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     1.   İLETİŞİM KURARAK ANLAŞIRIZ

İletişim, duygu, düşünce veya bilgilerin çeşitli yollarla başkalarına aktarılmasıdır. İnsanların olduğu her 
yerde iletişim vardır. Çünkü toplumsal varlık olan insan bir arada yaşamanın gereği olarak başkalarıyla et-
kileşim hâlinde olmak zorundadır.

İletişim kurmanın birden çok yöntemi ve aracı vardır. Eğer içinde bulunduğumuz ortama ve duruma göre 
doğru yöntem ve araçlar tercih edersek iletişimimiz daha etkili olur.

 

Sözlü İletişim 

İletişim kurmak için en çok 
kullandığımız yöntem konuş-
madır. Karşılıklı konuşarak 
yaptığımız iletişim yöntemi-
dir. Örneğin; toplantı, telefon, 
arkadaş ortamı vb.

Yazılı İletişim

Yazı kullanarak yapılan ile-
tişimdir. Bazen söylemek 
istediklerimizi yazarak daha 
rahat anlatabiliriz. Örneğin; 
mektuplar, kısa mesajlar, 
elektronik postalar vb.

Sözsüz İletişim 

Sözsüz bir iletişim yolu olan 
beden dilimiz, söyleyece-
ğimiz sözlerden daha fazla 
mesajlar da verebilir. Beden 
dili; duygu ve düşüncelerin 
yüz ifadesi, beden duruşu, 
el, kol ve baş hareketleri vb. 
yollarla anlatıldığı iletişim 
yöntemidir. Örneğin elimizi 
kaldırarak selam vermek gibi.

İletişimin en önemli öğelerinden biri de empatidir. İnsanın kendisini karşısındakinin yerine koyarak onun 
duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamaya çalışmasına ‘’ empati kurmak ‘’ denir. Empati kuran in-
sanlar, karşısındaki insanları daha iyi anlar ve olumlu ilişkiler kurarlar. İletişimin gücünü artıran empati hem 
konuşmacı hem de dinleyici için önemlidir.

Ayrıca, kişiler arası ilişkilerde kullandığımız yargılayıcı, suçlayıcı sözlerin iletişimi olumsuz yönde etkiledi-
ğini unutmamak gerekir. Bu tür iletişime “Sen Dili” denir. “Ben Dili” ile konuşmak ise kişinin kendi duygu ve 
düşüncelerini ifade ederek iletişim kurmasıdır. “Sen Dili” kullanılan cümleler suçlama içerir. Bu dili kullandı-
ğımızda karşımızdaki kişi, doğal olarak savunmaya geçer. Dolayısıyla bu dili kullanmak iletişim sorunlarına 
neden olur. Örneğin ödevlerini düzenli olarak yapmayan bir öğrenciye, babasının; ‘’ ne zaman görsem oyun 
oynuyorsun, hiç ders çalışmıyorsun ‘’ demesi ‘’ Sen Dili ‘’ anlamında, ‘’ seni ders çalışırken görünce mutlu olu-
yorum, çünkü başarılarınla gurur duymak istiyorum, aksi takdirde çok üzülürüm’’ ‘’ Ben Dili ‘’ anlamındadır.

Aşağıdaki metinde bir danışmanlık şirketinin iş başvurusunda bulunacak adaylara doğru beden dilini 
kullanabilmeleri için gerekli olan tavsiyelerine yer verilmiştir.

İş görüşmelerinde çoğunlukla tokalaşma söz konusudur ve tokalaşma beden dili kullanmanın önemli 
unsurlarından biridir. Bu sırada göz teması kurmalı ve karşınızdakinin bileğini kırmak istiyormuşsunuz 
gibi güçlü bir tokalaşmayla gevşek bir tokalaşmanın ortasını bulmalısınız. İş görüşmesi sırasında göğüs 
ve omuzlarınız dik olmalı ve yüzünüzde daima hafif bir gülümseme ifadesi olmalıdır. Gülümseme; asla 
sırıtma değil. Kollarınızı göğüs bölgesinde bağlamamalısınız, bu görüştüğünüz kişiye iletişime kapalı 
olduğunuz sinyalini verir. Samimiyet ve güven duygusu uyandırmak için sözlerinizi karşınızdakine avuç 
içlerinizi gösteren hareketlerle desteklemelisiniz.

İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ
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İş görüşmeleri çoğunlukla bu iş için ayrılmış bir odada gerçekleşir. Görüşeceğiniz insan kaynakları 

personeli sizden önce odaya girmiş durumdaysa onunla tokalaşmalı ve sizi oturmaya davet etmesini 
beklemelisiniz. Sizden sonra odaya girmesi durumunda ise onu ayağa kalkarak karşılama nezaketini 
göstermenizde fayda var.

Vücut dili birçok şeyi kapsar; oturma şeklinizi de. Dizlerinizi kırıp ayaklarınızı oturduğunuz sandalyenin 
altına doğru çekmeyin, bu hareket her an kalkıp gidecekmiş gibi görünmenize sebep olur. Ayaklarınız 
makul miktarda öne doğru uzatılmış olmalı ve görüştüğünüz kişiyi işaret etmelidir. Bacaklarınızın hare-
ketlerine hakim olmalısınız, devamlı hareket eden bacaklar stres ve tedirginlik alametidir. Bacak bacak 
üstüne atmanın ters kaçmayacağı durumlar olabilir, yine de en iyisi bu hareketi yapmamaktır.

Gel çocuğum birlikte okuyalım.

Piknik, seyahat gibi herhangi bir eğlence ihtiva eden program yaşanırken veya televizyon seyrederken, 
bilgisayar ile ilgilenirken çocuğuna sen kitap oku demenin hiçbir yararı olmadığı gibi tam aksine kitaba 
karşı bir iticiliğe neden olacağı bilinmelidir. 

Hamburg’daki Öğretmen Yetiştirme ve Okul Geliştirme Eyalet Enstitüsü’nden Peter May, “Psikologlara 
göre, çocuğun davranışlarını belirleyen en önemli faktör, anne babanın rol model davranışıdır,” diyor. 
“Anne babalar ellerine kitap ya da dergi alarak okumanın kendileri için taşıdığı önemi gösterdiklerinde, 
çocuklarda da okumaya karşı bir merak uyanıyor.”

Yukarıda verilen Genel Ağ haberinden yola çıkarak etkili iletişim ile ilgili aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılamaz?

A) Kişilerin ne söyledikleri önemlidir ama bunu nasıl söyledikleri daha da önemlidir.

B) İletişimi etkin bir şekilde sürdürmek için sözel ve sözel olmayan mesajlar uyum içinde olmalıdır. 

C) İletişimdeki sorunların birçoğu, sözlerimizin davranışlarımızla ters düşmesi sonucunda ortaya çıkar.

D) Beden dili, kültürden kültüre farklılık göstereceğinden beden diliyle iletişim kurduğumuz insanla aynı 
kültürden olmamız iletişimimizin sağlıklı olmasını sağlar.

ÇÖZÜM:
Beden dilinin kültürden kültüre farklılık gösterdiği doğru bir ifadedir. Ancak sorudaki iletişim hataları 
bundan farklı bir konu ile ilgilidir. 

Cevap: D

ÖRNEK SORU
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     2.   MEDYANIN HAYATIMIZDAKİ YERİ

Medya; gazete, dergi, radyo, televizyon, genel ağ gibi kitle iletişim araçlarının tümünü kapsayan genel bir 
terimdir. Günümüzde cep telefonu ve tablet gibi teknolojik araçlarla da mekân sınırlaması olmadan insanlar 
Genel Ağ’a bağlanabilmekte, her türlü bilgiye kısa bir sürede ve çok kolay ulaşabilmektedir. Ancak sosyal 
medya, içerik ve biçim yönünden radyo, tv. gazete gibi geleneksel medyadan farklıdır. Sosyal medyada bilgi 
alışverişinde bulunmaksızın sadece “bağlantıda olma” (çevrim içi) şeklinde iletişim kurulmakta, o günkü 
etkinliklerle ilgili kısa, anlık paylaşımlar, duyurular ön plana çıkarılmaktadır. Ne yazık ki artık insanlar gezme, 
görme, yeme içme veya tatile gitme gibi birçok faaliyeti yalnızca sosyal medyada paylaşabilmek, takipçi 
sayısını ve beğeni sayısını artırabilmek için yapar hale gelmiştir. Hatta her yıl birçok insan sosyal medyada 
paylaşabilmek için tehlikeli yerde fotoğraf çektirirken hayatını kaybetmektedir.

Günümüzde artık hemen hemen her aile bireyinde akıllı telefon ve her evde Genel Ağ var. Bu yüzden 
Genel Ağ ve sosyal medyanın doğru kullanımı büyük önem taşımaktadır.

Örneğin çeşitli yardımlaşma veya görseldeki gibi çevreyi koruma faaliyet-
leri, bir sokak hayvanının sahiplenilmesi, bir kan anonsunun yapılması, 
kayıp bir insanın bulunması gibi daha birçok faydalı işler binlerce kişiye 
aynı anda sosyal medya ile duyurulabilir. Böylece çok daha kısa bir sürede 
sorunların  çözümü gerçekleşir. Bu durum sosyal medyanın olumlu yanını 
gösterir.

2020 yılında ülkemizde yaşanan pandemi sürecinde Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın uzaktan eğitim çalışmaları ve başarılı EBA uygulamaları 
Genel Ağın doğru kullanımına yönelik başka bir örnektir.

İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ
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Sosyal medyada geçirilen fazla zaman aile içindeki iletişimi yok etmek-
le birlikte arkadaşların birbirleri ile sohbet etme ve birbirleri ile payla-
şımlarda bulunma kültürlerini de yok

etmektedir.

Çocukların artık sokağa çıkıp oyun oynama alışkanlıkları da yok olmak-
ta yerini çeşitli Genel Ağ oyunlarına bırakmaktadır. Bu durum çocukların 
fiziksel ve ruhsal gelişimini olumsuz etkilemekte, dikkat dağınıklığı ve 
öğrenme güçlüğü gibi sorunlara da neden olabilmektedir. Hatta bazı 
zararlı çevrimiçi oyunlar nedeniyle hayatını kaybeden çocuklar da ol-
muştur. 

Buna göre, hayatımızın birçok alanında önemli yere sahip olan sosyal medya kullanımı konusunda bilinç-
lenmeli ve onu doğru ve faydalı işlerde kullanma konusunda özen göstermeliyiz.

   

- Yabancı kökenli sözcükler âdeta dilimizi esir almaya başlamıştır. Tamam yerine “ok.”, güle güle yerine 
“bye” sıklıkla kullanılmaya başlamıştır.

- Dinî ve millî bayramlar, doğum günleri vb. özel günlerde insanlar birbirlerini arayıp hâl hatır sormak 
ya da birbirlerini ziyaret etmek yerine bir mesaj yayınlamaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalarda aşağıdakilerden hangisinin olumsuz yanlarından bahsedil-
mektedir?

A) Sen dili

B) Beden dili

C) Sözlü iletişim 

D)Sosyal medya

ÇÖZÜM:
Sosyal medyada Türkçe kelimelerin yerine yabancı kelimelerin ve kısaltmalarının kullanılması dilde 
yozlaşma ve bozulmayı beraberinde getirmiştir. Sosyal medyayla ilgili başka bir sorun da gelenek ve 
göreneklerin unutulmaya başlanmasıdır. Bu geleneklerden biri de bayramlar vb. özel günlerin samimi 
bir ortamda, bir arada kutlanmasıdır.

Cevap: D

ÖRNEK SORU
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1. 1. Empati  2. Beden Dili  3. Medya Okur Yazarlığı 4. Tekzip Yayınlama  5. Konuşma

6. Medya 7. Düşünce özgürlüğü 8. Sen Dili 9. İletişim

Yukarıdaki kavramların numaralarını ait oldukları açıklamaların başına yazınız.

Yayın organları, yanlış haber, resim ve bilgilerde düzeltme yapmak ve haksızlığa uğrayan 
kişilerin düzeltme cevaplarını yayımlamak zorundadır.

Medyanın mesajlarını doğru olarak değerlendirebilme yeteneği.

Duygu ve düşüncelerin yüz ifadesi, beden duruşu, el, kol ve baş hareketleri vb. yollarla 
anlatıldığı iletişim biçimidir. 

Olaylara başkasının penceresinden bakabilme.

Gazete, dergi, radyo, televizyon, genel ağ gibi kitle iletişim araçlarının tümünü kapsayan 
genel bir terimdir. 

Duygu, düşünce veya bilgilerin çeşitli yollarla başkalarına aktarılmasıdır 

Kişinin serbestçe düşünce edinebilmesi, edindiği düşünce ve kanaatleri özgürce açıkla-
yabilmesi ve yayabilmesi, düşüncelerinden ötürü kınanma endişesi taşımadan bu hakları 
kullanabilmesidir. 

Bireyin kabul edilemeyen davranışları karşısında suçlayıcı, yargılayıcı, değerlendirici, eleş-
tirici mesajlar içeren konuşma şeklidir.

İletişim kurmak için en çok kullandığımız yöntemdir.

ETKİNLİKLER
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2. 

M. Çok söyleme arsız edersin, aç bırakma hırsız edersin:

A. Derdini söylemeyen (saklayan) derman bulamaz:

K. Arife günü yalan söyleyenin (oruç yiyenin) bayram günü yüzü kara çıkar (olur):

Ş. Çok bilen (söyleyen) çok yanılır:

O. Az söyle çok dinle:

U. Eğri oturup doğru konuşalım:

N. Insan konuşa konuşa, hayvan koklaşa koklaşa anlaşır:

K. Doğru söyleyenin bir ayağı üzengide gerek:

Yukarıda verilen atasözlerinin başındaki harfleri, aşağıdaki atasözlerinin anlamlarına göre sıra-
landığınızda hangi kelimeye ulaşırsınız?

Bir sözün yalan olduğu çabuk anlaşılır ve söyleyen toplum içinde utanılacak bir duruma düşer.

Çok bildiği için kendine güvenen kişi, bilmediği şeylere de karışır ve bunlarda yanılır.

İnsanlar konuşarak birbirlerini daha iyi anlarlar.

İnsan sıkıntısını başkasına açıklayarak giderebilir.

Kişinin gereksiz konuşmaktansa az konuşması ve konuşulanları dinlemesi daha iyidir.

Yönetimi altında bulunan kimselere sık sık müdahale edenler bekledikleri verimi alamadıkları 
gibi onları da arsız ederler.

Birisine karşı tutumumuz ne olursa olsun doğruyu söylemeliyiz.

Doğru sözlü olan kişi sevilmeyen, istenmeyen kişi olacağı için bulunduğu yerden ayrılmaya 
hazır olmalıdır.
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1. ’ Babannemi bayram ziyaretine gittiğimizde kapının önüne bir sepet koyduğunu gördük. Amcam, halam, 
herkes oradaydı. Bütün misafirler eve girer girmez cep telefonunu kapatıyor ve bu sepete bırakıyordu. 
Ancak misafirliğin sonunda, evden çıkarken alabiliyordu.’’

Metinde anlatılan babaannenin aşağıdakilerden hangisine önem verdiği söylenebilir?

A) Sözlü iletişim B) Beden dili C) Yazılı iletişim D) Sosyal medya

2.  

Söz ola kese savaşı, söz ola bitire başı;

Söz ola ağulu aşı, yağ ile bal ede bir söz.

Hz. Yunus Emre

Edebiyatımızın söz ustası, halk şairi Yunus Emre görselde verilen sözlerinde aşağıdakilerden 
hangisini vurgulamak istemiş olamaz?

A) Sözlü iletişim çok önemlidir.

B) Günlük yaşamda insanların birbirini anlayabilmesi için empati kurmalarına gerek yoktur.

C) Sözlü iletişimde yanlış kelimelerin kullanılması tartışmalar, kavgalar gibi istenmeyen durumlara 
neden olabilir.

D) Bir insan her düşündüğü şeyi söylemek zorunda olmasa da her söylediği şeyi önceden düşünmek 
zorundadır.

3. Geçmiş zamanda yaşamış hükümdarlardan biri rüya görür ve bunu bilgininden yorumlamasını ister. 
“Hünkarım, siz hayatınızda çok büyük acılar çekecek, tüm yakın ve akrabalarınızın ölümünü göre-
ceksiniz” yorumu elbette hoşuna gitmez ve gereken cezayı verir daha sonra bu bilgininin yardımcısı 
ise kendisine altınlar kazandıracak şu yorumda bulunur; “Efendim, sizin ömrünüz o denli uzun ve 
zengin olacak ki akraba ve tanıdıklarınızdan size yetişebilen olmayacak”…

Yukarıda verilen öyküden yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) İnsanlar arasında en etkili iletişim ’’ sen dili’’ dir.

B) Kişilerin düşünceleri önemlidir ama bunu nasıl söyledikleri daha da önemlidir.

C) İletişimi etkin bir şekilde sürdürmek için sözel ve sözel olmayan mesajlar uyum içinde olmalıdır.

D) Bir iletişim sürecinde karşı tarafın beden dilini gözlemleyerek ipuçlarını yakalamak iletişimin etkinliği 
açısından önemlidir.

İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 01
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4.  

‘’Bolu’da, 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi, sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayındaki çağrı sayesinde 
8,5 saat sonra okulunun yakınındaki hastanenin çocuk parkında vatandaşlarca bulundu.’’

Canlı yayında çocuğun vesikalık fotoğrafını gösteren, okulu ve kaybolduğu güzergah konusunda bilgiler 
veren aile, çağrının sosyal medyada paylaşılarak geniş kitlelere ulaşılmasını istedi. Bu görüntüler kısa 
sürede binlerce kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Çocuğun bulunduğu bilgisi de anında sosyal medya aracılığıyla duyuruldu. Bunun üzerine aile kısa 
sürede parka gelerek sevgiyle çocuğa sarıldı. Bu anlar da yine sosyal medyadan canlı yayınla paylaşıldı. 

Görseldeki Genel Ağ haberinden yola çıkarak,

I. Sosyal medyanın çok önemli ve faydalı kullanım alanları vardır.

II.  Sosyal medya, daha fazla ziyaretçiye kısa zamanda ve zahmetsizce ulaşmayı sağlamaktadır.

III. Toplumsal olaylarda hızlı bir biçimde bilinçlenme ve kenetlenme sağlayan sosyal medya, kulla-
nımın artmasıyla birlikte bazı sorunları da beraberinde getirmiştir.

IV. Sosyal medyayı kullanan kişilerin iyi bir medya okuryazarı olmaları, yani medyanın mesajlarını 
doğru olarak değerlendirmeleri gerekmektedir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

5. Dünyada İnternet Kullanımı ve Sosyal Medya İstatistikleri – 2019 31 Ocak tarihi ile yayınlanan “Digital 
in 2019” raporunda en güncel dünya İnternet kullanım istatistikleri ve sosyal medya istatistiklerini bu 
yıl da sizler için derledik.

• 4.38 milyar İnternet kullanıcısı, dünya nüfusunun %56’sı,

• 3.48 milyar sosyal medya kullanıcısı, dünya nüfusunun %45’i,

• 5.11 milyar mobil kullanıcısı, dünya nüfusunun %67’si

• 3.25 milyar mobil sosyal medya kullanıcısı,dünya nüfusunun %42’sini ifade etmektedir. 

Yukarıda verilen Genel Ağ haberine göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Dünya nüfusunun yarıdan fazlası internet kullanıcısıdır.

B)  Mobil sosyal medya kullanıcıların oranı internet kullanıcılardan fazladır.

C) Daha önceki verilerle karşılaştıracak olursak en büyük artış internet kullanıcı sayısında olmuştur.

D) Bilgiye ulaşmak için internet kullanıcısının oranı sosyal medya kullanıcısından fazladır.
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OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞU

1071’de Büyük Selçuklu Devleti’nin Malazgirt Zaferi’nden sonra yurt edinmek için Anadolu’ya gelen Türk 
boylarından biri de Kayılardı. Türkiye Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubat, Bizans Devleti sınırına uç beyleri 
yerleştiriyordu. Ertuğrul Bey idaresindeki Kayıları ilk olarak Ankara yakınlarındaki Karacadağ yöresine yerleş-
tirdi. Daha sonra Kayılara Söğüt ve Domaniç yörelerini yaylak ve kışlak olarak verdi.

Türkiye Selçuklu Devleti’nin 1243’te Kösedağ Savaşı’nda Moğollara yenilmesi Anadolu’daki siyasi yapıyı 
değiştirdi. Türkiye Selçuklu Devleti gün geçtikçe zayıflamaya başladı.

Anadolu’nun ortasında ve doğusunda Moğol baskısı arttı. Bu baskıdan kaçan Türk boyları Anadolu’nun 
batısına yerleşerek Türk beylikleri kurmaya başladılar.

Moğolların Türkiye Selçuklu Devleti üzerindeki baskısı bir iktidar boşluğunu ortaya çıkardı. Anadolu’nun 
çeşitli bölgelerine yerleştirilen Türkmen boyları bağımsızlıklarını ilan ettiler. Böylece Anadolu’da İkinci Bey-
likler Dönemi başladı. Ertuğrul Gazi’nin oğlu Osman Bey de bu dönemde beyliğini kurdu.

Osman Bey Bizans ‘’tekfur’’  denilen Bizans valilerinden İnegöl, Bilecik, Yarhisar ve Yenişehir’i almıştır. 
Anadolu’daki diğer Türkmen beyleriyle mücadeleye girişmeyerek başarılı bir politika izlemiştir. Bu sayede 
Türkmen beylerinden yardım almış ve 1302’deki Koyunhisar Savaşı’nda Bizans Ordusunu mağlup etmiştir. 
Bu zafer sonrasında civar beyliklerden kendisine katılanlar artmıştır.

1324’te Osman Bey vefat ettikten sonra oğlu Orhan Bey devletin başına geçti. Bursa ve İznik’i fethe-
den Orhan Bey, Karesi Beyliği’nin topraklarını alınca Osmanlı Devleti’nin sınırları denize ulaştırmıştı. Karesi 
Beyliği’nin deniz gücünün Osmanlıya geçmesinden sonra Orhan Bey’in yeni hedefi Çanakkale Boğazı’nın 
Avrupa kıyıları olmuştur.

İç karışıklıklarının yaşandığı Bizans’ta, Orhan Bey’in yardımı ile tahtını korumayı başaran imparator, kar-
şılığında ise Gelibolu’da küçük bir kale olan Çimpe’yi Orhan Bey’e verdi. Osmanlı Devleti’nin Rumeli’deki ilk 
toprağı olan bu küçük kale yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Bu kale, Avrupa yönüne yapılacak seferler için 
önemli bir üs vazifesi gördü. Orhan Bey’in büyük oğlu Süleyman Paşa önderliğinde Gelibolu Yarımadası ve 
Tekirdağ’ın önemli yerleri Türkler tarafından hızla fethedildi.

TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK
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Osman Gazi Söğüt’e yerleştiğinde ilk fetihleri gönüllü askerler ile yapmıştır. Orhan Bey zamanında ise yaya 

ve müsellem adıyla ilk düzenli ordu kurulmuştur. Ayrıca devletin yönetiminde kendisine yardımcı olması 
için vezir tayin etmiş ve devlet işlerinin görüşülmesi için devlet adamlarından oluşan Divan-ı Hümayun’u 
kurmuştur.

Orhan Bey’den sonra Osmanlı tahtına geçen I. Murat, Rumeli’de yapılan fetihleri sürdürdü. Bu dönemde 
Rumeli’de Bulgaristan ve Sırbistan içlerine seferler düzenlenirken Anadolu’da da Osmanlı Devleti toprakları 
genişlemeye devam etti.

 I. Murat Dönemi Osmanlı haritası

   I. Murat (Hudavendigar) öncelikle Edirne’yi 1363 yılında alarak başkent yaptı. Rumeli’deki fetihler için bir 
üs hâline gelen Edirne, önemli yollar üzerinde olmasından dolayı Osmanlı ticaretinin de gelişmesini sağladı. 

Osmanlı ordularının ilerleyişi karşısında Bulgar, Sırp, Eflak gibi Balkanlar’daki krallıklar birleşerek Haçlı 
orduları meydana getirdiler. Amaçları Osmanlı’yı Rumeli’den atmaktı. Haçlılar ile yapılan bu ilk savaş olan 
Sırpsındığı Savaşı’nı I.Murat kazandı. Yine Haçlı orduları karşısında 1389’da I. Kosova savaşını kazandı. Böylece 
Bulgar ve Sırp krallıkları Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetini kabul etti. Oğlu Bayezid’i Germiyanoğlu Beyi’nin 
kızı ile evlendirip çeyiz olarak Kütahya ve çevresini, Hamitoğulları Beyliği’nden de Isparta ve çevresini para 
ödeyerek satın alan I. Murat, Anadolu’nun önemli bir bölümüne hâkim oldu. İlk defa “sultan” unvanını kul-
lanan ve ilk defa Tımar Sistemi’ni uygulayan I. Murat Devşirme Sistemi’ni ve Yeniçeri Ocağı’nı da kurmuştur.

I. Kosova Savaşı’nda haçlıları (1389) yenen I. Murat savaş alanını gezerken yaralı bir Sırp askeri tarafından 
şehit edilmesi üzerine,yerine oğlu Yıldırım Bayezid tahta geçti. Bayezid, “yıldırım” unvanı ile hem Rumeli’de 
hem de Anadolu’da kısa sürede önemli fetihler gerçekleştirdi.

Yıldırım Bayezid Dönemi Osmanlı haritası
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I. Bayezid (Yıldırım), Anadolu’daki Türk beyliklerinin Osmanlıya karşı ittifak yaptığını öğrenince öncelikle 

Anadolu’ya geçerek Türk beyliklerinin birçoğuna son vermiştir. Böylece Türkiye Selçuklu Devleti’nden sonra 
Anadolu’da, Osmanlı siyasi birliğini sağlamıştır. Bizans İmparatorluğu’na son vermek ve Anadolu ile Rumeli  
arasında bütünlüğü sağlamak için İstanbul’u kuşatmıştır. İstanbul’u kuşatan ilk Osmanlı padişahı Yıldırım 
Bayezid’tır. Bu sırada, Avrupa’da Macarların önderliğinde bir Haçlı ordusu İstanbul’u kurtarmak için yola çıktı 
ve Niğbolu Kalesi’ni kuşattı. Bunun üzerine İstanbul kuşatmasını kaldırarak Haçlılar üzerine yıldırım hızıyla 
saldıran I. Bayezid  Niğbolu Savaşı zaferini kazandı (1396).  Bu zaferle Bulgar Krallığı, Osmanlı toprakları 
içine alındı. Daha  sonra İstanbul’u yeniden kuşatan Bayezid bu sefer de doğudan Anadolu’ya giren Timur 
ve ordusu nedeniyle kuşatmayı tekrar kaldırmak zorunda kaldı. Ancak Timur ile 1402 yılında yaptığı Ankara 
Savaşı’nı kaybetti ve esir düştü. Böylece Osmanlı Devleti’nde 11 yıl süren Fetret (duraklama) Devri başladı.

Yıldırım Bayezid’in oğullarından Çelebi Mehmet, taht mücadelesinden başarıyla çıktı ve Fetret Devri’ne 
son verdi. Parçalanmanın eşiğine gelen devleti toparladığı için Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu olarak 
da kabul edilen Çelebi Mehmet, Anadolu’daki Türk beylikleri ve Rumeli’deki krallıklarla mücadele etmiştir. 
Anadolu’daki beylikler içinde kendisini en çok uğraştıran beylik ise Karamanoğulları olmuştur..Çelebi Mehmet 
zamanında Akdeniz’de önemli bir donanmaya sahip olan Venedik ile Osmanlı tarihinin ilk deniz savaşı yapıldı 
ancak başarılı olunamadı. Devleti yeniden eski sınırlarına ulaştırmaya çalışan Çelebi Mehmet kaybedilen 
toprakların bir kısmını geri almayı başarmıştır.

 II. Murat Dönemi Osmanlı haritası

Çelebi Mehmet’ten sonra II. Murat hükümdar oldu. O da İstanbul’u kuşattı fakat alamadı. Anadolu’da 
çıkan isyanlar yüzünden kuşatmayı kaldırdı. Anadolu’da düzeni sağladıktan sonra Macarlarla 1444 yılında 
Edirne-Segedin Antlaşması’nı imzalayarak tahtı 12 yaşındaki oğlu II. Mehmed’e bıraktı. Fakat Macarlar sözle-
rinde durmayarak antlaşmayı bozdular ve yeni bir Avrupa Haçlı ordusu ile harekete geçtiler. Bunun üzerine 
oğlunun da ısrarı ile tekrar tahta geçti ve 1444 yılında Varna Savaşı’nda Haçlı ordusunu bozguna uğrattı. 
Varna Savaşı’nda alınan yenilginin intikamını almak isteyen bir başka Haçlı ordusunu da 1448’deki II. Kosova 
Savaşı’nda bir kez daha yenerek Avrupalıların Türkleri Balkanlardan çıkarma ümidini yok etti.

TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK
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KARA KUVVETLERİ

Kapıkulu Askerleri 

Kapıkulu Piyadeleri

I II III

Kapıkulu Süvarileri
œ Tımarlı Sipahiler

œ Yayalar ve Müsellimler

Eyalet Askerleri 

OSMANLI ORDUSU

Yukarıdaki şemada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?

               I                           II                     III 

A) Yeniçeriler         Sipahiler           Akıncılar

B) Sipahiler            Akıncılar            Yeniçeriler

C) Akıncılar            Yeniçeriler        Sipahiler

D) Yeniçeriler        Akıncılar            Sipahiler

ÖRNEK SORU

ÇÖZÜM:
Orhan Bey döneminde fetihlerin artması ve sınırların genişlemesiyle düzenli bir orduya ihtiyaç duyuldu 
ve “Yaya ve Müsellem” adıyla bir ordu kuruldu.. Ancak bu ordunun da asker ihtiyacını karşılayamaması 
üzerine I. Murat döneminde Kapıkulu Ocakları kuruldu. Kapıkulu Piyadeleri yaya birlikleri (yeniçeriler) Ka-
pıkulu Süvarileri ise (sipahiler) atlı birlikleri oluşturuyordu. Akıncılar ise eyaletlerde bulunan atlı birliklerdi.

Cevap: A

OSMANLI DEVLETİ’NİN FETİH SİYASETİ

Osmanlı Devleti başarılı fetih siyasetiyle her geçen yıl daha da güçlendi. Fatih Sultan Mehmet’in hüküm-
darlığıyla başlayan ve 16. yüzyıl ortalarına kadar devam eden dönemde Osmanlı Devleti; siyasi, askerî ve 
ekonomik olarak gücünün zirvesine ulaştı.

Osmanlı Devleti (15-16. yüzyıllar) haritası

1481-1699 YILLARI ARASINDA OSMANLI DEVLETİ

Fatih Sultan Mehmet Dönemi 
(1451 - 1481)
Osmanlı Devleti’ne Bağımlı 
Ülkeler
II. Bayezıt, Yavuz Sultan Selim 
dönemi (1481-1520)
Kanuni Sultan Süleyman 
Dönemi (1520-1566)
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İstanbul’un Fethi (1453)

Küçük yaştan itibaren iyi bir eğitim alan II. Mehmet, “Avni” lakabıyla şiirler yazacak kadar edebiyat bilgi-
sine, topların tasarımını yapacak kadar matematik ve mühendislik bilgisine sahip idi. Ayrıca Farsça, Arapça, 
Yunanca, Sırpça, Slavca ve İtalyanca dillerini biliyordu. Atalarından kalma gaza ve cihat anlayışına sahip olan 
II. Mehmet, 1451’de padişah olduğunda İstanbul’u fethetmeyi öncelikli hedef olarak belirlemişti. Ayrıca Bi-
zans, haçlıları Osmanlı’ya karşı kışkırtıyordu. Osmanlı Devleti’nin Anadolu ve Rumeli toprakları ortasında yer 
alan İstanbul, Bizans İmparatorluğu’nun başkentiydi. Önemli ticaret yollarının üzerinde bulunması nedeniyle 
ekonomik açıdan da önemliydi. Güçlü surlarla çevrili olan bu şehir, daha önceki Osmanlı padişahlarının kuşat-
malarına başarıyla direnmişti. Hz. Muhammed’in “Konstantinopolis (İstanbul) bir gün mutlaka fethedilecektir. 
Onu fetheden asker ne güzel asker, onu fetheden komutan ne büyük komutandır.”  hadisi tüm Müslümanlar 
gibi Fatih’in de hayalini süslüyordu.

II. Mehmet güçlü surlara sahip ve üç tarafı denizle çevrili olan bu şehri fethetmek için görseldeki Rumeli 
Hisarı’nı yaptırdı.

Ayrıca büyük bir donanma ile birlikte görseldeki gibi surları yıkabilecek güçte büyük toplar hazırlattı.

TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK
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Savunma için surları sağlamlaştıran Bizans İmparatoru Haliç’i de zincirlerle kapatmıştı. Ancak,  gecenin 

karanlığından yararlanarak Osmanlı gemileri karadan kızaklarla çekilerek görseldeki gibi Haliç’e indirildi. 
Bununla birlikte Osmanlı ordusu, 29 Mayıs 1453’te açılan gediklerden şehre girdi ve İstanbul fethedildi. 
İstanbul’un fethiyle “Fatih” unvanını alan II. Mehmet şehirdeki herkese din ve vijdan hürriyeti tanıdı. Bizans 
İmparatorluğu yıkıldı. Boğazların kontrolü tamamen Osmanlı Devleti’ne geçti. Böylece bölge ticaretinde 
Osmanlı Devleti daha etkin bir güç hâline geldi. Osmanlı Devleti’nin Anadolu ve Rumeli toprakları arasında 
bütünlük sağlandı.

İstanbul’un fethinin dünya tarihi açısından da önemli sonuçları olmuştur. İstanbul’un fethiyle Orta Çağ 
sona ererken Yeni Çağ başlamıştır. İstanbul’dan ayrılan Bizanslı bilim insanları İtalya’ya giderek Rönesans’ın 
gelişmesine destek vermişlerdir. 

Akdeniz ticaretinin büyük oranda Müslümanların eline geçmesi Avrupa’da yeni ticaret yollarının aranma-
sına ve daha sonrasında da coğrafi keşiflere neden olacaktır.

Fatih Sultan Mehmet ile Trabzon seferinde yanında bulunan Uzun Hasan’ın annesi Sara Hatun arasında 
şu konuşma geçmiştir:

Sara Hatun: “Hey oğul! Bir Trabzon için bunca zahmet çekmek nedendir?” dedi. Padişah cevap verdi:

“Ana! Bu zahmet din yolunadır ki ahirette Allah’ın yanına varınca mahcup olmayalım. Zira bizim elimizde 
İslam kılıcı vardır, eğer bu zahmete katlanmazsak bize gazi demek yalan olur.” dedi.

Âşık Paşazâde Derviş Ahmed Âşıkî, Âşık Paşazâde Tarihi, s.240

Osmanlı sultanları gaza ve cihat anlayışına bağlı hareket ederek fetihler gerçekleştirdiler (I). İslam dinini 
korumak ve yaymak amacıyla yapılan savaş anlamına gelen gaza ve cihadı dinî bir görev kabul ettiler 
(II). Bu doğrultuda Bizans ve Balkanlar’daki Hristiyan devletler yerine daha çok Anadolu’daki Müslüman 
Türk beylikleri ile mücadele ettiler (III).  Osmanlı padişahları da bu anlayış doğrultusunda gazi unvanını 
kullandılar (IV).

Yukarıdaki örnek olaydan yola çıkarak yapılan açıklamadaki numaralı cümlelerden hangisinde 
bir hata bulunmaktadır? 

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

ÇÖZÜM:
Osmanlı Devleti, Ertuğrul Gazi ile başlayan gaza ve cihat anlayışına dayalı fetih politikasını devam et-
tirmiştir. Bu sayede, 14. yüzyılın başlarında küçük bir beylik olan Osmanlı, kısa süre içerisinde Bizans 
İmparatorluğu’na ve Avrupa’daki devletlere karşı önemli zaferler kazanan güçlü bir siyasi devlet hâline 
gelmiştir. 

Cevap: C

ÖRNEK SORU
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ÇÖZÜM:
Osmanlı Devleti fethedilen topraklarda kalıcı olmak için “istimâlet politikası“ uygulamıştır. Bu politikanın 
amacı fethedilen topraklardaki insanların devlete olan bağlılıklarını güçlendirmektir. Bu politikanın gereği 
olarak herkese din ve vijdan özgürlüğü tanınmış, fethedilen şehirler imar edilmiş ve adaletle yönetilmiştir. 
Böylece Osmanlı Devleti bir yandan fetihleri gerçekleştirirken bir yandan da farklı millet ve kültürleri bir 
arada yaşatmayı başarmıştır. 

Cevap: C

Tarihçi Nikolas Jorga (Nikılıs Yorga) İstanbul kuşatmasında şehrin savunmasının Rumlardan daha çok 
4. Haçlı Seferi ile İstanbul’a yerleşen Latinler tarafından yapıldığını belirtir. Kuşatma günlerini bizzat 
gören Bizans Tarihçisi Ducas (Dukas) ise Latinlerin baskısından bıkan halkın “Latin külahı görmektense 
Türk sarığı görmek evladır.” sözünü söylediklerini belirtir. 

(Nikolas Jorga, Osmanlı Tarihi, c.2, s.22; Ducas, Bizans Tarihi, s.264)

 Metinde geçen örnek olaydan yola çıkarak, Osmanlı Devleti’nin;

I. herkese dil, din ve kültür özgürlüğü tanınması,

II. kanun önünde herkese eşit ve adil davranılması,

III. fethedilen yerlerdeki insanların Türkleşmesinin sağlanması

özelliklerden hangilerine sahip olduğu söylenebilir?

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

ÖRNEK SORU

Karadeniz’in Türk Gölü Hâline Gelmesi

İstanbul’un fethiyle “Fatih” unvanını alan II. Mehmet’in sonraki ilk hedefi Karadeniz ve Ege Denizi’nde 
hâkimiyet kurmak idi. Böylece bu iki denizi birleştiren İstanbul ve çevresinin güvenliğini sağlamak istemişti.

Bu amaçla Fatih döneminde Ege Denizi’nde güvenlik sağlandıktan sonra İstanbul’dan başlayarak doğuya 
doğru Karadeniz’in Anadolu kıyıları ele geçirilmiştir. Kuzeyde stratejik önemi olan Kırım Yarımadası’nın alınma-
sı ile Karadeniz Osmanlı Devleti’nin denetimine girmiştir. Daha sonra Fatih Sultan Mehmed, Ege Denizi’ndeki 
İmroz, Limni, Bozcaada, Eğriboz, Semadirek, Midilli ve Taşoz adalarını fethetmiştir. Ayrıca 1480’de Otranto 
şehrini ele geçirmesi Avrupalılarda Roma’nın da fethedileceği endişesine yol açmıştır. Fatih’in 1481’de vefat 
etmesi ile endişeleri ortadan kalkmış ve Otranto şehrini geri almışlardır.

Mısır’ın Fethi (1517)

Fatih Sultan Mehmed’in torunu olan I. Selim (Yavuz Sultan Selim) öncelikli olarak Osmanlı Devleti’nin 
doğu ve güney sınırları ile ilgilenmiş; İran ve Mısır üzerine seferler düzenleyerek devletin sınırlarını doğu ve 
güney yönünde genişletmiştir.

I. Selim ilk seferini, İran’da kurulmuş olan ve Anadolu’ya egemen olmak isteyen Safeviler üzerine yaptı. 1514’te 
Çaldıran Savaşı’nda Osmanlı ordusu Safevi ordusunu mağlup etti. Böylece Osmanlı Devleti’nin Anadolu’nun 
doğusundaki hâkimiyeti güçlendi. Daha sonra Turnadağ Savaşı (1515) ile Dulkadiroğlu Beyliği ortadan kaldırıldı.  

TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK
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Böylece Anadolu’da Türk birliği kesin olarak sağlandı. Daha sonraki Mercidabık (1516) ve Ridaniye Savaşları 
(1517) ile Memluk Devleti tamamen ortadan kaldırılarak Osmanlı toprakları Afrika Kıtası’na kadar genişle-
tilmiştir.

Mısır Seferi sonucunda Memlük Devleti yıkılınca; Suriye, Filistin, Mısır ve Mekke ile Medine’nin yer aldığı 
Hicaz da fethedildi. Halifelik Osmanlıya geçti. Böylece Osmanlı Devleti, İslam dünyasının başlıca koruyucusu 
hâline geldi. Doğu Akdeniz ticaretinde Osmanlı Devleti’nin etkinliği arttı.

8 yıllık kısa saltanat süresinde Osmanlı topraklarını yaklaşık 3 kat büyütmeyi başaran ve oğlu Kanuni’ye 
zengin bir devlet bırakan görseldeki I.Selim, aynı zamanda çok da alçak gönüllü birisidir. O, Mısır Seferi 
sonrasında Kahire’de okunan cuma hutbesinde kendisi için “Mekke ve Medine’nin hâkimi” anlamına gelen 
“Hâkimü’l Harameyn” unvanının kullanıldığını duyar. Bunun üzerine hemen müdahale ederek “Mekke ve 
Medine’ye hizmet eden” anlamına gelen “Hâdimü’l Harameyn” ünvanının kullanılmasını ister.

Rodos’un Fethi (1522)

Yavuz Sultan Selim’den sonra Osmanlı tahtına çıkan oğlu Kanuni Sultan Süleyman 46 yıl süreyle en uzun 
süre tahtta kalan padişahtır. Adaleti ve yaptığı kanunlar sayesinde “Kanuni” unvanını almıştır. Onun döne-
minde Osmanlı Devleti hem doğuda hem de batıda çok güçlü bir konuma gelmiştir.

Ömrünün çoğu seferlerde geçen Kanuni zamanında Orta Avrupa’nın kilidi durumundaki Belgrat alındı 
(1521). Mohaç Savaşı’nda Macarları yenen Kanuni Orta Avrupa’da Osmanlı hâkimiyetini pekiştirdi (1526). 
Viyana’yı kuşatmasına rağmen ağır geçen kış şartlarının da etkisiyle sonuç alamadı(1529). Ayrıca Kanuni 
Doğuda İran’a karşı da üç sefer düzenlemiştir.

Kanuni Döneminde denizlerde de önemli gelişmeler yaşandı. Akdeniz’de hâkimiyeti sağlamak için önemli 
bir konumda olan Rodos Adası fethedildi (1522). Rodos’un fethiyle Akdeniz ticareti güvenlik altına alındı. 
Osmanlı donanması Akdeniz’de daha etkili olmaya ve fetihler yapmaya başladı. Daha sonra Barbaros Hay-
reddin Paşa Preveze Deniz Savaşı’nda (1538) haçlı donanmasını yenerek Akdeniz’de üstünlüğün tamamen 
Osmanlı Devleti’ne geçmesini sağladı.
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İstanbul’da bulunan Venedik Elçisi Barbaro’ya Veziriazam Sokullu Mehmet Paşa şu sözü söylemiştir: “Biz 
sizden Kıbrıs Adası’nı alarak kolunuzu kestik. Siz ise donanmamızı mağlûp etmekle sakalımızı tıraş etmiş 
oldunuz. Kesilmiş kol yerine gelmez lâkin tıraş edilmiş sakal daha gür olarak çıkar”.

Sokullu Mehmet Paşa’nın dediği gibi kısa bir süre sonra Osmanlı Donanması yeniden inşa edilerek tekrar 
Akdeniz’in en önemli gücü hâline geldi.

Metinde geçen Osmanlı donanmasının mağlup edildiği deniz savaşı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rodos seferi    B) Cezayir seferi

C) Preveze Deniz Savaşı   D) İnebahtı Deniz Savaşı

ÇÖZÜM:
Adada bulunan korsanlar Akdeniz ticaretine zarar veriyordu. Bu yüzden Kıbrıs’ın fethi Akdeniz’in doğu-
sunun güvenliği için oldukça önemliydi. Lala Mustafa Paşa 1571 yılında adayı fethetmiştir. Ancak Kıbrıs’ın 
fethinden sonra Papa’nın çağrısı ile toplanan Haçlı donanması İnebahtı Deniz Savaşı’nda Osmanlı donan-
masını mağlup etmiştir (1571). 

Cevap: D

ÖRNEK SORU

AVRUPA’DAKİ GELİŞMELER VE OSMANLI DEVLETİ’NE ETKİLERİ

Osmanlı Devleti, 16. yüzyılda Asya, Avrupa ve Afrika’ya yayılmış, siyasi ve askerî açıdan üstünlüğünü kom-
şularına, Avrupa’ya kabul ettirmişti. İpek ve Baharat ticaret yollarının önemli bir bölümü Osmanlı kontrolü 
altındaydı. Osmanlı Devleti mimari, bilim, sanat ve edebiyat gibi alanlarda dünyanın en önemli medeniyet-
lerinden biri iken Avrupa halkı açlık, yoksulluk ve salgın hastalıklar ile mücadele ediyordu.

Avrupa 15. yüzyıldan itibaren önemli bir ilerleme sürecine girdi. Haçlı Seferleri sırasında Avrupalılar İslam 
dünyasından matbaa, kâğıt ve pusulayı öğrenmişlerdi. Bu araçların geliştirilmesi ve kullanılması ise Avrupa’da 
XV. ve XIX. yüzyıllar arasında ekonomik, sosyal, kültürel, dinî, bilimsel ve siyasi gelişmeler yaşanmasına neden 
oldu. 

Coğrafi keşifler ile ekonomik olarak güçlenen Avrupa’da eğitim, bilim, sanat ve düşünce hayatında önemli 
gelişmeler yaşanırken Osmanlı Devleti de Avrupalı devletler karşısında 17. yüzyıldan itibaren üstünlüğünü 
kaybetmeye başlayacaktır.

Coğrafi Keşifler

Avrupalılar Osmanlıya ve diğer Müslüman ülkelere vergi ödememek, ticaret mallarına daha kolay ve 
ucuz yoldan ulaşabilmek amacıyla Çin ve Hindistan’a giden yeni deniz yolları aradılar. 15. yüzyılda başlayan 
bu arayışlar sonucunda Avrupalı denizciler yeni adalar, ticaret yolları ve hatta Amerika kıtasını keşfettiler. Bu 
keşiflerinin tümüne birden coğrafi keşifler adı verilmektedir.

TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK
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Cografi Keşifler Haritası

Bartholomue Diaz
(1487 - 1488)

Vasco de Gama
(1497-1499)

Magalhaes (1519-151
Del Cano (1519-1522)

Cristof Colombus
(1492-1493)

Sonuçlarıyla tüm insanlık tarihini etkileyen bu keşifler öncelikli olarak coğrafi konumlarından dolayı 
Portekiz ve İspanya’nın kontrolünde gelişti. Afrika’nın güneyinden Ümit Burnu’nu geçerek Hindistan ve Çin’e 
ulaşmak, keşifler için yapılan ilk denemeler oldu. Ümit Burnu’na ilk kez Barthelemy Diaz (Bartelmi Diyaz) ulaştı 
(1487). Ancak daha ilerisine yani Hindistan’ a ilk ulaşan denizci Vasco de Gama’dır (Vasko dö Gama 1497). 
Ümit Burnu’nun keşfi Hint Okyanusu’nu yine önemli bir ticaret bölgesi hâline getirdi. Bu şekilde Avrupalılar 
Hindistan’a ilk kez alternatif bir yoldan ulaşmış oldu.

Bu sıralarda Dünya’nın yuvarlak olduğuna inanan Colomb (Kolomb) da sürekli batıya giderek Çin’e ve 
Hindistan’a ulaşabileceğini düşündü. Bu düşünce ile batıya doğru yol alırken farkında olmadan Amerika 
Kıtası’na ulaşan ilk denizci oldu. Ancak buranın yeni bir kıta olduğu, daha sonraki dönemlerde anlaşılmıştır. 

Daha sonraki dönemlerde Colomb ile aynı düşünceye sahip olan ve yine batıya doğru yol alan Magellan 
(Macellan) Amerika’nın da ötesine geçerek Dünya’yı dolaşan ilk denizci olmuştur. 1521’de Filipin Adalarına 
ulaşan Magellan burada hayatını kaybedince yarım kalan dünya turunu Del Kano tamamladı.

Coğrafi keşiflerle ortaya çıkan sömürgecilik Avrupa’nın zenginleşmesini sağlamıştır. Keşfedilen yerlerdeki 
yer altı ve yer üstü kaynakları ile binlerce yerli insan köle olarak Avrupa’ya ve Amerika’ya taşınmıştır. 

Aynı zamanda keşifler sonucunda Dünya’nın düz olduğunu iddia eden kiliseye duyulan güven azaldı ve 
düşünce hayatı giderek özgürleşti. Ticaretle uğraşan ve zenginleşen Avrupalı aileler kültür ve sanat hareket-
lerini destekledi. Böylece Rönesans hareketinin başlamasına katkıda bulundular.

Keşfedilen deniz yolları, Baharat ve İpek yollarının önemini azaltmıştır. Bu durum Osmanlı Devleti’ni 
olumsuz etkiledi. Akdeniz limanlarının önemini kaybetmeye başlamasıyla Osmanlı Devleti’nin gelirleri de 
azalmaya başladı.
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Amerika yerlilerinin kurduğu iki büyük imparatorluk için o gün, yani 1492 yılında Karayip Denizi’ndeki 
adalardan birinde yerlilerin ağaçların arkasına saklanarak kıyıya yanaşan yabancıları korku içinde izle-
diği gün, sonun başlangıcıydı. Aslında bu adadaki yerliler iki büyük yerli uygarlığından, Azteklerden ve 
İnkalardan çok uzakta yaşıyorlardı. Ama yine de bu yabancılar Aztekler ve İnkalar için kötüye işaretti. 
Dünya tarihinin ana akışına kısa bir an için girecek ve sonra da silinip gideceklerdi. 

O, Yeni Dünya’nın doğu kıyısına Aztekler en güçlü dönemlerindeyken ulaşmıştı. İspanya’ya geri döndü-
ğünde gördüklerini anlatmış, pek çok insan gemilere binmiş ve yeni keşfedilen topraklara doğru yola 
çıkmıştı.  James C. Davis (Ceymis C. Deyvis, Amerikalı), İnsanın Hikâyesi, s.173,180

Metinde anlatılan kaşif aşağıdakilerden hangisidir?

A) Magellan    B) Kristof Kolomb

C) Bartolomeu Dias   D) Vasco da Gama

ÇÖZÜM:
Kristof Colomb, 1492’de Amerika kıtasına ulaşmıştır. Buranın Hint adaları olduğunu zannetmiş, ancak 
daha sonra farkında olmadan Amerika’yı keşfettiği anlaşılmıştır. 

Cevap: B

ÖRNEK SORU

Rönesans

Burjuva sınıfının sanat ve bilimle uğraşanlara destek olmaları, birçok eserin Müslümanların kaynaklarından 
alınarak çevirilerinin yapılması bilim, kültür ve sanat ile uğraşanların “yeniden doğuş” anlamına gelen Röne-
sans Hareketi’ni XV. ve XVI. yüzyıllarda İtalya merkez olmak üzere tüm Avrupa’da başlatmasını sağladı. Mon-
taigne, Shakespeare, Cervantes, Kopernik bu dönemin yazar, şair, düşünür ve bilim insanlarından bazılarıdır.

Reform

Yeniden düzenlemek anlamına gelen Reform, Katolik Kilisesi’ndeki yozlaşmaya karşı başlamış dinî bir 
harekettir. Almanya’da başlayan ve daha sonra tüm Avrupa’ya yayılan Reform hareketlerinin önderi Alman 
bir papaz olan Martin Luther’dir (Martin Luter, 1483-1546).

TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK
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Sanayi İnkılabı ve Sömürgecilik

Sanayi İnkılabı adı verilen gelişme 18. yüzyıl sonlarında İngiltere’de buhar gücünün keşfedilmesiyle baş-
ladı, daha sonra tüm Avrupa’ya yayıldı. Sömürgeleştirilen topraklardan bol miktarda ham madde getirilmesi 
ile zenginleşen Avrupa’da; gerekli enerji kaynağı olan taş kömürünün de bol miktarda bulunması nedeniyle 
çok sayıda fabrikalar kuruldu. Üretimde büyük artışlar oldu. Demir ve çelikten yapılan gemiler ve trenler ula-
şımı kolaylaştırdı. Bununla birlikte ortaya çıkan; ürünlerin pazarlanması ve ham madde arayışı sömürgecilik 
faaliyetlerinin artmasına sebep oldu.

  Avrupalı devletler fabrikalarda ucuz ve seri üretim gerçekleştirirken Osmanlı Devleti’de atölye benzeri 
küçük işletmelerde üretim yapılmaktaydı. Daha yüksek maliyetli yerli ürünlerin Avrupalı ürünlerle rekabet 
gücü azaldı. Bu durum Osmanlı Devleti’ni ham madde temin edilecek bir kaynak ve aynı zamanda üretilen 
malların satılacağı bir pazar haline getirdi. Böylece sanayileşen devletler ile rekabet edemeyen ve onların 
açık pazarı hâline gelen Osmanlı, artan harcamalarla da  birlikte zor durumda kalacak ve Avrupa’dan borç 
almaya başlayacaktır.

 

Fransız İhtilali

1789 yılında başlayan ve Fransız İhtilali adı verilen halk ayaklanmasıyla soylulara tanınmış olan ayrıca-
lıklara son verilerek vatandaşlar arasında eşitlik ilkesi kabul edildi. Demokrasi, milliyetçilik, özgürlük, eşitlik, 
insan hakları gibi kavramlar tüm dünyaya yayıldı. İmparatorluklar yani çok uluslu devletler bu kavramların 
etkisiyle yıkılma sürecine girdiler. Fransız İhtilali Yeni Çağı bitiren, Yakın Çağ’ı başlatan olay olarak kabul edildi.
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Fransız İhtilali Osmanlı Devleti’ni de etkiledi. Osmanlı Devleti’ne bağlı olan bazı milletler, milliyetçilik fikrine 

kapılarak kendi bağımsız devletlerini kurmak istediler. Osmanlı Devleti’nin ekonomik ve siyasi sıkıntılarından 
faydalanarak isyanlar başlattılar. Zor durumda kalan Osmanlıyı kurtarmak adına bazı aydınlar demokrasi 
hareketlerini başlatacaktır. Müslüman olmayan Osmanlı halkının devlete bağlılıklarını artırmayı amaçlayarak 
1839 Tanzimat Fermanı daha sonrasında Islahat Fermanı yayınlanacaktır (1856).

OSMANLI DEVLETİ’NDE ISLAHAT HAREKETLERİ

Padişah ve diğer yöneticiler devleti yeniden eski gücüne kavuşturmak amacıyla 17. yüzyıldan itibaren 
Osmanlının yıkılışına kadar pek çok alanda yenilik ve düzenlemeler yaptılar. Bu düzenlemelere yenileme ve 
iyileştirme gibi anlamlara gelen ‘’ ıslahat’’ adı verildi. Islahat hareketleri 17. yüzyılda daha çok askerî alanda 
yapılırken 18. yüzyıldan itibaren Avrupa örnek alınarak haberleşme, eğitim, ulaşım, bankacılık, basın-yayın 
gibi alanlarda yeni kurumlar meydana getirildi.

Avrupa’da yaşanan gelişmelerle birlikte, 1683’teki II. Viyana 
Kuşatması’ndan itibaren Osmanlı orduları art arda yenilmeye baş-
lamış ve askeri üstünlük Avrupalılara geçmişti.Osmanlı yönetici 
ve aydınları Avrupalıların askerî alandaki üstünlüklerini kabul et-
meye başlamışlardı. Böylece tarihimizde XVIII. yüzyıl başlarından 
itibaren ilk defa Osmanlı kurumlarının batıdan örnek alınarak dü-
zenlenmeye çalışıldığı bir dönem ortaya çıktı. “Lâle Devri” diye 
isimlendirilen dönemde 1718–1730 yılları arasında padişah Sul-

tan III. Ahmed sadrazam ise Nevşehirli Damat İbrahim Paşa idi. 1718 yılında imzalanan Pasarofça 
Antlaşması’ndan sonra başlayan ıslahat hareketleri sırasında Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi fen ve sanat 
alanlarındaki gelişmeleri görmek ve bilgi edinebilmek amacıyla Paris’e gönderilmişti.

Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi’nin verdiği bilgiler Osmanlının modernleşmesine önemli katkılar sağla-
mıştır. Bu dönemde ilk kez Avrupa’da geçici elçilikler oluşturulmuştur. İlk kez “çiçek aşısı” uygulanmıştır. Çini 
atölyeleri açılmıştır. 1720 yılında tulumbacıların yerine “itfaiye teşkilatı” kurulmuştur. İtfaiye teşkilatı Osmanlı 
tarihinde batı örnek alınarak kurulan ilk teşkilat olmuştur.

Yirmisekiz Mehmet Çelebi ile Paris’e giden oğlu Sait Çelebi burada matbaaları dolaşmıştı. Sait Çelebi, 
İstanbul’a dönüşünde İbrahim Müteferrika ile birlikte, dinî kitaplar basılmayacağı sözünü vererek 1727’de 
ilk Türk matbaasını kurdu. Arapça-Türkçe bir sözlük olan “Vankulu Lügati’’ adlı matbaada ilk basılan kitaptan 
sonra, kitap sayısı hızla artmış ve fiyatı ucuzlamıştır. Böylece bilginin yayılması kolaylaşmıştır. Matbaanın 
ihtiyacından dolayı, Lale Devri’nde ilk defa Yalova’da bir kâğıt fabrikası ve daha sonra İstanbul’da bir kumaş 
fabrikası kurulmuştur.

TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK
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Osmanlı Devleti’nde ilk kez köklü değişiklikler yapan padişah III. Selim’dir. 
Öncelikle devletin zayıflamasının nedenleri ve çözümü için dönemin ileri ge-
len asker ve alimlerine raporlar hazırlatmış Avrupa kültürünü yakından tanı-
mak amacıyla da Ebubekir Ratıp Efendi’yi Viyana’ya elçi olarak göndermiştir. 
III. Selim devletin ileri gelen adamlarından bir meclis oluşturmuş ve bu mec-
lisin hazırladığı raporlar doğrultusunda Nizam-ı Cedid (yeni düzen) adı veri-
len yenilikler yapmıştır. Nizam-ı Cedid adıyla Avrupa tarzında bir askerî yapı-
lanma kurmuş ve bu ordunun masraflarını karşılamak için İrad-ı Cedid adıyla 
yeni bir hazine oluşturmuştur. Avrupa başkentlerinde (Paris, Londra, Berlin, 
Viyana) daimî elçilikler açılmıştır. Batı dillerinde yazılmış önemli eserler Türk-
çeye çevrilmiş, Batı düşüncesinin ülkeye girmesi hız kazanmıştır.

Sultan II. Mahmud, tımar sisteminin bozulmasından sonra asker ve vergi top-
lama işini üstlenen ve zamanla bölgelerinde zenginlik ve güç kazanan top-
rak sahibi âyanlarla Sened-i İttifak’ı imzalamıştır(1808). Bu sözleşme ile Os-
manlı tarihinde ilk kez bir padişah yönettiği insanlara vergi ve askerlik 
konularında tavizler vermiştir.

Bu sözleşme  iktidar gücünü kısıtlamış olsa da Âyanlarla uzlaşı sağlandıktan 
sonra II. Mahmud’un ilk hedefi ıslahatlar yapmak olmuştur.

II. Mahmud Dönemi’nde, bozulan ve devlete zarar veren Yeniçeri Ocağı kal-
dırılmıştır. Bu gelişmeye  Vakay-ı Hayriye (hayırlı olay) denir. Yeniçeri ocağının 
yerine “Asakir-i Mansure-i Muhammediye” adıyla yeni bir ordu kurulmuştur.

II. Mahmud, Orhan Bey’den itibaren devlet işlerinin görüşüldüğü Divan Teşkilatı’nı kaldırmıştır. Yerine 
günümüzdeki bakanlık sistemi olan Nazırlık getirilmiştir. Ayrıca II. Mahmud Dönemi’nde, askere gidecek ve 
vergi verecek kişi sayısını belirlemek için sadece erkeklerin sayıldığı ilk nüfus sayımı yapılmıştır.

Bu yeniliklerin yanında “Takvim-i Vekayi” adlı Fransızca ve Türkçe olarak resmî bir gazete çıkarılmıştır. Ga-
zetede iç ve dış haberler, ticaret, askerlik, sanat ve bilimsel çalışmalar gibi alanlarda haberler yer almıştır. Bu 
dönemde klasik eğitim veren okulların dışında Avrupa tarzında yeni okullar da açılmış, Avrupa’ya öğrenciler 
gönderilmiştir.

Daha sonra Osmanlı devlet adamları azınlık halkları devlete bağlamak ve  isyan etmelerini önleyebilmek 
için çeşitli çalışmalar yaptılar. Tanzimat Fermanı ile başlayıp I. Meşrutiyet’in ilanına kadar süren döneme 
Tanzimat Dönemi denir. Padişah iradesiyle yayınlanan Tanzimat Fermanı (1839) ile azınlıkların zaten var olan 
hakları yasal güvence altına alındı. Ancak bağımsızlık hayaline kapılan azınlıklar, atılan bu adımlara rağmen 
isyan etmekten vazgeçmediler. Bunun üzerine 1856’da Avrupalı devletlerin de baskısıyla Islahat Fermanı 
adıyla yeni bir ferman yayınlandı. Bu fermanla azınlıkların hakları Müslümanlarla eşit hâle getirildi. Buna 
rağmen azınlık isyanları önlenemedi.
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Tanzimat sonrasında Osmanlı Devleti ekonomik hayatında bazı değişimler yaşanmıştır. Özellikle 1838’de 

imzalanan Balta Limanı Ticaret Anlaşması ile yabancıların serbestçe ticaret yapabilmelerine imkân sağlan-
mıştır. Bunun sonucu yabancı sermaye yatırımları Osmanlı ekonomisini olumsuz etkilemiştir. 1881 yılında 
Osmanlı Devleti’nin dış borçlarını ödeyememesi üzerine Duyun-u Umumiye İdaresi (Genel Borçlar) kurulmuş-
tur. Osmanlı gelir kaynaklarının büyük bir kısmına el koyan bu kuruluş, vergileri topluyor ve alacaklı devletler 
arasında paylaştırıyordu. Osmanlı Devleti serbest ticaret (kapitülasyonlar) ve Düyûn-u Umûmiye teşkilatının 
etkisiyle ekonomik bağımsızlığını kaybetti. Bu durum devletin siyasi bağımsızlığına da zarar vermiştir.

Avrupa devletleri ile ekonomik ve mali ilişkilerin geliştirilmesi sürecinde bankacılık gelişmeye başlamıştır. 
1888’de Ziraat Bankası kurulmuştur.

19. yüzyıl Osmanlı Devleti’nde iletişim alanında da Avrupa’daki gelişmeler örnek alınarak önemli ıslahatlar 
yapılmıştır.

Posta hizmetleri için Posta Nezareti (Bakanlığı) açılmıştır (1840) ve ilk önce Üsküdar-İzmit arasında posta 
yolu kurulmuştur. 1855 yılında ise Telgraf Müdürlüğü kurulmuş, 1872’de posta ve telgraf hizmetleri birleş-
tirilmiştir.

Osmanlı Devleti ilk buharlı gemiyi 1827’de İngiltere’den satın almıştır. Bu gemiyi İstanbul’da ulaşımda 
kullanmaya başlamıştır. Daha sonra yaygınlaşan gemi ulaşımını düzenli hale getirmek için 1851 yılında 
“Şirket-i Hayriye” adı ile bir vapur işletme şirketi kurulmuştur. Günümüzde bu şirket “Şehir Hatları” adıyla 
İstanbullulara halen hizmet vermeye devam etmektedir.

Bir diğer gelişme de demir yolu ulaşımında yaşanmıştır. Osmanlı Devleti’nde ilk demir yolu Kahire-İs-
kenderiye arasındadır. Anadolu’daki ilk demir yolu hattı 1856-1866 yılları arasında tamamlanan ve 131 km 
uzunluğunda olan İzmir-Aydın arasındaki hattır. 1888’de İstanbul’u Avprupa’ya bağlayan demir yolu hizmete 
açılmıştır.

TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK
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ETKİNLİKLER

1. Aşağıda karışık halde verilen Osmanlı padişahlarını tahta geçiş sırasına göre, en baştan sona 
doğru numaralandırarak sıralayınız.

 

II. Mehmet II. Beyazid Yavuz Sultan Selim Kanuni Sultan Süleyman

Orhan Bey I. Murat Yıldırım Beyazid Çelebi Mehmet II. Murat

  
2. Aşağıda verilen ıslahatların askeri, ekonomik, siyasi, kültürel, iletişim, sağlık, sosyal alanlardan 

hangileri ile ilgili olduğunu karşısına yazınız.

LALE DEVRİ DÖNEMİ

İstanbul, İznik ve Kütahya’da çini, İstanbul ve Selanik’te kumaş fabrikaları 
kuruldu.

ilk kez çiçek aşısı uygulandı.

28 Çelebi Mehmet Efendinin oğlu Said Efendi ve İbrahim Müteferrika’nın 
girişimiyle İstanbul’da ilk Türk matbaası kuruldu. 

III. SELİM DÖNEMİ

Avrupa’daki yenilikleri yakından takip etmek amacıyla Avrupa başkentlerinde 
daimi (sürekli) elçilikler açıldı.

Avrupa usulünde eğitim gören Nizam-ı Cedit ordusu kuruldu. 

Yabancı dil eğitimine önem verildi. Askeri okullarda Fransızca eğitimi başladı.

II. MAHMUT DÖNEMİ

Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. Yerine “Asakir-i Mansure-i Muhammediye” adıyla 
yeni bir ordu kurulmuştur.

Çıkarılan kanunları halka duyurmak için 1831’de TAKVİM-İ VEKAYİ adı ile ilk 
resmi gazete çıkarıldı. 

İlk nüfus sayımı yapıldı.
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1. œ Söğüt’te 1299 yılında bağımsızlığını ilan etti.

œ Bilecik’i alınca başkent yaptı.

œ Bizans ile ilk savaş olan Koyunhisar Savaşı’nı kazandı (1302).

œ İlk Osmanlı parasını bastırdı.

Yukarıda verilen gelişmeler Osmanlı padişahlarından hangisi döneminde yaşanmıştır?

A) Osman Bey    B) Orhan Bey

C) I. Beyazid (Yıldırım)   D) I. Murad Hüdavebdigar

2. Orhan Bey zamanında kurulmuş olan Divan Teşkilatı, devlet işlerinin görüşüldüğü ve karara bağlandığı 
en önemli yönetim organıdır. Alanında uzman kişilerden oluşan divan teşkilatı padişaha devlet idare-
sinde yardımcı olurdu. Ancak son kararı padişah verirdi.

Bu teşkilattaki en önemli devlet adamı olan sadrazamın görev ve yetkileri arasında aşa-
ğıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Padişahın vekili ve yardımcısı idi. 

B) Divan toplantılarında alınan kararların dine uygun olup olmadığına karar verirdi.

C) Padişah sefere katılmadığı zaman orduyu komuta ederdi

D) Fatih Sultan Mehmed Dönemi’nden itibaren divan toplantılarına başkanlık etmeye başladı.

3. Fetihler sadece silah yoluyla gerçekleşmemiştir. Askerlerden önce fethedilecek bölgeye gidip insanla-
rın gönüllerini kazanmaya çalışan kişilerin de fetihlerde büyük rolü vardır. Bu gönüllü insanlara derviş 
manasına gelen abdâl veya Abdalân-ı Rum deniliyordu. 

Bu dervişlerin faaliyetleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Anadolu’da İslâmiyet’in yayılmasını sağlamışlardır.

B) Halk arasında gaza ve cihad anlayışını yaymışlardır.

C) Ticaret faaliyetleri uğraşarak önemli gelir elde etmişlerdir.

D) Şehir ve kasabalara yerleşerek toplumun bütün kesimleriyle yakın temas kurmuşlardır.

TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK 02
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K.A.
4.  - Türkiye Büyük Millet Meclisi, Millî Mücadele’de Fransızlara karşı gösterdiği kahramanca direniş  

 nedeniyle Antep’e 1921’de “Gazi” unvanını vermiş, şehrin adı Gaziantep olmuştur. 

- Türkiye Büyük Millet Meclisi, Millî Mücadele’de Yunan ordusuna karşı Sakarya Meydan Muharebesi’nde 
Türk ordusunun başkomutanlığını yapan Mustafa Kemal’e 1921’de “Gazi” unvanını vermiştir.

Yukarıda verilen metinde yapılan açıklamalardan yararlanarak aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılabilir? 

A) Gaza ve gaziliğe verilen önem Osmanlı Devleti’nden günümüze devam etmektedir. 

B) Osmanlı fetih siyasetinin başarılı olmasında istimâlet politikasının önemli bir yeri vardır.

C) Osmanlı Devleti, gaza ve cihat anlayışına dayalı fetih siyasetinde plansız bir şekilde hareket etmiştir.

D) Kurtuluş Savaşında fethedilen yerde yaşayan halka karşı müsamaha ile yaklaşılmış, din ve ırk ayrımı 
yapılmaksızın herkese adil ve eşit davranılmıştır.

5. II. Mehmet, İstanbul’u fethetme hedefini devlet adamlarına şu sözlerle açıklamıştır:

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in “İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel 
komutan, o ordu ne güzel ordudur.” müjdesine de mazhar olmak isterim.

Bu durum İstanbul’un fethinin;

I. dinî,

II. siyasi,

III. askerî,

IV. ekonomik

nedenlerinden hangisiyle ilgilidir?

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

6. Coğrafi keşifler sonrasında Hindistan ve Çin’e Ümit Burnu Yolu ile ulaşılması;

I. İpek ve Baharat Yolu,

II. Akdeniz limanları,

III. Cebel-i Tarık Boğazı

ticaret yollarından hangilerinin önemini yitirmesine neden olmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) I, II ve III
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YERYÜZÜNDE YAŞAM

İlk insanların barınakları, mağaralarla doğal etkilerden az da olsa korunmuş olan kaya sığınaklarıdır. Bu in-
sanlar geçimlerini avcılık yaparak sağlarlardı. Küçük gruplar hâlinde ve göçebe olarak yaşarlardı. Ülkemizdeki 
Karain (Antalya) ve Yarımburgaz (İstanbul) mağaraları bu tür yerleşim türlerine örnek verilebilir.Daha sonra, 
iklimlerin değişerek havanın ısınması, tarımın başlaması ve bazı hayvanların evcilleştirilmesiyle birlikte ırmak 
ve göl kenarlarında evler yapılmaya başlanmıştır. Böylece yerleşik hayat ortaya çıkmıştır. Ilıman kuşakta yer 
alan akarsu ve göl kenarlarındaki verimli topraklar, ilk yerleşik hayata ait kalıntıların olduğu yerler olmuştur. 
Tarımla beraber besin kaynaklarının artması, nüfusun da hızlı bir şekilde artmasını sağlamıştır. Artan nüfusa 
bağlı olarak ilk yerleşmeler köylere dönüşmüştür. Zamanla tarım ve ticaret merkezi hâline gelen köylerde, 
yerleşim alanlarının genişlemesiyle ilk şehirler ortaya çıkmaya başlamıştır. İnsanların şehirlerde teşkilat-
lanmaya başlaması ve güvenlik kaygısıyla şehir devletleri ortaya çıkmıştır. Bu dönemde maden işlemeyle 
birlikte silahlar yapılmış, askeri birlikler kurulmuş, sur, kale ve tapınaklar inşa edilmiş ve daha sonra güçlü 
imparatorluklar ortaya çıkmaya başlamıştır.

Dünya’da nüfusun dağılışı

Görseldeki haritaya göre, geçmişte olduğu gibi günümüzde de yeryüzündeki nüfus ve yerleşme alanları-
nın dağılışı düzenli değildir. Bazı bölgelerde yerleşme alanları daha yoğunken bazı bölgelerde daha seyrektir 
ya da hiç yoktur. Buna göre yerleşme alanlarının dağılışını sınırlandıran bazı doğal ve beşeri faktörler bulun-
duğu söylenebilir. Bunlardan; su yüzeyleri, yeryüzü şekilleri, kutuplar, kuraklık, ormanlar ve bataklıklar doğal 
faktörlerdendir. Beşerî faktörler ise ekonomik faaliyetler, ticaret, sanayi, madencilik, hayvancılık ve tarım gibi 
insan müdahalesi sonucu oluşan unsurlardır.

Sanayi Devrimi sonrasında kentlerin nüfusu daha hızlı artmaya başlamış ve teknolojik gelişmelerle birlikte 
büyük kentler, tüm insanlar için birer cazibe merkezi hâline gelmiştir. Günümüzde Dünya üzerinde bulunan 
tüm kentlerin büyüyüp gelişmesinde birçok ekonomik faaliyet birlikte etkili olmuştur. Ancak bazı şehirlerde, 
diğerlerine göre ön plana çıkıp o kentin özelliğini belirleyen bazı temel unsurlar bulunmaktadır. Örneğin; 36 
milyonu aşan kişi ile dünyanın en kalabalık kenti olan Tokyo, sanayileşme faaliyetleri ve büyük fabrikaların 
kurulmasıyla birlikte gelişen ve büyüyen şehirlerdendir. Kutsal değerlere veya mekânlara sahip olan ve bu 
özellikleri sayesinde gelişen şehirlere de Mekke, Kudüs ve Vatikan örnek gösterilebilir.

ÜLKEMİZDE NÜFUS
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K.A.

Ekvator

Yukarıdaki haritada ilk yerleşmelerin ve kültür merkezlerinin kurulduğu başlıca yerler gösterilmiştir.

Haritadaki dağılışa göre bu uygarlıkların kurulduğu yerlerin ortak özelliği aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Verimli tarım alanı ve su kaynaklarının olması

B) Okyanus kıyısında yer alması

C) Sıcaklık ve yağışın fazla olması

D) Yer şekillerinin dağlık ve engebeli olması

ÇÖZÜM:

İlk kültür merkezlerinden günümüze dek iklim şartları, güvenlik, ulaşım kolaylığı, tarım yapmaya uy-
gunluk bir yere yerleşilmesi için başlıca nedenler olmuştur. Buna göre haritadaki yerlerin ortak özelliği 
olarak verimli tarım alanları ve su kaynaklarına sahip olması gösterilebilir. 

Cevap: A

ÖRNEK SORU

NÜFUSUMUZ

Cumhuriyetin ilk yıllarında, Türkiye’nin nüfusu kesin olarak bilinmiyordu. Bu dönemde nüfusun 12 milyon 
civarında olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye’de ilk genel nüfus sayımı, 1927’de yapılmıştır. Bu dönemde 
Türkiye’nin nüfusu, 13,6 milyondu. 2007’den itibaren ülkemizde adrese dayalı nüfus sayımı sistemine geçil-
miştir. Bu sisteme göre her yıl, nüfusla ilgili bilgi elde edilebilmektedir. 

Aşağıdaki tabloda 04.02.2020 tarihinde TÜİK tarafından açıklanan Türkiye’nin en güncel nüfus verileri 
gösterilmiştir.
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre; Türkiye’nin nüfusunu bir önceki yıla göre 1 milyon 

151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişiye yükseldi.

Erkek nüfus 41 milyon 721 bin 136 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 433 bin 861 kişi oldu. Diğer bir 
ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,2’sini erkekler, yüzde 49,8’ini ise kadınlar oluşturdu.
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Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfus bir 
önceki yıla göre 320 bin 146 kişi artarak 1 milyon 531 bin 180 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 50,8’ini erkekler, 
yüzde 49,2’sini kadınlar oluşturdu.

Türkiye’de 2018 yılında yüzde 92,3 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2019 yılında yüzde 
92,8 oldu. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 7,7’den yüzde 7,2’ye düştü.

 

İller Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın

İstanbul 15 519 267 7 790 256 7 729 011 18,66 18,67 18,65

Ankara 5 639 076 2 793 850 2 845 226 6,78 6,70 6,87

İzmir 4 367 251 2 174 319 2 192 932 5,25 5,21 5,29

Bursa 3 056 120 1 530 956 1 525 164 3,68 3,67 3,68

Antalya 2 511 700 1 265 171 1 246 529 3,02 3,03 3,01

En fazla nüfusa sahip ilk 5 ilin cinsiyete göre dağılımı 2019
Toplam nüfus içindeki oranı (%)

ÜLKEMİZDE NÜFUS
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İSTANBUL’UN NÜFUSU 15 MİLYONU AŞTI

İstanbul’un nüfusu, bir önceki yıla göre 451 bin 543 kişi artarak 15 milyon 519 bin 267 kişiye ulaştı. Türkiye 
nüfusunun yüzde 18,66’sının ikamet ettiği İstanbul’u, 5 milyon 639 bin 76 kişi ile Ankara, 4 milyon 367 bin 
251 kişi ile İzmir, 3 milyon 56 bin 120 kişi ile Bursa ve 2 milyon 511 bin 700 kişi ile Antalya izledi.

TUNCELİ, BAYBURT, ARDAHAN…

Tunceli, 84 bin 660 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Tunceli’yi, 84 bin 843 kişi ile Bayburt, 97 bin 319 
kişi ile Ardahan, 142 bin 490 kişi ile Kilis ve 164 bin 521 kişi ile Gümüşhane takip etti.

YAŞLI NÜFUS ARTIYOR

Nüfus piramitleri, nüfusun yaş ve cinsiyet yapısında meydana gelen değişimi gösteren grafikler olarak 
tanımlanıyor. Türkiye’nin 2007 ve 2019 yılı nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve ölüm hızla-
rındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görülüyor.
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Erkek Kadın

ORTANCA YAŞ 32.4’E YÜKSELDİ

Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe 
doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır. Ortanca yaş aynı zamanda nüfusun yaş yapısının yorum-
lanmasında kullanılan önemli göstergelerden biridir.

Türkiye’de 2018 yılında 32 olan ortanca yaş, 2019 yılında 32,4’e yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, 
ortanca yaşın erkeklerde 31,4’ten 31,7’ye, kadınlarda ise 32,7’den 33,1’e yükseldiği görüldü.
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ÇALIŞMA ÇAĞINDAKİ NÜFUS ORANI ARTTI

Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2017 yılında yüzde 66,5 iken 2019 
yılında yüzde 67,8’e yükseldi. Diğer yandan çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfu-
sun oranı yüzde 26,4’ten yüzde 23,1’e gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 7,1’den 
yüzde 9,1’e çıktı.

KİLOMETREKAREYE DÜŞEN KİŞİ SAYISI…

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı”, Türkiye genelinde 2018 yılına 
göre 1 kişi artarak 108 kişiye yükseldi. İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 987 kişi ile nüfus yoğunluğu 
en yüksek olan ilimiz oldu. İstanbul’dan sonra 541 kişi ile Kocaeli ve 364 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en 
yüksek olan iller oldu.

Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 
kişi ile Tunceli oldu. Tunceli’yi 20 kişi ile Ardahan ve Erzincan illeri izledi.

Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya’nın nüfus yoğunluğu 57, en küçük yüz ölçümüne 
sahip Yalova’nın nüfus yoğunluğu ise 320 olarak gerçekleşti. 

Görseldeki Türkiye’nin nüfus yoğunluğu haritasına göre, Türkiye’de nüfus ülke içinde düzensiz bir dağılış 
göstermektedir. Bu düzensiz dağılışın nedenleri iklim, yeryüzü şekilleri, toprak verimliliği, su kaynakları ve 
bitki örtüsü gibi doğal çevre faktörleri ile sanayi, madencilik, tarım, turizm, ulaşım ve ticaret gibi beşerî çevre 
faktörleridir. Türkiye’de nüfusunun kıyılardan iç kesimlere doğru azaldığını söylemek mümkündür. İç bölgelere 
göre daha ılıman iklim koşullarına sahip kıyı bölgeleri ile ulaşım, sanayi ve tarım açısından avantajlı yerler 
nüfusun yoğunlaştığı alanlardır. Örneğin kıyı kesimlerde yer alan ve elverişli iklim şartlarının görüldüğü İs-
tanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve Samsun sık nüfus varlığı ile dikkat çekmektedir. Buna karşılık yüksek, 
dağlık ve engebeli alanlarla iklim şartlarının yaşamı zorlaştırdığı kesimlerde ise nüfus seyrekleşmektedir. Bu 
tür yerlerde beşeri faktörler de olumsuzdur. Kış mevsiminin uzun sürdüğü Doğu Anadolu’nun yüksek ve 
dağlık kesimleriyle kuraklığın etkili olduğu Tuz Gölü çevresi, nüfusun seyrekleştiği yerlere örnek verilebilir. 

ÜLKEMİZDE NÜFUS
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NEDENLERİYLE VE SONUÇLARIYLA GÖÇ

İnsanlar; geçimlerini sağlamak, çeşitli imkânlardan faydalanmak, daha iyi yaşam koşulları elde etmek ve 
yerleşmek üzere göç ederler. Türkiye’de meydana gelen göçler genel olarak gerçekleştikleri yere göre iç ve 
dış göç olmak üzere ikiye ayrılır.

İç Göçler: Türkiye sınırları içerisinde gerçekleşen bu göçler, sürekli yerleşme amaçlı olabileceği gibi mev-
simlik iş imkânları çerçevesinde geçici de olabilir. Sürekli yerleşme amaçlı göçlerin genellikle büyük yerle-
şim merkezlerine doğru gerçekleştiği görülür. Türkiye’de uzun yıllar çoğunlukla kırsaldan şehirlere doğru 
gerçekleşen göç olayının, yapılan araştırmalar sonucu son yıllarda şehirden şehre doğru meydana geldiği 
saptanmıştır. Bunların dışında az da olsa şehirden kırsal alanlara ve kırsal alanların da kendi aralarında göç 
olayının gerçekleştiği görülmektedir. 

Ülkemizde ekonomi başta olmak üzere çeşitli nedenlere bağlı olarak meydana gelen bu göçler, genel-
likle sanayi faaliyetlerinin yoğunlaştığı şehirlere doğru gerçekleşir. Ayrıca şehirlerin insanlara yönelik eğitim, 
sağlık, sosyal, kültürel vb. ihtiyaçlara cevap verebilecek kapasitede olması yaşanan bu göç olayında önemli 
bir etkendir. Kırsal kesimlerde hızlı nüfus artışı ile birlikte ortaya çıkan miras yoluyla parçalanan tarım alan-
larının ailelerin geçimini sağlamada yetersiz kalması, tarımda makine kullanımının artmasıyla insan gücüne 
duyulan ihtiyacın azalması ve erozyona bağlı olarak verimi azalan tarım alanlarının varlığı gibi nedenler göçe 
zorlayan unsurlardır. Bunların yanı sıra deprem, sel, heyelan ve çığ gibi afetlerin yaşanması da göçe neden 
olan faktörler arasındadır.

Örneğin; 2011 yılında Van’da ve 2020 yılında Elazığ’da meydana gelen depremlerde çok sayıda insan 
hayatını kaybetmiş; hayatta kalanların bir kısmı da başka yerlere göç etmek zorunda kalmıştır. Kırsal alandan 
kentlere doğru göç edenlerin çoğunluğunu genç bireylerin oluşturduğu görülmektedir. Bu durum; kırsal 
alanda nüfusun azalmasına, iş gücü kaybına ve tarımsal üretimin düşmesine neden olurken şehirlerde de 
başka sıkıntıları beraberinde getirmektedir.

Nüfusun hızla artmasıyla şehirlerde ortaya çıkan işsizlik, görseldeki çarpık kentleşme, gecekondulaşma, 
alt yapı problemleri, trafik, kültürel uyumsuzluk, suç oranlarında artış, çevre kirliliği, eğitim ve sağlık hiz-
metlerinde yaşanan aksamalar ve konut sıkıntısı, fabrikaların kent içinde kalması bu sorunlardan bazılarıdır. 
Ülkemizde en fazla göç alan iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli; en fazla göç veren iller ise Ağrı, 
Van, Diyarbakır, Muş, Şırnak, Erzurum, Hakkâri, Mardin, Sivas, Yozgat ve Artvin’dir.
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Mevsimlik göçler ise Türkiye’deki çeşitli iş kollarında, farklı zamanlarda ek iş gücüne ihtiyaç duyulma-
sından kaynaklanır. Tarım, turizm ve inşaat sektörlerinde özellikle yaz aylarında ortaya çıkan bu ihtiyaçtan 
dolayı insanlar, çalışmak amacıyla bulundukları yerden göç ederler. Örneğin; tarım sezonunda Çukurova’ya 
görseldeki gibi pamuk hasadına, Ordu ve Giresun’a fındık, Niğde ve Afyon’a patates toplamaya, Akdeniz ve 
Ege kıyılarında turizm sektörüne yönelik tesislerde ve inşaat sektöründe çalışmak için büyükşehirlere bu tür 
göçler yönelir.

Dış Göçler: Türkiye’den yurt dışına, yurt dışından da Türkiye’ye doğru gerçekleşen göçlere dış göç denir. 
Yurt dışına gerçekleşen göçlerin büyük bir kısmı 1960’tan sonra Avrupa ülkelerine doğru olan işçi göçleridir. 

 II. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa ülkelerinde ortaya çıkan iş gücü ihtiyacından dolayı başta Almanya 
olmak üzere Fransa, Hollanda, İngiltere, Avusturya ve Belçika’ya görseldeki göçler yapılmıştır.

Bir dış göç türü olan beyin göçü ise Türkiye’de yüksek düzeyde eğitim almış bilim insanları gibi nitelikli 
nüfusun kaybedilmesi demektir. Önceden beyin göçü veren bir ülke olan Türkiye, özellikle son yıllarda sanayi 
ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte beyin göçü almaya başlamıştır.

Devletler arasında yapılan antlaşmalara bağlı olarak azınlık halkın yer değiştirmesi şeklinde gerçekleşen 
mübadele göçleri de zorunlu bir dış göç türü olarak diğerlerinden ayrılır. Lozan Antlaşması’na bağlı olarak ger-
çekleştirilen nüfus mübadelesiyle Yunanistan’dan yaklaşık 450 bin Türk nüfus ülkemize gelerek yerleşmiştir.

ÜLKEMİZDE NÜFUS
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Türkiye’ye doğru yapılan dış göçlere genelde komşu ülkelerdeki iç politik sorunlar, savaş ve iç karışıklıklar 

neden olmuştur.  1991 yılında Yugoslavya’da meydana gelen iç savaş nedeniyle yaklaşık 25 bin Boşnak’ın, 
1999 yılında Sırpların Kosova’ya uyguladığı soykırım sonucunda da binlerce insanın ülkemize sığınması bu 
göçlere verilebilecek örnekler arasındadır.

Ayrıca Suriye’de 2011’de başlayan iç savaş ve siyasi karışıklık nedeniyle Türkiye’ye yaklaşık 4 milyon Suri-
ye vatandaşı göç etmiştir. Türkiye tarihi boyunca zor durumda kalan insanlara yardım ettiği gibi bu gün de 
Suriyeli göçmenlere tüm dünya ülkelerinden daha fazla destek olmuştur. 

2015’te aldığı Nobel Kimya Ödülü ile Türkiye’yi gururlandıran bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, ‘DNA tamiri 
ve hücre dögüsü’ gibi konularda adını duyurarak, dünyanın en önemli üyelikleri arasında bulunan “ABD 
Ulusal Bilim Akademisi” ne seçilen ilk Türk oldu. Mardin’de dünyaya gelen ve İstanbul Tıp Fakültesi’nden 
mezun olan Sancar, uzun bir süredir çalışmalarına ABD’de devam ediyordu.  https://www.sabah.com.tr/

 Yukarıdaki Genel Ağ haberinde verilen durum aşağıdaki konulardan hangisine bir örnektir?

A) Beyin göçü    B) Mevsimlik göç

C) Mülteci göçü   D) Mübadele göçü

ÇÖZÜM:

Genel Ağ haberinde geçen durum bir bilim insanın eğitimine ve çalışmalarına yurt dışında devam etmesi 
olsa da aslında bir tür beyin göçüdür. 

Cevap: A

ÖRNEK SORU
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1. 

Mal ve hizmetlere 
olan talep artar.

Nüfusun dağılışı 
dengesizdir.

Üretim artar.
Ekonomik kalkın-

ma hızı düşer.
İç ve dış göçler 

artar.

Vergi gelirleri 
artar.

Nüfusun temel 
ihtiyaçlarının kar-
şılanması zorlaşır.

Sağlık ve eğitim 
hizmetleri yetersiz 

kalır.

İş gücü artar 
ve işçi ücretleri 

ucuzlar.

Doğal denge 
bozulur.

1

6 87 9 10

2 3 4 5

Yukarıdaki tabloda nüfus artış hızına bağlı olarak ortaya çıkan bazı olumlu ve olumsuz sonuçlar numa-
ralandırılarak açıklanmıştır. 

Bu açıklamaların numaralarını aşağıdaki yerlerden uygun olanlara yazarak eşleştiriniz. 

a) Nüfus artış hızının yüksek olmasının olumlu sonuçları: ........................................................................................

b) Nüfus artış hızının yüksek olmasının olumsuz sonuçları: .......................................................................................

 

2.  

Dış göç Sürekli göç Zorunlu göç

Kırdan kente

Kentten kente

İç göç Mevsimlik 
(Geçici) göç

Gönüllü göç

Kentten kıra

Kırdan kıra

GÖÇ TÜRLERİ

Yukarıda verilen kavram haritasını aşağıdakilerden uygun olanlar ile tamamlayınız.

SÜRESİNE GÖRE GÖÇÜN YAPILDIĞI YERİN ÖZELLİĞİNE GÖRE

MESAFESİNE GÖRE OLUŞUM NEDENLERİNE GÖRE

ETKİNLİKLER
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3. Aşağıda verilen açıklamaların Mevsimlik Göç, Beyin Göçü, Mülteci Göçü, İç Göç, Dış Göç gibi göç 

türlerinden hangisine dahil olduğunu; öğrenci isminin karşısına yazarak eşleştiriniz.

Ben Zehra, her yaz okullar kapanır kapanmaz biz ailecek Giresun’a gide-
riz. Orda fındık toplarız. Ben de aile ekonomisine katkı sağlamak için fındık 
topluyorum.

Ben Reyhan, Suriye’de dünyaya geldim. Ancak kendi ülkemde savaş çıkınca 
Türkiye’ye yerleştik. Türkiye sayesinde hayatımız kurtuldu. 

Ben Aleyna, ablam yurt dışındaki bir üniversiteden burs kazandı. Tıp eğiti-
mini tamamlamak için o ülkeye gitti. Daha sonra aynı ülkede uzman dok-
tor olarak bazı araştırmalara katılacak.

Ben Leyla. Biz aslen Çorum’luyuz. Çünkü annem ve babam Çorum’da dün-
yaya gelmişler ve daha sonra İstanbul’a taşınmışlar. Ben de İstanbul’da 
dünyaya gelmişim. Ama bana nerelisin diye sorduklarında Çorum’luyum 
diyorum.

Ben Fatih, benim babam aşçıdır. Çok güzel yemekler yapar. Her yıl Antal-
ya’daki lüks otellerin mutfağında turizm sezonu bitene kadar çalışır. Biz de 
her yaz tatilinde onun yanına gideriz.

Ben Yasin, Almanya’da yaşıyorum. Çok uzun zaman önce annem ve babam 
bu ülkeye çalışmak için gelmişler. Ben de burada dünyaya gelmişim.

Reyhan:  ..............................................................

Yasin: ..............................................................

Aleyna: ..............................................................

Zehra: ..............................................................

Fatih: ..............................................................

Leyla: ..............................................................

Reyhan 

Aleyna

Fatih

Yasin

Zehra

Leyla
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1.  

Görseldeki kazıların yapıldığı Çatalhöyük, Orta Anadolu’da, günümüzden 9 bin yıl önceki bir  yerleşim 
yeridir. O dönemde bataklıkların kıyılarına kadar uzanan dağ ormanlarının kuşattığı Çatalhöyük, bere-
ketli bir arazi ile çevrelenmiştir. Höyük çevresindeki sulak alanlarda yoğun sazlıklar çok çeşitli hayvan 
ve değerlendirilebilecek bitkiler barındırıyordu. Son tespitler burada yaşayanların, tarlalarını bugünkü 
Çumra ilçesi civarında oluşturduklarını ve hayvan sürülerini Çatalhöyük’ten uzakta otlattıklarını ortaya 
koymaktadır. Çarşamba Irmağı ilkbaharda taşarak Çatalhöyük’ü bir yarım adaya dönüştürüyordu. Bu da 
yerleşim yerinin savunulmasını kolaylaştırıyordu.

Metne göre Çatalhöyük’ün yerleşim alanı olarak tercih edilmesinde aşağıdakilerden hangisi 
etkili olmamıştır?

A) Su kaynaklarının bol olması

B) Verimli tarım alanlarının olması

C) Elverişli bir konuma sahip olması 

D) Önemli yer altı kaynaklarına sahip olması

2. Öğretmeni Sibel’e Türkiye’deki göçlerin nedenlerini belirlemesi için bir proje ödevi verir. Sibel de kendi 
çevresinde göç eden aileleri seçerek röportaj yapar. Sibel’in yaşadığı şehir Türkiye’nin hemen hemen 
her yerinden göç almaktadır.

• Sibel (7.sınıf öğrencisi): İstanbul’a gelme nedenlerinizi anlatır mısınız?

Tuğrul Bey (bir fabrikada usta): Babamdan kalan tarla bize yetmez olmuştu. Kazandığım para ile ailemi 
yeterince geçindiremiyordum. Çocuklarımız ise liseyi okumak için şehre gidip gelmek zorunda kaldılar. 
Tüm bunlara karşılık şehirde sanayi ve ticarette ücretleri çok cazip işler vardı. Çocukların okulu hemen 
yanımızda olduğu için okula çok kolay gidip geleceklerdi. Ayrıca şehrin değişik sosyal faaliyetlerine de 
katılabileceklerdi.

Edindiği bilgilerden yola çıkarak Sibel ödevini aşağıdaki raporu ile tamamlar:

I. Kırsal alanlarda yaşanan ekonomik sorunlar göçün en önemli nedenidir.

II. Kentlerde eğitim hizmetleri ve sosyal imkanların yeterli olması göçleri çeker.

III. Kentlere yapılan göçler kırsal alanlarda konut sıkıntısı yaşanmasına neden olmaktadır.

IV. Tarım alanlarının miras yoluyla parçalanması kırsal alanlardan yapılan göçlerin nedenleri arasın-
dadır.

Buna göre Sibel’in ödev raporundaki hangi numaralı kısımda bir hata yaptığı söylenebilir?

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

ÜLKEMİZDE NÜFUS 03
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3. Ust Nera, dünyanın en soğuk kentlerinden biridir. Rusya Federasyonu sınırları içerisindedir. Kentte 

sıcaklık –60, –70 dereceye kadar düşmektedir. Buna rağmen şehirde yaklaşık nüfusu 10 bin civarında 
insan yaşamaktadır.

Metne göre Ust  Nera’nın yerleşim yeri olmasının en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden 
hangisi gösterilebilir?

A) Önemli tarım ürünlerinin yetiştirilmesi

B) Deniz  turizmi faaliyetlerinin yaygın olması

C) Ulaşım ve ticaret faaliyetlerinin gelişmiş olması

D) Zengin doğal gaz ve maden yataklarına sahip olması

4.   

12 bin yıl önce inşa edildiği ortaya çıkarılan ve yerleşik yaşama geçiş tarihinin yeniden yazılmasına yol 
açan Göbeklitepe 2018 yılında  UNESCO tarafından  Dünya Mirası Listesi’ne dahil edildi. Bu alanda ya-
pılan kazılara göre insanların göçebelikten yerleşik hayata geçerken kentlerden önce tapınakları inşa 
ettiği tahmin edilmektedir.

Açıklamada geçen tarihi kalıntılar, günümüzde hangi şehrimizin sınırları içinde bulunmak-
tadır?

A) Çorum B) Konya C) Şanlıurfa D) Diyarbakır 

5. Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen beşeri ve doğal faktörlerin etkileri dikkate alınırsa; 
aşağıda verilen açıklamalardan hangisinin ortaya çıkmasında diğerlerinden farklı bir faktö-
rün etkili olduğu söylenebilir?

A) İstanbul’da sanayi, ticaret, ulaşım vb. ekonomik faaliyetlerden dolayı nüfus yoğundur.

B) Ankara ve Eskişehir’in nüfuslanmasında işlek yolların kavşağında bulunması etkili olmuştur.

C) Ardahan kışların uzun ve soğuk geçmesinden dolayı, Tuz Gölü çevresi kuraklıktan dolayı seyrek 
nüfusludur.

D) Batman ve Zonguldak şehirlerinin büyümesindeki en önemli etmen, bu merkezlerde madencilik 
sektörünün gelişmiş olmasıdır.


