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1. Bir mahallede dükkânları yan yana olan iki bakkal varmış. 

Sinirli ve asık suratlı olan bakkal; dük-

kânına gelen müşterilerle konuşmaz, 

kendisine ürünlerin fiyatlarını soranların 

yüzlerine bile bakmadan “Üzerinde ya-

zıyor, görmüyor musunuz?” dermiş. Bu 

durumdan rahatsız olan müşteriler  alış-

veriş için yandaki bakkala giderlermiş.

Bu bakkal dükkânın sahibi, güler yüzlü 

bir adammış. Dükkânına gelen müşte-

riler eli boş çıkmazmış. Çünkü bakkal; 

müşterilerle yumuşak bir ses tonuyla 

konuşur, ürünlerin fiyatlarını soranlara 

güler yüzle cevap verirmiş.  

Verilen örnekler iletişim açısından düşünüldüğünde;

I. İletişimde, kişilerin ne söyledikleri kadar bunu nasıl söyledikleri de önemlidir.

II. İletişim sadece sözlüdür ve en etkili iletişim dil ile gerçekleşir.

III. İletişimde beden dili, karşıdaki kişiyi olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

2. 
Bir gazetenin genel yayın yönetmeni olan Adnan Bey bir dergiye verdiği röportajda “Farklı düşüncelerin ve görüşlerin insanlara 
ulaşması için yayın yapıyoruz, yayımladığımız bir haber, bilgi veya fotoğrafta yanlışlık olması durumunda ilgili düzeltmeleri 
hemen yayımlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Adnan Bey verdiği röportajda kitle iletişim özgürlüğü ile ilgili aşağıdaki hak ve sorumlulukların hangisinden bahsetmiştir?

A) Tekzip ve düzeltme hakkı    B) Doğru bilgi alma hakkı 

C) Özel hayatın gizliliği     D) Konut dokunulmazlığı

3. Kitleler arasında iletişimi sağlayan televizyon, internet, telefon, gazete, dergi, radyo gibi araçlara “kitle iletişim araçları” denir. Bu 
araçlar insanlar arasındaki iletişimi sağladığı gibi bir haber veya duyurunun tüm insanlara ulaşmasını da sağlar. Bu yüzden medya-
nın kitle iletişimde önemli görev ve sorumlulukları vardır. 

Buna göre kitle iletişim araçları;

Doğru haber yapmaI Özel hayata saygılı olma II

Taraflı olmaIII Çıkarcı olmaIV

ilkelerinden hangilerine dikkat etmelidir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve IV D) III ve IV
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4. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ne dikkat çekmek 

amacıyla kamu spotu yayımladı. Kamu spotunda birçok iş insanı, oyuncu, gazeteci ve yazar yer aldı. Ünlü isimler, şiddet içerikli 
erkek davranışlarını eleştirerek şiddetin karşısında olduklarını belirten mesajlar iletti. 

Buna göre Bakanlığın kamu spotuyla kitle iletişim araçlarının;

IV. Bilgilendirme

II. Kâr elde etmeI. Eğlendirme

III. Kamuoyu oluşturma

işlevlerinden hangilerini kullandığı söylenebilir?

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

5. SEN DİLİ

Kardeşinle sürekli kavga ediyorsun.

Hiçbir zaman yemeğini bitirmiyorsun!

Hiçbir zaman odanı toplamıyorsun!

Tabloda yer alan ifadelerden hareketle “sen dili”yle ilgili olarak; 

I. Kişinin duygularını ifade eder.

II. Yargılar, suçlar, eleştirir.

III. Bireyin kişiliğini hedef alır. 

IV. İletişimin olumlu sonuçlanmasını sağlar.

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? 

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

6.  
Sokakta İki Kişinin Fotoğrafını İzinsiz Çeken Kişiye 3 Yıl Hapis

Adana, Seyhan’da durakta otobüs bekleyen kız öğrencilerin fo-
toğrafını çeken F. O. hakkında öğrencilerin şikâyeti üzerine dava 
açıldı. Duruşmada yeni aldığı cep telefonu ile otobüs durağında 2 
kişinin fotoğrafını çektiğini belirten sanık, “Bayanlar fotoğraf çekti-
ğimi fark edip bağırdılar. Bunun üzerine etraftakiler fotoğrafları sil-
memi istediler. Ben de sildim. Pişmanım.” dedi. Mahkeme,  sanığa 
3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

                                 Genel ağ haberi, 14 Haziran 2018

Verilen genel ağ haberinde aşağıdaki hak ve özgürlüklerin hangisine yönelik bir ihlalden söz edilmiştir?

A) Konut dokunulmazlığı  B) Haberleşme özgürlüğü

C) Düşünce özgürlüğü  D) Özel hayatın gizliliği
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7. İletişimin sağlıklı olması için birtakım temel ögelere dikkat etmek gerekir. Bunlardan herhangi birinin olmadığı bir iletişimde hatalar 

meydana gelir.

Buna göre aşağıda verilen örneklerin hangisinde iletişim hatası bulunmaktadır?

A) Birol Bey’in toplantıda Özkan Bey’in sözünü kesmesi

B)  Buğra Bey’in minibüste karşılaştığı komşusuna selam vermesi

C)  Ayşe Hanım’ın eşyalarını taşımaya yardım eden arkadaşına teşekkür etmesi

D) Selin Hanım’ın yolda yürürken karşı kaldırımda gördüğü arkadaşına el sallaması

8. 
Türkiye Elâzığ İçin Tek Yürek Oldu.
Özel bir televizyon kanalında Elâzığ Depremi nedeniyle zarar 
gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlatıldı.  Canlı 
yayımlanan programda 51 milyon lira yardım toplandı. Türki-
ye’nin dört bir yanından vatandaşlar depremzedelere destek 
olmak için âdeta seferber oldu. Türkiye tek yürek oldu. Gelen 
her telefon ile toplanan paralar,  depremin yaralarının sarıl-
masına yönelik umutları daha da artırdı. Depremi haber alan 
birçok ülkeden geçmiş olsun ve yardım mesajları geldi. 

(Genel ağ haberi, 05.02.2020)

Yukarıdaki habere göre;

I. Toplumsal olaylarda hızlı bir kenetlenme sağlanmaktadır.

II. Ülkeler birbirine yakınlaşmaktadır.

III. Yardımlaşma ve dayanışma duygusu artmaktadır.

durumlarından hangileri kitle iletişim araçlarının sağladığı olumlu sonuçlardandır?

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

9. Hak ve
Özgürlüklerim

Kazanımlarım Örnek Davranışlarım

Haberleşme hürriyeti
İstediğim herhangi bir iletişim aracını 

kullanabilirim.
İzmir’deki dedemi cep telefonumdan arayarak onunla 

hasret giderdim.

Özel hayatın gizliliği
Başkalarının evine ve aile yaşantısına 

müdahale etmiyorum.
Arkadaşlarımın fotoğraflarını sosyal medyada izinsiz 

paylaşmıyorum.

     ?
Fikirlerimi yazı, resim ve şarkıyla 

açıklayabilirim.
Gazetede her hafta bir konuyla ilgili köşe yazısı 

yazıyorum.

Tabloda soru işareti ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Konut dokunulmazlığı     B) Düşünce ve ifade özgürlüğü

C) Seyahat özgürlüğü     D) Kişi dokunulmazlığı
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10. İletişim kurarken sözlü, yazılı ve sözsüz iletişim türlerini kullanırız.  Sözlü iletişim, duygu ve düşüncelerimizin sözcüklerle karşı tarafa 

aktarılmasıdır.  Yazılı iletişim, sözcüklerin yazılı şekilde kullanıldığı bir iletişim çeşididir. Sözsüz iletişim ise konuşulan dilin dışında, 
jestler, mimikler ya da işaretler aracılığıyla ifade edilen iletişim türüdür.

Buna göre;

I. Fatma’nın, annesiyle telefonda konuşması

II. Bilal’in, kuzenine e-posta göndermesi

III. Meltem’in markette karşılaştığı arkadaşına gülümsemesi

örnekleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sınıflandırılmıştır?

Yazılı İletişim Sözlü İletişim Sözsüz İletişim

A) I II III

B) II I III

C) III II I

D) II III I

11.  
Ferdi bana çelme taktı,  yere düştüm ve... 
Anne, beni duyuyor musun?

Ve ben de kalkıp  ona vurdum. O da bana 
vurdu. Anne! Beni dinliyor musun?

Hayır dinlemiyorsun!!

Boş ver!

Seni duyuyorum... Devam et.

Kelimesi kelimesine dinliyorum.

Hayır, hem dinleyip hem de dizi izle-
yebilirim. Sen devam et anlatmaya.

Verilen diyaloğa göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? 

A) Anne tüm dikkatini vererek çocuğunu dinlemektedir.

B) Çocuğun ısrarcı tutumu iletişimi olumsuz etkilemektedir.

C) Anne ve çocuk arasında sağlıklı bir iletişim gerçekleşmiştir.

D) Çocuk dinlenmediğini fark ederek iletişim kurmaktan vazgeçmiştir.
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12. 

Merhaba, ben 7. sınıf öğrencisi Ece, ders çalışırken iletişim araçlarından en çok internetten yarar-
lanıyorum. Bilmediğim konuları araştırma ve çalışma olanağı buluyorum. Ders videoları izliyorum. 
İnternet benim için ücretsiz dershanedir. Sınırsız sayıda değişik soru bulunan soru bankası kitap-
larımdır. Babamın çocukluğunda internet yokmuş. Ansiklopediler varmış. Hâlen duruyorlar bizim 
evde. Yılların kitapları olduklarından, eski bilgiler vardır onlarda. Ama internet öyle mi? İnternet, 
her gün yeni bir cildi yayımlanan ansiklopedi gibi…

Verilen bilgilerden hareketle;

I. İnternet, eğitimde önemli bir yere sahiptir.

II. İnternetteki bilgiler güncel değildir.

III. İnternette eğitim adına daha fazla olanak sunulmaktadır.

IV. İnternetteki bilgiler ücretlidir.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

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

13. 
Bu akşam yemek yemeyeceğim.

Öğle yemeğinde çok yedim.

Hiçbir şey yemeyeceğim.

Bir şeyim yok.

Aç değilim. Masaya da gelmeyeceğim.

Yine de masaya gel, ne yediğimizi gör. (Öneri getirme)

Bu akşam senin neyin var? (Sorgulama)

Öyleyse masaya gel! (Emir verme)

Haydi, hemen gel! Senin yaşındaki çocuklar 
günde üç öğün yemek yemeli.

(Emir verme, 
inandırmaya çalışma)

Görseldeki diyaloğa getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Olumlu İletişim

B) Etkili Dinlemenin Yolları

C) İletişim Engelleri

D) Etkili Anlatım
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1. Aşağıda Kayı Boyu’nun Anadolu’ya girişinden kök saldığı topraklara kadar uzanan serüvenine ait bil-

giler verilmiştir.

• Malazgirt Zaferi’nden sonra yurt 
edinmek için Anadolu’ya gelen boy-
lardan biri de Kayılardı.

• Türkiye Selçuklu Sultanı I. Alaed-
din Keykubat, eski gücünü yitirmiş 
olan, taht kavgaları ile uğraşan Bi-
zans Devleti sınırına uç beyleri yer-
leştiriyordu.

• Selçuklu Sultanı Alaeddin Keyku-
bat, Ertuğrul Bey idaresindeki Kayı-
ları ilk olarak Ankara yakınlarındaki Karacadağ yöresine yerleştirdi. Daha sonra Kayılara Söğüt 
ve Domaniç yörelerini yaylak ve kışlak olarak verdi.

Verilen harita ve bilgilere göre Kayılar ile ilgili olarak;

I. Malazgirt Savaşı sonrası ilk olarak Söğüt ve Domaniç’e yerleştirildiler.

II. Anadolu’yu yurt edinmek için gelmişlerdir.    

III. Alaeddin Keykubat tarafından Bizans sınırına bir uç beyliği olarak yerleştirildiler.       

yargılarının hangilerine ulaşılabilir?

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

2. Orhan Bey Dönemi’nde Osmanlı Devleti Ana-
dolu ve Rumeli’de güçlü bir devlet hâline gel-
miştir. 

Bu dönemde gerçekleşen;

I. 1326 yılında Bursa fethedilerek baş-
kent yapıldı.

II. 1331’de İznik ve 1337’de İzmit fethe-
dildi.

III. 1353’te Çimpe Kalesi üs olarak kulla-
nılmaya başlandı.

gelişmelerinden hangileri Rumeli’ye geçil-
diğinin kanıtıdır?

A) Yalnız I B) Yalnız III 

C)  I ve II D) I, II ve III 

3. 
“Osman Bey; Hristiyanları koruma gö-
revini üstlenmiş, fethedilen yerlerde 
yerli Hristiyan halkı, köylü ve şehirliyi 
yerlerinde bırakıp korumuştur. Onların 
dinlerini rahatça yaşamalarına izin ver-
miş, yaşadıkları bölgenin güvenliğini 
tesis etmiştir.”

Halil İnalcık

Verilen bilgiye göre Osmanlı Devleti ile ilgili 
olarak;

I. Hristiyan halka hoşgörülü davranılmıştır. 

II. Adil bir yönetim anlayışı benimsenmiştir.

III. Halkın din ve inançlarına müdahale edil-
miştir.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve II D) I, II ve III 

Kösedağ Savaşı’ndan 
sonra Anadolu’da kurulan 
beylikler:

1. Osmanoğulları 

2. Karamanoğulları 

3. Germiyanoğulları 

4. Karesioğulları  

5. Dulkadiroğulları  

6. Hamitoğulları 

7. Menteşeoğulları 

8. Candaroğulları 

9. Aydınoğulları 

10. Ramazanoğulları             

11. Eşrefoğulları 

12. Saruhanoğulları 

13. Eratnaoğulları 

1
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4. Söğüt ve çevresini yurt edinmesi Osmanlı Beyliği’ne önemli avantajlar sağlamıştır. Bunlardan bazıları 

şöyledir:

I. Bizans İmparatorluğu‘nun büyük kent ve kasabaları ile komşuydu. Önemli ticaret yolları üzerin-
deki bu şehirler ile yapılan ticaretten Osmanlı Beyliği önemli gelir elde ediyordu. 

II. Osmanlı Beyliği kurulduğu sırada Anadolu’da ve Balkanlarda güçlü devletler yoktu. Bu dönem-
de Bizans İmparatorluğu iç karışıklıklarla uğraşmaktaydı. 

III. Anadolu’daki beyliklerin çoğunluğu birbirleriyle komşuydu. Bu nedenle topraklarını genişletebil-
mek için birbirleriyle mücadele etmek zorunda kalmışlardır. Osmanlı Devleti ise mücadelesinin 
çoğunu komşusu olan Bizans Devleti ile yapmıştır. Cihat olarak nitelendirilen bu mücadele diğer 
beylikler arasında Osmanlı’ya olan sempatinin artmasını sağlamıştır.

Verilen durumların Osmanlı Devleti’ne katkı sağladığı alanlar aşağıdakilerden hangisinde doğru 
belirtilmiştir?

Siyasi Coğrafi Ekonomik

A) I II III

B) II I III

C) II III I

D) III I II

5. Osmanlı Devleti, kuruluş sürecinde Anadolu’da-
ki Türk beylikleri ile savaşmayarak barışçı yollar-
la toprak kazanmaya çalıştı. Buna karşılık siyasi 
birlikten yoksun küçük devletlerin olduğu Ru-
meli’de fetihler yapmaya ağırlık verdi. Fethedi-
len Rumeli’ye Anadolu’dan getirilen konargöçer 
Türkmenler yerleştirildi. Rumeli’deki verimli ve 
boş araziler Türklerin yerleşmesiyle ekilip biçi-
len tarlalar hâline geldi.  Böylece devlet buradan 
aldığı vergiyle önemli bir gelir elde etti. Issız ve 
terk edilmiş yerlere cami, medrese, zaviye, han, 
hamam gibi yapılar inşa edilerek buraların Türk 
şehirleri hâline gelmesi sağlandı.

Buna göre Osmanlı Devleti’ndeki;

I. Fethedilen yerlerde kalıcı egemenlik kurma

II. Anadolu’daki bütün Türkleri Rumeli’ye yer-
leştirme

III. Göçebe Türkmenleri yerleşik hayata geçirme

uygulamalarından hangisinin iskân politika-
sının amaçlarından olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve II D) I ve III

6. 
 Süleyman Paşa Rumeli’deki kaleleri fethe-
dince Orhan Bey’e “Rumeli şehir ve kale-
lerindeki Hristiyan aileleri Karesi vilayetine 
geçirip onların yerine de Anadolu’nun gü-
neyinden konargöçer Türkmenleri, gönüllü 
gazileri, gaza eden dervişleri ve kendi ar-
zusuyla gelip yerleşmek isteyen köylüleri 
gönderip iskân eylemek gerek.” demiştir.

Orhan Bey’in oğlu Süleyman Paşa, bu iste-
ğiyle aşağıdakilerden hangisini amaçlamış 
olabilir?

A) Osmanlı’nın donanma gücünü artırmayı

B) Anadolu’daki Hristiyan nüfusunu artırmayı 

C) Fethedilen yerlerde kalıcı egemenlik sağla-
mayı

D) Anadolu’da huzur ve güveni sağlamayı

Osmanlı Devleti, Osman Gazi 
tarafından Söğüt ve Doma-
niç’te kurulmuştur.

Osmanlı Devleti’nin Kısa 
Sürede Büyümesinin 
Sebepleri:

• Kurulduğu bölgenin coğrafi 
konumu

• Bizans’ın güçsüz durumda 
olması

• Balkanlarda siyasi birliğin 
olmaması

• Hoşgörülü ve adil bir politi-
ka izlenmesi

• Fethedilen yerlere Türk ai-
lelerinin yerleştirilmesi 

• Türk beylikleri ile iyi ilişkiler 
kurulması

• Merkezî otoriteye önem ve-
rilmesi

• Üstün yetenekli padişahla-
rın yetiştirilmesi

• Ahilerin desteğinin alınma-
sı

1
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1. II. Murat Dönemi Osmanlı sınırlarını gösteren aşağıdaki haritada Bizans İmparatorluğu’nun Osmanlı 

topraklarının ortasında kaldığı görülmektedir.

Verilen harita ve bilgiye göre İstanbul ile ilgili olarak,

I. Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü bozmaktadır.

II. Osmanlı Devleti’nin güvenliğini tehdit etmektedir.

III. Osmanlı Devleti’nin doğu yönünde ilerlemesini engellemektedir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

2. Aşağıda İstanbul’un Fethi’nin nedenlerinden 
bazıları verilmiştir.

• İstanbul’un önemli ticaret yolları üzerin-
de olması

• Bizans’ın Osmanlı Devleti’nin ilerleyişi-
ne engel olması

• Hazreti Muhammed’in hadisi şerifi

Buna göre verilen nedenler ilgili olduğu 
alanlarla eşleştirildiğinde aşağıdakilerden 
hangisi dışarıda kalır?

A) Ekonomik B) Dinî    

C) Kültürel D) Siyasi

3. 
İstanbul’u Osmanlı’ya karşı savunmak için 
Bizans, İstanbul Kalesi surlarının baktığı 
Haliç’in ağzını zincirle kapatmıştır. 

İstanbul’un fethi için hazırlık yapan II. Meh-
met, Bizans’ın aldığı bu tedbire karşılık aşa-
ğıdaki çözümlerden hangisini üretmiştir?

A) Anadolu Hisarı’nın karşısına Rumeli Hisa-
rı’nı yaptırmıştır.

B) Şahi adı verilen büyük toplar döktürmüştür.

C) Gemileri karadan Haliç’e indirmiştir.

D) Tekerlekli kuleler yaptırmıştır.

YÜKSELME DÖNEMİ 
PADİŞAHLARI

II. 
Mehmet

I. Selim

II. Selim

II. 
Bayezid

Kanuni 
Sultan 

Süleyman
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4. 

• Gaza ve cihat, atalarımızın olduğu gibi bizim de temel vazifemizdir. 

• Memleketimizin tam ortasında yer alan ve toprak bütünlüğümüzü 

bozan Bizans, devletimizin düşmanlarını korumakta ve onları bize 

karşı kışkırtmaktadır.

• Osmanlı Devleti’nin güvenliği ve geleceği için bu şehrin fethi zo-

runlu oldu. Boğazların tam anlamıyla kontrolü ve Karadeniz tica-

retinin hâkimiyeti için İstanbul’u mutlaka almalıyım. 

• İstanbul’un fethiyle ordumuzun iki kıta arasında geçişi de kolayla-

şacaktır.

• Peygamber’imiz Hz. Muhammed’in “İstanbul mutlaka fethedile-

cektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur.” müjdesine de 

mazhar olmak isterim.

II. Mehmet

Verilen bilgilerde II. Mehmet İstanbul’un fethinin aşağıdaki alanların hangisine yönelik nedenle-
rinden bahsetmemiştir?

A) Siyasi  B) Dinî C) Ekonomik D) Kültürel

5. 
Edirne’nin alınmasından sonra gelişen 
fetihlerin sadece kılıçla değil; yerli Hristi-
yan halkın himaye edilip haklarının iadesi, 
onlara dinî serbestlik tanınması ve vergi 
muafiyeti sağlanması gibi ısındırıcı bir po-
litika sonucunda gerçekleştiği bilinmektedir. 
Eskisine oranla daha güvenli bir hayata ve 
koruma altına alınmış haklara sahip olan 
gayrimüslim tebaa ile uzun yıllar boyunca 
çok büyük sorunlar yaşanmamıştır. Os-
manlı’nın asırlarca Balkanlarda ve Orta 
Avrupa’da tutunabilme sebepleri bunlardır. 

Metinde Balkanlarda Türk hâkimiyetinin 
uzun yıllar sürmesinde etkili olan aşağıdaki 
fetih anlayışlarının hangisinin önemi vurgu-
lanmıştır?

A) İstimalet politikası

B) Gaza anlayışı

C) İskân siyaseti

D) Cihat anlayışı

6. Osmanlı Devleti’nin uyguladığı fetih siyasetin-
den bazıları aşağıda verilmiştir.

I. Osmanlı Devleti’nde toplum; dinleri, dil-
leri ve ırkları bakımından farklı kökenler-
den gelen insanlardan oluşmuştur. Te-
meldeyse Osmanlı toplumu dinî inançlar 
esas alınarak Müslümanlar ve gayrimüs-
limler şeklinde iki ana gruba ayrılmıştı. 

II. Osmanlı Devleti fethettiği topraklarda 
halkın dinine, örfüne, âdetlerine ve ya-
şam biçimine saygı göstermiştir.

Verilen bilgiler aşağıdakilerin hangisinde 
ilgili olduğu fetih siyaseti ile doğru eşleşti-
rilmiştir?

I II

A) İstimalet politikası Millet sistemi

B) Gaza ve cihat 
anlayışı

İstimalet politikası

C) Millet sistemi İstimalet politikası

D) Millet sistemi Gaza ve cihat 
anlayışı

Osmanlı Devleti fethedilen 
topraklarda kalıcı olmak için 
“istimalet politikası” uygula-
mıştır. 

İstimalet Siyaseti Dört Aşa-
mada Gerçekleşmiştir:

1. Fetih öncesi hazırlık

2. Fetih sonrası halkın alıştı-
rılması

3. Adil yönetim anlayışı

4. Halka tanınan din, dil ve 
kültürel özgürlükler

Osmanlı’da fetihler sadece si-
lah yoluyla gerçekleşmemiş-
tir. Aşağıdaki gruplar Osman-
lı’nın gerçekleştirdiği fetihlerin 
kalıcı olmasında yardımcı ol-
muştur:

• Abdalan-ı Rum

• Ahiyan-ı Rum

• Bacıyan-ı Rum

• Gaziyan-ı Rum 
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1. Aşağıda Coğrafi Keşiflerin nasıl başladığı hakkında Avrupalı bir denizcinin anlattıkları verilmiştir.

15. yüzyıl sonlarına kadar Dünya’nın pek çok yerini bilmiyorduk. Dünya’yı kilise-
deki papazların söylediği gibi düz zannediyorduk. Kuzeydeki denizlerin buzlar-
la, güneydekilerin kaynar sularla kaplı olduğunu ve buralarda korkunç canavar-
ların bulunduğunu düşünüyorduk. Ancak Haçlı Seferleri sayesinde Müslüman 
coğrafyacılardan bu bilgilerin doğru olmadığını öğrendik. Çinlilerin icat ettiği pu-
sulayı Müslümanlardan alarak geliştirdik. Okyanuslara dayanıklı gemiler yaptık. 
Böylece korkmadan okyanuslara açılmaya başladık.

Verilen metinde;

I. Coğrafya bilgilerinin artması

II. Kilisenin keşifleri desteklemesi

III. Pusulanın geliştirilmesi

IV. Okyanusa dayanıklı gemiler yapılması

gelişmelerinden hangilerinin Coğrafi Keşiflere etkisinden bahsedilmiştir?

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

2. 

Pusulanın 
geliştirilmesi

Yeni ticaret 
yolları bulma 

isteği

Haritacılık 
bilgisinin 
artması

Doğu’nun 
zenginliklerine 
ulaşma isteği

Bu diyagramda aşağıdaki sorulardan hangi-
sinin cevabı verilmiştir?

A) Rönesans’ın sebepleri nelerdir?

B) Reform’un sebepleri nelerdir?

C) Coğrafi Keşiflerin sebepleri nelerdir?

D) Sanayi İnkılabı’nın sebepleri nelerdir?

3. Coğrafi Keşiflerin nedenlerinden bazıları şun-
lardır:

• Doğu’nun zenginliğine ulaşma isteği

• Pusulanın kullanılması ve sağlam 
gemilerin yapılması

• Papanın ve kralların Hristiyanlığı 
yayma isteği

• İpek ve Baharat Yollarının Müslü-
manların elinde olması

Buna göre Coğrafi Keşiflerin başlamasında 
aşağıdaki alanların hangisine yönelik bir et-
kiden söz edilemez?

A) Dinî B) Ekonomik

C) Askerî D) Bilimsel

15 ve 16.yy.da pusulanın ica-
dı ile birlikte insanların sıcak 
denizlere açılması sonucun-
da yeni ticaret yollarının, ok-
yanusların ve kıtaların keşfine 
“Coğrafi Keşifler” denir.

Coğrafi Keşifleri İspanyollar 
ve Portekizliler başlatmıştır.

Bartolomeu Dias: Ümit Bur-
nu’nu keşfetti.

Vasco da Gama: Hint Deniz 
Yolu’nu keşfetti. 

Kristof Kolomb: Amerika 
kıtasını keşfetti ama burayı 
Hindistan zannetti. 

Americo Vespucci: Ameri-
ka’nın yeni bir kıta olduğunu 
anladı. Kıtaya onun adı verildi.

Macellan ve Del Kano: Dün-
ya’nın yuvarlak olduğunu is-
patladılar. 
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4. 1487 Bartolomeu Dias Afrika’nın güney ucuna ulaşarak Ümit Burnu’nu keşfetti. 

1492 Kristof Kolomb Amerika kıtasına ulaştı ancak burayı Hint adaları zannetti ve geri döndü.

1498 Vasco da Gama Ümit Burnu’nu dolaşarak Hindistan’a ulaşan ilk Avrupalı denizci oldu.

1507 Americo Vespucci Amerika kıtasına ulaşarak buranın yeni bir kıta olduğunu açıkladı.

1522 Macellan
1519’da başladığı dünya turu, ölümünün ardından yardımcısı Del Kano 
tarafından tamamlandı. 

Tablodaki bilgilerden faydalanılarak aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz?

A) Yeni yerler ve kıtalar keşfedilmiştir.

B) Batı’nın zenginlikleri Doğu’ya taşınmıştır.

C) 15. yüzyıla kadar Amerika diye bir kıta bilinmemektedir.

D) Yeni bir deniz yolu bulunarak Hindistan’a ulaşılmıştır.

5. 
Kristof Kolomb yolculuğa çıkarken yaptırdı-
ğı Santa Maria adlı, okyanus şartlarına da-
yanıklı gemisine güveniyordu. Martellus’un 
çizdiği elindeki harita ve yanındaki pusula 
sayesinde kaybolmayacağı düşüncesi ile 
denize açıldı ve sürekli batıya doğru ilerledi. 
Kolomb, günlük notlarında onu harekete ge-
çiren düşüncenin İslam dünyasını arkadan 
kuşatmak, Hindistan ticareti için deniz yolunu 
açmak, Batı ve Doğu Hristiyanlarının iş birli-
ğiyle Kudüs’ü almak olduğunu açıklamakta-
dır. Kolomb bu sayede İspanya hükümdarı 
Ferdinand’dan büyük destek almıştır.

Metne göre Coğrafi Keşiflerin başlamasında; 

I. Bilimsel  
II. Teknik
III. Dinî  
IV. Ekonomik
V. Askerî  

alanlarından hangisine yönelik gelişmelerin 
etkili olduğu söylenebilir?

A) I,II ve V B) II , IV ve V

C) III, IV ve V D) I, II, III ve IV

6. I. Coğrafi Keşifler sonucunda Amerika, 
Avustralya ve Antarktika keşfedildi.

II. Dünya’nın yuvarlak olduğu kanıtlandı. 

III. Keşfedilen yerlerde yetişen domates, 
patates, mısır, kakao gibi ürünler dün-
yanın farklı yerlerinde de yetiştirilmeye 
başlandı.

IV. Keşfedilen yerlerdeki yer altı ve yer üstü 
kaynakları Avrupa’ya taşındı.

Yukarıda verilen Coğrafi Keşiflerin sonuç-
larından hangileri kiliseye duyulan güvenin 
azalmasına neden olmuştur?

A) Yalnız II B) Yalnız IV

C) II ve III D) I , III ve IV

15 ve 16. yüzyıllarda, Avru-
pa’da meydana gelen edebi-
yat, kültür, güzel sanatlar, bi-
lim ve düşünce alanlarındaki 
bütün bu yenilik ve gelişmele-
re “yeniden doğuş” anlamına 
gelen Rönesans denilmiştir.

Rönesans hareketleri ilk ola-
rak İtalya’da ortaya çıkmıştır.

Rönesans Dönemi 
Sanatçıları

• Leonardo da Vinci 

• Michelangelo 

• Montaigne 

• Cervantes

• Shakespeare 

• Kopernik
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