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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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BİZİM EKRANIMIZ
 A. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, anne ve babalar, çocuklarının 

en çok 17.00-19.00 ve 19.00-21.00 saatleri arasında televizyon izlediklerini söylemişlerdir. Bu bilgiyi dikkate alarak 
aşağıdaki soruların cevaplarını nokta ile belirtilen boşluklara yazınız.

 B. Aşağıdaki karikatürleri de inceleyerek televizyon gibi kitle iletişim araçlarının insanlar arası etkileşimdeki olum-
suz etkileri ile ilgili düşüncelerinizi nokta ile belirtilen yere yazınız.

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

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

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

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

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

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

1. Günlük bir gazetenin televizyon programları sayfasından bir TV kanalının 17.00 - 19.00 ve 19.00 - 
21.00 saatleri arasındaki yayın akışını aşağıya yazınız.

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

2. Bu programları, yukarıdaki akıllı işaretleri göz önünde bulundurarak değerlendiriniz. 
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….............................
3. Sizce belirtilen saatler içinde izleyebileceğiniz program var mı? Neden?
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….............................
4. Siz televizyonun yöneticisi olsaydınız, belirtilen saatler içinde ne tür programlar yayınlardınız? Neden?
………………………………………………………………………………………………………………………

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

Etkinlik adıdır.

Etkinliği nasıl yapmanız 

gerektiğine ilişkin açıklamalara 

yer verilmiştir.
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Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuduktan sonra doğru olan seçeneği işaretleyiniz.

1.  Ayla: “Hadi bahçeye çıkıp oyun oynayalım.”
Seray: “Çok hastayım, çıkamayacağım.”
Ayla: “Hadi çıkalım…”
Seray: “Oyun oynayacak hâlim yok.”
Ayla: “Bir daha seninle oynamayacağım.”

Yukarıdaki diyalogda yapılan iletişim hatası öncelikle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beden dilini kullanmama  B) Eleştiriye açık olamama
C) Empati kuramama   D) Kendini doğru ifade edememe

2. Fatih, arkadaşlarını kırmaktan çok çekinen, bu yüzden de bazen kırılmasına rağmen bunu arkadaşlarına ifade 
edemeyen bir gençtir.

Etkili iletişim unsurlarından olan;
I – Anlayışlı olmak
II – Jest ve mimikleri doğru ve etkili kullanmak
III – Düşüncelerini açık ve anlaşılır şekilde ifade etmek

unsurlarından hangileri, Fatih’in arkadaşlarıyla daha doğru bir iletişim kurmasına katkıda bulunacak niteliktedir?
A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) I – II       D) II – III

3. Yandaki karikatürü inceleyiniz. Karikatürde kitle iletişim aracının hangi olumsuz rolü dile getirilmiştir?

A) Düşünce ve yaşamı sınırlandırma
B) Bilgi ve haberleri yayma
C) Eğitim ve öğretimi destekleme
D) Sosyal etkileşime katkı sağlama  

4. Mustafa Kemal’in aşağıda verilen sözlerini okuyunuz.     

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

Mustafa Kemal, bu sözlerinde aşağıda verilen hak ve özgürlüklerden hangilerine dikkat çekmektedir?
I - Kitle iletişim özgürlüğü   II - Doğru bilgi alma hakkı
III - Düşünceyi açıklama özgürlüğü  IV- Özel hayatın gizliliği hakkı
A) I - II – III - IV  B) I - II – III  C) I - II – IV  D) I - III - IV  

5. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda yer alan bazı maddeler şunlardır:
    - Doğru bilgi alma hakkı
    - Düşünceyi açıklama özgürlüğü
    - Kitle iletişim özgürlüğü
Bu maddeler aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilgilidir?
A) İnsan hak ve özgürlükleriyle     B) Demokrasinin sınırlı olmasıyla
C) Ulusal egemenlik ve bağımsızlıkla   D) Özel yaşamın korunmasıyla 

“Basın, hiçbir sebeple baskı ve etki altına alınamaz.”
“Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdırlar.”
      Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 346-347.

Çalışma kitabı ünite 
sonlarında da kendinizi de-
ğerlendirmenizi sağlayacak 
çoktan seçmeli sorulara yer 
verilmiştir.
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İLETİŞİM ENGELLERİ

 A. Aşağıda verilen “Sen Dili” ve “Ben Dili” bölümlerini inceleyiniz. Siz de verilen boşluklara sen ve ben dili ile ilgili 
üçer cümle yazınız.

B. İletişim sürecinde yapılan hatalardan bazıları şunlardır: Emir vermek, tehdit etmek, uyarmak, konuyu saptırmak, 
ahlak dersi vermek, sınamak, lakap takmak, eleştirmek, öğüt vermek, nutuk çekmek, yargılamak, suçlamak, alay et-
mek. Aşağıdaki cümlelerin içerdiği iletişim hatalarını bularak örnekte olduğu gibi tabloda nokta ile belirtilen yere yazınız.

Sen Dili:
• “Sen”le başlar veya “sen”le biter.
• Yargılayıcı, eleştirici ve suçlayıcı olabilir.
• Öfke, kızgınlık duyguları taşıyabilir.

Sen diline örnek cümleler:
• Niçin geç kaldın?
• Ödevini neden bitirmedin?
• Sen bu sabah yoktun.

Ben Dili:
• “Ben”le başlar veya “ben”le biter.
• Bireyin duygu ve düşüncelerini ortaya koyar.
• Anlaşmazlıkları azaltır, konuşan kişiyi rahatlatır.

Ben diline örnek cümleler:
• Geç kaldığında işlerini yetiştiremeyeceğini düşü-
nüyorum.
• Ödevini bitirmemen beni kaygılandırıyor.
• Bu sabah seni görmeyince meraklandım.

Sen diline örnek cümleler:
• ……………………………………………………………………………………………….........................................
• ……………………………………………………………………………………………….........................................
• ……………………………………………………………………………………………….........................................

Sen dili ile yazdığınız üç örnek cümleyi, nokta ile belirtilen yere ben dili kullanarak yeniden yazınız.
• ……………………………………………………………………………………………….........................................
• ……………………………………………………………………………………………….........................................
• ……………………………………………………………………………………………….........................................

İletişimi Engelleyen Cümleler İletişim Sürecinde Yapılan Hatalar

“Böyle bir tutumla sen hiçbir sonuca ulaşamazsın.” Uyarmak, eleştirmek, yargılamak, suçlamak.

Eğer sınıfını geçmek istiyorsan, kendine gelip derslerine 
çalışsan iyi edersin.”

………………………………………………………..............

“Peki sen ne yaptın?” ………………………………………………………..............

“Gelmemek için bu kadar direnmenin nedeni ne?” ………………………………………………………..............

“Derslerine tek başına çalışmalısın.” ………………………………………………………..............

“Zamanla bunlar da geçer.” ………………………………………………………..............

Koca bir çocuk gibi davranıyorsun.” ………………………………………………………..............

“Bana kalırsa bunu pek iyi öğrenememişsin.” ………………………………………………………..............

“Neden bu kadar geç geldin?” ………………………………………………………..............
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NE DEMİŞLER?

 A. Hacivat ile Karagöz’ün konuşmalarında iletişimi olumsuz etkileyen tutum ve davranışları belirleyiniz. Belirledi-
ğiniz tutum ve davranışları  15. sayfada verilen birinci kutunun içine, bu tutum ve davranışların olumlu olması ile ilgili 
önerilerinizi de ikinci kutunun içine yazınız.

Mektup Geldi

Hacivat – (Önden giden arkadaşına yetişir.) Uğurlar olsun, nereye Karagöz’üm?
Karagöz – Hacı Cavcav beni yolda olsun rahat bırak! Nereye istersem giderim.
Hacivat – Efendim yanlış anlama! Tabi istediğin yere gidebilirsin. Seni çok telaşlı gördüm de arkadaşımsın diye 

merak ettim?
Karagöz – Sağ olasın ama beni konuşturursan geç kalır muhtarı bulamam.
Hacivat – Allah Allah, muhtarla ne işin var?
Karagöz – Şimdi seni yolun ortasında bir güzel pataklarsam ne işim olduğunu anlarsın!
Hacivat – Canım hemen kızıyorsun! Öyleyse daha hızlı yürüyelim.
Karagöz – Bak gördün mü? Muhtar, yazıhanesini kilitleyip gitmiş… Ne olacak şimdi?...
Hacivat – Ne bileyim, ne olacak Karagöz’üm? Muhtara ne için geldiğini bilmiyorum ki yardım edeyim.
Karagöz – Mektup okutmak için gelmiştim. 
Hacivat – Yaaaa!... İyi bir haber mi var?
Karagöz – Köftehor, mektubu okutmadan içinde iyi haber mi var, kötü haber mi var ne bileyim?
Hacivat – Efendim pek heyecanlı, pek sevinçlisin de!... Her neyse… İstersen ver ben okuyayım!
Karagöz – Ya okuduğunu bana söylemezsen?... Al bakalım mektubun içini, zarfı da ben de kalsın! (Mektubu 

verir.)
Hacivat – Yazısı da güzelmiş… Eveet başlıyorum!
Karagöz – Evde et mi haşlıyorsun?
Hacivat – Yani mektubu okumaya başlıyorum. İyi dinle!... Hele sen kulaklarını bana ver!
Karagöz -  Kulaklarımı verirsem ben nasıl duyacağım?
Hacivat – Öyle değil, yani beni dikkatle dinle demek istiyorum.
Karagöz – Hay hay, dinliyorum! Başla!
Hacivat – “Sevgili Kızım!...”
Karagöz – Bana bak ağzını bozma!
Hacivat – Karagöz’üm ben söylemiyorum!
Karagöz – Yanımda senden başka kimse var mı?
Hacivat – Öyle değil, yani mektup öyle başlıyor… Bakalım başka ne yazıyor? “Nasılsın, iyi misin?...”
Karagöz – İyiyim, teşekkür ederim!
Hacivat – Canım sus da dinle!... Ben sormadım, mektupta öyle yazıyor.
Karagöz – Başka ne yazıyor?
Hacivat – “Dün merdivenden düştüm, doktor getirdiler.” Vah vah vah!
Karagöz – Vakvaklamayı bırak da sor bir yerine bir şey olmuş mu?
Hacivat – Saçmalama, kâğıda ne soracağım? Neyse, devam edelim: “Acele para gönder!”
Karagöz – Hacı Cavcav, gerisini okuma! Başka şeyler de isteyecek galiba…
Hacivat – Bu işte bir karışıklık var. Sen şu mektubun zarfını ver bakayım! (Bakar.) 

Aaaaa, bu mektup sana değil, komşunuz Ali Karagöz’e gelmiş!...

       www.kultur.gov.tr
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B. Aşağıdaki tabloda iletişim ile ilgili atasözü ve deyimler verilmiştir. Bunları inceleyerek etkili iletişim hakkında 
hangi dersleri verdiklerini tablodaki ilgili boşluklara yazınız.

Atasözü ve Deyimler Bizlere Verdiği Dersler

Eğri oturup doğru konuşalım. ……………………………………………………….................
……………………………………………………….................

Az söyle çok dinle. /Söyleyenden dinleyen arif 
gerek.

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

İki dinle bir söyle. /İki kulak bir ağız. ……………………………………………………….................
……………………………………………………….................

Açma sırrını dostuna, dostunun dostu vardır, o da 
söyler dostuna.

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

Derdini söylemeyen (saklayan) derman bulamaz. ……………………………………………………….................
……………………………………………………….................

İstediğini söyleyen istemediğini işitir. ……………………………………………………….................
……………………………………………………….................

Sözü söyle alana, kulağında kalana. ……………………………………………………….................
……………………………………………………….................

Dost dostun ayıbını yüzüne söyler. /Dost acı 
söyler.

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

Söz var iş bitirir, söz var baş yitirir. ……………………………………………………….................
……………………………………………………….................

İnsanlar konuşa konuşa anlaşır. ……………………………………………………….................
……………………………………………………….................

1. 

……………………………………....................

………………………………………………………

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

………………………………………………………

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

2. 

……………………………………....................

………………………………………………………

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

………………………………………………………

…………………...................................…………
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İyi bir dinleyicinin özellikleri:
• Yüzünü konuşmacıya döner.
• Konuşmacının gözlerine bakar.
• Konuşmacının sözlerine dikkat eder.
• Konuşmacının sözünü kesmez.
• Dinlerken anlayıp anlamadığını kontrol edici 

cümleler kullanır.
• Konuşmacının duygularını önemser.
• …………………………………………………...
.........................................................................

ETKİLİ İLETİŞİM

 A. Aşağıda verilen “İyi bir konuşmacının özellikleri” ve “İyi bir dinleyicinin özellikleri” bölümlerindeki kuralları incele-
yiniz. Etkili bir iletişim için bu bölümlere birer kural da siz ekleyiniz.

İyi bir konuşmacının özellikleri:
• Ne söylemek istediğini düşünür.
• Ses tonunu düzenler.
• Normal hızla konuşur.
• Karşıdaki kişinin yüzüne bakar.
• Bilgi sahibi olduğu ve önem verdiği konularda 

konuşur.
• Dinleyicilere dikkat eder.
• …………………………………….....................
………………………………………...................

• Ailem, benim aile içindeki yerim, rol ve sorumluluklarım
• En sevdiğim ve sevmediğim şeyler
• Çözmem gereken bir problemim
• Gelecekte yapmak istediğim şeyler

 B. Aşağıda verilen konulardan birini seçiniz ya da arkadaşlarınızla birlikte üç konu belirleyiniz. Bu konularla ilgili 
aranızdan belirlediğiniz kişilerin, “A” bölümündeki “İyi bir konuşmacının özellikleri” ve “İyi bir dinleyicinin özellikleri” 
kurallarına uygun bir biçimde konuşmalarını planlayınız. Bu konuşma faaliyetini sınıfta gerçekleştiriniz.

C. Konuşma ve dinleme faaliyetlerinin sonunda aşağıdaki soruların cevaplarını nokta ile belirtilen boşluklara yazı-
nız.

1. İyi bir konuşmacı ve dinleyici olma ile ilgili kurallar siz ve arkadaşlarınız üzerinde etkili oldu mu? Açıklayınız.

……………………………………………………………………………………………………………………………

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

2. Etkili iletişim için konuşma ve dinleme ile ilgili kurallardan hangileri yerine getirildi ya da getirilmedi? Ör-

nekler veriniz.

……………………………………………………………………………………………………………………………

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

3. Başkalarıyla olan ilişkilerinizde etkili bir iletişim için bundan sonra nelere dikkat etmeye karar verdiniz? 

Etkili iletişim kurabilmek için belirlediğiniz üç kararınızı aşağıya yazınız.

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...........................................
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BİZİM EKRANIMIZ
 A. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, anne ve babalar, çocuklarının 

en çok 17.00-19.00 ve 19.00-21.00 saatleri arasında televizyon izlediklerini söylemişlerdir. Bu bilgiyi dikkate alarak 
aşağıdaki soruların cevaplarını nokta ile belirtilen boşluklara yazınız.

 B. Aşağıdaki karikatürleri de inceleyerek televizyon gibi kitle iletişim araçlarının insanlar arası etkileşimdeki olum-
suz etkileri ile ilgili düşüncelerinizi nokta ile belirtilen yere yazınız.

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

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

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

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

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

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

1. Günlük bir gazetenin televizyon programları sayfasından bir TV kanalının 17.00 - 19.00 ve 19.00 - 
21.00 saatleri arasındaki yayın akışını aşağıya yazınız.

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

2. Bu programları, yukarıdaki akıllı işaretleri göz önünde bulundurarak değerlendiriniz. 
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….............................
3. Sizce belirtilen saatler içinde izleyebileceğiniz program var mı? Neden?
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….............................
4. Siz televizyonun yöneticisi olsaydınız, belirtilen saatler içinde ne tür programlar yayınlardınız? Neden?
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….............................
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MEDYA

 Aşağıdaki şiiri okuyarak soruları cevaplandırınız. Soruların cevaplarını nokta ile belirtilen boşluklara yazınız.

SİHİRLİ KUTU

Medya; Dünya’yı okumak,

açlıkla, bombalarla boğuşurken,

Afrika’da, Irak’ta bir çocuğun yanında olmaktır.

Kardeşlik ve barış şarkıları söylemek, 

dostluğa uzanmaktır.

Medya; eğitime destek olmak,

kardelenleri yaşatmak, 

karanlığa ışık tutmaktır.

Ulu bir çınar gibidir medya. 

Tarihe tanık olmaktır.

Kurtarıcısını bekleyen bir ülke gibidir.

...

Başarıya, çalışmaya özenmek, 

hedefi doğru belirlemektir.

Şiddete, istismara set çekmek, 

reyting canavarıyla savaşmaktır.

Reklamdır, tanıtımdır medya. 

Tüketime kapı açmaktır.

Şeker, çikolata ve gazozun cazibesine kapılmamak,

sağlıklı bir nesil olmaktır.

...

Bilgiyi, 

dostluğu, 

güzeli

öğrenerek sarılmaktır hayata.

Biraz sevgi, biraz ilgidir medya.

Aile sıcaklığında yaşamaktır.

Sihire, şiddete, korkuya savaş açmak, 

gelecek adına.

“Ben yarının büyüğü, ülkemin umuduyum” demektir.

    

7/D, Altındağ Telsizler İlköğretim Okulu /Ankara

Medya Okuryazarlığı Şiir Kitabı, s.46.

1. Şiirde medya nasıl tanımlanmaktadır? Açıkla-
yınız.

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

2. Şiirdeki medya tanımı sizce gerçeği yansıtıyor 
mu? Neden?

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

3. Şiirdeki medya tanımına başka neler eklenebi-
lir? Örnek veriniz.

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

4. Şiirde insanlar arası etkileşimde medyanın han-
gi rollerinden bahsedilmektedir?

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

5. Medya temsilcilerine hitaben bir mektup gönde-
recek olsanız mektuba neler yazardınız?

……………………………………………….............
.………………………………………………..............…
……………………………………………..............……
…………………………………………..............………
………………………………………..............…………
……………………………………..............……………
…………………………………..............………………
………………………………..............…………………
……………………………..............……………………
…………………………..............………………………
………………………..............…………………………
……………………..............……………………………
…………………...........................................................
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ÖZGÜR BASIN VE İNSAN
Aşağıda verilen olayları okuyarak soruları cevaplandırınız. Soruların cevaplarını nokta ile belirtilen boşluklara ya-

zınız.

1. Oğuz Bilen’in yaşadığı olayda ihlal edilen hak ve özgürlükler nelerdir? Açıklayınız.
………………………………………………………………………………………………………………………………

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

2. Gülbahar Hanım’ın yaşadığı olayda basın rol ve sorumluluklarını tam olarak yerine getirmiş midir? Neden?
………………………………………………………………………………………………………………………………

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

3. Asılsız iddiaya adı karışan devlet görevlisi siz olsaydınız neler hisseder ve düşünürdünüz?
………………………………………………………………………………………………………………………………

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

4. Sorumluluğunu bilen bir gazeteci olarak devlet görevlisi ile ilgili haberi nasıl tamamlardınız? Haber metninizi 
aşağıya kısaca yazınız.

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

5. Siz, insan hak ve özgürlüklerine saygılı bir gazeteci olarak meslektaşlarınıza haber yaparken nelere dikkat 
etmelerini önerirsiniz? Örnek veriniz.

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

“Televizyonda nükleer enerjinin tartışıldığı bir açık oturum programına telefonla katılan Prof. Dr. Oğuz 
Bilen, konuyla ilgili düşüncelerini paylaşmasına izin verilmediğini belirtti. Başka bir televizyon kanalında açık-
lamalarda bulunan Bilen, konuyla ilgili farklı düşüncelerin dile getirilmesinin ve yayılmasının engellendiğini 
iddia etti.”

“Grip salgını nedeniyle iki köye sağlık ekipleri gönderildi ve bölgeye giriş çıkışlar yasaklandı. Ancak basın-
da bu köylerin adı yanlış verilmişti. Adı yanlış verilen köylerden biri, Gülbahar Hanım’ın oğlunun öğretmenlik 
yaptığı köydü. Çok telaşlanan Gülbahar Hanım, bütün gün telefonla oğluna ulaşmaya çalıştı. Sonunda ulaştı 
ve boş yere üzüldüğünü anladı. Ertesi gün, basında köyün adı düzeltilerek yanlışlıktan dolayı özür dilendi.”

“Gazetede yer alan haberdeki eksik belge düzenleme iddiası asılsız çıktı. Ancak bu iddiaya adı karışan 
devlet görevlisi hâlâ zor günler yaşıyor...”

(Bu kitap için yazılmıştır.)
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GİZLİLİK KARELERİ

A. Aşağıda verilen gizlilik karelerini dikkatlice inceledikten sonra soruların cevaplarını nokta ile belirtilen boşluklara 
yazınız.

1. Yukarıdaki A, B ve C kareleri için kendinizle ilgili bilgilerden birer örneğini nokta ile belirtilen boşluklara 
yazınız.

A …………………………………………………………………………………………………………........................
B …………………………………………………………………………………………………………........................
C …………………………………………………………………………………………………………........................

2. Yine kendinizle ilgili olarak D karesine uygun örnekler düşününüz. Yalnızca düşününüz, yazmayınız!

3. D karesine ait bir bilginizin isteğiniz dışında kitle iletişim araçlarında yayınlanması durumunda neler hisse-
der ve düşünürsünüz?

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

Gizlilik Kareleri

A
B
C

D

Kendinizle ilgili olup da 
yabancılarla (tanımadığınız 
kişilerle) paylaşmaktan çe-
kinmeyeceğiniz bilgiler

Kendinizle ilgili olup da 
tanıdıklarınızla (komşu, ar-
kadaş vb.) paylaşmaktan 
çekinmeyeceğiniz bilgiler

Yalnızca kendinize ait 
olan (gizli) bilgiler

Kendinizle ilgili olup da 
yakın arkadaşlarınızla ve 
aile bireyleri ile paylaşmak-
tan çekinmeyeceğiniz bilgi-
ler

1. Özel hayatın gizliliği ve konut dokunulmazlığı Anayasamızda güvence altına alınmasaydı neler olabilirdi?
……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

2. Özel hayatın gizliliği ve konut dokunulmazlığı kavramlarını dikkate aldığınızda, kitle iletişim özgürlüğünün sınır-
ları nasıl olmalıdır? Açıklayınız.

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

B. Aşağıda verilen soruları okuyunuz. Soruların cevaplarını nokta ile belirtilen boşluklara yazınız.
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ATATÜRK VE İLETİŞİM

“Çoğu ailelerde öteden beri çok kötü bir alışkanlık 
var; çocuklarını söyletmez ve dinlemezler. Zavallılar 
söze karışınca “Sen büyüklerin konuşmasına karışma!” 
der, sustururlar. Ne kadar yanlış, hatta zararlı bir hare-
ket! Hâlbuki tam tersine, çocuklar serbestçe konuşmaya, 
düşündüklerini, duyduklarını olduğu gibi ifade etmeye 
özendirilmelidir; böylece hem hatalarını düzeltmeye 
imkân bulunur, hem de ileride yalancı ve iki yüzlü olma-
larının önüne geçilmiş olur. Kısacası çocuklarımızı artık, 
düşüncelerini hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye, içten 
inandıklarını savunmaya, buna karşılık da başkalarının 
samimi düşüncelerine saygı beslemeye alıştırmalıyız.

 Aynı zamanda onların temiz yüreklerinde yurt, ulus, aile ve yurttaş sevgisiyle beraber doğruya, iyiye ve güzel 
şeylere karşı sevgi ve ilgi uyandırmaya çalışmalıdır. Bence bunlar, çocuk eğitiminde, ana kucağından en yüksek 
eğitim ocaklarına kadar her yerde, her zaman üzerinde durulacak önemli noktalardır. Ancak bu suretledir ki, 
çocuklarımız memlekete yararlı birer vatandaş ve mükemmel birer insan olurlar.”

 “Hiçbir zaman kişisel kırgınlıklarımı, birtakım olumsuz girişimlerle tatmine kalkmak sıradanlığına düşmem.”
    Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 481-482, 483 (Düzenlenmiştir.).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aşağıda verilen Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerini okuyunuz. Atatürk’ün iletişimle ilgili verdiği mesaj ve öneriler 
nelerdir? Bu mesaj ve önerilerle ilgili düşüncelerinizi içeren bir kompozisyonu aşağıda nokta ile belirtilen boşluğa ya-
zınız.
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Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuduktan sonra doğru olan seçeneği işaretleyiniz.

1.  Ayla: “Hadi bahçeye çıkıp oyun oynayalım.”
Seray: “Çok hastayım, çıkamayacağım.”
Ayla: “Hadi çıkalım…”
Seray: “Oyun oynayacak hâlim yok.”
Ayla: “Bir daha seninle oynamayacağım.”

Yukarıdaki diyalogda yapılan iletişim hatası öncelikle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beden dilini kullanmama  B) Eleştiriye açık olamama
C) Empati kuramama   D) Kendini doğru ifade edememe

2. Fatih, arkadaşlarını kırmaktan çok çekinen, bu yüzden de bazen kırılmasına rağmen bunu arkadaşlarına ifade 
edemeyen bir gençtir.

Etkili iletişim unsurlarından olan;
I – Anlayışlı olmak
II – Jest ve mimikleri doğru ve etkili kullanmak
III – Düşüncelerini açık ve anlaşılır şekilde ifade etmek

unsurlarından hangileri, Fatih’in arkadaşlarıyla daha doğru bir iletişim kurmasına katkıda bulunacak niteliktedir?
A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) I – II       D) II – III

3. Yandaki karikatürü inceleyiniz. Karikatürde kitle iletişim aracının hangi olumsuz rolü dile getirilmiştir?

A) Düşünce ve yaşamı sınırlandırma
B) Bilgi ve haberleri yayma
C) Eğitim ve öğretimi destekleme
D) Sosyal etkileşime katkı sağlama  

4. Mustafa Kemal’in aşağıda verilen sözlerini okuyunuz.     

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

Mustafa Kemal, bu sözlerinde aşağıda verilen hak ve özgürlüklerden hangilerine dikkat çekmektedir?
I - Kitle iletişim özgürlüğü   II - Doğru bilgi alma hakkı
III - Düşünceyi açıklama özgürlüğü  IV- Özel hayatın gizliliği hakkı
A) I - II – III - IV  B) I - II – III  C) I - II – IV  D) I - III - IV  

5. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda yer alan bazı maddeler şunlardır:
    - Doğru bilgi alma hakkı
    - Düşünceyi açıklama özgürlüğü
    - Kitle iletişim özgürlüğü
Bu maddeler aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilgilidir?
A) İnsan hak ve özgürlükleriyle     B) Demokrasinin sınırlı olmasıyla
C) Ulusal egemenlik ve bağımsızlıkla   D) Özel yaşamın korunmasıyla 

“Basın, hiçbir sebeple baskı ve etki altına alınamaz.”
“Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdırlar.”
      Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 346-347.
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6. Aşağıda yer alan bazı muhabirlerin verdiği haberleri okuyunuz.

Hangi muhabirin verdiği haberde özel hayatın gizliliği hakkının ihlal edildiği söylenebilir?

A) 1. Muhabir  B) 2. Muhabir  C) 3. Muhabir  D) 4. Muhabir

7.  Basın yayın kuruluşları tarafından kabul edilen yayıncılık ilkelerinden bazıları şunlardır:

I – Temel hak ve özgürlüklere saygılı olmak
II – Ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet olmamak
III – Çocuk ve gençleri uygun olmayan içerikten korumak
IV – Kişi ve kuruluşların cevap ve düzeltme haklarına saygılı olmak

Yukarıda verilen ilkelerden hangisi başkalarının da düşüncelerini açıklamasına fırsat vermeye yöneliktir?
A) I  B) II  C) III  D) IV

 8. (1) Kitle iletişim araçları günümüzde haberleşmeyi kolaylaştırmaktadır. (2) Bu araçlar sayesinde bilgi alışverişi, 
kamuoyu oluşturma ve çeşitli yardım kampanyaları geniş kitlelerce paylaşılır. (3) İnsanlar kitle iletişim araçları sayesin-
de her konudaki düşüncelerini sınırsızca, hiçbir kurala bağlı olmaksızın dile getirebilirler. (4) Telefon, gazete, İnternet, 
TV en çok kullanılan kitle iletişim araçlarındandır.  

Yukarıdaki paragrafta kitle iletişim araçları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) 1  B) 2  C) 3   D) 4

9. Mert, ailesiyle belirledikleri günlük TV izleme saatini fazlasıyla aştığı için ailesi tarafından sert bir şekilde uyarıl-
mıştır. Mert yaptığından pişman olmuştur. Ancak ailesinin sert tepkisine çok kırılmıştır.

Mert bu durum karşısında, ailesine duygularını en doğru şekilde nasıl ifade etmelidir?

A) Niye bu kadar TV izlediğimi hiç sormuyorsunuz ki…
B) Sürekli benim hatamı arayıp duruyorsunuz.
C) Yaptığım hatadan ötürü bu şekilde uyarılmak beni çok üzdü.
D)  Sözümü tutamadım ama siz de bazen sözünüzü tutmuyorsunuz.

10. Yanda verilen çizimde iletişimin hangi unsuru gerçekleşmektedir?
A) Uzlaşma                      B) Dinleme 
C) Farklılıklara saygı         D) Konuşma

1. Muhabir: “Politikacı Mehmet Bey, katıldığı televizyon programında anılarını anlattı.”
2. Muhabir: “Ünlü yazar Ali Bey’in ailesi ile birlikte tatil yaparken gizlice çektiğimiz fotoğrafları yayımlandı.”
3. Muhabir: “Televizyonda yayınlanan açık oturuma katılan vatandaşlar, eğitim konusundaki fikirlerini özgürce 

tartıştı.”
4. Muhabir: “Ses sanatçısı Serap Hanım, fotoğraflarını ve günlüklerini yayımladı.”
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PERFORMANS GÖREVİ: DOĞDUĞUMUZ YERDEN DOYDUĞUMUZ YERLERE

Görev 

Sevgili öğrenciler, sizden ülkemizdeki göç sorununun ekonomik, kültürel, doğal ve sosyal sonuçlarını araş-

tırarak, çözüm yolları konusunda önerilerde bulunmanız istenmektedir. Araştırma yapmak için  aşağıdaki konu-

lardan birini seçiniz. 

İç Göç

- Kırsaldan kente

Dış göç

- Ülkemizden yabancı ülkelere (işçi ve beyin göçü gibi.)

- Yabancı ülkelerden ülkemize

Performans görevinizi gerçekleştirirken aşağıdaki adımları izleyiniz:

1. Seçtiğiniz konuya ilişkin yıllara göre nüfus özelliklerini içerecek şekilde tablo ve grafikler hazırlayarak 

yorumlayınız. 

2. Kendi seçtiğiniz sembollerle göç dalgalarını gösteren bir harita çiziniz.

3. Çevrenizdeki göç etmiş kimselerle görüşme yapınız. Görüşme sorularınızı görüşmeyi yapmadan önce 

hazırlayınız ve görüşme kurallarına uyunuz.

4. Araştırma sonuçlarınıza göre ülkemizde yapılması gereken çalışmalar ve alınması gereken önlemler ko-

nusunda önerilerde bulununuz.

5. Yaptığınız çalışmaları A4 çizgisiz beyaz kâğıda, yazım ve kompozisyon kurallarına dikkat ederek el yazı-

nızla rapor hâline getiriniz.

6. Çalışmalarınızı üç hafta içerisinde teslim ediniz.

7. Çalışmanızı, 10 dakikayı geçmeyecek sunum hâline getirerek arkadaşlarınızla paylaşınız.

8. Çalışmanız öğretmeniniz tarafından Dereceli Puanlama Anahtarı ile değerlendirilecektir.
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NÜFUSUN YOĞUNLUĞUNÜFUSUN YOĞUNLUĞU
Aşağıda farklı yerlerin özelliklerini gösteren fotoğraflar verilmiştir. Fotoğrafları inceleyerek genel olarak  nüfus yo-

ğunluğunun bu yerlerde nasıl olabileceğini örnekteki gibi yazınız.

Nüfus yoğunluğu: Seyrek

Nedenler: Yüksek ve engebeli, ulaşımı zor.

Örnek: Tunceli

Nüfus yoğunluğu: ...............................................................

Nedenler: .............................................................................

Örnek: ..................................................................................

Nüfus yoğunluğu: ...............................................................

Nedenler: .............................................................................

Örnek: ..................................................................................

Nüfus yoğunluğu: ...............................................................

Nedenler: .............................................................................

Örnek: ..................................................................................

Nüfus yoğunluğu: ...............................................................

Nedenler: .............................................................................

Örnek: ..................................................................................
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NÜFUSUN DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERNÜFUSUN DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Aşağıdaki şemaya yaşadığınız yerde nüfusun dağılışını etkileyen faktörleri, şemanın altında yer alan birinci 
bölümüne yaşadığınız yerdeki en önemli doğal faktörleri, ikinci bölümüne de beşerî ve ekonomik faktörleri 
yazınız.

1. Doğal faktör: ..........................................................................................................................................................

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

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

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

2. Beşeri ve ekonomik faktör: .................................................................................................................................

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

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

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

Nüfusun dağılışını 
etkileyen faktörler 
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HARİTA ÇALIŞMASIHARİTA ÇALIŞMASI
Ders kitabınızın 36 ve 37. sayfalarındaki Türkiye Nüfus Haritasını inceleyiniz. Bu haritaya göre aşağıdaki bölümleri 

doldurunuz.

1. Belirtilen nüfus sayısına sahip illeri, il adları bölümüne yazınız.

2. Yaşadığınız ilin nüfusunun hangi gruba girdiğini aşağıda nokta ile belirtilen boşluğa yazınız.

3. Tablodaki nüfusu az ve çok olan grupta yer alan birer il seçerek bu illerin nüfuslarını etkileyen faktörleri yazınız.

Nüfus Sayısı İl Adları

74.000-600.000

600.001-1.000.000

1.000.001-2.000.000

2.000.000’dan fazla

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

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

İl Adı (nüfusu az): ..................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

İl Adı (nüfusu fazla): .............................................
..................................................................................
..................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
..................................................................................
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GRAFİKLERİ YORUMLAYALIMGRAFİKLERİ YORUMLAYALIM

1. Aşağıdaki tabloda cinsiyete göre, çalışan nüfusun toplam sayıları verilmiştir. Yukarıdaki grafiklerde belirtilen 
nüfusun sektörlere göre dağılış oranlarını kullanarak her sektörde çalışan erkek ve kadın sayılarını yaklaşık olarak 
hesaplayınız.

2. Birinci soruda elde ettiğiniz verilere göre sanayi sektöründe çalışan erkek nüfusun kadın nüfustan fazla 
olması, bu sektörün hangi özelliklerinden kaynaklanmış olabilir? Kısaca belirtiniz.

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

3. Tarım ve hizmet sektörlerinde çalışan kadın nüfusun fazla olmasının nedenleri nelerdir? Çalışan kadınların 
başlıca sorunları neler olabilir. Kısaca belirtiniz.

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

4. Çalışan nüfusun tarım dışındaki sektörlerde yoğunlaşması, ülkemizin ekonomik yapısının hangi özellikleri 
hakkında ipucu vermektedir? Kısaca belirtiniz.

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

Çalışan erkek nüfusun sektörlere göre dağılışı

%52 %18 % 42

% 42

% 16

% 30

Çalışan kadın nüfusun sektörlere göre dağılışı

Çalışan nüfusumuzun özelliklerini araştırınız. Aşağıdaki grafiklerden de faydalanarak ilgili soruların cevaplarını 

nokta ile belirtilen boşluklara yazınız.

www.tuik.gov.tr (2010)

www.tuik.gov.tr (2010)

HİZMET SANAYİ TARIM
CİNSİYET ÇALIŞAN SAYISI SEKTÖRLER

Kadın 6.425.000 .............................. .............................. ..............................
Erkek 16.170.000 .............................. .............................. ..............................
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GRAFİK HAZIRLAYALIMGRAFİK HAZIRLAYALIM
Aşağıdaki tabloda bazı yıllara ait kır ve kent nüfus miktarları verilmiştir. Verilen değerleri kullanarak aşağıya  kır ve 

kent nüfusundaki değişimi gösteren bir sütun grafiği hazırlayınız. Bu grafiği yorumlayarak değişimin nedenlerini aranız-
da tartışınız. Tartışmanızın sonuçlarını kısaca aşağıda nokta ile belirtilen boşluğa yazınız.

YILLAR

NÜFUS SAYISI (milyon kişi)

KENT KIR

2010 56,2 17,5

2000 44 23,8

1990 33,3 23

1980 19,6 25

1970 13,7 21,9

1960 8,9 18,9

(Milyon Kişi)

Yıllar

60

50

40

30

20

10

1960 1970 1980 1990 2000 2010
0

www.tuik.gov.tr

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

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

..........................................................................................................................................................................
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ŞİMDİ DE SU GÖÇÜŞİMDİ DE SU GÖÇÜ

Aşağıdaki İnternet haberini okuduktan sonra soruların cevaplarını altlarındaki nokta ile belirtilen boşluklara yazınız.

... Fırat ve Dicle gibi hayat kaynağı iki nehrin geçtiği güneydoğunun geniş toprakları, daha önce de defalarca kuraklık ya-
şamıştı. Ama bu yıl bambaşka bir kuraklık yaşanıyor. İlk defa köylerin içme suyunu sağlayan kuyular kuruyor. Buğday, arpa ve 
mercimek gibi temel geçim kaynağı ürünler, tek bir tane bile alınmadan tarlada kalıyor. Kuraklık; Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, 
Adıyaman ve Siirt gibi geniş tarım arazilerine sahip illerde yüzde 95 oranında ürün kaybına neden olmuş durumda. Güneydoğu, 
tam anlamıyla susuzluğu yaşıyor. Daha önce yemyeşil bir örtüye sahip geniş topraklar çöle dönüşmüş durumda.

Mardin’e bağlı Höyüklü Köyü muhtarı, 50 haneli köylerinde sadece 4 hanenin kaldığını söylüyor. 50 haneli köyde şu anda 
sadece 10 kişi köyde yaşıyor. Gerisi İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlere gittiler. Koyunlarını yarı fiyatına sattılar. Batman’a 
bağlı Recepler Köyü muhtarı da köylerinden 20 hanenin göç ettiğini belirtiyor. 

1. Habere konu olan doğal olay hangi illeri etkilemiştir? Bu illerin yerini haritadan bulunuz.

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

2. Haberde belirtilen doğal olay, bölgede yaşayanların geçim kaynaklarını ve çalışma hayatını nasıl etkilemiştir? 
Açıklayınız.

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

3. Ekonomik kayba uğrayan bölge insanları, hayatlarını devam ettirmek için hangi çözüm yolunu bulmuşlardır? 
Sizce başka çözüm yolları bulunabilir miydi? Örnek veriniz.

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

4. Bölgeden göç edenler, öncelikli olarak hangi şehirleri tercih etmişlerdir? Sizce bu kentleri tercih etmelerini sağla-
yan etkenler neler olabilir? Açıklayınız.

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

5. Ülkemizde yerleşme ve seyahat özgürlüğü olmasaydı, doğal olaylardan etkilenen insanlar ne gibi zorluklar ya-
şardı? Örnek vererek açıklayınız.

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

İnternet haberi, 16 Temmuz 2008 (Düzenlenmiştir).
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NÜFUS KALKINMANIN MOTORUNÜFUS KALKINMANIN MOTORU
Aşağıdaki İnternet haberini okuyunuz. Haberin altında yer alan soruların cevaplarını nokta ile belirtilen boşluklara 

yazınız.

Nüfus artışının ekonomik kalkınmayı engellediği yönündeki iddialar, bilim insanları tarafından doğrulanmıyor. 
Kocaeli Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. İbrahim Güran Yumuşak ve Araştırma Görevlisi Abdurrahman Kar tarafın-
dan ortaya konulan araştırmada, “Nüfusu genç ve dinamik bir ülkenin önündeki engelleri aşması nüfusu artmayan, 
yaşlı ve durgun bir yapıya sahip olan ülkelere göre çok daha kolay olacaktır”. deniliyor. “Gelişmiş bir toplumla geri 
kalmış bir toplum arasındaki temel fark ise ülkelerin sahip oldukları nüfusun nitelikleri arasındaki farktır”. vurgusu 
yapılıyor. Kalkınma için “eğitim şart” denilen araştırmada Türkiye gibi kalkınmasını henüz tamamlamayan ülke-
lerin en büyük sorununun, kaynakları en iyi derecede kullanacak yetişmiş insan gücü yetersizliği olduğuna işaret 
ediliyor. 

1. İnternet haberindeki araştırmadan da yararlanarak genç ve dinamik nüfusun ülkemizin kalkınmasına katkıları 
neler olabilir? Örnek vererek açıklayınız.

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

2. Habere göre gelişmiş ve gelişmemiş ülkeler arasındaki farkı belirleyen temel etken nedir? Açıklayınız.
.....................................................................................................................................................................................

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

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

3. Habere göre Türkiye gibi kalkınmakta olan ülkelerin başlıca sorunları nedir? Açıklayınız.
.....................................................................................................................................................................................

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

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

4. Eğitimin kalkınma çalışmalarındaki önemini dikkate alarak ülkemizde okullaşma oranı ve üniversite sayısının 
artması, kalkınma çabalarımızı nasıl etkileyecektir? Açıklayınız.

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

5. Nüfusun sayısal çokluğu ile niteliğinin yüksekliği arasında ne gibi farklılıklar vardır? Bir ülkenin kalkınmasında 
hangisi daha önemlidir? Açıklayınız.

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

İnternet haberi, 20 Nisan 2004 (Düzenlenmiştir).
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l. KÖYLÜ lI. KÖYLÜ

A- Köyünün bulunduğu yerin özellikleri: ....................

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

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

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

A- Köyünün bulunduğu yerin özellikleri: ...................

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

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

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

B- Köyünün başlıca geçim kaynakları: ....................

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

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

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

B- Köyünün başlıca geçim kaynakları: ......................

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

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

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

C- Köyünün ulaşım durumu: .....................................

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

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

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

C- Köyünün ulaşım durumu: .....................................

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

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

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

D- Köyünün nüfus büyüklüğü: ...................................

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

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

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

D- Köyünün nüfus büyüklüğü: ...................................

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

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

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

YERLEŞMELERİN ÖZELLİKLERİYERLEŞMELERİN ÖZELLİKLERİ

Aşağıdaki metinde belirtilen duruma göre, pazarda ürünlerini satan iki köylünün yaşadığı yerler hakkındaki tespitle-
rinizi çevrenizdeki köylerin özelliklerini de dikkate alarak tablodaki ilgili bölümlere yazınız.

Köylüler, kasaba pazarında kendi ürettikleri ürünleri satmaktadır. Ailesiyle birlikte pazar alışverişine çıkan 
Mehmet’in dikkatini yan yana iki tezgâhta satılan ürünler çeker. Tezgâhlardan birincisindeki köylü; tereyağ, süzme 
yoğurt, farklı özellikte peynirler, ikincisi ise çok çeşitli meyve ve sebzeler satmaktadır.
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KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların sonra doğru olan seçeneğini işaretleyiniz.

1. l.   İklim                               ll.  Su kaynakları
 lll. Tarım toprakları           lV. Bitki türleri

Yukarıdakilerden hangileri insanların yerleşmek istedikleri yerin seçmelerinde daha az etkilidir?

A) Yalnız l  B) ll ve lll    C) lll ve  lV   D) Yalnız lV

2. “Ülkemizde genel olarak kıyı şeridinde nüfus yoğunluğu daha fazladır.” Aşağıdakilerden hangisi bu durumu sağ-
layan etkenler arasında gösterilebilir?

A) Denizlerin iklim üzerindeki olumlu etkisi
B) Tarım alanlarının bulunmayışı
C) Ormanlarla kaplı oluşu
D) Manzaranın güzel oluşu

3. “Türkiye’de büyük şehirlerin nüfusu, ülke ortalamasından daha fazla artmaktadır.” Aşağıdakilerden hangisi bu 
durumun sebeplerinden değildir?

   
A) İş imkânlarının çok oluşu
B) Ulaşım araçlarının çeşitliliği
C) Eğitim hizmetlerinin varlığı
D) Sağlık hizmetlerinin çokluğu

4. “Hızlı nüfus artışı, ekonomisi gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkeler için önemli sorunlara neden olmaktadır.” 
ifadesinden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi ülkemizde yaşanacak sorunlardan biri olamaz?

A) İç ve dış göç hızlanır.
B) Kalkınma hızı yavaşlar.
C) Ülke kaynakları hızla tükenir.
D) Nüfusun cinsiyet dengesi bozulur.

5.      l.   Genç nüfusun çokluğu               ll. Okul ihtiyacının fazlalığı
         llI. Ücretlerin düşüklüğü                 lV. Yaşlı nüfusun fazlalığı

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Türkiye’de nüfus artışının hızlı olduğuna kanıt gösterilebilir?
A) Yalnız l   B) l ve ll  C) l, llI ve lV      D) Yalnız lV

6. “Ekonomimiz hızlı bir gelişme içerisindedir. Nüfusumuzun % 67’si çalışabilir nitelikte olup iş gücü kapasitemiz 
çok geniştir.” ifadesine göre aşağıda belirtilen hususlardan hangisi bu durumun ortaya çıkardığı sorunlardan biridir?

A) Üretim artışı hızlanır .
B) Ticaret hacmimiz genişler.
C) İşsizlik artar.
D) Ulaşım canlanır.

7. Ülkemizin kalkınması için aşağıdakilerden hangisine kesinlikle ihtiyaç vardır?
A) Toplam nüfusumuzun fazla olmasına           
B) Çalışabilir nüfusumuzun çok olmasına
C) Nüfusumuzun eğitim düzeyinin yüksek olmasına                
D) Erkek nüfusumuzun fazla olmasına
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8. Çalışma hakkı ve düzeninin yasalar ile güvence altına alınması, aşağıdakilerden hangilerinin oluşmasını sağla-
maz?

A) Millî gelirden eşit pay alma
B) Çalışanların iş ve ücret güvencesi
C) Sağlık güvencesi
D) Emeklilik güvencesi

9. “Türkiye’de hizmet ve sanayi  sektöründe çalışanların sayısı giderek artmaktadır.” ifadesinden aşağıdaki sonuç-
lardan hangisi kesin olarak anlaşılır?

A) Tarımsal üretim çok azalmaktadır.
B)  Sanayi ve hizmet sektörü gelişmektedir.
C) Gıda maddeleri ithal edilmektedir.
D) Dış ticaretimiz azalmaktadır.

10. “Ülkemizin önemli sorunlarından biri de kırdan kente doğru hızlı bir göçün yaşanmasıdır.” Aşağıdakilerden 
hangisi bu durumun nedenleri arasında gösterilemez?

A) Tarımda makineleşmenin yaygınlaşması
B) Kentlerde eğitim ve sağlık hizmetlerinin iyi olması
C) Fabrikaların şehirlerin çevresinde yoğunlaşması
D) Ekilen alanların genişlemesi

11. “Göç; insanların çeşitli sebeplerle yaşadığı yeri geçici veya sürekli olarak terk etmesi olayıdır.” ifadesi dikkate 
alındığında, aşağıdakilerden hangisi göçü doğuran nedenler arasında gösterilemez?

A) İş imkanlarındaki farklılıklar
B) Bölgeler arasındaki kalkınma farklılığı
C) Yöneticilerin tutum ve davranışları
D) Doğal afetler

12. Aşağıdakilerden hangisi beyin göçü veren ülkelerin önemli sorunlarından biridir?

A) Ülkelerin kalkınması gecikir.
B) Ülkelerde işsizlik azalır.
C) Kişi başına düşen millî gelir artar.
D) Nüfus artışı dengelenir.

13. Ülkemizin coğrafi özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Ülkemizin her köşesi yerleşmeye uygundur.
B) Doğal şartlar kara ulaşımını zorlaştırır.
C) Ülkemizde köy yerleşmelerinin sayısı azdır.
D) Dağlık bölgelerdeki yerleşmeler daha hızlı gelişir.

14. Anayasamıza göre yerleşme ve seyahat hürriyeti “suç işlenmesini önlemek, ekonomik gelişmeyi ve kamu mal-
larını korumak” amacıyla sınırlandırılabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu ifade kapsamına girer? 

A) Mühendislerin çalışmak için gelişmiş ülkelere gitmesi
B) Bilim insanlarının yurt dışındaki kongrelere katılması
C) Üniversite kazananların başka şehirlere gitmesi 
D) Şüpheli kişilerin yurt dışına çıkışlarının engellenmesi
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Ders kitabınızın 55. sayfasında tanıtılan Anadolu’nun Türk yurdu hâline gelmesinde önemli rol oynamış şahsiyetler-
den birini seçerek onunla ilgili bir araştırma yapınız. Araştırmanızdan elde ettiğiniz bilgilerden yararlanarak kutulardaki 
boşlukları doldurunuz.

ANADOLU ONLARLA TÜRK YURDU OLDUANADOLU ONLARLA TÜRK YURDU OLDU

Adı: 
......................................

Doğduğu yer: 
.....................................

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

Yaşadığı yıllar: 
.....................................

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

Yaşamını geçirdiği yerler: 
.....................................

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

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

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

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

Ona ait bir söz: 
.................................................................

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

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

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

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

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

Anadolu’nun Türk yurdu olmasına yaptığı 
katkı: 

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

Eğitim aldığı kişiler: 
.................................................................

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

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

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

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

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

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

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

Eserleri: 
.................................................................

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

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

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

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

......................................................................
......................................................................
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XI. yüzyıldan itibaren Orta Asya’da yaşayan birçok Türk boyu yaşadığı yeri terk ederek Anadolu’yu yurt edinmiştir. 
Bu Türk boylarında yaşadığınızı düşünerek aşağıdaki paragrafları tamamlayınız. 

Orta Asya’dan Anadolu’ya göç ettik, çünkü;  ....................................................................................................
.........……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

Anadolu’ya gelirken geçtiğimiz yollar; ......................................................................................................
..…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

Biz geldiğimizde Anadolu’nun siyasi ve sosyal yapısı; ...........................................................................
.........……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

Geçimimizi sağlamak için; …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

Zaman içinde Anadolu bir Türk yurdu hâline geldi. Buna kanıt olarak şunları söyleyebilirim; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

YENİ YURDUMUZYENİ YURDUMUZ
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Aşağıda yer alan şemadaki örneği inceleyiniz. Örneği dikkate alarak kutulara uygun bilgileri yazarak şemayı ta-
mamlayınız.

SELÇUKLULAR ANADOLU’DASELÇUKLULAR ANADOLU’DA
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A. Aşağıdaki dilsiz haritada Kösedağ Savaşı’ndan sonra kurulan Anadolu beyliklerinin isimlerini kuruldukları yerlere 
yazınız.

B. Aşağıdaki soruların cevaplarını altlarındaki nokta ile belirtilen boşluklara yazınız.

1. Denizcilikle uğraşan beylikler hangileridir?
………………………………………………………………………………………………………………………………

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

2. Hâkim olduğu bölge itibariyle hangi beylik Türkiye Selçuklu Devleti’nin mirasçısıdır?
………………………………………………………………………………………………………………………………

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

3. Hangi Türk beylikleri coğrafi konumları nedeniyle Rumeli’de sınırlarını genişletme imkânına sahiptir?
………………………………………………………………………………………………………………………………

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

4. Anadolu’nun Beylikler Dönemi’nde Türk yurdu hâline geldiğini söyleyen bir kişi bu görüşüne kanıt olarak 
neleri gösterebilir?

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

5. Anadolu’da siyasi birliğin bulunmadığını söyleyen bir kişi bu görüşünü neye dayanarak söylemiş olabilir?
………………………………………………………………………………………………………………………………

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

BEYLİKLER DÖNEMİBEYLİKLER DÖNEMİ
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1. Kayıların Bizans İmparatorluğu sınırına yerleştirilmesinin sebepleri nelerdir?

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

2. Bizans İmparatorluğu ile sınır komşusu olmasının Osmanlı Beyliği’nin topraklarının genişlemesine etkileri 

nelerdir?

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

A. Osmanlı Beyliği’ne komşu olan devlet ve beyliklerin isimlerini aşağıdaki dilsiz harita üzerine yazınız.

B. Aşağıdaki soruların cevaplarını altlarındaki nokta ile belirtilen boşluklara yazınız.

OSMANLI’NIN KURULUŞUOSMANLI’NIN KURULUŞU
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1. Kayıların ekonomik ve sosyal yaşamı ilgili neler söyleyebilirsiniz?

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

2. Kayıların yerleştikleri bölge halkı ile ilişkileri nasıldır?

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

3. Kayıların Bizans tekfurları ile ilişkisi zaman içinde nasıl bir değişim gösterdi? Neden?

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

4. Osmanlı Beyliği’nin izlediği adil ve hoşgörülü siyasetin devletin sınırlarının genişlemesine etkileri neler ola-

bilir?

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

Aşağıda yer alan metni okuyarak soruları cevaplayınız.

KAYILAR, DEVLET KURAN BOYKAYILAR, DEVLET KURAN BOY

      Sultanönü ve Karacahisar’ın tekfuru yumuşak başlı idi. Sultan Alâeddin, Karacahisar ile Bilecik arasındaki 

Söğüt’ü ona yurt gösterdi. Ertuğrul Gazi zamanında anlaşmazlık ve savaş olmadı. Yaylaklarını yayladılar, kışlak-

larını da kışladılar. O zaman da Moğollar Karacahisar ve Bilecik vilâyetlerine ara sıra gelirler, savaşırlar, halkı 

tedirgin ederlerdi. Ertuğrul Gazi’nin gelmesiyle Rum vilâyeti, güvenli olmuştu.  Geldikten bir yıl sonra Ertuğrul Gazi 

Allah rahmetine kavuştu. Osman Gazi’yi atasının yerine layık gördüler.  Osman Gazi atasının yerine geçti. Yakın 

komşularıyla iyi geçinmeye başladı. 

      Aya Nikola derlerdi, bir Rum (Tekfur) vardı, İnegöl’de. Osman Gazi yaylaya ve kışlaya gittiği vakit onlara 

zorluk çıkarırdı. Osman Gazi Bilecik tekfuruna bu durumu şikâyet etti. Bilecik tekfuruna dedi : “Sizden dileğimiz 

yaylaya gittiğimizde göçümüzü sizde emanet koyalım”. O da kabul etti. Her ne zaman Osman Gazi yaylaya gitse 

tüm giysilerini öküzlere yükletir, bir hatun kişiyle gönderirdi. Kaleye koyarlardı. Yayladan gelseler tekfura peynir, 

halı, kilim ve kuzular armağan ederlerdi. Emanetlerini alırlar, giderlerdi. Rumlar bunlara çok güvenirlerdi.

     Kardeşi Gündüz’ü çağırır ve der ki: “Sen ne dersin,  bu vilâyetleri nasıl feth ederiz? Ordu toplamadan nasıl 

yürürüz?” Kardeşi “ Civarımızdaki vilâyetleri vuralım, yıkalım” der. Osman Gazi “Bu görüşünde fesat var. Onun 

için ki civarımız yıkılıp yakılırsa şehrimiz Karacahisar, mamur olmaz. Doğru olan, komşularımızla iyi geçinmektir.” 

der. 

           Nihal Atsız, Osmanlı Tarihleri I, s. 90-91. (Düzenlenmiştir.)
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Aşağıda Osmanlı Devleti’nin sınırlarının genişlemesini etkileyen bazı faktörlere yer verilmiştir. “Adil ve hoşgörülü 
siyaset” örneğini dikkate alarak siz de boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

OSMANLI NASIL GENİŞLEDİ?OSMANLI NASIL GENİŞLEDİ?

Adil ve hoşgörülü siyaset sayesinde fethedilen yerlerde ya-
şayan halk kısa sürede Osmanlı yönetimini kabul et-

miştir. Bunu gören Osmanlı’ya komşu yerlerde 
yaşayan halk da çoğu zaman herhangi 

bir direniş göstermeden Osmanlı 
yönetimini  benimsemiştir.

Askerî yapısı Coğrafi  konumu

İskân siyaseti
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1. Osmanlı ordusunun kuşatma için yaptığı hazırlıklardan hangisini görüyorsunuz?
………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….....................................................................................
2. Bizans, şehri nasıl savunmuştur?
………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….....................................................................................
3. Osmanlı ordusu surları nasıl aşmış, şehrin savunmasını nasıl yıkmıştır?
………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….....................................................................................
4. İstanbul’un daha önce birçok kuşatmaya rağmen fethedilememesinin sebebi nedir?
………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….....................................................................................
5. Resimlerde dikkatinizi çeken neler vardır?
………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….....................................................................................
6. Siz fethi daha çabuk gerçekleştirmek için neler yapardınız?
………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Aşağıda İstanbul’un fethini konu alan İstanbul Panorama 1453 Müzesinde sergilenen resimler yer almaktadır. Re-
simleri inceleyerek soruları cevaplayınız.

İSTANBUL’UN FETHİİSTANBUL’UN FETHİ
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Öğretmeninizin vereceği yönergeler doğrultusunda ve belirtilen zamanlarda aşağıdaki tabloyu doldurunuz. 

OSMANLI ORDUSUOSMANLI ORDUSU

Konu: Osmanlı ordusu

Ne biliyorum?

Osmanlı Devleti’nin ordusu hakkında 
bildiğiniz şeyleri aşağıya yazınız.

Ne öğrenmek istiyorum?

Konunun işlenişinden önce Osmanlı 
Devleti’nin ordusuna ilişkin merak et-
tiğiniz konulara ilişkin sorular yazınız.

Ne öğrendim?

Konuyu öğrendiniz. İkinci sütunda 
yer alan sorularınızın cevaplarını 
aşağıya yazınız.

........…………………………………

…………………………………………

…………………………………………

……..…………………………………

………..………………………………

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

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

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

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

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

… … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … …

…………………………………..…

… … … … … … … … … … … … … …

…..…………………………………

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

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

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

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

… … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … …

…………………………………..…

… … … … … … … … … … … … … …

…..…………………………………

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

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

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

. . . . . . . .……………………………

… … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … …

……………………..………………

…………………………..…………

… … … … … … … … … … … … … . . . .

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

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

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

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

… … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … …

…………………………………..…

… … … … … … … … … … … … … …

…..…………………………………

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

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

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

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

… … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … …

…………………………………..…

… … … … … … … … … … … … … …

…..…………………………………

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

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

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

………………………………………

………………………………………….

.…………………………………………

..………………………………………

…………………………………………

………………………………………..

…………………………………………

..………………………………………

…………………………………………

Osmanlı ordusu hakkında öğ-

rendiğiniz diğer bilgileri maddeler 

hâlinde yazınız.

… … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … . . … …

… … … … … … … … … … … … … … .

. … … … … … … … … … … … … … …

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

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

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

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

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

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

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

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

..........................................................
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Osmanlı Devleti’nin gerçekleştirdiği fetihlerden birini seçerek bu fetihle ilgili araştırma yapınız. Araştırmanızda elde 
ettiğiniz bilgelerden yararlanarak aşağıdaki bölümleri doldurunuz.

OSMANLI FETİHLERİOSMANLI FETİHLERİ

Fethedilen yer: 
.....................................

Fethin tarihi: 
.....................................

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

Bulunduğu kıta veya deniz: 
...............................................

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

Fetheden padişah: 
.....................................

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

Fethin nedenleri: 
................................................................

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

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

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

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

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

Nasıl fethedildiği: 
.................................................................

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

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

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

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

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

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

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

Fethin sonuçları: 
.................................................................

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

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

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

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

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

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

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

Hangi devletten alındığı: 
.................................................................

......................................................................
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Aşağıdaki metinleri okuyarak soruları cevaplayınız.

Kıbrıs’ın fethedilmesinden sonra 1572 tarihin-

de Osmanlı padişahı tarafından Kıbrıs beylerbeyi, 

kadısı ve defterdarına gönderilen fermanda ada 

halkına nasıl muamele edilmesi gerektiği özetle 

şöyle belirtilmiştir: “Kıbrıs adası yeni fethedilen bir 

yerdir. Halk savaş yüzünden zor duruma düşmüş 

olabilir. Kıbrıs halkı bana Yaratıcının emanetidir. 

Onlara adalet ve şefkatle muamele ediniz. Kim-

seye zulmetmeyiniz. Mahkemelerde, vergi alın-

masında ve idareyle ilişkili tüm işlerinde onlara 

yardımcı olursanız Kıbrıs kısa zamanda kalkınır ve 

refah seviyesi yükselir. Onlardan her biri emniyet 

içinde yaşasınlar. Bu emirlerimin yerine getirilmesi 

konusunda hiç kimse ihmalkârlık yapmasın. Eğer 

emirlerim yerine getirilmeyerek Kıbrıs reayasına 

zulmedildiğini, gereğinden fazla vergi alındığını 

duyarsam hiçbir mazereti kabul etmeyeceğimi bi-

lesiniz.” Ali Hasan Karataş, “Osmanlı Devleti’nde Gay-

rimüslimlere Tanınan Din ve Vicdan Hürriyeti”, s. 274-

275 (Düzenlenmiştir.).

Almanya’da doğmuş, ancak hayatını Edirne’de 

sürdüren ve bir Fransız Yahudi’si olan İsaak Zar-

fati Yahudilerin Osmanlı Devleti’nde yaşadıkları 

huzurlu günleri şöyle ifade etmektedir:

“Almanya’daki kardeşlerimizin ölümden beter 

kederler içerisinde olduklarını duydum; despotik 

yasalar, zorla vaftiz edilmeler, sürgünler sıradan 

gündelik olaylarmış. Bana anlatıldığına göre yağ-

murdan kaçarken her seferinde doluya tutuluyor-

larmış… Kardeşler, hocalar, dostlar, tanışlar! Ben 

İsaak Zarfati, size derim ki: Türkiye hiçbir şeyin 

eksik olmadığı bir ülkedir. Eğer isterseniz şu anda 

burası sizin için en hayırlı yer olacaktır. Hristi-

yanlardansa, Müslümanların (egemenliği) altında 

yaşamak sizin için daha iyi değil midir? Burada 

herkes kendi asması ve inciri altında huzur içinde 

oturabiliyor. Burada en değerli esvapları giymeni-

ze izin var.” 

 Ali Hasan Karataş, “Osmanlı Devleti’nde Gayri-

müslimlere Tanınan Din ve Vicdan Hürriyeti”, s. 275 

(Düzenlenmiştir.).

FARKLILIKLARA RAĞMEN, BİRLİKTE YAŞAMAKFARKLILIKLARA RAĞMEN, BİRLİKTE YAŞAMAK

1. İki metinde ortak olarak Osmanlı Devleti’nin hangi özellikleri vurgulanmıştır?

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

2. Osmanlı Devleti’nin uzun yıllar varlığını sürdürmesinin nedeni nedir?

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………….....................................................................................
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Farklı millet, din ve inanca mensup insanlarla bir arada hoşgörü içinde yaşamanın önemine ilişkin düşüncelerinizi 
kompozisyon şeklinde aşağıya yazınız.

HOŞGÖRÜHOŞGÖRÜ

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................
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Yaşadığınız şehrin tarihî ve kültürel özelliklerini araştırınız. Araştırmanızın sonuçlarını dikkate alarak aşağıdaki 
bölümleri doldurunuz.

YAŞADIĞIM YERYAŞADIĞIM YER

Yaşadığınız şehir: 
......................................

Sembolü olan bir eser: .................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

Tarihî eserleri: ............................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................

Kültürel özelliklerinden günümüzde unu-
tulanlar: .......................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................

Geçmişte kullanılan eşyalar: .....................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................

Kültürel özelliklerinden örnekler: .............
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................



50

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

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

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

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

Aşağıda Konya’nın geçmiş ve günümüze ait fotoğrafları yer almaktadır. Fotoğrafları inceleyerek Konya’da zaman 
içinde nasıl bir değişim ve süreklilik olduğunu nokta ile belirtilen boşluklara yazınız.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KONYAGEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KONYA

Geçmişte Günümüzde
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Aşağıda Avrupalı ressamlara ait çeşitli resimler görmektesiniz. Bu resimlerdeki Osmanlı kültürüne ait unsurları 
bularak Avrupa’nın hangi alanlarda Osmanlı kültüründen etkilendiğini nokta ile belirtilen boşluklara yazınız.

TABLOLARDA OSMANLI KÜLTÜRÜTABLOLARDA OSMANLI KÜLTÜRÜ

……………………………………………………………

………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………..

……………………………………………………………

………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………..

……………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………



52

İnternet üzerinden Topkapı Sarayı Müzesi (www.topkapisarayi.gov.tr) ve Dolmabahçe Sarayı Müzesini (www.dol-
mabahce.gov.tr) ziyaret ediniz. 

A. Her iki sarayın herhangi bir bölümünün resmini çiziniz ve boyayınız.

1. Bu saraylar hangi padişahlar döneminde yaptırıldı?
……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………....................................................................................................
2. Neden Topkapı Sarayı’ndan Dolmabahçe Sarayına geçildi?
……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………....................................................................................................
3. Her iki saray arasındaki farklılıklar nelerdir?
……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………....................................................................................................
4. Saraylar hangi bölümlerden oluşmaktadır, benzer ve farklı bölümler nelerdir?
……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………....................................................................................................
5. Her iki sarayın mimarisinde dikkatinizi çeken özellikler nelerdir?
……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

İKİ DÖNEM, İKİ FARKLI YAŞAMİKİ DÖNEM, İKİ FARKLI YAŞAM

B. Aşağıdaki soruların cevaplarını altlarındaki nokta ile belirtilen boşluklara yazınız.
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A. Aşağıda XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde birçok yeniliğin öncüsü olan padişah II. Mahmut’a ait iki resim görü-
yorsunuz. Her iki resimde padişahın giydiği kıyafetleri karşılaştırınız. Kıyafetlerde değişim var mıdır? Varsa bu değişi-
min sebeplerini aşağıdaki nokta ile belirtilen satırlara yazınız.

B. Aşağıdaki fotoğrafları inceleyerek Osmanlı Devleti’nin hangi alanlarda Avrupa’dan etkilendiğini nokta ile belirtilen 
boşluklara yazınız.

Önce Sonra

OSMANLI’DA DEĞİŞİMOSMANLI’DA DEĞİŞİM

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Aşağıda yer alan metinleri okuyarak soruların cevaplarını nokta ile belirtilen yerlere yazınız.

SEYYAHLARIN DİLİNDENSEYYAHLARIN DİLİNDEN

“Osmanlı topraklarında yaklaşık olarak on dört sene kaldım. Bütün kötülükler gibi hırsızlığın da son derece 

nadir olduğunu gördüm. Hususiyetle İstanbul’da hiçbir hırsızlık hadisesi olmadığına şahit oldum. Ben dalgın bir 

kimseyim. Muhtelif dükkânlardan alışveriş yaptıktan sonra bir şeyleri unuttuğum çok olmuştur. Buna rağmen Türk 

dükkânlarında hiçbir şeyim kaybolmamıştır. Zira dükkâncılar vaziyeti anlar anlamaz peşimden hemen adam koş-

tururlar.”       Şafak Tunç, Şehristan Seyyahların Hayal Şehri İstanbul, s. 238.

İstanbul’a doğru ilerlediğimiz sırada, mevsim kış olmasına rağmen, lale, sümbül, nergis gibi çiçeklerin açmış 

olduğunu hayretle gördük. Lalelerin fazla kokusu olmamakla beraber görünüşlerinin güzelliği ve renklerinin çeşit-

liliğine hayran olmamak mümkün değildir. Türkler çiçeğe aşırı derecede düşkündürler. Güzel bir çiçek için büyük 

miktarda para vermekten çekinmezler. Bunları çoğu defa bana hediye ediyorlardı. 

      Ogler Ghislain De Busbecq, Türkiye’yi Böyle Gördüm, s. 35.

“Türk evleri ve iç düzeni dikkate değer. Evlerin içi ve odalar genellikle gösterişli süslerle dolu, tavanları farklı 

renklere boyanmış. Hepsinde bir kenarda yüksek bir sedir var. Yerden yüksekliği otuz santim dolayında, boyu da 

bir buçuk iki metre kadar. Bu sedirin üzerine kumaşla kaplı ya da saten kaplı şilteler konuyor, bir uçtan bir uca yas-

tıklar diziliyor. Kesintisiz bir sedir havası yaratılmaya çalışılıyor. Yere güzel bir halı ya da kilim seriliyor. Pencereler 

kafesli ama camsız. Mobilyalar arasında ne masa ne de sandalyeler var, aslında onlara gerçekten ihtiyaç da yok”. 

      William Wittman, Osmanlı’ya Yolculuk 1799-1800-1801 s. 9.

 “… belli bir parayı köpeklerin beslenmesi için harcarlar. Her gün köpeklere verilecek et için kasaplara aydan 

aya veya haftada bir para verirler. Parası olmayanlar da benzer hayır yapabilir. Onlar da sadaka olarak verilmiş 

etleri, ekmekleri köpeklere dağıtırlar, böylelikle saatlerce etrafındaki köpeklere yiyecek dağıtanlar görülür. 

  Gülgün Üçel Aybet, Avrupalı Seyyahların Gözünden Osmanlı Dünyası ve İnsanları (1530-1699), s. 363.

“Türkler anne ve babalarına büyük saygı duyarlar, genç yaşlıya, yaşlı olan da gence layık olduğu üstünlüğü, 

değeri verir.” 

  Gülgün Üçel Aybet, Avrupalı Seyyahların Gözünden Osmanlı Dünyası ve İnsanları (1530-1699), s. 131.



55

Onlar kendi aralarında öyle örnek bir uygunluk, ahenk içinde yaşarlar ki aralarında kaldığım sürede bir 

Müslüman’ın diğer bir Müslüman’a ne şiddet gösterdiğini ne de kötü bir söz söylediğini hiç görmedim. 

  Gülgün Üçel Aybet, Avrupalı Seyyahların Gözünden Osmanlı Dünyası ve İnsanları (1530-1699), s. 159.

 Onların hiç tanımadıkları çok ciddi hastalıklara yakalandığımız hâlde onlar pek az hastalık bilirler. Sağlıklı 

olmalarının nedeni sık banyo yapmaları, yeme ve içme alışkanlıklarındaki ölçüdür. Asla şarap içmezler, sarhoş 

olmazlar ve spor yaparlar. 

  Gülgün Üçel Aybet, Avrupalı Seyyahların Gözünden Osmanlı Dünyası ve İnsanları (1530-1699), s. 369.

Türkler obur değillerdir. Gayet az yerler. Sofra zevkine pek az düşkündürler. Bir parça ekmekle beraber tuz, 

soğan ve yoğurt bulurlarsa yemek için başka şey aramazlar. Yoğurt bir çeşit ekşimiş süttür. Türkler buna su ilave 

ederek içine ekmek doğruyorlar. Harareti teskin etmek için çok iyi bir sıvıdır. Hem besleyici, hem de hazmı kolay-

dır. Kervansarayların hepsinde bu yoğurt mutlaka bulunur. Üzüm, vişne gibi kuru yemişleri sıcak suda kaynatıp 

toprak tabaklar içine koyarlar. Bir de pirinçten yapılan yemekleri vardır. Üzerine koyun ve kuzu eti koyarlar. 

      Ogler Ghislain De Busbecq, Türkiye’yi Böyle Gördüm, s. 59.

1. Seyahatnamelerde Türk kültürüne ait ögelerden hangilerine değinilmektedir?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

2. Metinlerde geçen Türk kültürüne ait ögelerden hangileri günümüzde de devam etmektedir?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

3. Seyahatnamelerde anlatılanlardan en çok hangisi dikkatinizi çekti? Neden?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………….....................................................
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Aşağıda Avrupalı ressamlara ait çeşitli tablo ve gravürler yer almaktadır. Bu görsellere göre Türk kültürünün hangi 
özellikleri Avrupalıların dikkatini çekmiştir? Görsellerin altlarındaki nokta ile belirtilen boşluklara yazınız. 

KÜLTÜRÜMÜZÜN DEĞERLERİKÜLTÜRÜMÜZÜN DEĞERLERİ

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

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

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

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

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

.......................................................
............................................................
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A. Aşağıda yer alan soruların cevaplarını altlarındaki nokta ile belirtilen boşluklara yazınız.

B. Aşağıda ders kitabında çeşitli bölümlerini okuduğunuz seyahatnamelerde yer alan kültürel ögelerimiz verilmiştir. 
Burada verilen kültürel ögelerimizin günümüzde yaşamaya devam edip etmediklerini tabloda işaretleyerek gösteriniz.

BENİM SEYAHATNAMEMBENİM SEYAHATNAMEM

1. Siz, ülkemizin değişik yerlerine seyahat eden bir seyyah olsaydınız Türk kültürüne ait neleri seyahatnamenizde 

anlatırdınız?

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

2. Yaşadığınız yere farklı bir ülkeden gelmiş bir seyyah olsaydınız, yaşadığınız yerle ilgili hangi kültürel özelliklere 

seyahatnamenizde yer verirdiniz?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

Kültürel ögelerimiz Günümüzde yaşamaya devam 
ediyor

Günümüzde yaşamaya devam 
etmiyor

Hamam

Cirit

Ramazan Bayramı

Ahşap evler

Pilav

Sadaka taşları

Kahve

Divan

Düğün alayı

Misafirperverlik
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Yan tarafta Osmanlı Devleti Dönemi’nde yayımlanan Türkçe gazetelerden 
biri olan “Tercümanı Ahval”i görüyorsunuz. Bu dönemde yayınlanan gazete-
lerde genellikle iç ve dış olaylar, eğitim, bilim, siyaset, ticaret gibi konularda 
yazılar yer almaktaydı. 

Yukarıdaki metni de dikkate alarak aşağıdaki soruların cevaplarını nokta ile 
belirtilen satırlara yazınız.

1. Bu konular günümüz gazetelerindeki konularla benzerlik taşıyor mu? 
Açıklayınız.

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

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

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

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

BİR GAZETENİN SÖYLEDİKLERİBİR GAZETENİN SÖYLEDİKLERİ

2. Bu konulardan hangileri toplum ile hangileri de ekonomi ile ilgilidir?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

3. Bu haberler halkın yaşamında ne gibi değişiklikler yapmış olabilir?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

4. Günümüzde yayınlanan gazetelerin toplumsal ve ekonomik hayata etkileri nelerdir?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

5. Siz bir gazete çıkaracak olsanız gazetenizde hangi konular yer alırdı?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

………................................................................................................................................................................................
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Aşağıda Posta Nezaretinin kurulmasından önce Osmanlı topraklarında faaliyet sürdüren Alman Postanesini görü-
yorsunuz. Resmi de inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplarını altlarında yer alan satırlara yazınız.

Alman Postanesi Galata-İstanbul

POSTANELERDEN PTT’YEPOSTANELERDEN PTT’YE

1. Yabancı devletler Osmanlı Devleti topraklarında neden kendi postanelerini açmış olabilirler? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

2. Resme göre o dönemde postalar nasıl taşınmaktaydı?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

3. Günümüzde postalar nasıl taşınmaktadır?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

4. Posta Nezaretinin kurulması halkın yaşamında hangi değişikliklere neden olmuştur?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

5. Günümüzde postaneler mektup göndermenin dışında ödeme işlemlerinde de kullanılmaktadır. Bu durumun ülke 

ekonomisine katkıları konusunda neler söyleyebilirsiniz?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………................................................................................................................................................................................
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Aşağıda verilen cümleleri uygun şekilde tamamlayınız.

NEREDEN NEREYENEREDEN NEREYE

Telgraf kullanılmaya başlanmadan önce bir yerden bir yere iletilmesi gereken haberler at ve deve üze-
rinde posta tatarları tarafından ulaştırılacak yerin uzaklığına göre günler, haftalar hatta aylar sonra 
ulaştırılabiliyordu. Telgraf hatlarının yaygınlaşmasıyla .................................................................................

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

Buharlı gemilerin yaygınlaşmasından önce ulaşım kayıklar ile sağlanıyordu. Kayıklar ile ancak 
kısa mesafeli yolculuklar yapılabiliyordu. Hava şartlarının kötü olduğu zamanlarda ise bir yerden bir 
yere gitmek neredeyse imkânsızdı. Ancak buharlı gemilerin kullanılmaya başlamasıyla ............................
.................……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

Matbaanın kullanılmaya başlanmasından önce kitaplar elle yazılarak çoğaltılıyordu. Bir kitabın 
kopyasını çıkarmak haftalar alabiliyordu. Bu çoğaltma sırasında hatalar da yapılabiliyor, böylece bir 
kitabın farklı kopyaları olabiliyordu. Zahmetli bir iş olduğundan bir kitaba sahip olmak için çok fazla 
para harcamak gerekiyordu. Matbaanın kullanılmaya başlamasıyla ............................………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

Demir yollarının yapımından önce insanlar at ve develer ve hayvanların çektikleri arabalar ile seya-
hat ediyorlar, eşyalarını taşıyorlardı. Uzak mesafeler arası yolculuklar epey uzun ve zahmetli oluyordu. 
Demir yollarının faaliyete geçmesiyle ......................................................................................................................
.............………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

........………........................................................................................................................................................................
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Aşağıda Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda gerçekleştirilen bazı yenilikler verilmiştir. Bu yeniliklerden her birinin yol 
açtığı toplumsal ve ekonomik değişmeleri yazınız.

ISLAHATLARIN ARDINDANISLAHATLARIN ARDINDAN

Gazete:

Toplumsal:……………………………………………………………………………………………………………………………
...........................................................................................................................................................................................
Ekonomik:………………………………………………………………………………………………………………………….....
...........................................................................................................................................................................................

Posta Nezareti:

Toplumsal:…………………………………………………………………………………………………………………………….
...........................................................................................................................................................................................
Ekonomik:……………………………………………………………………………………………………………………………...
...........................................................................................................................................................................................

Telgraf Müdürlüğü:

Toplumsal:……………………………………………………………………………………………………………………………..
...........................................................................................................................................................................................
Ekonomik:……………………………………………………………………………………………………………………………...
...........................................................................................................................................................................................

Şirketihayriye:

Toplumsal:……………………………………………………………………………………………………………………………
...........................................................................................................................................................................................
Ekonomik:…………………………………………………………………………………………………………………………......
...........................................................................................................................................................................................

Demir yolları:

Toplumsal:……………………………………………………………………………………………………………………………
...........................................................................................................................................................................................
Ekonomik:…………………………………………………………………………………………………………………………….
...........................................................................................................................................................................................

Ziraat Bankası: 

Toplumsal:……………………………………………………………………………………………………………………………..
...........................................................................................................................................................................................
Ekonomik:…………………………………………………………………………………………………………………………….
...........................................................................................................................................................................................
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Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuduktan sonra doğru olan seçeneği işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Türk beyliklerinin Anadolu’nun Türk yurdu hâline gelmesi için yaptıkları katkılar 

arasında yer almaz?
A) Haçlılar, Gürcüler ve Bizanslılara karşı Anadolu’yu savunmaları.
B) Yerleştikleri bölgelere çeşitli sosyal ve dinî yapılar inşa etmeleri.
C) Anadolu’ya gelen Türk boylarını yaşayabilecekleri yerlere yerleştirmeleri.
D) Birbirleriyle mücadele ederek beyliklerinin sınırlarını genişletmeye çalışmaları.
2. “Bir gün (Orhan Bey) kendi kendine tasasızca oturmuştu. Gönlüne düştü ki: Denizi geçmeli, o ülkenin halkını da 

imana çağırmalı. Razı olmazlarsa Tanrı uğruna savaşmalı. Bunu düşünürken adı Süleyman Paşa olan ulu oğlu, ata-
sının eşiğini öpmeğe geldi. İzin dileyip girdi. Atası, gönlünde olanı oğluna anlatınca Süleyman Paşa yer öpüp dedi ki: 
“Padişah bu kuluna buyurur, bu savaşın ululuğunu bana yakıştırırsa buyruk verir; Yaratanın yarlıgaması, Muhammed 
dininin gücü, atam kağanın himmetiyle, yüce Tanrı dilerse, isteğince ülke almak işi kolaylaşıp yerine gelir.” Nihat Atsız, 

Osmanlı Tarihleri I, s. 51.

Yukarıdaki metinde anlatılan olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rumeli’ye geçiş
B) Bursa’nın fethi
C) Karesioğulları’nın alınması
D) İznik’in kuşatılması
3. “Murat Gazinin emriyle Bursa’da ahiret için bir yapı yaptılar. Hem konukevi, hem cami, hem medresedir. Kim-

sesizler, yoksullar için paçalardan, tatlılardan, ekşilerden, daha güzeli olmayan yemeklerin hepsinden verilmesini, ko-
nukların hayvanlarının da yemlendirilmesini buyurdu. Hatiplere, hafızlara, müderrislere, müridlere, öğrencilere vazife 
karşılığı akça bağladı.” Nihat Atsız, Osmanlı Tarihleri I, s. 54.

Alıntıdan hareketler Kuruluş Dönemi için aşağıdakilerden hangisi söylenemezsöylenemez?
A) Fethedilen yerlerde mimari eserler yapılmıştır.
B) Ülke dışarıdan çok sayıda göç almıştır.
C) Kimsesiz ve yoksullara yemek verilmiştir.
D) Eğitim ve öğretime önem verilmiştir.
4. “Bu büyük kasaba ağaçsızdı ve bir fersahlık (5 km) yeri de iskân edilmemişti. Sokullu Mehmet Paşa bu kasabayı 

tamamen kendi çabasıyla kurdu. Şimdi burada büyük bir kervansaray vardır. Kervansarayın karşısında çok güzel ve 
büyük bir cami yer alır ve mermer sütunlarla süslüdür. Kervansarayda avlunun ortasında bir çeşme ve ayrıca kadınlar 
ve erkekler için hamamlar vardır. Kervansaray (I), şifahane (II), cami (III), hamamlar (IV) ve üzeri kurşunla kaplı dük-
kanların inşaat giderleri Mehmet Paşa tarafından karşılanmıştır. Padişah ve sultanlar bu yoldan geçtikleri zaman bu 
kervansarayda kalırlar. Kervansarayda yolculara üç gün boyunca yemek verilir ve bu giderler üç yüz kasaba ve köyün 
gelirleri üzerinden karşılanır.” Gülgün Üçel Aybet, Avrupalı Seyyahların Gözünden Osmanlı Dünyası ve İnsanları (1530-1699), 

s. 353. 
Metinde numaralandırılmış yapılar sırasıyla aşağıdakilerden hangileri ile ilişkilidir?
A) (I) Ticaret, (II) eğitim, (III) sağlık, (IV) temizlik
B) (I) Din, (II) sağlık, (III) eğitim, (IV) ticaret
C) (I) Ticaret, (II) sağlık, (III) din, (IV) temizlik
D) (I) Eğitim. (II) sağlık, (III) ticaret, (IV) din

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM
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5. “Ben ki Sultan Mehmet Hanım. İhsan edip Bosna rahiplerine buyurdum ki; Kiliselerinizde korkusuzca ibadet ve 

memleketimizde korkusuzca ikamet edin. Ne vezirlerimden ne de halkımdan kimse bunları incitmesin ve rencide etme-

sin. Allah’a Peygambere, Kur’ân’a ve kuşandığım kılıca yemin olsun ki canları, malları ve kiliseleri bana itaat ettikleri 

sürece güvencem altındadır.” Gökkubbe Altında Birlikte Yaşamak, s. 20.

Fatih Sultan Mehmet’in sözlerine dayanarak Osmanlı yönetimi ile ilgili olarak hangi yargıya ulaşılabilir?

A) Yönetim Hristiyan yöneticilerin elindedir.

B) Ülkede din farkı gözetilmemektedir.

C) Hristiyanlara baskı uygulanmaktadır.

D) Tüm halkın Müslüman olmasına çalışılmaktadır.

6. “Paris sosyetesinin güzel kadınları şalvar, kuşak, başörtü gibi Türk giysilerini benimserken, Lehistan’da da doğu 

ziyafetleri, maskeli balolar tertipleniyor, bu balolara gelenler Türk kıyafetleri giyiyordu. Lehistan ordusunda bile, Türk 

üniformaları giyinmiş, Yeniçeri alayları teşkil ediliyor, Türk kılığında bir mehter takımı ve Osmanlı sipahileri örnek tu-

tulan “uhlan-oğlan” alayları kuruluyordu.” Banu Bilgicioğlu, “16 ve 18. Yüzyıllar Arasında Avrupa ve Osmanlı Münasebetleri 

Neticesinde Osmanlı Kültür ve Sanatının Avrupa Toplumu Üzerinde Gösterdiği Etkileşimlerden Bazı Örnekler”, s. 112.

Metne göre Osmanlı Devleti’nin hangi alanda Avrupa’yı etkilediği söylenemez?

A) Giyim

B) Yemek

C) Müzik

D) Resim

7. “Bir kaç ormandan geçtik. Çok sayıda köy gördük. Bu köylerde bizi çok iyi ağırladılar, yemek verdiler. Yolcuları 

rahatlatmak ve yedirmek âdeti Müslümanların en şerefli âdetlerindendir. Türkler bir hayırsever olarak asla teşekkür 

beklemez ve karşılığını da istemezler.” Gülgün Üçel Aybet, Avrupalı Seyyahların Gözünden Osmanlı Dünyası ve İnsanları 

(1530-1699), s. 356.

Metinde Türklerin hangi özelliğinden bahsedilmektedir?

A) Misafirperverlik

B) Geleneklerine bağlılık

C) Dindarlık

D) Hoşgörü olmak

8. Aşağıda XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki bazı gelişmeler verilmiştir. Bu gelişmeler sırasıyla hangi alanlarla 

ilgilidir?

I. İlk Türkçe gazete Takvimivekayi yayınlandı.

II. Posta Nezareti kurularak mektuplar düzenli olarak dağıtıldı.

III. İstanbul’da Şirketihayriye kurularak düzenli vapur seferleri gerçekleştirildi.

IV. Çiftçilere uygun şartlarda kredi vermesi için Memleket Sandıkları oluşturuldu.

A) I. haberleşme, II. ulaşım, III. bankacılık, IV. basın

B) I. ulaşım, II. basın, III. haberleşme, IV. bankacılık

C) I. basın, II. haberleşme, III. ulaşım,  IV. bankacılık

D) I. bankacılık, II. ulaşım, III. haberleşme, IV. basın
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HAYATI KOLAYLAŞTIRAN TEKERLEKHAYATI KOLAYLAŞTIRAN TEKERLEK

Gazete haberi, 3 Eylül 2011.

A. Aşağıdaki karikatürü inceleyerek ilgili sorunun cevabını nokta ile belirtilen yere yazınız.

B. Ders kitabınızın 99. sayfasındaki tekerlek ile ilgili görselleri inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Tekerlek insan hayatına hangi kolaylıkları getirmiştir? Açıklayınız.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

2. Çizdiğiniz tekerlek modelinin bilimsel ve teknolojik gelişmelere hangi katkıları yapacağını düşünüyorsunuz? Dü-

şüncelerinizi aşağıda noktalı yere yazınız.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

1. Milattan önceki çağlarda yaşasaydınız zamanın ihtiyaçlarına göre nasıl bir tekerlek modeli çizerdiniz. Aşağıda 

boş bırakılan alana bir tekerlek modeli çiziniz.
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Buluşlar Olmasaydı…

BULUNMASAYDI NELER OLURDU?BULUNMASAYDI NELER OLURDU?

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

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

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

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

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

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

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

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

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

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

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

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

Ders kitabınızın 99, 100 ve 101. sayfalarındaki ilk uygarlıkların insanlığa katkıları olan buluşları inceleyiniz. Bunlar 
icat edilmemiş olsalardı neler olurdu? Düşüncelerinizi aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.
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HARF VE SİMGELERDEN YAZIYAHARF VE SİMGELERDEN YAZIYA
Aşağıda yer alan resim ve metinleri inceleyerek soruların cevaplarını nokta ile belirtilen  yerlere yazınız.

“Eski dönemlerde haberleşmek için ateş, duman, ışık, ses gibi araçlardan yararlanılıyormuş. Ancak bu araçlar 
zaman zaman örneğin çok uzaktaki biriyle haberleşmek istendiğinde yeterli olmuyormuş. İnsanlar bu yüzden yeni 
bir iletişim aracına gereksinim duymuşlar. Böylece tabletlerin ve kayaların üzerine iletmek istedikleri mesajları 
resimler, simgeler, şekillerle aktarmaya başlamışlar. Zaman içinde bu resim, simge ve şekillerden alfabeler ortaya 
çıkmış. Uygarlıklar gelişip değiştikçe de farklı alfabeler, farklı yazılar ortaya çıkmış.”     
              Bilim Çocuk Dergisi, Sayı 145.

Eski Mısırlıların Hiyeroglif Yazısı
Hiyeroglif yazısı 700’den fazla simgeden 

oluşur. Her simge bir nesneyi ya da sesi anlatır. 
Simgeler soldan sağa, sağdan sola ya da yukarı-
dan aşağıya doğru yazılabilir. Bu yazı ile Mısırlılar 
antlaşmalar yapmışlar, anıtların üzerine hiyeroglif 
ile yazılar yazmışlardır. 

Sümer Çivi Yazısı
Çivi yazısında her simge, bir sözcüğü ya da 

bir heceyi simgeler. Zaman içinde bazı simgeler 
değişerek çivi görünümü almıştır. Çivi yazısı ile 
tarım ürünleri kaydedilmiştir.

Viking Alfabesi
Kuzey Avrupa’da yaşayan Vikingler birçok 

ülkeye giderek ticaret yapmıştır. Diğer ülkelerle 
daha kolay iletişim kurabilmek için bu alfabeyi 
geliştirmişlerdir. 

Eski Yunan Alfabesi
Eski Yunan alfabesi Avrupa alfabelerinin te-

melini oluşturur. 17’si sessiz, 7’si sesli 24 harften 
oluşur.
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1. Hiyeroglif yazısı ve Viking alfabesi simge ve harflerini kullanarak adınızı yazınız.

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

2. Hangi yazı ile yazı yazmak daha zordur? Neden?

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

3. Hangi alfabeler arasında benzerlik bulunmaktadır? Bu benzerliğin sebepleri ne olabilir?

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

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

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

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

4. Yazıların kullanım alanları nelerdir? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

5. Yazının icat edilmesiyle insanların yaşamında hangi değişiklikler ortaya çıkmıştır?

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..................................................................................
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Aşağıdaki gazete haberini okuyarak soruları cevaplayınız.

İSLAM UYGARLIĞI SERGİSİİSLAM UYGARLIĞI SERGİSİ

İslam Uygarlığı Sergisi İngilizleri Hayran Bıraktı

Sergiye İngiliz gazeteleri de geniş yer ayırdı. Sergiyi, “İslam uygarlı-
ğının Batı dünyasına yaptığı büyük tarihsel katkılar artık görmezden ge-
linmemeli” spotuyla okuyucularına duyuran The Guardian (Dı Gardiın) 

Londra’da açılan ve İslam uygarlığının Batının modern sanat, bilim 
ve teknolojisine yaptığı katkıları anlatan “1001 Buluş: Dünyamızın İslami 
Mirasını Keşfet” adlı sergi büyük ilgi görüyor.                                                    

Gazetesi, sergide Batının modern bilim sanat ve teknolojisine kaynaklık eden Müslüman bilim insanlarına ait yüz-
lerce icat, buluş ve eserin yer aldığını vurguladı. 

Londra’da sergilenen eserlerin çoğunun İslam dünyasının en ileri Avrupa’nın ise en karanlık ve geri düzeyde 
bulunduğu Orta Çağ dönemine ait oluğu belirtilen haberde, “İslam uygarlığının günümüzdeki otomotiv, dokuma 
endüstrisi, basın yayın sektörü, modern iletişim ve modern tıp gibi birçok teknolojik ve bilimsel gelişmenin beşiği 
olduğu görülüyor” ifadeleri yer aldı. Sergilenen eserler arasında dikiş makinesi, dokuma tezgâhı, satranç takımı, 
küçük bir telefon kulübesi, yel değirmeni, daktilo benzeri bir yazı makinesi gibi çoğunlukla Batı uygarlığının buluşları 
olarak biline gelen ancak Müslüman bilim insanlarının icatları olan eserler dikkat çekiyor. 3 binden fazla akademik 
yayının taranması sonucu seçilen eserler İslam dünyasının XVI. yüzyıldan sonraki ‘kayıp tarihi’ olarak bilinen dö-
nemine de ışık tutuyor. Sergide eserlerin Çin’den İspanya’ya kadar uzanan coğrafyadaki kültürel ve bilimsel etkisi 
gözler önüne serilmeye çalışılmış. 

Serginin beş yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu belirten Profesör Salim el Hasani, “Eğer sıradan insanlara 
kullandıkları objektif, kamera ve dürbünlerin nereden geldiğini sorarsanız çok azı bunların Müslümanlar tarafından 
bulunduğunu söyleyecektir. Bu buluşların İslam dünyasına ait olduğu akademik çevrelerce biliniyor. Ancak Batıdaki 
eğitim sisteminden dolayı insanlar bunun farkında değil” diyor. 

Gazete Haberi, 12 Mart 2006 (Düzenlenmiştir.).

1. Serginin açılma sebebi nedir?

………………………………………………………………………………………………………………………………

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

2. İslam uygarlığı hangi alanlarda Batı uygarlığını etkilemiştir?

………………………………………………………………………………………………………………………………

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

3. İslam uygarlığının modern bilim ve teknolojiye katkılarını göstermek için başka neler yapılabilir?

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………......................................................................................
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A. Türk ve İslam devletlerinde yetişen bilim insanlarından birini seçerek hayatını araştırınız. Araştırma sonuçlarına 
göre aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

B. Araştırdığınız bilim insanı ile ilgili en çok dikkatinizi çeken konu ne oldu? Açıklayınız.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

BİR BİLİM İNSANIBİR BİLİM İNSANI

Adı: ................................
……………………………

Doğduğu yer: .................

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

Yaşadığı yıllar: ...............

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

Yaşamını geçirdiği yer-

ler: .................................

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

Ona ait bir söz: ..............................

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Çalışma yaptığı konu ya da konu-

lar: ..............................……………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

…………………………...................

Bilimsel gelişmeye ve birikime kat-

kısı: ..............................……………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

…………………………...................

Eserleri: .........................................

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………
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A. XV. ve XIX. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan önemli gelişmeler şunlardır: Coğrafi Keşifler, Rönesans, 
Reform, Aydınlanma Çağı, Sanayi İnkılabı. Bu gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkileriyle ilgili 
açıklamaları noktalı yerlere yazarak eş zamanlı zaman şeridini tamamlayınız. 

ZAMAN ŞERİDİNİ TAMAMLAYALIMZAMAN ŞERİDİNİ TAMAMLAYALIM

………… yüzyıllar ………… yüzyıllar ………… yüzyıllar

Coğrafi Keşifler Rönesans Reform

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................
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B. Zaman şeridinin son bölümü için bırakılan boşluğa günümüzdeki bilimsel ve teknolojik gelişmelerden seçeceği-
niz bir örneği yazarak bu gelişmenin gelecekteki bilimsel birikimin oluşmasına ne gibi katkılar yapabileceğini açıklayı-
nız. Bu gelişmenin fotoğrafını ilgili boşluğa yapıştırabileceğiniz gibi resmini de çizebilirsiniz.

………… yüzyıllar ………… yüzyıllar ………… yüzyıllar

Aydınlanma Çağı Sanayi İnkılabı .......................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................
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Düşünce özgürlüğünün bilimsel çalışmaların gelişmesi ve yaygınlaşmasına etkisini anlatan bir kompozisyon yazı-
nız.

DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ÖNEMİDÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ÖNEMİ

………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................................
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1. Aşağıdaki diyagramda bir buluş hakkında yer alan bilgiyi inceleyiniz. 

“?” işareti olan kutuya aşağıdaki buluşlardan hangisi yazılmalıdır?

A) Kâğıt   B) Top   C) Barut   D) Tekerlek

2. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel birikimin gelecek kuşaklara aktarılmasında etkili olan gelişmelerden biri değildir? 

A) Yazının icadı

B) Pusulanın geliştirilmesi 

C) Kâğıdın ucuza mal edilmesi

D) Matbaanın bulunması 

3. Yazının gelişimini etkileyen en önemli olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dinlerin ortaya çıkması  

B) Devletler arası savaşların artması 

C) Coğrafi Keşiflerin gerçekleşmesi       

D) Kayıt tutma zorunluluğu 

4. “Abbasi Halifesi Memun, IX. yüzyılda 70 kadar bilim insanını bir dünya haritası hazırlamaları için görevlendirmiş-

tir”. Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

A) İslam bilginlerinin coğrafya alanında geri olduğuna 

B) İslam dünyasında özgür düşüncenin egemen olduğuna                            

C) İslam devletlerinde hükümdarların bilime önem verdiğine

D) İslam dininin bilimsel gelişmelere açık olduğuna

5. “Müslümanlar VIII. yüzyılda İspanya’dan Çin’e kadar uzanan ülkeleri fethedip büyük bir devlet kurdular. Müs-

lümanlar özellikle 900 ile 1200 yılları arasında bilim ve sanatta büyük gelişmeler gösterdiler. Bilimsel birikime kendi 

çalışmalarını kattıkları gibi kurdukları devletlerde yaşayan farklı inanç ve kültüre sahip halklarında bilimsel birikimini 

de aldılar. İslam düşünürleri bu şekilde İlk Çağ dünyasında ortaya atılan fikirlerin Orta Çağ Avrupa’sına ulaşmasına 

yardımcı oldular.”       Struan Reid, Patricia Fara, Bilim Adamları, s.10.

Metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Müslümanlar bilimsel gelişmelere katkıda bulunmuşlardır.

B) Sınırları içerisindeki farklı milletlerin birikimlerinden yararlanmışlardır.

C) İlk Çağ’daki bilgi birikiminin Orta Çağ Avrupa’sına ulaşmasını sağlamışlardır. 

D) Orta Çağ’da Avrupa, bilim alanında İslam dünyasına önemli katkı sağlamıştır.

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

Çinliler tarafından 
şenliklerde ve eğ-
lencelerde kullanıl-
dı.

Yol yapımında ve 
madencilikte kulla-
nıldı.

Silah sanayisin-
de kullanıldı.

?+ + =
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6. Türk ve Müslüman bilim insanları yaptıkları çalışmalarla Avrupa’da tanınmışlardır. Çalışmalarında hükümdar 
ve devlet adamlarından destek görmüşlerdir. Müslüman bilim insanlarının birçoğu farklı bilim dallarında da çalışarak 
eserler vermişlerdir. Yaptıkları çalışmalarla birçok yeniliğe imza atmışlar, günümüzde geçerli olan bilimsel gerçeklere 
ulaşmışlardır.

Metne göre Türk ve Müslüman bilim insanları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Farklı alanlarda bilimsel çalışmalar yapmışlardır. 
B) Çalışmaları hükümdarlar tarafından teşvik edilmişlerdir. 
C) Yaptıkları çalışmalar günümüzde unutulmuştur. 
D) Eserleriyle Avrupa’da da tanınmışlardır.

7. Yeni Çağ’da Avrupa’da yaşanan Rönesans ve Reform hareketlerinin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uluslar arasında kültür birliğini sağlamak 
B) Gelişmeyi önleyici engelleri ortadan kaldırmak 
C) Halkın yönetime katılmasını sağlamak
D) Dinî, idari ve bilimsel alanda eski uygulamalara dönmek

8.  Aşağıdakilerden hangisi Aydınlanma Çağını en iyi açıklayan kavramdır?
A) Akılcılık    B) Laiklik       C) Demokrasi        D) Özgür düşünce     

9. XVI. yüzyılda Dünya’nın döndüğü fikrini savunan Galileo, bu iddiasından vazgeçince cezalandırılmaktan kurtul-
muştur. 

XVI. yüzyıl Avrupa’sı göz önüne alındığında, bu durumu aşağıdakilerden hangisi en doğru olarak açıklar?
A) Bilim insanlarının bilime gereken önemi vermediler.
B) Bilimsel düşüncenin önünde engeller vardı.
C) Bilimsel çalışmalar yaşamlarını zorlaştırdı.
D) Bilimsel gelişmeler astronomi ile sınırlı kaldı.  
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• TOPRAK DEYİNCE…• TOPRAK DEYİNCE…
• TOPRAĞIN YÖNETİMİ• TOPRAĞIN YÖNETİMİ
• İPEK BÖCEĞİ• İPEK BÖCEĞİ
• KRALİÇE VE ÜLKEM İÇİN• KRALİÇE VE ÜLKEM İÇİN
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• TEKNOLOJİNİN DEĞİŞTİRDİĞİ İLK ŞEHİR• TEKNOLOJİNİN DEĞİŞTİRDİĞİ İLK ŞEHİR
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• BEN BİR VAKIF KURSAM• BEN BİR VAKIF KURSAM
• ENDERUNUN YETİŞTİRDİĞİ SOKULLU• ENDERUNUN YETİŞTİRDİĞİ SOKULLU
• PABUCUNU DAMA ATMA!• PABUCUNU DAMA ATMA!
• EĞİTİM VE MESLEK EDİNME• EĞİTİM VE MESLEK EDİNME
• MESLEK SEÇELİM• MESLEK SEÇELİM
• KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM• KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM
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Çağrı Gürel bir derginin yayın kurulunda görev yapmaktadır. Derginin bu ayki sayısının konusu toprak idi. Konuyla 
ilgili dergide yayımlanan “Soru-Cevap” bölümünde bir soru ve bu soruya verilen farklı cevaplar vardır. Bu soru ve ce-
vapları inceleyiniz. Aşağıdaki soruların cevaplarını ilgili boşluklara yazınız.
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1. Toprak kelimesi sizde hangi duygu ve düşünceleri çağrıştırıyor? Aşağıdaki nokta ile belirtilen boşluğa ya-

zınız.

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

2. Soruyu cevaplayanlar toprağın önemi konusunda neleri vurgulamışlardır? Örnekler veriniz.

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

3. Üretimde ve yönetimde toprağın önemini örnek vererek açıklayınız. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

TOPRAK DEYİNCE…TOPRAK DEYİNCE…

Soru: “Kendi pencerenizden baktığınızda, ‘Toprak’ kelimesinin sizde uyandırdığı çağrışımları bizlerle paylaşır 

mısınız?”

Cevaplar:
Dursun Yıldız (Su Politikaları Uzmanı): “…Toprak ‘ana’dır. Vericidir, engindir, uçsuz bucaksızdır. Yaşamı bir 

arada tutan temeldir. Güç ve iktidarı belirleyen yaşamsal bir doğal kaynaktır…”

Prof. Dr. Orhan Kavuncu (Emekli Öğretim Üyesi): “Aşık Veysel diyor ki, ‘Benim sadık yârim kara topraktır.’ 

Cengiz Aytmatov’u tanıtan ilk romanı ‘Toprak Ana’ idi. Orhan Şaik Gökyay, ‘Bu vatan kimin?’ sorusuna cevap 

verirken, ‘Toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır’ diyor. Evet, toprak vatandır, toprak anadır, toprak 

sadık yârdır.”

Raşit Gürel (Yazar): “En çorağının bir karışı için savaşlara gireriz Mete Han’dan bu yana. Toprak anamız, 

ülke ana vatanımızdır. Ata yurdumuz, yavru vatanımız vardır bizim, hiç kimselere kısmet olmayan.”

Mukadder Ekremoğlu (TEMA Vakfı Ankara Temsilcisi): “…Sadık dostumuzu, toprak anamızı, bereket kay-

nağımızı, vatanımızı, daha yakından tanımalı, verimini arttırmalı, korumalı, yaşamını sağlamalıyız…”

Esin Çağlar (TRT Bu Toprağın Sesi Programı Yapımcısı, Sunucu): “Tüm yaşıtlarım gibi evvelinde benim 

için sadece bir oyun aracıydı toprak… Toprak aştı öncelikle. Zengin de olsan fakir de, sofraya gelen her şeyin 

yolu bir şekilde topraktan geçiyordu… Biraz daha zaman geçince Çanakkale Savaşı’nda gazi olan dedemi anlattı 

babam, toprağın vatan olduğunu öğretti bana. “Bastığın yeri toprak diyerek geçme tanı.” ilkesini ezberletti… Nereli 

olursak olalım bizler toprağın insanı, bu toprağın sesiyiz.”

           Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, sayı 134, s. 39-47. (Düzenlenmiştir.)
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A. Osmanlı Devleti’nin padişahı olduğunuzu düşününüz. Motorlu taşıtların, elektrikli araçların, asfalt yolların, te-
lefonun kullanılmadığı bir zamanda yaşıyorsunuz. Halkınızın temel geçim kaynağının tarım olduğunu hayal ediniz. 
Çok geniş toprakları olan bir ülkeniz var ve bu ülkenin bütün topraklarının sahibi sizsiniz. Bu duruma göre aşağıdaki 
soruların cevaplarını nokta ile belirtilen boşluklara yazınız.

1. Ülkenizin tarıma elverişli topraklarının verimli bir şekilde kullanılması için neler yapardınız?

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

2. Ülkenizi iyi yönetmek, halkınızın güvenliğini ve huzurunu sağlamak zorundasınız. Bunu kendi başınıza 

yapamayacağınıza göre topraklarınızın yönetimini ve işletilmesini nasıl sağlardınız? Bunun için nasıl bir sistem 

kurardınız? Açıklayınız.

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

3. Ülkeniz topraklarındaki üretimi ve verimliliği artırmak için neler yapardınız? Örnek veriniz.

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

TOPRAĞIN YÖNETİMİTOPRAĞIN YÖNETİMİ
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B. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olduğunuzu düşününüz. 2000’li yıllarda 
yaşıyorsunuz. Bu duruma göre aşağıdaki soruların cevaplarını nokta ile belirtilen boşluklara yazınız.

1. Ülke topraklarının verimli olarak işlenmesi için ne tür projeler geliştirirdiniz? Örneklerle açıklayınız.

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

2. Geliştirdiğiniz projelerin gerekçeleri neler olurdu?

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

3. Toprak mülkiyeti kişiye ait olduğu için kişi istediğine miras bırakabilmektedir. Miras yoluyla bazen toprak 

küçülmekte ve bu da üretimi etkilemektedir. Bu sorunun çözümü için neler yapardınız? Örnek veriniz.

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

C. A ve B bölümlerini dikkate alarak aşağıdaki soruların cevaplarını ilgili boşluklara yazınız.

1. Osmanlı Devleti Döneminde yönetici olduğunuzu düşününüz. Topraklarınızın yönetimi ve işletilmesi ile ilgili 

kurduğunuz sistemde karşınıza ne gibi zorluklar çıkabilir? Örnek veriniz.

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

2. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olduğunuzu düşününüz. Toprakların işletilmesi için yapmak istediğiniz 

değişiklikler konusunda karşınıza ne gibi zorluklar çıkabilir? Örnek veriniz.

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

3. Günümüzde Osmanlı Devleti’nin toprak yönetim anlayışı devam etseydi başarılı olur muydu? Neden?

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………....................................................................................................................................................................
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Aşağıdaki metni okuyarak soruların cevaplarını nokta ile belirtilen boşluklara yazınız.

İPEK BÖCEĞİİPEK BÖCEĞİ

1. İpek böceği neden değerli bir kaynak olarak görülmüş olabilir?

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

2. Çin’de İpek böcekçiliği yüzyıllar boyunca neden büyük bir gizlilik içinde yapılmış olabilir?

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

3. Avrupalılar ipeğin sırrını elde etmek için neden çok uğraşmış olabilirler?

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

4. İpek böceği tohumlarını ülkesine getirten Bizans İmparatoru’nun bu çalışmasının ülkesine katkıları neler 

olabilir?

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

5. İpek böcekçiliğinin Asya’dan Avrupa’ya taşınmış olmasının Asya ve Avrupa ülkeleri açısından sonuçları 

neler olabilir?

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

İpek böceğinin ana vatanı Çin’dir. MÖ 2600’lerde hüküm süren Çin İmparatoru Hoang-Ti’nin saray bahçesinde 

bir tırtılın dut yaprağı yediği ve sonra koza ördüğü dikkatini çekmiştir. Bu durum üzerine imparator, kurdun haya-

tının incelenmesini emretmiş ve bu görevi Kraliçe She-Lhing-She (Şi Ling Şi)’ye vermiştir. Kraliçe uzun zaman 

yaptığı tetkikler neticesinde kozadan ipek üretilebileceğini ve ipeğin de dokumacılıkta kullanılabileceğini tespit 

etmiştir.

Çin’de saygın bir uğraş olarak yüzyıllar boyunca büyük bir gizlilik içinde yürütülen ipek böcekçiliği, ülkeye ün 

kazandırmış ve büyük bir gelir kapısını aralamıştır. Çin, bu değerli hazineyi kaybetmemek için yüzyıllar boyunca 

birtakım katı kurallar uygulamıştır. Öyle ki bu sanatın ülke dışına çıkmasına göz yuman ya da yardım edenler bir 

dönem ölümle bile cezalandırılmıştır. Avrupalılar ipeğin sırrını elde etmek için çok uğraşmışlardır. Bizans İmpa-

ratoru Justinien (Justinyen 527-565), ipeğin gerçek kimliğini araştırmak üzere iki rahibi, Çin’e göndermiştir. Bu 

iki rahip, İstanbul’a kamış bastonlarının içine sakladıkları ipek böceği tohumları ile dönmüşlerdir. Böylelikle ipek 

böcekçiliği, Asya’dan Avrupa’ya taşınmıştır…

        www.tubitak.gov.tr
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Aşağıdaki metni okuyarak resmi inceleyiniz. Soruların cevaplarını ilgili boşluklara yazınız.

KRALİÇE VE ÜLKEM İÇİNKRALİÇE VE ÜLKEM İÇİN

1. İngiltere Kraliçesi, Baharat Adaları’na ulaşabileceği yeni bir geçit bulmayı neden istemiş olabilir? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

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

2. Komutanlık için, Francis Drake neden seçilmiş olabilir?

………………………………………………………………………………………………………………………………

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

3. Sefer için kullanılan gemiye neden “Golden Hind “(Altın Hint) adı verilmiş olabilir?

………………………………………………………………………………………………………………………………

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

4. Drake’in hediyelerine Kraliçe neden şaşırmış olabilir?

………………………………………………………………………………………………………………………………

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

5. Coğrafi Keşifleri yapan ülkeler için yeni yerlerdeki kaynakların, ürünlerin ve yeni yolların devletlerinin geliş-

mesine katkıları neler olabilir?

………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Yeni keşfedilen yerlere “Yeni Dünya” adı veriliyordu. Yeni 

Dünya’yı keşfeden ülkeler ise buraları egemenliği altına alıyor ve 

kaynaklarından yararlanıyordu. Yeni Dünya’daki İspanyol egemen-

liğini kıskanan İngiltere Kraliçesi I. Elizabeth, Baharat Adaları’na 

ulaşabileceği bir kuzey-batı geçidi bulmak için sabırsızlanıyordu. 

Bu yolu bulan ülke güçlenecekti. Pasifik Okyanusu’nu gören ilk İn-

giliz olan Francis Drake bu gizli seferin komutanlığına getirildi ve 15 

Kasım 1577 günü dünyayı dolaşmasıyla sonuçlanacak yolculuğuna 

çıkmak üzere Plymouth (Pilmut) Limanı’ndan demir aldı. Drake’in 

denizcilikteki mahareti olağanüstüydü. 

Bu servetin on bin sterlinini Drake’in almasına izin verildi ve Golden Hind (Altın Hint) adlı gemisinin güvertesinde 

Drake’e törenle “Sir” (sör) unvanı verildi. Sir Drake’in kraliçeye ilginç hediyeleri de vardı. Domates, patates ve hint 

inciri bunlardan sadece birkaçıydı.

               Penny Clarke, Kaşifler ve Keşifleri, s. 28.

Drake ülkesine geri döndüğünde kraliçe yaptığı bin 

sternlik yatırımın karşılığında tam kırk yedi bin sterlinlik 

bir servet kazandığını gördü. 
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İnternet haberi, 10 Kasım 2010 (Düzenlenmiştir.).

A. Dünya siyasi haritasından yararlanarak aşağıdaki soruların cevaplarını nokta ile belirtilen boşluklara yazınız.

B. Aşağıda verilen İnternet haberini okuyarak soruların cevaplarını ilgili boşluklara yazınız.

GELECEK DENİZLERDEGELECEK DENİZLERDE

İ
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1. Dünya deniz ticareti için kullanılan boğaz, deniz ve okyanuslar hangileridir?
………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….................................................
2. Coğrafi konumuna göre, dünya deniz ticaretinde hangi ülkelerin daha avantajlı olduğunu düşünüyorsunuz? 

Neden?
………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….................................................
3. Dünya deniz ticaretinde avantajlı olduğunu düşündüğünüz ülkeler arasında Türkiye var mı? Neden?
………………………………………………………………………………………………………………………………

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

1. Dünya deniz ticaretinden ülkemizin daha fazla pay alması için sizce neler yapılabilir?

………………………………………………………………………………………………………………………………

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

2. Denizlerimizin ticaretin yanında ülkemize sağlayacağı diğer katkılar neler olabilir?

………………………………………………………………………………………………………………………………

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

3. Denizlerimizden daha iyi yararlanmak için neler yapılmalıdır?

………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Türkiye, Deniz Ticaret Filosunda Yükseldi
Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı, Türk denizcilik sektörünün ilerlediğini, 2011’in sektör açısından daha iyi ola-

cağını bildirdi. Başkan, yaptığı açıklamada, dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 90’nın deniz yoluyla gerçekleştirildiğini belirtti. 
Denizcilik Müsteşarlığı’nın verilerine göre, dünya deniz ticaret filosunda Türkiye’nin geçtiğimiz yıla oranla bir basamak yükse-
lerek 16. sıraya oturduğunu dile getiren Başkan, şunları kaydetti: 

“Dünya deniz ticaretinden yılda yaklaşık 400 milyar dolar gelir elde edildiği tahmin edilmektedir. Türkiye’nin denizci bir 
ülke olarak bu büyüklükteki pastadan daha fazla pay alması kaçınılmaz hâle gelmiştir. Denizcilikte sadece taşımacılık değil, 
ultra lüks yat, tekne yapımı, tersane, marina hizmetlerine ağırlık verilmesiyle iş ve istihdama önemli katkı sağlanacağını, ülke 
ekonomisine de döviz geleceğini dile getiren Başkan, ‘’Deniz berekettir. Denizlerimizi, kıyılarımızı temiz tutarsak, ekolojik 
canlılığı bozmaz isek denizlerimiz bize tüm güzelliğini, bereketini sunar. Bozulmamış doğa yapısına sahip kıyılarımızda tüm 
dünya denizlerinden gelen yatların dolaşmasını, lojistik hizmetlerinin, bakım ve gıdalarını Türkiye’den temin etmesini arzu 
ediyoruz. Denizciliğe bir bütün olarak bakıldığında, önümüzde iyi günler var, diye düşünüyoruz. Daha fazla liman, marina, 
tersaneye ihtiyacımız var.” dedi. 
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Aşağıdaki metni okuyunuz ve fotoğrafları inceleyiniz. Soruların cevaplarını nokta ile belirtilen boşluklara yazınız.

TEKNOLOJİNİN DEĞİŞTİRDİĞİ İLK ŞEHİRTEKNOLOJİNİN DEĞİŞTİRDİĞİ İLK ŞEHİR

Dünyanın İlk Sanayi Şehri: Manchester 
(Mençıstır)

Manchester, XVIII. ve XIX. yüzyıllarda İngiltere’yi 
etkileyen ekonomik ve toplumsal inkılapla gelişen ilk 
sanayi şehridir. Manchester 1700’lere kadar haftalık 
pazarı ve panayırı olan küçük bir kasaba idi. XIX. 
yüzyılda buharlı makinenin gelişmesiyle Manchester 
ülkenin pamuklu imalat merkezi hâline geldi.  

 Şehirdeki caddeler kaldırımsızdı, alt katlar sık 
sık su baskınına uğruyordu. Aileler tek odalı evlerde 
yaşıyorlardı ve sağlık koşulları çok kötüydü. Manc-
hester’daki belli başlı caddelerde çöpler toplanırken 
yoksul semtlerde sokaklar ancak ayda bir kez temiz-
leniyordu. Hava kirliliği ise büyük bir sorun hâline 
gelmişti. Fabrikalarda çalışan işçiler sefalet içinde 
yaşıyordu. Fakat kişi başına düşen gelir ve tüketim 
yıldan yıla artıyordu.   
  www.makingthemodernworld.org.uk

 Nüfusu XIX. yüzyılın ilk çeyreğinde dört katına 
çıktı ve daha sonra her 20 yılda bir iki kat artış gös-
terdi. İngiltere, Galler ve İrlanda’nın kırsal kesim-
lerinden gelen göç dalgaları dokuma tezgahlarını, 
pamuklu dokuma tesislerini ve şehrin kurumlarını 
oluşturdu. 1820’ye doğru Manchester’da nüfus yo-
ğunluğu banliyölerde km2’ye 16.576 kişi iken mer-
kezde 116.032 kişi idi. 

Manchester şehrinden bir görünüm

Manchester şehrindeki bir banliyöde yaşayan in-

sanlar

Manchester şehrinde kurulan ilk fabrikalardan biri
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1. Sanayi İnkılabı öncesi Manchester şehrinin özellikleri nelerdir? Açıklayınız.

……………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

2. Teknolojideki hangi gelişme Manchester şehrinin değişmesine neden olmuştur?

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

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

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

3. Sanayi İnkılabı sonrası Manchester şehrindeki insanların yaşamlarında neler değişmiştir?

……………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

4. Sanayi İnkılabı sonrası Manchester şehrinde ne gibi ekonomik değişimler meydana gelmiştir?

……………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

5. Sanayi İnkılabı, Manchester şehrinin doğal ortamını nasıl etkilenmiş olabilir?

……………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

6. Sanayi İnkılabı sonrası Manchester’da yaşayan insanların sağlık sorunları artmış olabilir mi? Neden?

……………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

7. Sanayi İnkılabı sonrası Manchester’da yaşayan insanlardan biri olsaydınız, şehrinizdeki değişimler sizi etki-

ler miydi? Sosyal ve ekonomik yaşamınızdaki değişimler neler olabilirdi? Açıklayınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................................................
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A. Sanayi İnkılabı’ndan sonra iş alanlarında değişimler olmuştur. Yeni iş alanları ve meslekler ortaya çıkarken 
kimi iş alanları ve meslekler de ya tarihe karışmış ya da geleneksel olarak çok az kişi tarafından devam ettirilmiştir. 
Aşağıdaki fotoğrafları inceleyiniz. Fotoğraflardaki kişilerin yerine kendinizi koyunuz. Sanayi İnkılabı sonrasında, üretim 
teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik yaşamınıza olan etkileri konusunda neler düşünüyorsunuz? Düşün-
celerinizi ayrı ayrı ilgili boşluklara yazınız.

B. Teknolojideki gelişmelerin hızla devam ettiğini ve yaşamınızın da buna göre değiştiğini düşündüğünüzde gele-
cekte hangi yeni mesleklerin ortaya çıkacağını düşünüyorsunuz? Yeni meslekler ve iş alanları ile ilgili bir araştırma da 
yaparak düşüncelerinizi aşağıya yazınız.

TEKNOLOJİNİN DEĞİŞTİRDİĞİ MESLEKLERTEKNOLOJİNİN DEĞİŞTİRDİĞİ MESLEKLER

85

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Aşağıda verilen metni okuyarak resmi inceleyiniz. Soruların cevaplarını ilgili boşluklara yazınız.

VAKIF GELENEĞİVAKIF GELENEĞİ

1. Fatih Sultan Mehmet neden kendi alın teri ile kazandığı parayla vakıf kurmuş olabilir?
………………………………………………………………………………………………………………………………

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

2. Fatih Sultan Mehmet kurulacak vakfının hangi konularda insanlara yardım etmesini istiyor?
………………………………………………………………………………………………………………………………

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

3. Fatih Sultan Mehmet’in kurduğu vakfın sosyal yaşamdaki rolü neler olabilir?
………………………………………………………………………………………………………………………………

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

“… Ben ki İstanbul fatihi Allah’ın aciz kulu Fatih Sultan Mehmet

kendi alın terimle kazanmış olduğum paramla satın aldığım İstanbul 

Taşlık’da bulunan sınırları belirli 136 adet dükkanımı aşağıdaki şart-

lara göre vakıf yaptım. 

Şöyle ki: Bu taşınmazlardan elde olunacak gelirlerle İstanbul’un 

her sokağına ikişer kişi görevlendirdim... Ayrıca 10 cerrah, 10 ta-

bip ve 3 de yara sarıcı tayin ettim. Bunlar ki ayın belli günlerinde 

İstanbul’a çıkalar, istisnasız her kapıyı vuralar ve o evde hasta olup 

olmadığını soralar; var ise şifası tedavi olalar. Değilse kendilerinden 

hiçbir karşılık beklemeksizin Darülaceze’ye kaldıralar, orada rahat 

ettireler.

 ... Ayrıca külliyemde bina ve inşa eylediğim imarethanede şehit ve yakınları İstanbul şehrinin fakirleri yemek 

yiyeler. Ancak yemek yemeye veya almaya kendileri gelemeyenlerin yemekleri güneşin loş bir karanlığında ve 

kimse görmeden kapalı kaplar içerisinde evlerine götürüle...”    (Sadeleştirilmiştir.)

          www.vgm.gov.tr

Fatih Sultan Mehmet



8787

Vakıflar Genel Müdürlüğünün “Ben Bir Vakıf Kursam” konulu kompozisyon yarışmasına katılacağınızı düşününüz. 
Bu yarışmada belirlenen içerik şöyledir:

Bu yarışmaya katılmak için eğitim alanında kurmayı düşündüğünüz vakfınızın amaçlarını, faaliyetlerini, sosyal ya-
şamdaki rolünü içeren bir kompozisyonu aşağıda nokta ile belirtilen boşluğa yazınız. Vakfınız için tasarlayacağınız 
ambleme de sayfada yer verebilirsiniz.

BEN BİR VAKIF KURSAMBEN BİR VAKIF KURSAM

“Geçmişte oluşan sosyal sorunlara üretilen çözümlere bakarak bugüne dair yeni çözüm önerileri ve sosyal 

projeler üretmek mümkündür. Bizim tarihimize bu açıdan bakıldığında vakıfların sosyal sorunları çözmede önemli 

görevler üstlendiği görülecektir. Bu sebeple birey ve toplumu ilgilendiren en önemli konulardan biri olan eğitim 

alanına dair vakıf kültürü içinde “ BEN BİR VAKIF KURSAM” temel düşüncesi etrafında, hazırlanacak çalışmalara 

önem veriyoruz.”

          www.vgm.gov.tr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................................
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Aşağıda verilen Sokullu Mehmet Paşa ile ilgili metni okuyarak soruların cevaplarını ilgili boşluklara yazınız.

1. Sokullu, Edirne Sarayına nasıl gelmiştir? Açıklayınız.
……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

2. Sokullu, Edirne Sarayında ne tür bir eğitim almıştır? Aldığı eğitim, hayatını etkilemiş midir? Açıklayınız. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

3. Kanuni, sizce neden onca çocuk arasından Sokullu’yu seçmiş olabilir? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

4. Sokullu Enderun için neden “Osmanlı’yı cihan devleti yapan bir saray okuludur.” demiş olabilir?
……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

5. Sokullu’nun Enderun Mektebi’nde aldığı eğitimin meslek hayatına katkıları neler olabilir?
……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

ENDERUNUN YETİŞTİRDİĞİ SOKULLUENDERUNUN YETİŞTİRDİĞİ SOKULLU

Sokullu Mehmet Paşa tablosu

Bosna’nın Sokkuloviçi Köyü’nde doğdum. Çocukluğumda çobanlık 
yaptım. Papaz olan dayımın yanında küçük yaşta kilisede hizmet et-
meye başladım. Ancak Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın 
devşirme memuru, beni on beş yaşındayken ailemin yanından alarak 
benim gibi otuz dokuz çocukla birlikte Edirne’ye getirdi. Edirne’de Türk 
ve Müslüman kültürüne göre yetiştirildik. Kanuni, bu çocuklar arasın-
dan yalnız beni seçerek İstanbul’a saraya aldırdı. Sarayda Enderun 
Mektebi’nde disiplinli ve aynı zamanda uygulamalı bir eğitim aldım. 
Enderun, Osmanlı’yı cihan devleti yapan bir saray okuludur. Burada 
herkes yeteneklerine göre özel olarak eğitilir ve çeşitli görevlere tayin 
edilir. Ben de eğitim sırasında ve sonrasında sarayda çeşitli hizmetleri 
yerine getirdim. Benim yeteneklerim Kanuni Sultan Süleyman’ın dikka-
tini çekiyordu. Bu nedenle hızla devlet idaresindeki görevlerimde yük-
seliyordum. Kapıcıbaşı, kaptanı derya, beylerbeyi ve sonunda Devlet-i 
Aliye’nin sadrazamı oldum. Bu görevlerimde hem yeteneklerim hem 
de Enderun’da aldığım eğitim sayesinde başarılı oldum. Bu başarıla-
rım beni hoşnut etmekle birlikte ailemi de çok özlemiştim. Çünkü dev-
şirildikten sonra ailemi hiç görmedim. Bu üzüntümü sultanım Kanuni 
ile paylaştım. O da benim ailemi İstanbul’a getirtmemi emretti. Böylece 
hasretim de sona erdi.
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Aşağıda verilen metni okuyarak soruların cevaplarını ilgili boşluklara yazınız.

Ahi Evran’ın yaşadığı dönemde, Kırşehir’de Ayşe Hatun isimli bir kadın, oğlunu yanına 
alarak Kunduracılar Çarşısı’na gider. Çarşıdaki Hasan Usta’nın dükkânından oğluna bir 
pabuç alır. Bir süre sonra pabucun dikişleri sökülmeye başlar. Ayşe Hatun, pabucu aldığı 
gibi şehrin kethüdasına (Esnaf Teşkilatı Başkan Yardımcısına) gider. Hep birlikte Hasan 
Usta’nın dükkânına giderler. Kethüda, Hasan Usta’yı uyarır. Kethüda, Ayşe Hatun’un oğ-
luna yeni pabuç giydirir, eski pabucu dama atar ve ustanın peştamalını da kapıya asar. 
Çarşıdaki tüm esnaf damdaki pabuçtan Hasan Usta’nın kusurlu mal sattığını, kapıdaki 
peştamaldan da kendisine kapatma cezası verildiğini anlar. 

1. Kethüdanın varlığı, esnaf-müşteri ilişkisini nasıl etkilemektedir? Açıklayınız.

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

2. Alınan malın kalitesinin kötü olması durumunda esnafa nasıl davranılmaktadır? Bu davranış esnafın meslek 

hayatı açısından ne anlama gelmektedir? Açıklayınız.

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

3. Hasan Usta’nın yanında meslek eğitimi ve ahlakı alacak olan bir çırağın yetişmesine böyle bir durumda izin 

verilir mi? Neden?

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

4. Hasan Usta’nın yaşadığı olay Ahilik ve Lonca teşkilatlarının etkili olduğu dönemlerde oldukça ender görülür-

dü. Bunun nedeni ise esnaf için dürüst olmanın önemli bir ilke olmasıydı. Siz o dönemde yaşayan bir esnaf olsay-

dınız mesleğiniz ve meslek ahlakı ile ilgili ilkeleriniz neler olurdu? Örnek veriniz.

PABUCUNU DAMA ATMA!PABUCUNU DAMA ATMA!
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………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Aşağıda verilen metinleri okuyarak soruların cevaplarını ilgili boşluklara yazınız.

1. Ayşen Akpınar, mesleğini seçerken nelerden etkilenmiştir? Sizce bu şekilde seçim yapmak doğru mudur? Ne-
den?

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

2. Ayşen Akpınar, üniversitede ders veren profesör konumuna gelinceye kadar hangi eğitim aşamalarından geçmiş 
olabilir?

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

3. Ayşen Akpınar başarılı olmuş mu? Bir meslekte başarılı olabilmek için nasıl bir yol izlenmelidir? Açıklayınız.
……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………....................................................................
4. Emel Arman Karakaş, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda mesleki tercihine yönelik planlamalar yapabilmiş mi? 

Seçtiği meslekte mutlu olmuş mu? Açıklayınız.
……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………................................................................
5. Emel Arman Karakaş, önceden ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gidebileceği okulları öğrenip tercih etse yaşamı 

daha kolay olur muydu? Neden?
……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………................................................................
6. Emel Arman Karakaş’ın yaşamı, kişinin mesleki tercihleri konusunda ısrarcı olması gerektiğini gösteriyor mu? 

Neden?
……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………................................................................
7. Siz Emel Arman Karakaş’ın yerinde olsaydınız nasıl davranırdınız?Açıklayınız.
……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

EĞİTİM VE MESLEK EDİNMEEĞİTİM VE MESLEK EDİNME

“Yolun başında meslek seçimi yapmam gerekiyordu. O yıllarda şimdiki gibi mes-
lek tanıtımı yapan yerler yoktu. Danışarak ve düşünerek seçim yapılıyordu. Evimizde 
aile toplantılarına katılanlar arasında bir mimar da vardı. Resim çalışmalarıma, şiirle-
rime bakarak ‘Ayşen, mimarlık senin için iyi bir seçim’ önerisinde bulundu. Evet! Mi-
marlık somut bir iş alanıydı. Matematik ve bilimle ilgiliydi. Soyuttu, güzel sanatlardan 
biriydi, belki hepsiydi. Hem de insan içindi. İlgilerimi ve yeteneklerimi bütünleştiren 
daha iyi bir alan olamazdı…”               (Prof. Dr. Ayşen Akpınar)

“Üniversite sınavında ilk tercihim Alman dili ve edebiyatı oldu. Tek düşüncem, 
buradan mezun olduktan sonra çalışıp kazandığım parayla özel uçuş dersleri almak 
ve pilot olmaktı… İkinci sınıfa geldiğimde bir paraşütçü olan Can Gül’le tanıştım… Bu 
tanışmadan sonra paraşüt başlangıç kursuna başladım… Kursta Eskişehir’de Sivil 
Havacılık Yüksek Okulu olduğunu öğrendim. Sınava girdim ve kazandım. Babam, 
olayı duyduğunda doğal olarak öfkelendi. Ona durumu açıkladığımda beni dinlemek 
istemedi ve sakinleşmedi… O gün hayatımda ilk defa babamın kabul etmediği bir 
şey için ısrar ettim… Türk Hava Yollarında yaklaşık on yıldır pilot olarak çalışıyo-
rum…”              (Emel Arman Karakaş)
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A. Aşağıda nokta ile belirtilen boşluklara en fazla ilgi duyduğunuz ve ileride seçmeyi düşündüğünüz 10 mesleği 

yazınız.

1. ………………………………………………………………………………………………………….................................

2. ………………………………………………………………………………………………………….................................

3. ………………………………………………………………………………………………………….................................

4. ………………………………………………………………………………………………………….................................

5. ………………………………………………………………………………………………………….................................

6. ………………………………………………………………………………………………………….................................

7. ………………………………………………………………………………………………………….................................

8. ………………………………………………………………………………………………………….................................

9. ………………………………………………………………………………………………………….................................

10. ………………………………………………………………………………………………………..................................

B. Şimdi bu mesleklerden ilgi ve yeteneklerinize en uygun olduğunu düşündüğünüz ve en çok yapmayı istediğiniz 

beş tanesini seçerek bunları aşağıda nokta ile belirtilen boşluklara yazınız.

1. ………………………………………………………………………………………………………….................................

2. ………………………………………………………………………………………………………….................................

3. ………………………………………………………………………………………………………….................................

4. ………………………………………………………………………………………………………….................................

5. ………………………………………………………………………………………………………….................................

C. Son olarak bu beş meslekten, en fazla ilgi duyduğunuz, değer ve yeteneklerinize en uygun olan ve yapmayı en 

çok istediğiniz ikisini seçerek aşağıda boş bırakılan yere yazınız.

1. ………………………………………………………………………………………………………….................................

2. ………………………………………………………………………………………………………….................................

Ç. Bu meslekleri neden seçtiğinizi aşağıda nokta ile belirtilen boşluklara kısaca yazınız.

MESLEK SEÇELİMMESLEK SEÇELİM

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

D. Seçtiğiniz bu meslekler için hangi eğitimi almanız (ortaöğretim, üniversite vb.) ve hangi özelliklere sahip olmanız 
gerektiğini araştırınız. Açıklamalarınızı aşağıda nokta ile belirtilen boşluklara kısaca yazınız.
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Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuduktan sonra doğru olan seçeneği işaretleyiniz.

1. – Urartuların sulama kanalları ve barajlar yapması

    – Osmanlı Devleti’nde üretim yapmayan köylüden toprağın geri alınması

Tarihte farklı devletlere ait bu uygulamalar aşağıdakilerden hangisine önem verildiğinin göstergesidir?

A) Madencilik   B) Tarım   C) Sanayi  D) Hayvancılık

2. Ülkemizde sanayi kuruluşları içerisinde, ham maddesi tarım ürünlerine dayalı kuruluşlar sayıca fazladır.

Aşağıdakilerden hangisi bunun sebeplerinden biri olarak gösterilemez?

A) Tarım ürünlerinin çok kazandırması

B) Devletin bu kuruluşlara destek vermesi

C) Bu alanlarda iş gücünün fazla olması

D) Tarıma dayalı üretimin fazlalığı

3. Osmanlı Devleti’nde toprak gelirleri ve ordunun süvari kuvvetlerinin düzenlenmesiyle ilgili olan tımar sisteminin 

benzeri Anadolu’da daha önceki yüzyıllarda, Selçuklu, Bizans devletlerinde ve İlk Çağ uygarlıklarında da görülür.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir?

A) Osmanlı ordusunun büyük zaferler kazanmasının

B) Anadolu’da güçlü devletler kurulmuş olmasının

C) Tarih boyunca uygarlıklar arasında etkileşim olmasının

D) Anadolu’da ticaretin başlıca geçim kaynağı olmasının

4. Aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin Osmanlı Devleti’ne sağladığı faydalardan biri değildir?

A) Esnaflar arasındaki mesleki dayanışmanın artırılması

B) Devlet hazinesine yük olmadan atlı asker yetiştirilmesi

C) Taşrada devlet otoritesinin ve güvenliğinin sağlanması

D) Tarımsal üretimde devamlı bir verimlilik sağlanması

5. “Kral Yolu üzerinde kurulmuş olan Lidya uygarlığı, ekonomik faaliyetlerin kendilerine kazandırdığı büyük servetle 

komşu devletlere göre bilim, sanat ve teknikte üstün bir uygarlık seviyesine çıkmıştır.”

Verilen bilgide, Lidya uygarlığının gelişmesinde etkili olan aşağıdaki faktörlerden hangisi vurgulanmıştır?

A) Ekonomide parayı kullanmaları

B) Ticaret yolu üzerinde bulunmaları

C) Madencilik sanatında ileri oldukları

D) Devlet yönetiminde tüccarların da etkili olmaları 

6. Aşağıdaki mesleklerden hangisi Sanayi İnkılabı sonrası üretim teknolojisindeki gelişmelerden daha az etkilen-

miştir?

A) Hattat   B) Semerci   C) Terzi   D) Grafiker 

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM
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7. Vakıflar, Osmanlı Devleti’nde birçok sosyal yardım kurumunun temel kaynağıdır. Vakıflar sosyal, ekonomik, 
eğitim ve sağlık gibi alanlarda önemli hizmetler vermişlerdir.

Yukarıdaki bilgiye göre vakıfların Osmanlı Devleti’ne faydaları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Toplumsal dayanışmanın sağlanması
B) Devlet hazinesinin giderlerinin azaltılması
C) Halkın devlete olan bağlılığının arttırılması
D) Devletin asker ihtiyacının karşılanması

8. Aşağıda bazı Sivil Toplum Kuruluş (STK)larının amaçları verilmiştir.
1. STK’nin amacı: Ülkenin tarımsal faaliyetlerini geliştirmek.
2. STK’nin amacı: Toprağın aşınmasını ve çölleşmesini önlemek.
3. STK’nin amacı: Temiz içme suyu ihtiyacına çözüm bulmak.
4. STK’nin amacı: Sulak yerlerde yaşayan canlı türlerini korumak.
Yaşadıkları bölgede erozyon sorunu ile karşılaşan bir köy halkı, bu sorunu çözebilmek için öncelikle yukarıda yer 

alan kaç numaralı STK’ya başvurmalıdır?
A) 1.   B) 2.   C) 3.   D) 4.

9. Osmanlı Devleti’nin eğitim ve öğretim kurumlarından olan medreselerde çok çeşitli dersler okutulurdu. XVII. 
yüzyıldan itibaren medreselerde fen ve matematik dersleri verilmemeye başlanmış, bu nedenle medrese eğitimi bo-
zulmuştur.

Paragrafta dile getirilen durumun, aşağıdaki sonuçlardan hangisine yol açması beklenemez?
A) Bilim alanlarında nitelikli insan yetişmemesine
B) Avrupa’daki bilimsel gelişmelerin izlenememesine
C) Medreselerde okuyan öğrenci sayısının azalmasına 
D) Medreselerin çağın eğitim anlayışından uzaklaşmasına

10.

Konuşma balonundaki ifadeye göre Tuğba’nın mesleğini seçerken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmediği söy-
lenebilir?

A) İlgi alanlarına    B) Mesleğin kazancına
C) Mesleğin iş imkânlarına   D) Ailesinin beklentilerine

11. Bir insanın meslek seçerken;
I – Hangi mesleği yaparsam mutlu olurum?
II – Hangi meslek benim kişiliğime daha uygundur?
III – Meslek seçerken ailemin ve çevremin istediklerini ön planda tutmalı mıyım?
IV- Seçeceğim meslek benim ilgi ve yeteneklerime uygun mu?
gibi sorulardan hangileri meslek seçiminde doğru kararlar almasına yardımcı olur?
A) I – II   B) II – III -IV  C) III – IV  D) I – II – IV

Bir şirkette inşaat mühendisi olarak çalışıyorum. 
Ama yaptığım işten zevk almıyorum. İnsanlarla iletişim 
kurabileceğim, çocuklarla vakit geçirebileceğim bir meslek 
seçseydim daha mutlu olurdum.

     Tuğba Dağ
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YÖNETİM ŞEKİLLERİYÖNETİM ŞEKİLLERİ

Aşağıda yer alan şemadaki örneği inceleyiniz. Örneği dikkate alarak kutulara uygun bilgileri yazarak şemayı ta-
mamlayınız.

Orta Asya’daki ilk Türk devletle-
rinde kararların alındığı meclistir.

Müslüman Türk devletlerinde dev-
let işlerinin görüşüldüğü kurum-
dur.

Ülkemizde devlet işlerinin 
görüşüldüğü yasaların ha-
zırlandığı meclistir.

Başkanlık 
eder.

Alınan kararlarda 
son sözü söyler.

Kaldırılmasıyla ye-
rine kurulmuştur.

Halkın oyları ile 
seçilen üyeleridir.

Devlet yönetiminde 
esas aldıkları temel 
kanundur.

Savaş, barış, yeni 
kağan seçimi ko-
nularında kararlar 
alır.

Kağanın 
eşidir.

Devleti yönetirken 
uyguladığı kurallar-
dır.

Kurultay

padişah

hatun
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ANAYASAANAYASA
Aşağ›da yer alan İnternet ve gazete haberini inceleyiniz. Bu haberlerin anayasam›z›n 2. maddesinde yer alan 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hangi niteliklerini gösterdiğini nokta ile belirtilen boşluklara yaz›n›z.

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

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

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

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

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

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

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

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

12 Haziran seçimleri ile ilgili İnternet haberi

Gazete haberi, 3 Ağustos 2011 (Düzenlenmiştir.).

Üç dinin temsilcisi iftarda buluştu
Galata Mevlevihanesi’nde verilen iftar yemeği, 

üç semavi dinin temsilcilerini buluşturdu. Beyoğlu 
Belediyesi taraf›ndan düzenlenen iftara, ‹stanbul 
Müftüsü Mustafa Çağr›c›, Fener Rum Patriği Bart-
holomeos, Hahambaş› Isak Haleva, Ermeni Patrik 
Vekili Aram Ateşyan ve Süryani Ortodoks Cemaati 
Ruhani lideri Yusuf Çetin kat›ld›.

Erzincan’da milletvekili seçimi için vatandaşlar sabah saatlerinden iti-
baren sandık başına gitmeye başladı.
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Gazete haberi, 10 Mart 2011. Gazete haberi, 7 Haziran 2011.

DEVLET ELİDEVLET ELİ

A. Aşağ›daki gazete haberlerini inceleyerek sorunun cevabını nokta ile belirtilen boşluklara yaz›n›z.

Sosyal devletin görevleri nelerdir?

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

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

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

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

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

B. Mahkeme salonlarında “Adalet mülkün temelidir” sözü yer almaktadır. Bu sözden anladıklarınızı aşağıda nokta 

ile belirtilen boşluğa yazınız.

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

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

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

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

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



98

DEVLETİN YAPISIDEVLETİN YAPISI

Aşağ›da verilen şemadaki boşluklara uygun kurum adları ve kurumlarla ve ilgili aç›klamalar›n› yaz›n›z.

KURUM

KURUM

KURUM

YASAMA

YÜRÜTME

YARGI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GÖREVİ

GÖREVİ

GÖREVİ

YA OLMASAYDI?

YA OLMASAYDI?

YA OLMASAYDI?
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Aşağ›da verilen şemalara vatandaşlık görevlerinden dördünü yazarak bu görevlerin nas›l yerine getirildiğine  ilişkin 
günlük yaşamdan örnekler veriniz.

VATANDAŞLIK GÖREVLERİMİZVATANDAŞLIK GÖREVLERİMİZ

Vatandaşlık 
Görevleri

Günlük Yaşamdan Örnekler

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. ................................
............................ 
............................
............................
............................
............................ 

2. ................................
............................ 
............................
............................
............................
............................ 

3. ................................
............................ 
............................
............................
............................
............................ 

4. ................................
............................ 
............................
............................
............................
............................ 



100

Aşağ›da toplumsal yaşama kat›lan, haklar›n› bilen, kendilerini etkileyen durumlara müdahale eden, karş› ç›kt›klar› 
kararlara somut gerekçeler gösteren vatandaşlar›n haberlerini inceleyerek haberlerin altında yer alan soruların cevap-
larını ilgili boşluklara yazınız.

HABERLER

Belediye Seçimleri
Vatandaş Ali F›nd›kl›, dün Güzelsu Belediye Başkan›n› belirlemek için yap›lan seçimlerde sand›ğa giderek oy 

kulland›. Oy verdikten sonra bas›n toplant›s› yapan Ali F›nd›kl› “Düşündüm, taş›nd›m, araşt›rd›m... oyumu, belediye 
başkanl›ğ› için en yeterli ve yetenekli bulduğum aday için kulland›m.” dedi.

Kalayc›lar Sokağ›, Kalayc›lar Sokağ› Olarak Kalmal›d›r
Sivrice Belediyesi taraf›ndan ad› Beton Sokak olarak değiştirilen Kalayc›lar Sokağ›’nda oturan vatandaş Canan 

Sar›ova ve 32 semt sakini, birer dilekçeyle belediyeye başvurarak sokağ›n önceki adının kalmas›n› istediler. Grup 
ad›na bir aç›klama yapan Canan Sar›ova şöyle dedi: “Sokağ›m›z›n tarihi çok eskidir. Ad› da, bu kasabay› ünlendi-
ren kalayc›lar›n sokakta yerleşmiş olmalar›ndan gelir. Ben, t›pk› annem ve anneannem gibi Kalayc›lar Sokağ›nda 
oynad›m, büyüdüm. Buray› ad›yla birlikte benimsedim ve sevdim. Sokağ›m›z›n ad›n› geri istiyoruz.”

Tayfur Toprak, Evlerinin Salonunun Griye Boyanmas›na Karş›
13 yaş›ndaki Tayfur Toprak, badana olan evlerinin salonunun anne ve babas›n›n arzu ettiği gibi griye değil 

k›rm›z›ya boyanmas›n› istedi.

VATANDAŞIN SESİVATANDAŞIN SESİ

1. Haberlerdeki kişilerin olaylara katılmaları nasıl olmuştur? Ayn› olaylara başka kat›lma yollar› olabilir miydi?

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

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

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

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

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

2. Gazetedeki haberlerde yer alan kat›l›m örneklerinin olmamas› hâlinde neler kaybederiz? Örnek vererek aç›klay›n›z.

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

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

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

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

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

İpek Gürkaynak, Dilek Gözütok vd., Yurttaş Olmak İçin..., s. 31 (Düzenlenmiştir.).
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PERFORMANS GÖREVİ: ÜLKEMİZİ YÖNETİYORUZ!

Görev 

Her 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, devlet büyüklerimiz, görevlerini bir günlüğüne gele-

ceğin devlet büyükleri olacak siz çocuklara bırakıyorlar. Siz de, bakanlık veya başbakanlık görevinin size veril-

diğini düşününüz. Bu görevlere ilişkin bilgi toplayıp rapor hâline getiriniz. Ayrıca aldığınız görevlere uygun roller 

yazınız ve bu rolleri sınıfta canlandırınız.

Performans görevinizi gerçekleştirirken aşağıdaki adımları izleyiniz:

1. Başbakanlık, bakanlıklar ve TBMM’nin görev ve çalışmalarını araştırınız.

2. Hükûmet ve görevleriyle ilgili bir kavram haritası oluşturunuz.

3. Grup arkadaşlarınızla hükûmet kabinenizi kurunuz, programınızı hazırlayınız. Başbakan ve bakanları be-

lirleyiniz. 

4. Sınıfta canlandırılmak üzere, aldığınız görevlere uygun roller yazınız. Rolünüzü yazmak için medya kay-

naklarını takip ediniz, gözlem yapınız.

5. Yaptığınız çalışmaları bir araya getirerek raporlaştırınız.

6. Raporunuzu A4 çizgisiz beyaz kâğıda, yazım kurallarına ve kompozisyon kurallarına dikkat ederek yazınız.

7. Çalışmalarınızı üç hafta içerisinde teslim ediniz.

8. Rollerinizi 10 dakikayı geçmeyecek şekilde hazırlayınız ve canlandırınız.

9. Çalışmanız öğretmeniniz tarafından Dereceli Puanlama Anahtarı ile değerlendirilecektir.
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1. Anadolu Ajans›, kamuoyunu bilinçlendirmek için neler yapmıştır?

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

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

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

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

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

2. Anadolu Ajans›’n›n Millî Mücadeledeki gelişmelerden halk› haberdar etmesi neden önemlidir? Aç›klay›n›z.

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

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

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

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

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

‹lk Haberlerdeki Başar›

K›s›tl› olanaklar›na karş›n, k›sa zamanda, küçümsenemeyecek ölçüde başar›l› çal›şmalar ortaya koyan Anadolu 
Ajans›’n›n birinci görevinin halka siyasi olaylar hakk›nda bilgi vermek olduğu belirtilir; çünkü halk aras›nda uydurma 
haberler yay›lmaktad›r. ‹lk yay›nlar›yla bunun önüne geçilmesini sağlayan Anadolu Ajans›’n›n Büyük Millet Meclisi’nin 
toplanmas›na ve ilk Bakanlar Kurulunun oluşmas›na kadar yapt›ğ› bu çal›şmalar; o günler için büyük önem taş›yan 
şu iki nokta üzerinde odaklan›r.

“Türk kamuoyunu yanl›ş yollara sürükleyerek millî birliği tehlikeye düşürmek amac›yla içten ve dıştan yap›lmakta 
olan tahrik ve tezvirlere karş› milleti uyan›k tutmak.

Millî kurtuluşu sağlayacak karar ve hareketleri, halka vaktinde bildirmek.”
        Safa Tekeli, Atatürk ve Anadolu Ajansı, s. 35.

İLK HABERLERİLK HABERLER

3. Anadolu Ajans› ilk haberlerinde başar›l› olmuş mudur? Neden?

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

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

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

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

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

4. Siz o dönemde Anadolu Ajans› muhabiri olsayd›n›z kamuoyunun ayd›nlat›lmas› için neler yapard›n›z? Haberle-

rinizde farkl› görüşlere yer verir miydiniz? Neden?

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

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

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

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

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

Aşağ›daki metni inceleyerek altta yer alan soruların cevaplarını nokta ile belirtilen boşluklara yazınız.
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Görev ald›ğ›n›z öğrenci kulübünün çal›şmalar› ile ilgili aşağ›da yer alan sorular›n cevaplar›n› nokta ile belirtilen boş-
luklara yaz›n›z.

DEMOKRASİYİ ÖĞRENİYORUMDEMOKRASİYİ ÖĞRENİYORUM

1. Bu y›l üyesi olduğunuz sosyal kulüp hangisidir? Bu kulubü seçmeden önce çalışmaları hakkında neler 
biliyordunuz?

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

2. Kulüp başkan›n› nas›l seçtiniz? Seçimi demokratik buluyor musunuz? Neden?
............................................................................................................................... ...................

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

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

3. Kulüpte hangi faaliyetleri yap›yorsunuz?
............................................................................................................................... ...................

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

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

4. Öğrenci kulüp faaliyetlerine kat›lmak size hangi yararlar› sağlad›?
............................................................................................................................... ...................

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

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

5. Öğrenci kulübünüzde yeterli demokratik kat›l›m sağlamak için neler yapt›n›z?
............................................................................................................................... ...................

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

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

6. Toplum yararına olan hangi katk›larda bulundunuz?
............................................................................................................................... ...................

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

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

7. Gelecek yıl yine ayn› kulüpte mi yoksa başka bir kulüpte mi görev almak istersiniz? Neden?
............................................................................................................................... ...................

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

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



Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyarak doğru olan seçeneği işaretleyiniz.

1.    

Yukar›daki şemada verilen süreçle ilgili aşağ›dakilerden hangisi söylenemezsöylenemez?
A) Halk›n yönetimdeki etkinliği zamanla artm›şt›r.
B) Tarihsel süreç içerisinde yönetim şekilleri değişiklik göstermiştir.
C) Bireysel egemenliğe dayal› yönetimler zamanla geçerliliğini yitirmiştir.
D) Çoğulcu yönetimlerin zararlar› zamanla anlaş›lm›şt›r.

2.    I. Seçmen sayısını tespit etmek.
       II. Sosyal güvenlik kurumlar› oluşturmak.
       III. Kanunlar› herkese eşit uygulamak.
       IV. Özel mülkiyet anlay›ş›n› uygulamadan kald›rmak.
  
Yukar›dakilerden hangisi “sosyal devlet” anlay›ş›na uymaktad›r?
A) I ve II       B) I ve IV       C) II ve III       D) III ve IV

3. ‹lk Türk devletlerinde kağan›n başkanl›ğ›nda toplanan kurultaya ülkenin ileri gelenleri kat›l›r, ekonomik, siyasi 
ve askerî konular görüşülerek karara bağlan›rd›. Son sözü kağan söylesede önemli konularda kurultaya kat›lanlar›n 
görüşüde al›n›rd›.

Yukar›daki bilgiler dikkate al›nd›ğ›nda aşağ›dakilerden hangisine ulaş›labilir?
A) Ülke sorunlarının çözümünde ülkenin ileri gelenlerinin görüşü de dikkate alınırdı.
B) Ülke yönetiminde kağan tek baş›na yetkiliydi.
C) ‹lk Türk devletlerinde yöneticiler halk taraf›ndan seçilirdi.
D) ‹lk Türk devletlerinde halk›n istekleri doğrultusunda karar alınırdı.

4. Türkiye Cumhuriyeti anayasas›na göre, hiçbir devlet organ›, makam, kurum veya kişi, mahkemelere emir vere-
mez, kararlar›na müdahale edemez.

Anayasanın bu ilkesiyle aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak istemiştir?
A) Millet egemenliği
B) Yürütme yetkisi
C) Yarg› bağ›ms›zl›ğ›
D) Yasama dokunulmazl›ğ›

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

Ülkeyi yönetmek ve halk› ad›na son sözü söylemek hükümdar›ndır.

Ülkeyi yönetmekte ve halk ad›na söz söylemede hükümdar›n yan›nda meclis de yetkilidir.

Ülkeyi yönetmek ve halk ad›na söz söylemek halk›n seçtiği temsilciler arac›l›ğ› ile gerçekleştirilmektedir.
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5. Türk milleti kendini yönetecek kişileri yine kendisi seçerek iş baş›na getirir. Bu amaçla belli aral›klarla genel ve ye-
rel seçimler yap›lmaktad›r. Seçimlerde oy kullanarak vatandaşl›k görevini yerine getiren halk yönetimde söz sahibi olur.

Yukar›daki paragrafta Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hangi niteliği vurgulanm›şt›r?
A) Laik Devlet        B) Sosyal Devlet           C) Demokratik Devlet       D) Hukuk Devleti

6. Demokratik devletlerde, otoritenin kaynağ› devlet egemenliğidir. Devlet otoritesi, gücünü milletten al›r. Millet 
yarar›na çal›ş›r. Milletin varl›ğ›n› ve geleceğini güvence alt›na al›r. Buna göre aşağ›dakilerden hangisi, devlet otoritesinin 
ulusal egemenliğe dayanmas›ndan kaynaklanmaz?

A) Milletin yönetimde söz sahibi olmas›
B) Yöneticilerin, s›n›rs›z özgürlüğe sahip olmas›
C) Yöneticilerin, milletin ç›karlar›n› ön planda tutmas›
D) Bireylerin, hak ve özgürlüklerini kullanmalar›na f›rsat tan›nmas›

7. Tanzimat Ferman›nda; şöyle denilmektedir.
• Kanun önünde herkes eşittir.
• Herkesin can ve mal güvenliği kanun güvencesindedir.
• Kimseden haks›z yere vergi al›namaz.
• Hiç kimse yarg›lanmadan cezaland›r›lamaz.
   
Yukar›daki bilgilerden yola ç›karak Tanzimat Ferman› ile ilgili aşağ›dakilerden hangisine ulaş›lamaz?
A) Çeşitli yenilikler içerdiğine
B) Askerî alanda yeniliklere yol açt›ğ›na
C) Toplumsal haklar› ele ald›ğ›na
D) Kanunun üstün tutulduğuna

8. 

Atatürk bu sözü ile aşağ›dakilerden hangisini ifade etmek istemiştir?
A) Kamuoyu oluşturmada kitle iletişim araçlar›n›n önemli olduğunu
B) Güzel sanatlara önem verilmesi gerektiğini
C) En önemli okulun bas›n yay›n okulu olduğunu
D) ‹nsanlar›n başkalarının konuşmalarını dinlemeleri gerektiğini

Bir milleti aydınlatma ve uyarmada, bir millete ihtiyaç duyduğu fikrî 
gıdayı vermekte, özet olarak bir milletin mutluluk hedefi olan ortak doğ-
rultuda yürümesini temin de, basın başlı başına bir kuvvet, bir okul, bir 
rehberdir.

www.atam.gov.tr
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SAVAŞIN SEBEPLERİSAVAŞIN SEBEPLERİ
A. Aşağıdaki şemada Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerinden bazıları verilmiştir. Bunları okuyarak altta yer alan 

soruların cevabını ayrılan boşluklara  yazınız.

1. Birinci Dünya Savaşı’nın yukarıda numaralandırılarak verilen sebeplerinden hangisi ya da hangileri daha  önem-
lidir. Neden?

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

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

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

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

2. Sanayileşen devletlerin ham madde ve pazar arayışlarının sömürgeciliği artırmasının sebepleri neler olabilir?

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

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

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

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

B. Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girmesinin sebepleri neler olabilir?

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

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

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

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

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

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

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

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

Birinci Dünya Savaşının Sebepleri

XIX. yüzyılda etkisini iyice 
artıran sanayileşme hareket-
leri, sadece Avrupa ve Asya 
ile sınırlı kalmayıp büyük dev-
letlerin eliyle bütün dünyayı 
etkileyecek bir duruma geldi. 
Ham madde ve pazar arayış-
ları daha da artarak sömürge-
ci devletler arasında ki reka-
betin artmasına neden oldu.

Fransız İhtilali ile dünya-
ya yayılan düşünceler, devlet 
ve toplum hayatında birçok 
köklü değişikliğe neden oldu. 
Bu düşünceler, siyasi olayları 
etkilemenin yanında, sosyal 
içerikli hareketleri de ortaya 
çıkardı. Milliyetçilik hare-
ketleri özellikle XIX. ve XX. 
yüzyıllar da etkili oldu ve ulus 
devletlerin kurulması için mü-
cadeleler başladı.

Avusturya-Macar is tan 
‹mparatorluğu, Sırbistan üze-
rindeki üstünlüğünü sürdür-
mek ve kendi sınırları içindeki 
Sırpların yaşadığı şehirleri 
kaybetmemek için her fırsatta 
Sırbistan üzerine baskı ya-
pıyordu. Bu sürtüşmeler, 28 
Haziran’da Avusturya-Maca-
ristan velahtı Franz Ferdinant 
ve eşinin bir Sırplı tarafından 
öldürülmesiyle dünyayı 4 yıl 
bunalıma sürükleyecek bir sa-
vaşı başlattı.

1871’de  Prusya Krallığı 
önderliğinde Alman Milli Bir-
liği kurulmuştur. Kısa zaman-
da güçlü bir devlet olmayı 
hedefleyen Almanya sana-
yisi için gerekli olan maden 
kömürü ihtiyacını karşılamak 
için Fransa’ya ait Alsas-Lo-
ren Bölgesi’ni işgal etmiştir. 
Bu nedenle Alman-Fransız 
ilişkileri bozulmuştur.

1. Sebep 2. Sebep 3. Sebep 4. Sebep
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İTTİFAKLAR OLUŞUYORİTTİFAKLAR OLUŞUYOR
A. Aşağıdaki görseli inceleyerek görselin altında yer alan sorunun cevabını nokta ile belirtilen boşluklara yazınız.

Yukarıdaki resimde Alman imparatoru II. Wilhelm (Vilhem), Osmanlı Sultanı V. Mehmet Reşat ve Avusturya-Ma-
caristan imparatoru Frans Joseph (Franz Josef) yer almaktadır. Bu devletlerin yöneticileri neden bir arada verilmiş 
olabilirler? 

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

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

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

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

B. Almanya Osmanlı Devleti’nin kendi yanında savaşa girmesini neden istemiş olabilir? Cevabınızı aşağıda nokta 
ile belirtilen boşluklara yazınız.

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

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

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

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

C. Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girmeme şansı var mıydı? Eğer savaşa girmeseydi durumu sizce 
ne olurdu? Cevabınızı aşağıda nokta ile belirtilen boşluklara yazınız.

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

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

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

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

...........................................................................................................................................................................................
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HÂKİ GİYSİLİ KAHRAMANLARHÂKİ GİYSİLİ KAHRAMANLAR

Aşağıdaki fotoğrafı inceleyerek ve metni okuyarak sayfada yer alan soruların cevaplarını nokta ile belirtilen boşluk-
lara yazınız.

1. Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı Dönemindeki ekonomik durumu hakkında neler biliyorsunuz yazınız.

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

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

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

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

2. Ordumuzda görev yapan mehmetçiklerin farklı iklimlerde savaşmalarının sebebi nedir? Yazınız.

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

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

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

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

3. Osmanlı ordusunun merkezden uzaktaki cephelerde savaşmasının ne gibi zorlukları vardı? Açıklayınız.

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

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

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

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

Onları önce, Harp Mecmuası’nın savaş süre-

since sararmış sayfalarındaki fotoğraflarıyla tanı-

dık. Onlar buzlara, çöllere ve denizlere gömülen bir 

nesli simgeliyordu. Onlar delikanlı çağlarında fırtı-

nalı Karadeniz’den, Marmara’ya, Çanakkale’den 

Galiçya’ya oradan Irak çöllerine, Kafkasların buz-

lu doruklarından Arabistan’ın kızgın  topraklarına, 

tutsak Balkan ellerinden Batuma kadar yayılan bir 

coğrafyada en zor koşullarda savaşmışlardı...

Karavana sırası beklerler, çalışırlar, savaşırlar 

ve üzerlerindeki üniforma yıpranmış olsada gülüm-

seyerek poz verirlerdi. Dünya orduları arasında 

belki de subayların en fazla komuta etmek isteye-

cekleri askerler; azla yetinen, sadık ve yiğitçe sava-

şan bu mehmetçiklerdir.
I. Dünya Savaşı’nda Türk Askeri Kıyafetleri, 

Tunca Örses-Necmettin Özçelik, s. 8 (Düzenlenmiştir.).
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ÇANAKKALEÇANAKKALE

A. Aşağıdaki gazete haberini okuyarak altta yer alan sorunun cevabını nokta ile belirtilen boşluğa yazınız.

Her yıl 25 Nisan’da çok sayıda Avustralyalı ve Yeni Zelandalı’nın Çanakkale’ye geliş sebeplerini açıklayınız.

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

...........................................................................................................................................................................................
B. Çanakkale Savaşı’nın kazanılmasında millî birlik ve beraberliğin rolünü açıklayınız.

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

..........................................................................................................................................................................................
C. Çanakkale’desiniz ve girişte bir ziyaretçi defteri var. Bu deftere isteyen herkes duygularını ve düşüncelerini 

yazıyor. Siz neler yazardınız? 

Gazete haberi, 2 Mayıs 2011 (Düzenlenmiştir.).
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BARIŞI KORUYALIMBARIŞI KORUYALIM
Aşağ›daki fotoğraflar› inceleyerek nokta ile belirtilen boşluğa savaşların siviller üzerindeki etkisini ve barışın önemini 

anlatan bir kompozisyon yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................................................
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ÇÖZÜME DOĞRUÇÖZÜME DOĞRU
Aşağıda verilen gazete haberini okuyarak sayfa 113’deki soruların cevaplarını ilgili yerlere yazınız.

32 Yaşında Ölen İnsanların Ülkesi
Dünyanın ortalama yaşam süresinin en kısa olduğu 

ülkesi burası… Güney Afrika’nın en uç noktalarından 

birinde minik bir ülke, Swaziland… Cennete benzeyen 

bu ülkede temiz hava, şifalı sular, yeşillik hepsi bir ara-

da. Uzun yaşamanın anahtarı olarak gösterilen bütün 

imkânlara sahipler ama ortalama yaşam süresi 32 yıl. On 

yıl önce 41 olan yaşam süresi giderek düşüyor ve artık 

buradaki insanların çoğu 32 yaşında hayatlarını kaybedi-

yorlar. Bu ülkenin yeni virüsler nedeniyle yok olması işten 

bile değil.

Swaziland fakirlikten çok çeken Afrika ülkelerinden 

biri değil. Tarım var, turizm var, madencilik bile var. Mas-

mavi gökyüzü, sıcacık iklimi var. “Burası cennet, hastalık 

asla uğramaz.” diyenlerin aksine tüberküloz hastalığının 

en fazla görüldüğü yer burası. HIV nedeniyle yok olma 

tehdidi altında. Ülkedeki enfeksiyon ve bulaşıcı hastalık 

oranı dünyanın başka bir yerinde görülmüyor. Bu dünya-

daki en yüksek oran olarak kabul ediliyor. Bu minik ülke-

nin büyümesi HIV yani bildiğiniz AIDS nedeniyle büyük 

tehlike altına girmiş. Hatta bu ülkede tüberküloz bütün 

ilaçlara dirençli ve buradan dünyaya yayılıyor…

Gazete haberi, 7 Şubat 2011 (Düzenlenmiştir.).
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1. Swaziland halkının yaşadığı sorunların sebepleri neler olabilir?
……………………………………………………………………………………………………………………………

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

2. Swaziland halkının durumu bir küresel sorun mudur? Neden?
……………………………………………………………………………………………………………………………

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

3. Ders kitabınızın 177. sayfasındaki uluslararası kuruluşlar ile ilgili şemayı inceleyiniz. Swaziland halkının 
sorununun çözümüne yardımcı olabilecek uluslararası kuruluşlar hangileri olabilir? Neden?

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

4. Sorunların çözümüne yönelik uluslararası kuruluşlar hangi çalışmaları yapabilirler? Örnekler veriniz.
……………………………………………………………………………………………………………………………

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

5. Sorunların çözümünde dünya ülkelerinin üzerlerine düşen sorumluluklar neler olabilir?
……………………………………………………………………………………………………………………………

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

6. Sorunların çözümlerinin yaşama geçirilmesinde birey olarak neler yapabilirsiniz? Örnek veriniz.
……………………………………………………………………………………………………………………………

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

7. Swaziland halkı sorunlarıyla baş başa bırakıldığında neler olabilir? Bu ülkeyi bekleyen sondan dünya nasıl 
etkilenebilir? Açıklayınız.

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

8. Küresel sorunların çözümünde küresel iş birliği neden önemlidir? Açıklayınız.
……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..........................................................................................................
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KARİKATÜRLERİN DİLİNDENKARİKATÜRLERİN DİLİNDEN
Aşağıda yer alan karikatürleri inceleyerek soruların cevaplarını nokta ile belirtilen boşluklara yazınız.

1. Karikatürde neden Afrika kıtası sargı beziyle sarılmış olabilir?
…………………………………………………............................................

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

2. Afrika kıtasındaki küresel sorunların çözümünde çalışan uluslararası 
kuruluşlar hangileri olabilir?

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

3. Afrika kıtasında yaşanan sorunların çözümü için bireysel olarak neler 
yapılabilir?

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

1. Karikatürdeki kişinin duygu ve düşünceleri neler olabilir?

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

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

2. Karikatürdeki kişi neden böyle bir sorunla karşılaşmış olabilir?

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

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

3. Gelecekte böyle bir sorunla karşılaşmamak için neler yapılmalıdır?

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

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

1. Karikatürdeki kişilerin yerinde olmak ister miy-

diniz? Neden?

………………………………………………….......

..........…………………………………………………...

2. Karikatürdeki kişiler keyifli bir tatil geçirebilirler 

mi? Neden?

………………………………………………….......

..........…………………………………………………...

A.

B.

C.
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Ç. Yukarıdaki karikatürleri de dikkate alarak bireylere çevreye karşı sorumluluklarını hatırlatan ve bu konudaki çö-
züm önerilerinizi içeren acil eylem planınızı belirtilen boşluğa bir mektup, resim ya da afiş olarak hazırlayınız.
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ARAŞTIRMA YAPIYORUMARAŞTIRMA YAPIYORUM

Okul gazetesinde çevre sorunları ile ilgili bir yazı dizisi hazırlanıyor. Sizden, ülkemizdeki veya dünyadaki çevre so-
runlarından biri hakkında araştırma yapmanız isteniyor. Araştırma yaparken izlediğiniz yolu ve araştırma sonuçlarınızı 
aşağıdaki tabloda uygun yerlere yazınız.

Aşağıdaki formu bu çalışmanızdaki performansınızı düşünerek doldurunuz. Ölçütlere katılıyorsanız “Evet” sütunu-
nu, katılmıyorsanız “Hayır” sütununu “X” ile işaretleyiniz.

Araştırdığım çevre sorunu: ………………………………………………………………………….................................

Çevre sorunun nedenleri: ………………………………………………………………………....................................

Çevre sorunun ülkemize/

dünyaya etkileri:

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

Çevre sorunun çözümüyle 

ilgili ulusal ve uluslararası 

kuruluşlar:

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

Çevre sorununun çözüme 

yönelik önerilerim ve yapıla-

bilecek faaliyetler:

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

Çevre sorununun çözümün-

de benim yapabileceklerim:

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

Araştırma sonuçlarımın kısa 

özeti:

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

Araştırmamda yararlandığım 

kaynaklar:

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

Ölçütler Evet Hayır

1. Yaptığım çalışmanın verilen konuya uygun olduğunu düşünüyorum.

2. Konuyla ilgili kavramları doğru olarak ve yerinde kullandım.

3. Tabloyu eksiksiz bir şekilde doldurdum.

4. Çalışmamı zamanında tamamladım.

5. Anlamakta zorlandığım konularda öğretmenlerimden ya da büyüklerimden yardım aldım.

6. Bu çalışmamdaki performansımın çok iyi olduğunu düşünüyorum.

Çünkü…………………………………………………………………………………….......................
...................................................................................................................................................
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MİRASIN VE BARIŞIN KORUNMASIMİRASIN VE BARIŞIN KORUNMASI

Dünyada yaşanan birçok savaş hem insanlara hem insanlığın ortak mirası olan düşünce, sanat, edebiyat ürünlerine 
hem de doğal varlıklara ve tarihî çevrelere zarar vermekte hatta yok etmektedir. Aşağıda verilen afişte Mevlana neden 
ağlıyor olabilir? Afişi de inceleyerek insanlığın kendisine ve ortak mirasına karşı en önemli sorumluluğu olan barışın 
sağlanması ve korunmasına yönelik düşüncelerinizi içeren bir kompozisyonu nokta ile belirtilen boşluğa yazınız. 

…………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................................
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DÜNYA MİRAS LİSTESİ GENİŞLESİNDÜNYA MİRAS LİSTESİ GENİŞLESİN

A. UNESCO’nun oluşturduğu Dünya Miras Listesinde Türkiye’den de dokuz adet doğal, tarihî ve kültürel varlık yer 
almaktadır. Ülkemizde koruma altına alınmasını gerekli gördüğünüz ve Dünya Miras Listesine girmesini istediğiniz do-
ğal, tarihî ve kültürel varlıklardan birini seçiniz. Bu varlık hakkında araştırma yaparak araştırma sonuçlarınızı aşağıda 
nokta ile belirtilen boşluğa yazınız.

B. Korunmasını istediğiniz varlığın Dünya Miras Listesine girmesiyle ilgili önerinizi içeren mektubunuzu aşağıda 
nokta ile belirtilen boşluğa yazınız. Bu mektubu Kültür ve Turizm Bakanlığına ya da UNESCO’ya gönderebilirsiniz. 
Bunun için öğretmenlerinizden ya da aile büyüklerinizden yardım alabilirsiniz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................................
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Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.
1. Birinci Dünya Savaşı’na katılan Almanya ve İtalya yeni sömürgeler elde etmek isterken, İngiltere ve Fransa elle-

rinde bulunan sömürgeleri koruma politikası takip etmişlerdir.
Yukarıdaki bilgilere göre Birinci Dünya Savaşının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir.
A) Sömürgecilik rekabeti
B) Silahlanma yarışı
C) Fransız İhtilali
D) Devletler arası bloklaşma
2. Aşağıdaki Sanayi İnkılabı ile ilgili bilgiler verilmiştir.

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

Bu bilgilere göre şemadaki “?” yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) Çok çeşitli ürünler bol miktarda üretilmiştir.
B) İnsanların refah seviyesi düşmüştür.
C) Seri üretime geçilmiştir.
D) İşçi sınıfı oluşmuştur.
3. İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak ve Rusya’ya yardım etmek amacıyla  Çanakkale 

Cephesi’ni açmışlardır. Ancak Mustafa Kemal’in Çanakkale’de bulunması İtilaf  Devletleri açısından tarihin en acı 
darbelerinden biri olmuştur.

Yukarıdaki bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) İtilaf Devletleri Çanakkale’de amaçlarını gerçekleştirememişlerdir.
B) Müttefikleri olan Rusya’ya yardım götürülememiştir.
C) Mustafa Kemal’in askerî dehası ortaya çıkmıştır.
D) Osmanlı Devleti savaş dışı bırakılmıştır.
4. Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşında kendi toprakları dışında müttefiklerine yardım amacıyla savaştığı 

cephe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kanal Cephesi
B) Irak Cephesi
C) Romanya Cephesi
D) Çanakkale Cephesi

İnsan ve hayvan gücüne dayalı üretimden makine gücü ile üretime geçilmiştir.

Büyük fabrikalar kurulmuştur.

Kömür ve demirden yararlanılmıştır.

?



120

12 yaşındaki Mehmet, yaşadığı kasabanın, yukarıda verilen 20 yıl önceki resmini bugünkü hâli ile karşılaştırılınca 
çok üzülür. Eskiden ağaçlar arasında akan temiz akarsu artık çok kirlidir. İçinde meyve suyu kutuları, yiyecek artıkları, 
naylon torbalar vardır. Ağaçlık ve tarım alanları yok edilmiştir.

Mehmet bu problemi çözmek amacıyla afişler hazırlayıp arkadaşlarına ve komşularına dağıtır. Aşağıdakilerden 
hangisi bu afişlerden biri olamaz? 

A) Geri dönüşümlü ürünler kullanıp çöplerimizi çöp kutusuna atalım.
B) Daha fazla ürün almak için kimyasal gübre kullanımını arttıralım.
C) Doğal kaynaklarımızı koruyalım ve israf etmeyelim.
D) Çevremizi ağaçlandırma ve temizleme çalışması başlatalım.
8. Aşağıdakilerden hangisi insanlığı tehdit eden küresel sorunlardan biri değildir?
A) Trafik kazaları   B) Açlık    C) Savaşlar   D) Çevre kirliliği
9. İnsanlığın ortak mirası korunmazsa aşağıdaki durumlardan hangisi ortaya çıkar?
A) Geçmişten gelen bilgi birikimi genç kuşaklara aktarılır. 
B) Sanat, düşünce ve edebiyat alanlarında gelişme sağlanır. 
C) İnsanlığın ortak mirasının zenginleşmesi zorlaşır.
D) Doğal çevre ve kültürel miras korunmuş olur.

Kasabanın 20 yıl önceki hâli Kasabanın bugünkü hâli

5. Birinci Dünya Savaşı sonunda,
I. Avusturya – Macaristan İmparatorluğunun parçalanması ve toprakları üzerinde yeni devletlerin kurulması
II. Almanyada krallığın yıkılarak cumhuriyetin ilan edilmesi
III. Avrupanın haritasının yeniden çizilmesi.
IV. Dünya barışını korumak amacıyla Milletler Cemiyetinin kurulması.
Yukarıda yer alan durumlardan hangisi veya hangileri savaştan yenik çıkan devletlerin toprak kaybettiğinin bir 

göstergesidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) III ve IV
6. UNESCO tarafından hazırlanan “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi”ne onay veren dev-

letler, kendilerine özgü olan ve kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri, sanatları ve gelenekleri ders olarak okutmaya 
başlayacak, kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlayacaktır.

Bu çalışmaların, aşağıdaki amaçlardan hangisini gerçekleştirmeye yönelik olduğu söylenebilir?
A) Yeni kültürel değerler oluşturmaya
B) Uluslararası kültürel etkinlikleri artırmaya
C) Ulusların geleneksel kültürlerini yaşatmaya
D) Ulusların benzer kültürel değerlerini belirlemeye
7.








