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

Bastğn yerleri toprak diyerek geçme, tan:
Düşün altndaki binlerce kefensiz yatan.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazktr, atan:
Verme, dünyalar alsan da bu cennet vatan.

Çatma, kurban olaym, çehreni ey nazl hilâl!
Kahraman rkma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarmz sonra helâl.
Hakkdr Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

Kim bu cennet vatann uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fşkracak toprağ sksan, şüheda!
Cân, cânân, bütün varm alsn da Huda,
Etmesin tek vatanmdan beni dünyada cüda.

Ben ezelden beridir hür yaşadm, hür yaşarm.
Hangi çlgn bana zincir vuracakmş? Şaşarm!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarm.
Yrtarm dağlar, enginlere sğmam, taşarm.

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

Garbn âfâkn sarmşsa çelik zrhl duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasl böyle bir iman boğar,
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmş canavar?

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşm,
Her cerîhamdan İlâhî, boşanp kanl yaşm,
Fşkrr ruh- mücerret gibi yerden na’şm;
O zaman yükselerek arşa değer belki başm.

Arkadaş, yurduma alçaklar uğratma sakn;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâszca akn.
Doğacaktr sana va’dettiği günler Hakk’n;
Kim bilir, belki yarn, belki yarndan da yakn

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanl hilâl!
Olsun artk dökülen kanlarmn hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, rkma yok izmihlâl;
Hakkdr hür yaşamş bayrağmn hürriyyet;
Hakkdr Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

Mehmet Âkif Ersoy

GENÇLİĞE HİTABE
Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini,
ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en
kymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek
isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahlarn olacaktr. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti
müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atlmak için, içinde bulunacağn
vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok
namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek
4

düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili
olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatann bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün
tersanelerine girilmiş, bütün ordular dağtlmş ve memleketin her köşesi bilfiil
işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere,
memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hyanet
içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini,
müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde
harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâd! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen,
Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktr. Muhtaç olduğun kudret,
damarlarndaki asil kanda mevcuttur.
Mustafa Kemal Atatürk

TARİH

6

TARİH
İÇİNDEKİLER

TARİH BU KAPAĞIN ARKASINDA .............................................................................................................................................................................15
PARA, PARA, PARA..................................................................................................................................................................................................................19
TARİHÇİLER, TARİHÇİLERİ ANLATIRSA...............................................................................................................................................................26
KAYNAKLARI BUL - PUANLARI TOPLA ..............................................................................................................................................................36
KAYNAK AVCISI.........................................................................................................................................................................................................................43
GÜNCEL TARİH..........................................................................................................................................................................................................................49
ZAMANDA YOLCULUK ......................................................................................................................................................................................................56
YANIBAŞIMIZDAKİ TARİH .................................................................................................................................................................................................64
MİRAS MI? EMANET Mİ? ..................................................................................................................................................................................................77
PROJE ÇALIŞMASI .................................................................................................................................................................................................................84
KANUNNAME Mİ? NASİHATNAME Mİ? HATIRAT MI? ..........................................................................................................................
OLAYLAR VE OLGULAR ZİNCİRİ ...............................................................................................................................................................................10
DİSİPLİNLER İMECESİ ..........................................................................................................................................................................................................11
YOL AYNI, YAKLAŞIMLAR FARKLI .............................................................................................................................................................................11
TARİHÇİ VE NESNELLİK .....................................................................................................................................................................................................1
TARİH PROJESİNE DOĞRU ............................................................................................................................................................................................13
GEÇMİŞE AÇILAN KAPI .....................................................................................................................................................................................................141
YAZININ TARİHSEL SERÜVENİ .....................................................................................................................................................................................147

7

TARİH

MEDENİYETLER NASIL DOĞDU? .............................................................................................................................................................................1
KARTOGRAF ................................................................................................................................................................................................................................1
ÇADIRDAN DEVLETE ...........................................................................................................................................................................................................161
ATA SPORUMUZ CİRİT ..........................................................................................................................................................................................1
İPEKYOLU.........................................................................................................................................................................................................................17
İSLAMİYET’İN DOĞUŞU .......................................................................................................................................................................................17
ARTIRILMIŞ GERÇEKLİKLE TARİHE YOLCULUK..............................................................................................................................17
AG İLE TÜRK İSLAM BİLGİNLERİ ..................................................................................................................................................................18

8

3B SANAL M ZE KURALIM ...............................................................................................................................................................................1 7
TARİHİN EMANETİ: ANADOLU .......................................................................................................................................................................191
COĞRAFYANIN VATANA DÖNÜŞMESİ ....................................................................................................................................................1
KOLONİZATÖR TÜRK DERVİŞLERİ ..............................................................................................................................................................1
COĞRAFYA KADERDİR .........................................................................................................................................................................................
KÜPLERLE ÖĞRENİYORUM ..............................................................................................................................................................................21
KONUŞAN KARTLAR ..............................................................................................................................................................................................2
POÇİTEL’DE TÜRK GİBİ YAŞAMAK .............................................................................................................................................................24
EMANETİ (İŞİ) EHLİNE BIRAKMAK ..............................................................................................................................................................2
CİHAN DEVLETİNİN EKONOMİSİ .................................................................................................................................................................2
OSMANLI VE VAKIFLAR.......................................................................................................................................................................................27

TARİH

TOPARLANMA ÇABALARI .................................................................................................................................................................................27
KURUMSAL ÇAĞDAŞLAŞMA ..........................................................................................................................................................................2
BATI’DA MAHKEME DOĞU’DA MUHAKEME .......................................................................................................................................

4

KEŞİFLER DOSYASINI AÇIYORUZ ...............................................................................................................................................................
AVRUPA’DA DEĞİŞİM VE DÖNÜŞEM SERGİSİ ...................................................................................................................................
ÖZGÜRLÜĞÜN KANATLARI YA DA KANITLARI ................................................................................................................................3
ENDÜSTRİ 1.0 BELGESELİ ...................................................................................................................................................................................30
GAMBİT
..............................................................................................................................................................................................................................312
ALTI ŞAPKANIN
GÖZÜNDEN.............................................................................................................................................................................305
BİR
LİDER DOĞUYOR.............................................................................................................................................................................................319
GAMBİT................................................................................................................................................................................................................................313
ÜÇ
BİR ŞEHİR..........................................................................................................................................................................................................................328
LİDER DOĞUYOR...............................................................................................................................................................................................320
ÜÇ ŞEHİR............................................................................................................................................................................................................................330
İNFOGRAFİK
HAZIRLIYORUM.........................................................................................................................................................................339
İNFOGRAFİK HAZIRLIYORUM...........................................................................................................................................................................336

9

TARİH

10

ENEL

TARİH

D RDEN N

Teknolojik gelişmeler, toplumsal ve kültürel değişimler eğitim sistemlerini de büyük ölçüde etkilemektedir. Bu süreçte eğitim programlarının çağın gerekleri doğrultusunda öğrencilerin ihtiyaçlarını
karşılayacak şekilde geliştirilmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Çoklu potansiyele sahip
özel yetenekli öğrencilere yönelik farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanması ayrı bir önem taşımaktadır.
Özel yetenekli öğrenciler genel anlamda akranlarına göre farklı gelişim özellikleri gösteren, özel
akademik yeteneğe sahip, soyut fikirleri kolay anlayabilen, akıl yürütme ve muhakeme becerileri güçlü
olan bireylerdir. Özel yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmaları ve kapasitelerini
geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla 1995 yılında bilim ve sanat merkezleri
(BİLSEM) açılmış olup Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermeye başlamıştır. BİLSEM’lerde resim, müzik ve genel zihinsel yetenek alanlarında tanılanan öğrencilere alan uzmanları tarafından hazırlanmış programlar uygulanmakta; öğrenciler uyum (oryantasyon)
programı, destek eğitimi programı, bireysel yetenekleri fark ettirme programı, özel yetenekleri geliştirme programı ve proje üretimi/yönetimi programı olmak üzere beş aşamalı bir süreçten geçmektedirler.
Özel yetenekli öğrencilerimize yönelik uygulanan BİLSEM programlarının ve kullanılan yardımcı
ders materyallerinin güncel gelişmeler dikkate alınarak revize edilmesi, programların farklı becerilerin
gelişimini destekleyecek şekilde hazırlanması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda alanında yetkin
öğretmen ve akademisyenlerin bulunduğu komisyonlar oluşturulmuş ve 19 branşta eğitim programlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Genel Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı tarafından yürütülen bu çalışmayla, ülke genelinde özel yetenekli çocuklarımızın gelişimlerinin
desteklenmesi ve onlara sunulan eğitimin niteliğinin arttırılması amaçlanmıştır. Buna ek olarak özgün
ve işlevsel materyaller ile özel eğitim alanında hizmet veren öğretmenlere uygulamalarında rehberlik
edecek bir yol haritası da sunulmuştur. Öğretmenlere rehber olması ve özel yetenekli öğrenciler ile
çalışan tüm kurumlara ışık tutması amacıyla 19 branş bazında hazırlanan yardımcı ders materyalleri
esnek bir yapıya sahiptir. Covid-19 pandemi sürecindeki tüm zorluklara rağmen titiz çalışmalar yürüten
Genel Müdürlüğümüz personeline, akademisyenlerimize ve öğretmenlerimize verdikleri emekler için
sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Daha nice yeni çalışmalarda buluşmak dileğiyle…

Prof. Dr. Kemal Varın NUMANOĞLU
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü
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Bilim ve Sanat Merkezleri Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme ve Özel Yetenekleri Geliştirme Programı
Tarih Dersi için hazırlanmış olan bu kitap güncellenen programlar doğrultusunda oluşturulan örnek etkinliklerden meydana gelmektedir. Güncellenen BİLSEM Tarih Dersi Öğretim Programı, öğrencilere geçmişe
dair bilgiler vermesi ve bu bilgiler aracılığıyla tarihe özgü çeşitli yeterlilik ve beceriler kazanmaları amacıyla, tarih biliminin doğasına uygun olarak sosyal bilimlerin farklı dallarının perspektif ve terminolojisinden
yararlanılarak hazırlanmıştır. Bu öğretim programı anlayışı, öğrencilerin tarihteki farklı konulara bütüncül
bir bakış açısıyla bakmasını sağlamanın yanında tarih derslerini daha anlaşılır ve zevkli hale getirmeye de
yardımcı olacaktır. Kronolojik ve tematik anlayışların bir araya getirildiği bir yaklaşımla düzenlenen öğretim programıyla, öğrenenlerin aktif olarak rol aldığı bir öğrenme ortamında tarihî bilginin yapılandırılması
amaçlanmıştır.
Bireyin ve toplumun değişen ihtiyaçları, öğrenme öğretme teori ve yaklaşımlardaki yenilik ve gelişmeler bireylerden beklenen rolleri de doğrudan etkilemiştir. Bu değişim tarih derslerini alan öğrencilerin
bilgiyi üretmesini, hayatına uyarlamasını, empati yapabilmesini, problem çözmesini, girişimci, kararlı, iletişim becerilerine sahip olmasını, eleştirel düşünebilmesini, topluma ve kültüre katkı sağlayan bireyler
olmasını desteklemektedir. Program ve etkinlikler, salt bilgi aktaran bir yapıdan ziyade bireysel farklılıkları
dikkate alan, değer ve beceri kazandırma hedefli, sade ve anlaşılır bir yapıda hazırlanmıştır. Özel yetenekli
bireylerin var olan potansiyellerini ortaya çıkarmak ve eğitimde başarılı olmalarını sağlamak için temel
bir role sahip olan farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş tarih eğitimi yaklaşımı da programın ve hazırlanan
etkinliklerin temel yaklaşımı olmuştur.
Kitapta yer alan etkinlikler, yenilenen program kazanımlarının sırası gözetilerek Tarih öğretmenlerimizin istifadesine sunulmuştur. Hazırlanan bu etkinlikler öğrenme öğretme sürecindeki adımlar takip edilerek derslerde birebir uygulanabileceği gibi, BİLSEM öğretmenimizin kendi yaratıcılığını katması ile daha
da geliştirilebilir, etkinliğin belli bir kısmı alınarak kazanım çerçevesinde farklı boyutlarda da derslerde
işlenebilir. Buna göre kitapta yer alan etkinliklerin öğretmenlerimizin derslerinde kullanabilecekleri etkinlikleri üretmelerine ve geliştirmelerine de fikir verebilecek nitelikte olmasına özen gösterilmiştir. Öğretim
programı çerçevesinde oluşturulan kitaptaki etkinlikler, tarih biliminin alan gereksinimler, güncel bilimsel
araştırma yöntem ve teknikler, özel eğitimin referansları, özel yeteneklilerin tarih eğitiminde kullanılabilecek içerik ve teknikler ve BİLSEM tarih öğretmenlerimizin birikimleri değerlendirilerek komisyonumuz
tarafından hazırlanmıştır. Bir araya gelen bu bileşenlerin sonucunda ortaya çıkan bu kitapta yer alan örnek
etkinliklerin sahip oldukları derinlik ve zenginliğinden dolayı önemli bir ihtiyacın karşılanmasına yardımcı olacağına inanılmaktadır. Ortak akıl ile üretilen etkinlik örneklerinin bilimselliği, yöntem ve teknikleri,
araç-gereçleri, kazanımları gerçekleştirme durumu, yararlanılan kaynakları, uygulanabilirliği, ekonomikliği,
millîliği ve kapsadığı değerler çok boyutlu olarak komisyonca hassasiyetle ele alınmıştır. Bunun yanında
tamamlanan etkinlik örneklerine ölçme değerlendirme uzmanlarımızın görüşleri doğrultusunda uygun
ölçekler eklenmiştir.
Her bir etkinlik geliştirlirken BİLSEM’de eğitim gören öğrencilerin gelişim özellikleri, gereksinimleri,
ilgileri, hazır bulunuşluk düzeyleri, eğitim ortamı, eğitim materyalleri ve diğer olanaklarının dikkate alınmasına önem gösterilmiştir. Öğrencilerin birbirleriyle etkileşimde bulunabilecekleri ve iş birliği yapabilecekleri aktif öğrenme ortamı sağlanmaya çalışılmış, bireysel farklılıkların yaratabileceği muhtemel güçlükleri
en aza indirmeyi hedefleyen bir anlayış benimsenmiştir. Ayrıca, program kazanımlarının yenilenmesi aşamasında BİLSEM öğrencileri küçük birer bilim insanı olarak kabul edilmiş ve geleceğin tarihçileri olarak
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etkinlikler kitapta sunulmaya çalışılmıştır.
Etkinlikler ö tm
sınıf içinde yapılacak
ları yap

-
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daha verimli ve canlı kılacaktır.
Komisyon üyeleri olarak elinizdeki etkinlik kitabı hakkında birçok noktayı burada belirtirken aslında
iyi

.
Tarih Komisyonu
Mart, 2022
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tasarımları diğer grup arkadaşları ile payÇizimler tamamlandıktan sonra öğrencilerden yaptıkları tasarımları diğer grup arkadaşları ile paylaşarak zenginleştirmeleri istenir.
laşarak zenginleştirmeleri istenir.
Ayrıca kapak tasarımları sınıf ya da okul koridoru panolarında sergilenebilir.
Ayrıca kapak tasarımları sınıf ya da okul koridoru panolarında sergilenebilir.

Bu etkinlik ile ilgili “Öğrenci Gözlem Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

TARİH

D
Bu etkinlik ile ilgili “Öğrenci Gözlem Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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Bilim ve Teknik Dergisi. (2015). 561. https://services.tubitak.gov.tr/edergi/yazi.pdf?dergiKodu= 4&cilt=49&sayiid=897&yil=2015&ay=11&mod=tum (E.T:20.05.2021)
Bilim ve Teknik Dergisi. (2014). 561. https://services.tubitak.gov.tr/edergi/yazi.pdf?dergiKodu= 4&cilt=47&sayiid=852&yil=2014&ay=8&mod=tum i (E.T: 25.05.2021)
Bilim ve Teknik Dergisi. (2014). 560. https://services.tubitak.gov.tr/edergi/sayi.htm?dergiKodu= 4&sayiId=849&yil=2014&ay=7 (E.T: 20.05.2021)
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“Göbekli Tepe - En Eski ve En Büyük Tapınak Yerleşkesi ” Posteri Derginizle Birlikte...
“Göbekli Tepe - En Eski ve En Büyük Tapınak Yerleşkesi ” Posteri Derginizle Birlikte...

I. Dünya Savaşı’nın Hayatımızı Değiştiren Teknolojileri
I. Dünya Savaşı’nın Hayatımızı Değiştiren Teknolojileri

Aylık Popüler Bilim Dergisi
Ağustos 2014 Yıl 47 Sayı 561
Aylık Popüler Bilim Dergisi
5 TL
Ağustos 2014 Yıl 47 Sayı 561
5 TL

Yıl 47

Sayı 560

Bir Anatomisi
İnternet Firmasının
Kısa
Kısa Anatomisi

Göbekli Tepe

Göbekli Tepe

Google
BirGoogle
İnternet Firmasının

Yıl 47

Sayı 560

Bitmeyen Savaş

Bitmeyen Savaş

Güneş Yanıkları

Temmuz 2014

Temmuz 2014

Sayı 561

Adım Adım
Adım Adım Yıkım
Dermatolojik
Dermatolojik
Yıkım
Güneş
Yanıkları

Bilim ve Teknik

Yıl 47

Sayı 561

1914’ten bugüne...
1914’ten bugüne...

Bilim ve Teknik

Yıl 47

Ağustos 2014

Ağustos 2014

Bilim ve Teknik

Bilim ve Teknik

Bitmeyen
BitmeyenSavaş
Savaş

Medeniyetin
Medeniyetin
“Gerçek Şafağı”
“Gerçek Şafağı”

Göbekli
Göbekli
Tepe
Tepe

Çılgın Bilim İnsanları
Çılgın Bilim İnsanları

Dondurma
mı?
Dondurma
mı?
Sütlü
Buz
mu?
Sütlü Buz mu?
Kâşif Çöpler
Kâşif Çöpler

Aylık Popüler Bilim Dergisi
Temmuz 2014 Yıl 47 Sayı 560
Aylık Popüler Bilim Dergisi
5 TL
Temmuz 2014 Yıl 47 Sayı 560
5 TL

TARİH
TARİH
Etkinlikle ilgili tüm materyallere
Etkinlikle ilgili tüm materyallere
ulaşmak için karekodu okutunuz!
ulaşmak için karekodu okutunuz!

PARA, PARA, PARA
TARİHİ TANIYORUZ
BYF
40+40+40 Dakika
Tarihe yardımcı bilim dallarını örnekler aracılığıyla kavrar.
(Tarihe yardımcı bilim dallarından her birini veya birini kapsayacak
örnek olaylar üzerinden bilim dallarının yardımı verilir.)
Eski paralar, A4 kâğıt, makas, kurşun veya boyalı kalem, yapıştırıcı,
renkli karton.
Öğretmen, koleksiyon değeri olan eski madeni paralar ile sınıfa gelir.
Tarih nedir?

Tarihe yardımcı bilim dallarının isimleri tahtaya maddeler hâlinde yazılır.
Tarihe yardımcı bilim dalları hakkında açıklama yapıldıktan sonra öğrencilerden, EK 1’de yer alan
zihin haritasının benzeri bir zihin haritası hazırlamaları istenir. Öğrencilerden, hazırlayacakları zihin haritasının ortasına tarih biliminin diğer bilimlerle ilişkisini vurgulayacak bir slogan yazmaları
istenir.
EK 2 öğrencilere dağıtılarak uygulanır.
EK 3 öğrencilere dağıtılır. Koleksiyon değeri olan ve sınıfa getirilen eski madeni paralar veya
EK 3’teki para görselleri yardımıyla çalışma yaprağındaki sorular cevaplandırılır.
Koleksiyon değeri olan ve sınıfa getirilen Cumhuriyet Dönemi eski madeni paralar öğrencilere dağıtılır.
Madeni paraların üzerine A4 beyaz kâğıt konulur. Alttaki madeni paranın kurşun ya da boya
kalemleriyle karalanarak alınan izi, beyaz kâğıt üzerine çıkartılır.
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Bu etkinlik ile ilgili “Dereceli Puanlama Anahtarı”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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Bu etkinlik ile ilgili “Dereceli Puanlama Anahtarı”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
Bu etkinlik ile
ile ilgili
ilgili“Dereceli
“DereceliPuanlama
PuanlamaAnahtarı”na
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TARİH
EK 1

Örnek Zihin Haritası

Diplomatik
Filoloji
Toplumların dillerini
ve dillerin özelliklerini
inceler.

Heraldik

Anlaşmaları, fermanları ve Siyasal Belgeleri
inceler.

Armaları inceler.

Nümizmatik
(Meskukat)

Sosyoloji
Toplum bilimdir.

Eski Paraları inceler

Kimya
Karbon 14 metoduyla
eserlerin ait olduğu dönemi belirler.

Arkeoloji
Kazı bilimidir. Tarih
öncesi dönemlerin
aydınlanmasında tarihe
yardımcı olur.

Epigrafya

21
21
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Kitabe ve yazıtların
okunmasını ve çözümlenmesini sağlar.

Antropoloji
İnsanın kültürel ve
fiziki yapısını inceler.

TARİHE YARDIMCI
BİLİMLER

Kronoloji
Zaman bilimidir.
Tarihi olayları sıralar.

Paleografya
Eski yazıları inceler.

Coğrafya
Yeryüzünü ekonomik, biyolojik, fiziki,
siyasi ve beşeri yönlerden inceler.

Etnoğrafya
Toplumların kültürlerini inceler.

TARİH
TARİH
EK 2
EK 2

Boşluk Tamamlama
Boşluk Tamamlama

FİLOLOJİ

ARKEOLOJİ

SOSYOLOJİ

ETNOGRAFYA

ŞECERE
KRONOLOJİ

COĞRAFYA

KİMYA

TEOLOJİ
EKONOMİ

MATEMATİK
ZOOLOJİ

NÜMİZMATİK
BOTANİK

HERALDİK

Aşağıda
Aşağıda yer
yer alan
alan ifadeleri
ifadeleri yukarıda
yukarıda verilen
verilen kelimelerle
kelimelerle tamamlayınız.
tamamlayınız.
1)
incelenmesiyle
tarihe
yardımcı
olanolan
bilim
dalıdalı
………….………….…………….…………
Paraların
incelenmesiyle
tarihe
yardımcı
bilim
………….
1)Paraların
2)
kazılarla
gün
yüzüne
çıkarılmasında
tarihe
yardımcı
olan
bilim
dalıdalı
…………….……..…
2)Paraların
Paraların
kazılarla
gün
yüzüne
çıkarılmasında
tarihe
yardımcı
olan
bilim
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3)
üzerindeki
yazıların
okunmasında
tarihe
yardımcı
olan
bilim
dalıdalı
………….………….………
3)Para
Para
üzerindeki
yazıların
okunmasında
tarihe
yardımcı
olan
bilim
………….
4)
üzerindeki
rakam
veve
sayıların
okunmasında
tarihe
yardımcı
olan
bilim
dalıdalı
…………..………
4)Para
Para
üzerindeki
rakam
sayıların
okunmasında
tarihe
yardımcı
olan
bilim
………….
5)
baskı
tarihlerini
inceleyerek
tarihi
olaylarda
sıralamalar
yapan
tarihe
yardımcı
5)Paraların
Paraların
baskı
tarihlerini
inceleyerek
tarihi
olaylarda
sıralamalar
yapan
tarihe
yardımcı

bilim dalı …………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……....…..
bilim dalı ………….
6) Paraların Karbon 14 ile yaşının belirlenmesinde tarihe yardımcı olan bilim dalı …………..……..…
6) Paraların Karbon 14 ile yaşının belirlenmesinde tarihe yardımcı olan bilim dalı …………..
7) Para baskılarındaki dini sembolleri inceleyerek tarihe yardımcı olan bilim dalı …………...……..…
7) Para baskılarındaki dini sembolleri inceleyerek tarihe yardımcı olan bilim dalı ………….
8) Para baskılarındaki bitki motiflerini inceleyerek tarihe yardımcı olan bilim dalı …………..……..…
8) Para baskılarındaki bitki motiflerini inceleyerek tarihe yardımcı olan bilim dalı ………….
9) Para baskılarındaki hayvan motiflerini inceleyerek tarihe yardımcı olan bilim dalı………….………
9) Para baskılarındaki hayvan motiflerini inceleyerek tarihe yardımcı olan bilim dal ı…………
10) Paranın üretim, ticaret ve tüketimdeki faaliyetlerini inceleyerek tarihe yardımcı olan
10) Paranın üretim, ticaret ve tüketimdeki faaliyetlerini inceleyerek tarihe yardımcı olan
bilim dalı …………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…….……
bilim dalı ………….
11) Para baskılarındaki kültürel motifleri inceleyerek tarihe yardımcı olan bilim dalı ………….….….
11) Para baskılarındaki kültürel motifleri inceleyerek tarihe yardımcı olan bilim dalı ………….
12) Parada bulunan yer veya yerleşimler hakkında bilgi vererek tarihe yardımcı olan
12) bilim
Parada
bulunan
yer veya yerleşimler hakkında bilgi vererek tarihe yardımcı olan
dalı
………….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…….....
bilim dalı
………….
13) Paranın
toplum
üzerindeki etkilerini inceleyerek tarihe yardımcı olan bilim dalı ….….….….…..…
13)Para
Paranın
toplum üzerindeki
tarihe yardımcı
olansoy
bilim
dalıçıkaran tarihe
14)
baskılarındaki
hanedan etkilerini
üyelerinininceleyerek
isim ve resimlerini
inceleyerek
ağacı
14) yardımcı
Para baskılarındaki
hanedan üyelerinin isim ve resimlerini inceleyerek soy ağacı çıkaran tarihe
bilim dalı ……………….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….....
yardımcıüzerindeki
bilim dalı ……………….
15) Paraların
arma, bayrak, mühür, özel işaret unvan ve sembolleri inceleyerek tarihe
15)yardımcı
Paralarınbilim
üzerindeki
arma, bayrak, mühür, özel işaret unvan ve sembolleri inceleyerek tarihe
dalı ………….….….….….….….….….….….….….…..….….….….….….….….…..
yardımcı bilim dalı ………….

TARİH
EK 3

Para
ParaGörselleri
Görselleri

23
23

TARİH

24 24

z
✔ Yukarıdaki para baskılarının hangilerinde egemenliği elinde tutmuş yöneticilerin isimleri
yazılıdır?
✔ Yukarıdaki para baskılarının hangilerine egemenliği elinde tutmuş yöneticilerin yüzleri yansımıştır?
✔Egemenliği elinde tutmuş yöneticilerin hüküm sürdüğü yılları gösteren para görselleri hangileridir?
✔ Paranın yapımında kullanılan madenin türü bize o toplumun, o dönemdeki ekonomik durumu hakkında ipuçları verir. Yukarıda bulunan altın ve gümüş para örneklerini gösteriniz?
✔ Döneminin dinsel inançları hakkında bilgi veren para görselleri hangileridir?
✔ Soyu tükenmiş bitki ve hayvanların varlığı hakkında bize kanıtlar sunan para görselleri hangileridir?
✔ Üzerlerindeki baskılarda yok olmuş anıt ve yapılara ilişkin görseller barındıran paraları gösteriniz?

TARİH
EK 4

Alışveriş Yapılacak Para Görselleri

25
25

TARİH
Etkinlikle ilgili tüm materyallere
ulaşmak için karekodu okutunuz!

TARİHÇİLER TARİHÇİLERİ ANLATIRSA

BYF
40+40 Dakika
Tarih bilimine katkı sunan tarihçilerin çalışmalarından hareketle
arihin alan ve yöntemlerini tanır.
Fosforlu kalemler, makas, yapıştırıcı, fon kartonu (en az 50x70 cm),
renkli A4 kâğıt, bilgisayar, Türkçe Sözlük, Osmanlıca-Türkçe Sözlük.

26 26

Etkinlik öncesinde sınıf U ya da yuvarlak masa düzeni şeklinde
azırlanır.
EK 1 bir adet renkli; EK 2, EK 3 ve EK 4 öğrenci sayısınca çoğaltılır.
EK 5, üçer öğrenciden oluşan her grup için bir adet çoğaltılır.
İşi ehline neden sormalıyız?

EK 1’de isimleri yer alan tarihçilerin fotoğrafları araştırılarak bulunur ve isimleri ile eşleştirilir.
Bulunan fotoğraf ve isimler çalışma alanlarına göre sınıflandırılır. EK 5 ile yapılacak çalışmada kullanılmak üzere bekletilir.
EK 2 ve EK 3 öğrencilere dağıtılır.
EK 2’nin okunması ve EK 3 Çizelge’de talep edilen bilgilerin bulunarak formda belirtilen yerlere işlenmesi sağlanır.
EK 2’de karşılaşılan ve anlamı bilinmeyen kelimelerin renkli kalemlerle işaretlenmesi ve EK 3 Form’daki
ilgili sütuna işlenmesi istenir. İşlenen kelimelerin sözlük veya arama motorundan bulunması sağlanır.
EK 3, öğretmen tarafından toplanılarak ders bitiminde değerlendirilir.
EK 5’te verilen örneğe benzer şekilde öğrencilerden EK 1, EK 2, kurum kütüphanesi (varsa) ve web kaynaklarından yararlanarak fon kartonlarına merkezdeki TARİHİN ÇALIŞMA ALANLARI noktasını
başlama noktası kabul ederek sırasıyla “Tarihin Çalışma Alanı, Çalışan Tarihçi, Belirlenen Tarihçinin Fotoğrafı, Eserleri” sıralamasına uygun şekilde “Ağaç Diyagramı” oluşturmaları istenir.

TARİH
TARİH
Öğrencilere, estetik tasarıma özen göstermeleri gerektiği ve tüm grup üyelerinin hazırlanan görsele isimlerini yazmaları vurgulanır.
Tamamlanan çalışmalar dersliğin veya BİLSEM’in uygun panolarında sergilenir.
EK 4’e bir sayfayı geçmeyecek şekilde öğrenciden etkinlikte öğrendiği tarihin çalışma alanlarından birini seçerek yine etkinlikte tanıdığı, bu alanın uzmanı tarihçiye, seçtiği alanla ilgili bir
proje yapmak istediğini ve bu konuda uzmandan danışmanlık talep ettiğine dair bir başvuru
mektubu yazması istenir.
Öğrenciye, mektuba kendisini tanıtarak başlaması gerektiği, alanı neden seçtiği, bu konuda yeterli bilgisinin olup olmadığı, danışmandan nasıl bir yardım ve danışmanlık talep ettiğini açıkça
belirtmesi gerektiği söylenir.
Mektuplar mutlaka el ile ve mavi mürekkepli kalemle yazılmalıdır.
Mektupta tarih, hitap, sonunda saygı ifadesi, ad-soyad, imza, iletişim bilgileri olması gerektiği öğrencilere söylenmelidir.
Mektup kâğıdında şekil özelliklerinin, kenarlarından bırakılması gereken uygun boşlukların, noktalama işaretlerinin ve yazım dilinde sadelik, saygı ve nezaketin önemli olduğu vurgulanmalıdır.
Etkinlik bitiminde mektuplar öğretmen tarafından incelenir ve öğretmen tarafından hazırlanan
bir mektup öğrencilerle paylaşılır.
EK 3 ve EK 4 içerik üzerinden, fon kartonlarına hazırlanan ilişkiler ağı tasarım ve estetik
yönünden değerlendirilerek öğrencilerin ürün dosyasına yerleştirilir. İlgili birim veya idarenin
denetimine hazır hâlde saklanır. BYF dönemi sonunda BİLSEM Modülü üzerinden yapılacak
değerlendirmede göz önünde bulundurulur.

D
Bu etkinlik ile ilgili “Dereceli Puanlama Anahtarı”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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TARİH
EK 1

Yazarlarımızı Tanıyalım

Mehmed Fuad Köprülü

İbrahim Kafesoğlu

Osman Turan

28 28

Ömer Lütfi Barkan

Halil İnalcık

Mehmet Genç

Halil Sahillioğlu

İlber Ortaylı

Mübahat Kütükoğlu

TARİH

Suraiya Faroqhi

Cemal Kafadar

Rhoads Murphey
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Özer Ergenç

Ekrem Akurgal

Işın Demirkent

Füruzan Kınal

Fernand Braudel

Afet İnan

TARİH
EK 2

Usta Tarihçilere göre Çalışma Alanları

A)
A)Genel
Genelolarak
olarakTarih
Tarihdisiplininin,
disiplininin,eğitime
eğitimeyansıyan
yansıyankısmının
kısmınınplanlaması,
planlaması,uygulaması,
uygulaması,ölçme
ölçme
ve
vedeğerlendirmesinin
değerlendirmesinintarihsel
tarihsel bilginin
bilginin doğasından
doğasından kaynaklı
kaynaklı felsefesi,
felsefesi, tarihi, pedagojisi, sosyolojisi
yolojisi ile
ile uğraşan
uğraşan bir
bir bilim
bilim dalıdır.
dalıdır. Bu
Bu sebepten
sebepten tarih
tarih derslerine
derslerine odaklandığı gibi tarihin
doğası,
doğası,yazımı
yazımıve
vefelsefesiyle
felsefesiylede
deilgilenmek
ilgilenmek zorunda
zorunda kalır.
kalır. Türkiye’
Türkiye’de örgün eğitimde ilkokul,
ortaokul,
ortaokul, lise
lise ve
veüniversite
üniversite düzeyinde
düzeyinde Hayat
Hayat Bilgisi,
Bilgisi, Sosyal
Sosyal Bilgiler,
Bilgiler, Tarih 9,10,11,12 ve üniversite
versitetarih
tarihdersleri
derslerialtında
altında geniş
geniş bir
bir yelpazede
yelpazede tarihin
tarihin öğretimine
öğretimine odaklanır. Ama özellikle
10-16
10-16yaş
yaşarasındaki
arasındakiçocuklara
çocuklara tarih
tarih disiplininin
disiplininin yapısını,
yapısını, tarihsel
tarihsel düşünme becerilerini, tarih
rihokuryazarlığını
okuryazarlığınıkazandırmaya
kazandırmaya yönelik
yönelik pedagojik
pedagojik yaklaşım
yaklaşım ağırlıklı çalışan bir bilim dalı.
Son
Son yıllarda
yıllarda özellikle
özellikle tarihsel
tarihsel film,
film, dizi
dizi ve
ve romanların
romanların etkisiyle
etkisiyle yaygın eğitim bağlamında
da
dayetişkinlerin
yetişkinlerin tarih
tarih anlayışının
anlayışının oluşmasına
oluşmasına yönelik
yönelik çalışmalara
çalışmalara da yer verilmiştir (Safran,
2016:
2016:s.s.103.)
103.)
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B)Tarih
Tarihsürekli
sürekliolarak
olarak alanını
alanını genişletiyor.
genişletiyor. Tarihçi
Tarihçi sadece
sadece okullarda
B)
okullarda öğretim
öğretim veren
veren kişi
kişi olmakolmak
tan
çıkarak
yaşamın
değişik
alanlarında,
aktif
ve
yarana
olarak
yer
alıyor.
Tarihçiler
sergilerin
tan çıkarak yaşamın değişik alanlarında, aktif ve yarana olarak yer alıyor. Tarihçiler sergilerin
küratörleriolarak,
olarak,tarihî
tarihîsenatoların
senatolarınyazıcıları
yazıcıları olarak,
olarak, siyasi
siyasi partilerin
partilerin hatta
hatta büyük
küratörleri
büyük şirketlerin
şirketlerin
danışmanları
olarak
işlevler
yükleniyorlar.
Her
yerellik
kendi
kimliğini
kurmada
tarihine
danışmanları olarak işlevler yükleniyorlar. Her yerellik kendi kimliğini kurmada tarihine
başvuruyor.Her
Hersiyasal
siyasal akım
akım artık
artık yalnız
yalnız gelecek
gelecek için
için bir
bir program
program yazmıyor,
yazmıyor, aynı
aynı zamanda
başvuruyor.
zamanda
kendi
resmî
tarih
yorumunu
geliştirmeye
çalışıyor.
Günümüzde
her
konuda
tarih
yazılıyor,
kendi resmî tarih yorumunu geliştirmeye çalışıyor. Günümüzde her konuda tarih yazılıyor,
birbakıma
bakımadünyada
dünyadavar
varolan
olanhiçbir
hiçbirşey
şeytarih
tarihyazımının
yazımınındışında
dışındakalamıyor.
kalamıyor.
bir
Postmodern tarihçiliğin geliştiği günümüzde, tarih yazıcılığını sınırlamak bakımından nesPostmodern tarihçiliğin geliştiği günümüzde, tarih yazıcılığını sınırlamak bakımından nesnele dayanmak artık etkisini yitiriyor, kurgusal olmak göreli önemini artırıyor. Günümüzde
nele dayanmak artık etkisini yitiriyor, kurgusal olmak göreli önemini artırıyor. Günümüzde
tarihin bir bilim olma niteliği, nesnele dayanmasından çok özneller arasına dayanmasıyla
tarihin bir bilim olma niteliği, nesnele dayanmasından çok özneller arasına dayanmasıyla
sürdürülebilmektedir. Tarih içinde kurgusallık tabii ki keyfilik anlamına gelmemelidir. Tarih
sürdürülebilmektedir. Tarih içinde kurgusallık tabii ki keyfilik anlamına gelmemelidir. Tarih
yazıcılığı ahlakı içinde, bu kurgusallık kaynaklara, nesnele dayandığı ölçüde meşru görüleyazıcılığı ahlakı içinde, bu kurgusallık kaynaklara, nesnele dayandığı ölçüde meşru görülecek, yaratıcı sayılacaktır (Tekeli, 2016: s. 59.)
cek, yaratıcı sayılacaktır (Tekeli, 2016: s. 59.)
C) Genel Türk tarihinin sınırlarını Türkiye için çizmek zordur. Bu kuruluş aşamasına göre deC) Genel Türk tarihinin sınırlarını Türkiye için çizmek zordur. Bu kuruluş aşamasına göre değişir. Mesela Ankara Üniversitesi kurulduğu andan itibaren bütün Türk tarihini, Genel Türk
ğişir. Mesela Ankara Üniversitesi kurulduğu andan itibaren bütün Türk tarihini, Genel Türk
Tarihi olarak kabul etmiştir. İstanbul Üniversitesi ise Türkiye dışındaki daha çok Asya ağırTarihi olarak kabul etmiştir. İstanbul Üniversitesi ise Türkiye dışındaki daha çok Asya ağırlıklı olarak kabul etmiştir. Yani Ankaralılar için bütün Türk tarihi, Genel Türk Tarihi’dir,
lıklı olarak kabul etmiştir. Yani Ankaralılar için bütün Türk tarihi, Genel Türk Tarihi’dir,
İstanbul Üniversitesi tarih bölümü için Asya veya dış Türkler konuları Genel Türk Tarihi içeİstanbul Üniversitesi tarih bölümü için Asya veya dış Türkler konuları Genel Türk Tarihi içerisine girer. Peki, ben bunu nasıl anlarım? Bu iş üzerine uzun yıllar kafa yormuş birisi olarak
risine girer. Peki, ben bunu nasıl anlarım? Bu iş üzerine uzun yıllar kafa yormuş birisi olarak
Genel Türk Tarihi’ni Avrasya coğrafyasından ağırlıklı olarak Osmanlı ve Selçuklu dışındaki
Genel Türk Tarihi’ni Avrasya coğrafyasından ağırlıklı olarak Osmanlı ve Selçuklu dışındaki
Türk tarihi olarak anlıyorum. Peki, niye Osmanlıyı bunun dışında tutuyorum? Ben Ankara
Türk tarihi olarak anlıyorum. Peki, niye Osmanlıyı bunun dışında tutuyorum? Ben Ankara
Üniversitesi gibi düşünüyorum yani bütüncül bir yaklaşım göstermemiz gerekiyor. Osmanlı
Üniversitesi gibi düşünüyorum yani bütüncül bir yaklaşım göstermemiz gerekiyor. Osmanlı
tarihini ve Selçuklu tarihini inceleyen başka kürsüler olduğu için bu ayrımı yapmak zorunda
tarihini ve Selçuklu tarihini inceleyen başka kürsüler olduğu için bu ayrımı yapmak zorunda
kalıyoruz, bu teknik bir ayrımdır. Bölgesel olarak Avrasya coğrafyasında Türklerin tarihi
kalıyoruz, bu teknik bir ayrımdır. Bölgesel olarak Avrasya coğrafyasında Türklerin tarihi olaolarak genişletiyorum (Taşağıl, 2016: s. 80.)
rak genişletiyorum (Taşağıl, 2016: s. 80.)

TARİH
D) Bilim tarihi, tarihin yöntemini kullanır demiştik. Tarih ve bilim tarihi bu anlamda birbirine
yakındır. Ayrıca bilim tarihçisi, belli bir toplumda bilginin gelişimini yorumlarken o toplumun, o dönemin siyasi hayatını, toplumsal olaylarını da iyi bilmelidir. Ancak tarih disiplininden bazı noktalarda ayrılır. Yöntem olarak aynı olmasına karşın burada incelenen metinler bilim metinleridir. Dolayısıyla bilim tarihçisi, bilimsel yöntemi de iyi bilmelidir. Hatta
iyi bir bilim tarihçisi belli bir bilim disiplinini çok iyi derecede bilmelidir. Bu aslında çalışma
alanının gerekliliğidir. Örneğin astronomi tarihini inceliyorsanız astronomi bilimini, kavramlarını iyi derecede bilmeniz gerekir. Bilim tarihinin zorluğu, sadece örneğin bu dönemin
astronomi bilgisini bilmek değil, geçmiş astronomiyi de bilmek gerekliliğidir. Dolayısıyla,
disiplinin dilbilimsel zorlukları da vardır.
Tarih boyunca bilim ve felsefenin birlikte gelişmesi, bilim tarihini ister istemez felsefeyle
yakınlaştırır. Bilimsel düşünce kimi bilim tarihçilerine göre felsefî düşünceden önce vardı.
Özellikle antik dönemde felsefe ve bilim bir arada gelişti. Bu da ister istemez, bilim tarihçisinin bir felsefeci gibi yaklaşmasını gerektirir. Ancak bilim tarihi, felsefi yaklaşımları kullanmasına karşın, yanıtları daha kesindir.
Öğrencilerin ve gençlerin bilimi anlaması açısından bilim tarihinin eğitim içerisinde kullanılması son derece önemlidir. Üniversitelerde bilim eğitimi alan geleceğin bilim insanları
olacak gençlerin, bilimi tanımaları, bilimsel yöntemi gerektiği gibi algılamaları için bilim
tarihi derslerinin yaygınlaştırılması gerekmektedir. Katı bir bilim eğitimi, fizik, kimya, biyoloji, matematik, coğrafya vs. eğitimi, öğrenciyi alanına karşı soğutmakta, alanının önemini
gerektiği gibi anlamamasına yol açmaktadır. Kendi alanının tarihine ilişkin bilginin verilmesi, öğrencilerin kendi alanlarına yabancılaşmasına da engel olacaktır (Unat, 2016: s. 102.)
E) ÖMER LÜTFİ BARKAN BİYOGRAFİSİNDEN
...Barkan, öncelikle Türkiye’de tarih anlayışı ve incelemelerine yenilik getirmiş bir ilim adamıdır. Daha çok Türk iktisat tarihi alanında yaptığı yeni ve orijinal araştırmalarıyla dikkati
çekmiştir. Tahrir defterleri ilk defa onun tarafından sistematik bir şekilde incelenmiş ve bunların zirai, sosyal ve demografik bakımdan önemleri ortaya konmuştur. Osmanlı bütçeleri ve
muhasebe bilançoları gibi konular da yine ilk defa onun üzerine eğildiği konulardır. Barkan,
son derece titiz çalışan bir ilim adamıydı. Bütün yazılarını üç dört kere, her defasında yeniden yazarcasına elden geçirirdi. Aslında ham malzemeyi toplayıp işlemek gibi hususlarda
kendisi fazla vakit sarf etmez, bu işleri nezareti altında olmak üzere mesai arkadaşlarına
bırakırdı. O işlenmiş malzemenin tahlil ve tefsiriyle uğraşırdı. Bu titizliği dolayısıyla asistanlarının belli bir olgunluğa gelmeden yazı yazmalarına da müsaade etmezdi.
Eserleri: Ömer Lütfi Barkan’ın araştırmaları daha ziyade XVI. yüzyıl üzerindedir. 1935’te
başladığı yayınlarının sayısı 150’den fazladır. Bunların içinde kitapların sayısı az olmakla
birlikte makale olarak çeşitli dergilerde yayımladıklarının çoğu kitap hacmindedir. Özellikle
İktisat Fakültesi Mecmuası’nın bazı sayılarında birbirini tamamlayıcı mahiyette birden faz-

31

TARİH
la makalesini bulmak mümkündür. Aynı şekilde TTK Belgelerinde ve Vakıflar Dergisi’nde
kitap hacminde geniş makaleler neşretmiştir. Ölümü den sonra makalelerinin toplu olarak
yayımlanmasına teşebbüs edilmişse de ancak toprak meselesiyle ilgili olanlar bir ciltte toplanabilmiştir (Kütükoğlu, 1992: s. 74-76.)
F) Mekân ve coğrafya esas alınarak farklı ülkelerin veya bölgelerin iktisat tarihleri yazılabilir.
Zira tabii olaylar iktisat tarihi için çerçeve oluşturabilir. Mesela ticari faaliyetler, denizle olan
ilginin azalıp çoğalmasına göre farklılaşır. Yine mesela, coğrafi keşiflerin kapitalizmin gelişmesinde büyük bir yeri vardır. Aynı coğrafi bölgede yaşayan toplumlar benzer İktisadi olayları yaşarlar ve benzer müesseseler oluştururlar. Mesela Anadolu yarımadası ilk çağlardan
beri transit ticaret bölgesi olma vasfını sürdürmüş ve burada yaşayan toplumlar bu ticareti
kolaylaştırıcı tedbirler almışlardır. Bu şekilde biz İngiltere, Fransa, Rusya gibi ülkelerin Akdeniz gibi bölgelerin ve hatta şehir ve köylerin iktisadi tarihlerine sahibiz.
Bazan iktisat tarihi, iktisadi faaliyette bulunan insan grupları açısından da incelenebilir. Bu
şekilde aile, kabile ve milletlerin iktisat tarihleri yazılabilir. Ayrıca kan, dil, kültür veya devlet
birliğinden hareketle çeşitli halkların iktisat tarihleri ele alınabilir (Tabakoğlu, 2016: s. 88.)

32

G) PROF. DR. MEHMED FUAD KÖPRÜLÜ
Köprülü’nün hemen bütün eserlerinde görülen usûl şudur. Bir konuyu ele aldığında, önce
o konuya dair daha önce yapılan çalışmalar gözden geçirir, bunların ne seviyede olduğunu
varsa yanlışlarını düzeltir, eksik ve tamamlanmayı bekleyen yönlerini zikreder. Ardından,
o konu üzerine sağlam neticelere varmak için ne gibi bir yöntem takip edileceğini belirtir. Kaynakları inceleyerek subjektiflikten uzak biçimde araştırmasını yürütür. Çalışmasında
hiçbir muğlaklık bırakmadan en berrak hâliyle okuyucuya sunar. Bunlar günümüz için sıradan, standart bilgiler olsa da, o dönem için yalnızca Batılıların çalışmalarında gözlemlenen özelliklerdir. Bu sebeple, Köprülü çalışmalarını yayınladığında, hayretle beraber takdirle
karşılanmıştır. Geniş perspektifi ve sentez kabiliyeti, engin bilgisi ve doğuştan gelen sezgi
yeteneği ile birleşerek mükemmel eserlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Araştırmalarını dar
bir çerçevede, münferit olay ve konulara hasretmek yerine, Türk tarihi ve kültürünün genel
konu ve problemlerine ayırmıştır. Diğer bir ifadeyle, sınırlı bir mekân, zaman veya olay yerine, en geniş mekân, zaman ve bütünlük içerisinde konularını ele almıştır. Türklüğü bir kül,
bir bütün hâlinde görmüştür. Annales ekolünün tesiri görülen bu tarih anlayışı, Türkoloji
biliminin gelişmesini hızlandırmış ve yeni ufuklar açmıştır. Teferruatta kaybolmayan, ele aldığı konuların menşeinden itibaren tarihî seyri içerisinde tekâmülünü takip ve tetkik etmesi,
tarihçiliğinin önemli bir niteliğidir (Acun, 2017: s. 79-80.)
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EK 4

Başvuru Mektubu

Sayın, ……………………………………(Hitap resmî yazışma kurallarına uygun olmalıdır.)
GİRİŞ (Öğrenci, kendisini tanıtmalıdır. Devam ettiği BİLSEM’den, orada devam ettiği
programdan, programda yaptığı çalışmalardan bahsedebilir. Metnin uzunluğu bir paragrafı
geçmemelidir.) .…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
GELİŞME (Öğrenci, yazışmaya konu veya çalışmasını detaylıca anlatmalıdır.)………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
SONUÇ (Bu bölümde öğrenci; uzmanlığından yararlanmak istediği bireye neden ulaşmak istediğini, yaptığı çalışma ile ilişkisini, uzmandan nasıl bir yardım talep ettiğini açıkça anlatmalıdır. Uzman veya kaynak kişi kendisine önerilmiş ise öneren veya referans olan kişi hakkında
da bilgi eklenebilir.) ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
SAYGI VE TAZİM: (Mutlaka saygı veya selamlama ile bitirilmelidir.)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
GÖNDEREN BİLGİLERİ: (Yazışma yapılan kişinin size ulaşmasını istediğiniz iletişim bilgileri açıkça yazılır. Adınızı, soyadınızı unvanınızı açıkça yazınız. Kurumsal bir yazışma ise
kurum adres, telefon, faks ve epostası açıkça yazılır. Gönderenin size bu bilgileri kullanarak
dönüt vereceği dikkate alınarak kullanılmayan faks, eposta vb. bilgiler girmeyiniz.)

TARİH
EK-1

EK 5

Tarihçiler ve Alanları

Osmanlı
Sosyal ve
Ekonomik
Tarihi
RO

DR MER L T İ
BARKAN

ESERLERİ

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
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TARİH

TARİH
TARİH

Etkinlikle
Etkinlikle ilgili
ilgili tüm
tüm materyallere
materyallere
ulaşmak
için
karekodu
ulaşmak için karekodu okutunuz!
okutunuz!
Etkinlikle
Etkinlikle ilgili
ilgili tüm
tüm materyallere
materyallere
ulaşmak
için
karekodu
ulaşmak için karekodu okutunuz!
okutunuz!

KAYNAKLARI BUL - PUANLARI TOPLA
KAYNAKLARI
BUL
KAYNAKLARI
BUL -- PUANLARI
PUANLARI TOPLA
TOPLA
TARİHİ TANIYORUZ
TARİHİ TANIYORUZ
BYF
TARİHİ TANIYORUZ
BYF
BYF

durulacaktır).
naklarını tanır.
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TARİH

Derse mühürlü etkinlik kâğıtlarının olduğu sepet ve EK 1’de verilen etkinlik kâğıdındaki ahitname
ile girilir. A3 formunda hazırlanan Fatih’in Ahitnamesi açılarak bir “tellal” edasıyla okunur. Ahitname görseli ekrana yansıtılır ve öğrencilerin görüşleri alınır.
Öğrencilere, “Bu ahitnameyi bir kanıt kabul edebilir miyiz?” sorusu sorulur. Tarih bilimi açısından
eldeki kanıtın nasıl bir önemi olduğu, hangi konularda araştırmalara kaynak teşkil edebileceği öğrencilerle tartışılır.
Öğrencilere geçmişte en çok hangi olay, olgu, kişi ya da dönemi merak ettikleri sorulur.
Öğrencilerin örnekleri üzerinden olay ve olgu kavramları, farklı örneklerle açıklanır.
İçlerinden birinin verdiği cevap üzerine bu olayı araştırmak için ne tür kaynaklara başvurulması
gerektiği öğrencilerle tartışılır.
Tarih araştırmalarında kaynak türleri ile tarihî olay ve olgular konusu öğrencilere aktarılır.
EK 2’de örneği verilen ve rulo hâlinde hazırlanan etkinlik kâğıtlarının öğrencilerce seçilmesi sağlanır.
Öğrencilerden etkinlik kâğıtlarının mühürlerini sökmeleri ve metni dikkatlice okumaları istenir.
Bu işlem için öğrencilere beş dakika zaman verilir.
Okuma işlemi bittikten sonra EK 3 öğrencilere dağıtılarak doldurmaları istenir. Öğrencilerden metinde geçen olay ve olguları, hangi kanıt türlerinden faydalanılmış olduğunu, ne tür bir kaynak tespit ettiklerini ilgili hücrelere yazmaları istenir.
Öğrencilerden, ellerindeki EK 2 etkinlik kâğıdını diğer bir öğrenciyle değiştirmesi istenir. Yine beş
dakika zamanlarının olduğu söylenir ve bir önceki aşamada yaptıkları işlemleri yapmaları sağlanır.
Bu işlem, tüm öğrencilerin EK 2 örneklerinin değerlendirilmiş olması sağlanana kadar devam eder.
Öğretmen tarafından hazırlanmış olan tüm kaynak, olay ve olguların yer aldığı kontrol listesi ekrana yansıtılır.
Öğrencilerden kontrol listesine göre maksimum kanıt, olay ve olgu sayısını EK 3 Formu’na yazması
istenir.
Puanlara göre sıralama paylaşılır.
Metinlerden hareketle tarih araştırmalarında objektiflik ilkesinin önemi hakkında öğrencilerden
düşüncelerini belirtmeleri istenir.

D
Bu etkinlik ile ilgili “Derecelendirme Ölçeği”ne etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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Ergin, M. (2011). Orhun Abideleri. Boğaziçi Yayınları.
Kuzucu, S. ve Çıtırık, H. (2016). Osmanlı Tarih Yazımında Önemli Bir Kaynak: Nâme-i Hümâyûn
Defterleri ve 4 Numaralı Nâme-i Hümâyûn Defterinin Belge Özetleri.OTAM, 40, 145-166.
Topdemir, H. (2010). Osmanlı Biliminin Öncülerinden:Takîyüddîn. Bilim ve Teknik Dergisi, 513,
82-87.
Yılmaz, E. (2020). Hititlerde Temizlik Kültürü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bingöl.
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Fatih
FatihSultan
SultanMehmet’in
Mehmet’inBosna
BosnaAhitnamesi
Ahitnamesi
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Mehmed’inBosna
BosnaHersek’i
Hersek’ifethinden
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Klisesi’ndedir.Tarihte
Tarihte
bilinen
bilineninsan
insanhakları
haklarıhareketlerinden
hareketlerindeneneneskisi,
eskisi,Fransız
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Kaynakları
Bul, Bul,
Puanları
Topla
Kaynakları
Puanları
Topla




Neolotik Çağ’dan itibaren yerleşim birimleri kurulurken su kaynaklarının göz
önünde bulundurulması, Hititler tarafından da gözetilmiştir. Hititler konumu itibari ile su kaynaklarının yoğun olduğu bir bölgede kurdukları Boğazköy’ün yanı sıra
Büyükkale ve Aşağı Kent’te su depoları, sarnıç ve kuyu gibi su yapıları inşa etmiştir.
Ancak su kanallarının şehirlerin korunması için yapılan hendekler olarak mı yoksa
temiz ya da kirli suların taşınması için mi kullanıldığı bilinmemektedir.

40 40 40

Hititlerin başkenti olan Hattuşa konumu bakımından yağmur sularının, çöp ve
atıkları temizlemesine olanak sağlayan bir yapıya sahip olmuştur. Hititlere ait bir
büyü metninde, “Yağmur suları sokakları nasıl sidikten ve pislikten arıtırsa” şeklindeki ifadeden de bu durumun varlığı anlaşılmıştır. Dönemin konutlarında tuvalet
olmadığı için insanlar, sokaklarda ve boş alanlarda tuvalet ihtiyacını gidermiştir. Büyükkale gibi yerleşim yerlerinde bu durumun yaşanması, salgın hastalık ve temizlik
problemlerini beraberinde getirmiştir.
Kaynak: Yılmaz, E. (2020). Hititlerde Temizlik Kültürü. (Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi). Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bingöl

Kültigin Abidesi, kaplumbağa şeklindeki oyuk bir kaide taşına oturtulmuştur. Keşfedildiği zaman, bu kaidenin yanında devrilmiş bulunuyordu. Bilhasssa devrik vaziyette rüzgara maruz kalmış kısımlarında tahribat ve silintiler olmuştur. Sonradan
yerine dikilmiştir. Yüksekliği 3,75 metredir. İtina ile yontulmuş, bir çeşit kireç taşı veya
saf olmayan mermerdendir. Yukarıya doğru biraz daralmaktadır. Dört cephelidir.
Doğu ve batı cephelerinin genişliği aşağıda 132, yukarıda 122 cm’dir. Güney ve kuzey
cepheleri ise aşağıda 46, yukarıda 44 santimdir. Abidenin üstü kemer şeklinde bitmektedir ve yukarı kısımda beş kenarlı olmaktadır. Doğu cephesinin üstünde kağanın
işareti vardır. Batı cephesi büyük bir Çince kitabe ile kaplıdır. Diğer üç cephesi Türkçe
kitabelerle doludur.
Kaynak: Ergin, M. (2011). Orhun Abideleri. İstanbul, Boğaziçi Yayınları.

TARİH

Takîyüddîn’in bilimsel çalışmalarının özeğini astronomi oluşturur. En değerli çalışması olan Sidre el-Müntehâ bu alanda hazırlanmış seçkin kitaplardan biridir. Gözlemlerinden edindiği veriler, Ay’ın, Yer’in ve diğer gezegenlerin hareketlerindeki düzensizlikleri son derece doğru ve günümüz değerlerine yakın olarak açıklamasını sağlamıştır.
Dolayısıyla da gözlemevinin Takîyüddîn’in hayatında önemi büyüktür. Gözlemevi kurmak için yoğun çaba göstermesini de bu açıdan değerlendirmek gerekir.
....Optik kitabının (Kitâbu Nûr-i Hadaka el-Ebsâr ve Nûr-i Hadîka el-Enzâr) Giriş
Bölümü’nde Takîyüddîn, Abdülkerim için şu övgüyü yazmıştır: [Bu çalışmamı], “hakikatler topluluğunu gizleyen Alemlerin alimlerinin Meliki, gece ve gündüzün başlangıçlarının sahibi, (…) hayır sahiplerinin en büyüğü, milletin kutbu ve temeli, devlet göğünün Güneş’i ve Ay’ı, (…) bilginlerin bilgini, sonu olmayan deniz, (…) ahlakının güzelliği
görünen yıldızlara kadar uzanan, (…) efendiler efendisi, (…) iyiliklerin kaynağı Kerim
oğlu Kerim oğlu Kerim veli-î nimetim, üstadım, Molla Çelebi Efendi Abdülkerim’e hediye ettim.”
Kaynak: Topdemir, H. (2010). Osmanlı Biliminin Öncülerinden:Takîyüddîn. Bilim
ve Teknik Dergisi, 513:82. Ankara

Türk idare ve kültür hayatında arşivcilik kültürü çok eskiye yani Orta Asya Türklüğüne kadar uzanmaktadır. Çok geniş coğrafyalarda köklü ve zengin bir kültüre sahip
Türk milleti bıraktığı arşivlerle de örnek olmuştur. Hiç kuşkusuz tarih boyunca kurulan
bütün Türk devletleri içinde müesseseler ve teşkilat olarak en fazla arşivciliğe önem
veren devlet Osmanlılar olmuştur. Osmanlı Devleti’nde arşivcilik fikrinin kuruluşundan
itibaren var olduğu, yok edilmeyerek bu güne kadar muhafaza edilen milyonlarca arşiv
vesikasının mevcudiyeti ile de sabittir.
Bu arşiv vesikalarından Osmanlı Devleti’nin merkez teşkilatını meydana getiren Divan-ı Hümâyûn, Bâb-ı Defterî ve Bâb-ı Âsafî ve bunların çeşitli daire ve kalemlerine
ait sicil, defter ve vesikaları, Osmanlı Devleti’nin ana arşivi hüviyetini taşımaktadır.
Osmanlı Devleti’nin işte bu ana arşivinde yer alan Divan-ı Hümâyûn Defterleri kataloğunda kayıtlı Nâme-i Hümâyûn Defterleri ise bunların arasında Osmanlı Diplomasi
tarihimiz açısından önemli bir yere sahiptir.
Kuzucu, S. (2016). Osmanlı tarih yazımında önemli bir kaynak: Nâme-i Hümâyûn defterleri ve 4 numaralı Nâme-i Hümâyûn defterinin belge özetleri. OTAM Dergisi, Ankara
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EK 3

Olay, Olgu ve Kaynak Puanlama Tablosu

Öğrenci Adı Soyadı: ...................................................
Öğrenci Adı Soyadı: ………………….………………….
Grubu: .....................................................................................
GRUBU: …………………………………….………………………………..

ÇALIŞMA
BİRİNCİ EL
KAĞIDI
KAYNAK
NUMARASI
Örnek
1 Nolu
Etkinlik
Kağıdı

İKİNCİ EL
KAYNAK

SÖZLÜ
KAYNAK

DİJİTAL
KAYNAK

Kaynağın
Kaynağın
Kaynağın
Kaynağın
türü: Yüksek
türü: Kitabe
türü: Destan türü: Belgesel
Lisans Tezi
Kaynağın
Kaynağın
Kaynağın
Kaynağın
adedi: 2
adedi: 1
adedi: 1
adedi: 1
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OLAY
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Ankara
Savaş
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Etkinlikle ilgili
ilgili tüm
tüm materyallere
materyallere
ulaşmak
için
karekodu
okutunuz!
Etkinlikle
ilgili
tüm
materyallere
ulaşmak için karekodu
okutunuz!
ulaşmak için karekodu okutunuz!

KAYNAK
KAYNAK AVCISI
AVCISI
KAYNAK AVCISI
TARİHİ
TARİHİ TANIYORUZ
TANIYORUZ
TARİHİ TANIYORUZ
BYF
BYF
BYF
40+40+40+40
40+40+40+40 Dakika
Dakika
40+40+40+40 Dakika
Birinci
Birinci ve
ve ikinci
ikinci el
el kaynakları
kaynakları inceleyerek
inceleyerek sınıflandırır.
sınıflandırır.
Birinci ve ikinci el kaynakları inceleyerek sınıflandırır.
Fotoğraf makinesi, resim kâğıtları ve karakalemler, atık kumaş ve malzemeler, yüz boyaları, kaynak avcısı etkinliğinin ortamında kullanılan
muhtelif eşyalar (kitaplar, dergiler, gazeteler, fotoğraf ve karikatürler,
kırık heykeller ve ev eşyaları, posterler, haritalar, ses kasetleri, kıyafeler, kemik parçaları, paralar, takvim yaprakları, 3 boyutlu öğrenci tasarımı veya açık kaynak baskı materyalleri, eldiven).
Öğrencilerden geçmişten seçecekleri, diledikleri tarihî bir karakter
hakkında araştırma yapmaları ve araştırmalarını rapor hâlinde mail
ile teslim etmeleri istenir. Gelen raporlar EK 1’de verilen “Araştırma
Raporu Kontrol Listesi” ile değerlendirilir. Etkinliğin ikinci aşamasında, hazırlanan kanıtlar dersten önce sınıfa rastgele yerleştirilir.
Birinci el ve ikinci el kaynaklar (dergi, kitap, ansiklopedi, gazete, tarihsel kalıntı fotoğrafları, biblo vb.) hazırlanır. Bu materyallerin yakın
olay veya dönemlere ait olmasına dikkat edilir. Ayrıca kanıt olarak
kullanılamayacak malzemelere de yer verilir. Açık kaynak 3 Boyutlu
çıktı sitelerinden tarihî objelerin de çıktıları alınarak kaynak materyali
hazırlanabilir.
Drama etkinliğinde kullanılacak müzikler etkinlikten önce hazırlanır.
“Tarihçi,
“Tarihçi, bilen
bilen değildir.
değildir. Arayandır.
Arayandır. Biz
Biz de
de arıyoruz.
arıyoruz.”” sözünden
sözünden ne
ne
anlıyorsunuz?
“Tarihçi,
bilen
değildir.
Arayandır.
Biz
de
arıyoruz.
”
sözünden
ne
anlıyorsunuz?
anlıyorsunuz?

“Tarih
“Tarih araştırmaları
araştırmaları samanlıkta
samanlıkta iğne
iğne aramak
aramak gibidir.
gibidir. Ne
Ne kadar
kadar imkânsız
imkânsız gibi
gibi görünse
görünse de
de asıl
asıl bu
bu işin
işin heheyecanı
ve
insanı
çıldırtan
yönü
o
iğnenin
samanlıkta
olduğunu
bilmektir.
”
“Siz
olsanız
o
iğnenin
peşine
“Tarih
araştırmaları
samanlıkta
iğne
aramak
gibidir.
Ne
kadar
imkânsız
gibi
görünse
de
asıl
bu
işin
heyecanı ve insanı çıldırtan yönü o iğnenin samanlıkta olduğunu bilmektir.” “Siz olsanız o iğnenin peşine
düşer
misiniz?”
sorusuna
cevap
aranır.
yecanımisiniz?”
ve insanı sorusuna
çıldırtan yönü
iğnenin samanlıkta olduğunu bilmektir.” “Siz olsanız o iğnenin peşine
düşer
cevapoaranır.
düşer misiniz?” sorusuna cevap aranır.
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TARİH
Öğrencilerden, çember hâlinde durmaları ve tarihçilerin araştırmalarında kullandıkları kaynakların neler olabileceğini söylemeleri istenir. Tespit edilen kaynaklar tahtaya yazılır. Olması gerektiği
düşünülen başka kaynak varsa öğretmen tarafından tahtaya eklenir.
İlkokulda yazma pratikleri sırasında boşluğa ya da kuma isimlerini parmakları ile yazdıkları gibi
tüm öğrencilerin boşluğa seçtiği bir kaynağın adını yazmaları sağlanır.
Kaynak adı yazılırken seçilen bir müzik parçası dinletilir.
Sonrasında bir öğrenci çemberin ortasına alınır ve öğrencinin seçtiği bir kaynağı arkadaşlarına gür
sesle söylemesi ve diğer öğrencilerin de boşluğa kaynağın adını yazmaları sağlanır. Yalnız bu defa
elleri ile değil seçilen öğrencinin belirttiği bir uzuvla bu yazı işlemini yapmaları diğer öğrencilerden
istenir (kol, dirsek, dil vs.). Herkesin eş zamanlı olarak müzik eşliğinde bu işlemi yapması sağlanır.
Müzik durdurulur, başka bir öğrenci çemberin ortasına alınır ve tahtada yazılı tüm kaynaklar için
aynı işlem yapılır.
Tahminler bitince birkaç dakikalık dinlenme hareketleri ile drama çalışması sonlandırılır.
Kaynak türleri ve tarihçilerin kaynak toplama teknikleri ile ilgili açıklama yapılır.
Öğrencileri 2-4 kişilik gruplara ayırarak her bir gruptan birer “Kaynak Avcısı” olduklarını hayal
etmeleri istenir.
Gruplara kâğıt ve kalemler dağıtılarak birer kaynak avcısı tiplemesi tasarlamaları istenir.
Kaynak avcılarının kullanacakları malzemeleri birinci el ve ikinci el kaynaklardan yararlanarak tasarlamaları gerektiğine dikkat çekilir.
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Çizimlere dair kostüm ve diğer materyalleri etkinlikte kullanacakları hatırlatılır.
Çizimler tamamlandıktan sonra yaptıkları tasarımları diğer grup arkadaşları ile paylaşarak zenginleştirmeleri sağlanır.
Öğrenci gruplarından bir sonraki ders saatine tasarladıkları kostüm ve materyallerle gelmeleri istenir.
Hazırlayacakları Kaynak Avcısı kostümünde, sadece atık malzeme ve kumaşların kullanılması özellikle vurgulanır.
Bir sonraki derste uygulama başlamadan önce öğrenciler, hazırladıkları kıyafetler ve makyaj için
giyinme odalarına ya da uygun sınıflara gönderilir.
Hazırlanan öğrencilere “Hiç tanımadıkları bir medeniyetin kalıntılarını bulan bir araştırmacı grubu
oldukları, sınıftaki kanıtlardan yola çıkarak o bölgenin ve o dönemin tarihini yazmaları gerektiği”
belirtilir.
Öğrencilere kanıt çantaları ve eldivenler dağıtılıp görevlendirmeler yapılır.
Her bir gruptaki öğrencilerden birinin yazman olması sağlanıp seyir günlüğü ve kanıt kayıtlarını
tutmaları istenir. Kanıt kayıtları için EK 2’de verilen form kullanılır.
Gruplara 10 dakika verilir ve araziye/sınıfa çıkılıp bölgede yüzey araştırmasına geçilir.
Toplanan kaynakları birinci el ve ikinci el olarak sınıflamaları sağlanır.
Öğrencilerin buldukları kanıtlar bir araya getirilerek kanıt havuzu oluşturulur ve ortak bir değerlendirme yapılması sağlanır.
Yazmanın tuttuğu raporlar ve yapılan değerlendirmeler bir araya getirilmek suretiyle etkinliğin
uygulandığı arazinin tarihi, ekonomisi, kültürel yapısı ile ilgili saptamaları kanıtlara dayalı olarak
açıklamaları istenir.
Toplanan verilerden yararlanarak araştırma raporu yazmaları istenir.

TARİH
Öğrencilerden çember oluşturmaları istenerek bu etkinlikte ne öğrendiklerini, en çok neyi sevdikleri ve en çok zorlandıkları aşamayı paylaşmaları istenir.
Ek 3’te verilen “Barış Aranıyor” performans kâğıdı öğrencilere dağıtılır. Hazır bulunuşluk aşamasında kullandığınız Ek 1- “Araştırma Raporu Kontrol Listesine” göre bu çalışmaların sonuçları değerlendirilir.

D
Bu etkinlik ile ilgili “Dereceli Puanlama Anahtarı”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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TARİH
EK
EK 11

Araştırma
Araştırma Raporu
Raporu Kontrol
Kontrol Listesi
Listesi

........................................................................
Adı
Adı Soyadı:
Soyadı: ........................................................................
........................................................................
Grubu
Grubu
:: ........................................................................
E
E
Birinci
Birinci el
el kaynak
kaynak kullanmıştır.
kullanmıştır.
İkinci
İkinci el
el kaynak
kaynak kullanmıştır.
kullanmıştır.
Kütüphane
Kütüphane araştırması
araştırması yapmıştır.
yapmıştır.
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Web
Web tabanlı
tabanlı araştırma
araştırma yapmıştır.
yapmıştır.
Görsel
Görsel kaynaklardan
kaynaklardan faydalanmıştır.
faydalanmıştır.

Dijital
Dijital kaynaklardan
kaynaklardan faydalanmıştır.
faydalanmıştır.
Kaynak ve
ve uzman
uzman kişi
kişi görüşmeleri
görüşmeleri yapmıştır.
yapmıştır.
Kaynak
Kaynakçaya yer
yer vermiştir.
vermiştir.
Kaynakçaya
Türkçeyi güzel
güzel kullanmıştır.
kullanmıştır.
Türkçeyi
Sayfa düzenine
düzenine dikkat
dikkat etmiştir.
etmiştir.
Sayfa

TARİH
TARİH
EK 2

Kaynak Avcısı Kanıt Kayıt Kâğıdı

KAYNAK AVCISI
KANIT KAYIT
AVCININ (ARAŞTIRMACININ) ADI SOYADI: ......................................................
EKİP ADI: ................................................................................................................
ADRES (KÜTÜPHANE,
KAYNAĞINIZIN KONUMU:
..................................................

ARŞİV, SINIF):

.................................. KOORDİNATLAR:
.................................. .......................................
.................................

TARİH: ..........................................................................

SAAT: .............................

KAYNAĞINIZIN TÜRÜ:
..................................................

BİRİNCİ EL:
İKİNCİ EL:
.................................. .......................................

KAYNAĞINIZIN BASIM
YA DA ÜRETİM TARİHİ:

YAZILI:
............

VARSA YAZAR BİLGİLERİ:

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

KANITINIZ HANGİ
KONULARDA TARİH
BİLGİNİZE KATKI
SUNABİLİR?

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

KANITINIZ RESTORASYON
GEREKTİRİYOR MU?

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

SÖZLÜ:
............

KALINTI: ......................
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TARİH
EK 33
EK

Barış Aranıyor Performans Görevi

BARIŞ ARANIYOR!!!
Bir seyyah olarak Japonya’ya bir geziye gittiğinizi ve Japonya gezisinden döndükten sonra
işinizi kaybettiğinizi öğrendiniz. İşsiz kaldığınız için sürekli bir iş aramaya başladınız. Bir gün İzmir’de bir televizyon kanalından Uzak Doğu ile ilgili bir belgesel film teklifi çekmeniz için size bir
teklif gelir. Teklife olumlu cevap vermeniz durumunda sizden 2-3 sayfalık bir özgeçmiş yazmanız
istenir. Özgeçmişinizde aşağıdakilerin yer almasına dikkat ediniz.

Çalışmalarınızdan fotoğraflar,
Ad, soyad ve adresiniz,
Özgeçmişiniz ve iş deneyimleriniz,
Geçmişte size ait başarılarınız ve başarısızlıklarınız

48 48

Kişisel yetenekleriniz,
Aileniz veya çevrenizden referans gösterebileceğiniz kişi veya kişiler. Bu kişilerin yakınlık derecesi

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

TARİH
Etkinlikle ilgili tüm materyallere
ulaşmak için karekodu okutunuz!

GÜNCEL TARİH
TARİHİ TANIYORUZ
BYF
40+40 Dakika
Yeni veriler ışığında tarihî bilgilerin değişebilirliğini fark eder.
Fon kartonları , keçeli kalemler.
Etkinlikten bir hafta önce öğrencilere Osmanlı Devleti’nde ilk akçe,
Dede Korkut Hikâyeleri ve Göbeklitepe ödev olarak verilerek onların
araştırma yapmaları sağlanır.
Ekler öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.
5N1K hakkında hazırlanan bilgi afişi sınıfa asılır.
Tarihte neden kesinlik yoktur?

“Edward Hallet Carr’ın Tarih nedir? Sorusuna cevap verirken kullandığı “Tarihçi ile olguları arasında
kesintisiz bir karşılıklı etkileşim süreci, bugün ile geçmiş arasında bitmez bir diyalog.” (Carr, 2013).
tanımını öğrencilerin yorumlaması istenir.
EK 1’de yer alan bulmacada tarih biliminin özellikleri bulunur.
EK 2’de şema içerisine tarih biliminin özellikleri yazılır ve cümle içinde kullanılır.
“Tarih bilimini diğer bilimlerden ayıran en önemli özellik nedir?” sorusu öğrencilere yöneltilir ve
cevaplanması istenir.
“Bulunan her yeni belge tarihî bilgileri değiştirmez.” Var olan bilgileri güçlendirebilir varsayımına
öğrencilerden örnekler vermesi istenir.
EK 3 öğrencilere dağıtılarak soruların cevaplanması sağlanır. Ortaya yeni çıkan bilgilerin, tarihi
değiştirmesi üzerine konuşulur.

49

TARİH
Öğrencilerden, yakın zamanda ortaya çıkabilecek yeni bir bilgi doğrultusunda değişecek bir gelişmeyi esas alıp bir gazete tasarımı yapmaları istenir (Hazırlanacak gazetede gazetenin adı, sürmanşeti, haber metni, haber görseli yer almalı ve haber metni 5N1K’ye göre yazılmalıdır. Tasarlanan
gazetelerin sınıf panosunda sergilenmesi istenir.
Edward Hallet Carr’ın (2013) “Geçmiş ile bugün arasında çift yönlü bir trafik var. Bugün geçmişin
kalıbı ile yoğruluyor ama bir yandan geçmişi sürekli yeniden yaratıyor. Tarihçi tarih oluşturuyorsa
tarihin de aynı şekilde tarihçiyi oluşturduğu bir gerçektir.” sözü üzerinde öğrenciler tartışır.

D
Bu etkinlik ile ilgili “Akran Değerlendirme Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

K
Carr, E. H. (2013). Tarih Nedir?, İletişim Yayınları.
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Cazgır, V. Genç, İ. Çelik, M. Genç, C. Türedi, Ş. (2010). Millî Eğitim Devlet Kitapları Ortaöğretim
Tarih 10, Bediralp Matbaacılık.

TARİH
Bulmaca

EK 1

Aşağıda yer alan bulmacada tarih biliminin 6 özelliği yer almaktadır. Bu özellikleri bularak
bulmacanın altında ayrılan alana yazınız.
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TARİH
EK-2
EK
2

Tarih Biliminin Özellikleri

52
52
18 52

1. ………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………………………………………………
6. ………………………………………………………………………………………………………………
Tarih bilimini diğer bilimlerden ayıran en önemli özellik nedir?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… .
Bulunan her yeni belge tarihi bilgilerimizi değiştirmez. Var olan bilgilerimizi güçlendirebilir. Örnekler
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. .

TARİH
TARİH
EK3EK
3 3
EK

ÇalışmaYaprağı
Yaprağı
Çalışma

Osman
Osman
Gazi
Gazi
zamanında
zamanında
basılan
basılan
para
para

aa ırır en
en

Orhan
Orhan
Gazi
Gazi
zamanında
zamanında
basılan
basılan
para
para

eli
eli

en
en

redi
redi

Osmanlı Devleti’nde ilk paranın Orhan Gazi döneminde bastırıldığı bilgisi Osman Gazi
döneminde basılan paranın bulunması ile değişmiştir.
Osmanlı
Osmanlı
Devleti’nde
Devleti’nde
ilk paranın
ilk paranın
Orhan
Orhan
Gazi
Gazi
döneminde
döneminde
bastırıldığı
bastırıldığı
bilgisi
bilgisi
Osman
Osmana a
döneminde
döneminde
basılan
basılan
paranın
paranın
bulunması
bulunması
ile değişmiştir.
ile değişmiştir.
• Bilgi değişimi hangi alanda yaşanmıştır?
……………………………………………………………………………………………………………
• Bilgi
• Bilgi
değişimi
değişimi
hangi
hangi
alanda
alanda
yaşanmıştır?
yaşanmıştır?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
• Yeni bilginin bulunmasına tarihe yardımcı bilim dallarından hangisi/hangileri katkıda bulunmuştur?
• Yeni
• Yeni
bilginin
bilginin
bulunmasına
bulunmasına
tarihe
tarihe
yardımcı
yardımcı
bilim
bilim
dallarından
dallarından
hangisi
hangisi
/ hangileri
/ hangileri
katkıda
katkıda
bulunmuştur?
bulunmuştur?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
• Tarih
biliminde
biliminde
kesinlik,
kesinlik,
bitmişlik
bitmişlik
yoktur
yoktur
ilkesinden
ilkesinden
hareketle
hareketle
bubu
bilgi
bubilgi
bilgi
değişimini
değişimini
yorumlayınız.
yorumlayınız.
• Tarih
biliminde
kesinlik,
bitmişlik
yoktur
ilkesinden
hareketle
değişimini
yorumlayınız.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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TARİH

TARİH
TARİH
TARİH

54 54
54
54 54
54

(Dede
ede Korkut)
or t

Yeni bulunan Dede Korkut nüshası her şeyi değiştiriyor! “Salur Kazan’ın Ejderhayı Öldürmesi
Yeni bulunan Dede Korkut nüshası her şeyi değiştiriyor! “Salur Kazan’ın Ejderhayı Öldürmesi
Hikayesi” ile Dede Korkut Hikayeleri artık 13 tane!
Hikayesi” ile Dede Korkut Hikayeleri artık 13 tane!
• Bilgi
değişimi
yaşanmıştır?
• Bilgi
değişimi
hangihangi
alandaalanda
yaşanmıştır?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
• Yeni bilginin bulunmasına tarihe yardımcı bilim dallarından hangisi / hangileri katkıda
• Yeni
bulunmasına tarihe yardımcı bilim dallarından hangisi/hangileri katkıda
b bilginin
l nmuştur?
bulunmuştur?
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
• Tarih biliminde kesinlik, bitmişlik yoktur ilkesinden hareketle bu bilgi değişimini yorumlayınız.
• Tarih biliminde
kesinlik, bitmişlik yoktur ilkesinden hareketle bu bilgi değişimini yorumlayınız.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

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

TARİH
TARİH
TARİH

e lite e

Tarihin Sıfır Noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe’nin keşfi ile din ve inançların yerleşik hayat
ile ortayaTarihin
çıktığı Sıfır
bilgisi
değişti.olarak kabul edilen Göbeklitepe’nin keşfi ile din ve inançların yerleşik hayat
Noktası
Tarihin Sıfır
Noktası
olarak kabul edilen Göbeklitepe’nin keşfi ile din ve inançların yerleşik hayat
ile
ortaya
çıktığı
bilgisi
değişti.
ile ortaya çıktığı bilgisi değişti.
• Bilgi değişimi hangi alanda yaşanmıştır?
• Bilgi değişimi hangi alanda yaşanmıştır?
• Bilgi değişimi hangi alanda yaşanmıştır?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
• Yeni bilginin bulunmasına tarihe yardımcı bilim dallarından hangisi / hangileri katkıda
•bYeni
bilginin bulunmasına tarihe yardımcı bilim dallarından hangisi/hangileri katkıda
l nmuştur?
• Yeni bilginin bulunmasına tarihe yardımcı bilim dallarından hangisi / hangileri katkıda
bulunmuştur?
b ……………………………………………………………………………………………………
l nmuştur?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
• Tarih
biliminde kesinlik, bitmişlik yoktur ilkesinden hareketle bu bilgi değişimini yorumlayınız.
• Tarih
biliminde kesinlik, bitmişlik yoktur ilkesinden hareketle bu bilgi değişimini yorumlayınız.
……………………………………………………………………………………………………
• Tarih
biliminde kesinlik, bitmişlik yoktur ilkesinden hareketle bu bilgi değişimini yorumlayınız.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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TARİH
TARİH
Etkinlikle ilgili tüm materyallere
ulaşmak için karekodu okutunuz!

ZAMANDA YOLCULUK
ZAMAN VE KRONOLOJİ
BYF
40+40 Dakika
Örnek incelemeler yoluyla tarihi, dönemlere ayırmanın gerekliliğini
fark eder.
(Farklı dönemlerden örnek konular belirlenecektir. Tarihin dönemlere
ayrılmasındaki yaklaşımlar belirtilir.)
Tarih boyunca insanlığın zamanı ölçme çabasını ve bu çabanın sonucunda ortaya çıkan gelişmeleri açıklar.
Tarihî olayları değerlendirirken dönemin koşullarını göz önünde
bulundurmanın önemini kavrar.

56
56
24 56

Boya kalemleri, A4 kâğıdı, karton, üzerine çizim yapmaya uygun
boyama taşları, bakır tel.
Etkinlikten bir hafta önce “İzafiyet Teorisi” ve “Kuantum Fiziği” öğrencilere araştırma ödevi olarak verilir. Öğrencilerin fen bilgisi/fizik atölyeleri ile iş birliği yapmaları sağlanır. Etkinliğe uygun fon müziği belirlenir. Gerekli malzemeler (boya kalemleri, A4 kâğıdı, karton, üzerine
çizim yapmaya uygun boyama taşları, bakır tel, bilgi kartları) grupların
çalışacağı yere bırakılır.
Zamanı ölçmeye ilişkin araçlar olmasaydı hayatımız nasıl etkilenirdi?

Öğrencilerden, etkinlikten önce araştırmaları istenen “İzafiyet Teorisi” ve “Kuantum Fiziği” ile ilgili
edindikleri bilgileri sınıfta paylaşmaları istenir.
E 1’de verilen haber metni incelenerek sınıfta öğrencilerle tartışılır ve öğrencilerin soruları
cevaplamaları istenir.
EK 2 dağıtılarak öğrencilerin metni incelemesi ve soruları cevaplamaları sağlanır.
Öğrenciler ikişerli/üçerli gruplara ayrılır. İstasyon çalışması için yerler belirlenir.
Öğrencilere bu aşamada zamanda yolculuk yapacakları ve farklı çağlara gideceklerini hayal etmeleri söylenir.
Öğrenciler 6 istasyona (Taş Devri, Maden Devri, İlk Çağ, Orta Çağ, Yeni Çağ ve Yakın Çağ) ayrılır
(öğrenci sayısına göre istasyonlar birleştirilebilir).

TARİH
TARİH
Her istasyona ilgili bilgi kartı ve materyaller bırakılır. Bilgi kartları EK 3’te verilmiştir
Fon müziği eşliğinde bulundukları istasyonda (aşağıda bilgileri verilen) kendilerinden istenilen görevi,
belirli süre içerisinde yapmaları sağlanır.
Taş Devri İstasyonu: Taşlara bu dönemin özellikleri ile ilgili resim çizmeleri söylenir. Etkinlik boyunca
bütün istasyonlarda eksik kalan yerlerin diğer gruplar tarafından tamamlanacağı belirtilir.
Maden Devri İstasyonu: Masada hazır bulunan tellerle o dönemin özelliklerine uygun basit bir alet tasarlamaları istenir.
İlk Çağ İstasyonu: Yaşadıkları bir olay hakkında günümüze gönderilmek üzere bir resim/karikatür çizmeleri istenir.
Orta Çağ İstasyonu: Dönemin özelliklerine uygun film adı yazmaları ya da önermeleri istenir.
Yeni Çağ İstasyonu: Dönemin gelişmelerini yansıtan bir slogan yazmaları istenir.
Yakın Çağ İstasyonu: Dönemin küresel sorunlarının listesini yazmaları istenir.
Gruplardan istasyonlarda gerçekleştirilen çalışmaları göz önünde bulundurarak çağları tanımlayan bir
metin yazmaları istenir.
Öğrencilerden, gelecekteki çağların nasıl olacağına dair görüşlerini paylaşmaları istenir.

E E
İstenirse öğrenciler çalışmalarını başka bir sınıfa sunabilir veya stant hazırlayarak tanıtım yapabilirler.
6 Şapkalı Düşünme Yöntemi etkinliği ile de çağlar değerlendirilebilir.

D
Bu etkinlik ile ilgili “Gözlem Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

K
Atalay, B. (1941). Divan-ü Lügat-it Türk Tercümesi, Cilt 1, Alâeddin Kıral Basımevi.
İnan, Z. (2008). Kâşgarlı Mahmud’a Göre On İki Hayvanlı Türk Takvimi ve Takvimin Menşei Hakkında Yeni
Görüşler. Rize Üniversitesi Yayınları.
TRT Haber, 2021 https://www.trthaber.com/haber/dunya/magarada-derin-zaman-deneyi-40-gun-sonra-ciktilar-575862. html#:~:text=Fransa’da%20bir%20grup%20g%C3%B6n%C3%BCll%C3%BC,daha%20yava%C5%9F%20ge%-C3%A7ti%C4%9Fini%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCnd%C3%BC%C4%9F%C3%BC%20belirlendi (E.T: 22.05.2021).
Ankara Üniversitesi, 2021. https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/152380/mod_resource/content/1/4.
HAFTA%20ORTA%20 %C3%87A%C4%9E%20ARKEOLOJ%C4%B0S%C4%B0.pdf (E.T: 24.05.2021).
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TARİH
TARİH
TARİH
EK 11
EK
EK 11
EK

Gazete Haberi
Gazete Haberi
Mağarada “Derin Zaman Deneyi”: 40 gün sonra çıktılar.
Mağarada “Derin Zaman Deneyi”: 40 gün sonra çıktılar.
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Fransa’da
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gönüllü,
insanın
izoleizole
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uyum
sağlama
sınırını
ölçmek
içiniçin
bir mağaraya
Fransa’da
bir grup
gönüllü,
insanın
duruma
uyum
sağlama
sınırını
ölçmek
bir mağaraya
girerek
40
gün
kaldı.
Ekibin,
mağarada
zamanın
daha
yavaş
geçtiğini
düşündüğü
belirlendi.
girerek 40 gün kaldı. Ekibin, mağarada zamanın daha yavaş geçtiğini düşündüğü belirlendi.
“Derin
Zaman”
adlı adlı
bilimsel
araştırma
için için
Fransa
İnsan
Uyum
Enstitüsü
kurucusu
Christian
ClotClot
“Derin
Zaman”
bilimsel
araştırma
Fransa
İnsan
Uyum
Enstitüsü
kurucusu
Christian
liderliğinde,
27 ila
15 gönüllüden
oluşan
bir ekip
kuruldu.
Ekip,
40 gün
boyunca
ülkenin
liderliğinde,
2750
ilayaşında
50 yaşında
15 gönüllüden
oluşan
bir ekip
kuruldu.
Ekip,
40 gün
boyunca
ülkenin
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Bu süreçte
mağaranın
sıcaklığı
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Bu süreçte
mağaranın
sıcaklığı
derecede,
nemnem
oranıoranı
da yüzde
95’te95’te
sabitsabit
tutuldu.
EkipEkip
mağara
içinde
çadırlarda
uyudu,
bisiklet
çevirerek
derecede,
da yüzde
tutuldu.
mağara
içinde
çadırlarda
uyudu,
bisiklet
çevirerek
enerji
üretti.
enerji
üretti.
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gibi gibi
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Gönüllülerin
düzeni,
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etkileşimi
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tepkileri
sensörler
aracılığıyla
gözlemlendi.
İçinde
termometre
bulunan
hap
benzeri
bir
kapsül
yutan
katılımcıların
vücut
sıcaklık
verileri
dış
İçinde termometre bulunan hap benzeri bir kapsül yutan katılımcıların vücut sıcaklık verileri dünyadış dünyaya gönderildi.
Temel
ihtiyaçlarını
biyolojik
saatesaate
ve uyku
döngüsüne
göregöre
gerçekleştiren
ekibin
mağarada
ya gönderildi.
Temel
ihtiyaçlarını
biyolojik
ve uyku
döngüsüne
gerçekleştiren
ekibin
mağarada
40 gün
yerine
31 gün
kalmış
gibi gibi
hissettikleri
ortaya
çıktı.çıktı.
Araştırmacılar
mağarada
zamanın
dahadaha
yavaş
40 gün
yerine
31 gün
kalmış
hissettikleri
ortaya
Araştırmacılar
mağarada
zamanın
yavaş
geçtiğini
hissettiklerini
söyledi.
geçtiğini
hissettiklerini
söyledi.
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Beyin fonksiyonları test edilecek
Günler sonra gün ışığına çıkan araştırmacılar gözlerini korumak için güneş gözlüğü taktı.
Mağaraya girmeden önce beyin aktiviteleri incelenen ekibin, Paris’teki Beyin Enstitüsünde
araştırma sonrası beyin fonksiyonlarına ilişkin yeni testler yapılması öngörülüyor.

1. Haber metninde gerçekleştirilen deney neticesinde deneklerin mağarada zamanın daha yavaş
geçtiğini düşünmelerinin nedeni sizce ne olabilir?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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On
On İki
İki Hayvanlı
Hayvanlı Türk
Türk Takvimi
Takvimi

Kaşgarlı
Kaşgarlı Divan’
Divan’d
daa Pars
Pars maddesinden
maddesinden sonra
sonra Türklerin
Türklerin on
on iki
iki yıllık
yıllık bir
bir takvim
takvim yaratyarattığı
ve
bu
takvimin
nasıl
ortaya
çıktığı
üzerine
şu
olayı
anlatır:
tığı ve bu takvimin nasıl ortaya çıktığı üzerine şu olayı anlatır:
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Her geçen
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Bu hayvanlardan birincisi “sıçgan: sıçan” imiş. İlk önce geçen bu hayvan olduğu
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It
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Köpek
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Yılı.”” (Atalay,
(Atalay, 1941:
1941: s.
s. 344-346).
344-346).
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1. Kaynakta
Kaynakta anlatılanlara
anlatılanlara göre
göre takvimin
takvimin olmaması
olmaması nasıl
nasıl bir
bir duruma
duruma neden
neden olmuştur?
olmuştur?
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.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
2.
2. Kaynağa
Kaynağa göre
göre olayların
olayların yaşandığı
yaşandığı tarihin
tarihin belirlenmesi
belirlenmesi için
için nasıl
nasıl bir
bir yol
yol izlenmiştir?
izlenmiştir?
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3. Sizce
Sizce takvimdeki
takvimdeki yıl
yıl isimlerinin
isimlerinin belirlenmesinde
belirlenmesinde Türklerin
Türklerin sosyoekonomik
sosyoekonomik yaşamlarının
yaşamlarının
etkisi
etkisi olmuş
olmuş mudur?
mudur? Neden?
Neden?
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4.
4. Yukarıdaki
Yukarıdaki örneğe
örneğe benzer
benzer şekilde
şekilde bildiğiniz
bildiğiniz başka
başka zamanı
zamanı ölçmeye
ölçmeye yönelik
yönelik çalışmalar
çalışmalar
var
mıdır?
Varsa
nelerdir?
var mıdır? Varsa nelerdir?
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Çağlara Ait Bilgi Kartları
Çağlara Ait Bilgi Kartları
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TAŞ
Çağlara Ait Bilgi Kartları
EKÇAĞLARI
3
TAŞ ÇAĞLARI
A) Eski Taş Çağı – Kaba Taş Çağı ( Paleolitik):

TAŞ ÇAĞLARI

A) Eski Taş Çağı – Kaba Taş Çağı ( Paleolitik):
A) Eski Taş Çağı – Kaba Taş Çağı ( Paleolitik):

• MÖ 600.000 ile MÖ 10.000 yılları arasını kapsar.
• İnsanlık tarihinin en uzun dönemidir.
• İnsanlar yaşamlarını avcılık ve toplayıcılıkla sürdürmüşlerdir.
• Mağara ve ağaç kovuklarını barınak olarak kullanmışlardır.
• Bitkilerden elde ettikleri boyalar ile mağara duvarlarına av sahnelerini betimlemişlerdir.
• Bu dönem insanların üretici olmadıkları, toplayıcı-tüketici oldukları dönemdir.
• Küçük gruplar hâlinde avlarının peşinde göçebe bir yaşam sürdürmüşlerdir.
• Sivri ve keskin taşlarla kendilerini vahşi hayvanlara karşı korumuşlardır.
B) Orta Taş Çağı – Yontma Taş Çağı ( Mezolitik):
B) Orta Taş Çağı – Yontma Taş Çağı ( Mezolitik):
• MÖ 10.000 ile MÖ 8.000 yılları arasını kapsar.
B) Orta Taş Çağı – Yontma Taş Çağı ( Mezolitik):
• Avcılık ve toplayıcılık devam etmiştir.
• İnsanlar mağaralarda yaşamaya devam etmişlerdir.
• Taşlar yontulup basit araç gereçler yapılmıştır.
• Ateş bu çağda keşfedilmiştir. İnsanların ateşi bulmaları ile birlikte yiyeceklerini pişirerek tükettiklerini, soğuktan ve vahşi hayvanlardan korunduklarını, karanlıktan kurtulduklarını söyleyebiliriz.
C) Yeni Taş Çağı – Cilalı Taş Çağı ( Neolitik):
C) Yeni Taş Çağı – Cilalı Taş Çağı ( Neolitik):
• MÖ 8.000 ile MÖ 5.000 yılları arasını kapsar.
• Havaların
ısınmasıyla
birlikte
insanlar
su kenarında yaşamaya başlamışlardır.
C) Yeni Taş
Çağı – Cilalı
Taş Çağı
( Neolitik):
• İlk köyleri bu dönemde kurmuşlardır.
• Tarım hayatı ile birlikte üretim faaliyetleri başlamıştır.
• Taş araç-gereçlerin yanında yiyeceklerini korumak düşüncesiyle topraktan da araç-gereçler yapmışlardır.
• Köpek, at, koyun ve sığır gibi hayvanları evcilleştirmişlerdir.
• Bitki liflerinden giysiler yapmışlardır.
• Tüketici durumdan üretici durumuna geçmişlerdir.
• Tekerleği icat etmişlerdir. (Böylece ulaşım daha kolay hâle gelmiştir.)
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TARİH
TARİH
BAKIR
BAKIR ÇAĞI
ÇAĞI (KALKOLİTİK):
(KALKOLİTİK):
BAKIR ÇAĞI (KALKOLİTİK):
BAKIR ÇAĞI (KALKOLİTİK):

• Bu dönemde tarım ve avcılığa karşı daha fazla önem kazanmıştır.

TUNÇ
TUNÇ ÇAĞI:
ÇAĞI:
TUNÇ ÇAĞI:
TUNÇ ÇAĞI:
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DEMİR
DEMİR ÇAĞI:
ÇAĞI:
DEMİR ÇAĞI:
DEMİR ÇAĞI:
başlanmıştır.
• İlk krallıklar bu dönemde kurulmuştur.

İLK
İLK ÇAĞ:
ÇAĞ:
İLK ÇAĞ:
İLK ÇAĞ:

dönemde ortaya çıkmışsa da çok fazla yayılma alanı bulamamıştır.

• Hukuk kuralları ön plana çıkmış, anayasa ve kanunlar oluşturulmuştur.

TARİH

ORTA ÇAĞ
ORTA ÇAĞ
• Kavimler Göçü’nden (375) İstanbul’un Fethi’ne (1453) kadar geçen süredir.

• Kavimler Göçü sonucunda Avrupa’nın siyasi, sosyal, dinî yapısında önemli değişikliklere neden olmuştur.
• Avrupa’da yönetimde kilise ve din adamlarının etkisi vardır.
• İslamiyet ve Hristiyanlığın tek tanrılı dinler olarak yayılmasıyla, din savaşları yaygınlaşmıştır.
• Sınıf ayrımı ve kölelik devam etmiştir.

63
63

• Bilim, sanat ve edebiyatta Müslümanlar, Hristiyanları geçmiştir.
• Avrupa’nın siyasi yapısında Derebeylik (Feodalite) yönetimi hâkimdir.

63
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YENİ ÇAĞ
• Kavimler Göçü’nden (375) İstanbul’un Fethi’ne (1453) kadar geçen süredir.

YENİ ÇAĞ

• Kavimler Göçü sonucunda Avrupa’nın siyasi, sosyal, dinî yapısında önemli değişikliklere neden olmuştur.
• Avrupa’da yönetimde kilise ve din adamlarının etkisi vardır.
• İslamiyet ve Hristiyanlığın tek tanrılı dinler olarak yayılmasıyla, din savaşları yaygınlaşmıştır.
• Sınıf ayrımı ve kölelik devam etmiştir.
• Bilim, sanat ve edebiyatta Müslümanlar, Hristiyanları geçmiştir.

YAKIN ÇAĞ
• Fransız İhtilali’nden (1789) günümüze kadar geçen süreyi kapsayan dönemdir.
• Fransız İhtilali sonucunda yayılan milliyetçilik akımı birçok imparatorluğun parçalanmasına ve
ulus-devletlerin kurulmasına neden olmuştur.
• Krallık yönetimleri devam etmekle beraber, demokratik yönetim anlayışı güçlenmiştir.
• İnsan hakları, demokrasi, laiklik gibi yeni kavramlar ön plana çıkmıştır.
• Sınıf ayrımı ve kölelik son bulmuştur.
• Sanayi devrimi sömürgecilik yarışını hızlandırmış, rekabet büyük dünya savaşlarına neden olmuştur
(I. ve II. Dünya Savaşı).
• Kapitalizm, Sosyalizm, Liberalizm ve Komünizm gibi fikir akımları doğmuştur.
• Teknoloji gelişmiş, uzay araştırmaları ön plana çıkmıştır.
n ara
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TARİH
Etkinlikleilgili
ilgilitüm
tümmateryallere
materyallere
Etkinlikle
ulaşmakiçin
içinkarekodu
karekoduokutunuz!
okutunuz!
ulaşmak

YANIBAŞIMIZDAKİ TARİH
TARİH NASIL YAZILIR?
BYF
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olmadıkları sorulur

r.

r.
r
r.
r.
K 1 görüşme soruları matbu olarak dağıtılır.
Öğ

r.
hatırlatmalarda bulunulur:
r.
EK

-

lanmalıdır.
r. Şayet kabul etmezse ses kaydı bunu da kabul
r.

TARİH

TARİH
r.
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Görüşmeden
nerede
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EK 3 Sözlü T

K
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V
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-
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r.

v

-

Görüşme sorularını onların
k

r.
r.

za
Görüşme önces
k
ob

r. (Müm-

Görüşmeden sonra mümkünse

duygu ve
, katılımcının tutum ve davranışdır ( EK 4 ).

Görüşme kaydın

r.

m

r.

Bütün
g
r
tapçık çalışması yaptırılır.
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-

b
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TARİH
EK 1

Görüşme Soruları

Tanıma ve Giriş:
•

B

•

Nerede doğdunuz?

•

K

•

A

•

Şu anda neler yapıyorsunuz?

•

E

•

Çalışma hayatınız oldu mu?

•

N

•

K

•

Ç

•

H

•

Ş

•

H

•

İl

•

Öğ

•

Okulda ne tür oyunlar oynardınız?

•

Ç

•

B

•

Ç

•

Ör

•

O
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Dinlenme ve Tatil Zamanı:
•

O

•

S

•

H

•

A

•

Sokakta ve evde neler oynardınız?

•

O

TARİH

TARİH

Yakın Çevre, Mahalle, Arkadaşlık, Akrabalar ve ve Komşuluk İlişkileri:
•

Çocukluğunuzun geçtiği mahalle veya köyden bahseder misiniz?

•

Komşularınız ve akrabalarınız ile ilişkileriniz nasıldı?

•

Büyüklerinize ve yaşça küçüklerinize nasıl davranırdınız?

•

Büyükler size nasıl davranırdı?

•

Yardımlaşma ve dayanışma var mıydı?

Ulaşım, İletişim, Teknolojik Yaşam:
•

Evinizde radyo veya televizyon var mıydı?

•

Çocukken radyo dinler miydiniz? Radyoda neler dinlerdiniz?

•

İlk ne zaman televizyon izlediniz?

•

En sevdiğiniz programı hatırlıyor musunuz?

•

Evinize gazete veya dergi alınır mıydı?

•

Diğer insanlarla veya tanıdıklarınızla nasıl haberleşirdiniz (telefon, telgraf, mektup, posta
kartı vb.)?

Sağlık Hayatı:
•

Yaşadığınız yerde doktor veya sağlık kuruluşu var mıydı (hastane, sağlık ocağı, dispanser vb.)?

•

Hastalandığınızda ne yapardınız?

•

Aileniz veya siz küçükken hiç ciddi bir rahatsızlık geçirdiniz mi?

Ekonomik Yaşam:
•

Yetiştiğiniz bölgede insanlar nasıl geçiniyordu?

•

Siz veya diğer insanların gelir düzeyleri genel olarak nasıldı?

•

Mahallede ya da yakın çevrenizde ekonomik olarak yardımlaşma ve dayanışma var mıydı?

•

Alışverişinizi evde kim yapardı ve nereden yapardınız?

•

Bakkal ile iletişiminiz var mıydı ve nasıldı?

•

Çocukken ne kadar sıklıkla ayakkabı ya da elbise alıyordunuz?

•

Çocukken harçlık verilir miydi? Verildiyse harçlıkla ne yapardınız?
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TARİH

Gelenek ve Görenekler:
•

Küçükken ne tür kıyafetleriniz vardı? hatırlıyor musunuz?

•

Giymeyi çok sevdiğiniz bir kıyafetiniz var mıydı?

•

Yaşadığınız yere özgü ünlü yemekler var mıydı?

•

Siz en çok hangisini severdiniz?

•

Düğün, bayram ya da başka özel günlere özgü yemekler, tatlılar vb. nelerdi?

•

Dini bayram ve günlerde (cuma, kandil, mevlit vb.) neler yapılırdı?

•

Milli bayramlarda hususi ve genel olarak neler yapardınız, okul dışında neler yapılırdı?

•

Çocukluğunuzda gittiğiniz düğünlerle/kına, nişan vb. ilgili neler hatırlıyorsunuz?
Eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı?
Görüşmemiz sona ermiştir.
TEŞEKKÜRLER...
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TARİH

TARİH

EK 22
EK

ONAY FORMU

Değerli katılımcı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel
Müdürlüğüne bağlı ……………... Bilim ve Sanat Merkezi tarafından yürütülen sözlü tarih çalışmasına katılımınız bizim için büyük bir onur ve mutluluk kaynağı olmuştur.
Araştırmanın ne amaçla yapılmak istendiğinin anlaşılması için bu belge düzenlenmiştir.
Bu çalışma, geleceğimiz olan öğrencilerimizin önceki kuşaklarla olan etkileşimlerini arttırmayı, onları yaşam deneyimleri yoluyla daha iyi tanımalarını ve anlamalarını sağlayarak
geçmiş ve gelecek arasında bir köprü kurmayı amaçlamaktadır.
Yürütülecek olan bu kapsamlı çalışmada, öğrenciler çalışmaya katılmaya gönüllü olan
katılımcılarla görüşmeler yapacaklardır. Çalışmada yer almak tamamen sizin isteğinize bağlıdır. Çalışmada yer almayı kabul etmeyebilir ya da çalışmanın herhangi bir yerinde ayrılabilirsiniz. Çalışmada elde edilen veriler eğitim ortamında ve bilimsel amaçlar için kullanılacaktır.
Bu bağlamda gönüllü katılımcılara verilmesi gereken bilgileri okudum/dinledim. Tarafıma okunan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla anladım. Bu koşullar altında, araştırma kapsamında elde edilen şahsıma ait bilgilerin eğitim ve bilimsel amaçlarla kullanılmasını hiçbir
baskı ve zorlama altında kalmaksızın kendi özgür irademle kabul ettiğimi beyan ederim.

İmza:

………………………………

İmza: ………………………………

Tarih:

………………………………

Tarih: ………………………………

Katılımcının Adı Soyadı:

Görüşmecinin Adı Soyadı:

……………………………………………

…………………………………………
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TARİH
EK 3

SÖZLÜ TARİH VERİ BELGESİ
Görüşme tarihi: ………………………………………………………………………

Görüşmenin yapıldığı yer: …………………………………………………………

Görüşme süresi: ………………………………………………………………………

Görüşmeyi gerçekleştiren öğrencinin adı soyadı: …………………………………

Görüşmeyi gerçekleştiren öğrencinin okulu, sınıfı ve sınıf numarası: …………
70

Görüşmeyi gerçekleştiren öğrencinin danışman öğretmeni: …………………

Görüşme yapılan katılımcının adı soyadı :………………………………………

Katılımcının cinsiyeti ve yaşı : ……………………………………………………

Katılımcının doğum yeri: …………………………………………………………

Katılımcının doğum Tarihi: ………………………………………………………

Katılımcının en son bitirdiği okul : ………………………………………………

Katılımcının yaşadığı yer: ………………………………………………………

TARİH
EK
EK 44

TARİH
Yansıma Metni

1. Görüşülen kişi nasıl seçildi? Görüşme öncesi iletişim kuruldu mu? Neler
konuşuldu?
...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... .
2. Görüşme nasıl hazırlandı? Görüşme öncesi konuyla ilgili araştırma yapıldı mı?
Yeterince hazırlanıldı mı?
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................... .

3. Görüşme ne kadar sürdü? Görüşme planlanan sürede bitirildi mi? Planlanılan an
daha uzun ya da daha kısa sürdüyse bunun sebepleri nelerdi?
...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... .
4. Görüşme nerede yapıldı? Görüşme mekânına nasıl gidildi? Yanınızda başka insanlar var mıydı? Görüşme mekânında farklı sesler, gürültü vb. sorunlar yaşanıldı
mı? Bunlar nelerdi?
...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... .
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TARİH

5. Ekipman olarak ne kullanıldı? Ekipman bu iş için uygun muydu? Ekipman doğru
ekilde kullanılabildi mi?
..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... .

6. Araştırılan konuyla ilgili hazırlanan sorular yeterli miydi? Başka neler sorulabilirdi?
Sormayı unuttuğunuz bir soru oldu mu?
..............................................................................................................................................
72

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

7. Görüşülen kişi konuşmaya istekli miydi? Soruları yanıtlarken ne gibi tutum ve
davranışlar (örneğin duygulanmak, hatırlayamamak, sıkılmak, cevap vermek istememek, soruyla ilgisiz şeyler anlatmak vb.) sergiledi? Bu çerçevede neler gözlendi?
..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ .

7
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TARİH

TARİH

8.
.................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... .
9.
-

.................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... .
10.

-

.................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... .
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TARİH

5. Ekipman olarak ne kullanıldı? Ekipman bu iş için uygun muydu? Ekipman doğru
ekilde kullanılabildi mi?
..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... .

6. Araştırılan konuyla ilgili hazırlanan sorular yeterli miydi? Başka neler sorulabilirdi?
Sormayı unuttuğunuz bir soru oldu mu?
..............................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... .

7. Görüşülen kişi konuşmaya istekli miydi? Soruları yanıtlarken ne gibi tutum ve
davranışlar (örneğin duygulanmak, hatırlayamamak, sıkılmak, cevap vermek istememek, soruyla ilgisiz şeyler anlatmak vb.) sergiledi? Bu çerçevede neler gözlendi?
..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ .
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TARİH

TARİH

8.
.................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... .
9.
-

.................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... .
10.

-

.................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... .
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TARİH
EK 5

Deşifre Metni

met

Görüntü ve ses kaydının yazılı metne aktarılması işleminde şunlara dikkat edilmelidir:

1. Gö

-

malıdır.
2. Sözl

ldurulmalıdır.

3. Gö
değ
76

bulacağınız 

an
n
kullandığı kelimeleri bile değiştirmeden aslına sadık ka-

larak özgün haliyle aktarıp, duraklamasını, gülmesini, ağlamasını ve buna benzer duygu
terek metne aktarınız.
4.
da v

lerle paylaşılmamalıdır. Sadece ders ortamın-

TARİH

TARİH
Etkinlikle ilgili tüm materyallere
ulaşmak için karekodu
k re
ka
r ko
k du okutunuz!

MİRAS MI? EMANET Mİ?
ZAMAN VE KRONOLOJİ
BYF

ağıdı
EK 1, EK 3 ve EK 4 grup sayısı kadar çoğaltılır.
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r

retme Süreci

’

r.

EK 1’de yer alan

yansıtılarak
r.

sonra haber sonunda yer alan soru-

EK 2’

r.

h

r.
r
r

ra
d

-

r,

Her grup tarafından hazırlanan ürünler sunulur.
Öğ

Y

”s

de bulunan

UNESCO
r.

-

TARİH
ğ n l
n
l
n
n a
a
n
al a
n
l a a a nelik bir mektup yazmaları istenir. Mektupta taleplerinin gerekçeleri açıkça belirtilir. Eseri tanıtan
bir broşür, sunu, video vb. materyal ve varsa destekleyici belgeler eklenir.
Öğrencilere, yapılan bu iş ve işlemlerin bilinçli vatandaşlığın gereği olduğu açıklanır. Tarihi eserlerin sadece miras değil aynı zamanda gelecek nesiller için bizlere emanet olduğu vurgulanır.

E E
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1.

Etkinlikten önce başka bir BİLSEM’in tarih öğretmeni ile iletişime geçilerek hazırlanan mektup ve eklerinin diğer BİLSEM öğrencilerine uzaktan sunumu karşılıklı yapılır.

2.

Öğrencilerin hazırladıkları mektup ve ekleri uygun bir materyale (cam, plastik vb.) yerleştirilerek kurum bahçesine gömülmesi sağlanır. Öğrencilerin mezun olacakları yıl sonunda gömülen
materyalin çıkarılması sağlanır. İncelenen eserin araştırıldığı ve açıldığı dönemler arasındaki
farklılıkları karşılaştırmaları istenir.

3.

Öğrencilerin tüm etkinlik boyunca yaptığı çalışmalar bir blog sayfasında yayınlanır.

D
Bu etkinlik ile ilgili “Dereceli Puanlama Anahtarı”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

K
https://www.dha.com.tr/kultursanat/3-bin-300-yillik-yaziti-kapi-sovesi-yapmislar/haber-1826195
https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-44425/istanbulun-tarihi-alanlari.html, (E.T: 18.05.2021).
http://www.alanbaskanligi.gov.tr/evrak/yps.jpg) (E.T: 18.05.2021).
http://www.alanbaskanligi.gov.tr/ (E.T: 18.05.2021).
http://www.topkapisarayi.gov.tr/ (E.T: 18.05.2021).
http://www.istanbularkeoloji.gov.tr/ (E.T: 18.05.2021).
http://www.ayasofyamuzesi.gov.tr/ (E.T: 18.05.2021).
https://sanalmuze.gov.tr/muzeler/ISTANBUL_TURK_VE_ISLAM_ESERLERI_MUZESI/

TARİH

TARİH
EK
EK 11

ÜÇ BİN ÜÇ YÜZ YILLIK YAZITI KAPI SÖVESİ YAPMIŞLAR
2020 yılının en büyük arkeolojik keşfi, eski bir evin kapı sövesinden çıktı. Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nden Dr. Çiğdem Maner, Hitit Kralı IV. Tudhaliya
dönemine ait Luvi Hiyeroglif Yazıt’ın bir bölümünün Konya’nın Emirgazi İlçesi Karaören Köyündeki bir evin kapı sövesinde bulunduğunu tespit etti. Yazıtın diğer yarısı ise
2015’te aynı evin kapı basamağı olarak kullanırken kayboldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı yazıtın kayıp bölümünü Interpol aracılığıyla tüm dünyada ararken, Maner “Bu yazıtlardan çok sayıda yok. Hititler dönemine ait bilinmeyenler bu yazıtlar sayesinde gün
yüzüne çıkıyor” dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle
Konya’nın Ereğli, Halkapınar, Karapınar
ve Emirgazi ilçelerini kapsayan “Tunç
ve Demir Çağı Yüzey Araştırması” projesini yürüten Koç Üniversitesi Öğretim
Görevlisi Dr. Çiğdem Maner, 2015’te kaybolan 3 bin 300 yıllık Hitit yazıtının peşine düştü. Luvi hiyeroglif yazıtı, ilk kez
2011’de Karaörenli öğretmen Nizamettin
Tezcan’ın yazdığı “Şairler ve Şiirlerle Karaören” adlı kitapta yayımlandı.
Karaören Köyünde, bir evin kapısında
basamak olarak kullanılan yazıt 2015’te
kayboldu. Konya Ereğli Müzesi Müdürlüğü taşın yerinde olmadığını bakanlığa rapor
etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarihi yazıtı İnterpol aracılığıyla tüm dünyada aramaya
başladı. Ancak yazıta dair herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.

VİNÇLE SÖKÜLDÜ, KORUMA ALTINA ALINDI
Kaybolan yazıtın devamı olabileceği düşüncesiyle geçen yıl yüzey araştırma çalışmalarını sürdüren Dr. Maner, önce Karaören köyündeki eski evin sahibini buldu. Evin
sahibi Fahri Kaymak’la köye gidildi. Kaymak, 45 yıl önce evlerini yaparken babasıyla
ören yerinden bu taşı (yazıtı) bulduklarını, taş büyük olduğu için kırdıklarını ve diğer
yarısını da kapıya söve olarak koyduklarını anlattı. Ön yüzünün kesi ile düzeltilmesi
nedeniyle hiyeroglif yazıların belli olmadığı taşın arka kısmında ise sıva altında orijinal haliyle hiyeroglifler görüldü. Konya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’nün de
yardımıyla hiyeroglif yazıtlı taş, evin kapısından vinçle sökülerek, 9 Aralık 2020 günü
a b lan a n
a
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n
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n
l
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a
al ala n
n
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n
aa n
n
n a bn b l
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TARİH

TARİH

Evin sahibi Fahri Kaymak’la köye gidildi.
Kaymak, 45 yıl önce evlerini yaparken
babasıyla ören yerinden bu taşı (yazıtı)
bulduklarını, taş büyük olduğu için kırdıklarını ve diğer yarısını da kapıya söve
olarak koyduklarını anlattı. Ön yüzünün
kesi ile düzeltilmesi nedeniyle hiyeroglif
yazıların belli olmadığı taşın Konya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’nün de yardımıyla hiyeroglif yazıtlı taş, evin kapısından vinçle sökülerek, 9 Aralık 2020 günü
Konya Ereğli Müzesi’ne getirilip, koruma
altına alındı. Karaören’de keşfedilen, 82x
44x 23,5 santimetre ebatlarındaki dikdörtgen formlu yazıtta yapılan incelemelerde, Hititler dönemine ait askeri sefer ve geyik kültü ile ilgili bilgiler verdiği anlaşıldı.

OLA ANÜSTÜ ÖNEME SA İ

İR ULUNTU

-

80
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TARİH
EK 2

TARİH
Tarihi Eser Fişleri

Ayasofya-i Kebir
Camii Şerifi

Sultan Ahmet Camii

Topkapı Sarayı

Kaşıkçı Elması

Alman Çeşmesi

Yılanlı Sütun

Divan-ı Hüm yun
(Adalet Kulesi)

İbrahim Paşa Sarayı
(Türk İslam Eserleri
Müzesi)

Obelisk
(Granit Sütun)

Mozaik Müzesi

III. Ahmet Çeşmesi

Kazlı Çeşme

Dikilitaş
(Örme Sütun)

81

Erkan-ı Harbiye Nezareti Binası
(İstanbul Üniversitesi
Rektörlüğü)

Bâb-ı Âli Binası

Zeyrek Camii

İstanbul Surları

Süleymaniye
Camii ve Külliyesi

İstanbul Arkeoloji
Müzesi

Kapalı Çarşı

Kadeş Antlaşması

Büyük İskender’in
Lahdi

Milyon Taşı

Yerebatan Sarnıcı

TARİH
EK 3

UNESCO TESCİLLİ İSTANBUL TARİHİ YARIMADA ESERLERİ BİLGİ FORMU

OKUMA PARÇASI

UNESCO Dünya Miras Listesi’ne Alınma Tarihi: 1985
Liste Sıra No: 356
Yeri: Marmara Bölgesi, İstanbul
Kategori: Kültürel
M.Ö. 7. yy.da kurulan İstanbul’un, kuzeyde Haliç, doğuda İstanbul Boğazı ve güneyde Marmara Denizi ile
çevrili kısmı günümüzde “Tarihi Yarımada” olarak anılmaktadır. Kent, Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan stratejik konumu nedeniyle tarihi boyunca kentte hüküm süren uygarlıklar için daima çok önemli
olmuştur. Bu özellikleri ile kent, Roma, Doğu Roma ve Osmanlı gibi büyük İmparatorluklara başkentlik
yapmıştır. Bu görkemli geçmişi ile farklı dinleri, kültürleri, toplulukları ve bunların ürünü olan yapıtları
benzersiz bir coğrafyada bir araya getiren İstanbul, 1985 tarihinde UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 4
bölge olarak dahil edilmiştir. Bunlar; Hipodrom, Ayasofya, Aya İrini, Küçük Ayasofya Camisi ve Topkapı
Sarayı’nı içine alan Sultanahmet Kentsel Arkeolojik Sit Alanı; Süleymaniye Camisi ve çevresini içine alan
Süleymaniye Koruma Alanı; Zeyrek Camisi ve çevresini içine alan Zeyrek Koruma Alanı ve İstanbul Kara
Surları Koruma Alanı’nı içermektedir.
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Kaynak: kvmgm.ktb.gov.tr (E.T: 18.05.2021).
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Kaynak: www.alanbaskanligi.gov.tr ( E.T: 18.05.2021)

A

A

TARİH

TARİH

ARAŞTIRMADA KULLANILABİLECEK KAYNAKLAR

Alanlar ile ilgili detay bilgi alınabilecek bağlantılar:
Alan Başkanlığı: http://www.alanbaskanligi.gov.tr/
Topkapı Sarayı Müzesi: http://www.topkapisarayi.gov.tr/
İstanbul Arkeoloji Müzesi: http://www.istanbularkeoloji.gov.tr/
Ayasofya Müzesi: http://www.ayasofyamuzesi.gov.tr/
Türk ve İslam Eserleri Müzesi: https://sanalmuze.gov.tr/muzeler/ISTANBUL_TURK_VE_ISLAM_
ESERLERI_MUZESI/

EK 4

E ER İ

ELEME İ İ

R EK AL MA YA RA
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DİKKAT!

Seçtiğiniz eseri incelerken aşağıda talep edilen ayrıntıları göz önünde bulundurunuz.

1. Eserin yapım tarihi hakkında bilgi veriniz.
2. İncelediğiniz eser yapan sanatçı, mimar hakkında bilgi veriniz.
3. Eseri yaptıran kişi veya kurumlar hakkında bilgi veriniz.
4. Eser yapıldığı dönemden günümüze gelinceye kadar hangi işlevlere sahip olmuş ve hangi
amaçlarla kullanılmıştır?
5. Eserin günümüze kadar ulaşmasını sağlayan koruyucu önlemler, restorasyonlar veya eserin
yapım aşamasında düşünülmüş özel önlemler varsa bu konularda bilgi veriniz.
6. Sizce eser günümüzde hangi amaçla kullanılırsa daha verimli değerlendirilebilir?
7. Eserin sizden sonraki kuşaklara aynı güzellikte ulaşmasını sağlayacak neler yapılabilir?

TARİH
Etkinlikleilgili
ilgilitüm
tüm materyallere
materyallere
Etkinlikle
ulaşmak için
içinkarekodu
karekoduokutunuz!
okutunuz!
ulaşmak

PROJE ÇALIŞMASI

TARİHİ TANIYORUZ
BYF

T
nakları kullanara
[Öğrenc
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r.
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]
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TARİH

TARİH

Tescilin önemine dair açıklamalar yapılarak öğrenciler Türk Patent Enstitüsünün web sitesindeki
EK 2’de belirtilen kaynaklara yönlendirilir.
EK 3 öğrencilere dağıtılarak seçim yapmaları için yeterli süre verilir. Liste dışında öğrenciden gelebilecek teklifler de değerlendirilir.
Gerekli görüldüğünde BİLSEM’in diğer birimlerinden danışmanlık, malzeme ve fikir desteği sağlanabilir.
Öğrenci kendi yeteneğine uygun teknik ve malzeme kullanmakta, projesini oluşturmakta serbesttir.
Projeler BİLSEM öğretmenlerince oluşturulan Proje Değerlendirme Jürisi tarafından değerlendirilebilir.
Hazırlanan projeler BİLSEM’de sergilenir. Diğer kurumların dönem sonu, yıl sonu sergilerine gönderilebilir. Uygun olanlar yerel, ulusal, uluslararası proje yarışmalarına yönlendirilebilir.
Öğrenciler, birbirlerinin proje ve eserlerini tebrik için materyal tasarlar.

E E
Bu etkinlik ile ilgili “Dereceli Puanlama Anahtarı”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

K
TÜ
, 2021, https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2750/2204a-rehber-2020.pdf
(E.T: 20.05.2021.)
TÜRKPATENT, 2021, https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/
temp/5CB2BEFF-2FF3-400D-B404-E1416273172A.pdf (E.T: 20.05.2021.)
TÜRKPATENT, 2021, https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/
temp/4617A-4A1-D2E1-4220-A B41-878D1F9F410A.pdf (E.T: 20.05.2021.)
TÜRKPATENT, 2021, https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/commocations
20.05.2021.)
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TARİH

TARİH
EK 1

Bilimsel Araştırma ve Projelerde Etik Kurallar

Bilimsel Araştırma ve Projeler’in, öğrencilerin özgün düşünce ve fikirlerinden kaynaklanmış, kendileri tarafından şekillendirilmiş, danışarak ama kendi bilgi ve becerileri ile tamamlanmış olması
beklenmektedir. Öğrenci ve danışmanların aşağıda belirtilen bilimsel araştırma etik kurallarına uyması gerekir:
• Proje veya eser özgün olmalıdır.
• Projelerin özgün olup olmadığı öğretmen/BİLSEM jürisi tarafından değerlendirilir.
• Projenin sahibi öğrenci ve danışmanı, çalışma hazırlanırken etik kuralları sürekli göz önünde
buludurması gereklidir.
• Projelerin intihal kapsamında değerlendirilmemesi için bilimsel atıf ve alıntılama kurallarına
uyulmalıdır.
• Konu uzmanlarından ve öğretmenden yardım alınabilir. Fakat alınan yardımın ve rehberliğin
projenin özgünlüğüne zarar vermemesine özen gösterilir.
• Kullanılan bilgi kaynakları, destek alınan kişi ve kurumlar, malzemeler belirtilmelidir.
• Kendisine ait olmayan, sonuçlandırılmış ya da devam etmekte olan başka bir çalışma proje olarak
sunulmamalıdır.
• Projede başka kişilerin ifade, buluş veya düşünceleri kaynak gösterilmeksizin kullanılmamalıdır.
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• Proje sahibi öğrenciler daha önce katıldıkları bir projenin içeriğini değiştirmeden, başlığı, başvuru alanını veya kelime değişimleriyle tekrar sunmamalıdır.
• Proje, halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil etmemelidir.
• Radyoaktif maddeler, tehlikeli deney setleri, toksik ve kanserojen vb. maddeler bu tür çalışmaların yapıldığı, her türlü güvenlik önleminin alındığı ve ilgili uzman veya danışman tarafından rehberlik edilen ortamlarda kullanılabilir.
• İnsan ve canlı hayvan deneyi içeren projelerde etik kurallar için TÜBİTAK duyuruları düzenli
olarak takip edilmelidir.
• Daha fazla ayrıntı ve günceli takip etmek için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ediniz.

TARİH

TARİH
Patent, Faydalı Model, Tasarım, Telif-Tescil İşlemleri

EK 22
EK

PATENT / FAYDALI MODEL

Sınırlı bir süre ve yer için patent/faydalı model sahibine, üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını, kullanılmasını veya ithal edilmesini engelleme amacıyla tanınan tekel haklarıdır.
Koruma süreleri başvuru tarihi itibarıyla başlar ve aşağıdaki tabloda belirtilen süreler boyunca
koruma devam eder.
Patent ve faydalı model arasındaki farklar aşağıdaki tabloda özetlenmektedir:
M
Yenilik

Bakılır

Buluş Basamağı

Bakılır

Sanayiye Uygulanabilirlik

Bakılır

Usuller ve Usuller Sonucu Elde Edilen Ürünler

Korunur

×

Korunmaz

Eczacılıkla İlgili Maddeler

Korunur

×

Korunmaz

Biyoteknolojik Buluşlar

Korunur

×

Korunmaz

Kimyasal ve Biyolojik Maddeler

Korunur

×

Korunmaz

Araştırma Raporu

Var

İnceleme Raporu

Var

Koruma Süresi

20 Yıl

Bakılır
×

Bakılmaz
Bakılır

Var
×

Yok

10 Yıl

Koruma ile elde edilen tasarım hakkı, sahibine izni olmaksızın başka kişilerce tasarımın ticari amaçla
kullanımını engelleme yetkisi vermektedir.
Bu doğrultuda, Türk Patent ve Marka Kurumu Tasarımlar Dairesi Başkanlığı, tasarımların korunmasına
ilişkin başvuru ve tescil işlemlerini 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile bu Kanunun Uygulanmasına
Dair Yönetmelik esasları çerçevesinde yürütmektedir.
Tasarım

Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk,
malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür.
Ürün

Bilgisayar programları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir
nesnenin yanı sıra birleşik bir ürün veya bu ürünü oluşturan parçaları, ambalajlar gibi nesneleri, birden
çok nesnenin bir arada algılanan sunumlarını, grafik sembolleri ve tipografik karakterleri ifad eder.
Tasarımcı

Korumaya konu olan tasarımı tasarlayan kişiyi ifade eder.
(TÜRKPATENT, 2021)
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TARİH

TARİH
EK 3

Seçimlik Proje Oluşturma Teknikleri Listesi

• Yerel tarih ve sözlü tarih araştırmaları
• Biyografi çalışmaları
• Müze, tarihî alan ve tarihî eser incelemeleri
• Müzede oyun tasarımı
• Kilden tablet yapımı (eski alfabeler ile)
• Kolaj ve resim çalışmaları
• Maket, kâğıt heykel çalışmaları
• Geri dönüştürülebilen atık kullanılarak proje oluşturma
• Ahşap tasarım ve model yapımı
• Üç boyutlu yazıcı ile tarihî eser çalışması
• Yapboz çalışmaları
• Kutu oyunu tasarımları
• Minyatür, karikatür, gravür, fotoğraf çalışmaları
• Tarihî eserleri korumaya yönelik çalışmalar
• Geleneksel sanatlar ile proje oluşturma (hat, tezhip, ebru vd.)
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• Tarihle ilgili seçilecek bir konu üzerine güfte ve beste çalışması
• Tarihî film araştırmaları ve karşılaştırmaları
• Tarihî film ve belgesel hazırlama
• Bir tarihî eser, tarihî mekân veya müze için blog, sanal müze vb. hazırlama
• Tarihî ve turistik eser, yer veya müze için tanıtım broşürü hazırlama
• Tarih haritası ve atlasları hazırlama
• CBS ile dijital tarih atlası hazırlama
• Tarihî kaynaklarla ilgili veri tabanı hazırlama
• Tarihî eser, kelime, terim veya mekân sözlükleri hazırlama
• İnfografik tarih çalışmaları hazırlama
• Zaman şeridi hazırlama
• Şecere, soy ağacı çalışmaları
• Belirli tarihî olaylarla ilgili istatistiksel çalışmalar
• Belirli bir konu ya da temaya uygun dergi, web sitesi vd. hazırlama
• BİLSEM içinde diğer birimleri de içine alan tarih temalı münazara yarışması organize etme
• Uluslararası kütüphane, veri tabanı vd. dijital kaynaklara erişim rehberi hazırlama
• Tarih alanında yıl içinden yapılan/yapılacak olan bilimsel etkinlik ve toplantılara (kongre, semi
ner, konferans, webinar, atölye vd.) erişim rehberi hazırlama
• Birimler arası, BİLSEM’ler arası, kurumlar arası ve uluslararası bilimsel paylaşımlar düzenleme

TARİH
EK 4

TARİH
Proje İzleme ve Değerlendirme

Öğrenci Adı Soyadı

: ..............................................................................

Grubu

: ..............................................................................

Görüşme
Takvimi

Açıklamalar

Öğretmen
İmza

Görüşme 1
…./…./20..

Görüşme 2
…./…./20..
89
Görüşme 3
…./…./20..

Görüşme 4
…./…./20..

Görüşme 5
…./…./20..

Görüşme 6
…./…./20..

Görüşme 7
…./…./20..

TARİH

Etkinlikle ilgili tüm materyallere
ulaşmak için karekodu okutunuz!

KANUNNAME Mİ? NASİHATNAME Mİ? HATIRAT MI?
TARİHİ BİLSEM
ÖYG 1
40+40 Dakika
Tarih araştırmasına konu olacak problemin çözümünde bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır.
Osmanlıca Sözlük, bilgisayar, fosforlu kalem.

Tüm EK’ler etkinliğe katılacak öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.

90
Tarihçi problem çözer mi?

“İnsanlar aynı olay ve durumlara neden farklı yorumlar getirirler?” sorusu öğrencilere yöneltilir.
cilerin cevapları alındıktan sonra EK 1 Form dağıtılır.

ğ n-

EK 1 Form’da belirtilen “ bl ” paragrafı okunur. Öğrencilere “problem” kavramının ne anlama geldiği sorulur. Alınan uygun cevaplardan sonra diğer adıma geçilir.
Formda belirtilen araştırma yönteminin ve analizinin kullanılıp kullanılmayacağına karar verilir. Farklı
bir yöntem ve analiz kullanılacak ise ( erekli açıklama ve örnek, formda bulunmaktadır.) formun ilgili
kısmına not edilir.
EK 2 dağıtılır. Kanun, kanunname, kavanin, nasihatname, hatırat kavramları EK 2’de sunulan a na la
kaynaklar, sözlük ve eb imkânları kullanılarak açıklanır. Formun “Adım 3” bölümüne yazılır.
EK 3 içeriğinde verilen tüm kaynaklar incelenir. Kavanin-i Yeniçeriyan ile ilgili görülen metinler ve
alıntılar fosforlu kalem ile işaretlenir. Hangilerinin birinci el, hangilerinin ikinci el kaynak olduğu belirlenerek EK 1 Form’un “Adım 4” bölümüne işlenir.
EK 3’te sunulan kaynakların adları; Adım 5’e gruplandırılarak yazılır. Ka an n- Y n

an adlı

TARİH

TARİH
“Hangi kaynak kanunname, hangi kaynak nasihatname veya hangi kaynak hatırat olarak
dirmektedir?” belirlenir. Adım 5’teki ilgili başlık altına yazılır.

ğ l n-

Kavanin-i Yeniçeriyan adlı eseri ele alış biçimlerine göre EK 1 Form’un “Adım 5” bölümüne işlenir.
EK 4 belge öğrencilere dağıtılır. Kavanin-i Yeniçeriyan’ın İstanbul Beyazıt Kütüphanesinde bulunan
yazma nüsha olduğu ve birinci el kaynaktan fotoğraflandığı vurgulanır. Söz konusu kopyanın eserin ilk sayfaları olduğu, yazarın eseri neden ve nasıl yazdığını anlattığı bölüm olduğu söylenir.
Öğrencinin, EK 4’ü dikkatlice inceleyerek eserin türünün ne olduğuna kendisinin karar vermesi
istenir. Kararını, gerekçesi ile birlikte formun “Adım 6” bölümüne yazması istenir.
EK 1 Tarihsel Problem Çözme Adımları Formu değerlendirme ölçütünde, forma öğrenci tarafından kaydedilen yanıtlar veri olarak kullanılır.

D
Bu etkinlik ile ilgili “Dereceli Puanlama Anahtarı”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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TARİH
TARİH

TARİH
EK 1EK 1

TARİHSEL
PROBLEM
ÇÖZÜM
ADIMLARI
FORMU
TARİHSEL
PROBLEM
ÇÖZÜM
ADIMLARI
FORMU

Öğrenci
Adı Soyadı:
.................................................................................................
Öğrenci
Adı Soyadı:
.................................................................................................
GRUBU
ve Etkinlik
Tarihi:
..............................................................................
ÖYGÖYG
GRUBU
ve Etkinlik
Tarihi:
..............................................................................

1 - Problem:
Kavanin-i
Yeniçeriyan
17. üzyılın
başında
Sultan
I. Ahmet’e
sunulan
bir yazma
ADIMADIM
1 - Problem:
Kavanin-i
Yeniçeriyan
17. üzyılın
başında
Sultan
I. Ahmet’e
sunulan
bir yazma
eserdir.
Yazarı
henüz
belirlenemeyen
bu eser
dokuz
bölümden
oluşmakta,
Acemioğlanlar
Ocağı
eserdir.
Yazarı
henüz
belirlenemeyen
bu eser
dokuz
bölümden
oluşmakta,
Acemioğlanlar
Ocağı
ve ve
Yeniçeri
Ocağı
hakkında
değerli
bilgiler
vermektedir.
Osmanlı
Devleti
hakkında
yapılan
araştırYeniçeri
Ocağı
hakkında
değerli
bilgiler
vermektedir.
Osmanlı
Devleti
tarihitarihi
hakkında
yapılan
araştırmalarda
kaynak
olarak
sunulan
eserin
Türkiye’
ve yurtdışındaki
kütüphanelerde
de nüshaları
malarda
kaynak
olarak
sunulan
eserin
Türkiye’
de vedeyurtdışındaki
bazı bazı
kütüphanelerde
de nüshaları
bulunmaktadır.
Farklı
tarihlerde
yapılan
araştırmalarda
eser
kanunname,
nasihatname
veya
bulunmaktadır. Farklı tarihlerde yapılan araştırmalarda eser kanunname, nasihatname veya kendikendi
dö- dönemini
iyi anlatan
anı kitabı
olarak
nitelendirilmiştir.
Araştırmacıların
bu nitelemeleri
yaparken
-farklı
nemini
iyi anlatan
anı kitabı
olarak
nitelendirilmiştir.
Araştırmacıların
bu nitelemeleri
yaparken
-farklı
gerekçeleri
olmakla
birliktenitelemelerde
birbirlerinden
yapılan
alıntıların
olduğu;
birçoğunun
gerekçeleri
olmakla
birliktenitelemelerde
birbirlerinden
yapılan
alıntıların
etkilietkili
olduğu;
birçoğunun
birinci
el kaynağa
ulaşamadıkları
için kendi
düşüncelerini
sunamadıkları
değerlendirilmektedir.
birinci
el kaynağa
ulaşamadıkları
için kendi
düşüncelerini
sunamadıkları
değerlendirilmektedir.
Gele-Gelecekte
önemli
araştırmalara
imza
atacak
BİLSEMLİ
genç
araştırmacılar
olarak
durumu,
birinci
ve ikinci
cekte önemli araştırmalara imza atacak BİLSEMLİ genç araştırmacılar olarak durumu, birinci ve ikinci
el kaynakları
birlikte
kullanarak
aydınlatmanız
beklenmektedir.
el kaynakları
birlikte
kullanarak
aydınlatmanız
beklenmektedir.
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2 - Yöntem:
Bu araştırmada
bir analiz
yöntemi
olarak
“doküman
analizi”
kullanılması
ADIMADIM
2 - Yöntem:
Bu araştırmada
nitel nitel
bir analiz
yöntemi
olarak
“doküman
analizi”
kullanılması
önerilmektedir.
Problemin
çözümü
için önerilen
yöntem
ve analizden
başka
yöntem
ve analizi
önerilmektedir.
Problemin
çözümü
için önerilen
yöntem
ve analizden
başka
hangihangi
yöntem
ve analizi
kullanabileceğinizi
öğretmeniniz
ve arkadaşlarınızla
görüşerek
tartışabilir,
kullanacağınız
yönteme
kullanabileceğinizi
öğretmeniniz
ve arkadaşlarınızla
görüşerek
tartışabilir,
kullanacağınız
yönteme
ve ve
analize
kendiniz
karar
verebilirsiniz.
analize kendiniz karar verebilirsiniz.
bir yöntem
kullanılacak
ise lütfen
yazınız:
FarklıFarklı
bir yöntem
kullanılacak
ise lütfen
yazınız:

3 - Kavram
ve erimler.
ADIMADIM
3 - Kavram
ve erimler.
kanun:
kanun:
kanunname:
kanunname:
kavanin:
kavanin:
nasihatname:
nasihatname:
hatırat:
hatırat:
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d.
c.
d.
e.
d.
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e.
e.
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ADIM 5 - Araştırmacı görüşlerine göre Kavanin-i Yeniçeriyan
ADIM 4 - Kaynak Tasnifi
ADIM 5 - Araştırmacı görüşlerine göre Kavanin-i Yeniçeriyan
A)
KANUNNAME
OLDUĞUNU
BELİRTEN
KAYNAKLAR
ADIM
5 - Araştırmacı
görüşlerine
göre Kavanin-i
Yeniçeriyan
I. EL KAYNAKLAR
A) KANUNNAME OLDUĞUNU BELİRTEN KAYNAKLAR
a.
A) KANUNNAME OLDUĞUNU BELİRTEN KAYNAKLAR
a.
b.
a.
b.
c.
b.
c.
d.
c.
d.
e.
d.
II.
e. EL KAYNAKLAR
e. EL KAYNAKLAR
II.
a.
a.
a.
b.
b.
b.
c.
c.
c.
d.
d.
d.
e.
e.
e.
ADIM 5 - Araştırmacı görüşlerine göre Kavanin-i Yeniçeriyan
ADIM 5 - Araştırmacı görüşlerine göre Kavanin-i Yeniçeriyan
A) KANUNNAME
OLDUĞUNU
BELİRTEN
KAYNAKLAR
ADIM
5 - Araştırmacı
görüşlerine
göre Kavanin-i
Yeniçeriyan
A) KANUNNAME OLDUĞUNU BELİRTEN KAYNAKLAR
a. KANUNNAME OLDUĞUNU BELİRTEN KAYNAKLAR
A)
a.
b.
a.
b.
c.
b.
c.
d.
c.
d.
e.
d.
e.
e.
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B) NASİHATNAME OLDUĞUNU BELİRTEN KAYNAKLAR
a.
b.
c.
d.
e.
C) HATIRAT OLDUĞUNU BELİRTEN KAYNAKLAR
a.
b.
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c.
d.
e.

ADIM 6 - Eserin Türü:

Eserin Türünü Belirleme Gerekçesi:
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EK 22
EK

TARİH
TANIMLAR VE TARİFLER

A) TBMM. Kanunlar Dergisi
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(TBMM,1934)
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TARİH
B) Kavanin Tanımı:

e ellioğl

C) Nasihatname Tanımı:

96

Nasihatnâmeler (pendnâmeler) genelde ahlâkî-didaktik eserlerdir. İslâm toplumları teorik ahlâktan
ziyade ahlâkın uygulamasına önem vermişler, dinin emir ve yasakları ile gelenek ve töre ahlâkı içinde yapılması veya yapılmaması gereken davranışları konu alan nasihatnâme türü kitapların telifi doğrultusunda
gayret sarf etmişlerdir. Yazarların kendi gözlemleri, bilimsel çalışmaları ve kültürel birikimlerinin yer aldığı
bu eserlerde öğüt verilirken âyet ve hadislerden, atasözleri ve vecizelerden yararlanılır, ayrıca muhtelif
hikâyeler anlatılıp kıssadan hisse alınması öğütlenir.
Toplumların daha çok çözülme dönemlerinde kaleme alınan nasihatnâmelerde bozulma emaresi gösteren alanlarda çözüm önerileri içeren nasihatlere yer verilmiştir. Tarihî süreçte şartların ve anlayışların
değişmesiyle nasihatnâmelerin muhtevasında da farklılıklar görülür. Her devirde geçerli olan hak, adalet, doğruluk, cömertlik, yardımseverlik vb. evrensel ahlâk değerleri yanında bu tür kitaplarda toplumların
çağdan çağa ferdî veya devlet merkezli düşünceleri, yükselme ve çözülmeye götüren anlayışlar, dinî ve
tasavvufî hayatın algılanışı, görgü kurallarındaki farklılaşmalar, din ve kültürler arası etkileşimler, resmî ve
sivil toplumun değer yargıları, yöneten ile yönetilenlerin ahlâkî tavırları gibi gelişim ve değişim süreçleri
izlenebilir.
Nasihat konulu kitaplar arasında halk için yazılanların yanında aydınlara yönelik edebî değer taşıyanlar
da vardır. Bu eserleri dinî, siyasî, tasavvufî, içtimaî vb. şeklinde tasnif etmek mümkündür.
(Palo, 2006, C. 32, s. 409-410)
D) Hatırlat Tanımı:
İsim, çokluk, (hatırlatı), Arapça hatırlat
“Hatıratım yalnız benim değil biraz da tarihin, münhasıran tarihindir.” Necip Fazıl Kısakürek
(http://sozluk.gov.tr/ E.T: 6. 6. 2021)
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TARİH
EK 33
EK

EK 33
EK

II. EL KAYNAKLAR, ARAŞTIRMALAR, ATIFLAR ( KAVANİN-İ YENİÇERİYAN
II. EL
KAYNAKLAR,
ARAŞTIRMALAR, ATIFLAR ( KAVANİN-İ YENİÇERİYAN
TANIMLARI)
TANIMLARI)

A) Kapıkulu Ocakları Adlı Eserde Kavanin-i Yeniçeriyan’a Yapılan Atıf
A) Kapıkulu Ocakları Adlı Eserde Kavanin-i Yeniçeriyan’a Yapılan Atıf
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(Uzunçar ılı
(Uzunçar ılı
C.

C.

TARİH
EK 3EK 3

TARİH
II. ELII.KAYNAKLAR,
ARAŞTIRMALAR,
ATIFLAR
(KAVANİN
-İ YENİÇERİYAN
EL KAYNAKLAR,
ARAŞTIRMALAR,
ATIFLAR
(KAVANİN-İ
YENİÇERİYAN
TANIMLARI
TANIMLARI)

B) Osmanlı Hukuku’na Giriş Adlı Eserde Kavanin Sınıflandırmaları
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(Akgündüz, 1990, s.98)

TARİH
EK 3

II. EL KAYNAKLAR, ARAŞTIRMALAR, ATIFLAR (KAVANİN -İ YENİÇERİYAN
TANIMLARI
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Ö an
(Özcan,
1993, C.2, s. 21)
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TARİH
EK 3

II. EL KAYNAKLAR, ARAŞTIRMALAR, ATIFLAR (KAVANİN-İ YENİÇERİYAN
TANIMLARI)

D) Bir Araştırma Makalesi Özeti

100

(Özbek, 2018, s. 375)
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EK 33 EK 3
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TARİH
II. ELII.KAYNAKLAR,
ARAŞTIRMALAR,
ATIFLAR
(KAVANİN-İ
YENİÇERİYAN
EL KAYNAKLAR,
ARAŞTIRMALAR,
ATIFLAR
(KAVANİN
-İ YENİÇERİYAN
TANIMLARI)
TANIMLARI

E) Kanunname mi? Nasihatname mi?
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EK 4

BİRİNCİ EL KAYNAK – Kavanin-i Yeniçeriyan (Beyazıt Nüshası)

102
Kavanin-i Yeniçeriyan’dan transkript
edilmiş bir bölüm
…Bu fakîr-i dil taksîrin dedeleri cedbeced ecdâd-ı izâmları Fâtih-i Kostantiniyye Sultân Muhammed Hân –Aleyhi’r-rahmetü ve’r rıdvân- Hazretleri
zaman-ı saeâdetlerinde ve yeniçeri ocağı hizmetinde olub ve vâkie olan gazalarda can ve baş oynadıklarından maada bu kulları dahi Halk’ul-Ved seferinden beru olan sefer-i zafer-eserin ekserinde
hâzır bulunub ve hâlâ yeniçeri ocağı hizmetinde
olub dua-yı din-i devlet-i pâdişâhî evrâdına cânubaş ile müdâvim ve mülâzım iken âlem-i batında
bir pîr-i dânâ ocağın kanun ve kaidelerin ale’t-tafsîl
dedelerinizden gûş etdüğünüz vech üzere ve kendin
bilip gördüğün minvâl üzere Zıllullahi fî’l-arz Hazretlerine bir Risâle edub binâya getür. Tâ kim nazar
olundukda kanun ve kaideleri ahz olunub mûcibi
ile amel oluna. Bi-inayetillahi’l-Melik-i Muin fâideden hâli olmaya diyecek bu biçare dahi dokuz bâb
üzerine beyâna getürdüm. Vallahu el muvaffak vel
mürşid…

Kavanin-i Yeniçeriyan’dan transkript
edilen bölümün günümüz Türkçesine
uyarlanmış metni

Bu kusurlu fakirin dedeleri nesilden nesile, İstanbul fatihi Sultan Mehmet Han zamanından
beri, babadan oğula Yeniçeri Ocağı hizmetinde
olup yapılan gazalarda can ve baş ile işlerini yaptıkları gibi, bu kulları da Tunus seferinden beri olan
seferlerin çoğunda hazır bulunup ve hâlâ Yeniçeri
Ocağı hizmetinde olup dine ve padişahın devletine
dua, can ve baş ile hizmete devam ederken bir yaşlı
bilge “Ocağın kanun ve kurallarını açıkça dedelerinizden duyduğunuz ve kendi bildiğiniz, gördüğünüz şekilde Allah’ın yeryüzündeki halifesine yazıp
bir kitapçık hâline getir. Ta ki, bakıldığında kanun
ve kuralların gereği yerine getirilsin.” Bunu, Allah’ın
yardımıyla dokuz bölümde açıkladım. Allah, doğru
yolu gösterir ve başarıya ulaştırır.

• Kavanin-i Yeniçeriyan, Yayımlanmamış Beyazıt Yazma Nüshası. Yazma nüshaya erişim
için bakınız:
• Kömür, 2010, s. 149)
• http://enderun.tv/kavanin-i-yeniceriyan-2/ (E. T: 6.6.2021)
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere
Etkinlikle
ilgili
tüm materyallere
ulaşmak ilgili
için karekodu
okutunuz!
Etkinlikle
tüm
Etkinlikle
ilgili
tüm materyallere
materyallere
ulaşmak için
için karekodu
karekodu okutunuz!
okutunuz!
ulaşmak
ulaşmak için karekodu okutunuz!

TARİH

OLAYLAR VE OLGULAR ZİNCİRİ
TARİHİ BİLSEM
TARİHİ
TARİHİ BİLSEM
BİLSEM
ÖYG 1
ÖYG
ÖYG 11
40+40 Dakika
40+40
40+40 Dakika
Dakika
Tarihî olay ve olguların birbiri ile ilişkisini günümüze uzanan etkileri
açısından analiz
eder.
Tarihî
Tarihî olay
olay ve
ve olguların
olguların birbiri
birbiri ile
ile ilişkisini
ilişkisini günümüze
günümüze uzanan
uzanan etkileri
etkileri
açısından
analiz
eder.
açısından analiz eder.
İnternet erişimi olan bilgisayar, aşağıda adları ve EK 3’te bağlantıları
İnternet
erişimi
bilgisayar,
verilen Web
2.0 olan
araçları.
İnternet
erişimi
olan
bilgisayar, aşağıda
aşağıda adları
adları ve
ve EK
EK 3’te
3’te bağlantıları
bağlantıları
verilen
Web
2.0
araçları.
verilen Web 2.0 araçları.
Her öğrenci için etkinlik süresince kullanacakları internet erişim olan
Her
öğrenci
etkinlik
süresince
kullanacakları
internet
erişim
bir bilgisayar
hazırlanır.
imkânın
bulunmaması
veya etkinlik
sıraHer
öğrenci için
için
etkinlik Bu
süresince
kullanacakları
internet
erişim olan
olan
bir
bilgisayar
hazırlanır.
Bu
bulunmaması
veya
sırasında
enerji kesintisi
ihtimali
göz önünde
bulundurularak
70x100
cm
bir
bilgisayar
hazırlanır.
Bu imkânın
imkânın
bulunmaması
veya etkinlik
etkinlik
sırasında
enerji
kesintisi
ihtimali
göz
önünde
bulundurularak
70x100
cm
veya
daha
büyük
ebatlarda
beyaz
veya
açık
renk
fon
kartonu,
renkli
sında enerji kesintisi ihtimali göz önünde bulundurularak 70x100 cm
veya
daha
büyük
ebatlarda
açık
fon
renkli
kalemler
bulundurulur.
EK veya
1 öğrenci
sayısınca,
diğer ekler
saveya
dahahazır
büyük
ebatlarda beyaz
beyaz
veya
açık renk
renk
fon kartonu,
kartonu,
renkli
kalemler
EK
dece birerhazır
adet bulundurulur.
çoğaltılır.
kalemler
hazır
bulundurulur.
EK 11 öğrenci
öğrenci sayısınca,
sayısınca, diğer
diğer ekler
ekler sasadece
birer
adet
çoğaltılır.
dece birer adet çoğaltılır.
Geçmişin günümüze yansıyan izlerini nasıl bulabiliriz?
Geçmişin
Geçmişin günümüze
günümüze yansıyan
yansıyan izlerini
izlerini nasıl
nasıl bulabiliriz?
bulabiliriz?

ETKİNLİĞİN BİRİNCİ ADIMI
EK 1’de verilen İstanbul kronolojisi öğrencilere dağıtılır.
EK
d
verilen
öğrencilere
EK 1’
1’i
ve bukronolojisi
ekten yararlanarak
birdağıtılır.
infografik hazırlayacakları söylenir.
EK
1’
deeincelemeleri
verilen İstanbul
İstanbul
kronolojisi
öğrencilere
dağıtılır.

EK
1’i
ve
ekten
bir
hazırlayacakları
söylenir.
Hazırlanacak
infografik
EKyararlanarak
1’den bir konu
belirlenmesi
(İstanbul’un depremleri,
EK
1’i incelemeleri
incelemeleri
ve bu
buiçin
ekten
yararlanarak
bir infografik
infografik
hazırlayacakları
söylenir. yangınları, ekoHazırlanacak
infografik
için
1’
konu
(İstanbul’un
yangınları,
ekonomisi, kuşatmaları,
gündelik
hayatı,
salgın hastalıkları,
göçleri,depremleri,
isyanları, eğitim
kurumları,
Hazırlanacak
infografik
için EK
EK
1’d
den
ensubir
birsorunu,
konu belirlenmesi
belirlenmesi
(İstanbul’un
depremleri,
yangınları,
ekonomisi,
kuşatmaları,
gündelik
hayatı,
su
sorunu,
salgın
hastalıkları,
göçleri,
isyanları,
eğitim
kurumları,
kültür,
sanat
vb.)
istenir.
nomisi, kuşatmaları, gündelik hayatı, su sorunu, salgın hastalıkları, göçleri, isyanları, eğitim kurumları,
kültür,
sanat
vb.)
istenir.
İnfografik
için
belirlenen
kültür,
sanat
vb.)
istenir. konuyu içeren kronoloji maddeleri seçilerek listelenir.
İnfografik
için
belirlenen
konuyu
içeren
kronoloji
maddeleri
listelenir.
Kronolojiden
ile ilgili
seçilen
maddelerin
1923’te
sona seçilerek
erdiği, aynı
konu ile ilgili 1923’ten günüİnfografik
içinkonu
belirlenen
konuyu
içeren
kronoloji
maddeleri
seçilerek
listelenir.
Kronolojiden
konu
ile
ilgili
seçilen
maddelerin
1923’te
sona
erdiği,
aynı
konu
1923’ten
günümüze kadar yaşanan
hakkında
öğrencilerin
tarihleri
araştırarak
belirlemeleri
kenKronolojiden
konu ilegelişmeler
ilgili seçilen
maddelerin
1923’teönemli
sona erdiği,
aynı
konu ile
ile ilgili
ilgili
1923’tenve
günümüze
kadar
yaşanan
gelişmeler
hakkında
öğrencilerin
önemli
tarihleri
araştırarak
belirlemeleri
ve
kendi
listelerine
eklemeleri
istenir.
müze kadar yaşanan gelişmeler hakkında öğrencilerin önemli tarihleri araştırarak belirlemeleri ve kendi
listelerine
istenir.
Öğrencilerin
listeleri tamamlamalarından
sonra EK 3’te verilen otoğraf 1 ve web bağlantısı verilen
di
listelerine eklemeleri
eklemeleri
istenir.

Öğrencilerin
listeleri
tamamlamalarından
EK
3’te
otoğraf
ve
verilen
EBA üzerindeki
infografiklerin
incelenmesisonra
sağlanır.
konulara
dair
Öğrencilerin
listeleri
tamamlamalarından
sonra
EK Öğrenciler
3’te verilen
verilentarafından
otoğraf 11belirledikleri
ve web
web bağlantısı
bağlantısı
verilen
EBA
üzerindeki
infografiklerin
incelenmesi
sağlanır.
Öğrenciler
tarafından
oluşturdukları
infografik
şeklinde
tasarlamaları
istenir.
EBA
üzerindekikronolojiyi
infografiklerin
incelenmesi
sağlanır.
Öğrenciler
tarafından belirledikleri
belirledikleri konulara
konulara dair
dair
oluşturdukları
kronolojiyi
infografik
şeklinde
tasarlamaları
istenir.
oluşturdukları kronolojiyi infografik şeklinde tasarlamaları istenir.
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benzer web araçlarından yararlanılır.
vb.

-

larda ser
ETKİNLİĞİN İKİNCİ ADIMI

-

da uyulacak nezaket kuralları vurgulanır.
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MİLAT TAN ÖNCE
1) 8.500 Yenikapı’daki kazılarda 10.500 yıllık mezar bulundu.
2) 6.500 Boğaz’ın batı tarafında Yenikapı yerleşimi oluşmaya başladı.
3) 668 Byzantion’un Megaralıların lideri Byzas tarafından kurulduğu varsayılır.
4) 510 Persler Byzantion şehrini ele geçirerek yağmaladılar.
5) 439 Byzantion, Attika-Delos Deniz Birliği’nin idaresine girdi.
6) 339 Makedonya Kralı II. Filippos Byzantion’u kuşattı ancak şehir, eski müttefiklerinin yardımıyla
kuşatmanın kaldırılmasını sağladı.
7) 278 Byzantion, Galatların saldırısına uğradı ve büyük zarar gördü.
8) 147 Byzantion müttefik kent sıfatıyla Roma ile ittifak yaptı.

MİLAT TAN SONRA
1) 123 Trakya’dan su getiren su yolları ve su tesisleri yapılmaya başlandı.
2) 203 Hipodrom’un inşasına başlanıldı.
3) 318 İstanbul’un bilinen ilk sinagogu kuruldu.
4) 324 I. Constantinus Byzantion’u yeni başkent yapmak için imar faaliyetlerine başladı.
5) 328 Konstantinos Sütunu (Çemberlitaş) dikildi, onarımlarla günümüze kadar ulaştı.
6) 337 İlk Hristiyan mabedi olan Havariyyun Kilisesi’nin yapımı tamamlandı.
7) 358 Deprem, Beyazıt-Aksaray civarındaki binalarda yıkıma yol açtı.
8) 360 Günümüzdeki Ayasofya Camisi’nin yerinde ilk kilise hizmete açıldı.
9) 369 Gotlar kente saldırdılar fakat ele geçiremediler.
10) 388 Patriklik Sarayı şehirdeki Aryanistler tarafından yakıldı.
11) 391 İmparator Theodosios her türlü kurban törenini ve paganların tapınak ve ibadetlerini yasakladı.
12) 401 Boğaziçi ve Haliç aşırı soğuklarda 20 gün süreyle dondu.
13) 407 Şiddetli yağmur ve sellerin ardından deprem meydana geldi.
14) 437 Deprem büyük hasara yol açtı, surların bazı kısımları yıkıldı.
15) 438 II. Theodosios, kendisinden önceki imparatorların fermanlarını Codex Theodosianus (Theo
dosianus Kanunları) adı ile bir araya getirtti.
16) 447 Depremde bazı evler, kiliseler ve anıtlar yerle bir oldu.
17) 450 Halkoprateia’daki sinagog II. Theodosios tarafından kiliseye dönüştürüldü.
18) 465 Dört gün süren ve Kadırga’dan Kumkapı’ya kadar yayılan büyük yangın yaşandı.
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19) 541-542 Konstantinopolis’i de etkileyen veba salgını sebebiyle çok sayıda insan öldü.
20) 542 Şehrin merkezinde su ihtiyacını karşılamak için 10.800 metrekarelik alanda Yerebatan
Sarncı yapıldı.
21) 562 Isidoros’un yeniden yaptırdığı Ayasofya’nın kubbesi tamamlandı.
22) 583 Şiddetli depremden dolayı kiliselere sığınan şehir halkı günlerce dışarı çıkamadı.
23) 626 Avarlar İstanbul’u kuşattılar; kuşatma 13 Ağustos’ta bitti.
24) 669 Emeviler, 667 başlatarak iki yıl süren kuşatmayı kaldırdılar.
25) 717 İstanbul’un ilk Müslüman ibadethanesi olan Arap Camisi inşa edildi.
26) 913 Bulgarlar İstanbul’u kuşattı.
27) 989 Depremde kırktan fazla kilise çöktü ya da kullanılmaz hâle geldi. Ayasofya’nın büyük
kubbesi ikiye ayrıldı.
28) 1096 Haçlılar İstanbul’a geldiler ve şehrin bir kısmını yağmaladılar.
29) 1120 Yangında binlerce yapı zarar gördü.
30) 1302 Osman Bey’in gazileri, 27 Temmuz 1302’deki Bafeus Savaşı’nı takiben Boğaziçi’ne kadar
ilerlediler.
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31) 1303 Cenevizliler, Pera çevresini surlarla örmeye başladılar.
32) 1332 Depremler tsunamiye sebep oldu, deniz tarafındaki surlar yıkıldı.
33) 1346 Ayasofya’nın doğu tarafı çöktü, ahali bu faciayı patriğin uğursuzluğuna yordu.
34) 1349 Cenevizliler, Galata Kulesi’nin yapımına başladılar.
35) 1394 I. Bayezid İstanbul’u kuşattı ve sekiz yıl sürecek ablukayı başlattı.
36) 1399 İmparator II. Manuel, Türklere karşı ittifak oluşturmak veya yardım bulmak
için Avrupa seyahatine çıktı.
37) 1411 I. Bayezid’in oğlu Musa Çelebi İstanbul’u kuşattı.
38) 1422 Sultan II. Murat İstanbul’u kuşattı.
39) 1451 İstanbul fatihi II. Mehmet ikinci kez tahta çıktı.
40) 1452 Rumeli Hisarı’nın yapımı tamamlandı.
41) 1453 29 Mayıs’ta İstanbul Türkler tarafından fethedildi ve Osmanlı Devleti’nin başkenti oldu.
42) 1453 1 Haziran Ayasofya’da ilk Cuma namazı kılındı.
43) 1454 Eyüp Sultan Cami ve Külliyesi’nin temeli atıldı.
44) 1455 Fatih Sultan Mehmet’in emriyle İstanbul’da Osmanlılar ilk tahriri yaptılar.
45) 1457 Müslümanların kullanımına açılmış diğer Bizans yapıları Ayasofya vakıflarına devredildi.
46) 1461 Fatih Sultan Mehmet’in emriyle yapılan Cevahir Bedesteni hizmete açıldı.

TARİH

TARİH

47) 1478 Yeni Saray’ın (Topkapı Sarayı) inşası tamamlandı.
48) 1470 110 dükkândan oluşan Saraçhane inşa edildi.
49) 1475 Darphane-i Âmire tamamlandı.
50) 1478 Yeni Saray’ın (Topkapı Sarayı) inşası tamamlandı.
51) 1488 Büyük bir deprem yaşandı, minareler ve evler yıkıldı.
52) 1491 İskender Paşa, Galata Mevlevihanesi kuruldu.
53) 1492 Endülüs Emevi Devleti yıkıldı, İspanya’dan kaçan Yahudiler İstanbul’a gelmeye başladılar.
54) 1497 Atik Ali Paşa Camisi inşaatı tamamlandı.
55) 1501 Veba salgınında şehir nüfusunun önemli kısmı öldü.
56) 1505 Bayezid Camisi ve Külliyesi ibadete açılarak Sultan II. Bayezid’in de katıldığı ilk namaz
kılındı.
57) 1514 Lepra hastalarını tedavi için Üsküdar Cüzzamhanesi (Miskinler Tekkesi) kuruldu.
58) 1517 Yavuz Sultan Selim, Hz. Muhammed’e, sahabeye ve diğer peygamberlere ait Kutsal Emanetler İstanbul’a getirdi.
59) 1520 Dokuma ürünlerinin satıldığı Sandal Bedesteni (Yeni Bedesten) inşa edildi.
60) 1532 Alman seferinden dönen Kanuni Sultan Süleyman, İstanbul’da beş gün beş gece süren
şenlikler yaptırdı, kendisi de kıyafet değiştirerek çarşıyı ve esnafı teftiş etti.
61) 1535 Fransa’ya ikamet elçiliği açma hakkı tanındı.
62) 1548 Şehzade Camisi ve Külliyesi’nin inşaatı tamamlandı.
63) 1550 Haseki Külliyesi ve Darüşşifası kuruldu.
64) 1556 Depremde surların bir bölümü yıkıldı, Ayasofya ve Fatih camilerinde hasar oluştu.
65) 1562 Mağlova (Muallak Kemer) kemerlerinin inşası tamamlandı.
66) 1557 Mimar Sinan’ın kalfalık eserim dediği Süleymaniye Camisi ve Külliyesi’nin inşası tamamlandı.
67) 1559 Binaların iki kattan yüksek inşa edilmemesi ve sokağı işgalini yasaklayan yönetmelik yayınlandı.
68) 1565 Camiler civarında Hristiyanların yerleşmeleri yasaklandı.
69) 1566 Mahalle aralarında açıkta yemek pişirilip satılması yasaklandı.
70) 1567 İlk Ermeni matbaası açıldı.
71) 1568 Gayrimüslimler için kıyafet düzenlemesi yapıldı.
72) 1569 Yahudi mahallesinde çıkan yangında binlerce bina yandı.
73) 1572 Hristiyanların sokakta tulumla şarap taşımaları ve satmaları yasaklandı.
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74) 1573 Ayasofya Camisi’nin temel ve duvarları güçlendirilerek, iki minare inşa edildi.
75) 1574 Kandil gecelerinde minarelerde kandil yakılmaya başlandı.
76) 1574 Topkapı Sarayı’nda meydana gelen yangında sarayın büyük zarar gördü.
77) 1580 İstanbul Gözlemevi (Takiyüddin Rasathanesi) yıkıldı.
78) 1582 Şehzade Mehmet’in sünnet düğünü için düzenlenen kırk günlük şenlikler başladı.
79) 1583 İngiltere’ye İstanbul’da elçilik açma hakkı tanındı.
80) 1583 Saint Benoit Erkek Okulu kuruldu.
81) 1593 Kendilerine eksik ödeme yapıldığını öne süren sipahiler Topkapı Sarayı’nı bastılar.
82) 1609 Sultanahmet Camisi’nin temeli atıldı.
83) 1609 Ramazan ayında kandil yakılması uygulamasına başlandı.
84) 1617 Ramazan ayında mahya yakılması âdeti Sultanahmet Camisi’nde başladı.
85) 1633 Üç gün süren Cibali yangınında Fatih-Unkapanı semtleri yandı.
86) 1651 Para ayarının düşürülmesi ve ağır vergileri bahane eden esnaf grupları saraya yürüdü.
87) 1656 Venediklilerin Çanakkale Boğazı’nı kapatması sebebiyle İstanbul’da sıkıntılar yaşandı.
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88) 1660 Odunkapı yangınında şehrin üçte ikisi yandı.
89) 1691 Mısır Çarşısı tamamen yandı.
90) 1693 Cibali yangınında 951 bina yandı.
91) 1693 Ayazma Kapısı’nda, Fatih, Aksaray ve Cerrahpaşa’da 4.000 bina ile Saraçhane tamamen yandı.
92) 1696 Sultan II. Mustafa, yangınlardan korunmak için evlerin ahşap yerine taştan inşa edilmesi
fermanını verdi.
93) 1702 Rusya İstanbul’da elçilik açtı.
94) 1704 Sahte hekimlerin dükkânları kapatıldı.
95) 1718 Gerçek Davut’un icat ettiği tek hazneli tulumba Tüfekhane yangınında kullanıldı.
96) 1719 Gedikpaşa-Kumkapı arası yandı.
97) 1725 Kadınların açık (bed) renk ve alışılmamış kesimde kıyafetlerle dolaşmalarını yasaklayan
düzenleme getirildi.
99) 1729 Balat yangınında şehrin sekizde biri yandı.
100) Patrona Halil İsyanı başladı.
101) 1761 Prusya’ya İstanbul’da elçilik açma hakkı tanındı.
102) 1763 İstanbul’daki işsizlerin memleketlerine gönderilmesi kararlaştırıldı.
103) 1766 Depremde en az 4.000 kişi öldü, devam eden sarsıntılar nedeniyle Sultan III. Mustafa
Edirne’ye taşındı.

TARİH

TARİH

104) 1769 Depremde Yeni Cami, Şehzade, Süleymaniye, Sultan Selim ve Ayasofya Camileri hasara
uğradı.
105) 1775 Mühendishane-i Bahrî-i Hümayun kuruldu.
106) 1782 Balat-Edirnekapı arasında yaklaşık 7.000 bina yandı.
107) 1782 Şehrin en büyük afetlerinden birisi olan Cibali yangınında resmî ve sivil on binlerce yapı
kül oldu.
108) 1786 Fransız Mühendis Kauffer, modern anlamda İstanbul’un ilk ölçekli haritasını yaptı.
109) 1793 Yedikule’de Balıklı Rum Hastanesi açıldı.
110) 1794 Küçükçekmece’de Azadlu Baruthanesi kuruldu.
111) 1798 Yeniden inşasına karar verilen Eyüp Sultan Camisi’nin yıkımına başlandı.
112) 1800 Toptaşı’nda Asâkir-i Hassa Hastanesi hizmete girdi.
113) 1803 Selimiye Kışlası inşa edildi.
114) 1805 Beykoz’da çuha fabrikası ve kâğıt fabrikası kuruldu.
115) 1807 On bir gemiden ibaret İngiliz donanması şehri tehdit etmek için Burgaz Adası önünde
demirledi.
116) 1808 Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa ile Anadolu ve Rumeli âyanlarının yaptıkları müzakereler neticesinde Sened-i İttifak imzalandı.
117) 1810 Sultan II. Mahmut kadınların gece dışarı çıkmasını yasakladı.
118) 1818 Şehrin su ihtiyacını gidermek üzere Belgrat Ormanlarında Kirazlıbent inşa edildi.
119) 1826 İstanbul ahalisinin de iştirak ve desteğiyle Yeniçeri Ocağı kaldırıldı.
120) 1826 Bektaşi tarikatı ve tekkeleri yasaklandı.
121) 1829 Dönemin en büyük savaş gemilerinden 128 toplu Mahmudiye Kalyonu tamamen yerli
mühendislerce inşa edildi.
122) 1831 Kolera salgınında 6.000 kişi öldü.
123) 1831 İlk Türkçe resmî gazete Takvîm-i Vekāyi‘ yayına başladı.
124) 1837 Edirnekapı Gureba ve Bekâr Hastanesi hizmete girdi.
125) 1839 Sokakları at arabalarının geçişine uygun hâle getirmek için genişletilmesi kararlaştırıldı.
126) 1839 Tanzimat Fermanı ilan edildi.
127) 1840 Beyoğlu’nda Naum Tiyatrosu kuruldu.
128) 1843 Taksim Alman Hastanesi açıldı.
129) 1845 Haydarpaşa Askerî Hastanesi açıldı.
130) 1846 Taksim’de Pasteur (Pastör) Hastanesi açıldı.
131) 1846 Darülfünun (üniversite) binasının temeli atıldı.
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132) 1847 Kolera salgınında 5.275 kişi öldü.
133) 1847 Bezmialem Valide Sultan’ın inşa ettirdiği Gureba Hastanesi hizmete açıldı.
134) 1849 İstanbul’un ilk bankası olan Dersaadet Bankası kuruldu.
135) 1851 Encümen-i Daniş (Bilimler Akademisi) kuruldu.
136) 1852 Elbise-i Atika Müzesi kuruldu.
137) 1855 Dolmabahçe Gazhanesi hava gazı üretimine başladı.
138) 1855 Osmanlı Telgraf İdaresi kurularak müdürlüğüne Billurîzade Mehmed Efendi getirildi.
139) 1869 Türkiye’nin ilk çocuk dergisi “Mümeyyiz” yayına başladı.
140) 1869 Fransa İmparatoriçesi Eugenie İstanbul’a geldi.
141) 1869 Prusya veliahtı Prens Frederick İstanbul’a geldi.
142) 1869 İtalya kralının oğlu Prens Amedeo İstanbul’a geldi.
143) 1869 Avusturya İmparatoru Franz Joseph resmî bir ziyaret için İstanbul’a geldi.
144) 1870 Suhulet isimli ilk araba vapuru hizmete girdi.
145) 1870 Kolera salgınında 15.000 kişi öldü.
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146) 1870 Darülfünun-u Osmanî törenle öğretime başladı.
147) 1870 İstanbul Darülmuallimatı açıldı.
148) 1871 Rumeli Demiryollarının Yedikule-Küçükçekmece bölümü törenle açıldı.
149) 1872 Türkçe eğitim yapan lise olan Vefa Mektebi açıldı.
150) 1873 İstanbul Amerikan Kız Koleji (Constantinople Home) açıldı.
151) 1873 Müslüman yetim ve yoksul çocukların eğitilmesi için Darüşşafaka Açıldı.
152) 1874 Rusya Hastanesi açıldı.
153) 1874 Dersaadet Vergisi yürürlüğe girdi.
154) 1874 İstanbul İtfaiye Alayı kuruldu.
155) 1876 Kolera salgınında 7.000 kişi öldü.
156) 1876 Balkan buhranını halletmek amacıyla Avrupa devletleri ve Osmanlı temsilcilerinin katıldığı İstanbul Konferansı başladı.
157) 1877 Şiddetli soğuk nedeniyle boğazın kıyıları dondu.
158) 1877 Mekteb-i Sultaniye ilk defa bir Türk müdür olarak Ali Suavi atandı.
159) 1877 Meclis-i Mebusan Dolmabahçe Sarayı’nda açıldı.
160) 1878 Rus savaşı sebebiyle Rumeli ve Balkanlardan İstanbul’a görülmemiş derecede aşırı bir
muhacir akını oldu.
161) 1878 93 Harbi Ruslar Ayastefanos’a (Yeşilköy) kadar gelmesine neden oldu.
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162) 1881 Düyun-u Umumiye İdaresi kuruldu.
163) 1883 Hamidiye Ticaret Mektebi kuruldu.
164) 1884 Kâğıthane Deresi üç defa taşarak ekili arazileri zarara uğrattı.
165) 1884 Paşabahçe’de cam fabrikası kuruldu.
166) 1884 İstanbul Erkek Lisesinin temelini oluşturan, özel Numune-i Terakki Mektebi, Mehmet Nadir
Bey tarafından kuruldu.
167) 1887 Kuduz Tedavihanesi kuruldu.
168) 1888 Sirkeci Garı’nın temeli atıldı.
169) 1888 Ziraat Bankası kuruldu.
170) 1889 Hamidiye Etfal Hastane-i Âlîsi açıldı.
171) 1889 Alman Kayseri II. Wilhelm ve eşi İstanbul’u ziyaret ettiler.
172) 1890 Yedikule İplik Osmanlı Anonim Şirketi kuruldu.
173) 1890 Pendik yangınında 1.200 bina yandı.
174) 1891 Asar-ı Atika Müzesi ziyarete açıldı.
175) 1893 Elmalı Barajı açıldı.
176) 1893 Hamidiye Kâğıt Fabrikası üretime başladı.
177) 1893 Haliç donduğu için vapur seferleri aksadı.
178) 1894 Alman Dr. Marie Sibold, ilk özel kadın muayenehanesini açtı.
179) 1896 Numune-i Terakki Mektebi kamulaştırıldı.
180) 1896 Kimsesizler ve muhtaçlar için Darülaceze açıldı.
181) 1896 Ermeniler Beyoğlu’nda Osmanlı Bankasını bastılar.
182) 1898 Hamidiye Su Tesisleri’nin inşaatına başlandı.
183) 1898 Alman Kayzeri II. Wilhelm ikinci defa olmak üzere İstanbul’a geldi.
184) 1898 Gülhane Tatbikat Mektebi ve Seririyatı Hastanesi (Gülhane Askeri Tıp Akademisi) açıldı.
185) 1902 İlk futbol kulüplerinden Kadıköy Futbol Kulübü kuruldu.
186) 1904 İstanbul’a otomobil geldi, kullanımı kısa sürede yaygınlaştı.
187) 1905 Romanyalı Prens Bisko’nun İstanbul’dan otomobille geçişine izin verildi.
188) 1908 İlk kadın örgütü Nisvan-ı Osmaniye İmdat Cemiyeti kuruldu.
189) 1908 Tifo nedeniyle 648 kişi öldü.
190) 1908 Türkiye’nin ilk halk sineması olan Pathe Sineması, Weinberg tarafından Tepebaşı’nda açıldı.
191) 1908 II. Abdülhamit izinsiz olarak İstanbul’a getirilen otomobillerin kazaya sebebiyet vermele
rinden dolayı yetkililerin tedbir almasını istedi.
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192) 1908 Yaşanan kazalar ve trafik karmaşası üzerine hükûmet otomobillerin şehir içinde yasak,
şehir dışında serbest olduğuna karar verdi.
193) 1908 II. Meşrutiyet ilan edildi, mebus seçimleri yapıldı.
194) 1909 Türkiye Millî Bankası kuruldu.
195) 1909 Tarih-i Osmanî Encümeni kuruldu.
196) 1910 Binlerce sahipsiz sokak köpeğinin Hayırsız Ada’ya sürülmesi kararlaştırıldı.
197) 1910 Rasathane yeniden faaliyete geçirilerek, müdürlüğüne Fatin Gökmen atandı.
198) 1910 Yunan mallarını boykot başladı.
199) 1911 İstanbul şehreminine (belediye başkanı) makam aracı olarak otomobil verildi.
200)1912 İlk fethedilen toprakların elden çıkmasıyla neticelenen “Balkan Hezimeti” sebebiyle İstanbul muhacir akınına uğradı.
201) 1914 Hat sanatını öğretmek üzere Medresetül-Hattatin kuruldu.
202) 1914 Kız talebeler için edebiyat, riyaziyat ve tabiiyat şubelerinden oluşan İnas Darülfünunu kuruldu.
203) 1914 Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’na girdi.
204) 1915 İtilaf devletleri İstanbul’u işgal için Çanakkale Boğazı’na dayandılar.
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205) 1915 Çanakkale’den gelen zafer haberi İstanbul’un işgalini önlediği gibi savaşın seyrini değiştirdi.
206) 1916 İtilaf devletleri Çanakkale’deki birliklerini geri çektiler.
207) 1918 İnfluenza salgını neticesinden 14.000’den fazla kişi öldü.
208) 1918 İngiliz uçakları Haydarpaşa Garı’nı bombaladılar.
209) 1918 Mondros Mütarekesi imzalandı, İstanbul’un fiilen işgali başladı, 1922’ye kadar devam eden
Mütareke Dönemi başladı.
210) 1920 İtilaf devletleri Meclis-i Mebusan’ı dağıttı, İstanbul’u işgallerini resmen ilan ettiler.
211) 1922 6 Ekim, İstanbul TBMM hükûmetine teslim edildi, Türk Ordusu İstanbul’a girdi.
212) 1923 Mustafa Kemal Paşa, Şehremaneti tarafından “tabii hemşeri” ilan edildi.
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TARİH
TARİH
EK 2

Münazara Konusu

1) İstanbul’da yaşanan salgın hastalıklarda şehre dışarıdan gelen ziyaretçiler daha çok etkili olmuştur?

2) İstanbul’da yaşanan salgın hastalıklarda şehre sağlanan içme suları daha çok etkili olmuştur?

3) İstanbul’da yaşanan salgın hastalıklarda şehirde halk sağlığı (hıfzıssıhha) önlemlerinin yetersiz
olması daha çok etkili olmuştur?

4) İstanbul’da yaşanan salgın hastalıklarda halkın ekonomik durumu ve yetersiz beslenme daha çok
etkili olmuştur?

5) İstanbul’da yaşanan salgın hastalıklarda uygun aşının bulunamaması daha çok etkili olmuştur?

6) İstanbul’da yaşanan salgın hastalıklarda sağlık kurumlarının ve hizmetlerinin yetersizliği daha çok
etkili olmuştur?
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TARİH
EK 33
EK

Öğretmen Bilgi Notu

6 NİSAN

II. Mehmed’in otağı Topkapı
önüne kuruldu. İstanbul,
Haliç’ten Marmara’ya kadar
kuşatıldı. İlk Top atışları
başladı.

9-18 NİSAN

Boğaz’daki surların bir bölümü ele
geçirildi. Haliç’teki gemiler toplarla
vuruldu. Baltaoğlu Süleyman Bey,
Prens Adaları’nı aldı.

20-22 NİSAN

ŞAHİ TOPLARI

Osmanlı donanması,
Bizans donanmasını
yenilgiye uğrattı. II. Mehmed,
70 kadar gemiyi
kızaklar üxzerinde
karadan geçirerek
Haliç’e indirdi.
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28 NİSAN

18-25 MAYIS

Topkapı yönünden
saldırıya geçildi.
II. Mehmed, son kez
teslimolma teklifinde
bulundu. Bu teklif de
geri çevrildi.

Haliç surları ateş altına alındı.
Deniz tarafındaki surlar kuşatıldı.
Bizans imparatoru Konstantin’e
Cenevizliler aracılığıyla koşulsuz
teslim olma önerisi iletildi.
İmparator, bu teklifi kabul etmedi.

12-16 MAYIS

26-29 MAYIS

İmparator Konstantin,
halkı şehri savunmaya
davet etti. 29 Mayıs’da II.
Mehmed öğleye doğru
Topkapı’dan şehre girdi.
Doğruca Ayasofya’ya
gitti ve onarımlarının
yapılarak, mabedin
camiye dönüştürülmesi
için talimat verdi.

Tekfur Sarayı ile
Edirnekapı arasında
büyük bir saldırı
gerçekleştirildi.
Haliç’teki zinciri
kaldırmak için saldırı
başlatıldı. Edirnekapı
surlarının altından
tüneller kazıldı. Ancak
Bizanslılar bunu fark
edip tüneli çökertti.

Etkinlikle ilgili tüm materyallere
Etkinlikle
ilgili tüm
Etkinlikle
tüm materyallere
materyallere
ulaşmak ilgili
için karekodu
okutunuz!
ulaşmak
için
karekodu
ulaşmak için karekodu okutunuz!
okutunuz!
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TARİH
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Metin
Yazılımı (Libre Office, Word vb ) Resim işleme yazılımı (Photoshop
Yazılımı
(Libre
Office,
Word
vb
)
Resim
işleme
yazılımı
Yazılımı (Libre Office, Word vb ) Resim işleme yazılımı (Photoshop
(Photoshop
veya muadili uygulamalar) İnternet erişimi olan bilgisayar Sunum
veya
veya muadili
muadili uygulamalar)
uygulamalar) İnternet
İnternet erişimi
erişimi olan
olan bilgisayar
bilgisayar Sunum
Sunum
cihazı (etkileşimli tahta, projeksiyon vb.) A4 kâğıt, kurşun kalem
cihazı
(etkileşimli
tahta,
projeksiyon
vb.)
A4
kâğıt,
kurşun
kalem
cihazı (etkileşimli tahta, projeksiyon vb.) A4 kâğıt, kurşun kalem
Etkinlik öncesinde çevrim içi sunum yazılımı her iki öğrenciye bir
bilgisayar düşecek şekilde hazırlanır. Diğer uygulamaların bilgisayarlarda varlığı kontrol edilir.
Tarih neden yalnız çalışmaz?

Birinci Bölüm (40 Dakika)
Birinci
Birinci Bölüm
Bölüm (40
(40 Dakika)
Dakika)
Öğretmen, sınıfta bulunan herhangi bir kitabı kaldırarak öğrencilere elindeki kitabın hammadde aşaÖğretmen,
sınıfta
bulunan
herhangi
bir kitabı
kaldırarak
öğrencilere
elindeki
kitabın
hammadde
aşaÖğretmen,
sınıftakâğıt,
bulunan
herhangi
kitabıokuyucuya
kaldırarakulaşıncaya
öğrencilerekadar
elindeki
kitabın
hammadde
aşamasından (ağaç,
yazım
ve basımbir
süreci)
hangi
aşamalardan
geçtiğini
masından
(ağaç,
kâğıt,
yazım
ve
basım
süreci)
okuyucuya
ulaşıncaya
kadar
hangi
aşamalardan
geçtiğini
masından
(ağaç, kâğıt,
ve basım
süreci)
okuyucuya
ulaşıncaya
kadar hangi
aşamalardan geçtiğini
ve bu aşamalarda
hangiyazım
iş kollarının
veya
mesleklerin
sürece
dâhil olduğunu
sorar.
ve
bu
aşamalarda
hangi
iş
kollarının
veya
mesleklerin
sürece
dâhil
olduğunu
sorar.
ve bu aşamalarda hangi iş kollarının veya mesleklerin sürece dâhil olduğunu sorar.
Cevaplar alındıktan sonra öğrenciler ikişerli gruplara ayrılır.
Cevaplar
Cevaplar alındıktan
alındıktan sonra
sonra öğrenciler
öğrenciler ikişerli
ikişerli gruplara
gruplara ayrılır.
ayrılır.
Gruplara, aşağıdaki tüm kavramların anlamlarını güvenilir web kaynaklarından bulmaları, çalıştıkları
Gruplara,
aşağıdaki tüm
güvenilir
web
bulmaları, çalıştıkları
Gruplara,
tüm kavramların
kavramların anlamlarını
anlamlarını
güvenilir
web kaynaklarından
kaynaklarından
çalıştıkları
bilgisayaraaşağıdaki
“Tarihe_Yardımcı_Bilimler”
adlı bir klasör
oluşturmaları
ve klasör içinebulmaları,
“kavramlar”
adlı bir
bilgisayara
“Tarihe_Yardımcı_Bilimler”
adlı
bir
klasör
oluşturmaları
ve
klasör
içine
“kavramlar”
adlı bir
bilgisayara
“Tarihe_Yardımcı_Bilimler”
adlı
bir
klasör
oluşturmaları
ve
klasör
içine
“kavramlar”
metin dosyası oluşturmaları söylenir. Tarih dersliğinde varsa basılı kaynaklardan da yararlanılabilir.adlı bir
metin
metin dosyası
dosyası oluşturmaları
oluşturmaları söylenir.
söylenir. Tarih
Tarih dersliğinde
dersliğinde varsa
varsa basılı
basılı kaynaklardan
kaynaklardan da
da yararlanılabilir.
yararlanılabilir.
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TARİH
Kavramlar: filoloji, jeoloji, strateji, paleografya, arkeoloji, diplomatik, psikoloji, sosyoloji, coğrafya,
istatistik, antroponimi, ekonomi, arma bilimi (heraldik), kozmoloji, paleontoloji, etnoloji, epigrafi,
sicilografi, tıp, kimya, biyoloji, nümizmatik, yapay zekâ vb.
Bulunan kavramlar alfabetik sırayla “kavramlar” dosyasına kaydedilir. Her bir kavramın alındığı
kaynak ilgili kavramın altına öğretmenin seçeceği atıf kurallarına göre kaydedilir.
Tarihe Yardımcı Bilimler klasörünün altına “görseller” adı ile bir alt klasör oluşturulur. Web ortamından her bir kavramın anlamına uygun görsel bulunur ve “görseller” klasörüne kavramın adıyla
(örnek: arkeoloji) kaydedilir.
Çevrim içi sunum uygulaması açılır. EK 1’de verilen uygulama adımlarına göre e-içerik projesi
oluşturulur.
Oluşturulan proje, kayıt formatına göre sunumlarda, web bloglarında, Learning Management
System (LMS) veri tabanlarında kullanılabilir, GNU LMS veri tabanları ile uyumlu olmalıdır.
Öğrenciler hazırladıkları projeleri birbirlerinin e-postalarına gönderirler. Etkinliğin bu bölümü
için 40 dakika öngörülmüştür.
İkinci Bölüm (40 Dakika)
Bu çalışmayı öğrenciler bireysel olarak yapacaklardır.
Öğrencilere iki video izleyecekleri ve konunun “Yapay Zekâ” olduğu belirtilir.
Videoları izlerken notlar alabilmeleri için boş A4 kâğıdı, kalem ve silgilerini hazırlamaları sağlanır.

116

Öğrencilere, videoları izlerken not almak için videoyu durdurabilecekleri, geri alıp tekrar dinleyebilecekleri söylenir. Ayrıca süreyi verimli kullanmaya dikkat etmeleri istenir.
2071 yılında yaşayan bir tarihçinin; 2021 yılında yapay zekâ ile geliştirilen robotlar hakkında bir
araştırma yapabilmek için hangi disiplinlerden (bilim dallarından) yararlanması gerektiğine dair
bir sayfalık kompozisyon yazmaları istenir.
Videoların bağlantıları öğrencilere verilerek uygulama başlatılır.
Prof. Dr. Levent Akın ile Sosyal Robotlar Üzerine Söyleşi videosuna
la ab l

nl

a

n

aa

n

Dr. Şeyda Ertekin Çağımızın Teknolojisi Yapay Zekâyı Anlatıyor videosuna
okutarak ulaşabilirsiniz.

nl

karekodun

Yazılan kompozisyonlar öğretmen tarafından toplanır.
Kompozisyonlar öğretmen tarafından değerlendirilir, öğrencinin gelişimine yönelik bildirimler öğrenciye e-posta ile iletilir.

D
Bu etkinlik ile ilgili “Dereceli Puanlama Anahtarı”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

TARİH
Çevrim İçi Sunum Uygulama Yönergesi
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TARİH
Etkinlikle
Etkinlikle ilgili
ilgili tüm
tüm materyallere
materyallere
ulaşmak
ulaşmak için
için karekodu
karekodu okutunuz!
okutunuz!

YOL AYNI, YAKLAŞIMLAR FARKLI
TARİHİ BİLSEM
ÖYG 1

-

tırır.

İnternet
an
lar), hesap tablosu (Google Hesap Tablosu), Chrome Browser, öğren-
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Uyarı:

r

-

retme Süreci

yapay zekân

nasıl ana

sorur.

lur
Öğre

da

,

l hesaplarında otu

EK 3’ü Chrome Tarayıcı (Browser’
EK 1’
lır
me yapılır.

r.
-

TARİH
EK 2’nin açık olduğu sekmeye geçilir. Gönüllü bir öğrenci tarafından EK 2 yüksek sesle okunur.
Başka bir öğrenci tarafından EK 3 aynı şekilde okunur.
EK 2 sekmesine geçilir. Ctrl+H tuşlarını kullanarak “Bul Değiştir” penceresi açılır. Dokümanda
“Bul” yazan hücreye her öğrenci kendi anahtar kelimesini Çin örneğinde olduğu gibi bulur.
1’deki ilgili hücreye yazar. Aynı işlem EK 3’te aynı anahtar kavram için uygulanır.
Tüm anahtar kavramlar bu şekilde sayılarak frekansı alınır. Frekanslar toplamı ilgili ana başlığın
karşısındaki gri hücrelere yazılır.
Öğretmen tarafından EK 1 e-tablo sayfasının sol alt köşesindeki ( ) simgesi tıklanarak
aynı e-tabloda yeni bir sayfa oluşturulur.
Sol Alt köşedeki (Sayfa 2) yazan sekmenin üzerine çift tıklanır ve adı Pasta Grafikleri olarak değiştirilir.
Öğrenciler; çalıştıkları konu başlıkları, anahtar kavramlar ve frekansların yazılı olduğu hücreleri
seçerek kopyalar. Sayfa 1’deki sıraya uygun olarak Pasta Grafikleri sayfasına kopyalar.

Ülkeler Devletler

SUM / 167

SUM / 224

Avrupa

21

21

Bizans

30

46

9

11

Etiyopya

12

22

İran

15

28

Suriye

38

16

Türk Hakanlığı

42

80

0

0

167

224

Çin

Varsa Diğer
Genel Toplam
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Örnek: Frekans Tablosu
(Frekanslar metinlerdeki sayısal değerler ile aynı değildir).
Her öğrenci Pasta Grafikleri sayfasına taşıdığı hücreleri seçer, üst menüde E
sekmesine tıklar.

P

İşlem doğru yapılmışsa seçilen bölümün pasta grafiği oluşacaktır.
Oluşan pasta grafikleri, her öğrencinin kendi tablosuna hizalanır.
Öğretmen aynı adımları uygulayarak tüm anahtar kavramların pasta grafiğini oluşturur. Oluşturduğu grafiği tablonun en altındaki boşluğa taşır.
Her bir öğrencinin pasta grafiğindeki verileri sırasıyla yorumlamaları istenir. Öğretmen, değinilmeyen detayları ekleyerek öğrencilerin verileri yorumlamalarına yardımcı olur. Her başlıkta iki
tarihçinin yaklaşımları arasındaki farklar öğretmen tarafından vurgulanmalıdır.

TARİH

Öğretmen, Google Dokümanlar’da yeni bir sayfa açar. Sayfa adını İpek Yolu Hakkında İki Farklı
Anlatı ve Yaklaşım Farkları olarak değiştirir. 1’den 7’ye kadar numaralı madde işareti oluşturur.
Sayfayı öğrencilere düzenleme yetkisi ile paylaşır.
Her öğrenci EK 1 Liste’deki sıralamaya uygun olarak İpek Yolu Hakkında İki Farklı Anlatı ve Yaklaşım Farkları adlı sayfada kendi konu başlığı için ayrılmış numaralı madde işaretinin karşısına
analiz ettiği bölüm hakkında bir paragraflık değerlendirme yazar. Değerlendirmede ulaşılan yargılar nicel verilerle desteklenmelidir. İki tarihçinin ana başlıklardaki olgulara yaklaşımları karşılaştırılır.
Öğretmen, yapay zekâ uygulamalarında büyük verinin önemini, istatistik ve veri madenciliği disiplinlerinin önemini, sosyal bilimlerde de kullanılmasının gerekliliğini vurgular ve etkinliğin genel
bir değerlendirmesini yaparak sonlandırır.
Öğretmen, bir gün sonra yapılan etkinlik hakkında bir e-posta göndereceğini, bir sonraki etkinliğe
kadar e-postada talep edilenlerin cevaplanarak aynı e-postadan geri gönderilmesini öğrencilerden
ister.

D
Bu etkinlik ile ilgili “Dereceli Puanlama Anahtarı”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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K
Gumilev, L. N., A. (2002). Eski Türkler. (A., Batur Çev.)
Ostrogorsky, G. (1991). Bizans Devleti Tarihi. (F., Işıltan Çev.) Türk Tarih Kurumu.

TARİH
TARİH
EK 1

11f l

Çift Sütunlu
Sütunlu Mukayese
Mukayese ve
ve Analiz
Analiz Tablosu
Tablosu
Çift

ANAHTAR KAVRAMLAR
1. Ülkeler Devletler Toplamı=

Anahtar Kavramın
Ek 2 Ostrogorsky
Anlatımındaki Frekansı

Anahtar Kavramın
Ek 3 Gumilev
Anlatımındaki Frekansı

99

11

• Çin
• İran
• Bizans
• Etiyopya
• Suriye
• Avrupa
• Türk Hakanlığı
• Varsa Diğer maddeler eklenir
2. Coğrafi Unsurlar {Dağlar, Vadiler, Irmaklar,
Denizler) Toplamı=
• Kızıldeniz
• Hint Okyanusu
• Akdeniz
• Karadeniz
• Hazar
• Tienşan
• Altay
• Karakum Çölü
• Kızılkum Çölü
• Taklamakan Çölü
• Yulduz Ovası
• İli Nehri
• Turfan
• Varsa diğer maddeler eklenir.
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TARİH

3. Şehirler Toplamı=
•Yarkend
•Pekin
•İstanbul (Konstantinapol)
•Antakya
•Varsa diğer maddeler eklenir.
4. Hanedanlar, Özel İsimler, Milletler Toplamı=
•Türkler
• İranlılar
• Hintliler
• Etiyopyalılar
•Çinliler

122

•Soğudlular
• Anglosaksonlar
•Jüstinyen (lustinianos)
• Kao-ço
• Varsa diğer maddeler eklenir.
5. Ticari Mallar ve Ekonomik Birimler Toplamı=
• ipek
• kumaş
•süs eşyası
•kürk
•değerli taşlar
•döviz
•para
•altın

TARİH
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7. Dil ve Anlatım Frekansları Toplamı
Eylem ve Durum Bildirenler=

TARİH
TARİH

• oldu
• bitti
• veriliyordu
• hesaplanmıştı
• güçlendiler
• ulaşmıştı
• yoktu
• arasındaydı
Genellemeler=
• yapılır
• kullanılır
• edilir
• mümkündür
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• mümkün değildir
• imkansızdır
• hâkimdir
• satılır

TARİH
EK 22
EK

Ostrogorsky’nin Anlatımı ile İpek Yolu

ustinianos’un
n n a
ticaret ve zanaati ilerleten iktisadi politikasında da büyük bir
canlılık gösterdi. Asya ile Avrupa arasındaki ticarî ilişkilerin tabiî bir merkezi olarak İstanbul bu
iki kıta arasındaki mal mübadelesine hâkim bulunuyordu. Akdeniz ticareti tamamıyla Grek ve
Suriyeli tüccarın elinde idi. Bizans Devleti için ise başrolü, Batı’nın fakirleşmiş ülkeleri ile mevcut
ticarî ilişkiler değil, doğu ülkeleri Çin ve Hindistan ile yapılan ticaret oynuyordu. Bizans’ın Doğu
ticareti buna rağmen pasifti. Çünkü Bizans her ne kadar Suriye tezgâhlarından Doğu’ya da
kıymetli kumaşlar ve sofra takımları ihraç ediyor idiyse de bu ihracat,BizanslılarınDoğu’nun lüks
eşyasına, özellikle ipeğe karşı duyduğu gereksinmenin gerisinde kalmaktaydı. Terazinin kefesine
ağır basan vakıa ise Çin ile ticaretin İran’ın aracılığına ihtiyaç göstermesi idi. Bu durum barış
zamanlarında bile gereksiz masraflara sebep oluyor ve devletten dışarıya akan altın selini
besliyordu. Diğer taraftan ise Sasanilerle sık sık vuku bulan savaşlar ipek ithalatının durmasına
sebep oluyordu. Çin’e giden kara yolu İran arazisinden geçtiği gibi Hint Okyanusu’ndaki deniz
ticaretine de İran Körfezi’nden Taprobane (Seylan)’ye yelken açan ve Çin’den buraya akıp gelen
malları orada teslim alan İranlı tacirler hâkim idiler.
ustinianos Hükûmeti Çin ile bağlantıyı sapa bir yoldan, Kırım’daki üsleri Khersones
n , Bosporos ve Kafkaslardaki Lazika üzerinden sağlamaya çalıştı. Buradan Bizanslılar
Pontos’un kuzeyinde bulunan step kavimleriyle bunlara kumaş, süs eşyası ve şarap verip onlardan
kürk, deri ve köle almak suretiyle canlı bir ticari ilişki sürdürüyorlardı. Bizans’ın Kırım ve Kafkas
bölgesinde nüfuzunu kuvvetlendirmeye gayret etmesi bu sebeptendi. İpek ticareti sorunu
Bizanslıları ilk defa olarak bu sıralarda hâkimiyetlerini Kuzey Kafkasya’ya kadar uzatmış ve aynen
Bizanslılar gibi ipek ticareti yüzünden İranlılarla bozuşmuş olan Türklerle temasa getirdi.
lustinianos’un halefi lustinos II zamanında Bizanslılarla Türkler ittifak ederek beraberce İran
Devleti’ne karşı savaştılar.
Diğer taraftan lustinianos Hükûmeti, Hint Okyanusu yolunu Kızıldeniz üzerinden emniyete
almak gayreti içinde idi; doğu ile deniz yolundan ticareti kuvvetlendirmeye çalışıyor ve
Axum’daki
Habeş Devleti ile münasebete girişiyordu. Ancak ne Bizans ne de Habeş
tacirleri Hint Okyanusu’nda İran hâkimiyetine karşı bir şey yapamadılar. Karadeniz kıyılarından
İç Asya’ya giden yol ise aşılması güç ve tehlikelerle dolu bir yoldu. Bundan dolayıdır ki
casuslarının ipek istihsal usulünü keşfederek ipek böceğini gizlice Bizans’a getirmeleri devlet için
büyük bir şans oldu. Bizans ipek istihsali kısa zamanda parlak bir seviyeye ulaştı. Özellikle bizzat
İstanbul’da, Antakya, Tyros
( Sur) ve Beyrut’ta, sonraları da Yunanistan’da, Thebai’de
ba . Bu, Bizans’ın en büyük sanayi şubelerinden ve devletin inhisarında olduğu için de Bizans
Devleti’nin en büyük gelir kaynaklarından birisini teşkil etti (Ostrogorsky 1991, s. 69).
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TARİH
EK 3

Gumilev’in Anlatımı ile İpek Yolu

Eftalitleri ve Kuzey Çin İmparatorluğu’nu yendikten sonra Türkler, batıyla doğuyu birbirine bağlayan
Büyük İpek Yolu’nu ellerinde tuttukları için hem ekonomik hem de politik yönden güçlendiler.
Chang’an’dan an an başlayan yol, nehir kollarıyla sulanan birçok vadiden geçerek Nan-shan
n an yamaçlarını dolaşır. Kolay katedilebilir bölgelerden geçen bu yol, daha sonra Hami Vahası’na
kadar Sahra üzerinden geçtiğinden oldukça ağır bir güzergâh takip eder. Hami’den sonra ise Lukçun
Çukuru’yla Turfan’a bağlanır. Her iki vadi ve çevresindeki ovalar yeni vatanını benimsemiş savaşçı
Çinlilerin torunlarıyla meskûn müstakil Kao-ch’ang a an Prensliği’nin mülküdür.
Kao-ch’ang’dan sonra kervan yolu ikiye ayrılır. Kollardan biri Karaşar, Kuça, Aksu daha sonra Issık
Göl üzerinden Tien-shan’ın
n an güney yamaçlarını takip ederek Çu Vadisi’ne, oradan da Talaş
Vadisi üzerinden Isfara’ya uzanır. Diğer kol Kao-ch’ang’dan a an başlayarak kuzey yönüne döner
ve İli Nehri vadisinde Urumçi, Manas, Kurkarausu ve İren Şabirgan Dağları üzerinden Güney
Mançurya’ya; oradan güneye dönerek Orta Asya’ya uzanır. Bundan başka bir güç yol daha vardır.
Karaşar’dan başlayıp Tien-shan üzerinden İli Vadisi’ndeki Yulduz Ovası’na uzanırsa da çok az kullanılır.
Orta Asya’da kervansaraylar da vardı. Bunların en büyüğü Paykend şehrindeydi. Yol oradan Horasan
üzerinden geçerek Rey ve Hemedan’a, oradan da Suriye’deki Bizanslıların Nesef (Nizip) Kalesi’nden
Konstantinapol’e uzanır. Çin Denizi’nden İran sınırına kadar olan yol 150 gün, oradan Rum sınırına yani
Nizip’e ise 80 gün olarak hesaplanmıştır.
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Ticaret çok iyi ve bol kazançlıydı. Ama tabii ekonomi şartlarıyla yaşayan halk kitlelerine değil, sosyal
seviyesi yüksek, lüks tüketime ihtiyacı olan kesime hizmet veriyordu. Mesela Çinliler, imparatoriçeleri
için İran’dan son derece pahalı ve ender bulunur sürme getirirlerdi. Babil halıları da keza ender mallar
arasındaydı. Ve nihayet Çin’e Suriye’den gerçek ve ince işçilik örnekleriyle süslü değerli taşlar,
Kızıldeniz’den inci ve mercanlar, Suriye ve Mısır’dan kumaşlar, Küçük Asya’dan uyuşturucular
getirilirdi. Ama Auguste
zamanından itibaren Avrupa’da kullanılmaya başlayan ipek, bu eşyalar
arasında en önemli yeri tutuyordu. İpeğe duyulan ihtiyaç öylesine fazlaydı ki, aristokratlar ve saray
mensupları arasında, barbarlarla alışverişlerde olduğu gibi döviz birimi olarak kullanılıyordu ve hatta
savaşa katılan askerlere ücret olarak ipek veriliyordu.
Justinianos’un dünya hâkimiyeti isteği Bizans Devleti’ni Anglosakson krallıkları da dâhil bütün Avrupa
devletleriyle diplomatik ilişkiler kurmaya mecbur etmişti. Çünkü hediyeler, alım-satımlar ve paralı
askerlere maaş olarak yapılan ödemeler için çok büyük miktarda ipeğe ihtiyaç vardı. Bizans, ipek
karşılığında Avrupa’dan müttefikler, paralı askerler, değerli mallar ve köleler alıyordu. Bu ticaret
sayesinde Justinianos dünya çapında bir politika izleyerek neredeyse bütün Akdeniz’in hâkimi olmuş ve
neticede ipek Bizans’ta altın ve değerli taşlara denk fiyata ulaşmıştı.
Ne var ki Bizans’a bu değerli malların akmasını sağlayan damar, Kuzey İran’dan geçiyordu ve Sasaniler de kervan ticaretinin kontrolünü ellerinden çıkarmayı katiyetle istemiyorlardı. İşlemek için çok
büyük miktarda ipek hammaddesini elinde tutan İran, ürettiği malları Batı ülkelerine kendi belirlediği
fiyatlarla satma imkânına her zaman sahipti.
Bizans’ın zaafını hesaba katan Persler, onu politik ve askerî yönden çökertmek için bu ticareti istedikleri gibi yönlendirmenin yanı sıra ipek fiyatlarıyla da rahatlıkla ve tek taraflı olarak oynayabilme
imkânını ellerinde tutuyorlarsa da Bizans’ın yine de iyi fiyatlarla aldığı ipeği Avrupa ülkelerine daha
yüksek kârlarla satmasıyla askerî gücünü artırması İran’ın hoşuna gitmiyordu. Bu yüzden Persler sadece
mal fiyatlarını değil, aynı zamanda Batı’ya ihraç edilen ipeğin miktarını da sınırlayarak ipek ticaretini
itinalı bir sisteme sokmuşlardı.
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İpeğe değerinden fazla fiyat ödemeyi bir türlü hazmedemeyen Bizans, tabii olarak İran’a daha
fazla düşmanlık beslemeye başladı. Savaşların durduğu dönem aralarında Bizans yönetimi, devletin düşmanlarının ellerine ne kadar çok altının kayıp gittiğini üzülerek görmüştü. Fakat bu ekonomik boyunduruktan kurtulma teşebbüsleri de fayda vermiyordu. 531’de Justinianos Afrikalı tacirlerin aracı rolünü tekellerine almaları ve ipeği doğrudan Hint Okyanusu üzerinden getirmeleri
konusunda Etiyopyalılar ile anlaşmaya çalışmıştı. Ancak İranlılar Hint limanlarında öyle güçlü bir
monopol kurmuşlardı ki Etiyopyalıların bu engeli aşması zordu. Sonunda 532’de varılan bir anlaşma ile klasik ticaret şekli yeniden yoluna girmişti.
İran’la 540’ta yeniden başlayan savaş Justinianos’un ipek fiyatlarını düşürmeye mecbur etmişti
ama İranlı tacirleri düşük fiyata ipek satmaya mecbur bırakmak mümkün değildi. Neticede Suriye’deki ipek atölyeleri hammadde yokluğundan kepenk kapatmaya mecbur kalmışlardı. 570’de
Yemen’i zapt eden Hüsrev Anuşirvan, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu’ndan doğuya açılan eşiği adamakıllı kapattı. Ancak bu arada söz konusu tarihî oyuna yeni bir partner katıldı. Türk Hakanlığı.
Daha önce gördüğümüz gibi Türkler, Çin’den vergi olarak çok büyük çapta ipek alıyorlar; hakanlar
bütün otağlarını ipekle döşüyorlar ama yine de fazlasını satacak bir yer bulamıyorlardı.
Eftalitlerin mağlubiyetinden sonra Soğdiyanlar Türk hakanının tebaası olmuşlardı. Bunlar
uzun zamandır doğu ve batıya aracı ve tacir olarak gidip geliyorlardı. Eftalitler yerine Türklerin
hâkimiyetine girdikten sonra Soğdiyanların önünde Asya’nın iç bölgelerine doğru güvenli bir yol
açılmıştı. Elbette bu ticaretin kaymağını onlar yiyorlardı ama Türkler de ellerindeki fazla ipeği
eritme imkânı buluyorlardı (Gumilev, 2002, s. 61-64).
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ulaşmak için karekodu okutunuz!
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Bu etkinlik ile ilgili “Öz Değerlendirme Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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EK 11
EK

OYUN YÖNERGELERİ

Gözlerim Parmaklarımda Oyunu
Oyunda kullanılacak nesneler (kalemtraş, madeni para, satranç taşı şah, kalem pil, asma kilit, hayvan
biblosu
nitelikte olmasına dikkat edilmelidir. İkinci torba kullanılmak üzere hazır bekletilir.
dokunarak tanıyacakları, tanımladıkları nesneyi yazılı olarak anlatacakları söylenir.
evirip çevirmek ve dokunmak yoluyla tanımaya çalışmaları istenir. Süre bitiminde
-

bu şekilde f
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her birine
dinlenir.
Fısıltı Oyunu

aralarında birbirleri ile iletişim kuramayacakları (en az 5 metre) bir mesafe bırakılır. Birbirleri ile iletişim
-

yazmanın kendisine anlatılanları not etmesini” söyler. Aynı yol ile 2 no.lu metin fısıltı ile 2 no.lu yazmana
aktarılır.
no.lu yazmana gönderilir. Yazmanlara duydukları her metni yazacak kadar süre verilir.
pozisyona dön
melidir.

-

Yazmanların kompozisyonları ile EK 2’deki metinler numara sırası ile okunarak karşılaştırılır. Aradakifark ve benzer
-
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EK 22
EK

TARİH
Fısıltı Metinleri

Metin 1:

olsalardı, onların tarihlerini yazmaya
.

Metin 2: T
kaynaklarla
tarihidir.

Metin 3:
.

Metin 4:
bulunan, insana hizmet eden, insanı anlatan, insanın mevcudiyetini, faaliyetini, zevklerini ve oluş biçimlerini ifade eden her şeyle yazılan bir tarih vardır.

Metin 5:

nor-

Metin 6: Ünlü ressamların yapıtlarını incelemeden sanat tarihi yazmak, ünlü mimarların eserlerini
incelemeden
mümkün mü? Tarihe tanıklık eden bir video kaydının
önemini inkâr etmek mümkün mü? (Halkin 1989, s. 17,18,19)’den düzenlenerek alınmıştır.
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EK 3

Mehmet
Genç Araştırmış?
Nasıl Araştırmış?
Mehmet
Genç Nasıl

Bu kitap, 1975’ten beri çeşitli dergilerde veya dergi türü kitaplar içinde yayınlanmış ama bugün birçoğu bulunamaz hâle gelmiş olan 24 makale ve konuşma metninden oluşuyor. Yabancı dillerde yayınlandığı ve çevirileri tamamlanamadığı için kitaba alınamayan üç makale ile Türkçe yayınlandığı hâlde kitabın
dışında bırakılan birkaç konuşma/röportaj metni istisna edilirse, yayınlanmış olan çalışmalarımın büyük
çoğunluğu burada bir araya getirilmiş demektir. Bu çalışmalar son 25 yılda yayınlanmışlardır ancak bunların da aralarında yer aldığı ve bir bölümü henüz yayınlanmamış taslak hâlinde bulunan çalışmalarla
birlikte hazırlanmaları için harcanan zaman bir ömrün muadili olan 40 yıla yakın bir süreyi kapsar.
Bununla birlikte aynı Osmanlı sisteminin Batı Avrupa’daki iktisadî değişmelere neden ayak uyduramadığı da ortada duran önemli bir mesele idi. Ne düşünmüşlerdi, ne yapmışlardı yahut ne yapmamışlardı
da modem iktisadî büyümenin dışında kalmışlardı? Bu büyük değişmeye katılmak için herhangi bir çaba
göstermişler mi idi? Mitosun genellikle kabul ettiği gibi dış âlemde olup bitenlerin hakikaten hiç farkına
varmadıkları için mi bu değişmenin dışında kalmışlardı? Yoksa farkına varmış, uğraşmış, ama başaramamışlar mı idi? Başarısızlığın kaynağı/kaynakları nerelerde idi? Kendilerinde, kendi sistemlerinde mi,
yoksa başkalarında mı idi? Sorumluluğu kime/neye yüklemek gerekiyordu? Yahut bir sorumluluk yoktu
da tarihin ve coğrafyanın ördüğü kaçınılmaz bir zorunluluk mu söz konusu idi?
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İktisat tarihinde tez konusu olarak seçilebilecek daha sınırlı, önemli bir problematiği olmayan, cevaplandırılması daha kolay sorulardan yola çıkmaya elverişli pek çok teknik konu mevcuttu. Bunlardan birini
seçmek elbette mümkündü. Ama zihnimi saran bu temel soruları bir kenara itip, herhangi bir sıradan
konuda tez yazmaya doğrusu hiç istekli değildim. Bu sorular, Osmanlı tarihi için hayatî önem taşıyan
sorulardı ve ulaşılacak cevapların merakı, güçlü bir motivasyonla beni çekiyordu. Ama bu hâlleri ile yapılabilir bir araştırmanın programına esas olamazlardı; yapmam gereken ilk iş, bu soruları bilimsel olarak
araştırılabilir ve cevabı bulunabilir bir niteliğe kavuşturmaktı. Sınırlı, anlamlı ve test edilebilir hipotezler
oluşturabilecek şekilde sorularımı daraltmak gerekiyordu.
Osmanlı tarihi boyunca sanayi sektörünün tümü ile macerasını ortaya koymanın imkânı elbette olamazdı; zira böyle bir çalışmanın ihtiyaç duyacağı monografilerin hiçbiri yapılmış değildi. Esasen mesele,
Batı’dakine benzer değişmelerin Osmanlı sanayisinin kendi iç evrimi sonucunda neden oluşmamış olduğunu açıklamak değildi; bu, doğmamış bir sürecin açıklanması demekti ve spekülasyon dışında, ampirik
olarak başarılması, en azından mevcut bilgi düzeyinde mümkün olamazdı. Ancak bu değişmeler Batı’da
doğduktan sonra, yani Sanayi Devrimi’nden itibaren Osmanlı sanayisinin bu büyük değişme karşısındaki
tepkilerini ve geçirdiği değişmeleri araştırmak mümkündü. Böyle bir araştırma Osmanlı sanayi sektöründe değişmenin hem potansiyellerini, hem de engellerini müşahede fırsatını verecekti. Buradan hareketle
iktisadî büyümenin, hiç değilse sanayi sektörü bakımından ne gibi zorluklarla karşılaşmış olduğunu teşhis
etmek mümkün olacaktı.
Araştırmaya karar verdiğim dönemi ve konuyu ana hatları ile bu şekilde belirledikten sonra 1962
sonlarında çalışmaya başladım. Büyük çapta veri toplamayı gerektiren bu kapsamlı araştırmayı, doğrusu
Osmanlı arşivine girmeden, kütüphane çalışması ile başarabileceğimi düşünüyordum. İnceleyeceğim
dönemle ilgili yerli ve yabancı, kaynak olabilecek, pek çok eser mevcut görünüyordu. İhtiyaç duyduğum
veriler bakımından daha önce yeteri kadar değerlendirilmemiş olduğunu düşündüğüm Osmanlı vakanüvislerinin yazma hâlinde veya basılmış çok sayıda kroniklerinden yararlanabileceğimi umuyordum.

TARİH

TARİH

Çağdaş tarihçilerin dönemle ilgili araştırma veya belge yayını niteliğindeki çalışmalarından da faydalanabilecektim. Ama asıl önemli olacağını düşündüğüm seyyah, tüccar, konsolos, elçi ve diğer misyonlarla Türkiye’ye gelip bilgi ve gözlemlerini kitap, rapor veya muhtıra olarak yayınlamış olan yabancıların
sunduğu büyük hacimdeki seyahatname türünden kaynaklardı. Yerli kaynakların, daha ziyade kalitatif
olacağını tahmin ettiğim bilgileri ile, seyahatname literatüründen çıkaracağım daha ziyade kantitatif
verileri bir araya getirdiğim zaman, Osmanlı sanayisinin, tasarladığım şekilde uzun vadeli değişme eğilimlerini teşhise imkân bulacağımı ümit ediyordum.
Osmanlı vakanüvislerinin, başta Raşid, Şemdânîzâde, Âsim, Cevdet Paşa, Lütfî olmak üzere belli
başlılarının kroniklerini inceledim. Bunların verdikleri bilgiler, maalesef sanayiyi dolaylı olarak ancak
ikinci derecede ilgilendiren kıtlık, pahalılık, narh, devletin yaptığı mübayaalar ve nihayet devlet sermayesi ile kurulan çoğu askerî tesislere dair çok kısa ve kifayetsiz tasvirî nitelikte malumattan ibaretti.
Belge yayını türü çalışmalarda daha ayrıntılı tasvirler vardı ancak bunlar da yeterli olmaktan çok uzaktı.
Türkiye’ye gelip gözlemlerini kaydeden yabancıların yayınlarında, umduğum gibi daha ilgi çekici veriler
buluyordum. Bunlar arasında imparatorluğun değişik bölge ve şehirleri ile ilgili olmak üzere ithalat, ihracat, fiyatlar, kullanılan teknoloji, üretilen sınaî malların cinsi, kalitesi ve rekabet şartları, esnaf örgütleri,
faiz haddi, kredi ilişkileri gibi önemli konularda çok kere kantitatif veriler de ihtiva eden ilgi çekici ayrıntılı
tasvirlere rastlamak mümkün oluyordu. O sıralarda okuyabildiğim Fransızcada yazılmış veya o dile
çevrilmiş 100’den fazla eseri gözden geçirerek ihtiva ettikleri verileri dikkatle derledim.
Bir iki yıl süren çalışma sonunda biriken verileri bir araya getirip analiz etmeye başladığım zaman,
sanayi sektöründe ortaya koymayı tasarladığım uzun vadeli değişme eğilimlerini vuzuhla teşhis etmeye
imkân verecek nitelikte anlamlı yapı unsurları ortaya çıkmadığı gibi, değişik tarihlerde farklı bölge ve
alt sektörlere ilişkin, birbirleri ile her zaman tutarlı da olmayan bu verilerin Osmanlı sanayi sektörünün
herhangi bir dönemine ait güvenilir bir tablo teşkil etmeye bile maalesef yeterli olmadığı görülüyordu.
Bu durumda ek verilere ulaşmak üzere yeni kaynaklara yönelmekten başka çare yoktu.
Bu yeni kaynakları Osmanlı arşivine girerek sağlamak mümkündü. Ama arşiv biraz ürkütüyordu
beni. Osmanlı harflerini bilmiyor değildim. Eski yazıda basma veya yazma kitapları rahatlıkla okuyordum. Ancak arşivde karşılaşacağım belgelerin el yazılarını okumakta zorlanacağımı ve öğrenmenin
biraz vakit alacağını düşünüyordum. Nihayet öğrensem bile yapmakta olduğum araştırmanın gerektirdiği kantitatif verileri arşivde hazır bulma şansı pek olmadığına göre, onları oluşturmak üzere gözden
geçirmek zorunda kalacağım belge sayısı o kadar fazla olacaktı ki bunları hızlı şekilde okuyabilmek
zorunluluğu vardı. Kısa sürede bu hıza ulaşabileceğime güvenemediğim için yeni kaynakları başka yerlerde aramaya yöneldim.
Bunlardan Fransızcaya çevrilmemiş olanları da pek çoktu. Eğer İngilizceyi öğrenip bunları da inceleyebilirsem, eksik kalmış olan verileri tamamlayabilirim, diye düşündüm. Bu, bana arşiv belgelerine aşina
olmaktan daha kolay göründü. Esasen sosyal bilim literatürünü ve özellikle iktisat tarihinde yeni gelişmeleri, metot, kavramlaştırma ve teorik çalışmaları izleyebilme bakımından öğrenilmesi adeta zorunlu
bir dil hâline gelmiş olduğu için vakit kaybetmeden İngilizceyi, hiç değilse okuyacak kadar öğrenmeye
karar verdim. Öğrenmeye kalktığım ilk yabancı dil olmadığı ve ayrıca Fransızca ile pek çok ortak kelime
ve kavramı paylaşır görünen bir dil olduğu için kısa sürede iktisat tarihi literatürünü izleyecek kadar bir
bilgiye ulaşmak zor olmadı.
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İngilizce literatürün incelenmesi de bir iki yıl sürdü. Elimdeki verileri, bu sayede, gerçekten değerli çok
sayıda yeni bilgilerle önemli ölçüde genişletmek mümkün oldu. Osmanlı İmparatorluğu’nun Batı dünyası
ile iktisadî ilişkileri konusunda bu yeni kaynaklardan pek çok yeni veriler elde ettim.
Büyük zahmetle meydana getirdiğim veriler aslında belirli hipotezlere dayanarak hazırlanan sorular
demetini cevaplandırmak üzere oluşturulmuş değerli verilerdi ama uğrunda oluşturuldukları sorulara
cevap vermeye yetmiyordu. Hatta veriler çoğaldıkça, paradoksal şekilde, bu yeterliliğe yaklaşmaktan çok,
uzaklaşır hâle geliyorlardı.
Bu yeni kaynağın artık yayımlanmış kitap veya belgelerden oluşan literatürde bulunmasına imkân
olmadığı anlaşılıyordu. Ümit vaat eden tek merci kalmıştı: Osmanlı Arşivi. Osmanlı sanayisi hakkında tutarlı, homojen ve güvenilir bir veriler topluluğuna ulaşmak eğer mümkün olacaksa, bu ancak o sanayinin
de içinde yer aldığı âlemi, az veya çok merkezî bir otorite içinde yönetmiş bulunan Osmanlı bürokrasisinin
meydana getirmiş olduğu belge koleksiyonlarının incelenmesi ile mümkün olacaktı.
Arşiv artık ürküntü kaynağı değil, son ümidimin yegâne mercii olarak karşımda idi. Mayıs 1966’da
arşive girdim. Osmanlı belgeleri ile karşılaşınca, onları okumanın hiç de ürkütücü olmadığım görmek
rahatlatıcı oldu. Belgeler arasında kitap yazıları kadar hatta daha kolay okunabilenleri yok değildi. Tabii ki
kitap yazısına hiç benzemeyen, stenografiyi andıran siyakat ve divanî gibi çok zor okunabilen türleri de
vardı. Ancak bunları okumaya alışmanın da hiç zor olmadığını anlamakta gecikmedim.
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Anlatılıyordu ki, Osmanlı kâtipleri işlerini hem çok iyi biliyorlardı, hem de kudsî bir görevi yerine getirir
gibi titizlikle yapıyorlardı. Onların bu ehliyeti ve titizliği sayesinde belgeleri zorlanmadan okuyacak hâle
gelmek için bir iki aylık bir gayret yeterli oldu. En zor okunabilen türleri de dâhil olmak üzere eski yazıyı,
gündelik notlarında bile yeni yazıya tercih edecek kadar iyi bilen aziz dostum rahmetli Erol Güngör’ün
unutulmaz yardımları olmasa idi bu süre muhtemelen çok daha uzun olacaktı.
Bu inşanın kısa özeti şudur: Arşivde gündüz kopya ettiğim rakamları, akşam ve hafta sonları tablolara
geçiriyordum. Tablo sayısı çok olduğu, her gün taranabilecek defter sayısı da az olduğu için her tabloya
ortalama ayda bir rakam ancak isabet ediyordu. Bu sebepten belirli bir birikime ulaşıp her tabloya en
az 3-4 rakamı kaydetmeden herhangi bir değişmezliği tespit etmeye zaten imkân yoktu. Ama dört beş
aylık bir çalışma sonunda bu birikim yavaş yavaş oluşmaya başlayınca, tabloların çoğundaki rakamların
zaman içinde çok az değiştiği, ekseriya hiç değişmeden kaldığı anlaşılıyordu. Ancak bir beklentidir. Bir
kısım tekrar da bu türdür; kitapta birinci bölümün diğer makalelerinde ve özellikle üçüncü bölümdeki makalelerin bazılarında bu tür tekrarların bolca örneği mevcuttur. Bu tekrarlardan kaçınmak için ya her türlü
açıklama ve anlama kaygısını terk etmek yahut da her konuda ayrı bir açıklama ve anlama modeli icat
etmek gerekirdi. Bu alternatifin iki ucunu da aynı derecede anlamsız bulduğum için yeri geldiği hâllerde
ve durumlarda bu tür tekrarları bir kenara bırakmayı değil, aksine birer açıklayıcı hipotez olarak açıkça
belirtmeyi gerekli gördüm.
Yapılması gereken bütün bu çalışmaları yapılmış olanlarla karşılaştırdığım zaman, Hac Yolunda Bir
Karınca’dan daha iyi bir durumda olmadığımı düşünmekten kendimi alamıyorum (Genç, 2000, s. 9-30).
(Düzenlenerek alınmıştır.)

TARİH

TARİH

KONTROL LİSTESİ
KONTROL LİSTESİ

EK 1
EK
EK 11
EK

M

A

•
•
•

•
•
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•
•

•
•4
•
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TARİH

Etkinlikle ilgili tüm materyallere
Etkinlikle ilgili tüm materyallere
ulaşmak için karekodu okutunuz!
ulaşmak
için
okutunuz!
Etkinlikle ilgili
ilgilikarekodu
tüm materyallere
materyallere
Etkinlikle
tüm
ulaşmak için
için karekodu
karekodu okutunuz!
okutunuz!
ulaşmak

TARİH
TARİH
TARİH
TARİH

TARİH PROJESİNE
PROJESİNE DOĞRU
DOĞRU
TARİH
TARİH PROJESİNE DOĞRU
TARİHİ BİLSEM
TARİHİ BİLSEM
TARİHİ BİLSEM
ÖYG 1
ÖYG 1
ÖYG 1
40+40 Dakika
40+40 Dakika
40+40 Dakika
Tarih araştırma yöntemlerini kullanarak ürün tasarlar.
Proje malzemesi öğrenci tarafından ihtiyaca göre belirlenir.
Proje malzemesi öğrenci tarafından ihtiyaca göre belirlenir.
Proje malzemesi öğrenci tarafından ihtiyaca göre belirlenir.
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EK 2 öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.
EK 2 öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.
EK 2 öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.
Bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılarak tarihsel ürün
nasıl tasarlanır?

Bu etkinlik modülün son kazanımını kapsayan proje çalışmasıdır. Bunun için etkinlikte kullanılaBu etkinlik modülün son kazanımını kapsayan proje çalışmasıdır. Bunun için etkinlikte kullanılacak süre diğer etkinliklerden farklı olarak ilk derste planlama ve görev dağılımı için kullanılır. Proje
cak
süre diğer
etkinliklerden
farklı olarak
ilk derste
planlama
ve görev
dağılımı
kullanılır.
Proje
Bu etkinlik
modülün
son kazanımını
kapsayan
proje
çalışmasıdır.
Bunun
için için
etkinlikte
kullanılaiçin yeteri kadar süreyi öğretmen ve öğrenci birlikte kararlaştırır. Projeler tamamlandıktan sonra
için
yeteri
kadar
süreyi öğretmen
öğrenci
birlikte
kararlaştırır.
Projeler
tamamlandıktan
cak süre
diğer
etkinliklerden
farklı ve
olarak
ilk derste
planlama
ve görev
dağılımı
için kullanılır. sonra
Proje
öğrencilerle birlikte projelerin değerlendirilmesi ve gönderilecek sergi vb. etkinlikler kararlaştırılır.
öğrencilerle
birlikte
projelerin
değerlendirilmesi
ve gönderilecek
sergi
vb. etkinlikler
kararlaştırılır.
için yeteri kadar
süreyi
öğretmen
ve öğrenci birlikte
kararlaştırır.
Projeler
tamamlandıktan
sonra
Etkinlik BİLSEM içinde ve/veya dışında öğrencinin ihtiyaç duyduğu şekilde sürdürülür.
Etkinlik
BİLSEM
içinde
ve/veya
dışında
öğrencinin
ihtiyaç
duyduğu
şekilde
sürdürülür.
öğrencilerle birlikte projelerin değerlendirilmesi ve gönderilecek sergi vb. etkinlikler kararlaştırılır.
Öğrencilere
EK 2 dağıtılır.
Belirledikleri
bir tarih konusunu
EK 2’de önerilen
tekniklerle hazırlayaEtkinlik
BİLSEM
ve/veya
dışında öğrencinin
ihtiyaç duyduğu
şekilde sürdürülür.
Öğrencilere
EK 2 içinde
dağıtılır.
Belirledikleri
bir tarih konusunu
EK 2’de önerilen
tekniklerle hazırlayacakları açıklanır.
cakları
açıklanır.
Öğrencilere
EK 2 dağıtılır. Belirledikleri bir tarih konusunu EK 2’de önerilen tekniklerle hazırlayaHazırlanacak
tarihsel ürünlerde ilgili etik kurallara riayet edilir.
cakları
açıklanır.
Hazırlanacak tarihsel ürünlerde ilgili etik kurallara riayet edilir.
Ürünlerin bilimsel,
sanatsal,
ekonomik
değerleri
göz
önünde
bulundurularak telif, tescil, patent,
Hazırlanacak
tarihselsanatsal,
ürünlerde
ilgili etikdeğerleri
kurallaragöz
riayet
edilir.bulundurularak
Ürünlerin
bilimsel,
ekonomik
önünde
telif, tescil, patent,
faydalı model süreci takip edilir.
faydalı
model
süreci sanatsal,
takip edilir.
Ürünlerin
bilimsel,
ekonomik değerleri göz önünde bulundurularak telif, tescil, patent,
faydalı model süreci takip edilir.
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TARİH

TARİH

Gerekli görüldüğünde BİLSEM’in diğer birimlerinden danışmanlık, malzeme ve fikir desteği sağlanabilir.
Öğrenci kendi yeteneğine uygun teknik ve malzeme kullanmakta, projesini oluşturmakta serbesttir.
Hazırlanan projeler sergilenir.
Örnek etkinlik olarak Harriet Finlay-Johnson’ın Oyunla Tarih Öğretimi tekniğine uygun tarihsel
canlandırma seçilmiştir.
Harriet Finlay-Johnson’ın Oyunla Tarih Öğretimi hakkında ön bilgi için öğretmen bilgi notu,
uygulama adımları için kaynaklarda verilen “Harriet Finlay-Johnson’ın Oyunla Tarih Öğretimi
Yöntemine Yönelik Bir Uygulama Örneği” adlı makale kullanılır.

D
Bu etkinlik ile ilgili “Proje Değerlendirme Tabloları”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

K
Akça Berk, N. (2013). Tarih Eğitiminde Tarihsel Canlandırma Nasıl Kullanılmalı? Sakarya University
Journal of Education, 3(2), 36-47.
Aksak Kömür, İ., & Kömür, E. (2016). Harriet Finlay-Johnson’ın Oyunla Tarih Öğretimi Yöntemine Yönelik Bir Uygulama Örneği. Araştırma ve Deneyim Dergisi, 1(1), 28-35.
San, İ. (2002). Yaratıcı Drama-Eğitsel Boyutları. Ö. Adıgüzel (Ed.) içinde, Prof. Dr. İnci San’a Armağan
Yaratıcı Drama 1985-1995 Yazılar (s. 81). Naturel Yayınlar.
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TARİH
EK 1

TARİH
Öğretmene Bilgi Notu (Harriet Finlay-Johnson’ın Oyunla Tarih Öğretimi Yöntemi)

“Yaratıcı Drama, doğaçlama, rol oynama vb. tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanılarak bir grup
çalışması içinde bireylerin bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri, kimi zaman bir soyut kavramı ya da bir davranışı,
eski bilişsel örüntülerin yeniden düzenlenmesi yoluyla ve gözlem deneyim, duygu ve yaşantıların gözden
geçirildiği “oyunsu” süreçlerde anlamlandırılması, canlandırılmasıdır” (San, 2002, s.81).
“Finlay-Johnson’ın öğrencilerinin oynadığı ilk oyunları [Ivanhoe], tarihî bir oyundur ve tarihî bir romana
dayanmaktadır. O, ilk oyunların gerçek kişilerle ilgili olması gerektiğini vurgulayarak bu durumu “Çocuklar
gerçek olan hikâye ile genellikle daha içten ve daha ilgilidirler.” şeklinde açıklamıştır. Finlay- Johnson
öğrencilerin kendilerinin bulduğu ve ihtiyaçlarına göre kolayca adapte ettikleri oyunu uyarlanan oyunlar
(adapted plays) olarak adlandırmıştır. Herhangi bir oyun kitabına dayanmayan öğrencilerin kendilerinin
yazdığı oyunları ise “özgün” (original plays) oyun olarak adlandırmıştır. Örneğin “I. Charles” adlı oyunu
özgün oyuna örnek olarak vermiştir. Bu oyun hazırlanırken çocukların sadece tarih kitaplarından kaynak
taraması yapma gereği duymalarının nedenini ve bu çalışmanın zorluğunu şöyle dile getirmiştir: “Bu durumda öğrenciler, oyun için gerekli olan tüm malzemeyi uygun tarih kitaplarından kendileri topluyorlardı
ve diyaloglarını hazırlarken hiçbir şekilde kurgu eserlere veya tarihî romanlara ya da hikâye kitaplarına
dayanmıyorlardı.”
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Öğrenciler “doğal olarak tarihi canlandırdıklarından dolayı, tıpkı sıradan bir oyun yazarının yapması
gerektiği biçimde gerçekleri bazı belgelerden elde etmek zorundaydılar. Bu yüzden, kurgu yazarlarına
değil, ama tarihçilere başvurdular.” (Kömür, s.28-34).
Finlay-Johnson tekniğinin diğer yaratıcı drama tekniklerinden ve tarihsel canlandırma uygulamalarından en önemli farklı öğrenci özerkliğini uygulamanın her aşamasında ön plana çıkarmasıdır. Belirli bir
eseri canlandırmaya uyarlama yerine, öğrencilerle birlikte belirlenen konuyu tarihsel kaynaklardan araştırmakta ve belirledikleri kaynakları kullanarak tarihsel oyunun senaryosunu kendileri oluşturmaktadır.
Bu teknik ile hazırlanacak tarih etkinliği süreci planlama, hazırlık, uygulama ve geri dönüt sürecinin tamamını kapsamaktadır. Diğer sahne oyunlarından ve tarihsel canlandırmalardan farklı olarak bu teknikle
hazırlanan tarihsel oyunlar seyircisiz olarak sahnelenir. Tekniğin, tarih etkinlikleri ile yaratıcı düşüncenin
geliştirilmesi ve yaratıcı öğrenme ortamlarının oluşturulmasına katkısı uygulama ve araştırmalara konu
olmuş ve olumlu görüşler öne sürülmüştür.
Finlay-Johnson tekniğinde belirtilmemiş olsa da “bazı türdeki olaylar, oyunun planlama safhasında
tarihsel canlandırma kapsamından çıkarılmalıdır. Tarih öğretmenleri savaşların, kavgaların, dövüşlerin ve
çarpışmaların tarihsel canlandırmaya konu olmasından kaçınmalıdır. Bunun sebebi, bu tür olayların tarihi
açıdan önemsiz olması veya önemli öğrenme fırsatları sunmada başarısız olması değildir. Bunun sebebi,
bu olayları canlandırmanın öğrenciler açısından tehlikeli olabilmesi, canlandırılan yüz yüze kavgalarda
öğrencilerin çok kolay bir şekilde kontrolden çıkabilmesidir.” (Akça Berk, s.38-39).
Finlay-Johnson tekniği ile öğrenciler tarafından belirlenecek konu, yapılacak araştırma, hazırlanacak
senaryo, sergilenecek oyun ve yapılacak öz değerlendirme konusundaki detaylar hakkında; öğretmenin,
kaynaklar bölümünde verilen makaleleri etkinlik öncesinde incelemesi önerilir.

TARİH
EK 22
EK

TARİH
Seçimlik Proje Oluşturma Teknikleri Listesi

w

Yerel tarih ve sözlü tarih araştırmaları

w

Biyografi çalışmaları

w

Müze, tarihî alan ve tarihî eser incelemeleri

w

Müzede oyun tasarımı

w

Kolaj ve resim çalışmaları

w

Ahşap tasarım model ve maket yapımı

w

Üç boyutlu yazıcı ile tarihî eser çalışması

w

Kutu oyunu tasarımları

w

Tarihî eserleri korumaya yönelik çalışmalar

w

Geleneksel sanatlar ile proje oluşturma (hat, tezhip, ebru vd.)

w

Tarihle ilgili seçilecek bir konu üzerine güfte ve beste çalışması

w

Tarihî film araştırmaları ve karşılaştırmaları

w

Tarihî film ve belgesel hazırlama

w

Bir tarihî eser, tarihî mekân veya müze için blog, sanal müze vb. hazırlama

w

Tarih haritası ve atlasları hazırlama

w

Tarihî kaynaklarla ilgili veri tabanı hazırlama

w

Belirli tarihi olaylarla ilgili istatistiksel çalışmalar yapma

w

Belirli bir konu ya da temaya uygun web portali ve web veri tabanı hazırlama

w

BİLSEM içinde diğer birimleri de içine alan tarih temalı öğrenci çalıştayı, sempozyumu düzenleme

w

Millî Kütüphane, Millet Kütüphanesi veya Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri
Başkanlığı Osmanlı Arşivine inceleme gezisi düzenleme

w

Tarih alanında yıl içinden yapılan/yapılacak olan bilimsel etkinlik ve toplantılara (kongre, seminer,
konferans, webinar, atölye vd.) katılım (tebliğ, poster vd.) sağlama

w

Birimler arası, BİLSEM’ler arası, kurumlar arası ve uluslararası bilimsel paylaşımlar düzenleme
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TARİH
TARİH

TARİH
EK
EK 3
3

Proje
Proje
İzleme
Tabloları
Projeİzleme
İzlemeTabloları
Tabloları

Öğrenci
Adı
Soyadı
:: ..............................................................................
ÖğrenciAdı
AdıSoyadı
Soyadı :: ..............................................................................
..............................................................................
Öğrenci
Öğrenci
Adı
Soyadı
..............................................................................
Grubu
Grubu
:: ..............................................................................
..............................................................................
Grubu
:: ..............................................................................
Grubu
..............................................................................

Görüşme
Görüşme
Takvimi
Takvimi
Görüşme 1:
1:
Görüşme
…./…./20..
…./…./20..
Görüşme 2:
2:
Görüşme
…./…./20..
…./…./20..
Görüşme 3:
3:
Görüşme
…./…./20..
…./…./20..
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Görüşme 4:
4:
Görüşme
…./…./20..
…./…./20..
Görüşme 5:
5:
Görüşme
…./…./20..
…./…./20..
Görüşme 6:
6:
Görüşme
…./…./20..
…./…./20..
Görüşme 7:
7:
Görüşme
…./…./20..
…./…./20..
Görüşme 8:
8:
Görüşme
…./…./20..
…./…./20..
Görüşme 9:
9:
Görüşme
…./…./20..
…./…./20..
Görüşme 10:
10:
Görüşme
…./…./20..
…./…./20..

Açıklamalar
Açıklamalar

Öğretmen
Öğretmen
İmza
İmza

TARİH

TARİH
Etkinlikle
Etkinlikle ilgili
ilgili tüm
tüm materyallere
materyallere
ulaşmak
için
karekodu
ulaşmak için karekodu okutunuz!
okutunuz!

GEÇMİŞE AÇILAN KAPI
UYGARLIĞIN İZLERİ
ÖYG 1
40+40+40+40 Dakika
Tarih öncesi dönemlerin ve tarihî çağların sınıflandırılmasına dair
özellikleri kavrar.

Mukavva, makas, yapıştırıcı.
Etkinlik müzede gerçekleştirileceğinden etkinlik öncesi öğretmen
tarafından gerekli yasal izinlerin alınması ve hazırlıkların yapılması
gerekmektedir.
Etkinliğin gerçekleştirileceği müzenin tematik olarak arkeoloji müzesi olmasına dikkat edilmelidir.
Çağların sınıflandırılması neye göre yapılır?

Etkinlik öncesi EK 1 “Müze İnceleme Çalışma Yaprağı” ve EK 2 “Nesne İnceleme Çalışma Yaprağı”
dağıtılır. (Buradaki amaç öğrencinin formda yer alan soruları görmesi/incelemesi ve müze gezisi
esnasında dikkat çekilecek noktaları görmesini sağlamaktır.)
Görevli rehber eşliğinde öğretmen ve öğrencilerle birlikte müze gezilerek müze içerisinde yer alan eserler
hakkında detaylı bilgi alınır. Bu sırada öğrencilerin eserler hakkında not almaları sağlanır.
Gezi esnasında eserlerin hangilerinin tarih öncesi (Taş Çağı, Maden Çağı) hangilerinin tarihî çağlara (İlk
Çağ, Orta Çağ, Yeni Çağ, Yakın Çağ) ait olduğuna dikkat çekilir. Tarih öncesi ve tarihi çağların sınıflandırılmasında nelere dikkat edildiği hakkında açıklamalar yapılır.
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TARİH

TARİH

b l
na n a ğ n l n
l ala al
n l bl l
n
l
n l l nesnelerle ilgili bilgileri, EK 1 “Müze İnceleme Çalışma Yaprağı” ve EK 2 “Nesne İnceleme
Çalışma Yaprağı” formlarını doldurmaları sağlanır.
Öğretmen tarafından müze inceleme ve nesne inceleme formları toplanır ve çaprazlama dağıtılır.
Formlar dağıtıldıktan sonra nesneler kişi veya gruplar tarafından müze galerisinde aranıp bulunulur. (Ara-Bul Etkinliği)
Öğrencilerin müzede sergide bulunan nesneleri tarih şeridi üzerine yerleştirerek kronolojik olarak
sıralamaları ve ait oldukları dönemleri göz önünde bulundurularak değerlendirmeleri istenir.

D
Bu etkinlik ile ilgili “Akran Değerlendirme Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

K
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Ata, B. (2002). Müzelerle ve Tarihî Mekânlarla Tarih Öğretimi: Tarih Öğretmenlerinin “Müze
Eğitimine” İlişkin Görüşleri (Yayı lanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Ankara.
T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. (2019). Müze
Eğitimi Kitabı. Ankara.

TARİH
EK 11
EK

TARİH
Çalışma Yaprağı

MÜZE İNCELEME

1- İncelediğiniz müzenin türü nedir?

2- Müze ne zaman ve nasıl kurulmuştur? Müzenin kısa tarihçesi nedir?

3- Müzede hangi döneme ait eserler bulunmaktadır?

4- Müzede yer alan eserler genel olarak nereden, nasıl getirilmiştir?

5- Müzede var olan eserlerin sergilenme şekli uygun mu? Uygun değilse sizce eserler ne şekilde
sergilenmeliydi?

143

TARİH

TARİH

6- Müzede en çok hangi bölüm dikkatinizi çekti? Neden?

7- Müzede en çok etkilendiğiniz eser hangisidir? Neden?

8- İncelediğiniz müzenin Türkiye ve dünya açısından bir önemi var mıdır? Var olduğunu düşünüyorsanız nedenlerini belirtiniz.
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9- Müzenin Türkiye ve dünyada tanıtılması için sizce neler yapılmalıdır?

10- Müzede neler hissettiniz? Bu müzeyi gezmesi için başkalarına önerir misiniz?

11- Müzeyi tanıtmak için etkileyici bir slogan bulmanız istense öneriniz ne olurdu?

TARİH
EK 22
EK

TARİH
Çalışma Yaprağı
Yaprağı
Çalışma

NESNE İNCELEME

1- Müzede yer alan bir nesneyi seçerek nesneyi fiziki özellikleri açısından betimleyiniz? (

2- Bu nesne nerede, nasıl, ne zaman ve hangi amaçla yapılmış olabilir?

3- Nesne size neyi ifade etmektedir?

4- Nesne geçmişte hangi ihtiyaç için yapılmıştır/Nesneyi herhangi bir tarihî olayla ilişkili buluyor

5- Bu nesnenin bugün için önemi nedir ve bugün için önemini korumakta mıdır?
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TARİH
6- Aşağıdaki alana müzede en çok dikkatinizi çeken nesnenin resmini çiziniz.
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TARİH

TARİH

TARİH
Etkinlikle
Etkinlikle ilgili
ilgili tüm
tüm materyallere
materyallere
ulaşmak
için
karekodu
ulaşmak için karekodu okutunuz!
okutunuz!

YAZININ TARİHSEL SERÜVENİ
UYGARLIĞIN İZLERİ
ÖYG 1
40+40 Dakika
Yazının kullanımının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişim
v e gelişimi değerlendirir.
(Yazının bir ihtiyacın sonucu olarak ortaya çıktığı farklı uygarlıklardan
seçilen örneklerle ele alınacaktır.)
Tişört, A3 resim kâğıdı, boyama malzemeleri, şövale.
Etkinlikten önce öğrencilerden; uluslararası antlaşmalar, insan haklarına ilişkin evrensel belgeler, bilginin depolanması vb. n la nda yazının yeri ve önemi hakkında araştırma yapmaları istenir.
Yazı olmadan geçmişi günümüze nasıl aktarabiliriz?

“İnsanlık tarihinin en önemli buluşu ne olabilir?” sorusu öğrencilere yöneltilir. Alınan dönütler neticesinde değerlendirmeler yapılır.
Öğrencilerin EK 1’deki görselleri incelemeleri ve ilgili soruları cevaplamaları sağlanır.
“Gündelik hayatımızda yazı olmasaydı simge ve semboller duygu/düşüncelerimizi anlatmaya yeterli
olur muydu?” sorusu yöneltilir.
Öğretmen danışmanlığında öğrenciler tarafından herhangi bir tarih konusu belirlenir. Belirlenen konunun simge/sembollerle anlatımının kolay olduğunu savunan öğrenciler, bu konuyu resmederler.
Yazılı olarak anlatımının kolay olduğunu savunan öğrenciler ise yazılı olarak kompozisyon hâline
getirirler.
Her iki görüşü savunan gruplar münazara yaparak görüşlerini temellendirirler.

147

TARİH

TARİH

Münazara içerisinde öğrencilerin, yazının kullanımının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişim ve gelişimi hakkında örnekler vermesi sağlanır. Uluslararası antlaşmalar, insan haklarına
ilişkin evrensel belgeler, bilginin depolanması vb. üzerinde durulur.

D
Bu etkinlik ile ilgili “Akran Değerlendirme Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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TARİH

1) Görsellerde neler görmektesiniz?
2) Çizimler hangi malzemeler kullanılarak hazırlanmış olabilir?
3) Neden mağara duvarlarına resim çizmeyi tercih etmişlerdir?
4) Size göre görsellerde, çizimler aracılığıyla neler anlatılmaya çalışılmıştır?
5) Çizimlerde neden av sahneleri vurgulanmıştır?
6) Mağara resimleri dönemin inanç sistemleri ile ilgili ipuçları vermekte midir?
7) Görselleri çizen toplulukların yaşam şekilleri, ekonomik ve sosyal hayatları ile
ilgili neler söylenebilir?
8) Görselleri çizen toplulukların sanat anlayışları ile ilgili neler söylenebilir?
9) Geçmişte yaşamış olan insanlar neden bu şekilde kendilerini anlatma ihtiyacı
hissetmiş olabilirler?
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TARİH
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1) Görselde neler görmektesiniz?

i ii i a aı ıı ı

2) Görselde neler anlatılmaktadır?

3) Sizce şekiller ve semboller neyi ifade etmektedir?

4) Şekil ve semboller hangi uygarlığa/medeniyete ait olabilir?

5) Şekil ve sembolleri çizme amaçları ne olabilir?

6) Görseldeki ürünlerde hangi malzemeler kullanılmış olabilir?

TARİH

i ero li

a ı ı

Görsellerde
neler
görmektesiniz?
1)1)Görselde
neler
görmektesiniz
Çizimler hangi
kullanılarak hazırlanmış olabilir?
1)2)Görsellerde
nelermalzemeler
görmektesiniz?
Neden mağara
duvarlarınakullanılarak
resim çizmeyi
tercih etmişlerdir?
2)
hangi
hazırlanmış
olabilir?
2)3)Çizimler
Görselde
neler malzemeler
anlatılmaktadır?
Size göre
görsellerde,
çizimler
aracılığıyla
neleretmişlerdir?
anlatılmaya çalışılmıştır?
3)4)Neden
mağara
duvarlarına
resim
çizmeyi tercih
Çizimlerde
neden avçizimler
sahneleri
vurgulanmıştır?
4)5)Size
göre görsellerde,
aracılığıyla
neler anlatılmaya çalışılmıştır?
3) Sizce görselde şekiller ve semboller neyi ifade etmektedir?
Mağara resimleri
dönemin
inanç
sistemleri ile ilgili ipuçları vermekte midir?
5)6)Çizimlerde
neden av
sahneleri
vurgulanmıştır?
Görselleri
çizen dönemin
toplulukların
yaşam
şekilleri,
ekonomik
vevermekte
sosyal hayatları
6)7)Mağara
resimleri
inanç
sistemleri
ile ilgili
ipuçları
midir? ile
4) Şekil ve semboller hangi uygarlığa/medeniyete ait olabilir?
neler söylenebilir?
7)ilgili
Görselleri
çizen toplulukların yaşam şekilleri, ekonomik ve sosyal hayatları ile
8) Görselleri
çizen toplulukların sanat anlayışları ile ilgili neler söylenebilir?
ilgili
neler söylenebilir?
5) Sizce geçmişte yaşamış olan insanlar neden bu şekilde kendilerini anlatma ihti9)Görselleri
Geçmişte
yaşamış
olan insanlar
neden
bu şekilde
kendilerini
anlatma ihtiyacı
8)
toplulukların
sanat
anlayışları
ile ilgili
neler söylenebilir?
yacı
hissetmişçizen
olabilirler?
9)hissetmiş
Geçmişteolabilirler?
yaşamış olan insanlar neden bu şekilde kendilerini anlatma ihtiyacı
hissetmiş olabilirler?
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TARİH

TARİH
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TARİH
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154

atin
atin

la e i
la e i

1) Görsellerde neler görmektesiniz?
1) Görsellerde neler görmektesiniz?
2) Görsellerin bir önceki görsellerle ilişkisi var mıdır?
2) Görsellerin bir önceki görsellerle ilişkisi var mıdır?
3) Sizce yazı hangi ihtiyacın bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır?
3) Sizce yazı hangi ihtiyacın bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır?
4) Yazının tarihsel gelişimine bakıldığında zaman içerisinde ne gibi değişiklikler/gelişmeler
4) Yazının tarihsel gelişimine bakıldığında zaman içerisinde ne gibi değişiklikler/gelişmeler
olmuştur?
olmuştur?
5) Yazının günümüzdeki önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
5) Yazının günümüzdeki önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
6) Sizce gelecekte yazının yerini alabilecek herhangi bir buluş/icat geliştirilebilir mi?
6) Sizce gelecekte yazının yerini alabilecek herhangi bir buluş/icat geliştirilebilir mi?

TARİH

TARİH

Etkinlikle ilgili tüm materyallere
ulaşmak için karekodu okutunuz!

MEDENİYETLER NASIL DOĞDU?
UYGARLIĞIN İZLERİ
ÖYG 1
40+40 Dakika
İlk uygarlıkların bilimsel ve kültürel yapıları ile bu uygarlıkların birbirleriyle olan etkileşimini günümüz haritaları ve görseller üzerinden
inceler.
.

.
.
(Savaş, göç ve ticaret vasıtasıyla medeniyetlerin buluşlarının etkileşimi
üzerinde durulacaktır.)
Tişört veya A3 resim kâğıdı, boyama malzemeleri.
Bu etkinlik bilişim atölyesinde gerçekleştirileceğinden, ilgili atölye lideri ile iş birliği yapılarak atölyede bulunan bilgisayarlar hazır hâle
getirilecektir.
Günümüz fiziki dünya haritasını gösteren dijital/web tabanlı haritalar
bilgisayarlarda kullanıma uygun hâle getirilir.
Bilimsel ve kültürel zenginliğimizi neye/kime borçluyuz?
Bilimsel ve kültürel değişim/gelişim farklı medeniyetlerin katkılarıylamı olmuştur?

Anahtar soru ile etkinliğe giriş yapılır ve öğrencilerin görüşleri alınır.
“Kültür ve uygarlık nedir?” sorusu sorularak iki kavram arasındaki fark tartışılır.
Günümüz fiziki dünya haritasını gösteren dijital/web tabanlı haritalarda ilk uygarlıkların bulundukları bölgelere sanal tur düzenlenir.
Sanal tur esnasında öğretmen tarafından öğrencilere ilk uygarlıklarla ilgili kısa bilgiler verilir ve
öğrencilerden EK 1’de yer alan soruları cevaplamaları istenir.
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TARİH

TARİH

Sanal tur tamamlandıktan sonra “Fibula, Amfora, Hammurabi, Firavun, Zerdüştlük, Kast, Pankuş,
Tapates, Kral Yolu, Helenizm, On İki Levha Kanunları, Ziggurat” tarihsel kavramlardan her birini
öğrencilerin çeşitli yollarla (zarflar, çarkıfelek, web 2.0 araçları vb.) seçmeleri sağlanır.
Seçilen kavramlarla ilgili bilgi toplamaları ve kavramla ilgili görselleri internet ortamında bulmaları
istenir.
Görsel sanatlar öğretmeni, bilişim atölyesine davet edilir ve resim öğretmeni eşliğinde seçilen görseller tişörtte/A3 resim kâğıdına resmedilir.
Öğrenciden seçtiği kavramla ilgili özgün bir sloganı resmettiği tişörte/A3 resim kâğıdına yazması
istenir.
Ürünler sergilenir.

E E
İlgili kavramlar ve uygarlıkların temel özellikleri dikkate alınarak tarihsel canlandırma yapmaları istenebilir.
İlk uygarlıkların coğrafi özelliklerini yansıtan metaforlar oluşturulabilir.
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D
Bu etkinlik ile ilgili “Öz Değerlendirme Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

K
EBA, 2021, https://www.eba.gov.tr/arama?q=Ilk%C3%A7a%C4%9F%20uygarl%C4%B1klar%
https://www.eba.gov.tr/arama?q=Ilk%C3%A7a%C4%9F%20uygarl%C4%B1klar%
C4%B1(
:24.06.2021)
24.06.2021)
C4%B1(E.T.:

TARİH
EK 1

1) İlk uygarlıkların kuruldukları bölgeler göz önüne alındığında, bölgelerin ön plana çıkan
fiziki özellikleri nelerdir?

2) İlk uygarlıkların kuruldukları yerlerin coğrafi özellikleri dikkate alındığında bilim, kültür, hukuk, ekonomik unsurlarını nasıl etkilemiştir?
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3) İlk uygarlıkların çeşitli bilimsel icat ve buluşları yapmalarının nedenleri neler olabilir?

4) İlk uygarlıkların günümüz dünyasına ne gibi katkıları/etkileri olmuştur?

TARİH

TARİH

Etkinlikle
Etkinlikle ilgili
ilgili tüm
tüm materyallere
materyallere
ulaşmak
ulaşmak için
için karekodu
karekodu okutunuz!
okutunuz!

KARTOGRAF
TARİH SAHNESİNDE TÜRKLER
ÖYG 1
40+40+40 Dakika
Orta Asya’da ilk Türk devletlerinin kurulduğu coğrafyayı tasarladığı
haritalar üzerinden analiz eder.
(Orta Asya’da kurulan Türk devletleri harita üzerinde değerlendiri
lecektir.)
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Bilgisayar laboratuvarı veya internet erişimli iki veya daha fazla bilgisayar.
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EK 1, öğrenci sayısınca çoğaltılır.
İlk Türk devletleri nerede ve nasıl bir coğrafyada kurulmuştur?

Herhangi bir çevrim içi harita programı ile öğrencilerin kendi haritalarını nasıl oluşturacaklarına dair
“bilişim teknolojileri veya teknoloji ve tasarım öğretmenlerinden” gerekli yardım alınır.
EK 1 öğrencilere dağıtılır.
Öğrencilerden, Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin siyasi sınırları ve kuruldukları bölgelerdeki
coğrafi özellikler hakkında resim, video ve açıklayıcı bilgiler toplamaları istenir.

TARİH

TARİH

Orta Asya coğrafyasındaki şehir, dağ, ova, göl, nehir ve çöllerin öğrenciler tarafından harita üzerinde işaretlemeleri istenir.
Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletleri ile ilgili öğrencilerden sanal gezi videoları hazırlamaları,
haritaya görüntü bindirmeleri, harita üzerinde yer, resim, video, bilgi ve katman eklemeleri, kendi
çevrim içi haritalarını oluşturmaları istenir.
Öğrencilerin ilk Türk devletlerinin kurulduğu coğrafya ile ilgili tasarladıkları haritalar uygun web
ortamında ilgili yayın inceleme kurulunun kontrolünden sonra yayınlanır.

D
Bu etkinlik ile ilgili “Dereceli Puanlama Anahtarı”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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TARİH

TARİH
EK 1

Harita Okuma

Aşağıdaki soruları çevrim içi haritalar yardımıyla cevaplayınız.
Türkistan neresidir?.................................................................................................................................................
Orta Asya’nın sınırları nereye kadar uzanmaktadır?..........................................................................................
Orta Asya’nın iklimi nedir?.....................................................................................................................................
Orta Asya’nın bitki örtüsü nedir?...........................................................................................................................
Orta Asya’daki iklim ve bitki örtüsünün insan yaşantısına etkisi nedir?..........................................................
Orta Asya’da tarım yapılan bölgeler nerelerdir? ..................................................................................................
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Orta Asya’da hayvancılık yapılan bölgeler nerelerdir? ........................................................................................
Orta Asya’da madencilik yapılan bölgeler nerelerdir? ........................................................................................
Orta Asya’daki dağlar hangileridir? .......................................................................................................................
Orta Asya’daki ovalar hangileridir? .......................................................................................................................
Orta Asya’daki nehirler hangileridir? ....................................................................................................................
Orta Asya’daki göller hangileridir?.........................................................................................................................
Orta Asya’daki çöller hangileridir? .......................................................................................................................
Orta Asya’daki en önemli şehirler hangileridir? ..................................................................................................
Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletleri hangileridir?........................................................................................
Orta Asya, günümüzde hangi ülkelerden oluşur? ...............................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

TARİH

TARİH
Etkinlikle ilgili tüm materyallere
ulaşmak için karekodu okutunuz!

ÇADIRDAN DEVLETE
TARİH SAHNESİNDE TÜRKLER
ÖYG 1
40+40+40 Dakika
İlk Türk devletlerinde yönetim anlayışını oluşturan unsurları kavrar
(Türklerde kut, toy, töre ve yönetimde kadının konumu değerlendirilecektir.)

Kurultay üyeleri için dönemi yansıtan kıyafetler, A4 kâğıt.
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EK 1, EK 2, EK 3 öğrenci sayısınca çoğaltılır.
Öğrenci sayısınca sandalye yuvarlak oturma düzeninde hazırlanır.
Sandalyelerin üzerine kurultay üyelerinin isim ve görevlerinin yazılı
olduğu A4 kâğıtları katlanarak konulur. Kâğıtları, öğrenciler hazırlar. Kaç öğrenci varsa o kadar kurultay üyesi kâğıtlar üzerine yazılır. Kurultay üyeleri şunlardır: Kağan, hatun, aygucu (vezir), buyruk
(bakan), tamgacı (mühürdar), bitikçi (kâtip), subaşı (ordu komutanı),
agıçı (hazine görevlisi), tutuk (vali), tudun (vergi memurları), otacı
(hekim).
Kutlu olsun ne demektir?

Öğrencilere EK 1 çalışma yaprağı dağıtılır.
Öğrencilerden, E 2 etkinliğini doldurmaları istenir.

TARİH

TARİH
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EK 3 dağıtılır ve uygulanır.
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TARİH

TARİH
EK 1 EK 1

Devlet
Yönetimi
Devlet
Yönetimi

1- Türklerde devlete, İl (el) adı verilirdi. Aynı zamanda il barış anlamında kullanılmıştır. Devleti
yöneten hükümdar bu yetkiyi Gök Tanrı’dan alırdı. Kağan, Gök Tanrı’ya karşı sorumludur ve devleti
töreye göre yönetirdi. Türklerin dünyaya hâkim olma ve yönetme fikrine “Türk Cihan Hâkimiyeti Anlayışı” denir.
a- Kağan:
Türk devletlerinde devletin başı, hâkimiyeti Tanrı’dan alan hükümdardı. Hükümdar kutsal sayılır ve
ona Tanrı tarafından bazı güçler verildiğine inanılırdı. Tanrı tarafından verilen bu güçler;
Kut (siyasi iktidar): Yönetme gücü, becerisi.
Ülüg-Ülüş (iktisadi güç): Hükümdarın ülkeyi zenginleştirmesi ve halka bu bolluğu adil şekilde
üleştirme paylaştırma gücü.
Küç (savaşçı güç): Savaşları kazanabilme yeteneği.
Töreye göre kağan olabilmek için hükümdar ailesinden gelmek ve erkek olmak şartı vardı. Ayrıca
hükümdar olabilmek için kurultay tarafından seçilmek ve baş hatunun en büyük oğlu olmak gerekliydi. İlk Türk devletlerinde hükümdarın unvanları: Kağan, Han, Kan, Hakan, Yabgu, İl-teber, Şanyü ve
İdikut.
Hükümdarlık Sembolleri: Otağ, taht, sancak, davul, sorguç, kemer, kılıç ve kamçıdır.
Kağanın görevleri: Ülkeyi düşmanlardan korumak, ülkede birlik ve barışı sağlayıp boyları bir arada toplamak, töre kurallarını uygulamak, halkı adaletli ve eşit yönetmek, halkı giydirip doyurmak,
ordunun başında sefere gitmek, devlet görevlilerini atamak, savaşa ve barışa karar vermek, elçiler
göndermek ve kabul etmektir.
Kağanın eşine hatun (katun) denirdi. Hatunlarında kendine has tahtı bulunurdu. Kurultaya, elçileri
kabule katılırlardı. Hükümdar öldüğünde çocuklar küçük ise büyüyünceye kadar devleti hatun yönetirdi.
Kağanın erkek çocuklarına tigin denirdi. Tiginler küçük yaştan itibaren Ataman (inal veya inanç)
adı verilen öğretmenler gözetiminde şehirlere vali olurlardı. Hunlar ülkeyi orta-doğu-batı olmak üzere
üç kısma ayırarak yönetirdi. Ortayı hükümdar, doğuyu veliaht tiginler, batıyı ise hanedan üyeleri yönetirdi. Göktürk ve Uygurlar da ise ülke doğu-batı olarak ikili teşkilatla yönetilirdi. Doğuda kağan, batıda
ise hanedan üyeleri vardı.
b- Hükûmet:
İlk Türk devletlerinde hükûmete ayukı denilirdi. Ayukının başında aygucı ve üge adı verilen bir
vezir bulunurdu. Ayukı hanedan üyesi olmayan ve halk arasında sevilen kişilerden seçilirdi.
Hükûmette birçok görevliler vardı. Bu görevlilere buyruk (bakan) adı verilirdi. Bu görevliler; erkin
(İlteber devlet memuru), buyruk (bakan), tudun (vergi memurları), tutuk (vali), bitikçi (kâtip), otacı (hekim), subaşı (ordu komutanı), agıçı (hazine görevlisi), tamgacı (mühürdar).
İlk Türk devletlerinde devleti ilgilendiren konuların görüşülüp karar bağlandığı meclislere kurultaydenirdi. Yılda üç defa toplanırdı. Savaş ve sayım kurultayları yanı sıra kağana bağlılık kurultayları da
yapılırdı. Kurultay üyelerine toygun denilmekte olup kağan, hatun, vezirler, devlet memurları, boy beyleri, komutanlar ve halkın ileri gelenleri kurultaya katılırdı. Kağanları genellikle kurultay tespit ederdi.
Kurultaylar, Türklerde demokratik bir devlet yapısı olduğunu gösterir. Kurultay sonrası toy denilen
şenlikler tertip edilir, ziyafetler verilirdi.
(Kafesoğlu, 1998s. .3-263). (Özetlenmiştir.)
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TARİH
EK 2

İlk Türk devletlerinde yönetim anlayışının oluşumundaki unsurlara ait ifadelerin hangi
alanla ilişkili olduğunu işaretleyiniz. (Birden fazla işaretleme yapabilirsiniz.)

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE
YÖNETİM ANLAYIŞINA DAİR
BİLGİLER
• Türklerde devlete barış anlamına da gelen İl (el) adı
verilirdi.
• Hükümdar, yönetme yetkisini Gök Tanrı’dan alır ve
yaptığı tüm işlerden de Gök Tanrı (Tengri)’ya karşı sorumludur. Buna kut anlayışı denir.
• Türklerin tüm dünya hâkim olma fikrine Türk Cihan
Hâkimiyeti (Mefkûresi) anlayışı denir.
• Kağan olabilmek için hükümdar ailesinden gelmek
önemli bir şarttır.
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• Kağanın erkek çocuklarına tigin denilirdi. Tiginler küçük yaşta ataman (inal veya inanç) adı verilen öğretmenler gözetiminde yönetici olurlardı.
• İlk Türk devletlerinde hükümdarın unvanları: kağan,
kan, han, yabgu, il-teber, şanyü ve idikuttur.
• İlk Türk devletlerinde hükümdarlık sembolleri: otağ,
taht, sancak, davul, sorguç, kemer, kılıç ve kamçıdır.
• Kağanın eşine katun ya da hatun denirdi. Hatunlar
kendine has tahtları vardır.
• Halkı yedirip içirmek, giydirip doyurmak, halkın refah
seviyesini artırmak hükümdarın başlıca görevlerindendir.
• Göktürk ve Uygurlar ülkeyi doğu-batı olarak ikili teşkilatla yönetmiştir. Doğuda kağan, batıda ise diğer hanedan üyeleri yönetime dâhil olurdu.
• Tudun ilk Türk devletlerinde vergi memurlarına verilen bir isimdir.
• Otacı yani hekimler, toygun yani kurultay üyesi idi.
• Hunlarda kurultay yılda 3 defa kış, ilkbahar ve yaz
aylarında toplanırdı.
• Kurultayların yapılması ilk Türk devletlerinde demokratik bir devlet yapısı olduğunu gösterir.
• Kurultay sonrası toy denilen şenlikler tertip edilirdi.
• Savaşa ve barışa kağan kurultayda karar verirdi.
• Kağan ordunun başında seferlere katılırdı.
• Kağanlar töreye uymak zorunda idi.
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TARİH
EK 33
EK

İlk Türk devletlerinde devlet yönetimini bir çadır benzetmesi ile açıklayacak olursanız, ana direk
ve ipleri neye benzetirsiniz? Noktalı yerleri doldurunuz
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Öğrencilere devlet yönetiminde kağan ve diğer kurultay üyelerinin görevlerini izah ederken somut başka nelere benzetebilecekleri sorulur. Öğrenciler düşündükleri benzetme ve açıklamaları aşağıya
çizmeleri istenir.

TARİH
Etkinlikle ilgili tüm materyallere
ulaşmak için karekodu okutunuz!

ATA SPORUMUZ CİRİT
TARİH SAHNESİNDE TÜRKLER
ÖYG 1
40+40+40 Dakika
Coğrafyanın Türk kültürü üzerindeki etkilerini analiz eder.
(Coğrafyanın bilimsel, hukuki, sosyal ve iktisadi etkileri üzerinde durulacaktır. Hunlardan itibaren kurulan şehirlere ve Türklerin konar göçer
yapısına değinilecektir.)
Yüzme makarnası, iki cirit takımı forması.
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Okul bahçesinde cirit oyun sahası çizgileri, aşağıdaki yönergeye
göre çizilir.
Öğrenci sayısı kadar yüzme makarnası hazırlanır. (bunun yerine
ucu sivri olmayacak şekilde rulo hâle getirilmiş fon kâğıtları llanılabilir.)
Türklerin ata yurdunun Türk kültürünün şekillenmesine ne gibi etkileri olmuştur?

EK 1 al

a a ağ

n

la

ğ n l l a

l

İnternet ortamındaki “Ata Sporu Cirit Nedir? Nasıl oynanır?” başlıklı videolar öğrencilerle birlikte
izlenerek cirit oyunu hakkında öğrencilerin bilgi edinmeleri sağlanır.
EK 2 yeni nesil cirit oyunu yönergesi öğrencilere okunarak oyun takımları kurulur ve oyuna geçilir.

D
Bu etkinlik ile ilgili “Dereceli Puanlama Anahtarı”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

TARİH
EK 11
EK

Y
Türklerin yaşadığı coğrafya

Türklerin yaşadığı coğrafyanın Türklerin askerî, ekonomik sosyal, siyasi ve dinî yaşantısındaki
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Kaşgarlı Mahmut’un “At Türk’ün kanadıdır.” sözünden hareketle atın Türklerin hayatındaki yeri

Türklerin yaşadığı coğrafyalarda atlı sporların yaygın olarak oynanmasının sebepleri
Sizce cirit oyununda Türklerin savaşçı özelliklerini geliştirici özellikler var mıdır? Neden?
Türklerde atla oynanan hız, çeviklik ve takım oyunu olan başka oyunlar var mıdır?
Cirit oyunu hâricindeki ata sporlarımız nelerdir?
Geçmişte sık oynanan cirit oyununun günümüzde yaygın olarak oynanmamasının sebepleri nelerdir?

TARİH
EK 2

YENİNESİL
NESİLCİRİT
CİRİTOYUNU
OYUNUYÖNERGESİ
YÖNERGESİ
YENİ

Cirit en az üçer kişilik iki takımla oynanır.

Oyunda cirit yerine renkli yüzme makarnaları kullanılacaktır. (Bunun yerine ucu sivri olmayacak şekil
.)

şartlara sahip olmalıdır.)

Seçilecek hakem oyundaki puan, ceza ve skoru kaydedecektir.
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Nasıl oynanır:

Kura atışı yapılarak saha seçimi ve ilk hücum hakkı belirlenir. Sonra takımlar alay duraklarındaki
Hakemin işareti ile birlikte kura sonucu ilk hücum hakkına sahip takımdan 1 oyuncu rakip takımın
atış sahasına kadar ilerler.
ciritini

Cirit atılan takımdan başka bir oyuncu, yerine dönmeye çalışan rakibini takibe başlar ve ciriti ona
.
Oyun, oyuncuların ciridi karşılıklı olarak birbirlerine atması ile devam eder.

Nasıl puan alınır:
da ise 1 puan alır.

TARİH

puan alır.

Oyundaki cezalar:
Rakibe kasti olarak zarar verebilecek harekette bulunmak -2 puan.
Ciriti yere düşüren oyuncunun takımına -1 puan.
Ciriti kasten yere atan oyuncunun takımına -2 puan.

YENİ NESİL CİRİT SAHASI
2m 1m 2m

2m 1m 2m

A

Y

A

A

Y

L

A

T

T

A

L

A

S

I

I

S

A

Y

A

Ş

Ş

A

Y

D

169

K

K
U

A

A

A

D
U

A

L

L

A

R

L

A

A

L

R

A

A

N

N

A

A

Ğ

N

I

I

N

Ğ
I

I

28-30 m

10 m

TARİH
Etkinlikle
Etkinlikle ilgili
ilgili tüm
tüm materyallere
materyallere
ulaşmak
için
karekodu
ulaşmak için karekodu okutunuz!
okutunuz!

İPEK YOLU
TARİH SAHNESİNDE TÜRKLER
ÖYG 1
40+40+40 Dakika
Türklerin komşularıyla kültürel etkileşimini ticaret yolları üzerinden
değerlendirir.
E 1, EK 2, EK 3 öğrenci sayısınca çoğaltılır.
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Bilgisayar laboratuvarı veya internet erişimli iki veya daha fazla
bl

a a

Bilgisayar laboratuvarında oturma düzeni hazırlanır.
“Evrende iki yol vardır: Gökte Samanyolu, yerde İpek Yolu.” Özbek
özdeyişi ile ne anlatılmaktadır?

Ek 1 Bilgi Yaprağı öğrenciye dağıtılır.
Belgesel gösterimi öncesinde öğrencilere EK 2 çalışma kâğıtları dağıtılır. Çalışma kâğıdının doldurulması konusunda öğrenciler bilgilendirilir.
“Altaylardan Sehendimize - İpek Yolu” isimli An.T Azerbaycan kanalının belgesel filmi a
tularak akıllı tahtaya yansıtılır. EK 2 çalışma yaprağında belirtilen süreleri izletilir.

kodu oku-

Gösterim sırasında önemli bulduğunuz ve/veya tekrarı için öğrencilerden talep gelen sahnelerin gösterimi yinelenir.
Gösterimi sırasında verilen kavram ve terimler açıklanır.

TARİH

E E
UNESCO İpek Yolları Programı’na a

kodu okutularak ulaşılır.

UNESCO İpek Yolları Programı sayfası Türkçe dil seçeneğini desteklememektedir. UNESCO
İpek Yolları Programı sayfası açılırken internet çeviri programları yardımıyla doğrudan
Türkçe dil seçeneği ile açılır. Ayrıca gerektiğinde disiplinler arası iş birliği çerçevesinde İngilizce öğretmeninden yardım istenir.
Öğrencilerden İpek Yolu’nun üzerinden geçtiği şehirler ile ilgili görselleri, UNESCO İpek
ları Programı’nın içerik sayfalarında bularak bir fotoğraf albümü oluşturmaları istenir.
UNESCO İpek Yolu Programı İnteraktif Haritası’na a
lerden interaktif haritanın incelenmesi istenir.

l-

kodu okutularak ulaşılır. Öğrenci-

D
Bu etkinlik ile ilgili “Değerlendirme Soruları”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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K
Işık, H. (2017), Tarihi İpek Yolu ve Tarih Bölümü Öğrencilerinin Bu Yol Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 21 S.1. ss.145-176.

TARİH
EK 1

BİLGİ YAPRAĞI

İPEK YOLU

İnsanlık ve ekonomi tarihinin en eski kurumsal yapılarından biri ve belki de en önemlisi İpek Yolu’
dur. XIX. yüzyılın sonlarında kullanılmaya başlanan İpek Yolu ifadesi ilk defa Alman Baron F. Von Richthofen’in
1877 yılında yazdığı Çin adlı eserinde Çin’den batı ülkelerine gönderilen
ipeğin bu yoldan sevk edilmesinden dolayı dile getirmiştir. İpeğin ve ipek dokuma sanatının keşfi
sonucunda ipek, başlangıçta Çin topraklarında, zaman içerisinde ise Doğu Asya ve Roma arasındaki
bütün Antik Dünya’da toplumsal konum ile dâhil edildiğiniz sınıfın imzasını taşımakta olan en eski
sembollerden biri hâline gelmiştir. İpeğe sahip olanlar, toplumda statü sahibi olduğundan ipeğin
önemini kat kat arttırmaktaydı. Çin Han Hanedanlığı Devri’nde büyük önem kazanmış ipek mamulü,
sadece endüstri alanında kullanılan bir ma-teryal olmaktan çıkarak ekonomik değer kazanmıştır. İpek,
MÖ 206’dan itibaren Çin ekonomisinin temel unsurlarından biri hâline gelmiştir. İpek, altın gibi
saklanan, ticarette para yerine kullanılan, ekonomik bir araç olmuştur.
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İpekten ismini alan bu yol milattan önceki devirlerden itibaren Çin’den başlayıp Anadolu’nun çeşitli
şehirlerine ve Avrupa’ya kadar uzanan tarihin en önemli, en eski ve en büyük yollarından birisi hâline
gelmiştir. İpek Yolu’nun başlangıç noktası Kuzey Çin’in Vi Irmağı’nın güneyinde kurulmuş olan Şangay
şehridir. Eski çağlarda yol buradan başlar, Yeşim Kapısı olarak bilinen bir noktada üç kola ayrılır ve bu
kolların her biri Doğu Türkistan’dan geçerek batıya doğru ilerlemeye devam ederdi. Tarihî İpek Yolu sanıldığının aksine hiçbir zaman tek bir hattan ibaret değildir. Elde edilen bilgilere göre Hun Devleti zamanında
Çin’den batıya doğru giden üç ana yol bulunmaktaydı. Bunlar Kuzey İpek Yolu, Orta İpek Yolu ve Güney
İpek Yolu’ydu. Ticari ilişkiler, daha ziyade doğu-batı eksenindeki belirli yollar ve ticaret merkezleri etrafında gelişmiştir.
Türklerin yaşadığı alanlarda, Türk tarihinde, Türk kültürünün asıl öğelerinde, İpek Yolu’nun apayrı bir yeri
olmuştur. Bu yol, Türklerin yaşadığı geniş coğrafi bölgelerin ve Türk devletlerinin başta ticari faaliyetler
vasıtasıyla olmak üzere birbiri ile bütünlük içerisinde olmasına katkı sağlayan tek ulaşım yolu olmuştur.
İpek Yolu, Türk yurtlarını birbirine bağlarken, ticari ilişkilerini arttırmış, zenginleşmelerini sağlamış, birlik ve
beraberliklerine neden olmuştur. İpek Yolu güzergâhının içinde Anadolu da mevcuttu. Bugün olduğu gibi
Anadolu toprakları tarihî geçmişinde İpek Yolu için de önemli bir konumda bulunmaktaydı. 15. yüzyılın
sonları ile 16. yüzyılda gerçekleşen coğrafi keşifler ile birlikte Avrupalılar yeni yollar elde etmeyi başardılar. Kolay ve ucuz olan deniz ticaret yollarının benimsenmesi İpek Yolu’nun yüzyıllardır süren rolünü ve
değerini düşürmüştür.
İpek ticareti kapitalist sistemin ilk yöntemlerinden ve ilk örneklerindendir. İpek, zenginliğin dışa vurulmasını ifade ettiği gibi, aynı zamanda sermayeyi de temsil etmektedir. İpek, yalnızca ticarî mal değildi
ve aynı anda da bir ödeme aracı, Doğu ve Batı arasındaki ilk döviz, ilk değiştirilebilir değerdi. İpeğin para
yerine kullanılması yöntemi ortaçağın sonlarına kadar süregelmiştir. Ticari ürün olarak da ipeğin yanında batının ihtiyaç duyduğu birçok ürün bu güzergâhlar üzerinden gönderilmiştir. İpek Yolu’nda taşınan
malların çeşidi defalarca değişmiş olsa da genel olarak ticareti yapılan ürünlere örnek verecek olursak;
Çin porseleni ve seramikleri, Batı’da bulunmayan kuşlar, kürkler, deriler, Keşmir yünlüleri, misk, parfümeri,
inciler, yüzükler, değerli taşlar, baharat ve ilaç kapları, zencefil ve kabı, Hindistan cevizi, çivit değerli tahta,

TARİH
kâğıt, süs eşyası, balta, kama gibi ürünler İran’a, Bizans’a ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerine ihraç edilen ürünler arasındaydı.
İpek Yolu’ndan sadece büyük kervanlarla uzak doğu ve Çin malları değil, bozkır coğrafyasında yaşayan
Türk topluluklarının da ürünleri ihraç edilmekteydi. Hiç şüphesiz İpek Yolu’nun büyük bir kısmı Türkistan
sahasından geçtiği görülmektedir. Doğu ile Batı arasındaki köprü olarak kabul edilen bu coğrafya Doğu
Türkistan’dan Karadeniz’deki Kırım’a ya da güneydeki İran’a kadar olan geniş bir sahayı kapsamaktadır.
Türk devletleri bu yolun güvenliğini sağladığı gibi, Türkler bu yol aracılığıyla gerçekleşen ticarette aktif
olarak rol almışlardır. İpek Yolu’nda yapılan ticaretten tüccarların yanında kervan yollarının geçtiği ülkeler
ve Merv, Belh, Buhara, Semerkant, Kaşgar, Turfan, Hoton gibi yerleşim yerleri de kazanmaktaydı. Buralarda tüccarların veya gezginlerin yorgunluğunu giderebileceği, eşya alabileceği ve insanlara ithal eşya
satabileceği alanlar mevcuttu. Maveraünnehir ve Doğu Türkistan’daki şehirler, Hindistan’dan Anadolu’ya
kadar uzanan geniş coğrafyada adeta birer kervansaray görevi görmektedirler. Farklı ekolojik koşullarda
yetişen/imal edilen ürünler bu şehirler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. İpek Yolu dâhilindeki ticari faaliyetlere hâkim olma savaşlarına Hunları ve Göktürkleri takiben Uygurlar da katılmışlardır.
Daha sonra İpek Yolu’na hâkim olma ve idare etme görevini Karahanlılar ve Selçuklular devralmışlardır.
Anadolu Selçuklu Devleti’nin altın çağında (1176-1237) Anadolu’da İpek Yolu bir ağ gibiydi ve ticaret altın
çağını yaşıyordu. Ayrıca Selçuklular İpek Yolu’nun batı ucunu Haçlılara karşı da savunmuşlardır.
İpek Yolu’nun en büyük etkenlerinden bir tanesi de birçok inanç yapısının ve dinin bu yol vasıtası ile yayılması olmuştur. Taoizm, Konfüçyanizm, Budizm, Maniheizm, Nasturilik, Yahudilik, Hristiyanlık, İslamiyet
gibi birçok din bu yol aracılığı ile yayılmıştır. İpek Yolu din gibi, yazı ve dillerin yayılmasında da etkili olmuştur. Örneğin Runik yazının ve Soğdca dilinin yaygınlaşması buna örnek olarak gösterilebilir. Runik yazının
yayılması ve Soğdca’nın coğrafi ve siyasi sınırların çok ötesinde, bütün İpek Yolu güzergâhında konuşulan
uluslararası bir dil hâlini almasında İpek Yolu’nun etkisi vardır. (Işık, 2017: s. 145-176) (Özetlenmiştir.)
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TARİH
EK 2

BELGESEL İNCELEME YAPRAĞI

Belgesel Künyesi: Altaylardan Sehendimize - İpek Yolu isimli An.T Azerbaycan TV kanalı
Yapım Yılı: 2020
Süresi: 55,28 dk.
Konuşmacı: Doç. Dr. Hasan Işık
1) (01.44 – 04.25 dk.)
• İpek Yolu ismi ilk defa hangi yüzyılda kim tarafından kullanılmıştır? Neden İpek Yolu denmiştir?

• Bu yol, hangi yüzyıllar arasında aktif olarak kullanılmakta idi?
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2) (05.50 – 07.40 dk)
• İzlediğiniz bölüme göre İpek Yolu neden küreselleşmenin ilk örneği olarak kabul edilmektedir?

• İpek Yolu kültür alışverişini nasıl sağlar?

3) (08.20 – 12.55 dk)
• İpek Yolu kaç kilometredir? İpek Yolu nerede başlar, nerelere kadar uzanır?

TARİH

• İpek Yolu güzergâhında günümüz hangi ülkeleri vardır?

• Çin İpek Böceğinin ülke sınırlarına çıkarılmasını neden yasaklamıştır?

4) (13.47 – 17.45dk )
• İpek yolunda taşınan emtia nelerdir?

• İpek Yolu faal olduğu dönemlerde enerji nakil aracı olarak kabul edilebilir mi? Neden?

• İpek Yoluna hâkim olan devletler neden kısa zamanda geniş sınırlara sahip olmuştur?
• İpek Yolu için rekabet eden altı millet hangileridir?
5) Siz olsaydınız bu belgesele ne ad verirdiniz?
6) Siz bu belgeselde ne tür görseller kullanırdınız?
7) Siz bu belgeselde ne tür müzik kullanırdınız?
8) Belgesel kapanış cümleniz ne olurdu? Yazınız
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TARİH
Etkinlikleilgili
ilgilitüm
tüm materyallere
materyallere
Etkinlikle
ulaşmak için
içinkarekodu
karekoduokutunuz!
okutunuz!
ulaşmak

İSLAMİYET’İN DOĞUŞU
İSLAMİYET VE TÜRKLER
ÖYG 1
40+40+40 Dakika
İslamiyet’in doğuşuyla ortaya çıkan süreci siyasi, toplumsal ve ekonomik değişimler açısından inceler.
.
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Bilgisayar laboratuvarı veya internet erişimli iki veya daha fazla bilgisayar.
Öğrencilere bir önceki derste eb 2.0 vb. eğitim araçlarından kendilerinin seçeceği herhangi bir program ile eş zamanlı tarih şeridi uy
gulaması yapacakları belirtilir.
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İslamiyet’in doğuşu ekonomik, siyasi ve sosyal değişimler meydana
getirmiş midir?

Web eğitim aracını kullanarak eş zamanlı tarih şeridinin nasıl hazırlandığına dair “bilişim teknolojileri
veya teknoloji ve tasarım öğretmenlerinden” disiplinler arası iş birliği çerçevesinde gerekli yardım
alınır.
EK 1 öğrencilerle paylaşılır. Öğrencilerden benzer bir eş zamanlı tarih şeridini eb eğitim araçlarından
yararlanarak yapmaları istenir.
Öğrencilere İslamiyet’in doğuşu ve gelişimi ile aynı dönemde Arap Yarımadası çevresindeki başka siyasi oluşumlar ile Türk dünyasındaki siyasi oluşumları, tasarlayacakları eş zamanlı tarih şeridi üzerinde
göstermeleri istenir.

TARİH
Öğrencilerden İslamiyet’in doğuşu ve yayılışı sırasında Hz. Muhammed (SAV), Dört Halife, Emevi
ve Abbasi dönemlerinin önemli olayları hakkında internet üzerinden görsel, video ve bilgi notları
oluşturacak bir araştırma yapmaları istenir.
İslam tarihine paralel aynı dönemlerde var olan diğer devletler ve Türk devletlerinin kuruluş ve yıkılış tarihleri, bayrakları, kurucuları önemli özellikleri hakkında da bir araştırma yapmaları; görsel,
video ve bilgi notları oluşturmaları istenir.
Eş zamanlı tarih şeridi, Hz. Muhammed’in (SAV) doğumu ile başlatılıp 1071 yılına kadar sınırlandırılır.
Yapılan takvime öğrenciler bir başlık kararlaştırır.

D
Bu etkinlik ile ilgili “Dereceli Puanlama Anahtarı”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

K
Sauvagent, J.,(1963). İslam Dünyası Kısa Kronoloji (S.K. Yetkin, ve F.B.Unat,Çev.), Ankara Üniversitesi
Basımevi.
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TARİH
TARİH
EK 11
EK

Eş Zamanlı Tarih Şeridi

HA AR DE LE İ

KÖK TÜRK
DEVLETİ

UYGUR
DEVLETİ

HZ. MUHAMMED
VE DÖRT HALİFE

500

600

A

KARAHANLI
DEVLETİ

BÜYÜK SELÇUKLU
DEVLETİ

800

900

1000

MİLA TAN SONRA
İslam Tarihi Kronolojisi
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571
610
615
622
624
625
627
628
629
630
631
632
632-634
634-644
644-656
656-661
661-750
750-1258

Hz. Muhammed’in doğumu
İlk vahyin gelişi
Habeşistan’a hicret
Medine’ye hicret
Bedir Savaşı
Uhud Savaşı
Hendek Savaşı
Hudeybiye Antlaşması
Hayber’in Fethi
Mekke’nin Fethi
Tebük Seferi
Veda Haccı ve Hz. Muhammed’in vefatı
Hz. Ebubekir Dönemi
Hz. Ömer Dönemi
Hz. Osman Dönemi
Hz. Ali Dönemi
Emeviler Dönemi
Abbasiler Dönemi

(Sauvagent,1963) Özetlenmiştir.
Türk Tarihi Kronolojisi
552-744
630-965
717-766
744-840
840-1042
868-905
935-969
962-1187
1037-1194

RKİYE
SELÇUKLU
DE LE İ

ABBASİ
DE LE İ

EMEVİ
DÖNEMİ

700

ELİ DE LE İ

Köktürk Devleti
Hazar Devleti
Türgişler
Uygur Devleti
Karahanlılar Devleti
Tolunoğulları
Akşitler
Gazneliler Devleti
Büyük Selçuklu Devleti

1100

1200

1300

TARİH

Etkinlikle ilgili
ilgili tüm
tüm materyallere
materyallere
Etkinlikle
ulaşmak
için
karekodu
okutunuz!
ulaşmak için karekodu okutunuz!

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİKLE TARİHE YOLCULUK
İSLAMİYET VE TÜRKLER
ÖYG 1
40+40 Dakika
İslamiyet’in doğuşuyla ortaya çıkan süreci siyasi, toplumsal ve ekonomik değişimler açısından inceler.
(
.
İslamiyet’in yayılışı ve Türklerin İslamiyet’i kabul sürecini haritalar
üzerinden analiz eder.
Artırılmış gerçeklik (AG) fiziksel öğretim materyali, bilgisayar, AG
uygulaması yüklü tablet veya telefon, kulaklık, makas, karton, yapıştırıcı, koli bandı, strafor.
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EK 2 öğrenci sayısınca çoğaltılır.
İslamiyet’in doğuşu Türk ve Dünya tarihini nasıl etkilemiştir?

a

n an
l
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TARİH

EK 1’deki yönergeye uygun hazırlıklar yapılır.
Zaman kapsüllerinde kullanılmak üzere İslamiyet’in kabulü ve Orta Asya Türk tarihine ilişkin materyaller hazırlanır. Bunun için önceden hazırlanan küçük resimler haritaların uygun yerlerine yapıştırılır.
Hazırlanan zaman kapsülleri sınıfın iki ayrı noktasına yerleştirilir. Bu kapsüllerin içine bir sandalye
ve AG fiziksel öğretim materyali konulur.
Öğrenciler iki gruba ayrılır ve her grup bir zaman kapsülünün yanına gider ve sırayla kapsülün içine girer ve kapsülde yer alan AG fiziksel öğretim materyalini incelerler.
Bu incelemeler bittikten sonra her grup tekrar yerlerine döner ve kendi aralarında bir grup sözcüsü
seçerler. Daha sonra inceledikleri AG öğretim materyalindeki bilgileri önce kendi grupları içinde
tartışırlar. Seçtikleri grup sözcüsü aracılığı ile de edindikleri bilgileri sırayla diğer gruba anlatırlar.
Anlatımlar bittikten sonra öğrencilerden bir tarih şeridi oluşturmaları istenir. Bu tarih şeridinde
İslamiyet’in doğuşu ve aynı dönemde Orta Asya’da yer alan devletler ve bu devletlerin özelliklerine
ilişkin bilgiler yer alacaktır.
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Tarih şeridi oluşturulduktan sonra bu materyal sınıf içinde tüm öğrencilerin görebileceği bir yere
asılır.
Öğrencilerin oluşturduğu haritalar toplanır. Sınıftaki öğrenci sayısına göre öğrenciler üç, dört veya
beşerli gruplara ayrılır. Her bir grupta kullanılmak için üzerine AG fiziksel öğretim materyali yapıştırılmış haritalar ve İslamiyet’in doğuşu sonrası değişimleri yazacakları EK 2 dağıtılır. Harita üzerinde çeşitli yerlere yapıştırılan bu AG öğretim materyalleri, öğrenci grupları tarafından incelenir.
Öğrenciler incelemelerini bitirdikten sonra inceledikleri boyutu nasıl adlandıracaklarına karar verirler ( rneğin izledikleri AG öğretim materyali siyasi değişimlerden bahsediyorsa A4 kâğıdına
başlık olarak siyasi boyut başlığını koyacaklardır).
Her grup AG öğretim materyalini inceleyip kendilerine dağıtılan A4 kâğıdında yer alan ilgili yerleri
doldurduktan sonra kendi aralarında seçtikleri bir grup sözcüsü aracılığıyla yaptıkları incelemeyi
diğer öğrencilere anlatırlar.
EK 2 öğrencilere dağıtılacak ve diyagramın üst tarafına İslamiyet öncesi durum, alt tarafına ise
lamiyet sonrası değişimler yazılacaktır.
Bu etkinlikte kullanılacak AG öğretim materyalinde ise İslamiyet’in doğuşunun meydana getirdiği
(Arap coğrafyası ve çevre coğrafyalar üzerinde yaptığı etkiler) siyasi, toplumsal, ekonomik, vb. değişimlerle ilgili bilgiler öğrencilere aktarılacaktır.

D
Bu etkinlik ile ilgili “Dereceli Puanlama Anahtarı”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

TARİH

K
Ekiçi, M., ve Yeşilbursa, C.C. (2021). Artırılmış gerçekliğin sosyal bilgiler dersinde kullanımı hakkında ortaokul öğrencilerinin görüşleri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2),
289-302.
Ekiçi, M. (2021). Bilişim teknolojilerinin kullanılabilmesinde öğretmenlerin eğitilmesine yönelik bir
model denemesi: Artırılmış gerçeklik uygulaması denemesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
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3.
Hz. Muhammed (SA
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r. Bu
r.).
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Y
vurgulanacaktır.

çalıştır.
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EK 2

İslamiyet Sonrası Değişimler ile ilgili bilgileri bu kısma yazınız.

İslamiyet Öncesi Durum ile ilgili bilgileri bu kısma yazınız.

………………………………………………………..….

BAŞLIK

TARİH

BALIK KILÇIĞI DİYA RAM
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TARİH
TARİH
EK 11
EK

Zaman Kapsülü AG Öğretim Etkinliği

Bu etkinlikte kullanılacak AG öğretim resimleri ve animasyona ilişkin bilgiler aşağıdaki
gibi olacaktır.

Öğrenciler tarafından hazırlanmış Arap Yarımadası’nı gösteren haritalar öğrencilerden
toplanır. Öğrencilerin oluşturacağı gruplar sayısınca haritalar ayrılır ( rneğin 3 grup oluşturulmuşsa 3 harita kullanılır). Toplanan haritalar üzerine İslam Öncesi Dönem ile İslam Sonrası Dönem arasındaki farkları belirtmek için siyasi toplumsal ve ekonomik değişimleri temsil
için resimler tercih edilir.
İslamiyet sonrası değişimlerde TOPLUMSAL değişimleri anlatmak için üç örnek resim
tercih edilir. Bu resimler, kadına verilen önemin değişimini temsilen bir kadın ve kızı, köleliğin
kaldırılmasını temsilen bir erkek çocuk ve putperestliğin kaldırılmasını temsilen küçük heykel
resimleri kullanılabilir. Kadına verilen önemin değişimini anlatmak için resmin AG programı
tarafından tanınması sonrası 14-15 yaşlarında bir kız çocuğu konuşarak İslam Öncesi Dönem’de kadının toplumdaki konumu hakkında bilgiler verebilir. Köleliğin kaldırılmasına yönelik bir erkek çocuğu 15-16 yaşlarında) ilgili bilgileri aktarabilir. Putperestliğe yönelik olarak
da orta yaşlı bir erkek İslam öncesi durum ile İslam sonrası durumu karşılaştırabilir.
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İslamiyet sonrası değişimlerde SİYASAL değişimleri anlatmak için üç örnek resim tercih edilir. Bu resimler, devlet yapısında değişimleri anlatacaktır. Burada fetihlerden kadılık,
emirlik, beytülmal vb. yeni devlet yapılanmasından bahsedilebilir. Animasyonda orta yaşlı bir
erkek İslam öncesi durum ile İslam sonrası durumu karşılaştırabilir.
İslamiyet sonrası değişimlerde EKONOMİK değişimleri anlatmak için üç örnek resim
tercih edilir. Bu resimler devlet yapısında değişimleri anlatacaktır. Burada ekonomik yapıda
yaşanan değişimlerden bahsedilebilir. Animasyonda orta yaşlı bir kadın İslam öncesi durum
ile İslam sonrası durumu karşılaştırabilir.

TARİH
TARİH

Etkinlikle
Etkinlikle ilgili
ilgili tüm
tüm materyallere
materyallere
ulaşmak
ulaşmak için
için karekodu
karekodu okutunuz!
okutunuz!

AG İLE TÜRK İSLAM BİLGİNLERİ
İSLAMİYET VE TÜRKLER
ÖYG 1
40+40 Dakika
İlk Türk İslam devletlerinde bilim insanlarının yetiştiği ortamları analiz eder.
Orta Asya siyasi ve fiziki haritası, İpek Yolu haritası, tablet, akıllı telefon, kulaklık.
Öğrencilerden bir sonraki ders için internet ortamında Kaşgar, Semerkant, Buhara ve Farab gibi Türk İslam Dönemi şehirlerine yönelik bir araştırma yapmaları istenir.
Bilim insanları hangi ortamda yetiştiler?

Öğrencilere “Bundan yaklaşık bin yıl önce de robotların yapıldığını biliyor muydunuz? Peki, bu ilk
robotu kim yapmıştır, bir fikri olan var mı?” sorusu sorulur.
Gelen cevaplar doğrultusunda açıklamalar yapılır ve El-Cezeri hakkında kısa bir bilgi verilir. Daha
sonra “Bugün bu bilim insanlarının bundan bin yıl önce nasıl bu buluşları ortaya çıkardığını keşfedeceğiz.” denir.
Öğrenciler sınıf mevcuduna göre gruplara ayrılır.
Öğrencilere önceden hazırlanmış AG (Artırılmış Gerçeklik) öğretim materyalleri her grupta bir öğretim materyali olacak şekilde dağıtılır. Öğretim materyallerinde AG videosunu veya animasyonunu
çalıştıracak tetikleyici resimler yer almaktadır. Öğretim materyali A4 kâğıdına çıktı şeklinde hazırlanmıştır.
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TARİH
Birinci grupta: Yöneticilerin (han, hakan, vezir vd.) bilim insanlarına verdikleri önem vurgulanacaktır. Bu nedenle ülke bayrakları veya hanedan üyelerine ait resimler tetikleyici resim olarak kullanılabilir.
Yöneticilerin edebiyata, ilme ve bilime olan ilgisinin yanı sıra hanedanların (devlet yetkililerinin)
bilim insanına verdikleri değer de vurgulanacaktır. Bu etkinlikte Kaşgarlı Mahmut’un Dîvân-ı Lügâti’t-Türk adlı eserini Abbasi halifesine sunması ve halifenin bu eser karşılığı Kaşgarlı Mahmut’a
hediyeler vermesi animasyonla verilebilir. Buna benzer örnekler çoğaltılabilir.
İkinci Grupta: Semerkand, Buhara, Farab ve Kaşgar gibi şehirlerin ekonomik ve sosyal yapısından
bahsedilecektir. Etkinlik için bu şehirlerin İpek Yolu üzerinde bulundukları yerleri gösteren haritalar tetikleyici resim olarak kullanılabilir. Tetikleyici resimler etkinlikte kullanılacak harita üzerinde şehirlerin bulunduğu noktalara konulmuştur. Tetikleyici resimde ticaret vurgulanıyorsa parayı
temsil edecek görseller, çok kültürlülük vurgulanacaksa farklı milletlere mensup insanların bir arada görülebileceği bir grup insanı gösteren resimler kullanılabilir.
Bu gruptaki etkinlikte ise bilim insanlarının yetişmesinde bu şehirlerin, ekonomik ve sosyal yapılarına vurgu yapan (İpek Yolu ticareti, farklı etnik yapıların bir arada yaşaması gibi) video veya
animasyonlar oluşturulacaktır. Bu durumun doğuracağı avantaj ve dezavantajlar öğrencilerle tartışılacaktır.
Üçüncü Grupta: Semerkand, Buhara, Farab ve Kaşgar gibi şehirlerde yer alan medreselerin bilim
insanlarının yetişmesindeki yeri ve önemi vurgulanacaktır. Bu grup için tetikleyici resim olarak
Orta Asya’da yer alan birden fazla medrese bina resmi tercih edilecektir.
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Bu basamaktaki etkinlikte de medreselerde verilen dersler ve medreselerin bilim insanlarının yetişmesine yönelik katkılarını temsil eden üç video veya animasyon gösterilecektir.
Öğrenciler gruplara ayrılıp ilgili öğretim materyalleri gruplara dağıtıldıktan sonra tetikleyici resimlerin hepsi grupta yer alan tüm öğrencilerin izlemesine imkân sağlanır.
Öğrenciler tüm video ve animasyonu izledikten sonra grup içerisinde izledikleri videolar hakkında kendi aralarında bir tartışma ortamı sağlanır. Tartışmada bilim insanlarının yetişme sürecinde
yaşadıkları ortamın nasıl olduğu ve bu ortamın bilim insanı yetiştirme sürecini nasıl desteklediğini
tartışırlar.
Tüm bu tartışmalar bittikten sonra her gruptan bir temsilci seçilir. Temsilciler gruplarıyla birlikte
izledikleri video veya animasyon hakkında sınıfı bilgilendirerek bilim insanlarının yetişme süreciyle ilgili grup değerlendirmelerini aktarır.

D
Bu etkinlik ile ilgili “Akran Değerlendirme Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

K
Ekiçi, M. (2021). Bilişim teknolojilerinin kullanılabilmesinde öğretmenlerin eğitilmesine yönelik bir
model denemesi: Artırılmış gerçeklik uygulaması denemesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere
Etkinlikle ilgili tüm materyallere
ulaşmak için karekodu okutunuz!
ulaşmak için karekodu okutunuz!

3B SANAL MÜZE KURALIM
İSLAMİYET VE TÜRKLER
ÖYG 1

ler oluşturur.

-

zenle
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Öğrencilere bir önceki derste 3B Sanal Sergi/Müze kurmalarının
isteneceği belirtilir.
Öğrencilerden etkinlikte kullanmak istedikleri 3B Sanal Sergi/Müze
programlarının kullanımına dair eğitim videolarını internet üzerinden izlemeleri istenir.
İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesine sanal gezi yapılır.

r

retme Süreci

-

TARİH
Öğrencilere EK 2 dağıtılır ve incelemesi istenir. Öğrencilerden EK 2’deki verilen örneklerden hareketle yeni örnekler bulmaları istenir. Türk ve İslam bilginlerinin hayatı ve eserleri hakkında bir ön
araştırma yapmaları istenir. Öğrencilere kuracakları sanal müzede Türk ve İslam bilginlerinin bilim
dünyasına katkılarını gösteren ürünlerin sergileneceği belirtilir.
Öğrencilerden, sanal müze için fon müzikleri seçmeleri istenir.
Türk ve İslam bilginlerinin temsili resimleri, yaşadığı yıllar, hangi alanda çalışma yaptıkları, bilim dünyasına nasıl katkılar sağladıklarına dair görsel veya videolar öğrenciler tarafından 3B sanal
müze kurma uygulamasında kullanılır.
Müze gezisi için seçilen müziğin uygulamaya eklenmesiyle 3B sanal müzenin kurulumu bitirilir.
Öğrencilerden 3B sanal müze için bir isim bulmaları istenir.

D
Bu etkinlik ile ilgili “Dereceli Puanlama Anahtarı”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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K
https://esenler.bel.tr/kultur-sanat/yayinlar/musluman-bilim-adamlari/ (E.T: 15.07.2021).

TARİH
EK 1

Sanal Sergi Örneği
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TARİH
EK 22
EK
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Türk ve İslam Bilim İnsanları

TARİH

TARİH

Etkinlikle ilgili
ilgili tüm
tüm materyallere
materyallere
Etkinlikle
ulaşmak için
için karekodu
karekodu okutunuz!
okutunuz!
ulaşmak

TARİHİN EMANETİ: ANADOLU
SELÇUKLU’DAN OSMANLI’YA TÜRKİYE TARİHİ
ÖYG 1
40+40+40 Dakika
Anadolu’nun Türkleşmesi olgusuna yönelik olayları inceler.
(Pasinler, Malazgirt ve Miryokefalon Savaşları ile kültür ve medeniyet
unsurlarına değinilecektir.)
Kâğıt, kalem, oyun hamuru, yapıştırıcı, boya kalemleri, oluklu mukavva/strafor.
Öğrencilerden etkinlikten bir hafta önce Pasinler, Malazgirt ve Miryokefalon Savaşları ile Anadolu’nun Türkleşmesine dair araştırma
yapmaları istenir.
Anadolu: Tarihin emaneti mi?

Olay ve olgu kavramlarının ne olduğu öğrencilere sorulur ve dönütler alındıktan sonra öğretmen tarafından açıklanır.
Malazgirt Meydan Muharebesi’nin 949. Yıldönümüne özel olarak hazırlanan “Kızıl Elma” marşına etkinlik karekodu okutularak ulaşılır ve öğrencilere izletilir.
Öğrencilerle “Kızıl Elma” marşında vurgulanmak istenenler hakkında görüş alışverişinde bulunulur.
Öğretmen tarafından Anadolu’nun yurt edinilmesinde büyük bir öneme sahip olan Malazgirt Zaferi’nin önemi üzerinde durulur.
Öğrencilere görev dağılımı yapılarak; Pasinler, Malazgirt ve Miryokefalon Savaşları ile kültür ve medeniyet unsurlarını içeren kabartma harita yaptırılır.
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TARİH

Türkler tarafından Anadolu’da yapılan ilk eserlerin maketleri, uygun ölçekte harita üzerine yerleştirilir.
Maket üretiminde 3B yazıcılardan da yararlanılabilir.
Hazırlanan 3 boyutlu harita BİLSEM’de sergilenir.

E E
Öğrencilerden Pasinler, Malazgirt ve Miryokefalon Savaşlarını yansıtan özgün bir logo/pul tasarlamaları istenebilir.
Öğrencilerden Sultan Alp Arslan’ın anısına “Zafer” temalı bir mektup yazmaları ve yazdıkları mektupları Muş BİLSEM’de eğitimlerine devam eden öğrencilere göndermeleri sağlanabilir.
Kabartma harita, kum havuzunda da yapılabilir.

D
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Bu etkinlik ile ilgili “Dereceli Puanlama Anahtarına” etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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Sevim, A. ve Yücel, Y. (1989). Türkiye Tarihi Fetih, Selçuklu ve Beylikler Dönemi. TTK.
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Etkinlikle
Etkinlikle ilgili
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materyallere
ulaşmak
için
karekodu
ulaşmak için karekodu okutunuz!
okutunuz!

COĞRAFYANIN VATANA DÖNÜŞMESİ
SELÇUKLU’DAN OSMANLI’YA TÜRKİYE TARİHİ
ÖYG 1
40+40+40+40 Dakika
Şehir incelemesi yoluyla Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecinde
meydana gelen sosyal ve kültürel değişimleri analiz eder.
(Seçilen örnek şehirlerle ilgili ürünler tasarlanması sağlanacaktır.)
Mukavva, fon kartonu, eva, bakır tel, yapıştırıcı, diorama yapımında
kullanılacak diğer malzemeler.
Teknoloji tasarım öğretmeni ile iş birliği yapılmalıdır.
EK 2’de yer alan eserler, gruptaki öğrenci sayısına göre eşit olarak paylaştırılır. Öğrencilerden seçtikleri eserler hakkında araştırma yapmaları istenir.
Anadolu’yu Türkiye yapan nedir?

EK 1 dağıtılarak öğrencilerin metinle ilgili soruları cevaplamaları istenir.
Anadolu’yu Türkiye yapan, İlk Türk Beylikleri (Saltuklular, Mengücekliler, Sökmenliler, Dilmaçoğulları,
İnaloğulları, Artuklular, Danişmentliler, Çaka ve Tanrıbermiş Beylikleri) ile Büyük ve Türkiye Selçukluları’nın iskân ve şehirleşme politikaları ve ilgili dönemde yapılan eserler hakkında bilgiler verilir.
Verilen bilgilerin ardından sınıf gruplara ayrılır. Her gruptan seçtiği bir eseri aslına uygun olarak oluşturması istenir. (Öğretmen isterse bulunduğu şehirde yer alan İlk Türk Beylikleri veya Büyük ve Türkiye
Selçukluları Dönemi’ne ait sembol bir eseri yaptırabilir.)
Yapılan diaromalar BİLSEM’de sergilenir. (TÜBİTAK 4006 Bilim fuarı, BİLSEM Festivali vb.)

193

TARİH

E E
Öğrencilerden Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Beş Şehir adlı eserini okumaları ve yaşadıkları şehirle ilgili bir
metin yazmaları istenebilir.

D
Bu etkinlik ile ilgili “Dereceli Puanlama Anahtarına” etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

K
Şahbaz, M. (2017). İlk Türk Beyliklerinin Fetihleri, Sosyal ve Kültürel Eserleri İle Anadolu’nun Türkleşmesindeki Rolü. Turkish Studies, 12 (26), 153-170.
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Tanpınar, A., H. (2005). Beş Şehir. Dergah Yayınları.
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TARİH
EK 1

TARİH
Metin İnceleme
Metin İnceleme

...Ahlat’tan başlayarak Erzurum’un, Sivas’ın, Kayseri’nin, Konya’nın camileri, medreseleri, kervansarayları,
çokbaşlayarak
usta bir elin
çektiği yaySivas’ın,
gibi bu Kayseri’nin,
yeni kuruluşun
ilk notasını,
bütün
bu yeniyi kerha...Ahlat’tan
Erzurum’un,
Konya’nın
camileri,
medreseleri,
zırlamak
için
dağılmış
unsurları
içine
alacak
olan
senfoninin
ana
temasını
verirler.
Onlar,
kartal
...Ahlat’tan
Erzurum’un,
Konya’nın
camileri,
medreseleri,
vansarayları,
çokbaşlayarak
usta bir elin
çektiği yaySivas’ın,
gibi bu Kayseri’nin,
yeni kuruluşun
ilk notasını,
bütün
bu yeniyi kerhasüzülüşlü
orduların
arkasından
girdikleri
şehirlerin
ortasında,
renkli
minareleriyle,
endamlı
kavansarayları,
usta bir
elin çektiği
gibi olan
bu yeni
kuruluşun
notasını,verirler.
bütün bu
yeniyi
hazırlamak için çok
dağılmış
unsurları
içineyay
alacak
senfoninin
anailktemasını
Onlar,
kartal
pılarıyla,
dilimiz
ve kılıcımız
gibigirdikleri
ilk atalar
yurdundan
getirdiğimiz
şekilleri,
hususilikleriyle
yükzırlamak
dağılmış
unsurları
içine
alacak
olan senfoninin
ana
temasını
verirler.
Onlar,
kartal
süzülüşlü için
orduların
arkasından
şehirlerin
ortasında,
renkli
minareleriyle,
endamlı
kaseldikçe, etraflarındaki
bütüngibi
hayat
değişir,
derinden
kavrayan
birhususilikleriyle
arslanendamlı
pençesiyükgibi
süzülüşlü
orduların
arkasından
girdikleri
ortasında,
renkli
minareleriyle,
kapılarıyla,
dilimiz
ve kılıcımız
ilk birdenbire
atalarşehirlerin
yurdundan
getirdiğimiz
şekilleri,
toprak
kendisine
yeni
bir
ruh,
yeni
bir
nizam
verildiğini
duyar
(Tanpınar,
2005:
s.
49).
(Düzenlenpılarıyla,
dilimiz ve kılıcımız
ilk birdenbire
atalar yurdundan
getirdiğimiz
şekilleri,birhususilikleriyle
seldikçe, etraflarındaki
bütüngibi
hayat
değişir, derinden
kavrayan
arslan pençesiyükgibi
miştir).
seldikçe,
etraflarındaki
hayatbirbirdenbire
değişir, derinden
kavrayan2005:
bir arslan
gibi
toprak kendisine
yeni birbütün
ruh, yeni
nizam verildiğini
duyar (Tanpınar,
s. 49). pençesi
(Düzenlentoprak
miştir).kendisine yeni bir ruh, yeni bir nizam verildiğini duyar (Tanpınar, 2005: s. 49). (Düzenlenmiştir).
1) Metinde hangi mimari eserler ön plana çıkmaktadır?
2) Metinde hangi
geçen mimari eserler
eserlerin,
kültüründeki yeri hakkında ne söyleyebilirsiniz?
1)
ön Türk
planaİslam
çıkmaktadır?
1)
Metinde
hangi
eserler
ön Türk
plana
çıkmaktadır?
3) Askeri
başarıların
yanı sıra
meydana
getirilen
mimari eserler
yurdu hâline
2)
Metinde
geçen mimari
mimari
eserlerin,
İslam
kültüründeki
yeriAnadolu’nun
hakkında neTürk
söyleyebilirsiniz?

2)
Metinde
geçen
mimari
eserlerin,
Türkgetirilen
İslam kültüründeki
yeriAnadolu’nun
hakkında neTürk
söyleyebilirsiniz?
gelmesinde
nasıl etkili
olmuştur?
3) Askeri
başarıların
yanı
sıra
meydana
mimari eserler
yurdu hâline
3)
Askeri başarıların
sıra meydana getirilen mimari eserler Anadolu’nun Türk yurdu hâline
gelmesinde
nasıl etkiliyanı
olmuştur?
...sonradan öğrendiğime göre, muhtelif çarşılarında on binlerce zanaatçı çalışır, saraçlarıgelmesinde nasıl etkili olmuştur?
nın (koşum
takımı
yapan) yaptığı
bütün
şark vilâyetlerine
hattâzanaatçı
Tebriz’eçalışır,
kadar gidermiş.
...sonradan
öğrendiğime
göre,eyerler
muhtelif
çarşılarında
on binlerce
saraçları...Eski
Erzurum’
d
a
bu
ticaret
hayatı
ve
kervan
yolu
otuz
iki
sanatı
beslerdi.
Tabaklar,
saraçlar,
...sonradan
öğrendiğime
göre,eyerler
muhtelif
çarşılarında
on binlerce
saraçlarının (koşum
takımı
yapan) yaptığı
bütün
şark vilâyetlerine
hattâzanaatçı
Tebriz’eçalışır,
kadar gidermiş.
semerciler,
dikiciler,
çarıkçılar,
mesciler,
kürkçüler,
(kürk
satıcısı),
kunduracılar,
kanın
(koşum
takımı
yapan)
yaptığı
eyerler
bütünyolu
şarkkevelciler
vilâyetlerine
hattâ
Tebriz’Tabaklar,
e kadar gidermiş.
...Eski
Erzurum’
da bu
ticaret
hayatı
ve kervan
otuz
iki sanatı
beslerdi.
saraçlar,
zazlar,
arabacılar,
çadırcılar,
ipçiler,
demirciler,
bakırcılar,
kılıççılar,
bıçakçılar,
...Eski
Erzurum’
dakeçeciler,
buçarıkçılar,
ticaret
hayatı
veculfalar,
kervan
yolu kevelciler
otuz
iki sanatı
beslerdi.
Tabaklar,
saraçlar,
semerciler,
dikiciler,
mesciler,
kürkçüler,
(kürk
satıcısı),
kunduracılar,
kakuyumcular,
sandıkçılar,
kaşıkçılar,
tarakçılar,
marancılar,
boyacılar,
dülgerler,
yapıcılar,
sabunsemerciler,
dikiciler,
çarıkçılar,
mesciler,
kürkçüler,
kevelciler
(kürk
satıcısı),
kunduracılar,
kazazlar,
arabacılar,
keçeciler,
çadırcılar,
culfalar,
ipçiler,
demirciler,
bakırcılar,
kılıççılar,
bıçakçılar,
cular,
mumcular,
takımcılar
(Tanpınar,
2005:
s.
29-34).
(Düzenlenmiştir).
zazlar,
arabacılar,
keçeciler,
çadırcılar,
culfalar, ipçiler,
demirciler,
bakırcılar,
kılıççılar,
bıçakçılar,
kuyumcular,
sandıkçılar,
kaşıkçılar,
tarakçılar,
marancılar,
boyacılar,
dülgerler,
yapıcılar,
sabunkuyumcular,
sandıkçılar,
kaşıkçılar,
tarakçılar,
boyacılar, dülgerler, yapıcılar, sabuncular, mumcular,
takımcılar
(Tanpınar,
2005: s. marancılar,
29-34). (Düzenlenmiştir).
cular,
mumcular,
takımcılar
2005: s. 29-34).
(Düzenlenmiştir).
1) Metne
göre Eski
Erzurum’(Tanpınar,
da hangi meslekler
yer almaktadır?
2) Metne göre Eski
ticariErzurum’
hayat içerisinde
alan meslekler
ile ilgili neler söylenebilir?
1)
da hangiyer
meslekler
yer almaktadır?
1)
Erzurum’
dekonomik
a hangiyer
meslekler
yer almaktadır?
3) Metne
Erzurum’
daki
hayatı
etkileyen
faktörler
nelerdir?
2)
Metne göre
göre Eski
ticari
hayat
içerisinde
alan meslekler
ile
ilgili neler
söylenebilir?

2)
hayat
içerisinde
yerhayatı
alan meslekler
ilgili neler
söylenebilir?
3) Metne
Metne göre
göre ticari
Erzurum’
daki
ekonomik
etkileyen ile
faktörler
nelerdir?
...biraz
da Erzurum’
Ortaçağ şehirlerinin
darlığı
yüzünden
Selçuklu
mimarîsinin
3) Metne
göre
daki ekonomik
hayatı
etkileyen
faktörler
nelerdir? en zengin noktası binaların
cephesidir.
Henüz
yerli
hayatta
çok
mühim
bir
yeri
olan
çadırı örnek
alan bu
mimarî,
...biraz da Ortaçağ şehirlerinin darlığı yüzünden Selçuklu mimarîsinin
en zengin
noktası
biihtirasları
büyüdükçe
bu
cephelerde
taş
işçiliğinin
bütün
imkânlarını
dener.
Ritim
araştırması
ve
...biraz
da Ortaçağ
şehirlerinin
darlığı
Selçuklu
mimarîsinin
en zengin
noktası
binaların
cephesidir.
Henüz
yerli hayatta
çokyüzünden
mühim bir
yeri olan
çadırı örnek
alan bu
mimarî,
onun
ikicephesidir.
yanındaki
duvarlarda
çeşmelerde
azbütün
çokbirtekrar
eden
büyük
kapı
bütünleri
naların
Henüz
yerli veya
hayatta
çok mühim
yeri
olan çadırı
örnek
alan
bu Selçuklu
mimarî,
ihtirasları
büyüdükçe
bu cephelerde
taş
işçiliğinin
imkânlarını
dener.
Ritim
araştırması
ve
ustalarındaki
kitle fikri
teferruat
birbiriyle
bireden
yarışa
girdiğini
gösterir…
Mektepihtirasları
büyüdükçe
builecephelerde
taş
işçiliğinin
imkânlarını
dener.
Ritim
araştırması
ve
onun
iki yanındaki
duvarlarda
veyazevkinin
çeşmelerde
azbütün
çoknasıl
tekrar
büyük
kapı
bütünleri
Selçuklu
ten
mektebe
küçük
madalyonlar,
şemseler,
yıldızlar,
kornişler,
su
yolları
ve
asıl
kapı
üstünde
ışık
ve
onun
iki yanındaki
duvarlarda
veyazevkinin
çeşmelerde
az çoknasıl
tekrarbireden
büyük
kapı gösterir…
bütünleri Selçuklu
ustalarındaki
kitle fikri
ile teferruat
birbiriyle
yarışa
girdiğini
Mektepgölge
oyununu
sağlayan
istalaktitler
(sarkıtlar),
iki kornişler,
yana
fener
aşılmış
oymalı
çıkıntılar,
çiçek
ustalarındaki
kitle
fikri
ile
teferruat
zevkinin
birbiriyle
nasıl
bir
yarışa
girdiğini
gösterir…
Mektepten mektebe
küçük
madalyonlar,
şemseler,
yıldızlar,
sugibi
yolları
ve asıl
kapı
üstünde
ışık
ve
demetleri,
firizler
ve
kordonlar,
arabesk
levhalar
bu
cephelerde
bazen
yazıya
pek
az
yer
bırakır,
ten
mektebe
küçük
madalyonlar,
şemseler,
yıldızlar,
yolları
ve asıl
kapı çıkıntılar,
üstünde ışık
ve
gölge
oyununu
sağlayan
istalaktitler
(sarkıtlar),
iki kornişler,
yana fenersugibi
aşılmış
oymalı
çiçek
bazenoyununu
de onu
ancak
bir oyun
hâlineiki
getirir.
Selçuklu
kûfîsi
denen
opek
çokçıkıntılar,
sanatkâr
yazı
gölge
sağlayan
istalaktitler
(sarkıtlar),
fener gibi
aşılmış
oymalı
çiçek
demetleri,
firizler
veseçilebilecek
kordonlar,
arabesk
levhalar
buyana
cephelerde
bazen
yazıya
az
yer bırakır,
şekli,
çizgi
ile
-ve hattâarabesk
tâbir
caizse
şekilleriylebu oyunu
bir denen
taraftan
aşiret
işi kilim
ve
demetleri,
firizler
veseçilebilecek
kordonlar,
levhalar
bu cephelerde
bazen
yazıya
az
yer
bırakır,
bazenhiyeraltik
de onu
ancak
bir
oyun
hâline
getirir.
Selçuklu
kûfîsi
opek
çok
sanatkâr
yazı
dokumaların
yaklaştırıyor,
bazen
de
nisbetler
büyüdü
mükûfîsi
bütün
bir kabartma
bazen
de onu süsüne
ancak
oyun
hâline
getirir.
Selçuklu
o çok
sanatkâr
yazı
şekli, hiyeraltik
çizgi seçilebilecek
ile
-ve hattâbir
tâbir
caizse
şekilleriylebu oyunu
bir denen
taraftan
aşiret
işioluyordu.
kilim
ve
Bu
emsalsiz
taş
işçiliği
bazen
de
heykel
zevkinin
yerine
kitap
sayfasını
yahut
kitap
gibi
dokunmuş
şekli,
hiyeraltik
çizgi ile
-ve hattâ tâbir
caizse
şekilleriylebu oyunu
bir taraftan
aşiret işioluyordu.
kilim ve
dokumaların
süsüne
yaklaştırıyor,
bazen
de nisbetler
büyüdü
mü bütün
bir kabartma
kilim
veya şalı
koyuyordu.
dokumaların
süsüne
bazen
de nisbetler
mü bütün
bir kitap
kabartma
oluyordu.
Bu
emsalsiz
taş
işçiliğiyaklaştırıyor,
bazen de heykel
zevkinin
yerinebüyüdü
kitap sayfasını
yahut
gibi dokunmuş
Bu
emsalsiz
taşkoyuyordu.
işçiliği bazen de heykel zevkinin yerine kitap sayfasını yahut kitap gibi dokunmuş
kilim
veya şalı
kilim veya şalı koyuyordu.
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TARİH

Sahip Ata’nın yaptırdığı İnce Minareli’nin cephesi tiftikten dokunmuş büyük bir sultan çadırına
benzer. Süs olarak sadece iki Kur’an suresini (Yasin ile Sûre-i Feth) taşıyan ve onların, kapının tam
üstünde çok ustalıklı bir düğümle birbirinin arasından geçerek yaptıkları düz pervazla, Allah kelâmının büyüklüğü önünde insan talihinin biçareliğini anlatmak ister gibi mütevazı açılan asıl giriş yerini
çerçeveleyen bu kapı bütünü nev’inin hemen hemen yegânesidir. Sultan Hanı, Sırçalı Medrese (Karatay
Medresesi) ve asıl büyük Sultan Hanı Kervansarayının yapıldığı devirde birdenbire şahit olduğumuz
bu değişiklik, Erzurum’da Çifte Minare ve Sivas Darüşşifası’nın cephelerinin daha bütün görünüşleri
yanında belki yeni bir dinî hassasiyeti ifade eder. Bu binaların duvarlarını, geniş eyvanlarını içerden
sırlı tuğlalar veya çiniler süslerdi.
Sırçalı Medrese’nin (1242) sırlı tuğladan o zarif sekiz köşeli hasır örgüsü süsleri, Karatay Medresesi’nin (1245) yüzlerce güneşi ve yıldızları ile küçük bir kehkeşan (samanyolu) gibi parlayan çini tavanı
bu zevkin elimizde kalan yetim ve parça parça şahitleridir. Biz bir arkeolog gibi bu yarım izlerden yürüyerek, eski Konya’yı, hiçbir zaman tanıyamayacağımız Konya’yı ancak tahayyül edebiliriz. Alaaddin
Tepesi’ndeki köşklerin yüz elli sene evvel nispeten tam olduğunu düşünürsek bir imparatorluğun, dayandığı medeniyetle beraber çöküşün ne demek olduğunu anlarız...(Tanpınar, 2005: s. 79-81). (Düzenlenmiştir).
1) Metinde hangi şehirler yer almaktadır?
2) Metinde hangi mimari eserler bulunmaktadır?
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3) Metne göre Anadolu’nun Türkleşmesi sürecinde mimaride kullanılan motifler ve motiflerin esin
kaynakları ile ilgili neler söylenebilir?
4) Metinden yola çıkarak bahsi geçen eserlerin Anadolu’nun Türk yurdu olmasına etkileri hakkında
neler düşünüyorsunuz?
5) Ülkemizde yer alan Türk eserlerinin korunması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılmasına dair
önerileriniz nelerdir?

TARİH

TARİH
EK 2

İlk İlk
Türk
Beylikleri,
Büyük
ve ve
Türkiye
Selçuklu
Dönemi
Eserleri
Türk
Beylikleri,
Büyük
Türkiye
Selçuklu
Dönemi
Eserleri

Gök Medrese

Üç Kümbetler

Tepsi Minare

Divriği Ulu Camii

Zinciriye
Medresesi

Mesudiye
Medresesi

Malabadi
Köprüsü

Alaaddin Camii

Sultan Hanı

Alanya Kalesi
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Gevher Nesibe
Darüşşifası

Eskişehir Ulu
Camii

Cacabey
Medresesi

Dündar Bey
Medresesi

Harput Ulu Camii

Ani Ulu Camii

Konya Ulu Camii

Diyarbakır Ulu
Camii

Çifte Minareli
Medrese

Yivli Minare

TARİH
Etkinlikle ilgili tüm materyallere
ulaşmak için karekodu okutunuz!

KOLONİZATÖR TÜRK DERVİŞLERİ
SELÇUKLU’DAN OSMANLI’YA TÜRKİYE TARİHİ
ÖYG 1
40+40+40+40 Dakika
Kolonizatör Türk dervişlerinin faaliyetlerinin toplumsal etkilerini
fark eder.
(Mevlana, Yunus Emre, Nasrettin Hoca, Ahi Evran, Hacı Bektaşi Veli,
Hacı Bayram Veli... vb. manevi değerlerin katkısı vurgulanacaktır.)
Fotoğraf makinesi, resim kâğıtları ve karakalemler, döneme uygun elbiseler, atık kumaş ve malzemeler, yüz boyaları, ev eşyaları, posterler, arka plan eşya ve resimleri, vb.
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Bu etkinlik iki hazırlık aşaması içermektedir. 1.Aşamada; Etkinliğe
başlamadan önce öğrencilerden Ahilik Teşkilatı ve Şeyh Edebali ile
ilgili araştırma yapmaları istenir. 2. Aşamada; sergilenecek drama çalışması için öğrencilere metin, kostüm ve dekor hazırlığı yaptırılır.
Hafta boyunca öğrencilerin hazırladığı metinlerin, öğretmen tarafından kontrolü yapılır.
Bir toplumun şekillenmesinde hangi etkenler rol oynayabilir?

1. Aşama (40+40 dk.)
Ahilik Teşkilatı ve Şeyh Edebali ile ilgili öğrencilerin yapmış oldukları araştırma sonuçlarını sınıfta
paylaşmaları istenir. Sonrasında EK 1’de verilen konu ile ilgili bilgi metni, öğretmen tarafından okunur.
Daha önce hazırlık yaptırdığınız araştırma ödevi doğrultusunda “Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda
Şeyh Edebali ve ahilerin oynadığı rolü açıklayınız?” sorusunun öğrencilerden cevaplandırılması istenir.
Mevlana, Yunus Emre, Nasrettin Hoca, Ahi Evran, Hacı Bektaşi Veli, Hacı Bayram Veli gibi önemli
şahsiyetlerin başlarından geçen bir kıssanın canlandırılması istenir.

TARİH

TARİH

Öğrencilere o dönemde yaşayan ve toplum üzerinde etkileri olan kişiler olduklarını varsaymaları
gerektiği söylenir. Toplum üzerinde bıraktığı izlenimler, halk ile iletişimleri ve devlet büyükleriyle
ilişkileri konusunda bir “kıssa metni” oluşturmaları ve bu metni sınıf huzurunda canlandırma yapmaları istenir.
2. Aşama (40+40 dk.)
Öğrencilerin bir sonraki ders saatine tasarladıkları kostüm ve materyallerle gelmeleri sağlanır.
Hazırlanacak kostümlerin evde bulunabilecek kumaş parçalarından kullanılması özellikle vurgulanır.
Öğrencilerin canlandırma yapacakları salonda dekor ve kostümleri hazır bir şekilde bulunmaları
sağlanır.
Mevlâna, Şeyh Edebali, Yunus Emre, Nasrettin Hoca, Ahi Evran, Hacı Bektaşi Veli, Hacı Bayram
Veli gibi rolleri canlandırmak isteyen öğrenciler tespit edildikten sonra her bir öğrenciye rolleri,
neler yapmaları ve nasıl davranmaları gerektiği konusunda ön bilgilendirme yapılır.
Öğrenciler önceden almış oldukları rollerini metin doğrultusunda sergiler.
Canlandırma bittikten sonra öğrenciler, kolonizatör Türk dervişlerinin toplum üzerinde ne gibi etkiler bırakabileceği ile ilgili düşüncelerini paylaşırlar.
Etkinlikte en çok hangi karakteri sevdikleri, hangi karakterin hangi sözünden etkilendikleri, beğendikleri ve beğenmedikleri yanlarını paylaşmaları istenir.
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E E
Drama tamamen bittikten ve sonuçlar açıklandıktan sonra öğrencilerin “Kolonizatör Türk Dervişleri ve manevi önderlerin” toplum üzerindeki etkileri konulu bir metin yazmaları istenebilir.

D
Bu etkinlik ile ilgili “Drama Değerlendirme Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

K
a an Ö.L. (1942). “İstila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyeler”, Vakıflar Dergisi,
sayı: 2, ss. 279-304
a an Ö.L. (2015) “ İstila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyeler” İnsan ve İnsan Dergisi, sayı: 5, ss.5-37
a an Ö.L. (1993 ). Kolonizatör Türk Dervişleri, İstanbul, Hamle yayınları.
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EK 1

ÖĞRETMEN BİLGİ

Osmanlı İmparatorluğu’nun kurulmakta olduğu zamanda Anadolu’daki uç beylikleri, medenî bir hayatın kaynağı olan Türk ve İslâm dünyasının her tarafından gelmiş
her sınıftan ve meslekten adamlarla doludur: İran, Mısır ve Kırım medreselerinden çıkan
hocalar, Orta ve Şarkî Anadolu’dan gelmiş Selçukî ve İlhâmî bürokrasisine mensup şahsiyetler, muhtelif tarikatlerin mümessilleri İslâm şövalye ve misyonerleri diyebileceğimiz
dervişler. Bunlar arasında bilhassa, Paşazade tarihinde Gaziyânı Rum diğer tarihlerde
Alpler (kahmaran, muharib mânasına) veya Alp Erenler namı altında zikredilen ve daha
İslâmiyetten evvel bütün Türk dünyasında mevcut olan eski ve geniş bir teşkilâta mensub
Türk Şövalyeleri mevcuttu. Ahıyânı Rum yani Anadolu Ahileri ile; Horasan Erenleri de
denilen Abdalân Rum yani «abdal» ve «baba» ismini taşıyan ve bilhassa Türkmen kabileleri arasında telkinatta bulunan ve umumiyetle Osmanlı padişahlarıyla bütün harplere iştirak etmiş bulunan delişmen tabiatlı ve garib etvarlı dervişler bulunmakta idi. Âşık Paşazade tarihinin Bacıyânı Rum yani Anadolu kadınları dediği ve haklarında tafsilâta mâlik
olmadığımız teşkilât veya tarikatten sarfınazarla, diğerlerini ele alacak olursak, bunların
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her birinin Türk ve İslâm dünyasının her tarafında şubeleri bulunan tarikatler olduğunu
görürüz. Kökleri bu suretle geniş Türk ve İslâm dünyasına yayılmış olan bu gibi teşkilât
vasıtasıyla her tarafla temas hâlinde bulunan Osmanlıların ise Osmanlılaşmış Rumların
yardımına muhtaç olmadan daha evvelki emsali Türk imparatorlukları gibi büyük bir
imparatorluk kurmak teşebbüsünde bu kuvvetlerden istifade etmiş ve kendilerine lâzım
gelen her türlü unsurları bulmuş olduklarına şüphe yoktur. Burada, yalnız bazı büyük
şehirlerde ve burjuvalar muhitinde değil, uç köylerde de bilhassa şubeleri olan Ahi teşkilâtının Anadolu’daki faaliyetlerinin Osmanlı İmparatorluğu’nun kurulmasında büyük
rol oynamış olduğunu kaydetmek icap eder. Prof. Fuad Köprülü’ye göre; «Gazi» Osman’ın
kayın pederi şeyh Edebâlî ile silâh arkadaşlarından birçoğunun hatta Orhan’ın kardeşi
Alâeddin’in bu tarikate mensup bulunuşu, ilk piyade askerî üniformasının Ahi üniforması
oluşu ve Yeniçeriler için Ahi başlığının kabul edilmiş olması, bu bakımdan son derecede
manidardır. Bu mistik tarikat ve teşkilâtın ne büyük bir kuvvet temsil ettiğini, aralarına
aldığı halk kütlesini muayyen sosyal nizamlar için nasıl harekete getirerek zamanlarının
vekayiinde büyük roller oynamış olduklarını tarih esasen kaydetmektedir: Selçuk Devleti’nin en kuvvetli bir zamanında Babaîlerin Anadolu’daki bütün Türkmen aşiretlerini
birden harekete getirmek suret ile bu devleti fena hâlde sarsmış oldukları malûm bir hakikattir. Fütuhatı başarmak için Osmanlı ordularına yalnız teşkilâtlı ve imanlı muharib
temin etmekle kalmayıp bu misyoner dervişlerin dinî ve sosyal fikirler propagandasıyla
da, halk kütleleri arasında çok faal bir maya gibi faaliyete geçerek, o memleketlerin sosyal bünyesinde ve siyasî kuruluşunda büyük yenilikler yapmak için müsait kaynaşmayı
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yaratmakta, temsil ve fütuhat işlerini kolaylaştırmakta âmil oldukları da muhakkaktır.
Rum ilinin İslâmlaşmasında bu misyoner derviş gruplarının oynadığı rol her hâlde büyüktür. Hatta daha ileri giderek bazı delillere göre diyebiliriz ki, orta zaman Hristiyan
hukukıyâtına karşı yeni bir sosyal nizam ve adalet telâkkisi taşıyan ve esrarengiz bir din
propagandası şekline bürünen misyoner Türk dervişlerinin telkinatı ordularla birlikte ve
hatta ordulardan evvel fütuhata çıkmış ve karşı tarafı daha evvel manen fethetmiş bulunmaktadır. Demek oluyor ki, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşu işinde çalışan kuvvetler
böyle tevettürü yüksek derin ve uzak membalardan gelmekte ve Hristiyan ve İslâm dünyaları gibi iki ayrı âlemin maddî ve manevî bütün kuvvetleriyle karşılaşması şeklinde tarihi
işlemektedir.
Birçok köylere ismini veren, elinin emeği ve alnının teriyle dağ başlarında yer açıp
yerleşen, bağ ve bahçe yetiştiren dervişler ve daima garbe doğru Türk akını ile beraber
ilerleyen benzerlerini doğuran zâviyeler ve bu zaviyelerin harbe giden, siyasî nüfuzlarını
padişahların hizmetinde kullanan, zaviyelerinde padişahları kabul eden ve onlara nasihat veren şeyhler, bizim alâkamızı celp etmek için birçok vasıfları haizdirler. Hele onların daha fazla yarı göçebe Türkmenler arasında telkinatta bulunuşu, köylerde yaşayışı,
toprak işleriyle meşgul gözükmesi ve benimsemek için dağdan ve bayırdan toprak açması
bu alâkayı şiddetlendirmektedir. Filhakika, bilâhare tanıyacağımız dervişlerin şehirlerdeki tekkelerde âyîn ve ibadetle meşgul olan ve sadaka ile geçinen mümesillerinin aksine
olarak, mütemadiyen kırlara, boş topraklar üzerine yerleşen ve henüz bir devlet memur
ve aylıkçısı şekline girmemiş olan bu dervişlerin hayatı ve onları oralara iten kuvvetlerin
mânası anlaşılmağa lâyıktır.
Bu dervişlerin geldikleri yerlerde fevkalâde imtiyazlarla karşılaştığını da zannetmek
doğru değildir. Bir asker gibi harp edebildiği hâlde yine bir köylü gibi çalışan bu dervişlerin çoğu bu devirde henüz öşürden bile muaf değillerdi. Meselâ, Anadolu’dan gelip Şumnıya tâbi bir köyde yerleşen Hüseyin Dede ve yerine geçen beş oğlu, o köyde bina edilmiş
olan zaviyede gelene geçene hizmet mukabilinde cemi’ rüsumdan muaf olmakla beraber,
öşürlerini köy sipahisine vermekte devam etmektedirler. Filhakika, bu devirlerde gördüğümüz dervişler, henüz bizzat ziraatla meşgul olan ve bağ bahçe yetiştirmekle zaviye ve
değirmen inşa etmekte mahir olan işgüzar insanlardır. Vakitlerini âyîn ve ibadetle geçirdiklerine, başkaları sırtından yaşadıklarına dair ortada henüz hiçbir delil mevcut değildir.
Nitekim birçok vakıflara sahip büyük bir dergâh hâlini alacak olan, Varna’ya tâbi Kaligra
Kalesi içinde bulunan Sarı Saltık Baba Türbesi dervişleri de henüz bu sıralarda işledikleri
bağ, bahçe ile ellerindeki sazlık, çayır ve çiftliklerinin mahsulünden bir kısmını sipahiye
ve padişaha verdikten sonra geriye kalanı zaviyede gelene ve geçene yedirmektedirler. Bu
suretle henüz büyük ve zengin bir tekke hâlinde değildir.
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Türbeler ve bazen o türbelerin etrafında teşekkül eden zaviyeler, daha başka mahiyette ve daha mânalı müesseselerdir ve çok defa zaviyede yatan ölüler o zaviyenin tesisinde
bir gaye değil ancak bir vesile ve timsal hizmetini görmektedirler. Filhakika, bizim tetkik
etmek istediğimiz zaviyeler, içtimaî ve dinî mühim cereyanların doğurduğu mühim propaganda ve kültür müesseseleri, yeni açılan memleketlerde yerleşen Türk muhacirlerinin
yerleşme ve teşkilâtlanma merkezidirler. Mevzubahis zaviyelerin müessisleri veyahut nâmına kuruldukları şeyhler ve dervişler de umumiyetle o köylerde yerleşen muhacirlerin o
mıntıkada öncüleri ve kafile şefleri veya büyük babalarıdırlar.
Görülüyor ki; zaviyelerin pek çoğu boş toprak bulmak ve kendilerine yer ve yurt edinmek için gelip yeni açılan Rum memleketlerine yerleşen muhacirler tarafından kurulmaktadır. Filhakika, yeni açılan veya boş bulunan bu topraklar üzerinde zaviyelerin tesisi
oralarını şenlendirmek, imâr ve iskân etmek hususunda büyük bir rol oynamaktadır. Boş
toprak aramak, dağdan ve bayırdan toprak açmak, iskân edilemeyecek bir hâlde ıssız,
tenha ve vahşi bir tabiat ortasında, hırsız yatağı yerlerde yerleşmek gibi işlerin ise ancak
azimkâr insanlar ve hayatiyeti yüksek bir millet tarafından yapılabileceği aşikârdır. Hatta zaviyelerin ekseriya devlet tarafından bilhassa seyahat ve mübadele işleri için tehlikeli
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addedilen yerlerde tesisi teşvik edilmektedir ve bu bakımdan dağlarda korkunç
boğazlarda tesis edilen melcelere, jandarma karakollarına benzemektedirler.
.

.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere
ulaşmak için karekodu okutunuz!

COĞRAFYA KADERDİR
SELÇUKLU’DAN OSMANLI’YA TÜRKİYE TARİHİ
ÖYG 1
40+40 Dakika
Osmanlı Devleti’nin siyasi olarak büyümesini haritalar üzerinden
inceler.
(Devlet sınırları, harita üzerinden irdelenecektir.)
Osmanlı Devleti Haritasın n-Kuruluştan Genişlemeye Kadar/
1299-1699 karton üzerine renkli çıktısı, makas, boyama kalemleri,
mantar pano, kürdan, yapıştırıcı.
Bir ders öncesinde öğrencilere Osmanlı Devleti ile ilgili haritaları incelemeleri gerektiği söylenir. Osmanlı bayraklarını, padişahlarını ve
tuğralarını araştırmaları istenir. Öğretmen de Osmanlı Devleti’ne ait
Kuruluş ve Yükselme Dönemi haritalarının büyük renkli çıktılarını
ve bu harita büyüklüğünde mantar panoyu hazır bulundurur.
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1) Osmanlı Beyliği’nin 1295’li yıllardaki coğrafi konumunu nasıl yorumlarsınız?

2) Beyliğin şehirlerini ve komşularını inceleyiniz. Siyasi büyüme nedenlerini sıralayınız.

3) Diğer Türk Beylikleri ile Osmanlı Beyliği’nin sınırlarını karşılaştırmalı olarak değerlendiriniz.

4) Niçin Osmanlı Beyliği bu bölgeye yerleşmiş olabilir?
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EK 2
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1) Osman Bey, Orhan Bey, I. Murat ve Yıldırım Bayezid dönemlerinde devletin sınırları neye bağlı
olarak genişlemiştir?

2) En çok fetih hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir? Renklere göre değerlendiriniz.

3)EK 1’de verilen haritaya göre Türk Beylikleri, Osmanlı Devleti’ne nasıl katılmıştır?
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EK 3

Osmanlı Devleti Haritası (1326-1361)
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1) 1326-1361 yılları Osmanlı haritasını inceleyerek devletin içinde bulunduğu coğrafi konumu
yorumlayınız.

2) Bizans sınırına yakın bir yerde kurulma nedenleri ne olabilir?

3) Osmanlı Devleti kısa sürede nasıl beylikten devlet hâline gelebilmiştir? Nedenleri neler olabilir?
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Devleti Haritası
(1300-1683)
Devleti Haritası
(1300-1683)
EK 4 EK 4 OsmanlıOsmanlı
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1)
a a verilen harita incelendiğinde 1300’lü yıllardan 1683 yılına kadar Osmanlı Devleti
nasıl beylikten cihangirâne bir dünya devleti hâline gelmiş olabilir? Devletin sınırlarını bu kadar
büyüten sebepler neler olabilir?

2) 1683 yılında devletin sınırlarının genişlemesi neden durmuş olabilir?

3) Haritadaki yıllar göz önünde bulundurulacak olursa en çok Osmanlı Devleti hangi dönemde
fetih gerçekleştirmiştir? O dönem de nasıl bu başarı elde edilmiş olabilir?
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EK 5

OsmanlıDevleti
DevletiHaritası
Haritası(En
(EnGeniş
GenişSınırlara
SınırlaraEriştiren
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Padişahlar)(1451-1683)
(1451-1683)
Osmanlı

Osmanlı Devleti’nin En Geniş Sınırları
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1) Haritanın sol alt köşesinde bulunan lejantını inceleyerek renklere göre en çok hangi dönemde
büyüme gerçekleştiğini belirtiniz.

2) Osmanlı padişahları hep batıya doğru bir sefer düzenlediği hâlde Yavuz Sultan
Selim niçin doğuya doğru sefer düzenlemiştir? Bu seferin kazanımları neler olmuştur?

3) Türkler niçin hep doğudan batıya sefer düzenlemiştir? “Kızıl Elma Mefkûresi” doğrultusunda
değerlendirmeler yapınız.
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Çalışma
Çalışma
YaprağıYaprağı

EK 6

Osmanlı Padişah Tuğraları
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Tuğraları
SULTAN MURAT
SULTAN YILDIRIM

ORHAN GAZİ
ORHAN GAZİ
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Osman Bey Dönemi (1299-1326)

II. Murat Dönemi (1453)

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi
(1520-1566)

II. Beyazid., Yavuz Sultan Dönemi
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KÜPLERLE ÖĞRENİYORUM
SELÇUKLU’DAN OSMANLI’YA TÜRKİYE TARİHİ
ÖYG 1
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Oyuna başlayan öğrenci üst tarafa gelen kelimeleri gördükten sonra elinde hazır bulunan bilgi kartlarındaki kelime ve kavramların anlamlarını sessizce okuması ifade edilir.
İlgili kavramları kullanarak bir hikâye metni kurgular.

E E
Her öğrenci oyuna 100 tam puan ile başlar. Öğrenciler küpleri masada yuvarlayıp attıktan sonra
üste gelen kavramlar ile kulaktan kulağa bu kelimeyi söyler. Son öğrenci kelime veya kavramı yanlış
söylerse ceza olarak ondan 5 puan düşülür. Puan durumunu kontrol eden öğrenci kelime veya kavramın doğrusunu ve ne anlama geldiğini elindeki bilgi kartından okur.

D
Bu etkinlik ile ilgili “Performans Değerlendirme Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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Medrese
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Tophane
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Humbarahane

Tüfekhane

Mehterhane

Tersane

Kılıçhane
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Ö

Cami

Tekke

Zaviye

Amin Alayı

Cerre Çıkma

Lonca
Teşkilatı
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Müderris
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Talebe

Mekteb-i
Tıbbiye-i
Şahane
(Tıphane)

Müdendishane-i
Bahr-i Hümâyun

Müdendishane-i
Berr-i Hümâyun

Mekteb-i
Mülkiye
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Mızıka-i
Hümayun

Darülkurra

Dârülmuallimât Cambazhane

Rasathane

İcazetname
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Ö

Darüttıp
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Darülhendese

Darülhadis

Mekâtib-i
Sultaniye

İbtidai

Hikem-i Tabiiye
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Ö

Rüş iye

İdadi

Tersim-i Hutut

Tedbir-i Menzil

Ameliyat-ı
Hıyâtiye

Mebadi-i
Hendese
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Ö

Müsellesat
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Kozmografya

Mevalid

Malumat-ı
Nafia ve
Hıfzısıhhat

Hüsn-i Hat

İlm-i Servet
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Eğitim
Sisteminde
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Kavramlar
Tablosu
Osmanlı
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Kavramlar
Tablosu

Enderun

Mahalle
Mektebi

Sahn-ı Seman

Şehzadegan
Mektebi

Medrese

Harem

Tophane

Humbarahane

Tüfekhane

Kılıçhane

Mehterhane

Tersane

Cami

Tekke

Zaviye

Lonca Teşkilatı

Âmin Alayı

Cerre Çıkma

Müderris

Talebe

Mekteb-i
Tıbbiye-i
Şahane

Mekteb-i
Mülkiye

Mühendishâne-i
Berri-i Hümâyun

Mühendishane-i Bahr-i
Hümâyûn

Mızıka-i
Hümayun

Darülkurra

Darülmuallimat

Cambazhane

Rasathane

İcazetname

Darüttıp

Darülhendese

Darülhadis

Hikem-i Tabiiye

Mekatib-i
Sultaniye

İbtidai

Rüşdiye

İdadi

Tersim-i Hutut

Mebadi-i
Hendese

Tedbir-i Menzil

Ameliyat-ı
Hıyâtiye

Müsellesat

Kozmografya

Mevalid

İlm-i Servet

Malumat-ı Nafia
ve Hıfzısıhhat

Hüsn-i Hat
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KONUŞAN KARTLAR
SELÇUKLU’DAN OSMANLI’YA TÜRKİYE TARİHİ
ÖYG 1
40+40+40 Dakika
Osmanlı Devleti Dönemi’ndeki bilginlerin çalışmalarını değerlendirir.
.
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Makas, renkli kartonlar.
EK 1 ve EK 2’nin öğrenci sayısı kadar renkli çıktısı alınır.
Bir ders öncesinde öğrencilerden EK 2’de verilen Türk, İslam ve Avrupalı bilim insanları ve çalışmalarını araştırmaları istenir. Konuyla
ilgili belgeseller izlemeleri tavsiye edilir.
EK 3’te yer alan bilim insanları ve oyundaki yasaklı kelimeler, ilgili
yerlerden makasla kesilerek kartona yapıştırılır ve oyun için hazır
hâle getirilir.
Bilimin günümüze ulaşmasında farklı dönem ve coğrafyada yaşayan
bilginlerin çalışmalarının katkısı nelerdir?

EK 1’de verilen bilgi kartlarının renkli çıktıları alınır veya yansı ile yansıtılarak metin ve görsellerin
öğrenciler tarafından incelemeleri sağlanır.
Öğrencilerden bilimin, bütün milletler tarafından “ortak miras” olarak kabul edilip edilemeyeceği
ya da buluş, bilgi ve icatların bütün milletlerin kullanımına açık olup olmayacağı konusundaki düşüncelerini açıklamaları istenir.
Bilgi kartlarında verilen bilgilere ve dersten önce yaptıkları araştırmalara göre öğrencilerden farklı
dönemlerden bir bilgini rol model olarak seçmeleri istenir.

TARİH

TARİH

Öğrencilerden seçtikleri bilim alanlarına göre önceden belirlenen masaların etrafında toplanmaları
ve her masada ayrı bir bilim kurulu oluşturmaları istenir. Bu bilim kurulunda, “Bilim insanlarının
yaptıkları çalışmalar ve günümüz dünyasına etkileri nelerdir?” sorusuna yönelik rol model aldıkları
bilim insanı ile ilgili sunum yapmaları istenir.
Bilim insanı rolündeki öğrencilerin bilimsel çalışmaları karşılaştırarak sınıfta tartışmaları sağlanır.
Öğrencilerden rol model olarak seçtikleri bilim insanının hangi özelliklerinin kendilerini etkilediğini ifade etmeleri istenir.
Sınıf iki eşit gruba ayrılır. Gruplar, EK 2’de verilen bilim insanlarını EK 3’te verilen yasaklı kelimeleri kullanmadan birbirlerine anlatmaya çalışır. Oyunun EK 4’te verilen kurallara göre oynanması
sağlanır.

D
Bu etkinlik ile ilgili “Performans Değerlendirme Formu”na etkinlik kare kodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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EK 1 EK 1 Bilgi Kartları
Bilgi Kartları
EK 1
1. Sabuncuoğlu Şerefeddin (1386-1468)
1. Sabuncuoğlu Şerefeddin (1386-1468)
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“Şehzade Bayezid’in ikinci Amasya valiliği sırasında onun isteği üzerine “Akrabazin tercümesi”
“Şehzade Bayezid’in ikinci Amasya valiliği sırasında onun isteği üzerine “Akrabazin tercümesi”
kitabını yazmış. Eserinde ilaçların hazırlanma usulleriyle başlayan kitap daha sonra müfred ve mükitabını yazmış. Eserinde ilaçların hazırlanma usulleriyle başlayan kitap daha sonra müfred ve mürekkeb ayrımıyla ve macun, eyâriç, cevâriş, ıtrıfil, kurs, süfûf, laûk, şurup, perverde, gargara, yağ ve
rekkeb ayrımıyla ve macun, eyâriç, cevâriş, ıtrıfil, kurs, süfûf, laûk, şurup, perverde, gargara, yağ ve
merhem sıralamasıyla ilaçların formüllerini verir. Cerrâhiyye-i İlhâniyye (Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye) kimerhem sıralamasıyla ilaçların formüllerini verir. Cerrâhiyye-i İlhâniyye (Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye) kitabının en önemli özelliği, tıp tarihinde ilk defa cerrahî müdahaleleri gösteren minyatür tekniğinde
tabının en önemli özelliği, tıp tarihinde ilk defa cerrahî müdahaleleri gösteren minyatür tekniğinde
yapılmış çeşitli resimler içermesi ve sade bir Türkçe ile kaleme alınmış olmasıdır.
yapılmış çeşitli resimler içermesi ve sade bir Türkçe ile kaleme alınmış olmasıdır.
Mücerrebnâme, Sabuncuoğlu 873’te (1468) yazdığı eserin ön sözünde kitabını Amasya’daki hekim
Mücerrebnâme, Sabuncuoğlu 873’te (1468) yazdığı eserin ön sözünde kitabını Amasya’daki hekim
çevresinin isteği üzerine kaleme aldığını söyler. Kitapta çeşitli hayvanlar, insanlar ve müellifin kendi
çevresinin isteği üzerine kaleme aldığını söyler. Kitapta çeşitli hayvanlar, insanlar ve müellifin kendi
üzerinde denemiş olduğu ilâçların hazırlanışı ve kullanılışı anlatılmaktadır. Bugünkü vak‘a takdimleüzerinde denemiş olduğu ilâçların hazırlanışı ve kullanılışı anlatılmaktadır. Bugünkü vak‘a takdimlerine benzer ifadelerin yer aldığı eser on yedi bölüm olup bölümler ilaçların etki ve kullanım alanlarına
rine benzer ifadelerin yer aldığı eser on yedi bölüm olup bölümler ilaçların etki ve kullanım alanlarına
göre düzenlenmiştir; bu sebeple ilaçlar çok kullanılandan az kullanılana doğru sıralanmıştır. Eser Türk
göre düzenlenmiştir; bu sebeple ilaçlar çok kullanılandan az kullanılana doğru sıralanmıştır. Eser Türk
tıp tarihinde bir hekimin kendi buluşu ilaç ve tedavi metotlarını anlattığı ilk monografi olması bakıtıp tarihinde bir hekimin kendi buluşu ilaç ve tedavi metotlarını anlattığı ilk monografi olması bakımından önemlidir.” (Yıldırım, 2008: s. 358-359).
mından önemlidir.” (Yıldırım, 2008: s. 358-359).
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2. Uluğ Bey (1395-1449)
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“Üstün bir zekâya sahip olan Uluğ Bey başarılı bir matematikçi ve astronomdur. Henüz küçük
“Üstün bir zekâya sahip olan Uluğ Bey başarılı bir matematikçi ve astronomdur. Henüz küçük
denecek yaşta Merâga Rasathânesi’ni görmüş ve zihninde ona bir yer ayırmıştı. Bu sebeple Merâdenecek yaşta Merâga Rasathânesi’ni görmüş ve zihninde ona bir yer ayırmıştı. Bu sebeple Merâga’dan sonra en büyük rasathâneyi Semerkant’ta kurmuştur. Bu yapı, Kadızâde-i Rûmî ile Cemşîd
ga’dan sonra en büyük rasathâneyi Semerkant’ta kurmuştur. Bu yapı, Kadızâde-i Rûmî ile Cemşîd
el-Kâşî’nin gözetiminde inşa edilmekteydi. Ancak bu iki âlim rasathâne tamamlanmadan vefat etel-Kâşî’nin gözetiminde inşa edilmekteydi. Ancak bu iki âlim rasathâne tamamlanmadan vefat etmiş, onların yerine Ali Kuşçu getirilmiştir. Uluğ Bey’in ölümüne kadar otuz yıl faaliyetini sürdüren
miş, onların yerine Ali Kuşçu getirilmiştir. Uluğ Bey’in ölümüne kadar otuz yıl faaliyetini sürdüren
rasathâne ve burada oluşturulan astronomi tabloları teleskopun icadına kadar ilim dünyasında etkili
rasathâne ve burada oluşturulan astronomi tabloları teleskopun icadına kadar ilim dünyasında etkili
olmuştur. Uluğ Bey, kullandığı Zîc-i İlhânî’de gördüğü bazı ölçüm hatalarını ve eksiklikleri giderolmuştur. Uluğ Bey, kullandığı Zîc-i İlhânî’de gördüğü bazı ölçüm hatalarını ve eksiklikleri gidermek için hem İslâm dünyasında hem Avrupa’da alanında kaynak eser kabul edilen Zîc-i Uluğ Bey’i
mek için hem İslâm dünyasında hem Avrupa’da alanında kaynak eser kabul edilen Zîc-i Uluğ Bey’i
meydana getirmiştir. Ayrıca onun geometri alanında ve özellikle üçgenler konusunda araştırmalar
meydana getirmiştir. Ayrıca onun geometri alanında ve özellikle üçgenler konusunda araştırmalar
yaparak tanjant ve sinüs cetvelleri oluşturduğu bilinmektedir.” (Unat, 2012: s. 127-129).
yaparak tanjant ve sinüs cetvelleri oluşturduğu bilinmektedir.” (Unat, 2012: s. 127-129).
3. Ali KUŞÇU (? – 1474)
3. Ali KUŞÇU (? – 1474)
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Ali Kuşçu’nun (ö. 1474) matematiğe dair eseri
“Eser bir giriş ve iki bölümden (fen) meydana gelmektedir. Bir ön söz ile beş makaleden oluşan
birinci bölümde hesap ilmi incelenir. Ön sözde tanımlar, özellikle sayının ayrıntılı tanımı ele alınır.
Birinci makalede, ondalık konumlu Hint hesabı pozitif reel sayılar kümesi içerisinde ikiye katlama
ve bölme, dört işlem, rasyonel ve irrasyonel sayıların karekökünü, küp kökünü alma ve sağlama işlemleri; ikinci makalede astronomların kullandığı altmış tabanlı sayı sistemi ve yine birincide verilen
işlemler; üçüncü makalede cebir ve mukabele ilminin ikinci derecede denklem çözümleriyle sınırlı
olarak gözden geçirilmesinden sonra çok terimlilerin dört işlemi, red ve tekmil ile bast gibi cebir işlemlerinden sonra da altı cebir formülünün örneklerle incelenmesi; dördüncü makalede çift yanlış
hesabı ile tahlil yöntemi; beşinci makalede bazı kısa aritmetik yöntemleri, oran ve orantı kuralları
ile aritmetik dizi toplamlarına ilişkin formüller ele alınmıştır. Bir mukaddime ile üç makaleden oluşan ikinci bölümün mukaddimesinde geometrik şekillerin ve mesâhaya ilişkin temel kavramların
tanımları, şekil ve cisimlerin alan ve hacim formüllerinin yanında bazı temel trigonometrik fonksiyonlarla ilgili formüller, verilen bazı formüllerin ispatları; birinci makalede yüzeylerin alanları, ikinci makalede düzgün altıgen alanı, üçüncü makalede küre, küre parçaları ve koni gibi cisimlerin hacimleri incelenmektedir.
Er-Risâletü’l-Muhammeddiyye’nin en önemli özelliklerinden biri, hesap ve cebirde daha önce eklenen ve çıkarılan nicelikler için kullanılan “zâid” ve “nâkıs” terimlerinin yanında ilk defa “müsbet”
ve “menfi” terimlerine yer verilmesidir. Eserin bir diğer özelliği de Türkistan matematik geleneğinin
Yunan sayı anlayışına karşı geliştirdiği sayı tanımını bir ders kitabında açık biçimde dile getirmesidir.” (Fazlıoğlu, 1999: s. 129-130).

4. Piri Reis (1465-1554)
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“Pîrî Reis, çizdiği iki dünya haritası ve Akdeniz portolanı olan Kitâb-ı Bahriyye adlı
eseriyle büyük ün kazanmıştır. Gelibolu’da çizdiği 919 (1513) tarihli dünya haritası parçası
İspanya, Portekiz ve Batı Afrika kıyıları ile Amerika kıtasının doğu kıyılarını göstermektedir.
Günümüzde mevcut en eski dünya haritası olması bakımından önemi tartışılmaz olan haritanın
kaynakları Doğu ve Batı dünyasından kendisine ulaşan eski haritalarla Kristof Kolomb’un
haritasıdır. Pîrî Reis Kitâb-ı Bah-riyye’de, Hint ve Çin denizlerinin yeni yapılan haritaları
hakkında ilk bilgileri kendisinin elde etmiş olduğunu ve Yavuz Sultan Selim’e bu haritaları
takdim ettiğini bildirir. Haritada o zamana kadar yapılan yeni keşiflerin dikkatle takip edildiğini
gösteren ipuçları vardır. Pîrî Reis, Portekizliler ve İs-panyolların Hint ve Atlas Okyanusu
seferlerini dikkatle izlemiş olmalıdır. Nitekim 935’te (1528-29) çizdiği ikinci dünya haritası Atlas
Okyanusu’nun kuzeyini, Kuzey ve Orta Amerika kıyılarını göster-mektedir. Ege ve Akdeniz
kıyılarının atlası niteliğindeki Kitâb-ı Bahriyye ilki 927’de (1521) mensur olarak, ikincisi gözden
geçirilmiş ve temize çekilmiş, kısmen manzum şekilde 932’de (1526) Kanuni Sultan Süleyman’a
takdim edilmiştir. Birinci telif Kitâb-ı Bahriyye nüshalarında en fazla 134 olan ha-rita sayısı
ikinci telifte 223’e ulaşmaktadır. Az sayıda kaynak dışında esas itibariyle Pîrî Reis’in kendi
gözlemlerine dayanan Kitâb-ı Bahriyye denizcilerin elinden düşürmediği bir rehber kitap
olmuştur.” (Bostan, 2007: s. 283-285).
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“Osmanlı mimarisini farklı bir kavrayışla ele alarak dünya mimarlığının zirvesindeki gelişme
noktasına taşıyan en önemli isimdir. Şehircilik, işletme yönetimi ve en genel anlamda yapı alanının
örgütlenmesinde adını en çok duyuran kişi olması, beslenip dayandığı toplumsal alt yapı ve kurumlar kadar kişisel dehasıyla da bağlantılıdır. Sinan gerçeğini kendinden önceki üslûpları nasıl aştığını,
mimarlık sanatına getirdiği dünya ölçeğindeki yenilikleri, kendisini kuşatan kültür çevresini olaylar
dokusu ve örneklerle birlikte düşünmek bu bakımdan kaçınılmazdır. Mimar Sinan’ın hayatı ve eserleri hakkındaki yayınlar, belgelerle kanıtlanmış araştırmalar, polemik ve efsaneler, çok farklı düzeylerdeki yaklaşımlarla küçük bir kütüphaneyi doldurabilecek birikime ulaşmıştır.
Mimar Sinan 92 cami, 52 mescit, 57 medrese, 7 darülkurra, 22 türbe, 17 imaret, 3 darüşşifa (hastane), 5 su yolu, 8 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 de hamam olmak üzere 375 eser
vermiştir.” (Mülayim, 2009: s. 224-227).
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6. Takiyüddin (1521-1585)
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“Osmanlı Dönemi’nde yetişen çok yönlü bilim ve düşünce adamlarından biri ve XVI. Yüzyıl
Osmanlı ilminin en seçkin temsilcisi olan Takiyyüddin matematik, astronomi, fizik, optik, mekanik ve tıp konularında çeşitli eserler kaleme almıştır. Onun çalışmalarına bakıldığında asıl ilgisinin
astronomiye olduğu, bilimsel etkinliklerini bu ilginin belirlediği ve eserlerinin yaklaşık üçte birinin
bu konuya ayrıldığı görülür. Özellikle gözlemlerinden elde ettiği verilere dayanarak yaptığı hesaplamaları ayın, yerin ve diğer gezegenlerin hareketlerindeki düzensizlikleri günümüz değerlerine yakın
ölçülerde açıklaması onun bu konudaki bilgisini göstermektedir. Takiyyüddin, eski zîclerin artık
ihtiyacı karşılayamadığını, yeni gözlemlere gerek olduğunu belirterek, astronomi çalışmalarının Osmanlı Devleti’nde de sürdürülebilmesi için bir gözlemevi kurulmasını zorunlu gördüğünü bildirince
III. Murad, Vezîriâzâm Sokullu Mehmed Paşa ile Hoca Sâdeddin Efendi’yi ona yardımcı olmakla
görevlendirmiştir. Bazılarını Takiyüddin’in icat ettiği, dönemin en mükemmel gözlem aletleri ile
donatılan İstanbul Rasathânesi, Tycho Brahe’nin (Tiko Bırahe) kurduğu Uranienborg (Uraninborg)
Gözlemevi’yle boy ölçüşecek nitelikteydi.” (Topdemir, 2010: s. 454-456).
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8. Hezarfen Ahmet Çelebi (1609-1640)
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“Çeşitli fen ve sanatlardan anladığı için “bin fenli” anlamında Hezarfen unvanıyla anılan Ahmed
Çelebi uçma ile ilgili araştırma ve deneylerini Okmeydanı’nda yapmıştır. Rüzgârın şiddetli olduğu sıralarda “kartal kanatları” olarak nitelendirilen aletle defalarca uçmuş, böylece rüzgâra karşı uçuşun kaldırma kuvveti temin edeceği kanaatine varmıştır. Daha sonra da Galata Kulesi’nden havalanarak lodosa
karşı uçmuş ve Üsküdar’da Doğancılar Meydanı’na inmiştir. Bu olayı Sarayburnu’nda Sinan Paşa Köşkü’nden seyreden devrin padişahı IV. Murad, Ahmed Çelebi’ye 1 kese altın ihsan etmiş ve “Bu âdem pek
havf edilecek bir âdemdir, her ne murad edinse elinden gelir, böyle kimselerin bekası câiz değil.” diyerek
Cezayir’e sürgün etmiştir.” (Evliya Çelebi, I, 670).
Hezarfen Ahmed Çelebi’nin Galata Kulesi’nden Doğancılar’a kadar 3200 metrelik mesafeyi uçması,
kol ve kas gücüyle kuşları takliden kanat çırpması ile mümkün değildir. Günümüz aerodinamik bilimin
ışığı altında incelendiğinde bu uçuşun, ancak hava akımlarından faydalanarak yükselip ilerleyebilen,
bugün daha ziyade tatil yörelerinde amatör bir spor olarak yapılan ve yekpâre kanatlarla havada kalıp
süzülme esasına dayanan bir çeşit basit planörle mümkün olabileceği sanılmaktadır.” (Kaçar, 1998: s.
297).
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9. Lagari Hasan Çelebi (17. yy)
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“Evliya Çelebi’ye göre 1042 (1632-33) yılında, IV. Murad’ın kızı Kaya Sultan’ın doğumu münasebetiyle yapılan şenlikler sırasında 50 okka barut macunundan yedi kollu bir fişek icat etmiş, “Padişahım,
seni Huda’ya ısmarladım, İsa Nebi ile konuşmaya gidiyorum.” diyerek Sarayburnu’nda IV. Murad’ın huzurunda fişeğe binmiş, yardımcılarının fişeği ateşlemesiyle havaya yükselmiştir; havada iken yanındaki
fişekleri ateşleyince denizin yüzü aydınlanmış, büyük fişeğinin barutu kalmayıp yere doğru düşerken de
ellerindeki kartal kanatlarını açıp Sinan Paşa Köşkü önünde denize inmiştir. Oradan da yüzerek padişahın huzuruna gelmiş ve “Padişahım, İsa Nebi sana selâm etti.” diyerek şaka yapmıştır. Sultan Murad,
Hasan Çelebi’ye 1 kese akçe vermiş, ayrıca onu 70 akçe yevmiye ile sipahi yazdırmıştır. Yine Evliya Çelebi’nin belirttiğine göre daha sonra Kırım’a Selâmet Giray Han’ın yanına giden Lâgarî orada vefat etmiştir.
Hasan Çelebi’nin barutun itme gücüne dayalı, tepki prensibiyle çalışan iptidai bir füze ile havaya
yükselerek yavaşça denize inme hadisesinin, Evliya Çelebi’nin anlattıklarına dayanılarak yapılan hesaplamalar neticesinde mümkün olabileceği sonucuna varılmıştır. Bu hesaplamalara göre Lâgarî’nin bu iptidai roketle 250 m. kadar havaya yükselmiş olabileceği, “Deniz yüzünü aydınlattı.” şeklindeki ifadeden
burada iken ateşlediği öteki fişeklerle muhtemelen yönünü değiştirdiği, iki elinde tuttuğu kartal kanadı
şeklinde tasvir edilen şeyin bir nevi paraşüt vazifesi gördüğü ve bu sayede yavaşça denize indiği anlaşılmaktadır.” (Kaçar, 1997: s.315-316).
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EK 2
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Bilim İnsanları

Türk-İslam Bilim İnsanları
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Avrupalı Bilim İnsanları

1. Akşemseddin: (1389 - 1459)

1. Bacon: (1561 - 1626)

2. Ali Kuşçu: (? - 1474)

2. Leonardo da Vinci: (1452 - 1519)

3. Bitruci : (13 yüzyıl ) Cezeri: (1136 - 1206)

3. Nicolas Copernicus (1473 - 1543)

4. Demiri: (1349 - 1405)

4. Tycho Brahe (1546 - 1601)

5. Evliya Çelebi:(1611 - 1682)

5. Johannes Kepler (1571 - 1630)

6. Hazerfen Ahmet Çelebi: (17 yüzyıl)

6. Galileo (1564 - 1642)

7. İbni Battuta: (1304 - 1369)

7. Toricelli (1608 - 1647)

8. İbni Haldun: (1332 - 1406)

8. Pascal (1623 - 1662)

9. İbn’ül Heysem:(965 - 1051)

9. Newton (1642 - 1727)

10. İbni Macit: (15 yüzyıl)

10. James Watt (1769 - )

11. İbni Sina: (980 - 1037)

11. Pasteur (1822 - 1895)

12. Kadızade Rumi: (1337 - 1430)

12. Edison (1847 - 1931)

13. Kambur Vesim: (? - 1761)

13. Albert Einsteın (1879 - 1955)

14. Lagarî Hasan Çelebi: (17 yüzyıl).
15. Mimar Sinan: (1489 - 1588)
16. Piri Reis: (1465 - 1554)
17. Sabuncuoğlu Şerefeddin: (1386 -1470)
18. Seydi Ali Reis: (? - 1562)
19. Takiyyüddin Er Râşit: (1521 - 1585)
20. Uluğ Bey: (1394 - 1449)
21. Amasyalı Hüseyinoğlu Ali

TARİH
EK 33
EK

TARİH
Bilim İnsanlarını Anlatırken Kullanılmayacak Yasaklı Kelimeler

13.
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EK 4

Oyunun Kuralları ve Oynanışı

• İki ayrı gruba ayrılan takımlara isim seçmesi için zaman tanınır. Seçilen isimlerin bilim insanlarının
ismi olması özellikle ifade edilir.
• EK 3’te yer alan kartlar karıştırılarak üst üste konur.
• İki takımın oyuncuları sırasıyla önlerinde duran EK 3’te verilen kartlardaki bilim insanlarını, takım
arkadaşlarına yasaklı kelimeleri söylemeden anlatması istenir.
• Anlatımı güç olan durumlarda 3 kez pas hakkı tanınır ve böylece diğer bilim insanının anlatımına
geçilir.
• Hangi takım anlatıyorsa rakip takımdan bir oyuncu yasaklı kelimelerin söylenip söylenmediğini anlatan öğrencinin arkasında durarak kontrolünü yapar.
• Yasaklı kelimeleri söyleyen takımın bir puanı silinir.
• Doğru tahmin edilen bilim insanı takıma bir puan kazandırır.
• Anlatımda en çok bilim insanını bulan oyunu kazanır.
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Etkinlikle
Etkinlikle ilgili
ilgili tüm
tüm materyallere
materyallere
ulaşmak
için
karekodu
ulaşmak için karekodu okutunuz!
okutunuz!

POÇİTEL’DE TÜRK GİBİ YAŞAMAK
SELÇUKLU’DAN OSMANLI’YA TÜRKİYE TARİHİ
ÖYG 1
40+40 Dakika
Osmanlı’nın istimalet politikasının etkilerini değerlendirir.
(
.)
Bir ders öncesinde “Osmanlı’nın istimalet politikasının günümüze
etkileri” konusunda öğrencilere araştırma yapmaları söylenir. Eklerin öğrenci sayısı kadar renkli çıktısı alınır.
Balkanlarda Türklerin var olmasının sebepleri nelerdir?

Öğrencilere EK 1’deki gazete haberi ve ferman metni dağıtılarak incelemeleri söylenir.
Öğrencilerden, haber okunduktan sonra “Bosna Ahitnamesi” fermanı altında verilen soruları cevaplamaları ve konuyla ilgili düşüncelerini arkadaşları ile paylaşmaları istenir.
EK 2 dağıtılarak öğrencilerden metin sonundaki soruları cevaplamaları istenir.
Sınıf iki eşit gruba ayrılır.
Bosna Hersek’teki Osmanlı köyü Poçitel adlı videoya etkinlik karekod okutularak ulaşılır.
Belgesel gösterimi öncesinde öğrencilere EK 3 dağıtılır ve nasıl doldurulacağı hakkında bilgi verilir.
Gösterim sırasında önemli bulunan sahnelerin tekrarı sağlanır.
Öğrenciler belgesel film gösterimi sonrasında Osmanlının istimalet politikasının etkilerini sınıfça
tartışır.
EK 3 ve EK 4’teki bilgi ve görselleri dikkate alarak öğrencilerden kendilerini Osmanlı Dönemi’nde yaşayan bir seyyah olarak hayal etmeleri ve o dönemi anlatmaları ayrıca Poçitel köyü ile ilgili görselleri
kullanarak bir albüm oluşturmaları istenir.
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D
Bu etkinlik ile ilgili “Performans Değerlendirme Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

K
Kiel, M. (2019), “Poçitel”, İslam Ansiklopedisi, (2.cilt ) (3. basım ek 2.cilt) , Ankara: Türkiye Diyanet
Vakfı Yayınları, (s.402-404).
Ekici, C. (2006), “Gök Kubbe Atında Birlikte Yaşamak”, Elma Basım.
A n, E.(2003), “Osmanlı’nın ilk Dönemlerinde Türk ve Balkan Kültürlerinde Etkileşim”, Folklor/Edebiyat, S.33/1, (ss. 99-105).
Baştuğ, E. ”Fatih’in Ahidnamesi 555 yıldır manastırda korunuyor”, aa., (4 Temmuz 2021 10:34) “https://www.aa.com.tr/tr/dunya/fatihin-ahidnamesi-555-yildir-manastirda-korunuyor/1157922”
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EK 11
EK

TARİH
Gazete Haberi

“Fatih’in Ahidnamesi” 555 yıldır manastırda korunuyor.”
Fatih Sultan Mehmed’in Bosna Hersek’i fethinden sonra ülkedeki Fransisken rahiplere özgürlük bahşettiği Ahidname, 555 yıldır Fojnica (Fojnika) şehrindeki manastırda muhafaza ediliyor.”
(AA, 2021)
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“Fatih Sultan Mehmed’in Bosna Hersek’i fethinden sonra ülkedeki Fransisken rahiplere özgürlük
bahşettiği Ahidname, 555 yıldır ülkenin orta kesimindeki Fojnica şehrinde bulunan manastırda muhafaza ediliyor. İnsan hakları ve özgürlükler konusunda yayınlanmış en eski belgelerden olan Ahidname,
Fransisken rahip Andjeo Zvizdovic’e (Anjeo Zeyvizdoviç) 28 Mayıs 1463 tarihinde verilmiş ve ülkedeki
Fransiskenlere ibadet etme özgürlüğünün yanında bir dizi hak ve özgürlük tanımıştı.

TARİH

TARİH

Ferman ve Haberi Sorgulayalım:
1. Ahitname, 555 yıldır Fojnica şehrindeki manastırda niçin muhafaza ediliyor olabilir?
2. Fatih Sultan Mehmet’in Fransisken rahiplere özgürlük vermesinin nedenleri nelerdir?
3. Fermana göre can ve mal güvenliğinin sağlanması ne gibi sonuçların ortaya çıkmasına neden olmuştur?
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EK 22
EK

“Fransız Georges Castellan, 14-18. yüzyıllar arasında Balkan halklarının dil ve dinlerini değiştirmeden Türk usulü yaşadıklarını belirtmekle yetinmez, şunları da ekler: O dönemin seyyahları Balkan kentlerinin hatta Hristiyan nüfusun çoğunlukta olduğu yerlerde bile yaşama biçiminin Türk karakterinde
olduğunu belirtir. Buna göre “Selanik, Belgrat, Sofya’da herkes çarşaf giyiyordu ve pek çok kilise kadın ve
erkekleri ayıran tahta parmaklıklarla bölünmüştü. 19. yüzyıla kadar Belgratlı Sırp kadınlar çarşaf giyiyordu. 1829’da Vuk Karaciç de bunları doğrular. Şehirde Sırplar, Türk adetlerine göre yaşıyorlardı. Bu
konuda 1665’te Rycaut’un (Rikaut) verdiği örnek çarpıcıdır. Rycaut (Rikaut) “Osmanlılardan önce 1200
yıllık geçmişi olan Sofya kendi için öylesine her şeyiyle Türk ki içinde Türklerin kendilerinden daha antik görünen hiçbir şey yok.” der…
Makedonya’da ve Bosna’da Türklerin hayatlarına imrenen Hristiyan halk kitleler hâlinde İslam dinine geçiyordu. Osmanlılar akılcı iskân politikalarıyla Balkanlarda elde ettikleri topraklara konar-göçer
Türk oymaklarını getiriyor, şehir ve kasabalara yerleştiriyorlardı. Ayrıca yeni yurtlarına bağlanmaları ve
hayatlarını sürdürebilmeleri için çiftçi ve zanaatı olan Türk göçmenlere toprak veriliyordu…” (Artun,
2003: s. 99-105).
METNİ SORGULAYALIM:
Balkan halkları dil ve dinlerini değiştirmeden niçin Türk ananelerine uygun yaşam biçimini
benimsemiş olabilir?
Osmanlının “İskân Politikası”nın başarılı olduğunu söyleyebilir miyiz? Neden?
Yukarıdaki parçanın son paragrafında yer alan bölümüne bakınız:
“Makedonya’da ve Bosna’da Türklerin hayatlarına imrenen Hristiyan halk kitleler hâlinde İslam dinine
geçiyordu. Osmanlılar akılcı iskân politikalarıyla Balkanlarda elde ettikleri topraklara konar-göçer Türk
oymaklarını getiriyor, şehir ve kasabalara yerleştiriyorlardı. Ayrıca yeni yurtlarına bağlanmaları ve hayatlarını sürdürebilmeleri için çiftçi ve zanaatı olan Türk göçmenlere toprak veriliyordu…”
Aşağıdaki cümlelerden hangisi parçanın bu bölümünü en iyi şekilde özetlemektedir?
A. Makedonya ve Bosnalılar Türklerin hayatlarına imrendikleri için Müslüman oldular.
B. Türkler, konar-göçer Türk oymaklarını Balkanlara yerleştirerek, oraları da elde tutmayı başar
dılar.
C. Osmanlı Devleti, gelen Türk göçmenlere toprak vererek onların hayatlarını sürdürmesini ve
yeni yurtlarına bağlanmalarını sağladı.
D. Osmanlı Devleti akılcı iskân politikasıyla Balkanları gönül coğrafyası hâline getirmeyi başardı.
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“Romen tarihçi Beldiceanu (Beldiçanu) günümüzde Türk kültürünün yaşadığını şöyle anlatmıştır:
“...gelenekler ve Osmanlı söz hazinesi halkların dillerinde yaşamaya devam ediyor. Arnavutlar, Bulgarlar, Yunanlar, Makedonyalılar, Boşnaklar, Sırplar ve Romenlerin miras aldıkları bu hazineye bir
göz atılırsa Osmanlı uygarlığının ne derece kendini kabul ettirmeyi başardığı ve Balkanlardaki yaşamın bazı yönlerini şekillendirdiği fark edilir. Bir evin mobilyası, oda eşyası, giyim, yiyecek ve kent
çevresine ait en az iki yüz kelimenin Türkçe olması anlamlıdır.”
Yazarın bu değerlendirmeyi izleyen yargısı ise daha da önemlidir. Yazar, “Doğu Avrupa halkları üzerine vurulan bu damga, Balkanlarda yeni bir kent uygarlığının ilk temellerini Türklerin attığını ve bu
roldeki önemlerini iyi yansıtmaktadır.
Sırp araştırmacı Milan Vasic (Milan Vasiç) de işin Hristiyan çocuklara Türk ismi vermeye kadar
vardığını, iki kültürün birbirini etkilemesi sonucu tam bir ahengin yaratıldığını belirtiyor… (Artun,
2003: s. 99-105).

METNİ SORGULAYALIM:
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Metne göre Türk kültürü, Balkanlarda yaşamaya nasıl devam etmektedir?
“…Balkanlar Osmanlıların eline geçtikten sonra burada yaşayan halkların yaşama biçimleri, gelenek
ve görenekleri, kültürler; Türk dilinin yaygınlaşması, cami, hamam, medrese, tekke, türbe, vb. Osmanlı eserlerinin hızla inşa edilmesiyle değişime uğramıştır.
Bugün Balkanlarda tekerlemeler, masallar, halk hikâyeleri, bilmeceler, atasözü ve deyimler, türküler,
maniler, ninniler, ağıtlar vb. yaşamaktadır. Birçok Türk atasözü Balkan dillerine çevrilmiş ve kullanılmaktadır. Birçok türkünün ezgisini Balkan şarkılarında görüyoruz. Balkanlarda Türk kültürünün
yöre halkına ne denli etki ettiğinin en açık göstergesi ise onların dillerine girmiş Türkçe kelimelerdir.
Sırpça-Hırvatçaya yedi bin, Makedoncaya yedi sekiz bin, Bulgarcaya beş bin, Rumcaya üç bin, Arnavutçaya sekiz bin, Macarca ve Romenceye de çok sayıda Türkçe kelime girmiştir…” (Artun, 2003:
s. 99-105).

METNİ SORGULAYALIM:
Metne göre Balkanlarda Türk kültürü ne kadar etkili olmuştur?

TARİH
EK 33
EK

TARİH
BELGESEL İNCELEME YAPRAĞI

Bosna Hersek teki

smanlı k yü Poçitel - Ay ıldızın İzinde

2017
04:52 dk.
Elvis Cul eviç
1. (00.00 – 01.15 dk.)
Poçitel köyünün bir Osmanlı köyü olduğunu nereden anlıyoruz? Osmanlı Devleti’nden günümüze
hangi yapılar kalmıştır?
…………………………………………………………………………………..……..………..……..
…………………………………………………………………………………..……..………..……..
…………………………………………………………………………………..……..………..……..
…………………………………………………………………………………..……..………..……..
Poçitel köyündeki kale hangi yıl yapılmış olabilir?
…………………………………………………………………………………..……..………..……..
2. (01.15 – 01.28 dk)
Poçitel köyü UNESCO tarafından neden dünya kültür mirası listesi kapsamına alınmıştır?
…………………………………………………………………………………..……..………..……..
…………………………………………………………………………………..……..………..……..
…………………………………………………………………………………..……..………..……..
…………………………………………………………………………………..……..………..……..
Köydeki eski eserler hangi yüzyıla aittir?
…………………………………………………………………………………..……..………..……..
3. (01.30 – 04.52 dk)
Poçitel köyünde ziyaret edilen caminin ismi nedir? Ne zaman yapılmıştır?
…………………………………………………………………………………..……..………..……..
Hangi Osmanlı padişahı döneminde yapılmıştır?
…………………………………………………………………………………..……..………..……..
Cami neden tadilattan geçmiştir? Açıklayınız.
…………………………………………………………………………………..……..………..……..
…………………………………………………………………………………..……..………..……..
…………………………………………………………………………………..……..………..……..
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4. Siz olsaydınız bu belgesele ne ad verirdiniz?
…………………………………………………………………………………..……..………..……..
5. Siz bu belgeselde ne tür görseller kullanırdınız?
…………………………………………………………………………………..……..………..……..
…………………………………………………………………………………..……..………..……..
6. Siz bu belgeselde ne tür müzik kullanırdınız?
…………………………………………………………………………………..……..………..……..
7. Belgesel kapanış cümleniz ne olurdu? Yazınız.
…………………………………………………………………………………..……..………..……..
…………………………………………………………………………………..……..………..……..
…………………………………………………………………………………..……..………..……..
…………………………………………………………………………………..……..………..……..
…………………………………………………………………………………..……..………..……..
…………………………………………………………………………………..……..………..……..
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EK 44
EK

TARİH
Poçitel Köyü

“Neretva Nehri’nin Bosna-Hersek sınırlarını terk ettiği yerin çok yakınında, Mostar’ın 27 kilometre kadar güneyinde ve Adriyatik Denizi’ne 32 km. mesafede ülkenin en güzel ve en romantik tarihî kasabalarından biridir. Poçitel, Osmanlı şehircilik anlayışının en mükemmel temsilcisidir.
Kasaba, Adriyatik Denizi’nden Balkanların içlerine doğru giden ana yola yüksekten bakan, zemini
kayalık bir kütlenin üzerinde küçük bir kalenin eteklerinde kurulmuştur. Kale sadece bir kuleden ve
etrafı duvarla çevrelenmiş bir avludan oluşmaktadır.
1562-63 yılında Musa oğlu Hacı Ali adında bir kişi burada oldukça âbidevî kubbeli ve kurşun
kaplı küçük bir cami inşa ettirdi. Bu cami günümüzde bile Bosna’daki en iyi Osmanlı mimari örneklerinden sayılır. Girişin üzerindeki orijinal Arapça kitabede isimler ve tarihler yazılıdır. Caminin
içerisi 9,60 × 9,60 metrelik bir alana sahiptir ve 100 ile 110 kişi kadar alır. Camide genellikle yetişkin
erkekler namaz kıldığından bu rakam kasabanın nüfusu hakkında bir fikir verebilir. Hacı Ali’nin
yakın akrabası olan Ömer Ağa camiye kalenin aşağısında Neretva Irmağı’nın yatağına yakın bölüme
bir imaret ekledi. Bu imarette sabah ve akşam ekmek ve çorba dağıtılıyordu. Evliya Çelebi’nin belirttiğine göre cumaları pilav ve zerdenin yanında yahni de çıkıyordu.
Poçitel’de 300 kadar evin olduğu belirtilir. Bu rakam Poçitel’in XVI. yüzyılın ortalarından itibaren küçük bir kasabaya dönüştüğünü gösterir. Poçitel’i 1664’te ziyaret eden Evliya Çelebi kasabayı
ayrıntılı biçimde tipik bir İslâm şehri gibi tarif eder. Ancak, yanlış olarak fethini Fatih Sultan Mehmed döneminde yaşamış Üsküplü Koca Mustafa Paşa’ya bağlar. Poçitel’in önemli İslâmî yapılarını
Veziriazam Köprülüzâde Fâzıl Ahmed Paşa’nın adamı İbrâhim Kethüdâ’ya (Şişman İbrâhim Paşa)
borçlu olduğunu da söyler. Poçitel’de doğan İbrâhim’in annesi Evliya Çelebi kasabaya geldiğinde hayatta idi. İbrâhim Kethüdâ kasabada bir medrese, bir han, bir saat kulesi, sıbyan mektebi ve nehrin
aşağısında bir hamam yaptırdı. Onun yaptırdığı binalar bugün ayaktadır. Evliya Çelebi ayrıca Poçitel’de bahçe içerisinde yer alan, çatıları kayağan taşından 150 kadar taş evin mevcut olduğunu yazar.
Sadece 3,25 hektarlık bir alana kurulmuş olan kasaba için bu rakam 1626 tarihli casus raporundakinden daha gerçekçi görünür. Kalede ise 150 kişilik bir garnizon vardır ve kale muhafızlarının sayısı
önceki rakamlara göre iki katına çıksa da burası fizikî açıdan hâlâ küçüktür…”
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere
ulaşmak için karekodu okutunuz!

EMANETİ (İŞİ) EHLİNE BIRAKMAK
SELÇUKLU’DAN OSMANLI’YA TÜRKİYE TARİHİ
ÖYG 1
40+40 Dakika
Osmanlı Devlet sistemindeki yetenek ve liyakate verilen önemi değişim ve süreklilik açısından inceler.
(Örnek incelemeler yoluyla yöneticilerde bulunması gereken özellikler
üzerinde durulur.)
Alçı, renkli flament (3B baskı için), renkli atlas kumaşlar, metal, çengelli iğne, kâğıt, karton, renkli kalemler, aydınger kâğıt.
Etkinlikten bir hafta önce öğrencilerden, Osmanlı madalyaları (liyakat, cesaret, üstün hizmet vb.) hakkında araştırma yapmaları
istenir.
İltifat marifete tabi midir?

“İltifat marifete tabidir.” sözü hakkında öğrencilerden yorum yapması istenir.
“Liyakat” kavramının anlamı öğrencilere sorulur ve alınan cevapların ardından kavram öğretmen
tarafından açıklanır.
EK 1’de Osmanlı Dönemi’ne ait liyakat tespitlerinin yer aldığı örnek metinler incelenir ve ilgili sorular cevaplanır.
Öğrencilerin yaptıkları araştırmalardan yola çıkarak EK 2’ye göre kendi liyakat madalyalarını tasarlamaları/üretmeleri istenir.
Tasarlanan/üretilen madalyalar BİLSEM’de sergilenir.
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E E
Madalyalar kil, metal, epoksi, döküm vb. farklı malzemeler ile de hazırlanabilir.

D
Bu etkinlik ile ilgili “Dereceli Puanlama Anahtarına” etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

K
Busbecq, (t.y.).Türkiye’yi Böyle Gördüm. Haz. Aysel Kurutluoğlu, Tercüman 1001 Temel Eser.
al
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EK 11 EK
EK 11
EK

BİRİNCİ
MEKTUP
BİRİNCİ
MEKTUP

Viyana,Viyana,
1 Eylül 11555
Eylül 1555
...Huzurda
iken, büyük
kalabalık
dikkatimi
çekti. Birçok
beyler- beyler...Huzurda
iken,bir
büyük
bir kalabalık
dikkatimi
çekti.vilâyetin
Birçok vilâyetin
beyleri sultana
hediyeleriyle
gelmişlerdi.
Bunlardan
başka, sultanın
bütün maiyebeyleri sultana
hediyeleriyle
gelmişlerdi.
Bunlardan
başka, sultanın
bütün maiyeti oradaydı.
Hassa süvarileri,
sipahiler,
gurebalar,
ulûfeciler…
Ayrıca yeniçeriler
ti oradaydı.
Hassa süvarileri,
sipahiler,
gurebalar,
ulûfeciler…
Ayrıca yeniçeriler
de vardı.deBu
kalabalık
meclistemecliste
herkes şahsî
kabiliyeti,
ehliyet ve
liyâkati
sayesinde
vardı.
Bu kalabalık
herkes
şahsî kabiliyeti,
ehliyet
ve liyâkati
sayesinde
bulundukları
mevkilere
getirilmişlerdir.
Filancanın
neslinden
geldiği için
hiç için
kim-hiç kimbulundukları
mevkilere
getirilmişlerdir.
Filancanın
neslinden
geldiği
seye diğerlerinden
üstün bir
rütbe
Herkes Herkes
memuriyet
derecesine
göre göre
seye diğerlerinden
üstün
birverilmez.
rütbe verilmez.
memuriyet
derecesine
saygı vesaygı
itibarvegörür.
sebeple,
merasimlerde
önde bulunmak,
diğerinin
yerine yerine
itibarBu
görür.
Bu sebeple,
merasimlerde
önde bulunmak,
diğerinin
göz dikmek
gibi kavgalar
yoktur. yoktur.
Görev ve
memuriyetler
herkesinherkesin
liyâkat,liyâkat,
seci- secigöz dikmek
gibi kavgalar
Görev
ve memuriyetler
ye, kabiliyetine
göre bizzat
verilir. Bunu
ne o şahsın
ye, kabiliyetine
göresultan
bizzat tarafından
sultan tarafından
verilir.yaparken
Bunu yaparken
ne o şahsın
zenginliğine,
ne nüfuz
şöhretine,
ne rica ne
ve rica
dostluklara
aldırış etmez.
zenginliğine,
nevenüfuz
ve şöhretine,
ve dostluklara
aldırış Böylece
etmez. Böylece
her işe, her
o işin
adamlar
tayin olunur.
Şahsî kabiliyeti
sayesinde
herkes en
yük-en yükişe,ehli
o işin
ehli adamlar
tayin olunur.
Şahsî kabiliyeti
sayesinde
herkes
sek mevkilere
kadar gelebilme
şansınaşansına
sahiptir.sahiptir.
Çobanlıktan
gelmiş olsalar
dahi, dahi,
sek mevkilere
kadar gelebilme
Çobanlıktan
gelmiş olsalar
mazideki
durumlarından
dolayı bir
eksiklik
duymadıkları
gibi, ebeveynlerine
ne
mazideki
durumlarından
dolayı
bir eksiklik
duymadıkları
gibi, ebeveynlerine
ne
kadar az
borçlu
bununlabununla
o kadaroçok
iftihar
kadar
azolurlarsa
borçlu olurlarsa
kadar
çok ederler.
iftihar ederler.
TürklerTürkler
üstün meziyetlerin,
kabiliyetlerin
doğuştan
geldiğine,
bir miras
üstün meziyetlerin,
kabiliyetlerin
doğuştan
geldiğine,
birolamiras olarak ecdattan
intikal ettiğine
inanmazlar.
Bunun,Bunun,
kısmen kısmen
Allah vergisi,
kısmen kısmen
rak ecdattan
intikal ettiğine
inanmazlar.
Allah vergisi,
de say-üdegayretin
mükâfatı
olduğunu
kabul ederler.
Nasıl kiNasıl
bir evlat
say-ü gayretin
mükâfatı
olduğunu
kabul ederler.
ki birmutlaka
evlat mutlaka
babasına
benzemezse,
güzel sanatlara,
hesap hendeseye
istidat ırsi
değilse
babasına
benzemezse,
güzel sanatlara,
hesap hendeseye
istidat
ırsi üstün
değilse üstün
vasıfların,
seciyenin
de babadan
oğula geçmeyip
Cenab-ıCenab-ı
Hak tarafından
bahşe- bahşevasıfların,
seciyenin
de babadan
oğula geçmeyip
Hak tarafından
dildiği kanaatindedirler.
Bu düşüncelerin
neticesineticesi
olarak, olarak,
Türklerde
şan ve şöhret,
dildiği kanaatindedirler.
Bu düşüncelerin
Türklerde
şan ve şöhret,
yüksek yüksek
idarî mevkiler
liyâkat liyâkat
ve maharetin
mükâfatıdır.
Tembel Tembel
ve pısırık
idarî mevkiler
ve maharetin
mükâfatıdır.
ve olanpısırık olanlar, kötülar,
niyetliler
için yükselme
yolları kapalıdır,
bunlar kenarda
köşede önemsiz
kötü niyetliler
için yükselme
yolları kapalıdır,
bunlar kenarda
köşede önemsiz
kişiler olarak
Türklerin
giriştikleri
her işte her
başarı
üstün üstün
kişilerkalırlar.
olarak kalırlar.
Türklerin
giriştikleri
iştekazanmalarının,
başarı kazanmalarının,
bir ırk hâline
ve gün geçtikçe
devletindevletin
hudutlarını
biraz daha
bir ırkgelmelerinin
hâline gelmelerinin
ve gün geçtikçe
hudutlarını
birazgenişdaha genişletmelerinin
sebebi bu
olsa bu
gerek…
(Busbecq,
ty.: s. 63,
letmelerinin
sebebi
olsa gerek…
(Busbecq,
ty.:64).
s. 63, 64).
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KOÇİ BEY RİSALESİ
...1594 tarihinden beri düzen bozulup evvelce şeyhülislâm olan Sunullah Efendi,
birkaç defa yersiz olarak azl olundu, kazaskerler dahi sık sık azlolunmakla yerine gelenler azil korkusuna düşüp devlet büyüklerine karşı dalkavukluk yapmaya mecbur
kaldılar. Padişah huzurunda hak sözü söylemez oldular. Herkesin hatırını hoş etmeye
ehemmiyet verir oldular. Ama dininde sağlam olan olgun Müslüman, azilden dahi
korkmayıp hak sözü söyler. Sunullah Efendi - Allah rahmet eylesin.- birkaç defa azlolunmuş iken, yine doğruyu söyleyip din ve devlet işinde asla göz yummadılar. Çünkü
o makam şeyhülislâmlık makamıdır, göz yumma yeri değildir, riâyet yeri değildir.
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Giderek her işe hatır karışmakla ve her işe göz yummakla hak sahibi olmayanlara
hadden aşırı mevkiler verilip eski kanun bozuldu. Kazaskerler dahi az zamanda yersiz olarak azil olunmakla, işlerinde tama sâhibi ve haris olanlar, bulunduğu mevkii
fırsat ve fırsatı nimet bilip memuriyetlerin çoğunu rüşvet ile ehliyetsizlere verir oldular. Mülâzimlikler dahi, yolu ile verilmeyip satılmaya başlayalı voyvoda ve subaşı
kâtipleri ve avam tabakasından birçokları beş-on bin akçe ile mülâzım oldu. Sonra az
zamanda müderris ve kadı olup ilim sahası cahillerle doldu, iyi ve kötü belirsiz oldu.
Çoğunlukla zulüm ve adaletsizlik yapıp bilginler adını kötüye çıkaran o gibi cahiller
ve yabancılardır. Yoksa ilim yoluna hizmet etmiş ve yolu ile yükselegelmiş bilginler
hâşâ hak yolundan sapalar… Nihayet, bilgin ve cahil ayırt edilmeyip, bilginlerin kadri bilinmemekle yüce bilginlerin halk gözünde itibarı kalmadı. Yücelikleri ve saygıları
gitti. Geçmişteki bilginler din ve diyanet sâhipleri olup, doğruluktan zerre kadar sapmayıp, Cenab-ı Hakk’ın gazabını ve ululuğunu düşünüp, Allah’tan korktukları için
bütün halk da onlardan korkarlardı. Bir iş için, (Hakk’ın emri budur.) deseler herkes
(duyduk ve itaat ettik) der idi. Kimsenin karşı koymaya cesareti yoktu (Koçi Bey
Risalesi, 1997: s. 27, 28).

1) Busbecq’e göre Osmanlı Devleti’nde kişiler makam ve görevlere nasıl getirilmiştir?
2) Koçi Bey Risalesi’nde Osmanlı Devleti’nde makam ve görevlere yapılan atamalarda ne tür değişimler yaşanmıştır?
3) Yukarıda yer alan metinler incelendiğinde Osmanlı Devleti’nde liyakate verilen önem hakkında neler söylenebilir?
4) Busbecq’in anlatımına göre Osmanlı Devleti’nde liyakat ve ehliyete verilen önemin Koçi Bey
döneminde uğradığı değişimin Osmanlı Devleti’ne etkileri hakkında neler söylenebilir?
5) Her iki metinde yer alan tespitler karşılaştırıldığında liyakatin önemi (devlet/toplum) ile ilgili
neler söylenebilir?
6) Kusursuz bir devlet sistemini sizin oluşturduğunuzu düşünürsek liyakat meselesi ile alakalı
nasıl bir yol izlersiniz? Açıklayınız.

TARİH
EK

TARİH
Madalya Hazırlama Yönergesi

Öğrencilerden, araştırmalarından elde ettikleri bilgilere dayanarak Osmanlı Devleti Dönemi’ne ait madalyaların hangi amaçlar için verildiğini tespit etmeleri istenir.
Öğrencilere 5 cm çapında madalya tasarımı yapacakları söylenir, onlardan hazırlayacakları
madalyanın hangi amaca yönelik olduğunu belirlemeleri istenir (liyakat, üstün cesaret, üstün
hizmet, başarı vb.).
Madalyalar öğrencilerin ÖYG programına devam ettikleri yılı, devam ettikleri BİLSEM’i, kendi ad ve soyadlarını içermelidir.
Duygu ve düşüncelerini yansıtan görsellere (bitki motifi, Ay-yıldız, hayvan resmi, soyut imgeler vb.) yer vermelidir.
Madalyaların şeritlerinin geçirilebileceği kulpları, tasarımda yer almalıdır.
Kâğıt üzerinde hazırlanan tasarımlar 3B tasarım yazılımı ile baskıya hazır hâle getirilmelidir.
Teknoloji tasarım, görsel sanatlar ve bilişim teknolojileri birimlerinden destek alınabilir.
Madalyaların şeritleri atlas kumaştan 30 cm uzunluğunda, öğrencilerin bireysel olarak seçe-
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cekleri iki renkli olarak (lacivert, sarı vb.) hazırlanır.
3B baskısı yapılan ve şeritleri geçirilen madalyalar tarih biriminde öğrenciler mezun oluncaya
kadar sergilenir. Mezun olan öğrencilere mezuniyet töreninde takdim edilir.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere
Etkinlikle ilgili tüm materyallere
ulaşmak için karekodu okutunuz!
ulaşmak için karekodu okutunuz!

CİHAN DEVLETİNİN EKONOMİSİ
SELÇUKLU’DAN OSMANLI’YA TÜRKİYE TARİHİ
ÖYG 1
40+40 Dakika
Osmanlı Devleti’nin ekonomik yapısını oluşturan temel özellikleri
analiz eder.
Fon kartonla , keçeli kalem.
Etkinlikten bir hafta önce Osmanlı Devleti ekonomik yapısı
öğrencilere ödev olarak verilerek araştırma yapmaları ağlan
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Devleti ayakta tutan ekonominin temel unsurları nelerdir?

Saban giren yer mülk olmaz sözünden hareketle öğrencilerin Osmanlı Devleti’nin üretime verdiği
önemin yorumlanması istenir.
EK 1’de öğrencilere dağıtılan Daire-i Adliye (Adalet ve Siyaset Dairesi) içinde üretimin bu döngüdeki
önemi sorgulanır.
EK 2’de verilen Osmanlı ekonomisine ait kavramların yer aldığı anagram bulmaca dağıtılır.
Anagram bulmacanın çözülmesi sonrası kavramlar üzerine öğrencilerle tartışılır.
EK 3’de yer alan Klasik Dönem Osmanlı Ekonomisi’nin üç ana ilkesi metni dağıtılır.
Her bir ilke metninin sonunda yer alan sorular cevaplanır.
Öğrencilerden Klasik Dönem Osmanlı Ekonomisi ve günümüz ekonomik anlayışı ile karşılaştırma
yapmalarını ve çıkarımlarını paylaşımları istenir.
Öğrenciler, EK 4’te yer alan SWOT analizi şemasını doldurur.

TARİH
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E E
Klasik Dönem Osmanlı Ekonomisi temalı tarihsel canlandırma yapmaları istenebilir.
(b

n, lonca teşkilatı, vb.)

D
Bu etkinlik ile ilgili “Dereceli Puanlama Anahtarı ”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

K
Genç, M. (2018). Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi, Ötüken.
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( ADALET
ve SİYASET
DAİRESİ )
ADLİYEADLİYE
(ADALET
ve SİYASET
DAİRESİ)
EK 1 EK 1 DAİRE-İDAİRE-İ
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1) Halkın birliği ve huzuru ancak adaletle sağlanır.
2) İktisadi güç halktan temin edilir.
) Orduyu ancak iktisat ayakta tutar.
) Ordu, siyasi iktidarın muhafızıdır.
) Hukuku ancak siyasi güç korur.
) Devletin nizamını koruyacak olan hukuktur.
) Dünya bir bahçe gibidir ve bu bahçenin duvarı devlettir.
) Dünya barışının temelini adalet oluşturur.
al

a

a

n

a

al an

n

l

an a

a a a a

döngülerini merkeze alarak Osmanlı ekonomisi açısından değerlendiriniz.

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

a

TARİH
EK 2

TARİH
OSMANLI EKONOMİSİ ANAGRAM BULMACASI

1) Gelirleri devlet içinde yararlılığı görülen kişilere verilen topraklardır.

R

L

K

İ

D

İ

2) Gelirleri padişah kızlarına, annelerine ve eşlerine ayrılan topraklardır.

I

K

K

A

L

P

M

A

Ş

3) Gelirleri kale muhafızlarına ve tersane giderlerine ayrılan topraklardır.
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A

I

O

L

K

K

C

4) Gelirleri sınır boylarındaki askerlere verilen topraklardır.

R

Y

U

L

K

T

U

5) Üstün hizmetlerine karşılık bazı devlet görevlilerine verilen topraklardır.

İ

K

M

A

N

L

E

A

TARİH

TARİH

6) Gelirleri doğrudan doğruya devlet hazinesine gitmek üzere ayrılmış topraklardır.

A

A

T

U

A

K

M

7) Devlet hazinesi ait olan ya da kişilerin mülk arazi gelirlerinin sosyal kurumların masrafları için
ayırdığı topraklardır.

K

I

F

V

A

8) Osmanlı Devleti’nde Maliye Nazırı’na verilen addır.
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R

D

E

E

T

A

R

D

F

9) Bir kısım asker ve memurlara geçim, hizmet veya masraflarına karşılık belirli bölgelerin vergilerinin tahsil edilmesi sistemidir.

I

M

R

T

A

10) Osmanlı Devleti’nde küçükbaş hayvanlardan alınan vergilerdir.

M

A

N

A

Ğ

TARİH

TARİH
11) Köylülerden, ürettikleri tarım ürünleri için %10 oranında alınan vergi

Ü

R

Ö

Ş

12) Olağanüstü hâllerde halka yüklenen mali, ayni ve bedeni vergilerdir. Zamanla sürekli vergi
hâline gelmiştir.

V

R

A

I

Z

A

13) Müslüman olmayan ve buluğa ermiş erkek halktan, himaye edilmeleri ve askerlik hizmetinden
muafiyetleri dolayısıyla yılda bir kez alınan vergidir.
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İ

E

C

Z

Y

14) Yiyecek ve diğer tüketim mallarına konulan fiyat sınırı, sınırlandırma ve fiyatın sabit
tutulmasıdır.

A

H

N

R

15) Osmanlı Devleti’nde aynı bölgede yaşayan esnaf ve zanaatkârların örgütlenerek kurduğu
meslek organizasyonuna verilen isimdir.

O

N

A

L

C

TARİH

TARİH
16) Loncalar tarafından usta olan kişiye verilen dükkân açma yetkisidir.

D

İ

K

E

G

17) Osmanlı topraklarında yiyecek ve içecek gibi ticari malların toptan bir biçimde satıldığı yer anlamına
gelir.

A

P

K

N

A

18) Osmanlı Devleti’nde ticaret yolları üzerinde konaklama, dinlenme ve ihtiyaçların giderildiği yerlerden
oluşan teşkilattır.
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L

Z

İ

N

M

E

19) Değerli madenlerin içerisine daha değersiz olanlarına katılarak gerçek değerinin düşürülmesi
işlemidir.
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20) Osmanlı devlet gelirlerinin (vergilerinin) bir bölümünün belli bir bedel karşılığında devlet
tarafından kişilere devredilerek toplanması yöntemidir.
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TARİH
EKEK
EK
33 3

KLASİK
DÖNEM
OSMANLI
İKTİSAT
POLİTİKALARININ
TEMEL
İLKELERİ
KLASİK
DÖNEM
OSMANLI
İKTİSAT
POLİTİKALARININ
TEMEL
İLKELERİ

1. Provizyonizm:
Bu ilkeye göre iktisadi faaliyetin amacı, ülke sınırları içinde mal ve hizmet arzının mümkün
olduğu kadar çeşitli, bol, kaliteli ve olabildiğince ucuz olmasını sağlamaktır. Mal ve hizmet üretenler,
öncelikle kendi ihtiyaçlarını, sonra da toplumun ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Ülke toprakları
içerisinde verimliliğin düşük olması, verimin artırılmasının zor olması ve ulaşım maliyetinin
yüksek olması bu ilkenin zorunlu olarak kabul edilmesine yol açmıştır.
Osmanlı Devleti’nde toprakların mülkiyet hakkı fertlere bırakılmaz, devletin elinde tutulurdu.
Böylece mevcut toprakların miras yolu ile parçalanmadan babadan oğula geçmesi sağlanırdı. Ayrıca
devlet, köylülerin toprağı terk ederek başka yerlere gitmelerine veya işlemeden bırakmalarına
da müsaade etmezdi. Bölge içinde üretilen ziraî veya sınaî malların, o bölgenin ihtiyaçlarının
tamamını karşılamadıkça bölge dışına çıkmasına izin verilmezdi. Bölgede üretilen ziraî veya sınaî
malların ihraç edilebilmesi için: Öncelikle ordu ve sarayın ihtiyaçlarını gidermeli, sonra İstanbul’a
yönlendirilmeli, kalanı memleketin ihtiyacı olan bölgelerine gönderilmelidir. Ülke içindeki
ihtiyaçların tamamı karşılandıktan sonra kalan malın ihraç edilmesine müsaade edilirdi.
Provizyon ilkesinde ihracatın amacı ülke içi ihtiyaçların karşılanmasıdır. İhraç edilecek maldan
ne miktar yapılacağı devlet tarafından izlenir ve zamanla artırılabilen bir gümrük vergisine tâbi
tutulurdu. İthalatın ise serbestçe yapılmasına müsaade edilirdi. Çünkü ithalattaki amaç ihtiyaç
duyulan malların yurda getirilmesini kolaylaştırmaktır.
Bu ilkeye göre; Osmanlı iktisadi politika anlayışı ihracatı zorlaştırıcı ve kısıtlayıcı, ithalatı ise
kolaylaştırıcı ve teşvik edici niteliği ile çağdaşı olan Avrupa’da uygulanan merkantilist ve korumacı
politikalara benzemeyen bir anlayış göstermektedir (Genç, 2018).
Provizyon ilkesine göre iktisadi faaliyetin amacını yorumlayınız.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Osmanlı Devleti’nin tüketiciden yana olma politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Osmanlı Devleti’nin ihracatı zorlaştırıp ithalatı kolaylaştırma politikasını nasıl yorumlarsınız?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Osmanlı Devleti’nde ziraî toprakların mülkiyet hakkının devlet elinde bulundurma
nedenlerini belirtiniz.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Provizyon ilkesi ile Avrupa’da uygulanan merkantilist sistemi karşılaştırınız.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

265

TARİH

TARİH
2. Fiskalizm:

Bu ilkede ana hedef, hazineye ait gelirleri mümkün olduğu en yüksek düzeye çıkarmaktır. Verimlilik
ve üretimde artışın zor ve ulaştırmanın pahalı olduğu Osmanlı ekonomisinde provizyonizm ilkesine
bağlılık devam ettikçe bu şartları değiştirmenin riski ve maliyeti de çok yüksek kalıyordu. Bu tabloda
hazine gelirlerini yükseltmek zorlaşıyordu.
Osmanlı bütçelerinde 1550 - 1780 arası altın veya gümüş değeri olarak çok az bir artış olmasının
nedenleri arasında bu zorunluluk yer almaktadır. Açık veren bütçeleri dengeleme çabası olarak
Osmanlı Devleti gelirleri artırmaktan çok, giderlerin azalmasını önlemeye ve masrafları kısmaya
yönelik çabaları yer alır. İktisadi kararların pek çoğunda, genel refahı esas alan provizyonizm ile
çatıştığı hâllerde, genellikle fiskalizm ilkesinin göz ardı edildiği görülür (Genç, 2018).
Provizyonizm ve fiskalizm ilkesi arasındaki ilişkiyi belirtiniz.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Fiskalizm ilkesinin uygulanmasını dönemin koşullarına göre değerlendiriniz.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Fiskalizm ilkesi ile günümüz devlet politikasını karşılaştırınız.
………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
3. Gelenekçilik:
Bu ilke, sosyal ve iktisadi ilişkilerde yavaş yavaş oluşan yeni dengeleri mümkün olduğu ölçüde
kontrol altında tutarak değişme eğilimlerini engelleme ve herhangi bir değişme ortaya çıktığı hâllerde ise tekrar eski düzene dönmek üzere değişmeyi ortadan kaldırma eğilimidir. Yani ortaya çıkan
değişimleri asgariye indirme çabasıdır.
16-18. yüzyıl arasında iktisadi hayatın türlü alanlarında ortaya çıkan sorunların çözümünde alınan kararlarda “kadimden olagelene aykırı iş yapılmaması” ibaresi sıkça yer almaktadır. “Kadim
nedir?” sorusuna 17. yüzyılda derlenmiş bir kanunnamede “Kadim odur ki, onun öncesini kimse
hatırlamaz.” şeklinde verilen cevap, gelenekçilik ilkesinin ne denli yerleşmiş olduğunun göstergesidir (Genç,2018).
Provizyonizm ve fiskalizm ilkesinin, gelenekçilik ilkesini nasıl ortaya çıkardığını belirtiniz.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Sizce kadim ne demektir?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Kadimden olagelene aykırı iş yapılmaması formülünü, değişen dünya düzeninde nasıl
yorumlarsınız?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

TARİH
EK 44
EK

TARİH
SWOT ANALİZİ

Aşağıda klasik dönem Osmanlı iktisat politikalarının temel ilkelerinin değerlendirmesin yapmanız
için boş bir şema oluşturulmuştur. Kendinizi Osmanlı ekonomisinde çalışan üst düzey bir görevli
olarak hayal ediniz. Sizden istenen kurumunuzun SWOT analizini yapmak ve defterdara rapor
olarak sunmaktır. Analizini yapınız ve sınıfta paylaşınız.
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TARİH
TARİH
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TARİH

TARİH
Etkinlikle ilgili tüm materyallere
ulaşmak için karekodu okutunuz!

OSMANLI VE VAKIFLAR
SELÇUKLU’DAN OSMANLI’YA TÜRKİYE TARİHİ
ÖYG 1
40+40+40 Dakika
Vakıfların Osmanlı sosyal hayatındaki yeri ve önemini değerlendirir.
(Vakıf sisteminin insanları, diğer canlıları ve eserleri nasıl koruduğu üzerinde durulur.)
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Boya kalemleri, A4 kâğıdı, karton, üzerine çizim yapmaya uygun
boyama taşları, bakır tel.
Etkinlik öncesinde “Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzük” metni hazır edilir.
Vakıfların sosyal hayattaki önemi nedir?

“Osmanlı İmparatorluğu devrinde pek büyük bir inkişafa mazhar olan ...vakıflar sayesinde bir
adam vakıf bir yerde doğar, vakıf beşikte uyur, vakıf mallardan yer ve içer, vakıf kitaplardan okur,
vakıf bir medresede hocalık eder, vakıf idaresinden ücretini alır ve öldüğü zaman kendisi vakıf bir
tabuta konur, vakıf bir mezarlığa gömülürdü.” (Arsebük, 1938: s. 297, 298) sözü paylaşılır. Metinde
vurgulanmak istenenin ne olduğu üzerine öğrencilerle beyin fırtınası yapılır.
Öğrencilerin, EK 1’de yer alan Osmanlılar Dönemi’nde kurulan vakıfları incelemeleri ve ilgili soruları cevaplamaları istenir.
Öğrencilerin, EK 2’de yer alan ve tarihte kurulmuş olan ilginç vakıflardan örnekleri incelemeleri ve
ilgili soruları cevaplamaları sağlanır.
Öğrencilerin EK 3’e göre vakıf kurmaları istenir.

TARİH

TARİH

D
Bu etkinlik ile ilgili “Öz Değerlendirme Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

K
Arsebük, E. (1938). Medeni Hukuk I Başlangıç ve Şahsın Hukuku. Tan Matbaası.
Müftüoğlu, M.F. (Ed.) (2012). Tarihte İlginç Vakıflar. Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, 48.
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TARİH
EK 1

TARİH
Osmanlı Devleti Vakıf Örnekleri

Güzel Yazı Öğreten Vakıf
Sakız Ağacı Diken Vakıf
Duvar Yazılarını Silen Vakıf
Bulaşıcı Hastalıkları Tedavi Vakfı
İsrafı Önleyen Vakıf
Hastalara İlaç Yapan Vakıf
Sokak Hayvanlarına Ekmek Veren Vakıf
Hastalara Evinde Bakım Hizmeti Sunan Vakıf
Kadın Sığınma Evi Vakfı
Çiftçilere Tarım Aletleri Temin Eden Vakıf
Kızlara Çeyiz Hazırlayan Vakıf
İpekböcekçiliğini Geliştiren Vakıf
Çeşme Tamir Ettiren Vakıf
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Sıcak Pide Dağıtan Vakıf
Hayvanlara Mera Açan Vakıf
Yaz Günlerinde Soğuk Su Dağıtan Vakıf
Şehit ve Sahabe Türbelerini Tamir Eden Vakıf
Mevlevihane’ye Zeytinlik Bağışlayan Nikola Kızı Vakfı
Deniz Kazazedelerine Yardım Eden Vakıf
Donanmayı Güçlendiren Vakıf
Fakirlerin Vergisini Ödeyen Kadın Vakfı
Yaz ve Kışta İnsanların İstirahati İçin Kamp Tesis Eden Vakıf
Ölçü ile Fodula Dağıtan Vakıf
Camilerdeki Saatleri Tamir Eden Vakıf
Çocukları Sünnet Ettiren Vakıf
Çevre ve Ormanı Koruyan Vakıf
Halkın ve Yolcuların Hayvanlarını Sulayan Vakıf
Yaşlı Fakirlere Evde Bakım Hizmeti Sunan Vakıf

TARİH

TARİH

Yatılı Öğrencilere Burs Veren Vakıf
İnsanları Hacca Gönderen Vakıf
Tohum Saklayan Vakıf
Misafirhane Yapan Vakıf
Sıcakta Sebillere Kar Koyan Vakıf
Yol Güvenliğini Sağlayan Vakıf
Kışın Abdest Alanlara Sıcak Su Temin Eden Vakıf
Tabî Afetleri Önleme Çalışmaları Yapan Vakıf
Kaldırımları Tamir Eden Vakıf
Mahalle Halkının Vergilerini Ödeyen Vakıf
Boğaz’da Temiz Hava Aldıran Vakıf
Âmâlara Hizmet Eden Vakıf
Hayvan ve Tohum Islah Eden Vakıf
Mübarek Gecelerde Mahkûmlara İkramda Bulunan Vakıf
Fakir Bekârları Evlendiren Vakıf
Göz Hastalıkları İçin İlaç Hazırlayan Vakıf
Helalleşme Vakfı
Van Gölünde Acil Yardım Gemisi İhdas Eden Vakıf
Medrese Kuran Vakıf
Tarihi Eserlerin İç Tasarım ve Temizliğine Özen Gösteren Vakıf
Leylekleri Koruyan Vakıf
Hasta Haklarını Koruyan Vakıf
(Müftüoğlu, 2012: s. 3-5)

1) Sizce en ilginç vakıf hangisidir?
....................................................................................................................................................
2) Vakıflar, hangi alanlarda hizmet vermektedirler?
....................................................................................................................................................
3) Vakıfların hizmet verdikleri alanların çeşitli olmasının nedenleri nelerdir?
....................................................................................................................................................
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TARİH
EK 2

Osmanlı Devleti’nde İlginç Vakıflar

Mehmed Bey bin İbrahim Bey
Çandarlızade
Bursa
1119 H. (1707 M.)

Bursa’yı gezmeye gelmişlerdi. Japonların fotoğraf merakı meşhurdur. Ne görürlerse çekiyorlardı.
Eski bir sokağa girmişlerdi. Duvarlarında minik kafesleri olan tarihi binalar gördüler. Ne olduğunu
pek anlayamadılar. Kendilerini gezdiren rehberden yardım istediler. Rehber kendini iyi yetiştirmiş, tarihimizin detaylarına vakıf bir kimseydi. Gülerek anlattı:
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-Bunlar güvercinler, kuşlar için yapılmış minik köşklerdir. Bu mahallede hemen her hanede bulunur. Atalarımızın güzel bir geleneğidir. Hele İstanbul’dakiler mimari şaheserlerdir. Camilerde de bulunur. Bunlara “güvercinhane” denir.
Sırf bu işler için vakıflar bile kurulmuştur...
Japon turistler şaşırmış, büyülenmişlerdi ama hâlâ tam olarak anlayabilmiş değillerdi; “kuş köşkü,
vakıf vs.” ne demekti?
Rehber ayrıntılarına kadar anlattı ve müşahhas bir örnekle noktayı koydu:
-Burada, yaklaşık üç asır önce Mehmed Bey isminde biri yaşamış. Osmanlı zamanında.
“Çandarlızade”ymiş lakabı. Bu insan bir vakıf kurmuş...
-Kuş vakfı mı?
-Evet. Bir çiftliğin içerisinde bir konak yaptırıyor. Derken bir ayrıntıyı düşünüyor. Ve güvercinlerin, kuşların barınabileceği bir barınak da kurduruyor. Hicri 1119 (Miladi 1707) tarihinde.
Ve vakfa bağışladığı gelirleriyle vakfın diğer hizmetlerinin yanı sıra bu güvercin hanelerin bakımının
yapılmasını da şart koşuyor... Bizim tarihimizde hayvanlar için kurulmuş böyle sayısız vakıf var...
Japonlar bir taraftan habire deklanşöre basıyor, diğer taraftan hayranlıklarını dillendiriyorlardı:
-Ne kadar orijinal, ne kadar duygusal bir medeniyetiniz var... İyi ki buraya gelmişiz... Dönünce
herkese anlatacağız... (Müftüoğlu, 2012: s. 84).

TARİH

TARİH

İbrahim Ağa bin Abdullah Vakfı
Mürselli Hacı
İzmir

demiş

13 07 H. (18 8 9 M.)

Ödemişli İbrahim Ağa, öğleye doğru oturduğu eyvandan küçük torunu Gülşah’ı seyrediyordu.
Gülşah, çocukça duygularla koşarak eve giriyor, sonra elinde bir parça yiyecekle çıkıp ileride bir yerlere gidiyordu. Torununu bir müddet seyreden İbrahim
Ağa, onu yanına çağırdı:
-Gel bakalım kız. Sen ne yapıyorsun öyle?
Bembeyaz sakalıyla, köstekli saatiyle hem ağırbaşlı hem sevimli olan dedesine doğru çekinerek
geldi Gülşah:
-Hiiç...
-Hiç deme. Az önce gördüm. Deminden beri seni seyrediyorum buradan.
-Ama dede, onlar da acıkmışlar.
-Onlar kim?
-Leylekler.
-Nasıl yani?
-Bizim kümesin damına yuva yapmışlar. Yavruları ağlıyordu. Ben de onlara yiyecek götürüyordum.
Dedesi, merhametli torununun saçlarını okşadı. Sonra dedi ki:
-Aferin benim torunuma... Ödemiş halkı sıcakta buz gibi soğuk su içsin diye sulara kar getiren
bir vakıf kurdum da yine senin kadar olamamışım. Sen hayvanları da düşündün. Sana söz! Artık onları da düşüneceğiz.
-Sahi mi dedeciğim?
-Sahi söylüyorum ya... Hem sadece senin bahçendeki leylekler için değil, bu civara gelen tüm
leylekler için ne gerekiyorsa yapacağız...
-Canım dedeciğim. Seni çok seviyorum... O kadar iyisin ki...
İbrahim Ağa, torununa söz verdiği gibi İzmir’in Ödemiş ilçesinde kurmuş olduğu vakfın senedine,
ilave hizmet olarak Yeni Cami civarındaki leyleklerin beslenmesi ve korunması için de senede yüz
kuruş ayrılmasını şart koştu (Müftüoğlu, 2012: s. 93).
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Ali Bey bin Hamza Vakfı
Edirne
993 H. (15 8 5 M.)

“Gelin bakalım çocuklar!” diyordu Hamza oğlu Ali Bey... Mescitten çıkmış, üç dört genç ile birlikte
iki yanına çiçekler dikilmiş olan Arnavut kaldırımdan yürümeye başladılar.
-Şu mescidin etrafında şöyle bir dolaşalım sizinle...
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Gençler saygı duyuyordu Ali Bey’e. Şehrin eşrafından olduğu gibi çok yardımsever bir beyefendiydi. Gençlerle genç olur, onların herhangi bir sıkıntısında kendi öz evladı gibi ilgilenirdi her biriyle. Bir
müddet sonra yemyeşil ova olan Çukurbostan mevkiindeki göle çıktı yolları. Rengini gökyüzünden almış, masmavi parlıyordu.
Gözlerine inanamadılar. Herkes birbirine soruyordu: “Gördün mü? Gördün mü?” diye… Etrafında
yemyeşil ağaçlar, oturacak sekiler vardı...
Gençlerden biri diğerine fısıldadı:
- Bu müthiş bir yer böyle. Acaba bizi buraya niçin getirmiş olabilir ki?
- Bilmem, dedi öteki. Ama birazdan anlarız, sabret...
Kenarında bir müddet, sessizce dolaştılar... Daha sonra kıyıya bağlı sandalı çözüp hep birlikte göle
açıldılar. Hamza oğlu Ali Bey, arada bir eğilip elindeki aletle suya atılmış bir yemek artığını, bir kemik
parçasını ya da çürümüş bir meyve eşeleğini alıp alıp sandaldaki çöp kovasına atıyordu.
“Ne kadar hassas bir adam.” dedi bir tanesi diğerine... Biraz sonra Ali Bey, gençlere döndü:
- Bu gölü hiç görmüş müydünüz?
- Hayır, efendim görmemiştik.
- Hayırseverlik vicdani bir duygudur gençler. Bizim de bir arzumuz vardı. O da az önce birlikte
namaz kıldığımız mescidi Allah rızası için müminlerin ibadetine sunmak. Çok şükür nasip oldu. İşte
mescidin şadırvanına ve diğer ihtiyaçlarına lazım olan su da bu gölden geliyor.
- Bu pırıl pırıl gölden mi?
- Evet. Ancak hem mescidimizin hem de bu gölün bakımı ve temizliğini şimdiye kadar kendim
yürütmeye çalıştım. Ama “bir elin nesi var, iki elin sesi var” demişler. Önemli olan bu hizmetin benden
sonra da devam edecek olmasıdır.
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Birlikte bir vakıf kurarak bu hizmeti nesiller sonraya taşıyabiliriz.
Gençler gölbaşında söz verdiler:
- Siz bir vakıf kurun, biz de vakfın hizmetini devam ettirelim.
Edirne’de kurulan bu vakıf, yüzlerce yıl aynı duyarlılıkla gölün temizliğini yürütmüştü (Müftüoğlu, 2012: s. 94).

1) Sizce en ilginç vakıf hangisidir?
....................................................................................................................................................
2) Metne göre vakıflar hangi alanlarda hizmet vermektedirler?
....................................................................................................................................................
3) Vakıfların hizmet verdikleri alanların çeşitli olmasının nedenleri neler olabilir?
....................................................................................................................................................
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EK 3

İyilik Yap-Vakıf Kur Yönergesi

Öğrenciler ayağa kalkarak U düzeninde toplanır.
Öğretmen U düzeninin başına geçer ve öğrencilere yönergeyi verir.
Öğretmen: “Bugün kendin için bir iyilik düşün!” der ve öğrencilere, 30 sn. düşünme süresi
verilir.
Her öğrencinin düşündüğü iyiliği açıklaması için söz hakkı verilir.
Öğretmen: “Bugün ailen için bir iyilik düşün!” der ve öğrencilere, 40 sn. düşünme süresi verilir.
Her öğrencinin düşündüğü iyiliği açıklaması için söz hakkı verilir.
Öğretmen: “Milletin için bir iyilik düşün!” der ve öğrencilere, 1 dk. düşünme süresi verilir.
Her öğrencinin düşündüğü iyiliği açıklaması için söz hakkı verilir.
Öğretmen: “İnsanlık için bir iyilik düşün!” der ve öğrencilere, 2 dk. düşünme süresi verilir.
Her öğrencinin düşündüğü iyiliği açıklaması için söz hakkı verilir.
Son açıklamadan sonra öğrenciler yerlerine oturur.
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Öğrencilere, “Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzük”
metni dağıtılır.
Millet için veya insanlık için düşündükleri iyiliği hayata geçirebilmek için Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzük’te belirtilen esaslara uygun bir “Vakıf
Senedi” oluşturmaları görevi verilir.

TARİH

TARİH
Etkinlikle ilgili tüm materyallere
ulaşmak için karekodu okutunuz!

TOPARLANMA ÇABALARI
OSMANLI’DA DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM
ÖYG 1

Osmanlı Devlet
de
(Örne
r

Yüzyıllarda meydan
r.
r.)
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18. ve 19. Y
yap
Y
çeyre
olayların yılları yazılmaz).
Dünyada
et

r

Yüzyıllarda Osmanlı’yı nasıl

retme Süreci

EK 1’
yüzyılda

r
r
r.

cevaplamaları sağlanır?
olayların yer aldığı EK 2
r

r. Öğren
alan Olay
r.

TARİH

TARİH

Ara

-

m

v
D
açı

280

-

Ek Etkinlik Önerisi
t
b

D

u

rme

1) Osmanlı Devleti’nin sınırları hangi kıtalarda yer almaktadır?
2) Haritada gösterilen sınırlarda bugün hangi ülkeler vardır? Bu durumun sebepleri nelerdir?

TARİH
TARİH

EKEK1 1
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TARİH
EK
EK222
EK

TARİH
Olaylar
Olaylar

18. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NDE SİYASİ OLAYLAR
1700 - Rusya'yla İstanbul Antlaşması
1703 - Edirne Vakası, II. Mustafa'nın tahttan indirilmesi, Ahmet’in tahta çıkışı
1711 - Prut Savaşı
1713 - Edirne Antlaşması
1715 - Venedik ile savaş
1718 - Pasarofça Antlaşması
1718 - Lâle Devri'nin başlaması
1723 - 1723-1727 Osmanlı-İran Savaşı
1730 - Patrona Halil İsyanı, Lâle Devri'nin sona ermesi
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1732 - 1736 Osmanlı-İran Mücadeleleri
1735 - Osmanlı-Avusturya-Rus Savaşları
1736 - Rusya'nın Kırım'dan geri çekilmesi
1739 - Niş Antlaşması
1739 - Hotin yenilgisi ve Belgrad Antlaşması
1740 - Fransa ile yeni kapitülasyonlar anlaşması, İsveç'le ittifak, İspanya'yla ticaret anlaşmaları
1742 - 1746 Osmanlı-İran Savaşı
1754 - Mahmut’un ölümü, III. Osman'ın tahta çıkışı
1757 - III. Osman'ın ölümü, III. Mustafa'nın tahta çıkışı
1768 - Osmanlı-Rus Savaşı
1769 - Hotin'in kaybı, Boğdan ve Eflak'ın Ruslarca işgali
1770 - Çeşme bozgunu
1771 - Kırım'ın işgali
1773 - Rusya'yla savaş

TARİH

TARİH

1774 - III. Mustafa'nın ölümü ve I. Abdülhamid'in tahta çıkışı
1774 - Küçük Kaynarca Antlaşması
1778 - Kırım Hanlığı'nın işgali
1779 - Aynalıkavak Antlaşması
1779 - Basra'nın geri alınması, İran'la savaşın sona erdirilmesi
1783 - Rusya'nın Kırım'ı ilhakı
1784 - Avusturyalılara Karadeniz'de seyrüsefer hakkı verilmesi
1787 - İsveç'le dostluk antlaşması
1787 - Osmanlı-Rus Savaşı
1789 - Özi Kalesi'nin Ruslar tarafından zaptı
1789 - I. Abdülhamid'in ölümü ve III. Selim'in tahta çıkması
1789 - Osmanlı-İsveç ittifakı

1790 - Osmanlı-Prusya ittifakı
1791 - Ziştovi Antlaşması
1792 - Nizam-ı Cedid hareketinin başlaması
1792 - Yaş Antlaşması
1793 - Nizam-ı Cedid Ordusu'nun Kuruluşu
1795 - Lehistan'ın Avrupa haritasından silinmesi
1795 - Amerika ile savaş
1797 - Paris, Viyana ve Berlin'de daimi elçilikler kurulması
1798 - Fransa'ya karşı Osmanlı-Rus ittifakı
1798 - Fransa'nın Mısır'a saldırması
1798 - Fransa'ya savaş ilanı
1799 – Napolyon ile Akka Savaşı
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TARİH

TARİH
EK 33
EK

BİLGİ KARTI

Olay nedir?

Hangi tarihte gerçekleşmiştir?

Hangi padişah döneminde
gerçekleşti?
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Sebepleri nelerdir?

Olay hakkında bilmemiz gereken
en önemli bilgiler nelerdir? (en az
3 madde)

Olay hakkında düşünceleriniz
nelerdir?

Yararlandığınız kaynakları yazınız.

Sıra No:

TARİH

TARİH
EK EK
4 4

Olaylar
Olaylar

19. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NDE SİYASİ OLAYLAR
1801 - Mısır'ın kaybedilmesi
1802 - Paris Antlaşması
1804 - Sırp İsyanı
1806 - Nizam-ı Cedid'in başarısızlığı ve gerilemesi
1806 - 1812 Osmanlı-Rus Savaşı
1807 - III. Selim'in tahttan indirilmesi ve Nizam-ı Cedid'in kaldırılması
1808 - Sened-i İttifak
1808 - Yeniçeri Ayaklanması: Alemdar’ın Sonu
1809 - İngiltere ile süren savaşın sonu: Kal'a-i Sultaniyye Antlaşması
1821 - Eflak ve Mora'da Rum isyanları
1826 - Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması, Asakir-i Mansure-i Muhammediyye'nin kurulması
(14 Haziran)
1827 - Navarin Deniz Savaşı
1829 - Edirne Antlaşması: Yunanistan'ın bağımsızlığı

1830 - Fransızların Cezayir'e saldırmaları
1832 - Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa İsyanı
1833 - Rus kuvvetlerinin yardım amacı ile İstanbul'a gelmesi
1833 - Kütahya Antlaşması
1833 - Hünkâr İskelesi Antlaşması
1838 - Baltalimanı Antlaşması
1839 - Tanzimat Fermanı'nın ilanı
1841 - Londra Boğazlar Antlaşması
1853 - Kırım Savaşı ve 1856 - Islahat Fermanı

285

TARİH

1856 - Paris Barış Antlaşması
1864 - İyonya adalarının (Yedi Ada Cumhuriyeti'ni oluşturan adalar) İngiltere tarafından
Yunanistan'a verilmesi
1866 - Girit İsyanı, Yunanistan ile birleşme faaliyetleri
1867 - Sırbistan'da Osmanlı hâkimiyetinin sonu
1875 - Bosna-Hersek isyanları

1876 - Bulgar isyanları
1876 - Karadağ'ın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı
1876 - Tersane Konferansı
1876 - I. Meşrutiyet'in (Kanun-ı Esasi) ilanı
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi)
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1877 - İlk Meclis-i Mebusan
1878 - Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları
1878 - Sırbistan, Karadağ ve Romanya'nın müstakil birer devlet olmaları
1878 - Bulgaristan Prensliği'nin ortaya çıkması
1878 - Ermeni meselesinin ortaya çıkışı
1878 - Kıbrıs'ın Birleşik Krallık tarafından ele geçirilmesi
1878 - Bosna-Hersek'in kaybedilmesi
1881 - Mısır'ın işgali
1882 - Tunus'un işgali
1890 - Bulgar Makedonya ve Anadolu'da Ermeni ihtilal çetelerinin faaliyetleri
1897 - 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı
1896 – 1898 - Girit İsyanı

TARİH

TARİH
EK 5

TARİH
EK 5

ARAŞTIRMADA KULLANILABİLECEK KAYNAKLAR

ARAŞTIRMADA KULLANILABİLECEK KAYNAKLAR
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Sarınay, Y. vd. (2006). Osmanlı Belgelerinde Kırım Savaşı (1853-1856). T.C. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü.
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Palmer, A. (1999). 1853-1856 Kırım Savaşı ve Modern Avrupa’nın Doğuşu, Çev. Meral
Gaspıralı. Sabah Kitapları.
Şirokorad, A. B. (2009). Rusların Gözünden 240 Yıl Kıran Kırana, Osmanlı-Rus Savaşları,
Kırım-Balkanlar- 93 Harbi ve Sarıkamış. Çev: Nergize Turaeva. Selenge.
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TARİH

TARİH
Etkinlikle ilgili tüm materyallere
Etkinlikle için
ilgilikarekodu
tüm materyallere
ulaşmak
okutunuz!
ulaşmak için karekodu okutunuz!

KURUMSAL ÇAĞDAŞLAŞMA
OSMANLI’DA DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM
ÖYG 1
40+40+40+40 Dakika
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Osmanlı Devleti’ndeki eğitim, bilim, sanat ve edebiyat alanlarında
meydana gelen değişimi değerlendirir.
(Osmanlı Devleti’nin son döneminde meydana gelen modernleşme,
örnek kurumların incelenmesiyle vurgulanacaktır.
Osmanlı Devleti Dönemi’nde kurulan modern kurumların Cumhuriyet
Dönemi’nde de devam ettiği vurgulanacaktır.)
İnternet bağlantılı bilgisayar/tablet/telefon, A3 ebadında karton (afiş
için), renkli kalemler, yazıcı.
EK 1 ve EK 2 grup sayısı kadar, EK 2 sonundaki “Kaynak İnceleme
Formu” öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.
Etkinlikten bir hafta önce Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde pek
çok alanda modernleşme çalışmalarının devam ettiği açıklanarak bu
modernleşme girişimlerinin eğitim, bilim, sanat ve edebiyat alanlarında neden oldukları gelişmelerin öğrenciler tarafından araştırılması
istenir.
Toplumsal yapıda gelişme sağlamak için değişime nereden başlanmalıdır?

Öğrencilere Osmanlı Devleti’nden günümüze süregelen hangi kurumları bildikleri sorularak bu kurumlar hakkında kısa bilgiler alınıp kurumların isimleri tahtaya yazılır.
EK 1 öğrencilere dağıtılarak her öğrenciden görsellerden birini seçmesi ve seçtiği görselin altında
yer alan soruları cevaplaması istenir. Cevaplar alındıktan sonra bu görsellerdeki kişilerin Osmanlı
Devleti Dönemi’nde yaşayan bilim insanları oldukları açıklanır.

TARİH

TARİH

Öğrencilerden seçtikleri kişi hakkında araştırma yapmaları ve elde ettikleri bilgilerle bu kişiler hakkında bir afiş hazırlamaları istenir. Bilgi verdikleri kişi ile aynı dönemde yaşamış Osmanlı bilim insanlarının adı ve çalışma alanları hakkında bir bilgi notuna afişte yer vermeleri gerektiği hatırlatılır.
Hazırlanan afişler BİLSEM’de sergilenebilir.
Öğrenciler 2-3 kişilik gruplara ayrılır.
EK 2 gruplara dağıtılarak öğrencilerden ilgili kaynakları okumaları ve a na İnceleme Formu’nu
grupça doldurmaları istenir.
Her gruptan doldurmuş oldukları formu sınıfla paylaşmaları istenir.
on soruya tüm öğrencilerin fikir beyan etmesine önem verilir.
Gruplara bir sonraki derse kadar Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde sanat ve edebiyat alanında meydana gelen değişimi araştırmaları istenir. Bu alanlarda modernleşme amacıyla oluşturulan/
geliştirilen ve Cumhuriyet Dönemi’nde de devam eden kurumlardan örnekler içeren bir sunum
hazırlamaları istenir.
Öğrencilere sunumlarını, kısa film, belgesel, çizgi hikâye, infografik vb. veya diledikleri bir farklı
sunum araçlarından birini kullanarak sunmaları gerektiği söylenir.

E E
Tüm ürünler dijital ortamda hazırlanarak web ortamında sergilenebilir.
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D
Bu etkinlik ile ilgili “Dereceli Puanlama Anahtarı”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

K
Acun, F. (1999). Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne Değişme ve Süreklilik. Hacettepe
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, sf. 164. https://dergipark.org.tr/tr/pub/huefd/
issue/42278/506645 .
. .
.
Sakaoğlu. N. 2003. Osmanlı’dan Günümüze Eğitim Tarihi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
98-100.
Kökcü, A. (2015). Osmanlı’da Astronomi ve Matematik Doktoralı İlk Bilim Adamımız: Arakel Garabed Sivasliyan. OTAM, 38/Güz Sf. 96.
https://anadolutudam.anadolu.edu.tr/videolar/ba%C5%9F-hoca-ishak-efendi (E.T: 11.6.2021).
https://anadolutudam.anadolu.edu.tr/videolar/kalfazade-ismail-%C3%A7inari (E.T: 12.6.2021).
https://www.aa.com.tr/tr/portre/cephede-gecen-omur-gazi-ahmet-muhtar-pasa/1369471
(E.T: 12.6.2021
http://www.dtcf.ankara.edu.tr/events/etkinlik-olumunun-100-yilinda-salih-zeki-beyi-anmave-anlama/ (E.T: 14.6.2021.)
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/2039/21184.pdf (E.T: 14.6.2021.)

TARİH
EK 1

TARİH
Görseller
Görseller

Aşağıda yer alan görsellerden birini seçiniz. Soruları cevaplayarak düşüncelerinizi sınıf arka
daşlarınızla paylaşınız.

Baş Hoca İshak Efendi

Kalfazade İsmail Çınari

Gazi Ahmet Muhtar Paşa

Salih Zeki Bey

Arakel Garabet Sivas/iyon

Mustafa Behcet Efendi
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iTi

TARİH
TARİH

TARİH

SORULAR
SORULAR
1) Bu görseli neden seçtin?
1) Bu görseli neden seçtin?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2) Görsel sende ilk olarak nasıl bir his oluşturdu?
2) Görsel sende ilk olarak nasıl bir his oluşturdu?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3) Seçtiğin görseldeki kişi ne iş yapmış olabilir?
3) Seçtiğin görseldeki kişi ne iş yapmış olabilir?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
4) Seçtiğin görseldeki kişi ne zaman yaşamış olabilir?
4) Seçtiğin görseldeki kişi ne zaman yaşamış olabilir?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
5) Görsellerdeki kişiler neden bu sayfada yer almış olabilir?
5) Görsellerdeki kişiler neden bu sayfada yer almış olabilir?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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TARİH
EKEK
EK
22 22
EK

TARİH
TARİH
Kaynaklar
Kaynaklar

Osmanlı’dan
Türkiye
Cumhuriyeti’ne
Değiş
Süreklilik
Osmanlı’dan
Türkiye
Cumhuriyeti’ne
Değiş veve
Süreklilik

292

Eğitimi
birbir
toplumun
vatandaşlarına
kendi
kültürünü
tanıtma
süreci
olarak
tarif
ederEğitimi
toplumun
vatandaşlarına
kendi
kültürünü
tanıtma
süreci
olarak
tarif
ederseksek
Osmanlı
toplumunda
bu
işi
yüzyıllardır
medreselerin
yürüttüğünü
görürüz.
Bu
geleOsmanlı toplumunda bu işi yüzyıllardır medreselerin yürüttüğünü görürüz. Bu geleneksel
insan
yetiştirme
kurumuna
ilkilk
meydan
okuma
II.II.
Mahmut
Dönemi’nde
Batı
usuneksel
insan
yetiştirme
kurumuna
meydan
okuma
Mahmut
Dönemi’nde
Batı
usulünde
askerî
eğitim
veren
okulların
açılmasıyla
gerçekleşir.
Bu,
aynı
zamanda
dinî
ilimlerin
lünde askerî eğitim veren okulların açılmasıyla gerçekleşir. Bu, aynı zamanda dinî ilimlerin
ağırlıklı
ağırlıklıolarak
olarakverildiği
verildiğimedrese
medreseeğitimine
eğitiminealternatifin
alternatifinilkilkortaya
ortayaçıkışıdır.
çıkışıdır.Batı’nın
Batı’nınilim
ilim
vevefenninin
öğretildiği
bu
okullar,
Osmanlı’
d
a
eğitiminin
mektep-medrese
şeklinde
ikifenninin öğretildiği bu okullar, Osmanlı’da eğitiminin mektep-medrese şeklinde ikileşmesinin
ilkilk
örneğini
teşkil
ederek
sonraki
düzenlemelere
yön
vermiştir.
Bundan
sonra
leşmesinin
örneğini
teşkil
ederek
sonraki
düzenlemelere
yön
vermiştir.
Bundan
sonra
yapılacak
düzenlemeler,
geleneksel
medrese
sistemine
hiç
müdahale
etmeden,
tamamıyla
yapılacak düzenlemeler, geleneksel medrese sistemine hiç müdahale etmeden, tamamıyla
yeni
birbir
sistem
kurmaya
yönelirken
eğitimde
ikileşmenin
kaynağını
dada
teşkil
etmiştir.
Yine,
yeni
sistem
kurmaya
yönelirken
eğitimde
ikileşmenin
kaynağını
teşkil
etmiştir.
Yine,
Tanzimat
Dönemi’nde,
ilk
kez
olarak
eğitimin
siyasi
ve
toplumsal
fonksiyonunun
olduTanzimat Dönemi’nde, ilk kez olarak eğitimin siyasi ve toplumsal fonksiyonunun olduğuğu
fark
edilmiş,
devleti
felakete
gidişten
kurtaracak
yolyol
olarak
görülmüştür.
Batı
usulünde
fark
edilmiş,
devleti
felakete
gidişten
kurtaracak
olarak
görülmüştür.
Batı
usulünde
eğitim
sisteminin
kurulması,
aydınlar
ve
memurlar
yetiştirmek
için
sivil
okullar
açılması,
eğitim sisteminin kurulması, aydınlar ve memurlar yetiştirmek için sivil okullar açılması,
bubufark
farkedişin
edişinneticeleridir.
neticeleridir.Tanzimat
TanzimatDönemi’nde
Dönemi’ndeazınlıklar
azınlıklarveveyabancılar
yabancılardadaözel
özelokulokullarlar
açarak
eğitimin
daha
da
çeşitli
ve
karmaşık
hâle
gelmesine
vesile
olmuş,
ancak
bunlar,
açarak eğitimin daha da çeşitli ve karmaşık hâle gelmesine vesile olmuş, ancak bunlar,
Osmanlı
Devleti’ne
değil,
kendi
azınlık
gruplarına
hizmet
ederek
ayrılıkçı
faaliyetler
gütOsmanlı
Devleti’ne
değil,
kendi
azınlık
gruplarına
hizmet
ederek
ayrılıkçı
faaliyetler
gütmüşlerdir.
Eğitim
konusunda
ikinci
önemli
gelişme,
II.
Abdülhamid’in
saltanat
yıllarında
müşlerdir. Eğitim konusunda ikinci önemli gelişme, II. Abdülhamid’in saltanat yıllarında
yaşanır.
BuBu
dönemde,
pek
çok
meslek
veve
sanat
okulu,
engelliler
için
okullar
açılır
veve
okul
yaşanır.
dönemde,
pek
çok
meslek
sanat
okulu,
engelliler
için
okullar
açılır
okul
programları
yeniden
düzenlenir
(Acun,
1999,
sf.
164).
programları yeniden düzenlenir (Acun, 1999, sf. 164).

Eğitim
Kurumları
Eğitim
Kurumları
Said
SaidPaşa,
Paşa,1878-1879
1878-1879yıllarında
yıllarındaikiikiayrı
ayrırapor
raporhazırlayarak
hazırlayarakeğitime
eğitimeilişkin
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2003,
sf.
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kalabalık birkaç eğitim kurumundan olmuştur (Sakaoğlu, 2003, sf. 98-100).

TARİH

TARİH

Kaynakları okuy

aşağıda yer alan ilgili alanları doldurunuz.

KAYNAK İNCELEME FORMU

Osmanlı’dan Türkiye
Cumhuriyeti’ne Değişme ve
Süreklilik başlıklı metinde
vurgulanan konu nedir?

Eğitim Kurumları başlıklı
metinde vurgulanan konu
nedir?
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Eğitim alanında yapılan
değişikliklerin amacı hangi
kaynak ya da kaynaklarda
açıklanmıştır?

Günümüzdeki eğitim
sistemi sizce Osmanlı eğitim
sisteminden nasıl etkilenmiş
olabilir?

Kaynak metinleri birlikte
düşündüğünüzde yorumunuz
ne olurdu?

TARİH

TARİH
Etkinlikle ilgili tüm materyallere
Etkinlikle ilgili tüm materyallere
ulaşmak için karekodu okutunuz!
ulaşmak için karekodu okutunuz!

BATI’DA MAHKEME DOĞU’DA MUHAKEME
AVRUPA’DA DÖNÜŞÜM VE MODERNLEŞME
ÖYG 1
40+40+40+40 Dakika
Orta Çağ Avrupası ile İslam Medeniyeti’ndeki siyasi ve sosyal yapıları
karşılaştırır.
Etkinliğin planlandığı bir ders öncesinde Çiçek (2016)’in kaynakçada
verilen makalesi öğrencilere dağıtılır.
Öğrencilerin Orta Çağ’da Avrupa ve İslam dünyası temalı film veya
belgeler seyretmeleri istenir.
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“Orta Çağ’da Doğu ve Batı” ile ifade edilen yerler günümüz Türkiyesine göre hangi konumu karşılamaktadır?

Öğrencilere, Orta Çağ Avrupa’sında ve İslam dünyasında siyasi, sosyal, ekonomik ve bilimsel hayatı
konu edinen videolardan bir iki dakikalık bölümler seyrettirilir.
Öğrenciler seyrettikleri videolarla ilişkilendirerek Çiçek’in makalesinde anlatılanlarla örtüşen yönlerini
nedenleri ile birlikte belirtirler.
Öğrencileri iki gruba ayrılır. Gruplardan birinin “Orta Çağ’da Avrupa’da Yaşam”; diğer grubun ise “Orta
Çağ’da İslam Dünyasında Yaşam” temalı birer tarihsel canlandırma yapacakları bilgisi verilir.
Öğrencilere hikâye anlatıcısı eşliğinde Orta Çağ’da üç durum canlandırması yapacakları belirtilir.
Her iki tarihsel canlandırma grubundan, gruptaki arkadaşları arasından birini hikâye anlatıcısı olarak
seçmeleri istenir.
Avrupa grubundaki çocukların birinci durum canlandırmasında, hikâye anlatıcısının dönemi özetleyerek giriş yapacağı belirtilir. Gruptaki öğrencilerden etkinliğin devamında Engizisyon Mahkemesi’nde
Galileo’nun yargılanması ile ilgili durumun 5 dakikalık tarihsel canlandırma senaryosu hazırlamaları
istenir.

TARİH

TARİH

İkinci durum canlandırmasında Avrupa’da sosyal tabakalarla ilgili 5 dakikalık bir durum canlandırma senaryosunun hazırlanacağı belirtilir.
Üçüncü durum senaryosunda Endüljans ile ilgili yaklaşık 5 dakika sürecek bir trajikomik tarih canlandırması hazırlamaları istenir.
İslam dünyası drama grubundaki öğrencilerin oyununa hikâye anlatıcısının Orta Çağ’da İslam kültür ve medeniyeti hakkında özet bir giriş ile başlayacağı belirtilir.
Birinci durumda Beytü’l Hikme’de Yahudi, Süryani ve Müslüman bilim insanlarının birlikte çalışma
ortamını göz önüne seren 5 dakikalık bir tarihsel canlandırma senaryosu hazırlamaları istenir.
İkinci durumda hikâye anlatıcısı Nizamiye Medreseleri başta olmak üzere dönemin medreseleri ve
ders veren âlimler hakkında bilgi verir. Sonrasında öğrencilerin İbni Sina’nın dersinden 5 dakikalık
bir kesit canlandırmaları istenir.
Üçüncü durumda öğrencilerden İspanya Kurtuba’da gezen bir Türk turist kafilesinde olduklarını,
rehberin anlatımları üzerine turistlerin izlenimlerini ortaya koyan bir canlandırma senaryosu hazırlayıp sahnelemeleri istenir.
Gruplar senaryolarını belirlemek üzere serbest bırakılır.
Bir sonraki haftaya kadar ilgili konulara literatür taraması yapılması, ilgili film, dizi ve belgesellerden bölümler seyredilmesi önerilir.
Senaryoyu belirlemeleri ile birlikte kolay temin edecekleri malzemelerle kostüm çalışması yapmaları da istenir.
Bir sonraki derste oyunların sırayla sahnelenmesi sağlanır.
Oyunlar tamamlandıktan sonra önce grupların kendi performanslarını değerlendirmesi; daha sonra diğer grubu değerlendirmesi istenir.
Grupların birbirlerini selamlaması ve akran değerlendirme formlarının doldurulması ile ders tamamlanır.

E E
İlgili senaryolar geliştirilerek bir tiyatro senaryosuna dönüştürülebilir. Tiyatrolar ya da belediyeler
ile iş birliğinde bulunduğunuz şehir ya da ilçede sahneye konabilir. Yine kısa film çalışmaları da
yapılabilir.

D
Bu etkinlik ile ilgili “Akran Değerlendirme Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

K
Çiçek, H. (2020). Orta Çağ’ın Doğu’su ve Batı’sı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, (48) ss. 139-153.
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TARİH

TARİH
Etkinlikle
Etkinlikle ilgili
ilgili tüm
tüm materyallere
materyallere
ulaşmak
için
karekodu
ulaşmak için karekodu okutunuz!
okutunuz!

KEŞİFLER DOSYASINI AÇIYORUZ
AVRUPA’DA DÖNÜŞÜM VE MODERNLEŞME
ÖYG 1
40+40 Dakika
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Haritalar ve tarih şeritleri kullanarak coğrafi keşiflerin etkilerini değerlendirir.
(Haçlı Seferleri’nin Avrupa’ya etkileri üzerinde durulacaktır (bilim, kültür, teknoloji). Avrupalıların Amerika kıtasına ulaşmaları sonrasında
Avrupa’ya ve dünyaya yayılan değerli madenlerin ortaya çıkardığı ekonomik değişimin Osmanlı coğrafyasında enflasyona ve toprağın ticari
leşmesine yol açtığına değinilir.)
Tüm öğrencilerin infografik hazırlama ile ilgili internet uygulamalarından birinden kullanıcı hesabı alması sağlanır.
Etkinlikten önce öğrencilerden afiş veya poster infografikleri yapımını sağlayan Web 2.0 araçları ile ilgili eğitim videoları seyretmeleri
istenir.
Yeni coğrafyaları keşfeden ülkelerde ne gibi değişimler meydana gelir?

Etkinlik kare kodundan hazırlanan animasyon seyredilir.
“COĞRAFİ KEŞİFLER” ile ilgili EBA’dan videolar seyrettirilir.
1450 yılı ile 1600 yılları arasında “COĞRAFİ KEŞİFLER”in etkileri ile ilgili eş zamanlı bir tarih şeridi hazırlamaları istenir.
Öğrenci sayısına göre ilgili dönemi 10-20 yıllık dönemlere bölerek görev dağılımı (1450-1470 yıllar
A öğrencisine, 1470-1490 B öğrencisine vs.) yapılır.
Tarih şeritleri hazırlanırken Web tabanlı araştırmalar yapılarak edinilen bilgi ve görseller ile bir kaynak dosyası hazırlanır. İnfografik yapımı için Web 2.0 uygulamalarından faydalanılır.

TARİH

TARİH

İnfografikler hazırlanırken kronolojik sıralama ve dünyadaki eş zamanlı gelişmelere yer verilmesine
dikkat çekilir.
Her bir infografiğe keşif rotasını içeren haritalar da yerleştirmeleri istenir.
Yapılan çalışmalar A3 kâğıdı ölçülerinde tamamlandıktan sonra renkli çıktıları alınır
Çıktıların yan yana yapıştırılarak sınıf veya okul panosunda sergilenmesi sağlanır.
Etkinlik kare kodundan hazırlanan animasyon tekrar seyredilir.
Öğrencilerinizin animasyonda geçen karakterlerden birini seçmelerini ve bir soruşturma dosyası
hazırlayacakları belirtilir.
Soruşturma dosyasında ilgili şüphelinin tarih sahnesine çıkışına, faaliyetlerine, kişisel özelliklerine,
toplanan delillere ve belgelere yer verilir.
Diğer derse kadar hazırlayacakları soruşturma dosyalarını teslim edecekleri ve yapılan soruşturma
ilgili bilgilendirme yapacakları bildirilir.

D
Bu etkinlik ile ilgili “Derecelendirme Ölçeği”ne etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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K
Casas, B. (1999). Kızılderililer Nasıl Yok Edildi? İstanbul, Şule Yayınları.

TARİH

TARİH
Etkinlikle ilgili tüm materyallere
ulaşmak için karekodu okutunuz!

AVRUPA’DA DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM SERGİSİ
AVRUPA’DA DÖNÜŞÜM VE MODERNLEŞME
ÖYG 1
40+40+40 dakika
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Avrupa’da düşünce sisteminde meydana gelen temel değişimleri ve
bunların etkilerini analiz eder.
(Magna Carta ile benzer belgelerin karşılaştırması yapılacaktır. Rönessans-Reform, matbaanın kullanılması, Protestanlaşma, hümanist ve ras
yonalist felsefeler, Newtoncu fizik ve bilim devrimi, sekülerleşme, kavramları ve Copernicus (Kopernik), Machiavelli (Makyavel), Thomas
Moore (Tamıs Mur), üzerinde durulacaktır.)
Rönesans, Reform ve Aydınlanma Çağı’nın düşünsel alt yapısının
oluşumuna katkı sağlayan sanatçı, düşünür ve bilim insanlarının
çalışmaları ile ilgili araştırmalar yapılır.
Medeniyetin gelişmesinde sanatçıların ve bilim insanlarının katkıları
neler olabilir?

“Avrupa’da Değişim ve Dönüşüm” temalı bir sanal müze koleksiyonu hazırlanacağı belirtilir.
Öğrencilerden sanal müze için Rönesans, Reform ve Aydınlanma Çağı düşünürlerinden biri hakkında ayrıntılı araştırma yapmaları istenir.
Bu çalışmada afiş veya poster yapımı için kullanılabilecek Web araçlarından birini kullanmaları istenir.
İnternetten derlenen görseller ve hazırlanan panolar kullanılarak Web araçlarından birini kullanarak sanal müze tasarımı gerçekleştirilir.
Müze sergisine uygun bir fon müziği eklemeleri istenir.
Etkileşimli tahtada sanal müze tasarımı açılır.
Her bir galeride ilgili öğrencinin müze görevlisi olarak sunum yapması istenir.
Ortak bir değerlendirme ile sanal müze tasarımı sonlandırılır. Gerekli kontrollerden sonra müze
bağlantısının BİLSEM’in sosyal medya kanallarında duyurulması sağlanır.

TARİH

TARİH

E E
Öğrenciler tarafından yapılan çalışmalar, diğer bilim ve sanat merkezleri ile de paylaşılabilir.
Resim yetenek alanı öğrencilerinin, öğretmenleri ile birlikte Rönesans ve Reform Dönemi eserlerinin reprodüksiyonlarını yapması sağlanır. Öğrencilerden aynı sanatsal çalışmalar ile ilgili bilgi
köşeleri hazırlamaları ve maket çalışmaları yapmaları istenir. Resim alanı öğrencilerinin çalışmaları
ve maket uygulamaları tamamlandıktan sonra okulunuzda bir sergi düzenlenir. Sergi belediye ya da
yerel idareler ile görüşülerek daha geniş kapsamlı bir organizasyon hâlinde de yapılabilir.

D
Bu etkinlik ile ilgili “Akran Değerlendirme Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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TARİH

TARİH
Etkinlikle
Etkinlikle ilgili
ilgili tüm
tüm materyallere
materyallere
ulaşmak
ulaşmak için
için karekodu
karekodu okutunuz!
okutunuz!

ÖZGÜRLÜĞÜN KANATLARI YA DA KANITLARI
AVRUPA’DA DÖNÜŞÜM VE MODERNLEŞME
ÖYG 1
40+40+40 dakika
Avrupa’da düşünce sisteminde meydana gelen temel değişimleri ve
bunların etkilerini analiz eder.
Fransız İhtilali’nin devlet ve toplum ilişkilerinde meydana getirdiği
dönüşümü değerlendirir.
(Magna Carta ile benzer belgelerin karşılaştırması yapılacaktır. Rönesans-Reform, matbaanın kullanılması, Protestanlaşma, hümanist ve
rasyonalist felsefeler, Newtoncu fizik ve bilim devrimi, sekülerleşme, kavramları ve Aydınlanma Dönemi’nde ön plana çıkan sanatçı ve bilim insanlarının çalışmaları üzerinde durulacaktır.)
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50X70 l l n fon kartonları, kuru boyalar, pastel boyalar, keçeli
boyalar, makas, yapıştırıcı.
T.C. Anayasası temin edilir.
Tarihte yaşanmış bir olayın dünya genelindeki etki alanı ne kadar olabilir?

“Bülbülü altın kafese koymuşlar ‘Ah vatanım!’ demiş.”
“Baskıdaki altından askıdaki salkım yeğdir.”
“Az yaşa, azat yaşa.”
atasözlerinin anlamları hakkında tartışılır.
Öğrencilere, demokrasinin ilkelerinin neler olduğu sorulur. Anayasamızdan ilgili maddeler öğrencilere okutulur (T.C. 1982 Anayasası Madde 20, 21, 23, 24, 51, 90 maddeleri üzerine konuşulur.).

TARİH

TARİH

Demokrasi ve özgürlük ile ilgili haklara kavuşulmasında insanlık tarihinde ne gibi mücadeleler yapıldığı, bu haklarımızı tescilleyen tarihî kanıtların neler olabileceği üzerine öğrencilerle tartışılır.
Öğrencilere, demokrasi ve özgürlüğün kilometre taşları olarak nitelendirilebilecek belgeleri, kanıt
temelli olarak analiz edecekleri belirtilir.
Öğrenciler iki gruba ayrılarak bir gruptan Avrupa’da düşünce sisteminde meydana gelen değişimlere sebep olan kanıt ya da belgeleri araştırmaları istenir.
Diğer gruba da Osmanlı Devleti başta olmak üzere Doğu medeniyetine ait olan insan hakları ve
özgürlükler ile ilgili belgeleri araştıracakları belirtilir.
Her bir grubun araştırdıkları ve tespit ettikleri belgelerle ilgili olarak 50x70 cm poster tasarlamaları
görevi verilir.
Bu tasarımlarında tespit edilen belgenin orijinal metni veya özeti ile görselinin yer alması istenir.
Bu belgelerin devlet ve toplum ilişkilerinde meydana getirdiği dönüşümü ortaya koyan bilgi ve görsellere de yer verileceği vurgulanır.
Posterler sınıf ya da kurum koridorlarına asılır.

D
Bu etkinlik ile ilgili “Akran Değerlendirme Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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TARİH

TARİH
Etkinlikle ilgili
ilgili tüm
tüm materyallere
materyallere
Etkinlikle
ulaşmak
için
karekodu
okutunuz!
ulaşmak için karekodu okutunuz!

ENDÜSTRİ 1.0 BELGESELİ
AVRUPA’DA DÖNÜŞÜM VE MODERNLEŞME

ÖYG 1
40+40 Dakika
Sanayi Devrimi’ni hazırlayan süreçleri ve toplumsal hayata etkilerini
neden sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirir.
Yeşil perde, yeşil ekran düzenleme programları, video kamera, cep
telefonu, video düzenleme yazılımları.
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Öğrencilerin Endüstri 4.0 ile ilgili belgesel ve videolar seyretmeleri
sağlanır. Öğrencilerden yeşil ekran ile video çekimi, diksiyon, konuşma sanatı gibi konularda eğitim videoları seyretmeleri istenir.
Etkinlikte seyrettirilmek üzere “4. Sanayi Devrimi” ile ilgili videolartemin edilir.
Başer’in “I. Sanayi Devrimi’nde Teknolojik Gelişmenin Rolü” başlıklı
doktora tezinin YÖK Ulusal Tez Merkezinden indirilerek incelemeleri
sağlanır.
Jules Verne (Jul Vern)’in “Aya Yolculuk” kitabı ve tüm kitaplarının kapak görselleri çevrim içi platformlardan temin edilir.
Sanayi Devrimlerinin oluşumunda düşünürlerin ya da bilim insanlarının etkileri neler olabilir?

4. Sanayi Devrimi ile ilgili videolardan bölümler seyrettirilir.
EK 1’de verilen çalışma kâğıdı öğrencilere dağıtılır ve soruların yanıtlaması sağlanır.
Jules Verne’nin “Aya Yolculuk” kitabı hakkında çevrim içi bilgi ve görseller paylaşılır.
İnsanlığın uzay macerasında “Aya Yolculuk” kitabının etkileri hakkında öğrencilerin fikirleri alınır.
Verne’nin diğer kitaplarının da kapak görselleri ekrana yansıtılarak eserlerin içerikleri hakkında konuşulur.

TARİH

TARİH

Sanayi Devrimi hakkında hazırlanan tezler ve makalelerden faydalanarak Sanayi Devrimi’ni hazırlayan süreçleri ve toplumsal hayata etkilerini konu edinen bir belgesel hazırlanacağı belirtilir.
Etkinlik karekodunda verilen belgesel hazırlama kılavuzu öğrencilerle paylaşılır.
Belgesel hazırlama sırasında yeşil perde uygulamalarına yer verilir.
Video montajına imkân veren Web araçlarından biri ile gerekli montajlar hazırlanır.
Belgeselin tamamlanmasından sonra dijital tasarım programlarından faydalanarak ya da kolaj
resim teknikleri ile bir film posteri hazırlanır.
BİLSEM’de belgesel gösterimi yapılır.

D
Bu etkinlik ile ilgili “Dereceli Puanlama Anahtarı”na etkinlik kare kodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

K
Başer, N. E. (2011). I. Sanayi Devrimi’nde Teknolojik Gelişmenin Rolü. Yayımlanmamış Doktora Tezi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
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TARİH
EKEK
1 1

TARİH
TARİH
Film
Okuma
Etkinlik
Kâğıdı
Film
Okuma
Etkinlik
Kâğıdı

Öğrenci
AdıAdı
Soyadı:
………………….………………….
Öğrenci
Soyadı:
………………….………………….
1. 1.Videoların
sizde
uyandırdığı
duyguları
yazınız.
Videoların
sizde
uyandırdığı
duyguları
yazınız.
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
2. 2.Videolarda
bilim
ve ve
teknoloji
ileile
ilgili
olarak
nasıl
birbir
bağbağ
kurulmuştur.
Videolarda
bilim
teknoloji
ilgili
olarak
nasıl
kurulmuştur.
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
3. 3.Seyrettiğiniz
videolarda
edebî
ve ve
felsefi
ürün
ya ya
dada
akımlardan
bahsedilmiş
midir?
Seyrettiğiniz
videolarda
edebî
felsefi
ürün
akımlardan
bahsedilmiş
midir?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
4. 4.Hayatınızla
benzer
olduğunu
düşündüğünüz
sahneleri
yazınız.
Hayatınızla
benzer
olduğunu
düşündüğünüz
sahneleri
yazınız.
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.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
5. 5.Birinci
Sanayi
Devrimi
ileile
Dördüncü
Sanayi
Devrimlerinin
özelliklerini
karşılaştırınız.
Birinci
Sanayi
Devrimi
Dördüncü
Sanayi
Devrimlerinin
özelliklerini
karşılaştırınız.
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
6. 6.Videolarda
enen
beğendiğiniz
sahneyi
yazınız.
Videolarda
beğendiğiniz
sahneyi
yazınız.
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
7. 7.Videolarda
enen
beğenmediğiniz
sahneyi
yazınız.
Videolarda
beğenmediğiniz
sahneyi
yazınız.
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
8. 8.Videolarda
sizisizi
enen
çokçok
etkileyen
bilimsel
gelişmeyi
yazınız.
Videolarda
etkileyen
bilimsel
gelişmeyi
yazınız.
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
9. 9.Videoyu
sizsiz
çekseydiniz
hangi
olay
ve ve
kahramanları
eklerdiniz?
Videoyu
çekseydiniz
hangi
olay
kahramanları
eklerdiniz?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
10.10.Bugünün
bilimsel
gelişmelerini
ve ve
edebî
ürünlerini
dikkate
aldığımızda
gelecekte
nasıl
birbir
teknoBugünün
bilimsel
gelişmelerini
edebî
ürünlerini
dikkate
aldığımızda
gelecekte
nasıl
teknolojiloji
dünyası
bizleri
beklemektedir?
dünyası
bizleri
beklemektedir?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

TARİH
TARİH
Etkinlikle ilgili tüm materyallere
ulaşmak için karekodu okutunuz!

ALTIŞAPKANIN
ŞAPKANINGÖZÜNDEN
GÖZÜNDEN
ALTI

XX. YÜZYILDA OSMANLI VE
ÖYG 1
40 + 40 Dakika
20. yüzyılın başında bilim ve teknolojide meydana gelen gelişmelerin
siyasi, sosyal ve ekonomik hayata etkilerini inceler.
(Motorlu taşıtlar, hava araçları, çelik, petrokimya endüstrisindeki geliş
melerin I. Dünya Savaşı’na etkileri üzerine durulur.)
6 renkli şapka (mavi, beyaz, kırmızı, siyah, yeşil ve sarı )
Etkinlikten bir hafta önce 20. yüzyılın başında bilim ve teknolojide
meydana gelen gelişmeler, öğrencilere araştırma ödevi olarak verilerek araştırma yapmaları sağlanır.
Mavi, beyaz, kırmızı, siyah, yeşil ve sarı olmaz üzere 6 renkli şapka
sınıf ortamında bulundurulur.
Bilimsel ve teknolojik gelişmeler devletleri nasıl etkiler?

Öğrencilere Lateral (yanal) düşünme nedir? orusu sorulur.
Öğrencilere 6 şapka gösterilerek bir şapkayı seçmeleri istenir. Aynı renk şapka istenirse öğrenciler
arasında çekiliş yapılır.
Öğrencilerden, hangi şapkayı sevdiğini nedeniyle birlikte açıklaması istenir.
Öğrencilere her bir şapkanın düşünme şeklini yansıtan EK 1’de yer alan bilgi kartları dağıtılır.
20. yüzyılın başında bilim ve teknolojide meydana gelen gelişmelerin yer aldığı EK 2 öğrencilere
dağıtılır.
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TARİH
TARİH
TARİH
Öğrencilerden taktıkları şapkanın bakış açısı üzerinden bu gelişmelerin siyasi, sosyal ve ekono
Öğrencilerden taktıkları şapkanın bakış açısı üzerinden bu gelişmelerin siyasi, sosyal ve ekono
hayata etkilerini değerlendirmeleri istenir.
hayata etkilerini değerlendirmeleri istenir.
Öğrencilerden 20. yüzyılın başında bilim ve teknolojide meydana gelen gelişmelerden birini
Öğrencilerden 20. yüzyılın başında bilim ve teknolojide meydana gelen gelişmelerden birini
seçmeleri istenir. Seçilen gelişme ile ilgili altı şapkanın farklı bakış açılarını yansıtan eğitici bir video
seçmeleri istenir. Seçilen gelişme ile ilgili altı şapkanın farklı bakış açılarını yansıtan eğitici bir video
hazırlaması istenir.
hazırlaması istenir.

D

D
D

Bu etkinlik ile ilgili “Dereceli Puanlama Anahtarı”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
Bu etkinlik ile ilgili “Dereceli Puanlama Anahtarı”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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Karamsar

Yenilikçi

Serinkanlı

Tarafsız

Duygusal

İyimser

EK 11
EK

ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİ

TARİH

ALTI
DÜŞÜNMETEKNİĞİ
TEKNİĞİ
ALTIŞAPKALI
ŞAPKA DÜŞÜNME
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TARİH
TARİH

Tarafsızlı ı anlatır. Hangi bilgilere sahibiz? Neleri
bilmiyoruz? İhtiyacımız olan bilgilere nasıl ula abiliriz?
Beyaz apka, kesin bilgiyi temsil eder.
Özellikleri: Tarafsızlık, açıklık ve net bilgiler içermesi.

Tarafsız

308

Dü ünceye duygusallık katan apkadır. Duyguları ve
tutkuları temsil eder. Bu apka ile fikirler ifade
edilirken mantık kullanılamaz. Kırmızı apka özneldir.
Özellikleri: Duygusallık, sezgiler ve tutkular.

Duygusal

TARİH
TARİH

İyimser fikirleri ifade eder. Sarı apka pozitiflik ta ır.
Olumlu olanı, avantajı ve fırsatları içerir. Güne i ve
aydınlı ı temsil eder.
Özellikleri: İyimserlik, fayda ve fırsatlar

İyimser

309

Siyah apka kötümserdir. Bir kararın alınması halinde,
tehlikeli ve olumsuzlukları üzerinde durur. Siyah rengin
ta ıdı ı olumsuzluk ve negatiflik siyah apkanın özelli i
olmu tur. Özellikler: Kötümser, tehlike ve riskler

Karamsar

TARİH

Yeni fikirleri, yaratıcılı ı ifade eder. Alternatif dü üncelerin
üretilmesini sa lar. De i ik önerilerin ortaya konmasıdır.
Ye il apka, do ayı, verimlili i ve bereketi temsil eder.
Özellikleri: Yaratıcılık, üretkenlik ve yenilikçilik

Yenilikçi
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Dü ünme sürecinin düzenlenmesini ve yönetilmesini ifade eder.
Mavi, en yüksekte olan gökyüzünü temsil eder. Mavi; tarafsızlı ı,
hâkimiyeti ve sakinli i akla getirir. Karar verme sürecinde
sakinliktir. Özellikleri: Karar verici, analiz edici, serinkanlı olması.

Serinkanlı

TARİH
TARİH
EK
EK 2

20.
20.YÜZYIL
YÜZYILBAŞINDA
BAŞINDABİLİM
BİLİMVE
VETEKNOLOJİDE
TEKNOLOJİDEMEYDANA
MEYDANAGELEN
GELENDEĞİŞMELER
DEĞİŞMELER

BİLİM VE TEKNOLOJİDE
MEYDANA GELEN
DEĞİŞMELER

Siyasi

Sosyal

Ekonomik

1900 - Dünyanın ilk
metrosu Londra’da hizmete
girdi.

1901- İlk okyanus aşırı
radyo yayını yapıldı.
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1903 - Wright Kardeşler
uçağı icat etti.

1903- Uranyumun
radyoaktivite etkisi bulundu.

1905 - Albert Einstein
gör lilik kuramını açıkladı.

1907 - Paul Cornu
helikopteri icat etti.

TARİH
TARİH

1907 - Auguste ve Louis
Lumiére renkli fotoğrafçılığı
geliştirdi.

1909 - Fransa, ilk radyoloji
uzmanlarını toplum
hizmetine sunmuştur.

1913 - Ford, Model T'nin
seri üretimine başlandı.
312
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1915 - Isıya dayanıklı cam
icat edildi.

1916 - Tank, ilk kez I. Dünya
Savaşı'nda kullanıldı.

1920 - Hafif Makineli tüfek
icat edildi.

Etkinlikle ilgili tüm materyallere
Etkinlikle ilgili tüm materyallere
ulaşmak için karekodu okutunuz!
ulaşmak için karekodu okutunuz!

TARİH

GAMBİT
XX. YÜZYILDA OSMANLI VE AVRUPA
ÖYG 1
40+40 Dakika
Harita ve tarih şeridi kullanarak Osmanlı Devleti’nin 20. yüzyılın
başındaki siyasi durumunu inceler.
(Karikatürize edilmiş haritalardan yararlan
.)
Konu ile ilgili haritalar.
Öğrenciler, derse II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları ile
ilgili bilgi ve görseller toplayarak gelirler.
Dünya haritası her zaman değişebilir mi?

Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti Nizamnamesi okunur ve altında yer alan sorular cevaplanır.
EK 1’de verilen I. ve II. Meşrutiyet tablosu incelenir ve aradaki farklar belirlenir.
EK 2’de verilen haritalar yorumlanır ve altında verilen sorular cevaplanır.
Öğrenciler getirmiş oldukları bilgi ve görselleri harita üzerine yerleştirir.
EK 3’te verilen tarih şeridinden öğrenciler tarafından seçilen bir gelişme ile ilgili broşür tasarlanır.
Tasarlanan broşürler sınıf panosunda sergilenir.

D
Bu etkinlik ile ilgili “Dereceli Puanlama Anahtarı”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

K
Lewis B. ( 2014 ). Modern Türkiye’nin Doğuşu, Yorum Basın Yayın.
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TARİH

TARİH
EK 1

I. ve II. MEŞRUTİYET KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
Mevcut hükûmetin adalet, eşitlik, hürriyet gibi insan haklarını ihlal eden ve bütün
Osmanlıları gelişmeden alıkoyarak vatanı yabancı tahakkümüne düşüren idare tarzını İslam
ve Hristiyan vatandaşlarımızı uyarmak amacıyla kadın ve erkek bilcümle Osmanlılardan
oluşan Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti teşekkül etmiştir. ‘Osmanlı İttihat ve Terakki
Cemiyeti Nizamnamesi, 1890’ (Lewis , 2014).
1. İttihat, terakki ve nizamname kelimelerin anlamı sorulur.
2. İttihat ve Terakki Nizamnamesi’nin ana fikrini oluşturan fikir akımı hangisidir?
3. XX. yüzyılda “İmparatorluğu kurtarma” adına ortaya atılan diğer fikir akımları nelerdir?

Meşrutiyet: Hükümdarlıkla yönetilen bir ülkede hükümdarın başkanlığı altında parlamento
olmasıdır. Osmanlı Devleti’nde 1908 yılında II. Meşrutiyet ilan edilmiştir.

I. Meşrutiyet
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2. Meşrutiyet

Yasama, yürütme yetkisi
padişaha aittir ve padişahın
meclisi kapatma yetkisi vardır.
Padişah, Mebusan Meclisi
Başkanı ve Ayan Meclisi
üyelerini seçebilir.

Padişahın mutlak veto yetkisi kaldırıldı
ve meclisi feshetme hakkı zorlaştırıldı.
Padişahın anayasaya uyacağına
dair yemin etmesi kanun ile güvenceye
bağlanmıştır.

Yasama

Padişahın hükûmet üyelerini belirleme hakkı vardır ve
hükûmet üyeleri padişaha karşı
sorumludur.

Yürütme yetkisi padişahın elinden
hükûmete geçerken şeyhülislam ve
sadrazamın seçimi padişaha bırakılmıştır.
Bakanların
seçimi
sadrazama
bırakılmıştır.

Yürütme

Padişahın hükûmet üyelerini belirleme hakkı vardır ve
hükûmet üyeleri padişaha karşı
sorumludur.

Yürütme yetkisi padişahın elinden
hükûmete geçerken şeyhülislam ve
sadrazamın seçimi padişaha bırakılmıştır.
Bakanların seçimi sadrazama bırakılmıştır.

Padişah
Padişah

Mebusan:

Meclis

Padişahın, meclis başkanını
belirleme yetkisi vardır.
Mebusan Meclisi, danışma
meclisi durumundadır.

Ayan:
Ayan Meclisi üyeleri
padişah tarafından seçilir ve
ömür boyu görevde kalır.

Mebusan:
Meclis başkanı seçimi padişahtan alınıp
meclis üyelerine bırakılmıştır.
Padişahın meclisi feshetme yetkisi
zorlaştırılmıştır.

Ayan:
Ayan Meclisi üyelerinin padişah
tarafından seçilmesi ve ömür boyu görevde
kalması kuralında değişiklik yapılmamıştır.

TARİH

işi a

TARİH

i

Padişahın sürgün cezasına
gönderme hakkı vardır.
Sansür uygulaması bulunmaktadır.

Padişahın sürgün cezasına
gönderme hakkı kaldırılmıştır.
r g m k
r m t r.

Tabloya bakarak I. ve II. Meşrutiyeti padişah, yasama, yürütme, meclis, kişi hak ve özgürlükleri bakımından karşılaştırınız.
II. Meşrutiyetin ilanı sırasında Bulgaristan bağımsız oldu, Yunanistan Girit’i ilhak etti ve
Avusturya Bosna Hersek’i aldı. Bu toprak kayıplarının nedeni ne olabilir?
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TARİH
EK 2

TARİH
1699-1913 OSMANLI DEVLETİ SINIRLARI, TRABLUSGARP
VE BALKAN SAVAŞLARI HARİTALARI

OSMANLI DEVLETİ (1699-1913)
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0

100

200

300

400 km.

1699 Karlofça Antlaşması ile başlayan gerileme döneminden 1913 yılına kadar olan
süreçteki toprak kayıplarını jeopolitik açıdan değerlendirin.

Kaybedilen topraklardan gelen göçleri, sosyal yapı ve demografik yapıdaki değişiklik
açısından değerlendirin.

TARİH
TARİH

TARİH
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TARİH

TARİH

BALKAN SAVAŞLARI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ
VE BALKAN DEVLETLERİNİN SINIRLARI

0
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300

BALKAN SAVAŞLARI SONRASI OSMANLI DEVLETİ
VE BALKAN DEVLETLERİ

400 km.
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400 km.

Balkan Savaşları sonrası Osmanlı Devleti nereleri kaybetmiştir?
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Balkan Savaşları sonrası hangi sorunlar ortaya çıkmıştır?

Günümüzde Yunanistan ile yaşanan Ege Adaları ve kıta sahanlığı sorununu değerlendiriniz.
Çözüm öneri ya da önerilerinizi gerekçeleri ile birlikte açıklayınız.

TARİH
EK 33
EK

TARİH
1900-1913 Tarih Şeridi

Servet-i Fünun Dergisi'nin

Şam Mekteb-i Tıbbiyesi'nin

Hereke fabrikasında fes

kapatılması

kurulması

imalatına başlanması

Makedonya'da çete

Makedonya'ya muhtariyet

II. Abdülhamid'e Ermeniler

faaliyetlerinin artması

verilmesi

tarafından suikast girişimi

1900

1901

1902

11990
055

1904

1903

190

Hicaz demir yolunun inşaasına
başlanması

Yemen isyanlarının tekrar

Haydarpaşa Rıhtımı'nın

İstanbul Rıhtımı inşaatının

başlaması

işletmeye açılması

Elektrik kullanımının başlaması

tamamlanması
Darülfünunuşahanenin kurulması
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Adana'da Ermenilerin ayaklanmaları

Babıali Baskını

Osmanlı Eczacı İttihat Cemiyeti'nin

I. Balkan Savaşı'nın sona ermesi

kurulması

II. Balkan Savaşı'nın başlaması

Fecriati edebi topluluğunun kuruluşu

Edirne'nin geri alınması

31 Mart Olayı ( 13 Nisan )

Trablusgarp Savaşı

V. Mehmet Reşad'ın tahta çıkarılması

1908

1909

Atina Antlaşması

1910

II. Meşrutiyet'in ilanı

Arnavutların ayaklanmaları
Arnavutlar

Avusturya - Macaristan

Dahili gümrüklerin tamamen

İmparatorluğu'nun

kaldırılması

Bosna-Hersek'i ilhakı
Girit'in Yunanistan'a
bağlanması

İstanbul Antlaşması

1911

1912

1913

Dolmabahçe Sarayı'na kalorifer döşenmesi
Yeşilköy Hava Uçuş Okulu'nun açılışı
Türk Ocağı'nın kurulması
I. Balkan Savaşı
Uşi Antlaşması
Arnavutluk'un bağımsızlığı

TARİH
TARİH

TARİH

Etkinlikle
Etkinlikle ilgili
ilgili tüm
tüm materyallere
materyallere
ulaşmak
için
karekodu
ulaşmak için karekodu okutunuz!
okutunuz!

BİR LİDER DOĞUYOR
XX. YÜZYILDA OSMANLI VE AVRUPA
ÖYG 1
40+40 Dakika
Mustafa Kemal’in fikir hayatının oluşumunu ve gelişimini etkileyen
nsurları değerlendirir.
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(Mustafa Kemal’in hayatı ile ilgili hatıralar, roman vb. edebî ürünler ile
Mustafa Kemal’in okuduğu kitaplar incelenir. Selanik, Manastır, İstanbul, Şam ve Sofya şehirlerindeki ortamın Mustafa Kemal’in fikrî gelişimine katkıları üzerinde durulur).
Fon karton, keçeli kalem.
Mustafa Kemal’in fikir hayatının oluşumunu ve gelişimini etkileyen
unsurlar, öğrencilere ödev olarak verilerek araştırma yapmaları
sağlanır.
Mustafa Kemal’in fikir hayatının oluşumunu ve gelişimini etkileyen
unsurlar nelerdir?

EK 1’de yer alan Tevfik Fikret’in “Promete Şiiri ve Günümüz Türkçesi” metni öğrencilere dağıtılır.
Öğrencilere şairin şiiri neden kaleme almış olabileceği sorulur?
Şiir üzerinde öğrencilerle birlikte yapılan tahlil sonrası beklenen meçhul elektrikçinin Mustafa Kemal
olup olamayacağı sorulur.
Mustafa Kemal’in fikir hayatının etkilendiği yazarları ve etkiledikleri alanları konu alan EK 2 okunduktan
sonra öğrencilerin çıkarımları üzerinde tartışılır.
Öğrencilerden, Mustafa Kemal’in etkilendiği yazarları iki ana grupta toplamaları ve nedenini
açıklamaları istenir.

TARİH

TARİH

Öğrenciler tarafından EK 3’te yer alan görsel ve kavramlar kullanılarak Mustafa Kemal’in fikir
hayatının oluşumunu etkileyen faktörlere yönelik bir metin oluşturulur.
Oluşturulan metinler okunur ve her bir şehrin Mustafa Kemal’in fikir hayatının oluşumuna etkisi
irdelenir.
Mustafa Kemal’in fikir hayatını, askerî hayatını ve dünyaya bakışını etkileyen kritik olgu ve olayları
içeren bir tarih şeridi hazırlanır.
Hazırlanan tarih şeritleri sınıf panosunda ya da dijital ortamda paylaşılır.

D
Bu etkinlik ile ilgili “Akran Değerlendirme Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

K
Fikret,T. ( 2004 ). Bütün Şiirleri, TDK yayınları.
Güngör, E. ( 2004 ). Türk Kültürü ve Milliyetçilik, Ötüken Neşriyat.
Hançerlioğlu, O. ( 2017 ) Düşünce Tarihi, Remzi Kitabevi.
Lewis, B. ( 2014 ). Modern Türkiye’nin Doğuşu, Yorum Basın Yayın.
Rousseau,J.J. ( 1982 ) İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı, Say yayınları.
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TARİH

TARİH
Promete Şiiri ve Günümüz Türkçesi

EK 1

Promete Tevfik FİKRET

Kalbinde her dakika şu ulvi tahassürün Minkâr-ı
âteşînini duy, dâima düşün:

Onlar niçin semâda, niçin ben çukurdayım?
Gülsün neden cihan bana, ben yalnız ağlayım?..
Yükselmek âsumâna ve gülmek, ne tatlı şey!..
Bir gün şu hastalıklı vatan canlanırsa…
Ey Müştâk-ı feyz ü nûr olan âti-i milletin
Meçhul elektrikçisi, aktâr-ı fikretin
Yüklen getir – ne varsa – biraz mesken-et fiken,
Bir parça rûhu, benliği, idrâki besleyen
Esmâr-ı bünye-hîzini; boş durmasın elin.
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Gör dâimâ önünde esâtir-i evvelin
Gökten dehâ-yi narı çalan kahramânını…
Varsın bulunmasın bilecek nâm ü şânını!..
(Fikret, 2004)

Promete - Günümüz Türkçesi

Kalbinde her dakika şu yüce özleyişin
Ateşten gagasını duy ve daima düşün;
Onlar niçin göklerde, niçin ben çukurdayım,
Gülsün neden dünya bana, ben yalnız ağlayım.
Yükselmek hep göklere ve gülmek ne tatlı şey.
Bir gün şu hastalıklı vatan canlanırsa…
Ey Milletin uygarlık özleyen yarınlarının
Meçhul elektrikçisi, ergin ülkelerin
Yüklen getir – ne varsa – biraz miskinlik alan,
Bir parça ruhu, benliği, idraki besleyen
Güç veren ürünlerini; boş durmasın elin.
Gör daima önünde o ilkel masalların
Gökten deha ateşi çalan kahramanını…
Varsın bulunmasın bilecek nam ve şanını.
(Yılmaz, 2015)

1) Uygar medeniyetler seviyesine ulaşabilmek için Batı nasıl örnek alınmalıdır?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2) Hasta adam, hastalıklı vatan olarak nitelendirilen Osmanlı Devleti’nin yeniden ayağa kalkması için
nasıl bir yol haritası izlenmelidir?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3) Meçhul elektrikçiden beklentiler nelerdir?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

TARİH
EK 22
EK

TARİH
MUSTAFA KEMAL’İN ETKİLENDİĞİ YAZARLAR

Ziya GÖKALP:
Medeniyet çeşitli kültürlerin ortak taraflarını temsil ettiğine göre, bir cemiyet hem millî bir kültüre hem de müşterek bir medeniyete sahip olabilir. İşte milliyetçilerle her türlü beynelmilelcileri birbirinden ayıran asıl kriter, bu fikrin birinciler tarafından benimsenmesine karşılık ikinciler tarafından reddedilişidir. Milliyetçilerin bu görüşü millî hâkimiyet ve millî devlet kavramlarını da birlikte
getirmektedir. Devlet dediğimiz siyasi organizasyon bir milletin maddi manevi kültürünü ayakta
tutmak, onu yaşamaktan ve gelişmekten alıkoyacak tehlikeleri ortadan kaldırmak için kurulur. Millet hâline gelmek isteyen toplulukların bir an önce siyasi bağımsızlığa kavuşmak için çırpınmaları
da bu yüzdendir. Bilhassa Türkler gibi devleti millî varlığın temel direği hâline getirmiş bir milletin
siyasi organizasyonundaki sarsıntılar ve çözülmeler millî hayatın devamı bakımından en büyük tehlikeyi teşkil eder (Güngör, 2004).
1) Mustafa Kemal, hangi açılardan Ziya Gökalp’in fikirlerinden etkilemiştir?
2) Ziya Gökalp’in sözlerini Milliyetçilik ve Türkçülük ekseninde yorumlayınız.
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Namık KEMAL
Doğal hukukun, yani ilahi kanunun, temel kurallarından bir tanesi hürriyettir. Namık Kemal Türkiye’de insan haklarını ve parlamenter idareyi dile getiren ilk kişi değildir, ancak bunları birbiriyle
ilişkilendiren ve kanun dâhilinde hürriyet ve kendini yönetmeye dair net bir resim çizmeyi başaran
ilk kişidir. Namık Kemal: “ Madem ki Avrupa bu hâle topu topu iki asır içinde gelmiş ve madem ki
gelişime giden yolların mucidi onlar olmuş, biz o vasıtaları hazır bulacağız… Hiç olmazsa iki asır
içinde olsun bizim de en uygar memleketlerden sayılacak bir hale geleceğimizden şüphe duyulabilir
mi?” (Lewis, 2014 ).
3) Mustafa Kemal, hangi açılardan Namık Kemal’in fikirlerinden etkilenmiştir?
4) Namık Kemal’in Osmanlı Devleti’nin kurtuluşu için söylediği sözü yorumlayınız.

TARİH

TARİH
Jean Jacques Rousseau

Rousseau, eşitsizlik olgusunu irdeler. İnsanlar arasındaki eşitsizlik iki türlüydü; bunlardan ilki
doğa tarafından meydana getirilen fiziksel ve zekâsal anlamdaki eşitsizlik, diğeri ise doğal olmayan manevi veya politik eşitsizliktir. Doğal olan eşitsizliğin kaynağı sorulamaz çünkü bu
eşitsizlik doğaldır. Esas sorun teşkil eden ikinci türdür. Doğal olan eşitsizlik her daim vardı;
fakat manevi veya politik eşitsizlik türü, insanların onaması ile kurulmuştur.
(Rousseau, 1982).
5) Mustafa Kemal, hangi açılardan Jean Jacques Rousseau’in fikirlerinden etkilenmiştir?

6) J.J Rousseau insanlar arasındaki eşitsizlik düşüncesine katılıyor musunuz? Neden ?
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Montesquieu
Montesquieu kendi özgürlük tanımını şöyle yapar: “ Özgürlük, kanunların izin verdiğini her şeyi
yapabilmek hakkıdır. Demokrasilerde ulus her istediğini yapıyormuş görünür. Oysa siyasal özgürlük
her istediğini yapmak demek değildir. Bir devlette, başka bir deyişle kanunları olan bir toplumda, özgürlük, ancak istememiz gerekeni yapmak olmalıdır. Bir vatandaş, kanunların yasak ettiği şeyi yapabilseydi özgür olmazdı, çünkü öteki vatandaşlar da aynı şeyi yapacaklardı. Özgürlük, yetkinin kötüye
kullanılmadığı yerde vardır. Öteden beri denenmiştir, kendisine yetki verilen her insan bu yetkiyi
kötüye kullanma eğilimindedir. Bir sınırla karşılaşınca kadar kötüye kullanır. Erdemin bile sınırlanmaya ihtiyacı vardır. Yetkinin kendi kendisini durdurması gerekir. Yetki, gene yetkiyle sınırlanır. Bir
anayasa öyle olmalıdır ki, o yasa gereğince hiç kimse, kanunun kendisini yapmaya çağırmadığı bir
şeyi yapmaya ve kanunun izin verdiği şeyleri de yapmamaya zorlamasın.”
( Hançerlioğlu, 2017).
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8) Montesquieu’nun özgürlük tanımına katılıyor musunuz? Neden?
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TARİH

9) Öğrenciler, Mustafa Kemal’i etkileyen yazarları iki gruba ayırır.
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10) Gruplama sonrası yazarların isimlerinin karşısına savundukları fikir akımları
yazılır.

TARİH
TARİH
EK
EK
EK333

MUSTAFAKEMAL’İN
KEMAL’İNYAŞAMIŞ
YAŞAMIŞOLDUĞU
OLDUĞUŞEHİRLERİN
ŞEHİRLERİNGÖRSELLERİ,
GÖRSELLERİ,
MUSTAFA
ŞEHİRLERLE
ŞEHİRLERLEİLGİLİ
İLGİLİKAVRAM
KAVRAMVE
VEİFADELER.
İFADELER.

Mustafa Kemal’in yaşamış olduğu şehirlerin görselleri, görsellerin altında yer alan kavramlar ve ifadeleri kullanarak Mustafa Kemal’in fikir hayatını, askerî hayatını ve dünyaya
bakışını değiştiren süreci yansıtan metin oluşturunuz.
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SELANİK (Jeopolitik konum, İttihat ve Terakki, Balkan Devletleri, farklı uluslar)

TARİH

MANASTIR (Milliyetçilik, Fransız düşünürleri, Mehmet Tevfik Bey, konsolosluklar ve
ticaret şehri)
327

TARİH
TARİH

İSTANBUL (Öğrencilik ve askerlik yılları, Osmanlı Devleti’nin başkenti, Avrupa’daki
gelişmelerin takibi, Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu durum)
328

r.ı
. . r.ı

'IARIII LJ!!!J
'IARIII LJ!!!J
TARİH

SOFYA (Balkan Savaşları, ataşemiliter, Avrupa devlet temsilcileri, raporlar)
SOFYA (Balkan Savaşları, ataşemiliter, Avrupa devlet temsilcileri, raporlar)

�r
�r
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TARİH
TARİH
Etkinlikle ilgili tüm materyallere
ulaşmak için karekodu okutunuz!

ÜÇ ŞEHİR
XX. YÜZYILDA OSMANLI
ÖYG 1
40+40 Dakika
Millî Mücadele’nin temel metinlerini analiz ederek millî mücadelenin
amaç, yöntem ve dönemin sorunlarına bakış açılarını tespit eder.
(Amasya Tamimi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi ve Misak-ı
Millî’nin tam metinleri incelecektir. Müdafaa-i Hukuk ve Kuvay-i Millîye bağlamında toplumsal örgütlenme ile propagandanın etkilerini inceler. İşgallere karşı mücadele yaklaşımlarını tespit eder, kullandıkları yön
temlerin benzerliklerini ve farklılıklarını analiz eder. İlk TBMM’nin üye
lerinin biyografileri araştırılarak Millî Mücadele’nin sosyal yapısını ana
liz eder. Millî Mücadele’de kadınların ve çocukların rolünü senaryolaştı
rarak sahneler.)
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Fon kartonla , keçeli kalem.
Etkinlikten bir hafta önce Millî Mücadele temel metinleri
(Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi)
öğrencilere ödev olarak verilerek araştırma yapmaları sağlanır.

Millî Mücadele’nin temel metinleri analiz edilirse ortaya ne çıkar?

EK 1’de yer alan Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi S4QR tekniği ile okunur.
EK 2’de yer alan S4QR
n anal l

n

n anal
ğ l n

doldurulur.
l

TARİH
TARİH
Öğrencilerden, Millî Mücadele Dönemi’nin sorunlarına bakış açılarını yansıtan karikatürler
hazırlamaları istenir.
Hazırlanan karikatürler sınıf panosunda sergilenir.

D
Bu etkinlik ile ilgili “Dereceli Puanlama Anahtarı”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

K
Atatürk, M.K. ( 1973 ) Nutuk, MEB Yayınları, İstanbul.
Bostancı, M. ( 2015 ), Millî Mücadelelerde Erzurum Kongresi ve Kararları,
a

a

a

.
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TARİH
Millî Mücadele Dönemi Metinleri

EK 1

A

Genelgesi Kararları

Vatanın bütünlüğü, milletin istiklali tehlikededir.
İstanbul hükûmeti, üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir.
Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
Milletin haklı sesini ve haklarını dünyaya duyurmak için her türlü tesir ve baskıdan uzak bir millî
heyetin varlığı mecburidir.
Anadolu’nun her bakımdan en güvenilir yeri olan Sivas’ta, millî bir kongrenin toplanması kararlaştırılmıştır.
Bunun için bütün vilayetlerin her sancağından milletin güvenini kazanmış üç temsilcinin mümkün
olduğu kadar çabuk yetişmek üzere hemen yola çıkarılması gerekmektedir.
Her ihtimale karşı, bu meselenin millî bir sır hâlinde tutulması ve temsilcilerin lüzum görülen yerlerde, seyahatlerini kendilerini tanıtmadan yapmaları gerekmektedir.
Doğu vilayetleri adına, 10 Temmuz’da, Erzurum’da bir kongre toplanacaktır. Bu tarihe kadar diğer
vilayetlerin temsilcileri de Sivas’a gelebilirse, Erzurum Kongresi’nin üyeleri, Sivas Kongresi’ne katılmak
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üzere hareket edeceklerdir (Atatürk, 1973).
E

Kongresi Kararları
Trabzon ili ve Samsun Sancağı ile Doğu Anadolu illeri Erzurum, Elazığ, Diyarbakır, Van, Bitlis, Si-

vas ve bu bölgedeki bağımsız livalar; hiçbir sebep ve bahane ile birbirinden ve Osmanlı topluluğundan
ayrılması mümkün olmayan bir bütündür. Mutlulukta ve felakette ortaklığı kabul eder ve aynı amacı
hedef edinirler. Bu bölgede yaşayan bütün Müslümanlar birbirine karşı fedakârlık duygusu ile doludurlar, soysal ve sosyal durumlarına saygılı öz kardeştirler.
Osmanlı vatanının bütünlüğü ve milletin bağımsızlığının sağlanması, saltanat ve hilafet makamlarının korunması için millî kuvvetleri yapıcı duruma getirmek ve millî iradeyi egemen kılmak esastır.
Her türlü işgal ve müdahale Rumluk, Ermenilik teşkili amacına yönelme sayılacağından birlikte
savunma ve karşı koyma esası kabul edilmiştir. Siyasi egemenliği ve sosyal dengeyi bozacak surette,
Hristiyanlara yeni imtiyazlar verilmesi kabul edilmeyecektir.
Hükûmetin buraları bırakmak veya buralarla ilişiğini kesmek zorunda kalması ihtimaline karşı saltanat ve hilafete bağlılığı ve millî hakları koruyucu tedbirler ve kararlar alınmıştır.
Vatanımızda, öteden beri birlikte yaşadığımız Müslüman olmayan kimselerin, kanunlarla pekiştirilmiş müktesep haklarına tamamıyla uyarız. Mal, can ve ırzlarının korunması esasen dinimizin, ulusal
geleneklerimizin ve yasalarımızın gereği olduğundan bu esas Kongremizin genel kanısıyla da sağlamlaştırılmıştır.
İtilaf Devletlerinden; Mondros Mütarekesi’nin imzalandığı 30 Ekim 1918 günündeki sınırlarımız
içinde kalan ve her bölgenin gerisinde olduğu gibi Doğu Anadolu illerinde, büyük çoğunluğu İslam

TARİH

olan ve kültürel, ekonomik üstünlüğü Müslümanlara ait bulunan, birbirlerinden ayrılması imkânsız öz kardeş, dindaş ve soydaşlarımızın oturduğu memleketlerimizin bölünmesi düşüncesinden vazgeçerek, varlığımızı ve tarihî, ırki, dinî haklarımıza saygı gösterilmesi ve bu suretle hak
ve adalete dayanan bir karar verilmesi beklenir.
Milletimiz “insani ve asri” amaçları yüceltir. Fen, sanayi ve ekonomi bakımından ihtiyaçlı durumumuzu takdir eder. Bundan ötürü devlet ve milletimizin iç ve dış bağımsızlığı, vatanımızın
bütünlüğü saklı kalmak üzere altıncı maddede açıklanmış olan sınırlar içinde, milliyet esaslarına uygun ve memleketimize karşı istila isteği olmadan herhangi bir devletin fenne, sınaiye ve
ekonomiye ait yardımlarını hoşnutlukla karşılarız. İnsanlığın esenliği ve umumun huzuru adına
böyle insancıl ve adaletli kuralları taşıyan bir barışın tez elden kararlaştırılması en büyük millî
arzumuzdur.
Milletlerin kaderlerini kendilerinin çizdiği bu tarihî çağda İstanbul Hükûmeti’nin de Millî iradeye boyun eğmesi zorunludur. Çünkü millî iradeye dayanmayan hükûmetlerin kendi başlarına
verdikleri kararlara milletçe uyulmadığı gibi, bu kararların dışta da itibar olmadığı ve olmayacağı şimdiye kadarki olaylar ve sonuçlarıyla ispatlanmıştır. Bundan ötürü milletin içinde bulunduğu korkulu durumdan ve kuşkudan kurtulma çarelerine başvurmasına hacet kalmadan hükûmetimizin hemen millî meclisi toplaması ve bu suretle milletin ve memleketin kaderi hakkında
alacağı bütün kararları millî meclisin denetiminden geçirmesi zorunludur.
Vatanımızın karşılaştığı üzücü olaylar ve aynı amaçla millî vicdandan doğan derneklerin anlaşma ve birleşmeleriyle meydana gelen kitle Şarkî Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adında
bir topluluk hâline getirilmiştir. Cemiyet her türlü particilik akımlarının dışındadır. Bütün Müslüman yurttaşlar derneğin tabi üyesidir.
Kongre tarafından seçilen bir Heyet-i Temsiliye kabul edilmiş ve köylerden il merkezlerine kadar olan millî kuruluşlar birleştirilmiş ve sağlamlaştırılmıştır. (Bostancı, 2015)
Kongresi Kararları
Millî sınırlar içindeki bölgeler bölünmez bir bütündür. Birbirinden ayrılamaz.
Osmanlı topraklarının bütünlüğünün sağlanması için millî güçlerin etkinliği ve millî egemenliğin üstün kılınması şarttır.
Her türlü işgal ve müdahaleye karşı, millet birlik olarak kendisini müdafaa ve mukavemet edecektir. Hristiyan azınlıkların her türlü güvenliği sağlandığından bunlara ayrıcalık tanınamaz.
Manda ve koruyuculuk kabul edilemez.
Milletin kendi geleceğine karar verebilmesi ve hükûmetin başıboş bırakılmaması için Mebuslar
Meclisi’nin derhal toplanması gerekir.
Millî direnmeyi gerçekleştirmek için kurulan dernekler birleştirilmiş ve adı “Anadolu ve Rumeli
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” olmuştur.
Kutsal amacı ve umumi teşkilatı idare için kongre tarafından bir Temsil Heyeti seçilmiştir
(Hacettepe,2021).
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TARİH
TARİH
EK
EKEK
EK
22 22

METİN
ANALİZİ
METİN
ANALİZİ

Öğrenci
Soyadı:
………………….………………….
Öğrenci
AdıAdı
Soyadı:
………………….………………….

Göz
Gezdirme
- Tarama
Göz
Gezdirme
- Tarama

Metne,
başlık
başlıklara
göz
Metne,
başlık
veve
altalt
başlıklara
göz
gezdirilir
aşağıdaki
sorular
yanıtlanır.
gezdirilir
veve
aşağıdaki
sorular
yanıtlanır.

Konunun
başlığını
yazınız
1) 1)
Konunun
başlığını
yazınız
Konunun
başlığını
yazınız.
2. 2.
Konunun
altalt
başlığını
yazınız.

Soru
sorma
Soru
sorma

Metindeki
başlıklar
başlıklar
Metindeki
başlıklar
veve
altalt
başlıklar
dikkate
alınarak
sorular
hazırlanır.
dikkate
alınarak
sorular
hazırlanır.

Soru
Soru
1: 1:
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Soru
Soru
2: 2:
Soru
Soru
3: 3:
Soru
Soru
4: 4:
Soru
Soru
5: 5:
Okuma
Okuma

Sorulan
soruların
cevapları
aranarak
Sorulan
soruların
cevapları
aranarak
metin
okunur
ve
ana
fikre
ulaşılmaya
metin okunur ve ana fikre ulaşılmaya
çalışılır.
çalışılır.
(Not
alınmaz
sadece
metin
okunur).
(Not
alınmaz
sadece
metin
okunur).

Metin ile ilgili daha önceki bilinenler
Yansıtma
- Metin
Üzerinde
Düşünme Metin ile ilgili daha önceki bilinenler
Yansıtma
- Metin
Üzerinde
Düşünme
hatırlanmaya
çalışılır.
hatırlanmaya
çalışılır.
Metindeki
konular,
genel
konu
kavramlarla
ilişkilendirilir:
Metindeki
altalt
konular,
genel
konu
ve ve
kavramlarla
ilişkilendirilir:

Metindeki
bilgiler
arasında
çelişki
olup
olmadığını
belirtilir:
Metindeki
bilgiler
arasında
çelişki
olup
olmadığını
belirtilir:

TARİH
TARİH

Kendi İfadeleriyle Aktarma

Gözden Geçirme

Soru Sorma bölümünde hazırlanan
sorular metne bakmadan
cevaplanır.
Anlaşılmayan, hatırlanmayan noktalar
için metin yeniden gözden geçirilir ve
metin özetlenir.

Özet, başlıklar, alt başlıklar, metnin ana fikri, anahtar kelime ve kavramlardan
oluşmalıdır.
ÖZET
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TARİH
Etkinlikle
materyallere
Etkinlikle
ilgiliilgili
tümtüm
materyallere
ulaşmak
için karekodu
okutunuz!
ulaşmak
için karekodu
okutunuz!

İNFOGRAFİK HAZIRLIYORUM
XX. YÜZYILDA OSMANLI VE AVRUPA
ÖYG 1
40+40 Dakika
Millî Mücadele Dönemi’ni içeren infografikler tasarlar.
Tarih dergileri, tarih ders kitapları.
Etkinlikten bir hafta önce “İnfografik nedir? İnfografik tasarımında
nelere dikkat edilmelidir.” soruları öğrencilere ödev olarak verilerek
araştırma yapmaları sağlanır.
İnfografiklerle kısa sürede daha fazla bilgi aktarımı sağlanır mı?
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Öğrencilerden “İnfografik nedir?” sorusunu yanıtlamaları istenir.
Öğrencilere infografiklerin daha çok hangi alanlarda kullanıldığı sorulur.
Tarih dersinde infografik kullanılsa infografiklerin hangi konularda daha dikkat çekici olacağı sorulur.
EK 1’de yer alan infografiği öğrencilerin incelemesi ve yorumlaması istenir.
Öğrencilere EK 2’de yer alan infografik hazırlama yönergesi dağıtılır.
Öğrencilerin Millî Mücadele Dönemi’ni içeren infografikler hazırlamaları istenir. Öğrencilerin tasarım
yaparken: istatistiki bilgilere yer vermeleri, farklı kaynaklar kullanmaları, kullandıkları kaynakları açık
şekilde belirtmeleri, içeriğin açık, net, kısa verilmesine ve tasarımın görsel olarak dikkat çekici olması
gerektiği belirtilir.
Tasarlanan infografiklerin çıktısı alınır ve infografikler sınıf panosunda sergilenir.
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Bu etkinlik ile ilgili “Akran Değerlendirme Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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https://www.eba.gov.tr/infografik?&channel=18&sort=begenilen&page=1 (E.T: 8.6.2021 )

TARİH
EK 1

TARİH
ÖRNEK İNFOGRAFİK
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TARİH
EK 2

TARİH
İNFOGRAFİK HAZIRLAMA YÖNERGESİ

İnfografik hazırlanacak tema/konu belirlenir. (İçerikte öne çıkması istenen ana fikre
karar verilir.)
İnfografikte belli bir düzen oluşturulur: ana başlığa, sayfa başlığına ve alt başlıklara karar verilir. (Tasarım içerisinde uygun alana yerleştirilir.)
Seçilen infografik temasıyla/konusuyla ilgili içerik (metin, resim, tablo, medya, istatistiki bilgi, grafik vb. ) hazırlanır.
İnfografik oluşturmak için kullanılacak site seçilir. (İhtiyaç duyulması hâlinde öğrencilere, seçilen sitede infografik hazırlama kullanım videosu izlettirilir.)
İnfografik hazırlanmadan önce infografik örnekleri incelenir.
İnfografik hazırlanır.
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