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Ünite: Bir Kahraman Doğuyor1.

Avrupa'da Yaşanan Değişim ve 
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti

TEST: 1

Osmanlı Devleti gerek ülke içindeki olumsuzluklar gerekse de dış etkiler nedeniyle 19. yüzyılda bir takım

olumsuzluklar yaşamaya başlamıştı. Devlet yöneticileri olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve devletin

dağılmasını önlemek için bazı düşünce akımları geliştirmişti. Devlet adamları düşünce akımlarını

temellendirerek uygulanabilir duruma getirmek için önemli sayılabilecek adımlar atmışlardı. Bu

adımlardan biri de Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesiydi. Tanzimat Fermanıyla birlikte yerel düzeyde

veya dine göre farklılık gösteren geleneksel uygulamalar terk edilerek evrensel kuralları kabul edilmişti.

Böylece kişilerin etnik, mezhepsel, dini vb. gibi durumları dikkate alınmadan herkesin kanunlar önünde

eşitliğini temel ilke olarak kabul eden hukuk kuralları benimsenmişti.

Buna göre verilen bilgiler ışığında Tanzimat Fermanı aşağıda verilen düşünce akımlarından hangisiyle

örtüşmektedir?

A) Batıcılık                   B) Osmanlıcılık                 C) Ümmetçilik               D) Türkçülük

Osmanlı Devleti Anadolu ve Arabistan

topraklarının yanı sıra Balkanlarda ve Afrika'da

da toprağı olan çok uluslu bir devletti. Çok

uluslu yapı kültürel zenginliği beraberinde

getirmesi gibi olumlu bir takım kazanımlar

sağlasa da bazı durumlarda olumsuzlukların

yaşanmasına neden olmuştur. Özellikle Balkan

uluslarının "her milletin kendi kaderini

belirlemesi" temel ilkesiyle hareket etmeye

başlaması Osmanlı Devleti'nde azınlık

ayaklanmalarının yaşanmasına neden olmuştu.

Sırplarla başlayan azınlık ayaklanmalarına

peyderpey diğer azınlıklar da katılmış ve ilk

olarak 1829'da Rumlar Osmanlı Devleti'nden

toprak alarak bağımsız devletlerini kurmuştu.

Verilen gelişmelerin yaşanmasında aşağıdaki

olaylardan hangisinin etkisi olmuştur?

A) I. Meşrutiyet'in ilanı

B) 31 Mart Olayının yaşanması

C) Sanayi İnkılabının başlamış olması

D) Fransız İhtilalinin gerçekleşmesi

Osmanlı Devleti'nde 1908 yılında II. Meşrutiyet

ilan edilerek yeni bir yönetim düzenine geçildi.

Ancak meşrutî yönetimden rahatsız olan

saltanat ve padişah taraftarı gruplar

İstanbul'da gösteriler yapmaya başladı. Tarihe

31 Mart olayı olarak geçen bu kalkışmayı

önlemek isteyen İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin

ileri gelenleri Selanik'te kurmay başkanlığını

Mustafa Kemal'in yaptığı ve Hareket Ordusu

ismi verilen bir ordu oluşturdu. Selanik'te

gerekli hazırlıklarını tamamlayan ordu

İstanbul'a gelerek kalkışmayı bastırdı.

Sadece verilen bilgiler dikkate alındığında

aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) 31 Mart Olayı rejim karşıtı gerici bir

kalkışmadır.

B) Hareket Ordusu ve Mustafa Kemal yenilik

yanlısıdır.

C) Ayaklanmayı başlatanlar padişah tarafından  

desteklenmiştir.

D) Ülkedeki bazı çevreler demokrasiye geçiş

çalışmalarından rahatsız olmuştur.
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19. Yüzyıl Osmanlı Devleti'nin ekonomik, sosyal

ve siyasal alanlarda birçok sorunla yüzleşmek

zorunda kaldığı bir dönem olmuştu. Ekonomi ele

alınacak olursa savaşlar ve askeri başarısızlıklar

sonucu alınan yenilgiler ekonomi üzerinde ağır

bir yük meydana getirmişti. Bu olumsuzlukların

yanı sıra ekonomi yönetiminde alınan isabetsiz

kararlar ekonominin iyice zora girmesine neden

olmuştu. Devlet yöneticileri ekonomik dar

boğazdan çıkmak için çareyi çeşitli ülkelerden

dış borç almakta bulmuştu. Ancak alınan

borçların doğru yerlerde kullanılmaması ve

borçların ödenemeyişi ülkeyi iflasa sürüklemişti.

Alacaklı devletler borçları tahsil etmek için

oluşturdukları kurum marifetiyle Osmanlı

Devleti'nin önemli gelir kaynaklarına el koymuş,

Osmanlı maliyesini kontrol eder duruma

gelmişti. Bu durum aynı zamanda Osmanlı

Devleti'nin ekonomik bağımsızlığını

kaybetmesine de neden olmuştu.

Verilen parçadaki süreç dikkate alındığında

Osmanlı Devleti'nin ekonomik bağımsızlığını

yitirmesinde aşağıdakilerden hangisinin kesin

olarak etkisi vardır?

A) Düyûn-ı Umûmiye idaresinin kurulması

B) Avrupalı devletlerden borç almış olması

C) Sanayileşme atılımını gerçekleştirememesi

D) Savaşlarda alınan yenilgiler

8. SI
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F
Fransız İhtilali, Osmanlı Devleti'nde azınlıkların yanı sıra Jön Türkler adı verilen bazı Osmanlı aydınlarını

da etkilemişti. Jön Türkler azınlık isyanlarını önlemenin yolunun köklü reformlar yaparak temel hakların

anayasa ile güvence altına alındığı bir sistem kurmaktan geçtiğini savunmaktaydı. Ayrıca azınlık

temsilcilerinin de yer aldığı bir meclisin açılmasını da adeta bir zaruret olarak görmüşlerdi. Ancak

dönem padişahı Abdülaziz bu görüşe karşı çıkmaktaydı. Padişah söz konusu tavrını değiştirmeyince

tahtan indirilmiş ve yerine anayasa hazırlama ve meclisi açma sözü veren II. Abdülhamid getirilmişti.

Buna göre;

I.   Azınlıklara siyasi haklar vererek onların yönetime bağlılığı sağlanmak istenmiştir.

II.  Fransız İhtilali Osmanlı Devleti'ni siyasi olarak etkilemiştir.

III.  Osmanlı Devleti'nde rejim değişikliği için zemin hazırlanmıştır.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

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

Daha fazlası için 
Karekodu okutunuz

herkesin vatandaşlık haklarının güvence altına

alınması, 

herhangi bir ayrıma bakılmadan herkesin

kanunlar önünde eşit sayılması, 

vatandaşlara kısmî de olsa devlet yönetimine

katılma hakkının tanınması

Anayasal düzene geçiş çalışmaları sayılabilir.

Devlet yöneticileri böylece devletin

parçalanmaktan kurtulacağını düşünmüşlerdi.

Fransız İhtilali ile ortaya çıkan eşitlik, adalet,

hürriyet vb. gibi kavramların Osmanlı Devletinde

de karşılık bulmaya başlaması devlet adamlarını

bazı tedbirler almaya zorlamıştı. Bu tedbirler

arasında en dikkat çekici olanları;

Buna göre Fransız İhtilaliyle ilgili;

I.   Osmanlıcılık düşüncesinin çıkışında etkili

olmuştur

II.  Osmanlı Devleti'ni bazı yönlerden olumlu

etkilemiştir.

III.  Osmanlı Devleti'nde demokratikleşme

çabaları üzerinde etkili olmuştur.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

A) Yalnız II                       B) I ve III                        

C) II ve III                        D) I, II ve III
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https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCy%C3%BBn-%C4%B1_Um%C3%BBmiye

