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2. ÜNİTE KÜLTÜR VE MİRAS

SB. 7. 2. 1. Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.

Aşağıdaki metni okuyup 5N 1K tekniği ile hazırlanmış soruları cevaplayınız.

Etkinlik 1

Malazgirt Savaşı’ndan sonra yurt edinmek için Anadolu’ya gelen Türk boylarından biri de Kayılar 
olmuştur. Türkiye Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubat, Ertuğrul Bey idaresindeki Kayıları ilk olarak 
Ankara yakınlarındaki Karacadağ yöresinde iskân etmiştir. Alâeddin Keykubat daha sonra Kayıları 
güvenliği sağlaması amacıyla Bizans sınırında bulunan Söğüt ve Domaniç yörelerine uç beyliği ola-
rak yerleştirmiştir.

Kösedağ Savaşı’nda (1243) Türkiye Selçuklu Devleti, Moğollara karşı ağır bir yenilgi almış ve yıkılma 
sürecine girmiştir. Bu tarihten sonra Anadolu’da Moğol istilası artmış, ortaya çıkan otorite boşluğu 
sebebiyle Anadolu’da “İkinci Beylikler Dönemi” başlamıştır. Böylece Anadolu’da Türk siyasi birliği 
bozulmuştur. Ertuğrul Gazi’nin vefatından sonra Kayıların başına geçen Osman Bey 1299’da adına 
hutbe okutarak ve Karacahisar’a kadı atayarak bağımsız bir devlet kurduğunu ortaya koymuştur.

Kayılar Anadolu’da ilk olarak nereye yerleştirilmiştir? Yazınız.

Kayılar Söğüt ve Domaniç’e neden yerleştirilmiştir? Yazınız.

Moğol istilasının Anadolu’ya ne gibi etkileri olmuştur? Yazınız.

Kayılar bağımsızlıklarını nasıl ilan etmişlerdir? Yazınız.

Osmanlı Devleti ne zaman kurulmuştur? Yazınız.

Anadolu’yu yurt edinirken Kayıların başında kim bulunmaktaydı? Yazınız.



2. ÜNİTE KÜLTÜR VE MİRAS

SB. 7. 2. 1. Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.

Aşağıdaki haritayı inceleyip, XIV. yüzyıldaki Anadolu’nun siyasi ve ekonomik şartlarını da dik-
kate alarak tabloda verilen yorumları doğru ya da yanlış olma durumlarına göre örnekteki gibi 
işaretleyiniz.

Etkinlik 2

DOĞRU YANLIŞ

Osmanoğulları Beyliğinin toprakları Karamanoğulları, Germiyano-
ğulları ve Dulkadiroğulları beyliklerinin topraklarından daha azdır.

XIV. yüzyılda Anadolu’da Türk siyasi birliği yoktur.

Karamanoğulları Beyliği cihat ve gaza yapabilecek bir konumdadır.

Osmanoğulları Beyliği konumu itibarıyla Moğol etkisinden daha 
uzaktadır.

Aydınoğulları, Saruhanoğulları ve Karesioğullarının coğrafi konum-
ları denizcilik faaliyetleri ile uğraşmalarını kolaylaştırmıştır.

Osmanoğulları Beyliği, denizlere ve Bizans topraklarındaki önemli ti-
caret şehirlerine yakındır. Bu durum ekonomik açıdan beyliğe avantaj 
sağlamıştır.

Osmanoğulları Beyliğinin batısında Bizans gibi güçlü bir devletin 
olması beyliğin kuruluş ve gelişme dönemini olumsuz etkilemiştir.

   



2. ÜNİTE KÜLTÜR VE MİRAS

SB. 7. 2. 1. Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.

Aşağıdaki tanılayıcı dallanmış ağaçtaki bilgilerden bazısı doğru, bazısı yanlıştır. İlk ifadeden 
başlayıp, cevap oklarını takip ederek doğru çıkışa ulaşınız. Etkinlik ile ilgili soruyu cevapla-
yınız.

Etkinlik 3

İkinci Beylikler Dönemi’nde 
Anadolu’daki en güçlü beylik 
Osmanlı Beyliği olmuştur.

Osmanlı Devleti Ertuğrul Gazi 
tarafından Söğüt ve Domaniç 
merkez olmak üzere kurul-
muştur.

Osmanlı Devleti’nin 
kurulduğu yer önemli 
ticaret merkezlerini 
kontrol edebilecek 
bir konumdadır.

Osmanlı Devleti’nin 
cihat anlayışı ile 
hareket etmesi kısa 
zamanda büyüme-
sinde etkili olmuştur.

Kuruluş yıllarında 
Osmanlı Devleti daha 
çok, Türk Beylikleri ile 
mücadele etmiştir.

Kuruluş Dönemi’nde 
Bizans’a bağlı tek-
furlara karşı verilen 
mücadelede başarılı 
olunmuştur.

Osmanlı Devleti’nin kurulduğu 
dönemde Anadolu ve Balkan-
larda güçlü bir devlet bulun-
mamaktadır. 

1. Çıkış 2. Çıkış 3. Çıkış 4. Çıkış 5. Çıkış 6. Çıkış 7. Çıkış 8. Çıkış

D

D D

D D D D

Y

Y Y

Y Y Y Y

Etkinlikteki kutulardan üç tanesinde yanlış bilgiler yer almaktadır. Bu bilgilerin doğ-
rularını yazınız. 
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SB. 7. 2. 1. Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.

Aşağıdaki boşlukları uygun bir şekilde tamamlayınız. Etkinlik ile ilgili soruyu cevaplayınız.

Etkinlik 4

OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞ TARİHİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER

1. GÖRÜŞ 2. GÖRÜŞ

KURULUŞ TARİHİ KURULUŞ TARİHİ

GEREKÇE GEREKÇE

Etkinliğe göre,

I. Osmanlı Devleti’nin kuruluş tarihi ile ilgili farklı görüşler vardır.
II. Hutbe okutmanın bağımsızlık sembollerinden olduğu kabul edilmektedir.
III. Askerî zaferler sonunda siyasi başarılar elde edilmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I, II ve III
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SB. 7. 2. 1. Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.

Aşağıdaki haritadan ve metinden yararlanarak tabloda verilen bilgileri doğru ya da yanlış 
olma durumlarına göre örnekteki gibi işaretleyiniz. Yanlış ise doğrusunu yazınız. 

Etkinlik 5

BİLGİLER DOĞRU YANLIŞ YANLIŞ İSE DOĞRUSU

Osmanlı Beyliği, Bizans ile öncelikle dost-
ça ilişkiler kurmaya çalışmıştır.

Türk nüfusun artması beyliğin büyümesini 
olumlu yönde etkilemiştir.

Osmanlı Devleti kurulduğu sırada Anado-
lu’da Moğol baskısı vardır.

Osman Bey, fetihlerinde “cihat ve gaza 
anlayışı” ile hareket etmiştir.

Beyliğin sınırları bu dönemde Marmara 
Denizi ve Karadeniz’e kadar ulaşmıştır.

Osman Bey, istimalet politikası ile devleti 
yönetmiştir.

Osman Bey döneminde ticari hayata önem 
verilmemiştir.

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı Beyliği ada-
letli bir yönetim anlayışı benimsemiştir.

Bu dönemde Çimpe Kalesi alınarak Rume-
li’ye geçiş sağlanmıştır.

   

Kuruluş yıllarında Osmanlı Beyliğinin halk üzerinde 
uyguladığı adil yönetim anlayışı sayesinde Moğol 
zulmünden kaçan Türkler Osmanlı Beyliği toprak-
larına yerleşmeye başlamıştır. Osmanlı Beyliğinin 
büyümesi ve güçlenmesi Bizans tekfurlarını endişe-
lendirmiştir. Bu sebeple daha önce dostça olan iliş-
kiler bozulmuştur. Bizans tekfurları yaylak ve kışlak-
ları arasında göç eden Türklere saldırmaya, onların 
mallarına el koymaya başlamışlardır. Osman Bey 
kendisine bağlı halkı korumak ve İslamiyet’i yaymak 
için diğer Türk beyliklerinin de desteğini alarak Bi-
zans tekfurları ile mücadele etmiştir. Bu mücadeleler 

sonucunda tekfurların elinde bulunan küçük şehirleri ve kasabaları birer birer beyliğin sınırları içine 
katmıştır. Günden güne beyliğini genişleterek Bizans topraklarını fetheden Osman Bey, Söğüt ve Do-
maniç’ten ibaret olan topraklarını haritada gördüğünüz sınırlara ulaştırmıştır.
Osman Bey, inandığı dine ve konuştuğu dile bakmaksızın topraklarında yaşayan herkese adil davran-
mıştır. Onun zamanında kasabalarda kurulan pazarlarda Müslümanların yanında gayrimüslim (Müslü-
man olmayan) kadınlar dahi rahatlıkla alışverişlerini yapabilmişlerdir. Bu dönemde ticareti de geliştir-
meyi hedefleyen Osman Bey alışverişte hile yapılmasına asla göz yummamıştır.
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Anadolu’da farkılı meslekten kişilerin bir araya gelerek oluş-
turduğu dinî ve iktisadi bir teşkilat olan Ahiliğin önde gelenle-
rinden Şeyh Edebali’nin kızıyla evlendim. Bu evlilik bana 
Ahilerin desteğini sağladı. Bizans Devleti taht kavgaları ve iç 
karışıklık içindeydi. Bizans İmparatorluğu’na yakın uç böl-
gesinde yer almamız ve yalnızca bu devletle mücadele et-
memiz kısa sürede önemli bir güç olmamızı sağladı. Bizans 
tekfurlarına karşı mücadele ettiğim için gaza ve cihat ruhu ön 
plana çıkmıştı. Moğol baskısından kaçan gaziler ve diğer 
Türk beylikleri de bize destek olmaktaydılar. Türkiye Selçuklu 
Devleti tamamen Moğolların hâkimiyetine girince diğer Türk 

beylikleri gibi ben de bağımsız hareket etmeye başladım ve bağımsızlığımı ilan ettim. 1302’de Bi-
zans’la ilk savaşımız olan Koyunhisar Savaşı’nı kazandık. Bu zafer bağımsızlığımızın önemli adım-
larından biridir.
Bizans toprakları olan İnegöl, Bilecik ve Karacahisar gibi yerleşim yerlerini topraklarımıza kattım. 
Fethettiğim yerlerde yaşayan halka dil, din ve ırk farkı gözetmeden adil davrandım. Kendi halkıma 
sağladığım kolaylıkları onlara da sağladım.

SB. 7. 2. 1. Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.

Aşağıdaki metni okuyup soruları cevaplayınız.

Etkinlik 6

Metinde bahsedilen devlet adamı kimdir? Yazınız.

Osmanlı Beyliğinin kısa bir sürede büyümesine katkı sağlayan faktörler nelerdir? Yazınız.

Osmanlı Beyliğinin Ahilerin desteğini almasının önemi nedir? Yazınız.

Osmanlı Beyliğinin bağımsızlığını ilan etmesine sebep olan olay nedir? Yazınız.

Osman Gazi (Temsili)
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SB. 7. 2. 1. Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.

Aşağıdaki tanılayıcı dallanmış ağaçtaki bilgilerden bazısı doğru, bazısı yanlıştır. İlk ifadeden 
başlayıp, cevap oklarını takip ederek doğru çıkışa ulaşınız.

Etkinlik 7

SORU

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi’nde,

I. Rumeli’de fetihler yapılmıştır. 
II. Fethedilen Rumeli topraklarına konargöçer Türkmenler yerleştirilmiştir.
III. Rumeli’de Türk nüfusun artması sağlanmıştır.

Buna göre Osmanlı Devleti’nin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bizans’a karşı üstünlük sağlamak 
B) Rumeli’de kalıcı bir egemenlik sağlamak
C) Yeni bir devlet kurmak
D) Devletin ekonomik yükünü azaltmak 

Osman Bey bağımsızlığını ilan 
ederek Osmanlı Devleti’ni kur-
muştur. 

Osman Gazi, beyliğin sınırla-
rını genişletmek için Anado-
lu’daki diğer Türk beylikleriyle 
savaşmıştır.

Osman Bey’den 
sonra Orhan Bey 
devletin başına geç-
miştir.

Osman Bey Bursa’yı 
fethederek başkent 
yapmıştır.

Osman Bey Karesio-
ğulları Beyliğini ala-
rak Anadolu’da siya-
si birliği kurmuştur.

Anadolu ve Balkanlarda 
güçlü bir devletin olma-
ması Osmanlı Beyliğinin 
büyümesini kolaylaştır-
mıştır. 

Osman Bey Bizans’la yapılan 
ilk savaş olan Koyunhisar Sa-
vaşı’nı kazanmıştır. 

1. Çıkış 2. Çıkış 3. Çıkış 4. Çıkış 5. Çıkış 6. Çıkış 7. Çıkış 8. Çıkış

D

D D

D D D D

Y

Y Y

Y Y Y Y
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SB. 7. 2. 1. Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.

Osman Bey ve Orhan Bey dönemlerinde fethedilen topraklar ile ilgili anagram bulmacayı 
örnekte olduğu gibi çözünüz. 

Etkinlik 8

R AA KR SH Aİ C A Ö GN Lİ E

S RA YR HA İ

U BS A R

İ Mİ T ZN Kİ İ Z

B Kİ EL İ C

Y E H İ R İ Ş EE N

KARACAHİSAR

SORU

Orhan Bey,
• Bursa’yı fethederek başkent yaptı.

• Bizans’ı Maltepe (Palekanon) Savaşı’nda yendi.

• Çimpe Kalesi’ni aldı. Rumeli’ye geçişi sağladı.

• Yaya ve müsellem adıyla ilk düzenli orduyu kurdu.

• İlk kez divan teşkilatını kurdu.

Buna göre Orhan Bey Dönemi için söylenilebilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisi-

dir?A) Balkanlara geçiş sağlanmıştır.
B) Eğitim alanında adımlar atılmıştır.
C) Bizans’a karşı üstünlük sağlanmıştır.
D) Devlet sınırları genişlerken teşkilatlar kurulmuştur.

S A



2. ÜNİTE KÜLTÜR VE MİRAS

SB. 7. 2. 1. Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.

Orhan Gazi Dönemi’nde yaşanan gelişmelerin hangi alanla ilişkili olduğunu örnekteki gibi 
yazınız. Kutucuklardaki soruları cevaplayınız.

Etkinlik 9

Yaşanan Gelişmeler
İlgili Olduğu 

Alan

A Bursa’yı fethederek başkent yaptı. Siyasi

B Bizans’ı Maltepe (Palekanon) Savaşı’nda yendi.

C Karesioğulları Beyliğini aldı. Osmanlı Devleti ilk deniz kuvvetine sahip oldu.

D Çimpe Kalesi’ni alarak Rumeli’ye geçişi sağladı.

E Yaya ve müsellem adıyla ilk düzenli orduyu kurdu.

F Divan teşkilatını kurdu.

G İznik’te ilk medreseyi açtı.

Hangileri askerî güce 
yöneliktir?

Hangileri beyliğin devlete 
dönüştüğüne kanıttır?

Hangileri ülke yönetimine 
yöneliktir?

Hangisi Balkanlarda fetih-
lerin yapıldığını gösterir?

Hangileri Bizans’a karşı ya-
pılan fetih mücadelesidir?

Hangisi Anadolu’da Türk 
birliğini sağlamaya yöne-
liktir? 
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SB. 7. 2. 1. Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.

Aşağıdaki diyagramı örnekte olduğu gibi doldurunuz.

Etkinlik 10

SORU

İSKÂN POLİTİKASININ 
AMAÇLARI

Fethedilen toprakların imar 
ve iskânını sağlamak

Orhan Bey Dönemi’nde Balıkesir ve Çanakkale dolaylarında egemenlik süren Karesioğulları Beyli-
ğine son verilmiştir. Böylece Anadolu Türk birliğini sağlama yolunda ilk adım atılmıştır. Bu beyliğin 
deniz gücünün Osmanlı Devleti’ne geçmesi yapılacak harekâtlarda deniz kuvvetlerinden de fayda-
lanma imkânı sağlamıştır. Bizans imparatoru hem taht kavgaları sırasında hem de Sırp ve Bulgar 
saldırıları karşısında Orhan Bey’in yardımını ve desteğini gördüğünden Rumeli’deki Çimpe Kalesi’ni 
Osmanlı Devleti’ne vermiştir. Böylece Rumeli’de ilk defa toprak sahibi olunmuştur. Bu kale Rume-
li’deki fetihler için üs olarak kullanılmış ve kısa sürede Gelibolu ve Tekirdağ fethedilmiştir.

Bu bilgilere göre Orhan Bey Dönemi ile ilgili,

I. Devletin teşkilatlanmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır.
II. Bizans’ta yaşanan taht kavgalarına müdahale edilmiştir.
III. Denizcilik faaliyetlerine önem verilmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

SB. 7. 2. 1. Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.

Diyagramda yer alan boşlukları örneklerde olduğu gibi doldurunuz.

Etkinlik 11

Yetenekli 
Devlet 

Adamları

Sosyal
Faktörler

OSMANLİ DEVLETİ’NİN 
SİYASİ BİR GÜÇ 

OLARAK ORTAYA 
ÇIKIŞINI

ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Dış
Faktörler

Coğrafi
Konum

Fetih hareketlerinde başarılı olmaları

İskân politikası Batıya ilerleme imkânı-
nın olması

Bizans’ın zayıf olması

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin kısa sürede Rumeli ve Balkanlarda hâkimiyet 
kurmasında etkili olan faktörlerden biri değildir?

A) Balkanlarda siyasi birliğin olmaması

B) Osmanlı Devleti’nin güçlü bir donanmaya sahip olması

C) Fethedilen topraklarda uygulanan istimalet politikası

D) Balkan topraklarına Anadolu’dan getirilen Türklerin yerleştirilmesi
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SB. 7. 2. 1. Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.

İskân politikasının Osmanlı Devleti’ne katkılarını aşağıdaki kutucuklara yazınız.   

Etkinlik 12

Aşağıdaki tarih şeridinde yer alan boşlukları uygun bir şekilde doldurunuz.

Etkinlik 13

ASKERÎ

SİYASİ

EKONOMİK

KÜLTÜREL

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

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

1444 .............................................1444

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

Savaşı

Antlaşması

Savaşı
I. Murat şehit oldu.

Bir önceki savaştaki yenilginin 
intikamını almak isteyen 
Haçlı ordusu mağlup edildi.  

Balkanlarda Osmanlı 
egemenliği zarar gördü.

II. Murat Haçlıları
mağlup etti. 

İstanbul’u Osmanlı kuşatmasından 
kurtarmak isteyen Haçlı ordusu 
yenilgiye uğratıldı.

Savaşı Savaşı

Savaşı

Osmanlı sultanı Timur’a esir düştü.

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

Bizans ile yapılan  
ilk savaşı Osmanlılar 
kazandı.

Savaşı
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SB. 7. 2. 1. Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.

Kuruluş Dönemi’ndeki bazı savaşlar ve fetihler ile ilgili değerlendirmeleri doğru ya da yanlış 
olma durumlarına göre örnekteki gibi işaretleyiniz. Etkinlik ile ilgili soruyu cevaplayınız.

Etkinlik 14

Koyunhisar 
Savaşı

Bursa’nın 
Fethi

Karesi Beyliğinin 
Alınması

Maltepe
Savaşı

İznik ve İzmit’in 
Fethi

Kuruluş Dönemi 
Savaşlar ve Fetihler

Doğru Yanlış

Savaşların tamamı Bizans ile yapılmıştır.

Bizans ile yapılan ilk savaş Koyunhisar Savaşı’dır.

Bursa’nın fethi sonrası devletin merkezi burası olmuştur.

Maltepe Savaşı’nın diğer ismi Palekanon Savaşı’dır.

Bursa’nın fethi ile Marmara kıyıları tamamen Osmanlı Devleti’nin hâkimi-
yetine girmiştir.

Maltepe Savaşı’nın kazanılması İznik ve İzmit’in fethini kolaylaştırmıştır.

İznik ve İzmit’in fethi ile devlet, Kuruluş Dönemi’ni tamamlamıştır.

Karesi Beyliği, Osmanlı Devleti’ne bağlanan ilk beyliktir.

SORU

Osmanlı Devleti fethettiği Rumeli ve Balkanlardan 8-18 yaş aralığındaki hiristiyan çocukları seçilir, 
Türk ve Müslüman ailelerin yanına yerleştirirdi. Burada Türk-İslam geleneklerine göre yetiştirilen 
çocukların güçlü, kuvvetli olanları Acemi Ocağına alınıp asker; zeki olanlar ise Enderun Mektebine 
gönderilip, devlet adamı olarak yetiştirilirdi. Bu sistem uygulanırken alınacak çocukların ailelerinin tek 
oğlu olmamasına dikkat edilirdi.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin bu uygulamasına verilen addır?

A) İskân politikası                                                  

C) Devşirme sistemi

B) Tımar sistemi                                                    

D) İstimalet politikası    
      



2. ÜNİTE KÜLTÜR VE MİRAS

Başkenti Edirne’ye 
taşıdım. İlk kez sultan 
unvanını kullandım. 

Devleti Fetret Devri’nden 
çıkarıp düzeni sağladım. 
Osmanlı Devleti’nin ikin-
ci kurucusu olarak kabul 
edilirim. 

1299’da beyliği bağım-
sız hâle getirdim. 

Bursa’yı alarak devletin 
başkenti yaptım. İlk dü-
zenli ordu benim zama-
nımda kuruldu. Divan 
teşkilatını oluşturdum.

İstanbul’u ilk kez ben kuşattım 
ama alamadım. Anado-
lu’da siyasi birliği sağ-
ladım.1402’de Ankara 
Savaşı’nda Timur’a 
yenildim ve esir düştüm. 
Benden sonra Fetret Devri 
başladı.

SB. 7. 2. 1. Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.

Aşağıda Kuruluş Dönemi Osmanlı padişahlarından bazıları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bu 
bilgilerin hangi padişahlara ait olduklarını yazınız.

Etkinlik 15

?

?

?

?

?



2. ÜNİTE KÜLTÜR VE MİRAS

SB. 7. 2. 1. Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.

Osmanlı Devleti’nde divan teşkilatındaki görevlerin hangi devlet adamına ait olduğunu ör-
nekteki gibi yazınız.

Etkinlik 16

1

3

2

4

5

7

6

8

Divan toplantılarında alınan 
kararların dine uygun olup 
olmadığına karar verir.

Osmanlı Devleti’nde donan-
ma komutanıdır.

Büyük davalara bakar. Kadı 
ve müderrislerin atamalarını 
yapar. İlmiye sınıfındandır.

Padişahın mutlak vekili ve 
yardımcısıdır. Padişah sefe-
re katılmadığı zaman orduya 
komutanlık eder.

Divan toplantılarında alınan 
kararlara padişahın tuğrası-
nı çekmekle görevlidir. Tapu 
işerine bakar.

Askerî ve siyasi işlerden 
sorumludurlar. Devlet işle-
rinde sadrazama yardımcı 
olurlar. 

Devlet bütçesinin hazırlan-
ması ve mali işlerden so-
rumludur. Devletin gelir ve 
giderlerini hesaplar.

İlk zamanlarda nişancıya 
bağlı iken daha sonraları 
devletin dış işlerinden so-
rumlu olmuştur.

KAZASKER NİŞANCI

SADRAZAM DEFTERDAR

ŞEYHÜLİSLAM KAPTANIDERYA

REİSÜLKÜTTAP VEZİR

1



2. ÜNİTE KÜLTÜR VE MİRAS

SB. 7. 2. 1. Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.

Aşağıdaki diyagramda boş bırakılan yerleri örneklerde olduğu gibi doldurunuz.

Osmanlı Beyliğinin ilk zamanlarında yapılan savaşlarda ve fetihlerde genellikle gönüllü askerler ve 
diğer Türkmen boylarından gelen gaziler görev almışlardır. Beyliğin sınırlarının genişlemesi, fetihlerin 
devamlılığı ve toprakların güvenliği için düzenli ve güçlü bir orduya ihtiyaç duyulmuştur.

Osmanlı Devletinde ilk düzenli ordu hangi padişah döneminde kurulmuştur?

A) Osman Bey    B) Yıldırım Bayezid   

C) I. Murad    D) Orhan Bey

 

Etkinlik 17

EYALET
ASKERLERİ

DENİZ
KUVVETLERİ
(DONANMA)

OSMANLI ORDUSU 

KAPIKULU
ASKERLERİ

YARDIMCI
KUVVETLER

Tımarlı sipahiler

Levent Gönüllüler

Yeniçeriler

SORU



2. ÜNİTE KÜLTÜR VE MİRAS

SB. 7. 2. 1. Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.

Aşağıdaki özelliklerin Osmanlı Devleti’nde hangi askerî gruba ait olduğunu örnekteki gibi işaret-
leyiniz.

Etkinlik 18

ÖZELLİKLER
TIMARLI 
SİPAHİ

YENİÇE-
Rİ

Üç ayda bir ulufe denilen maaş alırlardı.

Genellikle başkentin dışında yaşarlardı.

İhtiyaçları tımar sahipleri tarafından karşılanırdı.

Ordunun en kalabalık sınıfını oluştururlardı.

Başkentin güvenliğini sağlarlardı.

Balkanlarda yaşayan ailelerin küçük yaştaki çocuklarından seçilerek 
askere alınırlardı.

Askerlik süresince başka bir işle uğraşamazlardı.

Atlı askerlerdi.

Osmanlı ordusunun piyade sınıfını oluştururlardı.

Devletten doğrudan maaş almazlar, dirlik topraklarından elde edilen 
gelirlerle geçinirlerdi.

Savaşta padişahın yanında yer alır, ordunun merkezinde bulunurlardı.

Üretim artışının sağlanmasında, devletin gücünün ülkenin en ücra köşe-
lere kadar götürülmesinde etkili oldular.

Devşirme sistemi ile yetiştirilirlerdi.



2. ÜNİTE KÜLTÜR VE MİRAS

SB. 7. 2. 1. Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.

Aşağıdaki kelimeleri metinde verilen boşluklara uygun şekilde yazınız. Etkinlik ile ilgili soru-
yu cevaplayınız.

Etkinlik 19

Kapıkulu 

Devşirme Gayrimüslim

Tımarlı

Dirlik

EyaletAcemi

Ulufe

Ben …………………. Ocağında görevli bir yeniçeri askeriyim. Üç ayda 

bir ……………………… adı verilen maaş alırız. Savaş zamanı orduya ka-

tılır, savaş dışında başkentin güvenliğini sağlarız. Balkanlarda yaşayan 

……………………… bir ailenin çocuğu idim. Köyümüze gelen askerler 

tarafından ailemin rızasıyla köyden alınarak Anadolu’da bir Türk ailenin 

yanına yerleştirildim. Daha sonra başkente gelerek ……………………… 

Ocağında askerlik eğitimi aldım. Buna …………………….. sistemi de-

nir. Askerlik süresince başka bir işle uğraşmamız ve evlenmemiz yasaktır.

Ben bir …………………….. sipahiyim. Osmanlı ordusunun en kalabalık sı-

nıfı olan bizler, başkent dışında yaşayan askerleri oluştururuz. Devlete ait 

…………………….. adı verilen arazilerden topladığımız vergi gelirleriyle geçi-

mimizi sağlarız. Tımar Sistemi de denilen bu sisteme göre savaş zamanı orduya 

katılırız. Barış döneminde ise halkın güvenliğini sağlamakla sorumlu oluruz. Bi-

zimle beraber …………………….. askerleri sınıfında farklı görevleri olan birçok 

asker vardır.

Etkinliğe göre Osmanlı Devleti’nin ordu sistemi ile ilgili,

I. Büyük bir çoğunluğu ücretsiz askerlerden oluşmaktadır.
II. Yeniçeri askerleri padişahın güvenliğinden sorumludur.
III. Tımarlı sipahilerin ekonomi alanında da görevleri vardır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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



2. ÜNİTE KÜLTÜR VE MİRAS

SB. 7. 2. 1. Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.

Aşağıdaki diyagramda yer alan boşlukları örneklerde olduğu gibi doldurunuz. 

Etkinlik 20

OSMANLI DEVLETİ’NDE YÖNETENLER

OSMANLI DEVLETİ’NDE YÖNETİLENLER 
(REAYA)

SEYFİYE

Millet Sistemine Göre Yaşayış Biçimine Göre

KALEMİYE

Mesleklerine Göre

Medresede eğitim 
almış âlimler sınıfıdır. 

Şeyhülislam ve kadı bu 
sınıftandır.  

1. 

2. 

1. Konargöçer

2. 

1. 

2. 



2. ÜNİTE KÜLTÜR VE MİRAS

SB. 7. 2. 1. Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.

Aşağıdaki ifadelere karşılık gelen kelimleri bulmacada bulunuz.

Etkinlik 21

N Z Z Ç İ M P E Z Z D R D B

A O D T E K F U R F U R H N

V L U C V B A T J İ E E Y N

İ A P A H R Y H I H R E I A

D F U U F İ O Y L A E T B T

İ L Y Z L N S N T P A Ü D L

Z Ğ T E A U E K F İ Y Ğ B U

K C D K B N F E A S A Ö C S

A U J L I N A E G N E S E S

Y I F M Y M A A V H G N G G

I O U E L K H H T İ Z A G O

K O V B G D B S R Z N U U P

A J R D V Z A Ç G O A V F G

J N A L G U H Z T S M R Z R

1. Osmanlı Devleti’nin mensup olduğu boyun adıdır. 
2. Bizans valilerinin unvanıdır.
3. Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de aldığı ilk toprak parçası olan kalenin adıdır.
4. Osmanlı Devleti’nde tımar sahibi olan atlı askerlere denir.
5. Savaştan sağ olarak dönen kişilere verilen addır.
6. İnsanları bir yere yerleştirme veya yurt edindirmeye denir.
7. Osmanlı padişahlarının kullandığı unvanlardan biridir.
8. Osmanlı Devleti’nde yönetici ve askerî sınıf dışında kalanlara denir.
9. Osmanlı Devleti’nde ilk düzenli orduyu kuran padişahtır.

10. Osmanlı Devleti’nde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yönetim organıdır.
11. Yeniçerilerin üç ayda bir aldıkları maaşa denir.



2. ÜNİTE KÜLTÜR VE MİRAS

SB. 7. 2. 1. Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.

Aşağıda Kuruluş Dönemi padişahlarının döneminde meydana gelmiş önemli olaylar veril-
miştir. Bu olayları örnekteki gibi padişahlarla eşleştiriniz.

Etkinlik 22

1299-1326 / 
Osman Gazi 

1326-1362 / 
Orhan Gazi

1362-1389 / I. Murat 
(Hüdavendigar)

1389-1402 / Yıldırım 
Bayezid

1413-1421 / I. Mehmet
(Çelebi Mehmet)

1421-1451 / 
II. Murat 

1. Osmanlı tarihinde Tımar Sistemi ilk defa 
uygulanmıştır.                           

2. Bizans ile Koyunhisar Savaşı yapılmıştır.
3. Karesioğulları Beyliği alınmış ve ilk donanma 

kurulmuştur.        
4. Divan teşkilatı kurulmuştur.
5. Anadolu Türk birliği bozulmuştur.
6. Bursa fethedilmiştir.
7. Anadolu (Güzelcehisar) Hisarı yapılmıştır.
8. Yaya ve müsellem adıyla ilk ordu kurulmuş-

tur.
9. Karesioğulları Beyliği Osmanlı Devleti’ne 

dahil edilen ilk beylik olmuştur.
10. Kapıkulu Ocağı kurulmuştur.
11. İlk kez Anadolu Türk birliği sağlanmıştır.
12. Çimpe Kalesi alınarak ilk defa Rumeli’ye 

geçilmiştir.
13. Niğbolu Savaşı ile Bizans, Osmanlı Devle-

ti’ne vergi vermeyi kabul etmiştir.   
14. Divan teşkilatı kurulmuştur.
15. İznik’te ilk Osmanlı medresesi açılmıştır.
16. İlk medrese İznik’te açılmıştır.                         
17. Devleti dağılmaktan kurtardığı için “Osmanlı 

Devleti’nin ikinci kurucusu” sayılmıştır.
18. Macarlarla Edirne Segedin Antlaşması yapıl-

mıştır.                                    
19. Varna Savaşı’nda Haçlılar yenilgiye uğratıl-

mıştır.
20. II. Kosova Savaşı ile Türklerin Balkanlardan 

atılamayacağı kesinleşmiştir.

11



2. ÜNİTE KÜLTÜR VE MİRAS

SB. 7. 2. 1. Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.

Aşağıda 7. sınıflar için düzenlenen bilgi yarışması soruları verilmiştir. A ve B sınıflarının so-
rulara doğru (D) ya da yanlış (Y) şeklinde verdikleri cevaplar tabloda gösterilmiştir. Kutucuk-
lardaki bilgilerle ilgili cevap anahtarı oluşturarak tabloya yazınız. Cevap anahtarından yola 
çıkarak sınıfların aldıkları puanları sonuç bölümüne yazınız. (Her soru 1 puandır.)

Etkinlik 23

1. Kayı boyu Oğuz boylarından biridir.

2. Kayılar, Ertuğrul Gazi zamanında Türkiye Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat tarafından 

Karacadağ yöresine yerleştirilmişlerdir.

3. Osmanlı Beyliği Anadolu’da kurulan en güçlü beyliktir.

4. Tımarlı sipahiler Osmanlı ordusunun en kalabalık gücüdür.

5. Osmanlı Beyliği Anadolu’da bulunan diğer Türk beylikleriyle savaşarak sınırlarını genişlet-

miştir.

6. Osmanlı Devleti’nde divan teşkilatı Orhan Bey zamanında kurulmuştur.

7. İlk düzenli ordu Osman Bey zamanında kurulmuştur.

8. Osmanlı Devleti’ndeki ilmiye sınıfı din, adalet ve eğitim işlerinden sorumludur.

9. Osmanlı Devleti Ankara Savaşı’ndan sonra Fetret Devri’ne girmiştir.

10. Osmanlı Devleti’nde toplum, yönetenler ve yönetilenler diye iki gruba ayrılırdı. Yönetenler 

reaya; yönetilenler ise ilmiye, seyfiye ve kalemiyedir. 

D D D1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9
10 10 10

D D D
D D D
D D D
D D D
D D D
D D D
D D D
D D D
D D D

Y Y Y
Y Y Y
Y Y Y
Y Y Y
Y Y Y
Y Y Y
Y Y Y
Y Y Y
Y Y Y
Y Y Y

7/A Sınıfının

Cevapları

7/B Sınıfının

Cevapları

Cevap Anahtarı

(Siz doldurunuz.)



2. ÜNİTE KÜLTÜR VE MİRAS

SB. 7. 2. 2. Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder.

Etkinlik 1

Aşağıdaki cevapları ait oldukları sorular ile örnekteki gibi eşleştiriniz. 

Gaza ve cihada önem veren Osmanlılar, Anadolu’daki Müslüman Türk beylikleri 
yerine daha çok Bizans ve Balkanlar’daki Hristiyan devletlerle mücadele ettiler. Bu 
durum Anadolu’daki diğer Türk beyliklerinin onlara saygı duymalarını hatta zaman 
zaman Osmanlılara askerî yardımlarda bulunmalarını sağladı. Bu anlayış aynı za-
manda fetih duygusunu canlı tuttu. 

Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Orhan Bey gibi Osmanlı yöneticileri gazi unvanını 
kullandılar.

Osmanlılar fetihlerin kalıcı olması için Abdalân-ı Rum (Dervişler), Ahiyân-ı Rum 
(Ahiler), Baciyân-ı Rum (Kadınlar), Gaziyân-ı Rum (Gaziler ve Alpler) adı verilen 
teşkilatlar kurmuşlardır.

Osmanlılar İslam dinini korumak ve yaymak amacıyla yapılan savaş anlamına 
gelen gaza ve cihadı dinî bir görev kabul ettiler. Bu anlayış ile mücadele eden 
Türk savaşçılarına “gazi” denildi. 

Türklerde yiğit, cesur savaşçılara “alp” denirdi. Gözünü kırpmadan düşmana 
saldıran bu kişiler düşmana korku salarlardı. 1

2

3

4

5

5
Fetihlerin devamı ve sürekliliği için 
hangi teşkilatlar kurulmuştur.

Osmanlı yöneticilerinden hangileri 
gazi unvanını kullanmıştır?

Eski Türklerde savaşçılara hangi 
unvan verilirdi?

Gaza ve cihat anlayışının Osman-
lı Devleti’ne  sağladığı faydalar 
neler olmuştur?

Gaza ve cihat anlayışına sahip 
Osmanlı askerlerine hangi unvan 
verilirdi?



2. ÜNİTE KÜLTÜR VE MİRAS

SB. 7. 2. 2. Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder.

Etkinlik 2

Aşağıdaki metni okuyup 5N 1K tekniği ile hazırlanmış soruları cevaplayınız.

Osmanlı Devleti XIII ve XIV. yüzyılda istimalet siyasetini Balkan topraklarında sadece fetih-
ler sırasında değil yeni idarî yapı kurulduktan sonra da devam ettirmişlerdir. Macar tarihçisi 
Lajos Fekete, Osmanlı idarecilerinin herkese iş ve kazanç serbestliği tanıdığını, din ve dil 
farkı gözetmeden halkın iyi muamele ve himaye gördüğünü belirtmiştir. Türklerin Macaris-
tan’a gelmesiyle çarşı ve pazarlarda mal bolluğunun başladığına da işaret eden Feteke, 
Hristiyan ve Müslüman dükkânlarının yan yana olduğunu, Türklerin yerli halkı müslüman 
olmaya zorlamadıklarını ve birlikte yaşamayı hoş gördüklerini söylemektedir.

İstimalet politikası nedir? Yazınız.

İstimalet politikası nerede uygulanmıştır? Yazınız.

İstimalet politikası ne zaman uygulanmıştır? Yazınız.

İstimalet politikası nasıl uygulanmıştır? Yazınız.

İstimalet politikası kimler tarafından uygulanmıştır? Yazınız.

Etkinlik 3

Osmanlı Devleti’nin fethedilen topraklarda kalıcı olmak için uyguladığı istimalet politika-
sının aşamaları ile örnek olayları doğru bir şekilde eşleştiriniz.

A
Kanuni Sultan Süleyman’ın Semendire 
Sancak Beyi Gazi Balı Bey’e gönderdiği 
ferman ile adil iş yapılmasını emretmesi

Fetih öncesi hazırlık

B
Fethedilen bölgelerde yerli halkın her-
hangi bir müdahale olmadan yaşamları-
na aynı şekilde devam etmeleri

Halka tanınan din, dil 
ve kültürel özgürlükler

C Abdalan-ı Rum ve Bacıyan-ı Rum grup-
larının çalışmalar yapmaları

Adaletli yönetim

D Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un Fet-
hi’nden sonra ahitname yayımlaması

Fetih sonrası halkın 
alıştırılması



2. ÜNİTE KÜLTÜR VE MİRAS

SB. 7. 2. 2. Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder.

Etkinlik 4

SORU

Aşağıdaki tabloda İstanbul’un Fethi ile ilgili bazı sebepler ve amaçlar verilmiştir. Bu sebep 
ve amaçların ilgili oldukları alanları işaretleyiniz.

DİNÎ ASKERÎ EKONOMİK SİYASİ

İstanbul’un kara ve deniz bağlantısı ile önemli 
ticaret yollarının merkezi konumunda bulunması

Boğazların tam anlamıyla kontrolünü sağlamak
ve Karadeniz ticaretinin hâkimiyetini ele geçir-
mek

Bizans Devleti’nin varlığının Osmanlı Devleti’nin 
Anadolu ve Rumeli’deki toprak bütünlüğünü 
bozması

Bizans’ın Osmanlı Devleti’nin düşmanlarını 
koruması ve onları kışkırtması

Bizans’ın Osmanlı ordusunun İstanbul Boğazı 
üzerinden Rumeli’ye geçişini engellemesi

Hz. Muhammed’in “İstanbul mutlaka fethedilecektir. 
Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu 
ne güzel ordudur.”  müjdesini gerçekleştirme isteği

Osmanlı Devleti’nde gaza ve cihat anlayışının 
var olması

Sultan II. Mehmet’in İstanbul’u kuşatacağını düşünen Bizans Devleti’nin yöneticileri, Avru-
pa’daki devletlerden yardım istemiştir.

Buna göre Bizans Devleti ile ilgili,
I. Osmanlı Devleti’nin fethi gerçekleştirmesinden endişe etmektedir.
II. Topraklarını koruyabilecek güce sahip değildir.
III. Ekonomik olarak Osmanlı Devleti’nden daha güçlüdür.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
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Etkinlik 5

Aşağıda İstanbul’un Fethi öncesinde ve fetih sırasında yapılan çalışmalara ait görseller 
numaralandırılarak verilmiştir. Görsellerin ifade ettiği çalışmalar ve bu çalışmaların fethe 
katkılarını tabloya yazınız.
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3

ÇALIŞMALAR FETHE KATKILARI

1

2

3

4

5

SB. 7. 2. 2. Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder.
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Etkinlik 6

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul için yaptığı çalışmaların ilgili oldukları alanları işaretleyiniz. 
(Birden fazla işaretleme yapabilirsiniz.)

SB. 7. 2. 2. Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder.

Sosyal
Ekono-

mik
Eğitim 

ve Kültür
Askerî Dinî Siyasi

Fatih Sultan Mehmet, Ayasof-
ya’yı camiye dönüştürmüştür. 
Fethi takip eden ilk cuma nama-
zını Ayasofya’da kılmıştır.

Padişahın evi ve yönetim merke-
zi olan Topkapı Sarayı’nı şehrin 
en güzel yerine inşa ettirmiştir. 

Sahn-ı Seman Medreseleri adı 
verilen büyük medreselerin ya-
nında Tetimme denilen hazırlık 
medreseleri inşa etmiştir.

Ermenilere, Yahudilere, Rumla-
ra, Katoliklere, Ortodokslara ve 
diğer İstanbul halkına inançları 
doğrultusunda yaşama ve iba-
det etme özgürlüğü tanımıştır.

Anadolu ve yeni fethedilen şe-
hirlerin zenginlerini, sanat erba-
bını ve tüccarlarından bir kısmı-
nı İstanbul’a yerleştirmiştir.

Darphane (Simkeşhane) inşa 
etmiş ve ilk altın parayı bastır-
mıştır.

Rumeli Hisarı, Okmeydanı, Ter-
sane-i Âmire ve yeniçerilerin 
kışlasını İstanbul’un en önemli 
mekânları hâline getirmiştir.

Savaş esirleri arasındaki çiftçi-
leri ziraî faaliyette bulunmaları  
için şehir etrafında kurulan ka-
saba ve köylere yerleştirmiştir.
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Etkinlik 7

SORU

Aşağıdaki bilgileri örnekte olduğu gibi işaretleyiniz. (Birden fazla işaretleme yapabilirsiniz.)

İSTANBUL’UN FETHİNİN SONUÇLARI
DÜNYA 

TARİHİNİ
ETKİLEDİ

TÜRK 
TARİHİNİ 
ETKİLEDİ

Marmara Denizi’nin çevresinin fethi tamamlanmış oldu.

Anadolu ve Rumeli arasındaki toprak bütünlüğü sağlandı.

Osmanlı Devleti’nin yeni başkenti İstanbul oldu.

Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) yıkıldı.

Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi sona erdi ve Yükselme 
Dönemi başladı.

Osmanlı Devleti’nin İslam dünyasındaki saygınlığı arttı.

Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki ilerleyişi kolaylaştı.

İpek Yolu denetimi Osmanlı Devleti’nin eline geçti.

Osmanlı Devleti’nin yönetim anlayışında planlı bir fetih siyaseti ve sonrasında adalete önem 
veren uygulamalar mevcuttu. Buna göre hükümdar adaletli olursa halk emniyet içerisinde ser-
bestçe sosyal ve ekonomik faaliyette bulunabilirdi. Böylece üretimde artış gerçekleşir, o da 
vergi gelirinin artmasını yani devletin zenginleşmesini sağlardı. Zengin bir devlet, güçlü ordu-
lara sahip olur ve yeni fetihler gerçekleştirebilirdi. Fethedilen yerlerde de adaletli olunduğunda 
daire-i adalet sistemi gerçekleşmiş olurdu.

Metne göre aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin fetih siyaseti ile ilgili doğru bir 
ifade değildir?

A) Vergi gelirlerini artırıcı tedbirler almıştır. 
B) Fetih hareketlerini daima planlı gerçekleştirmiştir.
C) Fethettiği toprakları adaletle yönetmiştir.
D) Daima ekonomik amaçlarla savaşmıştır.

SB. 7. 2. 2. Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder.
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Etkinlik 8

Fatih Sultan Mehmet’in yayımladığı ahitnamedeki bilgilerden yararlanarak ahitnamenin hangi 
alanlarla ilgili olduğunu diyagramdaki boş yerlere örnekteki gibi yazınız.

EKONOMİK

“Bu şehirde yaşayan insanlar artık saklandıkları yerlerden çıksınlar. Özgür 
oldukları için kendilerine soru sorulmayacak. Şehri daha önce terk etmişlerin 
ve mülklerini kaybetmişlerin eşyaları hak sahiplerine tekrar verilecek. Durum-
ları düzelinceye kadar vergi alınmayacak. Şayet evlerine dönecek olurlarsa 
rütbe ve dinlerine bakılmaksızın eski haklarına sahip olacaklar.”

SB. 7. 2. 2. Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder.

SORU

I. Osmanlı Devleti’nde ilk altın para onun döneminde bastırılmıştır.
II. İpek Yolu Osmanlı Devleti hâkimiyetine girmiştir.
III. En uzun süre tahtta kalan padişahtır.
IV. Döneminde halifelik Osmanlı Devleti’ne geçmiştir.

Bu bilgilerden hangileri Fatih Sultan Mehmet Dönemi için söylenirse doğru olur?

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



2. ÜNİTE KÜLTÜR VE MİRAS

Etkinlik 9

Aşağıdaki kelime ya da kelime gruplarını metinde verilen boşluklara uygun bir şekilde yazınız. 
Etkinlik ile ilgili soruyu cevaplayınız.

SB. 7. 2. 2. Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder.

İstanbul  

dünya Şahi

gaza

Avni istimalet

RumeliAkşemsettin

Cihat

türkleşmesi

 II. MEHMET’İ FATİH YAPAN  FETİH
II. Mehmet küçük yaştan itibaren iyi bir eğitim almıştır. Hocası …………………. olarak tanınır. II. 

Mehmet’in Farsça, Arapça, Yunanca, Sırpça, Slavca ve İtalyancayı öğrendiği ve bu dillerde oku-

yup yazdığı bilinmektedir.  Edebiyatla da ilgilenen II. Mehmet “………….” lakabı ile şiirler yazmıştır. 

II. Mehmet kendisinden önceki birçok padişahın yapamadığını gerçekleştirmiştir. Bunun gerekçe-

lerini şu sözlerle açıklamıştır: “Gaza, atalarımız gibi bizim de temel vazifemizdir. Memleketimizin 

ortasını işgal eden Bizans, düşmanlarımızı korumakta ve onları bize karşı kışkırtmaktadır. Güven-

liğimiz ve geleceğimiz için bu şehrin fethedilmesi zorunlu olmuştur.” II. Mehmet, Anadolu ve Rume-

li toprakları ortasında kalarak Osmanlı topraklarının bağlantısını bölen ……………… şehrini fet-

hetmiştir. Bu şehrin fethedilmesi …………………… ve Türk tarihi açısından önemli sonuçlar ortaya 

çıkarmıştır. II. Mehmet şehri fethetmek için o zamana kadar yapılmamış büyüklükte ……………. 

adı verilen  güçlü toplar yaptırmış, bunun yanında şehre deniz yolu ile yardım gelmesini engelle-

mek için Boğaz’a ………….…  Hisarı’nı inşa ettirmiştir. II. Mehmet ……………… ve …………….  

anlayışı ile gerçekleştirilen fetih sırasında 21 yaşında genç bir padişahtır.  29 Mayıs 1453’te İs-

tanbul fethedildikten sonra ……………… politikası uygulanmış, İstanbul'da yaşayan halka din ve 

vicdan hürriyeti tanınmıştır. Anadolu'dan Türk nüfusunun İstanbul’a göç etmesi teşvik edilerek 

şehrin ........................... sağlanmıştır.

Metinde II. Mehmet’e ait,
“Gaza, atalarımız gibi bizim de temel vazifemizdir. Memleketimizin tam ortasını işgal eden Bizans, 
devletimizin düşmanlarını korumakta ve onları bize karşı kışkırtmaktadır. Osmanlı Devleti'nin güven-
liği ve geleceği için bu şehrin fethi zorunlu olmuştur.” 

ifadelerinden yola çıkarak Bizans’ın fethedilmesinin gerekçelerini aşağıdaki ilgili alanlara ya-
zınız.

SİYASİ

DİNÎ

ASKERÎ



2. ÜNİTE KÜLTÜR VE MİRAS

Etkinlik 10

II. Murad Dönemi Osmanlı Devleti topraklarını gösteren haritadan yararlanarak soruları ce-
vaplayınız. 

Devletin Anadolu’daki ve Rumeli’deki toprakları arasında bütünlük oluşturmak isteyen II. 
Mehmet’in hangi şehri fethetmesi gerekmektedir? Yazınız.

II. Mehmet’in Karadeniz’e ve Karadeniz üzerindeki ticaret yollarına hâkim olmak için hangi 
şehirleri fethetmesi gerekir? Yazınız.

Ege Denizi’nin kontrolünü ele geçirmek isteyen II. Mehmet nereleri fethetmelidir? Yazınız. 

Anadolu’da Türk birliğini kurmak isteyen II. Mehmet hangi şehrleri fethetmelidir? Yazınız.

Osmanlı Devleti’nin bir iç denize sahip olması için nereyi fethetmesi gerekir? Yazınız. 

SB. 7. 2. 2. Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder.
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Etkinlik 11

Aşağıda Yavuz Sultan Selim Dönemi ile ilgili verilen metni okuyarak 5N 1K tekniği ile hazırlan-
mış soruları cevaplayınız. 

Fatih Sultan Mehmed’in torunu olan I. Selim daha önceki padişahlar gibi fetihlerini batı yö-
nünde Avrupa’ya doğru yapmamıştır. İslam dünyasının lider devleti olmayı hedef edindiği 
için öncelikli olarak Osmanlı Devleti’nin doğu ve güney yönünde sınırları genişletmeyi iste-
miştir. İlk olarak Doğu Seferi’ni gerçekleştiren Yavuz Sultan Selim Anadolu’da yaşanan iç 
karışıklıkların kaynağı olarak gördüğü Safevilerin üzerine yürümüştür. Çaldıran Savaşı’nda 
(1514) Yavuz Sultan Selim, Safevî Devleti’nin hükümdarı Şah İsmail’i yenmiş Safevilerin 
Anadolu üzerindeki baskısını ortadan kaldırmıştır. Turnadağ Savaşı (1515) ile Dulkadiroğlu 
Beyliği’ni ortadan kaldırmıştır. Böylece Anadolu’da Türk birliği kesin olarak sağlanmıştır. 
Ortadoğu, Arabistan, Suriye, Filistin ve Mısır gibi geniş bir alana hâkim olan Memluk Devleti 
ile yapılan Mercidabık (1516) ve Ridaniye Savaşları (1517) kazanılmıştır. Böylelikle Yavuz 
Sultan Selim Memluk Devleti’ni ortadan kaldırarak Osmanlı topraklarını Afrika Kıtası’na ka-
dar genişletmiştir. Bu sefer sonucunda sınırların genişlemesinin yanında devlet İslam dün-
yasının lideri olmuştur. Aynı zamanda zengin bir coğrafyaya ve Baharat Yolu’na hâkim olan 
Osmanlı Devleti’nin hazinesi zenginleşmiştir.

Yavuz Sultan Selim’i kendinden önceki padişahlardan ayıran özellik nedir? 

Yavuz Sultan Selim Doğu ve Mısır seferlerini neden yapmıştır?

Osmanlı Devleti Anadolu’da siyasi birliği kesin olarak ne zaman sağlamıştır?

Memluk Devleti’nin sona erdirilmesi ile Osmanlı Devleti nerelere hâkim olmuştur?

Yavuz Sultan Selim ülkedeki iç karışıklıkları nasıl sonlandırmayı düşünmüştür?

Anadolu’da Türk birliğini kesin olarak ilk  kim sağlamıştır?

SB. 7. 2. 2. Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder.
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Etkinlik 12

SORU

Aşağıda verilen tanılayıcı dallanmış ağaçtaki bilgilerden bazısı doğru, bazısı yanlıştır. İlk ifa-
deden başlayıp, cevap oklarını takip ederek doğru çıkışa ulaşınız.

SB. 7. 2. 2. Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder.

Yavuz Sultan Selim Dönemi’n-
de Turnadağ Savaşı (1515) 
ile Dulkadir Beyliğine son ve-
rilmiştir. Böylece Anadolu’da 
Türk birliği kesin olarak sağ-
lanmıştır.

Fatih Sultan Mehmet, Memlük 
Devleti’ni ortadan kaldırarak 
Osmanlı Devleti’nin toprakları-
nı Afrika kıtasına kadar geniş-
letmiştir. 

İstanbul’un Osmanlı 
Devleti tarafından fethe-
dilmesi Avrupalıları Coğ-
rafi Keşifleri yapmaya 
iten sebeplerden biridir.

Preveze Deniz Sa-
vaşı’nda 0smanlı do-
nanması büyük bir 
zafer kazanmıştır.

Osmanlı Devleti’nde 
devletle vatandaşlar 
arasındaki ilişkilerde et-
nik köken ya da ırk de-
ğil, din esas alınmıştır.

Kanuni Sultan Süley-
man Dönemi’nde Ak-
deniz, büyük ölçüde 
Osmanlı Devleti’nin 
egemenliğine girmiştir.

Osmanlı Devleti Akdeniz ve 
Karadeniz’de hâkimiyet kur-
mak için Venedik ve Ceneviz-
lilerle savaşmıştır.

1. Çıkış 2. Çıkış 3. Çıkış 4. Çıkış 5. Çıkış 6. Çıkış 7. Çıkış 8. Çıkış

D

D D

D D D D

Y

Y Y

Y Y Y Y

II. Mehmet’ten önce I. Bayezid İstanbul’u kuşatmış fakat başarılı olamamıştır. II. Mehmet tahta geç-
tikten sonra İstanbul’un fethi için kuşatma öncesinde çalışmalara başlamış, önemli projeler geliştir-
miştir. II. Mehmet İstanbul’un fethi için Rumeli Hisarı’nın yapılması, şahi toplarının dökülmesi, teker-
lekli kulelerin yapılması ve donanma için 400 kadırga hazırlanması gibi tedbirler almıştır.  

Buradaki bilgiler doğrultusunda II. Mehmet’in kendisinden önceki padişahlardan farklı olarak 
İstanbul’un fethi ile ilgili,
I. Fetih öncesi yeterli hazırlık yapılmıştır.
II. Fetih için gereken planlar önceden yapılmıştır.
III. Fetih sonrasında halkı Osmanlı Devleti’ne ısındıracak uygulamalar yapılmıştır.

çalışmalarından hangilerini yaptığı söylenebilir?

A) Yalnız I  B) I ve II     C) I ve III  D) II ve III
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Etkinlik 13

Aşağıdaki metni okuyup soruları cevaplayınız.

SB. 7. 2. 2. Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder.

Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlayan ticaret yolu bu adanın yakınlarından geçmektedir. 
Adada bulunan korsanlar bölge ticaretine zarar veriyordu. Ada, Akdeniz hâkimiyeti açısın-
dan stratejik öneme sahip bir yerdi.  II. Selim Dönemi’nde bu ada Osmanlı Devleti tarafın-
dan fethedilmiştir. Adanın fethinden sonra  papanın çağrısıyla toplanan Haçlı donanması 
…………………………... Deniz Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin donanmasını mağlup etti. 
Dönemin sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa’nın Venedik elçisi Barbaroya’ya söylediği şu 
cümleler bu adanın fethinin ne kadar önemli olduğunu anlatmaktadır:
“Biz sizin elinizde bulunan  …………….……. Adası’nı fethederek kolunuzu kestik siz ise 
donanmamızı mağlup etmekle yalnızca bizim sakalımızı tıraş etmiş oldunuz. Kesilmiş kol 
yerine gelmez lakin tıraş edilmiş sakal daha gür vaziyette çıkar.”

Metinde yer alan boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Preveze-Girit                                                    
B) Sırpsındığı-Girit
C) İnebahtı-Malta                                                
D) İnebahtı-Kıbrıs

Okuduğunuz metne göre bu adanın fethedilmesini zorunlu kılan sebepler nelerdir? 
Yazınız.

Avrupa ve Asya’yı bağlayan ticaret yolu ile kastedilen yol hangisidir? Osmanlı ekono-
misi içinönemi nedir? Yazınız.

Sokullu Mehmet Paşa “Kesilmiş kol yerine gelmez lakin tıraş edilmiş sakal daha gür 
vaziyette çıkar.” sözleri ile ne anlatmak istemiştir? Yazınız.
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Görseldeki kişinin kim olduğunu metinden yola çıkarak bulup yazınız. Aşağıdaki kelime ya 
da kelime gruplarını metinde verilen boşluklara uygun bir şekilde yerleştiriniz. (Bir kelimeyi 
birden fazla boşluğa yazabilirsiniz.)

SB. 7. 2. 2. Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder.

Belgrat

Sen Jan Şöval-
yeleri

Hristiyan

Kanuni

Muhibbi

İskân

Mohaç’ta   

Akdeniz

I. ViyanaRodos

Avrupa

Alman

Gaza ve cihadı yeniden canlandırmak isteyen padişah, atası Fatih Sultan Mehmet’in alamadığı 
………. Adası’nı fethetmek için hazırlıklara başladı. Adalar Denizi’nden büyük denizlere çıkış kapısı 
gibi önemli bir konumda yer alan ada, Hristiyan  …………………………………… hâkimiyetindeydi. 
Mısır ile İstanbul arasında ticaret amaçlı seyahat eden gemiler şövalyelerin saldırısına uğruyordu. 
…………… fetihlerinin yapılması ve hâkimiyet sağlanabilmesi için bu adanın mutlaka alınması ge-
rekiyordu. 
Donanmayla kuşatma altına alarak zorlu mücadeleler ile fethedilen adanın ……………..……….  
halkına dinlerine ve yaşamlarına müdahale edilmeyeceğine dair güvence verdi. Ayrıca ada halkın-
dan üç yıl vergi almayacağını bildirdi. İskân politikası gereği buraya Anadolu’dan getirtilen Türkler 
……………….. edildi. Bu padişahın dönemi …………..…… hâkimiyetinin tam anlamıyla sağlandığı 
dönemdir. 1521’de ise ………………………… fethedilmiştir. 1526’da ………………………. Macar-
ları yenerek Orta …………….. hâkimiyetini sağladı. ……………… Seferi’nde Kral Şarlken bu pa-
dişahımızın karşısına çıkmaya cesaret edemedi. Şarlken’e karşı Fransa’ya kapitülasyonlar verdi. 
Böylece onların Osmanlı Devleti yanında yer almasını sağlayarak Avrupa’da etkinliğini güçlendirdi. 
1529’da onun döneminde Osmanlı tarihinde çok önemli yeri olan …………..………… kuşatması ger-
çekleştirildi. Zorlu hava şartlarından dolayı fethedilemedi. Adaleti ve yaptığı kanunlar neticesinde 
……………… unvanını almıştır. Ömrünün çoğu seferlerde geçmiştir. ……………….. unvanıyla şiirler 
yazmıştır.
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Aşağıdaki olayların hangi padişah tarafından gerçekleştirildiğini örnekte olduğu gibi yazınız.

SB. 7. 2. 2. Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Fransa’ya kapitülasyonlar 
vermiştir.

Viyana’yı kuşatmış, İran’a 
üç sefer düzenlemiştir.                                                      

Mısır ve Suriye’yi Osmanlı 
Devleti’nin egemenliğine 
almıştır.

Yaptığı savaşlarla Baharat 
Yolu’nu Osmanlı Devle-
ti’nin denetimine almıştır.

Preveze Deniz Savaşı’nda 
Haçlı donanmasını mağ-
lup etmiş ve Akdeniz’de 
üstünlük sağlamıştır.

Mohaç Meydan Sava-
şı’nda Macarları mağlup 
ederek Orta Avrupa’da 
Osmanlı hâkimiyetini 
pekiştirmiştir.

Anadolu’da Türk birliğini 
kesin olarak sağlamıştır. 

Osmanlı Devleti topraklarını 
Afrika kıtasına kadar geniş-
letmiştir.

Çaldıran Savaşı’nda Şah 
İsmail’i yenerek Safevi-
lerin Anadolu üzerindeki 
baskısına son vermiştir.                                                  

Orta Avrupa’nın kilidi Belgrat’ı 
fethetmiştir.

6
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2. ÜNİTE KÜLTÜR VE MİRAS

Etkinlik 1

Aşağıdaki metni okuyup Coğrafi Keşiflerin sebeplerini örnekte olduğu gibi yazınız.

S.B.7.2.3. Avrupa’daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti’ni değişime zorlayan süreçleri kavrar.

XIII. yüzyılın Avrupalı seyyahlarından Marco Polo (Marko Polo) tüm Asya’yı gezmiş ve “Seya-
hatler” adlı kitabında doğunun zenginliklerine yer vermiştir. Polo’nun eserlerinden etkilenen ve 
doğunun zenginliklerine ulaşmak isteyen denizcilerden biri de İtalyan Kristof Kolomb’tur (Kıristof 
Kolomb). Kolomb XV. yüzyılın önemli kâşiflerinden biri olmuştur. Kristof Kolomb, yolculuğuna 
çıkarken Santa Maria (Santa Mariya) adlı, yeni tekniklerle yapılmış okyanus şartlarına dayanıklı 
gemisine güvenmiştir. Haritacılık alanında yaşanan ilerlemeler sonucunda Martellus’un (Mar-
telyus) çizdiği harita Kolomb’un işini kolaylaştırmıştır. Kolomb yanındaki pusula sayesinde kay-
bolmayacağı düşüncesi ile denize açılmış ve sürekli batıya doğru ilerlemiştir. Günlük notlarında 
Kolomb, onu harekete geçiren düşüncenin Hindistan ticareti için yeni bir deniz yolunu açmak 
olduğunu yazmıştır. Böylelikle İpek ve Baharat yolları önemini kaybedecek Osmanlı Devleti ile 
İslam dünyasına ticari bağımlılık son bularak Avrupa’nın ticaret gelirleri artacaktı. Ayrıca Kolomb, 
Batı ve Doğu Hristiyanlarının iş birliğiyle Kudüs’ü almak ve Hristiyanlığı daha geniş alanlara yay-
mak da istemiştir. Kolomb’un bu hedeflerinden haberdar olan İspanyol Hükümdarı Ferdinand’tan 
(Ferdinant) Kolomb’a büyük destek sağlamıştır. XV ve XVI. yüzyıllar arasında birçok denizci 
benzer sebeplerle keşif hareketlerinde bulunarak Coğrafi Keşifleri gerçekleştirmiştir.

COĞRAFİ KEŞİFLERİN SEBEPLERİ

SİYASİ

DİNÎ

EKONOMİK

BİLİMSEL/TEKNİK

• Haritacılık alanında yaşanan gelişmeler.



2. ÜNİTE KÜLTÜR VE MİRAS

Etkinlik 2

Haritadan yararlanarak Coğrafi Keşiflerin sonuçları hakkında verilen yargılardan doğru olan-
larını örnekteki gibi işaretleyiniz.

ASYA

AVUSTRALYA

AFRİKA

GÜNEY AMERİKA

KUZEY AMERİKA

AVRUPA

BÜYÜK OKYANUS

ATLAS
OKYANUSU

HİNT OKYANUSU

Hazar
Gölü Aral

Gölü

Baykal
Gölü

AKDENİZ

KARADENİZ

Sibirya

Japonya

Filipin Adaları
Hindistan

Bah
am

a 

Adala
rı

Kanarya 
Adaları

Kaliküt

Ümit Burnu

Osmanlı Devleti
Lizbon Cadiz

Magellan’ın Dünyayı Dolaşması 1519/1522
A. Vespuci’nin Seyahati 1507
Vasco da Gama’nın Seyahati 1498
Kolomb’un İlk Seyahati 1492/1493
Bartolomeu Dias’ın Seyahati 1486

Yeni adalar ve kıtalar keşfedilmiştir.

Osmanlı Devleti’nin dünya ticaretindeki önemi artmıştır.

Atlas Okyanusu limanları önem kazanmıştır.

Yeni deniz ticaret yolları keşfedilmiştir.

Katolik Kilisesinin Dünya’nın düz olduğuna dair iddiaları çürütülmüştür.

Akdeniz’in ekonomik ve siyasi açıdan değeri artmıştır.

Denizcilik faaliyetleri ile yeni medeniyetlerle tanışılmıştır.

Baharat ticaretinde azalma yaşanmıştır.

Bartolomeu Dias (Bartelmi Diyaz) Afrika’nın güneyine inerek Ümit Burnu’nu keşfetmiştir.

Günümüzde bilinen tüm kıtalar keşfedilmiştir.

Keşifler Avrupalı denizciler tarafından gerçekleştirilmiştir.

S.B.7.2.3. Avrupa’daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti’ni değişime zorlayan süreçleri kavrar.



2. ÜNİTE KÜLTÜR VE MİRAS

Etkinlik 3

Kaşifler ve yaptıklarıyla ilgili ifadeleri eşleştiriniz.

A

B

C

D

E

Bartolomeu Dias 

Kristof Kolomb

Vasco da Gama

Magellan

Amerigo Vespucci

Dünya’yı dolaşarak Dün-
ya’nın yuvarlak olduğunu ilk 
kez ben ispatladım.

Avrupa’dan yola çıkarak Hin-
distan’a deniz yoluyla ilk ben 
ulaştım.   

Amerika’nın yeni bir kıta oldu-
ğunu ilk kez ben anladım.

Afrika’nın güneyinden dolaşa-
rak Ümit Burnu’nu keşfettim.

Amerika kıtasına ulaşan ilk 
kaşif ben oldum. Ancak bura-
yı Hindistan zannettim. Daha 
sonra buranın yeni bir kıta 
olduğu anlaşıldı.

S.B.7.2.3. Avrupa’daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti’ni değişime zorlayan süreçleri kavrar.



2. ÜNİTE KÜLTÜR VE MİRAS

Etkinlik 4

Coğrafi Keşiflerin sonuçlarının hangi alanla ilişkili olduklarını örnekteki gibi yazınız. 

1 Dünya’nın yuvarlak olduğunun ispatlanmasıyla Avrupa’da kilise ve din adamlarına duyulan güven azaldı.

2 Çoğu tüccar ve denizci olan birçok Avrupalı yeni keşfedilen topraklara göç ederek yerleştiler.

3 Sömürgecilik faaliyetleri başladı.

4 Sömürgeci devletler sömürgelerden elde ettikleri altın ve gümüş, elmas gibi değerli madenleri Avrupa 
ülkelerine taşıdılar.

5 Yeni deniz ticaret yollarının bulunması İpek ve Baharat yollarının önemini kaybetmesine neden oldu.

6 Deniz ticareti Akdeniz’den Atlas ve Hint okyanuslarına kaydı.

7 Coğrafi Keşifler sayesinde Avrupalılar ve ardından diğer ülkeler birçok yeni bitki ve hayvan çeşidini 
tanıdı.

8 Ticari hayatını canlı tutmak isteyen Osmanlı Devleti Avrupa devletlerine ticari ayrıcalıklar (kapitülasyon-
lar) vermek zorunda kaldı.

9 Avrupa’da zenginleşen tüccarlar burjuva adı verilen yeni bir sınıf oluşturdu.

10 Burjuva sınıfının destekleriyle Avrupa’da bilim ve sanat alanındaki çalışmalar hızlandı.

11 Akdeniz limanları önemini kaybetti ve Osmanlı Devleti büyük gelir kaybına uğradı.

12 Döneminin üstün denizcilik teknolojilerini kullanan İspanya, İngiltere, Portekiz, ve Hollanda gerçekleştir-
dikleri ticaret sayesinde zenginleşerek sömürge imparatorluklarına dönüştüler.

13 Yeni hayvan ve bitkilerin keşfi ile birçok milletin yemek kültüründe değişiklikler oluştu.

14 Keşfedilen yerlerde Hristiyanlık yayıldı ve dünyada Hristiyan nüfus hızla arttı.

15 Yeni ticaret yollarına hâkim olmak isteyen Osmanlı Devleti Hint Deniz Seferlerini düzenledi.

2

SİYASİ ALANDAKİ
SONUÇLAR

SOSYAL/KÜLTÜREL 
ALANDAKİ SONUÇLAR

EKONOMİK ALANDAKİ 
SONUÇLAR

DİNÎ ALANDAKİ 
SONUÇLAR

S.B.7.2.3. Avrupa’daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti’ni değişime zorlayan süreçleri kavrar.



2. ÜNİTE KÜLTÜR VE MİRAS

Etkinlik 5

SORU

Aşağıdaki tanılayıcı dallanmış ağaçtaki bilgilerden bazısı doğru, bazısı yanlıştır. İlk ifadeden 
başlayıp, cevap oklarını takip ederek doğru çıkışa ulaşınız. 

Matbaanın geliştirilmesi ve kâğıt üretiminin artması Avrupa’da kitap basımını çoğaltmış ve kitaplar 
daha ucuza elde edilmiştir. Eski uygarlıklara ait eserler Müslüman kaynaklardan alınarak tercüme 
edilmiş ve tüm Avrupa’da okunmaya başlanmıştır.

Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

A) Avrupa’da mezhep birliğinin sağlanmasına
B) Sanayi İnkılâbı’nın ortaya çıkmasına
C) Bilimsel çalışmaların hızlanmasına
D) Yeni yönetim şekillerinin ortaya çıkmasına

Rönesans XV ve XVI. yüzyıl-
larda bilim, sanat ve edebiyat 
alanında Avrupa da yaşanan 
gelişmelerdir. 

Burjuva sınıfının sanat ve bilim-
le uğraşanlara destek olması 
Rönesans’ın ortaya çıkmasın-
da etkili olmuştur.

Rönesans etkilerini 
öncelikle sanat daha 
sonra mimari ve kül-
türel alanlar aracılı-
ğıyla göstermiştir.

Rönesans sanatçıla-
rı Rafaello, Bellini ve 
Leonardo Da Vinci 
çeşitli eserler ver-
mişlerdir. 

Rönesans ile Katolik 
Kilisesinde yeni dü-
zenlemeler yapılmış-
tır.

Rönesans ile Avru-
pa’da daha çok dinî 
alanda gelişmeler 
yaşanmıştır.

Rönesans ilk olarak İngil-
tere’de ortaya çıkmış daha 
sonra Avrupa devletlerine 
yayılmıştır.

1. Çıkış 2. Çıkış 3. Çıkış 4. Çıkış 5. Çıkış 6. Çıkış 7. Çıkış 8. Çıkış

D

D D

D D D D

Y

Y Y

Y Y Y Y

S.B.7.2.3. Avrupa’daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti’ni değişime zorlayan süreçleri kavrar.



2. ÜNİTE KÜLTÜR VE MİRAS

Etkinlik 6

Rönesans sonucunda ortaya çıkan gelişmeleri ilgili oldukları kutucuklara örnekte olduğu 
gibi yazınız.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rönesans Dönemi heykelle-
rinde oran ve orantı kulla-
nıldı.

İnsan ve insani değerlere 
daha fazla önem verilmesi ile 
Hümanizm kavramı ortaya 
çıktı.

Yaşanan gelişmeler netice-
sinde halkın Katolik Kilisesi-
ne duyduğu güven azaldı.

Rönesans ile Avrupa’da yeni 
sanat anlayışları ortaya çıktı.

Avrupa’da birçok bilimsel ça-
lışmanın yapıldığı Aydınlan-
ma Çağı’na ortam hazırladı.

İnsanın anatomik yapısı ince-
lenerek resimler yapıldı.

Katolik Kilisesinin eski gücü-
nü kaybetmesine ve Avru-
pa’da Reform Hareketi’nin 
başlamasına neden oldu.

Avrupa’da bilimsel düşünce-
ye verilen önem arttı. 

Mimaride barok (geometrik 
şekiller) tarzı eserler yapıl-
maya başlandı.

Sorgulayıcı ve eleştirici 
düşünce gelişti. 

3

DİNÎ ALANDA ORTAYA ÇIKAN
SONUÇLAR

SANAT ALANINDA ORTAYA 
ÇIKAN SONUÇLAR

BİLİM / FELSEFE ALANLARINDA 
ORTAYA ÇIKAN SONUÇLAR

S.B.7.2.3. Avrupa’daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti’ni değişime zorlayan süreçleri kavrar.



2. ÜNİTE KÜLTÜR VE MİRAS

Etkinlik 7

Kelime ya da kelime gruplarını metinde verilen boşluklara uygun şekilde yazınız. Metin-
den yararlanarak Reform’un hangi alanlarda etkili olduğunu örnekteki gibi işaretleyiniz.

pozitif düşünce

Martin Luther

Kalvenizm

Almanya Anglikanizm

Protestanlık Endüljans

aforoz

mezhep savaş-
ları

İncil 

laiklik AvrupaKatolik

Coğrafi Keşifler

skolastik düşün-
ce

Rönesans Dönemi’nde ………...........……….. farklı dillere çevrilerek matbaa ile çoğaltıldı. Böy-

lece Avrupalılar kutsal kitaplarında yazanların kilisenin söyledikleriyle uyuşmadığını fark ettiler. 

………...........……….. ve Rönesans’la ortaya çıkan bilimsel gerçekler sayesinde Avrupalılar kili-

senin öğrettiklerini sorgulamaya başladılar. Böylece insanlar ………...........……….. adıyla bili-

nen kilisenin cennetten arsa satma anlayışına ve din adamlarını dinden çıkartma yetkisi olan 

………...........……….. uygulamalarına karşı çıkmaya başladılar. Tüm bu gelişmelerin yanında 

Hristiyan din adamı ………...........……….. 95 maddeden oluşan bir bildiri yayınladı. Bildirisinde 

………...........……….. Kilisesinin yaptıklarının doğru olmadığına dikkat çekti. Ardından Luther, 

Lutheranizm olarak da bilinen ………...........……….. mezhebini ortaya çıkardı. Luther’i destekle-

yen prensler sayesinde ………...........……….. Reform hareketinin görüldüğü ilk ülke oldu. Daha 

sonra Fransa, İngiltere ve tüm ………...........……….. kıtasına yayıldı. Reform hareketleri sonu-

cunda Avrupa’da Protestanlık’ın yanında ………...........……….. ve ………...........……….. gibi 

yeni mezhepler de ortaya çıktı. Avrupa’da bu alandaki birliğin sona ermesiyle yüzyıl sürecek olan 

………...........……….. başladı. Kilisenin eğitim ve öğretim işlerinden uzaklaştırılmasıyla eğitim-

de ………...........……….. anlayışı sağlandı. Kilisenin kontrolü ve baskısının sonucu ortaya çıkan 

………...........……….. yerini araştırmacı, sorgulayıcı ve bilimsel olan ………...........……….. anlayı-

şına bıraktı. Krallar üzerindeki kilise baskısı ve tehdidi sona erdi. Soylular kilisenin elindeki toprak-

lara el koydu.

SİYASET

BİLİM

SOSYAL YAŞAM

EĞİTİM

EKONOMİ

DİN

SANAT

EDEBİYAT

TEKNOLOJİ

S.B.7.2.3. Avrupa’daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti’ni değişime zorlayan süreçleri kavrar.



2. ÜNİTE KÜLTÜR VE MİRAS

Etkinlik 8

Tablodaki boşlukları örneklerde olduğu gibi doldurunuz.

ÖNCÜ 
İSİMLER

ÇALIŞMA 
ALANLARI
(YAZINIZ.)

ÖNCÜ OLDUKLARI GELİŞMELER
(İŞARETLEYİNİZ.)

RÖNESANS REFORM
AYDINLAMA 

ÇAĞI
SANAYİ 

İNKILÂBI

Descartes (Dekart) Analitik geometri

Cervantes

Martin Luther

Gentile Bellini Resim

Mozart

Leonardo da Vinci

Dr. Harvey Tıp

Michalengelo Heykeltıraş-Mimari

Rafaello Resim

Galileo

Shakspeare Edebiyat

James Watt Mühendislik

Montaigne Edebiyat

SORU

XVII ve XVIII. yüzyıllar Avrupa’da bilim ve felsefede büyük gelişmelerin başladığı dönemdir. Her 
konuda akla öncelik tanıyan düşünce sisteminin etkisiyle bu döneme Akıl Çağı da denilmektedir. 
Özellikle deney ve gözleme dayanan bilim dallarında büyük gelişmeler yaşanmıştır. Bu dönemin 
temsilcileri arasında bilimle uğraşanlar olduğu gibi sosyal ve siyasi sorunlarla da ilgilenenler olmuş; 
siyaset, toplum ve hukuk gibi alanlarda fikirleriyle dünyayı etkilemişlerdir.

Metinde bahsedilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sanayi İnkılabı B) Rönesans C) Aydınlanma Çağı D) Reform

S.B.7.2.3. Avrupa’daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti’ni değişime zorlayan süreçleri kavrar.



2. ÜNİTE KÜLTÜR VE MİRAS

Etkinlik 9

Aşağıda Rönesans ve Reform ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bu bilgileri ilgili kutucuklara örnekte 
olduğu gibi yazınız.

Almanya’da Martin Luther ta-
rafından başlatılmıştır.   

Avrupa’da yeni mezhepler or-
taya çıkmıştır.   

Yeniden doğuş anlamına gel-
mektedir.

Montaigne, Cervantes, Sha-
kespere gibi şair ve yazarlar 
bu döneme damga vurmuş-
lardır. 

Matbaanın yaygın kullanımı 
bilimsel gelişmelerin çoğalma-
sına neden olmuştur.

Avrupa’da bilim, sanat ve kül-
tür alanında eserler ortaya çık-
mıştır.

Avrupa’da papaya olan güven 
sarsılmıştır.

Avrupa’da skolastik düşünce 
bitmiş, pozitif düşünce hâkim 
olmaya başlamıştır.

Avrupa devletleri arasındaki 
görüş ayrılığı Osmanlı Dev-
leti’nin Avrupa da ilerlemesini 
kolaylaştırmıştır.

İlk olarak İtalya’da başlamıştır.   

Katolik Kilisesi kendini yenile-
mek zorunda kalmıştır. 

Eski uygarlıklara ait eserlerin 
Latinceye çevrilmesi bilim ve 
sanatla uğraşanların ufkunu 
açmış ve yeni gelişmelere se-
bep olmuştur.

1

7

4

10

2

8

5

11

3

9

6

12

10,

RÖNESANS REFORM

S.B.7.2.3. Avrupa’daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti’ni değişime zorlayan süreçleri kavrar.



2. ÜNİTE KÜLTÜR VE MİRAS

Etkinlik 10

Tablodaki bilgileri Sanayi İnkılâbı’ndan önce ya da sonra gerçekleşme durumlarına göre 
örnekte olduğu gibi işaretleyiniz. Etkinlik ile ilgili soruları cevaplayınız.

BİLGİLER ÖNCESİ SONRASI

1 Ham maddeye duyulan ihtiyaç artmıştır.

2 Üretim el tezgâhlarında yapılmaktadır.

3 İnsan gücünün yerini makine gücü almıştır.

4 Fabrikalarda bol ve ucuz ürünler üretilmiştir.

5 Yaşanan göçler sebebiyle şehirlerin nüfusu artmıştır.

6 Üretimde geleneksel yöntemler kullanılmaktadır.

7 Üretilen ürünlerin pazarlanması sorunu ortaya çıkmıştır.

8 Nüfusun çoğu kırsal kesimde yaşamaktadır.

9 İşçi sınıfının haklarını savunmak amacıyla sendikalar kurulmuştur.

10 İşçiler fabrikalarda ağır şartlar altında çalışmak zorunda kalmıştır.

11 Üretim yavaş olduğu için üretilen ürünlerin fiyatı genel olarak yüksektir.

12 Sömürgecilik faaliyetleri artarak devam etmiştir.

13 Ulaşım ve iletişim imkânları gelişmiştir.

14 Fabrikalarda çocuklar da çalıştırılmıştır.

Sanayi İnkılâbı sonrası yaşanan insan haklarına aykırı gelişmeler kaç numaralı cümlelerde 
verilmiştir? Yazınız. 

Sanayi İnkılâbı’nın sosyal alandaki sonuçları kaç numaralı cümlelerde verilmiştir? Yazınız. 

S.B.7.2.3. Avrupa’daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti’ni değişime zorlayan süreçleri kavrar.



2. ÜNİTE KÜLTÜR VE MİRAS

Etkinlik 11

Fransız İhtilali ile ilgili 5N 1K tekniği ile hazırlanmış sorulara verilen cevaplardan doğru olanla-
rını örnekteki gibi işaretleyiniz. (Birden fazla işaretleme yapabilirsiniz.)

Fransız İhtilali’ni nasıl tanımlarsınız?
Üretimde kas gücünün yerini makine gücünün alması; seri, bol ve ucuz üretimin 
gerçekleşmesidir.

Mevcut yönetimden rahatsızlık duyan halkın yönetimi ele geçirerek demokratik bir 
yönetim şekli oluşturmasıdır.

Deney, gözlem ve araştırmaya önem verilerek bilim, sanat, felsefe ve siyaset alanla-
rında gelişmelerin yaşanmasıdır.

Fransız İhtilali nerede ortaya çıkmıştır?
Batı Avrupa’da

Doğu Akdeniz’de 

Balkanlarda

Kuzey Amerika kıtasında

Osmanlı Devleti’nde

Orta Doğu’da

Fransız İhtilali ne zaman ortaya çıkmıştır?
XVIII. yüzyılın ikinci yarısında

XVII. yüzyılın ikinci yarısında

XIX. yüzyılın başlarında

XVIII. yüzyılın ilk yarısında

XVII. yüzyılın başlarında

XX. yüzyılda

Fransız İhtilali sonrasında ne gibi fikir akımları ortaya çıkmıştır?
Eşitlik

İnsan hakları

Demokrasi

Adalet 

Sömürgecilik

Laiklik 

Fransız İhtilali’nin ortaya çıkmasında fikirleriyle katkı sağlayan aydınlar kimlerdir?
J. Jack Rousseau

Martin Luther

James Watt

Voltaire 

Montesqieu 

Leonardo Da Vinci

Fransız İhtilali ile yayılan milliyetçilik fikir akımı Osmanlı Devleti’ni neden olumsuz 
etkilemiştir?

Çok uluslu bir yapıya sahip olduğu için

Monarşik bir yönetim yapısı bulunduğu için

Halk arasında sosyal sınıf farkları bulunduğu için

S.B.7.2.3. Avrupa’daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti’ni değişime zorlayan süreçleri kavrar.



2. ÜNİTE KÜLTÜR VE MİRAS

Etkinlik 12

Diyagramda verilen kavramların XV ve XVIII. yüzyıllar arasında Avrupa’da meydana gelen han-
gi gelişmeyle ilgili olduklarını ortalarındaki boşluğa yazınız. 

İşçi sınıfı

İnsan Hakları 

Bilim

Buhar gücü

Milliyetçilik

Felsefe

Fabrika

Yakın Çağ

Akılcılık

Ham madde

Demokrasi

Sanat

Sömürgecilik

Cumhuriyet

Gözlem

James 
Watt

Özgürlük

Deney

S.B.7.2.3. Avrupa’daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti’ni değişime zorlayan süreçleri kavrar.



2. ÜNİTE KÜLTÜR VE MİRAS

Etkinlik 13

Aşağıdaki ifadeleri kutucuklara örnekte olduğu gibi yazınız.

1. Ham madde bakımından zengin olan Osmanlı toprakları sömürgeci devletlerin saldırısına uğradı 
ve Osmanlı Devleti’nin toprak kayıpları arttı.

2. Avrupa’da mezhep birliğinin bozulması sonucu Avrupalı devletler birliktelik oluşturarak Osmanlı 

Devleti’ne uzun bir süre savaş açamadılar.

3. Osmanlı Devleti, Batı’da yaşanan bilimsel gelişmelere ayak uyduramadı.

4. Ülkede yerli üretim azaldı, ucuz olan yabancı ürünler daha fazla tüketilir hâle geldi. 

5. Osmanlı Devleti, Protestanları destekleyerek yeni bir Haçlı ittifakı kurulmasını engelledi.

6. Meşruti yönetim anlayışı uygulanarak halkın yönetime katılması sağlandı.

7. El tezgâhlarında üretilen yüksek maliyetli yerli ürünler Avrupalı ürünlerle rekabet edemedi.

8. Osmanlı Devleti Avrupalılar tarafından bir ham madde kaynağı olarak görüldü.

9. Osmanlı topraklarında yaşayan bütün vatandaşlara din ve vicdan özgürlüğü tanınması Osmanlı 
Devleti’nin yaşanan gelişmelerden dinî anlamda olumsuz etkilenmesini önledi.

10. Milliyetçi isyanların artması ile Osmanlı Devleti dağılma sürecine girdi.

11. Osmanlı Devleti Avrupalılar tarafından ürünlerini kolayca satabilecekleri bir pazar olarak görüldü.

12. Avrupa’da yeni üretilen silahlar karşısında Osmanlı Devleti’nin askerî gücü yetersiz kaldı.

13. Milliyetçilik fikir akımının etkisi ile özellikle Balkanlarda Osmanlı Devleti’ne karşı ayrılıkçı isyanlar 

çıktı.

14. Avrupa’dan etkilenen bazı aydınların çabaları sonucu Osmanlı Devleti’nde demokratikleşme 

hareketleri görülmeye başlandı.

15. Avrupa’da üretilen büyük çelik gemiler karşısında Osmanlı’nın denizlerdeki hâkimiyeti sona erdi.

16. 1839’da Tanzimat Fermanı, 1856’da Islahat Fermanı ilan edilerek gayrimüslim vatandaşlara 

birtakım sosyal ve ekonomik haklar tanındı.

17. Avrupa’da yaşanan mezhep savaşlarını fırsat bilen Osmanlı Devleti hızlı bir şekilde Avrupa’nın 

içlerine kadar ilerleyerek sınırlarını genişletti. 

2,

Reform’un Osmanlı 
Devleti’ne Etkileri

Sanayi İnkılâbı’nın 
Osmanlı Devleti’ne 

Etkileri

Aydınlanma Çağı’nın 
Osmanlı Devleti’ne 

Etkileri

Fransız İhtilali’nin 
Osmanlı Devleti’ne 

Etkileri

S.B.7.2.3. Avrupa’daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti’ni değişime zorlayan süreçleri kavrar.



2. ÜNİTE KÜLTÜR VE MİRAS

Etkinlik 14

Sanayi İnkılabı ile ilgili kutucukları örneklerde olduğu gibi doldurunuz.

S.B.7.2.3. Avrupa’daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti’ni değişime zorlayan süreçleri kavrar.

SANAYİ İNKILABI

OLUMLU SONUÇLARI

OSMANLI DEVLETİ’NE
ETKİLERİ

OLUMSUZ 
SONUÇLARI

Ulaşım ve haberleşmede
kolaylıklar sağlandı.

Osmanlı Devleti’nde ithalat
artarken ihracat azalmaya
başladı.

Sömürgecilik yarışları başladı.

Ekonomik açıdan zarar gören 
Osmanlı Devleti siyasi olarak 
çöküşe geçti.    

Osmanlı toprakları 
Avrupalıların paylaşım sahası 
hâline geldi.    

SORU

Coğrafi Keşifler Rönesans Reform ?

XV ve XVIII. yüzyıllarda Avrupa’da yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında (?) işareti ile 
gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Sanayi İnkılabı B) Fransız İhtilali C) Aydınlanma Çağı D) İstanbul’un Fethi



2. ÜNİTE KÜLTÜR VE MİRAS

Etkinlik 1

Aşağıdaki metni okuyup soruları cevaplayınız.

S. B. 7. 2. 4. Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplum-
sal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.

XV. yüzyıldan sonra Avrupa’da yaşanan gelişmeler Osmanlı Devleti’ni farklı alanlarda etkilemiştir. 
(1) Ticaret yollarının değişmesi, İpek ve Baharat yollarının önemini kaybetmesi Osmanlı Devle-
ti’ni ekonomik açıdan zor duruma düşürmüştür. (2) Savaşların uzun sürmesi halkın üzerindeki 
yükü artırmıştır, bu durum XVI. yüzyılda özellikle Anadolu’da birtakım ayaklanmaların ortaya 
çıkmasına sebep olmuştur. (3) Savaşlarda mağlubiyetlerin yaşanması Osmanlı Devleti’nin Avru-
pa’ya karşı askerî üstünlüğünün son bulduğunun delili olmuştur. (4) Yaşanan bu olumsuzluklar 
karşısında özellikle XVII. yüzyıldan sonra bazı devlet adamları çareler aramaya başlayıp birta-
kım raporlar hazırlamışlardır. (5) Hazırlanan bu raporlar doğrultusunda padişahlar çeşitli ıslahat-
lar yapmış olsalar da bunlar III. Selim ıslahatları gibi kalıcı ve köklü olamamıştır. (6) Bu durumun 
ortaya çıkmasının sebebi ıslahat yapan padişahın vefat etmesi ya da tahtan inmesi ile ıslahatlara 
da son verilmesi olmuştur.

Avrupa’da yaşanan gelişmelerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 1. cümlede bahsedilen sıkın-
tıları yaşamasına neden olmuştur? Yazınız.

2. cümlede bahsedilen ayaklanmaların görülmesinin sebepleri neler olabilir? Yazınız. 

Osmanlı Devleti’nin Avrupa’ya karşı askerî üstünlüğünün sona ermesinde etkili olan iç ne-
denler nelerdir? Yazınız.

4. cümlede bahsedilen devlet adamlarınca hazırlanan raporlara bir örnek yazınız.

XVII. yüzyıldan sonra yapılan ıslahatların kalıcı olamamasının sebepleri nelerdir? Yazınız.

Osmanlı Devleti’nde ilk kez köklü ıslahatlar yapan padişah hangisidir? Yazınız.



2. ÜNİTE KÜLTÜR VE MİRAS

Etkinlik 2

SORU

Aşağıdaki tanılayıcı dallanmış ağaçtaki bilgilerden bazısı doğru, bazısı yanlıştır. İlk ifadeden 
başlayıp, cevap oklarını takip ederek doğru çıkışa ulaşınız. 

S. B. 7. 2. 4. Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplum-
sal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.

1718 Pasarofça 
Antlaşması ile 
başlayıp 1730 Pat-
rona Halil İsyanı ile 
sona eren döneme 
Lale Devri denil-
miştir.

Bu dönem ilk kez Avrupa 
tarzı yenliklerin yapıldığı 
barış dönemidir.

Bu dönemde Avrupa 
devletleriyle yapılan sa-
vaşlarda Osmanlı Devle-
ti başarılar elde etmiştir.

Dönemin padişahı III. Selim’dir.

Bu dönemi Levni minyatürlerinde, Ne-
dim şiirlerinde bizlere aktarmıştır.

Dönemin sadrazamı Nevşehirli Damat 
İbrahim Paşa’dır. 

Bu dönemde yapılan yeniliklere Yirmi 
Sekiz Mehmet Çelebi’nin sefaretname-
sinde verdiği bilgiler katkı sağlamıştır.

D

D D

D

D

D

D

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

1. ÇIKIŞ

3. ÇIKIŞ

5. ÇIKIŞ

7. ÇIKIŞ

2. ÇIKIŞ

4. ÇIKIŞ

6. ÇIKIŞ

8. ÇIKIŞ

Sultan IV. Murad’a sunulmak üzere dönemin devlet adamlarından biri olan Koçi Bey tarafından “Koçi 
Bey Risalesi” adında bir rapor hazırlanmıştır. Koçi Bey Risalesi’nde devlet hakkında birtakım bilgiler 
vermiştir. Bu bilgilerden bazıları şunlardır:
• Padişahlar, Sultan Süleyman Han’a gelinceye kadar bizzat Divan-ı Hümayun’da bulunur; memle-

ket ve millet, bütün halk, hazine, para ve diğer büyük küçük işler ile tam manasıyla meşgul olurlar 
idi.

• Evvelce ev başına kırkar ellişer akçe vergi alınırken şimdi her kişiden iki yüz akçe ve her ev halkın-
dan üç yüz akçe her koyun başına bir akçe vergi tayin olundu.

• İlmiyeye ait yüksek makamların birilerinin aracılığı ile verilmesi doğru değildir. En bilgilisi hangisi 
ise ona verilmesi gerekir.

Buna göre Koçi Bey Risalesi ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Ekonomi alanında meydana gelen bozulmaları rapor etmiştir.
B) Padişahların yönetim tarzına eleştiriler getirmiştir.
C) “İltimas” uygulamasının yanlışlığını vurgulamıştır.
D) Avrupa’yı örnek alarak ıslahat yapılmasını istemiştir.



2. ÜNİTE KÜLTÜR VE MİRAS

Etkinlik 3

Aşağıdaki kutucuklarda Lale Devri ıslahatları ve gelişmeleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bu 
bilgileri kullanarak soruları örnekte olduğu gibi cevaplayınız.

S. B. 7. 2. 4. Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplum-
sal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.

Avrupa’daki önemli başkentle-
re geçici elçilikler açıldı.  

Rokoko tarzında ilk mimari 
eser olan III. Ahmet Çeşmesi 
yapıldı.

“Tulumbacılar” adıyla bir itfai-
ye teşkilatı kuruldu.

İstanbul’da çini atölyeleri ku-
ruldu.

Bu dönemde Avrupa devletleri 
ile herhangi bir savaş yapılma-
dı.

İlk kez çiçek aşısı uygulandı.

İstanbul’a kütüphaneler, sa-
raylar ve parklar yapıldı.  

Yalova’da kâğıt fabrikası ku-
ruldu.

İstanbul’da kumaş fabrikası 
açıldı.

1

7

4

2

8

5

3

9

6

Lale Devri için “barış dönemi” denilmesinin sebebi hangi kutuda verilmiştir? 
Yazınız. 8
Ekonomi alanında yaşanan gelişmeler ve ıslahatlar hangi kutularda verilmiştir? 
Yazınız.

Avrupa’da yaşanan gelişmeleri yakından takip edebilmek için yapılan uygulama 
hangi kutuda verilmiştir? Yazınız. 

Bu dönemde Avrupa mimari ve sanat tarzından etkilenildiğini ortaya koyan geliş-
meler hangi kutularda verilmiştir? Yazınız.

Toplumsal ihtiyaçları karşılamak için yapılan ıslahat ve gelişmeler hangi kutular-
da verilmiştir? Yazınız. 

Sağlık alanında yaşanan gelişme hangi kutuda verilmiştir? Yazınız.

Ülkedeki kitap sayısının artmasını sağlayan gelişmeler hangi kutularda verilmiş-
tir? Yazınız.

Kültürel alanda yaşanan gelişmeler ve yapılan ıslahatlar hangi kutularda veril-
miştir? Yazınız.



2. ÜNİTE KÜLTÜR VE MİRAS

Etkinlik 4

Aşağıdaki metni okuyup 5N 1K tekniği ile hazırlanan soruları cevaplayınız. 

S. B. 7. 2. 4. Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplum-
sal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.

III. Selim tahta çıktıktan sonra ülkenin ileri gelen devlet adamlarından oluşan Meşveret 

Meclisini toplamıştır. Ayrıca Avrupa kültürünü yakından tanımak amacıyla Ebubekir Ratıp 

Efendi’yi Viyana’ya elçi olarak göndermiştir. Ebubekir Ratıp Efendi 8 ay süren seyahatinden 

sonra Avrupa hakkında geniş bilgiler içeren sefaretnamesini III. Selim’e sunmuştur. III. Selim 

sefaretnameden elde ettiği bilgiler ve Meşveret Meclisinin hazırladığı raporlar doğrultusun-

da Nizam-ı Cedid (yeni düzen) adı verilen yenilikler yapmıştır. Nizam-ı Cedid adıyla Avrupa 

tarzında bir askerî ocak kurmuş ve bu ocağın masraflarını karşılamak için İrad-ı Cedid adıy-

la yeni bir hazine oluşturmuştur. Avrupa başkentlerinde (Londra, Paris, Berlin, Viyana) daimî 

elçilikler açılmıştır. III. Selim’in özellikle askerî alanda yaptığı yeniliklerden rahatsız olanlar 

İstanbul’da Kabakçı Mustafa öncülüğünde büyük bir isyan çıkarmıştır. Çıkan isyan sonucun-

da III. Selim tahtan indirilmiş ve yerine kısa süreliğine de olsa IV. Mustafa padişah olmuştur.

III. Selim’in yaptığı yeniliklere genel olarak ne isim verilmiştir? Yazınız.

III. Selim Meşveret Meclisini ne zaman toplamıştır? Yazınız.  

III. Selim Nizam-ı Cedit ordusunun masraflarını nasıl karşılamıştır? Yazınız.

Elçi Ebubekir Ratıp Efendi incelemelerini nerede yapmıştır? Yazınız. 

III. Selim neden Meşveret Meclisini toplamıştır? Yazınız. 

III. Selim’den sonra tahta kim çıkmıştır? Yazınız.



2. ÜNİTE KÜLTÜR VE MİRAS

Etkinlik 5

Aşağıdaki kelime  ya da kelime gruplarını metinde verilen boşluklara uygun şekilde yazınız. 
Etkinlik ile ilgili soruyu cevaplayınız.

S. B. 7. 2. 4. Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplum-
sal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.

Sultan II. Mahmud, ……………………….. bozulmasından sonra asker ve vergi toplama işini 

üstlenen ve zamanla bölgelerinde güç kazanan toprak sahibi âyanlarla  ……………………….. 

adı verilen bir sözleşme imzalamıştır (1808). Bu sözleşme ile Osmanlı tarihinde ilk kez bir 

padişah yönettiği insanlara  ……………………….. konularında tavizler vermiştir. Bu se-

net  ………………………..  iktidar gücünü kısıtlamıştır. Ayanlarla uzlaşı sağlandıktan sonra II. 

Mahmud’un hedefi ……………………….. yapmak olmuştur. Bozulan ve devlete zarar veren 

……………………….. II. Mahmud Dönemi’nde kaldırılmıştır. Yerine “Asakir-i Mansure-i Muham-

mediye” adıyla yeni bir ……………………….. kurulmuştur. Bu gelişmeye tarihte hayırlı olay an-

lamına gelen  ……………………….. denilmiştir. 

Bu yeniliklerin yanında  ……………………….. adlı Fransızca ve Türkçe olarak basılan bir gaze-

te yayın hayatına başlanmıştır. Bu gazete Türkler tarafından basılan ilk  ……………………….. 

olmuştur. II. Mahmud Dönemi’nde klasik eğitim veren okulların dışında  ……………………….. 

yeni okullar da açılmıştır. Bu okulların amaçlarından biri de yabancı dil bilen insan yetiştirme ol-

muştur. Ayrıca bu dönemde iyi bir eğitim almaları için ……………………….. ülkelerine öğrenciler 

gönderilmiştir.

Sened-i İttifak

Takvim-i Vekayi

padişahın

ıslahatlar

vergi ve askerlik 

Yeniçeri Ocağı

tımar sisteminin

Vaka-i Hayriye 

Resmî Gazete Avrupa tarzında

Avrupa

ordu

KÜLTÜREL

DİNİ

SİYASİ

EĞİTİM

EKONOMİ

ASKERÎ

Sultan II. Mahmut Dönemi’nde gerçekleştirilen ıslahatların hangi alanlarla ilgili olduğunu ör-
nekteki gibi işaretleyiniz.



2. ÜNİTE KÜLTÜR VE MİRAS

Etkinlik 6

Osmanlı Devleti’ndeki ıslahat hareketlerinin hangi padişah döneminde gerçekleştiğini işaretle-
yiniz.

S. B. 7. 2. 4. Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplum-
sal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.

ISLAHATLAR III. AHMET III. SELİM II. MAHMUT ABDÜLMECİT

Matbaanın kurulması

Avrupa’da ilk kez daimî elçilikler açılması

İtfaiye teşkilatının kurulması

Nizam-ı Cedid yeniliklerinin yapılması

Yeniçeri Ocağının kaldırılması

Sened-i İttifak’ın imzalanması

Takvim-i Vekayi gazetesinin çıkarıl-
ması

Islahat Fermanı’nın ilan edilmesi

Posta Nezaretinin açılması

Avrupa tarzında yeni okullar açılması

Asakir-i Mansure-i Muhammediyenin 
kurulması

I. Yeniçeri Ocağının kaldırılması
II. Nizamı Cedid yeniliklerinin yapılması
III. Posta Nezaretinin açılması
IV. Asakir-i Mansure-i Muhammediyenin kurulması

Islahatlarından hangisi diğerlerinden farklı bir alana yönelik gerçekleştirilmiştir?

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

SORU



2. ÜNİTE KÜLTÜR VE MİRAS

Etkinlik 7

Osmanlı Devleti’nin demokratikleşme aşamalarını gösteren şeritte boş bırakılan yerleri örnek-
lerde olduğu gibi doldurunuz.

S. B. 7. 2. 4. Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplum-
sal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.

Sened-i İttifak

II. Meşrutiyet’in İlanı

Kırmızı, mavi, sarı ve kırmızı balonlara Osmanlı Devleti’nde yapılan yenilikler yazılmıştır. 7. sı-
nıf öğrencisi Tuncay, Lale Devri’ne ait olmayan yenilik balonunu arkadaşına hediye edecektir. 
Buna göre Tuncay, arkadaşına hangi renk balonu hediye etmelidir? 

Posta teşkilatı 
kuruldu.

İlk defa çiçek 
aşısı yapıldı.

III. Ahmet  
Çeşmesi yapıldı.

Avrupa’ya ge-
çici elçi gönde-
rildi.

A) B) C) D)

SORU



2. ÜNİTE KÜLTÜR VE MİRAS

Etkinlik 8

II. Mahmud Dönemi ile ilgili bilgileri doğru ya da yanlış olma durumlarına göre örnekteki gibi 
işaretleyiniz. Yanlış ise doğrusunu yazınız. 

S. B. 7. 2. 4. Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplum-
sal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.

BİLGİLER DOĞRU YANLIŞ YANLIŞ İSE DOĞRUSU

Kabakçı Mustafa İsyanı ile III. Selim tahttan indi-
rilmiş ve yerine II. Mahmud padişah olmuştur.

IV. Mustafa’dan sonra 
II. Mahmut padişah olmuştur.

Memurlara fes, pantolon ve ceket giyme zorun-
luluğu getirmiştir.

Yeniçeri Ocağı kaldırılarak yerine Nizam-ı Cedit 
ordusu kurulmuştur.

Divan-ı Hümayun kaldırılmış, yerine nazırlıklar 
(bakanlıklar) kurulmuştur.

Türk tarihindeki ilk nüfus sayımı gerçekleştirilmiştir.

Mahalle ve köylere muhtarlar atanmıştır.

Yerli tüccarların yabancı tüccarlarla rekabet 
edebilmesi için gümrük vergileri indirilmiştir.

İthal malların kullanılması teşvik edilmiştir.

İlk kez karantina uygulaması gerçekleştirilmiştir.

İlköğretim zorunlu hâle getirilmiştir.

İlk posta teşkilatı kurulmuştur.

Mehter takımının yerine Batı tarzı Mızıka-yı 
Hümayun kurulmuştur. 

Tıp alanında eğitim vermek için Mekteb-i Adliye 
açılmıştır.
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Etkinlik 9

Aşağıdaki metni okuyup soruları cevaplayınız.

S. B. 7. 2. 4. Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplum-
sal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.

XVIII. yüzyılda Avrupa’da yaşanan Fransız İhtilali’nin etkileri Osmanlı Devleti’nde daha çok 
XIX. yüzyılda görülmüştür. Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik fikrinin etkisi ile daha çok 
Balkanlarda yaşayan gayrimüslim milletler bağımsız olabilmek için isyanlar çıkarmışlardır. 
Ayrıca bu milletler çıkardıkları isyanlarda Avrupalı devletlerin desteğini de almışlardır. Ülke-
de yaşayan gayrimüslimlerin haklarının azlığını bahane eden Avrupalı devletler gayrimüs-
limleri devlete karşı kışkırtarak Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmaya başlamışlardır. 
Tüm bu olumsuz durumları ortadan kaldırmak ve devletin dağılmasını önlemek için yeni 
padişah olan Sultan Abdülmecid tarafından 1839’da Tanzimat Fermanı yayımlanmıştır. Bu 
ferman ile ülkede yaşayan herkese eşit haklar vererek devlete bağlılığı artırmak amaçlan-
mıştır. Bu fermanın bazı maddeleri şu şekildedir:

• Müslüman ve Hristiyan bütün halkın namus, can ve mal güvenliği devletin güvencesin-

dedir.
• Mahkemeler açık olarak yapılacak ve hiç kimse yargılanmadan cezalandırılmayacaktır.
• Askerlik tüm Osmanlı halkı için geçerli olacak ve belli bir süreye bağlanacaktır.
• Vergiler herkesin gelirine göre toplanacaktır.

Osmanlı Devleti’nde yaşayan gayrimüslim milletlerin bağımsız devlet kurmak için isyan çı-
karmasında etkili olan fikir akımı hangisidir? Yazınız.

Tanzimat Fermanı’nın yayımlanmasında etkili olan dış gelişmeler nelerdir? Yazınız.

Tanzimat Fermanı’nın yayımlanmasında temel hedef nedir? Yazınız. 

Tanzimat Fermanı’na göre Osmanlı Devleti’nde daha önce alınan vergilerden hangileri kal-
dırılmıştır? Yazınız. 

Tanzimat Fermanı’nın maddelerinde vatandaşlara hangi alanlarda haklar verilmiştir? Yazınız.
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Etkinlik 10

Tanılayıcı dallanmış ağaçtaki bilgilerden bazısı doğru, bazısı yanlıştır. İlk ifadeden başlayıp, 
cevap oklarını takip ederek doğru çıkışa ulaşınız.

S. B. 7. 2. 4. Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplum-
sal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.

XVIII. yüzyılda 
deniz mühen-
dishanesi ve 
sürat topçuları gibi 
askerî kurumlar 
oluşturulurken Av-
rupa’dan uzmanlar 
getirilmiştir.

Osmanlı Devleti’nde ilk 
demir yolu Kahire ile İs-
kenderiye arasında ya-
pılmıştır.

İskân politikası ilk kez 
Lale Devri’nde uygulan-
maya başlanmıştır.

Lale Devri’nde yapılan III. Ahmet Çeşmesi 
bol çiçekli dış süslemeleriyle geleneksel 
Türk çini işçiliğinin en güzel örneklerinden 
biridir. 

Osmanlı Devleti XIV. yüzyılda demir 
yolu yapımına ağırlık vermiştir.

Şirket-i Hayriye’nin kurulması ulaşım ve 
ticaret alanında yapılan yeniliklerdendir.

III. Selim Dönemi’nde Avrupa’ya öğren-
ciler gönderilmiştir.

D

D D

D

D

D

D

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

1. ÇIKIŞ

3. ÇIKIŞ

5. ÇIKIŞ

7. ÇIKIŞ

2. ÇIKIŞ

4. ÇIKIŞ

6. ÇIKIŞ

8. ÇIKIŞ

Yukarıdaki yeniliklerden III. Selim Dönemi’ne ait olanların doğru olarak işaretlendiği seçenek 
aşağıdakilerden hangisidir?

Avrupa dillerinde yazılmış bazı eserler ilk kez Türkçeye çevrilmiştir.

Tulumbacı Ocağı itfaiye teşkilatına dönüştürülmüştür.

İlk kez çiçek aşısı yapılmıştır.

Londra, Paris, Viyana gibi Avrupa ülkelerinde sürekli elçilikler açılmıştır.

A) B) C) D)

SORU
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Etkinlik 11

Aşağıdaki kelime ya da kelime gruplarını cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun bir şekilde 
yazınız. 

S. B. 7. 2. 4. Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplum-
sal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.

Lale Devri

kâğıt

Ziraat Bankası

matbaa

Nizam-ı Cedid

postasürekli elçilikler

Baltalimanı

Tanzimat Fermanı 

1. ……………................….............  Gülhane Parkı'nda halka okunduğu için Gülhane Hattı 
Hümayunu olarak da bilinir.

2. ……………................…............. Ticaret Antlaşması ile yabancıların serbest ticaret yapabil-
melerine imkân sağlanmıştır.

3. Osmanlı Devleti'nde ……………................…............. olarak adlandırılan dönemde Avrupa 
ilk kez örnek alınmıştır. 

4. III. Selim Dönemi’nde Avrupa’daki bazı başkentlere ……………................…............. açıl-
mıştır.

5. Osmanlı Devleti'nde Avrupa tarzında kurulan yeni ordunun adı olan ……………................…
aynı zamanda yapılan yeniliklerin genel adıdır.

6. Osmanlı Devleti'nde ……………................…............. kurulurken memleket sandıkları temel 
alınmıştır.

7. ……………..........…............. Sait Çelebi ile İbrahim Müteferrika tarafından Lale Devri’nde 
kurulmuştur.

8. XIX. yüzyılda Üsküdar-İzmit arasında ……………................…............. yolu kurulmuştur.
9. Lale Devri'nde Yalova'da …………………………fabrikası kurulmuştur.

SORU

Osmanlı Devleti’nde XVII. yüzyıl sonrasında meydana gelen bazı gelişmeler şunlardır:
I. Avrupa’da sürekli elçilikler açılması
II. Balta Limanı Antlaşması’nın yapılması
III. Avrupa dillerinden Türkçeye çeviriler yapılması

Meydana gelen bu gelişmelerden hangisi ya da hangileri Osmanlı Devleti’nin uluslararası 
ilişkilerini etkiler nitelikte değildir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III
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Etkinlik 12

Osmanlı Devleti’nde yapılan ıslahatların hangi alanlar ile ilgili olduklarını örnekte olduğu gibi 
işaretleyiniz.

S. B. 7. 2. 4. Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplum-
sal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.

ISLAHATLAR EĞİTİM EKONOMİ TOPLUMSAL SİYASİ ULAŞIM

Rüştiye, idadi ve sultani adıy-
la mektepler açıldı. 

İlk Osmanlı banknotları Ab-
dülmecit tarafından 1840’ta 
basıldı.

Sait Efendi, 1727’de İbrahim 
Müteferrika ile birlikte ilk Türk 
matbaasını kurdu.

1840’ta günümüzde PTT 
adıyla hizmet veren Posta 
Nezareti kuruldu.

Paris, Londra, Viyana gibi 
önemli Avrupa başkentlerine 
elçiler gönderildi.

Omnibüs adı verilen büyük 
faytonlarla ilk toplu taşıma 
araçları faaliyete geçti.

Lale Devri’nde çiçek aşısı 
uygulandı.

Tulumbacı Ocağı XIX. yüz-
yılda “İtfaiye Teşkilatı” hâline 
getirildi.

Darülmuallimin ve Darülmu-
alimat adıyla kız ve erkek 
öğretmen okulları açıldı.

II. Mahmud ve ayanlar arasın-
da Sened-i İttifak imzalandı.

İlk Türkçe resmî gazete olan 
Takvim-i Vekayi 1831’de ya-
yımlanmaya başlandı.
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Etkinlik 13

Osmanlı Devleti’nde yapılan ıslahatların hangi alanlar ile ilgili olduklarını örnekte olduğu gibi 
işaretleyiniz.

S. B. 7. 2. 4. Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplum-
sal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.

1

4

7

2

5

8

3

6

9

Batı dillerindeki 
eserler Türkçeye 
tercüme edilmiştir.

Ziraaat Bankası 
kurulmuştur.

İlk telgraf hattı 
İstanbul’da kurul-
muştur.

Gümrük vergileri 
indirilmiştir.

Batı tarzında yeni 
okullar açılmıştır.

Avrupa parala-
rının değerinde 
“mecidiye” basıl-
mıştır.

1851’de Şirket-i 
Hayriye kurulmuştur.

Anadolu’da ilk 
demir yolu İzmir 
-Aydın arasına 
yapılmıştır.

İrad-ı Cedid adıy-
la yeni bir hazine 
oluşturulmuştur.

Ulaşım Ekonomi Eğitim Toplumsal
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SENED-İ İTTİFAK

LALE DEVRİ

Etkinlik 14

Aşağıdaki kutucuklarda boş bırakılan yerleri verilen bilgilerden yararlanarak doldurunuz.

S. B. 7. 2. 4. Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplum-
sal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.

Yeniçeri Ocağını kaldırıp 
yerine Asakir-i Mansure-i 
Muhammediye adıyla Av-
rupa tarzında yeni bir ordu 
kuran padişahtır.

Askerlik işlerinin belli esaslara bağlandığı, 
özel mülkiyet hakkının verildiği, açık mahke-
mede ve eşit şartlarda yargılanma maddele-
rinin yer aldığı fermandır.

Maliye ile ilgili birçok çalışma yapan, ilk kâğıt 
paranın basılmasına öncülük eden kişidir.

Hedeflediği ıslahatlar için 
şehzade iken Fransa Kralı 
XVI. Louis ile mektuplaşıp 
ondan bazı tavsiyeler alan 
XVIII. yüzyılda hüküm süren 
padişahtır.

Lale Devri’nin ilk mimari eserlerinden biridir. 
Çiçekli dış bezemeleriyle geleneksel Türk 
çini işçiliğinin de en güzel örneklerindendir.

SORU

I. Asakir-i Mansure-i Muhammediyenin kurulması
II. İtfaiye teşkilatının kurulması
III. Takvim-i Vekayi gazetesinin çıkarılması
IV. Ziraat Bankasının kurulması

Yukarıdakilerden hangisi kültürel alanda yapılan bir ıslahattır?

A) I B) II C) III D) IV
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Etkinlik 1

Aşağıda seyyahların Osmanlı kültürüyle ilgili sözleri yer almaktadır. Bu sözlerin Osmanlı 
kültürünün hangi özelliklerini yansıttığını yazınız.

S. B. 7. 2. 5. Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir.

“Memleketlerine gelen yabancıları karşıla-
ma, onlarla ilgilenme, yiyeceklerini ve içe-
ceklerini sağlama, onları ağırlama gibi ko-
nularda eş ve emsallerine dünyanın hiçbir 
yerinde rastlamak mümkün değildir.”

“Türk evlerinin odaları genellikle süsleme-
lerle dolu. Tavanları farklı renklere boyan-
mış. Odalarda yüksek sedirler mevcut. Bu 
sedirin üzerine kumaş veya saten kaplı 
şilteler konuyor, bir uçtan bir uca yastıklar 
diziliyor.”

“İstanbul tuhaf bir şehir birçok millet bir 
arada yaşıyor ve birbirlerinden nefret et-
miyorlar.  Türkler, Ermeniler, Hristiyanlar, 
Yahudiler ve Rumların aynı topraklarda 
yaşayan insanlar olarak birbirlerine gös-
terdikleri müsamahayı başka pek çok 
yerde göremezsiniz.”

“Türkler, kasabalar ve tenha yol kıyıları-
na yolcular için kervansaraylar yaptırır-
lar. Su olmayan yerlere çeşmeler sebiller 
yaptırırlar. Halkın ücretsiz faydalandığı 
bu yapılar öyle muhteşemdir ki saraya 
benzerler.”

“Türkler sohbetlerinde de zarif ve sadedir-
ler. Tebessümlerinde incelik, el hareketlerin-
de düzen vardır. Yabancıları en çok hayrete 
düşüren husus hep bir ağızdan konuşmayıp 
yalnız birinin söz söylemesidir. Birbirlerine 
karşı fikirlerini hürmetle ifade ederler. Söy-
lenen sözlerde fenalık, iftira yoktur.” 
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ÇİNİCİLİK

Osmanlı Devleti’nde iç 
ve dış mimaride ve gün-
lük kullanılan bir çok ev 
eşyasının süslenmesinde 
kullanılmıştır.

Etkinlik 2

Osmanlı kültürüne ait eserleri ve kullanım alanlarını örnekte olduğu gibi yazınız.        

S. B. 7. 2. 5. Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir.
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Etkinlik 3

SORU

Aşağıdaki kelime ya da kelime gruplarını metinde verilen boşluklara uygun bir şekilde yazınız. 

S. B. 7. 2. 5. Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir.

ebru medrese tezhip

imarethane

zimem defteri

hattat seyyah minyatürseyahatname

hat

Güzel yazı yazma sanatına ………………………….., bu işi yapanlara ise 

………………………….. denir.

Osmanlı Devleti’nde yoksullara yiyecek dağıtılan hayır kurumlarına ………………………….. 
denir.

İlk olarak Türkistan’da ortaya çıkan daha sonra dünyaya yayılan kâğıt bezeme (süsleme) sana-

tına ………………………….. adı verilir.

Osmanlı Devleti zamanında borçlunun ismini ve ne kadar borcu olduğunu gösteren veresiye 

defterine ………………………….. denir.

Gezip  görmek ve  tanımak amacıyla dünyayı dolaşan, edindiği izlenimleri yazan kimselere 

………………………….. denir.

Osmanlı Devleti’nde en köklü eğitim-öğretim kurumuna ………………………….. denir.

Çok ince işlenmiş küçük boyutlu resimlere ve bu tür resim sanatına ………………………….. 
denir.

Seyyahların yazmış olduğu kitaplara …………………………... denir.

El yazması kitaplardaki süsleme sanatına ………………………….. denir.

Gülce hafta sonu babasıyla Osmanlı kültür mirasının tanıtıldığı bir sergiye gitmiştir. Gülce, 
sergide aşağıdaki sanat dallarından hangisine ait bir örnek göremez?

A) Minyatür B) Hat C) Heykel D) Ebru
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Etkinlik 4

Tablodaki mimari eserlerin yapılma amaçlarını örneklerde olduğu gibi yazınız.      

S. B. 7. 2. 5. Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir.

MİMARİ ESER YAPILMA AMACI

Darüşşifa
Osmanlı Devleti’nde ordu ve saray mensupları ile halka sağlık hizmeti 
vermek için inşa edilmiştir.

Çeşme

Hamam

Şadırvan
İnsanların abdest alması amacıyla yapılır. Aynı zamanda abdest alan 
insanları yağmur ve güneşten korur. 

İmaret

Saray

Medrese

Kale

Cami

Kervansaray

Köprü
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Etkinlik 5

Aşağıdaki görseli inceleyip soruları cevaplayınız.

S. B. 7. 2. 5. Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir.

Kültürel miras ifadesinden ne anlıyorsunuz? Yazınız.

Restorasyon projeleri, yapıldığı ülkeler ile Türkiye arasındaki ilişkilere hangi katkıları yap-
maktadır? Yazınız.

Ülkemiz bu tür projelere neden önem vermektedir? Yazınız.

Osmanlı Devleti hüküm sürdüğü yerlerde camiler dışında ne tür tarihî eserler bırakmıştır? 
Yazınız.
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Etkinlik 6

Kültürel ögelerimizin günümüzdeki durumlarını işaretleyiniz.

S. B. 7. 2. 5. Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir.

KÜLTÜREL ÖGELERİMİZ
GÜNÜMÜZDE 

DEVAM EDİYOR
GÜNÜMÜZDE 

DEVAM ETMİYOR

Hamam

Cirit

Kahve

Kıraathane

Misafirperverlik

Sadaka taşları

Ahşap evler

Düğün alayı

İmarethane

Ebru sanatı

Zimem defteri

Hat sanatı

Çinicilik

Okçuluk

Lokum

Kapı tokmağı

  

Ülkemizin değişik yerlerine seyahat eden bir seyyah olsaydınız Türk kültürüne ait hangi 
özellikleri seyahatnamenizde anlatırdınız? Yazınız.
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Etkinlik 7

SORU

Aşağıdaki tanımlara karşılık gelen kültürel ögeleri yazınız.

S. B. 7. 2. 5. Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir.

Genellikle kahve pişirmek için kullanılan silindir 
biçimli ve saplı küçük kaptır.

Özel bir düzenle ısıtılan, hem sıcak hem soğuk 
suyu bulunan ve yıkanma amacıyla kullanılan 
tarihî yapılardır. 

Yoksulların ihtiyaçlarını gidermek amacıyla cami, 
çarşı ve hastane gibi yerlerde ihtiyaç sahipleri için 
para bırakılan özel yerdir.

Osmanlı Devleti’nde askerî mızıka takımıdır. Ordu 
savaşa giderken askerlerin moralini yükseltmek 
için savaş müzikleri çalar.

At koşturup, birbirine sopa atarak takım hâlinde 
oynanan oyundur.

Kol koyacak yeri bulunmayan, üstü minderli ve 
yastıklı eşyadır.

“Türklerde kahve, ister fakir olsun ister zengin olsun her ailede günde iki veya üç fincan içilir. İnsanla-
rın uğrak yeri olan kahvehaneler fazladır. Buralarda kahve, büyük kazanlarda pişirilirken evlerde bakır 
cezveler kullanılır. Kahvehanelere din, dil, ırk ve makam farkı gözetilmeksizin her çeşit insan gelebilir. 
Kahvehanelerin önünde gelen geçeni görmek ve hava almak için insanların oturdukları üzeri hasırla 
örtülü taş sıralar bulunur.” 

Avrupalı seyyahın sözlerine göre kahve ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Toplumun her kesimi tarafından içilir.

C) Sadece Türk kültürüne aittir.

B) Evlerde ve kahvehanelerde tüketilir. 

D) Yerine göre farklı gereçlerle pişirilebilir.
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Etkinlik 1

Aşağıdaki bilgileri doğru ya da yanlış olma durumlarına göre işaretleyiniz.

ÜNİTE DEĞERLENDİRME

DOĞRU YANLIŞ

Divan teşkilatı Orhan Bey zamanında kurulmuştur.

Anadolu Hisarı İstanbul'un fethi için I. Mehmet tarafından yaptırılmıştır.

1402’de yapılan Ankara Savaşı sonrası Fetret Devri başlamıştır.

II. Mehmet Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak kabul edilir.

Osmanlı Devleti'ne önce Edirne, sonra Bursa başkentlik yapmıştır. 

İstanbul'un fethedilmesi ile İpek Yolu'nun denetimi Osmanlı Devleti’ne 
geçmiştir.

Akdeniz'de hâkimiyet Kanuni Dönemi’nde sağlanmıştır.

İnebahtı Deniz Savaşı’nda Osmanlı Devleti büyük bir başarı elde 
etmiştir.

Montaigne, Shakespeare, Cervantes ve Kopernik Rönesans Dönemi 
yazar, şair, düşünür ve bilim insanlarıdır.

Fransız İhtilali ile dünyaya yayılan milliyetçilik fikri Osmanlı Devleti gibi 
çok uluslu devletleri olumlu etkilemiştir.

Sanayi İnkılabı İngiltere'de başlamıştır.

Padişahlar XVIII. yüzyılda yenilikler yaparak devleti yeniden eski gücü-
ne kavuşturmuşlardır.
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ÜNİTE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki zihin haritasını tamamlayınız.

Etkinlik 2

İnsanı
Yaşat ki
Devlet
Yaşasın

Avrupa’da
Uyanış 

BİREY
VE TOPLUM

Beylikten
Cihan

Devletine

Değişen
Dünyada
Değişen
Osmanlı

Devlet Adamları

Fetih Siyaseti

Keşi�er
Islahat Dönemleri            

Avrupa’daki

Gelişmeler                         

Ordu Teşkilatı

Islahat Alanları

İskân Politikası             

Osman Bey

Yaya 

Amerika Kıtası

Rönesans Askerî
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KAYNAKÇA
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