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Aşağıdaki gelişmelerden hangisi parçada 
geçen “yerli üretimi güçlendirmek” amacına 
yönelik bir faaliyet değildir? 
 
A)  Yerli malını kullanımın teşvik edilmesi 
B)  Dokuma ve çini fabrikalarının açılması 
C)   Ülke içinde sanayi şirketlerinin 

kurulmasına destek sağlanması 
D)  Bazı Avrupa devletlerine ticari imtiyazların 

verilmesi 

2. Osmanlı Devleti, hem karada hem denizlerde 
büyük bir güce ulaşmıştı. Ancak XVII. yüzyılla 
birlikte devlet gücünü kaybetmeye başladı. 
Yapılan savaşlar üst üste yenilgiyle 
sonuçlandı. Savaşlarla birlikte toprak da 
kaybedildi. Savaş masrafları iyice Devletin 
giderleri artarken gelirleri azaldı. Yöneticiler 
devlet işleriyle yeterince ilgilenmedikleri için 
bu sorunlar gittikçe büyüdü. 

 
 Yukarıdaki bilgilere bakılarak Osmanlı 

Devleti’nin; 
 
 I. Siyasi 
 II. Ekonomik 
 III. Askeri 
 IV. Sosyal  
 
 alanların hangilerinde sorunlar yaşadığı ifade 

edilebilir? 
 

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

 
3. (I) Sanayileşen Avrupalı devletler ürettikleri ürünleri kapitülasyonlar sayesinde Osmanlı ülkesine 

kolaylıkla ihraç ettiler. Osmanlı toprakları uluslararası ortak pazara dönüştü. (II) İnsanlar, ucuz ithal 
mallara yönelince malını satamayan yerli esnaf üretimini durdurdu. Böylece Osmanlı sanayisi yavaş 
yavaş çöktü. (III) Bu ve benzeri nedenlerle ekonomi daha da bozuldu. Devlet bütçesi sürekli açık vermeye 
başladı. (IV) Açığı kapatmak isteyen yöneticiler ya halktan toplanan vergilerin miktarını artırdılar ya da 
yeni vergiler koydular.  

 
 Yukarıdaki bilgilerin hangileri “Osmanlı Devleti’nin yaşadığı ekonomik sıkıntılar halka da yansımıştır.” 

sözünün karşılığı durumundadır? 
 

A) Yalnız I    B) Yalnız III     C) Yalnız IV     D) III ve IV 
 
4. Sanayi inkılabına uyum sağlamayan Osmanlı Devleti kalabalık nüfusu, yer altı ve yer üstü kaynaklarıyla 

Avrupalı devletler için iyi bir ham madde ve pazar kaynağı olarak görüldü. Kapitülasyonlar nedeniyle 
pazarlarını Avrupa mallarına karşı koruyamadı.  Zamanla Osmanlı Devleti, Batılı devletlerden borç 
almak zorunda kaldı. Borçlar ve borçların faizleri ödenemeyince 1881’de “Düyun-u Umumiye İdaresi” 
oluşturuldu. Osmanlı gelirlerinin büyük kısmı borçlar yüzünden bu kuruluşun denetimine verildi. 

 
 Yukarıdaki bilgilere bakılarak hangi seçenekteki çıkarımın yapılması doğru olmaz? 
 

A) Osmanlı Devleti ekonomik bağımsızlığını korumayı başarmıştır.  
B) Osmanlı ekonomisi dış desteklerle ayakta tutulmaya çalışılmıştır.  
C) Ekonomik nedenlere bağlı olarak Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışılmıştır.  
D) Osmanlı toprakları sömürgeci devletlerin hedefi haline gelmiştir. 

TEST-3 T.C. İNKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK 

Sanayi devriminden sonra 
Avrupa’dan gelen bol ve ucuz 
mallar Osmanlı’yı Avrupa’nın 
pazarı haline getirmiş ve burada 
sanayinin kurulmasını 
engellemiştir. Bütün bunlar esnaf 
teşkilatı olan loncaları olumsuz 
etkilemiştir. Bu yüzden Osmanlı 
Devleti, Lonca teşkilatını ve 
dolayısıyla yerli üretimi 
güçlendirmek için bazı 
faaliyetlerde bulunmuştur. 
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 Hangi numaralı bilgi durum bölümünde yapılan açıklamaya örnek olarak kabul edilebilir? 
 

A) 1     B) 2      C) 3       D) 4 
 
6.   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Buna göre yargıda verilen bilgiler ile hangi seçenekteki fikir akımının özellikleri eşleşmektedir? 
 

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

DURUM: Avrupalılar milliyetçilik fikrini 
“Her millete bir devlet” sloganıyla dış 
politikada Osmanlı Devleti’ne karşı bir 
araç olarak kullandılar.  
 

Milliyetçilik fikri çok uluslu 
imparatorluklar gibi Osmanlı Devleti’ni 
de olumsuz etkiledi. 

Milliyetçilik fikrinden etkilenen 
azınlıklar, Avrupalı devletlerin de 
kışkırtmasıyla isyan etmeye başladılar. 

Sırplarla başlayan isyanlar diğer 
azınlıklara yayıldı. 

İsyanlar Doğu Avrupa ve Balkan 
topraklarında daha yıkıcı oldu. İsyanlar 
sonucunda Balkanlarda huzur bozuldu. 

YARGI: Balkanlarda Türk, Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi, Arnavut, Boşnak gibi Müslüman ve 
gayrimüslim milletler Osmanlı hâkimiyeti altında asırlardır bir arada ve huzur içinde yaşamışlardı. 
Bu durumu devam ettirmek Osmanlı Devleti’nin kurtuluşu için en önemli yöntemdir.  
 

OSMANLICILIK 
Bazı aydınlar dil, din, ırk ayrımı 
yapılmaksızın bütün milletleri 
kapsayacak bir toplumsal yapı 
oluşturmaya çalıştılar. 
 

İSLAMCILIK 
Bu düşünce ile Müslüman 
milletleri Osmanlı Halifesi 
etrafında birleştirmek 
amaçlanıyordu. 

BATICILIK 
Bu fikrin savunucuları, 
Avrupa’daki gelişmelerin örnek 
alınarak devletin modernleştiril-
mesi gerektiğini düşünüyorlardı. 
 

TÜRKÇÜLÜK 
Devletin ayakta durabilmesi için 
Osmanlı Türklerine ulusal bilinç 
kazandırılmalıydı. 



 

 

CEVAPLAR 
1. D 
2. A 
3. C 
4. A 

5. A 

6. B 

 


