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1. Avrupalı devletlerin gerçekleştirdiği Coğrafi 

Keşifler’den sonra Akdeniz limanlarındaki 

ticaret Atlas Okyanusu kıyısındaki limanlara 

kaymıştır. Gümrük geliri kaybına uğrayan 

Osmanlı Devleti, Akdeniz ticaretini yeniden 

canlandırmak için bazı Avrupalı Devletlere 

ticari ve hukuki kolaylıklar sağlamıştır. 

Buna göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine 

ulaşılabilir? 

A) Avrupalı devletler tarafından Osmanlı 

Devleti’ne kapitülasyonlar verilmiştir. 

B) Avrupa’da yaşanan gelişmeler Osmanlı 

Devleti’ni ekonomik yönden olumsuz 

etkilemiştir. 

C) Coğrafi Keşifler ’in temel sonuçları askeri ve 

siyasi alanda görülmüştür. 

D) Avrupalı devletler Osmanlı Devleti 

karşısında geri kalmıştır. 

 

 

 

2. Fransız İhtilali ile ortaya çıkan ve dünyaya 

yayılan bu düşünceyle eski rejimin dayandığı 

toplumsal hiyerarşinin ilkeleri çürümüş, kişisel 

ve ailesel ayrıcalıklar ortadan kalkmıştır. 

Buna göre Fransız İhtilali ile dünyaya 

yayılan düşünce aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Özgürlük     B) Adalet 

C) Eşitlik           D) Laiklik 

 

 

 

3. Sanayinin gelişmesiyle fabrikalar kurulmaya 

başlandı. Sanayileşen ülkeler hammaddeye 

ihtiyaç  duydular ve ürettikleri malları 

satabilecekleri yeni pazar arayışına girdiler. 

Güçlü olan devletler, geri kalmış ülkeleri birer 

hammadde kaynağı ve açık pazar olarak 

gördüler, onlara ait toprakları 

sömürgeleştirdiler. 

Buna göre Sanayi İnkılabı’nın aşağıdaki 

hangi alanlarda dünyayı etkilediği 

söylenebilir? 

A) Ekonomik – Kültürel 

B) Ekonomik – Siyasi 

C) Kültürel – Sosyal 

D) Dini – Sosyal 

 

4. Fransız İhtilali ile yayılan milliyetçilik akımı, 

her milletin kendi devletini kurmasını 

amaçlamıştır. Bu düşünceye göre 

imparatorlukların içinde yaşayan her millet 

kendi ulus devletine sahip olmalıdır. 

Milliyetçilik akımı hızlı bir şekilde yayılmış ve 

imparatorlukların dağılmasında etkili olmuştur. 

Buna göre Osmanlı Devleti’nin aşağıdaki 

hangi özelliği milliyetçilik akımından 

olumsuz etkilenmesine neden olmuştur? 

A) Toprak kayıpları yaşaması 

B) Kapitülasyonlar vermesi 

C) Çok uluslu yapısı 

D) Yönetim şekli 

 

 

 

 

5. XIX. yüzyılda Avrupalı devletlerden yüksek 

faizle borç alınarak giderler karşılanmaya 

çalışıldı. İlk kez Kırım Savaşı sırasında alınan 

borçlar yanlış alanlarda kullanıldı. Devlet, otuz 

yıl içinde borçlarının faizini dahi ödeyemez 

hâle gelerek iflas etti. Bunun üzerine alacaklı 

devletler Düyun-u Umumiye adında 

uluslararası bir teşkilat kurarak Osmanlı gelir 

kaynaklarının büyük bir kısmına el koydu. 

Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili; 

I. İç işlerine müdahale edilmiştir. 

II. Ekonomik sıkıntılar yaşamaktadır. 

III. Gelirlerinde artış olmuştur. 

IV. Egemenlik hakları kısıtlanmıştır. 

yargılardan hangilerine ulaşılabilir? 

A) I ve II            B) III ve IV 

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

 

 

 

 

6. Coğrafi keşiflerden sonra ‘’ Artık tüm 

dünyanın ürünleri, zenginlikleri yeni ticaret 

yollarından, batıya akarken Afrika 

yoksullaşıyordu.’’ diyen bir tarihçi aşağıdaki 

kavramlardan hangisine işaret etmektedir? 

A) Kültürel etkileşim 

B) Küresel ticaret 

C) Sömürgecilik 

D) Adalet 
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7. Birçok girişime rağmen sanayileşemeyen ve 

ekonomisini düzeltemeyen Osmanlı Devleti 

uzun süren ve genellikle yenilgiyle sonuçlanan 

savaşların giderlerini karşılayamayınca Kırım 

Savaşı sırasında ilk kez İngiltere’den borç 

almıştır. Zamanla diğer Avrupa devletlerinden 

de borçlanmaya gidilmiştir. Alınan paralar 

genellikle savaş giderleri ve alt yapı çalışmaları 

için kullanılmıştır. Osmanlı Devleti borçlarını 

ödeyemez hâle gelince 1881 yılında Avrupa 

devletlerinin temsilcilerinden oluşan Düyun-u 

Umumiye (Genel Borçlar İdaresi) kurulmuş ve 

Osmanlı Devleti’nin sabit gelir kaynaklarının 

bazılarına el konulmuştur. 

Buna göre Osmanlı Devleti’nin ekonomik 

durumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi söylenemez? 

A) Giderleri karşılamak için iç borç almıştır. 

B) Savaşlar, ekonomisini olumsuz etkilemiştir. 

C) Ekonomisini düzeltmek için çabalamıştır. 

D) Ekonomik bağımsızlığını kaybetmiştir. 

 

 

 

 

8. II. Abdülhamit’in 1876 yılında Meşrutiyeti 

ilan etmesi ile Türk tarihinin ilk anayasası olan 

Kanun-u Esasi yürürlüğe girmiştir. Bu anayasa 

doğrultusunda halk kısıtlı da olsa ilk defa 

seçme ve seçilme hakkı elde ederek yönetime 

katılmıştır. Ülke genelinde seçimler yapılarak 

Mebusan Meclisi açılmıştır. Bu mecliste 

Müslümanların yanı sıra azınlık vekillerinin 

temsil edilmesi sağlanarak ülke bütünlüğü 

korunmaya çalışılmıştır. II. Abdülhamit meclis 

çalışmaları esnasında vekiller arasındaki 

uzlaşmazlıkları görmüş ve Osmanlı-Rus 

savaşını bahane ederek Mebusan Meclisi’ni 

kapatıp, anayasayı rafa kaldırmıştır. 

I. Meşrutiyetin İlanı ile ilgili verilen bilgilere 

göreö aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Mebusan Meclisi’nin kapatılma gerekçesi 

Osmanlı-Rus savaşıdır. 

B) Meşrutiyetin ilanı ile yönetim şeklinde 

değişiklik yaşanmıştır. 

C) Seçimlere kadın-erkek tüm Osmanlı tebaası 

katılmıştır. 

D) Milletvekilleri arasında fikir birliği yoktur 

 

9. Osmanlı Devleti’ndeki bazı aydınlar, 

“Gayrimüslimlerin Osmanlı Devleti’nden 

ayrılmaması için kültür, yönetim, hukuk ve 

toplumsal alanda Avrupa devletleri gibi 

modern bir devlet olursa, ülke içindeki 

gayrimüslimler ayrılık fikrinden 

vazgeçeceklerdir. Böylece devletin dağılması 

önlenmiş olacaktır.” görüşünü savunmuşlardır. 

Osmanlı Devleti’ni içinde bulunduğu zor 

durumdan kurtarmak isteyen aydınların 

ortaya koydukları bu fikir akımı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Osmanlıcılık       

B) Ümmetçilik 

C) Türkçülük           

D) Batıcılık 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Osmanlı Devleti 19. yüzyıla önemli toprak 

kayıpları yaşayarak girmiştir. Denge politikası 

izleyerek ayakta kalmaya çalışan Osmanlı 

Devleti siyasi, askeri, sosyal ve ekonomik 

bakımdan oldukça zayıflamıştır. Bu 

olumsuzlukların yanı sıra başka sorunlarla da 

karşı karşıya kalmış ve Fransız İhtilali’nin 

getirmiş olduğu milliyetçilik akımının etkisiyle 

devletin içindeki azınlıklar isyan etmişlerdir. Bu 

isyanlar Osmanlı Devleti’nin dağılma sürecini 

hızlandırmıştır. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Osmanlı 

Devleti’nin dağılma sürecine girmesinde 

etkili olmamıştır? 

A) Ekonomik sıkıntılar 

B) Toprak kayıpları 

C) Milliyetçilik akımı 

D) Denge politikası 
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11. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti dağılma 

sürecine girdi. Bunun üzerine Osmanlı 

aydınları ve devlet adamları dağılmayı 

önlemeye yönelik çözüm yolları aramışlardır. 

Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi aydınlar 

devletin sınırları içinde yaşayanları hangi din 

ve milletten olursa olsun kaynaştırmayı 

düşünmüşler ve haklar bakımından herkesin 

eşit olması gerektiğini savunmuşlardır. 

Verilen bilgide Osmanlı Devleti’ni 

dağılmaktan kurtarmak için ortaya atılan 

fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Osmanlıcılık      B) İslamcılık 

C) Türkçülük          D) Batıcılık 

 

 

 

 

12. Fransız ihtilali sonrası başlayan milliyetçilik 

akımının etkisiyle Osmanlı Devleti’nde yaşayan 

azınlıklar bağımsızlık talebiyle Osmanlıya karşı 

isyan hareketlerini başlatmışlardır. Osmanlı 

Devleti’nde ise devlet adamları azınlıkların bu 

ayrılıkçı tutumuna karşı farklı dönemlerde bazı 

önlemler alarak azınlıkların ayrılmasını 

önlemeyi amaçlamıştır. 

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı 

Devleti’nin azınlıklara karşı aldığı önlemler 

arasında gösterilemez? 

A) Düyun-u Umumiye’nin kurulması 

B) Meşrutiyetin ilanı 

C) Tanzimat Fermanı 

D) Islahat Fermanı 

 

 

 

 

13. “Avrupa’daki ulusçu akımların da etkisiyle 

Osmanlı’daki azınlıkların milliyetçi 

ayaklanmalarına karşı tepki olarak doğmuş 

düşünce akımıdır.” 

Bu açıklamayı yapan bir tarihçi aşağıdaki 

fikir akımlarından hangisinden 

bahsetmektedir? 

A) Osmanlıcılık 

B) İslamcılık 

C) Türkçülük 

D) Batıcılık 

 

14. Osmanlı Devleti, kuruluşundan 18. yüzyıla 

kadar dünya devletleri arasındaki güçlü 

konumunu ve üstünlüğünü sürdürmeyi 

başardı fakat bu yüzyıldan sonra hem devlet 

içindeki hem de Avrupa’daki değişikliklerin 

etkisiyle gücünü kaybetmeye başladı. Ülkenin 

kötü yönetilmesi, üst üste yaşanan toprak 

kayıpları ve Avrupa’daki teknolojik 

gelişmelerin yeterince takip edilmemesi gibi 

olaylar Osmanlı gibi büyük bir devletin yıkılma 

sürecini daha da hızlandırdı. 

Verilen metinde, Osmanlı Devleti’nin yıkılış 

sürecini hızlandıran olaylar arasında 

aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 

A) Avrupa’daki gelişmelere kayıtsız kalınması 

B) Ordudaki siyasi görüş ayrılıkları 

C) Ülke yönetimindeki bozulma 

D) Toprak kayıplarının artması 

 

 

15. Avrupalı Devletlerin parçalanmayı 

destekleyici tutumları gayrimüslim halkı 

cesaretlendirdi. Osmanlı Devleti buna engel 

olmak için önemli adımlar atmaya başladı. 

Ancak II. Meşrutiyet’in ilanından kısa bir süre 

sonra Berlin Antlaşması ile Sırbistan, Karadağ 

ve Romanya’nın Osmanlı Devleti’nden 

ayrılarak bağımsızlıklarını kazanmaları ile 

Osmanlıcılık fikrinin uygulanamayacağı 

anlaşıldı. 

Bu parçaya göre aşağıdaki yargılardan 

hangisine ulaşılamaz? 

A) Osmanlıcılık fikri amacına ulaşmamıştır. 

B) Osmanlı Devleti toprak kaybetmiştir. 

C) Berlin Antlaşması ile Osmanlı Devleti 

üstünlük sağlamıştır. 

D) Azınlıklar Osmanlı Devleti’ne karşı isyan 

etmiştir 

 

 

 

16. Selânik şehrinin bazı özellikleri şunlardır: 

 Farklı milletlerin bir arada yaşaması 

 İşlek bir limanının olması 

 Farklı fikirlere açık bir yer olması 

Selânik’in verilen özellikleri aşağıdaki 

alanlardan hangisi ile ilişkilendirilemez? 

A) Sosyal          B) Kültürel 

C) Ekonomik    D) Dini 
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17. Osmanlı Devleti’ni dağılmaktan kurtarmak 

için ortaya atılan fikir akımlarının bazılarının 

amaçları şunlardır: 

 İslami kuralların devlet hayatına tam 

anlamıyla hakim olmasını sağlamak 

 Batının bilim ve tekniğini alarak Osmanlı 

Devleti’ni geri kalmışlıktan kurtarmak 

 Yeryüzündeki bütün Türkleri tek bir yurt ve 

tek bir bayrak altında birleştirmek 

Bu amaçlar arasında aşağıdaki fikir 

akımlarının hangisine yer verilmemiştir? 

A) Osmanlıcılık      B) Ümmetçilik 

C) Turancılık          D) Batıcılık 

 

 

 

18. 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’ni 

dağılmaktan ve yıkılmaktan kurtarmak için 

çareler arandı. Bu yüzyıldan itibaren ortaya 

atılan fikir akımları ve yenileşme çalışmaları 

sorunları çözemediği gibi toplum içindeki 

ayrılıkları da ortadan kaldırmaya yetmedi. 

Bunun nedeni bu fikirlerin toplumun geneline 

yayılamaması ve milliyetçilik akımının sonucu 

olarak ortaya çıkan bağımsızlık hareketlerinin 

giderek hız kazanmasıydı. 

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine 

ulaşılamaz? 

A) Osmanlı Devleti’ni içinde bulunduğu 

durumdan kurtarmak için çözümler arandığı 

B) Ortaya atılan fikir akımlarının toplum 

tarafından kabul görmediği 

C) Yenileşme çalışmalarının sorunlara çare 

olmadığı 

D) Milliyetçilik akımının imparatorlukları 

olumlu etkilediği 

 

 

19. Selanik’in aşağıdaki hangi özelliği 

Mustafa Kemal’in batıyı daha yakından 

tanımasına ve kendini geliştirmesine ortam 

hazırlamıştır? 

A) Çeşitli din ve mezhepten insanların bir 

arada yaşaması 

B) Bölgedeki azınlıkların bağımsızlıkları için 

ayaklanması 

C) Avrupa’da basılan gazete ve dergileri takip 

edebilmesi 

D) Selanik kentinin bir liman şehri olması 

20. Fransız İhtilali ile dünyada yayılmaya 

başlayan hürriyet, eşitlik, adalet gibi fikirlerden 

etkilenen ve Jön Türkler olarak bilinen bu 

grup, azınlık isyanlarını önlemek için farklı bir 

fikir ortaya koymuştur. Jön Türklere göre 

azınlıkların isyan etmesinin temel nedeni, 

padişahın ülkeyi tek başına yönetmesidir. 

Jön Türklerin bu düşüncesi doğrultusunda 

Osmanlı Devleti’nde I. Meşrutiyet ilan 

edilmiştir. Türk tarihinin ilk anayasası olarak 

bilinen Kanun-i Esasi hazırlanmıştır. Anayasaya 

göre yapılan seçimlerin ardından Mebusan 

Meclisi açılmıştır. 

Bu bilgiye göre Jön Türklerin aşağıdaki 

verilenlerden hangisini amaçladığı 

söylenebilir? 

A) Halkın yönetime katılmasını sağlamak 

B) Bağımsız bir ekonomi oluşturmak 

C) Padişahın otoritesini güçlendirmek 

D) Azınlık isyanlarını engellemek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Trablusgarp Savaşı’nda donanmayı 

arkalarına alan İtalyanlar kıyı kentlerini ele 

geçirmişler ancak içerilere sokulamamışlardı. 

Türkler, İtalyanların üzerine yürüdüler. 

Silahlanmış tüm Kuzey Afrika topyekûn 

Türkler’ in arkasındaydı. Kutsal savaş, cihat ilan 

edilmişti. Libya’nın her yanından, Sahra Çölü 

ve Kufrah Vahası’ndan kabileler Müslüman 

kardeşlerinin yanında yer almak için 

toplanmaktaydılar. Genç subaylar Mustafa 

Kemal ve Enver’i görmek üzere karargâha 

koşuyorlardı. 

Bu bilgilere göre Trablusgarp savaşında 

açığa vuran fikir akımı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Osmanlıcılık 

B) Ümmetçilik 

C) Türkçülük 

D) Batıcılık 
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22. Ziya Gökalp, Yusuf Akçura, Gaspıralı İsmail 

ve Mehmet Emin Yurdakul gibi aydınların 

savunduğu bu fikir akımına göre Osmanlı 

Devleti dini, dili, soyu ve ülküsü bir olan 

topluma dayanarak ayakta kalabilirdi. 

Türkçülük akımı, Osmanlı yönetimi altında 

yaşayan Türklere millî bilinç kazandırmayı 

amaçlamıştır. 

Bu bilgide Türkçülük akımı ile ilgili 

aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı 

yoktur? 

A) Hangi dönemde etkisini yitirmiştir? 

B) Osmanlı Devleti nasıl kurtarılabilirdi? 

C) Kimler tarafından savunulmaktadır? 

D) Ortaya çıkış amacı nedir? 

 

 

 

23. Mustafa’nın doğduğu ve çocukluğunun 

geçtiği Selânik, Osmanlı Devleti’nin 

Rumeli’deki gelişmiş şehirlerinden biriydi. İşlek 

bir limana sahip olmasının yanı sıra Avrupa’yla 

olan demir yolu bağlantısı, şehirde ticari hayatı 

canlandırmıştı. Türklerle birlikte Rumlar, 

Sırplar, Yunanlılar, Bulgarlar ve Yahudiler bir 

arada huzur içerisinde yaşıyorlardı. 

Buna göre Selânik şehrinin hangi yapısına 

değinilmemiştir? 

A) Ekonomik      B) Etnik 

C) Kültürel         D) Ulaşım 

 

 

 

24. 1839 yılında ilan edilen Tanzimat 

Fermanının bazı maddeleri şunlardır: 

 Müslüman ve Hristiyan bütün tebaanın ırz, 

namus, can ve mal güvenliğinin 

sağlanması 

 Vergilerin, kanunlarla tayin edilmiş usullere 

göre alınması 

 Bir kimsenin suçundan dolayı onun 

varisleri, çoluğu çocuğu sorumlu değildir. 

Buna göre Tanzimat Fermanında aşağıdaki 

ilkelerden hangisine yer verilmemiştir? 

A) Ceza sorumluluğunun şahsiliği 

B) Kişi dokunulmazlığı 

C) Vergide kanunilik 

D) Hak arama hürriyeti 

 

25. Selânik, önemli bir liman şehri olmanın 

yanında demir yolu ile de Belgrad, Manastır ve 

İstanbul gibi önemli şehirlere bağlanmaktaydı. 

Bu durum Selânik’in hem Batı ile etkileşimini 

kolaylaştırmış hem de sosyal ve kültürel 

yönden gelişmesine zemin hazırlamıştır. 

Avrupa’da çıkarılan gazete, dergi ve 

kitaplardaki fikirler çok uluslu yapıya sahip 

olan Selânik üzerinden Osmanlı ülkesine 

yayılıyordu. 

Buna göre Selânik kentinin aşağıdaki 

özelliklerinden hangisine vurgu 

yapılmamıştır? 

A) Kültürel yönden gelişmişliğine 

B) Farklı kentlerle bağlantısına 

C) Deniz kıyısında bulunmasına 

D) Askeri açıdan önemine 

 

 

 

26. Balkanlarda önemli bir liman şehri olan 

Selanik, farklı kültürleri bir arada 

barındırmasının yanı sıra eğitim ve ekonomi 

alanında da gelişmiştir. 

Bu bilgilere göre aşağıdaki sonuçlardan 

hangisine ulaşılamaz? 

A) Farklı milletlerin bir arada yaşadığı bir 

şehirdir. 

B) Sosyal ve kültürel olarak gelişmiş bir 

şehirdir. 

C) Osmanlı Devleti’nin en gelişmiş şehridir. 

D) Batı ile etkileşime açık bir şehirdir. 

 

 

 

 

27. Mustafa Kemal doğup büyüdüğü Selanik 

şehri Osmanlı Devleti’nin Batı’ya açılan 

kapısıydı. Çok uluslu yapıya sahip olan bu 

şehirde Rumlar, Sırplar, Bulgarlar, Ermeniler ve 

Türkler bir arada yaşamaktaydı. 

Aşağıdakilerden hangisi Selanik’in bu 

durumuna bakılarak ulaşılabilecek 

yargılardan biri değildir? 

A) Etnik yapı çeşitlidir. 

B) Sosyal etkileşim yavaştır. 

C) Kültürel açıdan zengindir. 

D) Avrupa’daki gelişmelere açıktır. 
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CEVAP ANAHTARI 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B C B C C C A C D D 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A A C B C D A D C D 

21 22 23 24 25 26 27    

B A C D D C B    

 

İl ÖDM sorularından derlenmiştir… 
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