10. SINIF
TARİH

Her hakkı saklıdır ve Millî Eğitim Bakanlığı’na aittir.
Bu öğretim materyalinin metni, soruları ve şekilleri kısmen de olsa hiçbir suretle alınıp yayımlanamaz.

BEYLİKTEN DEVLETE
OSMANLI MEDENİYETİ
OSMANLI KÜLTÜRÜ

Ders

Tarih

Sınıf

10

40 dk.

Ünite Adı

4. Ünite: Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti

Konu

Osmanlı Kültürü
10.4.3. Osmanlı coğrafyasında sözlü ve yazılı kültürün toplum hayatına etkilerini
analiz eder.

Kazanımlar

a) Sözlü halk kültürü ile saray çevresi ve belirli şehirlerde oluşan kitabî kültür ana
hatlarıyla ele alınır.
10.4.4. Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı
olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.

Materyaller

b) Ahşap ve taş işlemeciliği, dokumacılık, çinicilik ve hat sanatlarına değinilir.
Çalışma Kâğıdı

YÖNERGE
1. Derse kültürün tanımı yapılarak başlanır. Yazılı ve sözlü kültürün genel özellikleri açıklandıktan sonra ogmmateryal.eba.gov.tr adresindeki etkileşimli 10. sınıf ders kitabının yer aldığı http://ogmmateryal.eba.gov.
tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/tarih/10/unite4/icerik/TAR10S109.1/index.html
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/tarih/10/unite4/icerik/TAR10S109.2/index.
html linklerinde yer alan sorular çözülerek devam edilir.
2. Çalışma Kâğıdı öğrencilere dağıtılarak verilen örneklerle ilgili soruları cevaplamaları istenir.
3. “Ahşap ve taş işlemeciliği, dokumacılık, çinicilik ve hat sanatlarına dair konu işleyişi ogmmateryal.eba.gov.
tr adresindeki etkileşimli 10. sınıf ders kitabının yer aldığı http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/tarih/10/unite4/index.html
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/tarih/10/unite4/icerik/TAR10S115.2/index.
html linklerinden yapılır. Etkileşimli ders kitabında konuyla ilgili sorular ve etkinlikler öğrencilerle birlikte
yapılır.
4. Öğrencilerden Osmanlı Devleti’nin kurulduğu yıllarda yaşadıklarını düşünmeleri ve yaşadıkları dönemi yansıtan kısa bir hikâye ya da bir şiir yazmaları istenir.
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10. SINIF TARİH

Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti
ÇALIŞMA KÂĞIDI

1. Şahlar şâhı divan açar
Divan gümbür gümbürlenir
Merd dayanır nâ-merd kaçar
Meydan gümbür gümbürlenir
Yiğit kendini öğende
Oklar menzili döğende
Şeş-per kalkana değende
Kalkan gümbür gümbürlenir
Ok atılır kal’asından
Hak saklasın belâsından
Köroğlu’nun nârasından
Her yan gümbür gümbürlenir KÖROĞLU
ü Şiirde anlatılanlardan yola çıkarak bu dönemin siyasi, sosyal özellikleri ile ilgili neler
söyleyebilirsiniz?

2. “Yoktur zulme rızâmız adle biz mâillerüz,
Gözlerüz Hakk’un rızâsın emrine kaaillerüz.
Bizümle saltanat lâfın idermüş ol Karamanî,
Huda fursat virürse ger kara yire karam anı.” Avni (Fatih Sultan Mehmet)
Günümüz Türkçesi:
“Zulme iznimiz yoktur; biz, adaletten yanayız;
Allah’ın hoşnutluğunu gözetiriz, biz onun emrine razıyız.
O Karamanoğlu, bizimle saltanat lafını etmeye kalkışırmış;
Şayet Allah izin verirse, ben onu kara toprağa karıştırayım da görsün.”
ü Fatih Sultan Mehmet’in bu dörtlüğü yazmasına neden olan olay ne olabilir?

3. “Sanma şâhım herkesi sen sadıkâne yâr olur.
Herkesi sen dost mu sandın belki ol ağyâr olur.
Sadıkâne belki ol cihanda serdâr olur.
Yâr olur ağyâr olur serdâr olur dîdâr olur.” Selimi (Yavuz Sultan Selim)
		 Günümüz Türkçesi
“Şahım sen herkesi sadık dost olur sanma,
Dost mu sandın sen herkesi belki düşmanın olur,
Belki o kişi âlemde sözü geçen olur,
Dost olur, düşman olur, sözü geçen olur, hükümdar olur”
ü Yavuz Sultan Selim bu dörtlüğü ile ne anlatmak istemiş olabilir?
ü Bu şiirin diğer şiirlerden bir farkı var. Bu farkın ne olduğunu bulabildiniz mi?
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DÜNYA GÜCÜ OSMANLI
(1453-1595)
İSTANBUL’UN FETHİ

Ders

Tarih

Sınıf

10

40 dk.

Ünite Adı

5. Ünite: Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595)

Konu

İstanbul’un Fethi
10.5.2. İstanbul’un Fethi’nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını
kavrar.

Kazanımlar

a) Fethi’n dünya siyasi tarihi bakımından önemine değinilir.
b) Osmanlı Devleti’nin kurumsallaşmasında (idari, kültürel ve demografik boyutlar
özellikle vurgulanarak) İstanbul’un fethinin oynadığı rol vurgulanır.

Materyaller

Çalışma Kâğıdı

YÖNERGE
1. İstanbul’un Fethi konusu anlatılmadan önce aşağıda verilmiş olan Çalışma Kâğıdı öğrencilere dağıtılarak harita ile ilgili soruları cevaplandırmaları istenir. Bu etkinlik için verilen süre 15 dakikadır. Öğrenciler
kendilerine verilen görevi bitirdikten sonra İstanbul’un Fethi ile ilgili olarak https://www.eba.gov.tr/ders/
proxy/VCollabPlayer_v0.0.634/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=4006b9c60d6b4684e36fe973b4daed6f&resourceTypeID=3&loc=-1&locID=7fcfc997366549e080ff8e766b2d8ae2 adresinde yayınlanan video izletilir. Video izlenirken aşağıda haritanın altında verilen sorular doğrultusunda video duraklatılarak öğrencilerin verdikleri cevaplar alınır ve konu hakkında kısa bilgiler verilir.
2. Videonun izlenmesinden sonra fethin önemine ilişkin açıklama yapılarak Osmanlı Devleti’nin kurumsallaşması ile ilgili olarak merkeziyetçi yapının güçlendirildiği, devletin merkezinin İstanbul’a taşındığı, devletin
idari ve bürokratik yapılanmasının yeniden düzenlendiği, millet sisteminin temellerinin atıldığı belirtilir. İstanbul’un Türk İslam şehri görüntüsü kazanabilmesi için dinî ve sosyal kurumlar ile eğitim kurumlarının
inşa edildiği, ilim ve sanatın her dalının desteklendiği, şehrin imar edildiği ve nüfusun artırılması için iskân
politikası uygulandığı vurgulanarak önemli bir merkez haline getirildiği belirtilir.
3. Değerlendirme
a) Fatih İstanbul’u alınca, Fener Rum Patrikhanesi’ni kapatmamış, Ortodokslara din ve mezhep özgürlüğü
tanımış, Katolik ve Ortodoks kiliselerinin birleşmesine karşı çıkan bir kişiyi patrikhanenin başına getirmiştir. Fatih Sultan Mehmet’in bu tavrı ile gerçekleştirmek istediği amaçlar neler olabilir? Fatih’in bu
tavrı Avrupa devletlerini nasıl etkilemiş olabilir?
b) Fatih Sultan Mehmet’in 1453 yılında İstanbul’u alması, sur gücüne dayalı savunma ve egemenlik şeklinin yıkılabileceğini göstermiştir. Buna göre, İstanbul’un fethinin Avrupa’nın siyasi yapısı üzerindeki etkisi nedir?
c) Bir devletin kurumsallaşmasının o devlete hangi faydaları sağlayabileceğini tartışınız.
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10. SINIF TARİH

ÇALIŞMA KÂĞIDI

1. XV. yüzyılı anlatan bu harita hangi bölgeyi göstermektedir?
2. Bu haritada sınırları gösterilmiş etrafı surlarla çevrili olan devlet hangi devlet olabilir?
3. Haritada etrafı surlarla çevrili bu devleti hangi devlet fethetmek isteyebilir? Neden?
4. Bu iki devletin siyasi ilişkileri ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?
5. Bu iki devlet arasında bir savaşın ortaya çıkma ihtimali üzerine her iki devlet nasıl bir hazırlık süreci geçirmelidir?
6. Eğer siz bu devletlerin hükümdarı olsaydınız bu savaş için nasıl bir strateji geliştirirdiniz?
a) Birinci devletin yöneticisi olarak soruyu cevaplayınız.
b) İkinci devletin yöneticisi olarak soruyu cevaplayınız.
c) Yaptığınız stratejiler doğrultusunda hangi devlet yöneticisinin savaşı kazanma ihtimali daha yüksektir?
Açıklayınız.
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DÜNYA GÜCÜ OSMANLI
(1453-1595)
I. SELİM DÖNEMİ

Ders

Tarih

Sınıf

10

40 dk.

Ünite Adı

5. Ünite: Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595)

Konu

I. Selim Dönemi

Kazanımlar

10.5.3. Osmanlı Devleti’nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.
b) I. Selim Dönemi’nde Osmanlı- Memlûk ilişkileri, İslam dünyasında liderlik mücadelesi bağlamında ele alınır.

YÖNERGE
1. Bir ders önce öğrencilere I. Selim Dönemi’nin işleneceği belirtilir. Her öğrenciden I. Selim Dönemi’nde
meydana gelmiş olayların merak ettikleri ve öğrenmek istedikleri yönlerini sorgulayan basitten karmaşığa
doğru beşer soru hazırlayarak derse gelmeleri istenir. Kendi sorularını oluşturmalarının öğrenecekleri
konuya daha fazla dâhil olmalarını sağlayacağı belirtilir.
2. Derste öğrenciler dörder kişilik gruplara ayrılır. Grup bireylerinin hazırladıkları soruları birbirleriyle paylaşmaları ve paylaşımdan sonra tüm soruları değerlendirerek tekrar eden ve konuyla ilgisi olmayan soruları
silmeleri söylenir. Değerlendirmeden sonra uygun buldukları soruları kâğıda yazmaları istenir. Bu çalışma
için öğrencilere 15 dakika verilir.
3. I. Selim’in tahta çıkışı ile ilgili bilgi verildikten sonra bu dönemde meydana gelen olaylar anlatılır. Ders
işleniş sürecinde ogmmateryal.eba.gov.tr’ deki etkileşimli 10. sınıf ders kitabının http://ogmmateryal.eba.
gov.tr/panel/panel/VideoHaritaOnizle.aspx?alistirmaId=32941 linkinde yer alan simülasyon kullanılabilir.
Yavuz Sultan Selim Dönemi’nde sınırlarda meydana gelen değişiklikler de http://ogmmateryal.eba.gov.tr/
panel/panel/ResimMaskeOnizle.aspx?alistirmaId=32931 linkinden gösterilir.
4. Konu anlatımı bittikten sonra öğrencilerden yazmış oldukları sorular ile ilgili “Sorularınızda yapacağınız
değişiklikler veya iyileştirmeler var mı? Bunu düşünme nedenleriniz nelerdir?” soruları yöneltilir ve değişiklik yapmak isteyen öğrenciler için zaman verilir. Daha sonra öğrendikleri doğrultusunda kendi sorularını
cevaplamaları istenir ve 10 dakikalık bir değerlendirme yapılır.
5. Değerlendirme
a) Sultan I. Selim Dönemi’nde halifeliğin Osmanlılara geçmesi ile birlikte Osmanlı devlet yönetimi nasıl bir
karakter kazanmıştır?
b) Sultan I. Selim Dönemi’nde Mısır Seferi sonunda Osmanlı Devleti’nin Baharat Yolu’ndan beklediği kazancın elde edilememesinin sebebi ne olabilir?
c) Sultan I. Selim Dönemi’nde Osmanlı-Safevi ve Osmanlı-Memlük ilişkilerinin benzer ve farklı yönleri nelerdir?
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DÜNYA GÜCÜ OSMANLI
(1453-1595)
KANUNİ DÖNEMİ

Ders

Tarih

Sınıf

10

2x40 dk.

Ünite Adı

5. Ünite: Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595)

Konu

Kanuni Dönemi
10.5.5. Kanuni Dönemi’nden itibaren Osmanlı Devleti’nin siyasi sınırlar ve devlet
teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.
a) I. Süleyman’ın “Kanuni” olarak anılmasının gerekçeleri üzerinde durulur.

Kazanımlar

b)Osmanlı-Habsburg mücadelesi Doğu Avrupa’da hâkimiyet kurma çabaları
bağlamında ele alınır.
c) Osmanlı-Safevi ilişkileri Doğu’da hâkimiyet kurma çabaları bağlamında açıklanır.
ç) Osmanlı Devleti’nin uyguladığı ekonomi politikalarından ticaret yollarının
kontrolü ve kapitülasyonlara / imtiyazlara değinilerek bunlar üzerinden kurulan
uzun vadeli stratejik ortaklıklara vurgu yapılır.

Materyaller

Çalışma Kâğıdı 1, Çalışma Kâğıdı 2

YÖNERGE
1. I. Süleyman’ın “Kanuni” olarak anılmasının gerekçeleri üzerinde durulur.
2. Osmanlı-Habsburg mücadelesini anlatmaya başlamadan önce öğrencilere Habsburg hanedanlığı ile ilgili
kısa bilgilendirme yapılır.

BİLGİ NOTU:
Habsburg Hanedanı Avrupa’nın çeşitli ülkelerini yüzyıllar boyunca yönetmiştir. Habsburg Hanedanlığı’nın yönettiği bazı ülkeler şunlardır:
Kutsal Roma Germen İmparatorluğu (1273-1806)
Avusturya İmparatorluğu (1806-1867)
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu (1867-1918)
Habsburg Hanedanlığı’na mensup kişiler 1273’ten itibaren çeşitli aralıklarla Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu’nu yönetmişlerdir. 1282’den itibaren aralıksız olarak Avusturya Arşidüklüğü’nün yönetimini ellerinde tutan Habsburg hükümdarları Avusturya
İmparatorluğu’nu ancak 1806’da ilan etmişlerdir. Bu tarihe kadar Avusturya İmparatorluğu adını taşıyan bir devletin varlığından söz edilmesi doğru değildir. Avusturya İmparatorluğu, 1806-1867 yılları arasında Habsburg hanedanı tarafından yönetilen Orta
Avrupa topraklarıdır. Bu imparatorluk 1867’de Macaristan’ı topraklarına katarak Avusturya-Macaristan İmparatorluğu adını almıştır.
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Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595)

3. Osmanlı-Safevi ilişkileri Doğu’da hâkimiyet kurma çabaları bağlamında http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/panel/VideoHaritaOnizle.aspx?alistirmaId=32942 linkinde yer alan konuyla ilgili videolar izletilir.
4. Öğrencilere Çalışma Kâğıdı 1 çoğaltılarak verilir ve verilenlerden yola çıkarak Osmanlı Devleti’nin durumu
hakkında öğrencilerden çıkarım yapmaları ve kısa bir metin yazmaları istenir.
5. Osmanlı Devleti’nin uyguladığı ekonomi politikalarından ticaret yollarının kontrolü ve kapitülasyonlara/
imtiyazlara değinilerek bunlar üzerinden kurulan uzun vadeli stratejik ortaklıklara vurgu yapılır. Çalışma
Kâğıdı 2 öğrencilere dağıtılarak Osmanlı Devleti’nin verdiği kapitülasyonlar ile diğer devletlerle kurulan
stratejik ortaklıklar arasında sebep-sonuç ilişkisi kurmaları sağlanır.
6. Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde sınırlarda meydana gelen değişim http://ogmmateryal.eba.gov.tr/
panel/panel/ResimMaskeOnizle.aspx?alistirmaId=32932 linkinden gösterilerek ders bitirilir.
7. Değerlendirme
a) Macaristan doğrudan doğruya Osmanlı toprağı haline getirilmemiş, Osmanlı Devleti himayesinde bir
krallık olarak Osmanlılara bağlanmıştır. Bunun nedeni ne olabilir?
b) “1533 İstanbul ve 1555 Amasya Antlaşmaları ile Osmanlı Devleti Batı’da ve Doğu’da üstünlüğünü kabul
ettirmiştir.” diyen bir tarihçi bu görüşüne kanıt olarak bu antlaşmaların hangi maddelerini gösterebilir?
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10. SINIF TARİH

ÇALIŞMA KÂĞIDI 1
Aşağıda Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde gerçekleşen olaylar ve sonuçları verilmiştir. Bu gelişmelerden
yola çıkarak Osmanlı Devleti’nin bu dönemdeki siyasi durumu hakkında çıkarımlarda bulunarak kısa bir tarihsel metin yazınız.

Rodos Adası’nın
alınmasıyla Akdeniz’deki
önemli bir engel ortadan
kaldırılarak Akdeniz’e
yönelik yapılacak
harekâtlar için askeri bir
üs kazanılmıştır.

1.Viyana Kuşatması
başarısız olsa da Avrupa
Devletleri endişeye
kapılmıştır.

Irakeyn Seferi ile Tebriz
ve Bağdat alınarak
burada beylerbeylik
oluşturulmuştur. BasraBağdat-Halep ticaret
yolunun denetimi
sağlanmıştır.

Belgrad’ın alınmasıyla
Osmanlı Devleti’ne
Orta Avrupa’nın kapıları
açılmış yapılacak
seferler için bir üs haline
getirilmiştir.

Mohaç Meydan Savaşı ile
Osmanlı Devleti’nin Orta
Avrupa’da egemenliği
güçlenmiştir.

Almanya Seferi
sonrasında 1533 İstanbul
Antlaşması yapılarak
Avusturya Osmanlı
Devleti’nin üstünlüğünü
kabul etmiştir.

Osmanlı Devleti 1547,
1562, 1566, 1568 ve
1576 yıllarında Avusturya
ile siyasi, askeri ve
ekonomik antlaşmalar
yaparak Avusturya
üzerinde üstünlüğünü
devam ettirmiştir.

İran-Tebriz Seferi
sonunda Van
Beylerbeyliği kurularak
Safevilere karşı set
çekilmek istenmiştir.

Nahçıvan Seferi ile
sonunda Safevilerle
ilk antlaşma olan 1555
Amasya Antlaşması
imzalanarak Safevilere
Osmanlı Devleti’nin
üstünlüğü kabul
ettirilmiştir.

1535 yılında Fransa’ya
kapitülasyonlar
verilmiştir.

Zigetvar Seferi
Kanuni’nin son
seferidir.
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Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595)
ÇALIŞMA KÂĞIDI 2

Verildiği
Devletler

Verilme Sebepleri
Nelerdir?

KAPİTÜLASYONLAR

İç Politika

Nasıl Etkiledi?

Dış Politika

Aşağıdaki tabloya kapitülasyonların verilme sebeplerini, hangi devletlere verildiğini ve kapitülasyonların Osmanlı Devleti’nin iç ve dış politikasını nasıl etkilediğini yazınız.
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DÜNYA GÜCÜ OSMANLI
(1453-1595)

OSMANLI DEVLETİ’NİN XV VE XVI. YÜZYILLARDAKİ STRATEJİK
RAKİPLERİ

Ders

Tarih

Sınıf

10

2x40 dk.

Ünite Adı

5. Ünite: Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595)

Konu

Osmanlı Devleti’nin XV ve XVI. yüzyıllardaki stratejik rakipleri
10.5.6. Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti’nin dünya gücü haline
gelmesindeki rolünü analiz eder.

Kazanımlar

Materyaller

a) Osmanlı Devleti’nin XV ve XVI. yüzyıllardaki stratejik rakiplerine [Venedik, Ceneviz, Portekiz, İspanya, Avusturya (Habsburg İmparatorluğu), Safeviler, Memlûkler]
karşı uyguladığı uzun vadeli politikalar ve bunların yansımaları üzerinde durulur.
b) Osmanlı’nın XV ve XVI. yüzyıllarda izlediği siyasetin uzun vadeli etkileri [Roma
Katolik Kilisesi’ne karşı Ortodoksluğun ve Protestanlığın himaye edilmesi, Avrupa
monarşilerinin varlıklarını devam ettirmeleri (Fransa, İngiltere ve Hollanda), Afrika’daki Müslümanların himaye edilmesi] üzerinde durulur.
Çalışma Kâğıdı 1, Çalışma Kâğıdı 2

YÖNERGE
1. Osmanlı Devleti’nin bir dünya gücü haline gelmesi ve bunu sürdürülebilir kılan geniş perspektifli siyaseti ile
ilgili bilgi verilir.
2. Osmanlı Devleti’nin doğu ve batı coğrafyasında yer alan ülkeler ve siyasi oluşumlarla ilgili politikaları ve
etkileri hakkında bilgi verilir.
3. Bilgilendirme yapıldıktan sonra Çalışma Kâğıdı 1 öğrencilere dağıtılır. Günümüz sınırları ile verilmiş olan
dilsiz haritada Katolik mezhebinin ve Protestan hareketin çıkış merkezi olan ülkeler işaretletilir. Öğrencilere Osmanlı Devleti’nde yönetici olduklarını düşünmeleri söylenir. Dış politikada Avrupa’daki mezhep
çatışmasında hangi grubu destekleyeceklerini belirlemeleri ve gerekçelerini maddelendirerek yazmaları
sağlanır. Beyin fırtınası yöntemiyle konu tartıştırılır.
4. Osmanlı Devleti’nin Avrupa’da çatışma unsuru olan mezhep savaşlarındaki rolü ve himaye politikaları hakkında bilgi verilir. Çalışma Kâğıdı 2 öğrencilere dağıtılır.
5. Avrupa’da bulunan etkin ve köklü monarşiler hakkında bilgi verilir.
Bilgi verildikten sonra http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/panel/VideoTestOnizle.aspx?alistirmaId=30881 adresinde yayınlanan video öğrencilere izletilir.
6. Değerlendirme
a) Afrika kıtasında Osmanlı Devleti’nin himayesi altına giren Müslüman topluluklara neden sömürge mantığı ile yaklaşılmadığını tartışınız.
b) Venedik ve Ceneviz gibi iki Akdeniz gücünün neden Akdeniz dışında faaliyet gösteremediklerini sınıf
ortamında tartışınız.
c) Osmanlı Devleti’nin doğu, batı ve denizlerdeki rakiplerini yazınız.
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Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595)

10. SINIF TARİH

ÇALIŞMA KÂĞIDI 1
1. Aşağıda verilen dilsiz haritada Katolik dünyanın dinsel merkezi olan ülkeyi (A) ve Protestan hareketin çıkış
noktası olan ülkeyi (B) olarak işaretleyiniz.
2. Osmanlı Devleti’nde yönetici olduğunuzu düşününüz. Dış politikada Avrupa’daki mezhep çatışmasında
hangi grubu destekleyeceğinizi belirleyiniz ve gerekçelerinizi maddelendirerek yazınız.
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10. SINIF TARİH

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595)
ÇALIŞMA KÂĞIDI 2

Almanya’da Martin Luther’in Katolik kilisesine karşı başlattığı hareketten bir süre sonra vazgeçtiğini düşünüz.
Katolik kilisesi ile uzlaşıp ortak hareket ettiğine dair gerçek dışı bir tarih öyküsü kurgulayınız. Hikâyenizi yazdıktan sonra bu gerçek dışı tarihte dönemin koşullarını göz önünde bulundurarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Bu durumda, olayların başlangıcında Martin Luther’ i destekleyen Osmanlı Devleti’nin özellikle Avrupa’nın
hangi bölgesinde prestij kaybedeceğini yorumlayınız.
2. Tek mezhepli bir Orta Avrupa karşısında Osmanlı Devleti nasıl bir dış politika izlemek zorunda kalacaktır?
3. Hazırladığınız gerçek dışı modellemeye göre bir Osmanlı haritası çiziniz.
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DÜNYA GÜCÜ OSMANLI
(1453-1595)
OSMANLI DEVLETİ’NİN TAKİP ETTİĞİ KARA VE DENİZ
POLİTİKALARI

Ders

Tarih

Sınıf

10
40 dk.

Ünite Adı

5. Ünite: Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595)

Konu

Osmanlı Devleti’nin Takip Ettiği Kara ve Deniz Politikaları
10.5.7. Osmanlı Devleti’nin takip ettiği kara ve deniz politikalarını analiz eder.
a) Osmanlı Devleti’nin öncelikli olarak bir kıta (kara) gücü olduğu vurgulanır ve dönemin diğer büyük kıta güçlerine kısaca değinilir.

Kazanımlar

Materyaller
Kaynaklar

b) Coğrafi Keşifler’in Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’deki hâkimiyetinde meydana getirdiği değişimler üzerinde durulur.
c) Osmanlı Devleti’nin stratejik amaçlı olarak Akdeniz dışına yönelme çabaları
bağlamında Hint Deniz Seferleri ele alınır.
Çalışma Kâğıdı 1, Çalışma Kâğıdı 2, Çalışma Kâğıdı 3
İnternet

YÖNERGE
1. Osmanlı Devleti’nin özellikle Balkanlar üzerinden Avrupa fetih hareketlerini nasıl organize ettiği bilgisi
verilir.
2. Osmanlı Devleti’nin ordu yapılanması ve yaşanılan coğrafya dolayısı ile gücünü kara unsurlarına dayadığı
ve karşısına çıkan kendisi gibi karasal güçlerle karşılaştırma bilgisi verilir.
3. Osmanlı Devleti’nin keşifler sonrası kaybetmeye başladığı Akdeniz egemenliğinin ekonomik ve siyasi
sonuçları hakkında bilgi verilir.
4. Çalışma Kâğıdı 1 öğrencilere dağıtılır. Verilen metinlerden yararlanılarak soruları cevaplandırmaları istenir.
5. Osmanlı Devleti’nin keşifler sonrası kaybettiği dinamikleri ve keşiflerle kendi hinterlandını koruma çabaları hakkında bilgi verilir.
6. Konu anlatımı yapıldıktan sonra verilen linkler kullanılabilir. http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/panel/VideoTestOnizle.aspx?alistirmaId=30460 http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/panel/VideoTestOnizle.
aspx?alistirmaId=25375
7. Çalışma Kâğıdı 2 ve 3 öğrencilere dağıtılır. Coğrafi Keşifler sonrası İspanya’nın İngiltere’yi işgal ettiğini ve
egemenliğine aldığını düşünerek gerçek olmayan bir tarih modellemesi kurgulamaları istenir. Gerçek dışı
tarihte dönemin koşullarını ve yaşadıkları çağa kadar kurgularının etkisinin devam edeceğini varsayarak
verilen soruları yorumlamaları sağlanır.

20

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595)

10. SINIF TARİH

ÇALIŞMA KÂĞIDI 1
•

Tarihte kurulmuş üç büyük imparatorluğun (Roma, Bizans, Osmanlı) merkezi olan Akdeniz, sadece bu
imparatorluklara ev sahipliği yapmakla kalmamış, çevresinde yeşeren uygarlıkların da gelişmesinde ve
yayılmasında temel köprü vazifesi görmüştür. Öyle ki Akdeniz havzasında hâkimiyet kuramayan hiçbir
devlet gücünü kalıcı hale getirememiştir. Bu coğrafyada Roma, Doğu Roma, Selçuklu ve Osmanlı gibi
tarihinin akışına yön veren gelişmiş uygarlıklar kurulmuştur.

•

Yeniçağın başlangıcıyla bu uygarlıklardan Osmanlı İmparatorluğu Akdeniz hâkimiyetini oluştururken, XVI.
yüzyılda bölgeyi neredeyse bir içdenizi haline getirmiştir. Ege adalarıyla Rodos, Kıbrıs ve Girit adaları bir
bir Osmanlı hâkimiyetine alınmıştır. Bu adalar Osmanlı egemenliğine alınırken sadece siyasî bir egemenlik
oluşturulmamış, ayrıca Akdeniz adalarından başka, Suriye, Mısır’ın fethi ile Cezayir, Tunus ve Trablus’ta
üslenen Osmanlılara bağlı mağrip denizcileri, başta Barbaros Hayreddin olmak üzere Akdeniz hâkimiyetini sağlamışlardır. Akdeniz’de Osmanlı hâkimiyetinin oluşturulmasıyla bölgede güvenlik artmış, korsanlık
faaliyetleri azalmıştır. Öte yandan XVI. yüzyılda gemiciliğin ilerlemesi, teknik gelişmeler, İspanya ve Portekiz’in Atlas Okyanusu’na yayılması, Akdeniz’in Avrupa’daki önemini azalttı. Coğrafi Keşiflerle beraber
yeni bölgelerin ve ticaret yollarının bulunmasıyla Akdeniz ticareti azalmış; bu ise bölgeyi elinde bulunduran
Osmanlı İmparatorluğu’na büyük darbe vurmuştur.

•

Osmanlı yönetimi Avrupalı tüccar devletlere art arda ticaret imtiyazları vererek Akdeniz ticaretini canlandırmak istedi. Fransızlardan sonra İngilizlerin ve Hollandalıların Akdeniz’e girmeleri (XVI. yüzyılın sonu), bu
denizin, Atlas okyanusu karşısında bir dereceye kadar gerilemekle beraber, yine de önemini koruduğunu
göstermektedir. Akdeniz liman şehirlerinin ticaretinde görülen gerileme XVII. yüzyılda Atlas Okyanusu
limanlarına nispetledir. Ancak Akdeniz stratejik önemini hiçbir zaman kaybetmemiştir.

•

XVIII. yüzyılda Akdeniz’in stratejik önemi bir kat daha önem kazandı. Çünkü bu yüzyılda Akdeniz’e inmek
ve bölgede söz sahibi olmak isteyen Rusya’nın politikaları İngiltere ve Fransa’nın Akdeniz siyasetlerinde
yeni düzenlemelere gitmelerine yol açtı. Bu durum büyük Avrupalı devletlerin XIX. yüzyılda Akdeniz’deki
etkinliklerinin artmasındaki temel etken oldu.

Yukarıdaki metinlerdeki bilgiler doğrultusunda boşlukları Doğru (D) / Yanlış (Y) olarak doldurunuz.
a) Bir kara gücü olan Osmanlı hiçbir zaman Akdeniz’de egemenlik kurmamıştır. ( )
b) Osmanlı Devleti yaşadığı coğrafyada kültür taşıyıcısı rolünü üstlenmiştir. ( )
c) Osmanlı Devleti Akdeniz egemenliğini Roma İmparatorluğu ile paylaşmıştır. ( )
d) Osmanlı Devleti Fas’ı himaye altına alarak Doğu Akdeniz’e egemen olmuştur. ( )
e) Coğrafi Keşiflerle birlikte Akdeniz limanlarının önemi artmıştır. ( )
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Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595)
ÇALIŞMA KÂĞIDI 2

Coğrafi Keşifler sonrası İspanya’nın İngiltere’yi işgal ettiğini ve egemenliğine aldığını düşünerek gerçek olmayan bir tarih modellemesi kurgulayınız. Gerçek dışı tarihte dönemin koşullarını ve yaşadığınız çağa kadar
kurgunuzun etkisinin devam ettiğini var sayarak aşağıdaki soruları yorumlayınız.
1. Günümüz Hint hükümeti olsaydınız okullarınızda hangi yabancı dil eğitimine ağırlık verirdiniz?
2. Rönesans’ın hangi ülkede ortaya çıkmasını beklerdiniz?
3. Amerikan kolonileri olsaydınız bağımsızlık savaşını hangi devlete karşı vermek zorunda kalırdınız?
4. Osmanlı Devleti olarak Balta Limanı Antlaşması’nı hangi ülke ile imzalamak zorunda kalırdınız?
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Portekiz’e karşı Hint deniz seferlerine çıkan Osmanlı donanma komutanı olsaydınız savaş filonuzu Hint Körfezi’ne nasıl ulaştıracağınızı harita üzerinde gösteriniz ve
geçtiğiniz güzergahların isimlerini harita üzerine yazınız.

ÇALIŞMA KÂĞIDI 3

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595)

10. SINIF TARİH
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SULTAN VE OSMANLI
MERKEZ TEŞKİLATI
OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI

Ders

Tarih

Sınıf

10
40 dk.

Ünite Adı

6. Ünite: Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı

Konu

Osmanlı Merkez Teşkilatı
10.6.1. Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde
ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.

Kazanımlar

b) Sarayın bölümleri, saray halkı ve Divân-ı Hümâyuna değinilerek Osmanlı merkezî idaresinde padişah dışındaki aktörler üzerinde durulur.
c) Tarihî olayların, bugünün bakış açısı ve değer yargılarıyla ele alınmasının tarihî
gerçeklerin yorumlanmasına etkileri örnek olay ve metinler üzerinden ele alınır.

Materyaller

Çalışma Kâğıdı 1, Çalışma Kâğıdı 2

YÖNERGE
1. Osmanlı Devleti’nin sahip olduğu saray kompleksinin yönetim merkezi olmasının yanı sıra yönetimi etkinleştiren idareci yetiştirme merkezi olduğuna ve sarayın şehir kültürü üzerindeki etkisine dair bilgi verilir.
2. Sarayın yönetsel düzeni, karar ve danışma organları, idari yapılanması, görev grupları bilgisi verilir.
3. Tarihi olayları yorumlamak için gerekli şartlar ve koşullar hakkında bilgi verilir.
4. Konu anlatımı yapıldıktan sonra aşağıda verilen linkler kullanılabilir.
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/panel/VideoTestOnizle.aspx?alistirmaId=30469
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/panel/VideoTestOnizle.aspx?alistirmaId=30470
5. Konu işlenişi yapıldıktan sonra Çalışma Kâğıdı 1 öğrencilere dağıtılır. Öğrencilerden devşirme olarak Osmanlı sarayına getirildiklerini düşünerek saraydaki eğitimleri, özlemleri ve eğitimleri bitince kendilerini
nasıl bir hayatın beklediğini anlatan bir metin yazmaları istenir.
6. Çalışma Kâğıdı 1 yapıldıktan sonra Çalışma Kâğıdı 2 öğrencilere dağıtılır.
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10. SINIF TARİH

Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
ÇALIŞMA KÂĞIDI 1

Devşirme olarak Osmanlı sarayına getirildiğinizi düşünün saraydaki eğitiminizi, özlemlerinizi ve eğitiminiz
bitince sizi nasıl bir hayatın beklediğini anlatan bir metin yazınız.
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Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı

10. SINIF TARİH

ÇALIŞMA KÂĞIDI 2
1. Bölüm
A sütununun altında bulunan kavramları B sütununda ilgili olduğu kutucuklara birer ok çizerek ilişki kurunuz.
A

B
BİRUN

- Hastane

- Valide Sultan

HAREM

- Kutsal Emanetler

- Arz Odası

- Adalet Kasrı
ENDERUN
- Spor Etkinlikleri

- Yönetici Eğitimi

2. Bölüm
Aşağıda yer alan saray bölümlerinden hangisinde eğitim işlevi yürütüldüğünü ( + ) ile işaretleyiniz.

Şehzadegân mektebi

Hazine
odası

Harem

Adalet
kulesi

Enderun

Divan

Arz odası
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10. SINIF TARİH

Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı

3. Bölüm
Tabloda verilen yönetici sınıf başlıklarının altına vergi ödemeyen ve müslüman olma zorunluluğu olan üyelerin
isimlerini yazınız.
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SEYFİYE

İLMİYE

KALEMİYE

- SADRAZAM

- KADI

- DEFTERDAR

SULTAN VE OSMANLI
MERKEZ TEŞKİLATI
OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI

Ders

Tarih

Sınıf

10

40 dk.

Ünite Adı

6. Ünite: Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı

Konu

Osmanlı Merkez Teşkilatı
10.6.2. Osmanlı Devleti’nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder.

Kazanımlar

a) “Devletin toprakları padişahındır.” anlayışı, Fatih Kanunnâmesi ile devletin bekası
için padişaha kendi öz kardeşlerini bile öldürme izninin verilmesi, padişahın Divân-ı
Hümâyunun başkanlığını vezir-i âzama devretmesi, haremden evlenme usulünün
ve müsadere sisteminin getirilmesi konularına değinilir.
c) Başlangıçtan on yedinci yüzyıla kadar şehzadelerin yetiştirilme usulü ve bunun
Osmanlı yönetimine etkisi vurgulanır.

Materyaller

Çalışma Kâğıdı

YÖNERGE
1. Osmanlı Devleti’nin merkezi otoritenin gücünü arttırması bilgisi verilir.
2. Osmanlı Devleti’nde ilk kanun düzenlemesinin hedefinin ne olduğu bu düzenleme ile Divân-ı Hümâyunun
danışma organı haline getirilmesi ve özel mülkiyet ile ilgili düzenlemeler bilgisi verilir.
3. Şehzadelerin eğitim, deneyim ve Sultan olma yolundaki süreçleri hakkında bilgi verilir.
4. Konu anlatımı yapıldıktan sonra aşağıda verilen linkler kullanılabilir.
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/panel/VideoTestOnizle.aspx?alistirmaId=24687
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/panel/VideoTestOnizle.aspx?alistirmaId=30470
5. Çalışma Kâğıdı öğrencilere dağıtılarak öğrencilerin tamamlamaları sağlanır. Çalışma Kâğıdında yer alan 2
ve 3. bölümler hakkında tartışma ortamı oluşturulur.
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Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı

10. SINIF TARİH

ÇALIŞMA KÂĞIDI
1. BÖLÜM
FATİH KANUNNÂMESİ
Osmanlı İmparatorluğu’nun devlet örgütü ile örgüt yapısının işleyişi hakkında düzenleyici nitelikteki temel
kanun. II. Mehmed Dönemi’nde oluşturulması nedeniyle padişahın lakabı olan «fatih» adıyla anılmakta olup o
zamana dek yürürlükte olan ancak derlenmemiş olan örfi ve şeri kurallar dayanak alınarak oluşturulmuştur.
Fatih Sultan Mehmed devlet teşkilatında yeni düzenlemelere olan ihtiyacın tesiriyle, kanunlar koydu ve bu
arada tımarlara ait birçok hususu da yeniden tanzim etti. Fatih’in bu yolda ilk yaptığı iş payitahttaki dirlik
defterlerine yalnız sipahilerin adını kaydettirmeyip, bu defterlere dirlik gelirlerinin ve beratlarının kopyasını
yazdırmak olmuştur.
Fatih Kanunnâmesi, üç kısımdan teşekkül etmekteydi. Birinci kısım, devlet ileri gelenlerinin teşrifattaki yerlerine, padişaha kimlerin arzda bulunabileceklerine, kadıların mertebelerine; ikinci kısım, saltanat işlerinin
tertibine, yani divan, has oda teşkilatına ve saray hizmetkârlarının bayramlaşma merasimlerine; üçüncü kısım
ise, suçlar ve karşılıkları ile mansıb sahiplerinin gelirlerine dair bilgileri ihtiva ediyordu. Son kısımda ayrıca
gayri müslim devletlerin verecekleri yıllık vergiler ile devlet görevlileri ve hanedan mensuplarına dair lakap
örnekleri bulunmaktadır.
Fatih Kanunnâmesi’nde Nizâm-ı Âlem için kardeş katli meselesi ile ilgili madde;
‘‘Ve her kimseye evlâdımdan saltanat müyesser ola, karındaşların Nizâm-ı Âlem için katl eylemek münasiptir.
Ekser ûlema dahi tecviz etmiştir. Anınla amil olalar.’’
Ayrıca bu kanunname; medreselerin yönetim, müfredat ve akademik yapısını yeniden düzenleyen, akademik
personelin seçim ve atanması ile maaşların belirlenmesine ilişkin işlemleri usul ve esaslara bağlamıştır.
Kanunnâme Türkiyede ilk defa Avusturya Millî Kütüphanesindeki yazmaya dayanılarak Mehmed Arif Bey tarafından Târîh-i Osmânî Encümeni Mecmuasının eki olarak yayınlanmıştır.
Yukarıda verilen metin doğrultusunda aşağıdaki soruları Doğru (D) / Yanlış (Y) şeklinde işaretleyiniz.
1. Devletin sürekliliği düşünülmüştür. ( )
2. Sadece şeri kurallara göre hazırlanmıştır. ( )
3. II. Murad tarafından hazırlanmıştır. ( )
4. Ekonomik düzenlemeler içermektedir. ( )
5. Halkın yönetime katılımı hedeflenmiştir. ( )
6. Kanunnâme Avusturya’da hazırlanmıştır. ( )
7. Ücret politikası içermektedir. ( )
8. Tarım alanlarının dağıtımına ait düzenleme içermektedir. ( )
9. Protokol düzenlemesi içermektedir. ( )
10. Ülke topraklarının şehzadelere nasıl dağıtılacağına ait düzenlemeler içerir. ( )
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Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı

2. BÖLÜM
İlgili dönemde şehzade olduğunuzu varsayarak Kanunnâme’nin yer alan kardeş katli maddesinde yer alan
devletin sürekliliği hakkındaki düşüncelerinizi kısa bir metin olarak yazınız.

3. BÖLÜM
Batı ülkelerinde görülen burjuva sınıfının Osmanlı toplumunda neden ortaya çıkmadığı konusundaki düşüncelerinizi yazınız.
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KLASİK ÇAĞDA OSMANLI
TOPLUM DÜZENİ
OSMANLI DEVLETİ’NDE MİLLET SİSTEMİ

Ders

Tarih

Sınıf

10
40 dk.

Ünite Adı

7. Ünite: Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni

Konu

Osmanlı Devleti’nde Millet Sistemi
10.7.1. Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin yapısını analiz eder.

Kazanımlar
Materyaller

b) Farklı dinî ve kültürel kimliklere sahip toplum kesimlerini idare etmenin millet
sistemi sayesinde mümkün olduğu vurgulanır.
Çalışma Kâğıdı

YÖNERGE
1. Osmanlı Devleti’nin sahip olduğu farklı dini ve kültürel yapı ile bu yapıyı idare için uygulanan sistem hakkında bilgi verilir.
2. Konu anlatımı yapıldıktan sonra aşağıda verilen linkler kullanılabilir.
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/panel/VideoTestOnizle.aspx?alistirmaId=36310
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/panel/VideoTestOnizle.aspx?alistirmaId=35726
3. Bilgi verildikten sonra Çalışma Kâğıdı öğrencilere dağıtılarak verilen metin doğrultusunda etkinliği tamamlamaları istenir.
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Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni

10. SINIF TARİH

ÇALIŞMA KÂĞIDI
Aşağıda yer alan paragrafı okuyunuz ve soruları cevaplandırınız.
Millet sistemi, Avrupa tipi milliyetçiliğe temel olamaz. Çünkü Osmanlı Devleti’ndeki millet sözü dinî bir aidiyeti
ifade eder. Bu kavramı, bugünkü ulus anlamında kullanmak, Doğu milletlerine ancak XIX. asırda Batı’dan gelen
bir kullanım biçimidir. Millet sistemi, toplumun ırk ve diline göre değil din ve mezhep aidiyeti esasına dayanır.
Örneğin Ermenilerin hepsi Ermeni milleti olarak değil Gregoryen, Katolik ve Protestan olarak üç millet hâlinde
teşkilatlanmıştır. Osmanlıdaki bu sistem içinde yer alan kişinin aidiyeti modern dünyadaki azınlık statüsü ve
psikolojisinden farklıdır. Osmanlılar, her cemaate örf ve âdetlerine göre bir düzen kurma imkânı verdi. Cemaatler, her türlü dinî ve iç işlerini düzenlemede serbest bırakıldı. Her millet grubunun yönetimi, devlet ile
ilişkileri, idari, mali ve adli işleri bu millet grubunun yöneticileri tarafından yürütülürdü.
1. Metinde anlatılan sistemin Osmanlı Devleti için olumlu yanı nedir?
2. Bu sistemi eleştirmek isteseydiniz neler söyleyebilirdiniz?
3. Millet sistemini ırk temeli üzerine oturtmanın ne tür sakıncaları olabilir?
Aşağıda verilen tabloyu doldurunuz.
Millet-i Hâkime (Müslümanlar)

Millet-i Mahkume (Gayrimüslimler)

- Türkler

- Ermeniler

-

-

Soru: Osmanlı Devleti tebaası olan bir gayrimüslim olsaydınız kendinizi Avrupa’da yaşayan diğer gayrimüslimlerden hangi alanlarda farklı hissederdiniz?

Soru: Müslüman olmayanların Osmanlı devlet kademesinde neden görev alamadıklarını size göre üç madde
ile yazınız.
…
…
…
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Ünite Adı
Konu

Kazanımlar
Materyaller

7. Ünite: Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
10.7.2. Osmanlı Devleti’nin fethettiği yerleşim yerlerinin İslam kültürünün etkisiyle
geçirdiği dönüşümü analiz eder.
b) Osmanlı şehir ve mahallelerindeki çok kültürlü sosyal hayat üzerinde durulur.
Çalışma Kâğıdı 1, Çalışma Kâğıdı 2

YÖNERGE
1. Osmanlı Devleti’nin fethettiği bölgelerdeki dinsel ve kültürel dönüşüm hakkında karşılaştırmalı bilgi verilir.
2. Osmanlı hayat sahasında yer alan farklı kültürlerin sosyal dinamikler üzerine uyum içinde yaşamaları hakkında bilgi verilir.
3. Konu anlatımı yapıldıktan sonra aşağıda verilen linkler kullanılabilir.
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/panel/VideoTestOnizle.aspx?alistirmaId=35726
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/panel/VideoTestOnizle.aspx?alistirmaId=33717
4. Öğrencilere Çalışma Kâğıdı 1 dağıtılarak verilen soruları cevaplamaları sağlanır.
5. Öğrencilere Çalışma Kâğıdı 2 dağıtılarak paragrafı okumaları ve minyatürü incelemeleri sağlanır.
Öğrencilere kahvehanelerin Osmanlı kent hayatı üzerinde siyasal bir etkisi olup olmadığı sorularak tartışma
grupları oluşturulur.
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Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
ÇALIŞMA KÂĞIDI 1

Gravür küçük yaşta ailelerinden alınarak seçkin Osmanlı ordusu için yetiştirilen Hristiyan çocukları tasvir etmektedir. Gravürü inceleyerek aşağıda yer alan soruları cevaplandırınız.

1. Gravürde yer alan kadınlar ne anlatmaya çalışıyor olabilir?
2. Gravür hangi kıtada gerçekleşen bir konuyu aktarmış olabilir?
3. Gravürde verilen devşirme yönteminin mevsimi ne olabilir? Bu mevsimde yapılmasının sebebi ne olabilir?
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ÇALIŞMA KÂĞIDI 2
Paragrafı okuyunuz ve minyatürü inceleyiniz. Kahvehanelerin Osmanlı kent hayatı üzerinde siyasal bir etkisi
olup olmadığını arkadaşlarınızla tartışınız.
Osmanlı toplum hayatında sosyalleşme mekânları arasında önemli bir yere sahip olan kahvehaneler aynı zamanda bu özelliği sebebiyle bir nevi kamu alanına dönüşmüştür. Kahvehane tipi yerlerin ilk örneklerine XVI.
yüzyılın başlarında Mekke, Kahire ve Şam’da rastlanır. Aynı yüzyılın ortalarında İstanbul’da da kahvehaneler
ortaya çıktı .Kahve içmek ve sohbet etmek amacıyla buralarda toplanan muhtelif zümrelerden değişik kültür
seviyelerinden insanlar yeni bir kültür ortamı, sosyalleşme mekânı buldular. Kanûnî Sultan Süleyman’ın son
dönemlerinde İstanbul’da elli kahvehanenin bulunduğu belirtilir. 1792’de düzenlenen defterlere göre bu sayı
1631’e; 1821’de ise 2076’ya ulaştı. İlk başlarda aşırı bir yenilik diye görülen kahvehane çok geçmeden normal
sayıldı ve toplumun ekonomik, sosyal, kültürel ihtiyaçlarını karşılayan bir merkez konumuna geldi.

16. yüzyılda Osmanlı kahve meclisini anlatan bir minyatür
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7. Ünite: Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni

Konu

Osmanlı Ekonomik Sistemi

Kazanımlar

10.7.3. Osmanlı Ekonomik Sistemi içerisinde tarımsal üretimin önemini fark eder.
Osmanlı Devleti’nde devletin toprak üzerindeki mülkiyeti ve çifthane sisteminin,
zirai üretimin sürdürülmesindeki rolüne değinilir.

Materyaller

Çalışma Kâğıdı

YÖNERGE
1. Osmanlı Devleti’nin toprak üzerinde izlediği mülkiyet politikaları ve tarım alanları üzerinden oluşturduğu
sistemler ile bunlar üzerinden ordu sistemini nasıl finanse ettiği bilgisi verilir.
2. Konu anlatımı yapıldıktan sonra aşağıda verilen linkler kullanılabilir.
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/panel/VideoTestOnizle.aspx?alistirmaId=30471
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/panel/VideoTestOnizle.aspx?alistirmaId=30472
3. Öğrencilere Çalışma Kâğıdı dağıtılır. Öğrencilerden metni okuyarak çıkardıkları kavramları ilgili başlıkların
altlarına yazmaları istenir.
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Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
ÇALIŞMA KÂĞIDI

Aşağıda yer alan metinden çıkardığınız kavramları ilgili başlıkların altlarına yazınız.
Temel Üretim Birimi: Çift-Hane
Bu dönemdeki tarımsal ekonominin temel üretim aracı bir çift öküz ile çekilen sabandı; kuru tarım ile
buğday-arpa ekimi yapılan iklim kuşaklarında, sabanın odun veya demirden yapılmasının yol açtığı değişiklikler dışında makineleşme dönemine kadar tarım teknolojisinde köklü bir değişiklik görülmez. Bu geleneksel
tarımın temel emek birimi ise aile reisi erkeğin simgelediği köylü ailesidir. Kökleri eski İran ve Geç Roma İmparatorluğu dönemine uzanan ve çift öküz ile aile emeğinin esasını oluşturduğu köylü işletmelerine dayanan
Osmanlı mirî-tapulu arazi sistemini çift-hane sistemi olarak adlandırmaktadır ki, bu sistemde aile emeği, bir
çift öküz ve ikisinin birlikte işlediği arazi hep birlikte bir üretim birimi ve dolayısıyla bir malî ünite sayılır. İşte
Osmanlı Devleti’nde, özellikle klasik dönemde, tarım faaliyeti büyük ölçüde bu sistem çerçevesinde cereyan
etmekteydi. Köylüler, tasarruflarındaki arazinin büyüklüğüne göre çift, nîm-çift, bennâk, caba, mücerred gibi
kategorilere ayrılmakta ve buna göre de, bölgelere göre değişen miktarlarda çift resmi vb. vergileri ödemekteydiler.

EKİPMAN

ÜRÜN

VERGİ TÜRÜ

ARAZİ TÜRÜ

Yukarıdaki minyatüre bakarak soruları cevaplayınız.
1. Osmanlı Devleti’nde üretimde yer alan “kadın” neden minyatürde resmedilmemiş olabilir?

42

Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni

10. SINIF TARİH

2. Önde görülen kişi ne yapmaktadır?
3. Hayvanların çektiği aletin adı nedir?

Soru: Osmanlı Devleti’nde tarım alanlarında ve toprak üzerinde özel mülkiyet hakkının olduğunu varsayarak;
1.

Merkezi otoritenin bundan nasıl etkileneceğini,

2.

Ordu sisteminin nasıl etkileneceğini,

3.

Tarım üretiminin nasıl etkileneceğini aşağıdaki boş alana yazınız.
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Ünite Adı

7. Ünite: Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni

Konu

Lonca Teşkilatı
10.7.4. Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini
analiz eder.

Kazanımlar

b) Loncaların toplumsal hayat ve mesleki eğitimdeki yerine değinilerek Osmanlı
şehirlerindeki başlıca meslek grupları ele alınır.

Materyaller

c) Osmanlı ekonomik sistemi içerisinde başlıca ticaret mekânları (liman, kervansaray, Pazar yeri, bedesten ve kapan) açıklanır.
Çalışma Kâğıdı

YÖNERGE
1. Osmanlı Devleti’nin Abbasi ve Selçuklu geleneği üzerine inşa ettiği, rekabeti en aza indirgeyen ticari ve
mesleki örgütlenme hakkında bilgi verilir.
2. Meslek örgütlerinin oluşturdukları çalışma prensipleri ve ekonomik sürekliliği sağlayan ticari istasyonlar
hakkında bilgi verilir.
3. Konu anlatımı yapıldıktan sonra aşağıda verilen linkler kullanılabilir.
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/panel/VideoTestOnizle.aspx?alistirmaId=36306
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/panel/VideoTestOnizle.aspx?alistirmaId=36211
4. Bilgi verildikten sonra Çalışma Kâğıdı dağıtılarak öğrencilerden soruları cevaplamaları istenir.

45

10. SINIF TARİH

Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
ÇALIŞMA KÂĞIDI

1.Bölüm
Minyatürü inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Minyatürde resmedilenlerin hangi meslek grubu olduğu hakkında düşünceniz nedir?
2. Meslek grubunun gösteri yaptığı mekân neresi olabilir?
3. Neden hiç kadın çalışan görülmemektedir?
4. Sol üst köşede gösteriyi izleyen karakter kim olabilir?
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2. Bölüm
“Pabucu dama atıldı” cümlesi ve lonca ilişkisi hakkında kısa bir metin yazınız.

3. Bölüm
Aşağıda verilen tabloda istenilen bilgileri yazınız.

LONCA TEŞKİLATININ İŞLEV VE GÖREVLERİ
Narh koymak

4. Bölüm
Osmanlı Devleti sınırları içinde ticari yollar üzerinde bulunan kervansaraylar, belirlenmiş gün sayısınca hiçbir
ücret talep etmeden hizmet vermekteydiler. Sultan II. Bayezid Dönemi’nde yaşadığınızı ve bir tüccar olduğunuzu varsayarak aşağıdaki şehirlerin hangisinde ücretsiz hizmet alma şansına sahip olurdunuz ( + ) ile
işaretleyiniz.

BURSA
EDİRNE
VAN
ŞAM
ESKİŞEHİR
BAĞDAT
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Ünite Adı

7. Ünite: Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni

Konu

Osmanlı Devleti’nde Vakıflar
10.7.5. Osmanlı Devleti’nde vakıfların sosyal hayattaki yerini ve önemini kavrar.

Kazanımlar
Materyaller

a) Vakıfların sosyal hayatta üstlendiği rollere (imar faaliyetleri, dinî ve sosyo-ekonomik hizmetler) değinilir.
Çalışma Kâğıdı

YÖNERGE
1. Osmanlı Devleti’nin toplum yapısında önemli basamaklardan biri olan ve halkın ihtiyaçlarının bir kısmını
ücretsiz sağlarken aynı zamanda dinsel ve sosyal temel taşlarından biri olan vakıflar hakkında bilgi verilir.
2. Konu anlatımı yapıldıktan sonra aşağıda verilen linkler kullanılabilir.
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/panel/VideoTestOnizle.aspx?alistirmaId=36308
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/panel/VideoTestOnizle.aspx?alistirmaId=36309
3. Öğrencilere Çalışma Kâğıdı dağıtılarak verilen soruları cevaplamaları sağlanır.
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Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
ÇALIŞMA KÂĞIDI

Metinleri okuyarak aşağıda verilen soruları cevaplandırınız.
Vakıflar Osmanlı’da bir çeşit özerk kuruluşlardır. Evkaf Nezareti kurulana kadar idari muafiyete sahipti. Devlet
memurlarının bu vakıflara müdahale etme hakkı bulunmamaktaydı. Ancak bu vakıfların bağımsız olduğu anlamına gelmemekteydi. Vakıflar kadılar tarafından denetlenmekteydi. Amacını aşmışsa veya amacına hizmet
etmiyorsa bu vakıflar kapatılmaktaydı. Vakıfların Osmanlı’da sayısı tam olarak bilinmemekle beraber 35.000’in
üzerinde olduğu varsayılmaktaydı.
Vakfın Osmanlı’da ticari, iktisadi, içtimai, siyasi, eğitim ve kültür açısından toplumsal hayatta görevleri vardı.
Vakıflar birer iktisadi kuruluş gibi faaliyet göstermekteydi. Gelir elde edip mülk sahibi olmakta, üretim yapıp
istihdam sağlamaktaydı. Bunlardan kazanç elde edip kendi faaliyet alanlarında kullanmaktaydılar. Dolayısıyla
vakıfların toplum açısından önemli iktisadi işlevleri bulunmaktaydı. Toplum tabakalarının bir araya gelip kaynaşmasını da sağlıyordu. Ayrıca ekonomik faaliyetleri vakıfların kontrolündeydi.
- Yukarıdaki bilgilere ek olarak vakıfların hangi alanlarda faaliyet gösterebileceğine dair kısa bir metin hazırlayınız.

- Yaşadığınız çevrede imkânınız olsaydı ne tür bir vakıf kurmak isteyeceğinize dair bir metin yazınız.
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Aşağıdaki tabloda verilen vakıf türlerinin karşısına hangi alanda hizmet verdiklerini tahmin ederek yazınız ve
sonrasında doğru bilgiye ulaşmaya çalışınız.

VAKFIN ADI

TAHMİNİM

ÇALIŞMA ALANI

LEYLEK VAKFI

AT VAKFI

NEFES VAKFI

HELVA VAKFI

PABUÇ VAKFI
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