11. 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.

DEVRİMLER ÇAĞINDA
DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM
İLİŞKİLERİ
FRANSIZ İHTİLALİ - 1830-1848 İHTİLALLERİ
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4. Ünite: Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
Fransız İhtilali

Konu

1830-1848 İhtilalleri
Avrupa Modern Siyasi İdeolojileri
Sanayi İnkılabı
11.4.1. Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.
a) Fransız İhtilali ile ortaya çıkan fikir akımlarının; imparatorlukların (AvusturyaMacaristan, Rusya ve Osmanlı) siyasi hayatlarına etkilerine ilişkin örneklere yer verilir. Bu bağlamda Avrupa devletlerinin Balkanlara yönelik politikalarının Osmanlı
Devleti’ne etkilerine (Sırp İsyanı, Rum İsyanı ve Navarin Olayı) değinilir. Bu olayların
detaylarına girilmez.

Kazanımlar

b) Avrupa’daki 1830-1848 İhtilallerinin sosyo-ekonomik ve sosyo-politik etkileri
kısaca vurgulanır.
c) Avrupa modern siyasi ideolojileri (liberalizm, kapitalizm, sosyalizm, Marksizm)
tanıtılarak bunların toplumsal etkilerine değinilir.
ç) Avrupa’da Sanayi İnkılabı sonrasında belirginleşen sınıflı toplum yapısının
mutlakiyetçi monarşilerin anayasal monarşilere dönüşmesi üzerindeki etkisi
vurgulanır.

Materyaller

Çalışma Kâğıdı 1, Çalışma Kâğıdı 2, Çalışma Kâğıdı 3

YÖNERGE
1. Fransız İhtilali ile ilgili bilgi vermeden önce Aydınlanma Felsefesinin önde gelen düşünürlerinin fikirlerini
içeren metinlerin yer aldığı Çalışma Kâğıdı 1 öğrencilere dağıtılır. Öğrencilerden bu metinlerden yola çıkarak
Fransız İhtilali’nin ortaya çıkmasında etkili olan düşünceleri belirlemeleri istenir.
2. Öğrenciler Fransız İhtilali’nin ortaya çıkmasında etkili olan düşünceleri belirledikten sonra Fransız İhtilali’nin
sebepleri ve ihtilalin gelişimi kısaca açıklanır.
3. Fransız İhtilali’nden sonra ilan edilmiş olan “İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi”nin yer aldığı Çalışma Kâğıdı 2
öğrencilere dağıtılır ve öğrencilerden bu bildiriden yararlanarak Fransız İhtilali ile ortaya çıkan fikir akımlarının neler olduğunu tespit etmeleri istenir.
4. Fransız İhtilali ile ortaya çıkan fikir akımlarının neler olduğu tespit edildikten sonra bu akımların imparatorlukların siyasi hayatlarına nasıl etkide bulunduğu açıklanarak bu bağlamda Avrupa devletlerinin Balkanlara
yönelik politikalarının Osmanlı Devleti’ne etkilerine Sırp İsyanı, Rum İsyanı ve Navarin Olayı üzerinden detaylara girmeden değinilir.
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5. 1630-1648 İhtilallerine kısaca değinildikten sonra sosyo-ekonomik ve sosyo-politik etkileri anlatılır.
6. Avrupa modern siyasi ideolojileri (liberalizm, kapitalizm, sosyalizm, Marksizm) anlattıktan sonra öğrenciler dörder kişilik gruplara ayrılır. Çalışma Kâğıdı 3 gruplara dağıtılır. Çalışma Kâğıdında verilen tablolarda
yer alan kelimelerden ve kavramlardan en az ikisini bir cümlede kullanma şartıyla cümleler kurmaları istenir. Cümleler sınıfta paylaşıldıktan sonra her doğru cümlenin gruplara 1 puan kazandıracağı belirtilir.
7. Sanayi İnkılabı ile ilgili bilgi verirken belirginleşen sınıflı toplum yapısının mutlakiyetçi monarşilerin anayasal
monarşilere dönüşmesi üzerindeki etkisi vurgulanır.
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11. SINIF TARİH

ÇALIŞMA KÂĞIDI 1
Aşağıda Rönesans ve Reform hareketleri ile Aydınlanma Felsefesi ve bu felsefenin önde gelen düşünürlerinden Montesquieu, Voltaire, J.J. Rousseau’nun fikirlerinin yer aldığı metinler yer almaktadır. Bu metinlerden
yola çıkarak Fransız İhtilali’nin ortaya çıkmasında etkili olan düşünceleri belirleyiniz.

RÖNESANS VE REFORM
Rönesans ve Reform hareketleri Avrupa’da Yeni Çağ’da ortaya çıkmış ve düşünce alanında önemli
değişiklikler meydana getirmiştir.
Rönesans skolastik düşüncenin yıkılmasına sebep olmuş ve insanların skolastik düşüncenin dar
kalıplarından çıkarak kendisini ve çevresini yeniden keşfetmesine yol açmıştır. Rönesans, insanların
Orta Çağ düşüncesinden kurtularak doğaya dönmeleri ve gerçekleri görerek düşüncelerini değiştirmeleridir.
Rönesans’ı izleyen Reform Hareketleri XV ve XVI. yüzyıllarda insanların din alanındaki düşüncelerinde ortaya çıkan değişikliklerdir. Reform sadece insanların din hakkındaki düşüncelerini değil aynı
zamanda Katolik Kilisesi’nin devletler üzerindeki egemenliği sona erdirmiş ve devlet yönetiminde
söz hakkını kaybetmesine neden olmuştur. (Zariç, Sami, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2017/3, Sayı:28, s.33-54)

AYDINLANMA FELSEFESİ
Aydınlanma XVII. yüzyıl Avrupa düşüncesinde insanın din ve geleneklerden koparak kendi aklıyla
hayatı anlama ve yorumlama çabasını ifade eden bir kavram olarak ortaya çıkmıştır. Aydınlanma
fikri, Orta Çağ’ın dine dayalı skolastik felsefesinin sorgulanması ve yerine bilimsel düşünme şeklinin
ortaya konmasıyla en önemli düşünsel değişimlerden biridir. Aydınlanma Çağı’nda ticaret nedeniyle
zenginleşmiş ancak yönetim sisteminde hukuksal açıdan söz sahibi olamayan burjuvazinin yönetimde söz sahibi olabilmek için halkı da yanına alarak harekete geçmesiyle sistem sarsılmıştır.

VOLTAİRE
Voltaire ifade özgürlüğü ile insan hakları konusundaki düşünceleri ile Aydınlanma hareketinde büyük katkısı olan bir düşünürdür. Voltaire tarafından ileri sürülen görüşe göre insan düşünme yetisine ve özgür iradeye sahip tek canlı olduğu için insan kendi bilgisizliğini aşabilecek olanağa da
sahiptir. Çünkü “insan aklının aydınlanması ile birey, toplumun aydınlanması ile de uygarlık ortaya
çıkar.” Voltaire bu savıyla tüm kötülüklerin kaynağında anlama yetisini kullanmayan ve bilgisizlik
içinde yaşayan bireyin olduğunu düşünürken bireyin bilgi edinmesini sağlayarak aydınlanmasına
yardım edilmesi gerektiğini öngörmüştür. Voltaire “Tanrı’ya bağlanan hiçbir kötülük olmaz” düşüncesini benimsemiş tüm yaşamı boyunca bireyin ve toplumun aydınlanması için aklın ve bilimin öncülüğünü savunmuştur. (Usta, Ayşe, Aydınlanma Düşüncesine Kısa Bir Bakış Kastamonu İletişim
Araştırmaları Dergisi - Sayı 1 / Güz 2018)
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JEAN JACK ROUSSEAU
Rousseau, devlete yönelik görüşlerini açıklarken doğal yaşamdan hareket ederek ilk insanın doğada özgür ve eşit yaşadığını belirtir ancak “mülkiyet” kavramının ortaya çıkmasıyla bu eşit ve özgür
yaşamın ortadan kalktığına işaret eder.
“Toplum Sözleşmesi ve İnsanlar Arası Eşitsizliğin Kaynağı” adlı eserlerinde eşitsizliği toplum hastalığının en temel kaynağı olarak görmüş ve dolayısıyla eşitsizlikten yani insanlar arasındaki gereksiz ayrımlardan sakınacak ve bir kimsenin başka bir kimseye bağımlı olmasını önleyecek yeni
bir toplum düzeni kurmayı amaçlamıştır. Genel iradeyi hayata geçirmede veya kurumsallaştırmada
önce hukuki sonra da politik eşitliği teminat altına alacak genel iradeye dayalı bir politik düzeni öngörmüştür. Rousseau’nun ileri sürdüğü genel istenç olgusu, halkın egemenliği üzerinde yükselen
yasaya dayalı bir cumhuriyet yönetim biçimi olup halkın kendi kendisini yönetmesidir. Çoğunluğun
isteği doğrultusunda oluşan yönetim anlayışında akla dayalı yasalı düzen olgusu yer almaktadır.
(Usta, Ayşe, Aydınlanma Düşüncesine Kısa Bir Bakış Kastamonu İletişim Araştırmaları Dergisi Sayı 1 / Güz 2018)

MONTESQUIEU
Fransız filozof Montesquieu 1748’de yayımladığı “Yasaların Ruhu” adlı eserinde siyasal özgürlüğün
temellerini ve koşullarını ele almıştır. Siyasal özgürlüğü savunur ve bu özgürlüğü oluşturan yasaların anayasal güvence altında bulunması gerektiğini düşünür. Ona göre özgürlük insanın her istediğini yapabilmesi değildir. İnsan yasalar izin verdiği sürece ve o ölçüde istediğini yapabilir. Özgürlüğün
korunması için güçler ayrılığı ilkesini savunur. Yasama, yürütme ve yargı güçlerinin özgürlüğü kısıtlamamak için birbirini denetlemeleri gerektiğini belirtir.
Montesquieu’ya göre yasalar yapıldıkları topluma, ulusa özgü olacaklardır ve bir ulusun yasalarının
başka bir ulusa uygun düşmesi, her ulusun kendine özgü şartları nedeniyle mümkün değildir. İnsanların belli yasalarla oluşturulmuş bir yönetim biçimine itaat etmeleri ve ona destek vermeleri,
ancak yönetimin yasalarıyla uyuşan başat bir ilke ile hareket etmeleri sayesinde gerçekleşir.
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ÇALIŞMA KÂĞIDI 2
Aşağıda Fransız İhtilali’nden sonra ilan edilmiş olan “1789 Fransız Yurttaş ve İnsan Hakları Bildirisi”nin maddeleri yer almaktadır. Bu bildiriden yararlanarak Fransız İhtilali ile ortaya çıkan fikir akımlarının neler olduğunu tespit ediniz.
1789 FRANSIZ YURTTAŞ VE İNSAN
HAKLARI BİLDİRGESİ
Madde 1: İnsanlar, haklar bakımından özgür ve
eşit doğar ve yaşarlar. Sosyal farklılıklar ancak
ortak faydaya dayanabilir.
Madde 2: Her bir politik birleşmenin amacı; doğal ve dokunulamaz insan haklarını korumaktır.
Bunlar; özgürlük hakkı, mülkiyet hakkı, güvenlik hakkı ve baskıya karşı direnme hakkıdır.
Madde 3: Egemenliğin temeli, esas olarak ulustadır. Hiçbir kuruluş, hiçbir kimse açıkça ulustan
kaynaklanmayan bir iktidarı kullanamaz.
Madde 4: Özgürlük başkalarına zarar vermeden
istediğini yapabilmektir: Her bir insanın doğal
haklarını kullanması da toplumun diğer üyelerinin de aynı hakları kullanmasını garanti altına
alacak sınırlar içindedir. Bu sınırlar da sadece yasalarla belirlenebilir.
Madde 5: Yasa sadece topluma zarar verebilecek eylemleri yasaklar. Yasaların yasaklamadığı
hiçbir şey engellenemez ve kimse yasanın emretmediği bir şeyi yapmaya da zorlanamaz.
Madde 6: Yasa genel iradenin ifadesidir. Bütün
yurttaşlar bizzat veya temsilcileri aracılığıyla yasaların oluşturulmasına katılma hakkına sahiptir. Koruyan veya cezalandıran olarak yasa herkes için aynı olmalıdır. Bütün yurttaşlar yasalar
önünde eşit olduğu için yeteneklerine uygun
olarak ve özellikler ile yetenekleri konusunda
ayrım görmeden, her türlü rütbe, mevkii ve göreve de eşit olarak getirilirler.
Madde 7: Yasanın belirlediği haller veya yasanın öngördüğü biçimin dışında başka bir yoldan
hiç kimse suçlanamaz, yakalanamaz ve tutuklanamaz. Keyfi düzenlemeler yapılmasını isteyen, keyfi emirler veren, bunları uygulayan veya
uygulanmasına izin verenler cezalandırılmalıdır.
Ancak yasaya uymaya davet edilen veya yasalarca yakalanan her yurttaş yasalara itaat etmelidir. Yasalara karşı gelmek onu suçlu kılar.
Madde 8: Yasalar sadece kesin ve açık bir şekilde gerekliliği olan cezalar belirlemelidir ve hiç
kimse suçun işlenmesinden önce ilan edilen ve

gereği şekilde uygulanan yasalar dışındaki başka bir yasa nedeniyle cezalandırılamaz.
Madde 9: Her insan suçlu olduğuna karar verilinceye kadar masum sayıldığı için; tutuklanması kaçınılmaz olduğunda, yani suçlu olduğu karar verildiğinde göreceği sertlik yasa tarafından
ağır bir şekilde cezalandırılmalıdır.
Madde 10: Hiç kimse, dışavurumu yasalarla oluşturulan düzene zarar vermediği sürece
inançları nedeniyle sorumlu tutulamaz.
Madde 11: Düşüncelerin ve inançların serbestçe dışavurumu en değerli insan haklarından bir
tanesidir. Her bir yurttaş yasaların belirlediği
durumlarda bu özgürlüklerin kötüye kullanımından sorumlu olmak şartı ile bu ifadelerini
özgürce konuşabilir, yazabilir ve yayınlayabilir.
Madde 12: İnsan ve yurttaş haklarının garanti
altına alınması resmi bir gücü gerektirmektedir.
Bu güç herkesin yararı için oluşturulmuştur. Bu
gücü kendilerine emanet edilenlerin özel çıkarları için oluşturulmamıştır.
Madde 13: Bu kamusal gücün ve yönetim görevlerinin devamlılığını sağlamak için genel bir
vergi zorunludur. Bu vergilendirme bütün yurttaşların olanaklarına göre eşit ölçüde bölünmelidir.
Madde 14: Bütün yurttaşlar bizzat veya temsilcileri aracılığıyla verginin gerekliliğini belirleme,
bunu serbestçe kabul etme, bu vergilerin kullanımını gözlemleme ve verginin miktarını, matrahını, tahsil şekli ve süresini belirleme hakkına
sahiptir.
Madde 15: Toplum tüm kamu görevlilerinden,
görevleriyle ilgili olarak hesap sorma hakkına
sahiptir.
Madde 16: Hakların güven altına alınmadığı ve
güçler ayrılığının belirlenmediği bir toplumun
anayasası yoktur.
Madde 17: Mülkiyet dokunulmaz ve kutsal bir
hak olduğu için, yasaların belirlediği kamusal
gereklilik açıkça doğmadıkça ve meşru bir tazminat ödenmedikçe kimse bu haktan yoksun
bırakılamaz.
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ÇALIŞMA KÂĞIDI 3

Aşağıda verilen tablolarda yer alan kelimelerden ve kavramlardan en az iki tanesini bir cümlede kullanma
şartıyla en az 8 cümle kurunuz. Her doğru cümle grubunuza 1 puan kazandıracaktır.
Tablo 1
Liberalizm

Siyasi

Ekonomik

Birey-devlet

Özel mülkiyet

Toplumsal

Akılcılık

Serbest piyasa

Devlet

Kapitalizm

Sermaye sahipleri

İnsan gücü

Coğrafi Keşifler

Ham madde ve pazar

Üretim araçları

Mülk edinme

Sömürge

İş gücü

Tablo 2

Tablo 3
Sosyalizm

Özel mülkiyet

Komünist Manifesto

Ortak mülkiyet

Kapitalist sistem

Siyasal

Karl Marx

Sosyal eşitlik

Sendika

Marksizm

Sınıf mücadelesi

Özel mülkiyet

Üretim araçları

İşçi sınıfı

Burjuvazi

El emeği

Sınıfsız toplum

Sınıfsız toplum

Tablo 4

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

Yurttaş Askerliği
11.4.2. Osmanlı Devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliği konularındaki düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.

Kazanımlar

Materyaller

b) Osmanlı Devleti’nin Batı tipi yeni bir düzenli ordu kurma projelerinin (Nizam-ı
Cedit, Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması ve Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye, Asâkir-i Nizamiye), dış askerî rekabete ayak uydurma arzusunun yanı sıra merkezî
idarenin otoritesini arttırma amaçlı çabalar olduğu vurgulanır.
Çalışma Kâğıdı 1, Çalışma Kâğıdı 2

YÖNERGE
1. Modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliği ile ilgili genel bilgi verildikten sonra Çalışma Kâğıdı 1 öğrencilere
dağıtılır. Öğrencilerden metinden yola çıkarak çok uluslu devletlerde zorunlu askerlik uygulamasına geçişin
neden kolay olmayacağını açıklayan kısa bir metin yazmaları istenir.
2. Osmanlı Devleti’nin Batı tipi düzenli ordu kurma projeleri anlatılır. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılma sebepleri ve
sonuçları anlatılır. Çalışma Kâğıdı 2 öğrencilere dağıtılır. Çalışma Kâğıdında yer alan tablolara öğrendikleri
bilgiler doğrultusunda orduların özelliklerini yazmaları istenir.
3. Değerlendirme
a) Ulus devletler kurulduktan sonra zorunlu askerlik uygulamasına neden ihtiyaç duymuşlardır?
b) Yeniçeri Ocağının kaldırılma sebepleri nelerdir?
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ÇALIŞMA KÂĞIDI 1
Aşağıda verilen metni okuyunuz. Bu metinden yola çıkarak çok uluslu devletlerde zorunlu askerlik uygulamasına geçişin neden kolay olmayacağını açıklayan kısa bir metin yazınız.

OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA ZORUNLU ASKERLİK SİSTEMİNE GEÇİŞ ORDUMİLLET DÜŞÜNCESİ
Dünyadaki diğer çok uluslu imparatorluklar gibi Osmanlı İmparatorluğu da 19. yüzyılda ulus-devlet modelinin ve ulus-devletlerin meydan okumalarıyla karşı karşıya kaldı. Avrupa’da şekillenen
ulus-devletler bir yandan siyasi ve askeri güç olarak çok uluslu imparatorluklar karşısında ciddi
bir tehdit oluştururken, öte yandan gittikçe yaygınlaşan ve güçlenen ulusal hareketler imparatorlukların birliğini tehdit etmeye başladı. İmparatorluklar da kendilerini yenilerken ulus-devlet yöntemlerini kullanarak bu meydan okumalara karşı koymaya ve direnmeye çalıştılar. Ulus-devlet
modelinden kendi yapılarına uyarlamaya çalıştıkları başlıca özellikler anayasal sistem, vatandaşlık, zorunlu temel eğitim, zorunlu askerlik, nüfus sayımları, idari düzenlemeler gibi uygulamalardı ve modernleşme aynı zamanda imparatorlukların “ulusallaşma”sını beraberinde getiriyordu.
Ulus-devlet modelinin en temel özelliklerinden biri olan zorunlu askerlik sisteminin başlangıcı
Fransız İhtilali’ne dayanır. Takip eden yıllarda “vatan tehlikede” ve halkın tamamı “vatan savunması”ndan sorumludur biçiminde oluşan söylemler yeni bir ordu anlayışını da beraberinde getirmiştir. Bu anlayışa göre her birey vatan savunmasından sorumludur ve gerektiğinde “millet”
“ordu” olarak görev yapar. Bu şekilde Fransız İhtilali’nden itibaren yaygınlaşmaya başlayan ulus
kavramı ile birlikte “ordu-millet” kavramı ulus devlet modelinin ayrılmaz bir parçası halini almıştır. Artık kral için değil, vatan için savaşan bu yeni ordu anlayışı 19. yy başlarında Napolyon’un
başarılarının temel nedenlerinden sayılmıştır. Yüzyılın ikinci yarısında ulusal birliğini sağlayan
Almanya ve İtalya ordularının başarıları da bu modele bağlı olarak değerlendirilmiştir. Bununla
birlikte, zorunlu askerlik yalnızca güçlü bir ordu yaratma hedefi taşımaz. Ulus-devlet modelinin
getirdiği diğer önemli bir yenilik, farklı statülere bölünmüş tebaalıktan eşit vatandaşlığa geçiştir.
Yani devleti oluşturan toplulukları (tebaa), aralarındaki eşitsizlikler ortadan kaldırılarak ortak bir
anayasa önünde eşit hak ve görevlere sahip, kendini yaşadığı devletle özdeşleştiren vatandaşlara
dönüştürmek amaçlanır. Bunun için ulus devletlerin başvurduğu temel araçların başında, devlete
bağlı bir okul sistemi geliştirerek zorunlu temel eğitim uygulamasına gitmek olmuştur. Bir diğer önemli araç, zorunlu askerliktir. Bu sisteme göre ordu “milletin okulu” olarak değerlendirilir
ve orduya bir “medenileştirme misyonu” yüklenir. Orduda askerlere devletin resmi dili, okuma
yazma, devletin temel değerleri, vatandaş olmanın gerekleri vb. öğretilerek bir çeşit vatandaşlık
eğitimi verilir. Öyle ki, İngiliz General Sir Ian Hamilton zorunlu askerlik görevinin “belirli bir tipte
insan zihni ve vücudu yaratmak için dünyanın şimdiye kadar gördüğü en büyük araç” olduğunu
söyler.
Şüphesiz Osmanlı İmparatorluğu gibi farklı etnik grupları ve dinleri barındıran imparatorluklar
da ulusal bağımsızlık hareketlerini önlemek ve devletin birliğini sağlamak için zorunlu askerlik
sisteminden “medenileştirme” aracı olarak yararlanmak istemişlerdir.
Kaldı ki imparatorlukların bu sistemi kendi bünyelerinde uygulamaları ulus-devletler kadar kolay
olmayacak, ayrıca beklentileri de aynı ölçüde karşılamayacaktır.
(Hacısalihoğlu, M. (2007). Osmanlı İmparatorluğu’nda zorunlu askerlik sistemine geçiş ordu-millet düşüncesi. Toplumsal Tarih, 164, 58-64. Düzenlenmiştir.)
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Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
ÇALIŞMA KÂĞIDI 2

Öğrendiğiniz bilgiler doğrultusunda aşağıda yer alan tabloları doldurunuz.

NİZAM-I CEDİT ORDUSUNUN ÖZELLİKLERİ
1.
2.
3.
4.
5.

ASAKİR-İ MANSURE-İ MUHAMMEDİYE ORDUSUNUN ÖZELLİKLERİ
1.

2.

3.

4.

5.
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DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM
İLİŞKİLERİ
ULUS DEVLETLEŞME VE ENDÜSTRİLEŞME SÜRECİ

Ders

Tarih

Sınıf

11
40 dk.

Ünite Adı

4. Ünite: Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri

Konu

Ulus Devletleşme ve Endüstrileşme Süreci
11.4.3. Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder.
a) XIX. yüzyılda artan politik-askerî ve sosyo-ekonomik ihtiyaçlar çerçevesinde
devlet idarecilerinin ülkelerindeki nüfusu artırmaya çalıştıkları ve demografik gücü
bir millî güç unsuru olarak kullandıkları vurgulanır.

Kazanımlar

b) Ulaşım ve haberleşme sektörlerindeki gelişmelerin (demiryolu, telgraf) merkezî idarelere hâkimiyet alanları üzerindeki otoritelerini arttırma imkânı vermesi
Osmanlı Devleti örneği üzerinden ele alınır.
ç) Avrupa devletleriyle girilen siyasi ve askerî rekabet çerçevesinde açılan kurumlara (Hendesehane ve Mühendishaneler, Mekteb-i Harbiye, Tıbbiye, Mülkiye ve diğer meslek okulları) ve II. Mahmud Dönemi’nden itibaren zorunlu örgün eğitimin
başlatılmasına değinilir.
d) Osmanlı Devleti’nde açılan yabancı ve misyoner okulları ile azınlık okullarına
değinilerek II. Abdülhamit Dönemi’nde devlet tarafından kurulan okullar kısaca
ele alınır.

Materyaller

Çalışma Kâğıdı

YÖNERGE
1. Yeni bir çağın getirilerinin toplumları ekonomik siyasi anlamda nasıl etkilediği bilgisi verilir.
2. Devletlerin hâkimiyet ve güç kavramına ulaşmak üretim ve tüketim dengelerini sağlamak için nüfus yoğunluğu yolunda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verilir.
3. Osmanlı Devleti’nin değişen dünya siyasetinde değişen dengeleri yönetim lehine korumak amacıyla hangi
alanlarda düzenleme yapmaya çalıştıkları bilgisi verilir.
4. Osmanlı Devleti’nin rakip dünya güçleri ile mücadelesinde önce askeri sonra da sivil eğitim kurumlarında
yaptığı düzenlemeler hakkında bilgi verilir.
5. Konu anlatımı yapıldıktan sonra aşağıda verilen linkler kullanılabilir.
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/tarih/11/unite4/icerik/TAR11S130.1/index.html
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/tarih/11/unite4/icerik/TAR11S141.2/index.html
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/tarih/11/unite4/icerik/TAR11S151.3/index.html

6. Öğrencilere Çalışma Kâğıdı dağıtılır. Çalışma Kâğıdında yer alan metinden ve haritadan yola çıkarak soruları
cevaplandırmaları istenir.
7. Öğrencilerinizi iki gruba ayırarak Alman İmparatorluğu’nun yerinde olsaydınız neden Osmanlı Devleti
ile demiryolu ilişkinizi geliştirmek isterdiniz ya da Osmanlı Devleti’nin yerinde olsaydınız demiryolu
projelerini neden Alman İmparatorluğu ile ortak çalışarak yapmaya çalışırdınız konulu bir çalışma
yaptırınız.
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11. SINIF TARİH

ÇALIŞMA KÂĞIDI
Osmanlı Devleti’nde ilk demiryolu ulaşımı 1854’te Kahire-İskenderiye hattında yapıldı .Anadolu da ilk demiryolu İzmir-Aydın arasında yapıldı. Osmanlı’da demiryolu ağırlıklı olarak II. Abdülhamit döneminde yapılmıştır.
Sultan Abdülhamit zamanında yapılan demiryolları ve diğer eserler açısından Osmanlı tarihinin en yoğun dönemi olmasının sebebi, gelişen teknoloji ve 33 yılı aşkın iktidarı boyunca Avrupa ile geliştirilen ilişkiler olarak
görülmektedir. Anadolu’ da ilk demiryolu 1860 yılında bir İngiliz şirketi tarafından kurulan İzmir-Aydın hattının
bir bölümüdür. Sonra sırasıyla 1865’te İzmir-Kasaba, 1869-1877 yılları arasında Şark Demiryolları (Rumeli
hattı) döşendi. Daha sonra 1872’de Anadolu-Bağdat ve Cenup demiryolları, 1892’de Mudanya-Bursa, 1899’da
Horasan-Sarıkamış ve Sarıkamış-sınır hatları döşendi ve büyük demiryolları olarak Amasya, Samsun demiryolları ağı döşendi.
Sultan Abdülhamit’in demiryollarıyla ilgili fikirleri; askeri yönden güçlenmek, isyan ve eşkıyalığın önlenmesi,
bunun yanında tarım üretimlerinin dünya pazarına sevkiydi.
Demiryollarının yapılmasıyla tarım üretimi arttırılacak ve dolayısıyla vergilerin gelirleri de artacaktı. Bunun
yanı sıra ticaret gelişecek, ithalat ve ihracattan alınan gümrük vergileri hazineye aktarılacaktı. Demiryolunun
geçtiği yerlerde zengin maden yatakları işletmelere açılacak ve maden üretimi arttırılacaktı.
Osmanlı Devleti’nin demiryolu ulaşımında ekonomik olarak yetersiz oluşu, Avrupalı emperyalist devletlerin
ekonomik ve siyasi çıkarlarına göre yapılmasına, onları çıkarlarını göz önünde bulundurmaya neden oluyordu.
Çünkü Avrupalı devletler demiryolunda ayrıcalıklar kazanmak için ekonomik ve siyasi baskıya baş vuruyorlardı. Avrupa’nın amacı Osmanlı’da demiryolu yapımına girişerek nüfuz bölgelerini oluşturmaktı. Başta Fransız ve
İngilizlerin giriştiği bu durum, 1889’dan sonra Almanya lehine gelişti.

Metinden yola çıkarak soruları cevaplayınız.
1. Batılı ülkelerin Osmanlı coğrafyasında en çok ilgilendikleri yeraltı kaynağı ne olabilir?
2. Demiryolunun devlet otoritesi ile ne tür bir bağlantısı olabilir?
3. İlgili dönemde yaşayan Müslüman bir tarım ürünleri tüccarı olsaydınız ofisinizi hangi Anadolu şehrinde
açardınız?
4. İngiltere demiryolu projelerinin Almanya lehine gelişmesi üzerine hangi iki sömürgesi için endişe
duymuştur?
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Yukarıda bulunan haritaya bakarak;
1. Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Anadolu’da neden demiryolu çalışması yapılmamış olabilir?
2. Ana demiryolu hattının dışında kalmasına rağmen Musul hatta neden dâhil edilmiş olabilir?
3. Demir yolunun kullanılmaya başlanması sonrasında Ortadoğu bölgesinde taşımacılıkta özellikle hangi
hayvana talep azalmış olabilir?
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Aşağıdaki tabloda verilen Osmanlı Devleti’ndeki okul türlerinin hangi alanda eğitim verdiklerini işaretleyiniz.

OKUL ADI

ASKERÎ

SAĞLIK

MÜHENDİSLİK

İDARİ

GÜZEL
SANATLAR

Hendesehane
Mekteb-i Harbiye
Tıbbiye
Mülkiye

Sanayi-i Nefise Mektebi
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DEVRİMLER ÇAĞINDA
DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM
İLİŞKİLERİ
TANZİMAT FERMANI - ISLAHAT FERMANI - I. MEŞRUTİYET’İN İLANI

Ders

Tarih

Sınıf

11

Ünite Adı
Konu

40 dk.

4. Ünite: Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
Tanzimat Fermanı
Islahat Fermanı
I. Meşrutiyet’in İlanı
11.4.4. Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel
ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.
a) Sened-i İttifak, Tanzimat ve Islahat Fermanları ile Kanun-ı Esasî; uluslararası
güçler, yerel siyasi aktörler ve ahalinin kriz dönemlerindeki farklı taleplerinin merkezî idare tarafından uzlaştırılmasına yönelik çabalar olarak ele alınır.

Kazanımlar

b) Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde Osmanlı hukuk sisteminde meydana gelen değişiklikler ve çıkarılan başlıca kanunlar ana hatlarıyla ele alınır.
c) Osmanlı Devleti’nin dağılmasını önlemeye yönelik Üç Tarz-ı Siyaset olarak bilinen fikir akımları üzerinde durulur.

Materyaller

ç) Meşrutiyet Dönemlerinde yapılan mebus seçimlerinin ve çok partili hayata
geçiş denemelerinin demokratikleşme yolunda atılan adımlar olduğu vurgulanır.
Çalışma Kâğıdı

YÖNERGE
1. Osmanlı Devleti’nin dış siyasal rakiplerinin ataklarını engellemek ve Osmanlı toplumunun isteklerine cevap
vermek için attığı demokratik adımlar ve uzlaşma çabaları hakkında bilgi verilir.
2. Osmanlı Devleti’nin demokratik alanda yaptığı gelişmelerin geleneksel hukuk sistemi ile olan etkileşimi
hakkında bilgi verilir.
3. Osmanlı Devleti’nin ulus devlet-çok uluslu yapı gelişmeleri karşısında siyasi yapısını korumak eşit siyasi
haklarla donanmış bir toplum yapısı oluşturmak için attığı adımlar hakkında bilgi verilir.
4. Osmanlı Devleti’nin halkın ilk kez dolaylı da olsa yönetime katılımı için attığı adımlar ve liberal siyasi sistem
denemeleri hakkında bilgi verilir. Konu anlatımı yapıldıktan sonra aşağıdaki linkler kullanılabilir.
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/tarih/11/unite4/icerik/TAR11S161.1/index.
html
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/tarih/11/unite4/icerik/TAR11S166.1/index.
html
5. Bilgi verildikten sonra aşağıda yer alan etkinlik yaptırılır.
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ÇALIŞMA KÂĞIDI 1
TANZİMAT FERMANI’NIN İÇERİĞİ
•

Tüm vatandaşların can, mal ve namus güvenliğinin sağlanması,

•

Yargılamada açıklık, hiç kimse yargılanmadan idam edilemeyecek (Hukuk devleti özelliğini yansıtır.),

•

Vergide adalet,

•

Erkeklere dört yıl mecburi askerlik,

•

Rüşvetin ortadan kaldırılması,

•

Herkesin mal ve mülküne sahip olması, bunu miras olarak bırakabilmesi

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Ferman hangi Osmanlı sultanı döneminde hazırlanmıştır?
2. Ferman’ın hazırlanmasında Batı ülkelerindeki hangi toplumsal hareketten etkilenme söz konusudur?
3. Ferman’ın içinde hukuksal düzenlemeler var mıdır?
4. Ferman’ın bir anayasa özelliği taşıdığı söylenebilir mi ?
5. Ferman’ın ilan nedeni ne olabilir?
ISLAHAT FERMANI’NIN ÖZELLİKLERİ
1. Islahat Fermanı’nın en önemli özelliklerinden biri; kanun önünde eşitliktir.
2. Osmanlı vatandaşlarının canının, malının ve ırzının korunması güvence altına alınmıştır.
3. Vergilerin eşitlik içinde herkesin gelirine göre toplanması ve iltizam usulünün kaldırılması.
4. Mahkemelerin açık olması, ticaret, ceza ve hukuk davaları için karma mahkemelerin kurulması.
5. Devlet memurluklarına, askeri görev ve okullara Müslüman olmayan Osmanlı vatandaşlarının alınması.
6. Din ve mezhep özgürlüklerinin tanınması, patrikhanelerin ıslah edilmesi.
7. Resmi yazı ve yazışmalarda Hristiyanlar için hakaret edici söz ve deyimlerin kullanılmaması.
8. İşkence, dayak, angaryanın kaldırılması.
9. Hristiyanların, il meclislerine üye olabilmesi.
10. Herkesin banka ve şirket gibi kuruluşları kurabilmesi.
11. Rüşvet ve adam kayırmanın kaldırılması.
Bu maddelere bakarak Osmanlı devleti döneminde yaşayan bir Müslüman olsaydınız Islahat Fermanı’nı nasıl
yorumlardınız? Kısa bir metin yazınız.
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Aşağıdaki tabloyu uygun ifadelerle doldurunuz.
I. MEŞRUTİYET

II. MEŞRUTİYET

SULTAN:

SULTAN:

İLANINDA ETKİLİ OLAN GRUP:

İLANINDA ETKİLİ OLAN GRUP:

İLANINDA ETKİLİ OLAN İDEOLOJİ:

İLANINDA ETKİLİ OLAN İDEOLOJİ:

İLANINDA ETKİLİ OLAN SİYASİ GRUP:

İLANINDA ETKİLİ OLAN SİYASİ GRUP:

HÜKÜMET YAPTIĞI İŞLERDEN DOLAYI ...................... HÜKÜMET YAPTIĞI İŞLERDEN DOLAYI ......................
..................KARŞI SORUMLUDUR.
.................................KARŞI SORUMLUDUR.

AKIŞ ŞEMASI: Kutucuklar arasında oluş sırasına göre oklarla ilişki kurunuz

TANZİMAT
FERMANI

31 MART
OLAYI

II. MEŞRUTİYET

ISLAHAT
FERMANI

I. MEŞRUTİYET

SENED-İ
İTTİFAK
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1876-1913 ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DARBELER

Ders

Tarih

Sınıf

11

40 dk.

Ünite Adı

4. Ünite: Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri

Konu

1876-1913 Arasında Gerçekleştirilen Darbeler

Kazanımlar
Materyaller

11.4.5. 1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir.
a) 1876, 1909 ve 1913 darbelerinin aktörlerine, iç ve dış sebeplerine, gerçekleştirilme şekillerine ve sosyo-politik sonuçlarına değinilir.
Çalışma Kâğıdı

YÖNERGE
1. Osmanlı Devleti’nin demokratikleşmesi sırasında ve sonrasında karşı hareketler, darbeler ve darbe girişimlerinin beslendiği kaynaklar siyasi ve toplumsal yapı üzerine etkileri hakkında bilgi verilir.
2. Konu anlatımı yapıldıktan sonra aşağıda verilen link kullanılabilir.
 ttp://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/tarih/11/unite4/icerik/TAR11S171.3/inh
dex.html
3. Öğrencilere Çalışma Kâğıdı dağıtılır ve öğrencilerin etkinlikleri yapmaları sağlanır.
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ÇALIŞMA KÂĞIDI

1876 DARBESİ
Darbeden 1 gün önce 29 Mayıs 1876 günü Yeni Osmanlılar Cemiyeti Başkanı Mithat Paşa, Serasker Hüseyin
Avni Paşa, Harbiye Mektebi Nazırı Süleyman Paşa, Şûra-yı Askerî Reisi Redif Paşa, yeni Şeyhülislam Hasan
Hayrullah Efendi’den padişahın indirilmesi için bir fetva aldılar. Böylece darbenin ertesi gün yapılması için her
şey hazırdı. 30 Mayıs 1876 Darbesi’nin liderlerinden Hüseyin Avni Paşa 30 Mayıs günü Harbiye Mektebi öğrencileri Süleyman Paşa’nın emrinde, Taşkışla ve Gümüşsuyu kışlalarındaki askerler ise İstanbul ordu komutanı
Refik Paşa’nın emrinde harekete geçtiler. Medrese öğrencileri de bu gruba katıldılar. Dolmabahçe Sarayı’nı
çember altına alındı. Tahttan indirilen Abdülaziz bir kayıkla saraydan uzaklaştırıldı. Yerine V. Murat Osmanlı
padişahı ilan edildi.
1. Bu bilgiler ışığında darbenin aktörlerini doldurunuz.

DARBECİ GRUPLAR
- Jön Türkler
-

2. Sultan Abdülaziz 1876 darbesine direnebilseydi ve tahttan inmeseydi, Osmanlı tarihindeki gelişmeler nasıl
olurdu? Bu duruma yönelik gerçek dışı bir tarih modellemesi yapınız ve soruları cevaplandırınız.
a) Hangi siyasi grup güç kaybederdi?
b) Osmanlı Devleti’nde azınlık ayaklanmaları için ne tür önleyici adımlar atardınız?
c) Demokratikleşme hareketlerinin ardında hangi Avrupa ülkelerinin desteği olabilir?
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1913 DARBESİ

Fransız Le Petit Journal’ın ilk sayfasında yer alan Nâzım Paşa’nın öldürülüşü illüstrasyonu.
a) 1913 darbesine ait bu haber neden Fransa tarafından ilgi çekici olarak algılanmış olabilir?
b) Habere göre olay nerede geçmektedir?
c) İllüstrasyona göre darbeyi gerçekleştirenler hangi meslek grubu gibi görülmektedir?
3. İttihatçı grupların özellikle ordu içinde örgütlenmelerinin nedenlerini maddeler halinde yazınız.
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SERMAYE VE EMEK

SANAYİ DEVRİMİNİN ÜRETİME ETKİLERİ, OSMANLI DEVLETİ’NİN
ENDÜSTRİYEL ÜRETİME GEÇİŞ ÇABALARI

Ders

Tarih

Sınıf

11

Ünite Adı
Konu

2x40 dk.

5. Ünite: Sermaye ve Emek
Sanayi Devriminin Üretime Etkileri, Osmanlı Devleti’nin Endüstriyel Üretime Geçiş
Çabaları
11.5.1. Sanayi İnkılabı öncesindeki üretim tarzı ile endüstriyel üretim tarzı arasındaki farkları açıklar.
El emeğine dayalı zirai üretim ve zanaat üretimi ile endüstriyel üretim arasındaki
farklılıklar üzerinde durulur.
11.5.2. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını
ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.
a) Devletin ve özel sektörün sanayileşme çabalarının önündeki engeller (sermaye,
bilim ve teknoloji, yetişmiş personel ve uzun vadeli strateji konularındaki yetersizlikler) üzerinde durulur.

Kazanımlar

b) Küresel kapitalist güçlerle rekabet etme konusundaki zorluklar; 1838 Balta Limanı Antlaşması örneğinden hareketle gümrük ve ticaret antlaşmalarının sınırlayıcılığı ve yerli üretim yerine ithalatın tercih edilmesi ele alınır.
c) Sömürgecilik ile küresel kapitalizm arasındaki ilişkinin sosyal ve ekonomik hayata etkilerine (kölelik, asimilasyon ile hammadde, işgücü ve pazar ihtiyacı) değinilir.
11.5.3. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.

Materyaller
Kaynaklar

a) Kapitalist dünya ekonomisinin etkilerinin yanında plansız ve kontrolsüz kamu
harcamaları ve artan savaş maliyetleri dolayısıyla 1856’dan sonraki süreçte kamu
maliyesinde yaşanan borç krizleri sonucunda Düyûn-ı Umûmiye İdaresinin kurulması ele alınır.
İstanbul ve Londra Fotoğrafları
İslam Ansiklopedisi “Sömürgecilik” maddesi, Ahmet Kavas ; İslam Ansiklopedisi
“Duyûn-ı Umûmiye” maddesi, Cevdet Küçük, Tevfik Ertüzün

YÖNERGE 1
1. 11.5.1. kazanımı gereği öğrencilere bir ayakkabıyı elde üretmenin mi, yoksa fabrikada makine yardımı ile
üretmenin mi daha yorucu ve maliyetli olacağı sorulur.
2. Öğrencilere el emeğine dayalı üretim ile endüstriyel üretim şeklilerinin avantaj ve dezavantajlarını
bulduracak şekilde yönlendirme yapılır.
3. Bulunan sonuçlar tahtaya yazılır.
4. http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/panel/ResimMaskeOnizle.aspx?alistirmaId=34408 linkinde yer alan
makineleşmenin tarıma etkisini gösteren simülasyon izlettilir.
5. ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/panel/EvetHayirOnizle.aspx?alistirmaId=34410 linkinde yer alan etkinlik
farklı öğrencilere söz hakkı verilerek gerçekleştirilir.
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YÖNERGE 2
1. 11.5.2. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabaları” kazanımı gereği konu
anlatımı yapılır.
2. Bilgi Notu 1, 2, 3 ve 4 çeşitli sayılarda çoğaltarak öğrencilerin okuması sağlanır.
3. Aşağıda verilen ve bilgi notlarından yola çıkarak cevaplanacak sorular öğrencilere yöneltilir.
4. Sorular cevaplandırıldıktan sonra “Bilgi Notu 5” öğrencilere aktarılır.

Bilgi Notu 5.
1838 Balta Limanı Ticaret Antlaşması’nın Önemi:
• Osmanlı ülkesi İngiltere’nin yan sömürgesi durumuna geldi.
• Yerli tüccarların yabancı tüccarlarla rekabet etmesi zorlaştı, yerli tüccar ticaret hayatından çekildi.
• Osmanlı ülkesinde üretim azaldı, küçük işletmeler kapandı.
• İşsizlik arttı.
• Esnaf dayanışma kuruluşları olan loncalar bu gelişmeler sonucunda önemini yitirdi.
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Bilgi Notu 1.
Sömürgecilik:
“Bir devletin kendi sınırları dışında kalan genelde deniz aşırı toprakları askerî müdahale başta olmak
üzere çeşitli yollarla ele geçirmesi ve orada hâkimiyet kurup yerli toplumlar üzerinde siyasî, iktisadî
ve kültürel alanlarda üstünlük sağlayarak bunların her türlü imkânlarını kendi menfaati için yağmalaması”dır. Günümüz modern zamanlarına kadar gelen bir süreç içinde farklı şekillerde uygulanmış ve
insanlık tarihini utanç verici sayfalarla doldurmuştur.
Sanayileşme sürecini hızla gerçekleştiren İngiltere ve Fransa gibi Batı Avrupa ülkeleri, seri halde ürettikleri/üretecekleri ucuz mallara Ortadoğu ve Asya ülkelerinde pazar ve hammadde arayışına başlamışlardır. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu bu bakımdan kaçırılmaz bir fırsat olarak görülmüştür. Osmanlı’nın içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik kriz bu devletlere aradıkları ortamı yaratmıştır.

Bilgi Notu 2.
Balta Limanı Antlaşması
Osmanlı ticaret hayatını en çok etkileyen antlaşmaların başında gelen 1838 tarihli Balta Limanı Ticaret
Antlaşması I. Dünya Savaşına kadar süren Osmanlı maliye politikasının çerçevesini çizmiştir. Bu antlaşma İngiliz tüccarlara, mallarını İmparatorluğun her yerinde pazarlayabilme izni vermiştir. İngiltere dışında Fransa, İtalya, Rusya, İspanya, vb. birçok ülke ile de ticari antlaşmalar imzalanmıştır. 19. yüzyılda
yapmış olduğu bu ticaret antlaşmaları ile Osmanlı gümrükleri, bir yandan yabancı mallara, bir yandan
da yabancı iş adamlarına ve tüccarlara ardına kadar açılmış; böylece iç piyasaya Avrupa’nın makine
malları ile tüccarları egemen olmuştur. (Osmanlı Devleti bu antlaşmalarla gümrük gelirlerini düşürüyor, önemli bir gelir kaynağından mahrum kalıyordu.) Sonunda da Osmanlı-Türk ekonomisi, kapitalist
devletlerin tutsağı durumuna gelmiştir.

Bilgi Notu 3.
1838 Balta Limanı Ticaret Antlaşması’nın Maddeleri
• Varolan kapitülasyonlarla garanti edilen tüm haklar ve imtiyazlar süresiz olarak devam edecekti.
• İngilizler tarım ve sanayi ürünlerini Osmanlı ülkesinde istisnasız bir şekilde satabilecek veya ihraç
amaçlı satın alabilecekti.
• İngiltere ve sömürgelerinde üretilen tüm mallar, değerleri üzerinden %3 gümrük vergisi ödenmek
koşuluyla Osmanlı ülkesine girebilecekti. Eğer mal içeride satılacak olursa ilaveten %2’lik ek bir
vergi alınacaktı.
• Herhangi bir malı Osmanlı toprağında satın alan İngiliz tüccar, tüm iç gümrüklerin karşılığı olarak
malın değeari üzerinden % 9 vergi ödeyecekti. Eğer bu mal ihraç edecek olursa %3 oranında ek bir
vergi daha ödeyecekti.
• İngiliz tüccar, Osmanlı Devleti’nin en ayrıcalıklı tüccarının yararlandığı koşullarla ticaret yapma özgürlüğüne sahip oluyordu.
• Fiyatları tespit edilen gümrük tarifeleri daha önce 14 yılda bir yenilenirken bundan böyle 7 yılda bir
yenilenecekti.
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Bilgi Notu 4:
Duyûn-ı Umûmiye:
XVIII. yüzyılın ikinci yarısında sanayi devrimiyle birlikte gelişen Avrupa, Osmanlı ülkesine sadece mal satmakla yetinmeyip sermaye yatırımı yollarını da aramaya başlamıştır. Devletlere borç vermek, kazançlı
bir iş olması yanında borç alan ülkeyi kontrol altına almayı da kolaylaştırıyordu. Bu yüzden İngiltere ve
Fransa, Osmanlı Devleti’ni bir borç kıskacına sokmak için çeşitli yollardan baskı yapıyorlardı. Kırım Harbi
(1853-1856) ile maliyesi daha da sarsılan Osmanlı yöneticileri, İngiltere ve Fransa’nın kredi açma konusundaki tekliflerini kabul ederek ilk borç anlaşmasını 24 Ağustos 1854 tarihinde imzaladılar. Bunu takip
eden süreçte 1854’ten 1874’e kadar on beş dış borç anlaşması imzalandı. 1878 tarihli Berlin Antlaşması’na göre borçların bir kısmı, bu antlaşma ile Osmanlı ülkesinden ayrılan veya toprak elde eden ülkelere
devredildi. Alacaklıların menfaatini korumak ve borçların ödenmesini bir plan dahilinde yürütmek üzere
İngiliz, Fransız, Alman, Avusturya, İtalya, Hollanda ve Osmanlı alacaklılarını temsilen birer üyeden oluşan
ve Düyûn-ı Umûmiyye-i Osmâniyye İdare Meclisi veya kısaca Düyûn-ı Umûmiyye Meclisi adı verilen bir
meclis kuruldu. 1854-1874 yılları arasında plansız programsız yapılan aşırı borçlanmanın kaçınılmaz bir
sonucu olarak ortaya çıkan Düyûn-ı Umûmiyye İdaresi âdeta devlet içinde devlet hüviyetini kazanmıştır.
Aşağıdaki sorular üzerinde düşününüz ve cevaplandırınız.
1. Balta Limanı Antlaşması’nın maddelerini Osmanlı ekonomisi açısından değerlendiriniz.
2. Bu dönemde Osmanlı topraklarında yaşayan yabancı bir tüccar olsaydınız bu antlaşma sonrasında İstanbul’da hangi malın ticaretini yapmak isterdiniz? Neden?
3. Osmanlı Devleti’nin maliye bakanı olsaydınız antlaşma sonrası ne gibi tedbirler almayı düşünürdünüz?
4. Duyûn-ı Umûmiye İdaresi ne zaman kapatılmış olabilir? (Bu soruyla ilgili bir araştırma çalışması da verilebilir.)
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YÖNERGE 3

1. Aşağıda İstanbul ve Londra’nın ait 19. yüzyıla ait fotoğrafları verilmiştir.
2. Öğrencilerin aynı döneme ait olan bu fotoğrafları karşılaştırmaları; fotoğraflardaki ortak yönleri bulmaları
sağlanır.
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19.YY’A AİT İSTANBUL FOTOĞRAFLARI

İstanbul, Abdullah Biraderler / Abdullah Frères

Eyüp / İstanbul, Abdullah Biraderler / Abdullah Frères
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Eminönü Meydanı, Atlı Tramway / Abdullah Frères

Galata Köprüsü / Sèbah & Joalillier
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19. YY’A AİT LONDRA FOTOĞRAFLARI

Westminster Köprüsü, 1890’ların başı
34
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Londra İtfaiye: eski kantin kamyonet

Londra Eski İtfaiye Genel Merkezi
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YÖNERGE 4

1. Aşağıda verilen kavramları tahtaya yazınız.
2. Kavramları tanımlayınız.
3. Öğrencilerinizin bu kavramları yükledikleri anlamlara göre renklendirmelerini isteyiniz.
4. Renklendirdikleri kavramlarla ilgili olarak görüş belirtmelerini sağlayınız. (Bu kavram için neden bu rengi
seçtin? gibi)
KAVRAMLAR:
Kapitalizm,
Sanayi İnkılabı,
El emeği,
Sermaye,
Bilim,
Duyun-ı Umumiye,
Teknoloji,
Hammadde,
Kölelik,
Asimilasyon,
İşgücü
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DEĞİŞEN GÜNDELİK HAYAT
BALKAN TÜRKLERİNİN ANADOLU’YA GÖÇLERİ,
MODERNLEŞMENİN GÜNDELİK HAYATA ETKİLERİ

Ders

Tarih

Sınıf

11

Ünite Adı
Konu

40 dk.

6. Ünite: XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
Balkan Türklerinin Anadolu’ya Göçleri,
Modernleşmenin Gündelik Hayata Etkileri
11.6.1. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerindeki nüfus hareketlerinin siyasi, askerî
ve ekonomik sebep ve sonuçlarını açıklar.
b) Osmanlı Devleti’nin savaşlar ve siyasi anlaşmalar sonucunda toprak kaybetmesi
sonrasında başlayan Türk ve Müslüman ahalinin Anadolu’ya doğru zorunlu göçlerinin sonuçları üzerinde durulur.

Kazanımlar

11.6.2. Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.
a) Tüketim kalıplarının tek tipleştirilmesi ile büyük nüfuslu şehir ve metropollerin
kurulmasının olumlu ve olumsuz sonuçlarına değinilir.
b) XIX. yüzyılda gazetelerin ve diğer süreli yayınların artmasıyla birlikte kamuoyu
kavramının sosyal bir gerçeklik hâline geldiğine değinilir.

YÖNERGE 1
1. Konu anlatımı yapılmadan önce öğrencilere aşağıda verilen sorular yöneltilir.
a) Daha önce bir yerden başka bir yere kalıcı olarak taşındınız mı?
b) Evinizi tamamen boşalttıktan sonra boş evde gezindiniz mi? Neler hissettiniz? Neler düşündünüz?
2. Farklı öğrencilere söz hakkı tanınarak bir yere ait olmak, daha önceden bilinmeyen başka bir yere yolculuk
yapmak, gitmek, memleket, vatan, yurt olgu ve kavramları üzerinde durulur.
3. Aşağıdaki fotoğraflar belirli sayıda çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır ve incelemeleri istenir. Fotoğraflar ile
ilgili olarak aşağıdaki sorular yöneltilir.
a) Fotoğraflardaki insanlar ne yapıyor olabilir?
b) Fotoğraftaki insanların neler hissettiklerini düşünmelerini isteyiniz.
c) Fotoğrafların farklı dönemlere ait göç eden insan topluluklarına ait olduğunu belirtiniz.
d) Söz hakkı vererek fotoğraflarda neler gördüklerini anlatmalarını isteyiniz.
e) Göç etmek zorunda kalsaydınız nerelere gitmek isterdiniz, neden?
f) Birçok kişi aynı anda aynı bölgeye yerleşmek ister ve buralara göç ederse ne gibi durumlar ortaya çıkabilir?
4. Farklı öğrencilerden cevaplara ulaşıldıktan sonra 11.6.1 kazanımı gereği konu anlatımı yapılır.
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YÖNERGE 2
1. 11.6.2 kazanımı gereği konu anlatımını yapıldıktan sonra ders başında konuşulan konulardan ve göç fotoğraflarından esinlenilerek süreli bir yayında yayımlanmak üzere “Osmanlı Devleti’nin kaybettiği topraklardan
Anadolu’ya göç eden halk” ile ilgili bir şiir yazmaları istenir.
2. İstekli öğrencilerin şiirlerini paylaşmaları sağlanır.
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XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat

ANADOLU’YA GÖÇ FOTOĞRAFLARI
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