel	sa	nat	lar

13) Aşağıdakilerden hangisi, Nizam-ı Cedit dönemi yeni-

likleri arasında yer almaz?

	 A)	 Avrupa	başkentlerinde	daimi	elçiliklerin	kurulması

	 B)	 İrad-ı	Cedit	hazinesinin	oluşturulması	

	 C)	 Askeri	okullarda	Fransızca	dersinin	okutulmaya	baş-
lanması	

	 D)	 Divan	örgütünün	kaldırılması	

	 E)	 Yerli	malı	kullanımının	özendirilmesi

14) Os man lı Dev le ti’nde,

 I. Va	ka–i	Vak	va	ki	ye,

	 II.	 Edir	ne	Va	ka	sı,

	 III.	 Pat	ro	na	Ha	lil	İs	ya	nı

 ge liş me le rin den han gi le ri, pa di şah de ği şik li ği ile so-
nuç lan mış tır?

	 A)	Yal	nız	I		 B)	Yal	nız	III	 C)	I	ve	II	

	 	 D)	II	ve	III	 E)	I,	II	ve	III
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DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI - IV

1)	 Or	ta	çağ	bo	yun	ca	ki	li	se	nin	bas	k›	s›	al	t›n	da	bi	lim,	tek	nik	ve	
sa	nat	ta	faz	la	ge	liş	me	gös	ter	eme	yen	Av	ru	pa,	Ye	ni	çağ’›n	
baş	la	r›n	dan	iti	ba	ren	bü	yü	k	bir	de	ği	şim	ya	şa	m›ş	t›r.

 Aşa ğı da ki ler den han gi si nin bu fark lı laş ma ya ne den 

ol du ğu sa vu nu la maz?

	 A)	 Sko	las	tik	dü	şün	ce	nin	y›	k›l	ma	s›	n›n

	 B)	 Ki	li	se	nin	eği	tim	üze	rin	de	ki	ha	ki	mi	ye	ti	nin	so	na	er	me-
si	nin	

	 C)	 An	tik	kül	tü	rün	can	lan	ma	s›	n›n

	 D)	 Mat	baanın	ve	ka	ğ›	d›n	kul	la	n›l	ma	s›	n›n	yay	g›n	laş	ma-
s›	n›n

	 E)	 De	mok	ra	tik	yö	ne	tim	an	la	y›	ş›	n›n	yer	leş	miş	ol	ma	s›	n›n

2) Re	form	Ha	re	ket	le	ri	ön	ce	sin	de	Ro	ma	Ger	men	‹m	pa	ra	to-
ru	fiarl	ken,	Av	ru	pa’n›n	bü	tün	kuv	vet	le	ri	ni	Os	man	l›	Dev-
le	ti’nin	 üze	ri	ne	 gön	der	me	yi	 dü	şün	müş;	 an	cak	 Re	fom	
Ha	re	ke	le	ri	so	nu	cun	da	Av	ru	pa’da	ye	ni	mez	hep	le	rin	or	ta-
ya	ç›k	ma	s›	üze	ri	ne	bu	dü	şün	ce	si	ni	ger	çek	leş	ti	re	me	miş-
tir.

 Bu  bilgilere gö re Re form Ha re ket le ri;

	 I.	 Türk	le	rin	Av	ru	pa’da	ki	iler	le	yi	şi	nin	ko	lay	laş	ma	s›

	 II.	 Av	ru	pa	H›	ris	ti	yan	bir	li	ği	nin	bo	zul	ma	s›

	 III.	 Sö	mür	ge	ci	lik	ha	re	ket	le	ri	nin	öne	mi	ni	yi	tir	me	si

 ge liş me le rin den han gi le ri ne or tam ha zır la mış tır?

	 A)	Yal	n›z	I		 B)	I	ve	III	 	 C)	Yal	n›z	III

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

3) Re form Ha re ket le ri sı ra sın da gö rü len;

	 I.	 En	dü	lü	jans	sa	t›	ş›	n›n	pro	tes	to	edil	me	si,

	 II.	 Ka	to	lik	Ki	li	se	si	'nin	mal	la	r›	n›n	bir	k›s	m›	n›n	yağ	ma	lan-
ma	s›,

	 III.	 Sko	las	tik	dü	şün	ce	nin	öne	mi	ni	yi	tir	me	si

 ge liş me le rin den han gi le ri nin ki li se nin eko no mik gü-
cü nü yi tir me sin de et ki li ol du ğu sa vu nul amaz?

	 A)	Yal	n›z	I						 B)	Yal	n›z	III	 						C)	I	ve	II

	 	 	 		D)	I	ve	III	 						E)	II	ve	III

4) Papanın Coğrafya Keşifleri'nin yapılmasını destekle-

mesinde, aşağıdaki düşüncelerden hangisinin daha 

etkili olduğu ileri sürülebilir?

	 A)	 Doğu	ülkelerinin	zenginliğini	ele	geçirmek	

	 B)	 Merkeziyetçi	yönetimleri	güçlendirmek

	 C)	 Hıristiyanlığı	geniş	alanlara	yaymak

	 D)	 Değerli	maden	elde	etmek

	 E)	 Mezhep	savaşlarını	sona	erdirmek

5)	 Yeniçağ	başlarında	Ümit	Burnu'nun	Portekizlilerce	keşfi	
Atlas	 Okyanusu'nun	 önem	 kazanmasına,	 Amerika	
Kıtası'nın	keşfi	ise	Avrupalıların	ticari	hedeflerini	buraya	
yöneltmelerine	yol	açmış,	böylece	Akdeniz	 ticareti	öne-
mini	yitirmiştir.

 Bu gelişmelerin, aşağıdaki devletlerden hangisinin 
stratejik açıdan öneminin azalmasına neden olduğu 
söylenebilir?

	 A)	 Osmanlı	Devleti

	 B)	 Portekiz

	 C)	 Fransa

	 D)	 İngiltere

	 E)	 İspanya

6) Aşa ğı da ki ler den  han gi si nin  Or ta çağ  bo yun ca Av-
ru pa’nın si ya si ya pı sı nı oluş tu ran fe oda li te nin yı kıl-

ma sın da et ki li ol du ğu söy le ne mez?

	 A)	 ‹s	tan	bul’un	Türk	ler	ta	ra	f›n	dan	fet	he	dil	me	si	nin

	 B)	 Haç	l›	 Se	fer	le	ri	 so	nu	cun	da	 kral	la	r›n,	 top	rak	la	r›		 ele	
ge	çir	me	ye	baş	la	ma	s›	n›n

	 C)	 Ba	ru	tun	ateş	li	si	lah	lar	da	kul	la	n›l	ma	s›	n›n

	 D)	 Ka	le	ve	sur	la	r›n	y›	k›l	ma	s›	n›n

	 E)	 Sa	na	yi	Dev	ri	mi’nin	ya	şan	ma	s›	n›n
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7) Avrupa'da Rönesans hareketleri doğrudan hangi 
alandaki gelişmeyi önleyici engelleri ortadan kaldır-
maya yönelmiştir?

	 A)	 Siyasal	 	 	 B)	Bilim	ve	sanat

	 C)	 Ekonomik	 	 	 D)	Toplumsal

	 	 	 	 							E)	Din

8)	 Osmanlı	Devleti'nde	XVII.	yüzyılda	görülen	İstanbul	isyan-
ları	daha	çok	askeri	nedenlere	dayalı	başlamıştır.

 Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun nedenleri 

arasında yer aldığı söy le ne mez?

 

	 A)	 Maaşların	zamanında	ödenememesi

	 B)	 Akçe	ayarının	düşürülmesi

	 C)	 Hukuk	sisteminin	değişmesi

	 D)	 Merkezi	otoritenin	zayıflaması

	 E)	 Devşirme	sisteminin	terk	edilmesi

9) Osmanlı Devleti'nin Duraklama Dönemi'nde Celali is-

yanlarının çıkmasında,

	 I.	 tımar	sisteminin	bozulması	

	 II.	 tarımsal	üretimin	artması,	

	 III.	 devletin	eski	gücünü	kaybetmesi

 durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunula-

maz?

	 A)	 Yalnız	I	 B)	Yalnız	II	 C)	Yalnız	III

	 	 	 D)	I	ve	II	 E)	II	ve	III

10) XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yapılan ıslahatlar-

la;

	 I.	 Merkezi	otoriteyi	güçlendirme	

	 II.	 Eski	düzen	ve	ihtişamı	geri	getirme	

	 III.	 Saltanat	anlayışını	değiştirme

 amaçlarından hangilerine ulaşılmak istenmiştir?

	 A)	 Yalnız	I	 B)	Yalnız	II	 C)	Yalnız	III

	 	 	 D)	I	ve	II	 	 E)	II	ve	III

11) XVI II. yüz yıl da Os man lı Dev le ti’nde ger çek leş ti ri len 
aşa ğı da ki olay lar dan han gi si, Ba tı’nın üs tün lü ğü nün 
ka bul edil di ği nin gös ter ge si ola maz?

	 A)	 Fran	sız	asıl	lı	Hum	ba	ra	cı	Ah	met	Pa	şa’nın	or	du	hiz	me-
ti	ne	alın	ma	sı

	 B)	 III.	Se	lim	dö	ne	min	de	ba	tı	 tar	zı	eği	tim	ya	pan	Ni	zam-ı	
Ce	dit	Oca	ğı’nın	ku	rul	ma	sı

	 C)	 Av	ru	pa	baş	kent	le	ri	ne	el	çi	ler	gön	de	ril	me	ye	baş	lan	ma-
sı

	 D)	 Mimaride	barok	ve	rokoko	tarzının	ön	plana	çıkması

	 E)	 Kar	lof	ça	ve	İs	tan	bul	Ant	laş	ma	sı’yla	kay	be	di	len	yer	le-
rin	ge	ri	alın	mak	is	ten	me	si

12) Aşağıdakilerden hangisi, Lale Dönemi'ne son veren 

Patrona Halil İsyanı'nın nedenlerinden biri değildir?

	 A)		Yeniliklerin	yetersiz	görülmesi

	 B)	 Yaşanılan	zevk	ve	eğlencenin,	tutucu	ve	fakir	halkın	
tepkilerine	neden	olması

	 C)	 Damat	İbrahim	Paşa'nın	akraba	ve	yakınlarını	kayır-
ması

	 D)	 Yenilik	 hareketlerine	 karşı	 olanların,	 savaş	 halinde	
olunan	İran	tarafından	kışkırtılması

	 E)	 Artan	harcamaların,	yeni	vergilere	neden	olması

13) XVIII. yüzyılda yapılan aşağıdaki ıslahat ve padişah 

eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 
 								Padişah							
       
A)	 III.	Mustafa

B)	 I.	Abdülhamit

C)	 III.	Selim

D)	 II.	Ahmet

E)	 I.	Mahmut

														Islahat											
  
Deniz	Mühendishanesi

Cülus	bahşişinin	kaldırıl-
ması

Batılı	anlamda	ilk	düzenli	
ordu

Matbaanın	yeniden	
düzenlenmesi

Orduda	 bölük,	 tabur	 ve	
alay	 teşkilatlarının	 kurul-
ması
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SNF11-10
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI - V

1) Ye	ni	çağ’da	Ba	t›	Av	ru	pa’da	top	lum	sal,	eko	no	mik,	dü	şün-

ce	ve	yö	ne	tim	alan	la	r›n	da	de	ğiş	me	ve	ge	liş	me	ler	gö	rül-

müş	tür.

 Bu na gö re;

 I.	 Dün	ya	gö	rü	şü	nün	de	ğiş	ti	ği

	 II.	 Fe	odal	sis	te	min	güç	ka	zan	d›	ğ›

	 III.	 Şe	hir	dev	let	le	ri	nin	or	ta	ya	ç›k	t›	ğ›

 ge liş me le rin den han gi le ri ne ula şı la bi lir?

	 A)	Yal	n›z	I						 B)	Yal	n›z	II	 C)	I	ve	II

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

2) Coğ	ra	fi	Ke	şif	ler'	den	son	ra	fark	l›	top	lum	lar	ara	s›n	da	kül-

tü	rel	et	ki	le	şim	art	m›ş	t›r.

 Bu yar gı yı;

	 I.	 ‹s	pan	yol	ca’n›n	Ame	ri	ka	k›	ta	s›n	da	yay	g›n	ola	rak	ko-

nu	şul	ma	s›

	 II.	 H›	ris	ti	yan	l›	ğ›n	ge	niş	alan	la	ra	ya	y›l	ma	s›

	 III.	 Keş	fe	di	len	 yer	ler	de	 bol	mik	tar	da	 al	t›n	 ve	 gü	mü	şün	

bu	lun	ma	s›

 ge liş me le rin den han gi le ri doğrulamaktadır?

	 A)	Yal	n›z	I		 B)	Yal	n›z	II	 C)	Yal	n›z	III

	 	 	 D)	I	ve	II	 									 E)	II	ve	III

3) Re	form	Ha	re	ket	le	ri'nden	son	ra	Av	ru	pa’da	ye	ni	mez	hep-

ler	 or	ta	ya	 ç›k	m›ş,	Ka	to	lik	Ki	li	se	si	'ne	 olan	 bağ	l›	l›k	 azal-

m›ş,	eği	tim	ki	li	se	nin	de	ne	ti	min	den	ç›k	m›ş	t›r.

 Bu du rum, aşa ğı da ki ler den han gi si ne or tam ha zır la-

mış tır?

	 A)	 Ge	le	nek	sel	ya	p›	n›n	ko	run	ma	s›	na

	 B)	 Eği	timin	la	ik	leş	me	si	ne

	 C)	 Mez	hep	sa	vaş	la	r›	n›n	so	na	er	me	si	ne

	 D)	 Ege	men	lik	an	la	y›	ş›	n›n	de	ğiş	me	si	ne

	 E)	 De	re	bey	lik	le	rin	y›	k›l	ma	s›	na

4)	 Matbaanın	Avrupalılar	tarafından	öğrenilmesi	insanların	

bol	ve	ucuz	kitap	almalarına,	özellikle	ulusal	dillere	çev-

rilmiş	olan	kutsal	kitaplarını	okumalarına	yardım	etti.

 Bu durumun, yeniçağda Avrupa'da öncelikle aşağı-

dakilerden hangisinin oluşmasında etkili olduğu 

söylenebilir?

	 A)	 Laik	eğitim	sisteminin	

	 B)	 Endüstri	Devrimi'nin	

	 C)	 Bilim	Rönesansı'nın

	 D)	 Coğrafya	keşiflerinin	

	 E)	 Rönesans	ve	Reform	hareketlerinin

5) Coğ ra fi Ke şif le rin;

	 I.	 sö	mür	ge	im	pa	ra	tor	luk	la	r›	n›n	ku	rul	ma	s›

	 II.	 Hint	De	niz	Yo	lu’nun	bu	lun	ma	s›

	 III.	 Kö	le	ti	ca	re	ti	nin	ya	p›l	ma	s›

 so nuç la rın dan han gi le ri nin, Os man lı Dev le ti’ni 

olum suz et ki le di ği sa vu nu la bi lir?

	 A)	Yal	n›z	I		 B)	Yal	n›z	II	 C)	Yal	n›z	III

	 	 	 			D)	I	ve	II	 E)	II	ve	III

6) Yeniçağ Avrupası'na ait;

	 I.		 Coğrafi	Keşifler

	 II.	 Rönesans	Hareketleri

	 III.	 Reform	Hareketleri

 gelişmelerinden hangileri Aydınlanma çağını etkile-

miştir?

	 A)	 Yalnız	I	 B)	Yalnız	II	 C)	Yalnız	III

	 	 	 D)	I	ve	III		 E)	I,	II	ve	III
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7) Osmanlı	Devleti’nde,	duraklama	döneminde	birçok	alan-

da	olduğu	gibi	tımar	sisteminde	de	bozulmalar	görülmüş-

tür.

 Aşağıdakilerden hanginin bu durumun ortaya çıkar-

dığı sonuçlardan biri olduğu söy le ne mez?

 

	 A)	 Tarımsal	üretimin	azalması

	 B)	 Maliyenin	bozulması

	 C)	 Taht	kavgalarının	yaşanması

	 D)	 Celali	Ayaklanmaları’nın	çıkması

	 E)	 Köylerden	kentlere	göçlerin	başlaması

8) XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin özellikle askeri 

alanda ıslahat yapmasında, aşağıdaki düşüncelerden 

hangisinin etkili olduğu savunulamaz?

	 A)		Savaşlardaki	yenilgilere	son	vermek

	 B)	 Batının	askeri	 alanda	üstünlüğünü	kabul	ederek,	bu	

açığı	kapatmaya	çalışmak

	 C)	 Yabancılara	verilen	ayrıcalıkları	kaldırmak

	 D)	 Devletin	uluslararası	saygınlığını	artırmak

	 E)	 Kaybedilen	toprakları	geri	almak

9) XVIII.	yüzyıl	devlet	adamlarından	Damat	İbrahim	Paşa'ya	

göre;	devletin	güçlenmesi,	kültürel	gelişmelere	bağlıydı.	

I.	 Mahmut'a	 verdiği	 raporda	 da	 imparatorluğu	 daha	 iyi	

yönetmek	için	coğrafya	ve	tarih	bilmenin	gerekliliğini	vur-

gulamıştır.

 Bu bilgilere göre,

 I.	 Batının	kültürel	gelişiminin	Osmanlı	Devleti'nden	geri	

olduğu

	 II.	 Yöneticilerin	farklı	alanlarda	bilgi	sahibi	olması	gerek-

tiği

	 III.	 Padişahlara	ıslahat	faaliyetleriyle	ilgili	raporlar	sunul-

duğu

 durumlarından hangileri savunulabilir?

	 A)	Yal	n›z	I		 B)	Yal	n›z	II	 C)	Yal	n›z	III

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

10) Os	man	lı	 Devleti’nde	 Lale	 Devri’nde	 sarayda	 yaşanan	

lüks	ve	gereksiz	harcamalar	Patrona	Halil	 İsyanı’na	ne-

den	olmuş	 ve	 yeniçerilerin	 baskısıyla	 III.	Ahmet	 tahttan	

indirilerek	yerine	I.	Mahmut	tahta	geçirilmiştir.

 Buna göre,

 I. Sarayın	davranışlarına	tepki	gösterilmiştir.

	 II.	 Yeniçerilerin	ülke	içindeki	etkinliği	artmıştır.

	 III.	 İsyan,	padişah	değişikliğine	yol	açmıştır.

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

	 A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	 C)	Yal	nız	III

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

11) Os	man	lı	Dev	le	ti’nde	La	le	Dev	ri’nde	Av	ru	pa	dev	let	le	riy	le	

ya	şa	nan	ba	rış	dö	ne	mi,	ül	ke	içe	ri	sin	de	de	ken	di	ni	gös	ter-

miş,	sos	yal	ya	şam	ve	kül	tü	rel	et	kin	lik	ler	can	lan	mış	tır.

 Aşa ğı da ki ler den han gi si bu du ru ma ka nıt gös te ri le-

mez?

	 A)	 Yeniçeri	sayımının	yapılması

	 B)	 Sanatsal	faaliyetlerin	hız	ka	zan	ma	sı

	 C)	 Yeni	kütüphanelerin	kurulması

	 D)	 İlk	mat	ba	anın	açıl	ma	sı

	 E)	 Ede	bi	yat	ve	ta	rih	alan	la	rın	da	ki	ça	lış	ma	la	rın	art	ma	sı

12. I.	 As	ke	ri	alan	da	yo	ğun	laş	mış	tır.

	 II.	 Ba	tı	da	ki	ge	liş	me	le	r	ör	nek	alın	mış	tır.

	 III.	 Ege	men	lik	an	la	yı	şın	da	de	ği	şik	li	ğe	gi	dil	miş	tir.

 Yu ka rı da ki ler den han gi le ri nin Os man lı Dev le ti’nde 

XVI II. yüz yıl da ger çek leş ti ri len ıs la hat la rın özel lik le ri 

ara sın da yer al dı ğı söy le ne mez?

 A)	Yal	nız	II	 B)	Yal	nız	III	 	 C)	I	ve	II

	 	 	 D)	I	ve	III	 E)	II	ve	III



TARİH

SNF11-11
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774 - 1914) - I

A)  BULMACA

 Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

1
1

3

5

4

6

2

2
3

46

5

 SOLDAN SAĞA

1)	 II.	Bal	kan	Sa	va	şı	ile	ge	ri	alı	nan	Os	man	lı	şeh	ri

2)	 II.	Bal	kan	Sa	va	şı	so	nu	cu	Os	man	lı	Dev	le	ti	ile		Yu	na	nis-

tan	ara	sın	da	im	za	la	nan	ant	laş	ma

3)	 I.	Bal	kan	Sa	va	şı	ile	kay	be	di	len	böl	ge	ler	den	bi	ri

4)	 Os	man	lı	Dev	le	ti’nin	Af	ri	ka	ege	men	li	ği	ne	son	ve	ren	ant-

laş	ma

5)	 II.	 Balkan	 Savaşı	 sonunda	 Bulgaristan	 ile	 imzalanan	

antlaşma	

6)	 Atina	Antlaşması	ile	Yunanistan'a	bırakılan	ada	

 YUKARIDAN AŞAĞI

1)	 Bab-ı	Âli	Baskını	ile	yönetimi	ele	geçiren	parti

2)		 Osmanlı	Devleti'nin	dağılma	döneminde	izlediği	siyaset

3)	 I.	Bal	kan	Sa	va	şı’nı	so	na	er	di	ren	ant	laş	ma

4) 	 II.	Ab	dül	ha	mit’ten	son	ra	Os	man	lı	tah	tı	na	ge	çen	V.	Meh-

met	.	.	.	.	.	

5)	 Uşi	Ant	laş	ma	sı	ile	Os	man	lı	Dev	le	ti’nin	ge	çi	ci	ola	rak	İtal-

ya’ya	bı	rak	tı	ğı	böl	ge

6)	 Sınır

B) EŞLEŞTİRME

 Aşağıda bazı kavram ve gelişmeler ile onlara ait 

açıklamalar verilmiştir. Açıklamaların başında bulu-
nan harfi, ilgili olduğu kavram veya gelişmenin 
önündeki noktalı bölüme yazarak doğru eşleştirme-

yi yapınız.

  KAVRAM VE GELİŞMELER

……… 1.	 Denge	Politikası

……… 2.	 Edirne	Antlaşması

……… 3.	 Hünkar	İskelesi	Antlaşması

……… 4.	 Trablusgarp	Savaşı

……… 5.	 Paris	Antlaşması

……… 6.	 Navarin	Olayı

……… 7.	 Sinop	Baskını

……… 8.	 Mısır	Sorunu

……… 9.	 Panslavizm	Politikası

……… 10.	 Bab-ı	Âli	Baskını

 AÇIKLAMALAR

A. Boğazlar	sorunu	ortaya	çıkmıştır.

B. Osmanlı	Devleti,	Avrupa	devletleri	arasındaki	çıkar	ça-
tışmalarından	 yararlanarak	 varlığını	 devam	 ettirmeye	
çalışmıştır.

C.	 Osmanlı	Devleti'nin	bir	Avrupa	devleti	olduğu	kabul	edil-
miştir.

D. Osmanlı	Devleti,	Kuzey	Afrika'daki	son	toprağını	kaybet-
miştir.

E.	 Yunanistan'ın	bağımsızlığı	kabul	edilmiştir.

F.	 Yunan	 isyanı	 sırasında	 İngiliz,	 Fransız	 ve	 Rus	 ortak	
donanması,	Osmanlı	donanmasını	yakmıştır.

G.	 Osmanlı	 Devleti'ne	 karşı	 çıkan	 Kavalalı	 Mehmet	 Ali	
Paşa	isyanı	devletin	bir	iç	sorunuyken	dış	sorun	haline	
gelmiştir.

H.	 Kırım	 Savaşı	 sırasında	 Rusya,	 Osmanlı	 donanmasını	
yakmıştır.

I.	 İttihat	ve	Terakki	Partisi,	I.	Balkan	Savaşı'nda	alınan	ye-
nilgiden	hükümeti	suçlamış	ve	yönetimi	ele	geçirmiştir.

J.	 XIX.	 yüzyıl	 sonlarından	 itibaren	 Rusya	 öncülüğünde	
başlatılan	tüm	Slavları	birleştirme	hareketidir.
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C) AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

1) Fransa'nın Mısır'ı işgal girişiminin amacını açıklayınız. 

2) Sırpların bağımsızlık kazanma sürecini değerlendiri-

niz.

 

3) Edirne Antlaşması'nın önemini açıklayınız.

 

4) Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı'nın nedenini belirte-

rek, Osmanlı tarihi açısından önemini açıklayınız.

 

5) Kırım Savaşı'nın nedenlerini belirtiniz.

 

6) Paris Antlaşması'nın Osmanlı Devleti açısından 

olumlu ve olumsuz maddelerini belirtiniz.

 

7) Ayastefanos Antlaşması'nın Berlin Antlaşması'nda 

değişen ve değişmeyen maddelerini belirtiniz.

 

8) Berlin Antlaşması ile bağımsızlık kazanan Balkan 

uluslarını belirtiniz.

 

9) Balkan Savaşlarının sonuçlarını Türk tarihi açısından 

değerlendiriniz.

 

10) Denge siyaseti, Navarin Olayı, Sinop Baskını, 

Osmanlıcılık ve Panslavizm kavramlarını açıklayınız.

 



TARİH
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ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774 - 1914) - II

A) BOŞLUK DOLDURMA

	 Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

1)	 Osmanlı	Devleti	dağılma	döneminde	……………	politi-

kası	izlemiştir.

2)	 ……………	Antlaşması,	Osmanlı	Devleti'nin	boğazlarla	

ilgili	kendi	insiyatifi	ile	imzaladığı	son	antlaşmadır.

3)	 ……………	 Antlaşması	 ile	 Osmanlı	 toprak	 bütünlüğü	

Avrupa	devletlerinin	garantisi	altına	alınmıştır.

4)	 Berlin	Antlaşması	ile	……………	sorunu	ilk	kez	uluslara-

rası	diplomaside	gündeme	gelmiştir.

5)	 Trablusgarp	 Savaşı'nın	 nedeni	 ……………'nın	 ham-

madde	ve	pazar	gereksinimini	karşılamak	istemesidir.

6)	 ……………	Sözleşmesi	ile	Rusya	Kırım'daki	kuvvetlerini	

geri	çekmiş	ve	Kırım'ın	bağımsızlığı	tekrar	onaylanmış-

tır.

7)	 Yaş	Antlaşması	ile	……………	Karadeniz'e	kesin	olarak	

yerleşmiştir.

8)	 Macar	mültecileri	sorunu	……………	Savaşı'nın	neden-

lerinden	biri	olmuştur.

9)	 Rusya	 tarafından	 başlatılan	 ……………	 politikası,	

Osmanlı	 Devleti'nde	 milliyetçilik	 ayaklanmalarına	 yol	

açmış	ve	devletin	dağılmasında	etkili	olmuştur.

10)	……………	Ayaklanması	devletin	bir	iç	sorunu	iken	dış	

sorun	haline	gelmiştir.

11)	 Fransa,	İngiltere'nin	sömürgeleriyle	bağlantısını	kesmek	

için,	Napolyon	komutasında	1798'de	……………'ı	 işgal	

etmiştir.

B) DOĞRU MU? YANLIŞ MI?

 Aşağıdaki açıklamaları okuyup karşılarındaki kutu-
cuğa "D" ya da "Y" yazarak doğru veya yanlış oldu-
ğunu belirtiniz. Verilen bilgiler yanlışsa altındaki 
boşluğa doğrusunu yazınız.

1) Yaş	Antlaşması,	Osmanlıların	XVIII.	yüzyılda	
imzaladığı	son	kazançlı	antlaşmadır.	

......................................................................

2) Rusya	 ile	 Fransa	 arasındaki	 yakınlaşmanın	
ardından,	 Osmanlı	 Devleti	 ile	 İngiltere	 ara-
sında	 Kale-i	 Sultaniye	 Antlaşması	 imzalan-
mıştır.

......................................................................

3) Osmanlı	Devleti	 ilk	kez	Edirne	Antlaşması	 ile	
kendi	içindeki	bir	azınlığa	ayrıcalıklar	vermiştir.

......................................................................

4) 1841	Londra	Boğazlar	Sözleşmesi	ile	boğaz-
lar	uluslararası	bir	statü	kazanmıştır.

......................................................................

5) Balkan	Savaşları	 ile	Osmanlı	Devleti	Kuzey	
Afrika'daki	son	toprağını	kaybetmiştir.

......................................................................

6) Milliyetçilik	 fikriyle	 ayaklanıp	 bağımsız	 olan	
ilk	ulus	Sırplardır.

......................................................................

7) Hünkar	 İskelesi	 Antlaşması'yla	 Boğazların	
Rusya'nın	 çıkarları	 doğrultusunda	 bir	 statü	
kazanmasıyla,	 Boğazlar	 sorunu	 ortaya	 çık-
mıştır.

......................................................................

8) Berlin	 Antlaşması	 ile	 Sırbistan,	 Karadağ	 ve	
Romanya'ya	bağımsızlık	verilmiştir.

......................................................................

9) İngiltere	 ve	 Fransa'nın	 Osmanlı	 topraklarını	
koruma	politikasını	terk	ederek,	bazı	Osmanlı	
topraklarını	işgal	etmeye	başlaması,	Osmanlı	
Devleti'ni	Almanya'ya	yakınlaştırmıştır.

......................................................................
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C) AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

1) Çıkar ilişkisi ve denge politikası kavramlarını açıklaya-
rak devletlerarası politikaya etkisini değerlendiriniz.

 

2) Kırım'ın elden çıkma sürecini değerlendiriniz.

 

3) Fransız İhtilali, Osmanlı Devleti'ni toprak bütünlüğü 
açısından nasıl etkilemiştir? Açıklayınız.

 

4) Şark sorunu ile Osmanlı Devleti'ne cephe alan devlet-
lerin amaçları nedir? Belirtiniz.

 

5) Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti'ne karşı değişik 
politikalar uygulamasının nedenleri nelerdir? Belirtiniz.

 

6) Osmanlı Devleti'nde çıkan azınlık ayaklanmalarının 

nedenleri nelerdir? Belirtiniz.

 

7) Rusya, sıcak denizlere ulaşma amacıyla Osmanlı 

Devleti'ne karşı hangi politikaları geliştirmiştir? Yazınız.

 

8) Batılı devletler Kırım Savaşı'nda hangi nedenlerle 

Osmanlı Devleti'ni desteklemiştir? Açıklayınız.

 

9) İngiltere'nin Mısır İsyanı'nda Osmanlı Devleti'ne yar-

dım etmesinin nedeni nedir? Belirtiniz.

 

10) Hünkar İskelesi Antlaşması'na İngiltere ve Fransa'nın 

tepki göstermesinin nedenleri neler olabilir? Belirtiniz.

 



TARİH

SNF11-13
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774 - 1914) - III

1) XIX. yüzyılda denge ve uzlaşma politikası izleyen 

Osmanlı Devleti’nin ilişkide bulunduğu devletler-

den;

	 I.	 Siyasal	ve	askeri	yardım

	 II.	 Toprak	bütünlüğü	güvencesi

	 III.	 Diplomatik	destek

 konularından hangilerinde işbirliği ve destek bekle-

diği savunulabilir?

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

2) 1789	Fran	s›z	‹h	ti	la	li’nden	son	ra	Os	man	l›	Dev	le	ti’nde	ba-

ğ›m	s›z	l›k	ama	c›	ta	fl›	yan	ayak	lan	ma	lar	gö	rül	müfl	tür.

 Bu bil gi ye da ya na rak,

	 I.	 Ulus	çu	luk	 dü	flün	ce	si	 Os	man	l›	 az›n	l›k	la	r›	 ara	s›n	da	

ya	y›l	m›fl	t›r.

	 II.	 Fran	s›z	 ‹h	ti	la	li’nin	 ge	tir	di	ği	 fi	kir	ler	 Os	man	l›	 Dev	le-

ti’nde	et	ki	li	ol	mufl	tur.

	 III.	 Az›n	l›k	 ayak	lan	ma	la	r›	 so	nu	cun	da	 fe	tih	 ha	re	ket	le	ri	

art	m›fl	t›r.

 yar gı la rın dan han gi le ri ne ula şı la maz?

	 A)	Yal	n›z	I		 B)	Yal	n›z	II	 		C)	Yal	n›z	III

	 	 	 	D)	I	ve	II						 E)	II	ve	III

3) Av	ru	pa	 dev	let	le	ri,	 Ayas	te	fa	nos	 Ant	lafl	ma	s›’y	la	 Rus-

ya’n›n	kur	du	ğu	Bü	yük	Bul	ga	ris	tan’›	Ber	lin	Ant	lafl	ma	s›’y-

la	par	ça	la	m›fl	lar	ve	as›l	Bul	ga	ris	tan’a	özerk	dev	let	sta	tü-

sü	ta	n›	m›fl	lar	d›r.

 Bu uy gu la ma ile Av ru pa dev let le ri nin ulaş mak is te-

di ği te mel ama cın aşa ğı da ki ler den han gi si ol du ğu 

söy le ne bi lir?

	 A)		Rus	ya’n›n	Ak	de	niz’e	in	me	si	ni	en	gel	le	mek

	 B)	 Os	man	l›	Dev	le	ti’nin	çök	me	si	ni	ön	le	mek

	 C)	 Sö	mür	ge	ci	li	ği	so	na	er	dir	mek

	 D)	 Ulus	çu	luk	ak›m	la	r›	n›	dur	dur	mak

	 E)	 Bal	kan	lar	da	ki	de	mok	ra	tik	ge	li	flim	le	ri	des	tek	le	mek

4) Rus	ya’n›n	 s›	cak	 de	niz	le	re	 in	mek	 ama	c›y	la	 bafl	lat	t›	ğ›	

Pans	la	vizm	po	li	ti	ka	s›,	Os	man	l›	Dev	le	ti’ni	olum	suz	yön-

de	et	ki	le	mifl	tir.	

 Bu na gö re, Os man lı Dev le ti’nde,

	 I.	 Bal	kan	ulus	la	r›	n›n	ayak	lan	ma	s›,

	 II.	 ege	men	lik	ala	n›	n›n	da	ral	ma	s›,

	 III.	 üm	met	bir	li	ği	nin	bo	zul	ma	s›

 du rum la rın dan han gi le ri bu olum suz luk la ra ör nek 

gös te ri le mez?

	 A)	Yal	n›z	I					 B)	Yal	n›z	III	 C)	I	ve	II

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

5) I.	 Bo	ğaz	la	r›n	Os	man	l›	ege	men	li	ğin	e	b›	ra	k›l	ma	s›

	 II.	 Os	man	l›	eko	no	mi	si	nin	d›	fla	ba	ğ›m	l›	l›	ğ›	n›n	art	ma	s›

	 III.	 K›	r›m	 Sa	va	fl›’nda	 ‹n	gil	te	re’nin	 Os	man	l›	 Dev	le	ti’ne	

yar	d›m	et	me	si

 XIX. yüz yıl da ya şa nan yu ka rı da ki ge liş me ler den 

han gi le rin de, Os man lı Dev le ti’nin si ya si çı kar la rı nın 

ko run du ğu sa vu nu la bi lir?

	 A)	Yal	n›z	I					 B)	Yal	n›z	II	 C)	Yal	n›z	III

	 	 	 			D)	I	ve	III	 			E)	II	ve	III

6) XIX.	 ve	 XX.	 yüzyılda	 yaşanan	 birçok	 önemli	 olayda	

Fransız	 İhtilali’nin	 getirdiği	 “milliyetçilik”	 ilkesi	 etkili	 ol-

muştur.

 Buna göre;

	 I.	 Osmanlı	 İmparatorluğu’nda	 Sırp,	 Yunan	 ve	 Bulgar	

isyanlarının	çıkması

	 II.	 Avusturya	-	Macaristan	veliahtının	bir	Sırplı	 tarafın-

dan	öldürülmesiyle	I.	Dünya	Savaşı’nın	başlaması

	 III.	 Almanya	ve	İtalya’nın	siyasal	birliğini	sağlaması

	 IV.	I.	Dünya	Savaşı’ndan	sonra	mandater	devlet	siste-

minin	oluşması

	 V.	 I.	 Dünya	 Savaşı’nda	 Arapların	 Osmanlı	 Devleti’ne	

karşı	İngiltere	ile	işbirliği	yapması

 gelişmelerinden hangisinin, milliyetçilik ilkesini yan-

sıttığı söy le ne mez?

	 A)	I	 B)	II	 C)	III	 D)	IV	 E)	V
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7) Os	man	l›	Dev	le	ti’n	de	Ge	ri	le	me	ve	Da	ğ›l	ma	dö	nem	le	rin	de	

mer	ke	zi	oto	ri	te	kuv	vet	li	de	ğil	dir.

 Aşa ğı da ki ler den han gi si bu du ru mun gös ter ge si  

ola maz?

	 A)	 Eya	let	le	rin	vi	la	yet	le	re	ay	r›	l›p	mer	ke	ze	bağ	lan	ma	s›	

	 B)	 ‹s	tan	bul’da	çe	flit	li	is	yan	la	r›n	ç›k	ma	s›

	 C)	 Bal	kan	lar	da	bağ	l›	bey	lik	ler	de	ayak	lan	ma	la	r›n	ç›k	ma	s›

	 D)	 Ayan	la	r›n,	yö	ne	ti	ci	le	ri	din	le	me	me	si

	 E)	 Av	ru	pa	 dev	let	le	ri	nin	 Os	man	l›	 Dev	le	ti’ne	 kar	fl›	 bas	k›	c›	

tu	tum	ta	k›n	ma	s›

8) Os man lı Dev le ti’nin Da ğıl ma Dö ne mi’nde,

	 I.	 Ayan	la	r›n	dev	let	ta	ra	f›n	dan	ta	n›n	ma	s›,

	 II.	 Ye	ni	çe	ri	Oca	ğ›’n›n	kal	d›	r›l	ma	s›,

	 III.	 Yu	na	nis	tan’a	ba	ğ›m	s›z	l›k	ve	ril	me	si

 ge liş me le rin den han gi le ri, Os man lı Dev le ti’nin dış 

po li ti ka da güç kay bet ti ği nin gös ter ge si dir?

	 A)	Yal	n›z	I			 		B)	Yal	n›z	II	 		C)	Yal	n›z	III

	 	 	 		D)	I	ve	II	 					E)	II	ve	III

9) Aşağıdakilerin hangisinde, Fransız İhtilali’yle yayılan 

düşüncelerin etkisi yoktur?

	 A)	 Tanzimat	Fermanı

	 B)	 Sırp	ve	Yunan	ayaklanması

	 C)	 Islahat	Fermanı

	 D)	 Meşrutiyetin	ilanı

	 E)	 Kavalalı	Mehmet	Ali	Paşa	Ayaklanması

10) Fransa’nın 1798’de Osmanlı Devleti’ne ait Mısır top-

raklarını işgal etmesinin nedeni, aşağıdakilerden 

hangisidir?

	 A)	 İngiltere’nin	Hindistan	sömürge	yollarını	denetim	altı-

na	almak

	 B)	 Osmanlı	 ülkesinde	 yaşayan	 Hristiyanların	 haklarını	

korumak

	 C)	 Yunan	isyanına	destek	sağlamak

	 D)	 Kendi	 ülkesindeki	 demokrasi	 ilkelerini	 diğer	 ülkelere	

de	yaymak

	 E)	 Osmanlı	Devleti’ne	başka	devletlerin	baskı	yapmasını	

önlemek

11) Berlin Antlaşması ile bağımsızlıklarını ilan eden 

Balkan ulusları aşağıdakilerden hangileridir?

	 A)	 Sırbistan	-	Yunanistan	-	Bulgaristan

	 B)	 Arnavutluk	-	Karadağ	-	Sırbistan

	 C)	 Bulgaristan	-	Arnavutluk	-	Yunanistan

	 D)	 Karadağ	-	Sırbistan	-	Romanya

	 E)	 Romanya	-	Yunanistan	-	Karadağ

12) Osmanlı	Devleti	I.	Balkan	Savaşı	sonunda	Midye	-	Enez	

Hattı’nın	batısındaki	topraklarını	yitirmiştir.

 Bu durum, Osmanlı Devleti’nin uyguladığı;

	 I.	 Türkçülük

	 II.	 Osmanlıcılık

	 III.	 İslamcılık

 politikalarından hangilerinin amacına ulaşmadığının 

kanıtı olarak gösterilebilir?

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



TARİH

SNF11-14
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774 - 1914) - IV

1) XIX.	 yüz	y›l	da	 Os	man	l›	 ‹m	pa	ra	tor	lu	ğu’nda	 mil	li	yet	çi	lik	
ha	re	ket	le	ri	ilk	ön	ce	Bal	kan	lar	da	bafl	la	m›fl;	1804’te	S›rp-
lar,	1821’de	Yu	nan	l›	lar	ayak	lan	m›fl	t›r.

 Bu du ru mun oluş ma sın da;

	 I.	 Bal	kan	la	r›n	 Av	ru	pa’da	ki	 ge	lifl	me	ler	den	 da	ha	 ça	buk	
et	ki	le	ne	bi	le	cek	bir	böl	ge	de	ol	ma	s›

	 II.	 Bü	yük	dev	let	le	rin	böl	ge	üze	rin	de		ç›	kar	la	r›	n›n	bu	lun-
ma	s›

	 III.	 Bal	kan	dev	let	le	ri	nin	Fran	s›z	‹h	ti	la	li’ne	des	tek	ver	mifl	
ol	ma	la	r›

 ge liş me le rin den han gi le ri nin et ki sin den söz edi le-

mez?

	 A)	Yal	n›z	I						 B)	Yal	n›z	III	 C)	I	ve	II

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

2) Os man lı Dev le ti’nde XIX. yüz yıl da gö rü len Yu nan 
İs ya nı’na da ya na rak,

	 I.	 Ba	ğ›m	s›z	l›k	ama	c›	ta	fl›	yan	is	yan	lar	gö	rül	müfl	tür.

	 II.	 Mer	ke	zi	oto	ri	te	güç	lü	dür.

	 III.	 As	ke	ri	alan	da		›s	la	hat	lar	ya	p›l	m›fl	t›r.

 yar gı la rın dan han gi le ri ne ula şı la bi lir?

	 A)	Yal	n›z	I						 B)	Yal	n›z	II								 C)	Yal	n›z	III

	 	 	 		D)	I	ve	II	 				E)	II	ve	III

3) Yu	na	nis	tan’›n,	ba	ğ›m	s›z	l›	ğ›	n›	ka	zan	mak	ama	c›y	la	ç›	kar-
d›	ğ›	 ayak	lan	ma	ya	 ‹n	gil	te	re,	 Fran	sa	 ve	 Rus	ya	 des	tek	
ver	mifl	tir.	 Bu	 dev	let	ler,	 Na	va	rin’	de	 Os	man	l›	 do	nan	ma-
s›	n›	yak	m›fl;	an	cak	Av	ru	pa	l›	bir	dev	let	ol	ma	s›	na	rağ	men	
Avus	tur	ya	bu	olay	da	yer	al	ma	m›fl	t›r.

 Bu du ru mun te mel ne de ni, aşa ğı da ki ler den han gi-
siy le açık la na bi lir?

	 A)	 Yu	nan	 ‹s	ya	n›	’n›	 ulus	la	ra	ra	s›	 so	run	 ha	li	ne	 ge	tir	mek	
is	te	me	me	siy	le

	 B)	 Avus	tur	ya’n›n	Os	man	l›	Dev	le	ti’nin	gü	cün	den	çe	kin-
me	siy	le

	 C)	 Avus	tur	ya’	n›n	çok	ulus	lu	bir	ya	p›	ya	sa	hip	ol	ma	s›y	la

	 D)	 ‹n	gil	te	re,	 Fran	sa	 ve	 Rus	ya’n›n	 Av	ru	pa	 si	ya	se	tin	de	
or	tak	ha	re	ket	et	me	me	siy	le

	 E)	 Yu	na	nis	ta	n’›n	ba	ğ›m	s›z	l›	ğ›	n›	ka	za	na	cak	ka	dar	güç	lü	
bir	do	nan	ma	ya	sa	hip	ol	ma	ma	s›y	la

4) Os man lı Dev le ti;

	 •	 Fran	sa	’n›n	M›	s›r’›	ifl	ga	li	s›	ra	s›n	da	‹n	gil	te	re	ve	Rus	ya	
ile,	

	 •	 Ka	va	la	l›	‹s	ya	n›’n	da	Rus	ya	ile,

	 •	 K›	r›m	Sa	va	fl›	 s›	ra	s›n	da	 ‹n	gil	te	re	ve	Fran	sa	 ile	bağ-
lafl	ma	yap	m›fl	t›r.

 Bu na gö re,

	 I.	 Rus	ya	ulus	la	ra	ra	s›	si	ya	set	te	za	man	za	man	Os	man	l›	
Dev	le	ti	ile	bir	lik	te	ha	re	ket	et	mifl	tir.

	 II.	 ‹n	gil	te	re,		M›	s›r		‹s	ya	n›’n	da		Os	man	l›	Dev	le	ti	’ni	yal	n›z	
b›	rak	m›fl	t›r.

	 III.	 Os	man	l›	Dev	le	ti	den	ge	si	ya	se	ti	iz	le	mifl	tir.

 yar gı la rın dan han gi le ri ne ula şı la bi lir?

	 A)	Yal	n›z	I			 B)	Yal	n›z	II	 C)	Yal	n›z	III

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

5) Bo	ğaz	lar	 so	ru	nu	 Hün	kâr	 ‹s	ke	le	si	 Ant	lafl	ma	s›	 ile	 doğ-
mufl,	Mont	rö	Bo	ğaz	lar	Söz	lefl	me	si’ne	ka	dar	gün	cel	li	ği	ni	
ko	ru	mufl	tur.

 Bo ğaz lar so ru nu nun uzun ca bir sü re çö zü me ka vuş-
tu ru la ma ma sın da Bo ğaz  la rın,

	 I.	 eko	no	mik	de	ğe	ri	nin	ol	ma	s›,

	 II.	 stra	te	jik	aç›	dan	önem	li	ol	ma	s›,

	 III.	 je	opo	li	tik	öne	me	sa	hip	ol	ma	s›

 özel lik le rin den han gi le ri nin et ki li ol du ğu söy le ne bi-
lir?

	 A)	Yal	n›z	I					 B)	Yal	n›z	II							 C)	I	ve	II

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

6) XIX. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda,

	 I.	 sınırların	daralması,

	 II.	 milliyetçilik	hareketlerinin	yaygınlaşması,

	 III.	 toprak	gelir	vergisinin	azalması

 durumları aşağıdakilerden hangisinde verilen sıraya 
göre gerçekleşmiştir?

	 A)	 I	-	II	-	III	 B)	I	-	III	-	II	 C)	II	-	I	-	III

	 	 	 D)	II	-	III	-	I	 E)	III	-	II	-	I
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7) XIX.	yüzyılın	sonunda	başlayan	Osmanlı	-	Alman	yakın-

laşmasına	 kadar	 olan	 süreçte	 İngiltere,	Osmanlı	 toprak	

bütünlüğünü	savunmuştur.

 Aşağıdakilerden hangisinin, İngiltere'nin bu politika 

doğrultusunda gerçekleştirdiği faaliyetlerden biri ol-

duğu savunulamaz?

	 A)	 Yunan	bağımsızlık	hareketine	destek	vermesinin

	 B)	 Kırım	Savaşı'nda	Osmanlı	Devleti'nin	yanında	yer	al-

masının

	 C)	 Mısır	 sorununun	 çözümünde	 Osmanlı	 yanlısı	 tutum	

sergilemesinin

	 D)	 Boğazlar	konusunda	Osmanlı	yönetimini	destekleme-

sinin

	 E)	 Paris	 Antlaşması'yla	 Osmanlı	 toprak	 bütünlüğünün	

garantörü	olmasının

8) İngiltere	 ile	 Rusya,	 Fransız	 İhtilali'ne	 tepki	 gösterirken	

Yunan	 Ayaklanması'nı	 desteklemiş	 ve	 Navarin	 Lima-

nı'ndaki	 Osmanlı	 donanmasının	 yakılması	 olayında	 yer	

almıştır.

 Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin göstergesi-

dir?

	 A)	 Yunanlıları	kendilerine	bağlamak	istediklerinin

	 B)	 Yunanlıları	Fransızlara	karşı	kullanmak	istediklerinin

	 C)	 Kendi	çıkarları	doğrultusunda	hareket	ettiklerinin

	 D)	 Kuzey	Afrika'yı	ele	geçirmek	istediklerinin

	 E)	 Osmanlı	Devleti'ni	paylaşmak	istediklerinin

9) Osmanlı Devleti'nde;

	 I.	 Boğazlar	sorunu,

	 II.	 Azınlıklar	sorunu,

	 III.	 Balkan	isyanları

 konularından hangilerinin uluslararası bir nitelik ka-

zandığı söylenebilir?

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

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

10) XIX.	 yüz	y›	l›n	 son	la	r›n	da	 si	ya	si	 bir	li	ği	ni	 ta	mam	la	yan	 Al-

man	ya,	 ‹n	gil	te	re’nin	Hin	dis	tan	 yo	lu	nu	 kes	mek	 için	 ça	ba	

har	ca	m›fl	t›r.	 Bu	 amaç	la	 Os	man	l›	 Dev	le	ti’ne	 yak	la	fla	rak		

Os	man	l›	Dev	le	ti’nin	top	rak	bü	tün	lü	ğü	nü	sa	vu	nur	gi	bi	gö-

zük	müfl,	böy	le	ce	ken	di	si	ne	eko	no	mik	ve	si	ya	si	ç›	kar	sağ-

la	ma	ya	ça	l›fl	m›fl	t›r.

 Al man ya’nın bu po li ti ka sı aşa ğı da ki ler den han gi si ni 

ka nıt lar ni te lik te de ğil dir?

	 A)	 Sa	na	yi	si	ne	ye	ni	kay	nak	lar	ara	d›	ğ›	n›	

	 B)	 De	mok	ra	tik	lefl	me	sü	re	ci	ni	ta	mam	la	d›	ğ›	n›	

	 C)	 ‹n	gil	te	re	karşısında	ekonomik	ve	siyasi	gücünü	artır-

mak	istediğini

	 D)	 Os	man	l›	Dev	le	ti’nin	 je	opo	li	tik	 ko	num	un	dan	ya	rar	lan-

mak	is	te	di	ği	ni	

	 E)	 Sö	mür	ge	ler	el	de	et	mek	is	te	di	ği	ni

11)	 1870’te	si	ya	si	bir	li	ği	ni	ta	mam	la	yan	İtal	ya,	ham	mad	de	ve	

pa	zar	ih	ti	ya	cı	nı	kar	şı	la	mak	için	sal	dır	gan	ve	ya	yıl	ma	cı	bir	

po	li	ti	ka	 iz	le	me	ye	 baş	la	mış;	 Os	man	lı	 Dev	le	ti’nin	 Ku	zey	

Af	ri	ka’da	ki	 son	 top	rak	par	ça	sı	olan	Trab	lus	garp’a	as	ker	

çı	kar	mış	tır.

 Bu bil gi ye da ya na rak İtal ya hak kın da, aşa ğı da ki yar-

gı lar dan han gi si ne ula şı la maz?

	 A)	 Sö	mür	ge	ci	bir	po	li	ti	ka	iz	le	miş	tir.

	 B)	 Os	man	lı	Dev	le	ti’nin	top	rak	bü	tün	lü	ğü	nü	teh	dit	et	miş-

tir.

	 C)	 Dev	let	le	rin	ba	ğım	sız	lı	ğı	na	say	gı	lı		ha	re	ket	et	miş	tir.

	 D)	Güç	lü	bir	dev	let	ko	nu	mu	na	gel	miş	tir.

	 E)	Ak	de	niz’de	ki	gü	cü	nü	ar	tır	ma	yı	he	def	le	miş	tir.

12) Os man lı Dev le ti’nin I. Bal kan Sa va şı’nı kay bet me si-

nin, 

	 I.	 Bal	kan	lar	da	Os	man	lı	 ege	men	li	ği	nin	 za	yıf	la	ma	sı,	

	 II.	 Do	ğu	Trak	ya’nın	 kay	be	dil	me	si,

	 III.	 Ana	do	lu	 nü	fu	su	nun	azalması	

 ge liş me le rin den han gi le ri ne ne den ol du ğu sa vu nu la-

bi lir? 

	 A)	Yal	nız	I		 B)	Yal	nız	II	 C)	Yal	nız	III

	 	 	 D)	I	ve	II	 	 E)	I,	II	ve	III
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ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774 - 1914) - IV

1) Kırım Savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile Rusya 
arasında yapılan Paris Antlaşması'nın,

	 I.	 İki	taraf,	savaşta	aldıkları	yerleri	geri	verecektir.

	 II.	 Osmanlı	 Devleti	 bir	 Avrupa	 devleti	 sayılacak,	

Avrupalı	devletler	hukukundan	yararlanacaktır.

	 III.	 Osmanlı	Devleti	ve	Rusya,	Karadeniz'de	tersane	ve	

donanma	bulunduramayacaktır.

 maddelerinden hangileri, Osmanlı Devleti'nin sava-

şın galibi olmasına rağmen yenik bir devlet durumu-

na düşürüldüğüne kanıt gösterilebilir?

	 A)	Yalnız	I		 B)	Yalnız	II	 C)	Yalnız	III

	 	 	 D)	I	ve	III		 E)	II	ve	III

2)	 XIX.	yüzyılda	Osmanlı	Devleti,	ne	iç	ne	de	dış	sorunları-

nı	kendi	gücüyle	çözümleyebilecek	durumda	değildi.

 Bu durumun,

	 I.	 azınlıklara	birtakım	hakların	verilmesi,

	 II.	 Balkan	topraklarının	kaybedilmesi,

	 III.	 Avrupalı	devletlerin,	devletin	içişlerine	karışması

 gelişmelerinden hangilerine yol açtığı savunulabi-

lir?

	 A)	Yalnız	I		 B)	Yalnız	II	 C)	Yalnız	III

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

3) XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde görülen isyanların 

özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer al-

maz?

	 A)	 Milliyetçilik	fikrinden	etkilenmesi

	 B)	 Laik	devlet	düzeninin	hedeflenmesi

	 C)	 İmparatorluğun	bütünlüğünü	tehdit	etmesi

	 D)	 Bağımsız	devlet	kurmayı	amaçlaması

	 E)	 Batılı	devletlerce	desteklenmesi

4) İngiltere	ve	Fransa,	Osmanlı	Devleti'ni	ekonomik	açıdan	
sömürmeyi	 sürdürürlerken;	 siyasal	 açıdan	 Rusya'ya	
karşı	 "koruma"	 politikalarını	 XIX.	 yüzyıl	 sonlarında	 de-
ğiştirmişlerdir.

 Bu değişikliğin oluşmasında, aşağıdakilerden han-

gisi etkili olmamıştır?

	 A)	 Rusya'nın	 eski	 askeri	 ve	 siyasal	 gücünü	 yitirmeye	

başlaması

	 B)	 Fransız	devrimi	sonucu	gelişen	ulusal	akımların	etkisi

	 C)	 Siyasal	 birliğini	 sağlayan	 Almanya'nın	 Osmanlı	

Devleti'yle	ilişkilerini	geliştirmesi

	 D)	 İtalya'nın	sömürgeciliğe	yönelmesi	ve	Trablusgarp'ı	

işgal	etmesi

	 E)	 Balkanlar	politikasında	Avusturya	ile	Osmanlı	Devle-

ti'nin	"dayanışma"ya	yönelmesi

5) Osmanlı İmparatorluğu, XIX. yüzyılda toprakları üze-
rinde çıkar çatışmalarına girişen Avrupalı devletlere 
karşı varlığını bir süre daha devam ettirebilmek için 

aşağıdakilerden hangisini kullanmıştır?

	 A)	 Ordu	gücünü	 B)	Teknik	üstünlüğünü

	 C)	 Denge	siyasetini	 D)	Nüfus	yoğunluğunu

	 	 	 E)	Ekonomik	zenginliğini

6)	 I.	 Bulgaristan

	 II.	 Arnavutluk

	 III.	 Sırbistan

	 IV.	Yunanistan

 Yukarıdaki devletlerin, Osmanlı İmparatorluğu'ndan 
ayrılış sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak 

verilmiştir?

	 A)	 I,	II,	III	ve	IV	 	 B)	II,	III,	IV	ve	I

	 C)	 III,	IV,	II	ve	I	 	 D)	IV,	III,	II	ve	I

	 	 	 E)	IV,	III,	I	ve	II
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7) Osmanlı Devleti'yle ilgili olarak aşağıdakilerden han-

gisinde I.'de verilenin II.'ye ortam hazırladığı savunu-

lamaz?

 
               I.            
   
A)	 Mısır'ın	Napolyon	

tarafından	işgal	edil-
mesi

B)	 Rusya'nın	
Balkanlarda	
Panslavist	propagan-
da	yapması

C)	 Yunan	ayaklanması-
nın	bastırılmasında	
Kavalalı	Mehmet	Ali	
Paşa'dan	yardım	
istenmesi

D)	 Mısır	sorununun	
çözümü	için	Rus	des-
teğinin	alınmak	isten-
mesi

E)	 1877	-	1878	Osmanlı-
Rus	Savaşı	sonunda	
Berlin	Antlaşması'nın	
imzalanması

                II.             
  

Fransa'ya	karşı	İngiliz	ve	
Rus	desteğinin	alınarak	
denge	politikası	izlenmesi

Sırp	isyanının	çıkması

Mısır	sorununun	yaşan-
ması

Rusya	ile	Hünkar	İskelesi	
Antlaşması'nın	imzalan-
ması

Osmanlı	 toprak	 bütünlü-
ğünün	korunması

8)	 I.	 Prut	Antlaşması

	 II.	 Küçük	Kaynarca	Antlaşması

	 III.	 Edirne	Antlaşması

 Yukarıdaki antlaşmalardan hangileri, Osmanlı Devle-
ti'nin toprak bütünlüğünü bozacak maddelere sahip-
tir?

	 A)	Yalnız	I		 B)	Yalnız	II	 C)	Yalnız	III

	 	 	 D)	II	ve	III	 E)	I	ve	II

9) Aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle Kırım'ın Rusya'ya 

ait olduğu resmen kabul edilmiştir?

 A)	 Ziştovi	Antlaşması	(1791)

	 B)	 Yaş	Antlaşması	(1792)

	 C)	 Karlofça	Antlaşması	(1699)

	 D)	 Küçük	Kaynarca	Antlaşması	(1774)

	 E)	 Belgrat	Antlaşması	(1739)

10) Ermeni sorunu aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile 

ilk defa uluslararası bir boyut kazanmıştır?

 A)	 Bükreş		 B)	Londra		 C)	Paris

	 	 	 D)	Berlin	 	 E)	Edirne

11) İtal ya’nın, Trab lus garp’ı iş gal et me sin de,

 I.	 Sö	mür	ge	ci	lik	ya	rı	şın	da	geç	kal	mış	ol	ma	sı,

	 II.	 Coğ	ra	fi	ola	rak	Trab	lus	garp’a	ya	kın	ol	ma	sı,

	 III.	 Ak	de	niz’de	güç	len	mek	is	te	me	si

 du rum la rın dan han gi le ri nin et ki li ol du ğu söy le ne bi-

lir?

	 A)	Yal	nız	II	 B)	I	ve	II	 	 C)	I	ve	III

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

12) İtal	ya’nın	 Trab	lus	garp’a	 as	ker	 çı	kar	ma	sı	 üze	ri	ne	 giz	li	ce	

böl	ge	ye	 ge	len	 ba	zı	 gö	nül	lü	 Os	man	lı	 su	bay	la	rı	 ve	 yer	li	

halk,	Mus	ta	fa	Ke	mal’in	ön	der	li	ğin	de	Der	ne	ve	Tob	ruk’ta	

İtal	ya’ya	kar	şı	ba	şa	rı	lar	el	de	et	miş	tir.

 Bu du rum kar şı sın da İtal ya, aşa ğı da ki ted bir ler den 

han gi si ni al mış tır?

	 A)	 Al	man	ya	ile	bağ	laş	ma	kur	ma

	 B)	 Os	man	lı	su	bay	la	rı	ile	iş	bir	li	ği	ne	git	me

	 C)	 On	İ	ki	Ada	’yı	iş	gal	et	me	

	 D)	 İş	gal	den	vaz	geç	me

	 E)	 Bal	kan	la	rı	sa	vaş	ala	nı	ha	li	ne	ge	tir	me

13) Os man lı Dev le ti, Bal kan Sa vaş la rı so nu cun da kay-

bet ti ği top rak lar da ki Türk hal kı nın hak la rı nı aşa ğı da ki 

ant laş ma lar dan han gi le ri ile gü ven ce al tı na al ma ya 

ça lış mış tır?

	 A)	 	Ati	na	–	İs	tan	bul

	 B)	 Lond	ra	–	Ati	na

	 C)	 Edir	ne	–	İs	tan	bul

	 D)	 Bük	reş	–	Lond	ra

	 E)	 Ati	na	–	Bük	reş
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DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET - TOPLUM İLİŞKİLERİ - I

A)  BULMACA

 Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

1 2 3

5

4

1

2 

5

3

4

 

SOLDAN SAĞA

1)	 Sanayi	Devrimi	sonucunda	ortaya	çıkan	sınıf

2) Bilgiye	 ulaşmada	 ve	 bilgiyi	 kullanmada	 akıl,	 deney	 ve	

gözlem	yöntemini	esas	alan	düşünce	akımı

3)	 Avrupa	 devletlerinin,	 Avrupa'nın	 herhangi	 bir	 yerinde	

ayaklanma	çıkması	durumunda	birlikte	hareket	edecek-

lerine	 ve	 Fransız	 İhtilali'nin	 getirdiği	 bu	 ayaklanmaları	

bastıracaklarına	yönelik	oluşturdukları	politika

4)	 Viyana	Kongresi'ne	katılan	ülkelerden	biri

5)	 Fransız	İhtilali	ile	yaygınlaşan	ilkelerden	biri

 YUKARIDAN AŞAĞI

1)	 Avrupa	devletlerinin,	 Fransız	 İhtilali'nin	 getirdiği	 fikirleri	

yok	etmek	ve	monarşik	düzeni	korumak	amacıyla	topla-

dıkları	kongre

2)	 Yedi	Yıl	Savaşları	sonunda	İngiltere'nin	Fransa'dan	aldı-

ğı	bölge

3)	 İmparatorlukların	 yıkılmasına	ve	 yerine	milli	 devletlerin	

kurulmasına	yol	açan	akım

4)	 İngiltere'nin	1783	yılında	Amerikan	kolonilerinin	bağım-

sızlığını	tanıdığı	antlaşma

5)	 Fransız	İhtilali	ile	başlayan	çağ

B) BOŞLUK DOLDURMA

	 Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

1)	 Fransız	 İhtilali'nin	 getirdiği	 ……………	 akımı	 Osmanlı	

Devleti'nde	azınlık	ayaklanmalarına	yol	açarak	 impara-

torluğun	dağılmasında	etkili	olmuştur.

2)	 Osmanlı	padişahı	……………	Fermanı'yla	ilk	kez	kendi	

gücünün	üstünde	kanun	gücü	olduğunu	kabul	etmiştir.

3)	 ……………	döneminde	ilk	kez	Avrupa'ya	öğrenciler	gön-

derilmiştir.

4)	 Yakınçağ	Avrupası'nda	gerçekleşen	……………	Devrimi	

ve	……………	İhtilali	gibi	gelişmeler,	Osmanlı	Devleti'nde	

toprak	kayıplarının	artmasında	etkili	olmuştur.

5)	 Osmanlı	 Devleti'nde	 demokratikleşme	 hareketlerinin	

başlamasında	……………		……………'nin	getirdiği	dü-

şünceler	etkili	olmuştur.

6)	 ……………	Fermanı	ile	azınlıklara	devlet	memuru	olma	

hakkı	tanınmıştır.

7)	 Tanzimat	ve	 Islahat	Fermanları	 ile	 I.	Meşrutiyet'in	 ilanı	

……………	anlayışı	çerçevesinde	yapılan	çalışmalardır.

8)	 ……………	Fermanı,	Osmanlılarda	anayasacılığın	baş-

langıcı	olarak	sayılır.

9)	 Osmanlı	Devleti'nde	……………	ilanı	ile	ilk	kez	anayasal	

ve	parlamenter	sisteme	geçilmiştir.
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C) AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

1) Aydınlanma Çağı nedir? Açıklayınız.
 

2) Fransız İhtilali'nin Osmanlı Devleti'ne etkilerini belir-
tiniz.

 

3) Viyana Kongresi'nin toplanma amacını ve kongreye 
katılan devletleri yazınız.

 

4) Avrupa devletleri "Meternik Sistemi" politikasını han-
gi amaçla oluşturmuşlardır? Belirtiniz.

 

5) Avrupa devletlerinde 1830 ve 1848 yıllarında yaşanan 
ihtilalleri, 1789 Fransız İhtilali'nin ön plana çıkardığı 
düşünceler doğrultusunda değerlendiriniz.

 

6) XIX. yüzyılda yapılan ıslahatların amaçları nelerdir? 
Belirtiniz.

 

7) II. Mahmut döneminde yapılan ıslahatları yazınız.

 

8) Tanzimat Fermanı'nın ilanı ile neler amaçlanmıştır? 
Yazınız.

 

9) Islahat Fermanı'nın ilan edilmesinde etkili olan iç ve 
dış sebepler nelerdir? Belirtiniz.

 

10) I. Meşrutiyet'in ilanı ile Osmanlı Devleti'nde yönetim 
alanında getirilen yenilikler nelerdir? Yazınız.
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DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET - TOPLUM İLİŞKİLERİ - II

1) XVI	II.	 yüz	y›l	 Av	ru	pa	s›’nda	 bur	ju	va	 s›	n›	f›,	 tüc	car	lar	 ve	

ser	best	mes	lek	sa	hip	le	rin	den	olu	flan	ve	ver	gi	ve	ren	bir	

grup	tur;	an	cak	bu	s›	n›f,	si	ya	sal	hak	lar	dan	ye	te	rin	ce	ya-

rar	la	na	ma	d›	ğ›	için	ayak	lan	m›fl	t›r.

 Bu bil gi ye da ya na rak,

	 I.	 Bur	ju	va	lar	 ül	ke	 yö	ne	ti	min	de	et	ki	li	 ol	mak	 is	te	mek	te-

dir.

	 II.	 Sos	yal	s›	n›f	lar	ara	s›n	da	eflit	siz	lik	bu	lun	mak	ta	d›r.

	 III.	 Av	ru	pa’da	sos	ya	list	dev	let	ler	ku	rul	mufl	tur.

 yar gı la rın dan han gi le ri ne ula şı la maz?

	 A)	Yal	n›z	I		 B)	Yal	n›z	III	 C)	I	ve	II

	 	 	 	D)	I	ve	III	 			E)	II	ve	III

2) Fran sız İh ti la li’nin olu şu mun da,

	 I.	 ül	ke	nin	ko	yu	bir	mut	la	ki	yet	le	yö	ne	til	me	si,

	 II.	 halk	tan	ağ›r	ver	gi	ler	al›n	ma	s›,

	 III.	 ay	d›n	la	r›n	 hal	ka	 ön	der	lik	 ede	rek	 dev	let	 dü	ze	ni	ni	

elefl	tir	me	si,

	 IV.	‹n	gil	te	re’de	mefl	ru	ti	ye	tin,	 ABD’de	 ise	 ‹n	san	 Hak	la	r›	

Bil	di	ri	si’nin	ya	y›n	lan	ma	s›	ve	cum	hu	ri	ye	tin	ku	rul	ma	s›

 et ken ler in den han gi le ri nin si ya si ne den le re da yan-

dı ğı söy le ne bi lir?

	 A)	I	ve	III	 				 	B)	II	ve	III									 C)	II	ve	IV

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

3) XIX.	 yüz	y›l	da	 Av	ru	pa	l›	 dev	let	ler,	 Os	man	l›	 ‹mp	ara	tor	lu-

ğu’nu	si	ya	sal	ba	k›m	dan	da	de	ne	tim	al	t›	na	ala	bil	mek	için	

Os	man	l›	s›	n›r	la	r›	için	de	ya	fla	yan	çe	flit	li	ulus	la	r›	ha	re	ke	te	

ge	çir	mifl	tir.

 Bu du rum, Av ru pa lı dev let le rin aşa ğı da ki olay lar dan 

han gi si nin so nuç la rın dan en çok ya rar lan dık la rı nı 

gös te rir?

	 A)	Fran	s›z	‹h	ti	la	li’nin	 B)	Re	form	Ha	re	ket	le	ri’nin	

	 C)	Sa	na	yi	Dev	ri	mi’nin	 D)	Rö	ne	sans	Ha	re	ket	le	ri’nin

	 	 	 E)	Coğ	raf	ya	Ke	flif	le	ri’nin

4) Fran sız İh ti la li ile Sa na yi Dev ri mi’nin “ev ren sel” 

olay lar ola rak ka bul edil me si nin en önem li ne de ni 

aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

	 A)	 Si	ya	si	ve	eko	no	mik	yön	ler	den	ye	ni	lik	ler	ge	tir	me	si	

	 B)	 Ken	di	dö	nem	le	ri	nin	en	önem	li	olay	la	r›	ol	ma	s›

	 C)	 Bafl	ka	top	lum	lar	üze	rin	de	de	et	ki	li	ol	ma	s›

	 D)	 Fran	sa	ve	 ‹n	gil	te	re	gi	bi	bü	yük	Av	ru	pa	dev	let	le	rin	de	

or	ta	ya	ç›k	ma	s›

	 E)	 Olu	flum	sü	reç	le	ri	nin	di	ğer	olay	lar	dan	uzun	ol	ma	s›

5) 1830 İh ti la li’nin so nu cun da,

	 I.	 Av	ru	pa’da	li	be	ral	de	mok	ra	si	le	rin	güç	len	me	si,

 II.	 par	la	men	ter	dü	ze	ne	ge	çi	flin	h›z	lan	ma	s›,

	 III.	 bireysel	öz	gür	lük	le	rin	genifllemesi

 ge liş me le rin den han gi le ri nin doğrudan siyasi ha ya tı 

il gi len dir di ği söy le ne bi lir?

 A)	Yal	n›z	I		 B)	Yal	n›z	II	 C)	Yal	n›z	III

	 	 	 D)	I	ve	II	 	 E)	II	ve	III

6)	 Sa	na	yi	Dev	ri	mi’yle	bir	lik	te	Av	ru	pa’da	ifl	çi	s›	n›	f›	n›n	du	ru-

mu	ve	hak	la	r›	tar	t›	fl›l	ma	ya	bafl	lan	m›fl;	ifl	çi	le	re	faz	la	me-

sai	yap	t›	r›	l›p,	dü	flük	üc	ret	ve	ril	me	si	elefl	ti	ril	mifl	tir.

 Bu du ru mun aşa ğı da ki ler den han gi si ne ne den ol du-

ğu söy le ne bi lir?

	 A)	 1848	‹h	ti	lal	le	ri’nin	bafl	la	ma	s›	na

	 B)	 Ma	ki	na	l›	üre	ti	min	or	ta	dan	kal	kma	s›	na

	 C)	 Sen	di	ka	lar›n	kapanmas›na

	 D)	 Tar›msal	üretimin	gerilemesine

	 E)	 Bölgesel	göçlerin	yaflanmas›na
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7) Tan	zi	mat	Fer	ma	n›’nda,	Os	man	l›	s›	n›r	la	r›	için	de	ya	fla	yan	

tüm	va	tan	dafl	la	r›n	can,	mal	ve	na	mus	gü	ven	li	ği	nin	sağ	la-

na	ca	ğ›	na	ve	her	ke	sin	ay	n›	hak	la	ra	sa	hip	ol	du	ğu	na	da	ir	

hü	küm	ler	yer	al	m›fl	t›r.

 Bu  bil gi ye da ya na rak,

	 I.	 Dev	le	te	du	yu	lan	gü	ven	ar	t›	r›l	mak	is	ten	mifl	tir.

	 II.	 Eflit	lik	pren	si	bi	uy	gu	lan	m›fl	t›r.

	 III.	 Hal	k›n	te	mel	hak	la	r›	ko	run	mufl	tur.

 yar gı la rın dan han gi le ri ne ula şı la bi lir?

	 A)	Yal	n›z	III	 B)	I	ve	II	 	 C)	I	ve	III

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

8) Tan	zi	mat	Fer	man	›’yla	pa	di	fla	h›n	yet	ki	le	ri	 ilk	kez	ya	sa	lar	

kar	fl›	s›n	da	s›	n›r	lan	d›	r›l	m›fl	t›r.

 Bu na gö re,

	 I.	 Ka	nun	üs	tün	lü	ğü	ka	bul	edil	mifl	tir.

	 II.	 Hu	kuk	dev	le	ti	ol	ma	yo	lun	da	ilk	ad›	m	at	›l	m›fl	t›r.

	 III.	Halk	yö	ne	ti	me	or	tak	edil	mifl	tir.

 yar gı la rın dan han gi le ri ne ula şı la bi lir?

	 A)	Yal	n›z	I		 B)	Yal	n›z	II	 C)	I	ve	II

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

9) Tan zi mat Fer ma nı’nda yer alan “Din, dil ve ırk ay rı mı 

gö zet mek si zin tüm va tan daş la rın hak la rı ya sa ta ra fın-

dan ko ru na cak tır.” hük mü aşa ğı da ki fi kir akım la rın-

dan han gi siy le iliş ki len di rilebilir?

	 A)	Türk	çü	lük		 	 B)	Os	man	l›	c›	l›k	

	 C)	‹s	lam	c›	l›k		 	 D)	Ba	t›	c›	l›k	

	 	 	 E)	Adem-i	Mer	ke	zi	yet	çi	lik	

10) Aşağıdaki gelişmelerin hangisiyle Osmanlı Devle-

ti'nde egemenlik anlayışı değişmiştir?

	 A)	Tanzimat	Fermanı'nın	ilanıyla

	 B)	 Kanun-i	Esasi'nin	yürürlüğe	girmesiyle

	 C)	 Paris	Antlaşması'nın	imzalanmasıyla

	 D)	 Sened-i	İttifak'ın	yapılmasıyla

	 E)	 Islahat	Fermanı'nın	ilan	edilmesiyle

11) Aşağıdakilerden hangisinin, Osmanlı İmparatorlu-

ğu'nda anayasacılığın başlangıcı olarak kabul edildi-

ği söylenebilir?

	 A)	Tanzimat	Fermanı

	 B)	 Kanun-i	Esasi

	 C)	 Islahat	Fermanı

	 D)	 Mecelle

	 E)	 Fatih	Kanunnamesi

12)	 I.	 Bakanlıkların	kurulması

	 II.	 Kanun-i	Esasi'nin	yürürlüğe	girmesi

	 III.	 Tanzimat	Fermanı'nın	ilan	edilmesi

 Yukarıdakilerden hangilerinin Osmanlı Devleti'nde 

padişahın yetkilerini sınırlandırdığı savunulabilir?

	 A)	Yalnız	I		 B)	Yalnız	II	 C)	I	ve	II

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

13) XIX. yüz yıl da,

	 I.	 Az›n	l›k	la	r	ara	s›n	da	mil	li	yet	çi	lik	fi	kir	le	ri	nin	ya	y›l	ma	s›,

	 II.	 Ayan	lar	ile	Se	ned-i	‹t	ti	fa	k’›n	im	za	lan	ma	s›,

	 III.	 Hü	küm	da	r›n,	ege	men	li	ği	ni	hal	k	ile	pay	lafl	ma	s›

 ge liş me le rin den han gi le ri nin, Fran sız İh ti la li’nin Os-

man lı Dev le ti üze rin de ki et ki le ri ara sın da yer al dı ğı 

söy le ne mez?

	 A)	Yal	n›z	I				 B)	Yal	n›z	II	 C)	Yal	n›z	III

	 	 	 		D)	I	ve	II	 				E)	II	ve	III

14) Fran	s›z	‹h	ti	la	li	so	nu	cun	da	yay	g›n	la	flan	mil	li	yet	çi	lik	dü	flün-

ce	si	im	pa	ra	tor	luk	la	r›n	y›	k›l	ma	s›n	da	et	ki	li	ol	mufl	tur.

 Aşağı da ki ler den han gi si, bu du ru ma kar şı Os man lı 

Dev le ti’nin al dı ğı ön lem ler ara sın da yer al maz?

	 A)	 Dü	yun-u	Umu	mi	ye’nin	ku	rul	ma	s›

	 B)	 Mefl	ru	ti	yet’in	ila	n	edil	me	si

	 C)	 Tan	zi	mat	Fer	ma	n›’n›n	ila	n	edil	me	si

	 D)	 Az›n	l›k	hak	la	r›	n›n	ge	nifl	le	til	me	si

	 E)	 Is	la	hat	Fer	ma	n›’n›n	ya	y›n	lan	ma	s›
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DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET - TOPLUM İLİŞKİLERİ - III

1)	 1756	-	1763	(Yedi	Yıl)	Savaşları'ndan	sonra,	kolonilerle	

İngiltere	arasında	yapılan	savaşlarda	Fransa,	Hollanda	

ve	İspanya,	kolonilerin	yanında	yer	almıştır.

 Buna göre,

	 I.	 İngiltere	 ile	 Fransa'nın	 ilişkilerinin	 bozulmasında	

Yedi	Yıl	Savaşları	önemli	bir	etken	olmuştur.

	 II.	 Sömürgecilik,	devletlerarası	çatışmaya	yol	açmıştır.

	 III.	 İngiltere'deki	meşrutiyet	rejimi	Avrupa'yı	etkilemiştir.

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

	 	 	 D)	I	ve	III		 E)	II	ve	III	

2) Yakınçağ Avrupası'nda görülen;

	 I.	 Almanya	ve	İtalya'nın	siyasal	birliğini	sağlaması

	 II.	 Hammadde	ve	pazar	mücadelesinin	artması

	 III.	 Azınlık	isyanlarının	çıkması

 gelişmelerinden hangileri "milliyetçilik" akımının 

sonuçları arasında gösterilebilir?

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

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

3) I.	 Ba	ğ›m	s›z	l›k	 is	te	yen	 Ma	car	 mül	te	ci	le	ri	nin	 Os	man	l›	

Dev	le	ti’ne	s›	ğ›n	ma	s›

	 II.	 Avus	tur	ya-Ma	ca	ris	tan	 ‹m	pa	ra	tor	lu	ğu	’nun	 par	ça	lan-

ma	sü	re	ci	ne	gir	me	si

	 III.	 1815	Vi	ya	na	Kong	re	si	ka	rar	la	r›	n›n	al›n	ma	s›

 ge liş me le rin den han gi le ri, Fran sız İh ti la li’nin dün ya 

si ya se ti ni et ki le di ği ne ör nek gös te ri le bi lir?

	 A)	Yal	n›z	I			 		B)	I	ve	II							 C)	I	ve	III

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

4) Yakınçağ'ın	başlangıcı	sayılan	Fransız	 İhtilali,	 yarattığı	

sonuçlarla	tüm	dünyayı	etkilemiştir.

 Aşağıdakilerden hangisi ihtilalin bu derecede etkili 

olmasının nedenleri arasında gösterilebilir?

	 A)	 Kısa	sürede	gerçekleşmesi

	 B)	 Getirdiği	ilkelerin	evrensel	olması

	 C)	 Fransa'nın	denizaşırı	sömürgelere	sahip	olması

	 D)	 Amerikan	İhtilali'nden	etkilenmiş	olması

	 E)	 Fransa'nın	güçlü	bir	Avrupa	devleti	olması

5) Avrupa	 devletleri,	 Viyana	 Kongresi'nde	 Fransız	 İhtilali	

fikirlerinin	yayılmasını	önlemek	ve	monarşileri	güçlendir-

mek	istemişler;	fakat	başarılı	olamamışlardır.

 Aşağıdakilerden hangisi bu başarısızlığın nedeni 

olarak gösterilebilir?

	 A)	 Avrupa	halklarının,	ihtilalin	fikirlerini	benimsemesi

	 B)	 Sömürgecilik	hareketlerinin	hızlanması

	 C)	 İşçi	sınıfının	ortaya	çıkması

	 D)	 Bölgede	göçlerin	yaşanması

	 E)	 Şehir	nüfuslarının	artması

6) Fransız İhtilali'nin, aşağıdaki gelişmelerden hangisi-

ne neden olduğu söy le ne mez?

	 A)	 Yeniçağ'ın	sona	ermesine

	 B)	 İmparatorlukların	parçalanmasına

	 C)	 Bağımsızlık	ve	özgürlük	savaşlarının	başlamasına

	 D)	 Avrupa'da	mutlak	monarşilerin	güçlenmesine

	 E)	 İnsanlar	arasında	eşitlik	prensibinin	kabul	edilmesi-

ne
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7) Os	man	l›	Dev	le	ti’nde	Tan	zi	mat	Fer	ma	n›’n›n	 ila	n›	 ile	ki	fli-

nin	ma	l›	na	el	koy	ma	(mü	sa	de	re)	uy	gu	la	ma	s›	na	son	ve	ril-

mifl	tir.

 Bu uy gu la ma ile ön ce lik le aşa ğı da ki ler den han gi si nin 

amaç lan dı ğı söy le ne bi lir?

	 A)	 Her	ke	sin	can	ve	mal	gü	ven	li	ği	nin	sağ	lan	ma	s›

	 B)	 Ver	gi	le	rin	ge	li	re	gö	re	top	lan	ma	s›

	 C)	 Mül	ki	yet	hak	k›	n›n	gü	ven	ce	al	t›	na	al›n	ma	s›

	 D)	 ‹çifl	le	ri	ne	ka	r›	fl›l	ma	s›	na	en	gel	olun	ma	s›

	 E)	 Di	ni	hofl	gö	rü	nün	olufl	tu	rul	ma	s›

8) Osmanlı Devleti’nde;

	 I.	 III.	Selim’in	Nizam-ı	Cedid	Ordusu’nu	kurmasına	kar-

şın	Yeniçeri	Ocağı’na	dokunmaması

	 II.	 Tanzimat	 döneminde	Avrupa	 tarzında	 kurulan	mah-

kemelerin	 yanında	 şer’i	 mahkemelerin	 varlığını	 sür-

dürmesi

	 III.	 Mutlakiyetten	meşrutiyet	yönetimine	geçilmesi

 uygulamalarından hangileri, eski düzenden yana 

olanların tepkisini çekmeme amacına yöneliktir?

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

	 	 	 						D)	I	ve	III	 										E)	II	ve	III

9) II. Abdülhamit'in İstibdat (baskı) yönetimine karşı 

mücadele eden aydın grubun öncelikle gerçekleştir-

mek istediği hareket aşağıdakilerden hangisidir?

	 A)	 Meşrutiyeti	yeniden	ilan	ettirmek

	 B)	 Kaybedilen	toprakları	geri	almak

	 C)	 Tanzimat	Fermanı'nı	ilan	ettirmek

	 D)	 Islahat	Fermanı'nı	ilan	ettirmek

	 E)	 Kapitülasyonları	kaldırmak

10) Aşağıdaki olaylardan hangisi, Osmanlı Devleti'nin 

dağılmasını önlemeye yönelik değildir?

	 A)	 Kanun-i	Esasi'nin	ilanı

	 B)	 Kavalalı	Mehmet	Ali	Paşa	isyanı

	 C)	 I.	Meşrutiyet	ilanı

	 D)	 Tanzimat	Fermanı'nın	ilanı

	 E)	 Islahat	Fermanı'nın	ilanı

11) Osmanlı İmparatorluğu’nda, aşağıdakilerin hangisin-

de ikinci olarak verilen, birinci olarak verilenin yerini 

almamıştır?

 
I. II.

A) Divan	örgütü Bakanlık	(Nazırlık)

B) Ayanlık Muhtarlık

C) Nizam-ı	Cedit Sekban-ı	Cedit

D) Medrese Tımar	sistemi

E) Yeniçeri	Ocağı
Asakir-i	Mansure-i	

Muhammediye

12) Osmanlı Devleti’nde görülen aşağıdaki gelişmeler-

den hangisinde, yenilik karşıtlarının etkisi söz konu-

su olmamıştır?

	 A)	 III.	Selim’in	öldürülmesi

	 B)	 31	Mart	Olayı

	 C)	 Genç	Osman’ın	öldürülmesi

	 D)	 Kabakçı	Mustafa	Ayaklanması

	 E)	 Sultan	Abdülaziz’in	tahttan	indirilmesi
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DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET - TOPLUM İLİŞKİLERİ - IV

1) Fran sız İh ti la li so nun da,

 I.	 hal	k›n	yö	ne	tim	de	söz	sa	hi	bi	ol	ma	s›,

	 II.	 özel	mül	ki	ye	tin	ge	lifl	me	si,

	 III.	 mil	li	yet	çi	lik	fik	ri	nin	doğ	ma	s›

 ge liş me le rin den han gi le ri nin, doğrudan yö ne tim bi-

çim le ri nin de ğiş me si ne kat kı da bu lun du ğu sa vu nu-

la bi lir?

	 A)	Yal	n›z	I		 B)	Yal	n›z	II	 C)	Yaln›z	III

	 	 	 D)	I	ve	II	 	 E)	II	ve	III

2) Os man lı Dev le ti’nin Fransız İhtilali’ni, Fran sa’nın bir 

iç so ru nu sa ya rak tep ki gös ter me me si ve di ğer Av-

ru pa dev let le riy le bir lik te ha re ket et me yip ye ni Fran-

sız yö ne ti mi ni ta nı ma sı, aşa ğı da ki ler den han gi si ne 

ka nıt gös te ri le bi lir?

	 A)	 Fransa	ile	denge	politikas›	izlediğine

	 B)	 ‹h	ti	la	lin	 ken	di	si	ne	 ve	re	ce	ği	 za	rar	la	r›	 ön	ce	den	 far	k	

e	de	me	di	ği	ne

	 C)	 Av	ru	pa	si	ya	si	bir	li	ğini	bozmaya	çal›flt›ğ›na

	 D)	 Fran	sa’n›n	eko	no	mik	yar	d›	m›	na	ih	ti	yaç	duy	du	ğu	na

	 E)	 Fransa	ile	ayn›	siyasi	ittifak	içinde	olduğuna

3) Fran sız İh ti la li’nin aşağı da ki so nuç la rın dan han gi si-

nin, dev let le rin sı nır la rı nın de ğiş me sin de da ha et ki li 

ol duğu sa vu nu la bi lir?

	 A)	 Ulusal	egemenlik	anlay›fl›n›n	güçlenmesinin

	 B)	 La	ikleflme	hareketlerinin	güçlenmesinin

	 C)	 Milliyetçilik	fikrinin	yayg›nlaflmas›n›n

	 D)	 Par	la	men	ter	sis	te	min	güç	len	me	si	nin

	 E)	 Eflit	lik	ve	öz	gür	lü	ğün	ya	sal	gü	ven	ce	ye	al›n	ma	s›	n›n

4) Vi	ya	na	Kong	re	si	ve	son	ra	s›n	da	‹n	gil	te	re,	Rus	ya,	Prus	ya	

ve	Avus	tur	ya’n›n	ta	kip	et	tik	le	ri	si	ya	se	tin	bafl	l›	ca	ama	c›,	

Fran	s›z	 ‹h	ti	la	li’nden	 son	ra	 bo	zu	lan	 si	ya	si	 dü	ze	ni	 ye	ni-

den	kur	mak	t›r.

 Bu na gö re, aşa ğı da ki uy gu la ma lar dan han gi si nin bu 

amaç la çe liş ti ği söy le ne bi lir?

	 A)	 Fran	sa’da	ki	mefl	ru	ti	yet	yö	ne	ti	mi	ne	kar	fl›	ç›	k›l	ma	s›	n›n

	 B)	 1830	ve	1848	ayak	lan	ma	la	r›n›n	bas	t›r	›l	ma	ya	ça	l›	fl›l-

ma	s›	n›n

	 C)	 Os	man	l›	Dev	le	ti’nde	ki	az›n	l›k	ayak	lan	ma	la	r›nın	des-

tek	len	me	si	nin

	 D)	 Monarflik	rejimlerin	iflbirliği	yapmas›n›n

	 E)	 Mil	li	yet	çi	lik,	öz	gür	lük,	eflit	lik,	ada	let	gi	bi	fi	kir	le	rin	ya-

y›l	ma	s›	n›n	ön	len	me	k	is	ten	me	si	nin

5) Ya kın çağ’da Av ru pa’da,

	 •	 1830	İh	ti	lal	le	ri	ile	li	be	ral	de	mok	ra	si	lerin	güç	len	mesi,

	 •	 Sa	na	yi	Dev	ri	mi	ile	ma	ki	na	l›	üre	ti	me	ge	çil	mesi

 ge liş me le rine da ya na rak,

 I. Ki	fli	hak	ve	öz	gür	lük	le	ri	genifllemifltir.

	 II.	 Üre	tim	fa	ali	ye	ti	artm›flt›r.

	 III.	 Siyasi	ve	ekonomik	geliflmeler	yaflanm›flt›r.

 yar gı la rın dan han gi le ri ne ula şı la bi lir?

	 A)	Yal	n›z	I		 B)	Yal	n›z	II	 C)	Yal	n›z	III

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

6)	 I.	 Av	ru	pa	si	ya	si	ha	ri	ta	s›	n›	ye	ni	den	dü	zen	le	mek

	 II.	 Fran	s›z	‹h	ti	la	li’nin	etkilerini	ortadan	kald›rmak

	 III.	 Monarflik	yö	ne	tim	le	ri	n	de	va	m›	n›	sağ	la	mak

 Yu ka rı da ki ler den han gi le ri nin, Vi ya na Kong re si’nin 

top lan ma sın da et ki li ol du ğu sa vu nu la bi lir?

	 A)	Yal	n›z	I		 B)	Yal	n›z	II	 C)	I	ve	II

	 	 	 D)	II	ve	III	 E)	I,	II	ve	III
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7) Fran sız İh ti la li sı ra sın da ya yım la nan İn san ve Va tan-

daş Hak la rı Bil dir ge si’n de, “Ege	men	lik	ulu	sun	dur,	hiç-

kim	se	 ve	ya	 hiç	bir	 ku	ru	lufl,	 mil	let	çe	 ve	ril	me	yen	 bir	 ege-

men	li	ği	kul	la	na	maz.”	mad de si ile  aşa ğı da ki ler den han-

gi si ne kar şı çı kıl dı ğı sa vu nu la bi lir?

	 A)	 Monarflik	yönetim	anlay›fl›na

	 B)	 Yeni	partilerin	kurulmas›na

	 C)	 Demokrasinin	yayg›nlaflmas›na

	 D)	 Sosyalizm	düflüncesine

	 E)	 Ulusalc›	hareketlerin	bafllamas›na

8) Tan	zi	mat	Fer	ma	nı	ile	her	kes	mal	ve	mülk	sa	hi	bi	ola	bi	le-

cek,	va	tan	daş	lar	ara	sın	da	eşit	lik	sağ	la	na	cak,	fert	ler	mal-

la	rı	nı	ço	cuk	la	rı	na	mi	ras	bı	ra	ka	bi	le	cek	ti.

 Bu na gö re, Tan zi mat Fer ma nı’yla il gi li ola rak aşa ğı-

da ki yar gı lar dan han gi si ne ula şı la maz?

	 A)	 Öz	gür	lük	le	rin	ala	nı	ge	niş	le	til	miş	tir.

	 B)	 Hu	ku	ki	dü	zen	le	me	ler	ya	pıl	mış	tır.

	 C)	 Ya	ban	cı	la	ra	ve	ri	len	ay	rı	ca	lık	lar	ar	tı	rıl	mış	tır.

	 D)	 Adil	bir	hu	kuk	sis	te	mi	oluş	tu	rul	muş	tur.

	 E)	 Mül	ki	yet	hak	kı	gü	ven	ce	al	tı	na	alın	mış	tır.

9) Aşa ğı da ki ler den han gi si 1909’da Ka nun-i Esa si’de 

ya pı lan de ği şik lik ler den bi ri de ğil dir?

	 A)	 Hü	kü	me	tin	mec	li	se	 kar	şı	 so	rum	lu	 ha	le	 ge	ti	ril	me	si

	 B)	 Pa	di	şa	hın	mec	li	si	aç	ma	ve	ka	pa	ma	yet	ki	si	nin	elin	den	

alın	ma	sı

	 C)	 Mec	lis	 baş	ka	nı	nın	 yet	ki	le	ri	nin	 ge	niş	le	til	me	si

	 D)	 Pa	di	şa	hın	ül	ke	yö	ne	ti	min	de	ki	et	kin	li	ği	ne	son	ve	ril	me-

si

	 E)	 Mil	let	ve	kil	lerinin	 temsil	 gücünün	artırılması

10) II.	 Mefl	ru	ti	yet	 sü	re	ci,	 Türk	çü	lük	 fik	ri	nin	 önem	 ka	zan	d›	ğ›	

bir	 dö	nem	 ol	mufl	tur.	 ‹m	pa	ra	tor	lu	ğun	 top	rak	 ka	y›p	la	r›	n›n	

art	ma	s›	da	bu	du	ru	mun	olufl	ma	s›n	da	et	ki	li	ol	mufl	tur.

 Bu na gö re;

	 I.	 Os	man	l›	c›	l›k	ve	üm	met	çi	lik	fi	kir	le	rin	den	bek	le	nen	so-

nu	cun	al›	na	ma	ma	s›

	 II.	 Bal	kan	 ulus	la	r›	n›n	 im	pa	ra	tor	luk	tan	 h›z	la	 ay	r›l	ma	ya	

bafl	la	ma	s›

	 III.	 Ül	ke	 yö	ne	ti	ci	le	ri	nin	 kay	be	di	len	 top	rak	la	r›	 geri	 al	ma		

po	li	ti	ka	s›	iz	le	me	si

 du rum la rın dan han gi le ri nin, Türk çü lük fik ri nin önem 

ka zan ma sın da et ki li ol du ğu söy le ne mez?

	 A)	Yal	n›z	I	 B)	Yal	n›z	II	 C)	Yal	n›z	III

	 	 	 D)	I	ve	II		 E)	II	ve	III

11) Os man lı uy ru ğun da ya şa yan Hı ris ti yan lar Tan zi mat 

Fer ma nı’nın en çok aşa ğı da ki alan lar dan han gi sin de 

ya pı lan dü zen le me le ri ne kar şı çık mış tır?

	 A)	Si	ya	si	 B)	As	ke	ri	 C)	Eği	tim

	 	 	 D)	Eko	no	mik	 E)	Hu	ku	ki	

12) Tanzimat Fermanı'nın yayınlanmasında,

 I.	 Osmanlıcılık,

	 II.	 İslamcılık,

	 III.	 Türkçülük

 düşüncelerinden hangileri etkili olmuştur?

	 A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	II	 C)	Yalnız	III

	 	 	 D)	I	ve	II		 E)	II	ve	III

13)  Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet Dönemi'nde 

görülen gelişmelerden biri değildir?

	 A)	 Meclisin	 güçlenmesi

	 B)	 Anayasal	 değişikliklerin	 yapılması

	 C)	 Almanya	 ile	 yakınlaşılması

	 D)	 Düşünce	hayatının	 geliştirilmesi

	 E)	 Ordunun	 siyasetten	ayrılması



TARİH
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SERMAYE VE EMEK - I

A)  BULMACA

 Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

5

1

2 

7

8

6

3

4

1)	 Osmanlı	Devleti'nde	yabancı	tüccarlara	verilen	imtiyaz-

lar

2)	 Büyük	devletlerin,	gelişmemiş	ülkeleri	ve	milletleri	siyasi	

ve	ekonomik	olarak	himayelerine	almaları	 ile	bu	bölge-

lerin	 yeraltı,	 yerüstü	kaynaklarını	 istedikleri	 gibi	 kullan-

maları

3)	 Osmanlı	Devleti'nden	alacaklı	olan	devletlerin,	Osman-

lı'dan	 alacaklarını	 tahsil	 etmek	 amacıyla	 oluşturdukları	

genel	borçlar	idaresi

4)	 Avrupa'da	ticaret	ve	sanat	ile	uğraşan	sınıf

5)	 Osmanlı	 Devleti'nin	 1838	 yılında	 İngilizlerle	 imzaladığı	

ve	İngiltere'ye	büyük	ekonomik	imtiyazlar	verdiği	ticaret	

antlaşması

6)	 Sanayi	Devrimi'nin	başladığı	ülke

7)	 Sanayi	 Devrimi	 sonucunda	 ortaya	 çıkan	 ekonomik	

akımlardan	biri

8)	 Sanayi	Devrimi'nden	olumsuz	yönde	etkilenen	ve	kapi-

tülasyonların	da	etkisiyle	Avrupa'nın	yarı	sömürgesi	ha-

line	gelen	ülkelerden	biri

B) DOĞRU MU? YANLIŞ MI?

 Aşağıdaki açıklamaları okuyup karşılarındaki kutu-

cuğa "D" ya da "Y" yazarak doğru veya yanlış oldu-

ğunu belirtiniz. Verilen bilgiler yanlışsa altındaki 

boşluğa doğrusunu yazınız.

1) Sanayi	 Devrimi	 ile	 insan	 ve	 hayvan	 gücüne	
dayalı	 üretim	 tarzından	 makine	 ile	 üretime	
geçilmiştir.

......................................................................

2) Sanayi	 İnkılabı	Avrupa'da	hammadde,	pazar	
ve	işgücü	ihtiyacını	artırmıştır.

......................................................................

3) Sanayi	 Devrimi	 ile,	 loncaların	 üretimdeki	
önemleri	artmıştır.

......................................................................

4) Avrupa'daki	 Sanayi	 Devrimi,	 Osmanlı	
Devleti'nde	yerli	 sanayinin	 çökmesine	neden	
olmuştur.

......................................................................

5) 1838	Balta	Limanı	Ticaret	Antlaşması'yla	Os-
manlı	Devleti'ndeki	dış	ticaret	açığı	kapanma-
ya	başlamıştır.

......................................................................

6) Osmanlı	Devleti'nde	ilk	banka	1847'de	Bank-ı	
Dersaadet	adıyla	kurulmuştur.

......................................................................

7) Osmanlı	Devleti	ilk	kez	Kırım	Savaşı	sırasın-
da	İngiltere	ve	Fransa'dan	dış	borç	almıştır.

......................................................................

8) Osmanlı	Devleti,	ülkeyi	ekonomik	çöküntüden	
kurtarmak	 için,	 kapitülasyon	 uygulamasını	
yaygınlaştırmıştır.

......................................................................

9) Düyun-u	 Umumiye	 İdaresi'nin	 kurulmasıyla,	
Osmanlı	Devleti	ekonomik	ve	mali	bağımsızlı-
ğını	yitirmiştir.

......................................................................
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C) AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

1) Bilim insanlarının düşünce hayatına ve bilimsel geliş-
melere katkıları neler olabilir? Belirtiniz.

 

2) Sanayi Devrimi nedir? Açıklayınız.

 

3) Sanayi Devrimi'nin başlamasında etkili olan unsurlar 
nelerdir? Belirtiniz.

 

4) XVIII. yüzyıldan itibaren fabrika üretimine geçilmesi 
ve teknolojide yaşanan gelişmeler insan hayatını na-
sıl etkilemiştir? Açıklayınız.

 

5) Sanayi Devrimi'nin sonuçlarını yazınız.

 

6) Sanayi İnkılabı'nın sanayileşemeyen ülkeler ve 
Osmanlı Devleti üzerindeki etkileri neler olmuştur? 
Açıklayınız.

 

7) Osmanlı Devleti'nin sanayiyi ıslah ve geliştirmek için 
yaptığı çalışmaları belirtiniz.

 

8) 1838 Balta Limanı Ticaret Antlaşması'nın Osmanlı 
ekonomik hayatındaki yeri ve önemini açıklayınız.

 

9) Osmanlı Devleti'nin bütçe açıklarını kapatmak için 
yaptığı çalışmaları belirtiniz.

 

10) Düyun-u Umumiye İdaresi ne demektir? Niçin kurul-
muştur? Yazınız.

 



TARİH

SNF11-21
SERMAYE VE EMEK - II

1) Bir	görüşe	göre,	1838	Balta	Limanı	Ticaret	Antlaşması,	

Osmanlı	Devleti'ni	 serbest	 ticarete	 açarak,	 sanayisinin	

çökmesinde	ve	giderek	ekonomisinin	sömürgeleşmesin-

de	rol	oynamıştır.

 Buna göre;

 I.	 İthalat	vergisinin	düşürülüp,	ihracat	vergisinin	artırıl-

ması

	 II.	 Osmanlı	Devleti'nin	 sanayisi	 için	 gerekli	 olan	 ham-

maddenin	yurtdışına	satılmasını	kolaylaştırması

	 III.	 Yerli	malların	iç	pazarlarda	kullanımının	artması

 uygulamalarından hangilerinin, yukarıdaki gelişme-

ye ortam hazırladığı ileri sürülebilir?

	 A)	Yal	n›z	I		 B)	Yal	n›z	II	 C)	Yaln›z	III

	 	 	 D)	I	ve	II	 	 E)	I	ve	III

2) Yeniçağda Avrupa'da;

 I.	 Köylerde	tarım	devrimi	nedeniyle	işsizliğin	artması

	 II.	 Köyden	 kente	 göçün	 hız	 kazanması	 ile	 şehirlerde	

işgücünün	artması

	 III.	 Sanayi	İnkılabı	sonucunda	işçi	sınıfının	oluşması

 durumları, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla veril-

miştir?

	 A)	I,	III,	II	 	 	 B)	III,	II,	I

	 C)	I,	II,	III	 	 	 D)	II,	I,	III

	 	 	 E)	III,	I,	II

3) Os	man	lı	Dev	le	ti’nde	üre	tim,	el	de	edi	len	ürü	nü	pa	zar	lar-

da	 sat	mak	tan	 çok	 üre	te	nin	 ki	şi	sel	 ih	ti	yaç	la	rı	nı	 kar	şı	la-

ma	ya	yö	ne	lik	ya	pıl	mış	tır.

 Bu du ru mun aşa ğı da ki ler den han gi si ni en gel le di ği 

sa vu nu la maz?

	 A)	 Ser	ma	ye	bi	ri	ki	mi	nin	oluş	ma	sı	nı

	 B)	 Köy	den	ken	te	gö	çün	art	ma	sı	nı

	 C)	 Sa	na	yi	leş	me	ha	re	ket	le	ri	nin	baş	la	ma	sı	nı

	 D)	 Yer	li	tüc	car	la	rın	ti	ca	ret	te	ki	pa	yı	nın	art	ma	sı	nı

	 E)	 Ticaretin	ülke	ekonomisindeki	payının	azalmasını

4) Sanayi	 Devrimi,	 yalnızca	 siyasal	 ve	 ekonomik	 yapıları	

değil,	 toplumsal	 yaşamı	 da	 değiştirdi.	 İnsanlar	 giderek	

artan	 oranda	 köylerden	 kopup,	 kentlerde	 toplanmaya	

başladı.

 Bu durumun;

	 I.	 Avrupa'da	yeni	sosyal	sınıfların	ortaya	çıkması

	 II.	 Kentlerde	konut	gereksiniminin	artması

	 III.	 Din	adamlarının	siyasi	güç	kazanması

 gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olduğu 

söylenebilir?

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

	 	 	 D)	I	ve	III		 E)	Yalnız	III

5) Osmanlı	 İmparatorluğu'nda	 kapitülasyonların	 ekonomi-

de	yıkıcı	etkileri	olmuştur.

 Buna göre;

	 I.	 İç	gümrüklerin	kalkmasıyla	yerli	sanayinin	çökmesi

	 II.	 Yerli	tüccarların	yabancı	tüccarlarla	rekabet	edeme-

mesi

	 III.	 Hammaddenin	 dışarıya	 ucuza	 satılması,	 Avrupa	

mallarının	iç	pazarda	artması

 gibi olayların hangileri yukarıdaki yargıyı destekler 

niteliktedir?

	 A)	 Yalnız	I	 B)	I,	II	ve	III	 C)	I	ve	II

	 	 	 D)	Yalnız	III	 E)	II	ve	III

6) Osmanlı	 Devleti,	 XIX.	 yüzyıl	 başlarında	 "Hayriye	 Tüc-

carı"	 adı	 verilen	 Müslüman	 tüccarlara,	 düşük	 gümrük	

tarifesi	uygulamaya,	iç	ve	dış	ticarette	kolaylıklar	sağla-

maya	başladı.

 Osmanlı Devleti bu uygulama ile;

	 I.	 Demokratik	devlet	anlayışını	uygulamak

	 II.	 Türk	tüccarlarını	yabancı	tüccarlara	karşı	korumak

	 III.	 Yerli	ekonomiyi	güçlendirmek

 hedeflerinden hangilerini gerçekleştirmek istemiş 

olamaz?

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

	 	 	 D)	II	ve	III	 E)	Yalnız	III
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7) II.	 Abdülhamit	 Dönemi'nde	 1881'de	 Düyun-u	 Umumiye	

(Genel	Borçlar)	İdaresi	kurulmuştur.	

 Bu kuruluşun:

	 I.	 Osmanlı	 Devleti'nin	 bazı	 vergilerini	 kendi	memurları	

eliyle	toplaması

	 II.	 Borç	karşılığı	gösterilen	gelirleri	denetleyebilmesi

	 III.	 Osmanlı	Devleti'nden	alacaklı	 olan	 yabancı	 ve	Türk	

temsilcilerden	oluşması

 özelliklerinden hangilerinin Osmanlı Devleti'nin eko-

nomik ve mali bağımsızlığına ters düştüğü söylenebi-

lir?

	 A)	 Yalnız	I	 B)	I	ve	II	 	 C)	I,	II	ve	III

	 	 	 D)	Yalnız	III	 E)	II	ve	III

8) -	 Bakırköy	bez	fabrikasının	açılması

	 -	 Beykoz	ayakkabı	fabrikasının	açılması

	 -	 Hereke	dokuma	fabrikasının	açılması

	 -	 Islah-ı	Sanayi	Komisyonu'nun	oluşturulması

 Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisiyle bağ-

lantılı değildir?

	 A)	 Lonca	üretiminin	çökmesiyle

	 B)	 Avrupa	mallarının	Osmanlı	pazarlarında	rakipsiz	kal-

masıyla

	 C)	 Üretimin	artırılmak	istenmesiyle

	 D)	 Sanayinin	geliştirilmek	istenmesiyle

	 E)	 Kapitülasyonların	kaldırılmasıyla

9) Sanayi	Devrimi	 ile,sömürgecilik	hız	kazanmış,	pazar	ve	

hammadde	 sorunları	 ortaya	 çıkmış,	 ticaret	 burjuvazisi,	

sanayi	burjuvazisine	dönüşmüş,	sermaye	piyasası	oluş-

muştur.	Ayrıca	pazar	ihtiyacı	nedeniyle	Osmanlı	İmpara-

torluğu'nun	önemi	artmış,I.	ve	II.	Dünya	Savaşları	çıkmış,	

silah	teknolojisinde	yeni	gelişmeler	olmuştur.

 Bu bilgiye bakılarak, Sanayi Devrimi'nin aşağıdaki 

alanlardan hangisi üzerindeki etkisinden söz edile-

mez?

	 A)	 Ekonomi	 	 	 B)	Siyasal

	 C)		Sosyal	 	 	 D)	Kültürel

	 	 	 						E)	Askeri

10) XVIII.	yüzıldan	XIX.	yüzyıla	geçerken	İngiltere'de	hızlı	bir	

nüfus	artışı	yaşanmıştır.	1750	-	1850	arasında	en	yüksek	

noktasına	ulaşan	bu	artış,	sadece	İngiltere'de	değil	 tüm	

Avrupa'da	 gerçekleşmiştir.	 Örneğin	 1800'lerde	 188	mil-

yon	 olan	 Avrupa	 nüfusu,	 %50	 artarak,	 1850'lerde	 266	

milyona	yükselmiştir.

 Avrupa'da yaşanan bu nüfus artışının;

	 I.	 Endüstri	 kesiminin	 gereksinim	duyduğu	emek	gücü-

nün	oluşması

	 II.	 Endüstri	ürünleri	için	gerekli	pazarın	hızla	büyümesi

	 III.	 Üretimde	makineleşmenin	başlaması

 konularından hangileri ile Endüstri Devrimi'ne etki 

ettiği ileri sürülebilir?

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

	 	 	 D)	I	ve	II	 	 E)	I	ve	III

11) Yeniçağ Avrupası'nda,

	 -	 İşçi	sınıfının	önem	kazandığı,

	 -	 Ekonomiyle	ilgili	yeni	görüşlerin	ortaya	çıktığı,

	 -	 Hammadde	gereksinimi	ve	uluslararası	ekonomik	re-

kabetin	aldığı

 görülmüştür.

 Bu gelişmelerin, aşağıdakilerden hangisinin sonucu 

olduğu söylenebilir?

	 A)	 Reform	Hareketlerinin

	 B)	 Sanayi	Devrimi'nin

	 C)	 Ulusçuluk	akımlarının

	 D)	 Derebeylikler	kurulmasının

	 E)	 Coğrafya	Keşiflerinin

12) Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devrimi'nin yaşan-

masına ortam hazırlayan durumlardan biri olamaz?

	 A)	 Sermaye	birikimi

	 B)	 Ulaşım	araçları	ve	demiryollarındaki	gelişme	

	 C)	 Bilim	Rönesansı

	 D)	 Köyden	kente	göç	etmiş	işgücü	artışı

	 E)	 Hammadde	ve	pazar	gereksinimi
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SNF11-22
SERMAYE VE EMEK - III

1) 1877	-	78	(93	Harbi)	Osmanlı	-	Rus	savaşı	ağır	mali	yük	
getirince,	Osmanlı	Devleti	çaresiz	kalmış,	1881	yılında	
yayınladığı	Muharrem	Kararnamesi	ile	borçlarını	ve	faiz-
lerini	 nasıl	 ödeyeceğini	alacaklı	 devletler	 ve	 temsilcile-
riyle	belirlemişti.

 Bu durum Osmanlı Devleti'nde;
	 I.	 Gelir	dağılımındaki	dengesizliklerin	giderilmesi
	 II.	 Ekonomik	ve	mali	bağımsızlığın	ortadan	kalkması
	 III.	 Ekonomik	yapının	daha	da	güçlenmesi

 gelişmelerinden hangilerini ortaya çıkarmıştır?

	 A)	 Yalnız	I	 B)	Yalnız	II	 C)	Yalnız	III

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

2)	 1838	Balta	Limanı	Ticaret	Antlaşması'yla	İngilizlere	yeni	
ticari	ayrıcalıklar	tanınmıştır.	Daha	sonra	bu	ayrıcalıkla-
ra	ilave	olarak	1850	yılında	gümrük	tarifelerinde	indirim	
yapılmıştır.	Artan	ekonomik	sıkıntılara	Kırım	Savaşı'nın	
çıkması	da	eklenince	Osmanlı	Devleti	iyice	zor	duruma	
düşmüştür.

 Bu durumun sonucunda Osmanlı Devleti'nde,
	 I.	 dış	borç	alma,
	 II.	 Avrupa'dan	yardım	isteme,

	 III.	 halktan	alınan	vergileri	artırma

 yöntemlerinden hangilerine başvurulduğu söylene-

bilir?

	 A)	Yalnız	I		 B)	Yalnız	II	 C)	I	ve	II

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

3)	 Sa	na	yi	Dev	ri	mi’nden	son	ra	ol	duk	ça	güç	lü	ti	ca	ret	fi	lo	la	r›	
ku	rul	mufl,	1869’da	Sü	veyfl	Ka	na	l›,	1914’te	ise	Pa	na	ma	
Ka	na	l›	aç›l	m›fl	t›r.

 Bu na gö re, 

	 I.		 De	niz	 ula	fl›	m›	n›	 ge	lifl	tir	me	ye	 yö	ne	lik	 ça	l›fl	ma	lar	 ya-

p›l	m›fl	t›r.

	 II.		 Em	per	ya	list	 dev	let	ler	le	 sö	mür	ge	le	ri	 ara	s›n	da	 bağ-

lan	t›	güç	len	mifl	tir.

	 III.	 Ak	de	niz	önem	ka	zan	m›fl	t›r.	

 yar gı la rın dan han gi le ri ne ula şı la bi lir?

	 A)	Yal	n›z	I		 B)	I	ve	II	 	 C)	I	ve	III

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

4)	 XIX.	 yüzyıl	 başlarında	 sömürgecilik	 hareketinin	 ivme	
kazanması	sonucu	Osmanlı	toprakları,	Batılı	devletlerin	
çıkar	çatışmasına	neden	olmuş	ve	devlet	yarı	sömürge	
statüsüne	dönüşmüştür.

 Osmanlı Devleti'nin aşağıda verilen özelliklerinden 

hangisinin bu durumun oluşmasında etkili olduğu 

söylenemez?

 

	 A)		Önemli	hammadde	kaynaklarına	sahip	olmasının

	 B)	 Halkının	çoğunluğunun	Müslüman	olmasının

	 C)	 Egemenlik	alanının	stratejik	öneme	sahip	olmasının

	 D)	 Savunma	gücünün	zayıflamasının

	 E)	 Önemli	ulaşım	yolları	üzerinde	bulunmasının

5)	 Sa	na	yi	Dev	ri	mi	ile	bir	lik	te,	gün	de	12	sa	at	ten	faz	la	ça	l›fl-
ma	sa	at	le	ri,	tek	nik	ve	ted	bir	le	rin	ek	sik	ol	ma	s›n	dan	kay-
nak	la	nan	 çok	 sa	y›	da	 ifl	 ka	za	s›,	 bir	 tür	lü	 dü	zel	til	me	yen	
el	ve	rifl	siz	sağ	l›k	ko	flul	la	r›	ve	kö	tü	bes	len	me	gi	bi	ko	nu	lar	
ifl	çi	le	rin	te	mel	so	run	la	r›	n›	olufl	tur	mufl	tur.

 Bu ge liş me le rin aşa ğı da ki ler den han gi si ne ne den 

ol du ğu söy le ne bi lir?

 

	 A)	Sen	di	ka	la	r›n	ku	rul	ma	s›	na	

	 B)	Fab	ri	ka	la	r›n	ka	pa	t›l	ma	s›	na

	 C)	Bü	yük	te	kel	le	rin	olufl	ma	s›	na

	 D)	‹fl	ve	ren	le	rin	si	ya	si	yön	den	güç	len	me	si	ne

	 E)	S›	n›f	l›	top	lum	ya	p›	s›	n›n	or	ta	dan	kalk	ma	s›	na

6) Avrupa'da üretim sistemindeki değişikliklerle ortaya 

çıkan Sanayi Devrimi'nin sosyal, ekonomik ve siya-

sal sonuçları arasında, aşağıdakilerden hangisi gös-

terilemez?

 A)	 İşçi	sınıfının	etkinlik	kazanması

	 B)	 Hammadde	ve	pazar	arayışlarının	hızlanması

	 C)	 Sermaye	piyasalarının	oluşması

	 D)	 Köyden	kente	göçün	azalması

	 E)	 Yeni	siyasal	düşüncelerin	ortaya	çıkması
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7)	 Osmanlı	Devleti'nde	XIX.	yüzyılın	son	çeyreğinden	itiba-
ren	yabancı	yatırımlarda	İngiltere'nin	payı	%56'dan	%15'e	
düşmüş;	Almanya'nın	payı	%1'den	%27'ye	yükselmiştir.

 Bu durumun aşağıdaki gelişmelerden hangisine or-

tam hazırladığı söy le ne mez?

 

	 A)	 İngiltere'nin	Osmanlı	ekonomisindeki	etkinliğinin	azal-

masına

	 B)	 Almanya	ile	Osmanlı	Devleti'nin	birbirlerine	siyasi	ve	

ekonomik	olarak	yakınlaşmasına

	 C)	 Osmanlı	Devleti'nin	Avrupa'ya	bağımlılığının	ortadan	

kalkmasına

	 D)	 Osmanlı	Devleti'nin	ticari	ilişkilerinin	değişmesine

	 E)	 Avrupalı	 devletlerin	 Osmanlı	 ülkesinde	 bazı	 girişim-

lerde	bulunmasına

8)	 I.	 Coğrafya	Keşifleri
	 II.	 Rönesans
	 III.	 Reform
	 IV.	Bilim	Rönesansı
	 V.	 Endüstri	Devrimi

 Yukarıdaki yeniçağ olaylarından hangileri, I. ve II. 

Dünya Savaşlarının çıkmasında temel neden olan 

sömürgecilik yarışında doğrudan etkili olmuştur?

 

	 A)	I	ve	IV	 	 	 B)	I,	II	ve	IV

	 C)	II	ve	V	 	 	 D)	III	ve	IV

	 	 	 	 E)	I	ve	V

9) Avrupa'da sömürgeciliğin yaygınlaşması aşağıdaki-

lerden hangisine ortam hazırlamamıştır?

	 A)	 Hammadde	ve	pazar	gereksiniminin	artmasına

	 B)	 Avrupa	kültürünün	yayılmasına

	 C)	 Bazı	 devletlerin	 denizaşırı	 egemenlik	 kuracak	 güce	

ulaşmasına

	 D)	 İslam	dünyasının	güçlenmesine

	 E)	 Sanayi	Devrimi'ne

10) Aşağıdakilerden hangisi, Coğrafya Keşifleri ve Sanayi 

Devrimi'nin ortak sonucu olarak gösterilebilir?

 

	 A)		Sömürgecilik	düşüncesinin	gelişmesi

	 B)	 Üretim	biçiminin	değişmesi

	 C)	 Yeni	sosyal	sınıfların	oluşması

	 D)	 Bilinmeyen	yeni	yerlerin	bulunması

	 E)	 Yeni	pazarlar	aranmaya	başlanması

11) Avrupa'da XVIII. yüzyılda üretim biçiminde niteliksel 

değişimi sağlayan Sanayi Devrimi ile aşağıdakilerden 

hangisi bağlantılı değildir?

 

	 A)		Bilim	Rönesansı

	 B)	 Burjuvalar

	 C)	 Üretim	ve	ulaşım	araçlarındaki	gelişme

	 D)	 Bankacılık	sistemindeki	gelişme

	 E)	 Ulusal	egemenlik

12) Aşağıdakilerden hangisinin oluşumunda, Sanayi 

İnkılabı'nın etkisinin olduğu söy le ne mez?

 

	 A)		Kültürlerin	ve	ulusların	birbirine	yakınlaşması

	 B)	 Pazar	bulma	ihtiyacının	artması

	 C)	 Uzakdoğu	ticaret	yollarının	önemini	yitirmesi

	 D)	 Ticaretin	gelişmesi

	 E)	 Refahın	artması

13)	 Sanayi	 İnkılabı,	 insan	 ve	 hayvan	 gücüne	 dayalı	 üretim	
tarzından	makine	gücüne	dayalı	üretim	tarzına	geçiştir.

 XVIII. yüzyılda teknik gelişmelerin üretime uygulan-

masıyla ortaya çıkan bu üretim biçimi, ilk kez aşağı-

daki devletlerden hangisinde görülmüştür?

 

	 A)	Fransa	 	 	 B)	İngiltere

	 C)	İtalya	 	 	 D)	Hollanda

	 	 	 	 E)	Rusya
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XIX. ve XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN GÜNDELİK HAYAT - I

A)  EŞLEŞTİRME

 Aşağıda Osmanlı Devleti'ndeki bazı kurum ve kuru-

luşlar ile, ilgili oldukları alanlar verilmiştir. Kuruluş-

ların önündeki harfi, ilgili olduğu alanın bulunduğu 

kutucuğa yazarak doğru eşleştirmeyi yapınız.

 (Not: Bir kurum ve kuruluş, birden fazla alanla ilgili 

olabilir.)

Basın - Yayın Eğitim

Sanat

A)	 Darülfünun

B)	 Takvim-i	Vekayi

C)	 Mızıkay-ı	Hümayun

D)	 Dar-ülbedayi

E)	 Sanayi-i	Nefise

F)	 Tasvir-i	Efkâr

G)	 Galatasaray	Sultanisi

H)	 Encümen-i	Daniş

I)	 Şükufezar	(Çiçek	Bahçesi)

B) BOŞLUK DOLDURMA

	 Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

1)	 Osmanlı	 Devleti'nde	 1933'te	 Darülfünun	 kaldırılarak,	

yerine	……………	Üniversitesi	kurulmuştur.

2)	 ……………	Osmanlı	Devleti'nde	ders	 kitaplarının	 seçi-

mine	karar	veren	kurumdur.

3)	 Sanayi-i	Nefise'nin	kurulmasıyla	Osmanlı	Devleti'nde	ilk	

kez	……………	eğitimi	verilen	okul	açılmıştır.

4)	 ……………	 tarafından	 İstanbul'da	 arkeoloji	 müzesi	

(Asarıatika)	kurulmuştur.

5)	 ……………,	 ……………	 ve	 ……………	 Osmanlı	

Devleti'nde	yetişmiş	ünlü	ressamlardır.

6)	 II.	Mahmut	Mızıkayıhümayun'u	kurarak	modern	anlam-

da	……………	eğitiminin	başlamasını	sağlamıştır.

7)	 Osmanlı	Devleti'nde	……………	modern	Osmanlı	tiyat-

rosunu	kurmuştur.

8)	 Osmanlı	Devleti'nde	ilk	kadın	dergisi	1869'da	yayın	ha-

yatına	başlayan	……………	dergisidir.

9)	 ……………,	 Osmanlı	 Devleti'nde	 Şinasi	 tarafından	 çı-

kartılan	ilk	özel	gazetedir.
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C) AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

1) Osmanlı Devleti'nde XIX. yüzyılda basın-yayın haya-
tında ne gibi gelişmeler meydana gelmiştir? Belirtiniz.

 

2) Osmanlı eğitim politikasında XIX. yüzyılda meydana 
gelen değişmeler nelerdir? Belirtiniz.

 

3) Encümen-i Daniş Nedir? Hangi amaçla kurulmuştur? 
Belirtiniz.

 

4) Maarif-i Umumiye Nezareti nedir? Görevini belirtiniz.

 

5) Darülfunun nedir? Hangi amaçla kurulmuştur? 
Belirtiniz.

 

6) Osmanlı Devleti'nde Şeker Ahmet Paşa ve Osman 
Hamdi Bey hangi alanlarda ne gibi çalışmalar yap-
mışlardır? Açıklayınız.

 

7) XIX. yüzyılda Osmanlı mimarisinde ne gibi değişiklik-
ler görülmüştür? Belirtiniz.

 

8) Osmanlılarda, Tanzimat sonrası eğitimde ikiliğin or-
taya çıkış sebepleri nelerdir? Açıklayınız.

 

9) Osmanlı Devleti'nde müzik, eğlence ve spor alanında 
hangi değişiklikler yaşanmıştır? Açıklayınız.

 

10) Sıbyan Mektebi, rüştiye, idadi, sultani, Dar-ülbedayi, 
Mızıkay-ı Hümayun kavramlarını açıklayınız.
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XIX. ve XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN GÜNDELİK HAYAT - II

1)	 XIX.	yüzyıl	Osmanlı	toplumunda	en	göze	çarpan	olayla-
rın	başında	nüfus	hareketleri	gelir.	Bu	yüzyılda	özellikle	
büyük	kentlerde	hızlı	nüfus	artışı	oldu.	1840'ta	400	bin	
olan	 İstanbul'un	 nüfusu	 1890'da	 900	 bine	 çıktı.	 Aynı	
süre	 içinde	 İzmir'in	 nüfusu	 110	 binden	 200	 bine,	
Beyrut'un	nüfusu	40	binden	80	bine	 yükseldi.	Selanik,	
Adana	 ve	 Samsun	 gibi	 önemli	 merkezlerde	 de	 buna	
benzer	nüfus	artışları	yaşandı.

 Kentlerdeki bu nüfus artışında;
	 I.	 Sağlık	ve	yaşam	koşullarındaki	iyileşmeler
	 II.	 Kırsal	kesimden	kentlere	doğru	yapılan	göçler
	 III.	 Osmanlı	topraklarına	dışarıdan	gelen	muhacir	akın-

ları
 durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
 
	 A)	Yalnız	I		 B)	Yalnız	III	 C)	I	ve	II
	 	 	 D)	I	ve	III		 E)	I,	II	ve	III

2) XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren; 
	 I.	 Osmanlı	 kent	 yaşamına	 telgraf,	 telefon,	 tren,	 tram-

vay	 ve	 buharlı	 vapur	 gibi	 yeni	 iletişim	 ve	 ulaşım	
araçları	girmeye	başlamış,

	 II.	 Elektrik	 ve	 gaz	 kullanılarak	 kentlerin	 aydınlatılması	
uygulamasına	geçilmiş,

	 III.	 Su	şebekeleri	inşa	edilmiştir.
 Bunlardan hangileri, "Osmanlı	kentlerinin	çehresi	değişir-

ken	buralarda	yaşayan	insanların	günlük	hayatları	da	kolaylaş-

mıştır." yargısına kanıt olarak gösterilebilir?
 
	 A)	I	ve	II	 	 B)	Yalnız	II	 C)	I	ve	III
	 	 	 D)	I,	II	ve	III	 E)	II	ve	III

3)	 XIX.	 yüzyılda	Osmanlı	 şehirlerinde	görülen	ve	alafran-
galık	olarak	adlandırılan	Batılı	yaşam	biçimi,	başta	padi-
şah	olmak	üzere	yüksek	devlet	görevlileri	ve	gelir	sevi-
yesi	yüksek	kesimler	arasında	hızla	yayıldı.	Avrupa	tarzı	
yaşam,	İstanbul'un	yanı	sıra	Batı'ya	açılan	liman	kentle-
ri	 ve	 bazı	 eyalet	 merkezlerinde	 de	 görüldü.	 Bununla	
birlikte	 köy	 ve	 kasabalarda	 yaşayan	 insanların	 büyük	
bölümü	 uzun	 süre	 bu	 değişimin	 dışında	 kalarak	 gele-
neksel	yaşam	biçimini	devam	ettirdi.

 Bu durumun, Osmanlı ülkesinde aşağıdakilerden 
hangisine yol açtığı savunulabilir?

 
	 A)		Kültürel	ve	toplumsal	hayatta	ikiliğe
	 B)	 Osmanlı	toplumunun	kaynaşmasına
	 C)	 Türk	milliyetçiliğinin	uyanmasına
	 D)	 Halkın	yönetime	bağlılığının	sürmesine
	 E)	 Demokrasi	anlayışının	gelişmesine

4)	 Osmanlı	Devleti'nde	Takvim-i	Vekayi	ve	Ceride-i	Hava-
dis	gibi	devlet	tarafından	basılan	gazetelerden	ayrı	ola-
rak	 çıkarılan	 ilk	 özel	 gazete,	 1860'ta	 yayımlanmaya	
başlanan	Tercüman-ı	Ahval	 oldu.	Agâh	Efendi	 tarafın-
dan	çıkarılan	ve	başyazarlığını	Şinasi'nin	yaptığı	bu	ga-
zete,	hükümete	yönelik	eleştirileri	 ile	dikkat	 çekti.	Yine	
Şinasi	 tarafından	 yayımlanan	 Tasvir-i	 Efkâr	 da	 haber	
gazetesi	olmaktan	çok,	bir	fikir	gazetesi	olarak	öne	çıktı.	
Bu	gazetede	kadınların	okutulması,	İstanbul'un	güvenli-
ği,	şehrin	ulaşım	ve	altyapı	eksiklikleri,	Türk	dilinin	so-
runları	gibi	konulara	yer	verildi.

 Bu gelişmelerin, aşağıdakilerden hangisini artırdığı 
söylenebilir?

 

	 A)		Basının	kamuoyu	üzerindeki	etkisini

	 B)	 Osmanlı	toplumunda	ulus	bilincini

	 C)	 Yönetenler	ve	halk	arasında	kültür	farkını	

	 D)	 Milliyetçi	isyanları

	 E)	 Osmanlı	 Devleti'ni	 yıkmak	 isteyen	 devletlerin	
Osmanlı'nın	iç	işlerine	karışmasını

5)	 Osmanlı	 Devleti'nde	 XIX.	 yüzyıl	 ortalarından	 itibaren	
yaşanan	anlayış	değişikliğine	bağlı	olarak	kadın	hakla-

rıyla	da	 ilgili	önemli	gelişmeler	yaşandı.	Bu	gelişmeler-

den	bazıları	şunlardır:

	 –	 1858'de	kız	rüştiyeleri	açıldı.

	 –	 1869'da	 kadınlar	 için	 ilk	 süreli	 yayın	 olarak	 kabul	
edilen	"Kadınların	Yükselişi"	adlı	dergi	yayımlanma-
ya	başlandı.

	 –	 Aile	 Hukuku	 Kararnamesi	 ile	 evlilik	 sözleşmesinin	
resmi	görevli	önünde	yapılması	uygulamasına	geçildi.

	 –	 1897'de	kadınlar	ücretli	işçi	olarak	çalışmaya	başladı.

 Buna göre, Osmanlı toplumunda kadının aşağıdaki 
hangi alanda elde ettiği bir haktan söz edilemez?

	 A)	Eğitim	 	 B)	Ekonomi	 C)	 Basın	

	 	 D)	Sosyal		 E)	Yönetim

6) Ders kitaplarının seçimi ve tercümesini yapmak üze-
re 1851 yılında açılan Osmanlı Devleti'nin ilk resmi 
bilim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

 

	 A)	Darü'l-Fünun		 	 B)	Encümen-i	Daniş

	 C)	Darü'l	Muallimin	 	 D)	Dar-ül	Bedayi

	 	 	 E)	Mekteb-i	Maarif-i	Adliye
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7)	 Osmanlı	Devleti'nde	geleneksel	Türk	sanatları	Batı	sana-

tı	üzerindeki	etkisini	XVIII.	yüzyılın	ortalarına	kadar	sür-

dürdü.	Ancak	Batı	karşısındaki	askeri	ve	siyasi	üstünlük	

kaybedildikçe	 "Klasik	Dönem"	adı	 verilen	bu	parlak	 dö-

nem	yerini	Avrupa	kaynaklı	sanat	akımlarının	hakim	oldu-

ğu	"Batılılaşma	Dönemi"ne	bırakmaya	başladı.	XIX.	yüz-

yıldan	itibaren	hızlanan	Batılılaşma	hareketlerinin	sanatta	

ortaya	çıkardığı	değişimin	en	somut	örnekleri	ise	mimari-

de	görüldü.

 Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı mimarisinde yaşa-

nan bu değişime örnek olarak gösterilemez?

 

	 A)	Çırağan	Sarayı	 B)	Dolmabahçe	Sarayı

	 C)	Topkapı	Sarayı	 D)	Beylerbeyi	Sarayı

	 	 	 	 E)	Yıldız	Sarayı

8)	 –	 Paris'te	Güzel	Sanatlar	Okulu'nda	 resim	eğitimi	gör-

müş,	 1867'de	 açılan	 uluslararası	 resim	 sergisinde	

katıldığı	eseriyle	madalya	almıştır.

	 –	 1883'de	Osmanlı	Devleti'nin	 ilk	güzel	 sanatlar	okulu	

olan	Sanayi-i	Nefise	Mektebi'ni,	1891'de	II.	Abdülha-

mit'in	emriyle	İstanbul	Arkeoloji	Müzesi'ni	kurmuştur.

 Yukarıda sözü edilen ve Osmanlı sanat yaşamında 

önemli bir yer edinen ressam aşağıdakilerden hangi-

sidir?

 

	 A)	 Şeker	Ahmet	Paşa

	 B)	 Süleyman	Seyyid

	 C)	 Mihri	Müşfik

	 D)	 Osman	Hamdi	Bey

	 E)	 İsmail	Dede	Efendi

9)	 Osmanlı	kültür	hayatı	XIX.	yüzyılda	bazı	yeni	sanat	dalla-
rıyla	tanışmıştır.

 Aşağıdakilerden hangisinin bunlardan biri olduğu 

söylenebilir?

 

	 A)		Hattatlık	 	 	 B)	Çinicilik

	 C)	 Minyatür	 	 	 D)	Ciltçilik

	 	 	 	 E)	Heykelcilik

10)	 Osmanlı	Klasik	Dönemi'nde	güreş,	cirit	ve	at	yarışları	en	

önemli	spor	etkinlikleriydi.	XX.	yüzyılın	başlarına	gelindi-

ğinde	bunlara	modern	sporlar	da	eklendi.

 Aşağıdakilerden hangisinin, bu modern sporlardan 

biri olduğu söy le ne mez?

 

	 A)		Okçuluk	 	 	 B)	Yelken

	 C)	 Boks	 	 	 D)	Eskrim

	 	 	 	 E)	Futbol

11)	 I.	 Sultani	g	Lise

	 II.	 Darülfunun	g	Üniversite

	 III.	 Sanayi-i	Nefise	Mektebi	g	Tiyatro	Okulu

	 IV.	Mekteb-i	Muallimin	g	Erkek	Öğretmen	Okulu

	 V.	 Darüşşafaka	g	Yetim	Müslüman	çocukların	eğitimi

 Osmanlı Devleti'nde XIX. yüzyılda açılan yukarıdaki 

eğitim kurumları ve açıklamaları eşleştirmelerinden 

hangisi yanlış olarak verilmiştir?

 

	 A)	I	 B)	II	 C)	III	 D)	IV	 E)	V

12)	 XIX.	 yüzyılda,	 Osmanlı	 Devleti'nde	 sosyal	 ve	 kültürel	

alandaki	değişiklikler,	halkın	yaşantısında	ve	beğenilerin-

de	de	değişiklik	yaratmaya	başladı.	II.	Mahmut	dönemiy-

le	birlikte,	toplumun	sosyal	yaşantısında	değişiklik	kendi-

sini	 gösterdi.	 II.	 Mahmut'un	 giyim	 konusunda	 başlattığı	

yenilik	ve	bu	alanda	yaptığı	öncülük,	önce	yöneticilere	ve	

giderek	halka	yansıdı.	Kıyafet	değişikliği,	giderek	ev	eş-

yalarında	 da	 kendisini	 gösterdi.	 Kanepe,	 sandalye	 ve	

masa,	Türk	evlerine	girmeye	başladı.Haberleşme	ve	ula-

şım	alanlarındaki	gelişmeler	de,	yeni	hayat	tarzının	top-

lumda	hızla	yayılmasını	ve	benimsenmesini	sağladı.

 Buna göre, Osmanlı toplumunca benimsenen yeni 

hayat tarzının;

	 I.	 Batılılaşma

	 II.	 Alafrangacılık

	 III.	 Gelenekçilik

 anlayışlarından hangileri ile ilgili olduğu savunulabi-

lir?

 A)	Yalnız	I		 B)	I	ve	II	 	 C)	Yalnız	II

	 	 	 D)	Yalnız	III	 E)	II	ve	III


