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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;  
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.  
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;  
O benimdir, o benim milletimindir ancak.  
 

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! 
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? 
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl. 
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl. 
 

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. 
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! 
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. 
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 
 

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,  
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar? 
 

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın; 
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. 
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın; 
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın  

 

 

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı:  
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: 
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. 
 

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? 
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! 
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda, 
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. 
 

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli: 
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. 
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli-  
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. 
 

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, 
Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım, 
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım; 
O zaman yükselerek arşa değer belki başım. 
 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! 
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. 
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl; 
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet;  
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl! 

 
         Mehmet Âkif Ersoy 



 

GENÇLİĞE HİTABE 

 

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, 

ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. 

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en 

kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek 

isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti 

müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın 

vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok 

namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek 

düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili 

olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün 

tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil 

işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, 

memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet 

içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, 

müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde 

harap ve bîtap düşmüş olabilir. 

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, 

Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, 

damarlarındaki asil kanda mevcuttur. 

                       Mustafa Kemal Atatürk 
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Toprak tüm canlıların barınağıdır. Tarih öncesi devirlerden günümüze kadar tarım yapmayı ve hayvanları evcilleş-
tirmeyi öğrenen insanın en iyi dostu toprak olmuştur. Bugün arkeolojik kazılarla elde edilen buluntular bu dostluğun en 
önemli kanıtıdır.

TOPRAĞIN GÜCÜTOPRAĞIN GÜCÜ

Aşağıda verilen dörtlükleri okuyunuz.

Şaire göre toprak insanlara neler veriyor? Şair “Topraktan ay-
rılırsam nerde kalırım” dizesiyle toprağın insan hayatındaki hangi 
rolünü anlatmaya çalışıyor?

Çatalhöyük evinde olduğu gibi, arkeoloji müzelerinde sergilenen buluntu ve eserler tarihte toprağın önemini, üre-
timdeki rolünü gözler önüne sermektedir. Siz de bir arkeoloji müzesini sanal ya da gerçek bir gezi ile ziyaret ederek 
toprağın üretimdeki önemini gösteren kanıtlar görebilirsiniz. Örneğin, Anadolu Medeniyetleri Müzesi gibi müzelere 
www.kultur.gov.tr adresinden yararlanarak sanal gezi yapabilirsiniz.

www.kultur.gov.tr

Anadolu Medeniyetleri Müzesi-Çatalhöyük Evi’nden bir görünüm

Yan tarafta fotoğrafı yer alan 
Ankara’daki Anadolu Medeniyet-
leri Müzesi’nin sanal ortamında 
Çatalhöyük’e ait bir ev görülmektedir. 
Bu evin duvarlarındaki boğa başları 
o dönemde tarımın önemli olduğu-
nun kanıtıdır. Çünkü boğa, toprağın 
sürülmesinde önemli bir rol üstleni-
yordu. Toprağın sürülmesi ise üretim, 
beslenme, çoğalma, kısacası yaşam 
anlamına geliyordu.

Yapılan bir arkeolojik kazıda pişmiş toprak mühürler, toprak çanak ve çömlekler bulunmuştur. Bunlar, top-
rağın insan hayatındaki önemine hangi bakımdan kanıt olabilir?

Düşünelim! 

Kavramlar 

Toprak, hayatımızda niçin önemlidir? 
Topraklarımıza sahip çıkmak, onları doğ-
ru kullanmak için neler yapabiliriz?

Bütçe
Ekonomi
Ekonomik faaliyet
Tüketim
Vergi
Üretim
Yönetim 

Üretim: İnsanın topraktan, doğanın 
her türlü kaynak ve güçlerinden kendine 
yararlı ürünler elde etmesi, bunları işle-
yerek gereksinim duyduğu ve nesneler 
durumuna koyması, çoğaltması işi.

Kara Toprak
…
Koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi.
Yemek verdi, ekmek verdi, et verdi.
Kazma ile dövmeyince kıt verdi.
Benim sadık yârim kara topraktır.
…
Havaya bakarsam hava alırım,
Toprağa bakarsam dua alırım,
Topraktan ayrılırsam nerde kalırım
Benim sadık yârim kara topraktır.

                  Aşık Veysel 
Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim 

Dergisi, sayı 134, s. 9

ÇK - 77

150

Sosyal DevletSosyal Devlet

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bir başka niteliği de sosyal devlet olmas›d›r. Sosyal devlet ilkesi, anayasam›za 1961  
Anayasa’s› ile girmiş ve 1982 Anayasas›’nda yerini korumuştur. Sosyal devlet ç›kard›ğ› kanunlar›nda ve yapm›ş olduğu 
uygulamalar›nda halk›n yarar›n› gözeten devlettir.

Anayasam›z›n 5. maddesi devletin temel amaç ve görevlerini şöyle aç›klar: 

Sosyal devlet ayr›m gözetmeksizin her vatandaş›n› eşit kabul eder ve herkese hizmet götürmeye çal›ş›r. Sosyal devlet 
anlay›ş›nda devlet halk› için vardır ve halk› için çalışır. Devlet; eğitim-öğretim, sağl›k, yol, su, elektrik ve iletişim hizmetini 
vatandaşlar›na ulaşt›rmak zorundad›r.

Anayasam›z›n 60 ve 61. maddelerinde ise sosyal devlet yap›s›n›n baz› özellikleri şöyle belirtilmiştir:

Sosyal devlet anlayışıyla ilgili, devletin yaptığı çalışmalardan bazı örnekleri birlikte inceleyelim:

Devletimizin sosyal devlet olma niteliğine örnek başka hangi uygulamaları gösterebilirsiniz?

Türkiye 

Cumhuriyeti 

Anayasas›  

1982
Madde 5- Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağ›ms›zl›ğ›n› ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezli-
ğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin 

temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette s›n›rlayan siyasal, eko-
nomik ve sosyal engelleri kald›rmaya, insan›n maddi ve manevi varl›ğ›n›n gelişmesi için gerekli şartlar› haz›rlamaya 
çal›şmakt›r.

Türkiye 

Cumhuriyeti 

Anayasas›  

1982
Madde 60- Herkes, sosyal güvenlik hakk›na sahiptir.
Madde 61- Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malul ve gazileri korur ve toplumda kendile-

rine yaraş›r bir hayat seviyesi sağlar.
Devlet, sakatlar›n korunmalar›n› ve toplum hayat›na intibaklar›n› sağlay›c› tedbirleri al›r. Yaşl›lar, devletçe ko-

runur. Yaşl›lara, devlet yard›m› ve sağlanacak diğer haklar ve kolayl›klar kanunla düzenlenir. Devlet korunmaya muh-
taç çocuklar›n topluma kazand›r›lmas› için her türlü tedbiri al›r. Bu amaçlarla gerekli teşkilat ve tesisleri kurar veya 
kurdurur.

Gazete haberi, 7 Ağustos 2011 (Düzenlenmiştir.).

Bu bölümde bilgilerinizi 

kontrol etmek ve konuya ilgi-

nizi çekmek için sorulara ve 

konu ile ilgili kavramlara yer 

verilmiştir.  

Konu başlığıdır.

Bu işaret, cevaplayaca-

ğınız soruların ve yapacağı-

nız tartışmaların başında yer 

almaktadır.

Konuyla ilgili internet ha-

berlerine ve sitelerine  yer ve-

rilmiştir.

Konuyu destekleyen ga-

zete haberlerine yer verilmiş-

tir.

Anayasamızdan alınan 

maddelere yer verilmiştir.

Başlığının altında konuya 

giriş yapan ifadelere yer 

verilmiştir. 

Konu işlenişi sırasında ihti-

yaç duyacağınız bilgilere, kay-

nak gösterilerek yer verilmiştir.



11

DERS KİTABI TANITIM ŞEMASI

67

Neler Öğrendik? Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’ya 

gelen Türk boylarından biri de Kayılardı. Kayılar, Bizans 

sınırına yerleştirilerek gaza ve fetihler gerçekleştirdiler. Türkiye 

Selçuklu Devleti’nin yıkılmasıyla Osman Bey Döneminde bağımsız 

hareket etmeye başlayan Osmanlı Beyliği Orhan Bey Döneminde 

Rumeli’ye geçti. Coğrafi avantajını iyi kullanan beylik, Türk nüfusu 

Rumeli’ye yerleştirerek fetihleri kalıcı hâle getirdi. Kısa sürede 

topraklarının büyüklüğü, düzenli ordusu ile beyliklerin en güçlüsü 

haline geldi.

Osman Bey Döneminde gaza ve fetihler eli silah tutan kimse-
lerle gerçekleştiriliyordu. Orhan Bey sınırların genişlemesiyle Türk 
gençlerinden sürekli savaşa hazır bir ordu oluşturdu. Bu orduda 
atsız askere “yaya”, atlı askere “müsellem” adı verildi. Rumeli’de 
fetihlerin genişlemesiyle “yaya ve “müsellem”ler ihtiyacı karşılaya-
maz oldu. Bunun üzerine Hristiyan ailelerin erkek çocukları asker 
olarak yetiştirilmek amacıyla toplanmaya başladı. “Devşirme siste-
mi” ile yetiştirilen askerlerle “Kapıkulu” ordusu meydana getirildi. 

Rumeli’de Hristiyan çocukların devşirilmesini gösteren 
minyatür

Rumeli’de bir kaleyi fetheden I. Murat ve askerlerini 
gösteren minyatür 

Kapıkulu askerleri

Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olmasını sağlayan, sı-
nırlarının genişlemesini etkileyen faktörleri söyleyi-

niz.

Yukarıdaki minyatürü inceleyerek Osmanlı askerlerinin hangileri olduğunu söyleyiniz. Elleri arkadan bağlı 
kişiler kimler olabilir?  Kalenin fethedildiğine kanıt olarak ne gösterilebilir? Açıklayınız.

Yukarıdaki gravürde askerler neden farklı kıya-
fetler içinde olabilirler?

Bunları Biliyor musunuz?
Osmanlı Devleti, tarihte kurulan en uzun ömürlü 

ve üç kıtada varlığını sürdüren tek Türk devletidir. 

ÇK - 43

94

A. Aşağıdaki şemayı tamamlayınız.
Türklerin Anadolu’ya göç etmesiyle başlayan ve Anadolu beyliklerinin kurulması ile devam eden süreci düşününüz. 

Buna göre, bu süreçte gerçekleşen üç önemli olay ile bu olayların sebep ve sonuçlarına ilişkin olarak aşağıda verilen 
şemadaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

ÜNİTE DEĞERLENDİRMESİ

B. Aşağıda yer alan kurum ve yenilikleri ilgili oldukları alanlarla eşleştiriniz.

C. Aşağıda ve sonraki sayfada yer alan tarih şeritlerini tamamlayınız. 
1. Aşağıdaki tarih şeridini, Anadolu’nun Türk yurdu olmasını sağlayan önemli olayları yazarak tamamlayınız.

Bu sembol konuyla ilgili et-

kinliğin çalışma kitabındaki say-

fa numarasını göstermektedir.

Konu ile ilgili ilginizi çeke-

bilecek bilgilere yer verilmiştir. 

İşlediğiniz konunun kısa bir 

özetine yer verilmiştir. 

Her ünitenin sonunda o üni-

tede öğrendiklerinizle kendinizi 

değerlendirebileceğiniz sorula-

ra yer verilmiştir.
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İLETİŞİM BİR SANATTIR!

Arkadaşlarınızla hiç konuşmadan bir gün geçirebilir misiniz? 
Sizi dinlemeyen biriyle olumlu iletişim kurabileceğinizi düşünüyor 
musunuz? Bu soruların cevabı aslında karşımızdakilerin tutum ve 
davranışlarına bağlıdır. Çünkü iletişim, aslında bireylerin ortak dü-
şünme ve hareket etme biçimidir.

İnsanlar Konuşa Konuşa Anlaşırlar

İletişim, bireylerin karşılıklı bilgi, duygu ve düşüncelerini paylaşma-

sıdır.

Başkalarıyla iyi iletişim kurabilmek için kişilere olumlu yaklaşmalı ve 

nazik davranmalıyız. Başkalarına karşı ön yargısız olmak, onları dikkat-

le dinlemek, onlarla empati kurmak olumlu iletişim kurmamıza yardımcı 

olabilir. Karşımızdaki kişi bizden ne kadar farklı olursa olsun iyi iletişim 

kurabilmek için ona saygı duymalı, söylediklerini can kulağıyla dinleme-

li, mimik ve jestlerine dikkat etmeliyiz. 

Sağlıklı iletişim kurmak için düşüncelerimizi 
açıkça söylemeli, karşımızdaki kişiyle göz te-
ması kurarak davranışlarını gözlemleyebiliriz. 
Bireylerin hareketlerine ve beden diline bakarak 
onlarla olumlu iletişim kurabiliriz. 

Düşünelim! 

Kavramlar 

Topluluğa hitap eden bir konuşmacı 
olduğunuzu hayal ediniz. Konuşmanız 
sırasında dinleyicilerden birçoğunun sizin 
konuşmalarınıza ilgisiz kaldığını fark etti-
niz. Böyle bir durumda neler yaparsınız? 
Açıklayınız. 

Birey
Düşünce 
Duygu
Görüş
Grup
İletişim
Kişilik
Rol
Kişilik: Bir kimseye özgü belirgin 

özellik, manevi ve ruhsal niteliklerinin bü-
tünü şahsiyet.

Yandaki resimde yer alan kişilerin iletişim-
leri ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?

“Karşımızdakiler onları dikkatle ve içten dinlediğimizi anlarlarsa onlar da bizi aynı şekilde dinleyebilirler!” Bütün 
bunlardan başka anlayışlı ve sabırlı olmamız iletişimimizi olumlu yönde etkileyebilir. 

Aşağıdaki fotoğrafları dikkatle inceleyiniz. Fotoğraftaki çocuk-
lar olumlu iletişim kurabiliyorlar mı? Tartışınız.
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Sizce “Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.” atasö-
zünün bu söylediklerimizle ilişkisi var mıdır? 

Açıklayınız.

İletişimimizi etkileyen önemli davranışlardan biri de kendimizi tam ve doğru biçimde ifade etmektir. Karşımızdaki-
lerle konuşurken emir cümleleri kullanmamalıyız. Karşımızdaki kişinin davranışlarını anlamaya çalışmalıyız. Olumlu 
iletişim kurabilmek için kendimizi tam ve doğru ifade etmeliyiz. Söyleyeceklerimizi eksiksiz söylemeli karşımızdakini 
önemsemeli ve onu cesaretlendirmeliyiz. “Nasıl ve ne anladım, kendimi nasıl hissediyorum, benden ne isteniyor, ben 
ne istiyorum?” sorularına yeterince cevap verebilirseniz olumlu iletişim kurabilme yolunda önemli adımlar atmış olur-
sunuz. 

Karşımızdakini sorgulamak, iletişimi olumsuz yönde etkiler. Kendi yaşamınızda bu tür davranışlarla karşılaştığınız-
da nasıl tepki verdiğinizi hatırlayınız.

Aynı Şey Benim Başıma Gelseydi!
Öğretmen, sosyal bilgiler dersinde bugün empati konusu-

nu işleyeceklerini söyler. Öğrenciler empatinin anlamını so-
runca öğretmen aşağıdaki öyküyü anlatır:

“Ayda’nın öğretmeni, öğrencilere sosyal bilgiler dersinde 
kullanılmak üzere bir harita yapmalarını ödev olarak verir. 
Ayda, bütün bir hafta boyunca uğraşır ve güzel bir harita çizer. 
Ertesi hafta sevinçle haritasını okula götürüp arkadaşlarıyla 
paylaşmak ister. Haritası elinde kardeşi Cansu ile birlikte yola 
koyulur. Yolda giderken üst sınıflarda okuyan bir arkadaşıyla 
karşılaşır.

Arkadaşı elindekinin ne olduğunu sorar, Ayda da hari-
ta diye karşılık verir. Arkadaşı, haritaya bakar ve çok emek 
vermişsin çok güzel olmuş der. Ben de geçen yıl senin gibi 
çok çalışarak böyle bir harita yapmıştım ama yolda gelirken 
yağmur yağıyordu ve elimden kaydı ve suya düştü. Ayda, bu 
durumu duyunca birden çok üzülür ve arkadaşını teselli eder. 
Aynı durum benim başıma gelse ne yaparım diye düşünür. 
Çünkü kendisi de bu haritaya çok emek vermiştir. Arkadaşı 
Ayda’ya teşekkür ederek yanlarından ayrılır. Cansu, Ayda’ya 
dönerek, “Abla niye bu kadar üzüldün senin haritana bir şey 
olmadı ki!” der. Ayda, “Evet ama ben kendimi onun yerine 
koydum ve benim başıma böyle bir şey gelseydi ne yaparım 
diye düşündüm. Bu yüzden çok üzüldüm...” der. 

Sürekli eleştirmek, küçük görmek, önemsememek, 
olumsuz iletişime yol açar. Örneğin, bir arkadaşınız si-
zinle konuşmak yerine, bilgisayarda oyun oynasa sizin 
hoşunuza gider mi? Karşımızdaki kişiye kırıcı sözler 
söylemek, ona incitici şekilde davranmak iletişimi 
olumsuz yönde etkiler. 

Yukarıdaki öyküde sizin dikkatinizi çeken en önemli şey nedir? Cansu niçin Ayda gibi düşünme-
mektedir? Öyküdeki hangi cümleden Ayda’nın empati kurduğunu anlıyorsunuz? Siz günlük yaşa-

mınızda hangi durumlarda empati kuruyorsunuz? Örnek veriniz.
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Arkadaşlarımız bizden farklı düşündüğünde 

onlara kızmak yerine düşüncelerine saygı göster-

mek iletişimimizi olumlu yönde etkiler. Kendimizi 

arkadaşlarımızın yerine koyarak olaylara onların 

gözüyle bakabilirsek iletişimi kolaylaştırmış olu-

ruz. Başkasının mutluluklarına da ortak olmalıyız. 

Örneğin, biz sınavdan düşük puan aldığımızda 

yüksek puan alan arkadaşlarımızın sevinmesine 

kızmak yerine memnun olmamız gerekir.

Peki, ya siz arkadaşlarınızla olumlu iletişim kurabilmek için neler yapıyorsunuz? Arkadaşlarınızla olumlu ile-
tişim kurabilmek için kullandığınız kelimelerden birkaçını yazarak neden bu kelimeleri kullandığınızı söyle-

yiniz. 

Aşağıdaki fotoğrafta yer alan kişilerin konuşmalarını okuyunuz. Fotoğrafta konuşan insanlar iletişimi olum-
lu yönde etkileyen davranışlardan hangilerine örnek vermişlerdir? Arkadaşlarınızla iletişiminizi olumlu 

yönde etkileyen davranışlarınızla karşılaştırınız.

Bunları Biliyor musunuz?
İnsan, yüzünde bulunan 43 kas sayesinde 10.000’in üzerinde yüz ifadesi oluşturabilir. Üzüntü, korku, kızgınlık, 

öfke, sevinç bu ifadelerden sadece birkaçıdır. Güldüğümüzde yüzümüzde 15 kas birlikte çalışıyor. Çocuklar günde 
yaklaşık 300 kez gülerken yetişkinler ise günde ortalama 17 kez gülüyor. Üzüntü veya kızgınlık hâlinde alnımız 
kırıştığında, tam 43 ayrı kasımız çalışıyor. 

          www.tubitak.gov.tr

Öğrenciler arkadaşlarına eşit 
davranmalıdırlar.

Kendilerini başkalarının yeri-
ne koymalıdırlar.

Öğrenciler birbirlerini dinlerse 
daha iyi anlar, daha iyi iletişim 
kurarlar.

Arkadaşlarının kendilerinden 
farklı olduğunu bilmeleri gerekir.
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Birbirimizi ve başkalarını daha 
iyi anlamak için ne yapmalıyız?

Çevremizdeki insanlara isteklerimizi kabul ettirmeye çalışmak onları değiştirmek anlamına gelir. Oysa ki hiçbir 
insanın diğerini değiştirmeye hakkı yoktur. Sadece kendini değiştirme hakkına sahiptir. Bu durumda bireyler arasında 
çatışma ihtimali artar. Bu nedenle olumlu ilişki kurabilmek için kafamızdaki kurallara göre davranmak yerine ortak 
davranış şekilleri bulmalıyız. Arkadaşlarınızla ya da diğer insanlarla iletişim kurmak için onlara nasıl davrandığınızı 
düşününüz. Davranışlarınızı yukarıdaki ifadelerle karşılaştırınız.

İnsanlarla sağlıklı iletişim kur-
malıyız. Sağlıklı iletişim için neler 
yapacağımızı birlikte görelim.

Öfkeyle Kalkan Zararla Oturur (Türk Atasözü).

Atasözünde insanlar arasında kurulan iletişimde söz ve davranışlarımızın sonuçlarının bize zarar verebileceği 
vurgulanıyor. Hangi söz ve davranışlar iletişime zarar verir? Kızgın ya da öfkeli olan kişilerle mi yoksa güler yüzlü 
kişilerle mi daha kolay iletişim kurabilirsiniz?

Fotoğraflara dikkatle bakınız. Sizce hangi fotoğraflarda olumlu ve olumsuz iletişim vardır? Olumsuz iletişi
min olduğunu düşündüğünüz fotoğraflardaki davranışları açıklayınız. 

“Herkes dünyayı değiştirmeye çalışıyor fakat hiç kimse kendini değiştirmek istemiyor.” sözünden ne anlı-
yorsunuz? Açıklayınız.

ÇK - 14-
15
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Çeşitli gruplar içindeki rollerinize göre başkalarına ön yargılı davranıyor musunuz? Örnek veriniz. 

İlk İzlenim ve İyi Bir Dinleyici Olmak İletişim Biçimimizi Belirliyor!

Araştırmacılar, daha önce birbirleriyle hiç karşı-
laşmamış insanların ilk kez karşılaştıklarında kısa 
sürede birbirleri hakkında izlenim edindiklerini söy-
lemektedirler. İlk otuz-otuzbeş saniyede oluşan bu 
izlenim karşımızdaki kişilerle olan iletişimimizi ve 
ilişkilerimizi de yönlendirir. İzlenimi ön yargıdan ayır-
mak gerekir. Ön yargı, kişilere bazı özelliklerden do-
layı farklı davranmaktır. Ön yargılı davranmak olumlu 
iletişimi bozar. Olumlu iletişim için nasıl göründüğü-
müzden çok nasıl bir yüz ifadesine sahip olduğumuz 
ve nasıl konuştuğumuz daha önemlidir. Örneğin, bir 
çocuk henüz konuşmaya başlamadan karşıdaki in-
sanların davranışlarından, yüz ifadelerinden ve ses 
tonundan sevilip sevilmediğini anlar... Çocuklar bu 
anlamda herkese karşı tarafsız ve ön yargısızdır.

“Bütün insanların farklı kişilikleri vardır, benden farklı değer yargıları ve inançları olabilir ve bütün insanlar değer-
lidir.” biçiminde yargılara yer vermek empatik yaklaşım geliştirmemizi kolaylaştıracaktır. Araştırma bulgularına göre 
küçük yaştaki çocuklar bile empati kurabilirler ve eğitimle, empatik yaklaşım geliştirebilirler. 

Araştırmacılar dikkatle dinlemenin insanlar arasında olumlu ilişkiler kurmaya yardımcı en etkili iletişim ögesi oldu-
ğunu vurgulamaktadır.

İyi bir dinleyicinin özellikleri şöyle sıralanmıştır:
• Dikkatini karşısındaki kişiye verir.
• Konuşmacıyı sözünü kesmeden dinler.
• Konuşmacıyla göz teması kurar.
• Son sözü söylemek için çabalamaz.
• Dinlerken vereceği cevabı düşünmez.
• Yargılamadan, suçlamadan dinler.
• Konuşmacının duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışır.
• Dinlerken başka bir işle meşgul olmaz.

İyi bir dinleyici konuşmacının sözlerine olduğu kadar jest ve mimiklerine de dikkat eder. Konuşmacının duygu ve dü-
şüncelerini anladığını gösteren sözlü ifadeler kullanır. İletişimin devamına katkıda bulunacak şekilde davranır. İletişimi 
olumlu olarak devam ettirebilmek için “Nasıl davranmalıyım?” sorusunu, sorar kendine. İstemediği bir şeyi yapmasını 
zorlayan birine kaba davranmak yerine nazikçe, “Hayır, sağ olun, teşekkürler, istemiyorum.” gibi olumsuz cevap ile onu 
reddededer. Bazen de görmezden gelme en etkili reddetme yoludur.
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Aşağıdaki öyküyü dikkatle okuyunuz ve insanlar arasındaki olumlu ilişkileri nelerin etkilediğini bulmaya çalışınız.

Sınıf arkadaşlarınızla olumlu ilişkiler kurabilmek için neler yapıyorsunuz? Sizden farklı olan arkadaşlarınızla olumlu 
ilişkiler kurabilmek için nasıl iletişim kuruyorsunuz? Arkadaşlarınızla tartışınız.

İnsanların şiirdeki gibi iletişim kurması 

onların ilişkilerine nasıl katkı sağlayabilir? 

Tartışınız.

Yolda yürürken karşıdan gelen bir kişiye 

“Merhaba, günaydın, iyi günler, iyi akşamlar” 

dediğiniz zaman iletişim kurmaya çalışıyor-

sunuz demektir. Sizce iletişimde sözcükler 

önemli midir? Neden?

Şiirde ön yargısız yaklaşımın vurgulandı-

ğı dizede anlatılmak istenileni tartışınız.

Selam Ver

Yola çıkınca her sabah,
Bulutlara selam ver.
Taşlara, kuşlara,
Atlara, otlara
İnsanlara selam ver. 
Ne görürsen selam ver. 
Sonra çıkarıp cebinden aynanı bir selam da kendine ver.
Hatırın kalmasın el gün yanında, ...

    Üstün Dökmen 
  Doğan Cüceloğlu, Yeniden İnsan İnsana, s. 11.

Keşke Beni Anlasalar!

İki arkadaş kendi aralarında konuşuyorlardı. Ah-
met arkadaşı Cansu’ya yakınıyordu: “Ne yaparsam 
yapayım arkadaşlarımla olumlu ilişkiler kuramıyorum. 
Derslerime çalışıyorum, herkese selam veriyo-
rum ama insanlar bana yakın davranmıyorlar... 
Arkadaşım Mert herkesle daha iyi anlaşıyor. Sınıf 
arkadaşlarım onu benden daha çok seviyor. Neden 
böyle oluyor?” 

Yukarıdaki paragrafta Mert’in olumlu ilişki kurmasını sağlayan özelliklerden hangileri üzerinde durulmuştur? 
Siz, bu özelliklerin hangisine sahipsiniz? 

Yandaki şiiri okuyunuz, şiirde ne tür ileti-
şimden söz edildiğini bulmaya çalışınız.

Neler Öğrendik? İletişimi olumlu ve olumsuz etkileyen tutum ve davranışlar; kendini doğru ifade etme, etkin 
dinleme, ön yargısız yaklaşım, empati kurma, bireysel farklılıklara saygı, uzlaşma, problem çözme, etkili reddetme 

gibi başlıklar altında sıralanabilir. İnsanlar arasında kurulan olumlu ilişkilerde iletişimi olumlu etkileyen tutum ve 
davranışları sergilemek gerekir.

ÇK - 16

Cansu Ahmet’e, Mert’in herkese daha sevecen ve anlayışlı yaklaştığını ve onlarla hep olumlu iletişim kurduğunu 
söyledi. Gözlerinin içi gülüyor, sınıfta yaptığı şakalarla herkesi güldürüyor ve hep olumlu hava yaratıyor. Kimseye ön 
yargıyla yaklaşmıyor. Herkese elinden geldiğince yardım ediyor ve eşit davranıyor... Sanırım bu yüzden herkesle 
olumlu ilişkiler kurabiliyor. 
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BİR TUŞLA DÜNYA EVİMİZE GELDİ!

“Dünya artık çok küçüldü.” sözünün kitle iletişim araçlarıyla 
ilişkisini nasıl açıklayabiliriz? 

Başka şehirlerde ya da ülkelerde yaşayan kişilerle iletişim kur-
mak için hangi iletişim araçlarını kullanıyorsunuz? Bu sorunun ce-
vabı elinizdeki teknolojik araçlara ve kişilerin uzaklığıyla ilişkilidir.

Düşünelim! 

Kavramlar 

Kitle iletişim aracı denilince ak-
lımıza ilk gelen nedir? Kitle iletişim 
araçları olmasaydı, başka şehir ya 
da ülkelerdeki olayları anında izleye-
bilir miydik? Neden? Arkadaşlarınızla 
paylaşınız.

İletişim
İletişim: 1. Duygu, düşünce veya 

bilgilerin akla gelebilecek her türlü yol-
la başkalarına aktarılması, bildirişim, 
haberleşme, kominikasyon. 2. Telefon, 
telgraf, televizyon vb. araçlardan yararla-
narak yürütülen bilgi alışverişi, bildirişim, 
haberleşme, muharebe, kominikasyon.

Kitle iletişim araçlarının temel görevleri nelerdir?

Aşağıdaki fotoğrafta bu araçlardan bazılarını görüyorsunuz. 
Fotoğraftaki araçların kullanıldığı alanları sınıf arkadaşlarınızla 

paylaşınız.

Gazete, radyo, televizyon gibi kitle iletişim araçları insanlar arasında 
iletişim ve etkileşim sağlarlar. Bu kitle iletişim araçları sayesinde gitme-
diğimiz yerleri görür, bilmediklerimizi öğreniriz. Daha birçok konuda kitle 
iletişim araçları hayatımıza renk katar. 
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Yukarıdaki metinde hangi kitle iletişim araçlarından söz edilmektedir? Kitle iletişim araçlarının insanlara ne 
gibi yararları vardır? “Teknolojinin esiri olmak” ne demektir? Tartışınız. Siz bu metni yazmak isteseydiniz 

kitle iletişim araçlarının insanlar üzerine olan etkilerini nasıl ele alırdınız?

Neler Öğrendik? Kitle iletişim araçları, insanlar arasındaki etkileşimi artırır. İnsanları bilgilendirir ve paylaşımları 
kolaylaştırır. İyi amaçla kullanıldığında çok yararlı olan iletişim araçları, kötü amaçla kullanıldığında kişilere zarar 

verebilir.

ÇK - 17

Kitle İletişim Araçlarının Esiri mi Oluyoruz?

Birkaç gün önce gazetede yayımlanan bir haber herkesin dikkatini çekmişti. Haberin başlığı “Kitle 

İletişim Araçlarının Esiri mi Oluyoruz?” idi. Yapılan bir araştırmaya göre insanların büyük çoğunluğu 

TV,  bilgisayar ya da İnternet ile insanlar günden güne teknolojiye bağlandı. Yani insanlar teknolojiye 

bağımlı hâle gelmişlerdi. Geçmişte kitle iletişiminde duman, posta güvercinleri ve atlı haberciler kulla-

nıldı. Gazetelerin basılması, telgraf ve telefonun icadı kitle iletişim araçlarını başka bir boyuta taşıdı. 

Yeni gelişen kitle iletişim araçlarıyla insanlar bir haberi ya da bir mesajı rahatça gönderiyor ve alabi-

liyorlardı. 1950 sonrasında ortaya çıkan gelişmeler önce radyo sonra televizyonu hayatımıza girme-

sini sağladı. Artık insanlar hayatlarında hiç gitmedikleri yerlere gidebiliyor, hiç görmedikleri insanları 

görüp onlar hakkında haber ya da bilgi alabiliyorlardı. Kitle iletişim araçları insanlar arası etkileşimi 

artırmıştır. TV ve gazeteyi diğer kitle iletişim araçları izlemiştir. İlk bakışta sadece eğlence aracı olarak 

görünen kitle iletişim araçları, önemli görevler üstlenmiştir. Uluslar birbirini daha yakından tanıma ola-

nağı bulmuşlardır. Dünyada ve evrende neler olup bittiğini daha iyi öğrenip anlamaya başlamışlardır.   

21. yüzyılda hayatımızın her alanına giren bilgisayar kitle iletişim aracı olarak TV’nin yerini almış, 

iki yönlü iletişime olanak sağlamıştır. İnsanlar bilgisayar aracılığıyla hem bilgi üretip hem de bilgiyi 

yaymışlardır. Böylece, üretilen bilgi ya da haber dünyanın herhangi bir yerine anında ulaşılabilir hâle 

gelmiştir. Büyüklerin düğmesine basmaya korktukları makinelere çocuklar âdeta egemen olmuşlar-

dır. İnternet ile birlikte, insanlar dünyanın dört bir yanıyla iletişime girmişlerdir. İnsanlar herhangi bir 

konuda, istedikleri kadar bilgi alabilme özgürlüğüne sahip olmuşlardır. Keşifleri anında izlemeye baş-

lamışlardır. İnsanlar bilgisayar aracılığıyla haberleşme, bilgilerini yenileme ve yaşamlarını planlama 

yapmaktadırlar. Buna karşılık, insanların kitle iletişim araçlarına aşırı bağlanması, iletişim kopukluğu, 

çatışma ve kültürel yozlaşma, kötü amaçlarla kullanım ve başkalarının özel yaşamına müdahale etme 

gibi sorunlara da yol açmakta, toplumda uyumsuz bireyler ortaya çıkmaktadır.

GAZETE
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Halkın kitle iletişim araçlarından doğru ve eksiksiz bilgi alması için gerekli koşullar nelerdir?

ÖZGÜR BASIN DEMOKRASİNİN TEMELİDİR!

“Basın özgürlüğü bütün vatandaşların doğruları öğrenebilme 
hakkının güvencesidir!”

“Basın özgürlüğü kısıtlanmamalıdır.”
Cumhurbaşkanı, Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yaptığı 

açıklamada basın özgürlüğünün kısıtlanmaması gerektiğini dile 
getirdi. Başbakan ise özgür bir medyanın demokrasinin sağlıklı iş-
lemesindeki önemine vurgu yaptı.

“Basın özgürlüğü toplumsal haktır: Basın özgürlüğü sadece ga-
zetecilere ve basın organlarına tanınan bir hak değildir.”

Yukarıda verilmiş söz ve ifadeleri okuyarak ne anlama geldikle-
rini tartışınız. Bu sözler nerelerde yazılmış ya da yayımlanmış ola-
bilir? Kitle iletişim araçlarından ne tür bilgiler elde edebileceğinizi 
sınıfınızla tartışınız. TV’deki haber yayınlarının kısıtlanmasını doğ-
ru bilgi alma hakkı açısından değerlendiriniz.

Düşünelim! 

Kavramlar 

TV, radyo, gazete ve İnternetin olma-
dığı bir gününüz nasıl geçerdi? Tartışı-
nız. 

Size gönderilmiş olan bir mektup ya 
da postayı, başka birinin açmasını nasıl 
karşılarsınız? Tartışınız.

Kamuoyu
Medya
Olgu 
Sorumluluk
Medya: 1. İletişim ortamı. 2. İletişim 

araçları.

Basın özgürlüğü = Demokrasi

İN

SAN HAKLARI

E
V

R
E

NSEL B İLD İ

R
G

E
S
İ

Aşağıdaki takvim yaprağını dikkatle okuyunuz. 

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne göre;
“Herkes düşünce ve ifade özgürlüğü hakkına sa-

hiptir; bu hak serbestçe düşünme, hangi yoldan ve 
nereden olursa olsun bilgi ve görüş alma, araştırma ve 
yayma özgürlüğünü içerir.”  

Anayasamızın basın özgürlü-
ğünü güvenceye alan maddesi 
şöyledir:

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ndeki bu mad-
denin ne anlama geldiğini tartışınız. Neden böyle 

bir maddeye gerek duyulmuş olabilir?
Size göre devlet, basın ve haber alma özgürlüğünü 
sağlayabilmek için ne gibi tedbirler alabilir? 

Araştırınız ve sınıfınızla paylaşınız.

Türkiye 

Cumhuriyeti 

Anayasas›  

1982

“Madde 28- Basın hürdür, sansür edilemez… 
Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini 

sağlayacak tedbirleri alır…”

24 Temmuz 2005 Gazetecilik ve Basın Bayramı
Basın özgürlüğü insanların düşüncelerini, görüşlerini, gazete, dergi, 

kitap, radyo, televizyon vb. yoluyla diğer insanlara iletme serbestliğidir. Buna 
kitle iletişim özgürlüğü de denir. Basın özgürlüğü, insanların okul dışında da 
eğitilmesine katkı sağladığından toplumsal açıdan büyük önem taşır. Farklı 
düşüncelerin çeşitli yollarla insanlara ulaşmasını sağlamak demokrasinin de 
ön koşuludur. Bu nedenle basın özgürlüğünün olmadığı bir demokrasi de 
düşünülemez.
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Aşağıdaki paragrafları dikkatle okuyunuz. 

Bir TV Genel Müdürünün Anıları:
Nasıl Bir Televizyon Olacak?

Benden yeni bir TV kanalının kurucu müdürü olmam is-
tendiğinde kendime ilk sorum şu oldu, “Nasıl bir televizyon 
olacak?” Cevabım, “Doğru, temiz, özgür, ilkeli ve dürüst bir 
TV olacak.” idi. Peki, “Bütün kitle iletişim araçları aynı ilkeyi 
benimsemiyor mu?” Sonra bazılarının haber ve bilgiyi doğru 
vermedikleri geldi aklıma. Oysa ki, her vatandaşın doğru bilgi 
alma hakkı vardı. Yani TV toplumu yanıltmadan, haberi olduğu 
gibi vermeli. 

Düşünce özgürlüğünden, düşünce ve kanaatlerin çeşitli araç ve yollarla serbestçe açıklanması ve yayılması an-

laşılmaktadır. Düşünce özgürlüğü sosyal gelişmenin temel koşulu, toplumun demokratik yapısının önemli göstergele-

rindendir. Bu özgürlük, birçok devletin anayasasında özgürlükler kapsamında güvence altına alınmıştır. 

Düşünceyi açıklama özgürlüğü birçok başka özgürlüğün kaynağını ve temelini oluşturmaktadır. Kişinin varlığının 

temeli olan düşünceyi açıklama özgürlüğü, demokrasinin de temeli ve ayrılmaz bir parçasıdır. Bu özgürlük, serbest 

biçimde bilgi ve düşünceye ulaşabilme, düşünceyi açıklayabilme, başkalarına iletebilme, kimseyi düşünce ve kanaat-

leri nedeniyle suçlamamadır. Kişinin zihnindeki, açıklamadığı düşünceler düşünceyi açıklama özgürlüğü olarak kabul 

edilemez.

Düşünce özgürlüğünün anayasada güvence altına alınması neden önemlidir? Açıklayınız.

ÇK - 18
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Basın özgürlüğü, bilim ve sanat özgürlüğü, yayın hakkı, dernek kurma özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü dü-

zenleme hakkı gibi hak ve özgürlükler de düşünceyi açıklama özgürlüğünün tamamlayıcısı niteliğindedir. Düşünce ve 

kanaatler basında yayınlandığında basın özgürlüğü, bilim ve sanat araçlarıyla açıklandığında bilim ve sanat özgürlüğü 

adını alır. Basın ve haberleşme özgürlüğünün ilk koşulu, haber, düşünce ve kanıları serbestçe açıklama, öğrenme ve 

toplanma olanağının bulunmasıdır. Basın ve haberleşme özgürlüğünün gereği olan düşünceyi açıklayabilme hakkının 

kullanılabilmesi için haber, düşünce ve kanıları yayma hakkının bulunması gerekir. Haberleşme özgürlüğünün başlıca 

ögesi olan basın özgürlüğü, düşünceyi açıklama özgürlüğünün sonucudur. Bu özgürlüğün ön koşulu, kaynağı belge-

lenmeyen hiçbir haberi yayımlamamaktır. 

İşte bu bilgiler ışığında TV’de doğru bilgilendirmek için haberi çarpıtmadan, yanıltmadan tarafsız olarak yayımlama-

lıyız. Habere konu olan kişi ve kurumların tümüne yer vermeliyiz.

Bizim kanalımızda özel yaşamın gizliliğine saygı gösterildiğine herkes inanmalıdır. 

Devlet, aile ve kişi sırları açıklanmamalıdır. Yayınlarımızda, suça teşvik ya da suçlulara destek vermek kesinlikle 

yer almamalıdır. Ulusal çıkarlara aykırı her davranışın karşısında olup Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalmak temel 

ilkelerimiz olmalıdır. Gündemi oluştururken düşüncelerimizi bilim ve kanıtlara dayalı olarak vermeliyiz. Toplumu yanıl-

tacak yalan haberlere asla yer vermemeliyiz. Aksi halde kitle iletişim özgürlüğüne zarar vermiş oluruz.

Televizyon kanalının kurucu müdürü doğru bilgi verme hakkını nasıl tanımlıyor? Kendi cümlelerinizle yazınız. 

Metinde geçen özel yaşama saygı göstermeye ilişkin ifadeleri bularak ne anlama geldiklerini söyleyiniz. Siz 

bir gazeteci olsaydınız, kamuoyuna doğru bilgi ve olguların aktarılması için neler yapardınız? Açıklayınız. 
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Herkes Haberleşme Özgürlüğüne Sahiptir!

Telefon konuşmalarınızın başkaları tarafından dinlendiğini öğrenirseniz ne yaparsınız?

Anayasamızın basın özgürlüğünü güvenceye alan maddesi şöyledir:

Türkiye 

Cumhuriyeti 

Anayasas›  

1982

“Madde 22– Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır.
Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya 

başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş 
hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde de kanunla yetkili 
kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz…”

Anayasamızın bu maddesinde verilen kitle iletişim özgürlüğünün kapsamı hakkında neler düşünüyorsunuz? 
Açıklayınız. 
Anayasamızın 22. maddesine göre başkaları bizim mektuplarımızı okuyup telefonlarımızı dinleyebilir mi? Ne-

denini açıklayınız.
Yukarıdaki maddeye göre, gazeteci ya da televizyoncular, sizin hakkınızda istedikleri her haberi yayımlarlarsa 

sonucu ne olabilir? Tartışınız.

Yukarıdaki metnin ana fikrini kendi cümlelerinizle özetleyiniz. Her ülkenin kendine özgü metinler belirlen-
mesini nasıl yorumluyorsunuz? Sınıfınızla paylaşınız. Sizce basın için ahlak kuralları neden gereklidir? 

Tartışınız.
ÇK - 19

“Bu Gazete, Basın Ahlak Yasası’na uymayı taah-
hüt eder!”

Dünya Gazeteciler Federasyonu temel ilkelerin 
çalışanlar tarafından belirlenmesi ve böylece denetimin 
sağlanması amacıyla “Etik Kurallar” metni hazırladı. Batı 
ülkeleri de ulusal metinler belirlediler. Temel kurallara, 
kendi ülkelerine göre ayrıntılar eklediler. Türkiye’de 24 
Temmuz 1960’da “Basın Ahlak Yasası” hazırlandı ve 
uzun yıllar boyunca gazetelerin görünür bir köşelerine 
“Bu Gazete Basın Ahlak Yasası’na uymayı taahhüt 
eder.” diye yazıldı. 1980’lerin sonunda Türk Basın Kon-
seyi kuruldu ve “Meslek İlkeleri” bildirisi yayımlandı...
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Basın Ahlak Yasası

Basın Şeref Divanı’nın görevi, Basın Ahlak 

Yasası’nı yürütmektir. Basın kuruluşlarınca imza-

lanan taahhütnamede bu görevin amacı şöyle 

belirtilmiştir: “Hürriyete liyakatin başta gelen 

şartının, hürriyet içinde kendi kendini kontrol ede-

bilmek olduğuna inanan Türk basın müesseseleri, 

demokrasinin temel unsurlarından olan basın hür-

riyetinin topluma ve demokratik düzene en yararlı 

bir yolda işlemesini sağlamak için tespit ettikleri 

Ahlak Yasası’na ve bu yasayı yürütmekle görevli 

Basın Şeref Divanı’nın kararlarına uymayı taahhüt 

ederler.” 

Yukarıdaki maddelere göre gazeteciler her istedikleri haberi doğruluğunu kanıtlamadan yayımlayabilirler 
mi? Tartışınız.

Basın Ahlak Yasası adıyla yayınlanan ahlak ilkeleri şu şekilde belirtilmiştir:

“1 - Bir toplumsal kurum olan gazetecilik, bu mesleğin dışında kalan özel veya ahlaka aykırı amaç ve çıkarlara 

alet edilemez ve devletin çıkarlarına zarar verici bir şekilde kullanılamaz.

2 - Yazı, haber, fotoğraf vb. yapılacak yayınlarda şu kurallara uyulur:

a) Ahlaka aykırı yayında bulunulamaz.

b) Kişi, kurum ve sınıfları hedef tutan yazılarda kötü kelimeler kullanılamaz, onur ve şereflerine karşı haksız 

yayın yapılamaz.

c)Toplumu ilgilendirmeyen hâllerde kişilerin özel yaşamları küçük düşürücü şekilde haber yapılamaz.

d) Kişilere ve kurumlara karşı iftira ve suçlamada bulunulamaz.

e) Din istismar edilemez.

3 - Haberlerde ve olayların yorumunda gerçekleri saptırarak veya kısaltma yoluyla kasıtlı haber yapılamaz, 

doğruluğuna emin olunmadan yazılamaz.

4 - Gazetenin veya gazetecinin şahsi veya taraf tutan kanaatlerine haberlerin metninde yer verilemez.

5 - Haber başlıklarında, haberin ihtiva ettiği hususlar tahrif edilemez.

6 – Toplumun yararı olmadıkça gizli bilgiler yayınlanamaz.

7 - Gazeteci, kaynaklarının gizliliğini koruyacak ve kendine verilen sırlara saygı gösterecektir.

8 - Haber, yazı ve resim kaynaklarının, yayın tarihi için koydukları zaman kaydı ihlal edilmez.

9 - İlan, reklam mahiyetindeki haber, resim ve yazıların; ilan veya reklam oldukları tereddüde yer bırakmayacak 

şekilde belirtilir.

10 - Yanlış bilgilerden dolayı yollanacak haklı cevap veya düzeltmeler, cevap veya düzeltmeye sebep olan 

yazının etkisini tamamıyla giderecek şekilde en kısa bir zamanda yayımlanır.”

    www.tgc.org.tr
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Kamera Kurbanları Hakkını Arıyor
Geçtiğimiz hafta TV’de kendisi ile röportaj yapmak isteyen TV muhabirlerini kabul etmedi ve kötü davrandı 

diye haber konusu yapılan ünlü bir kişi savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ünlü kişi, TV muhabirlerinin kendisiyle 
görüşmek istediklerini o sırada meşgul olduğunu söylemesine rağmen muhabirlerin evine zorla girmek istedik-
lerini bunu engellemek için sokak kapısını kapadığını, kimseye kötü davranmadığını belirtti. Ünlü kişi, şu soruyu 
soruyor: “Kapınıza kamerayla dayanıyorlar. Sizin görüşmek isteyip istemediğinizi sormuyorlar. Özel hayatınız var 
mı yok mu, o anda uygun musunuz, düşünmüyorlar. Çektikleri görüntüleri de istedikleri gibi yayınlıyorlar. Sizin 
özel yaşamınızı zedelediklerini düşünmeden, bizi neden reddediyorsunuz, basın özgürlüğü engellenemez diyerek 
TV’de, sizin izniniz olmadan çektikleri görüntüleri yayımlıyorlar. Bütün arkadaşlarım bana muhabirlere neden kötü 
davrandın, diye soruyor.

Peki özel yaşamın gizliliği nerede? Hani anayasamızda, ‘Kimsenin konutuna dokunulamaz. Herkes özel ha-
yatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir...’ maddesi vardı! Ben bir kamera kurbanıyım 
ve hakkımı arıyorum.” Ünlü kişi ile adı geçen kitle iletişim kuruluşu mahkemelik...

Anayasamızın konut dokunulmazlığını düzenleyen maddesine göre yukarıdaki haberi değerlendiriniz. Sizce 
hangi taraf haklıdır? Neden? Sizce gazetecilerin sorumlulukları nelerdir? 

Yayın organları, yanlış bilgilerde düzeltme yapmak ve haksızlığa uğrayan kişilerin düzeltme ve cevaplarını 
yayımlamak zorundadırlar. Bunun yanında, hakların ihlal edildiği durumlarda yetkili kurumlara başvurmak bir vatandaşlık 
görevidir. 

İnsan hak ve özgürlükleri, kamu sağlığı ve kamu güvenliği söz konusu olduğunda, kanunlar çerçevesinde 
sınırlandırılabilir. Kanunlarda gösterilen hâller dışında hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması söz konusu olamaz. İnsan 
hak ve özgürlüklerinin yaşanılan toplumda daha etkin uygulanması için önlemler alınmalıdır. Örneğin, insanların özel 
hayatına saygı gösterilmeli, onların izni olmaksızın hayatlarına karışılmamalıdır. Yargı kararı olmadıkça hiç kimsenin 
özel yaşamına, ailesine ve evine karışılamaz, müdahale edilemez. Bu konuyla ilgili Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 16. 
Maddesi’nde şöyle denilmektedir: 

“Hiçbir çocuğun özel yaşamına, ailesine, konutuna veya iletişimine, keyfi ya da haksız olarak müdahale 
edilemez. Hiçbir çocuğun onuruna ve itibarına haksız saldırılamaz.”

Atatürk’ün basın özgürlüğü ile ilgili sözünü birlikte okuyalım.

“Basının toplum yaşamında, siyasal yaşamda ve cumhuriyetin gelişme ve ilerlemesinde sahip olduğu yüksek 
görevleri anmak isterim. Basının tam ve geniş özgürlüğü iyi kullanmasının, ne derecede nazik bir vaziyet oldu-
ğunu da söylemeye gerek görmem. Her türlü yasal kayıtlardan evvel bir kalem sahibinin bilime, gereksinime ve 
kendi siyasal görüşlerine olduğu kadar, vatandaşların hukukuna ve memleketin, her türlü özel görüşlerin üstünde 
olan yüksek çıkarlarına da dikkat ve hürmet etmek manevi zorunluluğu, asıl bu zorunluluktur ki genel düzeni temin 
edebilir. Bununla beraber bu yolda yanılma ve kusur olsa bile, bu kusuru düzeltecek etken ve araç, asla geçmişte 
sanıldığı gibi, basın özgürlüğünü kısıtlayan bağlar değildir; aksine, basın özgürlüğünden doğan sakıncaların gide-
rilme aracı, yine basın özgürlüğüdür.”         
                   Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 346.

Neler Öğrendik? Kitle iletişim özgürlüğü; doğru bilgi alma hakkı, düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğünün bir 
uzantısıdır. Bu özgürlüğü kullanırken özel hayatın gizliliği ve konut dokunulmazlığına saygı gösterilmelidir.

ÇK - 20

(Bu kitap için yazılmıştır.)

Atatürk’ün basın özgürlüğü hakkındaki düşünceleri nelerdir? Açıklayınız.
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Atatürk’ün, bu sözüne göre, onun halkla kurduğu iletişim hakkında neler söyleyebiliriz? Yukarıdaki fotoğrafı 
inceleyerek Atatürk’ün halkla iletişimi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Metne göre Atatürk’ün iletişime verdiği önemi nereden anlıyoruz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 
Kurtuluş Savaşı sürecinde Atatürk’ün iletişim araçlarını ne amaçla kullandığını tartışınız. Atatürk’e göre bası-

nın ne gibi görevleri olmalıdır?

Atatürk Herkesin Fikrini Alan Bir Liderdi

Atatürk diyor ki:

“...Basın, milletin genel sesidir. Bir milleti aydınlatma ve uyarmada, bir millete gereksindiği fikrî gıdayı vermek-
te, özet olarak bir milletin mutluluk hedefi olan ortak doğrultuda yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, 
bir okul, bir rehberdir.”

                 Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 344.

HERKESİ AYRI AYRI DİNLEMEKTEN ZEVK ALIRIM

Düşünelim! 

Kavramlar 

Mustafa Kemal Atatürk, basını neden 
bir milletin ortak sesi olarak görmüş olabi-
lir? Açıklayınız.

İletişim

Kamuoyu

Kamuoyu:  Bir konuyla ilgili halkın 

genel düşüncesi, halkoyu.
Atatürk “… herkesi ayrı ayrı dinlemekten zevk alırım.” sözüyle 

iletişimin hangi yönüne vurgu yapmaktadır?

“Bazen hiç umulmadık adamdan, ben pek çok şeyler 
öğrenmişimdir. Hiçbir düşünceyi, değersiz görmemek lazımdır. 
Neticede, kendi fikrimi uygulayacak bile olsam, herkesi ayrı ayrı 
dinlemekten zevk alırım.”

            Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 469.

Atatürk halka gönül vermiş ve güvenmiştir. Gittiği her yerde 
kadın-erkek, yaşlı-çocuk demeden herkesle iletişim kurmuştur. 
Halkla kurduğu sağlıklı iletişimle Millî Mücadele’nin kazanılmasını 
sağlamıştır. Atatürk birçok yerde şöyle söylemiştir: 

Atatürk ve Kitle İletişimi
Mustafa Kemal Atatürk iletişime ve basına büyük önem vermiştir. Kurtuluş Savaşı süreci, Anadolu’da ve yurt dı-

şında yaşayan kişilere basın aracılığıyla bildirilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ün Sivas’a gelmesinden sonra 14 Eylül 
1919’da çıkarılan İradeyimilliye gazetesi, Sivas Kongresi tutanaklarıyla Mustafa Kemal Atatürk’ün görüşlerini yaymakta 
etkin olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisini toplamak üzere Atatürk’ün Ankara’ya gelişi üzerine, 10 Ocak 1920 günü, 
adını bizzat M. Kemal Atatürk’ün koyduğu Hakimiyetimilliye gazetesi yayımlanmıştır. Sosyal bilimcilerin yardımlarıyla 
cumhuriyet yönetimi halka tanıtılmaya çalışılmıştır. Bunların yanı sıra, Anadolu’nun çeşitli yerlerinde Kurtuluş Sava-
şı’ndaki özverili mücadeleyi destekleyen gazeteler de yayımlanmıştır.

Atatürk, basını bir eğitim aracı olarak görmüştür. Bu konuda şöyle söylemiştir:

“Benim dayanağım ve gücüm halkın bana gösterdiği 
güven ve sadakattir...” 

www.atam.gov.tr
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Aşağıdaki metni okuyunuz. Atatürk’ün ulusal ajansın adını verirken ne düşündüğü konusunda tahminler-
de bulunuz. Atatürk, Anadolu Ajansı’nın Millî Mücadele’deki rolünü nasıl belirlemiştir?

Kamuoyunun ihtiyaç duyduğu haberleri basında yer almamasının sonuçları neler olabilir? Örnek-
lerle açıklayınız.

Türkiye’nin ilk Haber Ajansı Nasıl Kuruldu?

Ulusal Kurtuluş Savaşı sırasında yerel basına gösterilen ilgiyle birlikte, uluslararası boyutta haber 
akışı sağlamak isteyen Atatürk’ün teşvikiyle 6 Nisan 1920 tarihinde kurulan Anadolu Ajansı, devletin bütçe 
olanaklarından yararlanan bir kuruluştur. Kuruluş amacı, bir yandan Kurtuluş Savaşı’yla ilgili gelişmeleri halka 
duyurmak, diğer yandan savaşın gidişatını olumsuz yönde etkileyebilecek kışkırtmaları engellemekti. Ajans, bu 
dönemde, yerli ve yabancı kamuoyunun duyduğu haber ihtiyacını son derece kısıtlı olanaklarına karşın başarı 
ile sundu.                                                            

            Safa Tekeli, Atatürk ve Anadolu Ajansı, s. 21-22. (Düzenlenmiştir.)                   

Neler Öğrendik? Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı sırasında Türk ve dünya kamuoyunu aydınlatmak için 
çeşitli çalışmalar yapmıştır. Bu amaçla gazete çıkarılmış, Anadolu Ajansı kurulmuştur. Atatürk basının tarafsız, milletin 

sesi ve yol gösterici olması gerektiğini vurgulamıştır. 

ÇK - 21

Anadolu Ajansı Adını Arıyor
“Yunus Nadi ve arkadaşlarının Mart 31, Geyve’deki dördüncü 

günleridir. Bekledikleri Halide Edip Hanım kafilesi de bir önceki 
gün akşamüstü Geyve’ye gelmişti. Birlikte Ankara’ya gidecekler... 
‘Halide Edip Hanım ile ancak Akhisar istasyonundaki bir mola sıra-
sında ayaküstü biraz görüşebildim.’

Bu konuşma sırasında Halide Edip, Anadolu’nun haklı davasını 
bütün dünyaya anlatabilmek amacıyla ‘bir ajans teşkilatı’ kurma 
önerisinde bulunur.

… ‘Gider gitmez bir haber ajansı kuralım,  ajans yoluyla içeriye 
ve dışarıya haber iletiriz... Hatta isterseniz adını burada koyuvere-
lim: Mesela Türk Ajansı, mesela Ankara Ajansı, mesela Anadolu 
Ajansı... Daha da bulunabilir.’

- Bana (Anadolu Ajansı) en iyi isim gibi görünüyor.
- Bana da öyle. Değil mi? Çünkü kendini mümkünse bütün va-

tanı kurtaracak olan Anadolu’dur.
Geyve’de buluşan iki kafile, kuşluk vakti yollarına devam eder.
Geyve - Akhisar (şimdiki adıyla Pamukova) istasyonundaki 

mola sırasında; “millîci” iki aydın, Millî Mücadele’nin sesini dört bir 
yana duyurabilmenin heyecanı içindedir.

Yunus Nadi, Halide Edip ile istasyondaki mola sırasında arala-
rında geçen konuşmayı şöyle anlatır: ‘… kararımızı vermiş olalım: 
Anadolu Ajansı…’

 ‘Evet, Anadolu Ajansı hanımefendi…’
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A. Aşağıda tanımları verilen kavramları bulmacanın ilgili yerlerine yazarak bulmacayı tamamlayınız.

1. Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması. 
2. Gazete, dergi gibi belirli zamanlarda çıkan yazılı yayınların bütünü. 
3. Bir işte bir kimsenin üzerine düşen görev. 
4. Bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesi.
5. Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi. 
6. Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir.
7. Bir kimseye özgü belirgin özellik, manevi ve ruhsal niteliklerinin bütünü, şahsiyet. 
8. Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim.
9. Doğruluğu bilgi kaynakları, arşiv belgeleri vb. yollarla ispatlanabilen şey. 
10. Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert.
11. İletişim araçları. 
12. Bir işin gerçekleşmesi ya da bir sorunun çözümü için zihince tasarlanan, aranıp bulunan yol.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

1. 7. sınıf öğrencisi Ali, sınıfına girdiğinde sıra arkadaşının kendisine kırgın olduğunu fark eder. Ali’nin aşağıdaki 
davranışlardan hangisini yapması bu sorunun çözümünde daha etkili olur?

A) Durumu görmezden gelmesi    B) Arkadaşına öfkelenmesi
C) Nedenini anlamaya çalışması   D) İşi şakaya vurması

2. Bir anne, derslerine çalışmayan çocuğuna aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanırsa onu eleştirip suçlamadan 
sadece kendi duygularını ortaya koyarak onu uyarmış olur?

A) Derslerini yapmazsan akşam bilgisayar kullanamazsın.
B)  Sorumluluklarının farkında değilmiş gibi davranıyorsun.
C) Okuldan geldiğin andan itibaren derslerine hiç çalışmadın.
D) Derslerine düzenli çalışmaman beni endişelendiriyor.

ÜNİTE DEĞERLENDİRMESİ
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3. Yapılan bir araştırmaya göre, TV ve gazetelerde yapılan deprem ile ilgili yayınlar, çocukların davranışlarını olum-
suz yönde etkilemektedir. Deprem bölgesinde yapılan çalışma ve incelemelerde çocuklarda kitle iletişim araçlarından 
uzaklaşma ve TV seyretmek istememe gibi davranışların geliştiği görülmüştür.

Araştırma sonuçları dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi çocukların kitle iletişim araçlarından olumsuz etki-
lenmesini önlemek için yapılacaklardan biri değildir?

A) Çocuklar, kitle iletişim araçlarından sürekli uzak tutulmalıdır.
B) Medya kuruluşları daha dikkatli ve duyarlı davranmalıdır.
C) Aileler, medyadaki yayınlara karşı daha dikkatli ve duyarlı olmalıdırlar.
D) Çocuklar deprem ile ilgili yayınları aileleriyle birlikte izlemelidirler.

4. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün, kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından biri değildir?
A) Hakimiyetimilliye Gazetesi  B) Anadolu Ajansı
C) İradeyimilliye Gazetesi  D) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

5. Bir ülkenin gazete, dergi, radyo, televizyon gibi basın yayın araçlarında, o ülkede sağlık kurumlarının yetersiz 
olduğuna, pahalılığın arttığına, dış politikada yanlış kararlar verildiğine ilişkin haberler yayımlanmaktadır.

Bu ülkeyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Basın yayın araçları ülke genelinde yaygındır.
B) Halk, basın yayın araçlarını izlemektedir.
C) Ülkede basın yayın özgürlüğü vardır.
D) Basın yayın araçları ülke yönetiminde etkilidir.

6. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim özgürlüğünün gereği olan bir durumdur?
A) Basın ve yayın organlarının taraflı haber yapması 
B) Her türlü haber ve düşüncenin serbestçe açıklanması
C) Doğruluğundan emin olunmayan bilgilerin açıklanması
D) İnsanların düşüncelerini açıklamaya zorlanması

C. Kurtuluş Savaşı’nda bugünkü haberleşme teknolojisine sahip bir komutansınız. Hangi haberleşme araçlarını, 
niçin kullanırdınız? Kurtuluş Savaşı’nın sonuçlarını bu şartları değerlendirerek tahmin ediniz. Tahminlerinizi ve düşün-
celerinizi aşağıda nokta ile belirtilen boşluğa yazınız.
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YAŞADIĞIMIZ YERLERYAŞADIĞIMIZ YERLER

İnsanlar, tarih öncesi devirlerde doğal ortamın etkisiyle göçebe ola-
rak yaşamışlardır. Zamanla yerleşik hayata geçerek yaşadıkları ortamın 
kaynaklarını kullanmaya başlamışlar ve bazı ihtiyaçlarını karşılamak 
için diğer insan grupları ile ilişki kurmuşlardır. 

Düşünelim! 

Kavramlar 

İnsanlar yaşadıkları yerleri seçerken 
bazı özellikleri dikkate alırlar. Sizin yer-
leşim yeri tercihiniz ile arkadaşlarınızın 
yerleşim yeri tercihlerini karşılaştırınız.

Aşağıdaki fotoğrafları inceleyiniz. Sizce insanlar yaşamak için 
en çok nasıl yerleri seçerler?

Beşerî ortam

Bölge

Coğrafi konum

Doğal ortam

Harita

İklim

Nüfus

Turizm

Yerleşme

Nüfus: Belirli bir tarihte ve sınırları 
belirli bir alanda bulunan insan sayısıdır.

Ülkemiz nüfusunun hızlı artmasıyla her geçen gün birim alana düşen insan sayısı da artmaktadır. Ülkemizin coğrafi 
özellikleri bölgeden bölgeye hatta aynı bölge içinde bile farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklar, yerleşme ve nüfus 
dağılışını etkilemektedir. Hem kıyı kesimler ile iç kesimler arasında hem de batı ile doğu bölgeleri arasında belirgin 
zıtlıklar vardır. 

Bir yerde nüfusun az ya da çok olmasında çeşitli faktörler etkili olur. İnsan yaşamı ve çeşitli faaliyetlerine elverişli 
alanlar nüfus bakımından daha kalabalıkken elverişli olmayan alanlar ise daha seyrek ve az nüfusludur. 

Birbirleri ile mücadelelerinde sayıca çok ve nitelikli olmanın önemi nüfus kavramını ortaya çıkarmıştır. Nüfus, günü-
müzde de tüm dünya ülkeleri için önemli güç kaynağı ve devamlılıklarını sağlamada gerekli bir unsurdur.
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Nüfus Dağılışını Etkileyen FaktörlerNüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler

ÇK - 26Yaşadığınız yerde nüfusun dağılışını etkileyen faktörler nelerdir? Bu faktörler nüfus dağılışını 
nasıl etkilemektedir? Açıklayınız.

Ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen etkenleri iki grupta inceleyebiliriz. Bunlar; doğal ve beşerî etkenlerdir.

DOĞAL ETKENLER
İklim: Kıyı bölgelerimizde denizlerin iklim üzerinde ılıtıcı etkisi vardır. 

Genel olarak sıcaklık şartlarının daha elverişli olduğu kıyı kuşağında nüfus 
yoğunluğu fazladır. Buna karşılık kuraklığın etkili olduğu ve kışların çok sert 
geçtiği karasal iklim alanlarında nüfus yoğunluğu daha azdır.

Yer şekilleri: Ülkemizde yüksek ve engebeli alanlarda ulaşım zor, eko-
nomik faaliyet alanları kısıtlı olduğu için nüfus azdır. Buna karşılık yüksekliği 
fazla olmayan düzlüklerde nüfus daha yoğundur. 

Bikti örtüsü: Gür ormanların bulunduğu alanlarda insanların yerleşmesi 
ve çeşitli faaliyetlerde bulunması zordur. Karadeniz Bölgesinin doğusu ve 
batısında nüfusun seyrek olmasında ormanların geniş yer kaplamasının et-
kisi vardır.

Su kaynakları: Su, yaşamın temel ihtiyaçlarından biridir. Suyun bol oldu-
ğu yerlerde yerleşmeler ve nüfus daha yoğundur. İç Anadolu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerimizde su kaynaklarının az olduğu yerlerde nüfus seyrektir.

BEŞERî ETKENLER
Sanayi: Sanayi tesislerinin çok olduğu yerde iş imkânları da çoktur. Bu 

durum sanayileşmiş alanların göç almasına neden olur. İstanbul-Kocaeli-
Sakarya illerinde bulunan sanayi tesisleri bu yörenin kalabalık nüfuslu olma-
sına neden olmuştur. 

Tarım: İnsanların en eski ekonomik faaliyetlerinden biridir. İklim şartla-
rının da uygun olduğu, yılda birden fazla ürün alınan ve çok çeşitli ürünlerin 
yetiştiği, kıyı ovalarımızda nüfus yoğundur. 

Turizm: Turizm giderek gelişen önemli bir ekonomik faaliyettir. Hizmet 
sektöründe çalışanlara iş imkânı sağlar, ticareti canlandırır. Bu nedenle de-
niz turizminin yoğunlaştığı Akdeniz ve Ege kıyılarımızda nüfus fazladır.

Ulaşım: Konumu nedeniyle önemli ve işlek yolların kavşak noktalarında kurulan yerleşmeler daha hızlı gelişir. 
İstanbul bu durumun en güzel örneğidir. Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan boğazın iki yakasında kurulması 
kara, deniz, demir ve hava yolları ile önemli merkezlere bağlı olması kentin gelişmesini hızlandırmıştır. Ayrıca deniz ke-
narında yer alan Mersin, Antalya, İzmir, Samsun, Trabzon gibi kentlerimizin iç kesimlerle kara ve demir yolu bağlantıları 
vardır. Bu kentlerin gelişmelerinde ve nüfuslarının artmasında kara ve demir yollarının önemi büyüktür.

Yer altı kaynakları: İşletmeye açılan maden yatakları ve enerji kaynaklarının bulunduğu yerlerde iş imkânları olu-
şur. Bu durum nüfusu artırır. Ülkemizde Zonguldak, Manisa, Batman gibi kentlerin gelişmesinde enerji kaynakları 
zenginliği etkili olmuştur. 

Sosyal ve kültürel etkenler: Yükseköğretim ve diğer eğitim kurumları, sinema ve tiyatro gibi kültürel faaliyetler, 
spor, sergi ve fuar organizasyonları ile hastaneler nüfusu artıran diğer etkenlerdendir. Büyük kentlerimiz bu etkinliklerin 
yapıldığı yerlerdir. Kalabalık nüfusları ile ticaretin canlı olduğu bu merkezlerin gelişmesinde, sosyal ve kültürel faaliyet-
ler de önemli rol oynamaktadır.
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Türkiye Nüfus Haritası

 Bunları Biliyor musunuz?

2010 nüfus verilerine göre ülkemizde km2’ye 
96 kişi düşmektedir. Nüfus yoğunluğu İstanbul’da 
2551, Tunceli’de 10 kişidir.

‹stanbul:‹stanbul: 13 255 685 nüfuslu ‹stanbul, nüfus 
sayısı ve nüfus yoğunluğu ile ülkemizde ilk s›rada 
yer al›r. ‹stanbul, as›l gelişimini coğrafi konumu-
na ve tarihî geçmişine borçludur. ‹ki k›tay› ay›ran 
boğaz›, k›talar aras› ulaş›mda kentin önemini 
art›rm›şt›r. Tarihî eserleri, doğal güzellikleri ve 
kültürel zenginliği ile çok önemli bir turizm merke-
zidir. Ülkemizin sanayi ve ticaret bak›m›ndan en 
gelişmiş kenti olan ‹stanbul, çok göç almaktad›r.

Ankara:Ankara: Ankara, Türkiye’nin nüfus sayısı bak›m›ndan 
ikinci büyük ilidir. Başkent olduğu ilk y›llarda ekonomisi 
tar›ma dayanan Ankara’n›n Türkiye’nin yönetim merkezi 
olmas›yla birlikte h›zla nüfusu artm›şt›r. ‹dari fonksiyonunun 
yan› s›ra bir eğitim ve kültür şehri olan Ankara’da ticaret ve 
sanayi de gelişmiştir. 

‹zmir:‹zmir: ‹zmir, nüfus sayısı 
bak›m›ndan üçüncü büyük ilidir. 
Tarihî bir şehir olan ‹zmir, demir 
ve kara yolu ağ› ile iç bölgelere 
bağl›d›r. ‹zmir liman› ülkemizin 
‹stanbul’dan sonraki ikinci büyük 
liman› olup d›ş ticaretimizde çok 
önemli yeri vard›r. ‹zmir’in turizm, 
kültür, ticaret ve sanayi özellik-
leri nüfusunun h›zla artmas›n› 
sağlam›şt›r.

Adana:Adana: Adana, nüfus sayısı bak›m›ndan Türkiye’nin 
beşinci büyük ilidir. Akdeniz ikliminin görülmesi ve ülke-
mizin en verimli ovalar›ndan say›lan Çukurova’n›n bura-
da bulunmas› nüfusunu art›rm›şt›r. Sanayi, ticaret, tar›m 
ve kültürel faaliyetlerin yoğun olduğu Adana, sürekli göç 
almaktad›r.
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Neler Öğrendik? Doğal, beşerî ve ekonomik özellikler 
insanların yerleşimini ve nüfusun dağılışını etkiler. 

Türkiye’nin coğrafi özelliklerinin farklı olması nüfusunun 
dağılışının karmaşık ve düzensiz olmasına yol açmıştır. 
Şartların ekonomik faaliyetlere uygun olduğu yerlerde nüfus 
kalabalık, kısıtlı olduğu yerlerde ise seyrektir.

Ülkemizin nüfus dağılışını, nüfusu en fazla 
ve en az olan illeri dikkate alarak karşılaş-

tırınız, ülkemizde nüfus dağılışının bu şekilde 
olmasının neden ve sonuçları neler olabilir? 
Tartışınız.

ÇK - 27

www.tuik.gov.tr (2010)

Gümüşhane:Gümüşhane: Gümüşhane, nüfus sayısı bak›m›ndan 
77. s›rada yer al›r. Yeryüzü şekilleri bak›m›ndan yük-
sek ve engebelidir. ‹lin ekonomisi tar›m ve hayvanc›l›ğa 
dayal›d›r. Ekonomik faaliyet imkânlar›n›n k›s›tl› olu-
şu, il d›ş›na göçe neden olmaktad›r. Bu durum nüfusu 
azaltmaktad›r. 

Bayburt:Bayburt: Nüfus sayısı bak›m›ndan 81. s›rada yer 
alan Bayburt, engebeli bir alanda yer almaktad›r. Eko-
nomisi tar›m ve hayvanc›l›ğa dayal›d›r. Tar›m işletmele-
rinin küçüklüğü ve verim düşüklüğü gelir yetersizliğine 
yol açmaktad›r. Bu nedenle halk genellikle iş olanakla-
rının fazla olduğu illere ve yabanc› ülkelere göç ederek 
kazanç sağlama yollarını aramaktad›r.

Ardahan:Ardahan: Ardahan, nüfus 
sayısı bak›m›ndan 79. s›rada yer 
al›r. Yükseltisi fazla ve engebe-
lidir. ‹ş imkânlar›n›n azl›ğ› nede-
niyle halk başka kentlere göç 
etmektedir. ‹lin coğrafi özellikleri 
nedeniyle de ekonomisi tar›m ve 
hayvanc›l›ğa dayanmaktad›r. Ar-
dahan’daki yat›r›mlar›n tamam› 
küçük kapasiteli işletmelerden 
meydana gelmektedir.

Tunceli:Tunceli: Tunceli, nüfus sayısı bak›m›ndan 
80. s›radad›r. Doğu Anadolu Bölgemizde yer alan 
Tunceli’nin tarihî geçmişi çok eskilere dayan›r. Arazi-
si yüksek ve engebelidir. Ekilebilecek tar›m alan› çok 
azd›r. Bu nedenle ekonomisi daha çok hayvanc›l›ğa 
dayan›r. Sanayi kuruluşu bulunmamaktad›r. Ülkemizin 
nüfus yoğunluğu en az ilidir.
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Yukarıdaki fotoğrafı inceleyiniz. Bu fotoğrafa göre nüfus ile ilgili ne gibi değerlendirmeler yapabilirsiniz? 
Söyleyiniz.

TÜRKİYE NÜFUSUNUN ÖZELLİKLERİTÜRKİYE NÜFUSUNUN ÖZELLİKLERİ

Düşünelim! 

Kavramlar 

Ülkemizde nüfusun hangi özellikleri 
araştırılmalıdır? Bu özelliklerden nereler-
de ve nasıl faydalanılmalıdır? Tartışınız.

Bölge

İhracat

İthalat

Nüfus

Şehirleşme

Ticaret

Turizm

Yatırım

Şehirleşme: Özellikle sanayinin ge-
lişmesi sonucu nüfusun şehirlerde top-
lanması ve şehir alanlarının genişlemesi 
süreci.

Ülkeler, yirminci yüzyılın ortalarına kadar dünyada güçlü olmak için 
nüfus sayılarının fazlalığını yeterli ve gerekli görüyorlardı. Ancak günü-
müzde nüfusun sayısal fazlalığından çok nitelikleri üzerinde durulmak-
tadır. Bu nedenle ülkeler, sınırları içinde ne kadar insan yaşadığını ve 
bu insanların ne gibi özelliklere sahip olduklarını tespit etmek ihtiyacı 
duyarlar. 

Bir ülkede yaşayan insan sayısı çok çeşitli amaçlar için tespit edilir. 
Tarihte özellikle askere alınacak ve vergi verecek nüfusu belirlemek 
için nüfus miktarı bilinmek isteniyordu. Bu amaçla Osmanlı Devleti’nde 
ilk nüfus sayımı II. Mahmut Döneminde 1831 yılında yapılmıştır. Günü-
müzde ise bu amaçlara ek olarak nüfusun sayısı, artışı-azalışı, kır-kent 
nüfusu, çalışma durumu, gelir düzeyi, doğum ve ölüm oranları, eğitim 
durumu, yaş ve cinsiyet gibi özelliklerini tespit etmek için nüfus sayımı 
yapılmaktadır. Çünkü ülke kalkınma planlarının yapılması ve uygulana-
bilmesi için ülke nüfusunun hangi özelliklere sahip olduğunun bilinmesi 
gerekmektedir.

Sınıfınızdaki arkadaşlarınızın cinsiyet, boy, kilo vb. özellikleri 
hakkında bilgi sahibi olabilmek için neler yapabilir ve nelerden ya-
rarlanabilirsiniz?  
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Beş yıl öncesine göre mahallenizde yaşayan insanların sayısında nasıl bir değişiklik olmuştur? 
Belirgin bir değişiklik varsa bu durumun nedenleri neler olabilir? Açıklayınız.

Yandaki grafiğe göre ülkemizin nüfus mikta-
rındaki artışta neler dikkatinizi çekiyor? Ör-

nek veriniz.

Nüfus Sayımları ve Nüfus ArtışıNüfus Sayımları ve Nüfus Artışı

www.tuik.gov.tr

www.tuik.gov.tr

Ülkemizde Cumhuriyetin ilanından sonra ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır. Daha sonraki nüfus sayımı 
1935’te ve bundan sonra sonu sıfır ve beş ile biten yıllarda yapılmıştır. 1990 yılından sonra 10 yılda bir sayım yapılması 
kararlaştırılmıştır. Ancak ihtiyaca bağlı olarak 1997 yılında ara sayım, 2000 yılında da son kez genel sayım yapılmıştır. 
2007 yılından itibaren de Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) geçilmiştir. Artık nüfusumuzun özellikleri Tür-
kiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası uygulamasıyla elektronik olarak tespit edilmektedir. 1927 yılından 2010 yılına kadar 
Türkiye’nin nüfus miktarını gösteren aşağıdaki grafiği birlikte inceleyelim.

Bir ülke nüfusunun artması veya azalmasında 
doğumlar ve ölümler belirleyici rol oynar. Eğer bir 
ülkede doğumlar ölümlerden fazla olursa nüfus 
artar. Bu doğal nüfus artışıdır. Göçler de nüfus ar-
tışına ve azalmasına sebep olur. Nüfus artışında 
kadın başına düşen doğum sayısı yani doğurganlık 
önemlidir. Doğurganlık arttıkça nüfus artış hızı da 
artar. Geri kalmış toplumlarda doğurganlık yüksek-
tir. Eğitim düzeyi yüksek ve gelişmiş toplumlarda 
doğurganlık daha azdır. Ülkemizde kır ve şehir yer-
leşmeleri arasında doğurganlık oranları farklıdır. 
Şehirde yaşayan kadın, çalışma hayatının içinde-
dir. Çalışarak çocuk büyütmenin zorlukları nede-
niyle az çocuk yapma eğilimindedir. Köylerde ise 
insan gücüne dayalı ekonomik faaliyetler yaygın 
olduğu için fazla çocuk yapma isteği ön plana çıkar.

Yıllara Göre Türkiye Nüfusu

Dönemi Önceki Dö-
neme Göre 

Durumu

Nedenler

1935-1945 azalma İkinci Dünya Savaşı

1950-1960 artma Ekonomik yatırımlar

1960-1975 azalma Yurt dışına işçi göçleri

1975-1980 azalma Ülke içi sosyal sorunlar

1980-1990 artma Sağlık hizmetleri ve ekonomik 
yatırımlar

1990 Sonrası azalma Nüfus ve aile planlaması 
çalışmaları ve eğitim seviyesinin 
yükselmesi

Türkiye’de Nüfus Artış Oranları

İlk sayımdan günümüze kadar nüfusumuz devamlı artmıştır. Aşağıdaki grafik ve tabloda görüldüğü gibi artış miktarı 
çeşitli nedenlerle değişikliğe uğramıştır.

ÇK - 28
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Ülkeler için nüfus özelliklerini bilmek birçok bakımdan önemlidir. Özellikle geleceğe yönelik planlamaların yapıl-
masında, nüfusun cinsiyete göre yaş dağılışı bilinmelidir. Çünkü farklı yaş ve cinsiyette olanların istek ve ihtiyaçları, 
potansiyelleri birbirinden farklıdır. Örneğin, bir yerde yaşayan nüfusun çoğunluğu çocuk yaşta ise orada yapılacak 
yatırım planları ile nüfusun çoğunluğunun gençlerden veya yaşlılardan oluştuğu yer için yapılacak yatırım planları farklı 
olacaktır. Çocukların çoğunlukta olduğu yere öncelikle okul ve oyun alanı, gençlerin çoğunlukta olduğu yere ise önce-
likle yüksekokul, iş imkânı sağlayan yerlerin veya spor tesislerinin, yaşlıların olduğu  yere ise huzurevi veya dinlenme 
alanlarının yapımına öncelik verilir. Bir ülkenin iş gücü miktarı da nüfusun yaş yapısıyla doğrudan ilgilidir.

Yaş ve cinsiyete göre nüfus sayısı nüfus piramidi adı verilen grafiklerle gösterilir. Nüfus piramitlerinin yorumlanma-
sıyla önemli bilgiler elde edilir. Aşağıdaki nüfus piramidini ve tabloyu birlikte inceleyerek yorumlayalım.

Yatırım ve kalkınma planı hazırlamakla görevli olsaydınız nüfusumuzun yaş ve cinsiyet özelliklerinde en çok 
neleri dikkate alır ve nasıl bir planlama yapardınız?

Nüfus piramidi ve tablo incelendiğinde;
• Türkiye’de kadın ve erkek nüfus miktarlarının birbirine yakın olduğu,
• Nüfus piramidinin taban kısmının geniş olmasından dolayı Türkiye’de doğurganlığın yüksek olduğu, 
• En fazla nüfusun kadın ve erkeklerde 10-14 yaş grubunda toplandığı,
• Nüfusumuzun yarıdan fazlasının 30 yaşından küçük olduğu,
• Yaşlı nüfus oranının düşük olduğu, 
• Türkiye nüfusunun genç ve dinamik bir yapıya sahip olduğu görülür.

Nüfusun Yaş ve Cinsiyetine İlişkin Bilgiler
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Bunları Biliyor musunuz?
2010 yılı verilerine göre nüfusumuzun %50,2’si erkek, %49,8’i kadınlardan oluşmaktadır. Başka bir ifadeyle 

erkekler kadınlardan 363 376 kişi fazladır.

Yaş grubu Toplam Nüfus İçindeki Payı(%)

0-14  (Çocuk) 26

15-64 (Olgun) 67

65+ (Yaşlı) 7

www.tuik.gov.tr (2010)

Türkiye’de Nüfusun Yaş ve Cinsiyetine İlişkin BilgilerTürkiye’de Nüfusun Yaş ve Cinsiyetine İlişkin Bilgiler

Milyon Kişi Milyon Kişi
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Yukarıda verilen Ankara’nın farklı yıllara ait fotoğ-
raflarını incelediğinizde, şehirleşmeyle birlikte 

hangi değişikliklerin olduğunu söyleyebilirsiniz? Şe-
hirleşme, nüfusun özelliklerini nasıl etkileyebilir? Açık-
layınız.

1927 ile 2010 yılı sonuçlarına göre kır nüfusu oranının 
azalıp kent nüfus oranının artmasının sebepleri neler 

olabilir?

Kentlerde erkek nüfusunun kadın nüfusundan fazla olmasının nedenleri nelerdir?

    Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızlı bir şe-
hirleşme hareketi yaşanmaktadır. Aşağıdaki grafiklerde 
görüldüğü gibi Cumhuriyetin ilan edildiği ilk yıllarda nüfu-
sumuzun çoğu kırsal kesimde yaşamaktaydı. Günümüzde 
1950’li yıllardan itibaren kent nüfusunda belirgin bir artış 
olmuştur. 1985 yılında ise ilk kez kent nüfusu, kır nüfusu 
oranını geçmiştir. 2010 yılında ise ilk sayım sonuçlarındaki 
kır ve kent nüfusu oranları yer değiştirmiştir.

www.tuik.gov.tr

www.tuik.gov.tr (2010)

Türkiye’de Şehir Nüfusunun Cinsiyet Durumu

ÇK - 29

     Şehirlerdeki nüfus artışı doğal artıştan çok göçlerle ol-
maktadır. Kırsal kesimde özellikle tarımda makineleşme, 
ekilebilir arazilerin miras yoluyla parçalanması işsizliğe 
neden olmuştur. Kentlerin sahip olduğu geniş imkânlar, 
köyden kente göçü hızlandırmış, büyük kentler çok göç 
almıştır.  

Şehirleşme ülkemizin her yerinde aynı hızda olmamak-
tadır. Bölgelere göre kent nüfusunun dağılışı değerlendi-
rildiğinde, en çok kentli nüfusun Marmara Bölgesinde bu-
lunduğu görülür. Bölgede kentli nüfusun fazlalığının temel 
nedeni sanayi faaliyetlerinin yoğun olmasıdır. 

Şehir nüfusunun cinsiyet özelliklerini gösteren yandaki 
grafiği birlikte inceleyelim.

Yıllara Göre Türkiye’de Kır ve Şehir Nüfusları

Kır ve Kent NüfusuKır ve Kent Nüfusu
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Nüfusun önemli özelliklerinden biri de eğitim durumudur. Bir ülkede her alanda eğitilmiş insan sayısının fazlalığı o 

ülke için önemli bir güç kaynağıdır. Bu nedenle ülkeler, insanların eğitime önemli miktarda kaynak ayırarak yatırım ya-

parlar. Gelişmiş ülkelerde nüfusun tamamına yakını okuma yazma bilir ve yükseköğrenim görenlerin oranı da fazladır. 

Bu ülkelerde eğitim için ayrılan kaynak büyüktür. 

Türkiye’de Nüfusun Eğitim DurumuCinsiyete Göre Okuryazarlık Durumu

Türkiye’de, Cumhuriyetin ilanından 

sonra eğitim görmüş insan sayısını ar-

tırmak amacıyla hızla yatırım yapılmıştır. 

O yıllarda okuryazar oranı çok düşüktü. 

Yeni alfabenin kabulü ile yandaki fotoğ-

rafta görüldüğü gibi 1928 yılında okuma 

yazma seferberliği başlatılmıştır. Daha 

sonraki yıllarda ise eğitim alanında 

önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. 

Cumhuriyetin ilk yıllarından günümü-

ze, nüfusumuzun okuryazarlık oranı art-

mış ve eğitim seviyesi yükselmiştir. 

Grafiklerde ve tabloda görüldüğü gibi, günümüzde okuryazar oranı % 90 civarındadır. Ancak okuma yazma bilen 
nüfus ülkemizin her tarafında eşit olmadığı gibi cinsiyetler arasında da belirgin farklılıklar gösterir. Erkeklerde okuma 
yazma oranı kadınlara göre daha fazladır. 

Cinsiyete göre okuryazarlığın farklı olmasının nedenleri sizce neler olabilir?

www.tuik.gov.tr (2010)

Nüfusun Eğitim DurumuNüfusun Eğitim Durumu

EĞİTİM DURUMU 6 YAŞ VE ÜSTÜ TOPLAM 
NÜFUS İÇİNDEKİ ORANI

Okuma yazma bilmeyen %6

Okuryazar fakat okul bitirmeyen %20

İlkokul %24

İlköğretim %16

Ortaokul ve dengi %5

Lise ve dengi %17

Yüksekokul, yüksek lisans, doktora %8

Durumu bilinmeyen %4

Günümüzde zorunlu eğitim süresi dört yıl ilkokul, dört yıl ortaokul ve dört yıl lise eğitimi olmak üzere toplam 12 yıldır. 
Ülkelerin gelişmesinde ve dünya ülkeleri arasında ön sıralarda yer alması iyi yetişmiş vatansever insanlarla sağlanabi-
lir. Ülkemiz, Atatürk’ün başlattığı eğitim ve öğretim çalışmalarıyla bu yönde hızla ilerlemektedir. 

Aşağıda verilen grafikleri birlikte inceleyerek ülkemizin okuryazarlık ve eğitim durumunu birlikte değerlendirelim.
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İnsanlar yaşamlarını devam ettirebilmek için üretmek ve 

ekonomik faaliyetlerde bulunmak zorundadır. Bu ekonomik 

faaliyetler tarım, sanayi ve hizmet sektörleri olarak üç grupta 

toplanmaktadır. 

Bir ülkede 15-64 yaş grubu nüfusun fazla olması, o ülkede 

çalışma çağındaki nüfusun da fazla olduğu anlamına gelir. Ül-

kemizde bu yaş grubu nüfus çok fazladır. Gelişmiş ülkelerde 

çalışan nüfusun büyük bölümü tarım dışı sektörlerde çalışır. 

Ülkemizde de tarım sektöründe çalışan nüfus oranı giderek 

azalmaktadır. Aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi günümüzde 

ülkemizde çalışanların çoğu hizmet ve sanayi sektöründedir. 

Yukarıdaki grafiklerden faydalanarak ülkemizde çalışanların ekonomik faaliyetlere dağılımındaki değişim ora-
nı hakkında neler söyleyebilirsiniz? Açıklayınız.

Yaşadığınız yerde insanlar daha çok hangi sektörde çalışmaktadır? Neden?

Neler Öğrendik? Nüfusumuzun miktarını ve özeliklerini belirlemek için çeşitli kayıtlar tutulur. Nüfusumuzun genel özel-
liklerini herkesin kolay anlayabilmesi için grafik ve tablolardan yararlanılır. Nüfusumuzun cinsiyet, yaş grubu, okuryazarlık, 

çalışan, kır-kent nüfusuna göre dağılımını grafik ve tablolarını inceleyerek yorumlayabiliriz.

Yıllara Göre Türkiye’de Çalışan Nüfusun 
İş Kollarına Dağılımı

Ülkemizde sanayi tesisleri genellikle büyük şehirlerin yakınlarında toplanmıştır. Ticaretin de canlı olduğu nüfusu 
kalabalık olan şehirlerimizde, sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışanların sayısı fazladır. Köylerimizde tarım ve hayvan-
cılık en önemli ekonomik faaliyettir. Bu nedenle kır nüfusunun çoğu tarım sektöründe çalışmaktadır.

ÇK - 30

www.tuik.gov.tr

Nüfusun Çalışma DurumuNüfusun Çalışma Durumu
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GÖÇÜN NEDEN VE SONUÇLARIGÖÇÜN NEDEN VE SONUÇLARI

“Doğduğun yer mi, doyduğun yer mi?”, “İstanbul’un taşı toprağı al-

tındır.”, “Bülbülü altın kafese koymuşlar, ille de vatanım demiş.” sözle-

rini  duymuşsunuzdur. Bu sözleri kimlerin söylediği bilinmez ama yaşa-

dıkları yerden göç eden insanlar ile ilgili olduğu bellidir. Her göç eden 

insanın bir de hikâyesi vardır. İşte, Nazım Özer’ in göç hikâyesi: 

Nazım Özer, 1964 doğumlu. Hâlen bir kamu kuruluşunda kantin iş-

letmeciliği yapmaktadır. Doğduğu yerin en önemli özelliği, bir göçmen 

köyü olmasıdır. Hikâyenin devamını Nazım Özer’in ağzından dinleye-

lim:

İnsanlar İlk Çağlardan beri yerleşmek için yaşam şartlarının daha iyi olduğu yerleri aramışlardır. Ekonomik, siyasi, 
dinî, sosyal nedenler ve doğal afetlere bağlı olarak yaşam yerlerini değiştirmişlerdir. Sürekli veya geçici olarak yapılan 
yer değiştirme, ülke sınırları içinde yapılıyorsa iç göç, ülkeler arasında yapılıyorsa dış göç olarak adlandırılmıştır. İç göç 
yurt içinde nüfusun dağılışını, dış göç ise nüfus miktarını etkiler.  

Kırsal kesimde temel ekonomik faaliyet tarımdır. Doğal nüfus artışının yüksek olması, tarımda makineleşme, top-
rakların miras yolu ile bölünmesi, köylerde geçimi zorlaştırmakta ve işsizliği artırmaktadır. Ayrıca şehirlerdeki ekono-
mik, sosyal ve kültürel imkânlar da köyde yaşayanların ilgisini çekmektedir. Kendine, ailesine ve çocuklarına daha iyi 
gelecek kurmak isteyenler şehirlere göç etmektedir. Bu durum, kentlerde nüfus artışını hızlandırmaktadır.

Düşünelim! 

Kavramlar 

Akraba veya tanıdıklarınızdan yurt 
dışında yaşayanlar var mı? Varsa neden 
yurt dışında yaşadıklarını büyüklerinizden 
sorarak öğrendiklerinizi arkadaşlarınızla 
paylaşınız.

Göç
İşsizlik
Sözleşme

Göç: İnsanların çeşitli sebeplerle ge-
çici bir süre veya daimi olarak yaşadığı 
yeri değiştirmesi.

Nazım Özer hangi nedenlerle nerelere göç etmiştir? Göç sırasında yaşadığı zorluklar nelerdir? Örnek veri-
niz.

İnsanların yaşadığı yeri değiştirme sebepleri neler olabilir? Ya-
şadığınız yeri terk etseydiniz neler hissederdiniz? 

     “Dedem anlatırdı. Kurtuluş Savaşı sonrasında imzala-
nan Lozan Barış Antlaşması ile Türkiye-Yunanistan arasında 
Mübadele Sözleşmesi imzalanmış. Bu sözleşmeye bağlı olarak 
Türkiye’de yaşayan Rumlar ile Yunanistan’da yaşayan Türkle-
rin değişimi kararlaştırılmış. 1924 yılında dedem Rıfat Efendi, 
babam henüz iki yaşında iken Selanik’ten Mersin’e göç etmiş. 
Oradan Nevşehir’e, ardından Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesi Yeni-
pazar Köyü’ne gelerek yerleşmiş. Selanik’ten bizim köye dede-
min yanı sıra pek çok aile gelmiş. Ayrıca 1938 ve 1951 yılların-
da Bulgaristan’dan göç edenler de olmuş.  

Ben bu köyde doğdum. İlkokulu bitirdikten sonra ortaoku-
la başladım ancak geçim sıkıntısı nedeniyle okulu bitiremeden 
köyden ayrılıp Ankara’ya geldim. Pastane ve lokantalarda çırak 
olarak çalıştım. 

Askerlik görevimi tamamladıktan sonra iş bulamadım. Tanıdıklarımın yardımıyla yurt dışına gittim. Dört yıl 
Libya’da inşaat işçisi olarak çalıştım. Ülkeme döndüm ve evlendim. Günlük işlerde çalışmaya başladım. Maddi 
sorunlar artınca yeniden yurt dışına, Rusya Federasyonu’na inşaatlarda çalışmaya gittim. Bir süre çalıştıktan 
sonra Ankara’ya dönerek kantin işletmeciliğine başladım. Hâlen bu işi yapıyorum.”
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Yurt dışında çalışmak ister miydiniz? Neden? Yurt dışında çalışmanız ülkemizi ve göç edilen 
ülkeyi nasıl etkileyebilir? Açıklayınız.

Yandaki fotoğrafı inceleyiniz. Kendinizin tarım 
işçisi olarak mevsimlik göç eden bir ailenin 

çocuğu olduğunuzu var sayınız. Hangi sorunları 
yaşardınız? Örnek veriniz. 

Belli mevsimlerde çalışma amacıyla bazı bölge-
lerimizden diğerlerine geçici işçi göçleri de yapılmak-
tadır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz-
deki pek çok aile, hasat zamanlarında tarım işçiliği 
yapmak için diğer bölgelerimize gider, hasat bitince 
memleketine gidip hasat bitince de memleketine dön-
mektedir. Turizm veya hayvancılık yapmak için yürü-
tülen yaylacılık faaliyetleri de geçici göçtür.

Nüfusun kitleler hâlinde yer değiştirmesine 
sebep olan göç, beraberinde bazı sorunları da 
getirir. Kırdan kente yapılan göçler, şehirlerde 
nüfusun çok fazla artmasını sağlar. Nüfusun hızlı 
artışı, konut yetersizliğine neden olur. Göç sonu-
cu yerleşim alanı büyür, sanayi tesisleri şehrin 
merkezinde kalır. Yakın çevredeki tarım alanları 
farklı amaçlar için kullanılmaya başlar. Soldaki 
fotoğrafta görüldüğü gibi trafik yoğunlaşır. Okul-
lar, hastaneler ihtiyaca cevap veremez duruma 
gelir. Nüfusa yönelik yatırımların yapılması ülke 
ekonomisine de yük olur. 

Ülkeler arasındaki gelişmişlik farkı, savaşlar, sınır ve rejim değişiklikleri, nüfus değişim anlaşmaları, etnik ve dinî 
baskılar da göçe sebep olabilir. Örneğin; Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Lozan Barış Antlaşması ile Türkiye ve Yunanis-
tan arasında nüfus değişimi (mübadele) sözleşmesi imzalanmıştır. Buna göre Türkler Yunanistan’dan ülkemize, Rum-
lar da ülkemizden Yunanistan’a göç etmiştir. Rejim, etnik ve dinî baskılar sebebiyle Balkanlarda yaşayan çok sayıda 
soydaşımız Anadolu’ya göç etmiştir.

Ülkemizden 1960’lı yıllardan itibaren Avrupa ülkelerindeki işçi ihtiyacını karşılamak için göç edenler olmuştur. Bu 
amaçla Almanya ile 1961 yılında işçi alım anlaşması imzalanmıştır. Bu gün yurt dışına işçi olarak giden ve orada 
yaşayan vatandaşlarımızın sayısı oldukça fazladır. Bunların bir kısmı o ülkede kendi işlerini kurmuşlardır. İşçi göçü, 
ülkemizdeki işsizliğin azalması ve ekonomimize döviz kazandırması açısından önemlidir.

Yükseköğrenim görmüş, nitelikli, alanında uzman kişiler daha gelişmiş ülkelere göç etmektedirler. Özellikle geri 
kalmış veya az gelişmiş ülkelerin kalkınma umudu, yetiştirdikleri uzmanlardır. Bunlar, daha iyi şartlarda çalışma ve 
yaşama imkânlarını gelişmiş ülkelerde aramaktadırlar. Beyin göçü olarak adlandırılan bu olay, geri kalmış ülkelerin 
gelişmesini daha da geciktirmektedir. 

Neler Öğrendik? İnsanlar; doğal afetler, ekonomik, siyasi, etnik, dinî ve sosyal nedenlerle yaşadıkları yeri terk 
ederek başka yerlere göç etmektedirler. Yurdumuzda son yıllarda köyden kente doğru hızlı bir göç yaşanmaktadır. 

Bu durum şehirlerde nüfusun hızlı artmasına, şehirlerde ciddi sosyal ve çevre sorunlarının ortaya çıkmasına neden 
olmuştur. İşsizlik ülke içinde, ülkeler arasında göçlere neden olmuştur.

ÇK - 31
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EĞİTİM VE ÇALIŞMA HAKKIEĞİTİM VE ÇALIŞMA HAKKI

Aşağıdaki logoları inceleyiniz. Bunları birçok yerde hatta kitapları-
nızın arka kapaklarında bile görmüşsünüzdür. Logoların tasarlanma 
amaçları neler olabilir? Bu logolar size devletin ve vatandaşın hangi 
konudaki sorumluluklarını hatırlatıyor?

Eğitim ve öğrenim hakkı ve bu hakkın 
nasıl kullanılacağı, yasal düzenlemeler ile 
ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Yasalarımı-
za göre eğitim herkes için önemli bir hak-
tır. Ülkemizde eğitim bütün çocuklar için 
12 yıl zorunlu olup devlet okullarında pa-
rasızdır. Devlet, yardıma muhtaç başarılı 
öğrencilerin eğitimini tamamlayabilmeleri 
için burs ve benzeri yardımlar yapar. Özel 
eğitime ihtiyacı olan çocukları topluma 
kazandırmak için gerekli önlemleri alır. 
Anayasamızın 42. maddesi bu hakları 
düzenleyerek güvence altına almıştır. 

Devletimiz, her seviyede eğitim ku-
rumu açarak vatandaşlarının hizmetine 
sunmuştur. Bunun yanı sıra hayırsever 
vatandaşlarımız ve sivil toplum kuruluş-
ları da eğitim ve öğretim hizmetlerine 
katkı sağlamaktadırlar. Vatandaşlarımız, 
devlete karşı ödev ve sorumlulukları kap-
samında sahip olduğu imkânları diğer va-
tandaşlarımızla paylaşarak okul, derslik, 
laboratuvar, spor salonu gibi tesislerin 
yapımını üstlenmektedirler. Ayrıca ver-
dikleri öğrenim bursları ile maddi durumu 
yetersiz olan öğrencilerin eğitimini ta-
mamlamalarını sağlamaktadırlar. Eğitime 
destek ile ilgili yandaki gazete haberini 
birlikte inceleyelim.

Düşünelim! 

Kavramlar 

Devletin size sağladığı haklar, sizin 
devlete karşı sorumluluklarınız neler ola-
bilir? Sahip olduğunuz hakları kullanırken 
ve sorumluluklarınızı yerine getirirken ne-
lere dikkat etmelisiniz?

Hak
Sözleşme
Vatan
Vatandaş

Hak: Bireyin diğer insanlarınkine mü-
dahale etmeden kendi hayatına yön ver-
me özgürlüğü ve hukuk düzeninin kişilere 
sağladığı yetkidir.

Eğitim hakkının kullanılmasında devlet ve vatandaşlar sorumluluklarını nasıl yerine getirmektedirler? Açıkla-
yınız.

Eğitim hakkınızın devlet tarafından sağlanamaması durumunda 
ne gibi sorunlarla karşılaşırsınız? Bunlara örnekler veriniz.

Gazete haberi, 15 Mart 2011 (Düzenlenmiştir.).
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Nüfusumuzun genç ve dinamik bir yapıya sahip olduğunu, ülkemiz nüfusunun 
%67’si çalışabilir durumda olduğunu belirtmiştik. Yasalarımızın sağladığı önemli 
haklardan biri de çalışma hakkıdır. Anayasamızın 49, 50 ve 60. maddeleri ile 
çalışma hakkı güvence altına alınarak sosyal güvenlik ile ilgili hususlar düzenlen-
miştir. Herkes, çalışma ve işini özgürce seçme hakkına sahiptir. Ancak ülkemizin 
en önemli sorunlarından biri de işsizliktir. Çalışabilir nüfusumuzun iş talepleri, 
devlet ve özel sektör yatırımları ile karşılanmaya çalışılmaktadır.

Ülkemizde çalışma hayatını düzenleme ve yürütme görevi Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’na verilmiştir. Bakanlık, işçi, esnaf, çiftçi, memur ve işverenle-
rin birbirleri ile ilgili ilişkilerini düzenler ve yönetir. Bu amaçla; çalışanların sosyal 
güvenliğinden sorumlu olarak Sosyal Güvenlik Kurumu kurulmuştur. 

Ülkemizde işsizliğin önlenmesi, iş bulma ve iş imkânlarının geliştirilmesi göre-
vini Türkiye İş Kurumu yapmaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgemizde kadınların 
toplum içindeki yerini geliştirmek amacıyla çalışan Çok Amaçlı Toplum Merkez-
leri (ÇATOM) faaliyettedir.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çalışma hayatının en önemli sorunlarından biri de çocuk yaşta işçi çalış-

tırılmasıdır. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, dünya çocuklarının korunması için hazırlanmıştır. Türkiye, 

bu sözleşmeyi 1994 yılında imzalayarak belirlenen şartları uygulamayı kabul etmiş ve yasal düzenlemeleri yapmıştır.

Ülkemizde de çocuklar,  aşağıda verilen, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 32. maddesinde belirtilen 

şartlarda çalıştırılabilirler.

Ülkemizde açılan kursların çalışma hakkının kullanılmasına katkıları neler olabilir? Örnek vererek açıklayınız.

Çocukların yaşlarına ve fiziksel gelişimlerine uygun olmayan 
işlerde çalıştırılması hangi sorunları ortaya çıkarır? Açıklayı-

nız. Çocukların tehlikeli işlerden uzak tutulması ve gelişimlerinin 
sağlıklı olması için devletin ve vatandaşların sorumlulukları neler 
olabilir? Örnek veriniz.

Neler Öğrendik? Ülkemizde herkese eğitim hakkı sağlanmıştır. Genç ve dinamik nüfusun fazla olması okul 

ve iş ihtiyacını arttırır. 12 yıllık eğitimin yasalarla zorunlu olduğu yurdumuzda eğitim seviyesi hızla yükselmektedir. 

Fazla olan iş gücü, bölgeler ve ülkeler arasında işçi göçlerine neden olmaktadır. Ülkemizde herkes işini özgürce 

belirleme hakkına sahip olup çalışan hakları gelişmiş ülkeler seviyesindedir.

ÇK - 32

“1. Taraf Devletler, çocuğun ekonomik sömürüye ve her türlü teh-

likeli işte ya da eğitimine zarar verecek ya da sağlığı ve bedensel, zi-

hinsel, ruhsal, ahlaksal ya da toplumsal gelişmesi için zararlı olabilecek 

nitelikte çalıştırılmasına karşı korunma hakkını kabul eder.

2. Taraf Devletler özellikle şu önlemleri alırlar:

a) İşe kabul için bir ya da birden çok asgari yaş sınırı tespit ederler.

b) Çalışmanın saat olarak süresi ve koşullarına ilişkin uygun düzen-

lemeleri yaparlar.”
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YERLEŞME VE SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜYERLEŞME VE SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ

Yaptığınız seyahatleri düşününüz. Hangi amaçlar için nerelere 

gittiniz? İnsanlar, farklı amaçlar için bir yerden başka yerlere seyahat 

etmektedirler. Beslenme, barınma ve yaşam için yeni yerler aramak 

amacıyla başlayan ilk seyahatler günümüzde daha sık yapılmaktadır. 

Dünya nüfusunun artması ve ulaşım teknolojisindeki gelişmeler, seya-

hatin önem kazanmasına sebep olmuştur.

Vatandaşlarımız ülke sınırları içinde istedikleri yere gidebilir ve yerleşebilirler. İnsanlar hayatlarını en kolay ve 

rahat sürdürebilecekleri ortamları tercih etmektedir. Yükselti, engebe, su kaynaklarının varlığı, tarım toprakları, iklim 

özellikleri gibi fiziki şartlar ile madencilik, sanayi, ticaret, turizm ve ulaşım gibi ekonomik faaliyetler bu seçimi etkileyen 

faktörlerdir. 

Ülkemizin doğal özellikleri genellikle yerleşmeye uygundur. Bununla birlikte yüksek ve engebeli alanlar, iklim özel-

likleri bazı yerlerde yerleşme ve seyahati zorlaştırır. Ulaşım ve tarım imkânlarının kısıtlı olduğu engebeli alanlarda 

yerleşmeler küçük ve az nüfusludur. Türkiye’de 35 binden fazla köyün bulunması bu yüzdendir. Fiziki şartlar nedeniyle 

yerleşmelerin az nüfuslu ve dağınık olması ulaşım maliyetini yükseltir, seyahati zorlaştırır.

Düşünelim! 

Kavramlar 

Gitmek istediğiniz yere seyahat et-
meniz engellenirse neler hissedersiniz? 
Tartışınız.

Vatan
Vatandaş
Yerleşme

Yerleşme: İnsanların boş bir bölge-
ye ekonomik fayda sağlamak için konut 
yapması ve yaşama yeri olarak seçmesi.

Yukarıdaki fotoğrafları inceleyiniz. Fotoğraflardaki seyahatlar hangi amaçlar için yapılmaktadır? Seyahat-
ler arasındaki farklar nelerdir? Örnek vererek açıklayınız.

İstediğiniz yabancı bir ülkeye gitmek için zorunlu olarak yapma-

mız gereken işler nelerdir? Bunları yapmazsanız ne gibi sorunlar 

yaşarsınız? Ülkeniz sınırları içinde yapacağınız seyahatlerde bu tür 

zorunluluklar var mı? İki seyahat arasındaki farklılıklar nelerdir?
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Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Devlet; adaletli bir hukuk düzeni ile kişilerin öz-
gürlüklerini korur ve onlara eşit haklar verir. Verilen haklar, anayasa ve yasalarla güvence altına alınır. Anayasamızın 
23. maddesine göre herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Bu madde, vatandaşlarımızın yerleşme ve seya-
hat hakkını düzenlemekte ve kullanış biçimini açıklamaktadır. Belirtilen bu haklar ve sağlanan özgürlükler, anayasada 
belirtilen durumlarda kısıtlanabilir. Kısıtlamaların uygulanması, çıkarılan yasalar ve mahkeme kararlarına bağlıdır.

Aşağıdaki İnternet haberini inceleyiniz. 

Kurt Saldırısından Sonra Kütahya’da 22 Köy Karantina Altına Alındı
Kütahya’nın Simav ilçesinde dağdan inen kurdun iki kadına saldırarak birinin ölümü, diğerinin de ağır yara-

lanması ile sonuçlanan olay sonrası vali, yaptığı açıklamada 22 köyün karantina altına alındığını, köy halkı ve 
hayvanlara saldıran kurdun, kuduz olma ihtimaline karşın gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade etti.

Vali, “Bir kurt dağdan inerek iki vatandaşımıza saldırmış, biri hayatını kaybetmiş, biri de yaralanmıştır. Bölgede 
bulunan 22 köyde giriş çıkışlar için önlemler alındı.” şeklinde konuştu.

Habere göre köylere giriş ve çıkışların kontrol altına alınması hangi özgürlüklerin kısıtlanması anlamına 
gelir? Başka hangi nedenlerle özgürlükler kısıtlanabilir?

Aşağıdaki fotoğraflarda seyahat etmek için kullanılan çeşitli ulaşım araçları görülmektedir. Ulaşım tekno-
lojisindeki gelişmeler seyahat özgürlüğünü nasıl etkilemiştir? Açıklayınız.

İnternet haberi, 14 Nisan 2011 (Düzenlenmiştir.).

Neler Öğrendik? Vatandaşlarımız ülke içinde istedikleri yerlere seyahat edebilir ve yerleşebilir.

Bu hak, yasalarla güvence altına alınmıştır. Ancak bazen yasalar çerçevesinde, bazen de doğal etkenler nedeniyle bu 

haklarımızı kullanamayabiliriz.

ÇK - 33
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ÜNİTE DEĞERLENDİRMESİ

3. Aşağıdakilerden hangisi sahip olduğumuz hakları açıklayan ifadelerden biri değildir?

A) Hiç kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz.

B) Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir.

C) İlköğretim zorunlu olup devlet okullarında parasızdır.

D) Çalışanların sosyal güvenliği isteğe bağlıdır. 

4. “Köyümüz Doğu Anadolu’da dağlık bir yerdeydi. Kışlar çok uzun ve sert geçerdi. Zaten tarlamız ve bahçemiz de 

yoktu. Tarım yapamıyorduk. Hayvancılıkla uğraşıyorduk. Çocuklar büyüdü ve evlendi. Nüfusumuz arttı. Hayvancılıktan 

elde ettiğimiz gelir ailemize yetmez oldu. Büyük şehirlerde iş ve ekmek vardır, dedik ve ailecek İstanbul’a geldik.” 

Yukarıdaki metne göre aşağıdakilerden hangisi köyden kente göçün sebepleri arasında gösterilemez?

A) Nüfusun kalabalık olması    

B) Tarla ve bahçelerin çokluğu

C) İkliminin tarıma elverişli olmaması    

D) Geçim zorluğu ve işsizlik

2. Yandaki nüfus grafiğini inceleyiniz. Gra-
fikten nüfusumuzun aşağıda yer alan hangi 
özellikleri tespit edilebilir? Doğru seçeneği işa-
retleyiniz.

I. Genç nüfusun sayısı
II. Çalışan nüfusun sayısı
III. Ortalama yaşam süresi
IV. Yaşlı nüfusunun oranı
V. Nüfusun eğitim seviyesi

A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyarak doğru olan seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki fotoğrafları inceleyiniz. Gösterilen durumlardan hangisinin Türkiye’de nüfusun dağılışına etkisi diğer-
lerinden daha azdır?

I II III IV

A) Yalnız I                  B) I ve III               C) I ve IV               D) II - IV
www.tuik.gov.tr (2010)

A) B) C) D)

Milyon Kişi

Yaş Grupları
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5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 A) Yurt içi seyahatler mülki amirin iznine bağlıdır.
 B) Doğurganlık arttıkça nüfus artışı hızlanır.
 C) Hızlı göç şehirlerde çevre sorunlarını artırır.
 D) Beyin göçü geri kalmış ülkelerde gelişmeyi geciktirir.

 B. Aşağıda yer alan bilgilerin doğru ya da yanlış olduğunu cümlenin başındaki kutuya doğru (D), yanlış (Y) 
şeklinde işaretleyiniz. Yanlış olan cümlelerin doğrularını altlarında yer alan boşluklara yazınız.  

1. (     ) Beyin göçü, alanında uzman olanların yurt dışına göçüdür. 
.....................................................................................................................................................................................                                          
2. (     ) Seyahat hürriyeti, suç işlenmesini önlemek için sınırlandırılabilir.   
.....................................................................................................................................................................................                                                           
3.  (     ) İsteyen herkes dilediği ülkeye giderek yerleşebilir.     
.....................................................................................................................................................................................                                                                                                
4.  (     ) Yönetim isterse hakların kullanımını kısıtlayabilir.  
............................................................................................................................... ........................................                                                                                                                                    

C. Aşağıdaki açık uçlu soruları okuyarak cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.
1. Sahip olduğumuz hakların kısıtlanması toplumda hangi sorunlara neden olur? Örneklerle açıklayınız.

………………………………………………………………………...................................................................................

.………………………………………………………………………....................................................................................…

……………………………………………………………………....................................................................................……

…………………………………………………………………................................................................................................

A) .............................................................................................

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

B) ................................................................................................

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

C) .................................................................................................

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

D) ................................................................................................

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

2. Yandaki grafikte Karadeniz Bölgesinde yer alan bazı illerin 
nüfus yoğunlukları verilmiştir. Buna göre il merkezi iç kesimlerde 
yer alan kentlerin nüfus yoğunluklarının il merkezi deniz kenarında 
bulunanlara göre düşük olmasının sebepleri neler olabilir? Bu se-
beplerden dördünü aşağıda nokta ile belirtilen yere yazınız.

www.tuik.gov.tr (2010)

Kişi/

İller
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TÜRKLERİN YENİ YURDU ANADOLUTÜRKLERİN YENİ YURDU ANADOLU

Aşağıda Türklerin Anadolu’yu yurt edinmesiyle ilgili bir metin 
yer almaktadır. Bu metni okuyarak haritayı inceleyiniz ve soruları 
cevaplayınız.

Bizler farklı Türk boyları ile beraber Orta Asya’da Aral Gölü 
yakınlarında yaşıyorduk. Geçimimizi hayvancılıktan sağlıyor-
duk. Hayvanlarımıza otlak bulmak için yaylak ve kışlaklar ara-
sında konargöçer bir yaşam sürdürüyorduk. Ancak zamanla 
nüfusumuz arttı, otlaklar hayvanlarımızı besleyemez oldu. 
Boylar arasında çatışmalar başladı. Biz de Horasan’da devlet 
kurmuş olan Büyük Selçuklu Devleti topraklarına göç ettik. 
Ancak Horasan kalabalık Türk boylarının yaşayabilecekleri 
büyüklükte değildi. Büyük Selçuklu Devleti yöneticilerinden 
Çağrı Bey bize yurt bulabilmek için Bizans İmparatorluğu’nun 
elinde bulunan Anadolu’ya sefer düzenledi. Çağrı Bey bu top-
raklarda kuvvetli bir direnişle karşılaşmadı. Biz de bu seferin 
ardından birçok Türk boyu ile beraber Anadolu’ya göç ettik. 
Burası iklimi ve yeryüzü şekilleriyle konargöçer hayatımız için 
son derece elverişli bir yerdi. Böylece biz Türklerin Anadolu’yu 
yurt edinme süreci başlamış oldu. 

Türkler neden Orta Asya’dan Anadolu’ya göç ederek burayı yurt edinmişlerdir? Anadolu’nun hangi özellik-
leri Türklerin göç etmelerine neden olmuştur? Anadolu’ya hangi topraklardan geçerek gelmişlerdir?

Düşünelim! 

Kavramlar 

İnsanlar hangi nedenlerle yaşadıkları 
yerlerden göç eder ve yerleşirler?

Devlet

Fetih

Gaza

Gaza: İslam dinini korumak veya 
yaymak amacıyla Müslüman olmayanla-
ra karşı yapılan kutsal savaş.
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XI. yüzyıldan itibaren Türk boyları Anadolu’ya göç edi-

yorlardı ve burası bir Türk yurdu hâline gelmeye başlıyordu. 

Anadolu üzerinde hâkimiyetini kaybetmeye başlayan Bizans, 

Türkleri buradan çıkarmak istiyordu. Bu amaçla kalabalık bir 

ordu ile harekete geçti. Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Alp 

Arslan Anadolu’daki Türklerin güvenliğini sağlamak, burayı ka-

lıcı bir Türk yurdu yapmak için ordusunu topladı. Anadolu’nun 

doğusuna ilerleyen Bizans ordusu ile Selçuklu ordusu Malaz-

girt Ovasında (günümüzde Muş sınırları içerisinde) karşılaştı. 

Bizans ordusu sayıca Selçuklu ordusundan çok daha fazlaydı. 

İçinde Balkanlarda yaşayan Uz, Peçenek gibi Türk boyların-

dan askerler de bulunuyordu. Türk boylarından askerlerin de 

savaş içinde saf değiştirmesiyle Selçuklu ordusu Bizans ordu-

sunu yenilgiye uğrattı (1071). Bizans imparatoru esir alındı. Alp 

Arslan Bizans imparatorunu dostça karşıladı, onunla anlaşma 

yaptı ve serbest bıraktı. Ancak Bizans da hükümdar değişikliği 

oldu ve yeni imparator Selçuklular ile yapılan anlaşmayı kabul 

etmedi. Bunun üzerine Alp Arslan komutanlarına; “Bugünden 

itibaren Bizans ile barış sona ermiştir, artık Anadolu fethedi-

lecektir.” emrini vererek onları fetih ve gaza ile görevlendirdi. 

Malazgirt Zaferini izleyen 5-6 yıllık sürede Anadolu’nun büyük 

bölümü Türk hâkimiyetine girdi. Arka arkaya yenilgiye uğrayan 

Bizans kuvvetleri Türk boylarının ilerlemesini engelleyemedi. 

Böylece Anadolu Türk yurdu hâline geldi; Avrupa’da “Türkiye” 

olarak adlandırılmaya başladı.

Alp Arslan’ın Hristiyanlara dinlerini yaşama 
özgürlüğünü tanıması Anadolu’nun fethine 

nasıl katkıda bulunmuş olabilir?

Malazgirt Savaşı kaybedilmiş olsaydı sonuçları neler 
olurdu?

Kars sınırları içinde yer alan Ani Kalesi Alp Arslan 
tarafından fethedilmiştir. Alparslan Ani’ye bir mescit inşa 
ettirmiş burada yaşayan Hristiyanlara da dinlerini yaşama 
özgürlüğü vermiştir.

Anadolu’nun Türk yurdu olmasında askerlerin başarısının yanında bu yeni vatana gelen bilim insanları, sanatkârlar, 
tüccar ve esnaf grupları ile şeyh ve dervişlerin de önemli katkıları oldu. Aşağıda halkın eğitiminde, Anadolu’yu vatan 
olarak benimsemesinde önemli rol oynayan önemli şahsiyetlerden bazılarının resimlerini görüyorsunuz.
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Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’nun fethiyle görevlendirilen Danişment Ahmet Gazi, Saltuk, Artuk, Mengücek, 
Süleyman Şah gibi beyler, Bizans, Gürcü ve Haçlılar ile mücadele ederek Anadolu’ya Türklerin yerleşmesini sağladılar. 
Hâkim oldukları bölgelerde cami, medrese, han, kervansaray, hastane, köprü gibi dinî ve sosyal kurumlar inşa ederek 
ülkenin imarına katkıda bulundular. Aynı zamanda Anadolu’da yaşayan farklı milletlere inanç özgürlüğü tanıyarak 
Anadolu’ya barış ve huzur getirdiler. Anadolu’daki ilk Türk devleti ve beyliklerinin hangileri olduğunu, nerelerde kurul-
duklarını ve hangi eserleri bıraktıklarını aşağıda harita ve fotoğraflar yardımıyla öğrenelim. 

Anadolu’nun Türkleşmesi deyince ne anlıyorsunuz? Bir yeri yurt edinmek için yalnızca zafer kazanmak 
yeterli midir? Neden? 

Anadolu’da İlk Türk Devleti ve Beylikler KuruluyorAnadolu’da İlk Türk Devleti ve Beylikler Kuruluyor

Danişmentlilerin, Tokat Niksar’da açt›klar› Yağ›basan 
Medresesi Anadolu’daki ilk medreselerden biridir.

Niksar Ulu Cami, Danişmentliler Dönemi eseri olup 
Anadolu’nun sağlam olarak ayakta kalabilen ilk camilerinden 
biridir. 
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Yukarıdaki harita ve fotoğrafları inceleyerek Türkler’in Anadolu’da 
nerelere hâkim olduklarını ve buralarda ne tür eserler inşa ettik-

lerini söyleyeiniz?

Yakın çevrenizde Anadolu Türk beyliklerine ait eserler var 
mı? Varsa örnekler veriniz. 

Artuklar Döneminde inşa edilen Diyarbak›r’daki 
Malabadi Köprüsü dünyan›n en büyük taş kemerli 
köprüsüdür.

Ahlat Müzesi, Türklerin Anadolu’daki ilk dö-
nemlerine ait mezar taşar›, seramik ürünler gibi 
birçok eseri bar›nd›rmaktad›r. Bu eserler Türklerin 
Anadolu’daki varl›klar›n›n kan›t›d›r. 

Erzincan’da Saltuklu hükümdarlar›ndan Mama 
Hatun Külliyesi içinde kervansaray, hamam, mes-
cit ve türbe bulunmaktad›r. 

Mengücekler zaman›nda inşa edilen Sivas’taki Divriği Ulu 
Camisi ve Darüşşifas› (Hastanesi). Taş işlemeleri ile ünlü eser 
UNESCO’nun (Unesko) korunmas› gereken dünya miras› listesine 
al›nmışt›r.
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Türkiye Selçuklu Devleti Anadolu’da Siyasi Birliği KuruyorTürkiye Selçuklu Devleti Anadolu’da Siyasi Birliği Kuruyor

Anadolu’da kurulan ilk Türk devletlerinden biri zaman içinde bu toprakların büyük bölümüne hâkim olan Türkiye 
Selçuklu Devleti’dir. Türkiye Selçuklu Devleti’ni kurucusu Süleyman Şah’ın anlatımıyla birlikte tanıyalım.

Süleyman Şah’ın ölümünden sonra yerine oğlu I.Kılıç Arslan geçti. I. Kılıç Arslan devletin sınırlarını Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu’ya kadar genişletti. Ancak Avrupa’dan gelen Haçlı tehlikesi Anadolu’da siyasi birliği sağlamasına 
engel oldu. 

Avrupa’nın farklı devletlerinin bir araya gelerek oluşturdukları kalabalık Haçlı ordusu Anadolu’yu kolayca geçebile-
ceklerini düşünüyordu. Ancak I. Kılıç Arslan, Danişmentlilerin de desteğini alarak Haçlı ordusuna büyük kayıp verdirdi 
(1097). Haçlı ordusu buna rağmen Anadolu’yu geçerek Kudüs’e ulaştı ve şehri ele geçirdi. Peki, Haçlı Seferleri’nin 
sebepleri nelerdi ve bu seferler sırasında neler yaşandı? Aşağıdaki resmi ve metni inceleyerek bu sorunun cevabını 
bulalım.

XI. yüzyılda, Avrupa’da Katolik kilisesinin 

öncülüğünde Hz. İsa’nın doğduğu Kudüs’ün, Müs-

lümanlardan alınması fikri ortaya çıktı. Bu, Haçlı 

Seferleri’nin görünen sebebiydi. Türklerin güçlene-

rek Suriye ve Filistin’i, ardından Anadolu’yu fethede-

rek Hristiyanların yaşadıkları ülkelere hâkim olmaları 

Avrupa’yı tedirgin ediyordu. Yine Avrupa’nın içine 

düştüğü ekonomik bunalım da Haçlı Seferleri’nin bir 

başka sebebini oluşturuyordu. 

Ben Büyük Selçuklu Devleti’ne adını veren Selçuk Bey’in torunlarından Süley-

man Şah’ım. Malazgirt Zaferi’nin ardından Anadolu’nun fethiyle görevlendirildim. 

İç karışıklar yaşayan Bizans’ın zayıflığından yararlanarak İznik’e kadar ilerledim 

ve burayı başkent yaparak Türkiye Selçuklu Devleti’ni kurdum (1075). Fetih ve 

gazalarda bulunarak devletimin topraklarını Marmara Denizi’nden Suriye’ye ka-

dar genişlettim. Devletimi Anadolu’daki en güçlü devlet hâline getirdim.

Askerlerime ve halkıma karşı doğruluk ve adaletten ayrılmamaya çalıştım. 

Böylece Müslüman olmayan halkın da devlete bağlılığını sağladım. Bizans’ın 

kötü idaresi yüzünden perişan olan halk, huzura kavuştu. Anadolu’ya göç eden 

Türk boylarına yerleşebilecekleri topraklar verdim.

Haçlılar geçtikleri yerlerde yaşayan halka inanç farkı gözet-
meksizin zarar vermişlerdir.

Haçlı Seferleri bölgede yaşayan halkın ve seferlere katılanların hayatında ne gibi değişikliklere yol açmış 
olabilir?

Devletin “Selçuklu” ismini taşımasının sebebi ne olabilir?
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I. Kılıç Arslan’ın ölümünden sonra da Türkiye Selçukluları Haçlı 

Seferleriyle mücadele etmek zorunda kaldılar. Bir yandan Haçlılarla 

mücadele eden Selçuklular bir yandan da Anadolu’nun tamamında 

kendi hâkimiyetlerini sağlamaya çalıştılar. Mücadele ettikleri dev-

letlerden biri de Bizans’tı. Türkiye Selçuklularının kuvvetlenmesin-

den endişe eden Bizans büyük bir ordu ile Türkleri Anadolu’dan 

çıkarmak için harekete geçti. Bizans ve Selçuklu orduları Eğirdir 

Gölü yakınlarında, Miryokefalon’da karşılaştı. Selçuklu ordusu Bi-

zans ordusunu ağır bir yenilgiye uğrattı (1176). Bu zafer Bizans’ın 

Anadolu’yu geri alma ümitlerini tamamen ortadan kaldırdı. Bizans, 

Anadolu’nun Türk yurdu olduğu gerçeğini kabul etmek zorunda kaldı.

Bizans tehdidinin ortadan kalkmasıyla Selçuklular daha rahat hareket etmeye başladılar. Anadolu’daki Türk bey-

likleri  fethedilerek toprakları, Türkiye Selçuklu Devleti’ne katıldı. Akdeniz ve Karadeniz’in önemli liman kentleri ele 

geçirildi. Böylece Anadolu ticareti, bu limanlarla ülkeler arası bir ticarete dönüştü. Selçuklular ülkede huzur ve asayişi 

sağladılar. Halk zenginlik içinde yaşamaya başladı. Türkiye Selçuklu Devleti Alaaddin Keykubad’ın hükümdarlığı 

zamanında en güçlü dönemini yaşadı. Anadolu’da ticaret, sanat, bilim ve kültür merkezi olan büyük şehirler inşa edildi. 

Bu şehirleri aşağıda çeşitli örneklerini gördüğünüz kale, cami, konut, han, hamam, medrese ve türbe gibi mimari eser-

lerle donattılar.

Alaaddin Keykubad’ın ölümünden sonra ülke içinde karışıklıklar baş gösterdi. Asya’nın büyük bölümünü ele geçiren 

Moğollar, Anadolu’nun içlerine kadar ilerlediler. Selçuklu ve Moğol orduları Sivas’ın doğusunda Kösedağ Savaşı’nda 

karşılaştılar. Selçuklu ordusu sayıca daha kalabalık olmasına rağmen Moğol ordusunun saldırısı karşısında dağıldı 

(1243).

Kösedağ Savaşı’ndan sonra Anadolu’da Moğol hâkimiyeti başladı. Moğollar, Anadolu’ya gönderdikleri vali ve ko-

mutanlarla ülkeyi yönetmeye başladılar. Son Selçuklu hükümdarı II. Mesud’un ölümü ile Türkiye Selçuklu Devleti son 

buldu (1308).

Sivas Şifaiye Medresesi Konya Zazadin HanıKonya Alaaddin Camisi ve Selçuklu sultanları 
türbesi

Miryokefalon Savaşı ve Malazgirt Savaşı arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir?

Selçukluların inşa ettikleri bu eserler hangi amaçlarla yapılmıştır?
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Mehmet Bey neden böyle bir ferman yayınlamış olabilir?

Siyasi Birlikten Yeniden BeyliklereSiyasi Birlikten Yeniden Beyliklere

Kösedağ Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun büyük bölümü Moğol hâkimiyetine girdi. Türkler, Türkiye Selçuk-
lu Devleti’nin zayıflaması ve yıkılması sürecinde beylikler kurarak bağımsızlıklarını korumaya çalıştılar. Böylece 
Anadolu’da siyasi birlik parçalandı; yeniden beylikler dönemi başladı. Bu beylikler, özellikle Anadolu’nun batısında 
Moğol baskısından uzak Bizans İmparatorluğu sınırında kuruldu. Kısa sürede Bizans’a ait toprakları fetheden Türk bey-
likleri Marmara ve Ege Denizi’ne ulaştılar. Böylece Anadolu’nun tamamına yakını Türk hâkimiyeti altına girdi. Beylikler 
Anadolu’da düzen ve asayişi yeniden sağladılar.

Anadolu beyliklerinin hangileri olduğunu Anadolu’nun Türk yurdu olması için neler yaptıklarını öğrenelim.

Aydınoğlu Ömer Bey; cömert, dindar, gaza ve 
fetih yapan bir kahramandır. Gaza için hazırladığı 
donanma ile Bizans’ın başkenti İstanbul’a kadar 
akınlar yapar, elde ettiği ganimeti Müslümanlara 
dağıtırdı. 

İbni Battuta, Büyük Dünya Seyahatnamesi, s.221.

Karamanoğlu Beyi Mehmet Bey, Konya’ya hâkim olduktan son-
ra bir ferman yayınladı. Yayınladığı fermana göre “Bundan sonra 
hiç kimse, divanda (devlet dairesi), dergâhta (saray), bargâhta 
(resmi toplantı), mecliste (eğlence yeri) ve meydanda (çarşı, pazar) 
Türkçe’den başka dil konuşmayacak”. 

Salim Koca, Diyâr-ı Rûm”un (Roma Ülkesi=Anadolu) ‘Türkiye’ Hâline 
Gelmesinde Türk Kültürünün Rolü” s.39.

Konya Beyşehir’deki Eşrefoğlu Camii, Anadolu’daki ahşap di-
rekli camilerin en büyüğüdür. Çini mozaik ile kaplı mihrabı ve ceviz 
ağacından minberi ustalık eseridir.

Isparta Eğirdir’deki Dündar Bey Medre-
sesi iki katlıdır. Ortada avlu yer alır. Medre-
senin kapısı geometrik şekillerle süslenmiş-
tir.
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Beylikler Dönemi’nde Anadolu’nun sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamı ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Anadolu beylikleri arasında Osmanlı Beyliği zaman içinde bu beylikleri hâkimiyeti altına alarak 600 
yıldan fazla devam eden büyük bir devlet kurmayı başaracaktır.

Kastamonu’da, Anadolu’da gördüğüm zaviyelerin en 
büyüklerinden birine rastladım. Burada büyük bir misafir-
hane ve bir hamam yapılarak bu güzergâhtan gelip geçen 
yolcuların hiçbir ücret ödemeden ihtiyaçlarını karşılaması 
sağlanırmış. Uzak ülkelerden gelenlere elbise ve para, yi-
yecek et, pirinç, yağ ve helva verilirmiş.    
 İbni Battuta, Büyük Dünya Seyahatnamesi, s.234.

Ladik (Denizli), Anadolu’daki 
en güzel ve en büyük şehirler-
den biridir. Burada Cuma nama-
zı kılınan yedi cami, rengârenk 
bağ ve bahçeler, akarsular var-
dır. Şehirdeki çarşıların güzelli-
ğini tarif etmeye kalemimin gücü 
yetmez. Burada dokunan altın 
işlemeli pamuklu kumaşların 
dünyada bir eşi daha yoktur.

Sultan’ın kapısından zengin 
olsun fakir olsun hiç kimsenin 
çevrilmediğini gördüm. Bayram 
günü yemekler hazırlandı. İlim 
ve din adamlarına, fakirlere sof-
ralar kuruldu. 

İbni Battuta, Büyük Dünya Se-
yahatnamesi, s.207.

Adana Ulu Camii duvarları siyah 
beyaz mermer taşlarla örülmüştür. Med-
rese, türbe, imaret, darüşşifa, mektep 
gibi yapıları da içeren Ramazanoğlu 
Külliyesi’nin bir parçasıdır.

Neler Öğrendik? Türkler yaşamak için elverişli bir yer olan Anadolu’ya XI. yüzyıldan itibaren yerleşmeye başladılar. 
Malazgirt ve Miryokefalon Zaferleri ile Anadolu kalıcı yurt hâline geldi. Buraya yerleşen Türk boyları devlet ve beylikler 

kurdular. Bu devlet ve beylikler Anadolu’yu Haçlı Seferleri gibi saldırılardan korudular. İmar faaliyetleri ile de birçok eser 
yaptılar. 
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BEYLİKTEN DEVLETE: OSMANLI’NIN BEYLİKTEN DEVLETE: OSMANLI’NIN 
KURULUŞUKURULUŞU

Bir önceki sayfada yer alan haritada Osmanlı Beyliği’nin yerini 
bulunuz. Beyliğe komşu olan devlet ve beylikler hangileridir? Bey-
liğin giderek zayıflayan Bizans İmparatorluğu sınırında kurulması 
genişlemesini nasıl etkilemiştir?

Osmanlı Beyliği kurulduğu dönemde beylikler arasında en küçük 
olanlardan biriydi. Komşu beylikler çok daha güçlü ve geniş sınırlara 
sahip bulunuyorlardı. Başlangıçta ellerinde şehir denebilecek bir yer-
leşim yeri yoktu. Peki, hangi sebepler bu küçük beyliği güçlü bir siyasi 
güç hâline getirdi. Bu sorunun cevabını Osmanlı Beyliği’ni kuran Kayı 
boyunun başındaki Ertuğrul Gazi’den öğrenelim:

Ertuğrul Gazi’nin ölümüyle oğullarından Osman Bey Kayıların başına geçti 
(1281). Başa geçtiği gün o yörenin beyleri huzuruna çıkarak bağlılıklarını bil-
dirdiler.

Düşünelim! 

Kavramlar 

Anadolu’da birçok Türk beyliği kurul-
masına rağmen Osmanlı Beyliği kısa sü-
rede nasıl büyük bir devlet haline geldi? 
Açıklayınız.

İskân
Kanıt 
Siyasi güç
İskân: Yurtlandırma, yerleştirme.

Kayılar Söğüt’teKayılar Söğüt’te

Malazgirt Zaferi’nden sonra birçok Türk boyu ile beraber Anadolu’ya geldik. Türkiye 
Selçuklu Devleti hükümdarı Alaaddin Keykubad biz Kayılar’ı Bizans sınırında bulunan 
Söğüt ve Domaniç’e yerleştirdi. Bizi, Selçuklu sınırını Bizans’a karşı korumak ve bu dev-
lete karşı fetih ve gaza yapmakla görevlendirdi. Bizans güçlü bir devlet olma özelliğini 
çoktan kaybetmişti. Siyasi birliğini yitirmiş, taht kavgalarıyla çalkalanıyordu. Komşusu 
olduğumuz Bizans İmparatorluğu’nun şehir ve kasabaları her biri kendi başına buyruk 
tekfur denilen yöneticilerin elinde. Yaşadığımız bölgenin doğu ve güneyinde ise güçlü 
Türk beylikleri bulunuyordu. Türkiye Selçuklu Devleti de Moğollara yenildikten sonra eski 
gücünü yitirmiş topraklarında birçok Türk beyliği ortaya çıkmıştı. Moğollar Anadolu’ya 
saldırılar düzenliyorlar, Türk boyları da bu saldırılar yüzünden Anadolu’nun batısına göç 
ediyorlardı.

Temel geçim kaynağımız hayvancılık olup sürülerimizle yazın Domaniç yaylasına 
kışın ise Söğüt’e göçüyoruz.  Oğullarımdan Osman da burada doğdu. Yiğitlik ve cesareti 
ile kardeşleri arasında öne çıkan Osman’ı, benden sonra Kayıların başına geçmeye uy-
gun başlıca aday olarak görüyorum. 

Metne göre Osmanlı Beyliğinin bağımsız hareket etmesinin gerekçe-
si nedir?

 Bundan böyle Selçuklulardan bize medet ve çare yoktur. Memleketin 
çoğu ellerinden gitmiştir. Moğollar onların üzerine galip gelmiştir. Ayrıca 
merhum Sultan Alaaddin Keykubad’ın babanıza ve sizlere teveccühü ol-
muştur. Bu toprakları size o vermiştir. Bu sebeple sizin han olmanız gere-
kir. Siz de sultan ve hanlığa liyakat var. Görüş birliği olsun. Zira saltanat 
ya ittifakla ya liyakatle olur. Biz sizlere gereği gibi muti ve tabi oluruz. Ta 
kim bu taraflarda gönül hoşluğu ile gaza edelim.    
    Ahmet Şimşirgil, Kayı I, s.25.

Osman Bey’in hükümdar oluşunu gösteren minyatür
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Osman Bey Döneminde Osmanlı Beyliği

Osmanlı Beyliği’ndeki düzen ve adalet sayesinde pek çok yerden Türkler gelip Osmanlı topraklarına yerleşmeye 
başladılar. Osmanlı’nın büyümesi ve güçlenmesi Bizans tekfurlarını endişelendirmeye başladı. Dostça olan ilişkiler 
bozuldu. Bizans tekfurları yaylak ve kışlakları arasında göç eden Türklere saldırmaya, onların mallarına el koymaya 
başladılar. 

Osman Bey kendisine bağlı halkı korumak için 
Bizans tekfurları ile mücadeleye başladı. Tekfurların 
elinde bulunan küçük şehir ve kasabalar birer birer 
beyliğin sınırları içine alındı. Günden güne beyliğini 
genişleterek Bizans topraklarını fetheden Osman Bey, 
Söğüt ve Domaniç’ten ibaret olan topraklarını haritada 
gördüğünüz sınırlara ulaştırdı. 

Osman Bey topraklarında yaşayan herkese ada-
letle davrandı. Onun zamanında kasabalarda kurulan 
pazarlarda Müslümanların yanında gayrimüslim (Müs-
lüman olmayan) kadınlar dahi rahatlıkla alışverişlerini 
yaparlardı. Alışverişte aldatma söz konusu olmazdı. 

Ey devlet ve ikbal sahibi oğlum! Zalim olma. Âlemi adaletle şenlendir ve Allah için 
gaza ve cihadı terk etmeyerek beni şad et. Fetih hareketlerine devam ederek Rum 
(Bizans) memleketlerine de adalet götür. İlim ehli insanlara rağbet et, askerine ve 
malına güvenip, âlimlerden uzaklaşma. Padişahlığın aslı ve esası İslamiyet’tir. Bu 
sebeple Allahutealâ’nın emirlerine muhalif bir iş eylemeyesin. Bizim mesleğimiz Allah 
yoludur ve maksadımız Allah’ın dinini yaymaktır. Yoksa kuru kavga ve cihangirlik da-
vası değildir. Bu âlemde benim maksadım, hep dinin zaferi oldu. Sana da bu yakışır. 
Daima herkese ihsanda bulun. Memleket işlerini noksansız gör. Rabbinin yardımının 
yakın olmasını istersen gece gündüz halkı korumaya çalış. Ahmet Şimşirgil, Kayı I, s.46. 

Osmanlı Beyliği’nin sınırları içine gelip yerleşen asker, esnaf, 
tüccar, din adamları gibi gruplar devletin güçlenmesine katkıda 
bulunmuşlardır.

Osmanlı Beyliği kurulduğunda bölgede hangi güçlü devletlerin 
bulunduğunu tarih şeridini inceleyerek öğrenelim.

Osman Bey ve Şeyh Edebâli’yi gösteren minyatür. 
Osman Bey’in kayınbabası olan Şeyh Edebâli devle-
tin kuruluşuna katkıda bulunan din adamlarındandır.

ÇK - 41
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Bir gün Germiyanoğulları Beyliğinden gelen bir kişi Bilecik Rumlarından bir kişiden bardak satın 
almış, ancak parasını ödememişti. O kişi Osman Bey’e gelerek şikâyette bulundu, bunun üzerine 
Osman Bey adamı çağırarak Rum’un hakkını ondan aldı. Bu olayın ardından da pazarda tellaklar 
gezdirip kimsenin kimseye zulmetmemesini, haksızlığa uğrayanların kendisine müracaat etmesini 
duyurdu.              Ahmet Şimşirgil, Kayı I, s. 32.

Yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi hükümdarlığı süresince adaletten ayrılmayan Osman Bey, oğlu Orhan Bey’e 
şu vasiyette bulunduktan bir süre sonra vefat etti (1324).
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Osman Bey’in vefatından sonra oğlu Orhan Bey, beyliğin başına geçti (1324). Orhan Bey 
babasının siyasetini devam ettirerek Bizans’ın Anadolu’daki topraklarına gazalar düzenledi. 
Bursa fethedilerek beyliğin merkezi oldu (1326). Orhan Bey Bursa’nın fethinden sonra Rumlara 
şehri teslim etmelerinin sebebini sorduğu zaman onlardan şu cevabı aldı:

Bursa’nın ardından Bizans’ın Anadolu’da kalan son iki önemli şehri 
İznik ve İzmit de fethedildi. Yanda minyatürünü gördüğünüz İznik şehri, 
camiler, mescitler, medreseler, hanlar, hamamlar ile donatıldı. Orhan Bey 
ayrıca burada yaşayan yoksullar ve yolcular için bir imaret yaptırarak üc-
retsiz yemek verilmesini emretti. İmaretin açılış gününde padişah bizzat 
kendi eliyle fakirlere yemek dağıttı. 

Bizans’ın Anadolu’daki topraklarının fethinden sonra Osmanlı Beyliği, 
batısında yer alan Karesioğulları Beyliği topraklarını savaş yapmadan ele 
geçirdi. Böylece Rumeli’ye geçişi sağlayacak olan Çanakkale Boğazı ve 
çevresi Osmanlı hâkimiyetine geçti. Bu beyliğin donanması, asker ve ko-
mutanları da Osmanlı’nın hizmetine girdi. 

Bir başka taht mücadelesi içinde olan devlet ise Bizans idi. Osmanlı 
ordusu Bizans içindeki taht kavgasında taraflardan birine yardım etmek 
veya Bizans üzerinde baskı kuran Sırp ve Bulgarlara karşı mücadele et-
mek için Rumeli’ye geçmeye başladı. Geçişler için Bizans Gelibolu’daki 
Çimpe kalesini Osmanlı’ya üs olarak verdi (1353). Osmanlı ordusu kısa 
süre içinde Gelibolu’dan başlayarak Balkanlar’ın içlerine kadar ilerledi. Bu 
fetihlerde Osmanlı ordusunun başında Orhan Bey’in oğlu Süleyman Paşa 
bulunuyordu. Süleyman Paşa’nın babasından bir isteği vardır:

Anadolu’dan Rumeli’ye GeçişAnadolu’dan Rumeli’ye Geçiş

“Sizin devletinizin günden güne büyüdüğünü ve bizim devletimizi zayıfladığını anladık. 
Babanızın idaresine geçen köylülerin memnun kalıp bizi anmadıklarını gördük. Biz de bu 
rahatlığa heves ettik.” 

      Nihal Atsız, Aşıkpaşaoğlu Tarihi, s.18 (Düzenlenmiştir.). 

“Biz de rahatlığa heves ettik” cevabının verilmesinin sebebi ne olabilir? Rumların cevabını dikkate aldığı-
nızda sizce Osmanlı fethettiği yerlerde yaşayan halka nasıl davranmaktadır?

İznik’in uzun süre fethedilememe-
sinin nedeni ne olabilir?

“Devletli sultanımın yardımıyla Rumeli fethedilmeye başlan-
dı. Düşman zayıftır. Bu tarafta fethedilen hisarlara koymaya çok 
adam gerek. Lütfedip bana yarar yoldaş gönderiniz.” 

    Ahmet Şimşirgil, Kayı I, s.62.

Orhan Bey Bizans prensine hediyeler 
veriyor.

Orhan Bey minyatürü

Alıntıya göre Süleyman Paşa’nın içinde bulunduğu durum hak-
kında neler söyleyebilirsiniz?

Minyatürün Osmanlı fethinden son-
ra yapıldığına kanıt olarak ne gös-

terilebilir?
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Osmanlı, Rumeli’de bir yandan fetihler gerçekleştirirken bir yandan da fethettiği yerlere Anadolu’dan Türk halkı 
getirerek iskân etti (yerleştirdi). Böylece fethedilen yerlerin devletin sınırları içinde sürekli kalması sağlanmaya çalışıldı. 
İskân siyasetinin ayrıntılarını öğrenmek için aşağıdaki metni okuyunuz.

Orhan Bey Döneminde beylik, fetihler ve iskân siyaseti ile bölgenin güçlü bir devleti hâlini aldı. Osmanlı Devleti 
aşağıdaki haritada görülen sınırlara ulaştı:

Orhan Bey’den sonra devletin başına geçen padişahlar Rumeli’nin fethine devam ettiler. 1353’de başlayan Rumeli 
fetihleri XV. yüzyıl ortalarında Orta Avrupa’ya kadar genişledi.  

Rumeli’deki fetihlere paralel olarak Anadolu Türk beylikleri de Osmanlı hâkimiyeti altında birleştirilmeye başlandı. 
Osmanlı Devleti XV. yüzyılda Anadolu ve Rumeli topraklarının büyüklüğü, siyasi, askerî ve ekonomik gücü ile bölgesi-
nin en önemli devletlerinden biri hâline geldi. Bu dönemde aşağıdaki tarih şeridinde isimleri bulunan padişahlar ülkeyi 
yönetti.

Osmanlı Devletinin gücü ile ilgili o dönemde 
Anadolu’ya gelen Arap seyyah İbni Batuta bakınız 
neler söylemiş:

İskân siyasetinin devlete sağladığı ekonomik fayda nedir? Metinden yararlanarak belirtiniz.

Orhan Bey, Türk hükümdarlarının en bü-
yüğü olduğu gibi toprak, asker ve zenginlik 
bakımından da en üstünüdür. Yüz dolayında 
kalesi vardır. Zamanının çoğunu bu kaleleri 
kontrol etmekle geçirir. Aralıksız olarak Bi-
zans ile savaşır ve kalelerini muhasara eder.  
İbni Battuta, Büyük Dünya Seyahatnamesi, s.225.

Türklerin Rumeli’ye geçişleri ve yerleşmeleri sistemli bir şekilde olmuştur. Fetihlerle beraber sınırlar genişledikçe 
bu verimli ve boş topraklar Anadolu’daki Türkleri buraya çekmeye başladı. Osmanlı Devleti bu göçleri destekledi. 
Osmanlı fetihleri daha önce baskı, sıkıntı içinde yaşayan Hristiyan halkı düzen, adalet ve barışa kavuşturdu. 
Böylece Osmanlı idaresi benimsendi ve kalıcı hâle geldi. Osmanlı’nın aldığı haraç daha önce onların Bizans’a 
ödedikleri vergiden daha fazla değildi. Rumeli’de fetihler ilerledikçe arkada kalan bölgelerde şehirler yükselmeye 
kasabalar oluşmaya, köyler yayılmaya ve ıssız, harap, işlenmemiş topraklar şenlenmeye başladı.  

      Feridun Emecen, Osmanlı Klasik Çağında Siyaset, s.74-75. 

Orhan Bey Döneminde Osmanlı Devleti
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Osmanlı Devleti’nin sınırları XV. yüzyıl ortalarında aşağıda gördüğünüz haritadaki sınırlara ulaştı:

Sınırların genişlemesi ile birlikte ülke içinde farklı milletler yaşamaya başladı. Halkın büyük bölümünü şehirliler ve 

köylüler meydana getirmekteydi. “Reaya” denilen bu halk kesiminin dışında kalan yönetici, asker, din adamları ve ilim 

adamları “askerî” denilen kitleyi oluşturuyordu. Köylüler tarım ve hayvancılıkla, konargöçer yaşayan halk da yaylak ve 

kışlaklarda hayvancılık yapıyordu. Şehirlerde yaşayanlar imalat işleri ve ticaretle geçimlerini sağlıyorlardı. 

Osmanlı Devleti topraklarında günümüzde hangi ülkeler bulunmaktadır? Coğrafya atlasınızdan yararlana-
rak söyleyiniz.

Aşağıdaki minyatürlerde Osmanlılar’da gerçekleştirilen hangi ekonomik faaliyetlere örnekler verilmiştir?

XV. Yüzyılda Osmanlı Devleti
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Neler Öğrendik? Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’ya 

gelen Türk boylarından biri de Kayılardı. Kayılar, Bizans 

sınırına yerleştirilerek gaza ve fetihler gerçekleştirdiler. Türkiye 

Selçuklu Devleti’nin yıkılmasıyla Osman Bey Döneminde bağımsız 

hareket etmeye başlayan Osmanlı Beyliği Orhan Bey Döneminde 

Rumeli’ye geçti. Coğrafi avantajını iyi kullanan beylik, Türk nüfusu 

Rumeli’ye yerleştirerek fetihleri kalıcı hâle getirdi. Kısa sürede 

topraklarının büyüklüğü, düzenli ordusu ile beyliklerin en güçlüsü 

haline geldi.

Osman Bey Döneminde gaza ve fetihler eli silah tutan kimse-
lerle gerçekleştiriliyordu. Orhan Bey sınırların genişlemesiyle Türk 
gençlerinden sürekli savaşa hazır bir ordu oluşturdu. Bu orduda 
atsız askere “yaya”, atlı askere “müsellem” adı verildi. Rumeli’de 
fetihlerin genişlemesiyle “yaya ve “müsellem”ler ihtiyacı karşılaya-
maz oldu. Bunun üzerine Hristiyan ailelerin erkek çocukları asker 
olarak yetiştirilmek amacıyla toplanmaya başladı. “Devşirme siste-
mi” ile yetiştirilen askerlerle “Kapıkulu” ordusu meydana getirildi. 

Rumeli’de Hristiyan çocukların devşirilmesini gösteren 
minyatür

Rumeli’de bir kaleyi fetheden I. Murat ve askerlerini 
gösteren minyatür 

Kapıkulu askerleri

Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olmasını sağlayan, sı-
nırlarının genişlemesini etkileyen faktörleri söyleyi-

niz.

Yukarıdaki minyatürü inceleyerek Osmanlı askerlerinin hangileri olduğunu söyleyiniz. Elleri arkadan bağlı 
kişiler kimler olabilir?  Kalenin fethedildiğine kanıt olarak ne gösterilebilir? Açıklayınız.

Yukarıdaki gravürde askerler neden farklı kıya-
fetler içinde olabilirler?

Bunları Biliyor musunuz?
Osmanlı Devleti, tarihte kurulan en uzun ömürlü 

ve üç kıtada varlığını sürdüren tek Türk devletidir. 

ÇK - 43
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KARALARIN VE DENİZLERİN HÂKİMİ KARALARIN VE DENİZLERİN HÂKİMİ 
OSMANLIOSMANLI

66. sayfada yer alan haritayı inceleyiniz. Osmanlı Devleti’nin 
Anadolu ve Rumeli toprakları arasında hangi devlet yer almakta-
dır? Bu devlet Osmanlı’nın iki kıta arasındaki geçişini, Marmara 
ve Karadeniz üzerindeki hâkimiyetini ve ticaretini nasıl etkilemiş 
olabilir? Açıklayınız. 

Düşünelim! 

Kavramlar 

Bir devletin denizlere hâkim olması 
ve önemli limanlara sahip olması ticaretini 
hangi yönlerden etkiler?

Kronoloji

Savaş

Tören

Savaş: Devletlerin diplomatik ilişkile-
rini keserek giriştikleri silahlı mücadele, 
harp, cenk.

Bin yıllık tarihinin sonuna gelmiş olan Bizans İmparatorluğu, sürekli 
toprak kaybederek sadece İstanbul şehrinden ibaret bir devlet durumu-
na düşmüştü. Buna rağmen Bizans, Avrupa devletlerini ve Anadolu’da-
ki Türk beyliklerini Osmanlı aleyhine kışkırtmaktan geri durmuyordu. 
İstanbul’un fethi siyasi ve ticari yönden önemli faydalar sağlayacaktı. 
Bu sayede boğazlar üzerinde tam hâkimiyet sağlanacak ve Karadeniz 
ticareti denetim altına alınacaktı. 

Osmanlı Yeni Başkentine KavuşuyorOsmanlı Yeni Başkentine Kavuşuyor

II. Mehmet hayallerini süsleyen İstanbul’u fethederek, Bizans’a son 

verme hazırlıklarına, 1452 yılında başladı. İstanbul’un fethi için önce 

planlarını bizzat çizdiği büyük çapta toplar döktürdü. Anadolu yakasın-

da bulunan Anadolu Hisarı’nın karşısına Rumeli Hisarı (Boğazkesen) 

yapıldı. Bu sayede Boğazların kontrol ve emniyeti sağlanmış oldu. 

Yaklaşık 400 parçadan oluşan donanma inşa edildi. Osmanlıların ha-

zırlıklarını takip eden Bizans da boş durmuyordu. Surları sağlamlaştı-

rarak Avrupa’dan yardım istedi. II. Mehmet savaş hazırlıklarını tamam-

ladıktan sonra Bizans İmparatoruna elçi göndererek kan dökülmeden 

şehri teslim etmesini istedi. Bunu kabul etmeyen Konstantin, savaşa 

hazırız mesajı üzerine Osmanlı ordusu Edirne’den yola çıkarak aşağı-

da yer alan temsilî resim ve haritada görüldüğü gibi kuşatmayı başlattı 

(6 Nisan 1453).

“Şahi” adı verilen büyük topların bir örneği 
İngiltere’de sergileniyor.

Rumeli Hisarı

Osmanlı ordusunun Edirne’den hareketini gösteren tablo İstanbul’un kuşatılmasını gösteren temsili çizim

Yukarıdaki görsellerde Osmanlı ordusunun savaş hazırlıklarından ve Bizans’ın İstanbul’u savunmak için 
aldığı önlemlerden hangilerini görüyorsunuz?
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Kuşatmayı şiddetli çarpışmalar takip etti. Büyük toplar sur-
ları dövüyor ancak şehir bir türlü düşmüyordu. Şehrin en zayıf 
yeri olan Haliç’e zincirler nedeniyle Osmanlı donanması giremi-
yordu. II. Mehmet kuşatmanın en önemli kararını burada verdi. 
Osmanlı donanmasından 70 kadırga yanda temsilî resimdeki 
gibi bir gecede kızaklar yardımıyla karadan yürütülerek Haliç 
sularına indirildi. Sabahleyin Türk donanmasını gören Bizanslı-
lar, şaşkınlıkla paniğe kapılarak kara surlarını savunmaktayken 
bir anda Haliç’teki surları savunmaya yöneldiler. Böylece kara 
surlarının savunması zayıfladı. 29 Mayıs 1453 günü tüm as-
kerlerin katılımıyla gerçekleştirilen hücumla Osmanlı askerleri 
şehre girmeyi başardı. İstanbul fethedildi ve Bizans İmparator-
luğu yıkıldı.

Şehrin fethiyle “Fatih” (fetheden) unvanını alan 
II. Mehmet korku içindeki Bizanslılara, canlarına ve 
mallarına asla zarar verilmeyeceğine dair söz verdi 
ve emniyet içerisinde evlerine gitmelerini sağladı.

Fetihten önce son hücumu gösteren resim

Donanmanın karadan Haliç’e indirilmesini gösteren tablo

Fatih’in asker ve komutanlarıyla İstanbul’a girişini göste-
ren tablo

Fatih külliyesi cami, medrese, türbe, mektep, kütüpha-
ne, hastane, misafirhane, kervansaray gibi yapılardan oluş-
maktadır.

4000’e yakın dükkânı ile Kapalı Çarşı dünyanın en 
eski ve büyük kapalı çarşılarından biridir.

Bu eserler hangi amaçlarla inşa edilmiştir?

İstanbul’un fethi ile Anadolu ve Rumeli toprakları arasında 
geçiş kolaylaştı. Marmara ve Karadeniz’den geçen ticaret yol-
ları denetim altına alındı. İstanbul, devletin yeni merkezi oldu. 
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Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u fethinden sonra şehrin her alanda gelişmesi amacıyla büyük imar hareketlerine girişti. 
Aşağıda bu dönemde inşa edilmiş eserlerden örnekler görmektesiniz.
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Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’dan sonra da fetihlerine devam ederek Osmanlı Devleti’ni dünyanın en güçlü dev-
letlerinden biri hâline getirdi. Fatih’ten sonra XVI. yüzyılın ortalarına kadar kronolojik sırayla II. Bayezıt, Yavuz Sultan 
Selim ve Kanuni Sultan Süleyman padişah oldular. Bu padişahlardan sonra da sınırlar genişlemekle beraber bunların 
hükümdarlığı zamanında büyük fetihler gerçekleştirildi. Şimdi bu dönemde gerçekleşen seferlerden bazılarını öğrene-
lim.

Ege Adalarının Fethi

İstanbul’u fetheden Fatih, Ege Denizine hâkim 

olup topraklarının güvenliğini sağlamak ve deniz 

ticaretini kontrol etmek istiyordu. İtalyan devletleri 

Venedik ve Ceneviz’in elinde bulunan Limni (1456), 

Midilli (1462), Gökçeada ve Eğriboz (1470) gibi 

adalar fethedildi. Ege Denizine hâkim olan Osmanlı 

buradaki ticareti de kontrolü altına aldı.

Trabzon’un Fethi 

Osmanlı Devleti, Anadolu’nun büyük bir kısmını 

hâkimiyeti altına almıştı. Ancak Karadeniz kıyısında-

ki bazı önemli yerler Osmanlı sınırları içinde değildi. 

Anadolu’nun tamamına hâkim olunması ve ticaretin 

güvenli şekilde devam etmesi için bu bölgelerin ele 

geçirilmesi şarttı. İşte bu sebeplerle Fatih karadan ve 

denizden kuvvetlerini harekete geçirdi. Sırasıyla Cene-

vizlilerden Amasra, Candaroğullarından Kastamonu ve 

Sinop, Bizans hanedanına mensup Komnenlerden de 

Trabzon alındı (1461).

Sınırlar GenişliyorSınırlar Genişliyor

Fatih Sultan Mehmet’in Macarlar’ın elindeki Belgrat 
kalesine hücumunu gösteren minyatür
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Kırım’ın Fethi
Fatih, Karadeniz’in kontrolünü tamamen ele geçirerek bir Türk denizi hâline getirmek isti-

yordu. Karadeniz’in kuzeyinde Müslüman Kırım Hanlığı bulunuyordu. Ancak Kırım Hanlığı’nın 
Karadeniz kıyısındaki şehirleri Cenevizlilerin hâkimiyetindeydi. Bu şehirler ticaret açısından 
önemli limanlara sahipti. Fatih Kırım’a bir donanma göndererek Cenevizlilerin elindeki şehirleri 
fethetti. Kırım Hanlığı da Osmanlı Devleti’ne bağlandı (1475).

Mısır’ın Fethi
Mısır, Suriye ve Arabistan Yarımadası Müslü-

man bir devlet olan Memlüklerin elindeydi. Ancak 
Memlükler Kızıldeniz’e kadar ilerleyen ve bölge tica-
retine zarar veren Portekiz’e karşı mücadele edemi-
yordu. Hindistan’dan mal akışı durmuş, bölge ticareti 
Portekiz’in eline geçmişti. Memlükler Osmanlı Dev-
leti ile savaş hâlinde olan İran’daki Safevi Devleti ile 
de iş birliği içindeydi. Bu sebeplerle Osmanlı Mem-
lük ilişkileri bozuldu. Yavuz Sultan Selim’in başında 
olduğu Osmanlı ordusu Memlük ordusunu 1516’da 
Mercidabık, 1517’de Ridaniye Savaşları’nda mağlup 
etti. Bu devlete son verildi. Mısır, Suriye ve Arabis-
tan Yarımadası Osmanlı’nın eline geçti. Suriye ve 
Mısır’ın fethedilmesiyle Osmanlı Hindistan’dan ge-
len ticaret yollarının önemli bir bölümüne sahip oldu. 

Yavuz Sultan Selim’in Safevilere karşı kazandığı Çal-
dıran Zaferi’ni gösteren minyatür

Aşağıda XV ve XVI. yüzyıllarda tahtta yer alan bazı padi-

şahlar kronolojik olarak yer almaktadır. Bu padişahlar 

döneminde fethedilen yerleri harita üzerinde gösteriniz. 

Minyatürde Osmanlı ordusunun ön sıralarında savaşan 

askerlerin kullandığı hangi silah İran ordusunda bulun-

mamaktadır? Bu silah savaşın kazanılmasını nasıl etkilemiş 

olabilir?

Tüm bu fetihlerin Osmanlı Devleti’nde ticaretin 
gelişmesine katkıları nelerdir? Tartışınız. 



72

Osmanlı Devleti sahip olduğu güçlü ve disiplinli ordusu sayesinde bu zaferleri kazanmıştır. Kurulduğu dönemde 
eli silah tutan Kayı boyunun erkeklerinden oluşan ordu zaman içinde teşkilatlanmış, dünyanın en önemli silahlı gücü 
hâline gelmiştir. Şimdi bu orduyu daha yakından tanıyalım.

Osmanlı OrdusuOsmanlı Ordusu

Osmanlı Ordusu

Kara Kuvvetleri

Kapıkulu Askerleri Eyalet Askerleri

Deniz Kuvvetleri 
(Donanma)

Osmanlı Devleti, Rumeli’de fetihlere başlayınca 
sürekli olarak savaşa hazır bir orduya ihtiyaç duy-
du. Hristiyan ailelerden ve esirlerinden toplanan 
çocuk ve gençler önce yetiştirilmek üzere Türk ai-
lelerine verildi. Daha sonra Acemi Ocağına alınan 
ve burada eğitim gören askerler oradan da Yeniçeri 
Ocağına geçerlerdi. Yeniçeri Ocağı Kapıkulu asker-
lerinin en saygın ocağı olup savaşlarda padişahın 
yanında bulunurlardı. Bu ocaklar dışında silah ya-
pımı ile uğraşan Cebeci Ocağı, top yapımı ve kul-
lanımı görevini üstlenen Topçu Ocağı ve Kapıkulu 
Süvarileri (atlı askerler) Kapıkulu Askerlerini mey-
dana getirirdi.

Eyalet askerleri ordunun büyük bölümünü mey-
dana getiriyordu. Eyalet askerleri, sınırlarda görev 
yapan “akıncılar”, savaş esnasında Anadolu’dan 
orduya katılan “azaplar” ve “tımarlı sipahilerden” 
oluşuyordu. Barış zamanı eyaletlerde sorumlu ol-
duğu bölgede güvenliği sağlayan, vergileri toplayan 
Tımarlı Sipahiler, sefer esnasında orduya katılırdı. 
Tımarlı Sipahiler gelirleri oranında yanlarında asker 
besler, sefere bu askerleri de götürürlerdi.
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Osmanlı Devleti’nin kara ordusu hakkında bilgi sahibi olduk. Peki, Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz, Kızıldeniz 
gibi denizlere kıyısı olan Osmanlı’nın deniz gücü nasıl kuruldu ve gelişti? Şimdi bu sorunun cevabını öğrenelim.

Osmanlı donanması hakkında daha fazla bilgi 
almak için sanal müzesini ziyaret edebileceğimiz bir 
adresimiz var. 

www.denizmuzeleri.tsk.tr adresinden deniz 
müzelerini ziyaret edebilir, daha çok bilgi edinebilir-
siniz.

Osmanlı donanması en güçlü dönemini Kanuni Sultan Süley-
man zamanında yaşadı. Bu dönemde Osmanlı’nın hizmetine gi-
ren ve Akdeniz’i çok iyi bilen Barbaros Hayrettin Paşa donanma-
nın başına geçti. “Kaptanı Derya” unvanı ile Osmanlı tersanelerini 
yeniden düzenledi. Eğitimli denizciler yetiştirerek Osmanlı do-
nanmasını çağının en önemli deniz gücü hâline getirdi. Osmanlı 
donanması kürekli, yelkenli, hem kürekli hem yelkenli gemilerden 
oluştu. Kürekli gemilere çekdiri, kadırga gibi isimler verildi. Kanuni ve Barbaros’un görüşmesi

Osmanlı donanmasını gösteren minyatür Osmanlı denizcilerini gösteren resim

Karesi Beyliği’nin fethiyle bu beyliğin donanması Osmanlı’nın ilk deniz gücünü oluşturdu. Daha sonra fethedilen 
Aydın, Saruhan, Menteşe, Candaroğulları gibi beyliklerin Osmanlı sınırlarına dâhil edilmesiyle deniz gücü büyüdü. Top-
rakları Anadolu’dan Rumeli’ye doğru genişleyen Osmanlı’nın deniz gücüne önem vermesi gerekliydi. Başta Gelibolu 
olmak üzere çeşitli yerlere tersane ve limanlar inşa edildi ve gemiler yapıldı.

Fatih Sultan Mehmet tahta geçince donanmaya özel önem 
verdi. Zira İstanbul’un fethi öncelikli amacıydı ve şehrin üç tarafı 
denizlerle çevriliydi. Bu amaçla yeni gemiler inşa edildi. İstanbul’un 
fethinden sonra donanma giderek güçlendi ve denizlerde önemli 
başarılar kazanıldı.

ÇK - 45

Kalyon tarzındaki yelkenli gemiler ise XVII. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlandı. Gemi görevlilerine ise levent, 
kalyoncu gibi isimler verildi. Aşağıda yer alan Osmanlı gemileri ve denizcilerini gösteren minyatür ve resimleri incele-
yiniz.
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Osmanlı donanmasının nasıl kurulduğunu ve zaman içinde nasıl geliştiğini öğrendik. Şimdi Osmanlı donanmasının 
faaliyetlerinden, gerçekleştirdiği savaşlardan bazılarını inceleyelim.

Denizlerdeki SavaşlarDenizlerdeki Savaşlar

Preveze Deniz Zaferi
Barbaros Hayrettin Paşa’nın donanmanın 

başına geçmesi ile Osmanlı donanması Akde-

niz’deki en önemli güç hâline geldi. Osmanlıla-

rın Akdeniz’de hâkimiyetini genişletmesinden 

endişe eden İspanya, Venedik, Papalık, Malta 

gibi devletler Osmanlı’ya karşı ittifak meydana 

getirdiler. Barbaros, Osmanlı donanmasın-

dan daha büyük olan bu Haçlı donanmasını 

Preveze’de mağlup etti (1538). Böylece Os-

manlı donanması Akdeniz’de rakipsiz hâle 

geldi. Günümüzde Preveze Deniz Zaferi her 

yıl törenlerle kutlanmaktadır. 

Kıbrıs’ın Fethi ve İnebahtı Yenilgisi

Kıbrıs, Venedik Devleti’ne bağlı olup bu 

adada üslenen korsanlar Osmanlı gemilerine 

zarar veriyordu. Akdeniz’in doğusunun güven-

liği için Osmanlı donanması adayı fethetmek 

zorundaydı. Ada yaklaşık bir yıllık kuşatmanın 

ardından fethedildi (1571).

Osmanlı Devleti’nin Kıbrıs’ı fethinden sonra 

hâkimiyetini daha da genişletmesinden endişe 

eden İspanya, Venedik ve Papalık devletleri 

bir Haçlı ittifakı oluşturdular. İnebahtı önlerinde 

kendisinden büyük bir donanma ile karşılaşan 

Osmanlı donanması ağır yenilgi aldı. Bu yenil-

gide Osmanlı donanmasının iyi yönetilmemesi 

etkili oldu (1571).
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Bunları Biliyor musunuz?
Osmanlı donanması İnebahtı’da büyük bir yenilgi almasına rağmen beş ay gibi kısa süre içerisinde eskisi 

kadar güçlü bir donanma meydana getirilebilmiştir.

İnebahtı Deniz Savaşı’nın temsilî tablosu
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Osmanlı donanması XVI. yüzyıldaki başarılı deniz fetihlerini sonraki yüzyıllarda devam ettiremedi. Gemi tekno-
lojisindeki ilerlemeleri takip edememesi, gemicilerin eğitimine yeterince önem vermemesi donanmanın eski gücünü 
yitirmesine neden oldu. Sonuçta Akdeniz’deki hâkimiyetini kaybeden Osmanlı, güçlü bir deniz gücü olmaktan çıktı. İşte 
bunlara örnek:

Girit’in Fethi
Girit, Venedik’e bağlı korsanların elindeydi. 

Bu korsanlar Osmanlı Devleti’nin gemilerine 

zarar vererek ticaret yapmalarını engelliyordu. 

Ada 25 yıl süren bir seferin ardından ancak 

Osmanlı idaresine geçti (1669).

Sinop Baskını
Yine bir Osmanlı – Rus savaşı sırasında 

Rus donanması Sinop’da bulunan Osmanlı 

donamasını yaktı (1853). 

Çeşme Baskını
Osmanlı Devleti Rumeli’de Rusya ile sa-

vaş hâlindeydi. İngiliz donanması ile iş birliği 

yapan Ruslar, baskın yaparak Çeşme lima-

nına demirlemiş Osmanlı donanmasını yaktı 

(1770). 

Neler Öğrendik? Osmanlı Devleti’nin 
Rumeli ve Anadolu toprakları arasında yer 

alan İstanbul, konumu ve ticaret merkezi olması  
nedeniyle birçok kez kuşatılmıştır. Fatih Sultan 
Mehmet tarafından fethedilen şehir devletin yeni 
merkezi olmuştur. Fatih ile başlayan ve Kanuni 
Sultan Süleyman’a kadar devam eden dönemde 
devletin sınırları hızla genişlemiştir. Bu dönemde 
Karadeniz ve Akdeniz’de hâkimiyet sağlanmış, 
önemli deniz ticaret yolları denetim altına 
alınmıştır. Osmanlı Devleti’nin bu başarısında 
disiplinli, güçlü ordusu ve donanması önemli bir 
yere sahiptir.

Osmanlı Devleti yaptığı fetihlerle hangi denizlere hâkim olmuştur? Bu fetihlerin ticaret açısından önemini açık-
layınız. 

Sinop Baskınının temsilî tablosu

XVII. yy’da Osmanlı Devleti

ÇK - 46
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FARKLILIKLARA RAĞMENFARKLILIKLARA RAĞMEN
Aşağıda yer alan, İstanbul’da bulunan çeşitli dinlere ait ibadet-

hane fotoğraflarını inceleyerek Fransız Seyyah Ubicini’nin (Bisin) 
gözlemlerini okuyunuz.  Soruları cevaplayınız.

Kavramlar 

Dil
Din
Hoşgörü
Hoşgörü: Her şeyi anlayışla karşı-

layarak olabildiği kadar hoş görme duru-
mu, müsamaha, tolerans.

Düşünelim! 
Bizden farklı inançları, düşünceleri, 

kültürleri olan insanlarla bir arada yaşa-
mak için neler yapmalıyız?

Osmanlı Devleti’nin varlığını sürdürdüğü toprakları düşünelim. Üç kıtada 600 yıldan fazla hüküm sürmüş bir dev-
lettir. Birbirinden farklı milletler (Türk, Arap, Rum, Bulgar v.s.) ve farklı din ve mezhebe inanan insanlar (Müslüman, 
Hristiyan, Yahudi) bir arada yaşadı. Osmanlı Devleti bu farklılıklara rağmen insanları ahenk içinde idare etti. Peki ama 
nasıl? Hoşgörü ve adaleti yönetiminin temel esasları yaptı. Halk arasında dil, din, kültür ve değerleri ne olursa olsun ay-
rım yapmadı. Bu sayede insanlar kendi inanç, dil, kültür ve yaşam biçimini korudular. Bugün Balkanlarda, Orta Doğu’da 
insanlar kendi dillerini konuşabiliyor, kültürel değerlerini değişmeden sürdürebiliyorsa bu hoşgörü sayesindedir.

Hoşgörü ve adalet, Osmanlı Devleti’nin fetihlerini kolaylaştıran en önemli faktörlerdendi. Aşağıda ve 77. sayfada 
yer alan Osmanlı Devleti’nin izlediği siyasete kanıt olabilecek metinleri okuyalım.

Şehzade Camii

Bulgar Kilisesi

İstanbul’da çok sayıda cami ile birlikte Rum, 
Ermeni, Katolik kiliseleri ve sinagoglar bulunmak-

tadır.     
(Ubicini)

  Şafak Tunç, Şehristan Seyyahların Hayal Şehri 
İstanbul, s.185 (Düzenlenmiştir.).

Seyyah, Osmanlı’nın hangi özelliğini vurgulamaktadır? 
İstanbul’da farklı inançlara ait ibadethanelerin bulunma-

sının sebebi nedir?

Osman Bey’i hâkim bilerek onun emrine uymak için Müslüman olmak şart değildi. Bazı Bizans köy ve kasa-
baları Osmanlı eline geçtikten sonra da kendi komutanlarının yönetiminde kalabiliyordu. Bizanslı Hristiyan halk, iç 
içe yaşadığı Türk halkına kolaylıkla uyabilecek kadar yakınlaşmıştı. Bir yandan akıncı gazilerin Bizanslı kadınlarla 
evlenmesi bir yandan pazarlarda alışveriş, halkın kaynaşmasını sağlıyordu. Osmanlı eline geçen topraklarda 
yaşayan halkın alışageldiği yaşantısını sürdürebilmesi Osmanlılaşma sürecini kolaylaştırıyordu.    
    

          Türkiye Tarihi 2, s. 35.



77

Fatih ile Ortodoks patriğini gösteren mozaik resim

Türklerle Osmanlı idaresinde yaşayan diğer milletler 

birbirleri ile dostluk içinde yaşarlardı. Dinî bayramlarda 

Türkler, Hristiyan komşularına çiçekler verirlerdi. Hristi-

yanlar da kendi dinî bayramlarında Türklere yiyecekler 

sunarlardı. 

Osmanlı’da birlikte yaşamanın en güzel kanıtlarından 

biri yanda tanıtıcı resmi yer alan 1895 yılında II. Abdülha-

mit Döneminde açılan Darülaceze’dir. Darülaceze kimse-

siz çocuklar, evsiz, hasta, engelli ve yaşlıların barınması 

için kurulmuştur. Günümüzde de faaliyetini sürdüren bu 

kurum dil, din, ırk, mezhep farkı gözetmeksizin cami, kili-

se ve havrasıyla insanlara hizmet etmeye devam etmek-

tedir.

Fatih, İstanbul’un fethinden sonra şehirden 

ayrılanların geri dönmeleri için gerekli tedbirleri 

almıştır. Ayasofya’da toplanan halka serbestçe 

ve hiçbir şekilde korkmadan evlerine ve işlerine 

dönebileceklerini ilan etmiştir. Onlara mal, can 

ve ırz güvenliği teminatı da vermiştir. 

Ahmet Şimşirgil, Kayı II, s. 148 (Düzenlenmiştir.).

Osmanlı Devleti Hristiyan halka hoşgörü gös-
termeyip baskı uygulasaydı neler olabilirdi?

Darülaceze için neden “Şefkat kapısı” ifadesi kullanılmıştır? Darülaceze’nin günümüzde de 
insanlara hizmet vermeye devam etmesi ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? 

Osmanlı Devleti’nin yüzyıllarca hüküm sürmesinde hoşgörü ve adaletin rolü nedir?

Fatih’in, Hristiyan halkı temsil etmesi için tayin ettiği patriğe ver-
diği yazıda şunlar yer almaktadır: “Kimse patriğe tahakküm etme-
sin. Kendisi ve maiyetinde bulunan büyük papazlar her türlü umumi 
hizmetlerden devamlı muaf olsun. Kiliseler, camiye çevrilmeyecek-
tir. Düğün ve definler ile sair adetler Rum kilisesi usul ve kaidelerine 
göre eskisi gibi yapılacaktır.”

Neler Öğrendik? Osmanlı Devleti izlediği hoşgörülü ve adaletli siyaseti ile birbirinden farklı milletlerin birlikte yaşamalarını 

sağlamıştır. Sınırları içerisindeki farklı milletlere mensup insanlar, dillerini, dinlerini, kültürlerini herhangi bir baskı ile karşılaşmadan 

yaşamışlardır. 
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GEZ DÜNYA’YI GÖR KONYA’YIGEZ DÜNYA’YI GÖR KONYA’YI

Kavramlar 

Değişim

Gelenek

Değişim: Bir zaman dilimi içindeki 
değişikliklerin bütünü.

Düşünelim! 
Yaşadığınız şehri tanıtmanız isten-

seydi şehrinizle ilgili ilk olarak hangi özel-
liğini söylerdiniz?

Aşağıda ülkemizin farklı şehirlerine ait o şehirlerin sembolü 
olmuş eserler görüyorsunuz. Bu eserlerin hangi şehirlere ait ol-
duğunu biliyor musunuz? Bildiklerinizi söyleyiniz. Sizin yaşadı-
ğınız şehirde de şehrinizin sembolü olmuş eserler var mı? Örnek 
veriniz.

Sultanahmet Camii Çifte Minareli 
Medrese

Alaaddin Tepesi

Alaaddin Camisi

Mevlana Türbesi

Yukarıda fotoğraflarını gördüğünüz eserlerin her biri bulundukları şehrin sembolü olmuş, kültürümüzü yansıtan 

eserlerdir. Malazgirt Zaferi ile başlayan Anadolu Türk tarihi içinde yüzyıllar boyunca pek çok eser ve şehirler yaşadık-

ları değişim ile Türk kültür, sanat ve estetiğini yansıtan yapılarla donatılmıştır. Yukarıda bir fotoğrafı yer alan Mevlana 

Türbesi de Konya’da yer alan pek çok mimari eserden yalnızca biridir. Şimdi Türkiye Selçuklu Devleti’ne başkentlik 

yapmış bu şehrimizi daha yakından tanımaya ne dersiniz?

İlk çağlardan kalma bir yerleşim yeri olan Alaaddin Te-

pesi etrafında gelişen Konya, Selçuklu ve Osmanlı mimari-

sinin en güzel örneklerine sahiptir. İnsanoğlunun yerleştiği 

ilk şehirlerinden biri olan Çatalhöyük de bu ilimizin sınırlar 

içinde bulunuyor. Konya’daki pek çok cami, türbe, medre-

se, çeşme ve en önemlisi de Mevlana Müzesi her yıl yüz 

binlerce turistin akınına uğruyor. 

Konya’nın tarihî ve kültürel mirasını tanımak için ilk 

durağımız, Alaaddin Tepesi. Bir zamanlar tepenin etrafını 

çevreleyen surlar günümüze kadar ulaşamamış. Tepeyi 

süsleyen en önemli eser Alaaddin Camisi. Türkiye Selçuklu 

Sultanı Alaaddin Keykubad’ın adını taşıyan cami, dönemi-

nin en büyüğü. Minberindeki ahşap işlemelerle Türk sana-

tının eşsiz bir örneği. Caminin yapımında kullanılan tekniğe 

sahip ahşap eserleri daha sonraki dönem Selçuklu ve Os-

manlı eserlerinde de görmekteyiz. 
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Karatay Medresesi

Çıkrıkçılar Çarşısı

Mevlana Türbesi ve Müzesi

Alaaddin tepesinden aşağı indiğimizde Kara-

tay Medresesi karşılar bizi. Medrese günümüzde 

Karatay Çini Eserleri Müzesi’ne dönüştürülmüş-

tür. Bu eser taş, mermer ve tuğlanın uyumunu 

yansıtan mimarisi, çinili kubbesi ve süslemele-

riyle Selçuklu sanatının başyapıtlarından biridir.

Karatay Medresesi’nden Mevlânâ Türbesi’ne 

uzanan yol üzerinde Konya’nın eski çarşıları bu-

lunuyor. Bir zamanlar ticaret ve üretim faaliyetle-

rinin yoğunlaştığı çarşı ve bedestenlerin çok azı 

günümüze ulaşabilmiştir. Buralarda genellikle 

aynı işle uğraşan esnaflar bir aradadır. O dö-

nemlerde aynı meslek üyeleri, bulundukları so-

kağa da kendi adlarını verirlermiş. Burada hangi 

esnaflar mı bulunurdu: Habbazlar (Poğaçacılar), 

kasaplar, pastırmacılar, helvacılar, kazazlar 

(ipekçiler), iplikçiler, mesci, yemeniciler, debbağ-

lar, keçeciler, külahçılar, kürkçüler, yorgancılar, 

terziler, nalbantlar, mıhçılar, nalçacılar, muytab-

lar, semerciler, saraçlar, sabuncular, bezirciler, 
çömlekçiler, boyacılar, kuyumcular, aktarlar,

berberler, bakırcılar… diye uzayıp gidiyor. Bu mesleklerin birçoğu günümüzde yapılmıyor. Örneğin keçeçilik. Toprak 
damlı, toprak tabanlı eski Konya evlerinin süsü keçe pek dokunmuyor artık. Günümüze ulaşan han ve çarşılarda ticaret 
ve imalat sürmekle beraber alışveriş merkezleri olarak isimlendirilen yerler daha yoğun hâle gelmiştir. 

Çarşıları geçtikten sonra bizi Mevlana Türbesi ve Müzesi karşılıyor.  “En yeşil kubbe” denilen firuze çinilerle kaplı 
kubbe önünde fotoğraf çektirmek, ziyaretçilerin adeti olmuş. Müze içinde türbe, çeşitli kitap ve eşyaları görebilirsiniz. 
Selçuklu sarayının gül bahçesi olan müzenin avlusundaki güller Mevlânâ’nın sevgi dolu dünyasını konuklara hissetti-
riyor.
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Mevlana Müzesi’nden bir başka müzeye geçerek ge-
zimize devam edelim. Konya’nın kültürüne, insanına ait 
eserlerin bulunduğu Etnografya Müzesi bize şehre dair 
önemli bilgiler veriyor. Etnografya müzeleri halkın maddi 
kültür varlıklarını toplayan, koruyan, sergileyen eğitim ve 
araştırma kurumlarıdır. Konya Etnografya Müzesi’nde de 
farklı dönemlere ait birçok kültür varlığını bulmak müm-
kün. Müzede kadife, saten, atlas, çuha vb. kumaşlardan 
dikilen üzerine sim sırma kordon tutturma ve değişik iğne 
teknikleri ile işlenmiş bindallı, elbise, şalvar içlik, cepken, 
salta, yelek ve kaftanlardan oluşan giyim kuşam örnekleri, 
gümüş malzemeden yapılan kemer, kemer tokası, bilezik, 
küpe, gerdanlık, tepelik, yüzük v.b. takı ve aksesuarlar, 
iğne oyası, tığ örme, kumaştan yapılan para, saat, mühür 
keseleri, yün çorap ve eldivenler, çeşitli işleme iğneleri 
uygulanmış peşkir, bohça, uçkur, çevre, yatak takımları, 
madenî anahtar ve kilitler, bakır ve pirinç malzemeden 
yapılmış kazan, sini, lenger, leğen, ibrikler, tencere, tas 
vb. mutfak kapları, gümüş ve pirinçten şamdanlar, buhur-
danlar, şifa tasları, dibek, kahve tavaları, kahve kutuları, 
kahve çekeceği ve fincanı, fincan zarfları… daha neler 
neler var? 

Burada tanıtılan eserlerin dışında Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerine ait birçok mimari eser var Konya’da. İşte 
onlardan birkaçı: 

Müzede bulunan eşyalardan hangileri günlük hayatımızda kullanılmaya devam ediyor? Bazılarının kullanılma-
ma sebepleri nelerdir?

Eserlerin benzer ve farklı yönleri nelerdir? Yapıldıkları dönemlere göre mimari de zaman içinde nasıl bir deği-
şim olmuştur?

İnce Minareli Medrese’de Türkiye 
Selçuklu Devleti zamanında XIII. yüzyıl-
da inşa edilmiştir. XIX. yüzyılın sonuna 
kadar eğitim veren medrese günümüzde 
Taş ve Ahşap Eserler Müzesi olarak hiz-
met vermektedir.

Selimiye Camisi, XVI. yüzyılda Os-
manlı padişahı II. Selim tarafından yaptı-
rılmıştır. Kesme taştan inşa edilmiş olan 
camiyi bir büyük kubbe örtmekte ve cami-
nin üç kapısı bulunmaktadır.  

İplikçi Camisi Türkiye Selçuklu Devleti 
döneminde XIII. yüzyılda inşa edilmiştir. 
Yakınında bulunan İplikçiler Çarşısı nede-
niyle bu ismi almıştır. Cami düz çatılı olup 
duvarları tuğla ve kesme taştan örülmüş-
tür.

Etnoğrafya Müzesi’nde yer alan bir yer sofrası

Etnoğrafya Müzesi kıyafetler bölümü
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Bu kısa Konya turundan sonra bir mahal-
leye girerek tarihî bir Konya evine konuk ola-
lım. Bakalım bu evde nelerle karşılaşacağız?

Konya’da evler genellikle geniş alanlara 
inşa edilmiştir. Evin ön kısmı hayat olarak 
düzenlenmiş, günlük yaşam genellikle bura-
da geçiyor. Belki de bu alana ondan hayat 
demişler. Ahşap bir merdivenle çıkılan ikinci 
katta ise geniş bir sofa ve bu sofaya açılan 
büyükçe bir oda yer almaktadır.

Yaşadığınız şehirde Türk kültür, sanat ve mimarisinin özelliklerini yansıtan eserleri söyleyiniz.

Sofanın büyükçe ve kullanılabilir bir mekân olması nedeniyle bu tip evlere sofalı evler adı verilmektedir. Sofanın 
bahçeye bakan çıkartmalı pencere kenarına konulan uzunca bir sedirin üzeri minder ve yastıklar döşenmiş. Odaların 
içinde türlü şekillerde kullanımlara yönelik bazı bölümler duvar üzerine monte edilmiştir. Bunlar arasında yüklük, çiçek-
lik, aynalık, ağzı açıkları sayabiliriz. 

Konuk olduğumuz bu evde misafirlere neler ikram ediliyordu diye merak ediyorsanız, bakalım mutfaktan neler 
gelecek?

Bamya çorbası, kuzu tandır, Mevlana böreği, tirit, etli 
ekmek, fırın kebabı, arabaşı çorbası, etli yaprak sarması ve 
höşmerim gibi geleneksel yemekleri var Konya’nın. Bu ka-
dar lezzeti tanıdıktan sonra Konya’nın her mahallesinde gö-
receğimiz bir çeşmeden suyumuzu yudumlayarak gezimizi 
bitirelim.

Neler Öğrendik? Türkler Anadolu’ya geldikten sonra yerleştikleri yerlere 

Türk kültür ve sanat anlayışı doğrultusunda eserler yapmışlardır. Bu şekilde 

şehirler gelişmiş, cami, medrese, han, hamam vb. yapılarla Anadolu şehirlerinin 

günümüze kadar ulaşan yapısı ortaya çıkmıştır. Türkiye Selçuklu Devleti’nin 

başkenti olan Konya, Karamanoğulları ve Osmanlı Devleti Döneminde de gelişimini 

sürdürmüştür. Geçmişten gelen geleneklerin, kültürel ögelerin bazıları değişmiş, 

bazıları da günümüzde de yaşamaya devam etmektedir. 

ÇK - 49 ÇK - 50

Tarihi Konya Evi

Etli Ekmek

Tarihi bir çeşme
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NASIL ETKİLEDİK, ETKİLENDİK?NASIL ETKİLEDİK, ETKİLENDİK?

Kavramlar 

Estetik

Etkileşim

Etkileşim: Birbirini karşılıklı olarak 
etkileme işi.

Düşünelim! 

Ülkeler birbirlerinden hangi alanlarda 
etkileniyorlar? Örnek veriniz.

İnternet haberini inceleyerek soruları cevaplayınız.

XVII. yüzyıl Avrupa’sında Türk İmajı
XVII. yüzyıl Avrupa’sında “Türk İmajı” adlı 

sergide, Türklere karşı savaşan Avrupalıların sa-
vaş sonunda kendi ülkelerinde, Türk kıyafetleri 
giyerek yaptırdıkları portreler sergileniyor. 

www.muze.sabanciuniv.edu

Mehter takımını gösteren minyatür

Türk kıyafetleri içinde bir Avrupalı

Habere göre Osmanlı Devleti ile Avrupa devletleri arasında ne tür ilişkiler vardır? Bu ilişkiler Avrupa’da 
nasıl bir etkiye sebep olmuştur? 

Avrupalı bir ressam neden bir Avrupalıyı Türk kıyafetleri içinde çizmiş ola-
bilir?

Minyatürdeki müzik aletleri 
günümüzde Batı müziğinde 

kullanılıyor mu? Neden?

Osmanlı Devleti ile Avrupa devletleri önce savaş meydanlarında karşılaştılar. Savaşlar siyasi ilişkilere, siyasi ilişkiler 
ticari ilişkilere, ticari ilişkiler de kültürel olarak iki uygarlığın etkileşimine neden oldu. Osmanlı kültürü Avrupa’yı, Avrupa 
kültürü de Osmanlı’yı etkiledi.

Osmanlı Devleti ile Avrupa devletlerinin etkileşiminde elçilerin önemli katkısı 
oldu. Özellikle Osmanlı elçilerinin ziyaretleri Avrupa’da büyük yankı uyandırdı. Zi-
yaretler ile kültür ve sanat alanında Osmanlı esintileri Avrupa’ya yayıldı. Elçilik 
heyetlerinden birine katılarak neler yaşandığına bakalım.

XVII. yüzyılda Evliya Çelebi’nin de yer aldığı Osmanlı elçilik heyeti Viyana’ya 
doğru yola çıktı. Şehre büyük bir kalabalık hâlinde yanda gördüğünüz mehter takı-
mı ile girdi. Osmanlı heyetini izleyen halk şaşkınlık ve hayranlık içindeydi.  Böylece 
Osmanlı müziği Avrupa’da tanınmaya başladı. Beethoven (Beytofın), Mozart gibi 
müzisyenler eserlerinde Türk müziği nağmelerine yer verdiler. 

Avrupa’da Türk ModasıAvrupa’da Türk Modası

Yine XVII. yüzyılda Fransa’ya Süleyman 
Ağa isminde bir elçi gönderildi. Süleyman Ağa 
ve maiyeti kısa sürede halkın hayranlığını ka-
zandı. Maskeli balolarda Türk kültürünü yan-
sıtan elbiseler giymek moda oldu. Süleyman 
Ağa evini halılar, minderler, divan adıyla meş-
hur olacak sedirler, gül suyu kokan eşyalar ile 
döşedi ve evi büyük ilgi gördü. 

Osmanlı topraklarına ait savaş ganimeti, hediye veya ticaret 
yolu ile edinilmiş malzemenin Avrupa sosyal yaşamında oynadığı 
önemli rolü bu portrelerde görmek mümkün.
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Schwetzinger (Şatzinger) Camisi

Avrupalı bir ressama ait tabloda Türk halı motifleri yer almaktadır.

lale

“Kahve Keyfi” isimli tablo Avrupalı bir ressama aittir.

Süleyman Ağa içtiği kahve ile de ilgi odağı oldu. Böylece kahve 

Fransa’da yaygınlaştı. İngiltere’de de moda hâline gelen kahvenin 

tüketildiği Türk kahvehaneleri açıldı. Zaman içinde kahvehaneler 

Avrupa’da sosyal hayatın vazgeçilmez unsurları oldu. Kahvenin Türk 

usulüne göre tüketilmesi modası da yaygınlaştı. Avrupalılar, Osman-

lı topraklarından ülkelerine geri dönerken kahve değirmenleri, kahve 

fincanları ve kaşıklar getirdi. Günümüzdeki “Kafe” kültürü işte böyle 

ortaya çıktı. 

Avrupa’da, zenginler evlerinin bir odasını Türk köşesi olarak Türk 

çinileri, halısı ve divanlarla süslemeye başladılar. Türk kilim ve halı mo-

tifleri aşağıdaki tabloda olduğu gibi Avrupalı ressamların resimlerinde 

yer aldı. 

Günlük eşyalar dışında mimari 

alanda da Osmanlı mimarisinin 

estetik unsurları Avrupa’da çeşit-

li eserlerde yer almaya başladı. 

XVIII. yüzyılda Almanların inşa 

ettiği aşağıda fotoğrafı bulunan ve 

Almanya sınırları içindeki Schwet-

zinger (Şatzinger) Camisi Os-

manlı mimarisine olan hayranlığı 

yansıtır.

Ticaret, Osmanlı ile Avrupa devletleri ara-

sındaki etkileşimi daha da arttırdı. Birçok ürün 

bu sayede Avrupa’da kullanılmaya başlandı. 

Osmanlı’da halı, madenî ve seramik eşyalar-

da kullanılan lale figürü özellikle Hollanda’da 

büyük ilgi gördü. Avusturya elçisi Busbecq’in 

(Busbek) İstanbul’dan Avrupa’ya taşıdığı lale, 

Hollanda’da “Türklerin Lalesi” olarak yaygın-

laştı. Zamanla bir tutkuya dönüşen lale yetiş-

tiriciliği sanata da yansıdı, birçok Hollandalı 

ressamın eserine konu oldu. ÇK - 51
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Avrupa’ya gönderilen elçilerin burada Türk kültürünü nasıl tanıttıklarını gör-
dük. Peki, bir etkileşimden söz ettiğimize göre bu elçiler Avrupa kültür, sanat 
ve estetik anlayışından nasıl etkilendiler, bu etkiyi Osmanlı’ya nasıl taşıdılar? 
Şimdi bu soruya yanıt bulalım.

Elçiler Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışını tanıtırken Avrupa’nın kül-
tür, sanat ve teknolojisi hakkında edindikleri bilgileri Osmanlı’ya aktardılar. Bu 
elçilerin sayısı özellikle XVIII. yüzyıldan itibaren giderek arttı. Bu yüzyılın ba-
şında Osmanlı Devleti ile Avrupa devletleri arasında uzun yıllar devam eden 
savaş dönemi sona erdi. Lale Devri olarak isimlendirilen barış dönemi başladı. 
Bu dönem ismini o dönemde yetiştiriciliği tutku hâline gelen laleden almak-
taydı. Lale Devri barış, kültürel gelişme ve yeni açılımlar yapma devriydi. Bu 
dönemde elçilerin de etkisiyle Osmanlı Devleti, Avrupa ile yakın ilişkiler kurdu. 
Bu sayede Avrupa’daki başta askerî yenilikler olmak üzere teknik gelişmeleri 
alarak zayıflayan devleti güçlendirmek istedi.

Avrupa’nın farklı yerlerine gönderilen elçiler döndüklerinde gör-
dükleri gelişmeleri devlet adamlarına aktardılar. Bu etkileşim sonu-
cu Osmanlı Avrupa’dan neler almış, birlikte öğrenelim: 

XVIII. yüzyılda Avrupa’dan alınan en önemli yenilik Türkçe eser-
ler basacak bir matbaanın kurulmasıdır. Matbaanın ülkeye getiril-
mesinde Paris’e elçi olarak giden Yirmisekiz Çelebi Mehmet ve oğlu 
Mehmet Sait’in emeği büyüktür. Osmanlı Devleti’nde Rumca, Er-
menice, İbranice, gibi dillerde eserler matbaalarda basılırken Türk-
çe eserlerin basılabileceği bir matbaa yoktu. Mehmet Sait Paris’te 
matbaaları dolaşmış, yurda dönüşünde İstanbul’da İbrahim Müte-
ferrika ile matbaa kurma hazırlıklarına başlamıştı. Devlet adamla-
rının da izniyle matbaa faaliyete geçti (1727). Matbaada coğrafya, 
tarih, askeriye, bilim ve teknoloji alanlarında eserler basıldı.

Avrupa’nın Osmanlı Devleti’ni etki-

lediği alanların biri de mimaridir. XVIII. 

yüzyıldan itibaren Osmanlı mimarisinde 

Avrupa’nın etkileri görülmeye başladı. 

Mimari eserlerin süslemelerinde başla-

yan bu etki zamanla arttı, Avrupa mima-

risini yansıtan yapılar şehirleri süsleme-

ye başladı. 

Lale Devri: Avrupa’ya Açılan KapıLale Devri: Avrupa’ya Açılan Kapı

Lale ülkemizin yurtdışında tanınan 
sembollerinden biridir.

Müteferrika matbaasında basılan bir coğrafya kitabı

İstanbul’daki III. Ahmet Çeşmesi Avrupa süsleme sanatından izler taşımaktadır.

Matbaanın kullanılmaya başlama-
sının halk üzerindeki etkileri neler 

olabilir?
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Padişahlar XIX. yüzyılda yüksek duvarlarla çevrili Topkapı Sarayı’ndan çıkarak İstanbul Boğazı kıyısında Dolma-
bahçe gibi Avrupa saraylarına benzer saraylar yaptırdılar. 

Sarayların mimarisi dışında iç dekorasyonunda da Avrupa tarzı eşyalar kullanılmaya başlandı. Mobilyalı salonlar 
geleneksel odaların yerini aldı. Ocakların yerini şömineler, divanların yerini koltuklar, sandalyeler, masalar aldı. Za-
manla halk da bu yaşamı benimsedi.

XVIII. yüzyılda Avrupa ile kurulan yakın ilişkiler sonucu birçok Avrupalı sanatçı 
İstanbul’a geldi. Vanmour (Vanmur) da bu sanatçılardan biridir. Atölyesi sanatse-
verlerin uğrak yeri hâline gelen Vanmour’un çalışmaları Osmanlı sanatçılarını da 
etkiledi. Avrupa resim sanatının etkisi ve matbaanın gelişi geleneksel minyatür sa-
natının gerilemesine ve minyatür konularının değişmesine sebep oldu. 

Mehter müziği Avrupa’yı etkilediği gibi Avrupa müziği de Osmanlı’yı etkiledi. Av-
rupalı müzisyenler Osmanlı Devleti’nde görevlendirilmeye başlandı. Bunun sonu-
cunda mehter takımı kaldırılarak altta resmini gördüğünüz bando kuruldu.  

Bando takımını gösteren kartpostal

Avrupa resim sanatının etkisiyle 
portre tarzında minyatür eserler ve-
rilmeye başlandı.

Topkapı ve Dolmabahçe Saraylarını www.topkapisarayi.gov.tr ve www.dolmabahce.gov.tr sitelerinden ziyaret edebilirsiniz.

Osmanlı Devleti Avrupa’yı hangi alanlarda etkilemiş ve hangi alanlarda Avrupa’dan etkilenmiştir?

Mehter ile bando arasında ne gibi farklılıklar görü-
yorsunuz?

Her iki saraya ait fotoğrafları inceleyerek aralarındaki farkları söyleyiniz.

Neler Öğrendik? Osmanlı ve Avrupa devletleri 

yüzyıllar boyu süren komşulukları döneminde 

birbirlerini etkilemişlerdir. Osmanlı kültürünün unsurları 

Avrupa’da ilgi görmüş, aynı şekilde Avrupa sanat ve 

estetik anlayışı Osmanlı’yı etkilemiştir.

Avrupa müziğinin yanında tiyatro, opera, bale gibi sahne 
sanatları da zaman içinde halkın ilgi gösterdiği sanatlardan 
oldu. Bu sanatlar orta oyunu, karagöz, meddah gibi sahne 
sanatlarının yerini almaya başladı.

ÇK - 52
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SEYYAHLARIN DİLİNDEN SEYYAHLARIN DİLİNDEN 
OSMANLI KÜLTÜRÜOSMANLI KÜLTÜRÜ

Kavramlar 

Değer

Kültür

Kültürel öge

Kültür: Bir topluma veya halk toplu-
luğuna özgü düşünce ve sanat eserleri-
nin bütünü.

Düşünelim! 
Kültürel değerlerimizden bildikleriniz ne-

lerdir? Açıklayınız.

Osmanlı topraklarını ziya-
ret eden çok sayıda seyyah 
Osmanlı insanının yaşamını 
anlatırken ev ve mahalle ha-
yatına da değinmiştir. Yan-
da da Avrupalı bir ressamın 
Osmanlı’da mahalle hayatını 
resmettiği tabloyu görüyor-
sunuz. Bu tablodan hareket-
le, Osmanlı mahalle hayatına 
ilişkin neler söylenebilir? Bu 
tabloda sizin dikkatinizi çeken 
neler bulunmaktadır?

Gezmeyi görmeyi kendisine iş edinen kimsedir, seyyah. Seyahatname, seyyahın gezip gördüğü yerleri metne dök-
tüğü yazılardır. Seyahatnameler bir yerin bir kültürün bir devletin tanınması için önemli kaynaklardır. Bu eserleri kaleme 
alanlar gezdikleri, gördükleri yerleri kendi bakış açılarıyla okuyucularına aktarırlar. Seyyah denilince aklımıza ilk ola-
rak Evliya Çelebi, seyahatname denilince de Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi gelmektedir. Evliya Çelebi gibi bizden 
seyyahlardan başka Osmanlı topraklarını yabancı birçok seyyah ziyaret etmiş. Bakalım seyyahlar Osmanlı kültür ve 
değerlerine dair neler söylemişler? Kültürel ögelerimizden hangilerini dünyaya tanıtmışlar?

Konuya seyyahların hayranlıkla bahsettiği Osmanlı evi ile ilgili bir alıntı ile başlayalım.

“Bütün odalarda yarım metre kadar yüksek-
likte bir divan bulunur ve divanın üzerine halı 
serilir. Bu bir kanepe türüdür. Kanepenin etra-
fında da duvara yaslanmış iki sıra minder bulu-
nur. Türkler el sanatlarına düşkünlüklerini en çok 
burada sergilerler. Bunlar genelde sırma işlemeli 
ya da beyaz saten üzerine altın yaldızlı nakışlı-
dır. Hiçbir şey bu kadar canlı ve süslü görüne-
mez. Bu kanepeler ayrıca o kadar rahat ki galiba 
bundan sonra sandalyede oturamayacağım. 
Tavanlar ise hep ahşaptan ve genellikle kakma 
işlemeli ya da çiçek figürleriyle boyalıdır. Odalar 
katlanır kapılarla birçok yere açılıyor ve kapıların 
ardı dolap görevi görüyor, bunlar bence bizimki-
lerden daha kullanışlı. Pencerelerin arasında eş-
yalar için küçük raflar var. Fakat burada en çok 
hoşuma giden şey odanın ortasındaki mermer 
fıskiyeler. Bu fıskiyelerden dökülen su serinlik 
veriyor.”  Lady Montagu, Şark Mektupları, 

s. 64-65 (Düzenlenmiştir).

Alıntıda anlatılan evin özelliklerinden hangilerini tabloda 
görüyorsunuz? Böyle bir evde yaşamak ister miydiniz? 

Neden? Osmanlı evlerini bu şekilde anlatan seyyahlar bu ev-
lerde nasıl misafir edilmiş olabilirler?

Osmanlı evini gösteren tablo
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Seyyahların Türk misafirperverliği ile ilgili neler söylediğini inceleyelim.

Seyyahlara misafir olarak bulundukları evlerde neler ikram edil-
diği de aşağıdaki alıntı da şöyle anlatılmış:

Yandaki alıntıda anlatılanlardan hangilerini 
minyatürde görmektesiniz?

Yemeğin arkasından kahve ikram etmek ve 

içmek de Türklerin adetlerindendir. Bakalım bu-

nunla ilgili seyyahlar neler yazmışlar?

Osmanlı devlet görevlilerini yer sofrasında göste-
ren minyatür

Misafirlere kahve ikramını gösteren tablo

“Türkler arasında yaşayan birinin gözüne çarpan Türklerle 

ilgili temel özellik, onların konukseverlikleridir. Bunu bulundu-

ğum her yerde bir paşadan, dağ başındaki çadırda yaşayan 

yörüğe kadar herkeste gördüm; hem de hiçbir karşılık bekle-

meden. Hangi dinden hangi milletten olursa olsun ister fakir 

ister zengin olsun ayrım gözetmeksizin herkesin tek düşünce-

si vardı: Yabancının karnını doyurmak.” 

              Türkler, C.X, s.395. 

“Onların en sık yedikleri, pilav adını verdikleri yemektir. 

Pilav; piliç, koyun, sığır eti yahut sadece bunlardan birisi 

veya et olmadığı takdirde tereyağı ile pişirilen pirinçtir. Ye-

mek zamanı gelince yere sofra adı verilen deriden yuvarlak 

bir masa örtüsü yayarlar.  Onun üzerine pilav ve eti koyarlar, 

ekmeği parçalara bölerek dağıtırlar sonra da sofranın et-

rafına ayaklarını altlarına alarak otururlar ve Bismillah yani 

‘Allah’ın adıyla’ diyerek yemeğe başlarlar.”    

  Jan Thevenot, 1655-1656’da Türkiye, s. 89.

Onların her zaman içtikleri başka bir içecekleri vardır ve 
kahve diye isimlendirdikleri bu içeceği günün her saatinde 
içerler. Kahveyi porselen fincanlara koyarlar ve boyalı tah-
ta tepsi üzerine sıralayarak sıcak olarak size getirirler. Türk 
ülkesinde kahve çok miktarda içilir, ister fakir ister zengin 
olsun günde en az iki veya üç fincan içerler. Herkesin geldiği 
kahvehaneler çoktur. Kahve burada büyük kazanlarda pişiri-
lir. Buraya birçokları konuşmak için gelirler. Kahvehanelerin 
dışında, gelip geçeni görmek ya da hava almak isteyenlerin 
oturdukları, üzerleri hasırla örtülü taş sıralar da bulunmakta-
dır. 

  Jan Thevenot, 1655-1656’da Türkiye, s.91.ÇK - 54
55
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Türklerin bir araya geldikleri ve eğlendikleri Ramazan ve Kurban Bayramları, seyyahların dikkatini çekmiş ve seya-
hatnamelerinde bayram kutlamalarına ayrıntılı olarak yer vermişlerdir.

Bayramlar dışında komşu, dost ve akrabaların bir araya geldikleri bir başka özel gün de düğünlerdi. Kendi kültürle-
rinden son derece farklı gördüğü bir düğünü bir Avrupalı seyyah bakın nasıl gözlemlemiş:

Türklerin yaptıkları çeşitli spor müsabakaları 
da ilgiyle izlenmiş ve seyahatnamelere aktarıl-
mıştır. Güreş, okçuluk ve cirit en yaygın sporlar 
olup seyyahların hayranlığını kazanmıştır.

Ramazan ayı sona erdiğinde minareleri aydınlatan tüm lambalar kaldırıldı ve insanlar tüm gece boyunca 
sokaklarda gezerek alışveriş yaptılar. Ertesi gün bayramdı. Bayram üç gün sürdü. Bu süre boyunca herkes en 
iyi elbiselerini giydi, gezintiler yaptı. İnsanlar sokakta birbirlerine ekmek ve elma sundular. En sevilen eğlenceler 
salıncak ve dönme dolaptı.           
         Osmanlı Uygarlığı, C. I, s.439.

Günümüzde Ramazan Bayramı nasıl kutlanmaktadır? Alıntıdaki hangi unsurlar günümüzdeki bayramlarda 
görülmemektedir?

Pek çok kadın düğün gününden önce gelinin annesi ta-
rafından davet edilir, şenlik yaparak vakit geçirirler ve ge-
lini hamama götürürler. Ertesi gün gelinin odasına gelirler 
ve gelini süslerler. Pek kolay örülmemiş düğümleri gelinin 
potinleri üzerine bağlarlar. Damat da aynı zamanda aynı şe-
kilde eğlendirilir. Düğün günü sabahı damadın evini en iyi 
giysilerle davetliler doldurur. Sonra ikişer ikişer gelin evine 
doğru müzik refakatinde ve sağdıç başta olmak üzere gelini 
almaya giderler. Sağdıç, damadın en yakın akrabası veya 
arkadaşıdır. Gelin bir at üstünde sağdıca teslim edilir. Daha 
sonra alay, geldiği düzende döner. Onların arkasında sepet-
ler taşınır. Bu sepetleri içinde onların hediyeleri gelir. Damat, 
evinin kapısında gelini karşılamak üzere bekler.   
 Gülgün Üçel Aybet, Avrupalı Seyyahların Gözünden 

Osmanlı Dünyası ve İnsanları (1530-1699), s. 380 (Düzenlenmiş-

tir.).

Düğün alayını gösteren tablo

Cirit karşılaşmasını gösteren tablo

Hayranlık ve hayret vericidir ki cirit oyna-
yanlar bir yandan diğer yana devamlı hava-
da uçan çok sayıda mızrağın ıslık çalan sesi 
içinde dönerek atı zıplatarak, oynatarak, geri 
giderek, şaha kaldırarak, çok serbest ve ko-
runmasızca hareket ederler. Sanki iki grup, iki 
farklı takım değilmiş gibi görünür.  

Gülgün Üçel Aybet, Avrupalı Seyyahların 
Gözünden Osmanlı Dünyası ve İnsanları (1530-
1699), s.172 (Düzenlenmiştir.). ÇK - 56
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Türklerin karakterleri ile ilgili seyahatnamelerde önemli bilgiler bulunmaktadır.

“Türkler vücudu temiz tutmak için olduğu kadar sağlıkları için de sık sık hamama giderler. Bu sebeple bu ül-
kede birçok güzel hamam vardır. Hepsi de aynı tarzda yapılmışlardır, bazılarının diğerlerinden daha büyük veya 
daha çok mermerle süslü oluşundan başka aralarında hiçbir fark yoktur.” 

        Jan Thevenot, 1655-1656’da Türkiye, s. 85.

 “Bütün camilerinin hayır işlerinde kullanılmak üzere büyük gelirleri vardır. Bu gelirler akıl hastaları, fakir 
halkın bakımı ve çocukların eğitimi gibi hayır işlerinde kullanılmak üzere yapılan bağışlar verilen hediyelerdir. 
Bunun yanı sıra onlar, camilerin yanındaki imaretlerde fakir halka bin okka pilav ve yeterli miktarda et dağıtır-
lar.”   

               Gülgün Üçel Aybet, Avrupalı Seyyahların Gözünden Osmanlı Dünyası ve İnsanları (1530-1699), s. 349.

Seyahatnamelerde Türklerin hangi karakter özelliklerinden bahsedilmektedir?

Seyahatnamelerde anlatılan kültürel ögelerden hangileri günümüzde varlığını sürdürmektedir? Bunların 
yaşatılması için neler yapılabilir? 

“Yaşlılara ve çocuklara saygı gösterirler. Leylekler, kır-

langıçlar kovulma korkusundan uzak, Türklerin evlerine 

yuva yapabilirler. Köpekler sürüler hâlinde sokaklarda dola-

şır. Onlara kötü davrananın vay hâline! Sokaklarda kedilere 

et atan çok insan görebilirsiniz.”  Ümit Meriç, Seyyahların 

Aynasında Şehirlerin Sultanı İstanbul, s.207.

Türk hamamını gösteren tablo

İstanbul’da sokak köpeklerini gösteren bir kartpostal

Bunları Biliyor musunuz?
Osmanlı’da ihtiyaç sahibi insanlar için şehrin farklı yerlerinde sadaka taşları bulunurdu. Bura-

ya bırakılan paralar ihtiyaç sahibi tarafından ihtiyacı oranında alınırdı. Böylece toplum içinde bir 
dayanışma sergilenmiş, insanların ihtiyaçları karşılanmış olurdu.

Neler Öğrendik? Osmanlı topraklarını dolaşan seyyahlar seyahatnamelerinde Türk kültürünün farklı özelliklerine 
yer vermişlerdir. Türklerin yaşam biçimi, evleri, eşyaları, misafirperverlikleri, yiyecek, içecekleri, kutlamaları, 

yaptıkları sporlar bu seyahatnamelerin konuları arasındadır. 

ÇK - 57
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YENİ KURUMLARLA DEĞİŞEN YENİ KURUMLARLA DEĞİŞEN 
TOPLUM HAYATITOPLUM HAYATI

Kavramlar 

Islahat

Kurum

Islahat: Osmanlı tarihinde gerileme 
döneminden başlanarak zaman zaman 
Batı örneğine göre girişilen yenileşme ve 
ilerleme atılımlarına verilen ad.

Düşünelim! 
Osmanlı Devleti, neden mevcut ku-

rumlarını ıslah etmiş ve yeni kurumlar 
kurmuş olabilir?

Çevremizdeki kurum ve kuruluşlar 
toplumsal ve ekonomik olarak insanların 
yaşamını hangi yönlerden etkilemekte-
dir? Örnekler veriniz.

“Nasıl etkiledik, etkilendik?” konusunda Osmanlı Devleti’nde 
matbaanın nasıl kurulduğunu öğrenmiştiniz. Peki, matbaanın kul-
lanılmasının ne gibi yararları olmuştur? Bu yeniliğin toplumsal ve 
ekonomik hayata etkileri hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Matbaanın kullanılmaya başla-

masıyla halkın hayatında görülen 

önemli gelişmelerden biri gazetelerin 

yayımlanmasıdır. Yanda Osmanlı’da 

yayımlanan ilk Türkçe Resmî Gaze-

te olan Takvimivekayi’nin sayıların-

dan birini görmektesiniz. Takvimi-

vekayi 1831 yılında haftalık olarak 

yayımlanmaya başladı. 

Gazete iç haberler, dış haberler, askerlik işleri, bilimler (fenler), tayinler, ticaret ve fiyatlar bölümlerinden meydana 
gelmekteydi. Yayımlanma amacı ise halkı eğitmek, haber ve kanunların duyurulmasını sağlamaktı. Ayrıca ülkeye gelen 
gemiler, dışarıdan alınan ve dışarıya satılan ürünlere ait bilgilere de yer veriliyordu. Gazete zaman içinde ülke içinde 
yaşayan farklı milletlerin de okuyabilmesi için Arapça, Rumca, Ermenice ve Fransızca olarak da yayımlanmıştır. 

Ülkenin her bölgesinde dağıtılan bu gazeteyi başka Türkçe gazeteler izledi. Gazete halkın yaşamında önemli bir 
yer edindi. Âdeta kitap ve ansiklopedi görevi gördü, insanları pek çok konuda aydınlattı. “Fen” başlığı altında yeni 
gelişmelerin anlatıldığı sayfalar halk tarafından ilgiyle takip edildi. Genellikle mahalle kahvelerinde okuma bilen kişiler 
tarafından halka okundu, ardından haberlerle ilgili tartışmalar yapıldı. 

Gazete, Osmanlı Devleti’nde gerçekleştirilen ıslahatlardan 
yalnızca biriydi. Osmanlı Devleti’nin Avrupa karşısında XVII. 
yüzyıldan itibaren gerilemeye başlamasıyla devlet adamları bu 
duruma çareler aradılar. XVIII. yüzyıldan itibaren gerçekleştirilen 
ıslahatlarla Avrupa’daki kurum ve gelişmeler alınarak ülkenin 
ilerlemesi yönünde çalışmalar yapıldı. Islahatlardan en önemlileri 
haberleşme ve ulaşım alanındaydı. Önce haberleşme alanında 
gerçekleştirilen ıslahatlara bakalım. 

XIX. yüzyıl başlarında Avrupa’nın büyük bölümünde halkın 
mektubunu gönderebildiği, gazetesini alabildiği postaneler bulun-
maktaydı. Haberleşme alanında bir ıslahat yapılması gereği du-
yan Osmanlı devlet adamları 1840’da Posta Nezareti’ni kurdular. 
İllere postaneler açıldı. Ülke sınırları içinde halkın mektup, paket 
ve paraları düzenli bir şekilde ulaştırılmaya başlandı. Ayrıca ga-
zete ve resmî evraklar da posta yoluyla ülkenin çeşitli yerlerine 
ulaştırıldı. 

Takvimivekayi gazetesinde yer alan konulardan hangileri toplum hayatı, hangileri ekonomi ile ilgilidir? 
Takvimivekayi gazetesini günümüzdeki gazetelerle karşılaştırdığınızda hangi farklılıkları görüyorsunuz? 

İstanbul’da Büyük Postaneden bir görünüm
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Posta Nezareti’nin kurulmasıyla haberleşme belirli bir dü-
zene girmişti. Bu yıllarda Avrupa’da telgraf hatları kurulmaya 
başlamış, bu sayede uzak yerlerle anında haberleşme müm-
kün hâle gelmişti. Osmanlı Devleti de telgrafı 1854 yılında Kı-
rım Savaşı sırasında kullanmaya başladı. Telgraf, kısa sürede 
hatların çekilmesiyle ülke içinde en önemli haberleşme aracı 
hâline geldi.

Haberleşme alanındaki ıslahatların ardından ulaşım alanında gerçekleştirilen ıslahatları da inceleyelim.
XIX. yüzyılda bilim ve teknolojinin büyük gelişme gösterdiği Avrupa’da buharlı makinelere dayalı ulaşım araçları 

kullanılmaya başladı. Buharlı gemiler ve trenler ulaşımı hızlandırdı ve kolaylaştırdı. Osmanlı Devleti de bu teknik geliş-
meleri yakından izleyerek kendi topraklarında yaygınlaşması için çaba gösterdi. 

Resimde İstanbul’da deniz ulaşımında kullanılan araçlardan hangilerini görüyorsunuz? Vapurların halkın 
günlük yaşamına sağladığı yararlar ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Telgraf makinesi

Abdülmecit

Osmanlı Devleti, telgraf kullanımında Avrupa ve Amerika’dan geri kalmamıştır. 
1847’de Beylerbeyi Sarayı’nda önce padişah Abdülmecit’in huzurunda başarılı bir 
telgrafçılık denemesi yapılmıştır. Mors’un icadıyla çok yakından ilgilenen Padişah, 
maliyetinin ne kadar olacağını öğrendikten sonra, ileride bütün ülkede kullanılması 
amacıyla İstanbul-Edirne arasında bir telgraf hattı çekilmesini istemiştir. Abdülmecit 
telgrafın daha Avrupa’da tereddütle karşılandığı bir sırada, ona gereken alakayı gös-
termiş, mucidini, bir nişan vererek desteklemiştir. Mors, teşekkür için Padişah’a bir 
mektup göndermiş, Padişah için şunları söylemiştir; “Abdülmecit,  bu nişanı ve tebri-
kiyle icadımın değerini anlayan Avrupalı, ilk büyük insan olmuştur”.

  Nesimi Yazıcı, “Tanzimat’ta Haberleşme ve Karayolu Taşımacılığı”, s.344.

Osmanlı Devleti ilk buharlı gemiyi 1827 yılında 
İngiltere’den satın aldı. İstanbul’da, ulaşımda kullanılan bu 
gemilerin sayıları zamanla arttı. Ulaşım, düzenli hâle ge-
tirilerek 1851 yılında Şirketihayriye kuruldu. Şirketihayriye 
Osmanlı Devleti Döneminde siyah boyalı, semaver bacalı, 
yandan çarklı vapurlarıyla İstanbul Boğazı’nın iki yakasını 
birleştirdi. Kayıklarla yapılan kısa mesafeli yolculuklar ye-
rini konforlu ve hızlı vapurlara bıraktı. Bugün İstanbul’un 
önemli yerleşim merkezi olan birçok ilçe o dönemde İs-
tanbulluların çoğunun görmediği köyler durumundaydı. 
Vapurlar sayesinde bu yerlere ulaşım kolaylaştı. Böylece 
önemli yerleşim yerleri hâline geldiler. 

İstanbul’da deniz ulaşımını sağlayan araçları gösteren resim
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Ulaşım alanında buharlı gemilerden sonra ikinci 

atılım demir yolu yapımıyla gerçekleştirildi. 1856 yı-

lında ilk demir yolu hattımız İzmir ile Aydın arasında 

inşa edilmeye başladı. Zaman içinde Anadolu ve Ru-

meli topraklarında demir yolu ağı genişledi. 1888’de 

İstanbul’u Avrupa’ya bağlayan demir yolu açıldı. Aşa-

ğıda afişini gördüğünüz “Orient Express” (Orient Eks-

pres) treni ile çok sayıda turist İstanbul’a geldi. 

Demir yolları sayesinde ulaşım kolaylaştı ve ucuzladı. Bu sayede 
ülkenin yer altı ve yer üstü kaynakları ve ürünleri tüketim bölgelerine 
taşındı, ihracat arttı.

1876’dan 1909’a kadar Osmanlı Devleti’ni yöneten II. Abdülhamit 
demir yollarına neden önem verdiğini şu sözleriyle açıklıyor:

Osmanlı Devleti’nin ıslahat yaptığı alanlardan biri de bankacılıktır. Bankacılık alanında hangi ıslahatların gerçekleş-
tirildiğini hepimizin bildiği bir bankanın tarihçesini okuyarak öğrenelim. 

1850 İngiliz yapımı lokomotif. İzmir-Aydın demir yolu hattında çalış-
mıştır. İstanbul’da Haydarpaşa Tren Garı önünde sergilenmektedir.

Orient Express’e ait bir afiş

II. Abdülhamit

Bütün kuvvetimle Anadolu Demir yolla-
rının inşasına hız verdim. Bu yolun gayesi 
Mezopotamya ve Bağdat’ı, Anadolu’ya 
bağlamak, İran Körfezi’ne kadar ulaşmak-
tır. Eskiden tarlalarda çürüyen hububat 
şimdi iyi sürüm bulmaktadır. Madenleri-
miz dünya piyasasına arz edilmektedir. 
Anadolu için iyi bir istikbal hazırlanmıştır. 
  www.tcdd.gov.tr

Afişte İstanbul hangi özellikleriyle turistlere tanıtılmaktadır?

Demir yollarının yapımı ekonomik anlamda devlete neler kazandırmıştır?

XIX. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı Devleti’nde bankalar yabancıla-
rın elindeydi. Ülkede, millî bir bankaya ihtiyaç duyulmakta ancak bunun 
için yeterli sermaye birikimi bulunmamaktaydı. Bundan en çok zarar gö-
ren kesim ise çalışan nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturan çiftçilerdi. 
Geçim sıkıntısı içinde bulunan çiftçilerin kredi alabilecekleri bir kurum 
olmadığı için, özel şahıslardan yüksek faizle borç alıyorlardı. Çiftçiler bu 
nedenle sürekli borç içinde yaşıyordu. Borçlarını ödemekte son derece 
zorlanan çiftçiler, ürünlerini daha hasattan önce bu şahıslara satmak zo-
runda kalıyorlardı. Zor durumdaki çiftçilerin dertlerine çare bulunabilmesi 
için devletin tarımsal üretime sahip çıkması isteniyordu. Osmanlı’da çiftçilerin çalışmasını gösteren 

bir resim
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O dönemde Osmanlı Devleti’ne bağlı Rumeli’deki Niş kenti Valisi olan Mithat 

Paşa, çiftçilerin içinde bulundukları zor koşulları görmüş çiftçilerin, yüksek faizle 

borç veren kişilerin elinden kurtarılması için çözüm yolları aramıştır. Böylece 1863 

yılında, çiftçilerin oluşturduğu kaynakla, Mithat Paşa öncülüğünde Memleket San-

dıkları kuruldu. Mithat Paşa, Memleket Sandıkları’nı oluştururken Türk gelenekleri 

arasında zaten var olan ve karşılıklı yardımlaşma esasına dayanan imece gelene-

ğinden esinlenmiştir. Zamanla Memleket Sandıkları tüm ülkeye yayıldı. Memleket 

Sandıkları 1888 yılında özellikle tarımla uğraşan halka destek olan Ziraat Bankası-

na dönüştürülmüştür.

Ziraat Bankası’nın sanal müzesinden bankanın kuruluşundan günü-

müze geçirdiği dönüşümü izleyebilir, banka hakkında daha detaylı bilgi 

sahibi olabilirsiniz.

Bir müzeniz olsa bu yeniliklerden han-
gilerini sergilerdiniz?

Tarih şeridinde yer alan kurumlardan 
hangileri, hangi adlarla varlıklarını 

sürdürmektedir?

Yandaki pula bakarak banka ile ilgili hangi bilgilere ulaşabilir-
siniz?

Islahat hareketleri sonucu yapılan yeniliklerin ve açılan kurumların toplumsal ve ekonomik yaşamda hangi 
değişikliklere sebep olduklarını söyleyiniz.

Mithat Paşa

Neler Öğrendik? XVII. yüzyıldan itibaren 
Avrupa devletleri karşısında gerilemeye 

başlayan Osmanlı Devleti, Avrupa’yı örnek alarak 
bir takım ıslahatlar gerçekleştirdi. Çeşitli kurumlar 
açarak ülkenin ilerlemesi sağlanmaya çalışıldı. 
Bu kurumlar bazı değişikliklerle günümüzde de 
yaşamaya devam etmektedir.

ÇK - 60 ÇK - 61
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A. Aşağıdaki şemayı tamamlayınız.
Türklerin Anadolu’ya göç etmesiyle başlayan ve Anadolu beyliklerinin kurulması ile devam eden süreci düşününüz. 

Buna göre, bu süreçte gerçekleşen üç önemli olay ile bu olayların sebep ve sonuçlarına ilişkin olarak aşağıda verilen 
şemadaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

ÜNİTE DEĞERLENDİRMESİ

B. Aşağıda yer alan kurum ve yenilikleri ilgili oldukları alanlarla eşleştiriniz.

C. Aşağıda ve sonraki sayfada yer alan tarih şeritlerini tamamlayınız. 
1. Aşağıdaki tarih şeridini, Anadolu’nun Türk yurdu olmasını sağlayan önemli olayları yazarak tamamlayınız.
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Ç. Aşağıdaki harita üzerine Osmanlı Devleti’nin hâkim olduğu kara ve denizlerin isimlerini yazınız. 

2. Aşağıdaki tarih şeridini, Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkışını sağlayan önemli olaylardan seç-
tikleriniz ile tamamlayınız.

D. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Sizce Anadolu’nun Türk yurdu olması sürecinde yaşanan en önemli olay hangisidir? Neden?

2. Anadolu’nun Beylikler ve Türkiye Selçuklu Devleti Döneminde Türk yurdu olduğuna kanıt olarak neler gösterile-

bilir?

3. Osmanlı Devleti’nin güçlü bir devlet olmasını sağlayan faktörler nelerdir?

4. Osmanlı Devleti’nde hoşgörü ve adil bir yönetim olduğuna kanıt olarak neler ileri sürülebilir?

5. Yaşadığınız şehrin kültürel özelliklerine ve sanat eserlerine örnek olarak neleri verebilirsiniz?

6. Osmanlı Avrupa ilişkilerini dikkate aldığınızda Osmanlı Avrupa’yı, Avrupa ise Osmanlı’yı hangi alanlarda 

etkilemiştir?
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HER BİLİMSEL BULUŞ YENİ BİR BAŞARIDIRHER BİLİMSEL BULUŞ YENİ BİR BAŞARIDIR

İlk Uygarlıklar ve Teknoloji Sergisiİlk Uygarlıklar ve Teknoloji Sergisi

İlk uygarlıkların geliştirdikleri bilimsel ve teknolojik yenilikleri ele alan bir sergiyi birlikte gezmeye ne dersiniz? Bu 
sergide ilk uygarlıkların bilim ve teknoloji tarihine yaptığı katkıların örneklerini göreceğiz.

Teknoloji tarihi, insanlığın önce yaşayabilmek, ardından yaşam koşullarını iyileştirmek, doğaya ve yaşam koşulla-
rına karşı verdiği egemenlik mücadelesiyle doludur. Bu nedenle insana verilen unvanlardan biri de “araç yapan”dır. 
İlk üretilen araçlar tarımla ilgilidir. Serginin en önemli bölümlerinden biri ilk insanların taşları yontarak ede ettikleri el 
baltalarıdır. Teknoloji adına belki de üretilen ilk nesne bunlardır.

Düşünelim! 

Kavramlar 

Issız bir yerde kalsanız, kendinizi 
korumak için ne tür araçlar yaparsı-
nız? Örnek veriniz. Günlük yaşamınız-
da kullandığınız araçları ve bunların 
ilk hâllerinin nasıl olabileceğini hayal 
ediniz ve düşününüz. Düşüncelerinizi 
arkadaşlarınıza anlatınız. 

• Bilim
• Buluş
• Çağ
• Milat
• Teknoloji
Buluş: Bilinen bilgilerden yarar-

lanarak daha önce bilinmeyen yeni 
bir bulguya ulaşma veya yöntem 
geliştirme, icat.

Aşağıdaki fotoğrafta görülen 138 metre yüksekliğindeki Keops 
Piramidi, Mısır’ın en görkemli eserlerinden biridir. Tarihçi Heredot, 
piramitlerin yapımında kullanılan taşların ağırlığının ortalama 2,5 
ton olduğunu ve yapımında yüz bin kişinin yirmi yıl çalıştığını söy-
ler.

Sizce, Eski Mısırlılar piramitleri nasıl yapmışlardır? Piramitlerin 
yapımında hangi malzeme ve araçlardan yararlanmış olabilirler? 
Açıklayınız.

Yukarıdaki fotoğrafta görülen araçları milattan önceki çağlarda yaşayan insanlar hangi amaçlarla kullanmış 
olabilirler? Örneklerle açıklayınız.
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Serginin bir diğer bölümünde,  günümüze ulaşan en eski araba ve teker-
lek örnekleri ve icadı ele alınmaktaydı. Eski çağlardan kalma tekerlek örnek-
lerinin birinin yanında şöyle yazıyordu: “Tonlarca yükü kolayca dağ başına 
çıkardık.” Tekerleğin yanında şu bilgilere de rastlıyoruz: “Birçok kişiye göre 
tekerleğin ilk kullanıldığı yer MÖ 3700’lü yıllarda Mezopotamya’da Sümer 
Uygarlığıdır. Tekerleğin ilk örneğinin çömlek yapımında kullanılan çömlekçi 
tekerleği olduğu kabul edilmektedir. İnsanlar ağır nesneleri yuvarlak kütükler 
ve taşlar üzerinde kaydırmanın daha kolay olduğunu gördüler. Taşınacak 
nesnelerin yerle teması kesildiği için daha kolay taşınabiliyor, ipler aracılı-
ğıyla istenen yöne götürülebiliyordu. Tekerlek, daha sonra insanların kara 
taşımacılığı ve uluslararası ticaret yapmalarını kolaylaştırmıştır. Farklı ülke-
lere daha hızlı ve daha çok mal götüren tüccarlar, bilgi birikimini de kültürden 
kültüre taşıdılar. Daha sonra, Mısır’da ve Çin’de de tekerleğin kullanıldığını 
görmekteyiz.

Serginin tekerlekle ilgili bölümünde tekerleğin gelişimi yer almaktaydı. İlk tekerlek, kemerlerle tutturulmuştur ve 
üç parçalıdır. İkincisi, eski Mısır’a ait MÖ 1500’lü yıllardan kalan parmaklıklı tekerlektir. Üçüncüsü, eski Yunan’a ait 
MÖ 400’lü yıllara ait sekiz parmaklıklı tekerlektir. Dördüncüsü, MS 100 yılından kalan bir Roma tekerleğidir. Beşincisi, 
Leonardo da Vinci (Leonardo da Vinsi)’nin tasarladığı tekerlektir. Sonuncusu ise ilk otomobillerden birinin tekerleğidir.

Mezopotamya’da çömlekçi çarkını kulla-

nan ustalar

Arslantaş’ta bulunan bu kabartma Asurlu askerleri ve kralın araba-

sını göstermektedir.

Bir yapının inşasında kullanılacak malzemeyi taşıyan Hititli 

gençler

Tekerleğin icadının günümüzdeki bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıları neler olabilir? 
Örnek vererek açıklayınız.

ÇK - 65
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Mürekkebin icadının ve kullanımının günümüzdeki bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıları neler olabi-
lir? Örnek vererek açıklayınız.

Çin uygarlığının bilimsel ve teknolojik gelişmelere 
yaptıkları katkıların sonuçları neler olabilir? Açık-

layınız. 

Sergide günümüze kadar ulaşan en eski araba ör-

nekleri, MÖ 2000’li yıllarda Mısır’da kullanılan, iki teker-

lekli arabada yer almaktaydı. Serginin bu bölümünde 

yazı malzemeleri ile ilgili en eski örnekleri, hiyeroglifleri 

de görmek mümkündür. Bu hiyeroglifler özel mürekkep-

lerle yapılmıştır. Tarihte mürekkebi ilk kullanan uygar-

lıklardan birinin Mısırlılar olduğu bilinmektedir. Mürekke-

bi elde etmek için, renkli mineralleri toz hâline getirip, 

sonra bu tozu sıvıyla karıştırıp seyreltiyorlardı. Benzer 

teknikle mürekkep Eski Çin uygarlığında da üretiliyordu. 

Sergide günümüzde kullanılan mürekkebe benze-
yen örnekler de vardı. Bu mürekkep Anadolu’da Bergama 
Krallığı’nda yapıldı. Parşömen adını verdikleri bir tür kâğıdın 
da mucidi olan Bergamalılar meşe mazısını, demir sülfatı ve 
reçineyi karıştırarak dayanıklı mürekkebi ürettiler. Türkler ise 
bezir yağını yakarak elde ettikleri isten yaptıkları bezir mü-
rekkebini kullandılar.

XVIII. yüzyılda mürekkep yapımında daha bilimsel yön-
temler kullanılmaya başlandı. Altın, gümüş, bronz yaldızlı 
mürekkeplerin yanı sıra, dolmakalem için ayrı, matbaa ve 
diğer baskılar için ayrı türde mürekkepler üretildi.

Serginin Çin uygarlığı ile ilgili bölümünde ise ilk göze çar-

panlar tekerlek, barut, pusula ve mürekkep örnekleriydi. Çin 

uygarlığının bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkılarını göz-

ler önüne seren bu örneklerden barutun yanında şunlar yazı-

yordu: “Kuşkusuz, barut da tıpkı pusula ve çelik gibi Çinliler’e 

ait buluşlardan en çok bilinenlerinden biridir. MS III. yüzyılda 

geliştirildi ama VIII. yüzyıla kadar savaşlarda kullanılmadı. 

Daha çok, fişek ve basit roketleri atmak için yararlanıldı.”

Yukarıdaki hiyeroglife bakarak, mürekkebin ne amaçla kullanılmış olabileceğini tartışınız. 

Mürekkep kullanılarak yapılmış bir Mısır hiyeroglifi
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Neler Öğrendik?  İnsanoğlu, tarih sahnesine çıktığı andan itibaren bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıda 
bulunmuştur. Özellikle yaşama elverişli su kenarları ilk uygarlıkların ortaya çıktığı yerlerdir. Dicle ve Fırat 

ırmakları arasında Mezopotamya’nın, Nil Nehri etrafında Mısır’ın ve Sarı Irmak kenarında Çin Uygarlığının yükseldiğini 
görüyoruz. Bu uygarlıklar, tekerlek, barut, mürekkep, cam, tarım aletleri gibi buluşları gerçekleştirmişlerdir.

Sergideki buluş ve icatlar bunlarla da bitmiyordu. Bir başka bölümde çok farklı bir icat karşımıza çıkıyordu. Bu da 

cam, evet bildiğimiz camdı. Cam ile ilgili aşağıdaki metni okuyalım.

Kum Tanesinin Serüveni…
Cam yapımının ilk basamağı, doğru maddelerin uygun oranda bir araya getirilmesidir. Günlük hayatımızda kar-

şımıza çıkan ve camın ham maddesini oluşturan maddeler, kum, soda ve kireçtir… İnsanoğlu volkanik cam veya 
obsidyen diye anılan doğal camı çok eski zamanlarda keşfetmiş ve bu doğal madeni işleyerek, bıçak, ok ucu, silah 
süsleme aracı ve mücevher olarak kullanmıştır. 

Yapay camın ilk olarak nasıl üretildiğine ilişkin hiçbir kanıt olmamasına rağmen, Romalı tarihçi Pliny (Pili), camı 
ilk olarak Fenikeli denizcilerin bulduğuna işaret eder. Öyküye göre denizciler, Suriye’nin Prolemais (Pilimeyis) 
bölgesindeki sahilde bir kamp kurarlar ve ateş yakarak kaplarını, aynı zamanda yükleri olan soda blokları üzerine 
koyarlar. Ertesi gün uyandıklarında, ateşin sıcaklığından dolayı kum ve sodanın camı oluşturduğunu görürler…

Camın ilk olarak Mısırlılar ve Fenikeliler tarafından MÖ II. yüzyılda üretildiği söylense de, Mezopotamya’da 
bulunan ilk cam örneklerinin tarihi, MÖ III. yüzyıla dayanır. MÖ 2000 ve 4000 yılları arasında cam ilk kez dekoratif 
küçük boncuklar olarak kullanılıyordu. Doğu Akdeniz bölgesindeki ilk cam bulgularına, Antalya’nın Kaş ilçesi ya-
kınlarında, MÖ 2000 yılı civarında, bir ticaret gemisinin kargo bölümünde rastlanıyor…

                    www.tubitak.gov.tr 

Bunları Biliyor musunuz?
Bodrum Su Altı Arkeoloji Müzesi Türkiye’nin tek, Dünya’nın önemli su altı arkeoloji müzelerinden biridir. Müze-

deki en büyük eser topluluğu amforalardır. İki kulplu ve taşınabilir olan dibi sivri bu testiler, antik devir ticaretinde 
zeytinyağı ve kuru gıda maddelerinin taşımasında ve depolanmasında kullanılmıştır. Müzede birçok arkeolojik ese-
rin yanında “cam batığı” olarak adlandırılan gemiye ait buluntular ile cam salonunda cam eserler sergilenmektedir.

                                   www.kultur.gov.tr

Cam batığı gemisi Amfora

ÇK - 66
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SÖZ UÇAR YAZI KALIRSÖZ UÇAR YAZI KALIR

Hiç düşündünüz mü yaşamımızda vazgeçilmez bir yere sahip 
olan yazı nasıl ortaya çıkmıştır?

Düşünelim! 

Kavramlar 

Günlük hayatımızda yazıyı kullan-
mak ne gibi kolaylıklar sağlamaktadır? 
Örnek vererek açıklayınız.

• Milat
• Uygarlık
• Uygarlık: Bir ülkenin, bir toplu-

mun, maddi ve manevi varlıklarının, 
fikir, sanat çalışmalarıyla ilgili nitelik-
lerinin tümü, medeniyet.

İnsanlığın en büyük buluşlarından biri olan yazının günümüzdeki 
şeklini alması binlerce yıllık bir gelişmenin sonucudur. Arkeologlar tarih-
te ilk yazı örneklerinin Dicle ve Fırat, (Mezopotamya), Nil (Mısır) ve Sarı 
Nehir (Çin) boylarında bulunduğunu belirtmektedirler.

Sümer ve Hititlerde YazıSümer ve Hititlerde Yazı
MÖ 4000’li yıllarda Sümerler, düşüncelerini ve çevrelerindeki nesne-

leri kil tabletler üzerine resmetmişlerdir. Zamanla kullanılan bu resimler, 
resim olmaktan çıkmış kısa çizgi ve çizgi gruplarından oluşan harflere 
dönüşmüştür. Bu harflerle yazılan ve çivi yazısı denilen yazıda harfler 
artarak yaklaşık bin değişik karakter oluşmuştur. Bu durum yazıyı zor 
öğrenilir hâle getirmiştir.

Sümerlerle ilişkisi olan başka uygarlıklar da çivi yazısını alıp kendi 
dillerine uyarlamışlardır.

Kuşkusuz insanlık Sümerlerle başlamaz, çok daha öncelere uzanır. 
Fakat onlardan kalan yazılı belge olmadığı için haklarında fazla bilgi 
yoktur.

İşte ilk yazılı belgelerden bize ulaşan iki örnek:

Sümerlerde ve Hititlerde yazı hangi amaçla kullanılmıştır?  

Sümerli Yazmanın Anısı
Konuşmanın saklanabilecek bir biçimde aktarmanın yolunu bulduk. Kil tabletler 

üzerine, tapınağa getirilen malları ucu sivri bir kamış kalemle malı gösteren işaret ya 
da resimler çizdik. Çiftçiler ürettikleri yulafları tapınaklara getiriyorlardı. Biz de ne ka-
dar getirildiğini kaydettik. Çok miktarda yulaf geliyordu, bunu aklımızda tutamıyorduk. 
Sonra, yulaf resmini kil tabletler üzerine çizdim. Herkes çok beğendi. Yulaf işareti 
yazının ilk başlangıcı sayılır. Başlangıçta tapınaklara getirilen malların kayıtlarının 
tutulmasında kullanılan şekil yazı biçimleri zamanla başka görevler de üstlendi. Şekil 
yazı, daha sonra çivi yazısına dönüştü ve aynı zamanda başka anlamları ifade etmek 
için seslerin yazılaştırılması süreci başladı.

Mühürsüz Kabul Etmem
“Mühürsüz Kabul Etmem” ifa-

desi Hitit hukuksal metinlerinde 
yazılıydı. Bu mühürdeki resimler 
de yazı yerine kullanılmaktaydı. 
Gönderilen mektupların içine kon-
duğu kapların üzerine vurulurdu. 
Bu mühürler 3000 yıl boyunca kul-
lanıldı.

  www.tubitak.gov.tr (Düzenlenmiştir.).

Sümer çivi yazısıyla yazılmış bir mektup
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Fenike’den Günümüze YazıFenike’den Günümüze Yazı

Fenikeliler ticaretle uğraşan bir ulustu. MÖ 1000 yıllarında Fenikeli bir din adamı, öğrenmesi ve öğretilmesi çok 

zor olan çivi yazısının yerine işaret sistemi sadece harflerden oluşan bir alfabe geliştirdi. Çünkü tüccarların alıp sattık-

ları malların hesabını, gelen gidenin kaydını tutmak için daha basit bir sisteme ihtiyaç vardı. 

Bugün kullanılan pek çok alfabenin temelini oluşturan Fenike alfabesi böyle ortaya çıkmıştır. Latin alfabesi ve Arap 

alfabesi de Fenike alfabesinden türemiştir. Aşağıda verilen bu alfabe örneklerini birlikte inceleyelim.

Eski Mısır’da YazıEski Mısır’da Yazı
Eski Mısırlıların kullandığı resimli yazıya hiyeroglif denir. Bu yazıda 

resimler harfleri ifade eder. Hiyeroglif yazılar yalnızca duvara ve anıtlara 
yazılır.

Hiyeroglifin başlangıç tarihi MÖ 3300 yılına kadar uzanır. MÖ 1100 
yıllarında kalan bir papirüs üzerindeki kayıtlar yazının ve yazmanlığın 
önemini ortaya koymaktadır. “Yazı yazmayı iyi öğren, öyle ki kendini 
ağır bedensel işlerden kurtarıp ünlü yöneticiler katına yükseltsin. Yaz-
masını bilen kişi kaba ve sıradan işler görmez, emir verir, kültürü aktarır, 
yenilikleri gelecek kuşaklara bildirir, mali kayıtları tutar, askerî savaşları 
anlatır, antlaşmaları yazar, hastalıkların tedavilerini bilir.” Papirüs bitki-
sinden elde edilen kâğıtlar üzerine yalnızca edebî metinler yazılmazdı. 
Antlaşmalar, yemek tarifleri, vergi kayıtları, mevsimler ve taşkın zaman-
larının yazıldığını görmekteyiz. Ayrıca, tapınak duvarlarına hükümdarla-
rın hayat hikâyeleri de hiyeroglif olarak kazınmıştır. Ayrıca günlük yazış-
malarının yapıldığı bir alfabeleri daha vardı; buna da hiyeratik denirdi.

Kullanılan alfabe ne olursa olsun yazının önemi oldukça büyüktür. Çünkü yazı; bilimin, sanatın, tarihin 
kısaca insanı insan yapan her türlü deneyimin, bilginin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlar.

Yukarıdaki alfabelerden hangisiyle daha kolay yazabilirsiniz. Bu alfabelerden hangisi bizim kullandığımız 
alfabeye benzemektedir?

Neler Öğrendik? Arkeologlar, tarihte bilinen ilk yazı örneklerinin Mezopotamya, Mısır ve Çin’de bulunduğunu belirtmek-
tedirler. Bu yazı örneklerinden anlaşıldığına göre yazı, ticaret, hukuk, bilim, tarih gibi birçok alanda ve bilgi aktarımında 

kullanılmıştır. Üzerine yazılan malzemeler değişse de yazı insanlığın belleği olmayı sürdürecektir. 

Mısır hiyeroglif örneği
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TÜRK VE İSLAM DEVLETLERİNDE YETİŞEN TÜRK VE İSLAM DEVLETLERİNDE YETİŞEN 
BİLGİNLERBİLGİNLERDüşünelim! 

Kavramlar 

Günlük hayatımızda kullandığımız 
araç gereçler ve yaşamımızı kolaylaş-
tıran bilimsel gelişmeler nasıl ortaya 
çıkmış olabilir? Nasıl icat edildiğini  
bildiğiniz bir gelişmeyi anlatınız.

• Bilim
• Sosyal Bilim
• Sosyal Bilim: Toplum olayları, insa-

nın sosyal ve kültürel faaliyetleri konusun-
da araştırma ve inceleme yapan bilim.

Günümüzde kullandığımız araç gereçler ve yaşamımızı kolaylaştı-
ran bilimsel gelişmeler insanlık tarihi boyunca farklı uygarlıkların katkı-
larıyla meydana gelmiştir. Eski Yunan, Çin, İslam ve Avrupa bilimsel ge-
lişmelere öncülük eden  başlıca uygarlıklardır. IX. yüzyıldan XV. yüzyıla 
kadar İslam uygarlığı bilimsel gelişmelere öncülük etmiştir. 

Müzenin kurulma sebebi ne olabilir? Müslüman bilim insanları daha çok hangi alanlarda bilime katkıda 
bulunmuşlardır? Örnek veriniz.

“İbni Sina Hasta-
nesi” ülkemizin en 
önemli hastanelerin-
den biridir. Bu has-
taneye günümüzden 
yüzlerce yıl önce ya-
şamış bir bilim insanı-
nın isminin verilmesi-
nin nedeni ne olabilir?

VII. yüzyılda Arabistan yarımadasında doğan İslam dininin ilk emri”oku”dur. “İlim Çin’de dahi olsa alınız.” diyen Hz. 
Muhammed’in yolundan giden Müslümanlar kısa sürede gelişen İspanya’dan Hindistan’a kadar geniş alanlara hâkim 
oldular. Hâkim oldukları yerlerde bilimin gelişmesine katkı sağladılar. Bilim insanlarını desteklediler. İslamiyet’in bilime 
ve araştırmaya yönelik olumlu yaklaşımı sayesinde gelişen bilimsel çalışmalar özellikle Abbasiler ve Selçuklular Döne-
minde zirveye ulaştı. Tıp, astronomi, matematik, fizik, kimya daha birçok alanda önemli bilimsel gelişmeler sağlandı.
Türk ve Müslüman bilim insanlarından günümüze neler ulaştı dersiniz? Bu sorunun cevabını öğrenmek için aşağıdaki 
İnternet haberini okuyalım.

Müze Bilim Tarihine Işık Tutacak…
İstanbul’da açılan “İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi”nde Müslümanların VIII. ve XVI. yüzyıllar arasında 

yaptıkları alet örnekleri sergileniyor. Kendi türünde dünyada ilk olan müzede Müslüman bilginlerin kurdukları kim-
yasal düzenekler ile gözlemevi, hastane, üniversite gibi yapıların maketleri de yer alıyor. Müzede ayrıca “Bilimler 
Tarihi Kütüphanesi” de bulunuyor. Müze, Rönesans’ın İslam kültür çevresinde VIII. yüzyıldan XVI. yüzyıla kadar 
devam eden bilimsel çalışma ve başarılara dayandığını gözler önüne seriyor. Prof. Dr. Fuat Sezgin’in katkılarıyla 
oluşturulan müzede astronomi, coğrafya, deniz bilimleri, saat teknolojisi, geometri, optik, tıp, kimya, maden, fizik 
ve mekanik, savaş teknolojisi ve mimarlık alanlarında eserler ve aletler yer alıyor.

www.ibb.gov.tr (Düzenlenmiştir.).
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İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesinde eserleri tanıtılan bilim insanlardan bazılarını daha yakından tanıyalım.

Harezmi (ö: 863)
Coğrafya ve astrono-

mi ile de uğraşan Harezmi 
en önemli çalışmalarını 
matematik alanında yaptı. 
Günümüzde de kullandığı-
mız Hint rakamlarını İslam 
dünyasına tanıttı. “0”ı mate-
matiğe kazandırdı, böylece 
günümüzde kullandığımız 
onlu sayı sistemi ortaya 
çıktı. 

Biruni (d: 973 - ö: 1051)
Bilimsel araştırmalara çok 

küçük yaşta başlayan Biruni 
henüz 17 yaşında Güneş’i 
gözlemlemek için bir alet yap-
tı. Bu gözlemler sonucu dün-
yanın döndüğünü ve yerçeki-
minin bulunduğunu söyledi. 
Dünyanın çevresini hesapladı. 

Aynı zamanda günümüzde matematiğin bir dalı 
olan cebir onun bu bilim alanına kazandırdığı bir 
başka katkıdır. Cebir ile ilgili kitabı tercüme edilerek 
XVII. yüzyıla kadar Avrupa üniversitelerinde okutul-
muştur. 

Hint,  Arap ve günümüzde kullandığımız rakamlar Biruni’nin astronomi ile ilgili eserinden bir sayfa

Gazneli hükümdarların himayesinde çalışmaları-
nı sürdüren Biruni’nin ilgi alanı astronomi ile sınırlı 
değildi. Coğrafya, matematik, optik, tıp, eczacılık gibi 
alanlarda 140’ın üzerinde eser bıraktı.

Bunları Biliyor musunuz?

“Sıfır”ın ilk defa Müslüman bilginler kullanmıştır. Almancadaki Ziffer, İtalyancadaki Zenero, Fransızca ve 

İngilizcedeki Zero, Arapça “Sıfır”ın bu dillerdeki karşılığıdır. 

İbni Sina (d: 980 - ö: 1037)

Avrupa’da “Avicenna” (Avisenna) adıyla tanı-

nan İbni Sina farklı bilim dallarında eserler ver-

miş çok yönlü bir insandı. Daha 16 yaşındayken 

tıp alanında çalışmalar yapmaya başladı. Tıp 

alanında çalışmalarının yer aldığı “Kanun” isimli 

eseri Avrupa’da XVII. yüzyıla kadar tıp eğitimin-

de kullanıldı. 

Bir başka eseri olan “Şifa” ise felsefeden, 

matematik ve fiziğe kadar bilimlerin yer aldığı 

bir ansiklopediydi.

ÇK - 69

İbn-i Sina’nın sindirim sistemini gösteren çizimi
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Tanıtılan bilim insanlarından hangisi daha çok dikkatinizi çekti? Neden?

Tanıtılan bilim insanları hangi alanlarda çalışmalar yapmışlardır? Siz bu bilim insanlarının yerinde olsaydınız ne tür 
araştırmalar yapardınız? Neden?

Uluğ Bey (d: 1394 - ö: 1449)
Timur Devleti’nin hükümdarı Timur’un torunu olan 

Uluğ Bey siyasetten çok bilime ilgi duydu. Semerkant’ta 
bir medrese ve bir gözlemevi (rasathane) yaptırdı. 
Dönemin en gelişmiş ve büyük aletleri bulunan göz-
lemevinde Güneş, Ay ve gezegenlerin konumları, yıl 
uzunluğunun tespiti gibi çalışmalar yaptı. 

Piri Reis (d: 1465 - ö: 1553)
XVI. yüzyılda Osmanlı kaptanı Piri Reis Ameri-

ka kıtasını da içine alan bir dünya haritası çizdi. Piri 
Reis’in o dönemde bu doğrulukta bir haritayı nasıl 
çizebildiği bilinmemektedir. Bu harita dışında “Kitabı 
Bahriye” adlı bir eser yazmış, Akdeniz çevresindeki 
kara ve limanları tanıtmış böylece sosyal bilimlerden 
coğrafyaya önemli katkılarda bulunmuştur. 

Taküyyiddin (d: 1521)
XVI. yüzyılda İstanbul’da bir gözlemevinin kurul-

masına öncülük etti. Bu gözlem evinde daha önce 
eşine rastlanmayan yeni aletler kullanarak Güneş ve 
Ay tutulmalarını gözlemledi.

Ali Kuşçu (ö: 1474)
Uluğ Bey’in öğrencilerinden Ali Kuşçu Fatih Döne-

minde elçi olarak İstanbul’a geldi. Fatih’in, İstanbul’da 
kalmasını ve medresede ders vermesini istemesiyle bu 
şehre yerleşen Ali Kuşçu astronomi ve matematik ala-
nında eserler verdi. Gök cisimlerinin dünyaya uzaklığını 
hesapladı, Ay’ın haritasını çıkardı. Bu çalışması nede-
niyle NASA tarafından Ay’da bir bölgeye ismi verildi. 

Semerkant’taki Uluğ Bey gözlemevi

Piri Reis’in dünya haritasının bir bölümü İstanbul rasathanesi

Fatih ve Ali Kuşçu
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Neler Öğrendik? Bilimsel gelişmeler farklı uygarlıkların katkılarıyla meydana gelmektedir.  İslam uygarlığı da bilimsel geliş-
melere öncülük etmiş uygarlıklardandır. IX. yüzyıldan XV. yüzyıla kadar Türk ve İslam devletlerinde yetişen bilim insanlarıyla 

günümüz bilimsel gelişmelerinin temellerini atmışlardır. Türk ve İslam devletlerinde daha sonraki yüzyıllarda da önemli bilim insanları 
yetişmesine rağmen bilimsel gelişmelerde öncülüğü Avrupa uygarlığı devralmıştır.

Bu alanlarda bilimsel gelişmeler olmasaydı yaşamımızda ne gibi farklılıklar olurdu? Bu bilimsel gelişmeler yaşamımızı 
nasıl etkilemiştir? Açıklayınız.

Sizin bu tabloya ekleyebileceğiniz bir bilim dalı ve bilimsel gelişme var mı? Belirtiniz.

Birçoğu dünya çapında üne sahip Türk ve Müslüman bilim insanlarının çalışmaları sonucu birçok bilimsel gelişme 

ortaya çıktı. Şimdi bunları inceleyelim.

Coğrafya Astronomi

Dünya haritaları, pusula, doğa 
olayları, gemicilik...

Dünyanın dönüşü, çevresinin uzunluğu, ra-
sathaneler (gözlemevleri), yıldızlar ve gezegen-
lerin hareketleri...

Mimarlık-Mühendislik Matematik Tıp-Eczacılık

Su kanalları, sarnıçlar, değirmen-
ler, kervansaraylar, hassas teraziler...

“0” ve günümüz sayı sistemi, ge-
ometri, cebir, dört işlem için pratik 
metotlar...

Akıl hastalıkları, çiçek hastalığı 
gibi birçok hastalığın tedavisi, diş fır-
çası, tıp kitapları, göz ameliyatı, diş 
tedavisi, aşı, kan dolaşımı, ameliyat 
araçları...

ÇK - 70
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BİLİMSEL BİRİKİM NASIL OLUŞTU?BİLİMSEL BİRİKİM NASIL OLUŞTU?

Coğrafi KeşiflerCoğrafi Keşifler

Düşünelim! 

Kavramlar 

Amerika kıtasına neden “Yeni 
Dünya” adı verilmiş olabilir? Amerika 
gibi yeni kıtaların keşfinin günümüz 
bilimsel birikimine etkilerinin neler 
olduğunu düşünüyorsunuz? Açıkla-
yınız.

• Enerji
• Keşif 
• Laiklik
• Pazar
• Reform
• Rönesans
• Sanayi
• Sermaye
• Laiklik: Devlet ile din işlerinin ay-

rılığı, devletin, din ve vicdan özgürlüğü-
nün gerçekleşmesi bakımından yansız 
olması.

XV. yüzyılda yaşayan Amerika kıtasının kaşifi Kristof Kolomb en 
önemli keşfine çıkmadan önce hangi bilimsel ve teknolojik gelişmeler-
den yararlandı? Aşağıdaki metinlerden öğrenelim.

Manyetik Pusula
Manyetik pusula MS 100’de 

Çinliler tarafından geliştirilmiştir. 
Araplar onu 1200’lü yıllardan iti-
baren kullanmaya başlamışlardır. 
Avrupa’nın ilk kutulu pusulası ise 
1190 yıllarında geliştirilmiş ve 
uzun deniz yolculuklarını kolay-
laştırmıştır.

1490’da Dünya
Alman harita bilimcisi Martellus’un çizdiği bu harita Avrupalı bi-

lim insanları ve denizciler tarafından bilinen dünyayı gösteriyordu. 
Dünya’nın şeklinin düz olduğu sanılan bu haritada Amerika kıtası da 
görülmüyordu.

Üçgen Yelkenden Dört Köşe Yelkene
Kolomb, denize açıldığı üç geminin Akdeniz’de kullan-

dıkları üçgen yelkenlerini, daha güçlü olan dörtgen yelken-
lerle değiştirmişti. 

Pusulanın kullanılmaya başlanması, gemicilik tekniğinin ilerlemesi ve coğrafya bilgilerinin artması sonucunda açık 
denizlere çıkan Avrupalılar, yeni kıtalar ve ülkeler keşfetmeye başladılar. Avrupalıların XV. yüzyılın sonunda başlatıp 
XVI. yüzyılda da devam ettirdikleri yeni yerler bulma girişimlerine Coğrafi Keşifler adı verilir. Coğrafi Keşifler sonu-
cunda, Amerika gibi yeni kıtaların keşfedilmesinin yanında okyanuslar hakkında birçok bilgi edinilmiştir. Dünya’nın 
düz değil yuvarlak olduğu, kendi etrafında ve Güneş etrafında döndüğü, evrenin merkezi olmadığı gibi bilgiler ortaya 
çıkmıştır. Coğrafi Keşiflere kadar Dünya’nın düz olduğunu söyleyen kiliseye ve din adamlarına olan güven, keşifler 
sonucunda azalmaya başlamıştır.

Avrupalı devletler keşfettikleri yerleri egemenlikleri altına alarak sömürge imparatorlukları kurdular. Buralardan bol 
miktarda altın, gümüş gibi değerli madenler ve çeşitli ham maddeler Avrupa’ya taşındı ve böylece sermaye arttı. Keşif-
leri destekleyen Avrupa’nın denizci ülkeleri kısa sürede zenginleşti. Zenginleşen ailelerin, kültür ve sanat hareketlerini 
desteklemeleri Rönesans’ın başlamasında etkili oldu.

Siz XV. yüzyılda yaşayan bir kâşif olsaydınız, bir keşif gezisine 
çıkarken yanınıza neler alırdınız? Nedenleriyle birlikte açıklayınız.
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Yeniden Doğuş: RönesansYeniden Doğuş: Rönesans

Leonardo’nun insan vücudu ile ilgili 

çizimi

Musa heykeli (Mikelanj)

Orta Çağ’da, Avrupa’da bilim ve sanatta dinin ve kilisenin egemenliği söz konusuydu. Kilisenin düşünce üzerindeki 
baskısı, doğayı özgür bir bakış açısıyla incelemeyi bilim, sanat vb. alanlarda çalışmalar yapmayı imkânsız kılmıştı. Bu 
dönemde Dünya’nın düz olduğu gibi inanışlar yaygındı. Avrupa’da, Orta Çağ bilimsel gelişme bakımından “karanlık bir 
dönem”di. 

Coğrafi Keşiflerde elde edilen bilimsel bilgiler ile kilise ve din adamlarına duyulan güven azaldı ve kilise güç kaybet-
meye başladı. Kilise baskısının azalması insanların daha özgürce tartışıp düşüncelerini geliştirme olanağı bulmasını 
sağladı. Kâğıdın bol ve ucuza mal edilmesi ve matbaa sayesinde çok sayıda ve ucuz kitabın basılması, yeni bilgi ve 
düşüncelerin hızla yayılmasına neden oldu. 

Coğrafi Keşifler sonucunda, sanatı seven ve sanatçıları koruyan zengin bir sınıf ortaya çıktı. Bu sınıf Avrupa’da 
sanatçıları ve bilim insanlarını destekledi. Böylece XVI. yüzyılda birçok sanatçı yetişti. Eski Yunan ve Roma uygarlıkla-
rına ait eserlerin incelenmesi ve değerlendirilmesi bilim ve sanat anlayışını geliştirdi. XV ve XVI. yüzyıllarda, Avrupa’da 
meydana gelen edebiyat, kültür, güzel sanatlar, bilim ve düşünce alanlarındaki bütün bu yenilik ve gelişmelere “yeniden 
doğuş” anlamına gelen Rönesans adı verildi. 

Rönesans Döneminin en önemli temsilcilerinden biri Leonardo da Vinci 
(Leonardo da Vinsi)’dir. Da Vinci, resim, mimarlık, bilim, felsefe ve mühen-
dislik alanlarında yaptığı çalışmalarla döneme damgasını vurdu. Da Vinci, 
insanın anatomik yapısını inceleyerek doğru tasvir etmeyi amaçladı. Leonar-
do da Vinci’nin insan anatomisi üzerine yaptığı çalışmalar günümüz biliminin 
gelişmesine büyük katkı sağladı. Anatomi alanındaki çalışmalarıyla bilim ta-
rihinde bilinen ilk robot tasarımını yaptı. 1495 yılında yaptığı bu tasarım an-
cak 1950’lerde keşfedildi. Da Vinci’nin “Leonardo’nun robotu” adı verilen bu 
tasarımı, kalp rahatsızlıklarının tedavi edilmesinde, 2005 yılında bir İngiliz kalp 
cerrahına esin kaynağı oldu.

Rönesans Döneminde, Leo-

nardo da Vinci’den başka günü-

müz bilim ve sanatının gelişme-

sine katkısı olan pek çok sanatçı 

ve bilim insanı yetişti. Ünlü hey-

keltıraş Michelangelo (Mikelanj), 

denemeleriyle tanıdığımız Mon-

taigne (Monteyn), dinde reformu 

başlatan Luther (Luter), tiyatro 

eserleriyle tanınan Shakespe-

ar (Şekspir), ilk defa Dünya’nın 

Güneş etrafında döndüğünü 

söyleyen Kopernik, Rönesans’ın 

temsilcileri oldular. 

Rönesans Döneminde yetişen bilim insanları ile sanatçıların günümüz bilim ve sanat anlayışına katkıları 
neler olabilir? Örnek vererek açıklayınız.
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Martin Luther

Dinde ReformDinde Reform

Aydınlanma ÇağıAydınlanma Çağı

Orta Çağ boyunca Katolik kilisesi amacından uzaklaşmıştı. Roma’da Vatikan sarayında oturan papalar, kendilerini 
Hz. İsa’nın yeryüzündeki vekili olarak görüyorlardı. Kilise ve din adamları çok zenginleşmiş, oldukça geniş topraklara 
sahip olmuşlardı. Din adamları, soylular gibi zevk ve eğlence içinde yaşamaya başlamışlardı. Dini kendi çıkarları için 
kullanıyorlardı. Halk ise oldukça yoksullaşmış, kilise ve din adamlarının topraklarında karın tokluğuna çalışıyordu. Haçlı 
Seferlerindeki başarısızlık, Coğrafi Keşifler ve Hristiyanlıktaki bazı inançların yanlışlığının anlaşılması kiliseye ve din 
adamlarına olan güveni sarstı. Rönesans Dönemi düşünceyi dinin baskısından kurtarıp özgürleştirmişti. Özgür düşün-
ce aydınların ve din adamlarının, kilisenin uygulamalarını değerlendirip eleştirmeye başlamasına yol açmıştı. Aşağıda 
bu eleştirileri yapan ve Reform hareketlerinin öncüsü kabul edilen Martin Luther’i birlikte dinleyelim:

Rönesans, reform ve bilimsel gelişmeler, XVII ve XVIII. yüzyıllarda Avrupa’da yeni bir dönem başlattı. Her konuda 

akla öncelik veren bir düşünce sistemi gelişti. Bu düşünce sistemi insanı ve insanın doğadaki yerini, dine değil, akla 

dayanarak açıklamayı amaç edindi. Bilgi edinme yöntemi olarak gözlem ve deneyi esas aldı. Bu düşünce sisteminin 

etkisiyle bilim ve felsefe alanında büyük gelişmeler oldu. Avrupa’da akla dayanan düşünce sisteminin egemen olduğu 

bu döneme Aydınlama Çağı adı verilir. Aydınlanma Çağı’nda özellikle doğa bilimleri hızlı bir gelişme göstermiştir. Bu 

dönemin önemli bilim insanlarının başında Newton (Nivtın), Kopernik, Galileo (Galile) ve Descartes (Dekart) gelir.

XVI. yüzyılda ilk kez Almanya’da başlayan Reform Hareketleri daha sonra Fransa ve İngiltere başta olmak üzere 

Avrupa’nın birçok ülkesine yayıldı. “Yeniden şekil vermek” anlamına gelen reform, Katolik kilisesini aslına döndürmek 

amacıyla yapılan değişiklik ve düzenlemelerdir. Reform Hareketleri, Katolik mezhebinin parçalanarak Protestanlık, 

Kalvenizm ve Anglikanizim gibi yeni mezheplerin ortaya çıkmasına yol açtı. Kilise ve din adamları saygınlığını kaybetti. 

Protestanlığın yayıldığı yerlerde kilisenin mallarına el konuldu. Eğitim ve öğretim kilisenin elinden alınarak laikleştirildi. 

Böylece Avrupa’da düşünceyi ve gelişmeyi engelleyen dinî etkenler ortadan kalkmış oldu. 

“Matbaanın icat edilmesiyle çok sayıda İncil basıldı ve 

birçok dile çevrildi. İncil’i okuyunca rahiplerin söylediği birçok 

inancın İncil’de olmadığını öğrendik. Düşünceler ve inançlar 

üzerinde çok baskı var. Din adamları para karşılığında, günah-

lara af belgesi veriyorlar. İncil’de ‘Tanrı ile kulun arasına kimse 

giremez, günahları ancak Tanrı affeder.’ diyor. Baskılar gitgide 

artıyor. Kiliseler ve tüm din adamları çok zengin. Din adamları 

zevk ve eğlence içinde yaşıyorlar. Okullar da kiliseye bağlı. Ki-

lisenin dayattığı fikirlerden başkasını savunmak mümkün de-

ğil. Bu duruma artık dur demek gerek. Benim gibi düşünenler 

çoğunlukta. Ben onlara öncülük edeceğim…”

Reform Hareketleri bilimin gelişmesine nasıl katkıda bulunmuştur? Açıklayınız.
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İlk buharlı trenlerden biri

Buharın Gücü: Sanayi İnkılabıBuharın Gücü: Sanayi İnkılabı

Fizik ve matematik alanında birçok buluş gerçekleştiren Newton, “Evrensel Yer Çekimi Yasası”nı buldu. Kopernik 
Güneş Sistemi’nin varlığını kanıtladı. Galileo “Güneş Sistemi’nin merkezi Dünya değil, Güneştir. Güneş Dünya’nın 
etrafında dönmez. Dünya, Güneş’in etrafında döner.” düşüncesini savundu. Hollandalı bir gözlükçünün uzak nesneleri 
büyüten bir icadından hareketle teleskop yaptı. Bu teleskopla Ay’ın yüzeyinin pürüzlü olduğu anlaşıldı. Teleskopların 
uzay gözlemi yapmadaki önemi fark edildi.  Gök bilimciler teleskoplar yardımıyla gök cisimlerinin hareketlerini ve ya-
pısını incelediler. Teleskop ve benzeri teknolojik araçların geliştirilmesiyle günümüzde uzay araştırmaları yapılmaya 
başlandı. Hatta uzayda yapılan araştırmalar teknolojiye önemli katkı sağladı.

Aydınlanma Çağı düşünürleri hemen hemen her konuyu incelediler. Toplum, siyaset, hukuk, ekonomi ve tarih 
alanında yeni fikirler ortaya attılar. Sosyal bilimler alanında Jan Jack Rousseau (Jan Jak Ruso) ve müzik alanında 
Mozart sonraki yüzyıllara da damga vuran çalışmalar yaptılar. Aydınlanma Çağı’nda meydana gelen bilim, sanat ve 
teknolojideki gelişmeler Sanayi İnkılabı’na temel oluşturdu.

Avrupa’da Rönesans, Reform Hareketlerinin yol açtığı özgür düşünce, bilimsel ve teknolojik alanlarda önemli geliş-
melere yol açtı. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin üretim alanına uygulanmasıyla da Sanayi İnkılabı gerçekleşti.

XVIII. yüzyıla kadar her türlü üretim insan gücüyle yapılıyordu. 1765’de buhar motorunun icat edilmesiyle bu üretim 
biçimi köklü bir değişime uğradı. Böylece buhar gücüyle çalışan makinelerin üretimde kullanılmasıyla Sanayi İnkılabı 
başlamış oldu. İlk olarak İngiltere’de başlayan Sanayi İnkılabı daha sonra diğer Avrupa ülkelerine de yayıldı. Kömür, 
petrol ve su gücüyle çalışan fabrikalar kuruldu.

Sanayi İnkılabı pek çok alanda yeni gelişmelere neden oldu. Bu gelişmelerde enerji kaynağı olarak 
petrolün ve elektriğin yaygın kullanılmaya başlanması etkili oldu.  

Sanayi İnkılabı taşımacılık alanında da büyük geliş-
melere yol açtı. 1804’de İngiltere’de raylar üzerinde iler-
leyen ilk buharlı lokomotif yapıldı. Zaman içinde yapılan 
buluşlarla lokomotiflerin hızı ve gücü yükseltildi. Tren, 
taşımacılıkta oldukça önemli araç hâline geldi. Trenin 
gelişmesine paralel olarak demir yolu yapımı da hızlan-
dı. Demir yolları sayesinde pazarlar birleşti, mesafeler 
kısaldı, demir yollarının gelişimi Sanayi İnkılabı’nın etki-
lerinin başka ülkelere yayılmasına da katkıda bulundu. 
1856 yılından itibaren dökme demiri çeliğe dönüştüren 
ekonomik bir yöntemin bulunmasıyla çelik üretmek daha 
ucuz ve kolay hâle geldi. Çelik üretiminin artması demir 
yolu yapımını da hızlandırdı. 
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Neler Öğrendik? XV. yüzyılın sonlarından itibaren Coğrafi Keşifler, Dünya ile ilgili bilgilerin artmasına yol açmıştır. XV ve XVI. 
yüzyıllarda edebiyat, sanat, bilim ve düşünce alanlarında yenilik ve gelişmeler başlamıştır. Rönesans adı verilen bu yenilikler 

özgür ve bilimsel düşünceyi geliştirmiştir. Akıl, bilim, deney ve gözlemin ön plana çıkması bilim ve tekniğin gelişmesinin yolunu 
açmıştır. XVI. yüzyılda Almanya’da başlayan Reform Hareketleri tüm Avrupa’ya yayılarak eğitimde kilise hâkimiyetine son vermiş, 
böylece düşünceyi ve gelişmeyi engelleyen dinî etkenler ortadan kaldırılmıştır. Aydınlanma Çağı ile akla dayanan düşünce sistemi 
Avrupa’ya egemen olmuştur. Bu dönemde özellikle doğa bilimleri hızlı bir gelişme göstermiştir. Tüm bu gelişmeler teknik alanda da 
büyük ilerlemelere yol açmıştır. XVIII. yüzyılın sonlarında buharlı motorun icadıyla üretimde kol gücünden makine gücüne geçilmiş, 
üretim hızla artmıştır. Tüm bu gelişmeler günümüz bilim ve teknolojisinin temelini oluşturmaktadır.
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Burcu akşam haberlerini izlerken düşünce özgürlüğü kavramının sık-
ça tekrarlandığını duyunca öğretmen olan babasına düşünce özgürlüğü-
ne neden önem verildiğini sordu. 

Babası: 
-Aristo, “İnsanı diğer varlıklardan ayırt eden özellik, düşünme ve 

düşündüklerini ifade etme gücüne sahip olmasıdır.” demiştir. İnsan ile 
düşüncenin gelişimi birlikte olmuştur. Çeşitli aletleri icat eden insanlar, 
doğaya hükmetmeye başlamış ve yeni fikirler üretmişlerdir. Bu fikirler 
sayesinde günümüzdeki uygarlığa ulaşılmıştır. Ancak bu yenilikler, top-
lumları yönetenlerin çıkarlarına uygun olmayınca düşünürler büyük so-
runlar yaşamışlardır. Özellikle Orta Çağ’da Avrupa’daki bilim insanları ve 
düşünürler benzer sorunları en çok yaşayanlardandır. Bu çağda Katolik 
Kilisesi dinî, siyasi ve ekonomik gücü elinde bulunduruyordu. Bilimsel ve 
akılcı düşünceyi reddederek kişisel görüşleri yasaklamıştı. 

DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ VE BİLİMDÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ VE BİLİM

Düşünelim! 

Kavramlar 

Yeni öğrendiğiniz ama başkala-
rının da bilmesi gereken bir bilgiyi 
kimseye söyleyemediğinizde ya da 
söylemeniz yasaklandığında neler 
hissederdiniz? Duygularınızı anlatı-
nız.

• Bilim
• Düşünce
• Özgürlük
• Düşünce: Bir işin gerçekleşmesi 

ya da bir sorunun çözümü için zihince 
tasarlanan, aranıp bulunan yol.

Bilim ve düşünce alanında yapılan yenilikler ve buluşları nasıl 
öğreniriz? Bu yenilikler bizlere duyurulmazsa sonuçları neler ola-
bilir? Açıklayınız.

Bruno’nun mahkemeye çıkarken söylediği sözlerin ana fikri nedir? Bilim insanlarının özgür olmadığı du-
rumlarda neler olabilir? Sınıfça tartışınız.

İncil’i kendi çıkarları doğrultusunda yorumlayarak halkı yanlış bilgilendiriyor, dinden çıkarma ve Tanrı adına gü-
nahları bağışlama yetkilerini kendilerinde görüyorlardı. Bu duruma karşı çıkanlar dinden çıkarılarak yine papazlar ta-
rafından kurulan engizisyon mahkemelerinde yargılanıyordu. Yargılama sonucunda pek çok bilim insanı ve düşünür, 
sadece düşüncelerini söylediği için cezalandırılmıştır. Geçmişte yaşanan bu üzücü olayların sonrasında devletler kendi 
anayasalarında, devletler arası sözleşmeler ile düşünce özgürlüğünü güvence altına almıştır. Bizim anayasamızın 27. 
ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. maddelerinde de bu güvence vardır. Bu durumu daha iyi anlayabilmen için 
sana Giardano Bruno (Cordana Bruno) ve Galileo Galilei (Galileo Galile)‘nin hayatlarını araştırmanı öneririm.

Burcu konuyla ilgili yaptığı araştırma sonrasında hayretler içerisinde kaldı. Burcu’nun Bruno ve Galile ile ilgili araş-
tırma sonuçlarını aşağıda birlikte inceleyelim.

Bruno, İtalya’da doğan rahip, filozof ve gök bilimcidir. Copernicus 
(Kopernik)’in evrende dünyadan başka gezegenlerin de olduğu fikrine 
inanmış ve aynı görüşte olan Galile ile tanışmıştı. Bu görüşleri yü-
zünden cezalandırıldı. Sürekli yaşadığı yeri değiştirmek zorunda kaldı. 
Fikirlerini bir soylu ile tartışınca engizisyon mahkemesine teslim edildi. 
Yaşadığı baskı ve korkuları mahkemeye çıkarken söylediği “Ne gör-
düğüm hakikati gizlemekten hoşlanırım, ne de bunu açıkça ifade et-
mekten korkarım. Aydınlık ve karanlık arasındaki, bilim ve cehalet ara-
sındaki savaşa her zaman katıldım. Bundan dolayı her yerde zorlukla 
karşılaştım…” sözleri ile açıkça ifade etmiştir. Gördüğü işkencelere 
rağmen görüşlerinden vazgeçmedi ve mahkum edildi. Onun bu fikirle-
ri, daha sonra yaşanan ve yeniden doğuş anlamına gelen Rönesans 
felsefesini biçimlendirdi.

   www.tubitak.gov.tr (Düzenlenmiştir.).

Bruno
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Atatürk, “Öğretmenler, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister” sözü ile 
neyin önemini vurgulamaktadır? Açıklayınız.

Neler Öğrendik? Orta Çağ’da, Avrupa’da dinî ve yönetim gücünü elinde bulunduran gruplar, bu güçlerin ellerinde kalması 
için düşünce özgürlüğünü engellemişlerdir. Bu durum Avrupa’ya uzun bir Orta Çağ karanlık dönemi yaşatmış, bilimde, 

sanatta, felsefe ve siyasette gelişmelerin gecikmesine neden olmuştur. Tüm yasaklamalar ve baskılar düşünce özgürlüğünü 
yok edememiş, sadece gelişmelerin olmasını geciktirmiştir.

ÇK - 73

Orta Çağ, Avrupa için baskı ve korku dönemi olarak adlandırılır. Bu dönemde din adamları ve soylular her alanda 
söz sahibiydi. Bilimsel çalışmalar, felsefe, sanat, siyaset ve ekonomide Katolik kilisesinin sözünden çıkmak ve gö-
rüşlerini eleştirmek mümkün değildi. Avrupa’daki bu baskıcı tutuma karşılık aynı dönemde İslam dünyasında, Çin ve 
Hindistan’da böyle engeller yoktu. Düşüncelerin özgürce ifade edildiği bu bölgelerde bilimsel çalışmalar da gelişmiştir.

Avrupa’daki baskılar, düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlayamamış, dinsel hoşgörü artmış ve özgür düşünce ge-
lişmiştir. Yaşanan bu karanlık dönemin ardından biraz gecikmeli de olsa daha önceki derslerde gördüğünüz Rönesans 
Dönemi ve Reform Hareketleri yaşanmıştır. Geçmişten alınan dersler sayesinde düşünceleri ifade etme özgürlüğü, 
günümüz yönetim sistemi olan demokrasinin ön şartı olmuştur.

Galile, kendi yaptığı teleskop ile dünyanın ve yıldızların hareketlerini 
gözlemlemiştir. O zamana kadar Güneş ve yıldızların Dünyanın etrafında 
döndüğü sanılıyordu. Galile’nin yaptığı araştırmayla, gezegenler ve Dün-
yanın hem kendi etrafında, hem de Güneşin etrafında döndüğü ortaya çık-
mıştı. Galile bu keşfini açıklayınca kilisenin isteği ile tutuklandı. Kitapları ve 
araştırmaları yasaklandı. Fikirlerinde ısrar ettiği takdirde ölüm cezası ala-
cağı söylendi. Bunun üzerine inanmadığı halde kilisenin söylediği görüşleri 
kabul etmek zorunda kaldı. Mahkeme çıkışında söylediği “Ben ne dersem 
diyeyim, o dönmeye devam ediyor.” sözleri uzun süre bilim çevresinin dilin-
den düşmemiştir.

Galile’yi dünya dönüyor dediği için yargılayanlar, günümüzde yaşıyor olsalardı neler hissederdi? Örnek 
veriniz.

Galile

Galile’nin engizisyon mahkemesinde yargılanması
www.tubitak.gov.tr (Düzenlenmiştir.).
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1. İlk Çağ uygarlıkları, günümüz bilim ve teknolojisinin gelişmesine katkıda bulunan ilk buluş ve icatları 

gerçekleştirmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu buluş ve icatlardan bir değildir?

A) Tekerlek   B) Yazı   C) Buhar gücü   D) Cam 

2. Aşağıdaki buluşlar ve etkilerini gösteren bölümü inceleyiniz.

A. Aşağıda sol sütunda Türk ve İslam ülkelerinde yaşayan bilim insanları, sağ sütunda ise bu bilim insanlarının 

çalışmalar yaptığı bilim dalları yer almaktadır.  Bilim insanlarını çalışma yaptıkları bilim dalları ile eşleştiriniz. Bazı bilim 

insanları birden fazla bilim dalında çalışma yapmış olabilir. 

ÜNİTE DEĞERLENDİRMESİ

1. Ulaşımın gelişmesi 2. Tarih çağlarının başlaması

Tekerlek Ateş

Piri Reis
Coğrafya

Taküyyiddin

Astronomi

Ali Kuşçu

Matematik

Biruni

Tıp

İbni Sina

Felsefe
Uluğ Bey

Fizik
Harezmi

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuduktan sonra doğru seçeneği işaretleyiniz.
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Buluş ve etkileri bölümündeki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) 1    B) 2   C) 3   D) 4

3. “Tarih Sümer’de başlar.” ifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yazının bulunması
B) Tekerleğin bulunması
C) Barutun bulunması
D) Camın bulunması

4. Matbaanın geliştirilmesi ve kâğıdın ucuza mal edilmesi ile Avrupa’da kitap basımı çoğaldı ve ucuzladı. Yazılan 
eserler tüm Avrupa’da yaygınlaştı. Bu arada okuma-yazma oranı arttı.

Bu durum aşağıdaki gelişmelerden hangisini olumlu yönde etkilemiştir. 
A) Mezhep birliğinin sağlanmasını  B) Sömürgeciliğin hızlanmasını
C) Kralların güçlenmesini   D) Bilimsel gelişmelerin hızlanmasını

5. “Tıp, felsefe, matematik gibi bilim dallarında eserler vermiştir. Eserleri arasında yer alan “Kanun” Avrupa’da uzun 
yıllar tıp eğitiminde kullanılmıştır.”

 Metinde tanıtılan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İbni Sina
B) İbnülheysem
C) Biruni
D) Harezmi

6. VIII ve XI. yüzyıllarda İslam dünyasında yetişen Biruni, Harezmi, İbni Sina gibi bilim insanlarının eserleri, Avrupa 
dillerine çevrilerek üniversitelerde okutulmuştur.

Bu bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İslam bilginleri bilimsel gelişmeye katkı yapmıştır.
B) İslam dini bilim alanında çalışmayı teşvik etmiştir.
C) İslam bilginlerinin eserleri Batı’da kabul görmüştür.
D) Çağdaş uygarlık tümüyle İslam bilginlerinin eseridir.

3. Kitap sayısının çoğalması 4. Astronominin gelişmesi3 Kit ğ l 4 A t i i li i

Matbaa Teleskop



116



117



118

Toprak tüm canlıların barınağıdır. Tarih öncesi devirlerden günümüze kadar tarım yapmayı ve hayvanları evcilleş-
tirmeyi öğrenen insanın en iyi dostu toprak olmuştur. Bugün arkeolojik kazılarla elde edilen buluntular bu dostluğun en 
önemli kanıtıdır.

TOPRAĞIN GÜCÜTOPRAĞIN GÜCÜ

Aşağıda verilen dörtlükleri okuyunuz.

Şaire göre toprak insanlara neler veriyor? Şair “Topraktan ay-
rılırsam nerde kalırım” dizesiyle toprağın insan hayatındaki hangi 
rolünü anlatmaya çalışıyor?

Çatalhöyük evinde olduğu gibi, arkeoloji müzelerinde sergilenen buluntu ve eserler tarihte toprağın önemini, üre-
timdeki rolünü gözler önüne sermektedir. Siz de bir arkeoloji müzesini sanal ya da gerçek bir gezi ile ziyaret ederek 
toprağın üretimdeki önemini gösteren kanıtlar görebilirsiniz. Örneğin, Anadolu Medeniyetleri Müzesi gibi müzelere 
www.kultur.gov.tr adresinden yararlanarak sanal gezi yapabilirsiniz.

www.kultur.gov.tr

Anadolu Medeniyetleri Müzesi-Çatalhöyük Evi’nden bir görünüm

Yan tarafta fotoğrafı yer alan 
Ankara’daki Anadolu Medeniyet-
leri Müzesi’nin sanal ortamında 
Çatalhöyük’e ait bir ev görülmektedir. 
Bu evin duvarlarındaki boğa başları 
o dönemde tarımın önemli olduğu-
nun kanıtıdır. Çünkü boğa, toprağın 
sürülmesinde önemli bir rol üstleni-
yordu. Toprağın sürülmesi ise üretim, 
beslenme, çoğalma, kısacası yaşam 
anlamına geliyordu.

Yapılan bir arkeolojik kazıda pişmiş toprak mühürler, toprak çanak ve çömlekler bulunmuştur. Bunlar, top-
rağın insan hayatındaki önemine hangi bakımdan kanıt olabilir?

Düşünelim! 

Kavramlar 

Toprak, hayatımızda niçin önemlidir? 
Topraklarımıza sahip çıkmak, onları doğ-
ru kullanmak için neler yapabiliriz?

Bütçe
Ekonomi
Ekonomik faaliyet
Tüketim
Vergi
Üretim
Yönetim 

Üretim: İnsanın topraktan, doğanın 
her türlü kaynak ve güçlerinden kendine 
yararlı ürünler elde etmesi, bunları işle-
yerek gereksinim duyduğu ve nesneler 
durumuna koyması, çoğaltması işi.

Kara Toprak
…
Koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi.
Yemek verdi, ekmek verdi, et verdi.
Kazma ile dövmeyince kıt verdi.
Benim sadık yârim kara topraktır.
…
Havaya bakarsam hava alırım,
Toprağa bakarsam dua alırım,
Topraktan ayrılırsam nerde kalırım
Benim sadık yârim kara topraktır.

                  Aşık Veysel 
Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim 

Dergisi, sayı 134, s. 9

ÇK - 77
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Toprağı eken bir Osmanlı çiftçisi

Toprak, üretimdeki önemini tarih boyunca korumuştur. Topraktan elde edilen ürünler insanların temel ihtiyaçlarını 
karşılamıştır. Toprağın başlıca üretim ve geçim kaynağı olması geniş topraklara sahip devletleri güçlü hâle getirmiştir. 
Bu nedenle devletler, verimli topraklara sahip olmak için pek çok mücadele vermişlerdir. Devletler, topraklarını 
genişletmek için fetihler yapmışlardır. Bu, toprağın üretimde olduğu kadar yönetimde de önemli olduğunun bir kanıtıdır. 
Devletler için toprağın üretimde kullanılmasını sağlamak ve bunu yönetmek başlı başına bir iş olmuştur. Geçmişten 
günümüze devletlerin toprağı üretimde ve yönetimde nasıl kullandıklarını birlikte inceleyelim.

İlk Çağ’da Anadolu ve Mezopotamya’da yaşayan uygarlıklar toprağı ekip dikerek değerlendirmiş ve bu sayede üretimi 
artırmıştır. İhtiyaç fazlası üretim yapılması ticareti geliştirmiş, toplu yaşam yaygınlaşmış ve şehir devletleri kurulmuştur.

Selçuklular’da ise toprakların büyük kısmı devlete aitti ve tarım yapılan topraklar ikta denilen bölümlere ayrılırdı. 
İktalar hizmet veya maaş karşılığı belirli süreler için askerlere, komutanlara ve devlet adamlarına verilirdi. İkta sahipleri 
ise toprakları işleme karşılığında belli sayıda askerin ihtiyacını karşılar ve savaş zamanlarında askerlerle birlikte orduya 
katılırdı. Bunun yanında bazı vergileri toplayan ikta sahipleri bulundukları yerin de güvenliğini sağlardı. Böylece devlet 
hem ikta sahiplerine maaş vermek zorunda kalmaz hem de ordunun ihtiyacı olan askeri yetiştirmiş olurdu. Türk ve İslam 
devletlerinin birçoğunda toprak yönetimi bu şekildeydi. Selçuklular gibi bu sistemi geliştirerek uygulayan devletlerden 
biri de Osmanlı Devleti’ydi. Aşağıdaki minyatürü inceleyerek Osmanlı Devleti’nde toprağın üretimde ve yönetimde nasıl 
kullanıldığını birlikte öğrenelim.

… İlk Çağ’da Anadolu’da yaşayan Hititlerde ekilip 
biçilen araziler saraya ve tapınağa aitti. Tarlalara çok 
miktarda arpa ve buğday ekilirdi. Hasatta elde edilen 
ürünler çiftçiler tarafından sarayda ve tapınaklarda 
bulunan veya sarayın yakınındaki ambarlara taşınır, 
burada da ürünler sıkı denetim altında korunurdu. 

Tahıllar önemli ve değerli bir hazineydi, çünkü 
insanlar bununla beslenirdi. En önemli tüketim maddesi tahıldı… 
Çalışan işçilere maaş olarak tahıl verilirdi.          Çiğdem Maner, Hititler, s. 52.
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Aşağıda verilen metni okuyarak görselleri inceleyiniz.

Osmanlı Devleti Dönemi’nde yaşayan tımar sahibi Ali, bu topraklarda sadece kiracıdır. Ali’ye savaşta gösterdiği 
hizmeti karşılığında bu toprakları işletme hakkı verilmiştir. Toprağın asıl sahibi devlettir. Yukarıdaki beratda bunun bir 
kanıtıdır. 

Osmanlı Devleti’nde yeni topraklar fethedildiğinde araziye kâtipler gönderilirdi. Kâtipler toprağı, elde edilen geliri ve 
toprağı işleyen nüfusunu kaydederlerdi. Ardından arazi, gelirleri açısından belirli dilimlere bölünürdü. Tımar, zeamet, 
has olarak adlandırılan bu araziler; vezir, beylerbeyi, sancakbeyi ve sipahilere dirlik olarak verilirdi. Bu dirlikler bir an-
lamda, kişilerin yaptıkları hizmetlerin karşılığıydı. Hizmet karşılığında verilen bu dirliklerin asıl sahibi devlettir. Kişiye bu 
toprakları işletme hakkı verilirdi. Dirlik sahipleri bu yerlerin vergilerini toplar, bu vergilerle besledikleri askerlerle de sa-
vaşa katılırlardı. Ancak sefere mazeretsiz olarak katılmayan sipahilerin elinden tımarları alınırdı. Toprağın mazeretsiz 
arka arkaya üç yıl boş bırakılması, halka kötü davranılması da tımarların geri alınma sebebiydi. 

Tımar sistemi sayesinde toprağın işlenmesi ve üretimin devamlılığı sağlanmış, toprağın parçalanması önlenmiştir. 
Tımar sahiplerinin yetiştirdiği atlı askerler ise ordunun büyük bölümünü oluşturmuştur. Bu sistem, devletin hazineye yük 
olmadan güçlü ordulara sahip olmasını mümkün kılmış ve devlet bütçesine önemli katkılar sağlamıştır. Aynı zamanda 
tımar sahiplerine maaş ödenmemesi devlet bütçesini rahatlatmıştır.

Osmanlı Devleti’nde mülkiyeti tamamen kişiye ait topraklar ile vakıf arazileri de vardı. Toprak yönetimi XVII. yüzyıl-
da bozulmaya başladı. Tımar sahiplerinin görevlerini yeterince yerine getirmemesi, toprakların boş kalması, askeri dü-
zendeki bozulmalar toprak yönetiminin de bozulmasına neden oldu. Bu bozulma devletin askerî ve ekonomik gücünü 
etkiledi. Tımar sistemi 1839’da yayımlanan Tanzimat Fermanı ile tamamen ortadan kaldırıldı.

Osmanlı padişahlarından biri olduğunuzu düşününüz. Tımar sistemini kaldırdıktan sonra toprak yönetimi-
ni ve işlenmesini nasıl sağlardınız? Açıklayınız.

“Tımar sahibi Ali adlı kişinin yazı ile baş vurup, Ankara Sancağı Ayaş nahiyesinde Cemuz adındaki köyle 
başka köylerden bin sekiz yüz elli akça tımarın halen beratla kendi elinde bulunduğunu…”

Mertol Tulum, Mühime Defteri 90, 497 nolu kayıt. 

Berat Tımarlı Sipahi
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Günümüzde devlete ait topraklar olmakla birlikte, büyük bir kısmının mülkiyeti kişilere aittir. 
Kişiler kanunlar çerçevesinde toprağı istediği gibi kullanabilir ve miras bırakabilirler. Bu duru-

mu Osmanlı Dönemindeki tımar sistemi ile karşılaştırdığınızda aralarındaki benzerlikler ve farklılıklar 
nelerdir?

Osmanlı Devleti’nde ekonominin temeli ve nüfusun büyük çoğunluğunun geçim kaynağı tarıma dayanıyordu. Cum-
huriyetin ilk yıllarında da üretim büyük ölçüde tarımdan sağlanıyordu. Cumhuriyet Döneminde ana hedef sanayileşme 
olarak benimsenmesine rağmen, tarım sektörü ekonomik faaliyet olarak önemini korumaya devam etmiştir. 

Ülkemiz tarıma elverişli, geniş topraklara sahiptir. Halkımızın önemli bir kesimi de geçimini topraktan sağlamakta-
dır. Nüfusun artması toprağın daha verimli, çağdaş tekniklerle işlenmesini gerektirmektedir. Üreticiler bu konuda dev-
letimiz tarafından bilinçlendirilip desteklenmektedir. Bu destek kimi zaman çiftçiye kredi, kimi zaman tohum verilerek 
kimi zaman da eğitim yoluyla gerçekleştirilmektedir. Aşağıda ülkemizde tarıma destek veren bazı kurum ve kuruluşlara 
örnek verilmiştir. Bunları inceleyerek bu kurum ve kuruluşların tarımın gelişmesindeki önemi üzerine düşüncelerinizi 
arkadaşlarınızla paylaşınız. 

Devlet Su İşleri

Ülkemizde Tarıma Destek 
Veren Kuruluşlar

Neler Öğrendik? Toprak, tarih boyunca devletler için üretimde ve yönetimde önemli bir güç unsuru olmuştur. Örneğin,
Osmanlı Devleti’ndeki tımar sistemi sayesinde toprağın işlenmesi ve üretimin devamlılığı sağlanmış, tımarlı sipahiler 

ise ordunun büyük bölümünü meydana getirmiştir. Ülkemiz topraklarının önemli bir kısmı kişilere aittir. Toprak sahipleri 
topraklarını kanunlara aykırı olmamak kaydıyla istediği gibi değerlendirebilir.
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Kral Yolu olmasaydı Lidyalıların ürünlerini pazarlama imkânı bulup bulamayacaklarını söyleyiniz. Kral Yolu 
ve altının Lidyalıların gelişmesinde rolü var mıdır? Neden?

Ülkeler sahip oldukları yer altı ve yer üstü kaynaklarını üretimde kullanarak ekonomilerini geliştirirler. Bir ülkenin 
sahip olduğu kaynağı en iyi şekilde değerlendirip onu dünya pazarlarına satması ve ihracatının fazla olması kalkın-
masının önemli şartlarından biridir. Ülkeler yetiştirdiği veya ürettiği ürünleri, çıkardıkları madenleri kendisine kazanç 
sağlamak için diğer ülkelere satarlar. Kendi ihtiyaç duyduğu kaynak ve ürünleri ise diğer ülkelerden satın alırlar. Ticaret 
adı verilen bu alışverişte sadece alışverişi yapan iki devlet değil aynı zamanda ticaretin yapıldığı yollar üzerindeki dev-
letler de kazanç sağlarlar. Bu nedenlerle tarih boyunca, kaynakları bol olan ve ticaret yolları üzerinde bulunan devletler 
daha çok gelişmiş ve güçlenmişlerdir. Şimdi doğal kaynakların, ürünlerin ve ticaret yollarının devletlerin gelişmesindeki 
önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle inceleyelim. 

İlk Çağ’da Frigyalılar, yetiştirdik-
leri at ve katırlarla ün yaptılar. Tiftik 
adı verilen keçi kılından yaptıkları 
dokumaları ve Tapates adlı halı ve 
kilimleri satarak önemli gelir elde 
ettiler. MÖ VI. yüzyıldan sonra zayıf-
layan Frig Devleti, Lidyalıların ege-
menliğine girdi. Tarihte parayı ilk kez 
kullanan Lidyalılarda ticaret gelişti. 
Efes’ten başlayıp Mezopotamya’da 
Persepolis kentine kadar uzanan 
Kral Yolu’nun açılmasında maden, 
özellikle altın işçiliğinde ileri olan 
Lidyalılar etkili oldu. 

DEVLETLER GELİŞİYORDEVLETLER GELİŞİYOR

Kaynaklar, Ürünler ve Ticaret YollarıKaynaklar, Ürünler ve Ticaret Yolları

Düşünelim! 

Kavramlar 

Bir devletin kalkınmasında, denizle-
re, limanlara, zengin yer altı ve yer üstü 
kaynaklarına sahip olmasının rolü nedir? 
Açıklayınız.

İhracat

Kaynak

Okyanus

Ticaret

Ürün 

Ticaret: 1. Ürün, mal vb. alım satımı. 
2. Kazanç amacıyla yürütülen alım satım 
etkinliği.

Aşağıdaki Frigya’nın ünlü kralı Midas’ın konuşma metnini oku-
yunuz.

Paktolos ırmağında bulunan altının, Frigyalıların sosyal ve eko-
nomik yaşamı ve  diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkilerindeki rolü 
sizce nedir? Açıklayınız. 

Frigya’nın kralı Midas’ım. Tanrı Dionysos (Diyonizos)’un 
en iyi arkadaşını tutsak ettim. Ama ona çok iyi davrandım. Bu 
nedenle Tanrı Dionysos, kendisinden bir dilek dilememi istedi. 
Ben de dokunduğum her şeyin altına dönüşmesini istedim... 
Sonunda yiyecekleri bile yiyemez oldum. Çünkü dokunduğum 
yiyecekler bile altın oluyordu. Bana Tanrı acıdı ve Sard yakın-
larındaki Paktolos Irmağı’nda beni yıkadı. Böylece bu kötü du-
rumdan kurtuldum. Irmağın sularında da o günden sonra altın 
bulunmaya başladı.

Kral Yolu Haritası
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Aşağıdaki İpek ve Baharat yollarının yer aldığı haritayı inceleyiniz. Sizce, Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki 
ticarette başka hangi yollar kullanılabilir? Haritayı ve atlasınızdaki diğer dünya haritalarını inceleyerek ce-

vap veriniz.

Kral Yolu gibi tarihte önemli başka ticaret yolları da vardı. Bunların başında da İpek ve Baharat Yolları geliyordu. 
İpek Yolu aynı zamanda bilinen en eski kara yollarından biriydi. Çin ve Avrupa arasındaki ticaret, bu yol ile yapıl-
maktaydı. Tüccarlar, Avrupa’ya ve yol üzerindeki ülkelere ipek, porselen, kâğıt gibi ürünler gönderiyorlardı. Avrupa 
ve başka ülkelerden aynı yol üzerinden altın, gümüş gibi değerli madenler ile atlar getiriliyordu. İpek Yolu’na adının 
verildiği paha biçilmez ipekler, Çinlilerin en önemli ihracat ürünüydü. Baharat Yolu’na adını veren ürün ise baharattı.  
Baharat günümüzden binlerce yıl önce Asya’nın güney ve doğu ülkelerinde kullanılıyordu. Orta Çağ’da Avrupalıların eti 
taze tutabilmek için kaynağı Hindistan ve Endonezya olan baharata ihtiyaçları vardı. Baharat Orta Çağ Avrupa’sında 
pahalı olduğundan sadece zenginler satın alabiliyorlardı. Hindistan ve Endonezya’daki baharatı ya Müslümanlar Hint 
Okyanusu’ndan deniz yolu ile ya da Türkler ve diğer tüccarlar Asya kıtasında önemli bir kara yolu olan İpek Yolu ile 
Akdeniz ve Karadeniz’e getiriyorlar, bu kıyılardan Venedikli ve Cenevizli tüccarlara satıyorlardı. Venedikli ve Cenevizli 
tüccarlar da Avrupa limanlarına taşıyordu.

İpek ve Baharat yolları aracılığıyla ticaret yapan devletlerin yanı sıra, bu yolların geçtiği devletler de ticaret saye-
sinde önemli bir gelir sağlıyorlardı. Özellikle XVI. yüzyılda İpek ve Baharat yollarının geçtiği Osmanlı Devleti üç kıtaya 
yayılan toprakları ile dünya ticaretinin de merkezinde bulunuyordu.  Bu ticaret yollarının ülke topraklarından 
geçmesi, Osmanlı Devleti’nin ekonomik olarak güçlenmesinde büyük rol oynamıştı. 

Avrupalılar XV. yüzyılın sonlarında baharat üreten ülkelere doğrudan ulaşmanın yollarını aradılar. Neden mi? 1271 
yılında başlayan ve 24 yıl süren seyahati ile Çin, Hindistan ve Asya kıtasının birçok bölgesini gezen Doğu dünyasını 
batıya tanıtan Marco (Marko) Polo’ya kulak verelim. 

Doğu ülkelerinin zenginliği karşısında Marko Polo’nun gözleri kamaşmıştı. Hâlbuki aynı dönemde ülkesi Venedik’in 
de içinde bulunduğu Avrupa’da fakirlik hâkimdi. Üstelik doğudaki kaynak ve ürünlerin Avrupa’ya gelene kadar fiyatları 
çok artıyordu.

“… İnsanı şaşırtacak denli altınları var. Bunca altını ne yapacaklarını bilemiyorlar… Tüm saray altınlarla kap-
lanmış. Nasıl biz evlerimizi kurşunla kaplarız, bu saray da katıksız altınla kaplı. Öyle ki, hesabı zor yapılır, zaten 
dünyada kimse de böyle bir şeyi satın alamaz… Bu serveti ölçmeye milyonlar yetmez…”

      Marco Polo, Dünyanın Hikâye Edilişi Harikalar Kitabı 2, s.123.

Asya’da daha ucuz olan ticaret ürünlerinin Avrupa’ya ulaştığında pahalı olmasını nasıl açıklayabilirsiniz? 

İpek ve Baharat Yolu Haritası
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Marko Polo’nun eserini okuyanlardan biri de Kristof Kolomb idi. Kolomb, Polo’nun gezisinden çok etkilenmişti. 
Zengin ülkelere gitmeyi, onların zenginlikleriyle ülkesini tanıştırmayı aklına koymuştu. Ona göre, Avrupa’dan denize 
açılan bir gemici hep batıya giderek Hindistan’a ulaşabilirdi. Bu inançla İspanya’dan hareket eden Kolomb, 1492’de 
Orta Amerika’da bulunan Bahama Adaları’na ulaştı. Ancak burayı Hindistan’ın batısındaki adalar zannetmişti. Ölünce-
ye kadar da çağının en büyük coğrafi keşfini yaptığını öğrenemedi. 1499’da Amerigo Vespuçi adlı bir İtalyan denizcisi, 
buranın yeni bir kıta olduğunu dünyaya ilan etti. Bu yeni kıtaya “Amerika” adı verildi.

“Zaman İçinde Bilim” ünitesinden de hatırlayacağınız gibi, Kolomb’un yaşadığı çağ adeta “Keşifler Yüzyılı” olmuş-
tur. Pusula’nın kullanılması, yeni haritaların çizilmesi, gemicilikteki ilerlemeler keşifleri kolaylaştıran gelişmelerdi. Yeni 
çizilen haritalar matbaalarda çoğaltılıyordu. Bu icatlar ve gelişmeler sayesinde birçok yeni yerler ve yollar keşfedildi. 

Yeni yerler keşfeden kişiler, yani kâşifler ilk defa gördükleri ürünleri ülkelerine taşıdılar. Domates, vanilya, patates 
gibi bitkiler ve bufalo gibi hayvan türleri keşifler sonrası dünyaya yayıldı. Yeni keşfedilen yerlerde bol olarak bulunan 
altın ve gümüş gibi madenler Avrupa’ya getirildi. Ticaretle uğraşan kişiler zenginleşti. Atlas Okyanusu’ndaki limanlar 
önem kazandı. İpek ve Baharat yolları gibi eski ticaret yolları önemini kaybetti.

Sizce, Coğrafi Keşifler sonrasında yeni ticaret yollarının bulunması devletlerin gelişmesine hangi katkıları 
sağlamış olabilir? Açıklayınız.

Aşağıdaki haritayı inceleyiniz. Coğrafi Keşifler neden ilk olarak İspanya ve Portekiz’den başlamıştır? 

Coğrafi Keşiflere katılan kâşiflerin büyük bir kısmının Avrupalı olmasının nedenleri neler olabi-
lir? Açıklayınız.

Bunları Biliyor musunuz?
Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet hayatında hiç domates, patates ve muz  yememiştir. Çünkü bu ürün-

lerin ana vatanı Amerika Fatih zamanında  henüz keşfedilmemişti. 

Coğrafi Keşifler Haritası
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Geçmişte Kral Yolu, İpek ve Baharat Yolu gibi önemli ticaret yolları vardı. Peki, günümüzdeki önemli ticaret yolları 
hangileridir ve nerelerden geçmektedir? Ülkemizin coğrafi konumunun dünya ticareti üzerindeki önemi nedir? Bu soru-
ların cevabını birlikte öğrenelim.

“İstanbul Boğazı, bütün diğer boğazlardan üstündür. Çünkü iki denizi ve iki dünyayı tek anahtarla açmaktadır.” Bu 
söz ünlü Fransız yazar Petrus Gyllius (Cillus)’a aittir. Geçmişten günümüze bütün dünyanın ilgisini üzerinde toplayan 
İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’ndan meydana gelen deniz yolu “Türk Boğazları” adıyla anılır. 
Bir dünya haritası incelendiğinde boğazların önemi kendiliğinden ortaya çıkar. Boğazlar, Karadeniz’in ve Karadeniz’e 
kıyısı olan ülkelerin deniz yoluyla tek çıkış kapısıdır. Hazar Denizi ve çevresindeki ülkelerin petrollerinin dünya pazar-
larına ulaştırılmasının en ekonomik yolu yine boğazlardır. Aynı zamanda Avrupa ile Asya kıtaları arasında en yakın 
nokta olarak kıtasal geçişin sağlandığı yerdir. Günümüzde yılda yaklaşık 50 000 gemi Türk Boğazları’ndan geçiş yap-
maktadır. Dünya ticaretinde önemli bir geçiş yolu olan boğazların önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Aşağıda 
verilen haritayı inceleyiniz.

Boğazlar nasıl vazgeçilmez bir zenginlik ise ülkemizi çevreleyen denizlerde o kadar önemlidir. Geleceğimiz de-
nizlerdedir. Neden mi? Gelin bu durumu harita üzerinde bir yolculuk yaparak açıklayalım. Bu yolculuğumuzun rota-
larını yukarıdaki haritadan takip ediniz. Karadeniz’den başlayan mavi yolculuğumuza, muhteşem boğazlarımızdan 
geçerek devam edelim. Ege Denizi’nden Akdeniz’e, Akdeniz’den okyanuslara açılalım. İsterseniz Süveyş Kanalı’ndan 
Kızıldeniz’e, oradan Hint Okyanusu’na isterseniz Cebelitarık Boğazı’ndan Atlas Okyanusu’na yolculuğumuzu Büyük 
Okyanus’ta da devam ettirebiliriz. Bu mavi yolculuğu size neden mi yaptırdık? Çünkü en ucuz taşımacılık deniz yoluy-
ladır ve ülkemiz de bu zenginlikle çevrilidir. Dünya yüklerinin yaklaşık % 85’i, petrolün ise yaklaşık % 98’i deniz yoluyla 
taşınmaktadır. Bu yüklerin yaklaşık % 30’unun taşındığı yer ise Akdeniz’dir. Toprağıyla, boğazlarıyla, denizleriyle dün-
yanın gözbebeği olan ülkemiz dünya ticaret yollarının önemli bir koridorudur. 

İki Dünyanın Anahtarı Türk Boğazlarıİki Dünyanın Anahtarı Türk Boğazları

Neler Öğrendik? Kaynaklar, ürünler ve ticaret yolları devletlerin gelişmesinde önemli rol oynarlar. Örneğin, Kral Yolu,
İpek ve Baharat yolları üzerinde bulunan devletler daha hızlı gelişmiş ve zenginleşmişlerdir. Coğrafi Keşifleri yapan 

ya da destekleyen devletler sayesinde eski ticaret yollarının önemi azalırken, yeni ticaret yolları bulunmuştur. Böylece 
yeni ticaret yolları üzerinde bulunan devletler diğerlerine göre daha avantajlı duruma gelmişlerdir. İstanbul ve Çanakkale 
boğazlarına sahip olan Türkiye, önemli ticaret yolları üzerindedir.

ÇK - 82
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Eğiren Jenny gibi makinelerin icadı insanların yaşamında ne gibi değişikliklere yol açmış olabilir? Örnek 
veriniz.

Aşağıdaki metni okuyarak soruyu cevaplayınız.

James Watt’ın (Ceyms Vat) makinesi 
dünyayı değiştirmiş olabilir mi? Nedenini 
açıklayınız.

Kavramlar 
Teknoloji
Ulaşım
Teknoloji: 1. Bir sanayi dalı ile ilgili 

yapım yöntemlerini, kullanılan araç gereç 
ve aletleri, bunların kullanım biçimlerini 
kapsayan uygulama bilgisi. 2. İnsanın 
maddi çevresini denetlemek ve değiştir-
mek amacıyla geliştirdiği araç gereçlerle 
bunlara ilişkin bilgilerin tümü.

Düşünelim! 
İnsanlığın bugünkü gelişmişlik düze-

yine ulaşmasında geçmişte yapılan icat 
ve buluşların yeri nedir? Açıklayınız.

İnsanlık tarihinde iki büyük aşama vardır. Bunlardan birincisi, insanın göçebelikten kurtulup yerleşik düzene geç-
mesidir. Avcılıktan, tarıma ve hayvancılığa yönelmesidir. İkinci aşama ise makineleşme olmuştur. İnsanın tüketicilikten 
üreticiliğe geçişi binlerce yıl sürmüştür. Bu dönemde üretim, insan ve hayvan gücüyle yapılmıştır. Daha fazla zaman ve 
güç harcamayı gerektiren bu üretim şekli XVIII. yüzyıla kadar devam etmiştir. Bu yüzyıla kadar insanların büyük bölümü 
köylerde yaşamıştır. Halk geçimini ilkel araç ve yöntemlerle yapılan ekonomik faaliyetlerle sağlamıştır. Bu nedenle elde 
edilen ürünler ve üretim de yetersiz oluyordu. Ulaşım araçları da son derece ilkeldi. Ulaşım genellikle atla sağlanıyor, 
bu nedenle insanlar yaşadığı bölgenin dışına pek çıkamıyorlardı. İnsanların büyük bir bölümü okuryazar değildi.

XVIII. yüzyılın sonlarına doğru yeni icatların ortaya çıkmasıyla beraber tekstil, demir, çelik ve kömür üretiminde 
büyük ilerlemeler sağlandı. 

İcatların değişime uğrattığı üretim süreçlerinin ilki ku-
maş üretimidir. 1733’de John Kay adında bir dokumacı 
“uçan mekik” adlı icadı sayesinde dokuma işlemini ma-
kineleştirmiştir. Bu makineyle bir kişi eskiden ürettiğinin 
iki katı kumaş üretebiliyordu. 1764’te James Hargreaves 
“Eğiren Jenny” adını verdiği yanda gördüğünüz makine-
yi icat etti. Bu makinede, elle döndürülen bir tekerlek 8 
iği birden çalıştırıyor böylece, bir kişi tek başına 8 iplik 
yumağını eğirebiliyordu. 

İNSAN GÜCÜNDEN MAKİNEYEİNSAN GÜCÜNDEN MAKİNEYE

Madenciler, pompaları tanıyorlardı... 
Çünkü yer altı suları onların en büyük 
düşmanıydı. Su, durmaksızın, yorulmak-
sızın ayaklarının altından çıkıyor, tünel 
duvarlarından sızıyor ya da tünel tavanın-
dan yağmur gibi akıyordu. Su derinleştiği 
zamanlarda hiç çalışamıyorlardı. Yüzyıl-
lardır bu yer altı suları madenlerden elle 
çıkarılırdı. Ama madenler giderek daha 
derine iniyor ve su giderek artıyordu. 
Suları geliştirdiğim yeni pompamla dışarı 
çıkaracaktım. 

Pompanın çalışmasıyla birlikte sularda dışarı akmaya başladı. 
Bu madencileri o kadar mutlu etmişti ki, pompanın kulaklarını sağır 
eden sesine bile aldırmıyorlardı. Ben ise insanlara hizmet verebi-
lecek olan buhar gücünü denetim altına alma başarısının sevincini 
yaşıyordum.

Teknolojinin hızla değiştiği bu döneme “Sanayi İn-
kılabı” adı verildi. İngiltere’de başlayan Sanayi İnkılabı, 
tarıma ve el zanaatlarına dayalı bir ekonomiden, sanayi-
nin ve makine üretiminin egemen olduğu bir ekonomiye 
geçiş sürecidir. Bu süreçte kol gücünün yerine makine-
lerin geçtiğiyle ilgili aşağıda verilen örneği birlikte ince-
leyelim.

James Watt

Eğiren Jenny
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Teknolojik gelişmeler fotoğraftaki işçilerin ya-
şamını nasıl etkilemiştir?

Sanayi İnkılabı ile birlikte tarlaların sürülmesinde, ekilmesinde ve ürünlerin taşınmasında makineler kullanılmaya başlandı.

Sanayi İnkılabı ile birlikte İngiltere’de açılan fabrikalardan birinde 
çalışan işçiler

XVIII. yüzyılda fabrikalarda dev buhar makineleri kullanılmaya başlandı. 
Sanayi İnkılabı’nı başlattığı varsayılan James Watt’ın buhar makinesinin 
kullanılmasıyla gücünü kömürden alan iplik eğirme fabrikaları şehirlerde 
hızla çoğaldı. Yüzyılın bitimine doğru dünyanın ilk sanayi şehri olan Manc-
hester (Mençıstır)’da 52 dokuma fabrikası kuruldu. Böylece bir sanayi şehri 
doğdu. 

Sanayi İnkılabı ile birlikte, dokumacılığın yanında madencilik ve demircilik gibi alanlarda da üretim arttı. Demirden 
yapılan çelik, buharlı makinelerle dövülüyor ve biçimlendiriliyordu. Gazeteler, buharlı makinelerle basılıyordu. Dikiş ma-
kineleri sayesinde daha kısa sürede daha fazla giysi dikilebiliyordu. Tarlalardaki işler, hasat zamanından yılın başına 
kadar sürerken şimdi kısa sürede bitiyordu. 

İngiltere “dünyanın atölyesi” adını almıştı. İngilizler, makine, nitelikli iş gücü ve üretim tekniklerinin ülkelerinin dışına 
çıkmasını engellemek istediler. Ama bu durum uzun sürmedi. Diğer Avrupa ülkeleri, İngilizlerin sanayi deneyimlerini 
öğrenmeye çalıştılar. Sonunda, Sanayi İnkılabı, Belçika’ya taşındı. Belçika’da dokuma sanayi gelişti. Sanayi İnkılabı 
Avrupa’ya yayıldı.

Avrupa’ya yayılan sanayileşme sürecinde büyük 
fabrikalar açıldı. Fabrikalarda çalışanlar yani işçiler 
toplumsal bir sınıf oluşturdular.  Bu işçi sınıfı, nüfus ar-
tışıyla birlikte tarım alanlarında çalışma imkânları aza-
lan ve yeni iş bulmak için köylerden şehirlere göç eden 
insanlardan oluştu. 

Buhar Makinesi

ÇK - 83
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Aşağıdaki fotoğrafları inceleyiniz. “Harman güzün kalkar.” deyimini de dikkate alarak teknolojik gelişmele-
rin tarıma olan katkısını değerlendiriniz.
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Sanayinin gelişmesiyle, tarım alanında çalışan insanlar hızla sanayi alanlarına doğru göç ettiler. Çünkü sanayileş-
meyle birlikte tarım sektöründe insan gücüne dayalı üretimin yerini makineler alırken şehirlerde ise yeni kurulan fabri-
kalarda iş gücü ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Dünya nüfusunun büyük çoğunluğu tarım sektöründe çalışmaktayken bu oran 
sanayileşmiş ülkelerde hızla sanayi sektörünün lehine değişmeye başlamıştır. Bundan dolayı şehirlerde nüfus hızla 
artmış ve günümüzün metropol denilen büyük şehirleri ortaya çıkmıştır. Bu gelişmeler şehirlerde alt yapı sorunlarına, 
çevre kirliliğine ve çarpık kentleşmeye neden olmuştur. 

Sanayi İnkılabı ile sanayide kullanılan demir ve çeliğin önemi arttı. İnsan gücüne olan ihtiyaç azaldı. Büyük üretim 
artışları sağlayan yeni makineler icat edildi. Ulaşım ve iletişim araçlarında buhar lokomotifi, buharlı gemi, otomobil, 
uçak, telgraf ve radyoyu kapsayan önemli gelişmeler oldu. Artan sanayi üretimi karşısında servet kaynağı olarak tarı-
mın önemi azaldı.

Sanayi İnkılabı Avrupa ülkelerini derinden etkilemişti. Kuru-
lan fabrikalar geleneksel üretim şekillerini değiştirmişti. Bunun 
yanında insanların refah seviyelerini de artırmıştı. Fabrikala-
rın çoğalmasıyla işçi kesimi doğmuştu. Bu durum, yeni sosyal 
problemlerin ortaya çıkmasına yol açmıştı. Yetişkin erkeklere 
göre daha düşük ücret ödenen kadın ve çocuk işçilerin çalıştı-
rılması yaygınlaşmıştı. 

Sanayileşmede öncü olan devletlerin ekonomisi 
güçlendi. Bununla birlikte fabrikalarında işleyecek 
ham madde ihtiyaçları arttı. İhtiyaç fazlası olarak 
ürettikleri ürünleri satacak pazarlar aramaya başla-
dılar. Ekonomik ve siyasi olarak güçlü olan devletler, 
güçsüz olanları birer ham madde kaynağı gibi gör-
düler. Güçsüz olan devletleri kimi zaman işgal ettiler 
kimi zaman da baskı altına alarak pazar hâline getir-
diler. Güçsüz olan devletleri yönetimleri altına alarak 
büyük “Sömürge Devletleri” hâline geldiler. İngiltere, 
Fransa, Almanya gibi devletlerin sömürgecilik yarışı, 
dünya savaşlarına neden oldu. Günümüzde bile bu 
yarış gitgide artan bir hızla devam etmektedir.

Yandaki ve yukarıdaki fotoğrafları inceleyiniz. Sanayi 
İnkılabı’ndan sonra ortaya çıkan sorunlar neler ola-

bilir? Örnek vererek açıklayınız.

Yukarıdaki fotoğrafta, Kuzey Amerika’da bir tarlada,  
İngilizlerin dokuma sanayisi için önemli bir ham mad-

de olan pamuk için çalışan köleler görülmektedir. Kuzey 
Amerika’da yetişen pamuğun İngiltere ekonomisine katkı-
ları neler olabilir? Açıklayınız.

Sanayi İnkılabı ile ortaya çıkan işçi sınıfının sorunlarını 
çözmek ve haklarını korumak için sendikalar kurulmaya başla-
dı. Bu sendikalar işçilerin toplu olarak haklarının korunması ve 
sorunlarının çözümü için faaliyetlerde bulundular. 

Sanayi İnkılabının etkisiyle kurulan fabrikalarda çalışan 
çocuk işçiler

Sanayi İnkılabı sonrası ortaya çıkan işçi sınıfının yürü-
yüşü (Ya durumunu kabul et ya da hakkını ara!)
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Günümüzde Sanayi İnkılabı ile başlayan değişim baş döndürücü bir hızla devam etmektedir. Sanayi İnkılabı son-

rası insan gücünün yerini makineler almış, günümüzde ise elektronik cihazlar, robotlar üretimde baş rolü oynar hâle 

gelmiştir. Bu yeni üretim teknolojileri sayesinde çok daha kısa sürede daha fazla üretim yapılabilmektedir. Ülkeler, üre-

tim teknolojisindeki araştırma ve geliştirme çalışmalarında yarış hâlindedir. Yeni teknolojiyle üretim yapan sanayileşmiş 

ülkelerin hem refah seviyeleri artmakta hem de dünya ekonomisinde ve politikasında etkin rol oynamaktadırlar. Üretim 

teknolojisindeki bu gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkileri ile ilgili aşağıda verilen fotoğrafları inceleyiniz.

Avrupa’da Sanayi İnkılabı ile birlikte başlayan hızlı sanayileşme sürecine aynı dönemde Osmanlı Devleti ayak uy-

duramadı. Avrupa ülkelerinde birçok fabrika açılırken Osmanlı Devleti’nde açılan fabrikaların sayısı yok denecek kadar 

azdı. Osmanlı Devleti daha çok Avrupa ülkelerinin ihtiyacı olan ham maddeyi karşılayan ve yine Avrupalıların ürettiği 

daha ucuz ürünlerin pazarlandığı bir ülke durumuna geldi. Bu durum Osmanlı sanayisinin rekabet gücünü azaltırken 

gelişmesine de engel oldu.

Üretim teknolojisindeki gelişmelerin olumlu ve olumsuz etkileri neler olabilir? Örnekler veriniz.

Osmanlı Devleti, sanayileşen Avrupalı devletler ile rekabet edebilir duruma gelmek için neler yapabilirdi? 
Örnek veriniz. Bu dönemde yaşayan bir Osmanlı esnafı olsaydınız durumdan sosyal ve ekonomik olarak 

nasıl etkilenirdiniz? Açıklayınız.

ÇK - 85

Neler Öğrendik? Sanayi İnkılabı ile başlayan üretim teknolojisindeki hızlı değişim sosyal ve ekonomik hayattaki değişimi 
de beraberinde getirmiştir. İnsan gücüyle yapılan üretim, yerini makinelerle yapılan üretime bırakmıştır. Böylece 

üretim artarken işçi kesimi gibi yeni sosyal sınıflar ortaya çıkmış, hak ve özgürlükler gündeme gelmiştir. Devletler arasında 
sömürgecilik yarışı başlamıştır. Sanayileşmiş ülkelerin refah seviyeleri artmıştır. Ülkeler, üretim teknolojisindeki araştırma ve 
geliştirme çalışmalarında yarış hâlindedir.
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İnsanlık tarihi kadar köklü olan vakıf anlayışına birçok toplumda rastlayabiliriz. Vakıflar yardımsever insanların 

çabalarıyla kurulmuştur. Bireylerin gönüllü katkı ve katılımı sağlanmadıkça kalıcı eserler meydana getirmek mümkün 

değildir. Uygarlıkların gelişmişlik göstergelerinin en önemlilerinden biri de sosyal yardım kuruluşlarıdır. Asıl amacı, 

başta insan olmak üzere, bütün varlıklara hizmet etmek olan vakıflar, uygarlıkların koruyucusudurlar. İslamiyet’in do-

ğuşundan itibaren, katılma, paylaşma, dayanışma, yardımlaşma ve başkalarının yardımına koşma görev olarak algı-

lanmıştır. Bu amaçla da pek çok yardım kuruluşları açılmıştır. Türk-İslam medeniyetinin belki de en temel özelliği bir 

“vakıf uygarlığı” olmasıdır. 

Vakıflar, toplum yaşamında önemli rol oynayan kuruluşlardır. Belirli bir mal varlığına sahip olan kişiler, birer va-

kıf kurarak topluma hizmet götürmeyi, aynı zamanda da dinî bir görevi yerine getirmeyi amaçlamışlardır. Türk-İslam 

toplumlarında ibadete, eğitime, sağlığa ve kültürel etkinliklere yarayan birçok yapı ve kuruluş vakıf yoluyla gerçek-

leştirilmiştir. Osmanlı Devleti’nde cami, mescit gibi dinî binaların yanında eğitim kurumlarının çoğunun vakıf olması 

dikkat çekicidir. Bunların yanı başında imarethane, hastane, han, hamam, çeşme, kütüphane, değirmen, yağhane gibi 

sağlığa, ticarete, konaklamaya hizmet eden yapıların da yer alması vakıflara çok yönlü hizmet veren önemli kuruluş 

olma niteliği kazandırmıştır.

Kavramlar 
Sivil toplum kuruluşu 
Vakıf
Vakıf:  Bir hizmetin gelecekte de 

yapılması için belli şartlarla ve resmî 
bir yolla ayrılarak bir topluluk veya 
bir kimse tarafından bırakılan mülk, 
para.

Düşünelim! 
Geçmişte ülkemizde bazı va-

kıflar tarafından mektep, medrese, 
hastane gibi kuruluşlar kurulmuş 
ve işletilmiştir. Bu tür kuruluşları 
araştırarak örnekler veriniz.

SOSYAL YAŞAMDA VAKIFLARSOSYAL YAŞAMDA VAKIFLAR

Aşağıdaki fotoğrafları inceleyiniz.

Fotoğraflardaki eserlerin Osmanlı Devleti Döneminde insan hayatındaki önemi nedir? Örnekler veriniz.

Doğancılar Sadaka Taşı (İstanbul)

Yeni Valide Cami Kuşevi (İstanbul)Güzelce Su Kemeri (İstanbul) III. Ahmet Çeşmesi (İstanbul)

Gök Medrese (Sivas)
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Osmanlı geleneğinde din ve bayındırlık hizmetleri, eğitim, sağlık ve kültürel faaliyetler devlet bütçesine doğrudan 
bir yük getirmemiştir. Devletin en üst makamında yer alan padişahtan vatandaşa kadar toplumun bütün bireylerinin 
gönüllü katılımı ile vakıf geleneği sayesinde bu hizmet ve faaliyetler yapılmıştır. 

Osmanlı Devleti’nde vakıflar, vakfiye adı verilen bir sözleşmeyle kurulurdu. Bu sözleşmede vakfın amacı, gelir kay-
nakları, bu gelirin nasıl kullanılacağı, nasıl korunup artırılacağı belirlenirdi. Vakfiye, kadı tarafından onaylanır, padişahın 
onayından sonra da geçerli hâle gelirdi. Vakıf için belirlenen şartları padişah bile değiştiremezdi. Aşağıda verilen bazı 
vakıf örneklerini ve sosyal yaşamdaki rollerini birlikte inceleyelim.

Öğrencilere Elbise Veren Vakıf
Vakfın adı: Nurbanu Valide Sultan Vakfı
Kurulduğu Yer: İstanbul
Kuruluş Tarihi: 1582
Vakfiyesinden: Üsküdar’da ihtiyacı olan mektep öğrencilerine 

yılda iki defa günün şartlarına göre elbise dağıtılacaktır… 

Çevre Düzenleme Vakfı
Vakfın adı: Hasan Paşa Vakfı
Kurulduğu Yer: İstanbul
Kuruluş Tarihi: 1778
Vakfiyesinden: Vakfın gelirlerinden bir kısmının, vakfın yaptırdığı cami, 

zaviye, çeşmeler ve Kilitbahir’deki limanın, Meydüs Köyü’ne giden yolun 
tamir, temizlik, düzenleme ve diğer masraflarına harcanması…

Leylek Vakfı
Vakfın adı: Mürselli İbrahim Ağa Vakfı
Kurulduğu Yer: İzmir
Kuruluş Tarihi: 1889
Vakfiyesinden: Ödemiş Yeni Cami civarındaki leyleklerin beslen-

mesi için senelik yüz kuruş verilecek…

Âmâlara Yardım Eden Vakıf
Vakfın adı: Hüseyin Ağa Vakfı
Kurulduğu Yer: Siirt
Kuruluş Tarihi: 1903
Vakfiyesinden: Bahçe ve dükkânların âmâlara vakfedilmesi…

Sayfadaki bilgileri göz önünde bulundurarak Osmanlı Devleti Dönemindeki vakıflar hakkında neler söylenebilir? 
Belirtiniz.

ÇK - 86
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Osmanlı Devlet’indeki vakıf geleneği cumhuriyetin ilanından sonra da devam etmiştir. Vakıf geleneğine sahip çıkan 
Mustafa Kemal Atatürk bu konudaki görüşleri şöyledir:

Cumhuriyetin ilanından sonra vakıf işleriyle ilgilenmek üzere 1924 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 
Başbakanlığa bağlı olan bu genel müdürlük, vakıfların kuruluş amaçlarına uygun olarak yönetilip yönetilmediğini de-
netlemektedir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün sosyal hizmet ile kültürel faaliyetlerini tanıtan aşağıdaki İnternet sayfasını birlikte 
inceleyelim.

Aşevi: Yoksullara yiyecek dağıtılmak üzere kurulan hayır evleridir.
Muhtaç Aylığı: Muhtaç çocuklara, engellilere, yaşlılara ve ihtiyacı olanlara verilen aylık maaştır.
Burs Hizmeti: Ailelerinin maddi durumu yeterli olmayan Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve ortaöğretim 

okullarında öğrenim gören öğrencilere burs verilmektedir. 
Müzeler: Tarihî ve kültürel varlıkları korumak ve yaşatmak için kurulmuşlardır.
Vakıf Kültür Varlıkları: Yurt içi ve dışındaki vakıf eserlerinin korunması, restorasyonu ve bakımı ile ilgili hizmetler 

yapılmaktadır.

Mustafa Kemal Atatürk, vakıfların hangi rollerine dikkat çekmiştir?

Vakıflar Genel Müdürlüğünün hizmetlerinin sosyal yaşamdaki rolü nedir? Genel Müdürlüğün İnternet say-
fasındaki fotoğrafı inceleyiniz ve sloganı açıklayınız. Genel müdürlüğün logosunda neden 1048 tarihi yer 

almış olabilir? Açıklayınız.

“…Vakıfların var oluş esprisi göz önüne alınınca; bunun dinî kurumlar ile beraber hizmet ve sosyal dayanış-
mayı hedeflediği ortaya çıkar. 

Vakıfların imarethaneler, hastahaneler, kütüphaneler, kervansaraylar, hamamlar, çeşmeler, mektepler, med-
reseler ve diğer irfan müesseselerini kapsamış olması, vakıflara ait ... esasları göstermektedir.”

   1 Mart 1922 TBMM’yi açış nutkundan, www.vgm.gov.tr  (Düzenlenmiştir.)

www.vgm.gov.tr



133

Ülkemizde, Vakıflar Genel Müdürlüğünün yanı sıra, dayanışma, yardımlaşma, spor, sanat, çevre, çocuk ve kadın 
hakları alanlarında faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşları da vardır. Kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluş-
ları, faaliyetleri ile sosyal yaşamda önemli rol oynarlar. Toplumsal sorumlulukları gönüllü olarak üstlenen vakıf, dernek 
gibi sivil toplum kuruluşlarının temel amacı toplumun yararı için çalışmalar yapmaktır. Aşağıda verilen sivil toplum 
kuruluşu örneklerini birlikte inceleyelim.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı: İstanbul’da uluslararası sanat festivalleri düzen-
lemek amacıyla kurulmuştur. Vakfın birincil hedefi kültür ve sanat çalışmalarının 
en seçkin örneklerini sunmak ve aynı zamanda sanat yoluyla uluslararası bir plat-
form oluşturarak Türkiye’nin ulusal, kültürel ve sanatsal değerlerini tanıtmaktır.

İnsan Hakları Derneği: Derneğin tek amacı “insan hak ve özgürlükleri” konu-
sunda çalışmalar yapmaktır. Kişisel, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar 
ile dayanışma haklarını bir bütün olarak benimseyip savunarak bu konuda faaliyet 
gösterir.

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı: Kadınların ekonomik durumlarını ve 
yaşam kalitelerini iyileştirmek amacıyla kurulmuştur. Vakıf, dar gelirli bölgelerde 
kadınlara ve çocuklara yönelik çalışmalar yapar.

TEMA Vakfı: Ülkemizde doğal varlıkların ve çevre sağlığının korunması, 
erozyonla mücadele, toprak örtüsü ve toprağın korunması ve ağaçlandırmanın 
önemi hakkında kamuoyunu eğitmek ve bilinçlendirmek temel amacıdır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı: Türkiye’de yaşayan herkese eşit, dengeli 
ve mümkün olan en yüksek düzeyde koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetleri ile 
sosyal yardım ve hizmetleri sunmak temel amacıdır. 

Geleceğimizin Çocukları Vakfı: Çocukların her türlü eğitim ve öğretim gider-
lerini karşılayarak insanca yaşayabilecekleri ortamlar, okul, çocuk yuvası, aşevi 
ve sığınma evi gibi kurumlar açarak Türk insanının çağdaş düzeye ulaşmasında 
katkıda bulunmak temel amacıdır.

Sivil toplum kuruluşlarının yaptığı çalışma ve hizmetlerin sosyal yaşama katkıları nelerdir? 
Örnekler veriniz.

Neler Öğrendik? Sivil toplum kuruluşları ve vakıflar, dayanışma ve yardımlaşmanın yanında spor, sanat, çevre, çocuk 
ve kadın hakları alanlarında da faaliyet gösterirler. Günümüzde olduğu gibi, Osmanlı Devleti Döneminde de vakıflar 

bu amaçlar doğrultusunda hizmet etmiş ve sosyal yaşamda önemli rol oynamışlardır. Örneğin, Osmanlı Devleti Döneminde 
kurulan Nurbanu Valide Sultan Vakfı, ihtiyacı olan mektep öğrencilerine elbise dağıtmıştır. Günümüzde faaliyetlerine devam 
eden Geleceğimizin Çocukları Vakfı da ihtiyaç sahibi çocukların eğitim giderlerini karşılamaya çalışmaktadır.

ÇK - 87
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Devletlerin gelişmesi, kalkınması devamlılığını sürdürebilmesi nitelikli insanların varlığına bağlıdır. Nitelikli insanla-
rın yetişebilmesi ise ancak iyi bir eğitimle mümkündür. Tarih boyunca Türkler eğitimin öneminin farkında olmuş, eğitimi 
geliştirmek ve nitelikli insanlar yetiştirmek için çeşitli kurumlar ve teşkilatlar kurmuşlardır. Bu kurum ve teşkilatlar sa-
yesinde, nitelikli ve meslek ahlakı kazanmış devlet adamı, asker, esnaf ve sanatkârlar yetiştirilmiştir. Aşağıda yer alan 
tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek ahlakı kazandırmada rol oynayan medrese, Enderun ve ahilik ile 
lonca teşkilatını birlikte inceleyelim.  

Ders verilen yer anlamına gelen medreseler, eğitim ve öğretim kurumlarının temelidir. Bunlar Karahanlı, Büyük ve 
Anadolu Selçuklu ile Osmanlı Devletlerindeki orta ve yüksek öğretim kurumlarıydı. Osmanlı Devleti’nde ilim ve kültür 
alanında çalışmaların yapıldığı medreselerin ilki Orhan Bey Döneminde İznik’te açılmıştı. Medreseler daha çok hüküm-
darlar ve devlet görevlileri tarafından kurulurdu.

Medreselerde öğretim parasızdı. Öğrencilerin 
yemek, giysi gibi ihtiyaçları medresenin bağlı olduğu 
vakıf tarafından karşılanırdı. Medreselerde ders ve-
renlere “müderris” adı verilirdi. Osmanlı Devleti’nde 
devrin önde gelen bilim insanları müderris olarak med-
reselere atanır ve öğrencileri yetiştirirlerdi. Mektep eği-
timinde sonra medreselere alınan öğrencilerde belirli 
bir yaş sınırı yoktu. Bazı müderrisler daha iyi eğitebi-
leceklerini düşündükleri genç yaştaki öğrencileri tercih 
ederlerdi. Bir müderris en fazla 20 öğrenciden sorumlu 
olurdu. Bu öğrenciler sınavla seçilerek alınırdı. Seçilen 
bu öğrenciler, kendi aralarında zekâ ve yeteneklerine 
göre ayrı ayrı sınıflarda eğitim görürlerdi. Buralarda 
dinî konuların yanında geometri, matematik, coğrafya, 
tıp, felsefe, fizik, kimya, tarih ve tabiat gibi dersler oku-
tulurdu. 

İlmiye sınıfının devletin gelişmesine katkısını açıklayınız.

Kavramlar 
Meslek
Sorumluluk
Sorumluluk: Kişinin kendi davranış-

larını veya kendi yetki alanına giren her-
hangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi.

Düşünelim! 
Bir meslek sahibinin içinde yaşadığı 

toplumun ahlaki değerleriyle uyumlu ol-
ması gerekli midir? Neden?

NASIL EĞİTİM GÖRDÜLER?NASIL EĞİTİM GÖRDÜLER?

Yandaki minyatürde, Osmanlı 

Devleti zamanındaki mimarlar gö-

rülmektedir. O zamanda yaşayan 

bir meslek ustası olduğunuzu ha-

yal ediniz. İş yerinize mesleğinizi 

öğrenmek isteyen bir genç geldi. 

Çırağınız olmak istediğini söyle-

di. Mesleğinizin inceliklerini ve 

ahlakını öğreteceğiniz gence ilk 

olarak neler söylerdiniz?

Mimarlar

Osmanlı Devleti’nde ilmiye sınıfı medreselerde öğrenim görürdü.

MedreseMedrese

Osmanlı Devleti’ndeki münevverlerin (aydınların) büyük bölümü medreselerden yetişir ve ilmiye sınıfını oluşturur-
du. İlmiye sınıfı eğitim-öğretim, adalet ve dinî işlerden sorumlu görevlilerden meydana gelirdi. Medreselerden mezun 
olan ilmiye sınıfı üyesi, mahkemelerde kadılık (hakimlik), hastanelerde hekimlik gibi işlerle uğraşırlardı. İlmiye sınıfının 
devlet kademelerindeki en yüksek derecesi Şeyhülislamlık idi. 
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Osmanlılarda, medreselerden ayrı olarak devlet memuru gibi 

nitelikli insan yetiştirmek amacıyla Topkapı Sarayı’nda “Ende-

run Mektebi” kurulmuştu. Enderun, bir saray okuluydu. Bu okula 

önceleri devşirme sistemiyle toplanan gayrimüslim çocukların 

yetenekli ve zeki olanları alınırdı. Sonraları Enderuna Müslüman 

çocuklar da alınmaya başlandı.

Genelde Hristiyan çocuklarının bazı şartlar göz önünde bu-

lundurularak toplanması esasına Devşirme Sistemi adı verilirdi. 

Bu sistemle toplanan erkek çocukların nitelikleri yasalara uygun 

olarak belirlenirdi. Yaşları annelerine gereksinim duyacak kadar 

küçük olmazdı. Eğitim yaşını geçenler, ailesinin tek çocuğu olan-

lar Enderun’a alınmazdı. Çocukların sağlıklı olmaları gerekirdi. 

Devşirilen bu çocuklar Türk ailelerin yanına gönderilir, burada 

Türkçeyi, Türk geleneklerini ve İslam dinini öğrenirlerdi. Daha 

sonra bu çocuklar acemi ocağında askerî eğitim görürlerdi. Bu 

eğitimde başarılı olanlar yandaki minyatürde görüldüğü gibi En-

deruna alınırdı. 

Enderunun kuruluş amacı; yönetici, komutan, usta, sanatkâr  

ve devlet memuru yetiştirmekti. Burada, medreselerde okutulan 

dersler okutulurdu. Diğer eğitim kurumlarından farkı, öğrencile-

rin askerî ve idari konularda uygulama yapmalarıydı. Bu uygula-

maların başında saray protokol hizmetleri, spor ve sanat çalış-

maları gelmekteydi. 

Enderun’da iyi eğitim alan gençler sadrazam, vezir, yüksek 

rütbeli asker, hattat, şair, müzisyen, mimar gibi nitelikli devlet 

görevlisi veya sanatkâr olurlardı. 

Enderun MektebiEnderun Mektebi
Akdeniz Medreseleri Fatih Külliyesi’nden bir görünüm (İstanbul)

Topkapı Sarayı’nda Enderun

Enderun Mektebi’nde yetişen saray 
hizmetlerini gören iç oğlanları

ÇK - 88

Aşağıdaki fotoğrafta Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Fatih Külliyesi’ndeki 
Akdeniz Medreseleri görülmektedir. Birçok medresede olduğu gibi burada da imaret, kütüphane gibi sos-

yal tesisler vardır. Sizce bu şekilde yapılanmanın sebepleri neler olabilir? 
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Ahilik teşkilatı, XIII. yüzyılda Anadolu’da kurulan esnaf ve zanaatkârlar birliğidir. 
Türkiye Selçuklu Devleti’nin sosyal düzeninin sağlanmasında etkili olan bu teşkilat, 
Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda da önemli rol oynamıştır. Yanda anıtı görülen Ahi 
Evran tarafından kurulduğu düşünülen Ahilik Teşkilatı dinî, ahlaki, sosyal ve eko-
nomik nitelikler taşımaktadır. Bu teşkilat, Anadolu’nun sosyal ve kültürel yapısında, 
meslek eğitiminde ve meslek ahlakını yerleştirmede önemli bir yere sahiptir.  Ahilik 
Teşkilatı benzer işlerde çalışanları (demirciler, kunduracılar, vb.) bir araya topla-
yıp yardımlaşmayı, meslek ahlakına uymayı ve toplumda düzeni sağlamayı amaç 
edinmiştir.

Ahilik Teşkilatında her zanaat grubunun başında üyelerinin oylarıyla seçilen bir 
yiğitbaşı bulunurdu. Yiğitbaşı esnafın meselelerini ve şikâyetlerini hâlletmeye çalı-
şan ilk merci durumundaydı. 

Ahilik Teşkilatında yiğitbaşının sorumlu olduğu mesleki eğitim alacak yiğitler (fetalar) ise Ahiliğe yeni kabul edilen 
kişilerdi. Bu kişilerin sahip olması gereken özellikler şunlardı:

Ahilik TeşkilatıAhilik Teşkilatı

Kırşehir’deki Ahi Evran Anıtı

Osmanlı Devleti Dönemindeki bir 
kapalıçarşıdan görünüm

“Fetanın ahlak bakımından yüce, va’dinde doğru, namuslu olması, hükümlerinde insafı elden bırakmaması, 
malı haram olanın malına hıyanet etmemesi, ikiyüzlü, iki dilli olmaması lazımdır. Fetanın üç şeyi bağlanır, üç şeyi 
açılır: Gözü haram olan şeylere, ağzı günah olan sözlere, eli zulüme bağlanır. Kapısı konuklara, kesesi kardeşle-
rinden ihtiyacı olanlara, sofrası bütün açlara açılır.”

       Veysi Erken, Bir Sivil Örgütlenme Modeli Ahilik, s. 75.

Ömer Beşe’nin durumunu dikkate aldığınızda, günümüzde de esnafın bir başkasına böyle bir nedenle dük-
kân açtırmama hakkı var mı? Sizce bu uygulamalardan hangisi doğru? Neden?

Ebubekir Efendi’nin durumu dikkate alındığında, bir malın satılmasına karar verilirken nelere dikkat edil-
mektedir?

Bir fetanın yukarıdaki özelliklere sahip olması meslek edinecek bir kişi için neden önemli olabilir? Açıklayınız.

Adım Ömer Beşe. İstanbul’da ütü-
cülük yapan bir esnafım. Dükkânım 
yıkılınca Tavukpazarı’nda bulunan 
bir yere taşınmak istedim. Ancak bu-
radaki ütücü esnafı, beni sık sık kötü 
söz söylediğim için aralarına kabul 
etmedi. Kötü söz söylemeyeceğime 
ve dürüst olacağıma söz vererek Ta-
vukpazarı’ndaki dükkâna yerleştim.

Adım Ebubekir. Herkes beni kı-
nacı Ebubekir Efendi, diye tanır. Va-
lide Sultan Hamamı’nın kapısında 20 
yıldır kına satarım. Geçimimi bu işle 
sağlıyorum ve konulan narh fiyatına 
her zaman uyarım. Her hamam ka-
pısında benim gibi kına satan esnafa 
gerek duyulduğundan artık her ha-
mam kapısında ahi tarafından kına 
satılmasına karar verildi.

letle olan münasebetlerini yürüten kişiydi. Kethüda gibi seçimle iş başına gelen şeyhler ise yiğitbaşı ve kethüdalar 
tarafından hâlledilemeyen meseleleri hallederdi. Aynı zamanda şeyhler, esnaf ve hükümet arasında temsilcilik yapar, 
hükümete karşı esnafı temsil ederlerdi. Bu kişiler, esnaf arasındaki ilişkileri, üretim miktarını ve paylaşımını denetler, 
paylaşımın adil olmasını sağlarlardı. Malların fiyatları devlet tarafından belirlenirdi ve buna narh vermek denilirdi. Yeni 
bir iş yeri ancak izin ile açılabilirdi. Aşağıda verilen Ahilik Teşkilatına üye iki esnafın durumu ile ilgili konuşma metnini 
birlikte okuyalım.

Hâlledemediği meseleleri kethüdaya iletirdi. Kethüda esnaf, tüccar ve sanatkârların dev-
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Osmanlı Dönemindeki bir bedestende çarşı esnafı

Ahilik Teşkilatı’nda, meslek sahibi olmak isteyenler önce çırak olarak işe başlarlar ve işin inceliklerini öğrenirlerdi. 
Ustasının yanında zamanla yetişen çırak, ustasının izniyle kalfa olurdu. Kalfalık süresini tamamlandıktan sonra ustalı-
ğa geçen kişi için bir tören düzenlenir ve Ahilik törelerine göre ona, peştamal kuşatılırdı. Ustalığa geçen kişilerin güven, 
doğruluk, dürüstlük, cömertlik, kardeşlik ve yardımseverlik gibi değerlere uyma zorunlulukları vardı. Örneğin, kusurlu 
bir mal satarak dürüst davranmayan ya da müşterilerine adil olmayan esnafa çeşitli cezalar verilirdi. Bu cezalar arasın-
da esnafın dükkânını kapatma da vardı. 

Ahilik geleneğinin devam ettiği Osmanlı Devleti’nde 
esnaf ve zanaatkârlar “Lonca” adı verilen teşkilata üye 
idiler. Her esnaf mutlaka bir loncaya kayıtlı olur, lonca-
nın koruması ve denetimi altında bulunurdu. Loncalar 
üye sayısını, üretilen malların kalitesini, fiyatını belirler, 
esnaf arasındaki haksız rekabeti önler, esnaf ile devlet 
arasındaki ilişkileri düzenlerdi. Gerektiğinde kredi de 
veren loncalarda bakırcı, fırıncı gibi meslek sahipleri 
üretici esnafı; berber, hamal gibileri ise hizmet esnafını 
oluştururdu. Loncalarda da Ahilikte olduğu gibi meslek 
eğitimi usta-çırak ilişkisine dayanır ve aynı zamanda 
kişiye meslek ahlakı kazandırılırdı. 

“Sevgi göster herkese ha! Selamdan kaçınma, sakın insanları ayırma ha! Hepsine adil ver, hakkın niyetin iyi 
olsun ha! Her şeyin gerçeğini söyle. Hayırdan ayrılma ha! Eser kalsın, sen gidersin iyi belle unutma ha! Önce 
hizmet sonra sensin.” (Babadağ Çarşı Kapısındaki Kitabe) 

       Veysi Erken, Bir Sivil Örgütlenme Modeli Ahilik, s.85.

Kitabede yer verilen ifadelere göre, bedesten esnafının nelere dikkat etmesi isteniliyor? Bu isteklerin se-
bepleri neler olabilir? Açıklayınız.

Sizce esnafın dürüst ve adil olmasına neden bu kadar önem verilmiş olabilir? Açıklayınız. Günümüzde de 
iş yeri kapatma cezası gibi uygulamalar var mı? Örnek veriniz. 

Meslek edindirmenin yanında meslek ahlakı da kazandıran Ahilik ve Lonca teşkilatlarından, günümüzdeki 
esnaf ve sanatkârlara ait meslek kuruluşlarının örnek almaları gereken kural ve uygulamaları neler olabilir? 

Yukarıdaki fotoğrafta bir bedestendeki çarşı esnafı yer almaktadır. Bu esnaf arasında görülen gençler ise çarşının 
sosyal ortamında mesleklerini ustalarından öğrenerek iş başında yetişmektedirler.

Neler Öğrendik? Tarih boyunca Türklerde meslek edindiren ve meslek etiği kazandıran kurumların başında med-
rese, Enderun, Ahilik ve Lonca teşkilatları gelirdi. Medreseler eğitim ve öğretim kurumlarının temeliydi. Enderun 

ise medreselerden ayrı olarak devlet memuru gibi nitelikli insan yetiştirmek için kurulmuş bir saray okuluydu. Ahilik ve 
Lonca teşkilatlarında, usta-çırak ilişkisine dayanan bir meslek eğitimi verilir ve meslek ahlakı kazandırılırdı.

Ahilik Teşkilatı üyesi esnaf ve zanaatkârların iş yerleri genellikle bedesten adı verilen çarşılarda idi. Bu bedestenler 
bir kişinin mesleki yönden yetişmesi için gerekli bütün özellikleri taşıyordu. Bedestenlerde hem kişiye meslek hem de 
ahlaki, toplumsal kurallar öğretilirdi. Bedestenlerin mesleki beceri kazandırılma yerleri olması kadar eğitim merkezleri 
olduğunu aşağıda verilen bedesten kitabesi göstermektedir.

ÇK - 89
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E-Ticaret Müdürü
• Örgün eğitim veren üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun,
• İyi derecede İngilizce bilen, bilgisayar programlarına hâkim,
• Yeni teknolojileri araştırmaya, öğrenmeye ve gelişime açık, giri-

şimci,
• Problem çözme ve organizasyon becerileri yüksek adaylar ara-

nıyor.
Teknik Destek ve Sistem Görevlisi
• Ofis makineleri, bilgisayar kurulumu ve kullanımı konusunda tec-

rübeli,
• Teknik lise veya meslek yüksek okullarının ilgili bölümlerinden 

mezun,
• Takım çalışmasına inanan, değişime ve öğrenmeye açık, girişim-

ci adaylar aranıyor.

Okula neden devam ediyorsunuz? “Eğitim görmek için.” dediğinizi duyar gibiyim. Okul bizi hayata hazırlamada 
laboratuvar görevi görür. Sorunlara uygun çözüm yolları geliştirmemize yardımcı olur. Bunlar içerisinde belki de en 
önemlisi, meslek seçiminde yol gösterici olması ve mesleğe hazırlamasıdır. Çünkü eğitimin önemli bir hedefi de bireye 
meslek edindirmektir. Peki, mesleğimizi nasıl seçeceğiz? Şimdi de bu sorunun cevabını birlikte verelim.

Yaşamımızın önemli dönüm noktalarından biri mesleğimizi seçme kararıdır. Meslek seçimi kişinin bir anlık kararı 
değildir. Bu çocukluktan yetişkinliğe uzanan bir seçim sürecidir. Yaşadığımız her tecrübe bizim gelecekte meslek se-
çimimiz üzerinde etkili olacaktır. Birikimlerimizin gelecekte seçeceğimiz meslekle ilgisini gösteren aşağıdaki Tomur 
Atakök’ün konuşma metnini okuyunuz.

Tomur Atakök’ün birikimleri gelecekte seçeceği meslekle ilgili midir? Onun ilgi, yetenek ve değerleri eğitim 
hayatını nasıl etkilemiştir? Tartışınız.

MESLEĞİMİ NASIL SEÇMELİYİM?MESLEĞİMİ NASIL SEÇMELİYİM?
Aşağıda verilen iş ilanını inceleyiniz.

İş ilanlarında aranan mesleklerin nitelikleri nelerdir? Gelecekte bu iş ilanına başvuru yapacak adaylardan 
biri olduğunuzu düşününüz. Bu mesleğe sahip olmak için bugünden geleceğe yönelik nasıl bir planlama ya-
pardınız? Açıklayınız.

Kavramlar 
Girişimci
Meslek
Meslek: Belli bir eğitim ile kaza-

nılan sistemli bilgi ve becerilere da-
yalı, insanlara yararlı mal üretmek, 
hizmet vermek ve karşılığında para 
kazanmak için yapılan, kuralları be-
lirlenmiş iş.

Düşünelim! 
Yaşadığınız çevrede insanlar 

hangi meslekleri yapıyorlar? Bu 
meslekleri siz de seçmeyi düşünü-
yor musunuz? Neden?

Gazete haberi, 14 Şubat 2011 (Düzenlenmiştir).

Prof. Dr. Tomur Atakök

“Çocukluktan bu yana ressam olmak isteği yaşamımı yönlendirdi. 

Sanatçı olarak doğmak bu olsa gerek. 9-10 yaşlarında bir çocuğun ille 

de ressam olacağım diye ısrar etmesi nedendir bilinmez. İlköğretim 

çağlarımdaki resimlerim nasıldı? Hatırlamıyorum. İlköğretimi bitirip 

liseye başladığımdan itibaren sanatla ilgili hem uygulamalı hem de 

teorik seçmeli dersler aldım. Bu yıllar, herhâlde yoğun bir birikimimin 

ve gelecekle ilgili kararlarımın oluştuğu dönemdi…” 
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Peki, mesleğimizi seçerken nelere dikkat edeceğiz. Bakın bu konuda uzmanlar bize neler tavsiye ediyor?

Şimdi de aşağıda Serenay Çınar’ın meslek seçimiyle ilgili görüşlerini birlikte okuyalım.

Mesleğimi Seçerken
“Meslek seçimi ile ilgili kararlarımızı alırken, bizler kendimiz ile ilgili yoğun bir düşünme fırsatı buluruz. Çünkü 

doğru ve etkili bir mesleki seçim süreci bireyi, kendini tanımaya sevk eder. Kendini tanıma sürecindeki birey,  
kişisel özelliklerini ve yaşama bakışını değerlendirir. Kendi özellikleri ile mesleğin gerektirdiği özellikler arasında 
kıyaslamalar yapar. Kişisel özellikler ve mesleğin gerekleri arasındaki uyum arttığı ölçüde, bireyin başarılı olma 
şansı da artar. Örneğin insanlarla birlikte olmayı sevmeyen birinin, halkla ilişkiler gibi bir alanı seçmesi uygun 
değildir. Yine tahammül gücü zayıf bir insanın, öğretmenlik mesleğini seçmesi son derece yanlıştır. Bir mesleği 
seçerken bireyin kendi ruhsal ve bedensel yapısının, seçeceği mesleğe uygun olması da önemlidir. Kan görme-
ye dayanamayan, el becerileri zayıf bir insanın tıp okuması yanlış bir seçim olabilir. Meslek seçiminde önemli 
olan kişinin doğru bir değerlendirme yapabilmesidir.”

“İYİ DÜŞÜN, DOĞRU KARAR VER”
Geleceğinizin Mesleği, Sorulara Vereceğiniz Cevaplarda Gizli
1. Gelecekte hangi çalışma alanının gerektirdiği görevleri yerine getirebilirsiniz? Yani yetenekleriniz NELER?
2. Nasıl bir çalışma ortamında ne gibi işleri yapmaktan hoşnut olursunuz? Yani ilgileriniz NELER?
3. Mesleki etkinliklerden ne gibi yararlar bekliyorsunuz? Yani mesleki değerleriniz NELER?
4. Seçmeyi düşündüğünüz mesleğin gerektirdiği özellikler NELER?
5. Kendi özelliklerinizle, seçmeyi düşündüğünüz mesleğin özellikleri arasındaki ortak noktalar NELER?
Unutma! Bu beş sorudaki –NELER- e vereceğin cevaplar, mesleki tercihin için çok önemli. Tekrar düşün. 

Yetenek, ilgi ve değerlerin, bundan sonraki eğitim hayatının da belirleyicisi olacak.

Sizin mesleki tercihinize yönelik olarak yukarıdaki sorulara vereceğiniz cevaplar nelerdir? 

Serenay’ın görüşlerine katılıyor musunuz? Neden? Sizce meslek seçiminde dikkat edilmesi ge-
reken noktalar nelerdir?

İlköğretime başladığım günden bu güne, bu soruyu bana, birçok kişi 
sordu: “Büyüyünce ne olacaksın?” Önceleri bu soruyu soranlara ailemin 
en çok hoşlanacağı meslekleri söylerdim. Ama meslek seçiminde önemli 
olanın kendi tercihlerimiz olması gerektiğini yeni anlıyorum. Yetenekle-
rime uymayan, ilgimi çekmeyen bir mesleği ailem istiyor, diye seçmem 
doğru olmaz. Zaten ailem de bana “Kesinlikle bizim istediğimiz mesleği 
seçeceksin!” diye baskı yapmıyor. İlgi duyduğum ve yeteneklerime uyan 
bir meslek seçmem konusunda ailem ve öğretmenlerim bana destek ve-
riyor. 

İlerde seçeceğim mesleği birçok açıdan değerlendirmem gerekiyor. 
Örneğin, bu mesleği yapmam beni mutlu edecek mi, mesleğin kazancı 
nasıl, meslek gelecekte önemini korumaya devam edecek mi, gibi soru-
lara cevap vermeliyim. Çünkü mesleğin özel giysisinden, toplumsal ko-
numundan, sağlayacağı imkânlardan etkilenerek yanlış karar verebilirim.  
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Sıra mesleki tercihlerinize uygun bir planlama yapmaya geldi. Biliyorsunuz, seneye ilköğretimdeki son yılınız ola-
cak. Nasıl bir ortaöğretim kurumuna devam edeceğinizi belirlemeniz gerekiyor. Çünkü ileride seçeceğiniz meslek ya da 
üniversitede eğitim göreceğiniz alan için mezun olacağınız ortaöğretim kurumunun belirleyici bir rolü vardır. Aşağıda 
verilen farklı eğitim kurumları ve eğitim düzeylerini içeren şemayı birlikte inceleyelim.

Mesleki tercihlerinize uygun planlamanızdaki ilk aşamayı tercihinize uygun orta ve yükseköğrenim kurumlarını 
belirlemek oluşturur. Şimdi kısaca farklı ortaöğretim kurumlarını birlikte tanıyalım.

Yukarıda bilgi verilen herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar, isterlerse yüksek öğretime devam ede-
bilirler. Üniversitelerde lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapılır. Alanında uzman olmak isteyen kişilerin yüksek lisans 
ve doktora öğrenimi de tamamlamaları gerekir. 

İlköğretim Ortaöğretim    Yükseköğretim (Üniversite)    Yüksek Lisans             Doktora

Genel Liseler: Öğrencilere ortaöğretim seviyesin-

de genel kültür veren ve yüksek öğretime öğrenci ha-

zırlayan öğretim kurumlarıdır. Bu okulların öğretim sü-

resi 4 yıl olup okullara öğrenciler sınavsız alınmaktadır.

Anadolu Liseleri: Öğrencileri ilgi, yetenek ve başa-

rılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlayan 

liselerdir. Yabancı dili, dünyadaki bilimsel ve teknolojik 

gelişmeleri izleyebilecek öğrenmeleri hedeflenmekte-

dir. İlköğretim sonrası dört yıl süreli merkezi sınavla öğ-

renci alan öğretim kurumlarıdır. Öğrencileri hem hayata 

hem de yüksek öğretime hazırlarlar.

Anadolu ve Güzel Sanatlar Liseleri: Öğrencilerin 

güzel sanatlar alanında, ilgi ve yetenekleri doğrultusun-

da öğrenim gördükleri ortaöğretim kurumlarıdır. Resim 

gibi özel yetenek gerektiren yüksek öğretim programla-

rına hazırlarlar. Öğretim süresi dört yıl olan bu okulla-

ra yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Yabancı dil 

eğitimi de verilir.

Askerî Liseler: Öğrencilerin yatılı olarak eğitim 

gördüğü bu liselerin öğretim süresi dört yıldır. Harp 

akademilerine öğrenci yetiştiren askerî liseler Genel-

kurmay Başkanlığına bağlıdır.

Fen Liseleri: Fen ve matematik alanlarında yete-

nekleri yüksek olan öğrencileri, aynı alanlardaki yüksek 

öğretime hazırlarlar. Öğrencilerin yabancı dil öğrenme-

lerine imkân sağlayan bu okulların öğretim süresi dört 

yıldır. Merkezî sınavla öğrenci almaktadırlar.

Mesleki ve Teknik Eğitim Uygulayan Liseler: 
Mesleki ve teknik eğitimin verildiği bu liselerde öğre-
tim süresi dört yıldır. Ticaret Meslek Lisesi, Kız Meslek 
Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi bu eğitimin verildiği ku-
rumlardan bazılarıdır.

Polis Koleji: Lise derecesinde eğitim ve öğretim 
yapan bu kurumlar Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı-
dır. Çeşitli illerde bulunan bu okullar, yatılıdır. Öğrenci-
ler resmî üniforma giyerler. Polis akademilerine öğrenci 
yetiştirirler.

Sosyal Bilimler Liseleri: Edebiyat ve sosyal bi-
limler alanlarında yetenekleri yüksek olan öğrencileri, 
aynı alanlardaki yüksek öğretime hazırlar. Bu okullarda 
öğretim süresi bir yılı hazırlık olmak üzere beş yıldır. 
Merkezî bir sınavla öğrenci alan bu okullarda Türkçe 
- Matematik ve Sosyal Bilimler olmak üzere iki alan var-
dır. Yabancı dil eğitimi de verilir.

Spor Liseleri: Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğ-
rultusunda, beden eğitimi ve spor alanlarında eğitim 
veren liselerdir. Başarılı sporcu yetiştirmek en önemli 
amaçlarıdır. Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili yüksek öğ-
retim kurumlarına öğrencileri hazırlarlar. Yetenek sına-
vı ile öğrenci alan bu liselerin öğretim süresi dört yıldır.

Ortaöğretim Kurumları 
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Farklı ortaöğretim kurumlarını tanıdınız. Yarını bugünden planlayın. Mesleğinize giden yol haritanızı hazırlamaya 
şimdiden başlayın. Bakın bazı arkadaşlarınız ilgi ve yetenekleri doğrultusunda mesleki tercihlerini belirleyerek bir plan-
lama yapmışlar bile. Şimdi bu arkadaşlarınızı birlikte dinleyelim.

Ben veteriner olmak istiyorum. Çünkü hayvanları çok seviyorum. Onların bakı-

mı, korunması, hastalıklarının tedavi edilmesi konuları her zaman ilgimi çekmiştir. 

Şu an balıklarım, bir çift kanaryam ve bir de köpeğim var. Ben onlarla çok mutlu-

yum. Gelecekte de hayvanlarla ilgileneceğim bir mesleği seçmekle mutluluğumun 

devam edeceğine inanıyorum. Veteriner olabilmek için ortaöğretimde fen ya da 

anadolu liselerine, sonrasında veterinerlik fakültesine devam etmem gerektiğini 

öğrendim. Gelecekteki mesleki tercihimle ilgili planımı gerçekleştirmek için çok ça-

lışmam gerektiğinin de farkındayım.   

Ben otomobil tasarımcısı olmak istiyorum. En büyük hayalim geleceğin çevreci 

otomobillerini tasarlamak. Bu otomobiller hem tasarım harikası olmalı hem çevreci, 

hem de enerji tasarrufu sağlamalı diye düşünüyorum. Çocukluğumdan beri bana 

alınan oyuncak arabalardan daha fazla kendi tasarladığım otomobillerle oynamı-

şımdır. Tasarladığım otomobillerden oluşan küçük bir koleksiyonum bile var. Çev-

remdekiler el becerilerimin çok iyi olduğunu söylüyorlar. Bu ilgi ve yeteneklerimi 

de dikkate alarak ilköğretimden sonra teknik ve endüstri meslek liselerinin makine 

bölümüne devam etmeyi sonrasında üniversitede makine bölümüne gitmeyi plan-

lıyorum.  

Ben gözümü suda açtım, diyebilirim. Çocukluğumdan beri fırsat buldukça yüz-

meye giderim. Benim için yüzmek nefes almak kadar vazgeçilmezdir. Bu nedenle 

gelecekte de yüzmeyi bir spor ve meslek olarak yapmamın doğru olduğunu düşü-

nüyorum. Hem yarışmalarda ülkemi temsil etmek hem de iyi yüzücüler yetiştirmek 

istiyorum. Şimdiden birçok yüzme yarışmasına katıldım ve madalya kazandım. 

Gelecekle ilgili bu kararımı gerçekleştirmek için ilköğretimden sonra spor lisesine 

gitmem gerektiğini biliyorum. Liseden sonra üniversite eğitimi de alarak bilgi ve 

tecrübemi artırmam gerektiğine inanıyorum.

Ben diplomat olmak istiyorum. Ülkemizin komşularıyla olan ilişkileri, dünyadaki siyasi ge-
lişmeler her zaman ilgimi çekiyor. Hatta konuyla ilgili haberleri sürekli takip etmeye çalışıyor ve 
olayları anlamak için araştırmalar yapıyorum. Dış ilişkiler konusunda araştırma yapmak, olay-
ların gerçek neden ve sonuçları üzerine fikir yürütmek hoşuma gidiyor. Öğretmenlerim bana 
sosyal bilimler lisesine gitmemi öneriyorlar. Ben de gelecekte yapmayı düşündüğüm meslek 
için bunun en doğru seçim olduğuna inanıyorum. Liseden sonra üniversite de uluslararası iliş-
kiler bölümünü bitirmekle kalmayıp bu alanda en iyisi olmak için yüksek lisans ve doktora yap-
mayı düşünüyorum. Birden fazla yabancı dili de iyi öğrenmem gerektiğini biliyorum. Gelecekte 
ülkemi temsil eden iyi bir diplomat olmak için bunların hepsini planlı bir şekilde yapmalıyım. 

Neler Öğrendik? Eğitimin önemli hedeflerinden biri de meslek edindirmektir. İlköğretimden sonra 
öğrenciler ilgi ve yetenekleri doğrultusunda mesleki tercihlerine yönelik planlama yapmalıdırlar. Bunun için 

öncelikle farklı ortaöğretim kurumları tanınmalı ve mesleki tercihine de uygun olan ortaöğretim ve sonrasında 
yükseköğrenim kurumuna gidilmelidir.

ÇK - 91
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A. Aşağıdaki kutular içerisinde verilen kelimeleri cümlelerdeki uygun boşluklara yazınız.

ÜNİTE DEĞERLENDİRMESİ

1. Tımar sistemi Selçuklular Dönemindeki …………….sisteminin bir devamıdır. 
2. Çin’den başlayıp İstanbul’a kadar devam eden ticaret yolu ………………….
3. Sanayi İnkılabı’nın sonuçlarından biri de ………………….
4. Ahilik Teşkilatı Osmanlı Devleti Döneminde yerini.......................teşkilatına bırakmıştır.
5. Öyle bir ……………seç ki, seni zirveye taşısın.
6. Geçmişten günümüze ulaşan, hayır ve yardım amacıyla kurulmuş bir çok …………. eseri vardır.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyarak doğru olan seçeneği işaretleyiniz.

1. Osmanlı Devleti, mülkiyet hakkına sahip olduğu topraklarda tımar sistemini uygulamıştır. Süvari sınıfının temelini 
de oluşturan bu sistemde köylü toprağını işler, vergisini tımarlı sipahiye verirdi. XVII. yüzyılda bu sistemin bozulmasıyla 
köylüler, toprağı bırakarak şehirlere gelmişler, herhangi bir devlet hizmetine girmişlerdir. Boş kalan araziler, nüfuzlu ve 
varlıklı kişilerin elinde toplanmaya başlamıştır.

Buna göre tımar sisteminin bozulması aşağıdakilerden hangisine yol açmaz?
A) Büyük toprak sahipleri ortaya çıkmıştır.
B) Kırsal alandan kente göç artmıştır.
C) Osmanlı ordusu olumsuz etkilenmiştir.
D) Üretim devlet denetimine geçmiştir.

2. Aşağıda Coğrafi Keşiflerin bazı sonuçları verilmiştir.
- Baharat ve İpek Yolları önemini yitirdi.
- Akdeniz limanları önemini yitirdi.
- Atlas Okyanusu’ndaki limanlar önem kazandı.
Bu sonuçlar aşağıdaki alt başlıklardan hangisinin altında toplanabilir?
A) Coğrafi Keşiflerin siyasal sonuçları
B) Coğrafi Keşiflerin ekonomik sonuçları
C) Coğrafi Keşiflerin kültürel sonuçları
D) Coğrafi Keşiflerin deniz ticaretine katkıları

3. XVIII. yüzyılda Avrupa’da ortaya çıkan Sanayi İnkılabı, insan ve hayvan gücü yerine makinelere dayalı bir eko-
nomiye geçiş olarak tanımlanır.

Buna göre, Sanayi İnkılabı ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) El tezgâhları ve küçük atölyelerin önemi azalmıştır.
B) Fabrikaların artmasıyla işçi sınıfı ortaya çıkmıştır.
C) Devletler arasındaki pazar arama yarışı sona ermiştir.
D) Bol ve ucuz ham maddeye ihtiyaç artmıştır.

lonca

Kral Yolu ortaöğretim kurumu

meslek

Baharat Yolu

ikta

keşif

sömürgecilik İpek Yolu

vakıftarih
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4. Osmanlı Devleti Döneminde hayırsever kişilerin kurduğu çeşitli vakıflar vatandaşların bazı ihtiyaçlarını 
karşılamaya çalıştı. Sadece insanların değil kuşların sığınması için bile pek çok kuş evi yapıldı.

Buna göre, Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Bütün canlıların hayatı değerli sayılmıştır.
B) İnsanların ihtiyaçlarını kendilerinin karşılaması beklenmiştir.
C) Osmanlı sosyal hayatı Avrupa’ya örnek olmuştur.
D) Vakıfların gelirleri tımar topraklarından sağlanmıştır.

5. Osmanlı Devleti’nde eğitim ve öğretim veren kurumların başında gelen medreseler ilk olarak Orhan Bey Döne-
minde İznik’te açılmıştır. Fatih Sultan Mehmet’in açtığı Sahnı Seman Medresesi ile Kanuni Sultan Süleyman’ın açtığı 
Süleymaniye Medreseleri ile İstanbul; bilim, kültür ve eğitim merkezi hâline gelmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Medreselerde dinî ve fen bilimleri bir arada okutulmuştur. 
B) Osmanlı Devleti’nde her dönem medreselere büyük önem verilmiştir.
C) Osmanlı Devleti’nde eğitimin gelişmesi için faaliyetlerde bulunulmuştur.
D) Medrese öğrencilerinin ihtiyaçları vakıflar aracılığıyla karşılanmıştır.

6. Bireyin;
- Yetenekleri belirlenmeli,
- İlgi alanları keşfedilmeli,
- Kişilik özellikleri ortaya konmalı,
- İlgi duyduğu meslekler incelenmeli,
- Mesleki tercihine göre alması gereken eğitim araştırılmalı.
Yukarıda verilen açıklamaya en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olur?
A) Meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken unsurlar
B) Günümüzde en çok tercih edilen meslekler
C) Mesleki iş bölümünün faydaları
D) Mesleklerin yaşam biçimlerine olan etkileri

C. Yakın çevrenizde Ahilik ilkelerine göre hareket eden bir esnafın davranışlarını aşağıda belirtilen noktalı 
yere yazınız.
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KURULTAYDAN MECLİSEKURULTAYDAN MECLİSE

Geçmişten günümüze Türk devletlerinin yönetim şekli ve egemenlik 
anlay›ş›nda ne gibi değişimler görülmüştür? K›saca inceleyelim.

İlk Türk devletlerinde Tanrı’nın egemenlik hakkını doğrudan kağana verdiğine inanılırdı, buna kut denirdi. Türk ka-
ğanları kendisini daima tanr›ya karş› sorumlu sayarlardı. Kutun kan yoluyla hükûmdar›n tüm erkek çocuklar›na geçtiğine 
inan›l›rd›. Bütün hanedan üyelerinde kut olduğundan kendine siyasi ve askerî bakımdan güvenen kişi taht kavgasına 
girebilirdi. Bu durum Türk devletlerini ya iç savaş sonucu istikrarsızlığa ya da bölünmeye götürüyordu.

Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözünün 
anayasamızda yer almasının nedeni sizce ne olabilir? Açıklayınız.

Türk milleti için gece uyumadım, gündüz oturmadım. Küçük kardeşim Kül Tigin ile iki şad ile öle yite kazan-
dım. Ben kendim kağan oturduğumda, her yere gitmiş olan millet öle yite, yaya olarak çıplak olarak dönüp geldi.

... Devletim var olduğu için kısmetim var olduğu için ölecek milleti diriltip besledim.
Çıplak milleti elbiseli, fakir milleti zengin kıldım. Az milleti çok kıldım.
        Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, s. 19.

Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinde siyasi, 
askerî ve ekonomik kararlar›n al›nd›ğ› meclise kurultay, 
toy ya da kengeş denirdi. Kurultaya kağanın başkan-
lığında devletin ileri gelenleri katılırdı. Savaş, bar›ş ve 
yeni kağan seçimi gibi önemli konular kurultayda karar 
altına al›n›rd›. Türklerde her ne kadar son sözü söyle-
yen kağan olsa da önemli konularda meclise dan›ş›lırd›. 
Kağanın yanına toplant›larda eşi olan hatun otururdu. 
Hatun zaman zaman diğer ülkelerden gelen elçileri de 
kabul ederdi.Ülke yönetiminde yazılı olmayan hukuk ku-
ralları geçerliydi. Bu kurallara “töre” denirdi.

Orhun Anıtlarında Bilge Kağan şöyle demektedir:

Bilge Kağan’ın yukarıdaki konuşmasından yola çıkarak ilk Türk devletlerinde kağanın görevleri hakkında 
neler söyleyebilirsiniz?

Düşünelim! 

Kavramlar 

Geçmişten günümüze kurulan Türk 
devletlerinden üçünü seçerek yönetim şe-
killeri hakkında bildiklerinizi söyleyiniz. 

Egemenlik
Kurultay
Kut
Devlet

Egemenlik: Egemenli olma duru-
mu. Milletin ve onun tüzel kişiliği olan 
devletin yetkilerinin hepsi, hükümran-
lık, hâkimiyet.

Millet
Saltanat
Meşrutiyet
Cumhuriyet

KurultayKurultay

     “Madde 6- Egemenlik kay›ts›z şarts›z milletindir.

     Türk Milleti, egemenliğini, anayasan›n koyduğu esaslara göre, 

yetkili organlar› eliyle kullan›r.

Egemenliğin kullan›lmas›, hiç bir surette hiçbir kişiye, zümreye 

veya s›n›fa b›rak›lamaz. Hiç bir kimse veya organ kaynağ›n› Anaya-

sadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz.” 

Türkiye 

Cumhuriyeti 

Anayasas›  

1982

Temsili Kurultay toplantısı
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DivanDivan

Tanzimat FermanıTanzimat Fermanı

CumhuriyetCumhuriyet

‹slamiyet’in kabulünden sonra kurulan Karahanl›, Selçuklu ve Os-
manl› devletlerinde de “Devlet ve ülke, hükümdar ve soyunun ortak 
mal›d›r” anlay›şı devam etmiş saltanat babadan oğula geçmiştir.

Devletin baş›nda bulunan sultan›n çok önemli görevleri vard›: 
Devleti en iyi şekilde yönetmek, halk›n refah ve mutluluğu için 
çal›şmak gibi.

Devlet işleri divan ad› verilen bir kurulda görüşülür ve karara 
bağlan›rd›. Divana sultan veya veziriazam (sadrazam) yani birinci ve-
zir başkanl›k ederdi. Osmanl›da divan Orhan Bey Döneminde kurul-
du. Divanda son söz padişaha aitti. Fakat padişah önemli devlet işleri 
ile ilgili karar alırken divan üyelerine dan›ş›p fikirlerini al›rd›. Divan, din 
ve millet farkı gözetmeksizin bütün halkın istek ve şikayeterine açıktı.

XIX. yüzyılda Osmanl› padişah› II. Mahmut bozulmaya başlayan 
divan teşkilat›n› kald›rarak yerine nazırlıkları (bakanl›klar›) kurdu.

1839 yılında Tanzimat Ferman› ilan edildi. Fermana göre kanun 
önünde herkes eşit say›ld›. Vergi ve askerlik konular›nda yeni düzen-
lemeler yap›ld›. ‹lk kez bu ferman ile Osmanl› Devleti hukukun üstünlü-
ğünü kabul edildi. Tanzimat Ferman›  demokratikleşme yolunda at›lm›ş 
ilk önemli ad›md›r. Tanzimat Döneminde Avrupa’da eğitim gören ve 
Fransız İhtilali’nin yaydığı fikirlerden etkilenen Osmanlı aydınlarına 
göre devleti dağılmaktan kurtarmak için bir anayasa hazırlanmalı ve 
meclis açılmalıydı. II. Abdülhamit’in sadrazamlığa getirdiği Mithat Paşa 
ilk anayasa olan Kanunuesasiyi hazırladı.

1876 y›l›nda II. Abdülhamit Döneminde Meşrutiyet yönetimine ge-
çildi. ‹lk anayasam›z olan Kanunuesasi yürürlüğe girdi.  

23 Nisan 1920 y›l›nda BMM Ankara’da topland›. 20 Ocak 1921’de Teşkilât› 
Esasiye Kanunu ad›n› taş›yan anayasa yürürlüğe girdi. 1921 Anayasas› ile millet 
egemenliğine dayanan yeni bir Türk Devleti kurulmuş oldu. Modern Türkiye’nin 
temellerini atan Atatürk millî egemenlik ilkesini devletin temel ögelerinden biri 
hâline getirdi. 29 Ekim 1923’de Cumhuriyet ilan edildi. Böylece tek kişinin 
hâkimiyetine dayalı yönetim şekli sona erdi. Milli egemenlik, bir milletin kendi-
ni yönetecek kişileri kendisinin seçmesi yani yönetimde söz sahibi olması de-
mektir. 1924 y›l›nda anayasaya devletin yönetim biçimi ile ilgili olarak, “Türkiye 
Devleti’nin hükûmet biçimi Cumhuriyettir” maddesi eklenmiştir. 

Kurultay ve divan›n benzer ve farklı yönleri nelerdir?

İlk anayasanın kabul edilmesinin önemini açıklayınız.

Cumhuriyet yönetimini Meşrutiyet yönetiminden ay›ran en önemli özelliği nedir? Aç›klay›n›z.

ÇK - 95

Neler Öğrendik? Geçmişten günümüze kurulan Türk devletlerinin yönetim şeklinde ve egemenlik anlayışında sürekli değişim 
yaşanmıştır.

Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinde egemenlik hakkının tanrı tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Buna kut hakkı denir.
Kağan önemli kararları alırken kurultay adı verilen meclise danışırdı.
İslamiyet’in kabulünden sonra ise kurultayın yerini divan almıştır. Daha sonra Osmanlı Devleti Döneminde ilk demokratikleşme 

hareketi olan Tanzimat Fermanı ilan edilmiştir. Tanzimat Fermanı’nı Meşrutiyetin ilanı izlemiştir.
29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyet ilan edilerek devletin yönetim biçiminin cumhuriyet olduğu kabul edilmiştir.

Türkiye’nin şu ana kadar 1921, 1924, 1961 ve 1982 y›llar›nda kabul edilen 4 anayasas› olmuştur. Bütün anayasa-
larda egemenliğin millete ait olduğu ifadesi korunmuştur.

Kanuni Döneminde bir divan toplantısının yer aldığı 
minyatür

Tanzimat Fermanı’nın Mustafa Reşit Paşa tarafından okunuşu

Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantısı

Böylece halk kısıtlı da olsa ilk defa seçme ve seçilme hakkını kullandı. Halkın seçtiği müslüman ve gayrimüslim 115 üyeden 
olan Mebusan Meclisi ve 26 üyesi bulunan ve tamamı padişah tarafından seçilen Ayan Meclisi açıldı.
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Anayasan›n baz› maddelerinin değiştirilememesinin nedeni neler olabilir? Aç›klay›n›z.

Düşünelim! 

Kavramlar 

Ülkemizde her dört yılda bir genel 
seçim yapılmaktadır. Bu durum Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin hangi özelliğini 
göstermektedir?

Anayasa: Bir devletin yönetim bi-
çimini belirten yasama, yürütme, yar-
gılama güçlerinin nasıl kullanılacağını 
gösteren, yurttaşların kamu haklarını 
bildiren temel yasa.

Anayasa
Demokrasi
Laiklik
Din
Dil

Hak
Vatandaş
Seçim
Monarşi
Oligarşi

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yönetim şekli nedir? Açıklayı-
nız.

Demokrasi anlayışının gelişmesiyle birlikte devletlerin yönetim 
biçimlerinde ne gibi değişiklikler olmuştur? Açıklayınız.

İnsanların toplu olarak yaşamaları belli kurallara göre işleyen dev-
letlerin kurulmasını gerekli kılmıştır.

Monarşi ile yönetilen devletlerde yönetime tek kişi hâkimdir.
Oligarşi ile yönetilenlerde ise yönetime bir sınıf hâkimdir.
XX. yüzyıla gelindiğinde ise tüm dünyada demokrasi anlayışı yer-

leşmeye başlamıştır.

Anayasa bir devletin dayand›ğ› esaslar› gösteren temel kanundur. Yurttaşlarla devlet aras›ndaki ilişkiyi düzenler. 
Devletin yönetim şekli, yasama, yürütme ve yarg› ile ilgili düzenlemeler ve vatandaşlar›n temel hak ve ödevleri anaya-
sada yer al›r.

Anayasa bütün kanunlar›n üstündedir ve kanunlara kaynakl›k eder. Kanunlar anayasaya uygun olmak zorundad›r. 
Anayasan›n bağlay›c›l›ğ› ve üstünlüğü ile ilgili 11. maddesi şöyledir: 

Zaman zaman ortaya ç›kan toplumsal ihtiyaçlara göre anayasanın bazı maddeleri değiştirilebilir ya da düzenlene-
bilir. Ancak Türkiye Cumhuriyetinin en son anayasas› olan 1982 Anayasas›n›n baz› maddeleri hiçbir şekilde değiştirile-
mez. Bu maddeler şunlardır:

Devletlerin yönetim biçimleri ve yönetim organlar› ile insan haklar›, 
anayasayla belirlenir ve güvence alt›na al›n›r. 

Ayr›ca devlet iktidar›n›n kurallarla s›n›rland›r›lmas› ve böylece siya-
sal alanda istediği gibi davranmasının önlenmesi de anayasa ile ger-
çekleştirilir.

Anayasamızın 6. maddesi şöyledir:

YÖNETİMİN ÖZÜYÖNETİMİN ÖZÜ

Türkiye 

Cumhuriyeti 

Anayasas›  

1982

Madde 11- Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yarg› organlar›n›, idare makamlar›n›, diğer kuruluş ve 
kişileri bağlayan temel hukuk kurallar›d›r.
Kanunlar anayasaya ayk›r› olamaz.

Türkiye 

Cumhuriyeti 

Anayasas›  

1982

Madde 6- Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. Türk milleti egemenliğini, anayasanın koyduğu esaslarına 
göre, yetkili organları eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya 

sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz.

Türkiye 

Cumhuriyeti 

Anayasas›  

1982

Madde 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
Madde 2- Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, millî dayan›şma ve adalet anlay›ş› içinde, insan haklar›na 

sayg›l›, Atatürk milliyetçiliğine bağl›, başlang›çta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir 
hukuk devletidir.

Madde 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağ›, şekli kanununda 
belirtilen, beyaz ay y›ld›zl› al bayrakt›r. Millî marşı “İstiklal Marşı”dır. Başkenti Ankara’d›r.

Madde 4- Anayas›n›n 1. maddesindeki Devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakk›ndaki hüküm ile, 2. madde-
sindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3. maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez.
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Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin NitelikleriTürkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Nitelikleri

Demokratik DevletDemokratik Devlet

Laik DevletLaik Devlet

Anayasan›n 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin niteliklerinden bahsedilirken demokratik, laik ve sosyal bir 
hukuk devleti olduğu belirtilmiştir.

Ülkemizdeki demokratik uygulamalara k›saca göz atal›m. Önce demokrasi üzerinde dural›m.
Demokrasi; egemenlik hakk›n›n kay›ts›z, şarts›z millete ait olduğu bir yönetim şeklidir.
Demokrasilerde ülkeyi yönetme ve yasa yapma yetkisi bir partiye, bir kişiye ya da bir zümreye ait değil halk›n tümüne 

aittir. Halk bu yetkisini seçimler yoluyla yönetime getirdiği temsilcileri arac›l›ğ› ile kullan›r. Belli dönemlerde yap›lan seçim-
lerle halk temsilcilerini belirler. Vatandaşlar kanunlara göre seçme ve seçilme hakk›na sahiptirler. Herkesin eşit oy hakk› 
vard›r. Seçimlerde oylama gizli, oylar›n say›m› ise aç›k yap›l›r. Ülkemizde genel seçimler dört y›lda bir yap›lmaktad›r.

Demokratik ülkelerde devlet milletin güvenlik, huzur ve refah›n› sağlamakla görevlidir. Devlet milletin menfaatlerini 
gözetir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu özellikleri taş›yan bir devlettir.

Atatürk demokrasinin önemini şu sözleriyle belirtmiştir.

Laik devletlerde din ve devlet işleri birbirinden ayrı-
lır. Vatandaşlara inanç ve ibadet özgürlüğü tanınır. Ül-
kemizde herkes istediği dine inanmakta, istediği ibadeti 
yapmakta özgürdür. Hiç kimse inancından dolayı veya 
yapmış olduğu ibadetlerinden dolayı kınanamaz, suç-
lanamaz. Atatürk, aşağıdaki sözüyle laikliğin önemini 
şöyle vurgulamaktadır:

Demokratik bir devletin temel özellikleri nelerdir? Araştırınız, araştırma sonuçlarını sınıfınızla paylaşınız.

“Bizim milletimiz temelinden demokrattır. Kültürünün, ge-
leneklerinin en derin geçmişe ait dönemleri bunu doğrular...

Türk Milleti, en eski tarihlerinde ünlü kurultaylarıyla, bu 
kurultaylarda devlet başkanlarını seçmeleriyle demokrasi fik-
rine ne kadar bağlı olduklarını göstermişlerdi.”

 Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri s. 372.
“Demokrasi ilkesinin en çağdaş ve mant›ki uygulamas›n› 

sağlayan hükûmet şekli cumhuriyettir”.
 Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri s.186.

“Türk milleti, halk yönetimi olan, cumhuriyetle yönetilen bir devlettir. Türk devleti laiktir. 
Herkes dinini seçmekte serbesttir.

                    Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri s.192 ÇK - 96

Cumhuriyetin ilanından sonra Türk kadını seçme ve seçilme hakkını elde etmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi-Ankara
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Sosyal DevletSosyal Devlet

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bir başka niteliği de sosyal devlet olmas›d›r. Sosyal devlet ilkesi, anayasam›za 1961  
Anayasa’s› ile girmiş ve 1982 Anayasas›’nda yerini korumuştur. Sosyal devlet ç›kard›ğ› kanunlar›nda ve yapm›ş olduğu 
uygulamalar›nda halk›n yarar›n› gözeten devlettir.

Anayasam›z›n 5. maddesi devletin temel amaç ve görevlerini şöyle aç›klar: 

Sosyal devlet ayr›m gözetmeksizin her vatandaş›n› eşit kabul eder ve herkese hizmet götürmeye çal›ş›r. Sosyal devlet 
anlay›ş›nda devlet halk› için vardır ve halk› için çalışır. Devlet; eğitim-öğretim, sağl›k, yol, su, elektrik ve iletişim hizmetini 
vatandaşlar›na ulaşt›rmak zorundad›r.

Anayasam›z›n 60 ve 61. maddelerinde ise sosyal devlet yap›s›n›n baz› özellikleri şöyle belirtilmiştir:

Sosyal devlet anlayışıyla ilgili, devletin yaptığı çalışmalardan bazı örnekleri birlikte inceleyelim:

Devletimizin sosyal devlet olma niteliğine örnek başka hangi uygulamaları gösterebilirsiniz?

Türkiye 

Cumhuriyeti 

Anayasas›  

1982
Madde 5- Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağ›ms›zl›ğ›n› ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezli-
ğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin 

temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette s›n›rlayan siyasal, eko-
nomik ve sosyal engelleri kald›rmaya, insan›n maddi ve manevi varl›ğ›n›n gelişmesi için gerekli şartlar› haz›rlamaya 
çal›şmakt›r.

Türkiye 

Cumhuriyeti 

Anayasas›  

1982
Madde 60- Herkes, sosyal güvenlik hakk›na sahiptir.
Madde 61- Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malul ve gazileri korur ve toplumda kendile-

rine yaraş›r bir hayat seviyesi sağlar.
Devlet, sakatlar›n korunmalar›n› ve toplum hayat›na intibaklar›n› sağlay›c› tedbirleri al›r. Yaşl›lar, devletçe ko-

runur. Yaşl›lara, devlet yard›m› ve sağlanacak diğer haklar ve kolayl›klar kanunla düzenlenir. Devlet korunmaya muh-
taç çocuklar›n topluma kazand›r›lmas› için her türlü tedbiri al›r. Bu amaçlarla gerekli teşkilat ve tesisleri kurar veya 
kurdurur.

Gazete haberi, 7 Ağustos 2011 (Düzenlenmiştir.).
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Hukuk DevletiHukuk Devleti

Bir toplumun düzen içinde yaşamas›n› sağlayan kurallar›n bütününe hukuk denir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü ilkesini kabul etmiştir. Bu ilke adalet kavramı-

nın temelini oluşturur.

Hukuk devletinde herkes kanun önünde eşittir. Ayr›ca her devlet kurumunun görev ve yetkileri anayasa ve yasalarla 

belirlenmiştir. Hiç kimse anayasa ve yasalara aykırı davranamaz.

Bir hukuk devletinde yaşamak vatandaşlar için önemlidir. Çünkü hukuk devleti vatandaş›n can›n›, mal›n›, temel hak 

ve hürriyetlerini güvence alt›na al›r.

Haksızlığa uğradığına inanan kişi mahkemeye başvurabilir. Kanunlara göre hükümlerin verildiği mahkemeler ada-

letin gerçekleştiği yerlerdir.

Hukukun üstünlüğü ilkesinin geçerli olmad›ğ› bir devlet modelinde ne gibi olumsuzluklar 
yaşanabilir? Aç›klay›n›z. ÇK - 97

Neler Öğrendik? Anayasa temel kanundur. Anayasaya aykırı herhangi bir kanun çıkarılamaz. 

1982 Anayasası’nın 1, 2 ve 3. maddelerinin değiştirilmesinin teklif edilemeyeceği 4. maddede yer almaktadır. Ayrıca 

anayasada devletin temel özellikleri olan laiklik, sosyal devlet ve hukuk devleti anlayışını getirmiştir. Devletin yönetim şekli, 

yasama, yürütme ve yargı görevleri ile ilgili düzenlemeler anayasamızda yer almaktadır. Ayrıca devletin temel amaç ve 

görevleri ile vatandaşların temel hak ve ödevlerine yer verilmiştir.
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Yasama YetkisiYasama Yetkisi

Düşünelim! 

Kavramlar 

Bir devlet düzeninin sağlıklı işle-
yebilmesi için yasaların olması ve bu 
yasalara herkesin uyması neden ge-
reklidir? Açıklayınız.

Yasa: 1. Olayların gidişinde olağan 
dışına yer vermeyen, değişmezlik ve 
mecburiyet gösteren kural. 2. Devletin 
yasama organları tarafından konulan 
ve uyulması gereken kurallar bütünü 
kanun.

Yönetim
Yasama
Yürütme
Yasa

Yargı
Özgürlük
Bağımsızlık
Millî Egemenlik

KUVVETLER AYRILIĞIKUVVETLER AYRILIĞI
Yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin bir kişide toplanmasının 

ne gibi sakıncaları vardır? Açıklayınız.

Atatürk’ün öncülüğünde 29 Ekim 1923 y›l›nda Cumhuriyet ilan edildi 
ve millî egemenlik esas›na dayal› yeni bir devlet kuruldu. Anayasam›z›n 
ilk maddesine göre devletimizin şekli cumhuriyettir. Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti demokratik bir yönetim yap›s›na sahiptir. Anayasaya göre millet 
egemenlik hakk›n› yine anayasada belirlenen esaslara göre yasama, yü-
rütme ve yarg› organlar› eliyle kullan›r.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, yürütme yetkisi Cumhurbaşkan› ve Bakanlar Kurulu, yarg› ise 
bağ›ms›z mahkemelerce kullan›l›r. Bu duruma “kuvvetler ayr›l›ğ› ilkesi” 
denir.

Yasa denince anayasa ve anayasaya uygun olarak hazırlanan ka-
nun, yönetmelik ve kararnameler gibi yazılı kurallar akla gelir. Bu kurallar 
temel hak ve hürriyetleri korur. Yasalar, devletin toplum üzerindeki otori-
tesini sağlar ve toplum düzenini korur.

Toplumun ihtiyaçlar› doğrultusunda haz›rlanan kanun tasar›s› Bakanlar Ku-
rulu taraf›ndan, kanun teklifi ise milletvekilleri taraf›ndan TBMM başkanl›ğ›na 
verilir. TBMM başkan› kanun teklifini görüşülmek üzere ilgili komisyona gön-
derir. Kanun tasarı veya tekliflerinin anayasaya uygun olup olmadığını ince-
leyen  komisyon bir rapor hazırlar ve genel kurul gündemine alınmak üzere 
TBMM başkanlığına sunar. Genel kurul görüşmelerinde tasarı veya teklifin 
önce tümü hakkında siyasi parti gruplarına, hükümete ve milletvekillerine belli 
sürelerde söz verilir. Daha sonra oylama yapılarak tasarı veya teklifin mad-
deleri üzerindeki görüşmelere geçilir. Maddelere geçilmesi kabul edilmediği 
takdirde tasarı ya da teklif reddedilmiş demektir.

Genel kurulda kabul edilen tasarı veya teklif kanunlaşmış sayılır. Yürürlü-
ğe girebilmesi ve uygulanabilmesi için Cumhurbaşkan›’n›n onay›na sunulur. 
Kabul edilirse on beş gün içinde Resmi Gazete’de yay›nlanarak yürürlüğe 
girer.

Cumhurbaşkan› baz› kanunlar› onaylamayabilir ve yeniden görüşülmek 
üzere meclise gönderir. Yani kanunu veto eder. Kanun meclis taraf›ndan de-
ğiştirilmeden kabul edilirse Cumhurbaşkan› kanunu onaylamak zorundad›r. 
Cumhurbaşkan› isterse kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvura-
bilir. 

Tasar›

Bakanlar Kurulu

Teklif

Milletvekilleri

Kanun

TBMM Başkanlığı

Komisyonlar

Komisyon Raporu

TBMM Genel Kurulu

Cumhurbaşkanı

Resmi Gazete

Türkiye 

Cumhuriyeti 

Anayasas›  

1982
Madde 7: Yasama yetkisi Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi’nindir. Bu yetki devredilemez.

Genel oyla seçilen 550 milletvekilinden oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kanunlar nas›l haz›rlan›r k›saca 
görelim.

Yasalar topluluk hayat›na güven veren yaz›l›, düzen kurallar›d›r ve toplumun ihtiyaçlar› doğrultusunda haz›rlan›rlar. 
Anayasam›z›n 7. maddesi bu konuda şöyledir:
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Yürütme YetkisiYürütme Yetkisi

Yürütme, kanunlar› uygulama yetkisidir. Anayasam›zda bu yetkinin kullanımıyla ilgili madde şöyledir:

Ülkemizde yürütme organının bağımsız olmasının önemini açıklayınız.

Türkiye 

Cumhuriyeti 

Anayasas›  

1982
Madde 8- Yürütme yetkisi ve görevi Cumhurbaşkan› ve Bakanlar Kurulu taraf›ndan Anayasa ve kanunlara 
uygun olarak kullan›l›r ve yerine getirilir.

Cumhurbaşkan› devletin baş›d›r. Görevlerinden baz›lar› şunlard›r:                                                                                  
 
• Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni gerektiğinde toplant›ya çağ›rmak
• Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek 
• Başbakanı atamak ve istifas›n› kabul etmek
• Başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak ve görevlerine son vermek
• Sürekli hastalık, sakatlık veya kocama sebebiyle belirli kişilerin cezalarını ha fifletmek veya kaldırmak
• Uluslararas› anlaşmalar› onaylay›p yay›nlamak
• Millî Güvenlik Kurulu’nu toplant›ya çağ›rmak
• Üniversite rektörlerini seçmek
Cumhurbaşkan› Çankaya Köşkü’nde oturur. Hastal›k, ölüm, çekilme ve yurt d›ş›na ç›kmas› gibi hâllerde TBMM 

başkan› Cumhurbaşkanl›ğ›na vekalet eder ve tüm yetkilerini kullan›r.

Bakanlar KuruluBakanlar Kurulu
Diğer ad› da hükûmet olan Bakanlar Kurulu, başbakan ve bakanlardan oluşur. Başbakan, Cumhurbaşkan› 

taraf›ndan atan›r. Cumhurbaşkan› genellikle mecliste çoğunluğa sahip partinin genel başkan›n› başbakan olarak görev-
lendirir. Başbakan da bakanlar› belirler ve Cumhurbaşkan›n›n onay›na sunar. Bakanlar meclis d›ş›ndan da seçilebilir. 
Hükûmetin görevi vatandaşlar›n temel hak ve özgürlüklerini kullanabilmeleri için yasalar›n uygulamasını sağlamakt›r.

Çankaya Köşkü - Ankara
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Yargı YetkisiYargı Yetkisi

Anayasa Mahkemesi: 1961 Anayasası ile kurulmuştur. Amacı anayasada yazılı temel hak ve özgürlükleri ko-
rumak, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılan yasaların Anayasaya uygun olup olmadığını denetlemektedir. 
Anayasaya uygun olmayanları iptal eder. Ayrıca vatandaşlar anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlük-
lerinden herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiğini iddia ediyorlarsa bireysel olarak Anayasa Mahkemesine 
başvurabilir.

Yargıtay: Adliye mahkemeleri tarafından verilen ve kanunun başka bir adli yargı makamına bırakmadığı karar 
ve hükümlerin son incelenme yeridir.

Danıştay: Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yürütme organlarına yardımcı olan inceleme, danışma ve karar organı-
dır. Yönetimin yargı yoluyla denetlenmesi görevini yerine getiren bir idare mahkemesidir.

Bunların dışındaki yüksek mahkemeler ise Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ve Uyuşmazlık Mah-
kemesidir.

Ayr›ca haklar›n›n çiğnendiğine inanan vatandaşlar bütün iç hukuk yollar›n› kulland›ktan sonra hak ihlalleri 
ortadan kalkmazsa Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi (AH‹M)’ne kişisel olarak başvurarak haklar›n› 
arayabilirler.

Yargı yetkisi, bağımsız mahkemelerin “vatandaşlar arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmek; devlet ve vatandaş ara-
sındaki anlaşmazlıkları gidermek, hukuk düzenine uymayanlara hangi cezanın verileceğini belirlemek” yetkisi olarak 
tanımlanabilir.

Anayasam›zda yarg› yetkisiyle ilgili şöyle bir madde yer almaktad›r:

Anayasam›za göre devletin hukuki işlemlerinin tamam›, yarg› denetimindedir. Anlaşmazl›ğ›n olduğu her yerde 
yarg› vard›r. Yarg› organlar› kişiler aras›nda ç›kan uyuşmazl›klar› yasalara uygun olarak çözümler. Dava konusu ne olur-
sa olsun, bir mahkeme “Türk milleti ad›na” yarg› yetkisini kullanmak zorundad›r. Mahkemelerin yarg› yetkisi tamamen 
bağ›ms›zd›r.   

Bir ülkede yarg› bağ›ms›zl›ğ› yoksa ne gibi sorunlarla karş›laş›r›z? Tartışınız.

Mahkemelerde duruşmalar herkese açıktır. Duruşmala-

rın bir kısmının veya tamamının kapalı yapılmasına ancak 

genel ahlakın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli 

kıldığı hâller de karar verilebilir.

Anayasam›za göre yarg› kararlar› da denetlenebilir. 

Mahkemeler, normal mahkemeler ve yüksek mahkemeler 

olmak üzere ikiye ayr›l›r.

Vatandaşlar mahkeme karar›na itiraz ederek üst mah-

kemeye başvurabilirler. Bu mahkemelerde görüşülen 

davan›n sonucu kişiye bildirilir. Böylece uyuşmazl›k adil bir 

çözüme kavuşmuş olur. Yüksek mahkemeler şunlard›r:

Türkiye 

Cumhuriyeti 

Anayasas›  

1982
Madde 9- Yarg› yetkisi, Türk Milleti ad›na bağ›ms›z mahkemelerce kullan›l›r. 

ÇK - 98



155

Vatandaş Olma SorumluluğuVatandaş Olma Sorumluluğu

Seçme ve seçilme hakk›n› kullanmak neden önemlidir? Açıklayınız. Milletvekillerinin halk tarafından seçil-
mesinin önemini tartışınız.

Devletin vatandaşlar›na karş› görevleri olduğu gibi vatandaşlar›n da devlete karş› görevleri vard›r. Bunlar seçme ve 
seçilme hakk›n› kullanmak, vergi vermek, askerlik yapmak, kanunlara ve kurallara uymakt›r.

Atatürk’ün Cumhuriyeti ilan etmesiyle vatandaşl›k görevlerimiz çağdaş devlet anlay›ş›na uygun olarak düzenlenmiş-
tir. Cumhuriyetin ilan›ndan sonra vergiler yeniden düzenlenmiş, askerlik belirli koşullara bağlanm›şt›r. Ayr›ca kad›nlara 
da seçme ve seçilme hakk› tan›nm›şt›r. 

Bütün vatandaşlar›n eşitlik ve adalet ilkeleri doğrultusunda bu haklar› kullanabilmeleri sağlanm›şt›r.  
Atatürk, vatandaşlar›n hak ve özgürlüklerine önem vermiş ayr›ca vatandaşl›k görevlerinin üzerinde de önemle dur-

muştur. “Vatandaş için Medeni Bilgiler” adl› eserin yaz›lmas›nda önemli katk›lar› olan Atatürk görüşlerini bu eserde 
şöyle ifade etmektedir:

Seçim, vatandaşların oylarıyla devlet yöneticilerini belirlemeleridir. Seçimlerde, demokrasinin vazgeçilmez unsurla-
rı olan siyasal partiler ve bağımsız adaylar yer alır. 

“... Sonuçta vatandaşlar›n bir milletin bireyleri olmak itibar› ile millete, onun devlet ve mensup olduğu milletin 
medenî insanl›ğ›n bir ailesi olmas› görüş aç›s›ndan da bütün insanl›ğa karş› bir tak›m görevleri vard›r. Fakat 
önemle dikkatinizi çekerim ki, vatandaş›n en büyük görevi, ayn› zamanda en kutsal hakk›, seçim hakk›d›r.”

          A. Afet İnan, Medeni Bilgiler ve M.Kemal Atatürk’ün El Yaz›lar›, s. 26.

Vatandaşlar partilere ya da bağımsız 

adaylar oy verebilecekleri gibi kendileri de 

aday olabilirler. Seçimlere katılmak hem bir 

hak hem de bir ödevdir.

Seçme ve seçilme hakk› 18 yaşını dol-

duran herkesin vatandaşlık görevlerindendir. 

Ancak silah alt›ndaki er ve erbaşlar, askerî 

öğrenciler ve cezaevlerindeki hükümlüler oy 

kullanamazlar. 

Vatandaş olma sorumluluğunun yerine getirilmesinde kanunlara ve kurallara sayg›l› olmak çok önemlidir. Haklar ve 
özgürlükler vatandaşlara diledikleri gibi davranma hakk›n› vermez. Kanunlar özgürlüklerin s›n›r›n› belirler. Kanunlar ve 
kurallar vatandaşlar›n huzuru, mutluluğu, güvenliği ve toplumsal düzenin sağl›kl› işlemesi için gereklidir.

Demokrasilerde kanunlar eşitlik ilkesi gözetilerek yap›l›r. Anayasam›za göre herkes kanun önünde eşittir.

Kanun ve kurallara uyulmazsa toplumda ne gibi problemler ortaya çıkabilir? Tartışınız.

Neler Öğrendik? Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik bir yönetime sahiptir ve millî egemenlik esasına dayanır. 
Yönetimde kuvvetler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir. Yasama yetkisi ve görevi Türkiye Büyük Millet Meclisi, yürütme yetkisi 

ve görevi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu, yargı yetkisi ise bağımsız mahkemelere aittir. Bütün birimler bu yetkilerini Türk 
milleti adına kullanırlar.
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Düşünelim 

Kavramlar 

Medyada çıkan haberler ülke yö-
neticilerinin kararları üzerinde etkili 
midir? Bir örnek ile açıklayınız.

Kamuoyu
Sivil toplum kuruluşu
Siyaset (Politika)
Siyasi güç

Sivil toplum kuruluşu: Top-
lumdaki çeşitli sorunları bağımsız 
olarak ele alıp kamuoyunu bilgi-
lendirme ve aydınlatma görevi ya-
pan, öneriler sunan her türlü birlik.

KAMUOYU VE BASINKAMUOYU VE BASIN

Toplumda bir görüşün kabul edilmesinde ya da değiştirilme-
sinde kitle iletişim araçlarının rolü nedir?

Yandaki kitle iletişim araçlar›ndan han-
gileri bir konuda kamuoyu oluşturulma-

sında daha etkilidir? Neden?

Demokratik devletlerde kamuoyuna 
neden önem verilir? Açıklayınız.

Kamuoyu, bir konuyla ilgili halk›n genel düşüncesine denir. Kamuoyu 

oluşturmak ise “bir düşünceyi yayg›nlaşt›rmak ve halk›n dikkatini o düşün-

ce etraf›nda toplamak ve yoğunlaşt›rmak” şeklinde özetlenebilir. Demok-

rasi, toplumda kamuoyu oluşmasına uygun yönetim şeklidir. Kamuoyu, 

haberleşme özgürlüğü başta olmak üzere tüm temel hak ve özgürlüklerin 

olduğu bir ortamda oluşur. 

Televizyon, radyo, gazete, dergi ve sinema gibi kitle iletişim araçlar› 

kamuoyunun oluşturulmasında önemli rol oynar.

Kitle iletişim araçlar› toplumdaki farkl› görüş, düşünce ve kanaatlerin yay›lmas›nda önemli bir yere sahiptir. Demok-

ratik yönetimlerde medyan›n önemli görevleri bulunmaktad›r. Medya, yasama, yürütme ve yargı güçlerinin çalışmalarını 

izleme, eleştirme ve halkı bilgilendirme görevini yapmaktadır. Ayr›ca farkl› görüş ve düşüncelere yer vererek serbest 

düşüncelerinin oluşmas›na katk›da bulunur. 

Bunun yan›nda çeşitli konularda halk› bilgilendirmek halk›n toplumsal ilişkilerde daha bilinçli hareket etmesini sağ-

lamak da medyan›n görevleri aras›ndad›r.

Gündem belirlemede de medyan›n rolü çok önemlidir. Çünkü medyan›n önem ve öncelik verdiği konular genellikle 

halk›n (kamunun) zihninde önemli ve öncelikli hâle gelmektedir.  

Medyada yer alan düşünce ve eleştiriler devleti yönetenlere de uyar›c› etki yaparak devlet hizmetlerinin daha sağl›kl› 

işlemesini sağlar.
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Toplumsal bir sorun ile ilgili gündem ve kamuoyu oluşturan sivil toplum kuruluşlarına örnek veriniz. Sivil 
toplum kuruluşları hangi yollarla gündem ve kamuoyu oluştururlar aç›klay›n›z. 

Daha önce benzer bir kampanyaya katıldınız mı? Katıldıysanız kampanya konusunu ve katılma gerekçe-
nizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Siz haberdeki gibi bir durumla karş›laşsayd›n›z neler yapardınız?

Yukarıda yer alan İnternet haberinden yola çıkarak sivil toplum kuruluşlarının görevlerinin neler 
olabileceğini arkadaşlarınızla tartışınız.

Günümüzde sivil toplum kuruluşları farklı yapılanmalarla toplumda yaygınlaşmaktadırlar. Bunlar gönüllü örgütler-
den, düşünce kuruluşlarına, sendikalara ve meslek odalarına kadar geniş bir alanda faaliyet göstermektedirler.

Sivil toplum kuruluşları bir ülkede demokrasinin gelişmesine katkı sağladığı gibi aynı zamanda sosyal hayatta da 
önemli görevler üstlenmişlerdir. Ayrıca geliri yetersiz olan veya sosyal güvencesi olmayan kişilerin gıda, sağlık, eğitim 
gibi ihtiyaçlarını karşılayarak vatandaşların refah düzeyinin yükselmesine katkı sağlarlar.

Sivil toplum kuruluşları katılımcı demokrasinin toplumda yerleşmesi için çaba gösterirler. Vatandaşların hükûmet- 
ten istekleri konusunda uzlaşma ortamı sağlarlar. Yürüttükleri bazı kampanyalarla gündemi oluşturacak konular ortaya 
koyarlar. Çeşitli etkinliklerle kamuoyu oluşturarak devletten taleplerini dile getirirler. 

Sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, medya ve bireyler gündemi ve yönetimin karar alma sürecini etkilemektedir. Bu 
konuyla ilgili aşağ›da yer alan haberleri inceleyelim.

Ülkemizin Geleceğinde Sivil Toplum Kuruluşlarının ÖnemiÜlkemizin Geleceğinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi

Bozuk Yollar›n Yap›lmas› İçin 9 Bin İmza Topland›.
Patnos-Erciş ile Patnos-Ağr› kara yollar›n›n yap›m› için başlat›lan imza kampanyas›nda 9 bin imza toplanarak Başbakanl›k, 

Ulaşt›rma Bakanl›ğ› ve Karayollar› Genel Müdürlüğüne gönderildi. 
Patnos Dedeli Yat›l› Bölge ‹lköğretim Okulu öğrencileri kaymakaml›ğ›n da desteği ile imza kampanyas› başlatt›. Kam-

panya kapsam›nda ellerindeki kağ›tlarla kurumlar› ve ilçe esnaf›nı tek tek gezen öğrenciler halktan destek istediler ve 9 bin 
imza toplad›lar. Yollar›n görüntüsünü çeken öğrenciler toplanan imzalarla birlikte görüntü kayıtlarını Ankara’ya gönderdiler. 

Öte yandan bir grup vatandaş bozulan yollara dikkat çekmek için oluşan çukurlara çiçek ekerek tepkilerini dile getirdi. 
“Bozuk Yolu Protesto İçin Çukurlara Çiçek Diktiler” başl›kl› haber ulusal bas›nda yer ald›ktan sonra ilgililer tarafından yollar›n 
en k›sa sürede yap›lacağ› aç›klandı.

Alaşehir Sivil Toplum Örgütlerinin Kararlı Tutumu Olumlu Sonuç Verdi.
Alaşehir-Salihli, Sarıgöl-Buldan kara yolu yapımını üstlenen firmanın Alaşehir yakınlarında bulunan orman alanında taş 

kırma ve eleme tesisi kurmak istemesi üzerine sivil toplum örgütleri harekete geçti.
Alaşehir’de bulunan sivil toplum örgütleri Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda bir araya geldiler. Toplantıya ilçe 

kaymakamı, yol yapımını üstlenen firmanın müteahhiti ve karayolları temsilcileri de katıldılar. 
Sivil toplum örgütleri adına konuşan yetkili şöyle dedi: “Biz yol yapılmasına veya taş ocağı yapılmasına asla karşı değiliz. 

Ancak burası Alaşehir’in akciğerleri konumundadır. Taş ocağının yapılmasıyla ülkemiz üzümünün 2/3’sinin üretildiği tarım 
alanları zarar görecektir. Yasal çerçevede ve uygun koşullarda soruna çözüm üretilmesinden yanayız.”

Meclis kararı alındı.
Toplantıya katılan ilçe belediye başkanı “Belediye meclisimiz, bölgenin imar alanında kaldığı, kullanılacak yol güzergahı-

nın altyapıya zarar vereceği gerekçesiyle taş ocağı yapımına izin vermeme kararı almıştır” dedi.

‹nternet haberi, 14 Haziran 2009.

‹nternet haberi, 23 Haziran 2010 (Düzenlenmiştir.).
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Çevre Yasası Hepimizin TasasıÇevre Yasası Hepimizin Tasası

İnternet haberi, 9 Ağustos 2009 (Düzenlenmiştir.).

İnternet haberi, 6 Haziran 2011 (Düzenlenmiştir.)

Çevre yasas› hazırlarken basında yer alan çevreye zarar verenlere yaptırım uygulanmasına ilişkin haberlerin 
etkisi var mıdır? Açıklayınız.

Böyle bir sorunla karşılaşmış olsaydınız neler yapardınız? Açıklayınız.

Çalışmaları hakkında bilgi sahibi olduğunuz bir sivil toplum kuruluşuna katkı sağlamanız istense neler ya-
pardınız? Açıklayınız.

Çevre kirliliği ile ilgili aşağ›da yer alan İnternet haberlerini birlikte inceleyelim.

Derede Çevre Kirliliği Alarm›

Bal›kesir’in Burhaniye ilçesindeki Üyücek deresinde çevre 
felaketi yaşan›yor. Burhaniye kent konseyi başkan› ve yöne-
tim kurulu üyelerinin inceleme yapt›ğ› derede kirlilik had sa-
faya ulaş›rken haz›rlanacak raporun belediye başkanl›ğ›na 
verileceği bildirildi. Havran ilçesinden doğarak Burhaniye 
orjan sahillerinde denize dökülen Üyücek deresindeki kirlilik 
çevrecileri harekete geçirdi. Dereye at›k taş›yan kanallarda 
inceleme yapan heyet kirliliğe isyan etti. Derenin bölgedeki 
fabrika ve besi çiftliklerinin at›klar› ile kirlendiğini iddia eden 
heyet önlemlerin al›nmas›n› istedi. 

Maskeli Çevre Toplant›s›

Zonguldak Kent Konseyi ve Çevre komisyonu’nun 
“Zonguldak Tart›ş›yor” temas›yla Atatürk Kültür Merkezi’nde 
düzenlediği toplant›ya vali yard›mc›s›, milletvekilleri, bele-
diye başkan›, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler kat›ld›. 

Kentte yaşanan çevre sorunlar› sinevizyon gösterisiyle 
anlat›ld›. Daha sonra ağzına veya yüzüne maske takmış 
bazı öğrenciler, “Temiz bir çevrede yaşamak istiyoruz”, 
“Nefes alabileceğimiz bir şehir b›rak›n biz çocuklara”, 
“Dünyam›z›n akciğerlerini yok etmeyin” yaz›l› dövizlerle 
sahneye ç›karak büyükleri çevreye karş› duyarl› olmaya 
davet etti.  
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Atatürk ve Türk BasınıAtatürk ve Türk Basını
Demokratik çabalarıyla yasaların değişmesini sağlayan kamuoyunun önemini bilen Mustafa Kemal Atatürk bu 

konuda şöyle söylemektedir:

Atatürk kamuoyu oluşturmada kitle iletişim araçlarının 
rolünün bilinciydeydi. Millî Mücadele Döneminde ve sonra-
sında ülkenin ilerlemesi, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşması 
için yaptığı inkılapların halka benimsetilmesinde kitle iletişim 
araçlarından yararlanmıştır. 

Sivas Kongresi’nde İradeyimilliye Gazetesinin yayımlan-
ması kararlaştırıldı. İlk sayısı 14 Eylül 1919’da yayımlanan 
gazete 3 yıl yayın hayatına devam etti. Kısa bir süre son-
ra 10 Ocak 1920 tarihinde de Ankara’da Mustafa Kemal’in 
önderliğinde Hakimiyetimilliye Gazetesi yayımlanmaya baş-
landı.

6 Nisan 1920’de ise Atatürk Anadolu Ajans›n› kurarak Millî Mücadele’nin her aşamas›nda ve sonras›nda kamuoyu-
nun ayd›nlat›lmas›n› sağlam›şt›r. 

Atatürk ink›laplar›n›n halka benimsetilmesinin en güzel örneği yaz› 
ink›lab›nda görülmektedir. Bat› uygarl›ğ› ile bütünleşme yolundaki 
önemli ad›mlardan biri olan latin harflerine geçiş konusunda kamuoyu 
oluşturulmuştur. Bas›n latin harflerini benimsemiş ve halk›n yeni yaz›ya 
uyumu konusunda elinden gelen yapm›şt›r. Hergün Atatürk’ün sözlerin-
den birkaç paragraf› yeni harflerle yay›nlam›şt›r. Yan tarafta o dönemde 
bununla ilgili yayınlanan bir gazete örneği görmektesiniz. 

“İnsanların fikirlerini serbest söylemek ve yaymak hakkıdır. Vatandaşlar, kendi eğitim ve öğretimleri için ve halkın yararları 
noktasında fikirlerini karşılıklı olarak alıp vermelidirler, düşündüklerini istedikleri gibi söyleyebilmelidirler. En büyük gerçekler ve 
ilerlemeler, fikirlerin serbest ortaya konması ve karşılıklı alıp verilmesi ile ortaya çıkar ve yükselir.

       Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 347.

“Tiyatro, sinema, gramafon, radyo, telgraf da fikirlerin yap›m› ve duyurulmas› için çok önemli ve etkili 
vas›talard›r. Bir insan›n herhangi bir yerde söylediği sözleri sadece orada bulunanlar işitebiliyor; etkisi ani ve 
s›n›rl›d›r. Fakat bu sözler radyo ile söylenirse bütün dünya işitebilir”. 

                 www.atam.gov.tr

Millî Mücadele’de başar› sağlanmas›na o dönemde yay›nlanan gazetelerin ne gibi katk›lar› olmuştur? Aç›klay›n›z.

Atatürk’ün gerçekleştirdiği inkılaplar›n toplumda yerleşmesinde bas›n, yay›n organlar›n›n etki-
leri neler olmuştur?
Neler Öğrendik? Kitle iletişim araçları kamuoyu oluşumunda etkilidir. Bunun yanında sivil toplum kuruluşları, 
siyasi partiler ve vatandaşlar toplumsal sorunlara dikkat çekerek yönetimin karar almasında ya da aldığı kararlar 

üzerinde değişiklik yapmasında önemli rol oynarlar. Kamuoyunun önemini çok iyi bilen Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş 
Savaşı yıllarında medyayı kullanmıştır.
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Ayrıca demokrasinin gelişmesi için kamuoyunda farklı görüşlerin de olması gerektiğine inanan M. Kemal basın 
özgürlüğüne şu sözleriyle desteklemektedir.
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Düşünelim 

Kavramlar 

Okullarda faaliyet gösteren eğitsel ve 
sosyal kulüpler hakkında düşünceleriniz 
nelerdir?

Dayanışma
Katılım
Dayanışma: Bir topluluğu oluş-

turanların duygu, düşünce ve ortak 
çıkarlarda birbirlerine karşılıklı bağ-
lanması.

ÖRNEK YURTTAŞÖRNEK YURTTAŞ
Okulunuzdaki hangi sosyal kulüpte görev almaktas›n›z? Ne-

den bu kulübü seçtiniz?

Atatürk İlköğretim Okulu 7/A s›n›fı öğrencilerinden Tuğçe anlat›yor: 
Okulumuzun aç›ld›ğ› ilk hafta s›n›f öğretmenimiz şöyle bir konuşma 
yapt›:

Okulumuzda yap›lacak olan eğitsel ve sosyal faaliyetlerin genel 
amaçlar› hakk›nda size k›saca bilgi vermek istiyorum. Daha sonra oku-
lumuzda bu öğretim y›l›nda faaliyet gösterecek olan öğrenci kulüplerin-
den herhangi birinde görev alabilirsiniz. 

Sosyal etkinliklerin amac› öğrencilere baz› tutum ve davran›şları 
kazand›rmaktır. Bu tutum ve davranışlar; insan haklar›na ve demok-
rasi ilkelerine sayg› duyabilme, çevreyi koruma, planl›, etkin ve verimli 
çal›şma, sorumluluk alabilme, toplumsal sorunlarla ilgilenme ve çözü-
müne katk› sağlamadır. Grup dayanışması ve gruba karş› sorumluluk 
duyabilme gibi tutum, davran›ş ve becerilerdir.

Daha sonra okulumuzda kurulan sosyal kulüplerin listesini tahtaya asarak herkesin ilgi ve istekleri doğrultusunda 
bir sosyal kulüp seçmesini istedi.

Ben Demokrasi, İnsan Haklar› ve Vatandaşl›k Kulubünde görev almak istediğimi belirttim.Bütün arkadaşlar›m 
kendi istekleri doğrultusunda bir kulüp seçtiler. 

Okulunuzda faaliyet gösteren sosyal kulüplerin d›ş›nda kurulmas›n› istediğiniz başka kulüp var m›? Ör-
nek veriniz.
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Bir hafta sonra diğer şubelerden seçilen öğrenciler ve rehber öğretmenimiz ile birlikte toplantı yaptık. Önce Demok-
rasi, ‹nsan Haklar› ve Vatandaşlık Kulubünün yönetim kurulunu oluşturmam›z gerekiyordu. Kulüp başkanl›ğ› için 5 kişi 
aday oldu en çok oy alan arkadaşım kulüp başkan› seçildi. Daha sonra başkan yard›mc›s›, sekreter ve sayman›m›z› da 
seçim yoluyla belirledik. Rehber öğretmenimizin başkanlığındaki yönetim kurulu toplantısında yıl içinde yapacağımız 
faaliyetler konusunda görüş ve önerilerimizi söyledik. 

Arkadaş›m Fatih iyi bir yurttaş nas›l olunur konulu bir yaz› yaz›p kulüp panosuna asal›m dedi. Bu fikir hepimi-
zin çok hoşuna gitti. Sema’n›n önerisi ise yöremizde bulunan İnsan Haklar› konusunda çalışmalar yapan dernek ve 
kuruluşlar›n› tan›tmakt›. Gamze’nin önerisi ise öğrenciler aras›nda insan haklar› ve yurttaşl›k konulu afiş ve slogan 
yar›şmas› düzenleyelim şeklinde idi. Bütün öneriler üzerinde tek tek tart›ş›ld›. Kulüp üyelerinin tamam›n›n kat›l›m› ile 
y›ll›k faaliyet raporumuzu haz›rlad›k. 

Ben bu y›l Demokrasi, İnsan Haklar› ve Vatandaşl›k Kulubünde arkadaşlar›mla birlikte çal›şmaktan çok büyük mut-
luluk duyacağım.

DEMOKRAS‹, ‹NSAN HAKLARI DEMMOKRAAS‹, ‹NNSAN HAKLAARI 
ve vve 

VATANDAŞLIK KULÜBÜVVATANNDAŞLLIK KUULÜBÜ

Okulunuzdaki sosyal faaliyetler yapılırken demokrasinin hangi ilkeleri uygulanm›şt›r? Örnekler veriniz.

Neler Öğrendik?  Öğrencilerin eğitsel ve sosyal faaliyet yapmalar› için kurulan öğrenci kulüplerinin 
genel amac› öğrencilere demokrasinin işleyişini kavratmak ve onların iyi bir vatandaş olarak yetişme-

lerini sağlamakt›r.

Arkadaşlarımızın İnsan Hakları ve Yurttaşlık konusunda hazırladıkları afiş ve sloganları panomuzda sergiledik.

ÇK - 103
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 A. Aşağ›da yer alan bilgilerin doğru ya da yanl›ş olduğunu cümlenin baş›ndaki kutuya doğru (D), yanl›ş (Y) 
şeklinde işaretleyiniz. Yanl›ş olan cümlelerin doğrular›n› altlarında nokta ile belirtilen boşluklara yaz›n›z.

1. (  ) Orta Asyada kurulan Türk devletlerinde egemenlik hakk›n›n tanr› taraf›ndan doğrudan kağana verildiğine inan›l›r 
ve buna “kut” denirdi.

.........................................................................................................................................................................................
2. (  ) Divan Teşkilat› II. Abdülhamit Döneminde kald›r›lm›şt›r.
.........................................................................................................................................................................................
3. (  ) Ülkemizde genel seçimler beş y›lda bir yap›l›r.
.........................................................................................................................................................................................
4. (  ) Monarşi ile yönetilen devletlerde yönetime tek kişi hâkimdir.
.........................................................................................................................................................................................
5. (  ) Dan›ştay, Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf›ndan ç›kar›lan yasalar›n anayasaya uygun olup olmad›ğ›n› denetler.
.........................................................................................................................................................................................
6. (  ) Cumhurbaşkanının hastalık, ölüm, çekilme ve yurtdışına çıkması gibi hâllerde yerine başbakan vekalet eder.
.........................................................................................................................................................................................
7. (  ) Bakanlar, meclis dışından da seçilebilir.
.........................................................................................................................................................................................
8. (  ) Mahkemeler yargı yetkisini Cumhurbaşkanı adına kullanırlar.
.........................................................................................................................................................................................
9. (  ) Eski Türklerde siyasi, askerî ve ekonomik kararların alındığı meclise kurultay denirdi.
.........................................................................................................................................................................................

B. Aşağ›daki çoktan seçmeli soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Osmanl› Devleti’nde padişah›n yan›nda halk›nda yönetime kat›lmas› aşağ›dakilerden hangisiyle gerçekleştirilmiştir?
A) Tanzimat Ferman›’n›n yay›nlanmas›
B) Islahat Ferman›’n›n yay›nlanmas›
C) Divan teşkilat›n›n kald›r›lmas›
D) Meşrutiyet’in ilan edilmesi

2. Ülkemizde haks›zl›ğa uğrad›ğ›n› düşünen vatandaşlar mahkemelere başvurabilirler. Eğer haks›zl›k devlet taraf›ndan 
yap›lm›şsa bu da mahkeme taraf›ndan düzeltilir.

Yukar›daki paragrafta Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hangi özelliği vurgulanm›şt›r?
A) Sosyal Devlet    B) Hukuk Devleti  C) Laik Devlet     D) Demokratik

3. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi
    2. Kurultay
    3. Divan-› Hümayun
Yukar›dakilerden hangisinin ya da hangilerinin üyeleri halk›n oylar›yla belirlenmiştir?
A) Yaln›z I     B) Yaln›z II   C) I ve II    D) I, II ve III

ÜNİTE DEĞERLENDİRMESİ
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4. 

   

Yukar›daki bilgilere göre “?” ile belirtilen yere aşağ›dakilerden hangisi gelmelidir?
A) Dan›ştay      B) Cumhurbaşkan› ve Bakanlar Kurulu           C) Sayıştay                D) Belediye Başkanı   

5. Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf›ndan ç›kar›lan bir kanunun yürürlüğe girmesinde son aşama aşağ›dakilerden 
hangisidir?

A) Anayasa komisyonunda görüşülmesi
B) Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmesi
C) Resmi Gazete’de yay›nlanmas›
D) Cumhurbaşkan›n›n onaylamas›

6. Mustafa Kemal’in Millî Mücadele Döneminde yay›nlad›ğ› ilk gazete aşağ›dakilerden hangisidir?
A) ‹radeyimilliye Gazetesi
B) Resmi Gazete
C) Takvimivakayi
D) Son Havadis

7. ‹lk Türk devletlerinde kağan›n eşinin zaman zaman kurultaya kat›lmas› ve yabanc› elçileri kabul etmesi 
aşağ›dakilerden hangisinin kan›t›d›r.

A) Kurultayda demokrasinin uyguland›ğ›n›n
B) Anaerkil toplum yap›s›n›n görüldüğünün
C) Kad›n›n yönetimde etkili olduğunun
D) Saltanat sisteminin uyguland›ğ›n›n 

8. Demokratik bir yönetim biçiminde insan›n doğuştan sahip olduğu kabul edilen temel hak ve özgürlüklerin, devlet 
taraf›ndan güvence alt›na al›n›p korunabilmesi öncelikle aşağ›dakilerden hangisiyle mümkündür?

A) Emniyet güçleriyle            B) Sivil toplum örgütleriyle             C) Sosyal güvenlik kuruluşlar›yla           D) Yasalarla

9.Türklerin ilk anayasası özelliğine sahip olan Kanunuesasi’de; “Padişahın Meclisi açma ve kapatma yetkisine sahip-
tir.” maddesinin yer alması, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Meclisin tek üstün güç olduğunun
B) Padişahın otoritesinin hâlâ güçlü olduğunun
C) Yasalar karşısında padişahın yetkisiz olduğunun
D) Anayasada tüm yetkilerin hükûmete verildiğinin

Devletin temel görevleri

Yasama

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi

Bağımsız 
Mahkemeler

Yürütme

?

Yarg›
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Düşünelim! 

BİR “DÜNYA” SAVAŞIBİR “DÜNYA” SAVAŞI

Kavramlar 

1914 – 1918 yılları arasında de-
vam eden Birinci Dünya Savaşı ne-
den “Dünya Savaşı” olarak adlandırıl-
mış olabilir?

Barış 

Dayanışma
Barış: Savaşın bittiğinin bir ant-

laşmayla belirtilmesinden sonraki du-
rum, sulh.

Aşağıdaki fotoğrafı inceleyerek fotoğrafın altında yer alan so-
ruyu cevaplayınız.

Fotoğraftaki şehir neden bu hâle gelmiş olabilir? Bu şehirde yaşayan insanların yaşamı bu yıkımdan nasıl 
etkilenmiş olabilir?

Bu gelişmeler sömürge ülkelerde yaşayan insanları nasıl etkilemiş olabilir?

Savaşa Giden YolSavaşa Giden Yol

Büyük bir yıkıma, milyonlarca insanın ölümüne sebep olan Birinci Dünya Savaşı nasıl başladı dersiniz? Bu savaşın 

çıkmasının nedenlerini öğrenmek için “Ekonomi ve Sosyal Hayat” ünitesinde öğrendiklerimizi hatırlayalım. XIX. yüzyıl-

da Avrupa’daki teknik ve bilimsel gelişmelerin sonucunda, aşağıda fotoğrafta bir örneğini gördüğünüz buhar gücü ile 

çalışan makineler yapıldı ve bu gelişme sanayileşmeyi başlattı. Avrupa’da sanayinin gelişmesiyle, fabrikalar kurulmaya 

başladı. Sanayileşen ülkeler fabrikalarında işlemek üzere ham maddeye ihtiyaç duydular. Ürettikleri ürünleri satabile-

cekleri yeni pazar arayışına girdiler. 

Ham madde kaynağı ve pazar olarak geri kalmış 

Asya ve Afrika ülkelerini denetim altına almaya çalış-

maları, aralarında bir rekabete neden oldu. Sömürge 

arayışı da denilen bu yarışta hâkimiyet altına alınan 

ülkelerdeki ham maddeler Avrupa’ya taşındı, fabri-

kalarda üretilen ürünler sömürge ülkelere satılmaya 

başladı. 

Sanayi inkılabı sonucu Avrupa’da kurulan bir dokuma fabrikası
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Hangi grupta daha çok sayıda devlet yer almaktadır?

İngiltere ve Fransa dünya üzerindeki en geniş sömürgelere sahip ülkelerdi. İngiltere sömürgelerinin genişliği ne-

deniyle üzerinde güneş batmayan imparatorluk olarak adlandırılıyordu. Ancak bu devletler XIX. yüzyıl sonlarına ge-

lindiğinde o kadar da rahat değildiler. XIX. yüzyılın sonlarına doğru siyasi birliklerini tamamlayan Almanya ve İtalya 

Avrupa’da güçlü devletler hâline geldiler. Özellikle Almanya’nın sanayisi çok gelişti. Almanya ihtiyaç duyduğu ham 

madde için sömürge arayışına başladı. Bu durum dünya üzerinde birçok sömürgeye sahip İngiltere’yi endişelendirdi. 

İki devlet arasında bu sebepten bir yarış ve mücadele başladı. Almanya 1870 yılında Fransa’nın Alsas-Loren bölgesini 

ele geçirdi. Fransa bu toprakları Almanya’dan geri almak istiyordu. Bu nedenle iki devlet arasında bir gerginlik vardı. 

İngiltere Rusya’nın Balkanlardaki politikasını destekledi. Bu durum Rusya, İngiltere ve Fransa’yı birbirine yakınlaş-

tırırken, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Almanya ile ittifak kurmasına yol açtı.

Avrupa ülkeleri arasındaki bu çıkar çatışmaları kendi aralarında gruplaşmalara sebep oldu. Almanya, Avusturya 

- Macaristan İmparatorluğu ve İtalya anlaşarak Üçlü İttifak Devletleri (Üçlü Bağlaşma Devletleri)’ni oluşturdu. Bu grup-

laşmaya karşı İngiltere, Rusya, Fransa’da kendi aralarında anlaşarak Üçlü İtilaf Devletleri (Üçlü Anlaşma Devletleri)’ni 

kurdular. Zaman içinde bu gruplaşmalara başka devletler de katıldı. 

Devletler arasındaki çıkar çatışmalarının meydana getirdiği çözümlenemeyen sorunlar ve gruplaşmalar nedeniyle 

Avrupa XX. yüzyıl başlarında büyük bir siyasi gerilim içine girdi.
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Birinci Dünya Savaşı öncesi Avrupa Devletleri
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Peki, Avrupa’da ittifakların kurulduğu, gerilimin arttığı bu dönemde Osmanlı Devleti ne durumdaydı? 

Osmanlı Devleti en çok hangi devlete karşı toprak kaybına uğramıştır?

Osmanlı Devleti hangi yüzyılda toprak kaybetmeye başlamıştır? 
Açıklayınız.

XX. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti’nin eski ekonomik ve siyasi gücü artık yoktu. İçeride azınlıkların ayaklan-
maları ile uğraşıyor dışarıda ise Rusya, İngiltere ve Avusturya-Macaristan gibi devletlere karşı topraklarını korumaya 
çalışıyordu. Osmanlı Devleti Avrupadaki gelişmeleri yakından takip edemediği için sanayisi gerilemiş atölyeler yavaş 
yavaş kapanıyordu. Sanayisi gelişen birçok Avrupa ülkesi fabrikalarında ürettikleri ve ucuza mal ettikleri ürünlerini 
Osmanlı topraklarında satıyorlardı. Ayrıca bu ürünler yapılan anlaşmalarla gümrük vergisi ödemeden sınırlarımızdan 
geçirildiğinden ucuza satılıyor ve yerli sanayimiz gittikçe zayıflıyor dışarıdan aldığımız borç miktarı artıyordu. Bu durum 
Osmanlı ekonomisini olumsuz etkiliyordu. Son olarak Trablusgarp ve Balkan Savaşlarında arka arkaya yenilgiler almış, 
Doğu Trakya dışında Avrupa’daki bütün topraklarını kaybetmiş ve gücünü yitirmişti. Halk yorgun, devlet askeri ve eko-
nomik yönlerden güçsüz düşmüştü. Bir zamanlar üç kıtada geniş topraklara sahip Osmanlı Devleti aşağıdaki haritada 
gördüğünüz sınırlar içinde varlığını sürdürüyordu.

Savaşın Başlaması Savaşın Başlaması 
28 Haziran 1914’te Avusturya-Macaristan İmparatorluğu veliahdı Ferdinand 

(Ferdinant), devletin sınırları içinde yer alan Saraybosna’ya gelmişti. Burada 
bir Sırplı’nın suikastı sonucu öldürüldü. Bu olay savaşın başlamasına bahane 
oldu. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu katillerin Sırbistan’a sığındığını ve 
orada korunduğunu ileri sürerek bu devlete savaş ilan etti. Zaten taraflar belir-
lenmişti. Birkaç hafta içinde İtilaf ve İttifak Devletleri birbirlerine savaş ilan etti-
ler. Böylece Birinci Dünya Savaşı başlamış oldu. Savaş zamanla diğer kıtalara 
da yayılarak bir dünya savaşına dönüştü.

Avusturya -Macaristan İmparatorluğu 
veliahdı Ferdinand

XX. yüzyılın başında Osmanlı Devleti
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Osmanlı Devleti’nin durumunu göz önüne aldığınızda savaşa girmesini doğru bu-
luyor musunuz? Neden?

Osmanlı Devleti’nin Savaşa GirmesiOsmanlı Devleti’nin Savaşa Girmesi
XIX. yy. başlarından itibaren Avrupa’nın büyük devletleri Osmanlı Devleti’ni “Hasta adam” 

olarak nitelendiriyorlar, parçalanması durumunda topraklarını paylaşmayı amaçlıyorlardı. Ni-
tekim, İngiltere, Mısır’ı ve Kıbrıs Adası’nı, Fransa, Cezayir ve Tunus’u, İtalya, Trablusgarp’ı ve 
On İki Adaları, Rusya ise Kafkasya’yı ele geçirmişti. Ayrıca Rusya, Osmanlı Devleti’nin elinde 
bulunan boğazları ele geçirerek sıcak denizler diye tabir edilen Ege ve Akdeniz’e ulaşmak 
istiyordu. Birinci Dünya Savaşı öncesi Osmanlı tahtında V. Mehmet Reşat padişah olmasına 
rağmen yönetime İttihat ve Terakki Partisi hâkimdi. Devlet adamlarının büyük bölümü sa-
vaşa girmeyi tehlikeli buluyorlardı. İtilaf Devletleri de Osmanlı Devleti’nin tarafsız kalmasını 
istiyordu. Osmanlı Devleti İtilaf devletlerine güvenemiyordu. Buna karşılık Almanya Osmanlı 
Devleti’nin kendi tarafında görmek istiyordu.

Osmanlı Devleti’nin yönetimini elinde tutan İttihat ve Terakki Partisi’nin ileri gelenlerinden 

Enver Paşa’nın etkisiyle Almanya ile Osmanlı Devleti arasında gizli bir anlaşma imzalandı. 

Enver Paşa Almanya’nın yanında savaşa girilirse Balkan Savaşlarında kaybedilen toprakların 

geri alınabileceğini, kapitülasyonların kaldırılabileceğini ve Kafkasya üzerinden Orta Asya’da-

ki Türk dünyası ile birleşerek bir Türk birliğinin sağlanabileceğini düşünüyordu.  

Bu anlaşmaya rağmen Osmanlı Devleti savaşa girmeyi geciktiriyor Almanya ise bir an önce Osmanlı’yı savaşa 
dâhil etmeye çalışıyordu. Akdeniz’de İngiliz donanmasından kaçan Goben ve Breslav adında iki Alman gemisi Osmanlı 
Devleti’ne sığındı. 

Almanya ile Osmanlı Devleti arasında iyi ilişkiler kurulmuştu. Almanya, Osmanlı Devleti’ni kendi yanında savaşa 
girmesini istiyordu. Böylece Osmanlı ordusundan istifade etmeyi düşünüyordu. Avrupa’nın en kalabalık ordularından 
birisi olan Türk ordusu modern silahlarla donatılarak Alman subayların sevk ve iradesine girecekti. Ayrıca Almanya 
Osmanlı Devleti’nin geniş topraklarında nüfuz sahibi olmak ve İngiltere’nin uzak doğu sömürge-
lerine giden yolları kapatmak istiyordu. 

Osmanlı Padişahı 
V. Mehmet Reşat

Başkomutan vekili 
Enver Paşa

Yavuz zırhlısı tablosu

Başta İngiltere ve Rusya olmak üzere 
İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti’nin bu gemi-
leri Boğazlara almakla tarafsızlığını yitirdiğini 
belirterek 24 saat içinde bu gemilerin Türk 
karasuları dışına çıkarılmasını istediler. Aksi 
durumda Osmanlı Devleti’ne savaş ilan ede-
ceklerini ifade eden sert bir nota verdiler. 

Ancak Osmanlı Devleti bu gemileri ka-
rasuları dışına çıkarmadığı gibi satın aldığı-
nı ilan etti. Gemilere Yavuz ve Midilli adları 
verildi. 
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Bu gemilerin Alman komutanı Şouchon (Şöson) Osmanlı Devleti tarafından deniz kuvvetleri komutanı 
olarak görevlendirildi. Gemiler Karadeniz’e açılarak Rusya’nın limanlarını bombaladı.  Bu olay üzerine Rus-
ya, İngiltere ve Fransa, Osmanlı Devleti’ne savaş ilan ettiler. Osmanlı Devleti bir oldu bitti ile Almanya’nın 
yanında İttifak Devletleri safında savaşa dâhil oldu. 



170

Osmanlı Devleti’nin Savaştığı CephelerOsmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler

1914 yılı sonlarında savaşa dâhil olan Osmanlı Devleti 1918 yılına kadar Birinci Dünya Savaşı’nda pek çok cephe-

de savaştı. Aşağıdaki harita üzerinde gösterilen bu cepheleri inceleyelim.

Galiçya, Makedonya ve Romanya Cepheleri: 
Osmanlı Devleti müttefiklerine yardım amacıyla 

asker gönderdiği bu cephelerde Rusya, Fransa ve 
Romanya ile savaştı.

Kanal Cephesi: Stratejik öneme sahip Süveyş 
Kanalı ve Mısır’ı geri almak böylece İngiltere’nin 
yardım aldığı Hindistan ile bağlantısını kesmek 
amacıyla İngiltere’ye karşı açıldı. İklim şartları, ula-
şım imkânlarının yetersiz olması gibi sebeplerden 
Osmanlı ordusu yenildi ve geri çekilmek zorunda 
kaldı. Savaşı kazanan İngilizler Sina Yarımadasını 
ele geçirerek Suriye sınırına kadar ilerlediler.

Suriye-Filistin Cephesi: Süveyş Kanalı’ndan 
kuzeye doğru ilerleyen İngilizleri durdurmak ama-
cıyla Osmanlı Devleti tarafından açıldı. Kuzey yö-
nünde ilerleyen İngiliz ordusu Filistin ve Suriye’nin 
büyük bölümünü ele geçirdi. Bu cephede Mustafa 
Kemal Paşa, Alman general Limon Van Sanders 
komutasındaki Yıldırım ordularına bağlı 7. kolordu 
komutanı olarak görev yapıyordu. Emrindeki kuv-
vetlerle Halep’in kuzeyinde bir savunma hattı kura-
rak İngilizleri durdurdu.

Hicaz ve Yemen Cephesi:  Osmanlı Devleti bu 
cephede Mekke ve Medine gibi kutsal yerleri koru-
mak amacıyla hem İngilizlerle hem de İngilizlerin 
bağımsızlık vaadiyle iş birliği yaptığı bazı Arap ka-
bileleriyle savaşmak zorunda kaldı. Osmanlı kuv-
vetleri yeterli yardım ulaşmamasına rağmen savaş 
sonuna kadar Medine’yi korumayı başardı.
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Osmanlı Devleti’nin İtilaf Devletlerinin yanında yer alarak bu kadar geniş bir alanda savaşmak 
zorunda kalması askerlerini nasıl etkilemiştir? 

Kafkas (Doğu) Cephesi: Osmanlı Devleti’nin 
Birinci Dünya Savaşı’na katılmasıyla birlikte Rus 
kuvvetleri Erzurum ve Sarıkamış yönünde işgallere 
başladılar. Enver Paşa komutasındaki Türk ordusu 
Ruslara karşı taarruza geçti. Kafkas Cephesi’nde 
Rusya’nın ilerlemesini durdurmak ve Osmanlı Dev-
leti üzerindeki emellerine son vermek, Orta Asya 
Türkleri ile birleşerek Rusya’yı savaş dışı bırakmak 
amaçlanmıştı. Bu cephede saldırı kış şartlarının en 
ağır geçtiği kasım-aralık aylarında yapıldı. Osmanlı 
ordusunun büyük bölümü hastalık, açlık, salgın has-
talıklar ve soğuk hava yüzünden hayatını kaybetti. 
Bu durumu değerlendiren Ruslar saldırıya geçerek 
Doğu Anadolu bölgesinde önemli toprakları ele ge-
çirdi. Rus işgalinden sonra bölgede görevlendirilen 
Mustafa Kemal Paşa, Muş ve Bitlis’i düşman işga-
linden kurtardı.

Irak Cephesi: İngilizler tarafından açılan bir cephedir. İngiltere 
Ortadoğu petrol bölgesini ele geçirmeyi ve müttefiki olan Rusya’ya 
Kafkaslar üzerinden, yardım götürmeyi amaçlıyordu. Ayrıca bölge 
ele geçirilirse Osmanlı Devleti’nin İran’a girip Hindistan’daki İngiliz 
sömürgelerine ulaşması da engellenecekti. Osmanlı kuvvetleri böl-
gede geçici başarılar elde ettilerse de İngilizlerin Musul’a kadar iler-
lemesine engel olamadılar.
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          Çanakkale Şehitlerine

Boğaz harbi nedir? Var m› ki dünyada eşi?
En kesif ordular›n yükleniyor dördü beşi,
Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya
Kaç donanmayla sar›lm›ş ufac›k bir karaya.
...........................................................................
Eski Dünya, Yeni Dünya, bütün akvâm-› beşer,
Kan›yor kum gibi... Mahşer mi, hakikat mahşer.
...........................................................................
Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk;
Sade bir hadise var ortada: Vahşetler denk.
...........................................................................
Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin;
Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.
...........................................................................
Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer
O ne müthiş tipidir; Savrulur enkaz-› beşer.
Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el ayak,
Boşan›r s›rtlara, vadilere, sağnak sağnak.
     
 Mehmet Âkif Ersoy, Safahat, s.410 - 411 (Düzenlenmiştir.).

Çanakkale CephesiÇanakkale Cephesi

Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda savaştığı cephelerden biri de Çanakkale Cephesi’dir. Çanakkale 
Cephesi’nde yaşananları ayrıntılarıyla öğrenmeye ne dersiniz? 

Çanakkale Cephesi Osmanlı ordusunun Bi-

rinci Dünya Savaşı’nda kesin zafer kazandığı tek 

cephedir. Çanakkale direnişi bir milletin dayanış-

masının ve şahlanışının destanıdır. Ordumuzun 

kendinden daha güçlü ordulara karşı durarak ta-

rihin akışını değiştirdiği savaştır. 

Çanakkale Cephesi İtilaf Devletleri tarafından 

açıldı. Amaçları İstanbul ve boğazları alarak Os-

manlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak ve mütte-

fikleri olan Rusya’nın ihtiyacı olan ekonomik ve 

askerî yardımı boğazlar üzerinden ulaştırmaktı. 

Ayrıca İstanbul’un işgali ile Anadolu ve Rumeli 

arasındaki bağlantı kesilerek Osmanlı Devleti’nin 

zor durumda kalması sağlanacaktı.

İtilaf Devletleri önce Çanakkale Boğazı’nı deniz yoluyla geçmeyi denediler. İngiliz ve Fransız savaş gemilerinden 
oluşan dönemin en güçlü donanması Çanakkale Boğazı’nın iki yanındaki savunma hatlarını aşağıdaki tabloda görül-
düğü gibi top ateşine tuttu. 

Mehmet Âkif Ersoy’un yanda verilen şiirin
den Çanakkale Cephesi’yle ilgili hangi bil-

gilere ulaşabilirsiniz?

Çanakkale deniz savaşlarını gösteren bir tablo
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Yoğun topçu ateşinin ardından Boğaz’ı geçmeye 

çalışan İtilaf donanması beklemediği bir sürprizle kar-

şılaştı. Yüzbaşı Hakkı Bey komutasındaki Nusrat Mayın 

Gemisi, gece boyunca boğaza büyük bir gizlilik içinde 

mayın döşemişti. 18 Mart 1915 sabahı, 16 İngiliz ve 

Fransız savaş gemisi boğaza girerek Türk tabyalarına 

ateş açtılar. Ortalık cehenneme döndü. 

Hintli, Cezayirli ve Anzak askerlerinin Çanakkale’ye 
getirilmesinin sebebi ne olabilir?

Nusrat Mayın Gemisi

İtilaf güçlerinin Gelibolu çıkarmasından bir görünüm Çanakkale’de Osmanlı askerleri

Toplarımızın pek çoğu kullanılamaz hâle geldi. Bu arada Nusrat Mayın Gemisi’nin boğaza döşediği mayınlara çar-

pan savaş gemileri tek tek boğazın derin sularına gömülmeye başladılar. İtilaf Devletleri’nin donanması ağır kayıplar 

verince geri çekilmek zorunda kaldılar.

Çanakkale’yi denizden geçemeyeceklerini anlayan 

Fransız ve İngilizler karadan saldırıya geçmeye karar ver-

diler. Orduda İngiliz ve Fransızlardan başka Avustralya, 

Yeni Zelanda (Anzaklar) Hindistan ve Cezayir’den getirilen 

askerler de bulunuyordu.

İlk çıkarma harekâtı 25 Nisan 1915 sabahı Fransız bir-

likleri tarafından gerçekleştirildi. Yandaki haritada görülen 

yerlerde kanlı çarpışmalar gerçekleşti. İtilaf Devletleri as-

kerleri Osmanlı ordusu askerleriyle kıyaslanmayacak kadar 

silah ve mühimmat bakımından üstün bulunuyordu. Buna 

rağmen büyük bir direniş gösteren Osmanlı ordusu düşma-

nın ilerlemesine izin vermedi. Silah ve teknoloji Osmanlı as-

kerlerinin inanç ve azmine yenilmişti. Aşağıda her iki tarafın 

hazırlıklarını gösteren fotoğrafları inceleyiniz.

Fotoğraflarda İtilaf devletleriyle Osmanlı ordusunun savaş hazırlıklarına ilişkin olarak neler gö-
rüyorsunuz?
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Bu savaşta Anafartalar Grubu Komutanı olarak görev yapan Mustafa Kemal Paşa birlikleriyle savaşın kazanılma-
sında önemli rol oynadı. Aşağıda Mustafa Kemal Paşa’nın savaşın kazanılmasında gösterdiği çabayı anlatan metni 
okuyunuz. 

Çanakkale Savaşları Türk milletinin tarihine altın harflerle yazıldı. Bu zafer milletin kanıyla, canıyla, dayanışmasıyla 
kazandığı her anı kahramanlıklarla dolu bir destandı. Bu zaferin birçok önemli sonucu vardır. Boğazı geçip İstanbul’u 
alamayan İtilaf devletleri Rusya’ya da yardım ulaştıramadı. Zor durumda kalan Rusya savaştan çekildi. Bu zafer İti-
laf devletlerine Osmanlı Devleti’nin zannettikleri gibi hasta adam olmadığını gösterdi. Türk ordusunun Çanakkale 
Savaşları’nı kazanması Birinci Dünya Savaşı’nın uzamasına yol açtı. Mustafa Kemal’in bu cephedeki başarıları askeri 
dehasını ortaya çıkardı ve Millî Mücadele’nin lideri olmasında etkili oldu. Bu zaferden sonra Bulgaristan İttifak grubuna 
katıldı. Bunun yanında eğitimli çok sayıda gencimiz bu savaşta şehit olduklarından bu durum gelecekte ülke kalkınma-
sında görev alacak kadroların azalmasına yol açmıştır.

Çanakkale Zaferinin kazanıldığı toprakları www.gelibolutarihimilliparki.gov.tr İnternet sitesinden ziyaret edebilir, bu 
zafer ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere sahip olabilirsiniz.

Kazan›lan bir an
25 Nisan 1915. Türkler için karanlık bir gün başlangıcı. Çünkü İtilaf gemileri 

tan yeri ağarırken Seddülbahir ve Arıburnu bölgelerine asker çıkarmaya 
başlamışlar. Gözlem yerindeki taburumuz elindeki tüm vasıtalar tükeninceye 
kadar dövüşmüş sonra da kaçmaktan başka çare bulamamış. Mustafa Kemal, 
düşman çıkarmasını haber almış, askerleriyle birlikte gitmektedir. Sonradan 
Kemal adı verilen yere gelince, Türk askerleriyle karşılaşır. Askerler, yorgun, 
üzgün...

Mustafa Kemal’in gür kaşları çatılır:
- Niçin kaçıyorsunuz?
- Efendim düşman...
- Nerede?
- işte?
Gösterdikleri 261 rakımlı tepedir. Gerçekten de o anda düşman, Mustafa 

Kemal’e kendi askerlerinden çok daha yakındır. Kaçan askere bağırır. 
- Düşmandan kaçılmaz!
Bu, gök gürültüsü gibi seste, aynı zamanda büyük bir iman gücü vardı. Askerde bir şaşkınlık. Bir yanda 

burunlarının dibindeki düşman, bir yanda “Düşmandan kaçılmaz” diye kükreyen inanmış ses.
Birden içlerinden biri cesaret ediyor:
- Cephanemiz kalmadı.
- Süngünüz de mi yok?
Ve sesinin bütün etkileyici gücüyle emrediyor: 
- Süngü tak!.. yere yat!.. 
Bizim askerlerin yere yattığını gören düşman askeride yere yatıyor... 
“Bu sırada 27. Alayda yetişti ve Kıtalara saldırı emrini verdim.”
  İşte, onu Çanakkale Savaşı’nın en büyük adamı yapan ilk olay budur. 
                                Faruk Çil, Atatürk ve Çanakkale s, 51 (Düzenlenmiştir.).

Mustafa Kemal’in hangi özelliği savaşta askerlerinin başarılı olmasını sağlamıştır?

Mustafa Kemal’in Çanakkale Savaşları sırasında emrindeki askerlere “Ben size savaşmayı değil, ölmeyi 
emrediyorum” demiştir. Bu sözden yola çıkarak Çanakkale Savaşları ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?
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Dünyaya Barış Hâkim OlsunDünyaya Barış Hâkim Olsun

1914 yılında başlayan savaş, 1918 yılı sonlarına kadar devam etti. Devletler yorulmuş, ordular büyük kayıplar 
vermiş, insanlar ekonomik olarak sıkıntı içerisindeydi. 1917 yılında önce Rusya savaştan çekildi. Alman denizaltılarının 
Amerikan gemilerini batırması üzerine Amerika Birleşik Devletleri İtilaf Devletleri’nin safında savaşa girdi. Temmuz 
1918’de Amerika Birleşik Devletleri ve İtilaf Devletlerinin askerlerinden oluşan kuvvetler Almanya’yı yenilgiye uğrattı-
lar. Savaş İttifak Devletleri’nin yenilgisiyle sonuçlandı ve bu devletler İtilaf Devletleri’yle görüşmeler yaparak ateşkes 
istediler.

Milyonlarca insan savaşta hayatını kaybetti, yaralandı, sakat kaldı. Savaş sonunda Avrupa’nın siyasi haritası de-
ğişti ve Avusturya - Macaristan imparatorluğu, Rus Çarlığı, Alman imparatorluğu ve Osmanlı Devleti sona erdi. Bu 
devletlerin topraklarında aşağıda haritada gördüğünüz Çekoslovakya, Macaristan, Avusturya, Polonya, Yugoslavya 
gibi yeni devletler kuruldu. Devletlerin yönetim şekilleri de değişti. Osmanlı Devleti, İtilaf Devletleri’yle 30 Ekim 1918 
tarihinde çok ağır şartlar içeren Mondros Ateşkes Anlaşması’nı imzalayarak savaştan çekildi.

ABD Başkanı Woodrow Wilson savaşa girmeden önce kendi adı ile anılan bazı ilkeler hazırlayarak İtilaf Devletleri’ne 
bunları kabul etmeleri şartıyla yanlarında yer alacağını bildirmiştir. Rusya’nın savaştan çekilmesiyle zor durumda kalan 
İngiltere ve Fransa bu ilkeleri kabul etmişlerdir. Buna göre savaş sonunda yenen devletler, yenilen devletlerden toprak 
ve savaş tazminatı almayacaklar, silahlanma yarışına son verilecek, devletler arası gizli anlaşmalar yapılmayacaktı. 
Ayrıca savaş sonrası çıkabilecek sorunların barışçıl yollarla çözülmesi için uluslararası bir cemiyet kurulacaktı.

Wilson ilkeleri doğrultusunda Birinci Dünya Savaşı’nın ardından ülkeler arasında yaşanabilecek so-
runlara barışçı çözümler bulmak, savaşları önlemek amacıyla Milletler Cemiyeti kuruldu. Günümüzdeki 
Birleşmiş Milletler’in temeli sayılan bu teşkilata Ülkemiz de 1932 yılında üye olmuştur.

Birinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa Devletleri

Sizce devletler, Birinci Dünya Savaşı gibi bir savaşın çıkmaması için neler yapmalıdırlar?

Neler Öğrendik? Avrupa’da ortaya çıkan Sanayi İnkılabı sonucunda ham madde ve pazar arayışı sömürgeciliğe neden 
oldu. Bu sebeple başlayan Avrupa devletleri arasındaki çekişmeler kendi aralarında ittifakların kurulmasını sağladı. 

Almanya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve İtalya üçlü ittifak, İngiltere, Rusya ve Fransa ise üçlü itilafı oluşturdu. 1914 
yılında iki blok arasında başlayan Birinci Dünya Savaşı 1918 yılına kadar sürdü. Osmanlı Devleti de bu savaşa İttifak Devletleri 
yanında katılarak birçok cephede savaştı. Bu cephelerden Çanakkale Cephesi çok önemli bir dayanışma ve kahramanlık 
destan örneği sergilemiştir. Mustafa Kemal Paşa özellikle bu cephede gösterdiği başarılarla iyi bir komutan ve lider olduğunu 
ortaya koydu. Osmanlı Devleti’nin de içinde bulunduğu ittifak grubu Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik ayrıldı.
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Aşağıda verilen karikatürleri inceleyiniz. 

Karikatürlerde dünyada bütün insanları etkileyen sorunlardan hangi-
lerine dikkat çekiliyor? Karikatürlerdeki kişiler ne yapmaya çalışıyorlar? 
Açıklayınız.

Yedi milyara yaklaşan dünya nüfusu hızla artmaya devam ediyor. Hızlı nüfus artışı ve buna bağlı olarak da tüketimin hızla 
artması bir yandan dünyanın doğal kaynaklarını bitirirken, diğer yandan da pek çok küresel soruna neden olmaktadır. Örneğin, 
toprak, su, hava hızla kirlenmekte, atmosferde biriken sera gazları küresel ısınma ve iklim değişikliklerine neden olmaktadır. 
İklimin değişim sürecinde şiddeti artan kuraklık, sel, fırtınalar, yayılan bulaşıcı hastalıklar ve çevre kirliliği dünyamızı tehdit 
etmektedir.

Çin ve Hindistan’ın yer altı suları hızla tükenmektedir. Bu ülkeler yakın gelecekte Himalayalar’daki buzların erimesiyle 
dünya tahılının dörtte birini üreten tarlalarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklardır. Bu durum kıtlığa hatta savaşlara 
neden olabilir. Küresel ısınma yüzünden topraklarını kaybetme korkusu yaşayan Mali Cumhuriyeti, kaynakları bol olan Çin ve 
Japonya’dan tarla kiralamaya başladı. Yükselen tahıl fiyatları yoksul ülkeleri açlığın eşiğine doğru sürüklüyor. Kendi kendini 
doyurabilmek günden güne önem kazanıyor.

Görüldüğü gibi insanlığı ilgilendiren birçok sorun küresel nitelik kazanmıştır. Bu küresel sorunlar 2000 yılında Birleşmiş 
Milletler Zirvesi’nde konuşulmuştur. Binyıl Zirvesi olarak adlandırılan bu toplantı sonrasında yayımlanan bildirgede şu hedefler 
sıralanmıştır:

Düşünelim! 

Kavramlar 

Küresel sorun denilince aklınıza neler 
geliyor? Örnek veriniz. Küresel sorunlara 
çözüm arayan bildiğiniz uluslararası kuru-
luşlar hangileridir? Ülkemizde bu konuda 
faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları-
na örnek veriniz.

Çevre
Çevre kirliliği
Doğal kaynaklar
Doğal ortam
Ekvator
Genelleme
İsraf
Kurum
Kutup
Küresel Sorun
Tasarruf 
Küresel sorun: Dünyada geniş alan-

ları etkileyen doğal afetler, bulaşıcı hasta-
lıklar, savaş, açlık, yoksulluk gibi olayların 
neden olduğu sorunlar.

KÜRESEL SORUNLARA KÜRESEL ÇÖZÜMLER KÜRESEL SORUNLARA KÜRESEL ÇÖZÜMLER 

1. Aşırı yoksulluk ve açlığın ortadan kaldırılması,
2. Tüm kız ve erkek çocukların ilköğrenimlerini eksiksiz tamamlamaları,
3. Kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve kadınların konumunun güçlendirilmesi,
4. Çocuk ölümlerinin azaltılması, anne sağlığının iyileştirilmesi,
5. AIDS, sıtma ve diğer bulaşıcı hastalıklarla mücadele edilmesi,
6. Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması,
7. Ekonomik kalkınma için küresel iş birliğine gidilmesi.      www.un.org.tr

Yukarıdaki Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri arasında sizce başka neler yer almalıdır? Örnek 
veriniz. 
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Küresel sorunların çözümü için küresel iş birliği şarttır. Aşağıda Birleşmiş Milletler ve farklı alanlarda çalışmalar 
yürüten kendisine bağlı kuruluşlar tanıtılmıştır. Bu kuruluşların kuruluş amaçları ile küresel sorunları ilişkilendiriniz.

Dünya Gıda Programı Birleşmiş Milletler Çocuklara 
Yardım FonuBirleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Kuruluşun amacı; insanların 
beslenme düzeylerini yükselt-
mek, gıdaların ve tarım ürün-
lerinin üretimini artırmak ve 
insanların yaşam koşullarını iyi-
leştirmektir.

Kuruluşun amacı; insanın yaşa-
dığı çevreyi etkileyen tüm konularda 
uluslararası iş birliğini kolaylaştır-
mak, çevreyi korumak, hükümetlerin 
ilgisini bu konuya çekmek ve sorun-
ların çözümünde maddi destek sağ-
lamaktır.

Kuruluşun amacı; doğal 
afetler, iç savaşlar veya sınır 
çatışmaları gibi nedenlerle ani 
açlığa maruz kalan halk kitleleri-
ne insani amaçlarla gıda yardımı 
sağlamaktır.

Kuruluşun temel amacı; 
özellikle az gelişmiş ve geliş-
mekte olan ülkelerde çocukların 
ve gençlerin gelişimine yardımcı 
olmaktır.

Kuruluşun temel ama-
cı; özellikle az gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerde 
çocukların ve gençlerin 
gelişimine yardımcı ol-
maktır.

Birleşmiş Milletler (BM)  insanlığa 
büyük acılar getiren savaşların ve barışı 
engelleyici tehditlerin tekrarını önlemek, 
uluslararası barış ve güvenliği korumak 
amacıyla kurulmuştur.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Kuruluşu Birleşmiş Milletler Çevre Sorunları Programı

ÇK - 112 
113



178

Küresel sorunların çözümlerinin yaşama geçirilmesinde uluslararası kuruluşların, ülkelerin, insanlığın kısacası birey 
olarak hepimizin yerine getirmesi gereken sorumlulukları vardır. Aşağıda yer alan açlıkla ilgili haberi, açlıkla mücadele 
için uluslararası bir kuruluşun başlattığı kampanyayı ve ülkemizde bu çağrıya nasıl kulak verildiğini birlikte inceleyelim.

Açlık Çeken Bir Milyar İnsan!
Tüm dünyada 1970’li yıllardan bu yana ilk defa aç veya yetersiz beslenen in-

san sayısı bir milyarı aştı. Filipinler’in başkenti Manila’da geçtiğimiz hafta düzen-
lenen gıda güvenliği konferansındaki sunumlara göre, 2009’a ait bu rakam tüm 
insanlığın altıda birine denk geliyor ve aç insan sayısı artmaya devam ediyor…

1 Milyar Aç İnsan Projesi
FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Kuruluşu) açlıkla mücadele eden 1 milyar 

insana dikkatleri çekmek üzere büyük bir sanal imza kampanyası başlattı. İmza kam-
panyası ile hükümetlerin açlığın tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaları 
birinci öncelikleri yapmaları isteniyor. Siz de bu kampanyayı destekliyorsanız tepkinizi 
www.1billionhungry.org adresine isminizi yazarak gösterebilirsiniz.

Kampanyayı desteklemek üzere pek çok ülkede etkinlikler düzenleniyor.

TOBB’dan 1 Milyar İnsan Aç Kampanyası’na Destek
FAO tarafından İnternet ortamında başlatılan “1 Milyar İnsan Aç İmza Kampanyası”nın 

Türkiye ayağı Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Temsilcisi, FAO Türkiye Temsilcisi ve TOBB 
Başkan Yardımcısının katıldığı basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. TOBB Başkan Yar-
dımcısı “Çözüme giden yol, öncelikle tüm dünyanın sorunu kabul etmesi ve açlığın olmadığı 
bir dünya hedefini paylaşmasıdır. Küresel krizin yol açtığı işsizlik sorununun yoksulluğu, yok-
sulluğun açlığı daha da derinleştireceği unutulmamalıdır. Küresel barış ve istikrarı da tehdit 
edecek bu durumun önlenmesi için harekete geçilmelidir. Her altı saniyede bir çocuğun açlık-
tan öldüğü bir dünyada yaşamak istemiyoruz. Bunu duyurmak için buradayız. Sorun, sınırları 
aşan, küresel bir sorundur. Bu durumdan, tüm ulusal ve uluslararası kuruluşlar, kamu veya 
sivil herkes sorumludur....” dedi. Kampanya “Dünyada 1 milyar insan aç ve ben buna öfkeli-
yim.” sloganı ve sarı düdüklerin çalınmasıyla başlatıldı. 

 İnternet haberi, 13 Temmuz 2010 (Düzenlenmiştir.).

www.un.org.tr (Haziran 2010 Bülteni).

İnternet haberi, 14 Ekim 2010 (Düzenlenmiştir.).
“1 Milyar İnsan Aç İmza Kampanyası”na siz de destek verir misiniz? Neden? Bu kampanyanın küresel 
soruna yönelik çözümlerin yaşama geçirilmesine katkıları neler olabilir? Örnek veriniz. 

Açlığın azaltılması için kamuoyu oluşturmanın ne gibi faydaları olabilir?

Dünyadaki açlığın artmasının sebepleri sizce neler olabilir? 

Açlığın azaltılmasına yönelik çalışmalar hızlandırılmadığı takdirde Bin Yıl Kalkınma Hedeflerinden biri olan, 2015 yılına 
kadar aç insan sayısının yarıya azaltılması hedefine ulaşılamayacak… FAO’ya göre 2050 yılında 9 milyara ulaşacağı tahmin 
edilen dünya nüfusunun beslenebilmesi için tarımsal üretimin yüzde 70 arttırılması gerekiyor.
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Küresel bir sorun olan açlık ve yoksullukla mücadelede ve hızla artan dünya nüfusunun beslenmesinde tarımsal 
üretimin artırılması kadar israfın önlenmesi de önemlidir. Doğal kaynakların tasarruflu kullanılmasının yanında ürünle-
rin de israf edilmemesi gereklidir. Bakın bu konuda bir kurum, üzerine düşen sorumluluğu nasıl yerine getiriyor.

Aşağıda verilen karikatürleri inceleyiniz. Karikatürlerde küresel ısınmanın neden olacağı hangi sorunlara dikkat 
çekilmiştir?

Ekmek İsrafı Küçük Ekmeklerle Önlenecek
Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası tarafından üre-

tilen 50 gramlık ekmek, satış büfelerinde tüketiciye sunulacak. 
Böylece bir kişinin tüketebileceği büyüklükteki bu ekmekle israfın 
önüne geçilmesi hedefleniyor.   

Gazete haberi, 18 Ocak 2011 (Düzenlenmiştir.).

Ekmek vb. gıdaların israf edilmemesi için neler yapabilirsiniz? Örnek veriniz. Gıda israfının önlenmesinin 
açlık ve yoksullukla mücadeleye katkıları neler olabilir?

Küresel ısınmanın sonuçları ile ilgili dünya genelinde bir değerlendirme yapıldığında ortaya 
nasıl bir sonuç çıkabilir? Açıklayınız.

Bunları Biliyor musunuz?
Açlık ve yoksulluğun önemli bir nedeni küresel ısınmadır. Atmosfere salınan gazların sera etkisi yaratması 

sonucunda Dünya yüzeyinde sıcaklığın artmasıyla oluşan küresel ısınmanın önüne geçilmezse bakın neler olabilir:
- Sıcaklık arttıkça büyük su yüzeylerindeki buharlaşma, dolayısıyla yağış artacaktır. Karasal bölgelerde ise ku-

raklık ve çölleşme ortaya çıkacaktır. Bu da tarım alanlarının daralmasına ve üretimin azalmasına neden olacaktır. 
Açlık ve yoksulluk artacaktır. 

- Kutuplar ve yüksek dağlardaki buzullar eriyerek denizlerin, göllerin ve akarsuların sularını artıracaktır. Bunun 
sonucunda da denizlere yakın kıyı şeritleri ve akarsu kıyısındaki araziler sular altında kalacaktır. Sular, erozyon ve 
heyelana neden olacak, insanlar bu yerlerden göç edeceklerdir.

- Küresel ısınma sonucu kasırgalar hem sayı hem de şiddet yönünden artacaktır. 
- İklimin değişmesiyle suda ve karada yaşayan hayvan ve bitki türlerinin büyük bölümü yok olacaktır.
- Sibirya ve Kanada’daki buzlu topraklar çözülecek, büyük bataklıklar meydana gelecektir. Bataklıklarda oluşan 

metan gazı atmosfere karışacak ve küresel ısınma daha da artacaktır. 
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Küresel ısınmaya en çok  yol açan gaz karbondioksittir. Atmosferdeki karbondioksit miktarının artmasının neden-
lerinin başında ise sanayileşme, motorlu taşıtların çoğalması, maden sanayisinin gelişmesi, çarpık kentleşme ve or-
manların tahrip edilmesi gelmektedir. 1992 yılında Rio Dünya Zirvesi’nde küresel ısınma ve iklim değişikliği sorunu ilk 
kez tartışılmıştır. Dünya ikliminin korunması amacıyla Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Antlaşması imzalan-
mıştır. 1997 yılında ise küresel ısınmaya yol açan sera gazlarının salımının azaltılmasını öngören Kyoto Protokolü, 
180 ülke tarafından imzalanmıştır. Her sorunun çözümünde olduğu gibi küresel ısınmanın önlenmesinde de bireysel 
olarak yerine getirmemiz gereken sorumluluklarımız vardır. Örneğin, ulaşımda toplu taşıma araçlarını kullanarak hem 
atmosfere karışan gaz miktarının hem de hava kirliliğin azaltılmasına katkı sağlarız. 

Küresel ısınmayı artıran da bunun neden olduğu sonuçlardan en çok etkilenen de insanın kendisidir. Canlılar ara-
sında bulunduğu çevreyi en çok etkileyen, ona zarar veren ve doğal ortamı değiştiren yine insandır. Doğal kaynakları 
aşırı tüketen, çevre kirliliklerine neden olan da... Hâlbuki insanın yaşamını devam ettirebilmesi için sağlıklı bir çevreye 
ihtiyacı vardır. Sağlıklı bir çevrede yaşamak ise bütün insanların hakkıdır. 

Çevre, insanları kuşatan doğayı, doğada bulunan tüm bitki ve hayvanları içerir. Bireylerin çevrenin korunması açı-
sından hem hakları hem de sorumlulukları vardır. Çevre hakkının gerçekleşmesinde bireylere önemli görevler düşer. 
Sağlıklı bir çevreyi oluşturma ve korumadaki sorumluluk bilincinin geliştirilmesi, öncelikle aile ve okulda gerçekleştirilir. 
Çevrenin insan sağlığı açısından önemli olduğu, bizim gibi gelecek kuşakların da sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı bu-
lunduğu, havanın, toprağın, suyun, bitki ve hayvanların korunması gerektiği unutulmamalıdır. Örneğin, doğal kaynak-
larımızdan olan su ve suda yaşayan canlılardan ancak onları koruyarak yararlanılabilir. Aksi durumda insan hayatı için 
çok önemli olan bu kaynakları kaybetmekle karşı karşıya kalınabilir. Bu konuyla ilgili aşağıdaki afişi birlikte inceleyelim. 

Çevrelerini Korumakla Görevli 20 bin Kişilik Müfettiş 
Ordusu

Keçiören Belediyesi’nin başlattığı “Çevre Çiçekleri Hareketi” ile il-
çedeki okullarda eğitim gören 20 binden fazla öğrenci “çevre müfettişi” 
oldu… Onlar mahallelerindeki, sokaklarındaki, parklardaki ve okulların-
daki çevreyle ilgili her türlü olumsuzluk karşısında uyarıda bulunuyorlar. 
Gerektiğinde ilgili kişileri ve kurumları bilgilendiriyorlar… Özellikle çöp 
atma ve sokakları temiz tutma konusunda etkili oluyorlar…

Gazete haberi, 7 Mart 2011 (Düzenlenmiştir.).

www.bsgm.gov.tr

Çevreyi korumak için iş birliği içinde olması gereken kurum ve kuruluşlar hangileridir?

Suda yaşayan canlıları korumak için bireylere düşen görevler nelerdir?

Çevrenin korunması gerektiğini unutmayan ve bu konudaki bireysel sorumluluklarını yerine getiren arkadaşlarınız 
ile ilgili aşağıda verilen haberi birlikte inceleyelim.
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Sizce katılımcı devletlerin bir kısmı bu sözleşmeyi neden imzalamamışlardır? Bu durumun sonuçları neler 
olabilir?

Dünyanın herhangi bir yerindeki çevre sorunu sadece o yerin sorunu değildir. Çünkü bir yerdeki sorun diğer yerleri 
de etkiler. Dünyada birbirinden etkilenmeyen hiçbir şey yoktur. Dünyadaki çok küçük bir değişiklik bile beklenmedik 
büyüklükte sonuçlara yol açabilir. Örneğin, Brezilya’nın Ekvator bölgesindeki yağmur ormanlarının yok edilmesi sadece 
bu ülkeyi etkilemez. Yağmur ormanlarının yok olması yağışların azalmasına, atmosferdeki karbondioksit gibi zehirli 
gazların artmasına ve bu durum da küresel ısınmanın hızlanmasına neden olacaktır. Küresel ısınmanın etkisiyle Kara-
deniz Bölgesi’nde yağışların artması ülkemizin güneyinde ise azalması beklenmektedir. 

 Çevrenin korunması, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakılması için sadece bireylerin sorumluluklarını ye-
rine getirmesi yeterli değildir. Bunun için bütün devletler iş birliğine dayalı çözümler üretmeli, uluslararası kuruluşlar bu 
çözüme katkı sağlamalıdır. Ancak bu uluslararası dayanışma ve iş birliğinin tam olarak gerçekleşmediğini görüyoruz. 
Nitekim 1992 yılında Rio’da düzenlenen Çevre ve Geliştirme Zirvesi’nde Dünya Çevre Sözleşmesi katılımcı devletlerin 
bir kısmı tarafından imzalanmamıştır. 

Ülkemizde çevre sağlığının korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik yapılan önemli uygulamalardan biri 
de atık yönetimidir. Bu yönetimin önemli ilkeleri; daha az atık üretilmesi, atıkların geri kazanılması veya çevreye zarar 
vermeden yok edilmesidir. Atık yönetimi ile ilgili aşağıda verilen geri dönüşüm şemasını birlikte inceleyelim.

Türkiye 

Cumhuriyeti 

Anayasas›  

1982

“Madde 56 – Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.
Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların öde-

vidir…”

Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin azaltılmasında atık yönetimi uygulamasının katkıları 
neler olabilir? Birey olarak atık yönetimi uygulamasına nasıl destek olabiliriz? Örnek veriniz.

Neler Öğrendik? Birleşmiş Milletler ve ona bağlı birçok kuruluşun ortak amacı küresel sorunları uluslararası boyut-
ta çözmektir. Uluslararası girişimlerin yanında küresel sorunların yaşama geçirilmesinde kişisel sorumluluklarımız da 

vardır. Örneğin, çevre kirliliğini önlemek için atıklarımızı azaltabilir ve geri dönüşümünü sağlayabiliriz.
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Ülkemizde herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına Anayasamızda da yer verilmiş ve bu hak gü-
vence altına alınmıştır. Buna göre:
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İnsan, doğuştan getirdiği yeteneklerini yüzyıllar boyunca geliştirmiştir. Yontma taştan yapılmış el baltasından, gü-

neş sisteminde dolaşan uzay araçlarına kadar her şey insanın elinden çıkmıştır. İnsan, usta elleriyle aletler yapar, 

fikirler üretir, sanat ve edebiyat ürünleri ortaya koyar. Tarihî dokuları oluşturur, yaşadığı çevreyi ve çevresindeki doğal 

varlıkları da koruyarak sonraki kuşaklara miras olarak bırakır. Bu miras insanlığın ortak mirasıdır. Tekerleğin icadından 

günümüzdeki uzay araçlarının yapımına kadar bu ürünlerin ortaya konulmasında sayısız insanın, toplumun birikimi, 

emeği vardır. Bu nedenle de miras insanlığın ortak varlığıdır. Korunan doğal varlıklar ve tarihî çevreler; zenginleştirilen 

düşünce, sanat, edebiyat ve bilim eserleri gelecek kuşaklara da ortak miras olarak bırakılacaktır. 

Ortak mirası önce insan, sonra devletler daha sonra da sivil toplum ve uluslararası kuruluşlar korumalıdır. Ulusla-

rarası bir kuruluş olan UNESCO (UNESKO) 1972 yılında Dünya Kültürel ve Doğal Miras Korunması Sözleşmesi’ni ilan 

etmiştir. Türkiye, sözleşmeyi 1983 yılında onaylamış ve 1985 yılında İstanbul’un tarihî yarımada bölgesi Dünya Miras 

Listesi’ne alınmıştır. Bu listeye giren Göreme Millî Parkı ve Kapadokya Peri Bacaları ise önemli doğal varlıklarımız 

arasındadır. 

Yakın çevrenizde bulunan ortak miras ögelerine örnek veriniz. Bu ortak miras ögeleri neden korunmalıdır? 
Açıklayınız.

Aşağıdaki karikatürleri inceleyiniz. Karikatürlerde ne anlatılmak 
isteniyor olabilir? İnsanların doğal varlıkların ortak miras ögesi ola-
rak yaşatılmasındaki sorumluluklarını yerine getirdiğini düşünüyor 
musunuz? Neden?

İNSANLIĞIN SORUMLULUĞUİNSANLIĞIN SORUMLULUĞU
Düşünelim! 

Kavramlar 

Tarihî eserler, doğal varlıklar ve çeşit-
li sanat eserleri devlet tarafından koruma 
altına alınır. Bunun sebepleri neler olabi-
lir?

Emek
Ortak miras
Sanat
Ortak miras: İnsanların binlerce yıl-

da meydana getirdikleri, paylaştıkları ve 
birbirlerine aktardıkları maddi ve manevi 
değerler. Sanat, düşünce, edebiyat ve 
bilim eserleri.

İstanbul tarihî yarımadasından bir görünüm Göreme Millî Parkı ve Kapadokya Peri Bacalarından bir 
görünüm
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Dünya Miras Listesinde yer alan ortak miras ögeleri uluslararası bir sözleşmeyle koruma altına alınmakta ve ya-
şatılmaktadır. Ülkemizde Dünya Miras Listesinde yer almayan birçok ortak miras ögesi de bulunmaktadır. Bunların 
da korunarak ortak miras ögesi olarak yaşatılması hem bireylerin hem devletin hem de insanlığın sorumluluğudur. Bu 
konuyla ilgili aşağıda yer alan haberi birlikte inceleyelim.

Geçmişten günümüze ortak mirasa kimler katkıda bulunmuş olabilir? Düşünceleriyle insanlığa yön veren düşünür-
leri ve bilim insanlarından bazılarını birlikte tanıyalım.

Diyarbakır Surları UNESCO’nun Ön Liste-
sinde

Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır gezisi sırasında 
“Cumhurbaşkanlığı himayesi”ne alındığı duyurulan 
‘sur’lar için bir müjdeli haber de UNESCO’dan geldi. 
Diyarbakır surları Dünya Kültürel Miras ön listesine 
alındı… Tarihî surlar ve İçkale’de çok önemli kültürel 
tabiat varlıklarının olduğunu hatırlatan Diyarbakır Vali-
si, bir alan yönetim sistemi kurarak listeye girmek için 
çalışmalar yürüteceklerini dile getirdi… 

Bu arada tarihî surların gecekondudan kurtarılarak 
gün ışığına çıkarılması amacıyla Alipaşa, Lalabey ve 
Suriçi mahallelerinde yapımı tamamlanan 217 konut 
sahiplerine teslim edildi.

Gazete haberi, 6 Ocak 2011 (Düzenlenmiştir.).

Ortak miras ögesi olan Diyarbakır surlarının korunması için yapılan çalışmalar nelerdir? Bu çalışmaların 
yanında başka neler yapılabilir? Örnek veriniz.

Dil, din, ırk ayrımı gözetmeden tüm düşünür ve bilim insanlarına değer verilmesi ve saygı 
duyulması konusunda düşünceleriniz nelerdir? Açıklayınız. 
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Ortak mirasa katkıda bulunan birçok edebiyatçı insanlığın duygu ve düşüncelerini eserlerine yansıtmıştır. Örneğin, 
İspanyol yazar Cervantes (Servantes), edebiyatta roman türünün öncüsüdür ve ünlü eseri Don Kişot dünyada ilk roman 
örneği sayılır. Bu roman ile yaşadığı çağın özelliklerini, değerlerini, değişimleri gelecek kuşaklara aktarır. Dede Korkut 
Hikâyeleri gibi yazarı bilinmeyen edebî eserlerde verilen dersler ise geçmişten geleceğe bir köprü oluşturur.   

Atatürk bir sohbet sırasında ressam İbrahim Çallı’ya ise şunları söylemiştir:

Geleneksel sahne oyunlarının ve çağdaş Türk tiyatrosunun gelişmesi için de katkıda bulunan Atatürk, tiyatro ve 
sahne sanatçılarına verdiği önemi bakın nasıl ifade ediyor:

Dünya ortak mirasına güzel sanatlar alanında katkıda bulunan sanatçıların 
eserlerini de unutmamak gerekir. Sanat, insanın özgürce karar vermesinde, be-
cerilerini ortaya koymasında, insanlar arasında güzel duyguların oluşmasında 
ve insanları birbirine yaklaştırmada önemli rol oynar. Bir konseri dinleyenlerin 
aynı ritimle coşup eğlenmeleri buna güzel bir örnektir. Osman Hamdi Bey’in 
İstanbul Hanımefendisi tablosu, Leonardo da Vinci’nin Mona Lisa tablosu gibi 
sanat eserleri insanlarda hayranlık uyandırmaktadır. 

Atatürk bir sözünde sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından birinin kopmuş olacağını belirtmiştir. 
Sizce Atatürk, sanata ve sanatçıya neden bu kadar önem vermiş olabilir? Açıklayınız.

Yandaki Mona Lisa tablosunu inceleyiniz. Sizce sanat eserleri insanları 
neden birbirine yaklaştırıyor olabilir? Açıklayınız.

“İnsanlar olgunlaşmak için bazı şeylere muhtaçtır. Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir 
millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur. Hâlbuki bizim 
milletimiz, gerçek özellikleriyle uygar ve ileri olmaya lâyıktır ve olacaktır.”

                  Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 263.

“Aynı milletin çocuklarının hep beraber bulunarak birbirlerini tanımaları, birbirlerini sevmeleri ve bu birlik sev-
gisinden çıkacak yüksek duygulara aynen uymaları güzel bir şeydir. Eğer güzel sanatlar mensubu bir kişi olarak 
siz bunu gösterirseniz, bütün millete ve bütün insanlığa hizmet edersiniz.”

                    Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 263.

11 Nisan 1930 günü Türk Ocağı Tiyatrosu’nun açılışında, Atatürk oyunu izledikten sonra Muhsin Ertuğrul’a 
şöyle der: “Siz, benim ta ateşemiliterlik çağımdan beri memleketimizde görmeyi candan özlediğim bir hayali ger-
çekleştirdiniz… Şimdi ben, devlet başkanı olarak size soruyorum. Hükümetten ne gibi bir yardım istersiniz?” Muh-
sin Ertuğrul düşünür ve “Bir tiyatro okulu istiyorum Paşam.” der. Atatürk, hemen başkanı çağırır ve bu isteği iletir. 
Daha sonra bir söylev verir ve onu şu sözlerle bitirir. “Efendiler, hepiniz milletvekili olabilirsiniz. Bakan olabilirsiniz, 
hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatçı olamazsınız. Hayatlarını büyük bir sanata veren bu çocukları 
sevelim.

           Kemal Arıburnu, Atatürk’ten Anılar, s. 231 (Düzenlenmiştir.).

Sanat, toplumların gelişmişliğinin de bir göstergesidir. Türk toplumunun ge-
lişmesi için güzel sanatlara önem veren Atatürk, çağdaş Türk sanatının oluşma-
sı için çalışmalar yapmıştır. Atatürk güzel sanatlara önem verdiğini şu sözleriyle 
dile getirmiştir: Mona Lisa tablosu
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Birçok kişinin emeğinin geçtiği, zenginleşmesi için çaba gösterdiği, geçmişten günümüze ulaşan ortak miras öge-
lerini korumak için birey olarak neler yapabiliriz? Bu sorunun cevabı için aşağıda yer alan bölümü birlikte inceleyelim.

Kütüphaneler: Bilim, düşünce 
ve edebiyat ürünlerinin korunduğu 
ve bunlardan insanların yararlan-
masının sağlandığı yerlerdir.

Müzeler: Sanat ürünlerinin, bu-
luntuların korunduğu, sergilendiği 
ve bunların insanların ziyaretine 
sunulduğu yerlerdir.

Yasal Düzenlemeler: Ulusal ve 
uluslararası düzeydeki resmî kuru-
luşlar yoluyla yapılan yasal düzen-
lemelerle doğal, tarihî ve kültürel 
varlıklar korunmaya çalışılmaktadır.

Yeni Teknolojiler: Binlerce 
kitapta toplanan ve korunması 
için geniş mekânlar gerektiren 
yazılı ve görsel ürünler günümüz 
teknolojisi sayesinde kolayca de-
polanmakta,  korunmaktadır.

Uluslararası Kuruluşlar: Or-
tak miras ürünlerinin korunması, 
gelecek kuşaklara aktarılması, bu 
konuda insanların bilinçlendirilmesi 
faaliyetlerini yürüten örgütlerdir.

Eğitim: İnsanlığın ortak mira-
sı olan doğal ve kültürel varlıklar 
ile tarihî çevrelerin ve eserlerin 
korunması konusunda “duyarlı-
lık” oluşturulmasında eğitim ön-
celikli koşuldur.

Ortak mirası koruma yolu olarak yukarıdaki kutucuklara başka neler eklenebilir? Örnek veriniz.

Neler Öğrendik? Düşünce, sanat ve edebiyat ürünlerinin, doğal varlıkların ve tarihî çevrelerin ortak miras ögesi olarak 
yaşatılmasında insanlığın sorumluluğu vardır.

Ortak Mirası Koruma Yolları

ÇK - 118
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A. Aşağıda yer alan bilgilerin doğru ya da yanlış olduğunu cümlenin başındaki kutuya doğru (D), yanlış (Y) 
şeklinde işaretleyiniz. Yanlış olan cümlelerin doğrularını nokta ile belirtilen boşluklara yazınız.

1. (   ) Birinci Dünya Savaşı’nın olduğu yıllarda Osmanlı Devleti’nin padişahı II. Abdülhamit idi.
……………………………………………………………………………….........................................................................
2. (   ) Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı’nda Hicaz ve Yemen’i geri almak amacıyla Fransa’ya karşı Kanal 

Cephesi’nde savaşmıştır.
……………………………………………………………………………….........................................................................
3. (   ) Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda mücadele ettiği cepheler içerisinde başarılı olduğu tek cephe 

Çanakkale Cephesi’dir.
……………………………………………………………………………….........................................................................

4. (   ) Birinci Dünya Savaşı İttifak Devletleri’nin galibiyetiyle sona ermiştir.
……………………………………………………………………………….........................................................................
5. (   ) Birinci Dünya Savaşı sonunda ülkeler arası sorunların barışçıl yöntemlerle çözümlenmesi için Milletler Ce-

miyeti kurulmuştur.
……………………………………………………………………………….........................................................................
B. Aşağıdaki kutular içerisinde verilen kelimeleri cümlelerdeki uygun boşluklara yazınız.

ÜNİTE DEĞERLENDİRMESİ

Kafkas Cephesi Çanakkale CephesiHam madde M. KemalPazar Enver Paşa

1. Avrupada sanayileşmesini tamamlayan ülkelerde ….... ve …… arayışına girdiler.
2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti tarafından ilk açılan cephe ……….. cephesidir.
3. Anafartalar grup komutanı olarak ………… görev yapan ……………. savaşın kazanılmasında önemli rol oynadı.
C. Aşağıdaki soruları okuyunuz ve doğru cevaplarını işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerinden biri değildir?
A) Çarlık Rusya’sının yıkılması 
B) Ekonomik rekabet
C) Silahlanma yarışı
D) Ham madde ve pazar yarışı
2. Almanyanın Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ni kendi yanına çekmeye çalışmasının nedenleri arasında 

aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) İtilaf devletlerinin savaşacağı cephelerin sayısını artırmak 
B) Osmanlı Devleti’nin teknik gücünden yararlanmak
C) Osmanlı Devleti aracılığı ile Rusya’ya yeni cepheler açmak
D) İngiltere’nin uzak doğusundaki sömürgelerine giden yolu denetim altına almak
3. Birinci Dünya Savaşı sırasında Almanya’nın İngiltere’nin sömürgeleri ile bağlantı kurmasını engellemek amacıyla 

açılmasını sağladığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kafkas Cephesi
B) Çanakkale Cephesi
C) Kanal Cephesi
D) Suriye – Filistin Cephesi
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4. Birinci Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri’nin Çanakkale Cephesi’ni açmalarının nedenleri arasında 
aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) Rusya’daki yeni rejimi yıkmak
B) Rusya’ya silah ve cephane yardımında bulunmak
C) İstanbul’u ele geçirerek Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak
D) Boğazları ele geçirmek
5. Aşağıdakilerden hangisi  Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçları arasında yer almaz?
A) İmparatorlukların yıkılması
B) Yeni ulusal devletlerin ortaya çıkması
C) Rejim değişikliklerinin yaşanması
D) Dünya barışının sağlanması
6. Dünyada geniş alanları etkileyen doğal afetler, bulaşıcı hastalıklar, savaş, açlık, yoksulluk gibi olaylara küresel 

sorun adı verilmektedir. 
Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi küresel sorunlardan biri olarak gösterilebilir?
A) Bilişim teknolojilerinin yaygınlaşması   B) Kırdan kente göçlerin olması
C) Temiz su kaynaklarının azalması  D) Fabrikaların artması
7. Aşağıda verilen küresel sorun ve bu sorunla ilişkili uluslararası kuruluş eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
A) Bulaşıcı hastalıklar –Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kuruluşu  
B) Açlık ve yoksulluk – Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
C) Küresel ısınma – Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu
D) Çevre kirliliği - Birleşmiş Milletler Çevre Sorunları Programı
8. Ayşegül: Alışveriş yaparken geri dönüşümü olan kutularda satılan ürünleri seçebiliriz. 
Murat: Kâğıt, şişe gibi maddeleri onlar için ayrılmış kutulara koyabiliriz.
Meltem: Aldığımız ürünlerin kutularını atmayarak kalem kutusu olarak vb. amaçlar için kullanabiliriz.
Yukarıdaki üç arkadaş aşağıda verilen çevre sorunlarından öncelikle hangisine yönelik çözüm önerisinde 

bulunmaktadırlar?
A) Hava kirliliği  B) Erozyon     C) Su Kirliliği     D) Atıkların geri dönüşümü
9. İnsanlığın ortak mirası olan uygarlık, tüm insanlık tarihini içine alan maddi ve manevi değerlerden oluşur. 

Uygarlığın gelişiminde Yunanlıların, Mısırlılardan ve Hintlilerden; İslam toplumlarının da Yunanlılardan aldıkları maddi 
ve manevi değerler rol oynamıştır.

Metne göre, uygarlığın gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?
A) Toplumlar arası bilgi alışverişinin olması
B) Teknolojinin hızla değişmesi
C) Kültür merkezlerinin belli bölgelerde bulunması
D) Toplumların demokrasiyle yönetilmesi
10. Zeugma Antik Kenti’nin “sit alanı” ilan edilerek koruma altına alınması, ortak mirası koruma yollarından hangi-

sine örnek olabilir?
A) Uluslararası kuruluşlar  B) Yeni teknolojiler
C) Yasal düzenlemeler   D) Kütüphane ve müzeler
11. “İnsan, üyesi olduğu ulusun varlığını ve mutluluğunu düşündüğü kadar, tüm dünya uluslarının huzur ve refahını 

da düşünmelidir. Kendi ulusunun mutluluğuna ne kadar değer veriyorsa diğer ulusların mutluluğu için de elinden geldiği 
kadar çalışmalıdır.” (www.atam.gov.tr)

Atatürk yukarıdaki düşüncesinde, aşağıdakilerden hangisinin önemini daha çok vurgulamak istemiştir?
A) Laiklik anlayışını   B) İnsan sevgisini 
C) Devlet adamlığını   D) Özgürlük anlayışını
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SÖZLÜK
A

AIDS: Kazanılmış bağışıklık noksanlığı arazı.
ajans: 1. Haber toplama, yayma ve üyelerine dağıtma işiyle uğraşan kuruluş. 2. Bu iş kollarının çalıştığı büro. 3. 
Radyoda haber bülteni.
akademi: Yüksekokul.
akçe: 1. Küçük gümüş para. 2. Her tür madenî para, akça.
aktif nüfus: 15-64 yaş grubunu kapsayan, çalışabilir etkin nüfus.
akvam: Kavimler.
âlem: Dünya, cihan.
alfabe: Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş belli sayıda harfin bütünü, abece
âmâ: Görme engelli.
anıt: 1. Önemli bir olayın veya büyük bir kişinin gelecek kuşaklarca tarih boyunca anılması için yapılan, göze çarpacak 
büyüklükte, sembol niteliğinde yapı, abide. 2. Önemi ve değeri çok olan eser.
antik: İlk Çağdaki uygarlıklarla, özellikle eski Yunan ve Roma uygarlıkları ile ilgili olan, antika.
arkeoloji: Kazı bilimi.
astronomi: Gök cisimlerinin konumlarını, hareketlerini, birbirine olan uzaklıklarının ölçülmesini, bunların fizik ve kimya 
bakımından yapılarını inceleyen bilim, gök bilimi.
atmosfer: 1. Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası, gaz yuvarı. 2. Hava yuvarı. 3. İçinde yaşanılan ve 
etkisinde kalınan ortam, hava.

B
bando: Türlü üflemeli ve vurgulu çalgılardan oluşan ve genellikle geçit törenlerinde kullanılan mızıkacılar topluluğu 
veya takımı, mızıka.
banliyö: Yörekent.
bap: 1. Kapı. 2. Kitaplarda bölüm, başlık. 3. Konu, husus.
bataklık: Çok derin olmayan sularla örtülü batak bölge.
bayındırlık: 1. Bayındır olma durumu, ümran. 2. Bayındır duruma getirme işi, imar. 
bedesten: Kumaş, mücevher vb. değerli eşyaların alınıp satıldığı kapalı tarihî çarşı.
berat: 1. Bir buluştan, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge, patent. 2. Osmanlı Devleti’nde bir göreve 
atanan, aylık bağlanan, san, nişan veya ayrıcalık verilen kimseler için çıkarılan padişah buyruğu.
beşer: İnsanoğlu, insan.
beşerî: İnsanoğlu ile ilgili.
beylerbeyi: Osmanlı Devleti döneminde eyaletlere atanan, askerî ve sivil yetkileri olan yüksek dereceli görevli.
bizatihi: Kendiliğinden, özünden.
bohça: İçine çamaşır, elbise vb. koyup sarılan dört köşe kumaş.
boy: Ortak bir atadan türediklerine inanılan toplumsal ve ekonomik topluluk.
bölge: Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların 
aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası.
bucak: İlçelerin, bir müdürle yönetilen bölümlerinden her biri, nahiye.
buhurdan: Buhurluk.
buluntu: Kazı veya araştırmalarla ortaya çıkarılmış olan, bazen de rast gelinerek bulunan eski çağlardan kalma eşya.
burjuva: 1. Şehirde yaşayıp özel imtiyazlardan yararlanan, 2. Orta sınıftan olan, kent soylu.
burs: 1. Bir öğrencinin öğrenimini sürdürebilmesi veya bir kimsenin bilgi ve görgüsünü artırması için belli bir süre devlet 
veya özel kuruluşlarca ödenen aylık para. 2. Bu amaçla vakfedilmiş paranın veya malın geliri.
buzul: Kutup bölgelerinde veya dağ başlarında bulunan büyük kar ve buz kütlesi, cümudiye.
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bütçe: 1. Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerinin 
tümü. 2. Devlet ve öteki kuruluş veya toplulukların belirli bir dönem içindeki gelir ve giderlerinin oranlama niceliklerini 
önceden belirleyen, onaylayan ve bu işlemlerin yapılmasına izin veren kanun veya karar.

C
cebir: Sayılar yerine imler konularak sayısal işlemlerin genelleştirilmesi.
cihangir: Dünyaya egemen olan, dünyayı zapt eden kimse.
cirit: At koşturup birbirine değnek atarak takım hâlinde oynanan oyun, cirit oyunu.
cumhuriyet: Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla 
kullandığı yönetim biçimi.

Ç
çatışma: Aynı anda ortaya çıkan birbirine karşıt ya da eşit derecede çekici dilek ve isteklerin bireyde yarattığı ruhsal 
durum.
çini: Duvarları kaplayıp süslemek için kullanılan, bir yüzü sırlı ve genellikle çiçek resimleriyle bezeli, pişmiş, balçık 
levha, fayans.

D
Daru’l Fünun: Üniversite.
defin: Ölüyü gömme.
defterdar: 1. Osmanlılarda maliye işlerinin en yüksek buyurucusuna verilen san. 2. İllerde maliye işleriyle uğraşan 
yüksek görevli.
dernek: 1. Toplantı, düğün. 2. Belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek için kurulan yasal topluluk, cemiyet.
derviş: Bir tarikata girmiş, onun yasa ve törelerine bağlı kimse, alperen.
devşirme: 1. Devşirmek işi. 2. Asker yetiştirilmek üzere Yeniçeri Ocağına alınacak çocukları seçip toplama işi. 3. 
Yeniçeri Ocağına bu yolla alınan çocuk.
dirlik: Osmanlı Devleti’nde bir hizmete karşılık olmak üzere bir kimseye devletçe verilen aylık veya bir yere bağlı gelir.
divan: Sedir.
doğurganlık: Çok doğurma durumu, doğurgan olma durumu. Belli bir nüfusta belli bir zaman süresi içinde gerçekleşen 
canlı doğumların sayısı ya da oranı.
dokumacılık: Dokumacının yaptığı iş, dokuyuculuk, tekstil.
döviz: 1. Ülkeler arası ödemelerde kullanılabilecek para, çek, poliçe vb. her türlü ödeme aracı. 2. Yabancı ülke parası. 
3. Herhangi bir konuyu tanıtma, duyurma, propaganda yapma amacıyla üzerine yazı yazılmış bez veya karton.

E
edebiyat: Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatı, yazın.
eğim: Bir yüzeyin yatay düzleme doğru eğilmesi, eğiklik.
ekoloji: Canlıların hem kendi aralarındaki hem de çevreleriyle olan ilişkilerini tek tek veya birlikte inceleyen bilim dalı.
empati: 1. Kişinin kendisini başka bir bilincin yerine koyarak söz konusu bilincin duygularını, isteklerini ve düşüncelerini, 
denemeksizin anlayabilmesi becerisi. 2. Duygudaşlık.
endülijans: Orta Çağ Avrupasında bir tür günah çıkarma ve ölümden sonra cennete gitmek için Papa’nın sattığı af 
belgesi.
enfeksiyon: Organizmada hastalığa yol açan bir mikrobun genel veya yerel gelişmesi, yayılması.
engebe: Deprem, rüzgâr, sel vb. iç ve dış etmenlerin etkisiyle oluşan yayla, ova, koyak, çukur, dağ vb. biçimlerin büt-
ünü, yer biçimleri, yüzey şekilleri, engebelik, arıza.
erozyon: Ekolojik faktörler nedeniyle toprağın verimli tabakasının bulunduğu yerden, su, rüzgâr, dalga ve buz gibi 
etkenlerle taşınması.
esnaf: Küçük sermaye ve zanaat sahibi.
esvap: Giysi.
etik: 1. Töre bilimi. 2. Çeşitli meslek kolları arasında tarafların uyması veya kaçınması gereken davranışlar bütünü.
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F
federasyon: 1. Savunma ve dış politika alanında dayanışma amacıyla birden fazla devletin bir birlik devleti içinde 
birleşmesi. 2. Aynı alandaki çeşitli kuruluşları bir arada toplayan dayanışma birliği.
felsefe: Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması.
ferman: Osmanlı Devleti’nde padişahın verdiği, uyulması gerekli hükümleri taşıyan yazılı buyruk.
fesat: Bozukluk.
festival: 1. Dönemi, yapıldığı çevre, katılanların sayısı veya niteliği programla belirtilen ve özel önemi olan sanat 
gösterisi. 2. Belli bir sanat dalında oyun ve filmlerin sunulması ve gösterilmesi sonunda ödül, derece verilmesi amacıyla 
düzenlenen ulusal veya uluslararası gösteri dizisi, şenlik. 3. Bir bölgenin en ünlü ürünü için yapılan gösteri, şenlik.
fetih: Bir şehir veya ülkeyi savaşarak alma.
filo: 1. Bir arada ve bir komuta altında bulunan savaş gemilerinin veya uçaklarının bütünü. 2. Toplu olarak aynı hizmeti 
yapan ve bir merkezden yönetilen kara, deniz ve hava taşıtlarına verilen ad.
filozof: Felsefe ile uğraşan ve felsefenin gelişmesine katkıda bulunan kimse, felsefeci.
fizik: Maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak 
araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğraşan bilim dalı.
fizikî: Fiziksel.
fukara: Yoksul, fakir.

G
gezegen: Güneş çevresinde dolanan, ondan aldıkları ışığı yansıtan gök cisimlerinin ortak adı.
girişimci: 1. Üretim için bir işe girişen, kalkışan kimse, müteşebbis. 2. Ticaret, endüstri vb. alanlarda sermaye koyarak 
girişimde bulunan kimse, müteşebbis.

H
hak: 1. Adalet. 2. Adaletin, hukukun gerektirdiği veya birine ayırdığı şey, kazanç.
hammadde: Üretim sürecinde kullanılan işlenmemiş her türlü madde. 
has: Osmanlı Devleti toprak düzeninde yıllık geliri yüz bin akçeden çok olan topraklar ve bu topraklardan alınan vergi.
hattat: Çok güzel el yazısı yazan sanatçı.
havra: Yahudi tapınağı.
HIV: AIDS virüsleri, insan tümör virüsleri.
himmet: 1. Yardım, kayırma. 2. Çalışma, emek, gayret.
hisar: Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış, yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler 
bulunan küçük kale, kermen, germen.
hizmet sektörü: Gereksinimleri karşılama ve üretildiği anda tüketilme özelliklerine sahip her türlü etkinlikleri içeren iş 
kolu. 
hükümdar: Padişah, kral, hakan gibi taht sahibi devlet başkanı.

I
ıslahat: 1. Genel olarak herhangi bir kuruluşta, devlet düzeninde eskimiş ya da bozulmuş olan yanları düzeltmek. 2. 
Osmanlı tarihinde gerileme döneminden başlanarak zaman zaman Batı örneğine göre girişilen yenileşme ve ilerleme 
atılımlarına verilen ad.

İ-J
ibadethane: Tapınak.
icat: Buluş.
ikbal: Baht açıklığı veya yüksek bir makama, duruma erişmiş olma durumu:
ikta: Bir kişinin mülkiyetinde olmayıp devlete ait olan toprakların vergilerinin veya gelirlerinin asker veya sivil erkâna 
hizmet ve maaşlarına karşılık verilmesi.
il: Ülkenin vali yönetimindeki bölümü, vilayet.
imalat: 1. Ham madde işlenerek yapılan her türlü mal. 2. İşlenerek yapılan üretim.
imaret: Yoksullara yiyecek dağıtmak üzere kurulmuş hayır evi.
imarethane: Yoksullara ve öğrencilere yiyecek dağıtmak için kurulmuş hayır kurumu, imaret.
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inkılap: Toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişiklik, iyileştirme.
irfan: 1. Bilme, anlama, sezme. 2. Gerçeğe ulaştırıcı güçlü seziş. 3. Kültür.
istihdam: Bir görevde, bir işte kullanma.
istikbal: Gelecek.
istikrar: Aynı kararda, biçimde sürme, kararlılık, stabilizasyon.

K
kadı: Osmanlılarda şerîat mahkemelerinin başında bulunan, aynı zamanda görev yeri ve çevresindeki düzenle ilgili 
yönetim ve denetim yetkileri bulunan yargıç.
kadırga: Hem yelken hem kürekle yol alan, özellikle Akdeniz’de kullanılmış bir savaş gemisi.
kaim: 1. Başka bir şeyin yerine geçen. 2. Ayakta duran, var olan. 3. Her zaman var olan (Tanrı).
kalyon: Yalnız yelkenle yol alan ağır savaş gemilerinin en büyüğü.
kanaat: 1. Elindekinden hoşnut olma durumu, kanıklık, yeter bulma, yetinme, fazlasını istememe, doyum. 2. Kanma, 
inanma.
kanı: İnanç, düşünce, kanaat.
kapıcıbaşı: Osmanlı Devlet teşkilatında saray kapılarını bekleyen görevli sınıfı.
kaptanıderya: Osmanlı Devletinde deniz kuvvetlerinin en büyük askerî ve idari amiri, kaptan paşa.
karantina: Bulaşıcı bir hastalığın yayılmasını önlemek için belli bir bölgenin veya yerin kontrol altında tutulup giriş 
çıkışların engellenmesi biçiminde uygulanan sağlık önlemi.
kasırga: Rüzgâr çizelgesinde hızı 64 veya daha fazla deniz mili olan ve kuvveti 12 ile gösterilen rüzgâr.
kâşif: Var olan ancak bilinmeyen bir şeyi bulan, ortaya çıkaran kimse, bulucu.
kâtip: Yazan, yazıcı, usta yazıcı.
katolik: Hristiyanlığın mezheplerinden biri.
kazı: 1. Bir yeri kazma işi, hafriyat. 2. Yer altındaki tarihsel değeri olan şeyleri, yapıları ortaya çıkarmak amacıyla arke-
ologlarca toprağın belli kurallara ve yöntemlere göre kazılması, araştırılması.
kent nüfusu: Tarım dışı etkinliklere, özellikle işleyim ve hizmet etkinliklerine dayalı, 10.000 den daha kalabalık nüfuslu 
yerleşim yerlerinde yaşayan nüfus. Şehir nüfusu.
kesif: 1. Yoğun. 2. Saydam olmayan. 3. Sık, kalın.
keşif: Var olduğu bilinmeyen bir şeyin ortaya çıkarılması. 
kethüda: Zengin kimselerin ve devlet büyüklerinin buyruğunda çalışan, onların birtakım işlerini gören kimse, kâhya.
kırsal: 1. Kır ile ilgili. 2. Az insanın barındığı, genellikle kır durumunda olan yer.
kışlak: Kışın barınılan yer.
kıtlık: 1. Kıt olma durumu, ihtiyaca yetmeyecek kadar azlık, az ve zor bulunma. 2. Kuraklık, savaş vb. nedenlerle 
ürünün yetişmemesi ve bundan doğan açlık. 3. Yiyecek maddelerinde görülen darlık.
kilise: Hristiyanların ibadet etmek için toplandıkları yer.
kitabe: Yazıt.
kolej: 1. Öğretim programında yabancı bir dil öğretimine ağırlık veren okul. 2. Bazı meslek okullarına verilen ad.
konferans: 1. Topluluğa bir konuda bilgi vermek amacıyla yapılan konuşma. 2. Uluslararası bir sorunun çözülmesi için 
yapılan toplantı.
konsey: 1. Yönetim görevi yüklenmiş kimselerden oluşan topluluk. 2. Bazı sorunları görüşüp tartışmak için toplanan 
meclis.
kooperatif: 1. Ortaklarının gereksinimlerini uygun şartlarda elde etmelerini sağlamak amacıyla kurulan ortaklık. 2. 
Üreticilerin, aracıyı ortadan çıkararak ürünlerini daha iyi şartlarda pazarlamak için kurdukları ortaklık.
koza: 1. İçinde tohum veya krizalit bulunan korunak, kozalak. 2. İpek böceğinin ördüğü ve içine kapandığı korunak.
kredi: 1. Borç ödemede güvenilir olma durumu. 2. Ödünç alınan veya verilen mal, para.
kudret: 1. Güç, erk, erke, iktidar. 2. Yetenek. 3. Maddi güç, zenginlik.
kundura: Kaba işlenmiş, bağsız, konçsuz ayakkabı.
kuraklık: Herhangi bir iklim bölgesinde, mevsimlik ya da yıllık yağış tutarlarının alışılagelene uymayan yetersizlik 
durumu.
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külliye: Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese, imaret, sebil, kitaplık, hastane gibi çeşitli yapıların 
tümüne verilen ad.

L
lenger: Yayvan ve kenarları geniş, büyük, bakır kap. 
liyakat: Bir kimsenin, kendisine iş verilmeye uygunluk, yaraşırlık durumu. 
lojistik: 1. Geri hizmet. 2. Geri hizmetle ilgili.

M
mamur: Bayındır.
marina: Yat limanı.
meddah: Taklitler yaparak, hoş hikâyeler anlatarak halkı eğlendiren sanatçı.
medeniyet: Uygarlık, bir ülkenin, bir toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, fikir, sanat çalışmalarıyla ilgili nite-
liklerinin tümü. 
medet: Yardım, imdat.
medrese: 1. İslam ülkelerinde, genellikle İslam dini kurallarına uygun bilimlerin okutulduğu yer. 2. Fakülte.
mekanik: Makine ile yapılan. 
mektep: Okul.
meşrutiyet: Hükümdarlıkla yönetilen bir ülkede hükümdarın başkanlığı altında parlamento yönetimine dayanan 
hükûmet biçimi.
metan: Çürümekte olan karbonlu maddelerden çıkan, havada sarı bir alevle yanan, renksiz bir gaz, bataklık gazı 
(CH4).
mevsimlik göç: Komşu ülkeler arasında ya da aynı ülke içinde, belli aylarda işgücüne çok gereksinim duyulan yörelere 
(büyük tarımsal işletmelerin yoğunluk kazandığı yerlere, işleyim özeklerine) akan nüfus.
mezhep: Bir dinin görüş, yorum ve anlayış ayrılıkları sebebiyle ortaya çıkan kollarından her biri.
mihrap: Cami, mescit vb. yerlerde Kâbe yönünü gösteren, duvarda bulunan ve imama ayrılmış olan oyuk veya girintili 
yer.
milat: Hz. İsa’nın doğduğu gün.
minber: Camilerde hutbe okunan merdivenli, yüksekçe yer.
minyatür: 1. Çoğunlukla eski yazma kitaplarda görülen, ışık, gölge ve hacim duygusu yansıtılmayan küçük, renkli 
resim sanatı. 2. Bu biçimde yapılmış küçük resim.
monarşi: Siyasi otoritenin genellikle miras yolu ile bir kişinin üzerinde toplandığı devlet düzeni veya rejim, tek erklik.
muhabir: Basın ve yayın organlarına haber toplayan, bildiren veya yazan kimse.
muti: Yumuşak başlı, itaat eden.
müessese: Kurum.
mülkiyet: Sahiplik.
mürit: Bir tarikat şeyhine bağlanarak ondan tasavvufun yollarını öğrenen, onun doğrultusunda ilerleyen kimse.
müstehcen: Açık saçık, edebe aykırı, yakışıksız.
müsteşar: 1. Kendisinden bilgi alınan, kendisine danışılan kimse. 2. Bakanlıklarda, elçiliklerde bakan veya büyükelçiden 
sonra gelen en büyük yönetici.

N
nağme: Güzel, uyumlu ses, ezgi, melodi.
nahiye: Bucak.
nema: Büyüme, gelişme, çoğalma.
nezaret: Bakanlık.
nişan: Osmanlılarda 1832’den sonra hizmet ve yararlık karşılığı olarak bir kişiye verilen madalya.
nutuk: 1. Söz, konuşma. 2. Söylev.

O
okka: 1283 gram büyüklüğündeki bir ağırlık ölçüsü.
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oligarşi: Siyasal gücün birkaç kişilik bir grubun elinde toplandığı yönetim, aristokrasinin daralmış biçimi, takım erki.
organizasyon: 1. Düzenleme. 2. Devlet, idare, toplum vb.nin düzenleniş biçimi. 3. Düzenli bir grubun üyelerinin 
tamamı. 4. Kuruluş, kurum, teşkilat.
orta oyunu: Sahne, perde, dekor, suflör kullanmadan halkın ortasında oynanan Türk halk tiyatrosu.

Ö
özdeşme: Olay, nesne ya da özellikler arasında aynılaştırmalara ya da kümeler oluşturmaya elveren ayrıtsal yakınlık.
özgürlük: 1. Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı 
olmama durumu, serbestî. 2. Her türlü dış etkiden bağımsız olarak insanın kendi iradesine, kendi düşüncesine göre 
karar vermesi durumu, hürriyet.

P
pabuç: Ayakkabı.
panayır: Belli zamanlarda ve genellikle küçük yerleşim birimlerinde kurulan, sergi niteliğini de taşıyan büyük Pazar.
papa: Roma Katolik kilisesinin, bir meclis tarafından seçilen, Vatikan’da oturan ve Hz. İsa’nın vekili sayılan başkanı. 
papaz: Hristiyan din adamı, peder.
patrik: Ortodoks ve bazı Doğu kiliselerinin başkanı.
peşkir: Genellikle pamuk ipliğinden dokunmuş ince havlu.
peştamal: 1. Hamamda örtünmek için kullanılan ince dokuma. 2. İş yaparken bele bağlanan uzun, geniş dokuma. 3. 
Başa ve omuzlara örtülen dokuma.
piskopos: Katoliklerde, bir bölgenin din işlerine başkanlık eden, papazlığın en yüksek aşamasında olan din görevlisi. 
platform: 1. Yüksekçe yer. 2. Büyük çaplı tabakaların çarpılması ve bunun sonucunda oluşan hafif eğimlerle nitelenen 
jeolojik yapı tipi. 3. Bir siyaset programında, dayanılan düşünce veya düşüncelerin tümü.
protokol: 1. Bir toplantı, oturum, soruşturma sonunda imzalanan belge. 2. Diplomatlar arasında yapılan anlaşma 
tutanağı. 3. Diplomatlıkta, devletler arasındaki ilişkilerde geçen yazışmalarda, resmî törenlerde, devlet başkanları ile 
onların temsilcileri arasındaki görüşmelerde uygulanan kurallar.

R
rasathane: Gök gözlemleri yapan, gök cisimlerini ve olaylarını inceleyen yer. 
reaya: Osmanlı Devleti’nda yönetime katılmayan, askeri sınıf dışında kalan, geçimini tarım ve ticaretle sağlayan kesim.
refah: Bolluk, rahatlık ve varlık içinde iyi yaşama, gönenç.
reform: düzeltim, yenilik. 
rektör: Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eden, yönetimden, eğitim ve öğretimin düzenli yürütülmesinden sorumlu 
profesör.
restorasyon: Yenileme.
reyting: TV gibi kitle iletişim araçlarında dinlenme, izlenme oranı.
rota: 1. Bir gemi veya uçağın gidiş yönü, izleyeceği yol. 2. Görüş veya tutuma göre gidilen, izlenen yol.
rönesans: XV. yüzyıldan başlayarak İtalya’da ve daha sonra diğer Avrupa ülkelerinde hümanizmin etkisiyle ortaya 
çıkan, klasik İlk Çağ kültür ve sanatına dayanarak gelişen bilim ve sanat akımı.

S
sadakat: 1. İçten bağlılık. 2. Sağlam, güçlü dostluk.
sadrazam: Osmanlı Devleti’nde başbakan, veziriazam.
sağdıç: Düğünde gelin veya damada kılavuzluk eden kimse.
sahih: Gerçek, doğru, sağın, hakiki.
salah: Düzelme, iyileşme, iyilik.
salta: Yakasız, iliksiz, kolları bolca bir tür kısa ceket.
sanal: Gerçekte yeri olmayıp zihinde tasarlanan, mevhum, farazi, tahminî.
sanayi: Ham maddeleri işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü, işleyim, 
endüstri.
sancak: 1. Bayrak, liva. 2. Çoğunlukla askerî birliklere verilen yazı işlemeli, kenarları saçaklı ve gönderli bayrak. 3. 
Osmanlı yönetim teşkilatında illerle ilçeler arasında yer alan yönetim bölümü, mutasarrıflık.
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sancakbeyi: Sancağın askerî ve mülkî yönetiminden sorumlu olan görevli.
seçim: 1. Seçme işi. 2. Kanunlar, yönetmelikler uyarınca bir veya daha çok aday arasından belli birini veya birkaçını 
seçme, intihap.
sefalet: Yoksulluk, yoksulluk sıkıntısı.
sektör: 1. Bölüm, kol, dal, kesim. 2. Aynı işi yapan topluluk.
sembol: Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, remiz, rumuz, timsal.
sendika: İşçilerin veya işverenlerin iş, kazanç, toplumsal ve kültürel konular bakımından çıkarlarını korumak ve daha 
da geliştirmek için aralarında kurdukları birlik.
sera etkisi: Kömür, doğal gaz ve petrol gibi fosil yakıtların geniş ölçüde kullanılmasıyla ortaya çıkan karbondioksidin 
dünya ölçeğinde iklim düzensizliklerine ve yerkürenin ısınmasına neden olması.
seyyah: Gezgin.
sini: Üzerinde yemek de yenilebilen yuvarlak, bakır ve pirinçten büyük tepsi.
sipahi: Osmanlılarda tımar sahibi bir sınıf atlı asker.
sit alanı: Sit bütünlüğünü veya onun bir parçasını üzerinde bulunduran yer.
sit: Tarih öncesinden günümüze kadar değişik çağların ve uygarlıkların kültür değerlerini temsil eden eser veya kalıntı.
sivil toplum: Devletin denetimi altında olmayan, kararlarını bağımsız olarak vererek toplumsal etkinliklerde bulunan 
bireyler topluluğu.
sofa: Evlerde oda kapılarının açıldığı genişçe yer, hol.
sosyal güvenlik: Sosyal sigorta, sosyal yardım vb. araçlarla halkın sosyal durumunu güvence altına alma.
sömürgecilik: Genellikle bir devletin başka ulusları, devletleri, toplulukları, siyasal ve ekonomik egemenliği altına 
alarak yayılması veya yayılmayı istemesi, müstemlekecilik, kolonyalizm.
sözleşme: 1. Sözleşmek işi. 2. Hukuki sonuç doğurmak amacıyla iki veya daha çok kişinin, kuruluşun karşılıklı ve 
birbirine uygun irade beyanlarıyla gerçekleşen işlem, bağıt, akit, mukavele, kontrat. 3. Bu işlemi gösteren belge, mu-
kavelename.
sunum: 1. Sunma işi. 2. Bir bildirinin çeşitli yollarla dinleyenlere aktarılması.
süvari: 1. Atlı. 2. Atlı asker.

Ş
şeyh: 1. Tarikat kurucusu, bir tarikatta en yüksek dereceye ulaşmış olan kimse. 2. Tarikat büyüğü veya tarikat 
kollarından birinin başında bulunan kimse.
şilte: Üstünde oturulan, yatılan, içi yünle, pamukla doldurulmuş döşek.
şüheda: Şehitler.

T
taahhüt: Bir şey yapmayı üstüne alma, üstlenme.
tabip: Hekim.
tablet: Eski uygarlıklardan kalma, pişmiş veya güneşte kurutulmuş kilden yapılmış, üzerinde çivi yazısı ile metin yazılı 
belge. 
tablo: Birbiriyle olan ilgilerine göre düzenlenerek yazılmış şeylerin hepsi.
tahammül: 1. Nesnenin, güçlü, zorlayıcı dış etkenlere karşı koyabilmesi, dayanması. 2. İnsanın kötü, güç durumlara 
karşı koyabilme gücü, kaldırma, katlanma.
tahıl: Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, pirinç vb. hasat edilen ürünler ile tohumlarının genel adı, hububat.
tahrif: Bir şeyin aslını bozma, kalem oynatma, değiştirme.
tandır: Yere çukur kazılarak yapılan bir tür fırın.
tanzimat: Sultan Abdülmecit zamanında, 1839’da Gülhane Hattıhümayunu adıyla anılan bir fermanla ilan edilen, 
yönetimi iyileştirme tasarısı ve bu iyileştirmenin yapıldığı dönem.
tekfur: Bizans Devleti zamanında vali düzeyinde olan yöneticilerle Anadolu ve Rumeli’deki Hristiyan beylerine verilen 
ad.
tersane: Gemi yapılan yer, gemilik, tezgâh.
teveccüh: Güler yüz gösterme, yakınlık duyma, hoşlanma, sevme.
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tezvir: 1. Yalan söyleme. 2. Ara bozma ve özellikle kötülük amacıyla yapılan koğuculuk.
tımar: Osmanlı Devleti toprak düzeninde yıllık geliri yirmi bin akçeye kadar olan topraklar ve bu topraklardan alınan 
vergi.
trigonometri: Üçgenleri hesaplamayı konu edinen matematik kolu.
tüberküloz: Verem.
tüccar: Ticaret yapan, ticaretle uğraşan kimse, tacir.

U-Ü
uygarlık: 1. Uygar olma durumu, medeniyet, medenilik. 2. Bir ülkenin, bir toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, fikir, 
sanat çalışmalarıyla ilgili niteliklerinin tümü, medeniyet.

V
vaftiz: Hristiyanlıkta doğduktan kısa bir süre sonra çocuğa ilk günahını silmek ve onu Hristiyanlaştırmak amacıyla 
yapılan kutsal işlem.
vakfiye: Bir vakfın şartlarını bildiren belge, vakıfname.
vakıf: 1. Bir hizmetin gelecekte de yapılması için belli şartlarla ve resmî bir yolla ayrılarak bir topluluk veya bir kimse 
tarafından bırakılan mülk, para. 2. Bir topluluk veya bir kimse tarafından bırakılan mülk ve paranın idare edildiği yer. 3. 
Birçok kişi tarafından kurulan ve toplum yararına çalışmayı ilke edinen kuruluş.
vezir: Osmanlılarda devletin bakanlık, valilik gibi yüksek görevlerinde bulunan ve paşa unvanını taşıyan kimse.
virüs: Hastalık yapıcı, bakterilerden daha küçük, yaşamak için bir başka hücrenin içine girmek zorunda olan ve ancak 
elektron mikroskobunda görülebilen parazit.

Y
yargı: Yasalara göre mahkemece bir olay veya olgunun doğuşuna etken olan sebeplerin de göz önünde bulunduru-
larak değerlendirilmesi sonucu verilen karar, kaza.
yargılama: Yargılamak işi, muhakeme.
yasama gücü: Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasa yapma, yasa koyma, değiştirme ve kaldırma yetkisi, yasama 
hakkı, yasama yetkisi, yasama kuvveti, teşrii kuvvet, teşri kuvveti.
yaylak: Yetiştiricilerin hayvanlarıyla birlikte yaz mevsimini geçirdikleri, hayvanlarını otlattıkları alan.
yetenek: 1. Bir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabilme niteliği, kabiliyet, istidat. 2. Bir duruma uyma konusunda or-
ganizmada bulunan ve doğuştan gelen güç, kapasite. 3. Kişinin kalıtıma dayanan ve öğrenmesini çerçeveleyen sınır. 
4. Dışarıdan gelen etkiyi alabilme gücü.
yürütme: 1. Uygulama işi, icra. 3. Merkezî yönetim ve yerinden yönetim kuruluşlarının hepsi.

Z
zanaat: 1. İnsanların maddeye dayanan gereksinimlerini karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve 
ustalık gerektiren iş, sınaat. 2. El ustalığı isteyen işler.
zaviye: 1. Tekkenin küçüğü. 2. Kervansarayların seyrek bulunduğu yerlerle geçit ve derbentlerdeki konak yerlerine 
verilen ad.
zeamet: Osmanlı Devleti toprak düzeninde yıllık geliri yirmi bin akçeyle yüz bin akçe arasında olan topraklar ve bu 
topraklardan alınan vergi.
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MÖ IV. binyıl  Saban kullanımı Orta Doğu’da yaygınlaştı. 

MÖ 3500  Tekerlek icat edildi. Yazıya benzeyen ilk işaretler kullanılmaya başladı. 

MÖ 1050  Fenikeliler alfabeyi icat etti. 

1071  Büyük Selçuklu Devleti ordusu Malazgirt Savaşı’nda Bizans İmparatorluğu ordusunu mağlup etti.

1075  İznik’i fetheden Süleyman Şah, Türkiye Selçuklu Devleti’ni kurdu.

1097  I. Kılıç Arslan Haçlı Ordusunu Eskişehir yakınlarında mağlup etti.

1176  Türkiye Selçuklu Devleti ordusu Miryokefalon Savaşı’nda Bizans İmparatorluğu ordusunu mağlup  

 etti.

1243  Moğol ordusu Türkiye Selçuklu Devleti ordusunu Kösedağ Savaşı’nda mağlup etti.

1281  Ertuğrul Gazi vefat etti, yerine oğlu Osman Bey geçti.

1308  II. Mesud’un ölümüyle Türkiye Selçuklu Devleti yıkıldı.

1324  Osman Bey vefat etti, yerine oğlu Orhan Bey geçti.

1326  Bursa fethedilerek Osmanlı’nın başkenti yapıldı.

1353  Gelibolu’daki Çimpe Kalesi Osmanlı’nın eline geçti, Rumeli fetihleri için önem bir üs elde edildi.

1453  İstanbul fethedildi, Bizans İmparatorluğu yıkıldı.

1456  Limni Adası fethedildi.

1461  Trabzon fethedildi.

1462  Semadirek ve Midilli Adaları fethedildi.

1470  Gökçeada ve Eğriboz Adaları fethedildi.

1475  Kırım Hanlığı Osmanlı Devleti’ne bağlandı.

1488  Portekizli denizci Bartolomeu Dias Ümit Burnu’na ulaştı. 

1492  Kristof kolomb Amerika topraklarına ulaştı. 

1498  Vasco Da Gama Hindistan’ın Kalküta limanına girdi. 

1516  Martin Luther endülijans karşıtı ilk konuşmasını yaptı. 

1516  Memlük ordusu Osmanlı ordusu tarafından Mercidabık Savaşı’nda mağlup edildi.

1517  Memlük ordusu Ridaniye Savaşı’nda mağlup edilerek bu devlete son verildi. 

1518  Papalık Martin Luther yargılamak için dava açtı. 

1538  Avrupa devletlerinin oluşturduğu Haçlı donanması Preveze Deniz Savaşı’nda mağlup edildi.

1571  Kıbrıs fethedildi, Haçlı donanması İnebahtı önlerinde Osmanlı donanmasını mağlup etti.

1669  Girit Adası fethedildi.

KRONOLOJİ
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1727  İstanbul’da matbaa kurularak Türkçe eserler basılmaya başlandı.

1763  James Watt buharla çalışan bir makine yaptı. 

1770  Rus donanması Çeşme’de demirli Osmanlı donanmasını yaktı.

1789  ‘’İnsan ve Vatandaş hakları Bildirgesi’’ yayınlandı. 

1827  Osmanlı Devleti ilk buharlı gemisini satın aldı.

1831  Takvimivekayi yayımlanmaya başlandı.

1839  Tanzimat Fermanı ilan edildi.

1840  Posta Nezareti kuruldu.

1847  Osmanlı sarayında ilk telgraf görüşmesi yapıldı.

1851  Şirketi Hayriye kuruldu, İstanbul’da düzenli vapur seferleri başladı. 

1853  Rus donanması Sinop’a baskın yaparak Osmanlı donanmasını yaktı.

1854  Osmanlı sınırları içinde ilk telgraf hattı yapıldı.

1856  İzmir - Aydın arasında ülkemizin ilk demiryolu hattı açıldı.

1863  Memleket Sandıkları kurulmaya başladı.

1876  Meşrutiyet ilan edildi.

1881  Mustafa Kemal’in doğumu.

1888  İstanbul’u Avrupa’ya bağlayan demiryolu açıldı. Memleket Sandıkları Ziraat bankasına dönüştürüldü.

1895  Darülaceze açıldı.

1919  İradeyimilliye Gazetesi yayınlanmaya başladı.

1920  Anadolu Ajansı kuruldu.

1920  Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara’da açıldı.

1920  Hakimiyetimilliye gazetesi yayınlanmaya başladı.

1923  Cumhuriyet ilan edildi.

1924  Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu.
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